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از شدت گرما بعدازظهر خوابم نمی برد و کالفه شده بودم. به آهستگی از جا برخاستم و از زیرزمین بیرون آمدم، 

سر و صورتم را در حوض فرو بردم و چند مشت آب به صورتم زدم و بی درنگ به طرف اتاق خانم بزرگ به راه 

ود. دست از پا درازتر دوباره به زیرزمین بازگشتم. افتادم. از درز در سرک کشیدم، او هم به خواب عمیقی فرو رفته ب

 آهسته قدم برمی داشتم که مبادا کسی بیدار شود.

احمد و محمود در دو طرف خانه کوچک به خواب رفته بودند. آقاجون هم بعد از چند هفته دوری از خانواده تازه از 

ید بتواند لختی بیاساید. از بانو و وگیسو خبری راه رسیده بود و از شدت خستگی این پهلو و آن پهلو می شد تا شا

نبود. با تعجب اطرافم را از نظر گذراندم، حتماً به گوشه ی دنجی رفته بودند تا با هم درد دل کنند، آخر بانو یک 

هفته به همراه عمه خانم به ییالق رفته بود و حاال حرف های زیادی برای گفتن داشت و چه کسی بهتر از گیسو که 

 یک سال از او کوچک تر بود! فقط

این طوری که بعدها شنیدم مادر به فاصله یازده ماه آن دو را به دنیا آورده بود. مادر سر آنها خیلی سختی کشیده 

بود به طوری که تا چهار سال بچه دار نمی شد و بعد به امید پسردار شدن باردار می شود و من و برادر دوقلویم 

 .محمد، به دنیا می آییم

تنها پسر خانواده همه را خوشحال می کند. ولیمه می دهند و جشن و پایکوبی به راه می اندازند، اما این شادی دوام 

چندانی نداشت و هشت ماه بعد برادرم به علت ابتال به بیماری تب نوبه از دنیا می رود و خانه را غرق اندوه و ماتم می 

بیماری روحی می شود و همین باعث خشک شدن شیرش می شود و ناچار کند. پس از آن مادرم از غم و غصه دچار 

می شوند برای من هم دایه ای بگیرند. پدر هم دست کمی از مادر نداشت ولی غرور مردانه اش نمی گذاشت تا 

 ناراحتی خود را بروز دهد، اما از درون خود را می خورد، هرچند که سعی می کرد این بحران را با آرامش پشت سر

  بگذارد.

حال خانم کوچک کم کم رو به بهبودی می رفت ولی تا مدت ها نسبت به من ابراز بی عالقگی می کرد. شاید در 

 ذهنش می گذشته که ای کاش من به جای محمد رفته بودم.

در به علت بی محبتی مادر، روز به روز منزوی تر و تنهاتر می شدم. از بودن با دیگران احساس خوبی نداشتم و 

خلوت خود به دنبال گمشده هایم بودم، البته پدر و خانم بزرگ و بانو جبران کم لطفی خانم کوچک را می کردند و از 

هیپ محبتی روگردان نبودند. کم کم بزرگ و بزرگ تر شدم و از نظر شکل و قیافه شباهت زیادی با مادر پیدا کردم 

 دم اما جسماً تفاوت چندانی با هم نداشتیم.و با این که سه چهار سال از خواهرانم کوچک تر بو

گیسو حالت عجیبی داشت و هیچ وقت دوست نداشت با من رابطه برقرار کند و نگاهش همیشه خصمانه بود. او از 

برخورد بد مادر با من احساس لذت می کرد. ولی بانو با او فرق داشت؛ مهربان و دلسوز بود و سعی می کرد با قلب 

ا به دست آورد. گیسو را نصیحت می کرد و او را از رفتار زشتش منع می کرد. او هم چند روزی رئوفش دل همه ر

عوض می شد اما دوباره همه چیر را فراموش می کرد. ولی من زیاد به اطرافم توجه نمی کردم و بیشتر وقتم را با 

رق بزنم و یا از آقاجون می خواستم کتاب می گذراندم؛ با این که نمی توانستم بخوانم دوست داشتم کتاب ها را و

برایم بخواند. وقتی او به عالقه ام پی برد مرا بسیار تشویق کرد و در کتابخانه ی کوچکش را به رویم باز کرد و قبل 

 از این که به دبستان بروم، خواندن را به من آموخت.



گرفته تا من که کوچک ترین فرد خانواده شش ساله بودم که خانم کوچک برای بار چهارم باردار شد. از خانم بزرگ 

بودم همه خوشحال بودیم و از خدا می خواستیم که پسری سالم به این خانواده عطا کند. هر کس به فراخور حال 

 خود چیزی نذر کرده بود.

ام سعی  بانو و گیسو همانند پروانه دور مادر می چرخیدند و نمی گذاشتند دست به سیاه و سفید بزند. با همۀ بچگی

می کردم تا توجه مادر را به خود جلب کنم، آن قدر روحیه ی او عوض شده بود که بی محبتی هایش را پاک فراموش 

کردم. وقتی دست های مهربانش موهایم را نوازش می کرد مثل این بود که دنیا را به من داده اند. من هم مانند هر 

 مادر قرار گرفته بودم از خوشحالی در پوست خود نمی گنجیدم. بچه ای تشنه محبت بودم و از این که مورد توجه

یک روز از من خواست تا کتابی برایش بخوانم، وقتی مهارت مرا در خواندن دید صورتش روشن شد و با لبخندی 

مادر، مرا ببخش اگر در حقت کوتاهی »و ناگهان سر و صورتم را غرق بوسه کرد و گفت: « چه خوب می خوانی»گفت: 

و قطره ای اشک از گوشه ی چشمانش سرازیر شد. با انگشتان کوچک صورتش را پاک کردم و او « ردم، حاللم کن!ک

را در آغوش گرفتم و با تمام وجود بوسیدم. با این که چندین سال مورد کم مهری اش قرار گرفته بودم اما همین 

 بیدار کرد.یک جمله ی مادر حس زندگی را در من که دختر بچه ای بیش نبودم 

درد زایمان شروع شد. بچه ها را به حیاط فرستادند و خاله و عمه و زن های فامیل دور مادر حلقه زدند. آقا ماشااهلل را 

به دنبال قابله فرستاده بودند اما از آنها خبری نبود. دلم مثل سیر و سرکه می جوشید و چشم به در منتظر بودم. 

آن قدر سنگین قدم برمی داشت که پیش خود فکر می کردم تا رسیدن به اتاق، مادر باالخره از راه رسیدند، قابله 

  فارغ می شود. او اتاق را خلوت کرد تا راحت تر بتواند کار خود را انجام دهد.

دقایق به کندی می گذشت. آقاجون در حیاط قدم می زد و صلوات می فرستاد. خانم بزرگ پشت درِ اتاق نشسته و 

بود. همه مشوش و دل نگران بودند. من هم به گوشه ی زیرزمین خزیده بودم و دستان کوچکم را به  منتظر خبری

سوی خدا دراز کرده و سالمتی مادرم را از او می خواستم. یک آن از ته دل دعا کردم که یک جفت پسر سالم به 

  خانواده ی ما عطا کند.

طرف حیاط شنیدم. حتماً اتفاقی افتاده! پریشان، پله ها را دو تا  غرق در نیایش بودم که صدای هیاهو و جنجال را از

یکی کردم و باال آمدم. از وحشت و ترس داشتم پس می افتادم، اما وقتی چهره ی خندان اطرافیان را دیدم فهمیدم 

 کند. که مادر به سالمتی فارغ شده و هیچ باور نمی کردم که خدا دعای یک دختربچه را به این زودی برآورده

شادی در سیمای پدر موج می زد، مادر شوکه بود و بعد مثل این که تازه متوجه شد که در رویا نیست از خوشحالی 

 «خاتون، خاتون کجایی؟ این هدیه از دل پاک توست»گریست و فریاد زد: 

به یمن آن روز،  به مناسبت تولد دوقلوها در روز تولد حضرت محمد )ص(، پدرم جشن مفصلی گرفت و نام آنها را

 احمد و محمود گذاشت.

از نزدیک شدن به نوزادان آن می ترسیدم. آن قدر کوچک بودند که وحشت داشتم مبادا بکشنند! مادر یا بهتر 

الهی خدا عاقبت به »بگویم خانم کوچک، با مهربانی دست آنها را در دستم گذاشت و صورتم را بوسید و گفت: 

ابطه ی من و مادر مسالمت آمیز شده بود خشنود و راضی بودند؛ به جز گیسو که سعی همه از این که ر« خیرت کند

 می کرد از من دوری کند.

کم کم زندگی به روال عادی خود بازگشت. همه حواسشان به دوقلوها بود و با کوچک ترین صدای آنها حاضر می 

ا داشت دلش شور آن دو را نمی زد یادم می شدند اما خانم کوچک برعکس آنچه فکر می کردم این قدر که هوای مر



من در حق این بچه خیلی بد کردم! آنقدر شرمنده اش هستم که نمی توانم به »آید که یک روز به خانم بزرگ گفت: 

چشمانش نگاه کنم، واهلل دست خودم نبود. شما بهتر می دانید که مریض بودم و گرنه کدام مادری می تواند جگر 

 «یندازد؟گوشه اش را دور ب

دخترم این قدر خودت را آزار نده! تو با »خانم بزرگ مثل همیشه در فکر فرو رفت و بعد لب به سخن گشود و گفت: 

همان چند کلمه ی محبت آمیز، دل او را به دست آوردی، حاال هم می بینم که برای او از هیچ چیز روگردان نیستی و 

هم این قدر خوب و مهربان است که بهت قول می دهم که گذشته را  سعی می کنی که جبران گذشته را بکنی. خاتون

فراموش کرده! از من می شنوی تو هم فراموش کن. می ترسم آن قدر خودخوری بکنی که دوباره بیماریت از نو 

 «شروع شود، توکل به خدا کن و از او کمک بخواه

را برده بودند و جایگاه خاصی در خانواده داشتند و  دوقلوها که روز به روز بزرگ تر و بامزه تر می شدند، دل همه

جالب این که هیچ کس نسبت به آنها حسادت نمی کرد و رابطه ی خانوادگی گرمی داشتیم. من از این موضوع بسیار 

خوشحال بودم، فقط رفتار گیسو آزارم می داد. دلم می خواست با او حرف بزنم ولی او هر دفعه به شکلی دوری می 

شاید کمرویی خودم باعث می شد که نتوانم با او ارتباط برقرار کنم. جرأت حرف زدن نداشتم و خجالت می کرد و 

 کشیدم ابراز وجود کنم.

بانو هم خیلی سعی می کرد به نحوی ما دو تا را به هم نزدیک کند اما فایده ای نداشت. غرق در فکر و خیاالت بودم 

 که با صدای مادر از جا پریدم.

پنج شنبه اول ماه بود و طبق معمول، روضه داشتیم. با کمک بانو و گیسو، اتاق پنج دری را تمیز و مرتب کردیم. روز 

وسایل اضافی را جمع کرده و به پستو بردیم. ارسی های بین اتاق ها را باال زدیم تا فضای بزرگ تری به وجود آوریم. 

روضه خوان مهیا کردیم. میز کوچکی برای کتاب های دعا و قرآن پشتی ها را به لبه دیوار تکیه دادیم و جایی برای 

 قرار دادیم. تاقچه و سر بخاری را گردگیری کردیم و پارچه های ترمه را روی آنها پهن کردیم.

بعد از آن همه کار از خستگی روی زمین ولو شدیم. گیسو که به روی شکم دراز کشیده بود، دستی به زیر چانه زد و 

بانو که از خجالت سرخ « انشاءاهلل باید همین روزها خودمان را برای عقد و عروسی بانو آماده کنیم»فت: با خنده گ

 «وای، این حرفها چیه؟»شده بود گفت: 

این حرفها چیه؟! پسرعمه هوشنگ همین روزهاست که از خارجه »گیسو که رویش از ما دو نفر بازتر بود گفت: 

 ...«برگرده 

هیچ چیز هنوز معلوم نیست! یه حرفی بزرگ ترها زدند وقتی که ما بچه بودیم اسم »دوید و گفت:  بانو وسط حرف او

ما رو به روی هم گذاشتند. حاال سالهای سال گذشته او هم چند سال در فرنگ بوده، شاید نظرش عوض شده و یا 

 «کسی را زیر سر گذاشته باشد

ه خانم این قدر دوره ات نمی کرد! بهتره این فکر و حدیث ها را اگر خبری بود عم»گیسو با نگاهی موذیانه گفت: 

 «سال دیگه بچه بغل، خونه ی شوهر»و بعد یک متکا را در بغل گرفت و با خنده شروع به خواندن: « دور بریزی

به درون  آقا ماشااهلل طبق دستور آقاجون از باغ باالیی میوه های فصل را آورده بود. سیب، گالبی، انگور و خیار را

حوضی که روز قبل تمیز شده بود ریختیم و دست به کار شستن و خشک کردن آنها شدیم و درون قاب چیدیم. 

خانم بزرگ و خانم کوچک شیرینی هایی را که پخته بودند، با سلیقه در ظروف چینی مرتب کرده و آنها را در طاقچه 



ستکان و نعلبکی ها را در سینی نقره چید و قندان را از گذاشتند. آقا مصطفی سماور بزرگ زغالی را روشن کرد و ا

 قند و شکر پنیر پر کرد.

و بانو که برای ...« مژدگانی، مژدگانی »اول از همه عمه خانم آمدند و از همان بدو ورود با صدای بلند اعالم کردند: 

 «دکتر داره می یاد»استقبال به سوی او رفته بود در بغل گرفت و گفت: 

 «سالم عمه خانم، چه خبره؟ انشاءاهلل خوش خبر باشی»کوچک از راه رسیدند و گفتند: خانم 

 «نامه ی دکتر اومده، تا آخر ماه به ایران می یاد»عمه خانم هن هن کنان گفتند: 

 «به سالمتی، به دل خوش»خانم کوچک گفتند: 

شد و در صدر مجلس، جای همیشگی نشست و  عمه خانم که به علت چاقی به سختی راه می رفت، وارد اتاق پنج دری

خودتان می دانید فصل کار و برداشت »پس از احوال پرسی باخانم بزرگ احوال پدر را پرسید. خانم کوچک گفتند: 

 «محصوله، آقا رفتن سرِ زمین، می گن اگه خودم نباشم محصول حیف و میل می شه. تا آخر هفته برمی گردن

محترم خانم زودتر آمدم که با »چشمی نگاهی به ما داشتند رو به مادر کردند و گفتند: عمه خانم در حالی که زیر 

 «اجازه ی خانم بزرگ چند کلمه ای با هم صحبت کنیم

 مادر با اشاره ی سر به ما فهماند که بیرون برویم و ما با دلخوری از اتاق بیرون رفتیم.

هرچند که بانو موافق نبود ولی او را هم راضی کردیم. عمه خانم  پشت درِ اتاق تصمیم گرفتیم که فال گوش بایستیم،

 «بهتره کم کم خودتان را آماده کنید»گفتند: 

بگذارید دکتر از راه برسد، شاید نظرش عوض شده یه موقعی بزرگ ترها یه حرف هایی زده »خانم کوچک گفتند: 

 «اند

هنوز نشده نامه ای بنویسد و احوال بانو را جویا نشده یا  من از بابت دکتر خیالم راحته،»عمه با دلخوری گفتند: 

 «سفارش او را نکرده باشد ... شاید بانو حرفی زده، نکنه مخالفه؟

 «نه واهلل، اصالً این حرفها نیست»خانم کوچک که معلوم بود هول شده اند گفتند: 

که هم خودش را می شناسیم و هم پدر و این حرف ها چیه، چه کسی بهتر از دکتر »خانم بزرگ به آرامی گفتند: 

مادرش و از همه مهمتر این که فامیل هستیم و اصل و نسبمان یکی است. اگر محترم خانم حرفی زدند منظورشان 

 «این بود که بگذارید خودشان تصمیم بگیرند و پناه بر خدا زور و اجباری در کار نباشد

بت دکتر خیالم راحته ولی باشه هر طور شما صالح بدانید. می گذاریم تا من که گفتم! از با»عمه خانم در جواب گفتند: 

« خود دکتر بیاید، حاال بهتره بچه ها رو صدا بزنید که دلم خیلی هوایشان کرده است، مخصوصاً اون دو تا وروجک!

 «احمد ... محمود ... بچه ها کجایید؟»خانم کوچک با صدای بلند گفتند: 

کجا بودند ناگهان چنان سر و کله شان پیدا شد که ما متوجه نشدیم، فقط یک آن به خود آمدیم دوقلوها که نمی دانم 

که با فشار هر پنج نفر به وسط اتاق پرت شدیم. خانم کوچک که زن آداب دانی بود چشم غره ای به ما رفتند و می 

ید ببینمتان. شما که احوالی از عمه نمی نیم وجبی ها بیای»خواستند حرفی بزنند که عمه خانم دخالت کردند و گفتند: 

 «پرسید

کم کم مهمان ها آمدند، خانم روضه خوان با دو تن از شاگردانش از راه رسیدند. مجلس حال و هوای دیگری به خود 

گرفت. همه با هم شروع به خواندن سوره ی انعام کردیم. بعد هم روضه ای از امام حسین )ع( و اهل بیتش که دل 

ه درد آورد خوانده شد. هر کس در حال خود فرو رفته بود و کسی، کسی را نمی دید. هر که درد دل و یا غم همه را ب



و غصه ای داشت با آه و ناله بیرون می ریخت و از خدا طلب مغفرت می کرد و العفو العفو گویان خود را سبک می 

 کرد.

ت به شهر می آمد. خانم کوچک برای او پیغام فرستاد که پدرم یکی از مالکین بزرگ ایل بود و ایام تابستان به ندر

هر چه زودتر خودش را برساند. او می خواست تکلیف خودش را هر چه زودتر تعیین کند. به هر حال دختر به خانه 

 ی بخت فرستادن راحت نبود و بیشتر مشکالتش گریبان مادر را می گیرد.

داشت. آن چنان ذوق زده شده بودیم که برای دیدنش لحظه شماری دیدن آقاجون بعد از دو سه ماه دوری، لذتی 

می کردیم. او خسته و غبار گرفته از راه رسید. صورتش را آفتاب سوزانده بود و دستان زحمت کشیده اش نشان از 

سختی روزگار می داد. از خستگی نای حرف زدن نداشت اما مثل همیشه با صورتی خندان و قیافه ای بشاش با ما 

  روبرو شد.

با تبسمی شیرین ما را کنار خود نشاند. با هر کس به زبان خودش حرف می زد. احمد و محمود روی پاهایش نشسته 

بودند و با سبیل پدر بازی می کردند. بعد از مدت ها دور هم جمع شده بودیم. پدر کتابچه ی کوچکی را از جیب 

کتابچه را به دستش دادم و غزلیاتی را که حفظ « فظ برایمان بخوانغزلی از حا»بغلش درآورد و به دستم داد و گفت: 

کرده بودم با صدای رسا برایش خواندم. خوشحالی در چشمانش موج می زد. خانم بزرگ به به و چه چه کرد و گفت: 

 آقاجون حرفش را تأیید کرد.« این دختر باید درست و حسابی درس بخواند! او آینده ی خوبی دارد»

ز بعد عمه خانم و میرزا )شوهرش( آمدند و با پدرم مفصالً صحبت کردند. آقاجون رک و پوست کنده گفت: چند رو

ما نمی خواهیم با هم زندگی کنیم، آنها هستند که یک عمر می خواهند با هم باشند. ازدواج اجباری هم فایده ای »

 «طالبش باشم ندارد! یک عمر زیر یک سقف بدون عشق به سر بردن چیزی نیست که من

 «پسر صبر می دهیم تا دکتر بیاید و بعد تصمیم می گیریم»میرزا هم از گفته ی پدر استقبال کرد و گفت: 

آقاجون مردی آرام و متین بود. کم حرف می زد ولی اگر سخنی هم می گفت جامع و مفید بود، طوری که کسی روی 

هنگ بود. هر خبری که بود پدر را به عنوان بزرگ حرفش، حرفی نمی زد. برای زمان خودش روشنفکر و بافر

خانوادده صدا می کردند. از کسی دلگیر نمی شد، سعی می کرد دل همه را به دست آورد. به نظر من بانو درست 

خوی پدر را به ارث برده بود، مهربان و آرام بود و با هر کس به زبان خودش حرف می زد. با بچه ها، بچه بود و با 

 بزرگ. بزرگترها

* * * 

روز جمعه به مناسبت ورود دکتر ضیافتی ترتیب دادند. مادر لباس مناسبی برای بانو تهیه کرد. یک کت و دامن به 

رنگ پسته ای که خیاط با سلیقه ای آن را دوخته بود. وقتی لباس را آزمایشی به تن بانو کردیم آن قدر زیبا و ملیح 

سین می نگریستند. خودش از خجالت سرخ شده بود. او حالت عجیبی پیدا کرده شده بود که همه او را به دیده ی تح

بود، کمتر با کسی حرف می زد، جواب هر کس را با تبسمی شرمگین می داد و خودش را به کاری مشغول می کرد. 

  اخیر از مصاحبت با گیسو هم دوری می کرد.×××××× هرچند که 

نامزد بانو قراره بیاد نه »وخته بودند، راضی به نظر نمی آمد. آخر مادر گفت: گیسو از این که لباس جدیدی برایش ند

گیسو غرغرکنان به سراغ گنجه ی لباس ها رفت و یک « نامزد شما، شما از همان لباس های قدیمی تان استفاده کنید

  د.دامن کلوش و بلوزی ساده که دور یقه و آستینش یالن دوزی شده بود را انتخاب کرد و پوشی



من بالتکلیف مانده بودم، تازه وارد دوازده سالگی شده بودم و هنوز تصمیم گیری برایم مشکل بود. مادر که تردید 

 «حاال خودم یک لباس برایت انتخاب می کنم»مرا دید به کمک آمد و گفت: 

این لباس به رنگ »داد: سپس پیراهنی سرمه ای که یقه ای سفید با کمری همرنگ با یقه داشت برایم آورد و ادامه 

 «چشمانت می آید و آنها را درخشان تر می کند

پدر خیلی وقت شناس بود و درست رأس ساعت هفت آن جا بودیم. دکتر به گرمی به استقبالمان آمد و بعد از چاق 

دستش را  سالمتی دست پدر و مادر را بوسید و با تبسمی شیرین رو به خانم بزرگ کرد و با او احوال پرسی کرد و

چه بزرگ »بوسید. و بعد با احترام جلو بانو خم شد و با او دست داد و با ما بچه ها خوش و بشی کرد و به من گفت: 

شدی! وقتی من می خواستم بروم تو یه دختر بچه ی بداخالق سه چهار ساله بیشتر نبودی ولی حاال ماشاءاهلل برای 

ولی تو اصالً فرقی نکردی! هنوز هم به شیطونیِ همان موقع ها »فت: و بعد رو کرد به گیسو و گ« خودت خانمی شدی

 «هستی

دکتر نگاهی به چشمانش انداخت و « شما از کجا فهمیدید؟»گیسو که در جواب دادن هیچ وقت کم نمی آورد گفت: 

ر ایران و همین موضوع باعث خنده ی همگی شد. دکتر با این که هشت سالی د« شیطنت از چشمات می باره»گتف: 

نبود، خیلی راحت فارسی حرف می زد و با همه صمیمی و خودمانی بود. از قیافه ی بانو می شد حدس زد که دکتر را 

پسندیده است. از نظر ما بچه ها که همه چیز تمام شده بود. بعد از احوال پرسی با اقوام، با هم سن و ساالنمان به 

 ی بزرگترها به صحبت نشستند.طرف حیاط رفتیم. بانو و دکتر هم با اجازه 

 بعد از صرف شام بزرگترها دور هم نشستند قرار و مدارها گذاشته شد.

پاسی از شب گذشته بود که به خانه رسیدیم، دل توی دل من و گیسو نبود، می خواستیم هر چه زودتر بفهمیم بین 

 آنها چه گذشته و چه گفته و چه شنیده اند.

تخت می خوابیدیم. بعد از پهن کردن رخت خواب و بستن پشه بند از او خواستیم که  من و بانو و گیسو روی یک

بچه ها! فکر نمی کردم که »ماجرا را برایمان تعریف کند. او پس از این که جایش را مرتب کرد، دراز کشید و گفت: 

چند سال را در کشورهای دکتر این قدر خاکی و افتاده باشد. همیشه از این می ترسیدم که دور بودن از وطن و 

خارجی گذراندن او را آدمی خشک و متکبر ساخته باشد اما دیدم هنوز هم همان پسرعمه ی قدیمی است. حتی نظر 

او خیلی حرف زدو « مرا هم جویا شد که آیا این ازدواج اجباری نیست و با میل و رغبت تن به این خواسته داده ای؟

چه خبره؟ حیاط رو گذاشتید روی سرتان! می دونید ساعت چنده؟ »درآمد: آن قدر پچ پچ کردیم که صدای مادر 

 «بگیرید بخوابید تا آقاتون بیدار نشده

 تو عالم نوجوانی از خدا خواستم که شوهری به خوبی دکتر نصیب من و گیسو بکند: با محبت، مهربان و خوشرو.

 اهای شیرین زندگی بود.نگاهی به بانو انداختم، هنوز بیدار بود. حتماً غرق در روی

خیلی زود کارهای عقد و عروسی رو به راه شد. مادر مثل همیشه شور می زد و می ترسید که مبادا کارها آن چنان که 

باید و شاید پیش نرود. جهیزیه ی آبرومندی برای بانو فراهم کردند، تمام روبالشی ها و پشتی و کناره ی ملحفه ها 

کردیم، در خانه برو بیایی حسابی برقرار بود و از آن ایامی بود که بچه ها خیلی دوست  را با کمک هم برودری دوزی

 داشتند و لذت می بردند.

بانو و دکتر به اتفاق چند تن از یاران عروس و داماد برای خرید عروسی به بازار می رفتند. دکتر سعی می کرد سنگ 

اج کنم؟ پس باید حسابی خررج کنم تا پشت دستم را برای مگه چند بار می خوام ازدو»تمام بگذارد. می گفت: 



او مرد شوخ طبع و بذله گویی بود و به هر جا که می رفت شادی و خنده را با خود به ارمغان می « همیشه داغ کنم

 آورد.

ارم تمام خدایا! امیدو»و از ته دل دعا می کرد: « شکون دارد»سفره ی عقد را من و گیسو پهن کردیم. مادر می گفت: 

  «دخترها سفیدبخت شوند، عزیزان من هم سفیدبخت شوند

سفره ی ترمه را با ذکر خدا باز کردیم. جانماز ترمه را روی آن قرار دادیم. قرآن را جلو آینه و شمعدان نقره ای که 

ر و سبزی و عمه خانم از مادر شوهرش هدیه گرفته و او هم به عروسش هدیه داده بود، گذاشتیم. نان سنگک و پنی

عسل و ماست را در ظروف چینی و بادام و گردو و تخم مرغ را در قاب های بارفتن چیدیم. شیرینی هایی که عمه 

خانم و مادر و خانم بزرگ به کمک هم تهیه دیده بودند در حقه های شیرین چیدیم و قاب بزرگی از نقل وسط سفره 

 م. همه چیز برای ورود عروس و داماد آماده بود.قرار دادیم و با یاس سفید سفره را گلباران کردی

ساعتی بعد بانو را به عقد دکتر درآوردند. طبق رسم و رسوم، دخترهای دم بخت را از اتاق بیرون کردند که بختشان 

 بسته نشود. شب که دست آنها را به هم دادند دلم لرزید، دیگر بانویی در منزل نداشتیم.

* * * 

روحیه ی خاصی داشت. کم حرف، مقتدر و متشخص و مهربان. به ندرت از کسی می رنجید. زنی  خانم بزرگ اخالق و

باگذشت و فداکار و داستان زندگی او جالب و شنیدنی بود. دختر یکی یکدونه ی خان بزرگ ممسنی که به او افتخار 

 می کرد!

این که این دوستی روزی از بین نرود  خان با پدربزرگ من قلی خان دوست دیرینه و رفیق و شفیق بودند و برای

خود را هخون کردند. گل اندام؛ یعنی همین خانم بزرگ برای خودش یه پا خان بود و چون خان پسری نداشت او را 

 چنان تربیت کرده بود که جای صد پسر را پر کند.

  زیبا، نترس، شجاع و مثل تمام خان ها یکدنده و یک کالم!

ین ها و گله داری زیر نظر گل اندام اداره می شد. خان که از بابت دخترش خیالش راحت می تمام امور والیات، زم

شود خود را بازنشسته می کند و با قلی خان اوقاتش را به عیش و نوش و خوشگذرانی پر می گذارند. یک شب که 

رش درآورد. او هم که جونش پای منقل نشسته بودند، خان بزرگ از پدربزرگم می خواند که گل اندام را به عقد پس

 برای خان در می رود بدون شور و مشورت با پسر، قرار و مدارها را می گذارند.

ما حرفامون را زده ایم و نمی توانم قولمان را زیر پا »آقاجون از شنیدن این وصلت شوکه می شود ولی پدر می گوید: 

...از مال و ثروت هم که حرفش را نزد و برای خودش قطار گل اندام کم دختری نبود. خوش بر و رو، باوقار « بگذارم

 قطار خواستگار داشت. فقط آقاجون از چیزی که دل می زد سن و سال او بود.

گل اندام ده سال از آقاجون بزرگتر بود، اما با دیدن گل اندام همه چیز فراموش می شود و پای سفره ی عقد می 

زیر یک سقف شروع می کنند. یک سال و دو سال و ده سال می گذرد ولی از نشینند و به زودی زندگی خوبی را به 

بچه خبری نمی شود. هر چه دوا و درمان می کنند فایده ای ندارد. گل اندام از آقجون می خواهد که طالقش را بدهد 

 و برود به دنبال یک زن دیگر ولی آقاجون چنان به او دلبسته بود که زیر بار نمی رود.

خان ها کرک و پرشان را از دست می دهند و تصمیم می گیرند زمین و امالک را ول کنند و به شهر بیایند و به کم کم 

زندگی شهری عادت می کنند. چند سالی را در شیراز می گذرانند تا این که همسایه ی جدید در خانه ی کناری 



مان روز اول، گل اندام چشمش به دنبال مادر سکنی می کند واین همسایه کسی جز خانواده ی مادریم نبودند. از ه

 بوده. او خیلی دلش می خواست که آقاجون صاحب اهل و عیال شود و زندگی سوت و کورشان از یکنواختی دربیاید.

تو این قدر حسن »هرچه به او اصرار می کند یه نظر به دختر همسایه بیندازد آقاجون قبول نمی کند و می گوید: 

تا این که یک روز گل اندام دل به دریا می زند و خودسر به خواستگاری مادر « بچه را حس نمی کنمداری که کمبود 

 می رود. آنها جواب را به بعد موکول می کنند چون باور نمی کنند که زنی برای شوهرش به خواستگاری برود.

آنقدر می رود و می آید و پافشاری ولی گل اندام که همیشه هر چیزی را می خواسته باید به دست می آورده است؛ 

می کند تا نظر آنها را جلب می کند و رضایت می گیرد تا داماد بیاید و از نزدیک او را ببیند. حاال راضی کردن 

آقاجون سخت تر از راضی کردن آنهاست. گل اندام که آنقدر تو گوش آقاجون می خواند که خانه ی بی بچه مورد 

ار عذاب جهنم می شویم، تا چند سال باید تو این خونه صدای ونگ ونگ بچه ای بلند نشه، لعن و نفرین خداونده، دچ

این همه مال و ثروت را برای کی می خواهیم، من در سن و سالی نیستم که بتونم تو را تر و خشک کنم و تو هنوز 

هامون را ببینم ... و این قدر می گه جوانی و باید زندگی کنی. حاال چه بهتر تا زنده هستم خوشبختی تو را ببینم، بچه 

 و می گه تا آقاجون راضی می شه و عروس جدید به خانه می آید.

آقاجون از همان روز اول با مادر شرط می کند که خانم بزرگ جایگاه مخصوص خود را دارد و اگر می خواهی در این 

ن باسیاستی بود چنان دل خانم بزرگ را به دست می خانه جایی داشته باشی باید احترام او را نگه داری. مادر هم که ز

 آورد که او را دختر خود می نامد.

خانه می شود. از همان اول خانم بزرگ اتاق خود را « خانم کوچک»و مادر « خانم بزرگ»از آن به بعد گل اندام می شه 

رد که پدر جرأت کوتاه و بلند گفتن جدا می کند و آقاجون را به اتاقش راه نمی دهد و چنان هوای عروس جدید را دا

به مادر را پیدا نمی کند. الحق و االنصاف خانم کوچک هم رعایت ادب را می کند و بدون اجازه ی خانم بزرگ آب 

نمی خورد و عزت و احترام او را به جای می آورد. حتی آقاجون هنوز هم بدون مشورت با خانم بزرگ کاری انجام 

 نمی دهد.

مدن بانو، شادی خانه دوچندان می شود. درسته که خانم کوچک او را به دنیا آورده بود، ولی همه کاره با به دنیا آ

خانم بزرگ می شود و مادر هم با کمال میل می پذیرد و حتی از پدر می خواهد که سجل نوزاد را به نام خانم بزرگ 

زرگ کرده ... مخصوصاً بانو که فرزند اول بود و بچه ها مال خانم بزرگه چون او آنها را ب»بگیرد و به قول خودش: 

 «خاتون که الهی بمیرم مادر نداشت

و با سعی و تالش زیاد ما را وادر « دختر باید از هر انگشتش یک هنر بریزه»او زن مهربان و دلسوزی بود و می گفت: 

زن کدبانو هر چند که مرفه باشد  یک»می کرد تا هنر خانه داری، آشپزی، گلدوزی و خیاطی را بیاموزیم و می گفت: 

مرا تشویق می کرد به درس خواندن و « باید به کارهای خانه وارد باشد، هر هنری را بیاموزد و از آن استفاده کند

خودم هم عالقه ی عجیبی داشتم که درسم را « تو دختر بااستعدادی هستی و حتماً موفق می شوی»آموختن خیاطی: 

همین که به اندازه ی کارهای »دم پدر مخالفتی نکند ولی در مورد خیاطی، پدر می گفت: ادامه بدهم و فکر می کر

روزمره یاد بگیری کافی است. تو خانواده ی ما تا بوده و نبوده همیشه خیاط سرخانه داشتیم و تو حاال می خواهی 

 «جای آنها را بگیری؟

رختک برای بانو بود. چند ماهی بیشتر به زایمان او  آخرین روزهای پاییز به سر آمده و خانم کوچک مشغول دوختن

نمانده بود و برای شب های بلند زمستان کار زیاد داشتیم. خانم بزرگ و خانم کوچک لباس های نوزاد را می دوختند 



و من و گیسو روی آنها گلدوزی می کردیم. آقاجون که زمستان ها کار چندانی نداشت و بیشتر وقتش را در خانه می 

 ذراند، یا کتاب می خواند و یا از خاطرات خوش گذشته برایمان تعریف می کرد.گ

پدر دوستی داشت به نام عماد خان که از دوران اجباری با هم بودند. دوستی آنها هم کم از دوستی خان بزرگ با قلی 

ون او می دانست، چون خان نبود، بدون رضایت هم آب نمی خوردند و زبان و دلشان یکی بود. آقاجون خود را مدی

در جنگی که بین لرهای ممسنی در گرفته بود اگر کمک عمادخان نبود پدر هدف گلوله قرار می گرفت و کشته می 

 شد.

وقتی آقاجون به شیراز می آید، او در ممسنی می ماند و همین باعث جدایی دو دوست می شود، اما با این حال عالقه 

او قیافه ای خشن و هیکلی تنومند داشت و من از زمان بچگی از او وحشت داشتم.  ی آنها نسبت به هم کم نمی شود.

هر وقت او را می دیدم خود را پشت مادر پنهان می کردم و عماد خان با صدای بلند قاه قاه می خندید و می گفت: 

اجون با هول و ترس و من با اشاره ی آق« این دختره که هنوز خجالتی است! بیاد دختر این جا پیش خودم بشین»

  پیش او می رفتم. وقتی دستان کوچکم را در دستان خشن و پینه بسته اش جا می داد تنم به لرزه می افتاد.

عماد « او قلب مهربانی دارد ولی امان از برادرش! اگر او را ببینی معلوم نیست چه می کنی؟»آقاجون همیشه می گفت: 

که در شیراز زندگی می کرد و از او چهار پسر « نزهت خانم»شت به نام خان چند زن صیغه ای و یک زن عقدی دا

 داشت که همه صاحب اهل و عیال بودند.

سوز و سرمای زمستان از راه رسید. اولین روز چله ی کوچک با برف آغاز شد. چند روز متوالی برف می بارید. از 

انه به اندازه ی یک وجب یخ بسته بود و همه ی شدت سرما هیچ کس جرأت بیرون رفتن از خانه را نداشت. حوض خ

  اهل خانه زیر کرسی به چله نشسته بودیم. یک هفته ای می شد که از بانو خبری نداشتیم.

الهی بمیرم، این قدر گرفتار کار و زندگی و این دوقلوها هستم که »خانم کوچک به دلشوره افتاده بود و می گفت: 

بزنم ندارم. نکند زاییده و ما خبردار نشدیم؟! بلند شو خاتون، حاال من گرفتارم تو وقت این که سری به این دختره 

که کاری نداری بلند شو راه بیفت، حاال عمه خانم نمی گه چقدر بی خیال هستند که یک احوال از دختر پا به ماهشان 

 «نمی گیرند

محترم خانم باز هم که شما فکرهای ناجور »فت: خانم بزرگ همان طور که مشغول بافتن بلوزی برای نوزاد بانو بود گ

کردید. این حرفها چیه، عمه خانم هم خودش می دونه تو این برف و بوران رفت و آمد سخته، ولی حاال برای این که 

 «خیال شماها هم راحت بشه من هم همراه خاتون می روم

 «شکالت هستیدخدا عمرتان بدهد، شما همیشه حالل م»خانم کوچک با خوشحالی گفت: 

دختره ی گنده خجالت بکش، همین روزها »بانو با دیدن ما به گریه افتاد، خانم بزرگ او را در بغل گرفت و گفت: 

 «مادر می شی! داری مثل یه بچه شیرخواره گریه می کنی؟

ی کنیم! به خدا وای خدا مرگم بده دختر، حاال فکر می کنند ما این جا داغت م»عمه خانم که تعجب کرده بود گفت: 

 «تو این خونه هیچ کس از گل نازک تر بهش نمی گه

این حرف ها چیه؟ در خوبی شما و دکتر که شکی نیست. خب »خانم بزرگ به میان حرف عمه خانم پرید و گفت: 

به بانو برای این که عمه خانم رنجید نشود « دیگه آدمیزاده، دلش برای اطرافیانش تنگ می شه، شما به دل نگیرید

 سراغش رفت و او را بوسید.



عصر آن روز من به خانه برگشتم ولی خانم بزرگ همان جا ماندند، یک هفته بعد بانو پسری زایید که نام او را جلیل 

 گذاشتند.

با اصرار زیاد باالخره آقاجون راضی شدند به شرطی که به درس هایم لطمه نخورد به اتفاق بانو در کالس خیاطی 

ی ثبت نام کنم. میس مری، فرانسوی االصل بود و چند سالی می شد که به علت شغل شوهرش در خانم میس مر

ایران به سر می برد و خودش هم از آن جایی که زن خوش سلیقه و خوش ذوقی بود، آموزشگاهی به راه انداخته بود 

  و خیاطی، گلدوزی و نقاشی روی پارچه را آموزش می داد.

دختری به نام ستاره که بسیار خونگرم و مهربان بود آشنا شدم. او دختر خودجوشی بود که  از همان بدو ورودم با

خیلی زود با همه قاطی می شد و سرش درد می کرد برای کمک به دیگران و چون دختر مهربان و خوشرویی بود 

 اعتماد همه را زود جلب می کرد.

کی بود از دوری راه احساس خستگی نمی کردیم و آن قدر هفته ای دو روز کالس داشتم و چون مسیرم با ستاره ی

 حرف برای گفتن داشتیم که گاهی اوقات وقت کم می آوردیم.

سرم خیلی شلوغ شده بود، تکالیف مدرسه از یک طرف و دوخت و دوزهای خیاطی از طرف دیگر، حسابی وقتم را 

ر برمی آیم، اگر شده تا پاسی از شب هم می نشستم گرفته بود و برای این که به آقاجون ثابت کنم از پس هر دو کا

که مبادا کارهایم عقب بیفتد. با این که خیلی سخت بود ولی لذت می بردم چون هم به درس خواندن و هم به خیاطی 

 عالقه مند بودم.

پدرش آنها را خانه ی ستاره چند کوچه باالتراز ما بود و با مادرش به تنهایی زندگی می کرد. چند سالی می شد که 

ترک کرده بود. قصه ی زندگی اش را باید از زبان خودش می شنیدید. آن چنان با سوز و گداز از نامالیمات روزگار 

برایت می گفت که دلت ریش ریش می شد و آن موقع می فهمی که این دختر چه روحیه بزرگ و مقاومی دارد و با 

 این سن و سال کم چه سختی ها کشیده است!

ش بر اثر سانحه ای دلخراش زمین گیر شده بود. وقتی تعریف می کرد که با همین دو چشمان کوچکش شاهد مادر

آن شب پدرم طبق معمول دیر به خانه آمد. مادرم به »کتک خوردن مادرش بوده است از وحشت به خود می لرزید: 

ماه بود و تو این شهر غریب هیچ کس را دیر آمدنش عادت کرده بود اما حاال اوضاع و احوالش فرق می کرد. پا به 

نداشت و همراه با شویش که تمام امیدش بود، قید خانواده را زده و از جنوب به این شهر آمده بود. شهری که برای 

 او جز عذاب هیچ نداشت.

می  شوهر عیاش و شب گردی که زن را برای کلفتی و بچه پس انداختن می خواست و خوشی و تفریح را از آن خود

دانست. مادر از سر شب درد زایمان داشت و منتظر بود که هر لحظه مردش به خانه بیاید و به دنبال قابله برود، اما او 

وقتی آمد که دیگر دیر شده بود و مادر با کمک دستان کوچک من پسری مرده به دنیا آورد. بند ناف به دور 

  گردنش پیچیده و او را از بین برده بود.

و از خود بی خبر از راه می رسد و وقتی با جسد بی جان پسرش که بزرگترین آرزویش داشتن او بود، رو  پدر مست

به رو می شود، خون جلو چشمانش را می گیرد و مادر را به قصد کشت به زیر مشت و لگد می اندازد. مادر حتی توان 

ه نیمه جان به روی زمین افتاده بود و فقط گه گاهی این را که از خود دفاع کند نداشت. آن قدر خون از او رفته بود ک

 از پس آن لبان بی رنگش که مثل گچ سفید شده مرا صدا می زد: ستاره ... ستاره ...



خدایا چه کنم. من که جز او کسی را ندارم باید کمکش کنم اما چگونه؟ لرزان لرزان به صورتی که پدر مرا نبیند از 

خدای هیچ کس را غریب و بی کس »ه بیرون زدم. جز تاریکی و ظلمات هیچ نمی دیدم پله ها پایین آمدم و از خان

 «نکن!

یک لحظه به یاد خانم بس زن مهربان و دلسوزی که چند کوچه آن طرف تر از ما زندگی می کرد، افتادم. مثل این که 

که یک دقیقه بعد خانم بس پشت جان گرفته باشم به سرعت دویدم. وقتی به در خانه اش رسیدم در را چنان کوبیدم 

  «این وقت شب کیه؟ چه خبره؟»در با هول و هراس فریاد زد که: 

خانم بس از شنیدن سخنان من آنقدر « خانم بس، خانم بس به فریادم برس! مادرم را کشت»من فقط فریاد می زدم: 

ت و دوان دوان به سمت خانه وحشت کرد که بدون آنکه چادری به سر کند و یا به کسی خبر دهد دست مرا گرف

 دویدیم. وقتی به خانه رسیدیم از پدر خبری نبود و مادر غرق به خون در کف اتاق پهن شده بود.

از آن وقت مادر زمین گیر شد و حتماً خدا به من رحم کرده بود و گرنه همه ی دکترها با دیدنش قطع امید کردند و 

 «رم، نمی دانم از ترس و یا از شرمندگی کجا رفت و دیگر هرگز او را ندیدمکه از نامیدنش به عنوان پدر شرم دا« او»

خدا بنده هایش را فراموش نمی کند. »از روحیه و پشتکار او درس می گرفتم. همیشه امیدش به خدا بود و می گفت: 

 «این ما بنده ها هستیم که او را فراموش می کنیم

تا حال »وزد تا بتواند آموزشگاهی بزند و کمک حال خانه باشد. می گفت: او می خواست هر چه زودتر خیاطی را بیام

 «زیر منت دایی قاسم بودیم ولی از حاال به بعد می خواهم زیر منت هیچ احدی نباشم و از بازوی خودم نان بخورم

. آن چنان زبان او گاهی به خانه ی ما می آمد تا در کارهای خیاطی به هم کمک کنیم. همه او را دوست می داشتند

 نرم و گرمی داشت که با یکی دو جلسه خودش را در دل خانم بزرگ و خانم کوچک جا کرد.

  آن روز بعدازظهر مثل همیشه به اتفاق ستاره راهی کالس شدیم.

کالس طبق معمول شلوغ بود. بچه ها از دیر آمدن میس مری استفاده کرده و کارهای عقب افتاده شان را انجام می 

 دند. آن قدر سر و صدا بود که صدا به صدا نمی رسید! با آمدن میس مری، سکوت بر کالس حکمفرما شد.دا

الگوی دامن کلوش را کشید و بعد شروع کرد به جزوه گفتن، بچه ها با عجله دفترهاشون را باز کردند تا یادداشت 

اد داشتم که وقت آمدن از خانه آن را همراه بردارند. هر چه دنبال دفترم گشتم آن را پیدا نکردم. به خوبی به ی

 «دفتر مرا ندیدی؟»داشتم. به ستاره زدم و گفتم: 

چاره ای نبود؛ برگه ای از ستاره گرفتم و « نه، شاید بین راه افتاده باشد»بدون این که رویش را برگرداند گفت: 

ر چشممان را به زمین دوخته بودیم و این ور مشغول نوشتن شدم. بعد از کالس با ستاره به راه افتادیم. در طول مسی

 و آن ور را نگاه می کردیم که ناگهان کسی مرا به نام خواند: خانم بهادری ...

می بخشید، من این دفتر را سعتی قبل در »به عقب برگشتم، مرد جوانی که دفتر را به سوی من دراز کرده بود گفت: 

ردم و می خواستم به خیاط خانه تحویل بدهم که متوجه شما شدم که دنبال این جا پیدا کردم و جسارتاً آن را باز ک

 «چیزی می گردید. حدس زدم مال شماست. انشاءاهلل که اشتباه نکرده ام

نمی دانم چرا وقتی که نگاهش کردم تا از او تشکر کنم، ناگهان دلم فرو ریخت. چه چشمانی داشت! به رنگ آسمان، 

آب رودخانه ها! ناگهان سیخونکی که ستاره با آرنج به پهلویم زد به خود آمدم و با عجله دور به رنگ دریا و به زاللی 

جوان رعنا و خوش قد و باالیی بود، نه؟ »شدیم. هنوز چند قدمی نرفته بودیم که ستاره با لبخندی موذیانه گفت: 

 «نظرت چیه؟



 «من فقط چشم هایش را دیدم»خیلی سریع و بی تکلف گفتم: 

مال این طرف ها نمی تونه باشه و گرنه باید تا حاال او را می دیدیم، حتماً قوم و خویشی داره و یا شاید تازه »گفت: او 

 «به این محل آمده

ای شیطون! تو هم بالیی هستی و ما خبر نداشتیم، حاال بگذریم فردا قبل از کالس بیا تا الگوی دامن »در جواب گفتم: 

 «را روی پارچه برش بزنیم

آن شب و فردا شب آن قدر سرم شلوغ بود که حتی نتوانستم به او فکر کنم، ولی عصر که به کالس می رفتیم دلم 

می خواست دوباره او را ببینم، اما آن روز و روزهای بعد از او خبری نشد. دوره ی نازک دوزی به پایان رسیده بود و 

 برای کلفت دوزی نام نویسی کردم.

راه رسیده بود و چون از درس و مدرسه خبری نبود، تصمیم گرفتم که در کالس گلدوزی و برودری فصل تابستان از 

دوزی با چرخ شرکت کنم. خانم میس مری از نمایندگی سینگر چند دستگاه چرخ گرفته بود تا به کارآموزها تعلیم 

 ان خیلی جالب و دیدنی بود.دهد. ما که تا به حال تمام این کارها را با دست انجام می دادیم حاال برایم

یک هفته ای از شروع کالسها گذشته بود که باز او را دیدم. هنوز از خم کوچه ی آموزشگاه نگذشته بودیم که 

مقابلمان شد. نفس در سینه ام حبس شده بود و توان حرکت نداشتم. تمام بدنم گر گرفته بود و یک گلوله آتش 

زمان و مکان را از یاد برده بودم. مغزم کار نمی کرد و فقط این قلبم بود که به  شده بود. حال خودم را نمی فهمیدم و

 تالطم افتاده بود و در قفسه سینه ام احساس تنگی می کرد.

خدایا! این چه احساسی بود؟ چرا این قدر به او نزدیکم، مثل این که به من تعلق دارد و یا جزیی از من است! بار اول 

! ولی حاال تمام وجودم را می لرزاند. حس آن که از جایم تکان بخورم، نداشتم. نیرویی مرا به زمین فقط دلم را لرزاند

میخکوب کرده بود. با وقاحت به چشمانش زل زده بودم و او هم بی پروا به من خیره شده بود. حال او هم بهتر از من 

یستم و هیچ کس ما را نمی بیند و اصالً به فکر این نبود، لرزش دستانش واضح و روشن بود. مثل این که در این عالم ن

 نبودیم که کسی متوجه ما هست، تازه مگر برایمان هم فرقی می کرد؟ بگذار همه ی عالم بفهمند، ما را چه باک!

ای کاش می شد زمان را از جریان انداخت و آن لحظه را به زمانی ماندنی تبدیل کرد. اما همان چند دقیقه هم به 

ه ی دنیایی ارزش داشت. آیا این عشق بود که به سراغم آمده بود؟ آیا این عشق است که چنین گستاخ و بی انداز

 پرواست؟ آیا این عشق است که در میان این همه آدم، دل دو نفر را به هم گره می زند؟!

ت و چرا فقط او وجودم در طول مسیر آموزشگاه، روزانه چندین پسر جوان را می دیدم ولی چرا فقط او به دلم نشس

را از عشق گرم کرد؟! از دیدنش سیر نمی شدم. دلم می خواست چشم هایش را به یادگار از او می گرفتم، هر رازی 

که بود در چشمانش نهفته بود. در آن دریای آبی غوطه ور شده بودم و دست پا می زدم و به دنبال راه نجات بودم، 

 !دلم می خواست در آن دریا غرق شوم

یک لحظه به خود آمدم. فاصله مان یک وجب بیش نبود، خجالت کشیدم و از شرم سرم را به زیر انداختم. دست و 

پایم را گم کرده و خود را پاک باخته بودم. برای اولین بار بود که به پسری این قدر نزدیک شده بودم. بچه ها 

 دیگر نشان می دادند.زیرکانه ما را می پاییدند و با اشاره پچ پچ ما را به هم

سالم عباس آقا، حالتون چطوره؟ خانم والده چطورند، سالم »ستاره که هوا را پس دید ناگهان جلو پرید و گفت: 

 «خدمتشون برسونید و بگویید فردا لباسشان آماده است



لی سریع ستاره دست بعد خی« حتماً، حتماً، فردا خدمت می رسند»او هم که متوجه اوضاع شده بود، هول هولکی گفت: 

دختر تو معلومه چت شده؟ نمی گی پشت سرت حرف »مرا کشید و به راه افتادیم. او که از کوره در رفته بود گفت: 

می زنند؟ این مردم را نمی شناسی؟ همین مونده دو روز دیگه پشت سرت حرف دربیاورند. اونم فکر آبروی تو را 

 «اقالً باید مراعات حال تو را بکند. با این وقاحت جلو می آید که چی بشه؟ نمی کنه. پسره را ببین! اگر عاشقی، باش!

بهتره زیاد بهش رو ندی اگر تو رو می خواهد باید هر چه زودتر پا بگذارد »بعد با مهربانی دستم را گرفت و گفت: 

وغن زده اش و حتی خال او حرف می زد ولی حواس من جای دیگری بود. قد و باالی او، سینه ی ستبر، موهای ر« جلو

روی چانه اش را به خوبی دیده بودم. بوی ادوکلنش هنوز در مشامم مانده و گل سرخی که در دست داشت چشمانم 

 را گرفته بود.

از ستاره پاک دلخور شدم چون تا مدتی از او خبری نشد. هر چند حرف هایش منطقی و درست بود ولی برایم اهمیت 

 چیز غلط می باشد. فقط دلم می خواست او را ببینم. نداشت چه چیز درست و چه

صبح زود با صدای خانم کوچک بیدار شدم. نگاهی به ساعت دیواری انداختم و مثل فرفره از جا برخاستم. قرار بود 

به همراه بانو و گیسو به بازار برویم. خانم کوچک بعد از یک عالمه سفارش که حواستان به خودتان باشد و از این 

 انو دور نشوید، اجازه مرخصی دادند.ب

مسیر خانه تا بازار راه زیادی نبود برای همین ترجیح دادیم که پیاده برویم و از راه کوچه و پس کوچه ها مسیر را 

کوتاه تر کردیم. در طول راه، بانو از شیرین زبانی جلیل تعریف می کرد و آنقدر سرمان گرم شد که نفهمیدیم 

 چگونه رسیدیم.

ازار طبق معمول شلوغ بود، بانو به خاطر سفارش های خانم کوچک هوای ما را داشت و خود را مسئول ما می دانست ب

که مبادا گزندی بر ما وارد شود. عنایت اهلل خان بزاز که از خیلی سال پیش با او معامله می کردیم از دیدنمان بسیار 

شخوان دکانش پهن کرد و از تک تک افراد خانواده احوال خوشحال شد و جدیدترین قواره های پارچه را روی پی

پرسی کرد. ما هم مشغول وارسی پارچه ها شدیم که ناگهان بوی آشنایی در مشامم پیچید و قبل از این که سرم را 

ده به به، خسرو خان چه عجب از این طرف ها، چند روز پیش احوالتان را از خانم وال»بلند کنم، عنایت اهلل خان گفت: 

 «پرسیدم، پایتخت چطوره؟ به حمداهلل که دانشکده را تمام کردید؟

وای ... خدایا ... او خودش بود و دوباره این قلب لعنتی درون سینه ام آرام و قرار از دست داد. او در جواب تشکر 

ن هم از فرصت یکی دو هفته تعطیل بود و م»کرد و گفت هنوز یک سالی به تمام شدن دانشکده مانده است و گفت: 

عنایت اهلل خان از زیر پیشخوان بسته ای بیرون آورد و به او داد. او هم « استفاده کردم و برای دیدن خانواده آمدم

بعد از خداحافظی نیم نگاهی به ما انداخت و رفت. عنایت اهلل خان همان طور که داشت پارچه ها را زیر و رو می کرد 

 ...«تی است اما امان از پدرش خدا حفظش کند! پسر باکماال»گفت: 

آن موقع منظور عنایت اهلل خان را نفهمیدم و خیلی زود به فراموشی سپردم، آن قدر از دیدنش خوشحال بودم که نمی 

 توانستم به کسی یا پیز دیگری فکر کنم.

 .به سوی چهارسوق بازار رفتیم تا بانو از آمیز مرتضی عطار، سدر و سفیدآب و گل سرشوی بخرد

چه قدر قیافه ی این پسره برام آشنا بود. یه جایی او »بانو همان طور که قیافه ی متفکرانه ای به خود گرفته بود گفت: 

 «را دیده ام اما هر چه فکر می کنم نمی دانم کجا!

 «مگر می شود پسر به این مقبولی و رعنایی را ببینی و فراموش کنی»گیسو با شیطنت گفت: 



« ای بدجنس توی همین چند دقیقه پسر مردم را خوب وارسی کردی؟»به او نظری انداخت و گفت: بانو زیرچشمی 

آنها حرف می زدند و من در دنیای خودم بودم. پس اسمش خسرو بود و در تهران درس می خواند. معلوم بود که از 

 می ارزید خیلی خوشحال بودم. خانواده ی اسم و رسم داری است. از این که به کسی دل داده بودم که سرش به تنش

پارچه را آب گذاشتم و با اتو ذغالی آن را اتو زدم. الگو را روی آن گذاشتم و برش زدم و بعد از کوک زدن، وسایلم 

را جمع کردم و به خیاط خانه رفتم. در طول راه، همه ی اتفاقات روز قبل را برای ستاره تعریف کردم. در راه برگشت 

زدیک خانه ی ستاره از خم کوچه نمایان شد. باز هم با دیدنش تمام تنم گر گرفت و همان نیم نگاه او را دیدم که ن

 کافی بود که هستی ام را به آتش بکشد.

* * *  

مدت ها می شد که آقاجون را ندیده بودیم. برایمان پیغام فرستادند که چون خیلی گرفتار هستم و نمی توانم بیایم، 

دو هفته پیش من بیایید. همه از شنیدن پیغام خوشحال شدیم و بار و بساطمان را جمع کردیم و بهتر است شما یکی 

به راه افتادیم. همین که پایمان را از دروازه ی شهر بیرون گذاشتیم، غم روی دلم سنگینی کرد و هر چه فاصله ام 

 بیشتر و بیشتر می شد غم دوری از او بیشتر عذابم می داد.

و خسته کننده بود، اما با دیدن پدر انگار نه انگار که تا ساعتی قبل از سختی راه می نالیدیم. من از  مسافت طوالنی

شوق دیدار پدر تا چند روز او را به فراموشی سپردم اما با گذشت یک هفته کم کم به دنبال گمشده ام می گشتم. هر 

ی که از دور می آمد ناخودآگاه دلم می لرزید و خود آن منتظر بودم که او پیدایش شود. با هر سواری و یا سیاهه ا

 می دانستم که بیهوده به انتظار نشسته ام، اما آرام و قرار نداشتم. رنگ و رویم پریده و مریض احوال شده بودم.

 «تب که نداره! حتماً آب و هوا بهش نمی سازه»خانم بزرگ دستی به پیشانی ام کشید و گفت: 

دلم نمی خواست « بهتره هر چه زودتر شماها برگردید، او به دکتر احتیاج داره»شده بود گفت: آقاجون که دل نگران 

شادی آنها را بهم بریزم. به آنها اطمینان دادم که حالم خوب است و با خوردن یک لیوان جوشانده ی خنک حالم 

 بهتر می شود. خیلی سعی کردم که او را از ذهنم دور کنم ولی نشد که نشد.

شما می »شب خواب او را می دیدم و سراسیمه از خواب می پریدم. خانم کوچک دیگر طاقت نیاورد و گفت:  هر

و باالخره هم عازم شیراز شدیم. هر چه به شهر « خواهید بمانید، بمانید ولی من دست این دختر را می گیرم و می برم

 نزدیک تر می شدیم حالم بهتر می شد.

به احتمال زیاد از آب و هوا بوده، چون نه »ش دکتر برد. دکتر بعد از معاینه ی دقیق گفت: خانم کوچک شبانه مرا پی

و بعد از کمد داروها، چند قرص « تب داره و نه عالئم سرماخوردگی، چند روزی که استراحت کند خوب می شود

 «روزی یکی از اینها را می خوری، چون خیلی ضعیف شده ای»تقویتی بیرون آورد و گفت: 

هر چه خانم کوچک اصرار کرد که چند روزی استراحت کنم، زیر بار نرفتم و با زبان چرب و نرم او را راضی کردم 

دختر معلومه کجا »که به آموزشگاه بروم. ستاره از دیدنم خیلی خوشحال شد و قبل از این که من به زبان بیایم گفت: 

و رفتی، مثل مرغ سرکنده پِل پِل می کنه. هر روز سری به هستی؟ جوان مردم را دق مرگ کرده ای از روزی که ت

این دور و حوالی می زد و دست از پا درازتر برمی گشت. تا این که چند روز پیش طاقتش طاق شد و جلو راهم را سد 

ین گل کرد و سراغ تو را گرفت و بعد از این که از سالمتی تو باخبر شد، نفس راحتی کشید و این نامه را همراه با ا

 «سرخ به من داد که هر چه زودتر به تو برسانم



تا رسیدن به خانه چند دفعه نامه را خواندم و گل سرخ را بوییدم. با این که پالسیده شده بود ولی هنوز بوی عطرش 

 به مشامم می رسید.

  سالمی چو بوی خوش آشنایی!

که مرا آرام و قرار نیست. نه شب دارم و نه روز! مرا  ای عزیزتر از جان! آن چنان مرا شیفته و شیدای خود کرده ای

به دیده ی لطف بنگر و این غالم را به بندگی قبول کن. چند صباحی است که از دیدارت محروم مانده ام اگر گناهی 

  مرتکب شده ام بگو که تیشه به ریشه ی خود بزنم تا تو آسوده شوی.

نیافریده و من بدبخت ترین عاشق روی زمینم! چون مجبورم بدون  گویند خداوند هیچ کس را بدبخت تر از عاشق

  آن که به وصال دلم که دیدن روی ماه توست برسم به اجبار، عازم غربت شوم.

  اگر مهری بر دلت نشانده ام منتظر باش!

  خسرو

 نامه را یک بار، دو بار، ده بار خواندم و محکم به سینه فشردم. دیگر هیچ غمی نداشتم.

قرار بود برای گیسو خواستگار بیاید. غریبه نبودند، پسر برادر عماد خان که در رشته ی حقوق به تحصیل مشغول 

است! دل توی دلم نبود. بیشتر از گیسو من خوشحال بودم، چون با رفتن او راه برای من باز می شد. طبق رسم و 

 ه بماند.رسوم تا دختر بزرگتر شوهر نکند دختر کوچک تر باید در خان

مثل این که روز خواستگاری خودم بود! میوه ها را شستم و با چه شور و شوقی با پارچه آنها را برق انداختم و در قاب 

گل مرغی چیدم و سیب سرخ قشنگی را روی آنها گذاشتم. گیسو با این که حرفی نمی زد اما رضایت و خوشحالی از 

 چشمانش می بارید.

ت خانم و جاری اش اقدس خانم نگذاشته بود که خانم بزرگ گیسو را صدا کرد و او با سینی نیم ساعتی از آمدن نزه

چای وارد اتاق شد. من هم پاورچین پاورچین به حیاط رفتم و زیر دریچه ی طارمی ایستادم و آهسته آن را باز کردم. 

لبخندی گیسو را از نظر می  نزهت خانم با جثه نحیفش روی مبل ولو شده بود. کمی آن طرف تر اقدس خانم با

گذراند. وقار و سنگینی از سر و رویش می بارید و همسر خان بودن واقعاً برازنده اش بود. به علت آشنایی، مجلس 

زیاد رسمی نبود و با تعارفات روزمره و سوال و جواب های کوتاه به پایان رسید. وقت خداحافظی اقدس خانم گفت: 

 «امان اهلل خان و عماد خان خدمت می رسیمانشاءاهلل دفعه ی بعد با »

 «قدمتان روی چشم»خانم بزرگ گفت: 

بعد از رفتن مهمان ها، همان طور که مشغول جمع آوری ظرف های پذیرایی بودیم، خانم کوچک رو کرد به خانم 

 «نظرتون چیه؟ هر چی باشه شما آنها را بهتر می شناسید»بزرگ و گفت: 

واهلل چی بگم؟ خانواده ی با اصل و نسبی »موهایش را زیر چارقدش مرتب می کرد گفت:  خانم بزرگ همان طور که

هستند. چند نسل اونها را می شناسیم. پسره هم تحصیل کرده و دارای کماالت است، عماد خان هم که برای نصراهلل 

این که مرد بدی باشد. زنده دل، خان مثل برادره و از چشم به هم نزدیک ترند. فقط از امان اهلل خان خوف دارم. نه 

خوش اخالق، دست و دل باز و هزار حسن دیگه هم داره ... تنها ایرادی که داره یکدنده و لجبازه. هر کاری که 

 «بخواهد باید بشود!

این که عیب نیست! اخالق تمام خان ها همین است. عماد خان را ببینید وقتی حرف می زند کسی »خانم کوچک گفت: 

 «فس کشیدن نداردجرأت ن



درسته مادر، همشون همین جور بار اومد. ولی این دست همه ی آنها را از پشت بسته. »خانم بزرگ با مهربانی گفت: 

اگر همین االن از چیزی خوشش بیاید، حتی قله ی قاف هم که باشه باید برای او مهیا کنند. بچه هاش کاری بدون 

ک کالم، مرد ساالری به تمام معنا. ولی روی هم رفته آدم های خوبی هستند. حاال اجازه ی او نمی توانند انجام دهند. ی

 «بگذار نصراهلل خان بیاید، ببینیم نظر او چیست؟

چند جلسه ای به پایان کالس خیاطی نمانده بود و همان طور که میس مری قول داده بود، چند مدل از جدیدترین 

وقات تو خودم بودم و با چرخ خیاطی که آقاجون به تازگی برایم خریده بود لباسهای عروس را به ما آموخت. بیشتر ا

  خود را مشغول می کردم. لحظه شماری می کردم که مادر خسرو برای خواستگاری پا پیش بگذارد.

نواده امتحان خیاطی را با موفقیت گذرانده بودم و حاال از سر بیکاری و طبق قولی که داده بودم برای تک تک افراد خا

لباس می دوختم. ستاره سخت گرفتار و دنبال کارهای آموزشگاه بود. باید دوره ای را می گذراند تا به او اجازه ی 

 کار بدهد.

* * * 

خیلی دلم هوای خسرو را کرده بود. حدود یک ماه و نیمی می شد که از او خبری نداشتم. گاهی اوقات که کاسه ی 

ام می شد، نامه را از شکاف گنجه بیرون می آوردم و نه یک بار، بلکه چند بار آن را صبرم سرریز می کند و تحملم تم

 می خواندم و دلگرم و دلگرم تر می شدم.

اقدس خانم یکی دو دفعه با کله ی قند وکاسه ی نبات سری به عروسش زده بود. چند دفعه پیغام فرستاده بود که با 

 مردهایشان خدمت برسند.

از راه رسید. خسته و کوفته با کوله باری از حرف و حدیث. خانم کوچک موضوع خواستگاری گیسو  باالخره آقاجون

را با او در میان گذاشت. آقاجون بعد از ساعتی فکر کردن همان نظر خانم بزرگ را داشت و گفته های او را تأیید می 

 «تا قسمت چه باشد»کرد و در آخر گفت: 

شب به اتفاق داماد و امان اهلل خان و عماد خان برای خواستگاری بیایند. بانو و عمه از  روز موعود فرارسید و قرار شد

  صبح آمدند تا اگر کمکی از دستشان برآید انجام دهند.

گیسو مضطرب به نظر می آمد. خوب حق هم داشت. من که خواهر او بودم دچار دلهره و دلشوره شده بودم چه رسد 

 به او!

سو گفته بود تو آماده باش ممکنه آقات صدات بزنه که یک نظر همدیگر را ببینید. کارهات را خانم کوچک به گی

بکن، تا آن موقع تو سر خودت نزنی که چه بپوشم و چه بکنم. او چند دست لباس از گنج بیرون آورده ولی بالتکلیف 

 ایم کرد:بود که کدام را انتخاب کند. من مشغول بازی کردن با جلیل بودم که گیسو صد

 «خاتون، به نظر تو کدام یکی را بپوشم؟»

خیلی برایم عجیب بود که گیسو نظر مرا می خواهد. با خوشحالی به سراغش رفتم و پس از وارسی کردن لباس ها، 

  «این با رنگ چشمانت و پوستت هماهنگی دارد»دوپیس کرپ رنگی را سوا کردم و گفتم: 

 و او هم لباس را تأیید کرد و موهای گیسو را به سبک دخترانه ای آراست.در همین موقع بانو از راه رسید 

با صدای کوبه ی در، قلبم هری ریخت. آقاجون به پیشواز آنها رفت و به سوی مهمانخانه راهنمایی شان کرد. من و 

ون ساعتی گذشت گیسو تنها ماندیم. گه گاهی صدای خنده هایشان را می شنیدیم. بحث به درازا کشیده شده بود. چ



و از هیچ کس خبری نشد، گیسو حال خوبی نداشت، رنگ و رویش پریده و دستانش یخ کرده بود. دستش را گرفتم 

 «دختر، تو چرا این طوری شدی؟ هنوز که خبری نیست»و گفتم: 

 «گر را نبینیمنمی دانم، دلشوره دارم، کاشکی می شد همدی»از جایش بلند شد و چند قدمی در اتاق راه رفت و گفت: 

وه، چه حرفها می زنی، همه ی دخترها دلشان می خواهد یک نظر شوهر آینده شان را ببینند. حاال که آقاجون »گفتم: 

رضایت داده تو ناراحتی؟ حاال اگر دختر کم رویی بودی یه حرفی! زیاد هم خوش بین نباش شاید آقاجون پشیمان 

نیشگون بگیرم بلکه کمی گل بیندازه! این جوری اگر شاهزاده داماد تو را  شد ... دختر بیا این جا بشین تا لپات را

و کمی سر « ساکت! عروس که نباید صداش دربیاد»با کشیدن لپاش جیغش درآمد. با خنده گفتم: « ببینه فرار می کنه!

 به سرش گذاشتم تا لبخندی به لبانش آمد.

مبارکه، عجب دامادی، مثل شاخ شمشاد می مونه، بچه ها اگر گفتید مبارکه، »در همین لحظه بانو به اتاق آمد و گفت: 

داماد کیه؟ باورتان نی شه! همان روز هم گفتم، این سره را یه جایی دیده ام، نگو، پسر امان اهلل خان بود که سال ها 

  «پیش او را دیده بودم. برای همن درست به خاطر نیاوردم

  ی به خود گرفته بود رو کرد به گیسو و گفت:بعد در حالی که قیافه ی متفکرانه ا

اون روز که رفته بودیم بازار تا پارچه بخریم، پسر جوانی به سراغ عنایت اهلل خان آمد و بعد از چاق سالمتی از او »

ا بسته ای گرفت ... یادته؟ بله ... درست خودشه، خودِ خودش. گیسو خانم یادته گفتی چه مقبوله! بفرمایید کور از خد

چه می خواهد؟ دو چشم بینا! داماد حی و حاضر آن جا نشسته و منتظر عروس خانمه. بلند شو، عجله کن. آقاجون 

 «گفتند یه نوک پا بیا و برگرد

همه چیز دور سرم می چرخید. جلیل که روی پایم خواب رفته بود مانند یک کوه سنگین شده بود. فضای اتاق هر 

باورم نمی شد! حتماً بانو اشتباه کرده است.شاید اصالً اون روز من کس دیگری را لحظه کوچک و کوچک تر می شد. 

جای او گرفتم. یعنی ممکنه؟ خسروِ من به خواستگاری گیسو آمده؟ مانند آدم مسخ شده آنها را نگاه می کردم. بانو 

 دست گیسو را گرفت و به راه افتاد.

رفتن نداشتند. دلهره و اضطراب هر لحظه بر وجودم مستولی می شد.  باید هر جور بود او را می دیدم. پاهایم یارای

به سختی خود را به حیاط رساندم. پنجره بسته بود و نمی شد چیزی از آنجا دید. اتاقی جفت مهمانخانه بود که با دری 

 آنها را از هم جدا کرده بودند و از آن به عنوان پستو استفاده می شد.

ه ها باال رفتم و آهسته درِ اتاق را باز کردم. چند دقیقه ای گذشت تا به تاریکی اتاق خو پاورچین پاورچین از پل

گرفتم. از روزنه ی در سرک کشیدم. همه چیز به خوبی دیده می شد. بانو و گیسو درست رو به رویم قرار داشتند. 

م بزرگ و اقدس خانم با هم گل خانم کوچک با آن چادر وال گلدارش کنار نزهت خانم نشسته بود. آن طرف تر خان

می گفتند و گل می شنفتند. آقاجون و دکتر هم به خوبی دیده می شدند. ولی از مردها خبری نبود، چون آنها در صدر 

 مجلس نشسته بودند و من در پشت آنها قرار داشتم. هر جور که شده باید او را می دیدم.

ای بود. قَدَم نمی رسید. کرسی را جلو کشیدم و با نوک انگشتان روی به اطراف نگاه کردم. در باالی سر ارسی دریچه 

آن ایستادم. امان اهلل خان و عمادخان را نمی شد دید. من هم کاری به آنها نداشتم. داماد کنار دریچه قرار داشت و 

از گیسو نداشت. زیرا  اگر سرش را باال می آورد می توانستم او را از نیم رخ ببینم. ولی او هم مثل این که دست کمی

سر خود را زیر انداخته و در مبل فرو رفته بود. دقایق به کندی می گذشت و مجلس هر لحظه سرد و بی روح تر می 

 شد.



بس که روی نوک پا ایستاده بودم پاهایم شروع به لرزیدن کردند. در همین موقع عماد خان از داماد سوالی کرد و او 

م و کاش هرگز نمی دیدم. باورم نمی شد، به خود نهیت بزدم که اشتباه می کنم. حتماً به سویش برگشت. او را دید

 شبیه اوست. دقیق تر شدم، دوباره نگاه کردم. ولی چشمانم دروغ نمی گفتند، خودش بود.

م که می برای اینکه صدایم درنیاید، دهانم را محکم بسته بودم و دندان هایم را بر هم فشار می دادم. ناگهان پاهای

لرزید ول شدند و نقش بر زمین شدم. انگار توی این دنیا نبودم، اطراف خود را تشخیص نمی دادم. من کجا هستم؟ 

این جمله را بارها و بارها از خود پرسیدم. حس حرکت نداشتم. واقعاً او بود! باید دوباره او را می دیدم ولی مهلت 

برای کمک آمده بود، با صدای آرام از پشت در صدایم کرد و بعد از  نداشتم. احترام خانم زن آقا مصطفی آشپز که

این که مطمئن شد که من آن جا هستم در را باز کرد. خدا را شکر کردم که در تاریکی متوجه حال خرابم نشد گفت: 

 «همه جا را دنبالت گشتم و حدس زدم که آمدی این جا آقا داماد را ببینی. حاال بگو ببینم چطوره؟»

خیلی خوبه، »با صدای آرام او را به سکوت دعوت کردم. آهسته بیرون آمدیم و با صدای بغض آلودی گفتم: 

 «مبارکش باشه!

شام را کشیده بودند و بچه ها از خواب بیدار شده، پای سفره منتظرم نشسته بودند. هر لقمه مانند تیری در گلویم می 

ت که برای خواستگاری آمده بود. خدایا من چقدر بدبختم. هیچ نشست. حاال فهمیدم! پس اقدس خانم مادر اوس

سردر نمی آوردم. پس آن نگاه های ملتمسانه، آن اضطراب و نگرانی که در چشمانش موج می زد، آن نامه و ...؛ 

 یعنی همه و همه دروغ بوده؟ باورم نمی شد!

چته؟ مثل این که تب داری، رنگ و روت »فت: احترام خانم که متوجه حال من شده بود دستی به پیشانی ام زد و گ

 و از جا بلند شد.« هم که پریده، بهتر برات یک گل گاوزبان دم کنم 

با رفتن او یکهو زدم زیر گریه، نمی توانستم جلو اشک هایم را بگیرم. بچه ها ماتشان برده و به من خیره شده بودند. 

خاله، چی شده؟ من اذیتت کردم؟ به خدا پسر خوبی می »ت: جلیل با دستان کوچکش اشک هایم را پاک کرد و گف

 «شم! نگاه کن همین حاال شامم را می خورم و می خوابم!

او را در بغل گرفتم و بغضم ترکید و زار زار گریستم. احمد که هاج و واج مانده بود دست هایم را گرفت و گفت: 

لیوان آبی را که محمود به دستم داد سر کشیدم تا « هم بگو! خاتون، چی شده؟ جون آقاجون اگر اتفاقی افتاده به ما»

 کمی آرام بگیرم.

بهتره شماها شامتان را »تازه متوجه شدم که جلو بچه ها خیلی تند رفته ام و باعث کنجکاوی آنها شده ام. گفتم: 

 «بخورید. حالم خوبه، کمی سرم درد می کرد و در ضمن از رفتن گیسو یهو دلم گرفت

وزبان را خوردم و به خواب رفتم. بعد از ساعتی از همهمه ای که باالی سرم بود از خواب بیدار شدم. قیافه ی گل گا

  مضطرب آنها بدبختی ام را به یادم آورد.

تب که نداری ولی از حاالت چشمانت مشخصه که سرت »دکتر دستی به پیشانی ام کشید و نبضم را گرفت و گفت: 

اب مثبت دادم. او از شیشه دواهاش که همیشه در جیب بغلش بود، قرصی بیرون آورد و با با سر جو« درد می کنه

مسکن خوبی است. چند تای دیگه هم بهت می دهم وقتی خیلی احساس درد »لیوان آبی به دستم داد و ادامه داد: 

 «کردی یکی بخور

گاهم به نگاهش بیفتد. وقتی که احوالم را قیافه گیسو را که می دیدم سرم بیشتر درد می گرفت. دلم نمی خواست ن

 پرسید، چیزی نمانده بود که سر او داد بزنم ولی او که تقصیری نداشت، شاید او هم قربانی شده بود.



شما که نمی »تا ساعتی بعد بحث داماد نو بود. هر کس نظری می داد. آقاجون از امان اهلل خان دل می زد. دکتر گفت: 

بدهید. خانواده ای با اصل و نسب هستند. پسره هم چیزی کم نداره امان اهلل خان هم معلوم بود خواهید دختر به او 

 «که خیلی راضیست! وقتی هم چیزی را خودش بخواهد همه کار می کنه، پس دلشوره ی شما بی مورد است

 «تا ببینم خواست خدا چیست»آقاجون فکری کرد و گفت: 

ن نمی رفتم. من که به دنبال او راه نیفتاده بودم او خودش خواسته و نامه نوشته بود، خوابم نمی برد. از فکر او بیرو

پس چه شد آن همه قول و قرار؟ به کجا رفت؟ مگر ننوشته بود که وقتی برگشتم مادرم را به خواستگاری می 

 فرستم. گیج شده بودم و از هیچ چیز سر در نمی آوردم.

ه بود صدایم کرد. بغض گلویم را گرفته بود و نمی توانستم جواب دهم. آب دهانم ناگهان گیسو که در کنارم خوابید

 «چیه؟»را قورت دادم و سرم را از زیر لحاف بیرون آوردم و گفتم: 

اگه کارمون درست بشه ممکنه بریم پایتخت! آخه او رشته ی حقوق می خونه و هنوز یک سال دیگه داره و »گفت: 

 «گار شویمشاید اصالً همان جا ماند

 «این که خوبه»گفتم: 

دلم می خواهد برایت حرف بزنم. هر چند همیشه بین »بلند شد و در جایش نشست و متکا را بغل گرفت و ادامه داد: 

ما فاصله بوده و شاید باعث و بانی اش خودم بودم ولی حاال می بینم که به یک سنگ صبور احتیاج دارم. می دونی 

 «به دلم نشست، هر چند که فقط یک لحظه نگاهمان به هم افتادوقتی اونو دیدم مهرش 

حرف های او مثل نیشی در قلبم نشست، خدایا او چه می گوید و با چه کسی درد دل می کند! او که هیچ وقت مرا 

قابل دو کلمه حرف زدن نمی دانست حاال چه شده که محبتش گل کرده و حاال با چه کسی هم حرف می زند! با 

اگر می »... زبانم بند آمده بود و نمی توانستم به او جواب بدهم. او که فکر می کرد سرم درد می کند گفت:  رقیب؟

 ...«خوای برات قرص بیاورم 

 «دستت درد نکنه. بهتره خودم را به قرص عادت ندهم. فکر کنم بهتر باشه بخوابم»گفتم: 

 و لحظه ای بعد به خواب رفت.« حق با توست»گفت: 

که خوابم نمی آمد و فقط می خواستم از دست او راحت شوم، از جا برخاستم و به طرف حوض رفتم و مشتی آب  من

به صورتم زدم. نسیم خنکی صورتم را قلقلک داد و حال خوبی بهم دست داد اما لحظه ای طول نکشید و به فکر او 

میز و لحظه ای دیگر با چهره ای مغموم و افتادم. صورتش را در آب حوض می دیدم، لحظه ای با لبخندی تمسخرآ

 شکست خورده! ...

سرما اذیتم می کرد. با بی میلی به سمت اتاق به راه اتفادم. ساعت دیواری دوی نیمه شب را نشان می داد. دقایقی 

ای و گذشت تا به خواب رفتم. خواب دیدم در دشتی با لباس سفید و پای برهنه راه می رفتم. رفتم و رفتم تا به ج

پرگل و شکوفه ای رسیدم. گلِ سرخی از بوته ای جدا کردم و به گیسوانم آویختم و شاد و سرحال از آن جا گذشتم. 

راه پایان ناپذیر بود، به بیابانی رسیدم خشک و بی آب و علف. خورشید درست وسط آسمان بود و گرما اذیتم می 

حتی قطره ای آب نیافتم. باید هر چه زودتر از آنجا می  کرد، دهانم خشک شده بود و به دنبال آب می گشتم، اما

گذشتم ولی هر چه می رفتم بی فایده بود، این راه پایانی نداشت. چند درخت از دو توجهم را جلب کرد، با شتاب به 

 طرف آنها دویدم، پشت درختان جز ظلمت و سیاهی چیزی دیده نمی شد، در تاریکی قدم زدم تا به روشنایی رسیدم.



در برابر رودخانه ای دیدم که نور خورشید را منعکس می کرد. دوان دوان خود را به آب رساندم تا خود را سیراب 

کنم. دستانم را در آب فرو کردم و خیلی سریع آن را بیرون کشیدم، چون به جای آب خون جاری بود. هر چه سعی 

کردم آرام و راحت شده بودم. ناگهان با تکان های کردم دستانم را پاک کنم نتوانستم. دیگر احساس تشنگی نمی 

 گیسو از خواب پریدم.

 «چرا ناله می کنی؟ ببین چه عرقی نشستی! می خواهی خانم کوچک را صدا کنم؟»

سرم را به عالمت نفی تکان دادم. گیسو دستمالی را خیس کرده و روی پیشانی ام گذاشت. خدیا او چه قدر مهربان 

عی که می توانستم بدی هایش را با بدی جواب دهم، چشم هایم را ببندم و فقط به فکر خودم شده بود. درست موق

 باشم، دایه ای مهربان تر از مادر شده بود. امان از دست بازی روزگار!

صبحانه می »ساعت ده و نیم صبح بود که با صدای خانم کوچک از خواب پریدم. دستی به موهایم کشید و گفت: 

 «بیاورمخوری برایت 

خیلی ضعیف شده »خانم کوچک گفت: « میل به غذا ندارم.»اشتها نداشتم و هیچ چیز از گلویم پایین نمی رفت. گفتم: 

ای. مدتی است که از خواب و خوراک افتاده ای. نمی دانم کدام از خدا بی خبر دخترم را چشم زد؟ دخترم را بدبخت 

سوخت. گور پدر خسرو که به خاطر او دل همه را شکستم. اصالً او را و زد زیر گریه. دلم به حالش « و بیچاره کرد

 پاک فراموش می کنم از پدر و مادرم که عزیزتر نیست.

عصر به اتفاق »دستم را دور گردنش انداختم و او را بوسیدم. احساس سبکی کردم. او که خوشحال شده بود، گفت: 

 روی حرفش کالمی نفگتم.« امل انجام دهدآقاجونت به مطب دکتر می رویم تا یک معاینه ی ک

هرچند دکتر از کم و کیف قضیه خبر نداشت، ولی خانم کوچک به اختصار همه چیز را برای او تعریف کرد. دکتر از 

آنها خواهش کرد که بیرون منتظر بمانند و مرا به روی تختی خواباند و به طور دقیق معاینه ام کرد و در آخر گفت: 

ز نظر جسمی سالم هستی، حتی می توانم بگویم از دختران همسن و سالت، سالم تر هستی! ناراحتی تو خاتون، تو ا»

بهتره به من بگویی چه چیز تو را آزار می »و بعد از مکثی، چند قدمی در اتاق راه رفت و ادامه داد: ...« روحی است 

کتر محرم جان و محرم رازست. حاال دهد، من هم پسرعمه ی تو و هم شوهر خواهرت هستم از همه مهم تر د

 «حقیقت را به من بگو

اصالً بگذار طور دیگری شروع کنیم. خواب دیشبت چی بود که خانم کوچک می گفت »وقتی سکوت مرا دید گفت: 

 «سراسیمه از خواب پریدی و آه و ناله می کردی؟

چرا باید تو »خواب متعجب شد و گفت:  کمی فکر کردم و تصمیم گرفتم که خواب را برایش تعریف کنم. از شنیدن

چنین خوابی ببینی؟ باز هم می گویم تو فکر و خیال برت داشته! در مغز کوچکت فکرهایی است که هیچ کس خبر 

 «خاتون، نکنه خاطرخواه شده ای؟!»و بعد به سرعت نزدیکم آمد و در چشمانم خیره شد و گفت: « ندارد

پسر عمه این چه حرفی است که می زنید؟ منو چه »اخته بودم خیلی آهسته گفتم: من که از خجالت سرم را به زیر اند

  «به این حرف ها!

هر طور که میل خودت است، ولی بهتره برای »دکتر که دید به هیچ وجه نمی تواند از زیر زبانم حرفی بکشد گفت: 

ولی تا خودت را از فکر و خیال کسی درد دل کنی تا سبک شوی. چند داروی مسکن و تقویتی برایت می نویسم 

 راحت نکنی این دارها کاری انجام نمی دهند.

 دکتر پنهان از من چند سفارش به آقاجون و خانم کوچک کرد.



هر چه سعی می کردم از فکر او بیرون بروم بی فایده بود. نگاهش و خنده اش، حرکاتش و حتی راه رفتنش در 

 .وجودم خانه کرده و مرا رها نمی ساخت

دو هفته ای نه از خسرو خبر داشتم و نه از اقدس خانم. چرا برای گرفتن جواب نیامده بودند؟ چرا در خانه را کسی 

به صدا در نمی آورد؟ انتظار آزارم می داد و روز به روز خسته ترم می کرد. گه گاهی ستاره سری بهم می زد. از 

یدم. دلداری ام می داد، نصیحتم می کرد، حرف های او تسکین وقتی که کالس به پایان رسیده بود کمتر او را می د

  دهنده ی خوبی بود.

خانم کوچک که دید با بودن ستاره حالم بهتر می شود از او می خواست که بیشتر به سراغم بیاید. وضعیت گیسو هم 

نیامدن خانواده ی خواستگار بهتر از من نبود. او منتظر بود که اقدس خانم کسی را برای گرفتن جواب بفرستد؛ زیرا 

 برای او مایه ی دل نگرانی شده بود و هزار حرف و حدیث به همراه داشت.

باالخره ستاره از او خبری آورد. آن قدر ذوق زده شده بودم که دست و پایم را گم کرده و نفس در سینه ام حبس 

دیدمش، از در خانه که آمدم بیرون »شده بود. ستاره آب دهانش را به سختی قورت داد و هن هن کنان گفت: 

درست سر کوچه او را دیدم. باورت نمی شه بیچاره داغون شده بود؛ الغر و نحیف، قیافه اش مانند مجنون شده، 

 «حرف هایش سر و ته نداشت! فقط تکرار می کرد که باید تو را ببیند

دختر، چی شد؟ چرا »ست پاچه شده بود گفت: با شنیدن جمله ی آخر دلم لرزید و از خود بی خود شدم. ستاره که د

رنگ و روت مثل گچ سفید شده؟ او که حرف بدی نزده، خاطرخواه می خواهد دلدارش را ببیند. گناه که نکرده 

 ما ی خونه. من دست به بسپار را چیز همه. نده آزار را او این از بیشتر. بردار دست هم تو خدا به را تو عاشق شده؛

. خودت که می دانی، از عمارت جلویی استفاده نمی کنیم. بعد ازظهر قرار می گذارم. کوچه ها است مطمئنی جای

خلوته و بهترین موقع است، مادرم هم اون وقت خوابیده. تازه اگر بیدار هم باشه فاصله این عمارت تا اون عمارت 

 «زیاده و صدا به اون طرف حیاط نمی رسه

ستاره من می ترسم! این کار خطرناکه، »م گیری برایم مشکل بود با لکنت زبان گفتم: با تردید او را نگاه کردم. تصمی

اصالً می دونی من دل و جرأتش را ندارم تا حاال دو کلمه با پسرهای خانواده حرف نزده ام، حاال چگونه می تونم با 

 «این پسر غریبه حرف بزنم

 «ی نمی دانم. اگه می تونی تحمل کنی، بکن! من حرفی ندارمواهلل من راه دیگر»نیم نگاهی به من انداخت و گفت: 

دودل بودم. نه جسارت این کار و نه تاب و تحمل دوری از او را داشتم. بالتکلیف مانده بودم. ناگهان چهره ی معصوم 

ا او در ذهنم مجسم شد و جرأتم صد برابر شد. ستاره که قصد رفتن داشت اصرار کرد تا هر چه زودتر جوابش ر

 «سر کوچه منتظره، معطل مانده، زود باش!»بدهم، گفت: 

به خانمت می گم که برای دوختن یک پیراهن به »جرأت جواب دادن را نداشتم، فقط سرم را تکان دادم. او گفت: 

 «کمکت احتیاج دارم. ساعت سه منتظرت هستم، نکنه دیر بیایی!

ر نبودم که چه کار خطرناکی انجام می دهم. بی خود نیست که تا بعدازظهر لحظه شماری می کردم. اصالً به این فک

کسی که خاطرخواه بشه چیزی حالیش نیست؛ نه شب داره و نه روز و حتی خوب و بد را نمی تونه »گفته اند: 

ولی یک آن به خود آمدم؛ دختر نصراهلل خان چه کار می کنی؟ به فکر آبروی خانواده ات باش! این « تشخیص بده

 خر و عاقبت نداره اما مگر می شود او را فراموش کرد. نمی توانستم، به خدا نمی توانستم!کارها آ



ساعت دو و نیم آماده شدم، خانم کوچک اصرار می کرد که احمد یا محمود بیایند مرا برسانند ولی او را راضی کردم 

خیال به سراغم آمد. با کدام فکر دست به که به تنهایی بروم. هنوز چند قدمی از خانه دور نشده بودم که باز فکر و 

چنین کاری می زنی؟ اونم دختر اسم و رسم داری مثل تو! و بعد پشیمان می شدم و بر سرعتم می افزودم. با شک و 

تردید رسیدم. برای اولین بار بود که پا به عمارت جلویی می گذاشتم. از این عمارت زیاد استفاده نمی شد. در دقیم 

ه نرفته بود و برو و بیایی داشتند، تابستان را در این سمت زندگی می کردند چون خنک بود و آفتابگیر که پدر ستار

نبود، ولی از وقتی که پدر او آنها را ترک کرده بود از آن استفاده ای نمی شد و فقط در طبقه ی دوم، اتاقی را فرش 

 قرار داده بودند.کرده و چند صندلی دورتادور آن چیده و میز گردی در وسط آن 

تابلوهای قدیمی و پرده ها نشان دهنده ی آن بود که روزی یکی از بهترین اتاق ها بوده است. ستاره می خواست 

این جا یک میز بزرگ می »آموزشگاه خیاطی را در این قسمت ساختمان به راه اندازد. او با خیال پردازی می گفت: 

ت، این قسمت برای گلدوزی، این هم اتاق کار خودم که باید با سلیقه گذارم. این اتاق برای چرخ خیاطی ها اس

 «آراسته شود

عالقه ی چندانی به گوش دادن حرف های او نداشتم. دقایق به کندی می گذشت. تیک تیک ساعت دیواری اعصابم 

می شد مثل این بود  را خرد می کرد. چند دقیقه ای از ساعت سه نگذشته بود که آمد. هر ضربه ای که به در نواخته

 که به قلب من می زدند، ستاره با شتاب به سمت پله ها روان شد و پس از چند لحظه صدای پای آشنا شنیده شد.

در آستانه ی در او را دیدم و کاش هرگز نمی دیدم. از خسروی من دیگر اثری نمانده بود. چرا این شکلی شده بود؟ 

اشتم. چیزی از او نمانده بود. چشمانش آن گیرایی همیشگی را نداشت! با این توان این که از روی صندلی برخیزم ند

که صورت خود را صفا داده بود ولی در قیافه ی افسرده ی او اثری از نشاط نبود. چه ساده لباس به تن کرده بود. 

که کنار یقه اش زده  پیراهن و شلواری بدون کت و پالتویی بلند! تنها چیزی که بوی زندگی می داد، گلِ سرخی بود

 بود.

ستاره به بهانه ی پذیرایی از اتاق خارج شد و او بدون کوچک ترین سخنی کنار صندلی ام زانو زد و حلقه ی مویی را 

بگذار سیر نگاهت کنم. مثل این که سال هاست که ندیدمت. ازم سوال »که بر پیشانی ام افتاده بود کنار زد و گفت: 

 «تعریف می کنمنکن! همه چیز را برات 

من از خجالت سرم را به زیر انداخته بودم، او دستش را زیر چانه اش زد و در چشمانم خیره شد، من به سرعت رویم 

 «خسرو! خواهش می کنم راحتم بگذار»را برگرداندم و از جایم برخاستم و به کنار دریچه رفتم و گفتم: 

منو ببخش اگه اذیتت کردم! می دونم »ی میز نشست و گفت:  او که دست پاچه شده بود از جایش بلند شد و لبه

اومدی این جا که اصل قضیه را بفهمی. اما اینقدر از دیدارت ذوق زده شده ام که دست و پایم را گم کرده ام. حاال 

تو  برات تعریف می کنم، همه چیر را، از روز اول که دختری دل و ایمانم را گرفت؛ همه چیز از روزی شروع شد که

 دفتر را گم کردی و من خوشبختی را پیدا کردم.

قیافه ی آن روز تو را هرگز فراموش نمی کنم. اضطراب و نگرانی که در معصومیت چشمانت سعی به پنهان کردنش 

داشتی! آن شب با رویای تو به خواب رفتم و چند بار از شدت هیجان از خواب پریدم و اما فردای آن روز، روز 

. چون باید به تهران بازمی گشتم، ولی در آنجا هم توان ماندن نداشتم و بعد از چند هفته ای به هر بهانه بدبختیم بود

 ای به شیراز می آمدم.



کار و زندگی ام شده بود تو. جرأت نزدیک شدن به تو را نداشتم، جذبه ای در نگاهت بود که مرا می ترساند. چیزی 

رم داشت مبادا از این محل رفته باشی، پرس و جو کردم و فهمیدم یک هفته نگذشت که تو غیبت زد. فکر و خیال ب

ای به مسافرت رفته ای و وقتی تو آمدی من باید می رفتم. برای همین آن نامه را نوشتم که منتظرم باشی و به مادرم 

 گفتم که خاطرخواه دختری به زیبایی قرص ماه شده ام و باید به خواستگاری اش بروی.

انی را از من گرفت و گفت، قبل از این که بیایی من می روم حرفش را می زنم. وای دل غافل! من نمی دانستم او نش

  یک خواهر تو خونه داری! مادر هم که اسم تو را نمی دانست، فکر کرد دختری که دل پسرش را برده گیسو است!

  دم. کاشکی قلم پایم خرد شده و نیامده بودم.کاشکی قبل از این که به منزل شما بیایم همه چیر را فهمیده بو

آقاخان که شماها را شناخته بود به من آفرین و مرحبا گفت که خوب کسی را انتخاب کردی و من خوشحال تر از 

قبل که او هم موافق به این وصلت است. وقتی با خانواده ی تو روبه رو شدم و صمیمت پدرهایمان را دیدم، دیگر کار 

ده حساب می کردم. از این که پدر روشنفکری داشتی که موافقت کرده بود عروس خانم را ببینم دل توی را تمام ش

 دلم نبود، ولی با آمدن گیسو همه چیز خراب شد.

اول فکر کردم این یک شوخی است و یا شاید خواب می بینم! مانند کسی شده بودم که می خواهد فریاد بزند ولی 

می خواست پا به فرار بگذارم ولی ادب چنین اجازه ای را نمی داد. وقتی به خانه رسیدیم با  صدایش در نمی آید. دلم

این که جرأت نداشتیم جلو آقاخان صدایمان بلند بکنیم، چنان قشقرقی به راه انداختم که مادر ماتش برده بود. 

و از آن روز تا حاال « گیسو، تمامتو تمرد کردی.ت فقط »آقاخان کشیده ای به صورتم نواخت و فقط یک جلمه گفت: 

حرفی نزده، هرچه مادر به او التماس می کند هرچه من به پایش می افتم فایده ای ندارد تا این که دیروز به مادر 

 «قرار بله بران را بگذار»گفت: 

تا نشده و هر  آه از نهادم بلند شد، کاشکی رضایت می داد که تا آخر عمر عذب بمانم ولی او که تا حاال حرفش دو

 «حرفی که زده تا آخر پایش ایستاده، امکان ندارد نظرش عوض بشه!

من که هیچ راهی به نظرم نمی آید فقط یک راه »هیجان زده به سراغ من که در صندلی ولو شده بودم آمد و گفت: 

 «بیا با هم فرار کنیم»و بعد از مکثی نسبتاً طوالنی گفت: ...« باقی مانده 

 وای، نه -

تو می گی چه بکنیم؟ اگر راهی به نظرت می »این صدایی بود که ناخوادآگاه از حنجره ام بیرون آمد. او ادامه داد: 

آید بگو! چند دفعه خواستم بیایم با پدرت صحبت کنم ولی با شناختی که از آقاخان دارم می دونم بی فادیه است. او 

 «نمی گذاره این وصلت سر بگیره

 «اصالً بگو ببینم نظر گیسو چیه؟»که فکری به ذهنش رسیده باشد گفت:  ناگهان مثل این

 «بدبختانه او هم تو را پسندیده و هر لحظه منتظر آمدن شماهاست»با صدایی لرزان گفتم: 

خوب این که کاری نداره ... به دست و پای او بیفت، یه کاری بکن که او منصرف بشه، به هر حال دو تا »او گفت: 

د. همه چیر را برایش تعریف کن. او که سنگ نیست حتماً قبول می کنه. بهش بگو زندگی بدون عشق فایده خواهری

 «ای نداره مردی که تو را نمی خواهد به درد زندگی نمی خوره. خالصه یه جور حالیش کن

ی خوبی نداریم اگر این  نمی تونم، به خدا نمی تونم یک چنین چیزی از من نخواه! ما رابطه»سر او داد زدم و گفتم: 

حرف ها را به او بزنم فکر می کنه از روی حسادت می خواهم تو را از چنگش درآورم. الم شنگه به پا می کنه و همه 

 «را خبردار می کنه



 «پس هیچ راهی جز فرار باقی نمانده!»با ناامیدی گفت: 

م با آبروی خانواده ام بازی کنم؟ حاضرم خودم را از فرار حرف نز. من این کار را نمی کنم چگونه می توان»گفتم: 

 «بکشم ولی تن به این خفت ندهم. نمی دانم شاید بهتر باشه همه چیر را فراموش کنیم

با شنیدن این حرف ناگهان از کوره در رفت و چنان مشت محکمی به دیوار کوبید که حس کردم تمام انگشتانش 

پس خاطرخواهی ات همینه، خیلی راحت دست کشیدی! »آمد و گفت:  شکست با چشمانی از حدقه درآمد به طرفم

معنی دوست داشتن اینه؟ من بدبخت را بگو که این چند ماه قید کار و درسم را زدم و آمدم این جا بست نشستم. 

 «منو بدبخت و بیچاره کردی و حاال می گی همه چیز را فراموش کنیم، جون به جونتون کنند بی وفایید

بسه، بسه دیگه نمی خواهم »آخر حرصم گرفت. چطور جرأت می کرد این طور با من حرف بزند. گفتم:  از کلمه

صدایت را بشنویم. تو اگه از کارت دست کشیدی من از جانم دست کشیدم. کارم به جنون کشیده! من این قدر 

تو هم مثل پدرت هستی یا حرف  بیچاره هستم که حاضر شدم تو را به تنهایی ببینم و تو دم می زنی که بی وفایم.

خودت یا هیچ. تو یک مردی، اگه از این شهر و دیار فرار هم بکنی کسی پشت سرت حرف نمی زنه، ولی من یک 

 دخترم همه ی چشم ها دنبالم است.

ارند منتظرند تا پایم کمی بلغزد و حاال مانده فرار، چه چیزها که پشت سرم بگویند. آقاجون و خانواده ام تا عمر د

نمی توانند سرشان را بلند کنند. آخه تو چه مردی هستی که به خاطر این که مرا به دست بیاوری حاضری مهر 

 «بدنامی بر پیشانی ام بخورد؟

 کردنم گریه صدای از که ستاره –و ناگهان بغضی که در گلویم مانده بود بیرون زد. آن چنان گریه کردم که او و 

  توانستد آرامم کنند. نمی بود، شده اتاق وارد

ستاره « غلط کردم، به خدا حق با توست. دیگه حرفش را نمی زنم. اصالً هر چی تو بخواهی»خسرو یک بند می گفت: 

 لیوان آبی به دستم داد و وادارم کرد که آن را سر بشکم.

یم سخت بود ولی این کار چند دقیه ای گذشت تا توانستم آرامش خود را حفظ کنم. تصمیم خودم را گرفتم. خیلی برا

به نظر من تنها یک راه وجود »را کردم. فقط باید زبان باز می کردم. به صورت تعجب زده اش نگاه کردم و گفتم: 

دارد و این که امان اهلل خان باید به این وصلت راضی بشه، می دونم کار دشواری است و شاید نشدنی، اما هیچ چیز 

ی گویی که عاشق و شیدایم هستی، مگر نمی گویی بدون من می میری. خب سعی آسان به دست نمی آید. مگر نم

ات را بکن. به هر حال باید یک راهی وجود داشته باشد که این مرد یکدنده و لجباز را راضی کند. به دنبالش برو ... 

 «من تا آخر عمر منتظرت می مانم!

و همان جا نشست. دست هایش را رستون پیشانی کرد و  اندوه ژرفی در چشمانش موج می زد. به گوشه ی اتاق رفت

بر روی زانوانش قرار داد. شاید حرف های زیادی برای گفتن داشت ولی الم تا کام سخن نگفت و بعد از دقایقی با 

 حزن و اندوه به سراغم آمد و گل سرخ کنار یقه اش را به دستم داد و رفت.

یار سرد شده بود. زیر کرسی نشسته و مشغول گلدوزی بر روی چند روزی از فصل زمستان گذشته و هوا بس

دستمالی بودم. دیگر مثل گذشته بی تابی نمی کردم. شاید دیدن و اختالط کردن با او سبکم کرده بود. خیلی وقت 

تماً بود که از او خبری نداشتم. شاید مشغول سر و کله زدن با امان اهلل خان بود، گیسو هم یادی از او نمی کرد. ح

 مسئله را تمام شده می دانست که از او حرفی نمی زد و به کلی صحبتش از محیط خانه بیرون رفته بود.



غلط نکنم پسره جای دگیه دلش گیره و به زور پدر و مادرش به خواستگاری گیسو آمده اند »خانم بزرگ می گفت: 

قد و باال. دیگه آقازاده چه می خواهند؟ خیلی هم  و گرنه گیسو که عیب و ایرادی ندارد. خانواده دار، مقبول و خوش

خاتون، نکنه او تو را می خواسته و مادرش اشتباهی به »و یه روز دور از چشم دیگران گفتند:  <دلش بخواد

 «خواستگاری گیسو آمده!

 «خانم بزرگ چرا این حرف را می زنید؟»من در حالی که خود را متعجب نشان می دادم گفتم: 

چون اونشب پسره با دیدن گیسو جا خورد؛ مثل این که منتظر کس »ی نگاهی به صورتم انداختند و گفتند: با زیرک

 «دیگری بود

حاال که »حال و حوصله درس خواندن را نداشتم و قصد کردم قید مدرسه را بزنم، خانم بزرگ خیلی نصیحتم کردند: 

باهوشی هستی، می تونی تا مدارج عالی ادامه بدهی،  آقات راضی است و حرفی ندارد دنبالش را بگیر. تو دختر

 «نشستی تو خونه که چی بشه؟ فکر می کنی همین مدرک ششم کافی است!

اما خانم بزرگ نمی دانست که حتی عشق و عالقه ی درس خواندن هم در وجودم از بین رفته بود. بیشتر دوست 

ه دنبال کار آموزشگاه بود. او خیلی اصرار داشت که با هم کار داشتم تنها باشم. ستاره هم کمتر به سراغم می آمد و ب

کنیم ولی من نه به این حرفه عالقه داشتم و نه حوصله اش را، تازه آقاجون هم راضی نمی شد. به هر سختی که بود 

 جواز را گرفت و با پولی که مادرش برای جهیزیه اش کنار گذاشته بود، آموزشگاه را به راه انداخت.

کمک هم، آموزش خیاطی و گلدوزی را شروع کردیم. ستاره از من خواست تا الاقل چند ماه او را همراهی کنم، با 

ولی آقاجون فقط اجازه ی یک ماه همکاری را دادند. اولین روز تشکیل کالس فقط شش هنرجو ثبت نام کرده بودند، 

  ده نفر رسید.اما هنوز یک هفته از شروع کالس نگذشته بود که تعداد آنها به 

هفته ای سه جلسه کالس گلدوزی تشکیل می شد و چون من و ستاره در این حرفه تجربه ای نداشتیم، آموزگاری 

دلسوز و باتجربه که در این رشته مهارت زیاد داشت این کار را متقبل شد و من هم اوقات بی کاری به کالس می 

 رفتم تا گلدوزی با چرخ را بیاموزم.

سرگرم شده بودم و کمتر به فکر او می افتادم، احساس رضایت می کردم اما بی خبری از او به شدت آزارم از این که 

می داد. حتی نمی دانستم در شیراز است یا پایتخت؟ و بدبختانه نشانه ای هم از او نداشتم. هر روز مسیر کالس تا 

 سوس که هیچ خبری از او نبود.خانه، چشمم این طرف و آن طرف بود که شاید او را ببینم ولی اف

تا این که بعد از سه هفته انتظار، یک روز که قصد برگشتن از آموزشگاه را داشتم، پسری ده دوازده ساله جلو راهم 

را سد کرد و کاغذی به دستم داد و به سرعت دور شد، به حتم نامه از او بود. هر چه اطراف را از نظر گذراندم بی 

  ز او نبود.فایده بود و اثری ا

با دست پاچگی نامه را باز کردم. خدایا دست خط خودش بود، نامه را بر روی قلبم گذاشتم تا صدای تپش قلبم که به 

 «آرام باش که انتظار به سر آمد»نظر خودم همه ی اهل محل را خبر کرده بود، ساکت کنم و زیر لب زمزمه کردم: 

! بعد از این که چشم همه را پاییدم، یک راست به طرف زیرزمین رفتم، به با چه حالی به خانه رسیدم، خدا می داند

و با دستی لرزان نامه را باز کردم، گل سرخی « خدایا کمکم کن!»اتاق تنهایی ام. توان آن که نامه را باز کنم نداشتم: 

 به زمین افتاد. گل را برداشتم، بوی او را می داد.

 

 د / بیچاره دلم در غم بسیار افتادتا با غم عشق تو مرا کار افتا



 خاتون بهتر از جانم، سالم:

نمی دانم با چه کلماتی نامه را شروع کنم، از عشق و شیدایی بنویسم و یا از دیوانگی و جنون؟ در این مدت، خیلی 

و هیچ کدام از سعی کردم که آقاخان را راضی کنم. از خودم گفتم و از این که بدون تو نابود می شوم، ولی حیف که ا

این حرف ها را نمی فهمد و یا شاید نمی خواهد بفهمد دوست داشتنی هم وجود دارد. زندگی، لج و لجبازی و قلدری 

 نیست و یا شاید سرنوشت این جور می خواهد.

هد و هنوز که هنوزه امیدم به خدا و بعد به توست. مادر طرف منه ولی چه فایده که او هم کاری نمی تواند انجام د

باالخره آخرین حرفِ آقاجان اینکه که اگر بیشتر پافشاری کنی آبروی تو و دختره را جلو خانواده اش می برم و مرا 

همین بس. چرا بعضی از افراد قلبشان از سنگه و هیچ احساسی ندارند، معنای دوست داشتن را نمی فهمند و آقاخان 

م ندارد و حاال فقط دست یاری به سوی تو دراز می کنم. تنها راه، هم یکی از همین افراد است که حتی عاطفه پدری ه

 فراره ...

تو از آبرو می گویی و آقاخان هم از آبرو می گودی. کدام یک از شما درست می گویید؟ تو، آقاخان یا من؟ تمنا می 

ل کنی که خوشبخت ترین مرد کنم! بیا با هم فرار کنیم از این جا می رویم، به هر جا که شد فرقی نمی کند. اگر قبو

عالمم وگرنه مجبورم، یعنی مجبورم می کنند به کاری که نمی خواهم تن در دهم، یک هفته از مادر مهلت خواستم، 

 وقت تنگ است.

 روز سه شنبه ساعت پنج صبح، زیر طاق محله ی باالیی منتظرت هستم، ناامیدم نکن.

 خسروی مفلوک و بیچاره

و همه چیز را تمام شده می دیدم. خدایا چه انتخاب سختی! دل حرفی می زد که عقل قبول نمی  گریه امانم را بریده

این تصمیمی بود که یک لحظه گرفتم ولی این « خودم را می کشم»کرد و عقل حرفی می زد که دل قبول نمی کرد. 

گرفته بودم. اگر فرار می کردیم هم آبروریزی اش کمتر از فرار نیست. تا سه شنبه وقتی نبود. بر سر دوراهی قرار 

 به کجا پناه می بردیم؟

بر سر آقاجون و خانم کوچک چه می آمد؟ جلو مردم سرشان را نمی توانستند بلند کنند. پدری که سالهای سال با 

آبرو و حیثیت زندگی کرده و همه ی محل روی او حساب می کردند ... کسی که همیشه حامی من بوده است. زمانی 

  در بیمار بود چگونه به من رسیدگی می کرد ... هیچ وقت نمی گذاشت غباری از غم بر دلم بنشیند.که ما

دلسوزی های مادر را چه کنم؟ احمد و محمود را که نیمی از وجودم هستند به راحتی رها کنم و بروم؟ گیسو با این 

زرگ همه و همه در ذهنم مجسم شد. که خواهر خوبی برایم نبود ولی دلم برایش می سوخت. خوبی های خانم ب

خدایا! چه کنم همه ی اینها یک طرف و خسرو طرف دیگر، بدون او چه کنم؟ با او زندگی برایم رنگ و بویی دیگر 

  دارد بدون او می میرم و نابود می شوم.

کنم. بعد نظرم خدایا چه کنم؟ کمکم کن. یک آن تصمیم گرفتم به خانم کوچک همه چیز را بگویم و قال قضیه را ب

عوض شد می خواستم برای خانم بزرگ همه چیز را تعریف کنم بعد می گفتم نه، به بانو می گویم. ولی ناگهان قیافه 

ی امان اهلل خان در ذهنم مجسم می شد و نقشه ها را نقش بر آب می کرد. می ترسیدم که پیش آقاجون بیاید و 

پشیمان می شدم و آن را باز می کردم و همه چیز را سر جای خودش  آبروریزی کند. چند دفعه ساکن را بستم و بعد

 می گذاشتم.



شاید اتفاقی که در واپسین لحظات روز دوشنبه افتاد، باعث شد که تصمیم آخرم را بگیرم. در گوشه ای از اتاق، سرم 

خواستم در خلوت خودم  را زیر لحاف کرده و خود را به خواب زده بودم. حال و حوصله ی هیچ کس را نداشتم و می

مادر، »باشم. ناگهان صدای هق هق خانم کوچک نظرم را جلب کرد. گوش خود را تیز کردم خانم بزرگ می گفت: 

 «حالش خوب می شود این قدر نگران نباش

مگر نمی بیندی دوباره حالش خراب شده ... می گم نکنه جن زده شده؟ کاشکی می »خانم کوچک در جواب گفت: 

 ...«یش یک دعا نویس بردمش پ

چه حرفهایی می زنی! بی خود رو دختره عیب نگذار. ماشاءاهلل صحیح و سالمه، آزارش هم به »خانم بزرگ گفتند: 

 «کسی نرسیده!

نمی دونم، به خدا نمی دونم چه باید بکنم! خودم هم حیران و سرگردان »خانم کوچک یهو زد زیر گریه و گفت: 

مان کودکی اش سر باز کرده، خدا منو نبخشه که در حق این بچه خیلی ظلم کردم، همه اش مانده ام. نکنه عقده ی ز

 «تقصیر خودمه!

و با ز گریه امانش نداد. آن چنان با سوز و آه گریه می کرد که دلم ریش ریش شد. یک آن تصمیم گرفتم که خود 

را دوست دارم و به خاطرت حاضرم جانم را فدا را در آغوشش بیندازم و همه چیز را اقرار کنم و بگویم که چقدر تو 

 «نکنه خاطرخواه شده؟»کنم و دست از خسرو بکشم. اما توان حرکت نداشتم. خانم بزرگ بعد از مکثی طوالنی گفت: 

وای خدا مرگم بده، این »خانم کوچک مثل کسی که شوک بهش وارد شده باشد، دو دستی به صورتش کوبید و گفت: 

انواده ی ما، پناه بر خدا از این خبرها نبوده و نخواهد بود، زبانم الل زبانم الل، تازه اگه کسی را حرفها چیه! تو خ

 «بخواهد باید پا پیش بگذارند، کو، خبری که نیست؟

شاید حق با تو باشد، ولی این را بدان که خاطرخواهی کاری به خانواده و اصل و نسب نداره، »خانم بزرگ گفتند: 

و هیچ کاریش نمی شه کرد. حاال چند روز دیگه صبر می کنیم اگه خوب شد که هیچ وگرنه باید بنشینیم حرف از دله 

و با او صحبت کنیم. نباید بگذاریم کار به جای باریک بکشد، هر طور که شده باید این موضوع را خودمان حل کنیم. 

 «تو هم این قدر دلواپس نباش! انشاءاهلل همه چیر درست می شه

م در زیر لحاف بند آمده بود، اشک خود را پاک و وانمود کردم که از خواب بیدار شده ام. خانم کوچک به نفس

سرم را به عالمت منفی تکان دادم. خانم کوچک ناگهان « دخترکم، عزیزکم غذا برات بیارم؟»سراغم آمدند و گفتند: 

شده؟ هر چی باشه من مادرت هستم! چرا با من خاتون، تو را به خدا بگو چی »بغضش ترکید و گریه کنان گفتند: 

« غریبه هستی؟ باشه، اگر مرا قبول نداری می تونی برای خانم بزرگت درد دل بکنی و یا هر کس که خودت می دانی

  با گفتن این جمله دلم تکانی خورد. چطور توانسته بودم به این راحتی دل او را بکشنم؟

ی، امن و امان و شیرین و دوست داشتنی، احساس آرامش می کردم، مانند یک او را در بغل گرفتم چه جایگاه خوب

طفل شیرخوار شده بودم، بوی خوبی و مهربانی می داد. چگونه می توانستم او را رها کنم؟ کاشکی نبودم که او مجبور 

رق بوسه کردم و تکرار نباشد این قدر غصه ی مرا بخورد. او را بوسیدم نه یکی و نه دو تا بلکه سر تا پای او را غ

دیگر جای هیچ شک و شبهه ای نبود باید همه « قول می دهم دیگه هیچ وقت غصه ی مرا نخوری، هیچ وقت»کردم: 

 چیر را فراموش می کردم. خسرو مبارک گیسو!



درگاه تا صبح چند دفعه از خواب پریدم. با صدای اذات از خواب بیدار شدم. وضو گرفتم و بعد از خواندن نماز به 

العفو، العفو، خدایا این بنده ی گنه کارت را ببخش، بر روی سجاده آن قدر گریه کردم که از »خدا استعاثه کردم: 

 حال رفتم. ساعت دیواری پنج ضربه نواخت، دلم فرو ریخت. تمام شد همه چیز تمام شد.

شود، هنوز به خودم مطمئن نبودم. خود  به آموزشگاه نرفتم و خانه نشین شدم. نمی خواستم او را ببینم و نظرم عوض

را سرگرم هر کاری می کردم، به درس و مشق احمد و محمود رسیدگی می کردم. به کتابخانه ی آقاجون می رفتم و 

خود را با کتاب ها سرگرم می کردم. حتی گاهی اوقات به کمک آقا مصطفی آشپز می رفتم. چیزی به عید نمانده بود، 

 روب و پختن شیرینی و هر کاری که فکرم را از او دور می کرد، می کردم.وقتم را صرف رفت و 

خانه این روزها خیلی شلوغ بود، بانو و عمه هم آمده اند تا با کمک هم شیرینی عید را بپزیم. جلیل که حاال پسری 

 گذرانم.چهار، پنج ساله شده آن چنان خودش را در دلم جا کرده که دوست دارم همه ی وقتم را با او ب

روز به روز روحیه ام بهتر می شود و خوشحالم که تصمیم عاقالنه ای گرفتم. چند نامه از او به دستم رسید ولی همه ی 

آنها را نخوانده پس فرستادم و از ستاره خواستم به او بگوید که همه چیز را فراموش کند. خیلی اصرار داشت یک 

م. چون اگر او را می دیدم سست و بی اراده می شدم و شاید مجبور می شدم دفعه ی دیگر او را ببینم ولی نمی توانست

 به خواسته اش تن دهم.

چنان شهامتی در خود پیدا کرده بودم که خدا می داند. شاید می خواستم هم با خودم و هم با او لج کنم؛ یکدنده و 

ی از او در قلبم باقی نماند. هر چند که هنوز لجباز شده بودم. باید همه چیر را از سرم بیرون می کردم تا جای پای

 نتوانسته بودم چشمانش را فراموش کنم.

کم کم او هم سرد و سردتر شد تا جایی که دیگر نه نامه ای فرستاد و نه راه ستاره را سد کرد. مثل این که زمستانِ 

  یخ زده که جایی برای رفتن نداشت در دل ما خانه کرده بود!

 س خانم درِ خانه را به صدا درآورد.و باالخره اقد

زودتر از آن چه بتوان فکرش را کرد گیسو به خانه ی بخت روانه شد. اقدس خانم آمد که قول و قرارها گذاشته 

 شود. بله برون، وقت و زمان عروسی، خرید، تهیه ی جهیزیه و ...

مک خانم کوچک به امور خانه می رسیدم. عروس بانو با خانواده ی داماد برای خرید به بازار می رفت و من هم با ک

خانم هم یک سر داشت و هزار سودا، خوشحالی در چشمانش موج می زد و من هم خوشحال بودم که او را این چنین 

  سرحال می دیدم. خسرو به ندرت به خانه ی ما می آمد و من هم سعی می کردم با او روبه رو نشوم.

ی خواست جایی پیدا می کردم تا مجبور نباشم او را ببینم. ولی حیف که نمی شد از طاقت دیدنش را نداشتم. دلم م

 دست سرنوشت فرار کرد.

یک هفته به عقدکنان باقی مانده بود. صبح زود از خواب بیدار شدم، موهایم را بافتم و لباس پوشیدم و رفتم تا به 

می داد، خاله کوکب و دخترانش از اصفهان آمده  دیگران کمک کنم. در خانه غلغله ای بود. هر کس کاری انجام

بودند. عمو، عمه و دایی همه درو هم جمع بودند. چون عروسی گیسو در ایام عید برگزار می شد بالطبع مهمان های 

 زیادی از اطراف می آمدند.

ی که درست کرده اقوام هم ما را دست تنها نگذاشته بودند. در آشپزخانه جای سوزن انداختن نبود. شیرینی های

بودیم کفاف این همه مهمان را نمی داد و مجبور شدیم باز هم دست به کار شویم. باقلوا، لوز، کلوچه نخودچی، رشته 

 فرنگی، نان پنجره ای و ... را درست کرده و در جعبه های مخصوص می چیدیم.



ای عقب افتاده از خانه بیرون زدند. آقاجون و خانم کوچک از صبح زود برای دعوت کردن مهمان ها و انجام کاره

بچه ها حیاط را روی سرشان گذاشته بودند، از این طرف به آن طرف آن چنان سر و صدایی به راه انداخته بودند که 

بچه ها، احمد، محمود! در را باز کنید، مگر »صدای کوبیدن در را هم نمی شنیدیم. حتماً آقاجون و خانم کوچک بودند: 

 فایده ای نداشت!« می شنویدصدای در را ن

غرغرکنان به سمت در رفتم و کلون در را کشیدم، هنوز در کامل باز نشده بود که با صدای بلند و رویی گشاده گفتم: 

سالم، سالم اقدس »وای خدایا، اقدس خانم و خسرو در مقابلم بودند، دستپاچه شدم و با عجله گفتم: ...« سالم بر آقا »

او که از همه چیز خبر داشت و وانمود می کرد چیزی نمی داند، به کمکم شتافت و گفت: « ... چطوره؟ خانم حا ... لتون

و در حالی که سعی می کرد خود را بی تفاوت نشان دهد رو به « سالم به روی ماهت حتماً منتظر آقاجونت بودی؟»

  ...«خاتون خانم، خواهر کوچکه ی گیسو جونه »خسرو کرد و ادامه داد: 

خسرو، گستاخانه به چشمانم خیره شد و سالم کرد. نگاهش مانند تیری بر قلبم نشست. خدایا چگونه می توانم او را 

فراموش کنم؟ چگونه حاضر بودم او را دو دستی به گیسو تقدیم کنم؟! من خواهان او بودم و این دوری نتوانسته بود 

  ذره ای از عشق و عالقه ام نسبت به او را کم کند.

چقدر الغر و ضعیف شده بود، از آن روزی که او را دیدم در قیافه اش غم و اندوه به خوبی نمایان بود. خدایاچه بر 

سرش آمده بود؟ من که نتوانستم او را فراموش کنم و از او ظالمانه خواسته بودم که همه چیز را از یاد ببرد، پس من 

 از آقاخان هم ظالم تر هستم.

اگه اجازه بدهید داخل شویم. خسته شدیم »د ما بر جایمان خشکمان زده، سرفه ای کرد و گفت: اقدس خانم که دی

و خود را عقب کشیدم، اقدس خانم با لبخندی وارد « ببخشید، شرمنده، بفرمایید»گفتم: « بس که سرپا ایستاده ایم

 کرد.خانه شد، خسرو چند لحظه در مقابلم مکث کرد و بعد به آرامی از کنارم عبور 

شب سال نو همه دور هم جمع شدیم و بر سر سفره ی هفت سین نشستیم. آقاجون باالی سفره و خانم بزرگ و خانم 

کوچک در کنار او قرار داشتند. آقاجون با صدای بلند سوره ای از قرآن خواند و بعد، از خوبی های زندگی برایمان 

ید. بدی ها را فراموش کنید و به فکر جبران آنها باشید. امسال همیشه با هم خوب باشید و قدر یکدیگر را بدان»گفت: 

گیسو به خانه ی بخت می رود و شاید سال دیگر نوبت خاتون باشد. من باشم یا نباشم فرقی نمی کند، دلم می خواهد 

 «شماها پشت همدیگر را داشته باشید و با صفا و مهربان باشید

ا کردم که خدا سایه ی بزرگترها را از سرمان کم نکند. خدایا گیسو را غم و اندوه در چهره اش دیده می شد. دع

 خوشبخت کن! خدایا به من طاقت و توانایی بده تا او را فراموش کنم. خدایا در این راه مرا تنها نگذار.

 آقاجون خواند:

 «حالنا الی احسن الحال یا مقلب القلوب و االبصار، یا مدبر اللیل و النهار، یا محول الحول و االحوال، حول»

آخر شب امان اهلل خان و اقدس خانم و خسرو برای عید دیدنی آمدند، من به بهانه ی خواباندن بچه ها از اتاق بیرون 

رفتم. فردا همه چیر تمام می شد. تا صبح چندین دفعه از خواب پریدم. بالشم از اشک خیس شده بود. می دانستم که 

 ذراند، دقایق ساعت هم لجبازی می کردند و به کندی پیش می رفتند.او هم شب بدی را خواهد گ

تو دختر خوش قلبی هستی و دلم می خواهد تو این کار را »گیسو از من خواسته بود که سفره ی عقدش را بچینم. 

می  آیا توان انجام دادنش را دارم؟ حالت کسی داشتم که سفره ی عقد هوییش را پهن می کند. حاال« انجام دهی



فهمم که خانم بزرگ چه بزرگواری از خود نشان داده بود. دل بعضی از انسان ها چقدر پاک است و می توانند حجله 

 هوییشان را ببندند و خودشان آنها را دست به دست دهند.

سفره ی عقد را به نام خدا و با دستی لرزان پهن کردم و بر روی سفره آن قدر گریه کردم تا سبک شدم. می 

واستم این کار را به عهده ی بانو بگذارم ولی او هم به اندازه ی کافی گرفتار بود. خانواده امان اهلل خان کم نگذاشته خ

و همه چیز را به خوبی مهیا کرده بودند. خنچه ی عقد تا نقل و نبات و آین و شمعدان. یک جفت پشتی دست باف از 

 ده بوند.ابریشم اعال و یک جفت قالیچه ترکمنی، هدیه دا

گالب را در گالب پاش ریختم و فضا را عطرآگین کردم. جانماز ترمه را باز کردم در خیالم، خودم و خسرو را بر سر 

این سفره می دیدم. در آینه ی بخت، خودمان را خوشبخت ترین عروس و داماد می دیدم. خوشحالی، آن چنان در 

فهماند که عروس باید سنگین و باوقار باشد، نباید بخندد که همه سیمایم موج می زد که خانم بزرگ با اشاره به من 

 فکر کنند خوشحاله از این که شوهر کرده و پشت سرمان بگویند حتماً شوهر گیرش نمی آمده ...

ای کاش من و او مال هم بودیم و خانم بزرگ همه نصیحت های عالم را در گوشم می خواند، به دیده ی منت. ای 

 خان اول مرا دیده و لج و لجبازی اش به خاطر من بود. آن قدر غرق در خیاالت بودم که نفهمیدم چقدر کاش امان اهلل

معطل شده ام و تا ساعتی دیگر عروس از راه خواهد رسید. همه جا را خوب برانداز کردم و بعد در اتاق را قفل کردم 

 و رفتم تا دستی به سر و صورتم بکشم.

ن حوصله ی این کار را نداشتم. دوپیس آبی با کت یقه ی شکاری که مدت ها پیش در کالس لباسی ندوخته بودم، چو

 دوخته بودم به تن کردم و موهایم را بستم. تمام!

دلم و دماغ این که یکی دو ساعت از وقتم را جلو آینه بگذرانم نداشتم. همه ی مهمان ها آمدند. ستاره دیرتر از همه 

دختر عجب شهامتی داری چه به سر خودت آوردی، دل پاک »بغل گرفت زیر گوشم گفت:  از راه رسید وقتی مرا در

  دعایی که کرد به دلم نشست.« و باصفایی داری. انشاءاهلل خدا خوشبختت کند

عروس خانم را آوردند مثل قرص ماه! لباس برازنده ای تنش بود و جلوه ی چشمانش را دو صد چندان کرده بود. او 

فره ی عقد نشاندند و ما دخترها را از اتاق بیرون کردند. هر چند که همیشه از این موضوع ناراحت می را بر سر س

شدم ولی این بار خوشحال بودم چون می دانستم اگر آن جا می ماندم رنج آورترین لحهظ ی زندگی ام را خواهم 

عاقد برای بار سوم تکرار کرد:  گذراند. سکوت سنگینی بر همه جا حاکم بود فقط صدای عاقد شنیده می شد.

دوشیزه خانم گیسو بهادری، آیا بنده وکیل هستم که شما را به مهر و صداق معین شده به عقد دائم آقای خسرو »

 «بله»ای کاش گیسو هیچ وقت لب به سخن باز نمی کرد. اما بعد از لحظاتی سکوت گفت: ... « امینی دربیاورم؟

م سست شد و اگر کمک ستاره نبود نقش بر زمین می شدم. او زیر بازویم را گرفته ناگهان سرم گیج رفت و زانوان

بود و با حرف هایش سعی می کرد مرا دلداری بدهد. اطرافیان هم علت ناراحتی مرا به پای عالقه ام به گیسو و دوری 

تاق شدم. باالی سر عروس و از او گذاشته بودند. بعد از این که خطبه ی عقد خوانده شد با قدم های لرزان وارد ا

داماد غلغله ای بود. آنها را از توی آینه دیدم چقدر به هم می آمدند، اگر خسرو دلش جای دیگری نبود یکی از 

  خوشبخت ترین دامادها بود. الهی قدر گیسو را بداند!

ند انگشت گود نشسته بود اما خدایا این خسرو بود؟ او هیچ شباهتی با خسرو من نداشت. چشمانش به اندازه ی یک ب

و با حالت گنگ و مبهمی اطراف را می نگریست. جرأت این که به آنها نزدیک شوم و تبریک بگویم نداشتم، وقتی 



کم کم مجلس خلوت تر شد خیلی سریع به سراغتشان رفتم و تبریک گفتم. دلم نمی خواست چشمم به چشم خسرو 

 بیفتد چون نگاهش آتش به جانم می زد.

اده ی امان اهلل خان سرتا پای گیسو را طالباران کردند و چند هکتار زمین را پشت قباله ی او انداختند. آقاجون خانو

 هم طبق رسمی که داشت تکه زمینی را به نام او کرد.

که عروسی در منزل امان اهلل خان برگزار شد. با ورود گیسو، چند بره جلوی پای او قربانی کردند. سکه های طال بود 

آن « این دختر خودمه، با همه ی عروس هام فرق داره»بر سر عروس ریخته می شد. امان اهلل خان یک بند می گفت: 

قدر شام تهیه دیده بود که شاید با اضافی آن یک عروسی دیگر می توانستند راه بیندازند. بریز و بپاشی به راه 

 انداخته بود که بیا و ببین!

زنده دلی بود با واسونک های شیرازی آن چنان مجلس را گرم کرده بود که جایی برای خاله کوکب که زن شوخ و 

مطرب و ضرب گیر وجود نداشت. تا پاسی از شب به پایکوبی و شادی گذشت. همه شاد و سرحال بودند و کسی از 

تصمیم گرفته ام که دل گرفته ی من و خسرو خبر نداشت. چشمانش پر از غم و اندوه بود و حال من هم بدتر از او. 

دیگر دل به هیچ مردی نبندم و ترشیده در خانه بمانم! برنامه های زیادی داشتم که دیگر جایی برای دوست داشتن 

 وجود نداشت.

وقت رفتن بود. آقاجون چند نصیحت مردانه در گوش خسرو خواند و مادر با چشمانی اشکبار رو کرد به او و گفت: 

بغض گلویم را گرفته بود. جدا شدن پدر و مادر از دختری که « ما سپردم مواظبش باشجگرگوشه ام را به دست ش»

  سال های سال او را بزرگ می کنند و به او دل می بندند، چقدر سخت و دشوار است.

و با صدای لرزان رو کردم به خسر و گفتم: « انشاءاهلل که سفیدبخت شوی»گیسو را در بغل گرفتم و از ته دل گفتم: 

 «حتماً ! به روی چشم»در چشمانم خیره شد و با لبخندی نیش دار گفت: « قدر عروس زیبایت را بدان»

تا دیروقت بیدار بودیم و می گفتیم و می خندیدیم. در قیافه ی خانم کوچک غم به وضوح دیده می شد. با یان که 

ست کمی از او نداشت و با تبسمی سعی می کرد به روی خود نیاورد و در شادی ما سهیم باشد. آقاجون هم د

متظاهرانه احمد و محمود را که لباس های من را به تن کرده و لودگی درمی آوردند، تماشا می کرد. رختخواب ها را 

سرتاسر اتاق ها پهن کردیم. دخترهای فامیل همه در یک اتاق خوابیدیم. آن قدر بچه ها اذیت کردند که هر کس از 

 خستگی به خواب رفت.

دلم گرفته بود و دوست داشتم زار بزنم ولی به خدای خود قول داده بودم که همه چیز را فراموش کنم، حتی گریه 

 کردن را. فکر و خیال آن چنان برم داشته بود که تا پاسی از شب خوابم نمی برد.

ادیم. راه، پر پیچ و خم و فردای آن روز امان اهلل خان دو اتوبوس کرایه کرد و صبح زود به طرف ممسنی به راه افت

خاکی و خسته کننده بود. چند ساعتی طول کشید تا به مقصد رسیدمی. تفنگچی های خان در دو طرف جاده منتظرمان 

  بودند و با دیدن ما شروع به تیراندازی کردند.

ه بودند تا خاک، خسرو و گیسو پیاده شدند و سوار بر اسب بقیه ی مسیر را پیمودند. تمام جاده را آب پاشی کرد

مهمان ها را اذیت نکند. صدای ساز و دهل لحظه ای قطع نمی شد. هر چه جلوتر می رفتی چیز جالب تری نظرت را 

جلب می کرد. بره بود که سر می بریدند، عده ای از پسران جوان ایل، چوب بازی می کردند و عده ای از زنان هم 

 دستمال بازی.



ها به راحتی می دیدی! سیه چادری با عظمت و شکوه برپا کرده بودند. عروس و داماد را عشق به زندگی را در میان آن

می دادند و رعیت های خان هر کس به فراخور حالش « شادباش»در رأس مجلس نشاندند، دوستان و آشنایان خان 

 پیشکشی می آورد. تا شب صدای ساز و دهل قطع نشد.

طبیعت بکر آن منطقه روی من تأثیر گذاشته بود که بیشتر وقت خود را با  چند روز را آن جا گذراندیم. آن چنان

در این چند روز اسب سواری را به من « سروناز»دختر کوچک خان در دشت ها و دامنه ی کوه ها می گذراندم، 

ت آموخت هر چند که خانم کوچک مرا از این کار منع می کرد ولی برعکس خانم بزرگ مشوقم شده. شاید خاطرا

جوانی خودش را در ذهنش زنده می کردم، دلم می خواست همان جا ماندگار می شدم دور از فکر و خیال و در دل 

 طبیعت.

از جمع دوری می کردم، چون طاقت نگاه های خسرو را نداشتم. صبح زود به اتفاق سروناز توشه ای برمی داشتیم و 

 .به دشت و صحرا می زدیم و دم دمای غروب برمی گشتیم

به زودی به عقد »آخرین روز بود، سروناز که مرا به عنوان دوستی عزیز پذیرفته بود سر درد دلش باز شد و گفت: 

آن چنان با « پسر خان باال در می آید. او را قبالً دیده و مهرش به دلش نشسته و تا حدودی قول و قرارها گذاشته شده

 خواه هم هستند. برایش دعای خیر کردم و آهی کشیدم.آب و تاب از او می گفت که معلوم بود سخت خاطر

در حالی که صورت « بیا، شاید توانستیم چند تا شکار بزنیم»بعد از خوردن چاشت، تفنگ برنو را برداشت و گفت: 

یک دختر ایلیاتی باید همه کاره باشه! از اسب سواری گرفته تا شکار، »مات زده ام را برانداز می کرد، ادامه داد: 

 «زراعت، گله داری و قالی بافی، همه و همه را باید بیاموزد. بیا تا یادت بدهم الاقل دست خالی از پیش ما نری

این خانِ تفنگه، این قسمت جای باروته، این یکی ماشه است. خوب حاال نگاه »همه ی قسمت های تفنگ را نشانم داد: 

روی چند سنگ قرار داد و ماشه را چکاند و چوب چند متر آن و بعد آن را ...« کن این تکه چوب را چطوری می زنم 

طرف تر پرتاب شد. تفنگ را به دستم داد و بهم یاد داد که چگونه آن را به کار ببرم. نشانه گرفتم ولی به هدف 

نخورد چند دفعه ی دیگر امتحان کردم تا باالخره به هدف زدم. باورم نمی شد این کار، کار من است. ذوق زده 

وباره نشانه گرفتم که سیاهی سواری از دور نمایان شد، درست در تیررسم قرار گرفته بود. دقیق تر که شدم خسرو د

را شناختم که با تاخت به سوی ما می آمد قبل از این که تفنگ را زمین بگذارم او از راه رسید. از مرکب پیاده شده و 

  نگاهی به ما انداخت.

زود »و رو کرد به من: « اه کن چگونه خاتون تیر می اندازه. ماشاءاهلل دختر باهوشی استهی برار! نگ»سروناز گفت: 

آن چنان غرور برم داشت که بدون لحظه تأمل ماشاه را چکاندم و « باش نشان بده که چیزی از مردها کن نداری

آفرین، آفرنی »د زد و گفت: چوب در هوا غلتید و به زمین افتاد. خسرو با تازیانه ای که در دست داشت به پای خو

بهتره تو بری ببینی »از لحن سخنش خوشم نیامد. و بعد با تحکم به سروناز گفت: « بر تو، دختر جربزه داری هستی

 «این طرف ها شکار پیدا می شه یا نه!

که با سروناز او بدون کوچک ترین سخنی به راه افتاد. من هم می خواستم به دنبال او بروم که خسرو با همان حالتی 

 «تو کجا می ری؟ بمون باهات کار دارم»سخن گفت رو کرد به من: 

و به « من، سروناز یا یکی از رعیت هایت نیستم که این طور با من حرف می زنی!»نگاهی به او انداختم و با تشر گفتم: 

نمی دانم چه شد که « چند کلمه عذر می خواهم، تمنا می کم، فقط»راهم ادامه دادم که با شتاب به سمتم آمد و گفت: 

اگه کسی ما را ببینه خوبیت نداره، بگذار »پاهایم سست شد و بی اراده همان جا ایستادم و با صدایی لرزان گفتم: 



خاتون چرا آزارم می دهی؟ تو، دلت هنوز پیش منه. نگاهت، زبانت، رفتارت همه اینو نشون می دن، »گفت: « بروم

مثل یک تکه سنگ، سر و بی احساس؟ چرا حال و روزم را روز به روز زارتر می کنی؟  پس چرا وانمود می کنی که

همه ی زندگی من تویی، باور کن به امید تو زنده هستم فکر می کنی برای چه با گیسو ازدواج کردم؟ فشار و زور 

و ارث و میراث را بزنم. امان اهلل امان اهلل خان؟ به خدا نه، می توانستم بروم و پشت سرم را نگاه نکن. قید پدر و مادر 

خان هم هر کاری که از دستش برآید انجام دهد، وقتی من نباشم برای چه توفیری دارد؟ فقط به خاطر تو تن به این 

 ازدواج دادم، خیلی فکر کردم، چه شب هایی که تا صبح بیدار نشستم تا شاید راهی بیابم ولی بی نتجه!

ز ایل بفرستم که تو را بدزدند ولی چه فایده، اون موقع هم تو را نداشتم. بهترین راه حتی قصد داشتم که چند نفر ا

همین وصلت بود باز هم تو را در کنار خود دارم. همین که گه گاهی تو را ببینم برایم کفایت می کند. فکر نکن من با 

که با لبخندی جواب نگاهم را بدهی گیسو هستم، در نظرم همیشه تو در کنارم هستی. ازت توقع زیادی ندارم همین 

 «دیگه باهات کاری ندارم

خسرو، گذشته را فراموش کن. تو دیگه زن داری! بگذار هر »در حالی که تن و بدنم می لرزید با تضرع به او گفتم: 

زرگیه که چه بوده همان طور باقی بماند و آن را به عنوان خاطره ای به یادماندنی در سینه نگه داریم. عشق موهبت ب

نصیب همه کس نمی شود و حاال ما از بندگان خاص خدا بودیم که این موهبت نصیبمان شد، اما خب قسمت نبود به 

 هم برسیم و این هم بی حکمت نیست.

خسرو! ما دیگر نمی توانیم به یکدیگر تعلق داشته باشیم و فاصله مان روز به روز بیشتر و بیشتر می شود. حتی فکر 

 یک روز به هم خواهیم رسید، باید از سر بیرون کنیم.این را که 

خسرو! واقع بین باش. این عشق بی فرجام حاصلی نخواهد داشت، پس باید فراموشش کنیم، سخته! برای هر دومان 

 «سخته اما راه دیگری وجود نداره، هر چه یکدیگر را کم تر ببینیم بهتره

ن نداشتم و شاید اگر ادامه می دادم کم کم اشکم سرازیر می شد. دقایقی به سکوت گذاشت. دیگر حرفی برای گفت

او به آرامی روی تخته سنگی نشست و سرش را در میان دستانش پنهان کرد. هق هق گریه اش را شنیدم. باورم نمی 

  شد که مردی در برابرم اشک بریزد، غرور خود را زیر پا گذاشته و عقده ی درون خود را بیرون ریخته بود!

نمی »تا لحظاتی حال خود را نفهمیدم و نمی دانستم چه باید بکنم، او با چشمانی اشکبار در چشمانم خیره شد و گفت: 

توانم، به خدا نمی توانم. برای تو گفتنش راحته: همه چیر را فراموش کن! آخه تو چه جور عاشقی هستی که به این 

ن دارم، خنده ام می گیرد. زن که نسبت به او آن قدر سر و بی زودی همه چیز برایت تمام شد، تو می گی حاال من ز

احساسم که دلم برایش می سوزد ولی حتی نمی توانم نسبت به او ترحم بکنم. او هم یک قربانی است و شاید از من 

 «بدبخت تر باشد

 «بودی!تو هیچ وقت عاشق ن»در حالی که به سوی اسبش می رفت بدون این که رویش را برگرداند گفت: 

از خودم بدم آمد. چطور توانستم نقشم را به این خوبی بازی کنم، چه قدر سرد و بی تفاوت، مثل یک اتفاق ساده از 

کنارش گذشتم. آن چنان رُلم را به نیکی بازی کردم که او هم باور کرد. ولی خودم چی؟ آیا می توانستم خودم را 

یدن نداشتم. من او را با تمامی وجودم می خواستم ولی چه کنم که گول بزنم؟ از درون می سوختم و جرأت فریاد کش

 نمی توانستم ابراز کنم.

من از خسرو هم بدبخت تر هستم الاقل او شهامت آن چیزی را که می خواهد دارد، اما من چی؟ باید تا ابد انکار کنم 

این « خدایا چه کنم؟»ت پا بزنم: و این خود گناهی بزرگ است. یعنی به آن چیزی که معتقدم و دوست دارم، پش



صدای فریادم بود که در دشت پیچید و گم شد. نعره کشیدم، زار زدم و خاک بر سر نشاندم و بر عشق مرده ام مویه 

کردم و همان جا در میان آن صحرای برهوت چالش کردم. این راه بازگشتی نخواهد داشت. باید تا آخر این بازی 

 یی که دیگر در ذهنم، فکر و قلبم جایی برایش پیدا نشود.لعنتی را ادامه دهم تا جا

از آن روز اخالق و رفتار او عوض شد و یا وانمود می کرد که تغییر کرده، بی تفاوت و بی اعتنا طوری نشان می داد که 

بودم از  مرا نمی بیند، حتی جواب سالمم را به اکراه می داد و من هم از این وضع احساس رضایت می کردم. خوشحال

این که حرف هایم بی ثمر نبوده و توانستم او را به خوبی فریب دهم، فقط و فقط باید دو هفته او را تحمل می کردم و 

بعد همه چیز تمام می شد. او به تهران می رود و کم کم با ندیدن یکدیگر فراموشمان خواهد شد که روزی روزگاری 

 دل هایمان برای هم می تپیده است.

د روز دیگر خسرو به تهران خواهد رفت تا به زندگیش سر و سامانی بدهد و خانه را برای تازه عروسش آماده تا چن

  کند.

به علت رفتن او، خانم کوچک آنها را برای ناهار دعوت کرده بود، خیلی کار داشتیم. چون آقا مصطفی دیگر پیر شده 

که اگر اجازه بدهند به والیت خودش برگردد و این آخر و کار کردن برایش مشکل بود؛ از آقاجون خواسته بود 

 عمری را در آن جا بگذراند.

دختر یک دقیقه بیا تا ببینمت، دلم برات یه ذره »خودم را در آشپزخانه مشغول کرده بودم، گیسو به سراغم آمد: 

 «شده، این قدر برات حرف دارم که خدا می دونه!

رجیح می دادم در آشپزخانه بمانم و به بانو کمک کنم. فقط ظهر وقت ناهار او حال و حوصله ی خسرو را نداشتم و ت

خسرو، این »را دیدم. همچنان سرد و بی اعتنا. گیسو مرا صدا کرد و در کنار خود نشاند و رو کرد به او و گفت: 

نی پزی ... خالصه در خاتون را می بینی؟ ماشاءاهلل از هر انگشتش یک هنر می باره، خیاطی، گلدوزی، آشپزی، شیری

 «هر چه که بگویی وارده، از محبت و مهربانی هم کم نداره!

خوش به حال شوهرش که چنین دسته گلی نصیبش می »خسرو با لبخند نیش داری نگاهی به صورتم کرد و گفت: 

 «شود!

روانه شدم. تا وقت حال و حوصله نیش و کنایه های خسرو را نداشتم، با کراهت از جا برخاستم و به سمت حیاط 

رفتن دیگر او را ندیدم. گیسو با عجله جامه دان او را می پیچید، نبات، زعفران، دواهای عطاری همه را بسته بندی می 

کرد، با چه شوقی لباس هایش را جا می داد، آن ها را می بویید و می بوسید، باورم نمی شد در ظرف همین مدت 

 خسرو همانند تکه سنگی سرد و بی احساس مشغول پوشیدن لباس هایش بود. کوتاه او چنین شیدایش شده باشد و

گه گاهی اشک در چشمان گیسو جمع می شد و سعی می کرد خود را به کاری سرگرم کند تا قیافه ی غم گرفته ی 

که  خود را از دیگران پنهان کند. دلم برایش سوخت او دنیای زیبایی از خسرو برای خودش ساخته بود ولی حیف

خسرو لیاقت این همه خوبی را نداشت. گیسو چیزی کم نداشت، زیبایی، متانت و نجابت! خوش سر و زبانی اش که 

  جای خود داشت. خیلی از مردها آرزوی چنین زنی داشتند.

امیدوار بودم که مروز زمان همه چیز را درست کند و خسرو گذشته را فراموش کند و مدری اهل زن و زندگی شود. 

 ناختم از گیسو چنان بود که او موفق می شود.ش

وقت خداحافظی، گیسو با سینی قرآن و کاسه ی آب به بدرقه ی او رفت، بغض در گلو جمع شده اش ترکید و اشک 

از چشمانش سرازیر شد. سینی را از او گرفتم، خسرو دستی به پشتش کشید و او را دلداری داد و ناگاه اشکی در 



نگاهی خصمانه به صورتم انداخت. چند دقیقهای همه با قیافه های غم گرفته سعی می کردند چشمانش موج زد و 

 گیسو را تسلی دهند.

پشت سر مسافر خوب نیست گریه کنید. دختر، این کارها یعنی »خانم بزرگ که تازه از راه رسیده بود با تشر گفت: 

ما »وبا اشاره به گیسو، ادامه داد: « ت به خیر و خوشیچه؟ تا چشم به هم بزنی تو هم پیش او هستی. خسرو خان سفر

 «را منتظر نگذار، زود به زود ما را از حالت باخبر کن

خسرو که احترام خاصی برای خانم بزرگ قائل بود دست او را بوسید و با تک تک افراد خداحافظی کرد. وقتی از زیر 

خدایا او چه می « در حق خواهرت بیشتر از من ظلم کردیتو »قرآن که باالی سرش گرفته بودم رد شد آهسته گفت: 

گوید؟ من هر چه کردم به خاطر گیسو بود و حاال حق نبود چنین سخنی را به زبان بیاورد. با خنده ای زورکی سعی 

 کردم ظاهر خود را حفظ کنم ولی چشمانم خانم بزرگ حاکی از این بود که نمی توانم او را فریب دهم.

خسرو بغض بدجوری راه گلویم را گرفته بود. خانم بزرگ که به خوبی متوجه بود برای این که مرا از بعد از رفتن 

دخترم، خدا عمرت بدهد یک نوک پا بیا به اتاقم. می خواهم خرت و پرت های صندوقچه »آن جمع نجات دهد گفت: 

ع زده شد که اگر همه ی خانه را هم می آن قدر این حرف به موق« ام را بیرون بریزم، اگه زحمتی نیست بیا کمکم کن

 خواست رفت و روب کند، به تنهایی انجام می دادم. رهایی از آن جمع برایم دنیایی بود.

تمام وسایل اتاقش از تمیزی برق می زد، سماور زغالی اش در گوشه ی اتاق غلغل می کرد، استکان و نعلبکی را با 

خوش رنگ و طعم برایم ریخت. بعد از خوردن چای از جا برخاستم و قندان چینی در سینی قرار داد و یک چای 

و بدون این که منتظر جوابش باشم به سراغ اولین صندوقچه رفتم « خانم بزرگ هر دو صندوقچه را تمیز کنم؟»گفتم: 

از زنی مثل او  و در آن را باز کردم، بقچه ها همه مرتب و تمیز جا داده شده بود، دومی هم مثل اولی، به نظر خودم هم

« خاتون بیا این جا بشین!»بعید بود که خرت و پرتی در بساط داشته باشد. او که مرا مردد دید به زبان آمد و گفت: 

دیگر همه چیر را فهمیدم که چرا از من خواسته به اتاقش بروم، در کنارش نشستم. دستی به موهایم کشید و گفت: 

 «تو دختر باشهامتی هستی!»

تظر هم دل و هم رازی بودم، سرم را به روی زانوانش گذاشتم و بغضم ترکید و هق هق کنان همه چیز را من که من

برایش تعریف کردم. وقتی حرف می زدم احساس سبکی می کردم. به یک همدم نیاز داشتم. نمی دانم چه مدت 

این که مرا آرام دید گفت: گذشت و او بدون کوچک ترین سخنی موهایم را مانند قبل نوازش می کرد، بعد از 

عزیزکم تو مرا به یاد جوانی ام می اندازی، دلیر جسور و نترس! تو بهترین راه را انتخاب کردی، دختر عاقلی هستی »

که باعث بی آبرویی خانواده ات نشدی. اگر دست به آن کار خطرناک می زدی بالطبع همه ی ما از غصه دق مرگ 

 ...«و عالقه ای که سعی می کنی از وجودت بیرونش کنی به وضوح دیده می شود می شدیم، در چشمانت هنوز عشق 

به خدا قسم اگر دست از سرم بردارد و با حرف ها و نگاهش آزارم ندهد به هر سختی »وسط حرفش پریدم و گفتم: 

دش انشاءاهلل به که باشد همه چیز را فراموش می کنم. مدرسه می روم و خودم را به درس و مشق سرگرم می کنم. بع

سر کار می روم و تا آخر عمرم تنها می مانم، شوهر واسه چی می خوام؟ همین یک دفعه خاطرخواهی برای هفت 

 «پشتم بسه!

هی این قدر تند نرو! قسمت اولش خیلی خوب و عالیه، همیشه گفتم و می گم تو دختر با »خانم بزرگ گفت: 

ه داشته باشی. آقاجونت هم با من، او را راضی می کنم. ولی این که شوهر استعدادی هستی، حتماً باید تحصیالت عالی

نمی کنم، نداشتیم. پدر و مادر برای هیچ کس نمی مونه باید به فکر پیری ات باشی. دو روز دیگه که سنت رفت باال 



ند. می مونی چه می خواهی بکنی؟ همیشه شادی و طراوت جوانی را نداری همه هم به سراغ زندگی خودشان می رو

تک و تنها، پس بهتره از این فکر و خیال بیرون بیایی. منو ببین تازه شوهر هم داشتم ولی خوب خدا نخواست. بچه 

ای از خودم داشته باشم. حاال اگه مادرت و شماها نبودید چه بر سرم می آمد؟ تک و تنها باید رو به روی آقات می 

س این را بدان که ما انسان ها تنها نمی تونیم زندگی کنیم. باید با کسی نشستم تا او غصه بخورد و من آه بکشم. پ

 «حرف بزنیم، درد دل کنیم و با امید عشق و عالقه با شوهر و بچه هایمان زندگی را به کاممان شیرین کنیم

خودت حرف هایش مسکن خوبی بود، باید هر جوری که بود آقاجون را راضی می کردم. خانم بزرگ گفته بود که 

موضوع را با آقات در میان بگذار، من پشتت هستم. منتظر بودم تا شرایط جور شود و وقت مناسبی گیر بیاورم. فصل 

کارِ آقاجون شروع شده بود و او را به ندرت می دیدیم و یا وقتی می آمد آن قدر خسته بود که جرأت نزدیک شدن 

 به او را نداشتم.

دو روز برای استراحت و دیدن خانواده به شهر آمد. به اندازه ای از دیدنش خوشحال سرانجام بعد از چند هفته، یکی 

شده بودیم که مشکل خود را پاک فراموش کردم و با اشاره های خانم بزرگ فهمیدم که موقعیت مناسبی است. 

رین می گفت. آقاجون خودش را با احمد و محمود مشغول کرده بود و دفتر مشقشان را ورق می زد و احسنت و آف

احمد، خط خوشی داشت و تالش زیادی می کرد تا خط محمود هم خوب شود ولی با این همه سعی و تالش، پیش 

  رفت خوبی نداشت.

آقاجون سرمشقی برای او نوشت و به دستش داد. من از موقعیت استفاده کردم و دیوان حافظ را برداشتم و به پیش 

. پدر عالقه ی زیادی داشت که کسی برایش شعر یا کتابی بخواند. خانم بزرگ او رفتم و غزلی از حافظ را خواندم

 «حیف از این دختر نیست که درسش را ادامه نمی دهد؟»فرصت را غنیمت شمرد و گفت: 

چه حرفهایی می زنید! او دیگه موقع شوهر کردنشه، درس هم به اندازه خوانده ... دیگه می خواد »خانم کوچک گفت: 

 «وقتش گذشته! چکار، از

مادر، کجا از وقتش گذشته؟ برای تحصیل هیچ وقت دیر نیست. اون دو تا »خانم بزرگ این پا و اون پا شد و گفت: 

که رفتند چه گلی به سرشان زدند همان زندگی من و تو را تکرار کردند. بقیه هم همین طور، این که می گم شوهر 

 «ی وقت داره درسش را بخونه بعد هم می تونه شوهر کنهنکنه، منظورم اینه که حاال زوده! چند سال

خانم کوچک حرف های خانم بزرگ را در ذهن خود حالجی کرد و سرش را تکان داد و به نظر می آمد که بی میل 

نظر شما چیه، اگه خاتون درس بخونه عیب »نیست. خانم بزرگ که سکوت را طوالنی دید رو کرد به آقاجون و گفت: 

 «داره؟و ایرادی 

من که با درس خواندن مخالف نیستم ولی اول از همه باید خود خاتون »آقاجون دستی به صورت خود کشید و گفت: 

 «بخواهد. از این که من و شماها برای او تصمیم بگیریم چه فایده؟ چند ماهی می خواند و دلسرد می شود

وافقم. اگر اجازه بدهید تا کالس نهم ادامه ی تحصیل با اجازه تون من هم م»من که جرأتی پیدا کرده بودم گفتم: 

بدهم بعد هر چی که شما بگویید، اگر خواستید ادامه دهم که به دیده منت. اگر هم قصد دیگری داشتید آن هم به 

 خجالت کشیدم اسم شوهر را جلوی آقاجون بیاورم.« روی چشم

می کردم و خود را مدیون خانم بزرگ می دانستم که در از این که توانسته بودم حرف هایم را بزنم احساس راحتی 

این راه مشوقم بود و او هم از این که آقاجون را راضی کرده بود ذوق زده شدده بود. خانم کوچک هم با حرف های 

خانم بزرگ نرم شد و موافقت کرد. او زنی مهربان و دلسوز بود ولی مانند هم دوره های خودش فکر می کرد دختر 



تا ترشیده نشده شوهر کنه، درس خواندن برای دختر فایده ای نداره، اگه تنها بیرون بره پشت سرش حرف می باید 

زنند، این کار زشته، این کار بده و هزار حرف دیگه که در فرهنگ ما گنجانده شده بود. ولی با این همه خیلی زود در 

 برابر حرف منطقی تسلیم می شد.

خوب حاال که همه موافقید چند شرط دارم: اول از همه این که وسط راه پشیمان »تند: آقاجون با تک سرفه ای گف

نشوی و بعد از مدتی، درس خواندن دلت را نزند. تا نهم می خوانی بعد اگر قصد ازدواج داشتی که هیچ اگر باز هم 

اشی، چرا که درس ها به خواستی ادامه بدهی من حرفی ندارم. باید از خودت همت نشان بدهی و پشتکار داشته ب

راحتی دوره ی ابتدایی نیستند، خیلی سخت تره! فقط باید بخواهی تا بتوانی موفق شوی و چون خودت می خواهی 

 «حتماً سربلند خواهی شد

از خوشحالی داشتم بال در می آوردم. با چنان اشتیاقی دست هر سه را بوسیدم انگار که حکم آزادی ام را امضا کرده 

 بودند.

نام نویسی کرد. چیزی به اول مهر نمانده بود و خانم کوچک در تدارک وسایل « شهدخت»آقاجان مرا در دبیرستان 

احمد و محمود بود. کیف و کفش و کت و شلوار ... همه چیر را مهیا و مرتب و تمیز می کرد. من خودم به تنهایی از 

 گ سرمه ای با برشی ساده بود که به راحتی آن را دوختم.عهده ی کارهایم برمی آمدم. لباس فرم ما پیراهنی به رن

روز اولی که می خواستم راهی دبیرستان شوم، حکم بچه ای داشتم که تازه قدم به مدرسه می گذارد. محیط، ناآشنا 

دانش آموز با سنین مختلف تشکیل شده بود. بعضی ها بعد از دوره  42بود وهیچ کس را نمی شناختم. کالس ما از 

ابتدایی وارد دبیرستان شده بودند و عده ای دیگر هم یکی دو سال یا بیشتر ترک تحصیل کرده بودند. دبیرهای  ی

سخت گیری داشتیم، برای من که دو سالی درس نخوانده بودم فهم دروس خیلی مشکل و سخت بود، ولی کم کم راه 

 افتادم.

شتیم، دوستان خوبی بودند. کتایون که از ما زرنگ تر بود من و کتایون و ریحانه پشت یک نیمکت بودیم و رقابت دا

هر وقت اشکال درسی داشتیم کمکمان می کرد. به هیچ چیز جز درس خواندن فکر نمیکردم و به کل از فکر خسرو 

 بیرون آمده بودم.

* * * 

خالی بود. وقتی او خانه گیسو یکی دو ماه بود که به تهران رفته و خانه خیلی ساکت شده بود. الحق که جایش خیلی 

بود همه را به وجود می آورد. سر به سر همه می گذاشت و یک آن خنده از لبانش دور نمی شد و حاال خانه حکم 

 ماتمکده پیدا کرده بود.

ستاره را به ندرت می دیدم. او شوهر کرده و به زودی مادر می شد و با داشتن آموزشگاه خیلی گرفتار بود. گه گاهی 

رصتی گیر می آوردم سری به او می زدن. از این که دوباره شروع به درس خواندن کرده بودم خیلی خوشحال اگر ف

این سوال مرا به فکر فرو برد و به یاد گذشته ها انداخت « خاتون آیا هنوز به یاد خسرو هستی؟»بود و یک روز گفت: 

ش کردم. خوشحالم از این که او رفته و من هم به درس ستاره باور نمیکنی، ولی همه چیز را فرامو»و در جواب گفتم: 

و مشق سرگرم هستم. شاید همین دوری باعث شود که او هم به یادم نیفتد. دلم نمی خواهد او را ببینم، از او می 

ترسم. ای کاش همان طور که می توانستم با حرف هایم او را گمراه کنم، خودم را هم می توانستم فریب دهم. با این 

ه سعی می کردم به خود بقبوالنم که دیگر خسرویی وجود ندارد ولی باز هم گاهی اوقات فکرم را به خود مشغول ک

 «می کرد



هر ماه نامه ای از گیسو می رسید که بوی غم و سردی می داد، از غربت و تنهایی دلتنگی می کرد. از خسرو چیزی 

که درس می خواندم خوشحال بود و بارها در نامه هایش نمی نوشت ولی می دانستم چه عذابی می کشد. از این 

گوشزد کرده بود که تا می توانم درس بخوانم و اینکه شوهر همیشه هست. حاال که رفته بود هر دو قدر یکدیگر را 

بیشتر می دانستیم و فهمیده بودم که چقدر او را دوست دارم و هر چه بیشتر خسرو او را آزار می داد، عالقه ی من 

 سبت به او بیشتر می شد.ن

سخن آن روز خسرو را هیچ فراموش نمی کنم و مثل پتک بر سرم فرود می آمد. آقاجون هم کم و بیش،از این که 

گیسو از زندگی اش راضی نیست بویی برده بود ولی به روی خود نمی آورد و حتماً پیش خود به پای ناپختگی اول 

 زندگی شان می گذاشت.

ا موفقیت به پایان رساندم که سر و کله ی گیسو پیدا شد و خسرو که یک ماه مرخصی داشت قرار کالس هفتم را ب

بود اواسط تابستان به شیراز بیاید. با دیدن گیسو، گل از گل همه شکفت؛ علی الخصوص خانم کوچک. آن قدر الغر و 

شنگی قبل اثری در او نبود. با دیدن  ضعیف شده بود که باورمان نممی شد او همان گیسوی سابق باشد. از آن شوخ و

 ما بغض ترکید، تا به حال ندیده بودم این چنین گریه کند. خودش می گفت که از خوشحال یاست!

باز هم مثل قدیما همه دور هم جمع شدیم. بانو و جلیل و پوران که به تازگی به دنیا آمده بود و گیسو، احمد و محمود 

شب ها تا دیر وقت دور هم می نشستیم و از خاطرات گذشته می گفتیم. گیسو گاهی  و همه و همه، چه موهبتی بود!

خیلی دلم می خواست با او « کاشکی خسرو می توانست خود را به شیراز منتقل کند»اوقات آهی می کشید و می گفت: 

بودیم سر صحبت را حرف بزنم، به مصاحبی احتیاج داشت که حرف دلش را بازگو کند. تا این که یک روز که تنها 

می خواهم مدارکم را از آموزش و پرورش بگیرم. خسرو آشنایی داره و می تونه کارم را درست »باز کرد و گفت: 

کند و استخدام شوم. می دونی من اونجا خیلی تنها هستم. تو شهر غربت خیلی سخت می گذره! نه دوستی و نه 

ه که خسته و کوفته آخر شب به خانه می آید. اگه سرگرم اری آشنایی، خسرو هم آن قدر خودش را درگیر کار کرد

شوم از این تنهایی خالص می شوم. کاشکی همان موقع که تو به کالس خیاطی می رفتی من هم آمده بودم حاال می 

 «توانستم کالسی راه بیندازم

اتون، در مورد خسرو اشتباه می خ»بعد سرش را به زیر انداخت و شروع کرد با لبه ی آستینش ور رفتن و دامه داد: 

کردم. آن چیزی که می خواستم نیست! من همیشه دختر شاد و خوشرویی بودم دلم می خواست شوهرم هم مثل 

خودم باشد. اهل معاشرت، گردش و تفریح و بگو و بخند باشه ولی افسوس، نه این که فکر کنی که مرد بدی است، 

وهر باشه. بهم احترام می گذاره، اهل جنگ و جدل و دعوا نیست با حرفهاش نه. شاید برای خیلی از زن ها بهترین ش

آزارم نمی ده. همان چند ساعتی که در خانه هست آروم و ساکته. اینها را می شود به پای خوب بودنش گذاشت اما 

 سرد و بی تفاوته، همیشه تو خودشه!

همه چیز بی تفاوت است. خسته شدم! به خدا قسم از  هیچ چیز وجود ندارد که باعث شادی و نشاط او شود. نسبت به

این زندگی خسته شدم. توی این یک سال خیلی سختی کشیدم. هی به خودم گفتم خوب می شه، صبر داشته باش 

ولی روز به روز سردتر از روز قبل، حتی با وجود بچه هم مخالفه! بهانه می یاره که حاال زوده یا این که تو این شهر، 

 و گریه را سر داد.« تی، به خدا دلم نمی خواد دیگه به اونجا برگردمغریب هس

او را در بغل گرفتم و پا به پایش گریه کردم. حاال می فهمیدم که خسرو راست می گفت. من در حق او ظلم کرده 

« طوره!خوب می شه، اول زندگی همه همین »بودم و خودم را گنهکار می دانستم. سعی کردم او را دلداری دهم: 



دختر خاله شهال را برایش مثال زدم ازدختر دایی آقاجون گفتم که تازه بعد از دو سال زندگیشون روی آرامش دیده 

  است. آنقدر تو گوشش خواندم که خودم هم باورم شده بود بیشتر از او خودم زجر می کشیدم.

س فکر می کنی این مدت چه کار می پ»حتی پیشنهاد دادم که باهاش حرف بزن با خنده ای تمسخرآمیز گفت: 

بده ساکت و آروم هستم؟ دوست داری مثل مردهای دیگه دعوا کنم، فحش "کردم؟ در جواب می دونی چی می گه: 

بدم کتکت بزنم؟ اگه این جور باشه خوبه، زن ها آرزو دارن چنین شوهری داشته باشند. دنبال الواتی می رم، عرق 

هستم؟ شب ها تا دیروقت تو این کافه تو اون کافه هستم؟ برو خدا رو شکر کن که  می خورم؟ دنبال زن های بدکاره

 « "شوهری به این خوبی گیرت آمده

می دونی که چقدر به بچه عالقمندم، اگه معلم بشوم هم از تنهایی در می آیم و هم »و بعد از سکوتی طوالنی ادامه داد: 

 «می خورم. دعا کن که کارم درست بشه این که مقداری از وقتم پر می شه و کمتر غصه

دو هفته گیسو مهمان ما بود و بعد به منزل آقاخان رفت و همان جا ماند تا خسرو آمد. آقاجون و خانم کوچک به 

دیدن او رفتند تا از آنها دعوت کنند. خیلی اصرار داشتند که من هم باهاشون بروم ولی سردرد را بهانه کردم. حال 

را نداشتم. تحمل آقاخان برایم سخت و عذاب آور بود،از او بدم می آمد که با خودخواهی اش همه وحوصله ی آنها 

چیز را خراب کرده بود. واقعاً این طور آدم ها چگونه زندگی میکنند؟ مگر انسان نیستند آیا معنی دوست داشتن را 

  می فهمند؟

قه نداره؟ پس چطور زندگی می کند؟ زندگی ما خودش تا به حال کسی را دوست نداشته؟ به زن و فرزندش عال

انسان ها به وجود هم بستگی داره اگه نتوانیم بهکسی عشق بورزیم، بودن یا نبودنمان چه معنایی دارد؟ به چه امیدی 

زنده هستیم. حتماً او هم قلبی در سینه دارد ولی غرور و لجبازی اش نمی گذارد برای کسی بتپد و وانمود می کند که 

 برایش بی تفاوت هستند و پشیزی ارزش ندارند. همه

از این که تا چند روز دیگر گیسو و خسرو به خانه می آمدند وحشتی تمام وجودم را گرفته بود. نمی دانستم چه کنم. 

حیران و سرگردان دنبال راه حلی بودم ولی بی فایده بود. هر چه فکر می کردم به جایی نمی رسیدم و کم کم سردرد 

م. سالنه، سالنه به طرف اتاق خانم بزرگ به راه افتادم. درحال چرت زدن بود که با صدای جیرجیر در، چرتش گرفت

دخترم تو هستی؟ فکر کردم تو هم رفتی. خوب کاری کردی آمدی، بیا بنشین تا یه چای تازه دم برات »پرید: 

  «بریزم

دست فراموشی سپردم. سخنان امیدوار کننده اش چنان با آرامش خیال در کنارش نشستم. با دیدنش همه چیز را به 

مرا به وجد آورد که هر چه فکر و خیال در مغزم بود از یاد بردم. شام را در کنار هم خوردیم و من همانجا به خواب 

 رفتم.

شد و بقیه هم  صبح روز بعد همه چیز را آماده و مهیا کردیم و منتظر ورود مهمان ها ماندیم. آقاخان یااهلل گویان وارد

  «خدایا کمکم کن!»پشت سر او آمدند. با دیدن خسرو دلم فرو ریخت؛ تنها این سخن که در مغزم تکرار می کردم: 

خیلی سعی می کردم در کنار خانم بزرگ خود را از دیدها پنهان کنم، از آقاخان و اقدس خانم خجالت می کشیدم و 

به زبان بیاورد. او که به پشتی تکیه داده بود و با کوچک ترین سخنی می ترسیدم که مبادا آقاخان نسنجیده حرفی 

خاتون، دخترم چیه مثل این که »قاه قاه خنده اش به آسمان می رفت، شوخ طبعی اش گل کرد و با لبخندی گفت: 

  «کسالت داری؟ جویای احوال پرسی هستم



ی که می گیری می دونی برای چیه؟ حاال بهت می این سردردهای»از این که مرا دخترم خطاب کرده بود چندشم شد. 

گم، از درس خوندنه! بله، درست فهمیدی. فشار زیاد نباید به سرت بیاری. این دیگه چه صیغه ای شده که برای 

 دخترها هم درس خواندن اجباری شده؟ حاال پسراش چه گلی به سرشان زده اند که شما دخترها بزنید!

ده نداره، مرد باید بره دنبال کار و کاسبی، زن هم برسه به خانه داری ... اگه خیلی عرضه به نظر من درس خواندن فای

داره چند تا پسر بزاید و اون ها را تر و خشک کنه. االن نگاه کن این خسرو ما تمام سن و سالش را درس خوانده، 

 «اون برادرش سواد خواندن و نوشتن نداره، حاال ببین وضع کدامشون بهتره؟!

از این که این قدر بی چاک دهان، هر چه سر زبانش می آمد بیرون می ریخت، حرصم گرفته بود. به خودم جرأت 

معذرت می خواهم ولی همه چیز را با پول نمی شه خرید، مثل شعور و معرفت! فکر انسان با درس »دادم و گفتم: 

 «چشم دیگری می بینند خواندن باز می شه و تازه تو جامعه انسان های تحصیل کرده را با

از این که جواب او را داده بودم احساس غرور می کردم و پیش خود فکر می کردم که شاید هنوز کسی به این 

 صراحت پاسخ او را نداده باشد. رضایت در چشمان آقاجون موج می زد.

 «ریم؟دستت درد نکنه! یعنی ما شعور و فهم ندا»باز هم قاه قاه خنده را سر داد و گفت: 

منظورم شما نیستید و قصد توهین ندارم. شما مال زمان گذشته هستید و ما مال زمان »نفس عمیقی کشیدم وگفتم: 

آینده، مملکت داره پیشرفت می کنه و احتیاج به جوان های تحصیل کرده داره تا بتوانند الاقل در سرنوشت خودشان 

 «سهمی داشته باشند

عجب »داشتم که خسرو درک کرد چه می گویم. آقاخان رو کرد به آقاجون و گفت:  اگر او منظورم را نفهمید حتم

دختر خوش سر و زبونی داری! خوب شد این یکی عروس من نشد که طاقت زبان نیش دارش را نداشتم. اما ناراحت 

ن از خنده و آن چنا« نباش خودم یه شوهر خوب برایش پیدا می کنم، نمی گذارم ترشیده بشه و روی دستت بمونه

 ریسه رفت که اشک از چشمانش سرازیر شد.

حرصم گرفته بود و دلم می خواست کله اش را بکنم. بیشتر از این جایز ندانستم آن جا بنشینم و به حرف های بی 

این دختر »سر و تهش گوش بدهم و به سرعت از اتاق بیرون رفتم. صدای آقاخان را شنیدم که به آقاجون گفت: 

 «زیه!خیلی نازنا

باورم نمی شد این من بودم که رو در روی او ایستاده و حرف دلم را زده ام. خاتون کوچولوی خجالتی دیروز، حاال 

این قدر بلبل زبان شده بود؟ یعنی یکی دو کالس درس خواندن این همه جرأت به من داده و یا باعثش دل پری بود 

 که از آقاخان داشتم؟

ه سنگین خسرو را به هر سختی که بود تحمل کردم. وقت رفتن آقاخان دستی به پشتم زد تا عصر وجود آقاخان و نگا

 حتی برای تعارف و حفظ ظاهر هم نتوانستم جاب مهربانانه ای به او بدهم.« دخترم، از حرف ما دلخور نشو»و گفت: 

آرامشی بر دلم نشاند. در آن باغ  به اصرار گیسو به همراه دوقلوها به آرامگاه حافظ رفتیم. فضای عرفانی و ملکوتی،

پرصفا چرخی زدیم، پسرها و دخترها و زوج های جوان در کنار آرامگاه نیت می کردند و از دیوان حافظ فال می 

گرفتند. هر کسی در حال و هوای خودش بود. احمد و محمود از همان بدو ورود از ما جدا شدند و با سرعت به دنبال 

 سو و خسرو را تنها گذاشتن و به سراغ حافظ رفتم.هم می دویدند. من هم گی



خواندن غزلی از دیوان او تسلی بخش خاطرم شد. ای کاش می شد مثل انسان های تارک دنیا خود را وقف او کنم. 

دلم می خواست تا آخر عمر در همان باغ زیبا به خدمت حافظ و عشاق جوان گردن نهم. به هر کجای این باغ زیبا 

 اختی جز شادابی و طراوات نمی دیدی.نظر می اند

نفس عمیقی کشیدم و بوی خوش طبیعت را در شامه ام احساس کردم، خدایا همه چیز این باغ زنده بود. گل ها، 

درختان، پرندگان، ماهی ها و خود حافظ که با هر کلمه اش با تو سخن می گفت. حال خوشی داشتم، فارغ از هر فکر 

رده کند. ای کاش می توانستم تمام عمرم را در همین حالت سپری کنم، در فکر و خیاالت و خیالی که خاطرم را آز

 بودم که سر و کله ی خسرو پیدا شد.

امان از دست این وروجک ها یه دقیقه »در حالتی که نفس نفس می زد کنار آرامگاه نشست و هن هن کنان گفت: 

تشان در رفتم. تعجب می کنی! طفلک گیسو که حاال حاالها باید آرام و قرار ندارند. اگه بدونی با چه کلکی از دس

و مشغول تماشای آنها شد و بعد از دقایقی رویش را به طرف من برگرداند. وقتی دیوان حافظ را در « دنبالشان بدود

 «به به، شنیدم حافظ را خیلی خوب می خوانی!»دستم دید گفت: 

و چشمانش را بست و نیت کرد. من هم « عزیزم ما را بی نصیب نمی گذارد حاال خواهرزن»و بعد از مکثی ادامه داد: 

مانند بره ای مطیع بدون چون و چرا دیوان حافظ را باز کردم و با صدایی که به سختی از حنجره ام بیرون می آمد 

 شروع به خواندن کردم:

 گر بود عمر به میخانه رسم بار دگر

 به جز از خدمت رندان نکنم کار دگر

 خرم آن روز که با دیده ی گریان بروم

 تا زنم آب در میکده یک بار دگر

 معرفت نیست در این قوم، خدایا سببی

 تا برم گوهر خود را به خریدار دگر

 یار اگر رفت و حق صحبت دیرین نشناخت

 حاش لللّه که روم من ز پی یار دگر

 راز سربسته ی ما بین که به دستان گفتند

 ا دف و نی بر سر بازار دگرهر زمان ب

خدایا ...، دیگر طاقت خواندن نداشتم، حافظ! با من چه می کنی چه می گویی؟ خدایا این همه سختی و بدبختی کافی 

نبود تا بتوانم او را فراموش کنم وحاال مثل این که همه چیز از نو شروع شده بود. خدایا با این عشق لعنتی که دست 

 چه کنم؟از سرم برنمی داشت، 

بخوان خاتون، بخوان! حافظ حال »خسرو با چهره ای محزون درکنارم نشسته بود و با صوتی که بوی غم می داد گفت: 

 «دل مجنون مرا می داند او حرف دلم را می زند

 گر مساعد شودم دایره ی چرخ کبود

 هم به دست آورمش باز به پرگار دگر

 عاقبت می طلبد خاطرم ار بگذارند

 ه ی شوخش و آن طره ی طرار دگرغمز



 هر شب از درد بنالم که فلک هر ساعت

 کندم قصد دل ریش به آزار دگر

از خواندن شعر منقلب شدم. حال او هم بهتر از من نبود! باورم نمی شد که حافظ این قدر سلیل و روان حرف دل او 

 شیدای چند سال پیش بودم. را زده باشد. در آن لحظات دیگر خودم نبودم. همان خاتون عاشق و

 ...«گر بود عمر به میخانه رسم بار گر »خسرو به نقطه ای خیره شده بود و زیر لب زمزمه می کرد: 

آن چنان با سوز و ناله می خواند که جگرم ریش ریش شد. حال خود را نمی فهمیدم. مانند معشوقی شده بودم که 

دید. یک آن می خواستم دست به عمل احمقانه ای بزنم و خود را در بعد از سال ها عاشق دل سوخته ی خود را می 

بغل او بیندازم و اقرار کنم که دوستش دارم و بدون او زندگی برایم سرد و بی معناست و وانمود می کنم که همه چیز 

نشده است. چه را فراموش کرده ام و فقط و فقط خود را فریب داده ام و ذره ای از عشق وعالقه ام نسبت به او کم 

  کنم که روزگار این چنین مقدر کرد و مرا بر سر دوراهی قرار داد و توان جنگیدن را از من سلب کرده است.

جسارت در وجودم طغیان کرده بود و با گستاخی می خواستم راز دلم را بیرون بریزم، که کسی از درون مرا نهیب 

با دندان فشردم که طعم خون را در دهانم حس کردم، سرم را بر و آن چنان زبان خود را « دختر چه می کنی؟»زد: 

 روی تربت پاک حافظ گذاشتم و به آرامی گریستم.

خسته شده بودم از خودم، از زمانه و از همه ... چرا این عشقِ فراموش شده دوباره طغیان کرد و وجودم را دوباره به 

 شق لعنتی خود را نجات دهم؟آتش کشید؟ چرا نمی توانم تمامش کنم و از شر این ع

وقتی سرم را بلند کردم از خسرو خبری نبود. او رفته بود و من تنها مانده بودم، نمی دانم چرا، اما یک آن از تنهایی 

وحشت کردم. قلبم به تکاپو افتاده بود و مثل بید می لرزیدم. با چشمانم به دنبال آشنایی می گشتم. صدا از حنجره ام 

 د: گیسو، احمد، محمود ... اما صدایم به آنها نمی رسید.بیرون نمی آم

گیسو، گیسو »سراسیمه از جا برخاستم همه ی محیط آرامگاه دور سرم می چرخید و ناگهان با صدای بلند فریاد زدم: 

 و دیگر هیچ نفهمیدم و نقش بر زمین شدم....« 

را نمی توانستم باز کنم. صدایی در سرم تاپ تاپ می باز سردرد لعنتی به سراغم آمده بود و از شدت درد، چشمانم 

کرد. از خودم و از همه بدم می آمد. دلسردی و یأس و ناامیدی بر وجودم غلبه کرده و آن قدر سنگدل و بی رحم 

شده بودم که بر حال زارم نمی توانستم اشکی بریزم. گیسو و خسرو دست و پای خود را گم کرده بودند و هرچه 

  ا به خانه رساندند.سریع تر مر

خانم بزرگ از راه رسید و دستم را « خدا مرگم بده، چی شده؟»خانم کوچک با دیدنم به صورت خود زد و گفت: 

محترم خانم چه خبره این قدر شلوغش کردی؟ طفلک حال »گرفت و به طرف اتاقش برد و رو کرد به مادر و گفت: 

ن براش گل گاوزبان دم می کنم از صد تا از این قرص هایی که شما را که ببیند مریضی خودش یادش می ره؛ اال

 «دکتر داده بهتره

وقتی چشمانم را باز کردم همه با قیافه های مضطرب در کنارم نشسته بودند. گیسو دستمالی خیس کرده و به روی 

شکل او حل نمی شه دکترها هم کاری از دستشان برنیامد. با چند تا قرص مسکن که م»پیشانی ام گذاشت و گفت: 

باید یه فکر اساسی کرد االن چند مدته که این درد، دست از سرش برنمی داره. پایتخت دکترای خوبی داره، تا چند 

و یهو با شادمانی رویش را به طرف خانم « هفته ی دیگه ما می ریم، خاتون رو هم می بریم. البته اگه اجازه بدید

 «جون را راضی کنید!اگه میشه شما آقا»کوچک کرد و گفت: 



نای این که اعتراض کنم نداشتم. منتظر ماندم تا سرنوشت برایم تعیین تکلیف کند. خسرو با چشمان وحشت زده مرا 

برانداز می کرد و شرمندگی در صورتش موج می زد با زبان بی زبانی می خواست بگوید که مقصر واقعی اوست و 

 او نیست.باعث و بانی این درد لعنتی کسی جز خود 

هی، دختر چه بر سر خودت آوردی؟ دستتان درد نکنه خانم بزرگ! مثل این که گل »کمی نزدیک تر آمد و گفت: 

گاوزبان کار خودش را کرد با آن حال و روزی که خاتون داشت آن چنان ما را ترساند که فکر نمی کردم به این 

خواب خوب نمی تونه حالت رو سر جایش بیاورد.  زودی خوب شود. بهتره استراحت کنی. هیچ چیز بهتر از یک

انشاءاهلل که کارت به دکتر مریض خانه نکشد ولی اگر زمانی قصد داشتی به تهران بیای، خودم چند دکتر خوب سراغ 

 و از گیسو و دیگران خواست تا اتاق را ترک کنند تا من بتوانم استراحت کنم.« دارم، تصمیم با خود شماست

به خوبی مشخص بود که دلش نمی خواهد من به تهران بروم. خودش می دانست هر چه بیشتر  از لحن صحبتش

 همدیگر را ببینیم اوضاع وخیم تر می شود.

سر سفهر ی غذا حاضر نشدم، خانم بزرگ هم به بهانه ی مراقبت از من در کنارم ماند. خانم کوچک سینی غذا را 

 و بقیه را همان جا گذاشت که اگر میلم کشید بخورم.آورد و چند قاشق به اجبار به من خوراند 

پس بگو »وقتی تنها شدیم همه چیز را برای خانم بزرگ تعریف کردم. او همان طور که سرش را تکان می داد گفت: 

چرا خسرو این قدر هول و وحشت کرده بود، چون خودش را مقصر واقعی می دانست. او حسابی ترسیده و به احتمال 

می کنه کاری به کارت نداشته باشه، اگه سعی می کرده تا حاال تو در کنارش باشی حاال تالش می کنه که از  زیاد سعی

  تو فاصله بگیره.

واهلل من هم دلم برایش می سوزه، او خیلی تو رو دوست داره و فقط گذشت زمان و ندیدن تو ممکنه باعث بشه این 

ی که به آقاجونت دادی این دو سال درس خواندن را تمام کنی و به خانه آتشفشان طغیان نکنه. بهتره تو هم طبق قول

بخت بروی، ماندن تو در این خانه جایز نیست. گیسوی بدبخت که گناهی نداره! توکل به خدا کن خودش همه چیز 

 «را درست می کنه

این گیسو چی می گه. تصمیم » سرِ شب آقاجون که تازه از راه رسیده بود به سراغم آمد و جویای احوالم شد و گفت:

 «داره تو رو به تهرون ببره؟

شرک تو کالمتون! این دختر هیچ طوریش نیست و صحیح و سالمه، با یک لیوان گل گاوزبان »خانم بزرگ گفت: 

 «حالش خوب شد. تازه این همه دکتر تو شهر خودمان هست بلند شه بره تهرون چه کار؟!

نمی دونم واهلل چی بگم، گیسو اصرار داشت که اجازه بدهید »نوازش می کرد گفت:  آقاجون همان طور که موهایم را

امسال پیش ما بماند. می گه اگه آب به آب بشه حالش خوب می شه. طفلکی او هم گناهی نداره چون تنهاست دلش 

ر و رو دار می خواد یه همدم و مونس داشته باشه. خانم کوچک هم از آن طرف می گه خوب نیست دختر جوان ب

پیش خواهر و شوهرخواهرش بماند. حاال من تصمیم را به عهده ی خودت می گذارم. اگه بخواهی تا شروع مدارس 

به همراه گیسو به تهران برو. گشته از دکتر، همین شهر به شهر شدن روحیه ی آدم را تغییر می ده. حتماً خسته 

 «ی، انسان به گردش و تفریح هم احتیاج دارهشدی، همش درس و خیاطی و گلدوزی و کارهای خانه دار

همان طور که خانم بزرگ گفتن حالم خوبه! با کمی استراحت و دوای عطاری همه چیز »آقاجون را بوسیدم و گفتم: 

 «درست می شه! تا چند هفته ی دیگه مدارس هم باز می شوند، قولی که به شما داده ام هرگز فراموش نمی کنم



کردم که این چنین باعث ناراحتی همه شده ام. باید تمامش می کردم. صبح زود قبل از این که خود را سرزنش می 

دیگران از خواب برخیزند به سراغ صندوقچه زیرزمین رفتم. قفل آن را باز کردم خاطرات گذشته همه و همه درون 

ل های سرخ و نامه ها، همه را این صندوقچه بودند: وسایل آموزشگاه، دفترچه ای که عشق را به ارمغان آورد، گ

بوییدم؛ بوی آشنای همیشگی! به پای تک تک آنها اشک ریختم. نامه ها را چند بار خواندم هر چند که همه را حفظ 

  بودم. گل های خشک شده را نوازش کردم و به سختی چشانم را بستم و آنها را له و نامه ها را ریز ریز کردم.

کردم و بر مزار خاطرات از دست رفته اشک ریختم. مبارزه ای که در درونم از مدت ها  دفترچه را با حضر تکه پاره

 قبل به راه افتاده بود سعی می کردم با پیروزی عقل تمامش کنم. هرچند کار دشواری بود!

ط انداختم، همه چیر را مرتب و درِ صندوقچه را قفل کردم و از پله ی زیرزمین باال آمدم. نگاهی به اطاق آن طرف حیا

 دو چشم از پشت شیشه مرا نظاره می کرد و او کسی جز خسرو نبود.

خسرو یک آقای تمام عیار شده بود و از آن لجاجت و یکدندگی در وجودش خبری نبود. در چشمانش نه عشقی 

ه بود؛ من را وجود دارد و نه خصومتی. اگر با گیسو رفتار خوبی داشت از سر لجبازی با من نبود همه چیز تغییر کرد

 مانند دیگران می دید نه بیشتر و نه کمتر، مثل این که بین ما چیزی وجود نداشته است.

دیگر وقت کار کردن نداری، امسال سرت شلوغ می »گیسو را از گرفتن مدارک تحصیلی منصرف کرد و به او گفت: 

ستی؟ اگه دیر بجنبی پیر می شویم و مگه تو عاشق بچه نی»و وقتی قیافه ی بهت زده ی گیسو را دید گفت: « شه

 «آرزوش به دلمان می ماند

 باورم نمی شد این همان خسرو قدیمی بود! خوب و مهربان.

خانم کوچک با شور اشتیاق نامه ی گیسو را باز کرد و به دستم داد تا برایش بخوانم. در طول چند ماهی که از 

  رسیده ... رفتنشان گذشته بود این دهمین نامه است که از او

حال خودم هم کمتر ازخانم کوچک نبود. هر مرتبه خبر جدیدی داشت. از زندگی اش راضی بود و خوبی های خسرو 

را به تفصیل می نوشت. ساده ترین اتفاق را با ذوق و شوق بر روی کاغذ می آورد، از سینما رفتن تا گردش های 

 دوستانه.

مژدگانی، مژدگانی »د. آن چنان ذوق زده شدم که با صدای بلند تکرار کردم: و حاال این نامه حامل خبر مهم ترین بو

الهی شکر، الهی »از خوشحالی سر از پا نمی شناختیم، خانم بزرگ یک بند می گفت: « خانم کوچک، گیسو حامله است!

وجود یک بچه در و خانم کوچک سجده ی شکر به جا آورد. او هم کم و بیش از اختالفات آنها باخبر بود و « شکر!

  زندگی شان را الزم می دانست.

از آن به بعد او را به ندرت می شد در خانه دید، با بانو برای تهیه ی رختک به بازار می رفت و یا وقتی که در خانه 

بود به دوخت و دوز می گذراند. کار من چند برابر شده بود. درس ها که به اندازه ی کافی سخت بود و از طرف 

 کار خانه هم به عهده ی من گذاشته شده بود، با این حال سعی می کردم به خوبی از عهده مسئولیت ها برآیم. دیگر

این طور که گیسو نوشته بود اواسط تیرماه فارغ می شد و خانم کوچک قصد داشت یکی دو ماه زودتر برود. می 

از عید نتوانست طاقت بیاورد و بار سفر را بست  بعد« دختره تو شهر غربت تنهاست و احتیاج به مراقبت دارد»گفت: 

 و با ماشین کرایه ای راهی شد. آن قدر سفارش احمد و محمود و آقاجون و خانم بزرگ را کرد که پاک کالفه شدم.



دلهره دارم. نه می تونم شما را تنها بگذارم، نه می »سفارش من هم به آقاجون و خانم بزرگ می کرد و می گفت: 

به او اطمینان دادم که من مراقب اوضاع و احوال هستم. خانم بزرگ هم تأیید کرد که خیالت « رفتن دل بکنمتونم از 

 از طرف ما راحت باشد.

یکی دو هفته به امتحانات آخر سال بیشتر نمانده بود. از یک طرف کارهای خانه و از طرف دیگر رسیدگی به 

کل شده بود. به علت کار زیاد خانه به درس هایم نمی رسیدم. هر دوقلوها و از همه مهمتر امتحانات، برایم مش

چندکه بانو هم خیلی کمک حالم بود وهفته ای یک روز می آمد و به کارهای عقب افتاده رسیدگی می کرد ولی باز 

 هم با کمبود وقت مواجه می شدم.

 «از فردا بیاد این جا تا کمکت باشدخورشید خانم را که می شناسی، قراره »آقاجون یک روز صدایم کرد و گفت: 

مگه من نیستم، می دونم آن طور که باید و شاید به همه ی کارها نمی تونم برسم ولی هیچ وقت »با دلخوری گفتم: 

می دونم تو همه ی کارها رو به خوبی »با مالیمت و نرمی در جواب گفت: « گالیه ای نکردم وسعی و تالشم را کرده ام

رای این که ما راحت باشیم سختی زیادی می کشی، تازه مجبوری تا دیروقت بنشینی تا از درس هایت انجام می دی. ب

  «عقب نیفتی. خورشید خانم زن خوبیه می تونه کمک حالت باشه

همان طور که آقاجون می گفت او، زن خوب و مهربان و زبر و زرنگی بود. هر ده روز یک بار برای رفت و روب و 

به خانه ی ما می آمد. چهار تا بچه داشت و شوهرش چند سالی بود که به رحمت خدا رفته بود و حاال  شستن لباس ها

  که آخرین دخترش را هم به خانه ی بخت فرستاده و با خیال راحت می توانست پیش ما بماند.

او نبود نمی توانستم از خدا پدرخورشید خانم را بیامرزد که با آمدنش اوضاع و احوال خانه ی ما دگرگون شد، اگر 

 عهده ی امتحانات برآیم و احتماالً بیشتر درس ها را تجدید می شدم.

جای خانم کوچک خیلی خالی بود، هر جای خانه بوی او را می داد. احمد و محمود بیشتر از همه بهانه می گرفتند. 

م که می آمد جای خالی خانم کوچک را نمی آقاجون با این که فصل بهار و تابستان در خانه نبود ولی همان چند روز ه

توانست ببیند. خانم بزرگ هم که جای خود داشت. امکان نداشت غذایی بخورد و یا کاری انجام دهد و جای خانم 

 کوچک را نکند.

با شروع تابستان وضع بدتر شد، احمد و محمود بهانه گیرتر شدند و از بس که گفتند حوصله مان سر رفته مرا کالفه 

کردند. گه گاهی آنها را به خانه ی بانو می بردم و تا حدودی سرشان گرم می شد. خودم هم با خیاطی و گلدوزی 

وقتم را پر می کردم. آقاجون هم این قدر سرش شلوغ بود که وقتی برای آمدن به شهر پیدا نمی کرد. خانه خیلی 

ها یک لحظه آرام نبود به آرامش رسیده بود، سوت و کور شده بود. حیاطی که روزگاری از اذیت و شیطنت بچه 

 هرچند که آنجا هم بوی غم می داد.

حاال قدر پدر و مادر را بهتر درک می کردم. خداوند چه موهبتی به ما عطا فرموده، برای خانواده هیچ نعمتی بزرگ تر 

 از داشتن پدر و مادر نیست.

المان کرد که سر از پا نمی شناختیم. بچه ها به آقاجون اصرار خبر به دنیا آمدن نوزاد و سالمتی هر دو، چنان خوشح

خودم هم خیلی دلم می خواد »کردند که باید هر چه زودتر برای دیدن آنها برومی. آقاجون کمی فکر کردو گفت: 

گی آنها را ببینم، در ضم همگی به یک سفر احتیاج داریم. ولی بگذارید دو هفته ی دیگر اول من به کارهایم رسید

 «کنم، بعد. آنها هم فعالً سرشان شلوغه، آقاخان و اقدس خانم مهمانشان هستند



احمد و محمود با این که دلخور شدند، ولی سکوت اختیار کردند چون به خوبی می دانستند که روی حرف آقاجون 

 نمی شود حرف زد؛ علی الخصوص وقتی منطقی باشد.

تن صرفنظر کنم ولی نامه های مکرر گیسو دعوت او از یک طرف و صحبت قصد داشتم به هر بهانه ای که شده از رف

خسرو سر عقل آمده و به گفته ی تو همه چیز »های خانم بزرگ از طرف دیگر مرا راضی به رفتن کرد. او می گفت: 

می بینید. او را فراموش کرده است. بهتره او را تحریک نکنی. تا کی می خواهی فرار کنی؟ امروز نه، فردا همدیگر را 

حاال بچه دار است و یک آقای تمام عیار شده؛ این موضوع را هر چه کش بدهی بدتره. تازه گیسو را چه می کنی؟ 

 «دلت می آید جواب این همه دعوت را با نیامدن بدهی

یانی بود ولی او راست می گفت ولی از خودم مطمئن نبودم. بعد از آن اتفاق در آرامگاه حافظ شاید برای او نقطه ی پا

برای من نه! باید به خود بقبوالنم که برای من همه چیز تمام شده است مانند قبل، تنها چیزی که مرا می توانست از 

این گرداب هولناک نجات دهد نفرت بود. بیاد تنفر از او در وجودم چنان قوی شود که تمام فکرم را به خود مشغول 

 د زمانی بس طوالنی.کند و این احتیاج به زمان داشت، شای

احمد و محمود اولین بار بود که به تهران سفر می کردند. از زیر دروازه قرآن گذشتیم. جوی زالل رکناباد بر خالف 

مسیر ما به سمت شهر حرکت می کرد ... مسافت طوالنی و پر پیچ و خم و جاده های خاکی امانمان را بریده بود. شب 

خروس خوان به راه افتادیم. خانم بزرگ به علت کهولت سن و زانو درد این مسافت  را در جایی اطراق کردیم و صبح

 برایشعذاب آور و دردناک بود ولی اصرارهای من و آقاجون کار خود را کرد و رضایت به آمدن داد.

صدای  پاسی از شب گذشته بود که به تهران رسیدیم، سکوت و آرامش بر همه جا سایه افکنده بود و فقط که گاهی

پاسبانی سکوت شب را می شکست و امنیت محله را اعالم می کرد. به خیابانی رسیدیم که توجهم را جلب کرد. از 

سکوت و ظلمت در آن خبری نبود. همه جا روشن و نورانی بود و از هر دکه و کافه صدای موسیقی و قهقه ی مستانه 

در خلوت شب با خواندن تصنیفی عقده های خود را بیرون  و سر و صدا بیرون می آمد و رهگذرانی که تلوتلو خوران

می ریختند و گاهی صدای نیش ترمز ماشینی در کنار کافه می آمد. زنان بزک کرده ای هم در آن ساعت شب در آن 

 حوالی پرسه می زدند.

سینما، هتل، مغازه های این جا خیابان الله زار و مرکز شهر است. »آقاجون در مقابل قیافه های تعجب زده ی ما گفت: 

لوکس و هر چه که بخواهی در این محل می توانی پیدا کنی. نگاه کن آن جا گراندهتل بهترین و شیک ترین هتل 

شهر، همان مسافرخانه ی خودمانی است. البته چند صد برابر زیباتر و قشنگ تر که برای مسافران خارجی و کله 

اس فرم بهتن دارند و دیلماج هایی که به زبان انگلیسی و فرانسه تسلط گنده ها ساخته شده. کارکنان آن، همه لب

  «دارند و در ادب و متنانت زبانزد خاص و عام هستند

 احمد و محمود با چشمانی متعجب به خیابان زل زده بودند.

به کلی او را از یاد خسرو در را برایمان باز کرد، متین و باوقار و مانند همیشه زیبا و جذاب. با دیدن خانم کوچک 

بردم. به نظر می آمد که سالها مادر را ندیده ام. احمد و محمود مانند جوجه به دور مادر می گشتند و آقاجونکه جای 

 خود داشت. خانم کوچک به احترام شانه های خانم بزرگ را بوسید.

د، نوزاد را در بغل آقاجون گذاشت. گیسو که دوره ی نقاهت را به پایان رسانده و حاال آبی زیر پوستش دویده بو

 دختر کوچولوی تپل و خوشگلی که بوی خوبی از او به مشام می رسید. همه از دیدنش ذوق زده شدیم.



ببینم این نیم وجبی را که به خاطرش ما »خانم بزرگ به او نظری انداخت و همان طور که او را بغل می گرفت گفت: 

اءاهلل الحق که ارزش این همه خستگی و سختی را دارد. گیسو خانم نشستی و پا شدی، دو روز تو راه بودیم. به به، ماش

 «محترم خانم اگه گفتی شباهت به کی داره؟»و بعد رو کرد به خانم کوچک و گفت: « چی زاییدی

خاتون، درست مثل سیبی که از وسط نصف کرده اند. چشم و ابرویش، حتی چالش را »خانم کوچک در جواب گفت: 

 خانم بزرگ سرش را به عالمت تصدیق تکان داد.« نگاه کنید

 از سر رضایت لبخندی بر لبان خسرو نقش بست.

آقاخان به احترام آقاجون اسمی برای نوزاد تعیین نکرده بود. آقاجون اسم او را شهال گذاشت و در صفحه ی اول 

 قرآن کریم نام او را نوشتند.

ندگی آنها رنگ و بوی دیگری گرفته است. خسرو عاشقانه او را می بوسید و قربان به نظر می آمدکه با آمدن شهال ز

صدقه می رفت. به جان او قسم می خورد و گیسو را خوب تقویت می کرد و به او می رسید تا او هم به همین خوبی از 

 شهال مراقبت کند.

تاره که هر رأس آن را با گلدان خانه ی قشنگی داشتند. حیاط نقلی کوچکی با سنگفرش و حوضی به شکل س

شمعدانی آراسته بودند و چند ماهی قرمز که در آب زالل به این طرف و آن طرف می رفتند. در گوشه ای از حیاط، 

 باغچه ای قرار داشت با گل های رنگارنگ از رازقی گرفته تا نسترن و یاس.

یشه بساط چای را راه می انداخت و چند آب نبات و عصرها قالیچه ای در ایوان پهن می کردیم و خانم بزرگ مثل هم

اینها دعا »شکر پنیر که در گوشه ی چارقدش پنهان کرده بود بیرون می آورد و بین ما قسمت می کرد و می گفت: 

 «خوانده است؛ بخورید که انشاءاهلل خدا و چهارده معصوم کمکتان کنند

شهال هم به من تعلق داشته باشد. باز فکر و خیال مثل خوره به این خانه و زندگی می توانست مال من باشد و حتی 

 جانم افتاد. در این حالت از همه متنفر می شدم و بیشتر از همه به خودم لج می کردم.

به اصرار خانم کوچک خسرو از یکی از دوستانش که پزشک حاذقی بود وقتی گرفت و به اتفاق او و آقاجون به مطب 

زندگی هیچ کس بر وفق مرادش نیست. »ک ساعتی به تنهایی با من صحبت کرد ودر آخر گفت: دکتر رفتیم. دکتر ی

همه مشکالت دارند، یکی بیشتر و یکی کمتر. یأس و ناامیدی را کنار بگذار، زیبایی های زندگی را ببین، از این جا که 

تاری های خودش است و معلوم بیرون رفتی نگاهی به دور و برت بینداز. هر کس دست به گریبان زندگی و گرف

 نیست که از این مبارزه پیروز بیرون بیاید.

مشکل تو را فقط و فقط خودت می توانی حل کنی! از فکر و خیال بیرون بیا. به من مربوط نیست که چه بر تو گذشته، 

نباید مشکل من یک پزشکم، فقط می توانم پیشگیری کنم که وضع ازاین که هست بدتر نشود. در سن و سال تو 

حادی وجود داشته باشد. ممکنه کسی را دوست می داشتی و یا خاطرخواه یکی بوده ای و به احتمال زیادبا شکست 

 روبه رو شدی. بهتره از فکر او بیرون بیایی!

خودت را به کاری سرگرم کن. همین که دوباره درس خواندن را شروع کردی، بهترین مسکن برای دردت است. 

ام شد، ازدواج کن! با کسی که بتواند درکت کند و دوستت داشته باشد. بهترین کس برای تو یک همدم درست که تم

 «خوب و مهربان است

چند بسته قرص تقویتی و مسکن برایم تجویز کرد و بعد از صحبت کوتاهی با خسرو ما را مرخص کرد. حرف های 

به اطراف که نگاه می کردم هر کس درگیر کاری بود و  او بر دلم نشست؛ با خودم و زندگی لج میکنم که چه شود؟



برای معاش تالش می کرد. قیافه ها با هم فرق داشتند ولی هدف یکی بود. دستفروشی که با آب و تاب جنس خود را 

تبلیغ می کرد، دکان داری که با قیافه ی عبوس در حال چانه زدن با مشتری بود. تاجری که عدل های پارچه و 

 گر را خریداری می کد. روزنامه نگاری با کیف و کاله بر سر!اجناس دی

زیبایی های زندگی را می شد در تک تک افراد دید. در فککر کسی بودن که رسیدن به او محال است چه فایده ای 

یچ داشت؟ آن زمان به خاطر آبرو به فرار تن ندادم. حاال که وضع بدتر هم شده و با بودن گیسو و شهال، دست به ه

عمل احمقانه ای نمی توان زد. دل بستن به درخت بی ثمر چه فایده ای دارد؟! باید این یک سال را هم تمام کنم و با 

مردی مناسب ازدواج کنم. از اول هم کار اشتباهی کردم، باید زودتر از اینها به این فکر می افتادم. االن هم چند سالی 

بیرون آمده بود و خودم هم آن قدرگرفتار مشکالت بودم که زمانی برای گذشته بود و خسرو هم از این حال و هوا 

 فکر کردن به او پیدا نمی کردم ...

با همه ی این افکار عاقالنه، باز هم می ترسیدم! ترس از این که با همسر آینده ام سازش نداشته باشم و وحشت از 

کرد. آیا می توانم کس دیگری را در خانه دلم راه این که دوباره در زندگی شکست بخورم، خیالم را ناراحت می 

 دهم؟ آیاکسی می تواند جای خسرو را بگیرد؟ این سواالتی بود که هیچ جوابی برای آنها نداشتم.

با این همه، سعی و تالشم را خواهم کرد و امید به خدا دارم که کمکم کند. حرف های دکتر و فکرهای تازه،حسابی 

بود. شاد و سرحال شده بودم و حتی از دید کودکانه ی احمد و محمود هم خیلی فرق کرده  روحیه ام را عوض کرده

 بودم. خانم کوچک هم ساعتی چند بار، به جان دکتر دعا می کرد.

خودم را حسابی سرگرم کردم، از کمک به گیسو گرفته تا همبازی شدن با دوقلوها و شهال هم که جای خود داشت، 

 ازه و زیبا بود و دوست داشتم که ساعت ها بنشینم و قیافه ی بانمک او را تماشا کنم.هر حرکت او برایم ت

آقاجون به علت گرفتاری و مشغله ی کاری بعد از گذشت یک هفته به اتفاق خانم بزرگ راهی شدند ولی قرار شد ما 

تا چهل روز تنها گذاشت. آل به زن زائو را نباید »هم تا چله ی شهال، گیسو را تنهانگذاریم. خانم کوچک می گفت: 

 «سراغش می آید!

این »با رفتن آقاجون و خانم بزرگ به ناگهان خانه خلوت شد و دوقلوها شروع کردن به نق زدن و غرغر کردن که: 

هم شد مسافرت؟ از وقتی که آمدیم از خانه بیرون نرفتیم. نه گردشی و نه تفریحی، حوصله مان سر رفته. بازم شهر 

آنقدر گفتند و گفتند تا باالخره خسرو دلش به « چند تا دوست داشتیم و تابستان ها وقتمان را پر می کردندخودمان 

 «حاضر شوید، دست جمعی می رویم پل تجریش»حال آنها سوخت و گفت: 

واری گیسو تازه زاست یکی می یاد زشته خونه نباشم؛ تازه ماشین س»خانم کوچک را نتوانستیم مجاب کنیم او گفت: 

هم براش خوب نیست. من و گیسو خانه می مونیم، شما بروید. بچه ها هم حق دارند؛ دلشان پوسید از بس نشستند و 

 «چهار خشت خونه رو نگاه کردند!

من هم تصمیم گرفتم پیش آنها بمانم ولی گیسو از این که به خاطر او همه خانه نشین شده اند بسیار ناراحت بود و 

  ن کرد و چون از خودم مطمئن بودم و خسرو هم کامالً عوض شده بود ایرادی در رفتن ندیدم.مرا راضی به رفت

مسافت زیاد بود، احمد و محمود پشت پنجره ی ماشین مناظر را تماشا می کردند و یک لحظه آرام و قرار نداشتند. به 

می کرد. خدایا چقدر تغییر کرده بود، سر و کله ی هم می زدند و شلوغ می کردند. خسرو، متین و باوقار رانندگی 

نگاه و زبانش مثل گذشته آزارم نمی داد. از درس و مدرسه ام پرسید و مصرانه از من خواست که درسم را ادامه دهم 



فکر نکن کار دشوار و سختی است. جهان در حال پیشرفته، زنها همپای »و بعد از گرفتن دیپلم وارد دانشگاه شوم: 

 ل کنند.مردها باید تحصی

در کشوری مثل ایران هنوز جا نیفتاده که دخترها به مدارج عالی برسند ولی در غرب اوضاع و احوال از این جا صد 

 «برابر بهتره! به کالج می روند، اختراع به ثبت می رسانند و نشان می دهند که چیزی از مردها کم ندارند

خواندن تشویق می کند فکر می کردم مثل بقیه ی اعضای  اون موقع حالی ام نشد که چرا این قدر مرا به درس

تا نهم بیشتر ادامه نمی دهم. »خانواده عالقه منده که پیشرفت کنم، من هم در جوابش خیلی ساده و بی آالیش گفتم: 

آنها  خانم کوچک از اول موافق نبودند و آقاجون شرط گذاشتند تا نهم بخوانم، حاال تا ببینم چه می شود. شاید بتونم

 «را راضی کنم هر چند خودم هم کشش ندارم

چرا؟ تو که دختر بااستعدادی هستی! اگر قصد ازدواج نداشته باشی به »همان طور که به جاده خیره شده بود گفت: 

و « پس می خواهی بروی؟»وقتی که سکوت مرا دید نگاهی به صورتم انداخت و گفت: « راحتی می توانی ادامه دهی

  فت و بقیه ی راه به سکوت گذشت تا به مقصد رسیدیم.دیگر هیچ نگ

طبیعت بکر و دست نخورده، درختان سر به فلک کشیده ی سپیدار با برگ های نقره فام همه جا به چشم می خورد. 

رودخانه ای که از آن حوالی گذر میکرد و صدای آب که با خروش به تخته سنگ ها می خورد و همه و همه نشان از 

  اشت. هوا هم دلپذیر و کمی سرد بود و گهگاهی نسیم خنکی صورتم را قلقلک می داد.زندگی د

قهوه خانه ای از دور نظرم را جلب کرد. در جای جای این منطقه شادی و خوشی موج می زد. و از غم و غصه خبری 

قلیان ها را با رنگ های شاد  نبود. کنار رودخانه چند تخت زده و روی هر کدام از آنها گلیم زیبایی پهن رده بودند.

چنان آراسته بودند که نظر هر بینندهای را جلب می کرد. بندهای سیر و اسپند به دیوارهای قهوه خانه آویزان بودند. 

 آنچنان محو صفای محیط شده بودم که به اطراف توجهی نداشتم.

خسرو نان و پنیر و « بچه مواظب باشید»بود: گوشه ی تختی نشسته و فقط تنها سخنی که توانستم به زبان بیاورم این 

مثل این که نظرت را گرفته، من هم »چای را که سفارش داده بود گرفت و چهارزانو بر روی تخت نشست و گفت: 

 «اینجا را خیلی دوست دارم و هر وقت احساس تنهایی کنم، مهمان این قهوه خانه هستم

جا آدم احساس سبکی و آرامش می کند و هر چه غم و غصه داشته  می دونی خسرو! این»رو کردم به او و گفتم: 

 «باشد همه را فراموش می کند این طور نیست؟

 «مگه تو هم غم و غصه داری؟»بر و بر نگاهم کرد و گفت: 

 ...«بگذریم، جای خانم کوچک و گیسو هم سبزه »دلم نمی خواست اینحال و هوا را خراب کنم گفتم: 

 «مخصوصاً خاتون کوچولو»گذاشت و گفت:  لقمه ای در دهان

بچه ها را صدا کردم و دوان دوان به سوی ما آمدند. احمد و محمود با حرص و ولع لقمه ها را در دهان می گذاشتند، 

می ترسیدند که مبادا برای بازی کردن دیر بشود. درست و حسابی سیر نشده بودند که به اتفاق خسرو به طرف 

 دای خنده هایشان به خوبی شنیده می شد،عجب دنیای دارند این بچه ها!رودخانه رفتند. ص

وروجک ها »ساعتی نگذشته بود که خسرو نفس زنان برگشت و خود را بر روی تخت انداخت و هن هن کنان گفت: 

ه. خسته هم نمی شوند؛ آه که چه دوران خوبی است بچگی! شادی ها زیاد و غم و غصه به اندازه ی یک قهر بچگان

خودم هم مدت ها بود که این همه ورجه وورجه نکرده بودم، بچه های خوبی هستند اگر انتقالی ام درست شد و به 

 «شیراز آمدیم هفته ای یک روز آنها را به گردش و تفریح می برم



گفت این  مگه قصد داری به شیراز بیایی؟ این طور که گیسو می»اجازه ندادم سخنش را تمام کند و با تعجب گفتم: 

 «جا کارت خیلی گرفته و به زودی نماینده ی مجلس می شی

مثل این که زیاد از آمدن ما خوشحال نیستی؟ من فقط به خاطر گیسو این کار را می کنم. او خیلی »با دلخوری گفت: 

بگذار »داد: و با قیافه ای گرفته کنار تخت نشست و بعد از دقایقی سکوت ادامه « تنهاست و احساس دلتنگی می کند

رک و پوست کنده بهت بگویم؛ من قصد آزار تو را ندارم. خودم از این موش و گربه بازی ها خسته شدم. نمی توانم 

فراموش کنم ولی به خودم قبوالندم که همه چیز تمام شده! از آن روز که در آرامگاه حالت خراب شد، فهمیدم که تو 

گرفتن من می کنی. خوب، من هم روش تو را دنبال می کنم. نمی خواهم  مثل منی و بیهوده سعی و تالش برای ندیده

 خدای ناکرده خطی به روی تو بیفتد و همیشه خود را مقصر بدانم.

روحیه ام هم با به دنیا آمدن شهال تغییر کرده است. او خود توست، چنان مهرش در دلم نشسته که خدا می داند. دلم 

گناهی ندارد. کدبانو و خانه دار است و اجتماعی است مگر از یک زن برای حفظ برای گیسو هم می سوزد، او که 

ظاهر چه می خواهم؟ من همه چیز دارم جز دلی که او را بتوانم در آن جا بدهم. کاشکی مردی را به همسری انتخاب 

  می کرد که قدر این همه محبت را می دانست. خب از سرنوشت نمی شود فرار کرد.

ی دارد و ما هر سه قربانیان سرنوشت بودیم؛ حاال باید ببینیم برای تو چه کسی را رقم زده، آن هر کس قسمت

شاهزاده ی خوشبخت کیست که تو را با اسب سفید به قصر زیبایش ببرد. فکر نمی کردم تو هم به این زودی رفتنی 

 «چیز تمام می شودباشی، خیلی که بمونی یک سال دیگر مهمان ما باشی و بعد راستی راستی همه 

صدایش بوی غم و اندوه می داد، مثل کسی که به آخر خط رسیده و غریب و تنها در گوشه ای عزلت گزیده و منتظر 

مرگ تنهایی خود است. از این که منطقی سخن می گفت لذت بردم، هرچند که می دانستم حرف دلش نیست. با 

از خانم بزرگ خواهم خواست که آقاجون را راضی کند. هر چند  رفتنم همه چیز تمام می شد. وقتی به شیراز رسیدم

نه به آن شوق و شور که برای درس خواندن داشت »که می دانم آقاجون حسابی از کوره در می رود و حتماً می گوید: 

 «و نه این اصرار برای زیر پا گذاشتن همه ی چیزهایی که زمانی بهش عشق می ورزید!

 نوشته شده که به چیزی که دوست دارم نخواهم رسید. اول خسرو و حاال درس و کتاب.مثل این که در طالعم 

خانم بزرگ حتماً با زبان چرب و نرمش آقاجون را راضی می کرد. هر چه باشد او سالهای زیادی را با پدر گذرانده 

ی باشد. وقتی کسی را دوست بود و می داند چگونه دل بابا را نرم کند. برای خودم هم اصالً مهم نبود طرف چه کس

نداشته باشی، چه فرقی می کند چه شکلی داشته باشد. چند کالس سواد داشته باشد و اصل و نسبش کیه و هزار 

  کوفت بی درمان ... دیگر همین که از شر خسرو راحت بشوم برایم کافی است.

را این تصمیم را گرفته که می گوید به اگر او منتقل شود، اوضاع از این که هست خراب تر می شود. نمی دانم چ

خاطر تنهایی گیسوست. تا این جا هستم باید او را راضی به نیامدن کنم، هرچند که می دانم او از چیزی خبر ندارد و 

  گرنه در طی این مدت برایمان به تفصیل تعریف می کرد.

ی هایش را به زبان می آورد. حداقل برای گیسو کسی نیست که چیزی را بخواهد پنهان کند و خیلی راحت غم و شاد

 من که سنگ صبور خوبی هستم.

آقاجون مرا احضار کرد؛ قیافه اش گرفته وعصبانی به نظر می آمد. حکم شاگرد تنبلی داشتم که معلم برای جواب 

ار طول اتاق را دادن درس او را صدا می زند. حتماً از دستم کفری بود. با هول و ترس وارد اتاق شدم. آقاجون چند ب

پیمود و بعد با دلخوری نظری به من انداخت و اجازه ی نشستن داد و بااین که سعی می کرد بر اعصاب خود مسلط 



خانم بزرگ و خانمت یه حرفهایی زدن، ولی دوست دارم از زبان خودت بشنوم. می خواهی چه کنی؟ چه »باشد گفت: 

 «نقشه ای به تازگی کشیده ای؟

 «هر چه شما بگویید»م سرم را بلند کنم. من من کنان گفتم: خجالت می کشید

تو می خواهی زندگی کنی، دیگران باید »آقاجون از کوره در رفت و با صدایی که هر لحظه بلندتر می شد گفتند: 

برایت تصمیم بگیرند؟ خودت که می دانی من همیشه شماها را آزاد گذاشته ام که خودتان انتخاب کنید و در حد 

اهنمایی به شماها کمک می کنم. هیچ وقت نمی خواستم که زور و اجحافی در کار باشد. اگر من می خواستم تو را ر

وادر به اطاعت کنم همان اول می گفتم حق نداری درس بخوانی و جواب یکی از خواستگارانت را می دادم. حاال اگر 

 «ین تصمیمی بگیری؟ بهتره بیشتر فکر کنی.پشیمان شدی حرفی جدا است و یا حرف های خانمت باعث شده چن

یادته با چه شور و شوقی از من خواستی که رضایت بدهم؟ پس حاال »لحن کالمش کم کم آرام تر شد و ادامه داد: 

چی شد؟! دخترم اگه قرار بشه به همین زودی نظرت عوض بشه دخترم دچار مشکل خواهی شد و در آینده هیچ 

 «ی بگیریوقت نمی تونی تصمیم درست

آقاجون، هیچ کس مرا مجبور »من که نرم شدن آقاجون را از سخن گفتن و چهره اش توانستم حدس بزنم گفتم: 

نکرده است. من هنوز هم به همان اندازه دلم می خواهد به درس خواندن ادامه دهم ولی فکر می کنم توانش را 

ت سر بگذارم اما این را گفتم که شما اگر برنامه ای برای ندارم. البته سعی می کنم امسال را به هر سختی که شده پش

 «زندگی من دارید با شما هستم

با صراحت نمی توانستم بگویم که من می خواهم ازدواج کنم، ولی فکر کنم با زبان بی زبانی منظورم را رساندم. 

کیده اش نشان از یک عمر کار آقاجون بدون کالمی در ننوی خود نشست و به نقطه ای خیره شد. چهره ی نحیف و ت

و زحمت زندگی می داد و حاال من چه راحت دلش را شکسته بودم! شاید به من امید زیادی بسته بود و فکر می کرد 

من می توانم آرزوهایش را عملی کنم. او همه ی فرزندانش را دوست می داشت ولی حس می کردم که من چیز 

وم بودم و بعد از من یک جفت پسر به دنیا آمد ولی به قول خانم بزرگ دیگری برایش هستم با اینکه من دختر س

  هیچ کس جای من را در دل آقاجون نتوانست پر کند و حاال این من بودم که با خودخواهی ام او را ناامید می کردم.

به خاطر خدا  به همین راحتی پیرمرد را از آن حس و هوا بیرون آوردم. دلم می خواست با فریاد اقرار کنم که

مجبورم نه به کسی دل سپرده ام و نه کسی را زیر سر دارم، فقط برای فرار از خودم می خواهم به مردی پناه ببرم تا 

شاید مرا نجات دهد و یا در قعر چاهی هولناک بکشاند. می خواهم زندگی خواهرم را از نابودی نجات دهم. از خودم 

 دار بعد چه اتفاقی بیفتد، ازاین رسوایی و بی آبرویی می ترسم!و خسرو مطمئن نیستم. نمی دانم در دی

بگذارید بروم و گورم را گم کنم تا همه با خیالی راحت زندگی کنند. وگرنه اگر به میل خودم بود با فکر و خیالی 

 آسوده خانه نشین می شدم و درسم را ادامه می دادم تا جایی که آرزوهای شما برآورده شود.

ی اشک بار به سویش رفتم و سرم را بر زانوانش گذاشتم. قطره اشکی از گوشه ی چشمانم غلتید و او از سر با چشمان

 نوازش دستی به موهایم کشید.

با اینکه می دانستم ممکن است آن سال را به آخر نرسانم، ولی با شوق و عالقه درس می خواندم. فصل پاییز به نیمه 

سرو خبری نشد گیسو در نامه هایش گوشزد می کرد که دنبال فرصت مناسبی رسیده بود و از آمدن گیسو و خ

هستند تا به شیراز بیایند. فقط تنها مشکلشان کار خسرو بود که هنوز با انتقالیش موافقت نکرده اند و من از این خبر 

 مسرت آمیز بسیار خوشحال بودم.



نهم را تمام کنم آقاجون حتماً راضی و خشنود می  اگر امسال به خیر و خوشی می گذشت و من می توانستم کالس

شد. وقتی می دید که من با اشتیاق درس می خوانم لبخند رضایت بر لبانش نقش می بست. خانم کوچک از 

خواستگارانی که می آمدند با طول و تفصیل برای آقاجون سخن می گفت ولی هیچ کدام داماد باب میل آقاجون 

دختر را نمی شه به هر کس داد. داماد اولم که پسر خواهرم بود و مانند پسر خودم او را : »نبودند. او همیشه می گفت

می شناختم دومی هم که پسر امان اهلل خانه، که یک عمر با برادرش هم سفره بودیم و اصل و نسب دارند و این 

 «سومی هم به خدا به خیر بگذراند. اگه غریبه باشد باید خیلی پرس و جو کنیم

وا حسابی سرد شده بود و با اینکه کرسی شبانه روز روشن بود آقاجون زکام شده و سرفه هایش هر روز شدیدتر ه

از قبل می شدند. خانم کوچک از شیرین بیان و چهار تخمه گرفته تا پر سیاوشان به خورد او می داد ولی افاقه نکرد. 

دری تا در کنار خانم کوچک از آقاجون مراقبت کنند. با خانم بزرگ از اتاق خودش نقل مکان کرده بود به اتاق سه 

این که دکتر توصیه کرده بود که هر چه زودتر برای معاینات دقیق تر، او را به مریض خانه منتقل کنند ولی آقاجون 

زیر بار نمی رفت. تا این که یک روز حالش چنان بد شد که همه وحشت کردیم. سرفه امانش را بردیه بود و نفسش 

 درنمی آمد.

به هر سختی که بود آقاجون را به مریض خانه رساندیم. دلهره و نگرانی لحظه ای دست از سرمان برنمی داشت و 

بدتر از همه حال خانم کوچک بود. یک بند گریه و زاری می کرد و خانم بزرگ با این که غصه می خورد مانند مادر، 

 سالمتی پدر بودیم و هر کسی زیر لب دعا می خواند.خانم کوچک را دلداری می داد. همه در انتظار 

دکتر بعد از معاینه ی دقیق ما را امیدوار کرد ولی آقاجون تا نتیجه ی قطعی در مریض خانه بستری شدند. خانم 

کوچک مثل پروانه دور آقاجون می گشت و خود را وقف او کرده بود. از صبح زود تا غروب در مریض خانه باالی سر 

می گذراند و شب ها خسته و کوفته به خانه می آمد. هرچه دکتر اصرار داشت که خودمان مراقب هستیم دل  آقاجون

 خانم کوچک آرام نمی گرفت و هر روز زودتر از روز قبل راهی می شد.

خانم بزرگ هم جز دعا خواندن کار دیگری از دستش برنمی آمد. به علت کهولت سن و زانو درد نمی توانست 

به مادر بکند. این یک هفته ای که آقاجون در مریض خانه بود، قدر او را بیشتر دانستیم. نبودش ضربه ای کمکی 

سخت بر پیکر خانواده زده بود. با این که شش ماه از سال به نبودش عادت کرده بودیم ولی حاال اوضاع فرق داشت. 

ه شماری می کردیم تا آقاجون زودتر مرخص بیماری اش ما را دچار هول و ترس و سخت نگران کرده بود و لحظ

 شوند و به خانه بیاید.

خانم کوچک خودش را حسابی در زحمت می انداخت و آنقدر برای آقاجون از جان مایه می گذاشت که همگی 

نگران حال او بودیم. شب ها پشتش را مالش می دادم تا خستگی از تنش بیرون رود و او آرام آرام به خواب می 

 «چی شد که شما زن آقاجون شدید؟»یک شب که خانم کوچک تا حدودی سرحال بود از او پرسیدم: رفت. 

حاال چی شده که چنین سوالی می کنی، خوب من باید شوهر »خانم کوچک یکه ای خورد وغش کرد از خنده و گفت: 

لباز، یک محله بود وآقات. می کردم مثل هر دختری و چه کسی بهتر از آقات؟ مهربان، نجیب، با ایمان، دست و د

امین و امانتدار همه بود. هر چی از خوبیش بگویم کم گفتم. وقتی کسی زن اولش بیاید برایش خواستگاری، تو باید 

 بفهمی مرد نیکی است که زنش حاضر نشده بی ثمرگی او را ببیند!



به خواستگاری آمده بود، اول آقام  خانم بزرگ هم چنان با آب و تاب از او سخن می گفت مثل این که برای برادرش

راضی نبودند ولی آنقدر رفت و آمد و گوش ما را از خوبی های آقات پر کرد که همه راضی شدیم و من ندیده دل به 

 او بستم. وقتی ما را به عقد هم درآوردند؛ خانم بزرگ مانند مادری مهربان همیشه در کنارم بود.

هربان گفت که خانم بزرگ بسیار برایش عزیز است و از من خواست که احترام او آقاتم از همان روز اول با لحنی م

را به جا آورم. من هم که چیزی جز خوبی از او ندیده بودم، بدون اجازه اش آب هم نمی خوردم و هر سه با هم 

قت به خانه می زندگی مسالمت آمیزی شروع کردیم. آقات مرد زرنگ و کاری بود و به ندرت او را می دیدیم، هر و

  آمد خوشبختی را هم به ارمغان می آورد.

من با اینکه سه تا دختر پشت سر هم زاییدم یک دفعه نشد که پشت چشم نازک کند، حتی وقتی پسری که با تو به 

ر دنیا آمد، بعد از چند ماه او را از دست دادیم او مرا نصیحت می کرد که خدا رو شکر کن،حتماً خیر و صالحی در کا

بوده، دختر سالم و خوشگلی خدا بهت داده، دیگر از او چه می خواهی؟ اگر بچه هات رو خوب تربیت کنی پسر و 

دختر ندارند. حتی وقتی دوقلوها به دنیا آمدند فقط خدا را شکرگزار شد که بچه ها سالم هستند. مگر یک زن از 

و خانواده دوست باشد، برای یک زن کافیست.  مردش چه می خواهد؟ پول را خدا می دهد همین که دست و دلباز

 «دعا کن خدا سایه اش را از سرمان کم نکند

هنوز زود است که احمد و محمد طعم بی پدری را »و بعد در حالی که اشک در چشمانش جمع شده بود ادامه داد: 

را داماد کند، بچه های شماها را  بچشند؛ انشاءاهلل شماها را به عرصه برساند و سروسامان بدهد. تو را عروس و پسرها

 «ببیند. خیلی امید دارم، خدا ناامیدم نکند

 «انشاءاهلل خدا سایه شماها را از سرمان کم نکند»گفتم: 

آقاجون چند روز بعد به خانه آمد و شادی را با خود آورد. دور و برمان حسابی شلوغ شد و شب های طوالنی زمستان 

علت فصل سرما و کوچک بودن شهال نتوانست خودش را برساند ولی تلفن و تلگرافش  دیگه تنها نبودیم. گیسو به

 قطع نمی شد و اینطوری از حال آقاجون باخبر می شد.

به علت مریضی آقاجون، حسابی از درس ها عقب افتاده بودم و چند جلسه از مدرسه غیبت کردم. تا یکی دو ماه 

 طور می خواستم پیش بروم به مشکل برمی خوردم.دیگه امتحانات شروع می شد و اگر همین 

بعد از چند روز به دبیرستان رفتم. حال و هوای کالس با همیشه فرق داشت. بچه ها دسته دسته دور هم جمع شده و 

دختر معلومه کجا هستی، اگه بدونی چه »درباره ی موضوعی پچ پچ می کردند. کتایون که مرا هاج و واج دید گفت: 

حاال بیا بشین تا برات تعریف کنم. خانم »با قیافه ی بهت زده او را تماشا کردم او لبخندی زد و گفت: « ؟!خبرها شده

مختاری دبیر ادبیات پارسال که به تهران منتقل شد حتماً یادته، چند روزی است که فکر می کنم برای انجام کارهای 

احوال تک تک شاگردها را پرسید. حتی تو و چند تا از اداری به مدرسه می آید یک روز هم به سر کالس ما آمد و 

بچه ها که شوهر کرده اند، فکر می کرد تو هم به خانه ی بخت رفته ای، ولی وقتی فهمید که حال پدرت خوب نیست 

 خیلی ناراحت شد.

ماشین مدل حاال از این موضوع بگذریم اصل قضیه چیز دیگری است. ظهر وقت رفتن مرد جوان و خوش قیافه ای با 

باالیی به دنبالش می آید که دل همه ی بچه ها را برده، البته حدس می زنیم برادر خانم مختاری باشد. حاال بچه های 

شیطون دندان تیز کرده اند که او را به دام بیندازند موقعی که زنگ می خوره کالس دیدنی است. غلغله است بیا و 

 «ببین!



ود، خانم مختاری دبیری مهربان و دلسوز بود که خیلی حق به گردن ما بچه ها دیگه حواسم جمع حرفهای ا و نب

داشت، او بیشتر از یک معلم با ما دوست و رفیق بود. بهترین ساعات کالس ما زمانی بود که با او درس داشتیم. وقت 

ا درس را فهمیده اند درس دادن جدی بود و هر موضوعی را چند بار تکرار می کرد و تا خاطرجمع نمی شد که بچه ه

دست بردار نبود و هر وقت در چهره ی شاگردان خستگی می دید، بی درنگ با یک شوخی و خنده کالس را از آن 

  حال و هوا بیرون می آورد.

من که عاشق ادبیات بودم، با داشتن چنین معلمی عالقه ام صد چندان شده بود. وقتی که بچه ها فهمیدند خودش را 

تقل کرده کسی نبود که از رفتنش ناراحت نباشد، وقت خداحافظی همه ی ما را به گریه انداخت و حاال به تهران من

 بعد از مدت ها برگشته بود. آن قدر که دلم می خواست او را ببینم، برای دیدن برادرش کنجکاو نبودم.

می داد. دبیر مربوطه که نمی همان طور که کتایون گفته بود ساعت آخر، کالس تو هوا بود. کسی به درس گوش ن

دانست موضوع چیست، پس از چند کلمه ای که می گفت نوک گچ را به تخته سیاه می زد و از بچه ها می خواست که 

ساکت باشند و بعد از دقایقی دوباره سر و صدا شروع می شد و حاال راستی راستی کنجکاو شده بودم. باید او را می 

 خترها برایش سر و دست می شکستند؟!دیدم، او کیست که این طور د

به اتفاق کتایون از در مدرسه خارج شدیم، شاگردان غلغله ای برپا کرده بودند، عده ای به آن طرف خیابان می رفتند 

و عده ای از دور غریبه را تماشا می کردند. از البه الی سر بچه ها نظری به او انداختم، مردی حدوداً سی ساله و 

ه ماشینی تکیه داده و مشغول سیگار کشیدن بود وگه گاهی زیرچشمی دخترها را برانداز می کرد، اگر خوش قیافه ب

می خواستم او را با خسرو مقایسه کنم زمین تا آسمان با هم فرق داشتند. خسرو چیزی از زیبایی کم نداشت ولی در 

داشت و وقار و تشخصی که در او دیده می  غریبه چیزی به عنوان زیبایی وجود نداشت. ولی صالبت و مردانگی خاصی

 شد بیننده را به خود جذب می کرد.

آن چنان محو او شده بودم که متوجه اطرافم نبودم و یک آن دیدم دور و برم از بچه ها خلوت شده و من به او زل 

ه خود آمدم تا بناگوش زده ام و او هم متعجبانه به من خیره شده است. آن قدر خجالت کشیدم که خدا می داند. تا ب

قرمز شده و از صورتم آتش می بارید. به دنبال راه چاره ای بودم که خانم مختاری از غیب رسید، به سرعت به 

سویش رفتم. از دیدنم بسیار خوشحال شد. احوال آقاجون را پرسید و چند نصیحت استادانه کرد و تا رفتن او متوجه 

 نگاه سنگین غریبه بودم.

ع خیلی ناراحت بودم به خصوص که مرا با خانم افتخاری دیده بود و حتماً از او می پرسید این دختره ی از این وض

پررو کی بود که بی شرمانه در چشمان من خیره شده بود و بر بر نگاهم می کرد و هزار حرف دیگر که پشت سرم 

 خواهد زد.

یعنی او چه فکر می کند و مرا چگونه دختری می داند. او : »تا چند روز از فکر کار اشتباهی که کرده بود بیرون نرفتم

که نمی تواند حدس بزند من در چه عالمی بودم و در کجا سیر می کردم و فقط او را با کسی که روزی دلم را با خود 

 «برد، مقایسه کرد

در شرمنده بودم که همیشه تا روزی که خانم مختاری به مدرسه می آمد او هم بالطبع به دنبالش می آمد ولی من آنق

سعی می کردم دیرتر از همه ی بچه ها مدرسه را ترک کنم که مبادا او را ببینم. حتی خجالت می کشیدم برای کتایون 

 تعریف کنم.



زنگ آخر امتحان تاریخ داشتیم بس که فکرم مشغوش بود نتوانستم خوب درس بخوانم از یک طرف بیماری 

 ف دیگر اوضاع و احوال این چند روزه.آقاجون و رفت و آمد و از طر

سر جلسه همان سوال هایی را هم که خوانده بودم یادم رفت. به هر سختی بود چند تا سوال را جواب دادم. بچه ها 

کم کم رفتند و من و دو سه نفر دیگر باقی ماندیم. زنگ خورد ولی با این حال دبیرمان ده دقیقه دیگر هم به ما وقت 

ین دقایق یکی دو سوال دیگر هم جواب دادم و همین که حساب کردم نمره ی قبولی را می گیرم برگه داد و در آخر

 را تحویل داده و از کالس خارج شدم.

در مدرسه پرنده پر نمی زد و حسابی دیرم شده بود. از کنار دفتر مدرسه که گذشتم صدای چند تا از دبیران را 

دم، صدای قارقار کالغ ها که روی درخت چنار النه کرده بودند شنیده می شد و شنیدم با سرعت خود را به حیاط رسان

مثل این که برای خوابیدن کم کم خود را آماده می کردند. سراسر مدرسه را غم گرفته و سکوت مطلق بر همه جا 

را تنها دیدم وحشت و حکمفرما بود. ترسی موهوم تمام وجودم را گرفته بود، دور و بر خود را نگاه کردم و وقتی خود 

اضطرابم بیشتر شد و با عجله و دوان دوان پرده ی حیاط مدرسه را کنار زدم تا بیرون بروم که ناگهان به سینه ی 

 غریبه برخورد کردم.

نفس نفس می زدم و صدای گروپ گروپ قلبم را می شنیدم. حتماً او هم از قیافه ی وحشت زده ی من ترسیده بود 

ید قصد ترساندن شما را نداشتم! خواهرم دیر کرده است و نگران شدم. می خواستم به دنبالش می بخش»که گفت: 

 «بروم که باعث وحشت شما شدم

اگر بخواهید »صوتی زیبا داشت و با آرامش سخن می گفت، چند لحظه ای گذشت تا بر خودم مسلط شددم. گفتم: 

 «دفتر مدرسه را نشانتان بدهم

با این که دیرم شده و دیگر چیزی به « زحمتی نیست لطف کنید خودتان صدایشان بزنید اگر»او در جواب گفت: 

تاریک شدن هوا نمانده بود، به اجبار به طرف دفتر به راه افتادم و به خانم مختاری اطالع دادم که برادرشان 

ر خود را به خانه برسانم؟ حرصم گرفته بود. خدایا چطو« وایسا کارت دارم»منتظرشان هستند. او تشکر کرد و گفت: 

  حتماً خانم کوچک نگران شده بود.

تو را خدا می بینی چگونه آدم را »دل توی دلم نبود که خانم مختاری با غرولند بیرون آمد و رو کرد به من و گفت: 

آمده که سوابق سر می دوانند؟ پارسال خودم را با هزار پارتی منتقل کردم به تهران، حاال بعد از یک سال برام نامه 

کارت در شیراز تکمیل نیست و تو این فصل مرا به این جا کشاندند تا دنبال کارم را بگیرم و تازه بعد از این همه 

و شروع کرد به ....« دوندگی کارم درست شده، تو این مدت به اخوی خیلی زحمت دادم. خدا از برادری کمش نکند 

 تعریف کردن از خوبی های او.

به من چه ربطی داشت! این قدر نگران دیر رسیدن به خانه بودم که خیلی از حرف هایش را نمی شنیدم و  این حرفها

فقط سرم را به عنوان شنونده ای خوب تکان می دادم. از مدرسه بیرون آمدیم قصد خداحافظی داشتم که خانم 

راهی نیست »هر چه گفتم: « بروی این وقت غروب نمی گذارم به تنهایی به خاه»مختاری دستم را گرفت و گفت: 

 «تا برسی هوا تاریک می شه، بعد من جواب مادرت را چه بدهم؟»قبول نکرد و گفت: « خودم به تنهایی می روم

از این پیشنهاد بسیار خوشحال شدم چون واقعاً می ترسیدم تنها و پیاده به خانه بروم ولی از طرفی از آقای مختاری 

جسارتاً کجا »صندلی عقب ماشین نشستم و او بدون آن که سرش را برگرداند گفت: هم خجالت می کشیدم. در 

 من هم نشانی خانه را دادم.« بروم؟



خانم مختاری شروع کرد به حرف زدن. از هر جا سخنی به یاد داشت می گفت، من هم فقط گه گاهی سرم را بلند 

دم سر به زیر بنشینم. دفعه پیش برایم درس عبرت شده می کردم و جواب او را می دادم و بقیه ی راه را ترجیح دا

 بود.

آقای مختاری سر کوچه ی منزلمان توقف کرد و از خواهرش خواست که مرا تا در خانه همراهی کند. هر چه گفتم 

از « باید تو را به دست مادرت برسانم وگرنه دلم آروم نمی گیرد»بقیه ی راه را خودم می روم قبول نکرد و گفت: 

  آقای مختاری به خاطر زحمتی که کشیده بود تشکر کردم و به راه افتادیم.

الهی »خانم کوچک با قیافه ی نگران دم در خانه منتظر ایستاده بود و با دیدن ما با شتاب به پیشوازمان آمد و گفت: 

انم کوچک معرفی کردم و خانم مختاری را به خ« شکر، مادر چرا این قدر دیر کردی؟ فکر کردم برایت اتفاقی افتاد

او توضیح داد که مقصر بوده است و با زبان چرب و نرمش خنده را بر لبان مادر آورد و در آخر رو کرد به من و 

 «از طرف من از بچه ها خداحافظی کن. فرصت این کار را نداشتم. تا چند روز دیگر عازم تهران هستم»گفت: 

وال مدرسه به حالت عادی برگشت و از او دیگر حرفی زده نشد و همه او را با رفتن خانم مختاری و برادرش کم کم ر

 به فراموشی سپردند.

امتحانات چه خوب و چه بد تمام شد و به روزهای عید نزدیک می شدیم. همه جا تمیز و مرتب شده بود. گل و الی 

وجود آورده بود. باغبان پیر حوض گرفته شده و کف آبی رنگ آن با ماهی های قرمز جلوه ی شگفت انگیزی به 

باغچه ها را هرس کرده و با دست های پینه بسته اش گل های میمون و بنفشه و اطلسی را در آن کاشته بود. 

مهمانخانه بوی عطر گل یاس و بیدمشک می داد و شیرینی هایی که عطر خانم کوچک را داشت. سبزه های عید به 

آینه شمعدان نقره روی طاقچه خودنمایی می کرد. همه چیز آماده و مهیا  اندازه یک وجب بلند شده بود و در کنار

 برای ورود میهمان های عزیز بود.

اولین عید بود که شهال به جمع خانواده ی ما اضافه می شد. به میمنت سالمتی آقاجون امسال همه ی خانواده دور هم 

اه رسیدند. همه از دیدنشان ذوق زده بودیم مخصوصاً جمع می شدیم. بعد از یک مسافرت خسته کننده باالخره از ر

 خانم کوچک.

چه بگویم که برای شهال چه می کرد؛ یک ریز قربان صدقه اش می رفت. بانو که برای اولین بار او را می دید چنان 

ون هم خاله آخر من هم خاله شدم. ا»مهرش به دلش نشسته بود که خدا می داند. او را در بغل گرفته بود و می گفت: 

 «ی یک عروسک! از حاال بگم این عروس خودمه

این عزیزدردانه باباشه و تا آخر »خسرو که حساسیتی عجیب نسبت به شهال داشت او را از بغل بانو گرفت و گفت: 

 بانو با این که گرفته خاطر شد ولی به روی خود نیاورد و با خندهای بحث را عوض کرد.« عمر پیش خودم می ماند

سرو خیلی فرق کرده بود. همه ی زندگی اش شهال بود آن قدر به او ابراز عالقه می کرد که گاهی اوقات گرد خ

کدورت را در چهره ی گیسو می شد دید. او گاهی اوقات اگر فرصتی پیدا می شد، برایم درد دل می کرد. می گفت: 

  رمی آید ولی بهتر که نشد هیچ؛ بدتر هم شد!با آمدن شهال فکر می کردم زندگی مان از آن سردی و یکنواختی د»

یک دنده و لجبازه، اخالقش دست کمی از آقاخان نداره، آن قدر شهال را لوس و ننر کرده که حد نداره. من نگرانش 

هستم هر چه بخواهد برایش مهیا می کند. می گن او یه دختر بچه ی ده ماهه هست و چیزی حالیش نیست ولی به 

در این سن هم می فهمند. با گریه و نق نق کردن هر چیزی را که بخواهد خسرو برایش فراهم می  نظر من بچه ها



کند. از وقتی که شهال به دنیا آمده دیگر کوچک ترین توجهی به من نداره. تو شهر غربت، تنهایی و بی کسی خیلی 

 با بغض حرف می زد ولی اشکی از چشمانش جاری نشد.« سخته

تحمل کن، با محبت دلش را به دست بیاور! یادته خانم کوچک »ز دلداری دادن او نداشتم گفتم: من که چاره ای ج

همیشه می گفت که زن، با اخالق و زبان خوش می تونه دل هر مرد سنگدلی را به دست بیاورد؟ تو هم ناراحت نباش! 

 «امیدت به خدا باشه او هیچ وقت بنده هاش را تنها نمی گذاره

اگه با انتقال خسرو موافقت می شد و ما می آمدیم پیش شماها، این قدر روی کارهای او »ید و گفت: گیسو آهی کش

حساس نمی شدم، کار و بارش آن جا خیلی خوبه، اگه بمونه بهتر از این جا می تونه ترقی کنه ولی تنهایی و غربتش 

 اهی خوبه، گاهی بده!خیلی سخته. می دونی، چطور برات بگویم؟ اخالقش یه حالت خاصی داره گ

ساعت ها ممکنه در خانه باشه و الم تا کام سخنی نگوید. به نطقه ای خیره می شود و در فکر فرو می رود. اصالً مثل 

این که در آن مکان و زمان وجود ندارد، هر چه صدایش بزنی نمی شنود. کر و الل و کور می شود و هیچ حرکتی از 

ی اوقات هم برعکس ... خانه را روی سرش می گذارد آن قدر با شهال بازی می کند سر حیات در او نمی بینی و گاه

که از خستگی گریه اش در می آید. سر به سر من می گذارد و گاهی اوقات هم بی تفاوت و خونسرد اگر دنیا را آب 

 ببرد برای او توفیری ندارد. آن قدر سرد و بی تفاوت می شود که حرصم را در می آورد.

دندگی و لجبازی هم که تو خونش هست و حرف حرف خودشه! بزرگترین ارثی که به او رسیده همینه. خدا به داد یک

دو روز دیگه اش برسه که اگر همین رویه را ادامه دهد تحملش غیرممکن می شود. حاال تا آن جا که بتوانم صبر و 

به دردشان اضافه کنم. خانم کوچک این چند مدت  مدارا می کنم. دلم نمی خواهد با این مریضی آقاجون دردی دیگر

 «به اندازه ی کافی غصه خورده دلم نمی آید خاطرش را برنجانم

یک لحظه یاد گذشته های دور افتادم. یک زمانی مرا الیق نمی دانست دو کلمه با من هم کالم شود و همیشه نسبت 

 که عشقم را به او تقدیم کرده بودم.به من حالتی خصمانه داشت و حاال شده بودم سنگ صبور کسی 

و بعد با قیافه ای ...« دختر چه خبره این قدر می خوابی، بلند شو لنگ ظهره »با تکان های گیسو از خواب بیدار شدم: 

مژدگانی بده که خبر خواش برایت دارم. خانم خانم! بلند شو که قراره امروز عصر برات خواستگار »خندان گفت: 

 «بیاد

این بود خبر خوشت، مژدگانی برای همین »م فرو ریخت. از این دنده به اون دنده شدم و غرغر کنان گفتم: یهو دل

 «بود؟

حاال بگذار برات تعریف کنم ببین حق با منه یا نه؟ این با همه ی خواستگارات فرق داره اگه بدونی از چه »گفت: 

و نسبت مادرش به شاهدزاده های قاجار می رسه! خود خانواده ای است، باورت نمی شه! از امین السلطنه هاست 

طرف هم تازه از فرنگ اومده و تحصیل کرده ی همان جاست. یک ساعت پیش که تو خواب بودی یه خانمی آمد و 

خودش را دایه ی آقازاده معرفی کرد و وقت خواست که خانم امین السلطنه تشریف بیاورند. بلند شو که وقت 

 «عصر می آیند. وقت تنگه عجله کننداریم همین امروز 

خانم امین السلطنه از تهران آمده و وقت »گفت: « کو، تا عصر! حاال چه خبره به این زودی می خواهند بیایند»گفتم: 

مثل این »گیسو با تعجب نگاهم کرد و ادامه داد: « زیادی نداره، اصرار داشت که هر چه زودتر عروس خانم را ببینند

 «ی، راستی، راستی دلت نمی خواهد شوهر کنی؟که خوشحال نشد



راستش را بخواهی نه، تو خانه ی پدری راحت می »از جا برخاستم و مشغول جمع کردن رختخواب شدم وگفتم: 

خوری و می گردی، درس می خوانی و اگه شد سرکار می روی و دیگه این قدر نگران آینده نیستی. معلوم نیست 

 «اهلل اگه به خاطر خانم کوچک و حرف مردم نبود تا آخر عمر همین جا می ماندم آدم گرفتار چه کسی بشه. و

پاشو، پاشو. این حرف ها چیه که می زنی، مگر همه ی مردها بد هستند؟ همه که مثل »گیسو میان حرفم آمد و گفت: 

ثل این که حرف های خسرو نمی شوند. شوهر بانو، دکتر را ببین چطور جانش برای زن و بچه هایش در می رود. م

من در تو اثر کرده دختر! پدر و مادر برای کسی نمی مونه ... تا آخر عمرت می خواهی تک و تنها زندگی کنی؟ این 

  خانم بزرگ را ببین و درس عبرت بگیر. اگه ماها را نداشت توی این سن و سال چه می کرد؟

می کند ولی خانم بزرگ به فکر عاقبت کار بوده. به فکر بالطبع هیچ زنی با رضایت قلبی برای شویش همسر انتخاب ن

پیری و کوریش بود، که کسی باشه یه قطره آب در حلقش بچکانه و ازش مراقبت کنه. من که تازه چند صباحی از 

زندگی ام نمی گذره؛ مزه ی تلخ تنهایی را به خوبی حس کردم و حاال ببین در سن پیری چقدر سخته، نه مونسی و نه 

 ی ... تک و تنها باید رو به روی دیوار بنشینی و خشت ها را بشماری!همدم

من با این که از خسرو راضی نیستم ولی حاضر هم نیستم بدون مرد زندگی کنم. این چرندیات را بنداز دور و به فکر 

 «آینده ات باش. درس خوبه، شاغل بودن خوبه ولی هر کدام جای خود را دارد

و مرا سخت تحت تأثیر قرار داد و واقعاً نظرم را نسبت به زندگی عوض کرد! تا کی با فکر و حرف های آن روز گیس

خیال واهی می توانستم زندگی کنم، در فکر عشقی دست نیافتنی. با مردی خوب و دوست داشتنی ازدواج کردن و 

استگار جدید گفت آرزوی هر خود را وقف او کردن به نظرم زندگی ایده الی بود و محسناتی که گیسو درباره ی خو

دختری بود که با چنین مردی وصلت کند. من هم که هیچ بهانه ی دیگری نداشتم و خودم هم از قبل موافقتم را اعالم 

 کرده بودم، دلم گواهی می داد که رفتنی هستم!

پنجره را باز  به گفته ی خانم کوچک سری به اتاق مهمانخانه زدم که اگر کم و کسری وجود دارد برطرف کنم.

کردم. هوای دلچسب صبح بهاری با سر و صدای گنجشکان که از این شاخه به آن شاخه می پریدند وارد فضای اتاق 

شد. خسرو در کنار حوض نشسته بود و شهال را در بغل داشت و ماهی های قرمز را به او نشان می داد. ناگهان برای 

، به سرعت پنجره را بستم، نمی خواستم هیچ تردیدی در دلم رخنه چند لحظه نگاه غم گرفته اش به صورتم افتاد

 کند.

همه چیز را مرتب و مهیا کردم. در مهمانخانه را بستم که مبادا مورد دستبرد احمد و محمود قرار بگیرد. از پله ها 

خاتون، فکر نمی : »پایین آمدم و به سمت اتاق سه دری به راه افتادم که خسرو بدون این که سرش را بلند کند گفت

 «کردم به این زودی رفتنی باشی

من برای این که سوءظنی به وجود نیاورم به سوی او رفتم و شهال را از او گرفتم و خودم را با او مشغول کردم و در 

ه تو را خدا خسرو دوباره شروع نکن؛ من که نمی توانم تارک دنیا شوم. این قدر خودخواه نباش، را»جواب او گفتم: 

من و تو از هم جداست. خودتم این را می دانی. من فکر می کردم با حرف هایی که آن روز در کنار قهوه خانه زدی 

همه چیز تمام شده است. اما حاال می بینم که اشتباه می کردم. چیزی که برایم روشن نشده اینه که چرا هنوز 

 «امیدواری؟!

نمی دانم چطور و چگونه ولی تو مال نی، حتی اگر شوهر کنی باز هم » با غضب به سویم آمد و شهال را گرفت و گفت:

 «برایم فرقی نمی کنه، تو خاتون منی!



باورم نمی شد او با چنین وقاحتی سخن بگوید، حتماً قصد داشت مرا بترساند تا از ازدواج منصرف شوم. نمی دانستم 

به کدام آینده داشت؟ که من ترشیده بمانم و خودم را  با این دیوانه چه کنم. آخه من به چه دردش می خوردم امید

بدبخت کنم! فقط به خاطر خودخواهی او دوباره پیش آقاجون بروم و بگویم می خواهم درس بخوانم و قصد شوهر 

 کردن ندارم. آقاجون اون موقع است که فکر می کنه من دیوانه شده ام.

دختر نمی »سراغم آمده بود. با صدای خانم بزرگ به خود آمدم:  بر سر دوراهی قرار گرفته بودم و شک و تردید به

خواهی دستی به سر و روی خودت بکشی؟ االن سر و کله ی مهمان ها پیدا می شود؛ بجنب تا دیر نشده. تا چشم بر 

 «هم بزنی عصر شده و تو هنوز هیچ کاری نکرده ای

کردم و موهایم را شانه زدم و در پشت سر جمع کردم.  پیراهن اناری با یقه ب ب که به تازگی دوخته بودم به تن

 «ماشاءاهلل، ماشاءاهلل چقدر مقبول شدی»خانم کوچک در حالی که امرا برانداز می کرد گفت: 

خورشید خانم حیاط را آب پاشی کرده بود. بوی خاک با عطر گل یاس همه جا پیچیده بود. یاد حرف آقاجون افتادم 

 و من چقدر از شنیدن این کلمه احساس غرور می کردم.« ید منیتو یاس سف»که می گفت: 

صدای کوبه ی در بلند شد، حتماً خودشان بودند، سر ساعت معین درست و دقیق. خورشید خانم در را به روی آنها 

گفت: باز کرد. خانم کوچک و گیسو به پیشوازشان رفتند. بعد از دقایقی، خورشید خانم هن هن کنان وارد اتاق شد و 

خاتون خانم، بیا که شانست گفته ... چه دبدبه و کبکبه ای با جالل و جبروت! خانم خانما از ماشین پیاده شد ... از سر »

و وضعش چه بگم، حاال خودت می ری می بینی. نمی خواهم بگم قیافه شناس هستم ولی هر چه باشه تو خونه ی این 

شناسم. این خانمی که من دیدم از آدمهای با اصل و نسبی هستند. تازه و آن زیاد کار کردم و مردم را تا حدودی می 

به دوران رسیده هم نیستند. هر کسی از بشره اش معلومه چطور آدمیه. این خانم با آن قیافه ی مهربان و تبسم، نمی 

 «بگو! تونه زن بدی باشد. چه جور بهت بگم مغرور و از خودراضی نیست اگر این طور نبود، هر چه خواستی

او با آب و تاب از خانم امین السلطنه سخن می گفت، نمی دانم وقتی وارد شده بود چه برخوردی با او داشته که یک 

دل نه صد دل او را پسندیده بود. او بیشتر از چند دقیقه پیشم نماند و رفت تا به کاراش برسد؛ با رفتن او فکر و 

خسرو را در قلبم بگیرد؟ خسرویی که به راحتی به خانه ی دلم وارد  خیاالت به سراغم آمد: یعنی می شه کسی جای

 شد و به سختی بیرون رفت. البته اگه بشه گفت که رفته!

فکر نمی کنم بتوانم به کسی دل ببندم و برام هم مهم نیست. همین که مرد خوب و مهربانی باشد برایم کفایت می 

 رگ او را بپسندند کافی است.کند. همین که آقاجون و خانم کوچک و خانم بز

مگر یک زن از زندگی زناشویی چه می خواهد؟ دست و دلباز باشد و بتواند او را جلو مردم دربیاورد و برای خودش 

کسی باشد و به زنش احترام بگذارد، بزرگترین محسنات را خواهد داشت و از همه مهم تر، همین که از زخم 

 ارزش دارد. زبونهای خسرو راحت بشوم، یک دنیا

و دست دراز کرد و لپ هایم را « چه خبره از حاال رفتی تو فکر، بلند شو راه بیفت»صدای گیسو مرا به خود آورد: 

رو کردم « به تالفی اون دفعه»نیشگون گرفت. آن چنان دردم گرفت که جیغم به هوا رفت. او قاه قاه خندید و گفت: 

  «حالت عجیبی دارم وقتی وارد اتاق شدم باید چه کار کنم؟گیسو دل شوره دارم، یه »به او و گفتم: 

دختر چیه از حاال دست و پات رو گم کردی؟ مگه بار اولته؟ هر کاری که برای »با تعجب نگاهی به من کرد و گفت: 

 خواستگارهای قبلی کردی برای این هم انجام بده! دل شوره هم تمام عروس خانمها دارند، تازه یک مادرشوهر یک

 «رنگ و با شخصیت و مهربانی داری که تا او را ببینی از این حال و هوا بیرون می آیی و همه چیز را فراموش می کنی



از پله ها باال رفتیم. دم در اتاق، گیسو محکم به پشتم زد و من نفس عمیقی کشیدم و در را باز کردم. خانم امین 

به به عروس »محض دیدن من با قیافه ای گشاده و متبسم گفت: السلطنه و دخترش در صدر مجلس نشسته بودند. به 

 «خوشگلم آفرین به این حسن سلیقه، بیا دخترم! بیا این جا پیش خودم بشین

او زنی نسبتاً بلند و خوش سیما بود. پالتوی گران قیمتی به تن و کالهی که از جدیدترین مدل های ژورنال بود به سر 

به »از آن تب و تاب اولیه افتاد، خانم بزرگ رو کرد به خانم امین السلطنه و گفت: داشت. بعد از این که مجلس 

 «سالمتی آقازاده چه کار می کنند؟

او معمارست و چند ماهی است که از »خانم امین السلطنه در حالی که پایش را روی پای دیگرش می انداخت گفت: 

بعد از این که شوهر خدابیامرزم عمرش را به شما داد به اصرار فرانسه آمده، ما خودمان در تهران زندگی می کنیم. 

برادرم جالی شهر و دیار کردیم و به غربت رفتیم. همان جا دخترها را شوهر دادم که دختر بزرگم تازه پارسال 

 توانست انتقالی خود را درست کند و گرنه چند سالی با شوهرش در شیراز زندگی می کردند. پسرها هم به دنبال

  زندگی خودشان رفتند. کاووس هم چند سالی در فرانسه به تحصیل مشغول شد و همان جا ماندگار شد.

تا چند ماه پیش که به ایران آمد و در خانه پدری اقامت گزید و به هیچ عوان حاضر نشد در تهران به ما بپیوندند. می 

ی ام است و هر چه بهش می گفتم پسر من دیگه دارم گوید هیچ جای دنیا مثل این خانه باصفا نیست. او پسر ته تغار

پیر می شم، نگذار آرزو به دل بمونم به خرجش نمی رفت. همیشه می گفت؛ مادر نگران نباش من به دست خودتان 

داماد می شوم. هر وقت موقعش باشد خودم خبرتان می کنم تا بروید خواستگاری، من زن زندگی ام را باید خودم 

 پیدا کنم.

این که مدتی پیش به اتفاق خواهرش، دختر خانم شما را دیده بود و وقتی به من اطالع داد، هرچه زودتر خودم را  تا

رساندم تا ببینم این دختر خانم کیه که پسر مشکل پسندم او را پسندیده و حاال می بینم بی خود نبود که می گفت من 

یشان بودند این قدر از نجابت و حجب و حیای دختر شما گفته خودم همسرم را انتخاب می کنم. دخترم هم که دبیر ا

 «که جای هیچ شک و شبهه ای باقی نماند

خدایا، او مادر خانم مختاری است. هیچ باورم نمی شد. با حرکتی که آن روز انجام دادم مادرش را برای خواستگاری 

اه می کردم و با خسرو مقایسه می کردم هرگز چنین بفرستد. چقدر به خودم بد و بیراه گفتم. وقتی گستاخانه او را نگ

روزی را در ذهنم نمی توانستم مجسم کنم. از او خجالت زده و شرمسار بودم و دلم نمی خواست این گونه به خانه 

بخت بروم. همیشه فکر می کردم مردی ندیده و نشناخته به خواستگاری ام می آید و من هم چشم بسته به او جواب 

 حاال حس بدی داشتم از این که روزی مرا به خاطر کار آن روزم مالمت کند.می دهم و 

با این تفاصیل به نظر مرد ایده آلی می آمد. نظر همه را گرفته و باالتفاق همه با او موافق بودند. ولی خودم می 

ف دیگران بدهم، ترسیدم و دلم می خواست به نحوی این وصلت صورت نگیرد. خودم که نمی توانستم نظری بر خال

 چون در او هیچ عیب و ایرادی نمی شد پیدا کرد.

شب، خانم بزرگ و خانم کوچک و گیسو آن قدر از خوبی های آقا داماد و خانواده اش برای آقاجون تعریف کردند 

له و خانواده خوبی هستند! با اصل و نسبند مادر شوهرش مثل یه دسته گ»که آخر آقاجون به زبان آمدند و گفتند: 

هزار حسن دیگر که شماها گفتید. ولی این ها به تنهایی مالک نیست. خود پسره چطور آدمی است؟ او هر چه باشه 

چند سالی دور از وطن بوده و معلوم نیست در این مدت چه می کرده، به صرف گرفتن مدرک که تمام وقتش را به 



ل مردم کشور خودمان ساده و بی آالیش نیستند. آیا درس خواندن مشغول نبوده ... مردم کشورهای اروپایی که مث

 خلق و خویش در این مدت تحت تأثیر آنها قرار نگرفته؟

پدر خدابیامرزش را به خوبی می شناختم. با برادر بزرگم رفیق چندین ساله بودند. رفیق گلشن و گرمابه بودند. از 

اد که اون هم بعد از پرس و جو مشخص می شه که نظر خانوادگی جای هیچ گونه حرفی ندارند. می ماند آقا دام

 «چطور آدمی است. توکل می کنیم به خدا

رختخواب خانم بزرگ را کنار رختخواب خودم پهن کردم، گه گاهی که شب ها حرف گفتنی داشتم و خوابم نمی برد 

سش را در زیر بغل پنهان پیش او می خوابیدم و با هم درد دل می کردیم. خانم بزرگ از در وارد شد. دست های خی

چیه بازم که اخمات تو همه، الحمدهلل داری به خانه بخت »کرده بود. همان طور که دستش را خشک می کرد گفت: 

  «می ری! این سگرمه ها را باز کن

سالنه سالنه به طرف رختخواب آمد و چهارزانو بر روی آن نشست. سرم را به روی زانویش گذاشتم و او با دست 

خانم »چروکیده اش به نوازش موهایم مشغول شد. از این کار همیشه لذت می بردم با صدایی آهسته گفتم:  های

بزرگ، من می ترسم! از آینده وحشت دارم، از زندگی واهمه دارم، آیا خوشبخت می شوم؟ سایه ی شوم خسرو را در 

همه چیز را برای شوهرم تعریف کند، چه می زندگی آینده ام حس می کنم. اگر روزی از سر لجبازی و اذیت و آزار 

شود؟ او به من ظنین و بدگمان نمی شود، روزگارم را سیاه نمی کند. آیا حاضر می شود با من به زندگی ادامه دهد؟ از 

سر شب فکر و خیال مثل خوره دارد مرا می خود. گذشته ام مرا از آینده ام می ترساند. روی جوانی و ندانم کاری 

مل احمقانه ای زده ام که تا آخر عمر باید تاوان این اشتباه را بدهم. خسرو خط و نشان برایم کشیده، دست به ع

 «کاشکی از شوهر کردن منصرف می شدم

دخترم این حرفها چیه که می زنی، او هیچ غلطی نمی تواند بکند. یعنی جرأت »خانم بزرگ کالمم را قطع کرد وگفت: 

مگر تو چه کرده ای؟ عاشقی که گناه نداره، مخصوصاً عاشق عاقلی مثل تو که به بیراه چنین کاری را نداره! تازه 

نرفتی! اصالً از خودت ضعف نشان نده. شوهر به این خوبی را هم از دست نده. آدم های خوب و با اصل و نسبی 

 هستند. خودش هم تحصیل کرده است از مال دنیا هم چیزی کم نداره.

اضی است با این مرد خوشبخت می شی، هر چه باشد ما چند تا پیراهن بیشتر از شماها پاره من دلم به این کار ر

کرده ایم. خوب و بد زندگی حالی مان است. زندگی را اگر سخت بگیری سخت می گذرده و اگر آسان بگیری آسان 

 «دیدی؟می گذره. حاال از این حرف ها بگذریم؛ آقا داماد را که دیدی نظرت چیه؟ او را چطور 

خجالت کشیدم برایش همه چیر را تعریف کنم و فقط همان روز آخر که به اتفاق خانم مختاری مرا تا در منزل 

به نظر می آید مرد امروزی و باوقاری باشد. خوش قیافه و شیک »رساندند مو به مو برایش توضیح دادم و گفتم: 

 «پوش با صدایی که به دل می نشیند

 «بگیر بخواب و به دلت بد نیار که این مرد جفت خودته!»پشتم کشید و گفت: خانم بزرگ دستی به 

شب جمعه زودتر از آن چه فکرش را بکنم از راه رسید. بانو و دکتر هم آمده بودند تا داماد جدید را ببینند. خانم 

ربخش نبود، کفری و کوچک از این که پیش از ظهری گیسو و خسرو عزم رفتن کردند و اصرارهای او برای ماندن ثم

 «قراره با آقاخان یه چند روزی به ایل برویم»ناراحت بود. خسرو پایش را کرده بود توی یه کفش و می گفت: 

 «حاال که دیر نمی شه، امروز نشد فردا می روید. آقاخان هم حرفی نداره»آقاجون گفتند: 

 «اال، اگه گیسو می خواد بماند من حرفی ندارمنه نمی شه! آقاخان گفته همین امروز! ح»ولی او در جواب گفت: 



این چه حرفیه که می زنی پسرم، مرد هر جا بره زن هم دنبالشه. زن تو هم تابع »آقاجون با مهربانی به او گفت: 

 «توست. هر طور خودت صالح می دانی

م باشیم، جاتون خیلی امشب می خواستیم همه دور ه»خانم کوچک دیگه چیزی نمانده بود که به التماس بیفتد: 

 «سبزه!

 گیسو که طاقتش طاق شده و حرصش درآمده بود آهسته به خانم کوچک گفت:

برای اولین بار بود که گیسو « اصرار نکنید! افتاده روی دنده چپ، من که آنها را دیده ام، او هم می خواهم که نبینه!»

نها رفتند خانم کوچک سر درد دلش باز شد و این طور در مورد خسرو جلو خانم کوچک سخن می گفت. وقتی آ

پسره یهو جنی می شه. معلوم نیست چشه. واقعاً که شده یه خان به تمام معنا، زورگو و مستبد. الهی بمیرم »گفت: 

 «برای دخترم هنوز که خبری نیست داره از حسادت می ترکه

ی داند! بلند شوید به کارهایتان برسید که خانم بس کنید. مرد خانه است حتماً صالح و مصلحت م»آقاجون گفت: 

 «وقت تنگ است

دم دمای غروب بود که مهمان ها از راه رسیدند. پوران و جلیل پیش من بودند و شلوغی به پا کرده بودند که نگو و 

نپرس! از توی گنجه نخودچی کشمش درآوردم و به آنها دادم تا ساکت شوند. برای این که مطمئن شوم خودشه 

ه ی پرده را کنار زدم. خانم امین السلطنه همراه دو مرد و دو خانم که یکی از آنها خانم مختاری بود، وارد حیاط گوش

 شدند. فاصله زیاد بود ولی می شد تشخیص داد که خودشه و همان لبخند مهربان بر روی لبانش بود.

با صدای داد و فریاد بچه ها به خودم آمدم. برای  تعارفات شروع شد و از پله ها باال رفتند و وارد مهمان خانه شدند.

یه مشت نخودچی و کشمش با هم دعوایشان شده بود و پشتشان را به حالت قهر به هم کرده بودند. دلم می خواست 

جای آنها بودم، پاک و بی آالتیش، دلشان خالی از کینه، چه زود دعوا و چه زود آشتی می کنند! بزرگترین غمشان 

نقالت بود و اگر آن را به دست بیاورند مثل این است که همه ی دنیا را به آنها داده اند. هر دو را صدا کردم نداشتن ت

 و از آنها خواستم که با هم آشتی کنند. همان طور که پشتشان به هم بود گفتند:

 «قهر قهر، تا روز قیامت قهر!»

 «بگم؟خب حاال کی دوست داره براش قصه »خنده ام گرفت گفتم: 

 «من، من!»هر دو با من گفتند: 

 «خب حاال همدیگر را ببوسید و دست دور گردن هم بیندازید تا براتون بگم»گفتم: 

پس حاال یه قصه ی خوب مثل نخودی برامون »بدون هیچ اعتراضی همدیگر را بوسیدند و بغل کردند. جلیل گفت: 

 «تعریف کن

قبل از اینکه به نیمه ی قصه برسم پوران بر روی زانوانم به خواب ...« ود یکی بود و یکی نب»شروع کردم به گفتم: 

رفت ولی جلیل تا آخر قصه را گوش داد و اصرار داشت تا یکی دیگه هم برایش بگویم. او را به سراغ احمد و محمود 

 نه خوابیده بود!فرستادم تا با آنها بازی کند. متکایی زیر سر پوران گذاشتم و شمدی رویش کشیدم. چه معصوما

نگاهی به ساعت دیواری کردم. یک ساعت از آمدنشان گذشته بود. سکوت خسته کننده ای بود. فقط که گه گاهی 

بنان را روی گرامافون گذاشتم و کوک آن را « الهه ی ناز»صدای بچه ها از اتاق بغلی شنیده می شد. صفحه ی 

 چرخاندم:



خدایا من چقدر این صفحه را دوست داشتم. با شنیدنش مثل این بود که در ...«  آه ... ای الهه ی ناز با دل من بساز»

 دنیای دیگری سیر می کنم. دنیایی که حال و هوای مخصوص به خود داشت. دنیایی که مال ما آدم های خاکی نبود.

و بخند بودند. آقای با سر و صدای آن ور حیاط از دنیای خود بیرون آمدم. از پنجره سرک کشیدم، همه مشغول بگو 

امشب عروس خانم را ندیدم، تا فخری جون »مختباری و آقاجون گرم گفتگو بودند. خانم امین السلطنه می گفت: 

  «نرفته قراری بگذاریم

البته من بهانه هستم! من که از همه بیشتر عروس خانم را دیده ام، خود مادر »خانم مختاری رو کرد به بانو و گفت: 

و بعد همه با هم خندیدند. خانم امین السلطنه همان طور که « عروسشان را کرده، منو جلو می اندازند! دلشان هوای

 «واقعاً راست می گی ... حاال از این حرفها بگذریم. کی خدمت برسیم؟»می خندید گفت: 

 «انشاءاهلل بهتون خبر می دیم»آقاجون گفتند: 

به به چه خانواده ی خوبی، »به سراغم آمد و شروع کرد به تعریف کردن: بعد از رفتن آنها بانو زودتر از دیگران 

او همان طور مشغول به به و چهچه بود و من یاد « مردم دار، مهربان، اصیل، آقا داماد هم که حرفش نگفتنی است

 روزی افتادم که از خسرو برای گیسو تعریف می کرد.

دل همه را به دست آورد، آن قدر خوش صحبته که آدم دلش می  طی همین یکی دو ساعت،»او همچنین ادامه داد: 

 «خواد فقط بشینه و گوش بده. برعکس خسرو که روز خواستگاری مثل بخت النصر رو به رویمان نشسته بود

برای اولین بار بود که بانو درباره ی خسرو چنین سخت می گفت. پس او هم خیلی ایراد در او دیده بود، فقط به 

 سو سکوت کرده بود.خاطر گی

بعد از شام بانو و دکتر به همراه بچه ها رفتند و قرار گذاشتند که فردا دسته جمعی به باغ عمو برویم. خانم کوچک 

 «بدون گیسو؟ من که دلم راضی نیست. دخترم طفلی، جاش سبزه»می گفت: 

ن و اقدس خانم را که می شناسی او هم با خانواده ی شوهرشه. آقاخا« خانم باز شروع کردید؟»آقاجون گفت: 

جونشان در می ره برای گیسو، فکر می کنی اون جا بهش بد می گذره؟ خسرو هم اگر از این لج و لجبازیش بگذریم 

 «پسر بدی نیست. پای جوانیش بگذارید! کم کم پخته تر می شه و قدر زن و زندگی را بهتر می فهمه

م به اتفاق خانم کوچک همه چیز را آماده کرده بودند و احمد و محمود صبح زود از خواب بیدار شدیم. خورشید خان

وسایل را در ماشین گذاشتند. منتظر دکتر و بانو بودیم که آقاجون صدایم کردند، می دانستم درباره ی خواستگار 

و مرا به جدید می خواهند صحبت کنند. وارد اتاق آقاجون شدم، مثل همشه در ننوی خود کنار پنجره نشسته بود 

حتماً حدس زده ای که درباره ی چه موضوعی می خواهم با تو صحبت کنم. »نشستن دعوت کرد و بدون مقدمه گفت: 

خودت می دانی در خانه ی من تا موقعی که زنده ام زور و اجباری در کار نیست! نمی خواهم ناخواسته تن به این 

اب کنی. می خواهم بدانم که واقعاً قصد ازدواج داری؟ وصلت بدهی. حق توست که شریک زندگی ات را خودت انتخ

یا به خاطرخانمت این تصمیم را گرفتی؟ تو تا هر وقت که بخواهی می توانی در این خانه بمانی و به درس خواندن 

ادامه بدهی و یا هر برنامه ای که در نظرت هست ادامه دهی. اصالً برایم حرف های مردم مهم نیست. خودت باید 

 «اب کنی و به حرف این و آن هم توجه نکن! می خواهی یک عمر زندگی کنی. پس حق توست! حاال نظرت چیه؟انتخ

هر »من که از خجالت سرخ شده و چشمانم را به روی گلهای قالی میخکوب کرده بودم بعد از سکوتی طوالنی گفتم: 

 «طور خودتان صالح می دانید



فقی، به نظر که انسان های شریف و آرامی می آیند. پدر خدابیامرزش که پس موا»آقاجون لبخندی زدند و گفتند: 

در حالی که از جایش بلند می شدم « مرد اسم و رسم دار و نیکی بود حاال اگه پسر هم مثل پدر باشه که عالیست

الی در صدایش بغض موج می زد. در ح« پس یاس من هم رفتنیست»دستم را گرفت و بوسه ای بر سرم زد و گفت: 

آقاجون، فقط اگه اجازه بدهید کالس نهم را تمام کنم. حیفه دو سه ماه بیشتر »که این پا و آن پا می کردم گفتم: 

 «نمانده

آفرین، فکر خوبیست! اگر قسمت بود حرف هامون را می زنیم و عقد و عروسی را می »آقاجون با خوشحالی گفت: 

 «گذاریم برای تابستان

د که به تنهایی با خانواده به گردش رفتم. روز خوب و دلچسبی بود. آقاجون و خان عمو یک آن روز آخرین باری بو

ساعتی در گوشه ای از باغ مفصالً با هم صحبت کردند و من و دخترهای فامیل که هم سن و سال بودیم فارغ از هر 

ز داماد جدیدش سخن می گونه فکری به بازی مشغول شدیم. خانم کوچک با آب و تاب برای زن های خانواده ا

 گفت. سیمای او را که می دیدم به این وصلت بیشتر راضی می شدم. خوشحالی او سهم بسزایی در زندگی ام داشت.

آقاجون و خان عمو بعد از ساعتی به جمع دیگران پیوستند و این طور که بعدها شنیدم خان عمو به طور کامل با 

کاووس را به خوبی می شناخت. چند سالی بود که در فرنگ بود و حتی حاال  خانواده ی آنها رفت و آمد داشت و حتی

که به ایران آمده می دانست چه می کند و کجا زندگی می کند و خالصه آن قدر از خوبی این خانواده گفت که 

 آقاجون را راضی کرده بود.

و امروز و فردا می کرد تا در جلسه ی خانم امین السلطنه هر روز تلفن می زد و خانم کوچک به خاطر گیسو و خسر

بعدی آنها هم باشند. ولی مثل این که آنها قصد آمدن نداشتند و خانم کوچک بیشتر از این جایز ندانست آنها را 

منتظر بگذارد و قرار و مدارها برای دیدن عروس خانم گذاشته شد. دلشوره داشتم. برای اولین بار بود که با یکی از 

و به رو می شدم. این دفعه راستی راستی نمی دانستم چه باید بکنم. دلم می خواست با کسی حرف خواستگارانم ر

بزنم که راهنمایی ام کند. از خانم کوچک که خجالت می کشیدم. خانم بزرگ هم مال زمان های قدیم بود ولی با این 

 حال به سراغش رفتم.

این که ترس و وحشت نداره وقتش که برسه صدایت می مثل این که نگران امشب هستی دختر؟ »با دیدن گفت: 

 «زنند، بعد مثل یک دختر خانم باوقار و مؤدب می آیی و می نشینی ... همین

 «خوب بعدش چی؟»با عجله از او پرسیدم: 

ید بعدش واهلل منم درست نمی دانم. حتماً سوال می کنند و تو باید جواب بدهی، دخترکم تو با»کمی فکر کرد و گفت: 

این ها را از کسی بپرسی که این مجالس را پشت سر گذرانده ... اگر گیسو بود می توانست بهت کمک کنه! حاال هم 

 «بانو هست. قراره ظهر برای ناهار با عمه خانم بیاید، می تونی از او بپرسی

 «راهنمایی های شما همیشه عالیست»از خوشحالی خانم بزرگ را بوسیدم و گفتم: 

برایم خیلی »انو نزدیکی های ظهر آمدند. عمه خانم که به ندرت از خانه بیرون می آمد با دیدن من گفت: عمه و ب

از او تشکر کردم و او را بوسیدم. بعد از خوردن ناهار و خوش و بش به « عزیزی وگرنه با این پادرد هیچ جا نمی رم

و بعد به « بره عروس خانم! از حاال دل توی دلت نیست؟په خ»کردم و هر دو به اتاق زاویه رفتیم. گفت:  8بانو اشاره

بگذار ببینم کدام لباس به کار مجلس امشب می خوره. آها، این خوبه. این »سراغ گنجه ی لباس ها رفت و ادامه داد: 

 «دوپیس زیتونی خیلی بهت می یاد



ل دارم درباره ی امشب، بگو من باید دختر، من باهات کار داشتم. چند تا سوا»دست او را کشیدم و نشاندم و گفتم: 

 چگونه وارد شوم و چه برخوردی داشته باشم؟ در مجلس های قبلی همه زن بودیم و حاال مسئله فرق می کند.

همین، نگاه کن تو لباس می پوشی و منتظر می مانی تا خودم به دنبالت بیایم. با هم وارد اتاق »زد زیر خنده و گفت: 

م کنار من می نشینی. اگر سوالی کردند جواب می دهی وگرنه همان طور ساکت بشین. می شویم و بعد از سال

اینمجلس بیشتر حالت تشریفات داره، آقا داماد که تو را دیده و پسندیده. زیاد نگران نباش خود به خود همه چیز 

 «درست می شه

او رودربایستی داشتم و در جمعی که بزرگان دختری کمرو و خجالتی نبودم. دلهره ام بیشتر به خاطر آقاجون بود. از 

 خانواده جمع بودند و آن هم مجلس خواستگاری خودم ترس و وحشتم چند برابر شده بود.

سر ساعت معین آمدند. همان عده ی قبلی بودند، ولی از طرف ما خان عمو و عمه خانم و خودم اضافه شده بودیم. 

ات به سختی می گذشت. دست هایم یخ کرده بود؛ یاد روز دیدار با خسرو آماده و مهیا منتظر بانو بودم. چقدر لحظ

افتادم. چقدر آن روز می ترسیدم. پنهان از چشم دیگران قصد داشتم با مردی مالقات کنم که تنها ارتباطمان تا آن 

ین که پنهانی نبود و با موقع، فقط یکی دو نامه و چند بار دید زدن همدیگر بود و حاال شوهر آینده ام را می دیدم، با ا

 دیگران در یک جمع حضور داشتیم، باز به همان حالت دچار شده بودم.

بلند شو عروس خانم که همه منتظرند! وای خدا مرگم بده؛ چقدر دست »با آمدن بانو از بالتکلیفی نجات پیدا کردم. 

ه با دیدنشان همه چیز را فراموش می هایت یخ کرده! نترس عزیزم آن قدر خانواده ی خونگرم و باصفایی هستند ک

 «کنی. بگذار کمی دست هایت را مالش دهم که خون در بدنت جریان پیدا کند

باالی پله ها مثل دفعه ی قبل نفس عمیقی کشیدم و وارد شدیم. با استقبال گرم آنها روبرو شدم و در کنار بانو 

 ر کنارش بنشینم چون که از دید داماد دور می شدم.نشستم، ولی این دفعه خانم امین السلطنه از من نخواست د

فخری خانم که مرا هنوز مانند همان شاگرد دبیرستانی می دید، چند تا سوال درباره ی درس و مدرسه از من پرسید 

و من هم در حد جواب دادن سرم را باال می آوردم و دوباره سرم را به زیر می انداختم. خانم امین السلطنه که 

ا را خوب بلد بود و در این کار استاد بود، شروع کرد به سوال کردن از من تا مجبور باشم به او نگاه کنم و شگرده

کاووس هم که در کنارش نشسته بود، از دیدن من بی نصیب نماند. کم کم به محیط خو گرفتم و سردی دستان و 

 اضطرابم از بین رفت.

انشاءاهلل به سالمتی و میمنت اگر شرط و شروطی دارید بفرمایید و در : »آقای نجفی که داماد بزرگ خانواده بود گفت

 «ضمن شب بله بران را هم تعیین کنید

با اجازه ی خان داداش، واهلل شرطی که نداریم فقط اگر اجازه بدهید دخترم چند ماهی »آقاجون بعد از مکثی گفتند: 

خوانده، ناتمام بگذارد. هر برنامه ای که دارید برای تابستان مانده که درسش را به اتمام برساند. حیفه تا این جا 

 «بگذارید

برای ما خود دختر و خانواده اش مهم است و اگر او بخواهد می تواند بعد از عروسی بقیه »خانم امین السلطنه گفت: 

 «ی درسش را ادامه دهد

می خواستیم عروسی را عقب بیندازیم خوب یه دو سه ماه که توفیری نداره ... حاال اگر یک سالی »خان عمو گفت: 

 «چیزی. ولی حاال تا ما هم کارهایمان را انجام دهیم و آماده شویم، تابستان از راه رسیده



کارها به لطف خدا درست می شه. دختر و پسر را نمی شه »آقای نجفی در حالی که پیپش را روشن می کرد گفت: 

 «ر کار را تمام کنیمزیاد منتظر گذاشت. بهتره هر چه زودت

 «من حرفی ندارم. شما خاتون را راضی کنید او تنها شرطش همینه»آقاجون گفت: 

و رو کرد « معذرت می خواهم مادر، اجازه بدهید!»خانم امین السلطنه خواست لب به سخن باز کند که کاووس گفت: 

عد از ازدواج هم می توانند به تحصیالتشان ادامه از نظر من اشکالی نداره و اگر ایشان بخواهند ب»به آقاجون و گفت: 

 «بدهند. من شخصاً دوست دارم که همسرم زنی تحصیلکرده باشد

  این حرفش باعث خوشحالی همگان شد و دیگر هیچ کس حرفی در این باره نزد.

ل بر سرم حوری خواهر کوچک کاووس از جایش بلند شد و ظرف نقلی را که آورده بودند برداشت و مقداری نق

 «به سالمتی و مبارکی، بفرمایید دهانتان را شیرین کنید»ریخت و بقیه را جلو دیگران گرفت: 

آن شب با تردید و دودلی به خواب رفتم. وحشت داشتم و از آینده می ترسیدم و چند بار از شدت اضطراب از 

تفاق خانم کوچک و او برای خرید به بازار گیسو تا چند روز دیگر رفتنی بود، به ا« خدایا کمکم کن!»خواب پریدم. 

رفتیم. از دوای عطار گرفته تا سفیداب و کیسه و خرت و پرت برای شهال، طرف های عصر خسته و کوفته کارمان 

تمام شد. گیسو قصد داشت سری به بانو بزند و به خاطر شهال نمی خواست به خانه برود، چون می دانست که بهانه 

 هم به علت بسته هایی که همراهمان بود از رفتن امتناع می کرد. می گیرد. خانم کوچک

  «اگر سختی تان این چند بسته است، من آنها را به خانه می برم»من گفتم: 

خانم کوچک بسیار خوشحال شد، چون خودش هم دلش هوای نوه هایش را کرده بود. بعد از خداحافظی به سمت 

را به رویم باز کرد. آقاجون و خسرو همراه با دوقلوها به خانه ی آقاخان رفته خانه راه افتادم، خورشید خانم در 

بودند. با کمک خورشید خانم هر چه همراه داشتم به اتاق گیسو بردم. در گوشه ای شهال به خواب رفته بود، مانند 

  یک فرشته ی پاک و معصوم.

ش کرد و رفت، ولی نمی دونم چشه! تا حاال چند دفعه از آقا خسرو بچه را خواباند و به من سفار»خورشید خانم گفت: 

خواب پریده و به هر سختی که بوده او را خواباندم. الهی شکر که آمدید، بچه ی دخترم چند روزی است که مریضه 

می خوام یه سری بهش بزنم، شما کاری ندارید؟ شب زود برمی گردم. شام هم آماده کردم روی اجاقه، اگه زحمتی 

 «هرازگاهی سری به غذا بزننیست 

بعداز رفتن او اتاق را که از شلوغی، محشری شده بود تمیز و مرتب کردم و به سراغ خانم بزرگ رفتم. چند دقیقه ای 

از آمدنم نگذشته بود که صدای گریه ی شهال بلند شد. سراسیمه به سراغش رفتم، باز از خواب پریده بود و یک بند 

د عالقه اش را که خانم کوچک برایش درست کرده بود در بغلش گذاشتم، ولی فایده گریه می کرد. عروسک مور

 نداشت.

به پیشنهاد خانم بزرگ قندداغی درست کردم و به دهانش گذاشتم او را آن قدر گرداندم تا خوابش برد. آرام و 

کسی جز خسرو نبود. نگران شهال  آهسته می خواستم او را به اتاق ببرم که صدای کوبه ی در بلند شد، در را باز ردم،

شده بود و زودتر از دیگران آمده بود. در طول راه برایش توضیح دادم که چند دفعه از خواب پریده و فکر می کنم 

  که بهانه ی تو و گیسو را گرفته باشد.

 «ش باشیچقدر بهت می یاد مادر»وقتی شهال را می خواستم سر جایش قرار بدهم ناگهان آهی کشید و گفت: 

 «باور کن، خیلی بهت می یاد»گفت: « خسرو دوباره شروع نکن»حال و حوصله ی این حرفها را نداشتم و گفتم: 



دست بردار! تا کی می خواهی ادامه بدهی؟ هر دفعه یک نیش و کنایه می زنی! برای خودت »با عصبانیت گفتم: 

طفل معصوم بینداز او به پدری احتیاج دارد که فقط به فکر فکرهایی می کنی، فکرهایی که ثمری ندارد. نگاهی به این 

او و مادرش باشد. چرا این قدر مرا آزار می دهی؟ بگذار هر کداممان در همان راهی که سرنوشت برایمان تعیین 

 «کرده ادامه دهیم. دست از سرم بردار و راحتم بگذار

ندارم. قول می دهم به جان شهال به زندگی ام برسم. پدر اگر ازدواج نکنی، کاری به کارت »با خونسردی جواب داد: 

 «خوبی برای او و شوهر خوبی برای خواهرت باشم و دور تو را خط بکشم

فقط چه کنم که طاقت رقیب را ندارم. »کم کم بر هیجان خود نتوانست فایق شود و با حرارت هر چه تمام تر گفت: 

تو مال کس دیگری می شوی از غصه دارم دق می کنم. وقتی تو را در  به خدا دارم از حسادت می ترکم! از این که

آغوش مرد دیگری تجسم می کنم دلم می خواهد خودم را بکشم. فکر می کنی برای چه حاضر نیستم او را ببینم؟ 

 چون تحملش را ندارم و از خودم هم مطمئن نیستم. می ترسم دست به عمل احمقانهای بزنم ... خاتون اگر دوستم

 «نداری الاقل بهم رحم کن

روزی که من قصد ازدواج نداشتم و می »خدایا او چه می گفت؟ از من چه می خواست؟ با مالیمت و نرمی گفتم: 

خواستم درسم را بخوانم و تا آخر عمر تارک دنیا شوم، حرفم را نفهمیدی و با حرف هایت آزارم دادی. به خاطر 

نه بروم تا کمتر تو را ببینم. از این زندگی و از خودم خسته شده بودم و می خودت بود که تصمیم گرفتم از این خا

خواستم خودم را به نحوی نجات دهم و حاال که دارم می روم، سعی می کنی نظرم را عوض کنی. خسرو! برای این 

شده ام، از تو از حرفها دیگه دیر شده. بگذار از این عشق بی سرانجام، خاطره ی خوبی داشته باشیم. به خدا خسته 

 «خودم ... کم کم نفرت همه ی وجودم را پوشانده، دلم می خواهد به گورستانی بروم که هیچ کس را نبینم

خاتون، باور کن من از هیچ چیز نمی ترسم. بیا شهال را برداریم و »ناگهان به سراغم آمد و دستم را گرفت و گفت: 

ای ما پیدا می شه، غیابی گیسو را طالق می دهم ... دور از دیگران فرار کنیم. زیر این آسمان کبود جایی هم بر

 «زندگی شیرینی را با هم شروع می کنیم

گرمای دستش تمام وجودم را گرم کرد. هیچ تالشی برای بیرون کشیدن دستم انجام ندادم. یک گلوله آتش شده 

دودلی در وجودم رخنه کرده بود. او یک  بودم که هر آن ممکن بود شعله هایش به هر طرف سرایت کند. تردید و

بند حرف می زد: زندگی رویای من با او، با هم بدون هیچ مزاحمی در ناکجاآباد ساکن می شدیم و به خوبی و خوشی 

  زندگی می کردیم.

یی مرا غرق در فکر و خیاالت بودم که ناگاه صدای گریه ی شهال مرا از آن حال و هوا بیرون آورد. نمی دانم چه نیرو

می خواند. دستان خسرو را پس زدم و به سرعت به طرف مطبخ رفتم. هیچ چیز نمی دیدم، فقط هیکل سنگینم را به 

سختی حمل می کردم. هیزمی که در اجاق می سوخت برداشتم و در پشت دستم جای دستان خسرو گذاشتم. بوی 

خسرو ازت بدم »لند شد، همه جا را فرا گرفته بود: گوشت سوخته همراه با صدای جلز و ولز و فریادی که از ته دلم ب

 «می یاد! از ریختت متنفرم!

نمی دانم چرا چند دفعه این جمله را تکرار کردم. با صدای فریادم خانم بزرگ و گیسو سراسیمه به سمت مطبخ 

از دستم گرفت و  آمدند و آنقدر که دلم سوخته و درد می کردم دستم اذیتم نمی کرد. خسرو هراسان تکه هیزم را

 «دختر مگر دیوانه شدی، خودت را برای چی سوزاندی؟»به طرف اجاق پرت کرد و گفت: 



خسرو از »در بغل خانم بزرگ زار زار گریه کردم و بی پروا بدون این که وجود خانم بزرگ را حس کنم گفتم: 

 «تویِ احمق راحت شوم ریختت متنفرم! دست از سرم بردار، به خدا قسم خودم را می کشم تا از دست

خانم بزرگ همان طور که خرده ریزهای هیزم را از پوست دستم جدا می کرد محکم و استوار رو کرد به او و گفت: 

پسر بس کن! تا کی می خواهی این دختر را زجر بدهی؛ برایت بس نیست دیوانه اش کردی و حاال منتظر مرگش »

ن موقع مثل یک مرد جلو آقاخان بایستی، نه اینکه حاال با زن و یه بچه نشستی؟ حماقت به خرج نده. می خواستی همو

فیلت یاد هندستون بکنه. تو اون موقع عرضه نداشتی، حاال چرا می خواهی ثابت کنی. همین خاتون هم که می گی 

اش! دو روز حاضری براش بمیری دروغ می گی وگرنه این همه آزارش نمی دادی. مرد بخود بیا، الاقل به فکر دختر ب

دیگه که بزرگ شد، نظرش درباره ی تو چیه. دنیای رویایی برای خودت ساختی که چی بشه؟ با رویا که نمی شه 

زندگی کرد. بهتره هر چه زودتر گورت را گم کنی و از این شهر بری. این جا جایی برای آدم ترسو نیست. زورت به 

 «مردش نمی رسه یقه ی این طفل معصوم را گرفتی

حق با شماست خانم بزرگ! من از یک »رو مثل طفلکی که جواب مادرش را می دهد با صدای بغض آلودی گفت: خس

حیوان پست ترم! من می روم و قدم نحسم را دیگه در این شهر و دیار نمی گذارم. من بی عرضه هستم! بی عرضه 

 و راهش را گرفت و رفت.« ترین مرد عالم

آخه »مرهمی درست کرد و بر روی دستم گذاشت و شروع کرد به نصیحت کردن:  خانم بزرگ از جایش بلند شد و

دختر این چه کاری بود که کردی، تو هم وقتی جنی می شی دست به هر کاری می زنی! نگفتی ناقص می شی؟! 

 «ناسالمتی یکی دو هفته ی دیگه بله برانت است، عجب دسته گلی برای آقاداماد ساختی!

باید این کار را می کردم! باید داغی بر دستم می گذاشتم تا هر وقت آن را ببینم »می کردم گفتم: همان طور که گریه 

بدانم که احمقی بیش نبودم که با دست خود زندگی ام را تباه کردم. باید تاوان گناهان گذشته را طوری می پرداختم. 

ودم هم بی تقصیر نیستم، مستحق چنین باید کاری می کردم که عشق و عاشقی را برای همیشه فراموش کنم. خ

 «فرجامی بودم

عقده ی دلم باز شده بود و آن چنان گریه می کردم که خانم بزرگ هم نمی توانست آرامم کند. با لیوان آبی به 

گریه کن، تا می توانی گریه کن! عقده های دلت را بیرون بریز وگرنه دو روز دیگه غم باد می »سراغم آمد و گفت: 

 «عزیزم آن قدر گریه کن تا احساس سبی بکنی کنند،

خانم کوچک و گیسو از صدای گریه ام هراسان به مطبح آمدند و خانم کوچک با دیدن دست سوخته ام دودستی به 

وای خدا مرگم بده. چی شده؟ هی به گیسو گفتم حال و حوصله ی خانه ی بانو آمدن ندارم »صورت خود زد و گفت: 

نرفت! از صبح به دلم بد افتاده بود. چه به روز دستش اومده! کاشکی یکی می رفت دکتر را خبر ماشاءاهلل به خرجش 

 «می کرد

مثل اینکه حال شما بدتره! بابا خبری که نشده، شلوغش »خانم بزرگ لیوان آب را به دست خانم کوچک داد و گفت: 

و آب چایی بگذاره که هیزم افتاد روی دستش ... نکنید. یه دقیقه عصر ما مهمانش شدیم و اومد از ما پذیرایی کند 

و در حالی که سعی می کرد خنده ی خود را بروز ندهد ادامه داد: « حاال حواسش کجا بود، پیش آقا داماد؟ خدا عالمه

 «حاال با این دست هم که شوهر گیرش نمیاد»

خیلی دلش بخواهد دختر از این بهتر  چه حرفهایی می زنید داماد»گیسو که نگرانی در چهره اش موج می زد گفت: 

 «کجا گیرش می یاد



هرچه به این دختر می گم این »خانم کوچک در حالی که دستم را گرفته بود و به آن فوت می کرد، با دلخوری گفت: 

 «قدر درس نخون، بشین دو تا فن خانه داری یاد بگیر به خرجش نمی ره که نمی ره

د و از اتاقش بیرون نیامد و فردا صبح زود هم از خانه بیرون زد تا به کارهای عقب خسرو آن شب سردرد را بهانه کر

 افتاده اش برسد.

گیسو هم از صبح مشغول بسته جامه دان ها شد و تا چشم خانم کوچک را دور دید گریه را سر داد؛ هر چه کردم که 

ه. انشاءاهلل که هیچ وقت مجبور نباشی از خانواده خاتون! درد غربت و بی کسی خیلی بد»او را آرام کنم فایده نداشت: 

جدا شوی و به شهر دیگری بروی. تا می خواهی عادت کنی، اگه یکی از افراد خانواده پیشت بیایند و یا اگر برای 

چند روز به شهرت بیایی؛ روز از نو روزی از نو دلبستگی های گذشته دست از سرت برنمی دارند با این که چند ساله 

واج کرده و از شماها دور هستم، دل کندن برام سخته. وقتی می بینم شما با هم هستید حسودیم می شه! بانو و ازد

 ...«دکتر الاقل هفته ای یک بار به سراغتان می آیند ولی من آن جا تو شهر غربت ! 

الهی مادر برات بمیره! »فت: دوباره شروع کرد به گریه کردن و شهال با تعجب او را نگاه می کرد او را بغل کرد و گ

تو بسته زبون چه گناهی کردی که اسیر دست ما شدی. آقا پاشو کرده تو یه کفش که من نمی تونم دست از کار 

بکشم و آواره ی این شهر و آن شهر شوم. هر چه می گویم خودت قول دادی و منتظر بودی تا برنامه ی انتقالی ات 

 «می بینم موقعیتی که در تهران دارم نمی تونم در این جا داشته باشمدرست بشه، می گه فکرهامو کردم و 

گیسو، عزیزم! کمی منطقی باش، خوب »با صدای بلند گریه را سر داد، او را در بغل گرفتم و دلداری دادم و گفتم: 

بکنه. تو هم این  اگه می تونست حتماً می آمد. به هر حال مرده، فکرهاشو کرده، دیده اون جا بهتر می تونه پیشرفت

قدر به جونش نق نزن و ناشکری نکن. نگاه کن خدا چه دسته گلی بهت عطا کرده! سعی کن سرت را به کاری گرم 

کنی تا تنهایی را کمتر حس کنی. چند تا دوست پیدا کن و از مصاحبت آنها استفاده کن. اگر تو ناراحت باشی خانم 

تو زندگی همه مشکل هست ولی هر کسی سعی می کنه با کوچک هم غصه می خوره. این قدر حساس نباش 

 «آبروداری بقیه از راز زندگی اش باخبر نشن!

مانند یک مادربزرگ او را نصیحت می کردم. آن قدر از تصمیم خسرو خوشحال بودم که دلم می خواست کاری کنم 

 ارها پرداختیم.تا گیسو هم خوشحال و راضی شود کم کم او هم نرم شد و با کمک هم به بقیه ک

آنها صبح زود به طرف تهران حرکت کردند. گیسو برایم آرزوی سعادتمندی کرد و یادآور شد که حتماً برای 

عروسی می آید. روحیه اش آن چنان خوب شده بود که روی خانم کوچک هم اثر گذاشت و هر دو با صورتی خندان 

 خداحافظی کردند و با خوشحالی از خانه بیرون رفتند.

سوختگی دستم خوب شد ولی آثار آن مانند داغی بر جای ماند تا هر وقت آن را ببینم تنفر و انزجارم از خسرو 

بیشتر شود و خوشحال بودم از این که دیگر جایی برای خاطرات خوب گذشته باقی نمانده و چیزی جز زشتی و 

 نفرت در او نمی دیدم و ای کاش این داغ بر دلم نیز خورده بود.

سیری که زندگی برایم تعیین کرده بود با آن چه خود فکر می کردم زمین تا آسمان فرق داشت. هیچ وقت نمی م

دانستم چه برخوردی با مرد آینده ام خواهم داشت آیا او در دلم جایی خواهد یافت و با او می توانم مهربان باشم؛ 

چیز خوب و دلچسب بود. در طول مدتی که دستم زنی با گذشت و فداکار برای او خواهم بود؟ به ظاهر که همه 

 سوخته بود، چند دفعه به اتفاق خانم امین السلطنه سرپایی به مالقاتم آمدند و باز جز ادب و متانت چیزی از او ندیدم.



ه تا چند شب دیگر که مراسم بله بران بود باید شک و تردید را از دلم بیرون می کردم و خود را برای زندگی نو آماد

می ساختم. دلم را باید از بدی ها زدوده و خوبی ها را با خود به خانه ی او می بردم. فرزندان خوبی برایش به دنیا 

 آورده و تمام سعی ام را صرف تربیت آنها بکنم و همسری کدبانو که آرزوی هر مردی است، برای او باشم.

بودم. حتماً که نباید دلبسته ی کسی بود، وابستگی هم بعد این ها رویاهای شیرینی بود که برای آینده ی خود ساخته 

 از مدتی می توانست دلبستگی بیاورد. فقط باید خود را با زندگی سازگار کرد.

شب بله بران از راه رسید. خانه از حضور مهمان ها غلغله شده بود. خان عمو، خان دایی، عمه خانم ... بزرگان فامیل 

  کی های غروب بود که آنها با کاسه ی نبات و کله قند و یک بقچه ترمه آمدند.همه جمع شده بودند. نزدی

بعد از سکوتی نسبتاً طوالنی، صدای هلهله و شادی از آن طرف حیاط نشیده شد. در اطاق ما هم غوغایی بود. دختران 

ای یک شهر بس بودند. خانواده و هر کس به نوبه ی خود سر به سرم می گذاشت. احمد و محمود هم که هر کدام بر

  آن قدر اذیت کردند که اشک از چشمانمان جاری شد.

به قدری مشغول بودیم که آمدن بانو را متوجه نشدیم. او چنان با عجله آمده نفسش گرفته بود و هن هن کنان گفت: 

د شو دختر لباس بپوش بچه ها! ماشاءاهلل چقدر سر و صدا می کنید. مثل این که مجلس این جا گرمتره، بلند شو، بلن»

 «که احضار شدی

با این قیافه ی بهت زده نگاهم نکن. می دونم قرار نبود تو امشب در »و وقتی قیافه ی مات زده ی مرا دید ادامه داد: 

 «این مجلس حاضر شوی ولی خانم امین السلطنه اصرار داره حتماً عروسش را ببینه

 «من که آمادگی ندارم، حاال می گذاشتن یک شب دیگه»فتم: غرولند کنان به طرف گنجه ی لباس رفتم و گ

و کمکم کرد تا لباس بپوشم و بعد از « دختر این قدر غر غر نکن، زود باش!»بانو که از دستم کفری شده بود گفت: 

 «عالیه، راه بیفت که خیلی معطل کردی!»این که براندازم کرد گفت: 

د و دستم را گرفت و بر روی صندلی نزدیک کاووس نشاند. جرأت نگاه با ورودم حوری هلهله کنان به سراغم آم

کردن به او را نداشتم و از خجالت سرم را به زیر انداخته بودم. خانم امین السلطنه بقچه ی ترمه را باز کرد و سینه 

  د شد.ریزی بسیار قدیمی را از آن بیرون آورد و به گردنم انداخت و صدای هلهله و کل زدن دوباره بلن

خان عمو بعد از نطقی گیرا و آرزوی خوشبختی ما و این که چون سه ماه دیگر عقد و عروسی صورت می گیرد و در 

 این مدت خوب نیست دختر و پسر نامحرم باشند؛ صیغه ی محرمیت را بین ما جاری کرد.

نواده برگزار کردند و زودتر از و باز هم به اصرار خانم امین السلطنه، شب جمعه جشن کوچکی برای آشنایی دو خا

آن چه فکرش را بکنم همه چیز رو به راه شد. یک هفته ای می شد که به کلی قید مدرسه رفتن را زده بودم. آنقدر 

گرفتار بودم که وقت سر خاراندن نداشتم. هر روز به بهانه ی خرید با کاووس و فخری و بانو به بازار می رفتیم. هر 

 انتخاب می شد.چیز از بهترین نوع 

خانم امین السلطنه می گفت ...« فعالً که خبری نیست، بگذارید برای عقد و عروسی »هر چه خانم کوچک می گفت: 

اون موقع جای خود دارد. لباس شب نامزدی که با سلیقه کاووس سفارش داده شده بود، خیلی زود به دستم رسید. 

به همان رنگ، با دیدن لباس احساس آرامش پیدا کردم چون به پیراهنی از جنس حریر به رنگ گل بهی و کالهی 

 این رنگ خیلی عالقه داشتم و برایم عجیب بود که آیا او هم به همین رنگ عالقه مند است و یا از جایی بو برده بود.



ا همراهی در خانه شور و غوغایی برپا بود. خورشید خانم دایره به دست واسونک می خواند و دخترهای دم بخت او ر

کردند. بانو و خانم کوچک گرفتار مهمان ها بودند. آنقدر سر و صدای خوشایند و ناخوشایند از اطراف شنیده می شد 

  که سرم در حال ترکیدن بود. لپ هایم برافروخته و چشم هایم از شدت درد باز نمی شدند.

کنی تا حالت بهتر شود. ناراحت نباش! همه بهتره یک قرص بخوری و کمی استراحت »بانو که متوجه حالم شد گفت: 

 «ی عروس خانم ها در چنین شب هایی اضطراب دارند

بعد با رفتن او دراز کشیدم ولی بی فایده بود بالتکلیف از جا برخاستم تا در اطراف دوری بزنم که ناگاه خود را در 

ار از مشکالت به این محل می آمدم ولی زیرزمین یافتم، سنگ صبور قدیمی! که همیشه برای درد دل و یا برای فر

حاال احساس راحتی می کردم. دقایقی گذشت تا چشمانم به تاریکی خو گرفت. نگاهی به اطراف انداختم. سیر و فلفل 

بند شده، دبه های ترشی و رب گوجه و انار، ماست کیسه شده که در گوشه ای به سقف آویزان بود و صدای قطره 

سه ی مسی می خورد تنها صدای دلنوازی بود که شنیده می شد، مثل این که برای اولین بار های آب ماست که به کا

این همه زیبایی را می دیدم و شاید به نظر من همه چیز زیبا به نظر می آمد و همه و مه خاطرات شیرینی بود که در 

نکبوت هایی که از سقف آویزان بودند ذهنم می ماند و حتی آن وسایل زوار در رفته ای که به هیچ کار نمی خورد و ع

  و هرازگاهی صدای موشی که مشغول جویدن گونی های گردو و بادام بود. اینها همه به نظرم زیبا می آمدند.

ناگهان بغض گلویم را گرفت، دیگر این جا به من تعلق نداشت. چشمانم را بستم. صدای بیرون آن قدر گنگ و کم 

داد. هوای نمناک و کمی سرد زیرزمین می لرزاندم. دستانم در هم گره خورده و گه رنگ شده بود که آزارم نمی 

 گاهی با نوک انگشتان جای سوختگی را لمس می کردم.

این دختر طاقت هیچ هیجانی ندارد با »صدای بانو از حیاط شنیده می شد که خطاب به خانم کوچک می گفت: 

 «می آید. باید خیلی هوایش را داشته باشیمکوچکترین اضطراب و نگرانی سردرد به سراغش 

ناگهان به یاد کاووس افتادم به نظرم گناهی بزرگ بود که بیماری ام را از او پنهان کنم. باید در فرصتی مناسب همه 

 چیز را برایش تعریف کنم.

می خواستم برای شب دم دمای غروب بود که با اصرار بانو دستی در صورتم بردم و موهایم را با دستگاه فر زدم. 

عروسی همه چیز تازگی داشته باشد. لباس را به تن کردم و کاله را با لبه ی توری بر سر گذاشتم و خود را در آینه 

برانداز کردم. جای گیسو خیلی خالی بود. نمی دانم چه شد که به یاد او افتادم. حتماً خیلی دلش می خواست در این 

 مراه خسرو نرفته بود.جشن شرکت داشته باشد. کاشکی ه

به خود آمدم. ماشاءاهلل، ماشاءاهلل گویان، با منقل کوچکی « عروس خانم حاضره؟»با صدای فخری خانم که می گفت: 

کاووس به « عجله کنید که داماد منتظره و بیشتر از این طاقت نداره»که زاغ و اسپند در آن روشن کرده بود وارد شد. 

ند مهربان، برای دومین بار بود که نگاهمان به هم می افتاد، ولی این بار برای مقایسه کردن استقبالم آمد با همان لبخ

قبل از رفتن دست آقاجون را بوسید و همگی « نمی دانستم این رنگ بهت می آد»نبود. فقط یک کلمه بر زبان آورد: 

 به راه افتادیم.

ای که از این به بعد به من تعلق داشت، چه جای باصفایی!  وارد باغی شدیم که در آن عمارتی زیبا قرار داشت. خانه

تا چشم کار می کرد درخت های سرو و کاج در امتداد جاده ای عریض سر به فلک کشیده بودند. باغچه های پرگل و 

درختان به بار نشسته و پرشکوفه در گرداگرد حیاط، و در میان آجرهای کف حیاط سبزه هایی که روییده بودند، 

 زیبای بهار را به چشم می آورد. فصل



عمارت در وسط حیاط و از دو طبقه تشکیل شده بود. پله های سنگی از دو طرف به ایوان بزرگی ختم می شد. ستون 

های گچ بری شده کنار طارمی به چشم می خورد. آینه کاری ها و نقاشی های روی سقف و دیوارها نشان از قدمت 

 آن می داد.

کاووس این خانه را با دنیا عوض نمی کرد. من هم حاضر نبودم از آن جا دل بکنم. یک حالت عرفانی  بی خود نبود که

 داشت که آدمی را جذب می کرد.

خانم امین السلطنه و حوری و چند تن از آشنایان نزدیک به استقبالمان آمدند و ما را به سالن بزرگی راهنمایی 

تک تک آنها را بهم معرفی کرد. بعضی از آنها آنقدر فیس و افاده داشتند  کردند. مهمان ها محدود بودند و کاووس

که فکر می کردم اگر تلنگری به آنها زده شود می شکنند و هرگز نمی توانستم تصور کنم برای مدت طوالنی با آنها 

  در جایی سر کنم، خشک و عبوس و متکبر!

این ها را بیشتر از یک بار دیگر نمی بینی و آن هم در »رد: نمی دانم کاووس فکرم را خواند که زیر گوشم نجوا ک

 «عروسی. فقط باید این دو شب آنها را تحمل کنی

بغضی از مهمان ها خونگرم و مهربان بودند، صورتم را می بوسیدند و تبریک می گفتند. خانم امین السلطنه از پیش 

 پیدا کرده بود. خانم بزرگ و خانم کوچک تکان نمی خورد. هرکس جفت خود را

کاووس تمام مدت در کنارم بود و مرا تنها نگذاشت. هر وقت چهره ی او را می نگریستم احساس امنیت و آرامش 

 می کردم. خوشبختی من در دست های او بود و باید آن را به دست می آوردم.

چه می کرد؟! آیا خسرو در کنارش  نمی دانم چرا آن شب بارها و بارها به یاد گیسو افتادم، در آن ساعت از شب او

هست؟ یا به تنهایی مشغول خواباندن شهالست. ولی معلوم بود که دلش با من است چون قیافه ی محجوبش از ذهنم 

 بیرون نمی رفت.

آقاخان و اقدس خانم دست روبه رویم نشسته بودند و با دیدن آنها عذاب وجدان به سراغم می آمد. من، آنها و 

 همه در سرنوشت گیسو شریک جرم بودیم.خسرو همه و 

« اگر هوای این جا برات سنگینه می خواهی در باغ قدمی بزنیم»آنقدر پکر بودم که کاووس متوجه حالم شد و گفت: 

 با روی خوش از سخنش استقبال کردم چرا که بهترین موقع برای گفتن بیماری ام بود.

تادیم، احساس شرم می کردم و حرفی برای گفتن نداشتم با این که چند از پله ها پایین آمدیم و به سمت باغ راه اف

بار او را دیده بودم ولی هنوز به وجودش عادت نکرده بودم و این برای اولین بار بود که به تنهایی با او همراه می 

را نگاه کن تمام بیا تا جاهای باصفای این خانه را نشانت بدهم، این سرو »شدم. کاووس که حال مرا فهمید گفت: 

 «خاطرات بچگی و جوانی من در آن خالصه شده

هرچه در این جعبه می بینی یادگاری »و دست کرد در البه الی برگ هایش و جعبه ای را بیرون کشید و ادامه داد: 

این »د: و درش را باز کر« عزیزی است که در این جا پنهان کرده ام و جز خودم و حاال تو، هیچ کس از آن خبر ندارد

مداد یادگار دوران دبستان است، این تیله ها خاطرات دوستم حمید را زنده می کند، این دفترچه شاهپور برادرم، 

کالس هفتم به من هدیه داد و ... و ... و این چند تار مو روزهای آخر عمر پدرم را به یادم می آورد، آنها را به عنوان 

 «ردمیادبود چیدم و درون این جعبه پنهان ک

کاووس چند دقیقه تار موها را در دست گرفت و بعد مثل این که از خواب بیدار شده باشد به خود آمد و معذرت 

حاال وقت گفتن این حرفه ها نیست نگاه کن این قسمت خانه قبالً گلخانه باصفایی بود که پدر به »خواهی کرد و گفت: 



ردن از آن را ندارد و بعد از مرگ پدرم کم کم به بیغوله دست خود آن را ساخت ولی حیف که عمرش کفاف لذت ب

 «ای تبدیل شد

هر قسمت از باغ را با شوق و ذوق برایم تشریح می کرد و معلوم بود که سراسر این خانه از خاطرات او پر شده 

، ساکت و آرام به است. وقتی مرا دید که فقط ایستاده ام و مناظر را تماشا می کنم و هیچ عکس العملی نشان نمی دهم

از من می »طرف درخت سرو رفت و جعبه را سرجایش قرار داد و به سراغم آمد و ناگهان دستم را گرفت و گفت: 

 «نه، نه، این چه حرفی است که می زنید؟»من که هول شده بودم به تندی گفتم: « ترسی؟!

خواست همان روز اول با تو چند کلمه  ولی چشمات چیز دیگری می گوید، دلم می»به چشمانم نگاه کرد و گفت: 

صحبت کنم ولی خوب پایبند رسم و رسوم بودن باعث می شه که خیلی حرف ها زده نشود. ولی حاال می خواهم 

 «بدانم تو با میل و رغبت همسر من شدی و یا این خواسته ی دیگران بوده؟

م جز شنیدن این سوال، سرم را به زیر انداختم و خدایا این چه سوالی بود! خودم را برای هر چیزی آماده کرده بود

نمی دانستم در جوابش چه بگویم؛ خواست خودم بود ولی نه آن خواستی که او منظورش بود. با میل و رغبت قبول 

کرده بودم اما دلم هنوز راضی نبود. آیا اگر می گفتم که زور و اجباری در کار نبوده به او دروغ گفته ام؟ به حتم نه! 

 فقط از من پرسیده که خود مایل بودم یا خانواده ام. او

صورتم را باال آوردم و به چشمانش نگاه کردم. هیچ وقت دلم نمی خواست به آن چشم ها دروغ بگویم به آهستگی 

 «خودم مایل بودم»گفتم: 

ی کنم، خواهی دید! مرا از شک و تردید نجات دادی، خاتون ... من تو را خوشبخت م»او نفس عمیقی کشید و گفت: 

بیا برویم عزیزم که بیشتر از این نمی شود »و بعد تستم را به گرمی فشرد و ادامه داد: « خوشبخت ترین زن عالم

 «مهمان ها را منتظر نگه داشت

نمی »و بعد از لحظه ای سکوت گفتم: ...« یه دقیقه صبر کن »هنوز چند قدمی دور نشده بودیم که من من کنان گفتم: 

م باید حرفم را بزنم یا بگذارم برای موقعیتی دیگر ولی از آن جا که مرد و زن هیچ رازی را نباید از هم پنهان دان

 «کنند پس خیلی زود می روم سر اصل مطلب

  او با تعجب به من خیره شد و منتظر بود تا راز سر به مهرم را برایش تعریف کنم.

مل هیجان و ناراحتی را ندارم، نه این که بخواهم بگویم که نامالیمات زندگی من زیاد تح»با کمی تأمل به آرامی گفتم: 

را نمی توانم تحمل کنم چون این را می دانم که زندگی زناشویی روزهای خوب و بد با هم داره. شادی در مقابل 

ست، باز از نو شروع سختی و داشتن در مقابل نداشتن هست. اگر از نظر مالی به نقطه ی صفر هم برسیم برایم مهم نی

می کنیم. این ها را گفتم که بدانید همیشه در کنارتان هستم ولی گهگاهی دچار سردردهای شدید می شوم که بعد از 

ساعتی استراحت و خوردن مسکن به حالت عادی برمی گردم. شاید باید زودتر از اینها بهتان می گفتم ولی همیشه 

 «منتظر فرصت مناسبی بودم

نمی دانم در جواب این همه خوبی چه بگویم؟ تو »بهت زده نگاهم می کرد و بعد از سکوتی طوالنی گفت: او همچان 

 «آن قدر باصفا هستی که این بیماری که هیچ اگر بیماری ناعالجی هم داشتی فکر نمی کنم می توانستم از تو بگذرم

! در مقابل قلب مهربانت که از جنس بلوره قول می دهم که تو را خوشبخت کنم»و بعد دستهایم را گرفت و گفت: 

 «فقط همین را می توانم بگویم



ولی من آن چنان که او می گفت خوب و باصفا نبودم. من دلم را یک بار به کس دیگری سپرده ام! ای کاش می 

یش توانستم درباره ی عشق بی فرجام خودم هم برایش بگویم. اگر روزی بفهمد نمی گوید تو گرگی در لباس م

بودی که با حرف های فریبنده ات مرا گول زدی. حرف از سردرد می زدی که آن چنان مهم نبود ولی از درد دلت 

 سخن نگفتی. تو مرا فریب دادی. تو مرا فریب دادی. این جمله در ذهنم بارها و بارها تکرار شد.

دم؟ و یا دلهره و نگرانی از آینده. با صدای دستم را از دستانش بیرون کشیدم. نمی دانم چرا ! آیا به یاد خسرو افتا

 فخری خانم به جمع دیگران پیوستیم و تا پاسی از شب دور هم بودیم.

بعد از یک هفته غیبت، صبح زود از خواب برخاستم و با عجله خود را برای رفتن به مدرسه آماده کردم. هنوز به سر 

وای خدایا دلم نمی خواست به این زودی ها بچه ها از جریان  کوچه نرسیده بودم که از دور ماشین کاووس را دیدم.

 «سالم، صبح بخیر سوار شو تا برسانمت»بویی ببرند. کاووس با قیافه ای متبسم در ماشین را باز کرد و گفت: 

از : »نگاهی به صورتم انداخت و گفت« راه طوالنی نیست، خودم می توانم بروم»سوار شدم و از او تشکر کردم و گفتم: 

وای او چه فکر می « این به بعد مسئولیت تو با منه ولی اگر دوست نداری می توانم نرسیده به دبیرستان پیاده ات کنم

زیاد تو فکر این جور »کرد، هنوز حرفش تمام نشده بود که موضوع را برایش تعریف کردم و او لبخندی زد و گفت: 

کاوتر از این حرفها هستند و به تو قول می دهم قبل از این که وارد چیزها نرو! این دخترهایی که من می شناسم کنج

کالس شوی چند تا از بچه ها بهت تبریک بگویند و حتی مشخصات مرا هم داشته باشند. حاال اخمات را باز کن. اگه 

تا  می دونستی که وقتی می خندی چقدر زیباتر می شی این همه سگرمه هات رو تو هم نمی کردی! حیف این دو

 «چالت نیست که با اخم آن راپر می کنی. خوب حاال ببینمت

 «زندگی را سخت نگیر. ظهر می آیم دنبالت. خدانگهدار»با لبخندی به طرف او برگشتم و او ادامه داد: 

هتر همان طور که او گفته بود بچه ها همه چیز را از سیر تا پیاز می دانستند. حتی جشن شب جمعه را. مثل این که او ب

از من هم جنسانم را شناخته بود. در مدرسه غوغایی بود از این که دل غریبه را به دست آورده ام عدهای حسادت 

عجب شانسی »می کردند و عده ای دیگر خوشحال بودند. بازار شایعه داغ داغ بود، هر کس اظهار نظری می کرد. 

دختره معلوم نیست که با چه دوز و کلکی پسره را به دام آوردی، پسره هم تحفه ای نبود، پسر شاهزاده های قاجاره، 

 «زندگی را سخت نگیر!»و من بی تفاوت از تمام آنها گذشتم. یاد حرف کاووس افتادم: ...« انداخته 

 ظهر وقت تعطیل شدن مدرسه، بچه ها چهارچشمی من و کاووس را می پاییدند.

اهلل مثل این که دوستانت به ما خیلی ارادت دارند و یا شاید هم ماشاءاهلل، ماشاء»وقتی سوار ماشین شدم او گفت: 

 «حسادت می کنند

بیشتر کنجکاوند، چون فکر نمی کردند من به این زودی ازدواج کنم حاال می خواهند ببینند »با لبخندی به او گفتم: 

 «اون طرف کیه که دل مرا به دست آورده!

روس خانم ما قصد ازدواج نداشته! باید خیلی به خودم ببالم که جواب پس ع»همان طور که رانندگی می کرد گفت: 

 «مثبت گرفتم حاال به نظر خودت انتخاب چگونه بوده؟

 «من انتخاب نکردم، بلکه انتخاب شدم»با لبخندی دوباره گفتم: 

آمد که به این  عجب جواب به جایی دادی! به نظر نمی»دیگر نتوانست جلو خودش را بگیرد، قهقهه ای زد و گفت: 

حاضرجوابی باشی! از این که با من راحتی خیلی خوشحالم. همیشه دوست داشتم همسر آینده ام با من احساس 

 «راحتی کند. صمیمی بودن، زندگی را دلچسب تر می کند



والپرسی از وقتی به خانه رسیدم؛ پستچی نامه ی گیسو را به دستم داد. با خوشحالی آن را باز کردم بعد از سالم و اح

تک تک افراد خانواده، تبریک گفته و آرزوی خوشبختی مرا کرده بود، خیلی ناراحت بود که نتوانسته در مراسم 

اگرچه به تازکی سر خسرو شلوغ »شرکت کند ولی قول داده بود برای عقد و عروسی خودش را برساند و نوشته بود: 

رسانم و خبر خوشی برایتان دارم و آن این که خسرو نماینده ی تر شده ولی اگر او هم نتواند بیاید، خودم را می 

مجلس شده و به حدی گرفتاره که کمتر در خانه پیدایش می شود و هرچند که ما دیگر نمی توانیم برای اقامت به 

  «شیراز بیاییم ولی چه باید کرد

ین که خسرو تصمیم عاقالنه ای گرفته بود بقیه ی نامه به شهال اختصاص داشت و از شیرین زبانی او نوشته بود. از ا

 بسیار خوشحال بودم.

کاووس به ندرت به خانه ی ما می آمد مگر این که دعوتش می کردند. هر روز مرا سر کوچه پیاده می کرد و می 

رفت و دوباره فردا صبح سر ساعت معین منتظرم بود. منضبط بود و از بدقولی به شدت نفرت داشت. اگر قولی می 

  اد حتماً عمل می کرد. اگر قراری می گذاشت سر ساعت معین آن جا حاضر می شد.د

کم کم به او عادت کردم و او را باور داشتم هرچند که هیچ وقت نگاهش مثل نگاه خسرو دلم را نلرزاند و حاال تازه 

ن فرق داشت یک مجنون می فهمیدم که رابطه ی زن و شوهر فرق دارد و دنیای مخصوص به خود داشت. ولی او با م

منتظر من بود من لب تر کنم و چیزی « صبح به صبح اگر تو را نبینم صبحم بخیر نمی شود!»تمام عیار بود، می گفت: 

 از او بخواهم. دل همه را به دست آورده بود، از آقاجون گرفته تا دوقلوها!

؛ از عطر و ادکلن و روبان و کاله تا پارچه و هر وقت خانم کوچک او را دعوت می کرد امکان نداشت دست خالی بیاید

کتاب برای دوقلوها. با هر کس به زبان خودش سخن می گفت، پای درد دل خانم بزرگ می نشست، برای آقاجون 

چند بیت از حافظ می خواند و از دست پخت خانم کوچک تعریف م یکرد و وقتی متوجه شد آنها در تدارک جهیزیه 

شما خانه و زندگی مرا دیده اید فکر نکنم چیزی کم و »چ رودربایستی به آقاجون گفت: هستند، یک شب بدون هی

کسر داشته باشد حاال اگر خاتون خانم چیز جدیدتری بخواهد مسئله ای نیست همه را عوض می کنم. پس خواهش 

ر کردند فایده ای و هر چه آقاجون و خانم کوچک اصرا« می کنم شماها زحمت نکشید هر چه دارم متعلق به اوست!

 نداشت.

در درس هایم مانند یک معلم جدی و سخت کوش کمک می کرد. اگر در تکالیفی که برایم در نظر گرفته بود 

کوتاهی می کردم به شدت ناراحت می شد و تکلیف بعدی را دو برابر می کرد. وقت درس خواندن چنان قیافه اش 

  اخت و شاید اگر کمک های او نبود آن سال چند تا تجدید می آوردم.تغییر می کرد که مرا به یاد دبیرمان می اند

هنوز یک ماهی از نامزدیمان نگذشته بود که ژورنالی از جدیدترین مدل های لباس عروس برایم آورد، با هم 

چند » مشغول ورق زدن بودیم و او از من خواست که یکی از آنها را انتخاب کنم، چون وقت زیادی نمانده بود گفتم:

 «ماهی به تابستان مانده

درسته ولی من سفارش این لباس را به فروشگاهی در فرانسه می دهم و تا من بخواهم سفارش بدهم و آنها »گفت: 

 «برایمان آماده کنند و بفرستند وقت زیادی می برد

ترین خیاط ها هستند و این مدل حاال مجبور نیستیم از فرانسه تهیه کنیم، در همین شیراز و یا تهران به»به او گفتم: 

 «ها را خیلی راحت می دوزند



یک بار که بیشتر نمی خواهم عروسی کنم و برای همین می خواهم همه چیز از بهترین نوع باشد. جواهرات، »گفت: 

ی لباس هایی با جدیدترین مدل ها ... کفش و کیف و کاله، همه چیز را به همان فروشگاه سفارش خواهم داد. دلم م

 «خواهد آن شب مانند یک الماس بدرخشی، تو لیاقت بیشتر از این ها را داری

به فکر پول »بی محابا پول خرج می کرد. مثل این که برایش ارزشی نداشت و اگر اعتراضی می کردم می گفت: 

می خواست خودش به تنهایی همه ی کارها را انجام می داد و از هیچ کس کمک « نباش، پول برای خرج کردن است

 مگر برای راهنمایی.

آن قدر گرفتار بود که کمتر او را می دیدم. خیلی سریع مرا به مدرسه و از آن جا به خانه می آوردم و بعد به دنبال 

کارهایش می رفت و من هم در این مدت درگیر امتحانات بودم. نتیجه ی قبولی را به همراه او گرفتم. از خوشحالی 

م، باورم نمی شد که این نمره های خودم باشد، همه را مدیون زحمت های کاووس بودم. آن قدر سر از پا نمی شناخت

هیچ تشکری برای من باالتر از قیافه ی »ذوق زده بودم که تند تند از او تشکر می کردم. او با لبخند همیشگی گفت: 

 «خندان تو نیست

تا »باس عروسی را ببینم کاووس موافقت نکرد و گفت: سفارش ها خیلی زود از فرانسه رسیدند. هر چه کردم که ل

روز موعود وقتی نمانده، مگر نه این که خودت گفتی لباس را من انتخاب کنم، پس چند روز دیگر هم تحمل کن می 

 «خواهم برات تازگی داشته باشه

مراه خانم هایشان آمدند. خانم امین السلطنه و دخترها از تهران آمدند و چند روز بعد هم برادرهای کاووس به ه

کاووس از اخالق و روحیات آنها به تفصیل برایم گفته بود. خانم های خوب و مهربانی بودند ولی نچسب و سرد به 

نظر می آمدند؛ ولی در عوض خانم امین السلطنه و دخترها مثل پروانه دور من می چرخیدند و می گفتند با این که 

خیلی زحمت کشیدهما را به سر و سامان رسانده است و با این که پدر نداشتیم او کاووس آخرین پسره ولی برای ما 

 هیچ چیز برایمان کم نگذاشته است. همیشه آرزو داشتیم عروسی اش را ببینیم وحاال به مراد دلمان رسیدیم.

ریده بود ولی چیزی از چند روز بیشتر به عروسی نمانده بود که گیسو و شهال از راه رسیدند با این که خسته و رنگ پ

 زیبایی اش کم نشده بود، حیف این همه زیبایی که خسرو قدر آن را نمی داند.

من دیگه به اون جهنم برنمی گردم، »در بغل خانم کوچک بغضش ترکید و گریه ای سر داد که دل همه را لرزاند: 

می آید آنقدر خسته و خرده که حال دو عاجز شدم تو شهر غربت، دق کردم! از صبح تا شب دنبال کاره بعد هم که 

کلمه حرف زدن ندارد. اگر هم حرفی بزنم می گه چی برات کم و کسر گذاشتم؟ از سیاهی زغال تا سفیدی کچ برات 

مهیا کردم. کتک می زنم، بد دهنم؛ الابالی هستم، خسیسم؟ چه عیبی دارم که این قدر به جونم نق می زنی، ولی من 

هیچ احساسی نسبت به زن و فرزندش نداشته باشه به چه درد می خوره؟ یادتونه جونش  نمی خواهم، شوهری که

برای شهال در می رفت حاال بیایید نگاه کنید اونم کم کم دل آقا را زده، من دیگه به اون خراب شده برنمی گردم. به 

 «تکم می زد ولی احساس داشتخدا خسته شدم! منو مجبور به برگشتن نکنید من اون جا می میرم، کاشکی هر روز ک

دختر شوهر که انار »آقاجون که از ناراحتی مشت گرده کرده اش را به دندان فشار می داد رو کرد به گیسو و گفت: 

شیرین و یا ترش نیست که به همین راحتی دلت را بزنه! صبر داشته باش! این قدر ناشکری نکن. همه ی مردها که 

خون بهت می داد بخوری خوب بود؟ اگر الت و زن باز بود راضی بودی؟ ما همه بنده مثل هم نمی شوند اگر نون و 

های ناشکر خدا هستیم که هر چیز که بهمون بده چیز دیگری از او می خواهیم! می دونم اخالق خوبی نداره ولی 

 «محسناتش زیاده، مرد کاری و فعالیه. همین یکی از محسنات اوست



وقت رفتن با هم می رویم. باید بیایم با او حرف بزنم شاید او هم در زندگی »دامه داد: و بعد از کمی فکر کردن ا

 «کمبودهایی داره، حاال زیاد تو فکرش نرو، ناسالمتی عروسی خواهرته

گیسو روی سخن آقاجون حرف دیگری نزد. شهال را بغل کردم و دست گیسو را گرفتم و به اتاق خودشان بردم. 

 بهتره تو هم استراحت بکنی، حالت بهتر می شه خسته ی راه هستیم»و به او گفتم: بچه را خواباندم 

دلم نمی « وقتی خسته ام خوابم نمی بره. تو برایم تعریف کن ببینم این مدت چه خبرها شده؟ از آقاداماد بگو»گفت: 

م آن را شکسته بودم. خواست از خوبی های کاووس حرفی بزنم به اندازه ی کافی دلش شکسته بود، دلی که خود

  وقتی قیافه ی محزون او را دیدم عذاب وجدان به سراغم می آمد و خود را باعث بدبختی او می دیدم.

دوباره سردرد لعنتی به سراغم آمد. سردردی که ارمغان خسرو بود. تا چند روز حال خوبی نداشتم. دلم از دیدن 

ووس نصیبم می شد. او به گیسو تعلق داشت اگر با خسرو به گیسو ریش ریش می شد، نباید شوهر خوبی مانند کا

جهنم دره ای رفته بودیم حاال دیگر همه چیز تمام شده و کاووس به خواستگاری گیسو آمده بود. هم من خوشبخت 

  بودم و هم او.

هم برای حالم  تردید و دودلی در تمام وجودم رخنه کرده بود. هر چه کردم که کاووس را فریب دهم نتوانستم و او

نگران بود. دلهره و اضطراب این ایام را بهانه کردم و او با حرف های امیدوارکننده سعی می کرد مرا تسکین دهد. 

هرچند که او با هوش تر از این ها بود و جو نامساعد خانه و قیافه ی زار گیسو همه چیز را لو می داد ولی من نمی 

 خانوادگی دخالت بدهم. خواستم او را به این زودی در مسائل

ملوک خانم، آرایشگری که خانم امین السلطنه با خود از تهران آورده بود صبح زود با وسایل مخصوص که همراه 

داشت، آمد و با مهارت شروع به کار کرد و از روی مدل عکسی که در اختیار داشت مرا آراست. ساعت ها زیر 

عزیزم باید تحمل کنی! تو زندگی ما »زن خوشرویی بود می گفت:  دستش بودم و احساس خستگی می کردم. او که

انسان ها بعضی از اتفاقات یک بار می افتد مثل همین عروسی، پس باید تحمل کنی تا جزو بهترین ها بشی. حاال صبر 

و کن. مرحله ی اول کارم که تمام شد می تونی یک ساعتی استراحت کنی. زیادم وول نخور که من حوصله ی جر 

 «بحث با کاووس خان را ندارم ... آنقدر سفارش کرده که خدا می داند

نزدیکی های ظهر بود، که لباس را که با ملحفه ای پوشانده بودند آوردند. بعد از اتمام کار آرایشگر که ساعت ها 

ختر کمی صبر د»طول کشید؛ نوبت پوشیدن لباس رسید. ملوک خانم حتی اجازه نداد که خودم را در آینه ببینم: 

این تنها صدایی بود که از حنجره ام خارج ...« وای »ملحفه را به کناری زد « داشته باش! حاال نوبت پوشیدن لباس است

 شد.

باورم نمی شد که آن لباس مال من باشد حتی در عالم خواب هم چنین چیزی را نمی توانستم تصور کنم. پیراهن 

ژپن زیر آن می خورد، با یقه ای باز و دستکش بلند و شنلی که به پشت شانه  بلندی با دامن پرچین فنردار که چند

هایم وصل و تا روی زمین کشیده می شد. جنس پارچه از ابریشم ناب و حریر اعال بود. با احتیاط لباس را به تن 

 کردم. ملوک خانم تاجی بر سرم نهاد و مشغول آراستن موهایم شد.

مأمورم و معذور ! کاووس خان گفته می خواهم اولین کسی باشم که »داد می گفت:  هیچ کس را به اتاق راه نمی

خانه شلوغ بود و همه می خواستند کار « عروس را می بینه، حتی خود عروس خانم هم اجازه ی دیدن خودش را نداره

 آرایشگری که از تهران آمده بود، ببینند.



م حسابی به خودش رسیده بود. کت و شلوار هشت دکمه با یقه ای حدود ساعت سه و چهار بود که کاووس آمد. او ه

بزرگ که به تازگی مد شده بود به تن داشت. موهایش را روغن زده و ادکلنی که بویش در تمام فضای اتاق پیچیده 

 و« دستت طال! همان چیزی شد که می خواستم»بود. در آستانه ی در میخکوب شد و رو کرد به ملوک خانم و گفت: 

یک پرنسس واقعی، خیلی زیبا »به سویم آمد و دستم را گرفت و مرا چرخاند و سرتاپایم را برانداز کرد و گفت: 

 «شدی

وقتی خود را در آینه ی قدی دیدم فهمیدم که ملوک خانم چقدر خبره است. کاووس در کنارم بود، چقدر به هم می 

 آمدیم.

در خانه ی خودش از آقاجون گرفته بود. شاید بشود گفت یکی از  او از قبل، اجازه ی برگزاری عقد و عروسی را

زیباترین قسمت های خانه اتاق آینه بود. دورتادور اتاق آینه کاری شده و هیچ روزنه ای به بیرون نداشت و وقتی در 

  را می بستی خودت را در حصار از آینه می دیدی!

از اجناس لوکس بود از آینه و شمعدان گرفته تا ظروف فخری و حوری سفره ی عقد را چیده بودند. همه چیز 

کریستال نقل و نبات. محیط خیلی ساکت و آرام بود وجز صدای عاقد صدای به گوش نمی رسید. فخری و حوری و 

بانو بر روی سرم قند می ساییدند. گیسو به بهانه ی بچه از این کار امتناع کرد. منظور او را به خوبی درک کردم چون 

رسم و رسوم این کار به عهده ی زنان خوشبخت بود. دلم می خواست توان آن را داشتم که از جایم بلند شوم و  طبق

 او را به اتاق بیاورم.

وقتی عاقد خطبه ی عقد را جاری کرد بدون هیچ تردیدی با توکل به خدا بله را گفتم و وقتی کاووس کنارم نشست و 

این جمله ای بود که « آیا می توانم او را خوشبخت کنم؟»احساس آرامش کردم تور را از صورتم عقب زد با دیدنش 

 به ناگهان در ذهنم نقش بست و دستان گرم او مرا امیدوار کرد.

جواهراتی که کاووس سفارش داده بود واقعاً بی نظیر و زیبا بود. نگین های زمرد و برلیان بر گردن و دستم می 

که کاووس جهیزیه را قبول نکرد دو قواره زمین به نامم کرد و کاووس هم باغی در  درخشیدند. آقاجون به علت این

 قباله ام ثبت کرد. بعد از مراسم، چند عکس یادگاری گرفتیم.

کم کم مهمان ها آمدند. مهمان های از خودراضی که قرار بود برای بار دوم آنها را ببینم، در میان مدعوین حضور 

و چراغانی کرده و دور تا دور صندلی چیده بودند. نوازندگان می نواختند و به مجلس شور و  داشتند. حیاط را مفروش

نشاط بخشیده بودند. چشمان آقاجون و خانم کوچک از شادی برق می زد و از این که مجلس آبرومندانه برگزار 

 یمه های شب ادامه داشت.شده راضی و خشنود بودند. بعد از شام غریبه ها رفتند و مجلس گرم و دوستانه تا ن

چقدر ساعات خوش زندگی به سرعت می گذرد؛ در یک چشم به هم زدن همه چیز تمام شد و وقت خداحافظی فرا 

رسید، حاال می فهمم که بانو و گیسو چه حالی داشتند. دل کندن از کسانی که سال ها با آدم زیر یک سقف زندگی 

تک افراد خانواده را نگاه می کردم دلم می لرزید. هیچ وقت باورم نمی  کرده اند، چه سخت و ناگوار است. وقتی تک

 شد که باید روزی آنها را ترک کنم.

کاووس در تمام مدت در کنارم بود و دلداریم می داد. خودم را محکم گرفته بودم که ناگهان بغضم نترکد با همه 

ان! با فکرهای بیهوده زندگی ات را تباه نکن. بخت قدر این مرد را بد»خداحافظی کردم. خانم بزرگ نصیحتم کرد: 

 «خوبی نصیبت شده. او مرد زندگیست، تو فقط باید با او همقدم شوی



نوبت به خانم کوچک رسید، دیگر نتوانستم خودم را کنترل کنم و بغضم ترکید و خانم کوچک هم مرا همراهی کرد. 

خوب نیست! شب به این مبارکی را »ا را از هم جدا می کرد گفت: خانم امین السلطنه به سراغمان آمد و در حالی که م

حیف نیست خرابش کنید؟ شما که دیگر تجربه دارید، دو تا دختر به خانهی بخت فرستاده اید اگر شما بر خودتان 

 «مسلط نشوید توقعی از خاتون نداشته باشید

یه و عزیز دردانه ی آقاشه، بدجوری بهش این آخر»خانم کوچک در حالی که اشک هایش را پاک می کرد گفت: 

 «عادت کرده بودیم

این جا هم متعلق به شماست! او عزیز دردانه ی همه ی ماست ما که آنها را تنها نمی »خانم امین السلطنه گفت: 

 «گذاریم. شما هم آنها را تنها نگذارید، بچه ها در هر سنی که باشند به بزرگترها احتیاج دارند

 «خانم جون ناراحت نباشید از فردا شب ما آنجا هستیم این قدر می آییم که خودتان بیرونمان کنید» کاووس گفت:

احمد و محمود با قیافه ای مفلوک در گوشه ای ایستاده بودند. آنها هم به من خیلی عادت داشتند، سنگ صبورشان 

اول را به گوشم برسانند. به سراغ آنها رفتم بودم. از مدرسه که می آمدند بر هم پیشی می گرفتند تا خبرهای دسته 

ما را دست به « بهتون سر می زنم، شماها هر وقت دلتان هوای مرا کرد به این جا بیایید»و هر دو را بوسیدم و گفتم: 

 دست دادند و رفتند، فقط خاله خانم ماندگار شد.

ا درآورد و به جارختی آویزان کرد و کنارم لبه ی تخت نشسته و با نگین های لباسم بازی می کردم. کاووس کتش ر

می دونم برای هر »روی زمین زانو زد و چانه ام را گرفت و باال آورد و در حالیکه در چشمانم خیره شده بود گفت: 

دختری جدا شدن از خانواده سخته ولی قول می دهم این جا احساس راحتی بکنی. تو را آنچنان خوشبخت کنم و 

ند شوی که طاقت یک لحظه دوری ام را نداشته باشی. خب حاال بخند و این قیافه ی عبوس را از طوری به من عالقم

 «خودت دور کن که اصالً بهت نمی یاد

دیروقت بود که از خواب بیدار شدم، از کاووس خبری نبود به این طرف و آن طرف غلتیدم، تا شاید دوباره بخوابم. 

م، همه برایم غریبه و ناآشنا بودند. همان طور که دراز کشیده بودم کاووس با خجالت می کشیدم از اتاق بیرون بیای

سالم به عروس خانم! مثل این که خیال بیدار »یک سینی صبحانه وارد شد. پرده ها را کنار زد و پنجره را باز کرد: 

 «شدن نداری؟ االن است که سر و کله ی مهمان ها پیدا شود

خانم خانما امروز پاتختی است و باید به عرضتان برسانم که الساعه از »مرا دید گفت:  و وقتی قیافه ی تعجب زده ی

لقمه ای « خدمت پدر و مادر شما می آیم و احوالتان را خیلی پرسیدند و تا یکی دو ساعت دیگر تشریف می آورند!

  «امروز اینو بپوش»د و گفت: گرفت و به دهانم گذاشت و به سراغ کمد لباس رفت و یکی را از بین آنها انتخاب کر

 «چه خبره!»با دیدن آن همه لباس گفتم: 

همه سفارش های فرانسه است که تازه رسیده، مهمانی زیاد در پیش داریم. هر دفعه یکی را بپوش، دلم می »گفت: 

 «خواهد همیشه بهترین باشی

ون و خانم کوچک را مثل این که بعد مجلس خوبی بود از آن آدم های خشک و یخ زده ی دیشب خبری نبود. آقاج

 از سال ها می دیدم. آنقدر ذوق زده شده بودم که شادی ام را نمی توانستم پنهان کنم.

گیسو را در کنار خود نشاندم و از او با آب و تاب برای کاووس تعریف کردم. کاووس احوال خسرو را پرسید و به او 

این »گیسو عذرخواهی کرد و گفت: « ودیم، یک نوک پا تشریف بیاورید؟سالم مرا برسانید و بگویید قابل نب»گفت: 

گیسو دختر راحتی بود و زود با دیگران می جوشید « روزها به قدری گرفتاره که حتی به زن و فرزندش هم نمی رسه



دلش  و خیلی آسان درد دلش را بیرون می ریخت و اگر من با سیخونک به پهلویش نزده بودم، خیلی راحت سفره ی

 را برای کاووس باز می کرد.

در این مدت حسابی روحیه اش عوض شده بود و احساس دلتنگی نمی کرد، مثل این بود که هنوز به این خانواده 

 تعلق دارد نه یادی از خسرو می نمود و نه یک بار جای او را می کرد.

اووس قول گرفت که ماه بعد در تهران مهمان مسافرها یکی یکی رفتند. اول از همه گیسو به همراه آقاجون، و از ک

قدر یکدیگر »آنها باشیم. خانم امین السلطنه دیرتر از دیگران راهی شد و قبل از رفتن ما را به کناری کشید و گفت: 

را بدانید و پشتیبان هم باشید. هیچ کس به اندازه ی زن و شوهر به هم نزدیک نیست. با هم مهربان و غمخوار باشید. 

  «هنگام قهر و دلخوری مانند آب بر روی آتش شعله های خشم همدیگر را خاموش کنیدبه 

با رفتن مهمان ها خانه از شلوغی و هیاهو افتاد و سکوت جای آن را گرفت، کاووس به ندرت از خانه بیرون می رفت. 

ه بی کار و یا برعکس آنقدر این طور که برایم توضیح داده بود کار او ساعت مشخصی نداشت، ممکن بود یکی دو هفت

سرش شلوغ باشد که تا دیروقت نتواند به خانه بیاید. همان طور که قول داده بود اکثر شب ها یک سری به خانم 

کوچک می زدیم. احساس خوشبختی می کردم. هیچ غمی در دل نداشتم. به او عادت کرده و از زندگی ام راضی 

 حتی یک لیوان آب اگر می خواستم حاضر و مهیا بود. بودم. در خانه کاری نداشتم انجام دهم،

با این که چند نفر در آن خانه کار می کردند ولی همیشه سکوت و آرامش بر همه جا حکمفرما بود. کسی حق 

صحبت کردن با صدای بلند نداشت. رأس ساعت هفت صبح شروع به کار می کردند و ساعت هفت شب از خانه می 

قوب و عذرا خانم به طور مدام در آن جا زندگی می کردند. همه چیز از روی برنامه اجرا می رفتند و فقط مشتی یع

  شد و نظم سرلوح ی کار هگمگان بود. ساعت هشت صبح صبحانه، دوازده و نیم ناهار و هفت شب شام.

و به مو اجرا می کاووس طاقت هیچ گونه بی نظمی را نداشت و در برخورد با آنها چنان جدی بود که اوامرش را م

کردند و از من هم می خواست که با آنها همین گونه رفتار داشته باشم، ولی من هرگز نمی توانستم مانند او باشم. من 

آقا ماشاءاهلل و آقامصطفی و خورشید خانم را جزو اعضای خانواده می دانستم. با آنها بزرگ شده بودم و حتی در 

کردم انگار که عزیزی را از دست داده باشم و کاووس هم نمی توانست روحیه ی مرگ آقا ماشاءاهلل چنان گریه می 

 مرا عوض کند و این را به خوبی فهمیده بود.

مهمانی های خانوادگی تمام شد و حاال نوبت به دوستان کاووس رسیده بود. هر چند که از بعضی از آنها خوشم نمی 

به ظاهر افراد توجه نکن! شاید آنها ظاهراً »حال با مهربانی گفت: آمد و او هم به خوبی متوجه شده بود، با این 

نتوانستند در دل تو بنشینند ولی آدم های خوب و مهربانی هستند با یکی دو دفعه نشست و برخاست متوجه خواهی 

لی بعضی شد. انسان نه تنها به خانواده بلکه به دوست هم احتیاج دارد. بعضی از دوستان برای مدت خاصی هستند و

 «دیگر مثل سرهنگ و خانمش دوستانی هستند که باید آنها را نگه داشت

حرف هایش منطقی بود و به دلم نشست. من نباید زود قضاوت می کردم چون همان طور که گفته بود، سرهنگ و 

ان پذیرا خانمش برعکس ظاهرشان، انسان های خونگرم و مهربانی بودند که به راحتی ما را در جمع خانوادگی ش

  شدند.

سرهنگ چند سالی از کاووس بزرگ تر بود و خانمش هم با من فاصله ی سنی زیادی نداشت. دختر بامزه چهار پنج 

و « خاله جان برام کتاب می خوانی؟»ساله ای داشتند که با دیدن من چند تا از کتاب داستان هایش را آورد و گفت: 

 «لیلی! بهتره خانم مختاری را اذیت نکنی، راحتشون بگذار!»نگ گفت: آن را باز کرد و به دستم داد، خانم سره



دخترک با دقت به صورتم خیره شده بود و « اشکالی نداره، خودم هم از این کار لذت می برم»با خوشرویی گفتم: 

بان خاله جان شما مثل فرشته ها مهر»قصه را گوش می داد. بعد از تمام شدن کتاب بدون لحظه ای مکث گفت: 

او را بوسیدم و دست نوازشی به سرش کشیدم. کاووس لبخندی از رضایت بر لب داشت. او از این که می « هستید

 دید مورد توجه دیگران هستم لذت می برد، حتی اگر تعریف از طرف یک دختر بچه باشد.

. امشب که دخترم این جا منزل خودت است هر وقت بیای خوشحال می شوم»وقت خداحافظی سرهنگ گفت: 

 «فرصت مناسبی نبود یک روز سر فرصت گلخانه ام را نشانت می دهم، گل هایی که به دست خودم کاشته ام

حتماً یک روز باید گلخانه »کاووس از این که دید خانواده ی سرهنگ نظرم را جلب کرده اند خوشحال شد و گفت: 

را خودش با صبر و حوصله پرورش داده اون گلخانه  سرهنگ را نشانت بدهم. از زیبایی حرف نداره، تک تک گل ها

 «با روحیه ی تو خیلی سازگاره اگه دوست داشتی می تونیم گوشه ای از حیاط را به این کار اختصاص دهیم

آقای احمدی هم یکی از دوستان او بود که قیافه ی زیرکی داشت و هر وقت می خواست حرفی بزند اول خوب فکر 

ب را در نظر می گرفت و بعد حرفش را می زد. زن قشنگ و چاقی داشت که وقتی می خندید می کرد و تمام جوان

تمام هیکلش تکان می خورد. شبی که شام مهمان آنها بودیم از همان اول رشته ی کالم را به دست گرفت، آن قدر از 

 سفرهای خارج و پالتو پوست و جواهراتش سخن گفت که داشت حالم به هم می خورد.

هرش هم با حالتی موذیانه کنار کاووس به پچ پچ مشغول بود. کاووس که متوجه ی کالفه شدنم بود به دادم رسید شو

و از آقای احمد خواست تا کلکسیون پروانه هایش را نشانم بدهد و به سمتم آمد و بازویم را گرفت و به راه افتایدم. 

 «ات نشان می داد که هر آن ممکن است منفجر شویخوب به دادت رسیدم! قیافه »با لبخندی زیرکانه گفت: 

کلکسیون پروانه ها شاهکاری از خلقت بود. هر نوع پروانه با نقش و نگارهای متفاوت در آن به چشم می خورد. 

آقای احمدی به اختصار درباره ی هر گروه از پروانه ها توضیح می داد. نژاد و سن آنها را به خوبی به خاطر داشت و 

 وچکترین مکثی تند تند تعریف می کرد.بدون ک

آقای جوهری یکی دیگر از دوستان کاووس بود که به مناسبت ازدواج ما مهمانی مفصلی به راه انداخته و همه ی 

دوستان را دعوت کرده بود. چند تایی از آنها مثل سرهنگ و آقای احمدی را به خوبی می شناختم، عده ای هم در 

شده بودم و عده ای را برای اولین بار می دیدم. کاووس مثل همیشه در کنارم بود و کسانی  شب عروسی با آنها آشنا

 را که نمی شناختم معرفی می کرد.

مهمانی در سالن بزرگی برپا بود و اتاقی در کنار آن قرار داشت که با پرده ای جدا شده بود گه گاهی عده ای وارد و 

 هایش مردها بودند.عده ای خارج می شدند و بیشتر مشتری 

آقای احمدی در آن طرف کاووس آهسته با او نجوا می کرد، مشخص نبود چه می گوید، کاووس فقط سرش را تکان 

 «نه، شما بروید. من حوصله اش را ندارم» می داد و در آخر تنها سخنی که شنیدم گفت: 

وس برایم توضیح می داد. در همین موقع سعی نکردم کنجکاوی به خرج دهم، بی شک به من ربط نداشت وگرنه کاو

چه خبره، یک لحظه عروس خانم را تنها نمی گذارید، »خانم جوهری به سراغمان آمد و رو کرد به کاووس و گفت: 

 و دست مرا گرفت و به جمع خانم ها پیوستیم.« اجازه بدهید ما هم از مصاحبتشان بهره مند شویم

د ولی اثری از صمیمیت و دوستی در آن پیدا نمی شد. هر کس سعی می کرد با جمع با این که به ظاهر صمیمی می آم

بازی الفاظ دیگری را کوچک کند. از وراجی آنها کالفه شده بودم. فقط درباره ی مد و لباس و جواهرات حرف می 



به شنیدن این  زدند. مثل این که چیز دیگری برای گفتن نداشتند و تنها در آن میان خانم سرهنگ مانند من محکوم

 اراجیف بود.

تا وقت شام از کاووس خبری نشد، سر میز شام مردها به ما پیوستند. او که باالی سرم ایستاده بود شانه هایم را 

معذرت می خواهم از این که تنهایت گذاشتم. امیدوارم که بهت خوش »گرفت و سرش را بیخ گوشم آورد و گفت: 

عزیزم گاهی اوقات پیش می »آزارم داد و بعد با لبخندی کنارم نشست و گفت: بوی زننده ی مشروب « گذشته باشد

 «آید

دیروقت بود که به خانه برگشتیم. در طول راه یک کلمه حرف نزدم. مستقیم به اتاقمان رفتم و بعد از عوض کردن 

این کار لذت می برد که لباسف موهایم را باز کردم و مشغول شانه زدن شدم که کاووس شانه را از دستم گرفت. از 

ناراحتت »گاه گاهی که حوصله د اشت موهایم را شانه می کرد و همان طور که موهایم را شانه می کشید گفت: 

کردم؟ اگه دوست نداری با آنها رفت و آمد کنیم باشه هر طور که تو بخواهی، حاال خواهش می کنم بخند ... خودت 

 «می دانی که طاقت اخم تو را ندارم

من آدم املی نیستم و از رفت و آمد و گردش و تفریح هم بدم نمی آید، ولی با انسان هایی که ارزش داشته »فتم: گ

باشند. نمی خواهم به دوستانت توهین کنم ولی وقتی می بینم که همه ی ذکرشان مادیات و فخر فروختن و سفر به 

تاب را هم در عمرشان باز نکرده اند برای این که خارجه است همین را تشخیص می دهم. کسانی که شاید الی یک ک

از قافله عقب نمانند شروع می کنند به تعریف از شکپیر و دانته. همیشه از دورویی و تظاهر نفرت داشتم. خواهش 

ن می کنم منو بازی نده، اگر بودن با آنها تو را خوشحال می کند باشه حرفی ندارم. به خاطر تو می آیم ولی قلباً از ای

 «جور آدم ها خوشم نمی آید

این چه »در حالی که گیس کردن موهایم را به پایان می رساند دستانش را به دور شانه هایم حلقه کرد و گفت: 

حرفیه که می زنی؟ من تو را هیچ وقت وادار به انجام دادن کاری نمی کنم. هرگز دوست ندارم به خاطر من خودت را 

ن می آید باشه، رفت و آمدمان را کم می کنیم. من از اول هم گفتم هر طور که تو عذاب دهی! اگر از آنها خوشت

بخواهی، کحاال خواهش می کنم تمامش کن! اصالً بیا بساطمان را جمع و جور کنیم و چند روزی به تهران برویم، مادر 

 «خیلی خوشحال می شه در ضمن به خواهرت هم قول دادیم که به سراغش برویم

خسرو مفصالً صحبت کرده بود و او با مظلوم نمایی گفته بود که من بی تقصیرم. هر کاری که کرده ام برای  آقاجون با

خانواده انجام داده ام. گرفتاری شغلی دارم و گیسو هم چون تنهاست فکرهای بیخود می کند. اگر چند تا دوست 

ی کند و ایراد نمی گیرد. از بابت گردش و تفریح برای خودش پیدا کند و با آنها سرگرم شود این قدر فکر و خیال نم

 هم شما خیالتان راحت باشد به روی چشمم هفته ای یک بار او را بیرون می برم.

تمام این حرفها را خانم کوچک وقت خداحافظی برایم تعریف کرد و حاال در راه تهران آنها را به خاطر می آوردم. در 

 اصرارهای کاووس نبود به هیچ وجه راضی به این سفر نمی شدم. اصل با این سفر موافق نبودم و اگر

خانم امین السلطنه به گرمی از ما استقبال کرد، دستش را بر روی شانه ام گذاشته و ما را به سمت اتاقمان راهنمایی 

 «خوب؟ عروس گلم چطوره؟ خوبی، خوشی؟ کاووس که شیطنت نمی کنه؟»کرد: 

مادر من کی باشم، اصالً شما بگویید کی دلش می آید به این خانم خانما آزار »گفت: او که از پشت سرمان می آمد 

 «برساند



بهتره شما ساعتی استراحت کنید که می دانم خسته ی راهید. امشب هم بچه ها می آیند. »خانم امین السلطنه گفت: 

به مناسبت قدوم شما ضیافتی ترتیب قراره این مدتی که شماها مهمانمان هستید همه دور هم باشیم. فردا شب هم 

 «دادیم

آنقدر خسته ی راه بودم که خیلی زود خوابم برد، نمی دانم چند ساعت گذشت که حس کردم کسی موهایم را 

نوازش می کند. چشمانم را باز کردم. همه جا تاریک بود فقط از روزنه ی در نوری به درون می تابید. کاووس گفت: 

 «دخترها آمدند و منتظر ما هستندباالخره بیدار شدی؟ »

چرا زودتر صدایم نزدی، هیچ کاری انجام ندادم! با این قیافه، وای تازه یادم آمد »سراسیمه از جا برخاستم و گفتم: 

 «لباس ها همه تو چمدان مانده اند و چروکند

ها هم می دانند که تازه از راه این قدر خسته بودی که دلم نیامد بیدارت کنم. آن»کاووس چراغ را روشن کرد وگفت: 

از « رسیدی و همین جوری هم از همه سری! در ضمن این لباسهایتان، همه اتوزده، به چوب لباسی آویزان کرده ام

 «مگه تو نخوابیدی؟»خوشحالی او را بوسیدم و همان طور که لباس می پوشیدم گفتم: 

 «چرا دراز کشیدم ولی خوابم نبرد»گفت: 

از دیدنم خیلی خوشحال شدند. دوره ام کرده و هر کدام سوالی می کردند: از خودم، از زندگی فخری و حوری 

جدید؛ این که باچه کسانی رفت و آمد می کنیم؛ کاووس چه می کرد؟ برایم عجیب بود چرا آنها هر کدام به نوعی 

ن مرد دنیا بود و در این مدت درباره ی کاووس سوال می کنند. این قدر وسواس برای چیست؟ به نظر من او بهتری

چه خبرتونه؟ »جز خوبی چیزی از او ندیده بودم. در همین موقع کاووس به جمع ما پیوست و رو کرد به آنها و گفت: 

 و شروع کرد به شوخی کردن.« تازه از راه رسیده! این قدر خسته اش نکنید

رسیدند. همه شوخ طبع و خونگرم بودند. به یکدیگر شاهپور و ایرج برادرهای کاووس هم با خانواده هایشان از راه 

احترام می گذاشتند و کانون گرمی داشتند. همگی به ما اصرار می کردند که برای زندگی کردن به تهران بیاییم. 

 «همه ی ما دور هم هستیم اگر شما هم بیایید مادر دیگه هیچ غصه ای نداره»فخری خانم گفت: 

شما به این جا عادت کرده اید ما هم به آن جا عادت کرده ایم. گذشته از این حرفها همین طور که »کاووس گفت: 

 «خانه ی پدری را چه کنم که حاال بیش از خودم خاتون هم به آن جا عالقمند شده

 واقعاً این خانه دوست داشتنی است. فضای زیبایی دارد! نمی دانم چطور»همه با تعجب به من نگاه کردند و من گفتم: 

 «بگویم یک حالت عرفانی که انسان را جذب می کند و من در تعجبم که شماها چطور توانستید دل از این خانه بکنید

واهلل من که خیلی زود از خانه ی پدری دل کندم و به دیار غربت آمدم »شاهپور خان که پسر ارشد خانواده بود گفت: 

و ترکیب آن جا را به خاطر نمی آورم. مبارک شماها باشد که با و این قدر از صبح تا شب گرفتار هستم که حتی شکل 

این عشق و عالقه از آن یاد می کنید. پدر خدابیامرزم برای این خونه خیلی زحمت کشید و خشت خشت آن را با 

 هم دست خود ساخت و همه ی تالشش این بود که عمله و بناها در کار کوتاهی نکنند و خرابکاری به بار نیاوند. حاال

 «باید به دست کسی می افتاد که قدرش را بدونه و چه کسی بهتر از شماها

شب خوبی بود و همه تا دیروقت از خاطرات گذشته سخن می گفتند. خانم امین السلطنه لبخندی حاکی از رضایت بر 

خاطرات  چشم بر هم بزنی زندگی تمام شده و جز همین»لب داشت و افسوس می خورد که حیف چه زود گذشت: 

 «باارزش چیزی از آن باقی نمی ماند



صبح تلفنی با گیسو تماس گرفتم. باورش نمی شد که در تهران هستیم. بعد از احوالپرسی گرمی که با او کردم برای 

او « اگه می دونی که خسرو ممکنه نیاد می خواهی خود کاووس رسماً از او دعوت کند»شب دعوتش کردم و گفتم: 

 «از وقتی آقاجون با او حرف زده خیلی تغییر کرده و فکر نکنم با آمدن مخالفت بکنه شکر خدا»گفت: 

حاال وقت زیاده، شاید به ما احتیاج »بعد از تلفن، کاووس از من خواست که حاضر شوم تا با هم بیرون برویم گفتم: 

 «داشته باشند

 «جام می دهندعزیزم به ما احتیاجی ندارند. همه ی کارها را خودشان ان»گفت: 

خاتون جان هر جا که می خواهید، بروید. »خانم امین السلطنه که صدای ما را شنیده بود به سراغمان آمد و گفت: 

 «کاری نیست که شما از عهده ی آن برآیید. تو خونه نشستن آدم را خمود می کند. بروید یه دوری بزنید

در « بعداً می فهمی»جایش برخاست و دماغم را فشار داد و گفت: از « حاال کجا می خواهیم برویم؟»به کاووس گفتم: 

این جا یکی از بهترین فروشگاه های تهرونه. تمام لباسهایش »خیابان الله زار کنار فروشگاهی توقف کردیم و گفت: 

 «سفارشی و از جدیدترین مدل های روزه

  «ی یک دفعه نپوشیدممن دو تا چمدان لباس آوردم و نصف بیشتر آنها را هم حت»گفتم: 

همه را می پوشی، ناراحت نباش ولی امشب فرق داره ... خودش یه پا عروسیست! یادت نره تو باید همیشه »گفت: 

 «بهترین باشی

صاحب فروشگاه خانمی فرانسوی بود که به خوبی نمی توانست جمله ها را تلفظ کند از دیدن کاووس بسیار خوشحال 

او یکی از مشتریان خوش پوش و »بریک گفت و شروع کرد به تعریف کردن از کاووس: شد و به هر دو نفرمان ت

خوش سلیقه ی ماست که همیشه بهترین ها را می خواهد. در انتخاب همسر هم می بینم که حسن سلیقه به خرج 

 و قبل از این که ما حرفی بزنیم از ما خواست که با او به طبقه ی دوم برویم.« داده

ه نظر خالی از اجناس بود و فقط چند تا مانکن در اطراف قرار داشتند. مادام در کمدی را باز کرد و چند تا فروشگاه ب

از جدیدترین لباسهایش را بیرون آورد. کاووس تا اتاق پرو مرا همراهی کرد؛ همیشه دوست داشتم لباس هایم را 

اجازه »که به مشکل پسندی او عادت داشت گفت:  خودش انتخاب کند. ولی هیچ کدام مورد قبول واقع نشدند. مادام

  و مشغول باز کردن آن شد.« بدهید، امروز صبح بسته ای برایمان رسیده، هنوز بازش نکرده ام

 «همان چیزیست که می خواستم، خاتون به نظر تو زیبا نیست؟»کاووس با دیدن یکی از لباسهای درون بسته گفت: 

ی و هر چیزی که او را بتواند به هیجان بیاورد بود. روحیه ی شادی داشت و به ندرت او عاشق زیبایی، طراوت، تازگ

عصبانی می شد. خوبی های مردم خیلی در نظرش جلو ه می کرد و بدی ها را زود از یاد می برد. از کسی بد نمی 

 گفت و به نظرش همه ی مردم خوب و مهربان بودند.

خت و دید در چه موقعیتی قرار دارند. عده ای برای تثبیت موقعیت اجتماعی فقط باید آنها را شنا»اعتقاد داشت: 

مجبور به زبان بازی و دروغ گفتن هستند و عده ای برای موقعیت خانوادگی و ترس و وحشت از دست دادن 

وست خانواده، حیله هایی به کار می برند و اگر از همه ی خودشان بپرسی، مهربانی، زیبایی و خوبی و هر چیز د

داشتنی را دوست دارند. از مرگ عزیزان ناراحت و از خوشبختی آنها خوشحال می شوند در کل ذات همه ی انسان 

 «ها خوب است

دلهره و نگرانی رو به رو شدن با خسرو از ظهر کالفه ام کرده بود. عشقی کهنه همراه با انزجار درونم را پر کرده 

دیدم نگرانی ام بیشتر می شد. ترس از بی آبرو شدن مثل خوره به جانم  بود. وقتی قیافه ی مهربان کاووس را می



افتاده بود. خسرو برای مقاصد شوم خود از هر حیله ای استفاده می کرد. او فقط به خودش می اندیشید و اهمیت می 

  داد و از آن کسانی بود که همه را به خاطر خود فدا می کرد.

د و مثل پروانه دورم می چرخید. دلم برای او می سوخت. او که گناهی نداشت کاووس از همان ظهر متوجه حالم ش

در فکر خودش با دختری ازدواج کرده که جز او مردی در زندگی اش نبوده و چقدر به این انتخاب می بالید. اگر 

ترکم نمی کند؟ آیا  روزی بفهمد که او را بازی داده ام آیا به همین اندازه مرا دوست خواهد داشت؟ آیا برای همیشه

از هر چه زن روی زمین است حالش به هم نمی خورد؟ من از خوبی او سوءاستفاده کرده بودم. خودم را آن چنان 

پاک و منزه نشان داده بودم که حاضر بود به رویم قسم بخورد. دو رویی تنها چیزی بود که کاووس را تحت تأثیر 

ی دورو و دورنگ متنفرم، از فکر این که روزی از این ماجرا بویی ببرد قرار می داد و همیشه می گفت از انسان ها

 سرم تیر کشید.

هوا رو به تاریکی می رفت که سرو کله ی مهمان ها پیدا شد. خانم امین السلطنه مرا به تک تک آنها معرفی کرد. 

خان از ما خوشش نمی آید که  عزیزم دیر که نشده، ... می آیند. شاید این خسرو»منتظر گیسو بودم. کاووس گفت: 

 «تا به حال موفق نشدیم او را ببینیم

 «نه این طور هم که تو فکر می کنی نیست. اتفاقاً خیلی خوش رو و معاشرتی است»ناخودآگاه به تندی گفتم: 

 «معذرت می خواهم اگر ناراحتت کردم ولی من چنین فکری نکردم»او با تعجب نگاهی به من کرد و گفت: 

رم نمی شد که به خاطر خسرو این چنین با او حرف زده باشم. چه چیز مرا به چنین برخوردی وادار کرد؟! باو

احساس ندامت و پشیمانی کردم. همان طور که دستم دور بازویش بود به گرمی دستش را فشردم. دلم نمی خواست 

ی زندگی اش هستم، چطور می توانستم دلش  او را ناراحت کنم. کسی که تا به حال از گل نازکتر به من نگفته و همه

 را بشکنم؟ او هم با لبخندی دستم را نوازش کرد.

دیری نگذشت که آنها آمدند. با دیدن خسرو دلم لرزید. مانند همان روز اول با قیافه ای جذاب و دلربا با گل سرخی 

شت تا خاطرات گذشته را به یادم آورد. بر یقه ی کت، و به خوبی می دانستم که او به عمد گل سرخ را به همراه دا

نگاهی به داغ پشت دستم کردم و لرزشی بر تمام وجودم مستولی شد. از نگاه کردن به کاووس می ترسیدم فکر می 

 کردم همه چیز آشکارا در صورتم نمایان است.

رو را به گرمی فشرد و با دیدن گیسو او را بغل گرفتم و با عشقی خواهرانه همدیگر را بوسیدیم. کاووس دست خس

 «مشتاق دیدار، خیلی دوست داشتم شما را زودتر از این ها می دیدم»گفت: 

از دیدنتان خوشبختم! متأسفانه گرفتاری نگذاشت زودتر خدمت برسیم به هر حال تبریکات صمیمانه »خسرو گفت: 

 «ی مرا بپذیرید. خاتون خانم به شما هم تبریم می گویم

می زدم خیلی زود رابطه ی صمیمانه با کاووس برقرار کرد. مثل این که سالهاست او را می و برعکس آنچه حدس 

شناسد و کاووس ناباورانه به حرف هایش گوش می داد و شاید باورش نمی شد این همان باجناقی باشد که در هیچ 

 مراسمی شرکت نکرده بود و در تمام این مدت گرفتاری را بهانه کرده باشد.

و را گرفتم و به طرف خانم ها رفتیم و آنها را تنها گذاشتیم. او دختر خوش برخورد و بذله گویی بود که دست گیس

خیلی زود خود را در دل دیگران جا می کرد. خانم امین السلطنه که از حرف های او از خنده روده بر شده بود می 

آیداگر بزرگترین غم عالم هم داشته باشه از نمک، نمک! چه دختر بامزه ای! از روحیه ی گیسو خوشم می »گفت: 

 «قیافه اش نمی شه فهمید! برعکس، من با کوچکترین ناراحتی قیافه ام داد می زنه!



او درست حدس زده بود. گیسو که هر آن اگر بنشینی پای درد دلش، می بینی چه در پردردی دارد. ولی هر کس او 

لم است و در چهره اش غباری از غم و اندوه می بینی و برای همین را ببیند فکر می کند که خوشبخت ترین زن عا

 بود که تا وقتی خودش به زبان نیامده و از خسرو گالیه نکرده بود هیچ کس از زندگی سخت او بویی نبرده بود.

ساعتی نگذشت که آنها هم آمدند. کاووس، خسرو را به دیگران معرفی کرد و خیلی آهسته زیر گوشم گفت: 

معذرت می خواهم »و دستم را گرفت و رو کرد به جمع و گفت: « یزم خودت می دانی که طاقت دوریت را ندارمعز»

 «باید یک سری به بقیه ی مهمان ها بزنیم

خدایا مرا نبخش اگر فکرم جز او کس »دلم برای او سوخت، یک پارچه عشق و حرارت بود. پیش خودم گفتم: 

 «خوشبخت کنم دیگری باشد. امیدوارم که او را

آنقدر سرگرم مهمان ها بودیم که جز چند دفعه گذری آنها را ندیدم. وقت خداحافظی از آنها عذرخواهی کردم که 

نتوانستم به خوبی ازشان پذیرایی کنم و در خدمتشان باشم. گیسو اصرار داشت که چند روزی را به آنها اختصاص 

تماس بگیرم. ولی خسرو دست بردار نبود و رو کرد به کاووس و گفت:  دهم ولی من به او قول ندادم و قرار شد با او

 «این خانم ها چی می گن، فردا شب شام منتظرتان هستیم»

اصالً موقعیتم جور نبود که به این زودی به خانه ی آنها بروم. « نظرت چیه، عزیزم؟»کاووس با لبخندی از من پرسید: 

بهتر بود ولی او دست بردار نبود و آنقدر به اتفاق گیسو پافشاری کردند تا  هر چه کمتر او را می دیدم حال و روزم

 تسلیم شدم.

وقت خداحافظی با لبخندی مصنوعی مهمان ها را بدرقه کردم. از سر پا ایستادن به قدری خسته بودم که یک راست 

دجوری گرفته و منتظر تلنگری به اتاقم رفتم و کفش هایم را به گوشه ای پرت کردم و بروی تخت ولو شدم. دلم ب

معلومه که خیلی خسته شدی، یک »بود تا بکشند. با صدای باز شدن در متوجه آمدن کاووس شدم. با دیدن من گفت: 

خودش « کاووس می شه غزلی از حافظ برام بخونی؟»خواب راحت می چسبه، بدون آن که حرکتی بکنم به او گفتم: 

او در حالی که کتاب حافظ را از قفسه کتاب ها برمی داشت بر لبه ی تخت می دانست از این کار لذت می برم. 

و شروع « حاال چی شده خانم خانمها این موقع شب چنین هوسی کرده؟ نمی دانم، ولی به روی چشم!»نشست و گفت: 

 کرد به خواندن.

اکی تعلق ندارم و در آسمان ها او صدای خوشی داشت و مرا چنان تحت تأثیر قرار داد که مثل این که به این عالم خ

سیر می کنم. زمان و مکان را از یاد برده و خود را تنها و بی یاور می دیدم و یک آن یاد خسرو لعنتی افتادم و ناگهان 

  با دیدن قیافه ی کاووس بغضم ترکید. او را محکم چسبیدم و زار می زدم و او بهت زده سعی می کرد مرا آرام کند.

ید چی شده؟ جوابی برای او نداشتم. سرم را بر روی شانه اش گذاشته و با دست موهایم را نوازش می هر چه می پرس

این تنها کالمی بود که بر زبانم جاری شد، پیراهن چروک شده اش را در دستانم « تنهایم نگذار، تنهایم نگذار!»کرد. 

او را به سینه چسبانده بودم، تنم مانند گنجشکی حس می کردم و حاضر نبودم آن را ول کنم با قدرت هر چه تمام تر 

در بند به تکاپو افتاده بود و صدای ضربان قلبم را می شیندم. اصالً حال خود را نمی فهیمدم در حالتی گنگ و مبهم 

 «وای خدایا چه تبی داره!»کاووس را می دیدم که سراسیمه دستش را از روی پیشانی ام برداشت و گفت: 

صدای خانم امین السلطنه و گه گاهی ناله های خودم را می شنیدم ولی دیگر چیزی به خاطر ندارم. صدای کاووس، 

وقتی چشمانم را باز کردم آفتاب به نیمه ی اتاق رسیده، همه جا درهم و برهم و کاووس کنار تختم به خواب رفته 

 بود.



شود از تخت پایین آمدم، سرگیجه داشتم و حاال یادم آمد چه شبی را گذراندم. آهسته به طوری که او بیدار ن

نتوانستم تعادل خود را حفظ کنم. قصد داشتم بنشینم که سراسیمه از خواب پرید. در حالی که موهایش را به کناری 

شکر خدا تبت قطع »دستی بر پیشانیم کشید و گفت: « چرا صدایم نکردی، نمی دانم چی شد که خوابم برد»زد گفت: 

 «شده

خیلی خسته بودی دلم نیومد بیدارت کنم. دیشب که خیلی بهت زحمت دادم! حتماً تا صبح نگذاشتم »م: به او گفت

 «بخوابی

بحران بدی را گذراندی، مقصر اصلی خودم هستم تو طاقت این همه هیجان را نداشتی! این چند مدت مهمانی »گفت: 

 «دمان هستیمحسابی تو را از پا درآورده است امشب شب آخره از فردا مال خو

او از شنیدن این که « حق با توست حال و حوصله ی امشب را هم ندارم. دوست دارم تنها باشیم، فقط خودمان»گفتم: 

 من هم دوست دارم تنها باشم بسیار خوشحال شد و مرا محکم در بغل گرفت.

خنده تا دستم را دراز کردم به خود خسرو در را به رویمان باز کرد، شهال را در بغل داشت. شهال خوش رو و خوش 

طرفم آمد. با این که کاووس از بچه خوشش نمی آمد ولی مهر او به دلش نشست. تمام وقتم را مشغول بازی کردن 

با او شدم. خسرو هم سر کاووس را گرفته بود به حرف زدن. از مملکت تا وضع اقتصادی و اجتماعی مردم و در اکثر 

اووس سعی می کرد با او زیاد وارد بحث نشود چون حدس زده بود که او آدمی منطقی موارد با هم مخالف بودند. ک

 نیست.

تو که این قدر بچه دوست داری چرا نمی گذاری بچه »گیسو که شور و شوق مرا در نگهداری از شهال می دید گفت: 

 «دار شوی

و بعد از « حی بگذرد حاال حاالها وقت داریمکاووس می گه حاال زوده، خودم هم با او موافقم! بگذار چند صبا»گفتم: 

 «زندگی چطوره، آقاجون تونست کاری بکنه؟»مکثی ادامه دادم: 

 «الحمدهلل خیلی بهتر شده، جلو آقاجون قول هایی داد باید ببینیم به آنها عمل می کند یا نه!»گفت: 

ط برقرار می کنی چرا تا حاال نتوانستی گیسو جان! تو دختر خونگرمی هستی و با دیگران خیلی زود ارتبا»گفتم: 

 «دوستانی برای خودت پیدا کنی

می دونی خاتون! انسان وقتی دلش به شوهرش خوش نیست حوصله ی هیچ کاری نداره، درسته »آهی کشید و گفت: 

گول  که در ظاهر جوری وانمود می کنم که همه فکر می کنند خوشبخت ترین زن عالمم، ولی خودم را که نمی توانم

بزنم، دل و دماغ ندارم. از رفت و آمد با دیگران و تظاهر کردن بدم می آید. امیدوارم که پای بختت خوشی ببینی و 

یک روز از زندگی ات مثل من نباشد وگرنه می فهمی که من چه می کشم. تک و تنها تو شهر غربت، بی یار و یاور و 

لم نمی خواهد زندگی ام را به این راحتی ببازم، تا آن جایی که بتوانم مردی که نمی توانی به او تکیه کنی. می دونی؟ د

 «سعی و تالشم را برای حفظ آن می کنم، به خسرو عالقه دارم و دلم نمی خواهد او را از دست بدهم

نگاهی به او کردم. اشک در چشمانش جمع شده بود. خدایا چرا خسرو قدر این همه خوبی را نمی داند؟ کار خوب، 

ن و فرزند خوب، این همه نعمت را خدا به او ارزانی کرده، چطور می توانست نسبت به گیسو اینقدر بی تفاوت ز

باشد! زنی که تمام زندگی اش اوست. فکر کردم تا چند سال آینده برای خودش یک خان تمام عیار می شود؛ یکدنده 

  و لجباز و بی رحم و سنگدل.



چقدر از او بدم آمده بود. بعد از صرف شام، خسرو شروع کرد به تعریف کردن از با نفرت نگاهم به سمت او رفت، 

عجب جای باصفایی است. کاووس خان حتماً آن جا را دیده اید، قهوه خانه ی پای رودخانه را می گم! »پل تجریش. 

ن بودند به اتفاق خانم عجب طبیعتی داره اتفاقاً این فصل تابستان گذشته که آقاجون با خانواده چند روزی مهمانما

 «خاتون و بچه ها سری به آن جا زدیم. خیلی خوش گذشت. یه روز دسته جمعی باید به آن جا برویم

دل توی دلم نبود. این احمق چه می گفت؟ از قصد شوم او به خوبی آگاه بودم یه جوری می خواست کاووس را به 

نظوری داشت و با نگاهی موذیانه زیر چشمی مرا برانداز می شک بیندازد و مرا هم آزار دهد، هر حرفی که می زد م

کرد و اگر کاووس به دادم نمی رسید؛ تحمل آن جا نشستن و گوش دادن به اراجیف او برایم بسیار سخت و ناگوار 

ه اگر موقعیت جور شد حتماً در خدمتتان هستیم، فعالً که نمی توانیم قول بدهیم. خب بهتر»بود. تشکر کرد و گفت: 

 «رفع زحمت کنیم

در طول راه کالمی از خسرو به زبان نیاورد و سعی می کرد با بذله گویی مرا از آن حالت که از دیشب دچارش شده 

  بودم بیرون بیاورد.

هنوز خورشید طلوع نکرده بود که به دربند رسیدیم. آن قدر گرسنه بودم و بااشتها صبحانه خوردم که کاووس 

ی پاک و نسیم خنک صبحگاهی و آرامشی که بر همه جا حکمفرما بود، مرا تحت تأثیر قرار تعجب کرده بود، هوا

 داده و روحیه ام را به کلی عوض کرده بود.

هیچ چیز در دنیا مثل لبخند تو خوشحالم نمی کند. اگه می »او از این که می دید این قدر شاد و سرحال هستم گفت: 

روحیه ات تغییر می کنه دور هر چه مهمانی را خط می کشیدم و تمام وقتمان را دانستم با بودن در طبیعت این طور 

 «در همین حوالی می گذراندیم

کاووس، یه سوال خصوصی، چرا این قدر دیر به فکر »همان طور که او را تماشا می کردم، شیطنتم گل کرد و گفتم: 

 «ازدواج افتادی؟

خاصی ندارد. هر وقت احساس آمادیگ کردی و توانستی مسئولیت  به نظر من ازدواج سن»کمی فکر کرد و گفت: 

زندگی را به عهده بگیری بهترین موقع است. وقتی پدرم فوت کرد آن قدر مشکالت اطرافم ریخته بود که به تنها 

اند  چیزی که نمی توانستم فکر کنم ازدواج و انتخاب کردن همسر بود، شاهپور و ایرج که خیلی وقته از پیش ما رفته

 و به اندازه ی کافی گرفتار زندگی بودند. من مانم یکه و تنها با این مادر دل شکسته و دو خواهر دم بخت.

پدرم مرد اسم و رسم داری بود و برای خودش بروبیایی داشت، ولی بدبختانه همیشه زندگی آن طور نیست که ما می 

ه چنان بر روی او اثر گذاشت که ظرف چند ماه از او خواهیم، ورشکست شد و همه چیز را از دست داد و این ضرب

 جز پوست و استخوانی باقی نماند و زودتر از آنچه فکرش را بتوان کرد از غصه دق کرد.

هر چه داشتیم و نداشتیم فروختیم و بدهی های پدر را پرداختیم تا شاید آبروی رفته را بتوان برگرداند. ما ماندیم و 

ول داده بودم که شوکت و اقتدار گذشته را بازخواهم گرداند و این خانه را که تنها یادگار پدر این خانه، به مادرم ق

است حفظ خواهم کرد. با این که همیشه آرزو داشتم به دانشکده بروم درسم را نیمه تمام گذاشتم و با سرمایه ای 

  شتم و خدا هم با من بود.اندک که اندوخته ی مادرم بود کار پدر را از سر گرفتم. پشتکار خوبی دا

هنوز چند سالی نگذشته بود که اوضاع و احوال رو به راه شد و دخترها را با افتخار به خانه ی بخت فرستادم و برای 

مادر همین خانه را در تهران خریدم چون در آن شرایط خیلی احساس تنهایی می کرد و دایی ام هم خیلی اصرار 

 ان کنیم تا همه دور هم باشیم.داشت که ما به تهران نقل مک



مادر خیلی اصرار می کرد که حاال نوبت خودت است و بهتره به زندگی ات سر و سامانی بدهی ولی من که تازه می 

خواستم برای خودم زندگی کنم به فرانسه رفتم و به تحصیل مشغول شدم و چند سالی را آن جا گذراندم و بعد از 

 نتیجه رسیدم که هیچ جای دنیا مثل ایران نمی شه و به وطن بازگشتم.سال ها دوری و غربت به این 

ولی « دیگه هیچ بهونه ای نداری! حاال باید دست ها را باال زد و همسری مناسب برایت انتخاب کنیم»مادر می گفت: 

یر شده و با خودم نظرم غیر از این بود. همیشه فکر می کردم مردی که از سی سالگی بگذرد دیگه برای ازدواج پ

مرا آرزو به دل نکن! تو آخرین پسرم هستی و باید »زنش نمی تونه هم روحیه باشد. اما مادر دست بردار نبود: 

 «عروسی تو را ببینم تا با خیال راحت سرم را روی زمین بگذارم

ی دیدم از عهده ی آنها آنقدر فخری و حوری، دختر نشانم دادند که خدا می داند اما هیچ کدام باب میلم نبودند و وقت

فخری « باشه. هر چه شما بگویید اما به یک شرط که همسرم را خودم انتخاب کنم»برنمی آیم تسلیم شدم و گفتم: 

بسپاریدش به »گفتم: « آخه چطور، نمی تونی که به در خانه های مردم بری و بگویی آمدم دخترتون را ببینم»گفت: 

 «مخودم! منتظر باشید تا دعوتتان بکن

می دونی همیشه دلم می خواهد بهترین ها را داشته باشم و تو همون »بعد از مکثی آب دهانش را قورت داد و گفت: 

چیزی بودی که من می خواستم، شکل ظاهری را به تنهایی نمی خواستم متانت و وقار و شخصیت همسر آینده ام 

 «برایم خیلی مهم بود

خواهی به یک ناهار خوب و خوشمزه برسی بلند شو راه بیفت، بقیه ی ماجرا  اگه می»نگاهی به ساعتش کرد و گفت: 

 «را توی ماشین برات تعریف می کنم

بله، خانمی که شما باشید کار سختی بود و ماه ها پیگیر شدم ولی آن »همان طور که مشغول رانندگی بود ادامه داد: 

  کسی را که می خواستم نتوانستم پیدا کنم.

فخری برای کارهای انتقالی اش به شیراز آمد و وقتی دید من هنوز کسی را پیدا نکرده ام گفت؛ پسر تو که  تا این که

منو پاک ناامید کردی! بسپارید به خودم همین بود؟ تو که نتوانستی دختر دلخواهت را پیدا کنی. و بعد مثل این که 

ن می روم بهتره تو هم با من بیایی! شاید دختر فکری به ذهنش رسید گفت: این یه هفته ای که من به دبیرستا

تو سن و سال من زشته و درست نیست، تازه مردم فکر می کنند »دلخواهت را پیدا کردی! اول زیر بار نفتم و گفتم: 

تو هر روز به دنبال من می آیی و کسی چنین فکری نمی »ولی او مرا راضی کرد و گفت: « من قصد چشم چرانی دارم

 «تا از دخترهای خوب مدرسه را هم نشانت می دهمکند. چند 

کار آسانی نبود با یک جفت چشم این همه دختر را از نظر گذراند. اون ها خیلی باهوش هستند و خودشان فهمیده 

بودند که چه قصدی دارم. بعضی ها اهل ناز و اطوار و بعضی ها با اینکه زیبا بودند جلف و سبک سر به نظر می آمدند 

ی ها آرام و ساکت بودند. هیچ کدام به دلم ننشستند تا این که تو را دیدم؛ پاک و بی آالیش در میان آن همه و بعض

دختر به من خیره شده بودی و سعی در پنهان کردن خود نداشتی و شاید هم دیگر دیر شده بود. نمی دانم با چه 

من با کس دیگری به تو شهامت داده بود ولی  جرأتی دست به چنین کاری زدی، شاید حس کنجکاوی و یا مقایسه ی

  با تمام این توصیف ها من از آن جرأت و جسارت خوشم آمد.

جوان هفده و هیجده ساله نبودم، تو زندگی ام هم زن زیاد دیده ام، ولی تو با همه فرق داشتی و آن وقتی که تو مرا 

دنبال راه فرار می گشتی و فخری فرشته ی نجات  تنها در مقابلت دیدی چنان شرم بر صورت زیبایت نشست که به



تو بود. حتی روزی هم که سینه به سینه ی هم برخورد کردیم شرمندگی آن روز را در صورتت دیدم و صدای تپش 

 قلبت نشان از وحشت تو می داد.

رد بود که حس می را از جانب تو بشنوم در هراس بودم. قیافه ی تو آن چنان بی تفاوت و س« نه»از این که جواب 

کردم به اصرار خانواده ات به این وصلت راضی شدی و من چنین چیزی را نمی خواستم. بارها قصد بر هم زدن همه 

چیز را داشتم ولی دل کندن سخت بود و خود را قانع کردم، خانواده ای که این قدر روشنفکره که می گذارند دختر و 

نباید در کار باشد و به خودم قول دادم هر جور که باشد دل تو را به دست  پسر همدیگر را ببینند پس زور و اجباری

 «حاال نمی دانم موفق شدم یا نه؟ اینو باید از تو پرسید»و بعد از مکثی گفت: « آورم

چه زیبا درد دل خود را بیرون ریخت. ای کاش من هم به همین راحتی می توانستم اقرار کنم. در فکر و خیالم آن 

کاووس تو موفق شدی، تو به راحتی مرا شرمنده ی خوبی هایت »را از نظر گذراندم و با حالتی خالصانه گفتم: روزها 

 «کردی و در دلم ماندگار شدی

ناهار را در گراندهتل صرف کردیم و برای استراحت به اتاق مخصوص کاووس رفتیم. در طول راه توضیح داد که از 

به تهران بیاید مشتری این اتاق بوده و هنوز هم هر وقت برای کاری ضروری  سال ها پیش قبل از این که مادرش

آخه از این جا تا شمیران راه زیادی است و برایم مشکله روزی چند دفعه در این »بیاید در این جا اقامت می کند. 

 «مثل همین امروز»و با لبخندی گفت: « مسیر رفت و آمد کنم

خواست مرا متقاعد کند. من از او سوالی نکردم ولی او همان طور که بر مبل تکیه  نمی دانم چرا، ولی یک طوری می

 داده بود سخن می گفت و کم کم پلک هایم سنگین شد.

وقتی از خواب بیدار شدم از کاووس خبری نبود. از جا برخاستم و دستی به لباسم کشیدم تا چروکش باز شود در 

پریده به نظر می آمدم. کمی سرخاب به گونه هایم مالیدم. صدای چند ضربه به آینه خود را برانداز کردم چقدر رنگ 

 در نواخته شد. به هوای کاووس در را باز کردم. مستخدم هتل از او پیغامی آورده بود.

عزیزم معذرت می خوام از این که تنهایت گذاشتم. سری به یکی از دوستانم زدم و گرفتار شدم خودم را در اسرع »

 «ی رسانم. تو به سالن هتل برو و از خودت پذیرایی کنوقت م

میزی کنار پنجره انتخاب کردم و قهوه سفارش دادم، جز نوای موسیقی صدایی شنیده نمی شد. از پشت پنجره مردم 

ز را تماشا کردم، خانمی به دنبال فرزشندش می دوید. چند تا بچه دنبال هم می دویدند و دربان سعی می کرد آنها را ا

حوالی هتل دور کند. خانمی از ماشین پیاده شد و همان دربان در را به رویش باز کرد و به طرف پیشخوان هتل رفت 

و دیگر او را ندیدم، صدای نعل اسبان درشکه بر روی سنگفرش خیابان به گوش می رسید. شهر فرنگی به جستجوی 

واکس، واکس »ه سختی حمل می کرد و فریاد می زد: مشتری بود. پسر بچه ای با صورت کثیف جعبه ای سنگین را ب

  «بزنم

چقدر خوب است که انسان حامی قدرتمندی داشته باشد، خوشحال بودم از این که زن هستم و می توانم به بازوان 

 مردم تکیه کنم و ترس از آینده نداشته باشم.

ر می آمد کت و کالهش در دستش قرار داشت از پشت پنجره کاووس را دیدمم که از ماشین پیاده شد. گرفته به نظ

دو حلقه از موهایش بر پیشانی افتاده بود، به در هتل که رسید موها را به کناری زد و کاله را بر سر و کت را به تن 

مرا ببخش، »کرد. از دور مرا دید دستی برایم تکان داد و لبخندی به اکراه بر لب آورد. او کاووس همیشگی نبود. 

ود که بتوانم تو را با خودم ببرم. یکی از دوستانم همین نزدیکی ها زندگی می کند و مدت ها بود که از او جایی نب



خبری نداشتم و بعدازظهر وقتی دیدم که خوابی از موقعیت استفاده کردم و سری به او زدم. خب چطوری، می 

 «خواهی چیزی برات سفارش بدهم

 «مثل این که سرحال نیستی! اتفاقی افتاده؟کاووس »به قهوه اشاره کردم و گفتم: 

برای خودم که نه، دوستم از زندگی اش ناراضی بود و برایم درد دل کرد که مرا متأثر »کمی دستپاچه شد و گفت: 

بهتره زودتر راه بیفتیم که چیزی به »دست در جیب کتش کرد و دو تا بلیط درآورد و گفت: « ساخت. حاال بگذریم

 «دهشروع فیلم نمان

نمی خواستم در کارش دخالت کنم. اگر به من ربطی داشت بی شک مرا در جریان می گذاشت. برای همین دیگر 

 سوالی نکردم هرچند که می دانستم حقیقت را کتمان می کند.

چند ماهی از بازگشایی مدارس گذشته بود و من به صورت متفرقه اسم نویسی کرده بودم. با کمک مشتی یعقوب و 

مایی سرهنگ، گلخانه را راه انداختیم. شمعدانی، اقاقیا، گل سرخ، تغارهای گل کاغذی و یاس را به آن مکان راهن

بردیم تا از سرمای زمستان در امان باشند. سرهنگ مرد خوب و دلسوزی بود و تمام تجربیاتش را به من آموخت و 

روح گل از روح انسان حساس »ی برد و می گفت: از این که می دید با چه عالقه ای به سخنانش گوش می دهم لذت م

 «تره و اگر به آن توجهی نکنی، خیلی زود از بین می رود

تو به این خانه طراوت و شادابی هدیه کردی، »روزی که کاووس گلخانه را از نزدیک دید، باورش نمی شد. می گفت: 

غ توجه کند. مشتی یعقوب هم بر حسب وظیفه در تمام طول این سال ها کسی نبود که با عشق و عالقه به این با

 «کارش را انجام می داد. تو گلخانه را دوباره زنده کردی

البته بیشتر، تنهایی و بیکاری باعث شد که دل به این کار ببندم. روزهایی که کاووس در خانه نبود جز از این که از 

ام کتابخانه ی زیبای او بود که به قول خودش، غیر از این اتاق به آن اتاق بروم کار دیگری نداشتم و تنها دلخوشی 

من کسی بدون اجازه حق وارد شدن به آن را نداشت. هر نوع کتابی در آن پیدا می شد: از رمان گرفته تا شعر و 

لی کتب تاریخی، با عالقه آنها را می خواندم ولی بعد از مدتی روحیه ام خسته شد، برای همین به فکر گلخانه افتادم. و

 هیچ کدام از این ها جای خالی بچه را پر نمی کرد.

بچه دست و پا گیره و خوشی را از آدم می گیره. »هر وقت این موضوع را با کاووس در میان می گذاشتم می گفت: 

حاال بگذار چند صباحی را خوش بگذرانیم. تازه بزرگ ترین ضرر متوجه خود خانم هاست که آنها را از شکل و قیافه 

  «اندازه می

نمی دانم چرا به بچه عالقه نداشت! شاید به علت خوشگذرانی، و یا نمی خواست زیر بار مسئولیت برود. خانم کوچک 

بگذار بچه دار بشی تا معنی مادر شدن را بفهمی، ماشاءاهلل که شوهرت خوبه، کار و »خیلی اصرار می کرد و می گفت: 

 «نتظر چی هستید. یهو دیدی دیر شد و زبانم الل نازا شدیبار و زندگی و روزگارتان هم خوبه، پس م

ساعت ها از وقتم را در گلخانه می گذراندم و با عالقه به کارها رسیدگی می کردم. کود پای گل می ریختم؛ خاکشان 

را عوض می کردم؛ بهشون آب می دادم و مثل بچه هایم از آنها مراقبت می کردم. هیچ کس حق وارد شدن به 

نه را نداشت مگر با حضور خودم! من که چیزی از گل و گیاه نمی دانستم حاال پیوند زدن، قلمه زدن و حتی سن گلخا

 و بیماری آنها را یاد گرفته بودم.

یکی دیگر از سرگرمی هایم درس خواندن بود که بدون حضور معلم خیی سخت و مشکل بود ولی کاووس طبق قولی 

 رفت خوبی داشتم. بیشتر از من آقاجون خوشحال بودند که به درسم ادامه داده ام.که داده بود کمک می کرد و پیش



روی هم رفته از زندگی ام راضی بودم و احساس خوشبختی می کردم. احمد و محمود که حاال دیگر برای خودشان 

پیش خود می آوردم. مردی شده بودند گاهی به دیدنمان می آمدند و گاهی خانم بزرگ را با زور و اجبار چند روزی 

او به کاووس عالقمند بود و او را دوست می داشت. کاووس هم با مهربانی پای حرف هایش می نشست. خانم بزرگ 

مادر تا پیر نشدی بگذار روشنی اجاقت را ببینی. خونه ی بی بچه سوت و کوره! خدا رزق و »از او گالیه می کرد: 

گی را پر از شادی می کنه و باعث دوام آن می شه. این خاتون را ببین روزی هم از آدم می گیره. بچه هست که زند

 «بس که بی کاره؛ می شینه گل بازی می کنه

خانم بزرگ گل بازی چیه، خاتون به این کار »کاووس دیگر نتوانست خودش را کنترل کند و قهقهه ای زد و گفت: 

ی جوانی و زندگی می ده. تازه مگه ما چند وقته که عشق می ورزه. نگاه کنید چه گلخانه زیبایی درست کرده! بو

 «ازدواج کردیم؟ بگذارید یکی دو سال بشه. می خواهیم چند صباحی خوش بگذرانیم

 «هو ... یکی دو سال دیگه، من که فکر نکنم بتوانم بچه ی شما را ببینم.»خانم بزرگ گفت: 

شما زنده هستید و نوه ی عزیزتان »سید و گفت: کاووس به سراغش رفت و دستی به گیسویش کشید و سرش را بو

 «را می بینید این حرف ها را هم نزنید که اصالً خوشم نمی آید

کاووس مرد خوش سر و زبانی بود که خود را راحت در دل دیگران جا می کرد و کمتر کسی بود که از روحیه ی او 

مردی نمونه برای زندگی کردن، تنها مسئله ای که خوشش نیاید. مهربان، با محبت، دست و دل باز، خوش اخالق و 

  مرا نگران می کرد؛ دوستان او بودند که بیش از اندازه به آنها اعتماد داشت.

نمی خواهم در زندگی تان دخالت »یک شب خانم سرهنگ چشم او را دور دید و مرا به گوشه ای کشاند و گفت: 

یفه ی خود می دانم که تو را راهنمایی کنم. حواست جمع زندگی ات کنم، ولی تو را مثل یک خواهر دوست دارم و وظ

باشه و از من می شنوی به دوستان شوهرت اطمینان نکن. همشون مگسانند دور شیرینی. تا پول داری و مجلس 

ت عیش و نوش می تونی راه بیندازی، دورت هستند ولی امان از وقتی که نتونی از آنها پذیرایی کنی و اون موقع اس

که حتی اسمت را هم فراموش می کنند. بیشتر از این نمی تونم برات توضیح بدهم اگر یه کم دقت کنی و چشمت را 

 «باز کنی، خودت متوجه همه چیز می شی

حرف های او مرا به فکر برد. درست از این مسئله سردر نمی آوردم. ما آنچنان مهمانی نمی دادیم که بگویم هر شب 

ز سفرۀ کاووس می خورند. او منظور دیگری داشت که خیلی دیر متوجه شدم. به هر صورت حرف آن جا هستند و ا

مگر یک زن از زندگی چه می خواهد »های آن شب خانم سرهنگ را به دست فراموشی سپردم و پیش خود گفتم: 

ه از زندگی و کاووس هیچ چیز کم نداشت و در تمام مدتی ک....« که من ندارم؟ عشق، پول، محبت، گردش، 

مشترکمان گذشته بود عملی انجام نداد که شک و شبهه ای ایجاد کند و کم کم به همه چیز عادت کردم. به 

 دوستانش، خانم هایشان و مهمانی های شبانه.

بانو سومین فرزندش را به دنیا آورد، وقتی نوزاد را در بغل گرفتم آن قدر ذوق زده شده بودم که فکر می کردم مال 

است، جلیل و پوران هم با عالقه در کنارم نشسته بودند و از دیدنشان لذت می بردم. به نظرم بانو خیلی  خودم

خوشبخت بود و از داشتن این همه بچه حتماً به خود می بالید. از حرف کاووس خیلی تعجب می کردم، او که می 

ر به این خواسته ی من بی اعتنا بود. او به خوبی پس چرا این قد« تو زندگی منی، بدون تو می خواهم دنیا نباشه»گفت: 

می دید که من با دیدن بچه، چه حالی می شوم و با چه شور و شوقی آنها را می بوسم پس دلیل بی تفاوت بودنش چه 

 بود و همیشه بحثمان بر سر این موضوع بی نتیجه می ماند.



نمی دانم تو در ذهنت از من چه »نارم نشست و گفت: چند روز آن قدر گرفته بودم که او متوجه شد و یک روز به ک

تصویری داری. حتماً به نظر تو دیوی هستم که از دیدن بچه ها بیزارم و یا هر وقت آنها را ببینم، می خورمشان! من 

هم مثل هر کس دیگری به دنبال پشت خود هستم و بدترین زجر برای هر مردی بی فرزندی است. و اگر تا حاال هم 

ف بودم از یک چیز می ترسیدم فقط ترسم از این است که با آمدن بچه، محبت تو نسبت به من کم شود. دوست مخال

ندارم ذره ای از عشقمان را با دیگری تقسیم کنم، حتی اگر اون بچه ی خودم باشد. ولی با این حال موافقم، چون می 

اال بخند که این چند روزه بس که اخم تو را دیدم بینم این موضوع باعث شده که تو روز به روز سردتر شوی. خب ح

 «حالم داره بهم می خوره

تو چه حرف هایی می زنی! مگه می شه »آن قدر از شنیدن سخنانش خوشحال شدم که از ته دل خندیدم و گفتم: 

کرها را از سرت فرزند بین پدر و مادر فاصله بیندازه؟ اگر این طوره ما باید شاهد خیلی از جدایی ها باشیم. این ف

 «بیرون کن! من هم به تو قول می دهم که هیچ وقت محبتم نسبت به تو کم نشود

 «حاال گوش بده یک خبر فوق العاده برات دارم. به زودی به فرانسه می رویم»او خندید و گفت: 

گ را نشانت بدهم، تعجب نکن! خیلی دلم می خواست این کشور قشن»و وقتی قیافه بهت زده ی مرا دید ادامه داد: 

 «حاال کارها کم کم داره ردیف می شه. نمی دانم چرا به دلم افتاده اگر حاال نریم دیگه شاید هیچ وقت نتونیم بریم

گل های گلخانه نسبت به قبل تفاوت چشمگیری یافته بودند. همه بزرگ شده و قد کشیده بودند و اگر همین طور 

ضافه می کردم. بوی نمناک گلخانه مرا به یاد زیرزمین خانه ی پدری می پیش می رفتند باید به وسعت گلخانه ا

انداخت. هر وقت غم و غصه ای داشتم به آن جا پناه می بردم. نامه های خسرو، خبرهایی که ستاره برایم می آورد؛ 

  چه روزهایی بود! ... و ناگهان همهچیز خراب شد.

ندگی کنم و حاال روزی رسیده بود که دلم نمی خواست او را ببینم. هرگز فکر نمی کردم با کسی جز خسرو بتوانم ز

  چرا نگذاشت حرمت عشقمان را نگه داریم و این عشق را تبدیل به کینه کرد؟!

همان طور که با بیلچه پای گل یاس را خالی می کردم، اشکم سرازیر شد و هر دانه از آن درون خاک فرو رفت. 

مین چند ماه گذشته بود که به اتفاق گیسو و شهال برای انجام مأموریتی چند روزه به آخرین باری که او را دیدم ه

بیا ببین چه خونه ی باصفایی دارند. آدم هیچ وقت »شیراز آمده بود. گیسو دست او را گرفت و به سمت گلخانه آورد: 

« یف کرده بود ولی باورم نمی شداز این جا خسته نیم شه، این ها همه دست پرورده ی خاتونه. خانم کوچک برام تعر

وای خدایا! ببین این دختره چه بر سر خودش آورده، هنوز نیامده چه ریختی برای خودش »و ناگهان فریاد زد: 

 و دست شهال را گرفت و به طرف حوض رفت تا دست و روی او را بشوید....« ساخته 

ی، نه؟ شوهری که جونش برات در می ره! خونه و خیلی خوشبخت»خسرو نگاهی به اطراف کرد و با پوزخندی گفت: 

زندگی خوب و همه چیز بر وفق مراده، عالیه! خیلی عالیه! ولی اگر اون روزی بفهمد که دوستش نداری و به او دروغ 

 «گفتی قیافه اش دیدنی است

دم که تا مدت ها و چنان خنده ی مستانه ای سر داد که خون در رگ هایم به جوش آمد. باید جوابی به او می دا

ولی من دوستش »یادش بماند. دلم می خواست او را زجر دهم و زجر کشیدن او را ببینم. با خونسردی به او گفتم: 

دارم و به او افتخار می کنم و از این که زمانی دلم را به دست تو احمق سپردم، خودم را نخواهم بخشید. تو گرگی در 

 «انه ی ما النه کردی و بدبختانه تر این که به خاطر گیسو باید تو را تحمل کنملباس انسان بودی که بدبختانه در خ



خوشحال بودم از این که رو در روی او ایستاده بودم و حرف دلم را زده ام. او در جایش خشکش زده بود و ناباورانه 

م و هنوز از این که او را این مرا نگاه می کرد. شاید هیچ وقت فکر نمی کرد که من چنین برخوردی با او داشته باش

  چنین سوزانده بودم، احساس رضایت می کردم.

مشتی یعقوب به کمکم آمد تا گل یاس را در تغار بزرگی قرار بدهیم. دست های پینه بسته اش حکایت از سال ها 

ذاشتید همه چیز از وقتی شما پا توی این خونه گ»رنج و زحمت می داد. همان طور که کار می کرد حرف هم می زد: 

عوض شده، آقا که فرصت نداشت به این جا برسه، هفته به هفته یا خونه نبود و یا اگر هم پیدایش می شد با دوستای 

مفت خورش بود، من از کوچکی او را بزرگ کرده ام و جای پسرمه و دلم نمی خواهد یه مو از سرش کم بشه ... ولی 

کاری برنمی آد. بهتره شما او را نصیحت کنید او شما را خیلی دوست دارد  خانم! دوستای خوبی نداره از دست ما که

  و به حرفتان گوش می ده. مردها تشنه ی محبت هستند با محبت او را به این راه بیارین.

 الحمدهلل باید بگم که شما موفق هم بودین و آقا نسبت به گذشته خیلی فرق کرده ... او یک آن تو خونه بند نبود اهل

زن و زندگی نبود، همه ی وقتش صرف عیش و نوش می شد ولی با قدم شما همه چیز تغییر کرد و آقایی که من فکر 

نمی کردم پابند خونه بشه، می بینم تمام وقتش را در کنار شما می گذرانه و حاال تنها کاری که می تونید بکنید اینه که 

 ا خیالتان راحت بشه.با همین چند تا دوست ناباب هم قطع رابطه کند، ت

حاالخیال خودم هم راحت شد. مدت ها بود که به دنبال فرصتی بودم تا بتوانم با شما درد دل کنم و حرف هایی که در 

دلم تلنبار شده بود، بیرون بریزم. دیگه خاطرم آسوده شد. فقط شما را به جان خود آقا قسم یک وقت نگید که من 

 «ما را آخر عمری پیش آقا بی اعتبار می کنیناین حرفا را برای شما زدم که 

خودم هم حس خوبی نسبت به دوستانش نداشتم و از این که گه گاهی بعدازظه به تنهایس سراغ آنها می رود، 

 دلخور بودم ولی نمی دانم چرا همیشه جلو او کم می آوردم و با چرب زبانی اش همه چیز را به فراموشی می سپردم.

از دیشب بارش برف شروع شده بود. صبح از شدت سردرد حال این که از جایم بلند شوم نداشتم.  هوا خیلی سرد و

از پنجره بیرون را تماشا کردم، برف با سکوت و آرامش بر زمین نشسته بود. از این که گل ها جایی برای خود 

تکه هیزم در بخاری دیواری داشتند راضی و خوشحال بودم. احساس سرما کردم. به سختی از جا برخاستم و چند 

انداختم و به زیر لحاف رفتم، سینی صبحانه بر روی میز کنار تختم به چشم می خورد. دنبال قرصم در کشو گشتم که 

عزیزم انشاءاهلل که حالت بهتر شده، اگر می خواهی قرص بخوری صبحانه یادت نره. زود »نامه ی کاووس را دیدم: 

 «برمی گردم

در این سوز و سرما به کجا رفته؟ با اکراه لقمه نانی در دهان گذاشتم و بعد از خوردن دارو به  صبح به این زودی

و دستی بر پیشانی ام کشید و گفت: « خانم خانما صبحانه که نخوردند!»خواب رفتم. با صدای کاووس بیدار شدم. 

چند بار بگم شکم خالی قرص »فت: و بعد به شیشه قرص نظری انداخت و با اخم گ« شکر خدا مثل این که بهتری»

 «نخور؟

نگاهی به سینی صبحانه کرد و گفت: « لقمه ای خوردم»در حالی که نیم خیز می شدم، به روی تخت نشستم و گفت: 

فکر نکنم این لقمه بتونه حتی یک گنجشک را هم سیر کنه! عزیزم، ضرر داره! این قرص ها درسته مسکن خوبی »

هش می دهد اما روی معده اثر می گذارد، به خصوص اگر ناشتا بخوری. خب حاال چشم هات است و درد را موقتاً کا

 «را ببند که یه چیز دیدنی برات گرفتم، می خواهم امشب در مهمانی بدرخشی، مثل کی ستاره!



الی و تازه یادم افتاد که آن شب منزل آقای جوهری دعوت داشتیم. حوصله ی هیچ کدامشان را نداشتم و اگر خوشح

 سرحالی کاووس را نمی دیدم از رفتن امتناع می کردم ولی او مانند بچه ها ذوق زده بود.

چشم هایم را بستم و بعد صدای خش خش شیئی را شنیدم وپس از لحظاتی سکوت، کاووس دستم را بر جسمی نرم 

یک بچه گربه است و به  و لطیف قرار داد. از تماس دستم با لباس احساس آرامش می کردم و یک آن فکر کردم

 سرعت چشمانم را باز کردم. خدایا باورم نمی شد این یک پالتو پوست بود، چقدر زیبا و دوست داشتنی!

شادی خود را نمی توانستم پنهان کنم، به سرعت برخاستم و پالتو پوست را به تن کردم و بعد از این که در آینه خود 

و از خوشحالی خود را در بغلش انداختم و صورتش را غرق بوسه کردم. امروز را برانداز کردم، چرخی دور اتاق زدم 

قصد داشتم سر صحبت را به نحوی باز کنم و حرف های مشتی یعقوب را به نوعی دیگر منعکس کنم اما با دیدن این 

د که من مگر یک زن از مردش چه می خواه»هدیه ی ارزشمند همه چیز را به فراموشی سپردم و پیش خود گفتم: 

ندارم؟ همسری که دوستم دارد و نمی گذارد آب توی دلم تکان بخورد. هر چیزی را که اراده کنم آنی مهیا می کند 

و مانند موم در دستم نرم است. تا حاال هم خطایی از او ندیده ام پس چرا با حرف های نامربوط زندگی را به دهانش 

 زهر کنم؟

ا دوستان زمان تجردش ساعتی خلوت کند و از روزگاران گذشته یاد کند. چرا حتماً او هم دوست دارد گه گاهی ب

باید اینقدر خودخواه باشم که او را فقط برای خود بخواهم و حتی نگذارم ساعتی را برای خودش باشد؟ گذشته ی او 

دست از پا خطا به من مربوط نیست و نمی توانم در آن دخالت کنم. اگر در زندگی مشترکمان اشتباهی کرد و یا 

 «کرد، آن وقت باید از حریم زندگی مان دفاع کنم، اما حاال نه، دلم نمی خواهد شادی مان را خراب کنم

هیچ چیز بیشتر از قیافه ی بشاش تو »همان طور که روی پایش نشسته بودم دستش را دور کمرم حلقه کرد و گفت: 

کاری کنم که تو را همیشه سرحال و شاد ببینم، تو بهترین مرا خوشحال نمی کند. برای همین خیلی دلم می خواهد 

 «ارمغانی هستی که خداوند برایم فرستاده و به او قول داده ام از این ارمغان مانند چشمانم مواظبت کنم

شب دیرتر از دیگران رسیدیم، بارش برف قطع شده و جای خود را به بارانی مطبوع داده بود. خانم جوهری به 

ا استقبال کرد. محیط، گرم و دوستانه به نظر می آمد. از گرامافون بزرگی که گوشه ی سالن قرار داشت گرمی از م

صدای موسیقی مالیمی شنیده می شد. حالم کامالً خوب بود و از سردرد صبح خبری نبود، با آرامش در مبلی لمیدم. 

 وجود کاووس برایم قوت قلبی بود. آقایان درباره ی بحث می کردند.

مصدق برکنار بود. محکوم شده بود. عده ای به طرفداری از او و عده ای به طرفداری از شاه سخن می گفتند. با این 

 که به قول آنها این بحث ها خانم ها را خسته می کرد ولی من لذت می بردم و با اشتیاق گوش می دادم.

ت موج می زد وضع خواروبار، دارو و پوشاک بد بود و بعد از جنگ جهانی دوم و برکناری رضا شاه، نابسامانی در مملک

سربازان پادگان ها اکثراً گرسنه و بی پناه بودند. جنگ جهانی داخلی شروع شده و هر کس برای خودش دسته ای به 

راه انداخته بود. مصدق با ملی کردن نفت گام بزرگی در تاریخ ایرانیان برداشته بود و زندگی مردم تا حدودی سر و 

 امان گرفته بود که عمال شاه نگذاشتند و او را برکنار به تبعید محکوم کردند.س

آقایون چه خبرتونه؟ فکر نمی کنید خانم ها خسته »آقای احمدی از جا برخاست و صفحه را عوض کرد و گفت: 

که هیچ سود و شدند؟ آمدیم این جا که غم و غصه هایمان را فراموش کنیم. نه این که بنشینیم حرف هایی بزنیم 

و شروع کرد به شوخی و بذله گویی و کم کم جو از آن حالت بیرون آمد. بعد از خوردن شام، « منفعتی در آن نیست

 طبق معمول مردها پراکنده شدند و خانم ها را به حال خود گذاشتند.



« گو تا برویممن همین اطرافم، هر وقت احساس کسالت کردی ب»کاووس در حالی که مرا ترک می کرد گفت: 

تبسمی به او کردم و او رفت. خانم احمدی فرصت را غنیمت شمرده، شروع کرد به اطالعات دادن در مورد کسانی که 

من نمی شناختم و تاریخچه ای از زندگی هر کس را بیان می کرد و تعجبم از این بود که این همه دانسته را از کجا به 

 دست آورده است.

و خیلی از آنها را نمی شناختم و این خود موضوعی بود که او با آب و تاب زندگی نامه ی آنها را  مهمان ها زیاد بودند

کف دستم بگذارد، حسابی کالفه ام کرده بود که شکر خدا خانم فیض بحث را به مد روز کشاند و شروع کرد به 

اگه جدیدترین مدل ها را » تعریف کردن از ژورنال هایی که تازگی به دستش رسیده بود. خانم جوهری گفت:

حتماً عزیزم این پالتو »و رو به من کرد و گفت: « خواستی از خاتون جون بپرس که تمام سفارش هاش از فرانسه است

  پیش از این که جواب دهم، خانم فیض شروع کرد به سوال پیچ کردنم.« پوست زیبا هم سفارش جدید است؟

به خود می بالیدم و احساس شادی می کردم. اوایل که در جمع آنها حاضر می  از این که مورد توجه قرار گرفته بودم

شدم از این صحبت ها زجر می کشیدم و بارها سر این موضوع با کاووس بحثمان شد ولی کم کم عادت کردم و از 

م یکی از آنها این که دیگران تعریفم را بکنند لذت می بردم. چقدر انسان ها با مروز زمان تغییر می کنند و من ه

بودم. چقدر ما زن ها بدبخت هستیم ... خیلی زود به شوهرمان دل می بندیم و تابع بی چون و چرای آنها می شویم. 

 بدی هایش را نادیده می گیریم و خوبی هایش را دوصد چندان کرده و برای دیگران تعریف می کنیم.

مان خاتون چند سال پیش نبودم! خاتونی که دلی داشت یک آن از خودم بدم آمدم، چقدر تغییر کرده بودم. من ه

زالل و شفاف. از تظاهر و دورویی متنفر بود. با خوشی های دیگران خوش و با غم دیگران غمگین می شد. ولی حاال 

چی! فقط دوست داشتم خودم را به دیگران نشان دهم و فخر بفروشم! دست شده ام مثل همه ی آنهایی که روزی 

 هم می زدند و حاال از خودم حالم به هم می خورد. حالم را به

به دنبال راه فراری می گشتم و منتظر بودم که مثل همیشه کاووس مرا از آن مهلکه نجات دهد. به دنبال او به اطراف 

کنم.  نگریستم از او هم خبری نبود. با سرگشتگی از جا برخاستم حاال که به او احتیاج داشتم نمی توانستم او را پیدا

باتکلیف گوشه ای ایستاده و دیگران را تماشا می کردم که ناگهان صدای خنده ای زنانه و همهمه ای توجهم را جلب 

  کرد. صدا از درون همان اتاقی بود که با پرده ای از سالن جدا می شد.

ر است. مدت ها حس عجیبی داشتم و نیرویی مرا به آن سمت سوق می داد. دلم می خواست بدانم آن جا چه خب

بودکه به این خانه رفت و آمد داشتیم ولی هنوز از سِرّ اتاق آن طرف پرده بی اطالع بودم. هیچ وقت به خودم جرأت 

نداده بودم که از کاووس بپرسم ولی حاال با اشتیاق جلو می رفتم. حالت دزدی را داشتم که برای اولین بار دست به 

 و دستانم یخ کرده بود. سرقت زده است. تن و بدنم می لرزید

بارها دیده بودم که عده ای راحت به اتاق رفت و آمد می کنند و برایشان خیلی عادی است. پس چرا من می 

ترسیدم؟ با دستانی لرزان پرده را کنار زدم و در اتاق را باز کردم. دود غلیظی در اتاق پیچیده بود که تا دقایقی هیچ 

 کم چشمانم عادت کرد. چیز را واضح نمی دیدم ولی کم

خدایا باورم نمی شد! چه محیط کثیفی! نمی خواستم چیزی ببینم و به خاطر بسپارم. برایم غیر قابل قبول بود که به 

  چنین جایی پا گذاشته ام.

به دنبال کاووس بودم ولی دلم می خواست او را هیچ وقت آن جا پیدا نکنم. با یک جفت چشم دور تا دور اتاق را 

تم و هر لحظه از لحظه ی قبل خوشحال تر شدم که ناگهان او را با چند مرد دیگر گرداگرد میزی دیدم. برایم گش



باور کردنی نبود که او را پای میز قمار می بینم. سیگاری بر لب داشت. جامی در یک دست و در دست دیگر ورق 

 یار نبوده.های شانس را گرفته بود. با قیافه ای حاکی از آن که بخت با او 

پشت میز در جای خود میخکوب شدم. چند بار پلک هایم را به هم زدم که شاید از آن خواب وحشتناک بیدار شوم، 

ولی صدای قهقه ی زنانه ای ثابت کرد که هر چه می بینم واقعیت دارد. در خیالم نمی گنجید که کاووس به آن محیط 

ی شده بود که توجهی به اطراف نداشت و نمی دید زن بهتر از جانش! تعلق داشته باشد. چانان غرق در آن بازی لعنت

 را به کجا کشانده است.

خانم »از شدت سردرد به خود آمدم و قصد خارج شدن از آن جا را داشتم که دست سنگینی شانه ام را لمس کرد: 

د و بوی زننده ی دهانش حالم را از مستی روی پاهایش بند نبو« خوشگله اگه تنها هستی بیا بریم با هم خوش باشیم!

به هم می زد. خدایا، او مرا با یکی از این زن ها اشتباه گرفته بود. در آن لحظه هیچ چیز نمی فهمیدم. احساس خفگی 

 می کردم. خون در وجودم چنان به جوش آمده بود که هر آن ممکن بود بترکم.

ختم که صدایش در فضا پیچید. او با عصبانیت مرا به دستم را بلند کردم و آن چنان سیلی محکمی به گوشش نوا

من همان طور که تقال می کردم خودم را از چنگ او نجات دهم « حاال برای من ناز می کنی»سمت خود کشید و گفت: 

و او را با هر چه در توان داشتم به گوشه ای پرتاب کردم. مردک چنان قشقرقی به « کاووس، کاووس»فریاد می زدم: 

 انداخته بود که همه به دورمان جمع شدند.راه 

کاووس هم از پشت میز برخاست و به سمت ما آمد ولی چرا این قدر کند؟ ... به نظرم سال ها گذشت تا خودش را 

به ما رساند و فقط تنها چیزی که دیدم کاووس یقه ی او را گرفت و از زمین بلندش کرد. دیگر جایز نبود آن جا 

عیت راهی را باز کردم و دوان دوان از خانه بیرون رفتم. کوچه خلوت و تاریک بود. با سرعت هر چه بمانم. از بین جم

 تمام تر دویدم. صدای کفش هایم تنها صدایی بود که در آن ظلمت شب شنیده می شد.

بدون وقفه  سرما را حس نمی کردم و قطره های باران همراه با عرق از پیشانی ام سرازیر شده بود. تا سر خیابان

دویدم، دنبال وسیله ای بودم ولی در آن موقع شب خبری نبود. همه جا سوتو کور بود و تنها گاهی صدای زوزه ی 

سگی به گوش می رسید. ترس و وحشت بر من غلبه کرد و تازه به این فکر افتادم که مبادا گرفتار اوباش شوم. کم 

 دم که پالتو را فراموش کرده بودم.کم سرما را حس کردم آنقدر با عجله خارج شده بو

نه راه رفتن داشتم و نه راه برگشتن. ناامید در گوشه ای ایستاده و به تدریج زانوانم سست شد. بر زمین نشستم و 

اشک از چشمانم سرازیر شد. چطور کاووس می توانست با من چنین کند. چند بار این جمله را گفتم؛ به خوبی یادم 

  نیست.

در میان دستانم پنهان کرده و با صدای بلند گریه می کردم. تمام صحنه ها از جلو چشمانم می گذشت. زن صورتم را 

ها، مردها، کاووس، قمار و آن مرد لعنتی ... ناگهان قیافه ی پیروزمندانه ی خسرو همراه پوزخندی پرتمسخر تنم را 

دخترم، حواست »خترم خطاب می کرد، شنیدم: لرزاند. آنقدر در فکر و خیال بودم که صدای پیرمردی که مرا د

 «کجاست! این موقع شب این جا چه می کنی؟ خیابان ها ناامن و خطرناکه، بیا باال تا برسونمت

خدا را شکر کردم که در آن شب وحشتناک با من بود. سوار درشکه شدم. از سرما دندان هایم به هم می خورد. 

به « اگه بدت نمی آد اینو بپیچ دورت! هوا خیلی سرده»به من داد و گفت: پیرمد لحاف مندرسی که در کنارش بود 

 نظرم آن لحاف باارزش تر از پالتو پوست گران قیمتم بود.



در طول راه سوالی نکرد فقط نشانی را گرفت و من را به منزل رساند. وقتی پیاده شدم به دنبال کیفم می گشتم که 

و قبل از این که به خود « برو دخترم به امان خدا»جا گذاشته بودم. پیرمرد گفت:  کرایه ای به او بدهم ولی آن را هم

 بیایم او رفته بود.

ولی صدایم به « مشتی یعقوب، عذرا خانم! تو رو خدا در را باز کنید»در را می کوبیدم و مشتی یعقوب را صدا می زدم: 

 با پشت دست پاک می کردم.آنها نمی رسید. مستأصل کنار در زانو زده و اشک هایم را 

خدایا این صدای عذرا خانم بود. کلون در را کشید و پاشنه ی در روی لوال چرخید. وقتی او را « این وقت شب کیه؟»

در مقابل خود دیدم مثل این که فرشته ی نجاتم را می دیدم. در بغل او پریدم و مانند طفلی گریه کردم. مشتی 

 «خانم چی شده؟ این وقت شب تنها این جا چه می کنید»بود گفت: یعقوب که تازه از راه رسیده 

چرا به من نگفتید که آقای این خونه مرد الابالی و قمارباز و »با حالتی گله مندانه به مشتی یعقوب رو کردم و گفتم: 

در احمق مشروب خوریه؟ چرا همه دست به دست هم دادید تا مرا بدبخت کنید؟ همه خبر داشتند غیر از من، چق

به « بودم که حاال باید بفهمم. من که جز خوبی کاری در حق شماها انجام ندادم، پس چرا جوابم را این گونه دادید؟

 سکسکه افتادم و توان حرف زدن نداشتم.

 «بیا بریم تو، حاال شما عصبانی هستید. فردا همه چیز درست می شه!»عذرا خانم دستم را گرفت و گفت: 

 «هیچی درست نمی شه، همه چیز تمام شد»م: با فریاد گفت

خانم این چیه به دورتان گرفتید؟ واه واه چه بویی »همان طور که مرا به سمت اتاقم می برد و نصیحتم می کرد، گفت: 

دست »تازه یادم افتاد که لحاف پیرمرد را بهش پس ندادم. می خواست آن را بردارد که با تشر به او گفتم: « می ده

 «مین لحاف مندرس صد شرف داره به این خونه و اربابتنزن! ه

اتاقم گرم بود و هیزم های بخاری تند و تند می سوخت. کنار بخاری کز کرده بودم. عذرا خانم با دلسوزی گفت: 

 حوصله ی این که جوابش را بدهم نداشتم.« خانم بگذارید لباس هایتان را عوض کنم. سرما می خورید»

خانم »ه سختی از پله ها باال آمده بود وارد اتاق شد و همان جا دم در نشست و هن هن کنان گفت: مشتی یعقوب که ب

تو رو خدا ما را مقصر ندانید! از دست من باغبون چه کاری برمی آید؟ اونهایی که باید بهتون می گفتن، نگفتن. من 

ادتون باشه چند وقت پیش سربسته یه چیزایی اگر حرفی می زدم همین کار را هم از دست می دادم. تازه خانم اگه ی

براتون گفتم. واهلل به خدا من شما رو مثل فرزند خودم دوست دارم و دلم می خواست یه جور شما آقا رو رو به راه 

 بیاورید.

 شما در این مدت این قدر به ما خوبی کرده بودید که همیشه وجدانم در عذاب بود. ولی می ترسیدم که یه موقع شما

با شنیدن حقایق آقا رو ترک کنید. اون موقع دیگه خودم رو نمی تونستم ببخشم، ولی با این حال تا آن جایی که در 

توانم بود شما رو راهنمایی کردم. خودم می دانستم که دیر یا زود این اتفاق می افته و بارها با زبان بی زبانی از آقا 

 «ا خودت می دونی فرزندم که حرف یه باغبون آن چنان خریداری ندارهخواسته بودم که دور این کارها خط بکشه. ام

 پس اون روز تو گلخانه حرف هایی که می زد منظوری داشت و من چقدر احمق بودم که هیچ نفهمیدم.

صدای ماشین کاووس خبر از آمدنش می داد. از او بدم آمده بود و نمی خواستم او را ببینم. مشتی یعقوب و عذرا 

قبل از آن که او برسد رفتند. با رفتن آنها از جا برخاستم، در را بسته و چفت آن را انداختم. صدای او را از  خانم

 «خانم اومده، حالش چطوره؟»پشت در می شنیدم. 



او بدون جوابی به طرف اتاق آمد و « آقا به سر شما چه آمده؟»مشتی یعقوب گفت: « بد، خیلی بد»عذرا خانم گفت: 

هیچ جوابی ندادم. محکم به در کوبید و با التماس گفت: « خاتون، خاتون عزیزم در را باز کن»د در قفله گفت: وقتی دی

 «خواهش می کنم باز کن. بگذار برات توضیح بدم ... همه چیز را تعریف می کنم»

خوب مرا بازی دادی و از این جا برو! نمی خوام ببینمت همه چی تموم شد »دیگر طاقت نیاوردم و گریه کنان گفتم: 

  «من چقدر ساده بودم که گول حرفات را خوردم

از این جا برو، ازت بدم می یاد! فهمیدی؟ ازت بدم »آن چنان در را می کوبید که شیشه ها به لرزه افتاد. فریاد زدم: 

 «می یاد اگه پات رو بگذاری تو، خودم را از پنجره به بیرون پرت می کنم

نکند دروغ می گویم به طرف پنجره رفتم و آن را باز کردم. حالت جنون بهم دست داده بود و  و برای این که فکر

 مثل دیوانه ها حال خودم را نمی فهمیدم. هر عکس العملی ممکن بود انجام دهم.

باشه، باشه هر چی تو بگی، خواهش می کنم در را ببند سرما می »کاووس که دستپاچه شده بود به تندی گفت: 

  و دیگر صدایی شنیده نشد. بر روی زمین چمباتمه زدم و سرم را به دیوار تکیه دادم.« یخور

به یاد حرف های خانم امین السلطنه، فخری و حوری افتادم. آنها از همه چیز خبر داشتند، حاال معنی حرف های خانم 

در گراند هتل را به خاطر آوردم و سرهنگ را می فهمیدم که برای چه مرا از دوستان او بر حذر می کرد. آن روز 

 حتی بعدازظهرهایی که با زبان چرب و نرمش مرا خام می کرد و سری به دوستانش می زد.

در طول این مدت همه می دانستند جز من و حتماً در میان هر جمعی مرا با انگشت به هم نشان می دادند و هالو 

ل چاره ای می گشتم. به چه کسی می توانستم بگویم و چه کسی حساب می آورده اند! سرگردان و بالتکلیف به دنبا

  می توانست مرا راهنمایی کند؟ همه فکر می کردند که من خوشبخت ترین زن عالم هستم.

آقاجون و خانم کوچک، کاووس را گل سرسبدشان می دانستند و همیشه او را چوب می کردند و بر سر خسرو می 

انستم پیش آنها بروم و محسنات داماد عزیزشان را به تفصیل برایشان بگویم. پس بگو زدند. حاال به چه رویی می تو

 آقا چرا تا به حال ازدواج نکرده بود! عیش و نوش به او چنین اجازه ای نداده.

بغض گلویم را گرفت ولی از اشک خبری نبود. تمام این مدت بازیچه ای بودم در دستان او، باز هم این سردرد 

مانم را بریده بود. کشان کشان خود را به جعبه ی دارو رساندم و قرصی را بدون آب قورت دادم. یک آن از لعنتی ا

خشم خنده ای بر لبانم نقش بست؛ به سادگی خود می خندیدم که حتی راز سردردم را برایش بازگو کردم. تصورم 

عذاب وجدان داشتم و دلم می خواست روزی از زندگی این بود که باید هیچ رازی بین زن و شوهر نباشد و همیشه 

 شهامت آن را داشته باشم تا بتوانم درباره ی خسرو همه چیز را اقرار کنم.

جمله ای که مانند نیشتر قلبم را سوراخ می کرد. کم کم بدنم گرم شد و به خواب رفتم اما « تو را خوشبخت می کنم!»

دیدی آهم دامانت را گرفت؟ دیدی گفتم »ی خندید و می گفت: خسرو لعنتی دست از سرم برنمی داشت، با قهقهه م

 «تو خوشبخت نمی شی؟ چقدر منتظر چنین روزی بودم، آخر به مراد دلم رسیدم

چه شبی را به صبح رساندم، خدا می داند. آن قدر کابوس های وحشتناک به سراغم آمدند که رمق این که جواب 

و وقتی « م براتون صبحانه آوردم. این قرص های لعنت را با شکم ناشتا نخوریدخانم، خان»عذرا خانم را بدهم نداشتم. 

 «خانم، حالتون خوبه؟ تو رو خدا در را باز کنید بگذارید بیام تو»دید که جوابش را نمی دهم گفت: 

  «تنهایم بگذار، چیزی نمی خورم»سرم درد می کرد تحمل وراجی او را نداشتم فریاد زدم: 



او را با کاووس می شنیدم. سرم را در بالش فرو کردم تا صدای آنها را نشنوم. کوچک ترین صدایی در صدای پج پچ 

سرم به صدای طبلی مبدل می شد. حال و حوصله ی هیچ کس را نداشم و تا فردا بعدازظهر غیر از آب به چیزی لب 

خانم، دست از این سماجت بردارید. شما »نزدم. اصرارهای مشتی یعقوب و عذرا خانم فایده ای نداشت. او می گفت: 

از دست آقا ناراحتید چرا به خودتان ظلم می کنید؟ به فکر خودتان باشید. این قرص ها آخر درونتان را آتش می 

زنه. بلند شو دخترم، یه تکه نون به دهن بگذار! واهلل به خدا آقا هم از دیروز تا حاال هیچی نخورده! بین زن و شوهر 

 «اق ها می افته، قهر کردن که فایده ای نداره بیایید بیرون بنشینید، دو کلمه حرف بزنیداز این اتف

خودم هم به خوبی می دانستم که قهر کردن مشکلی را حل نمی کند ولی مستأصل مانده بدم و هیچ راه عاقالنه ای به 

ق آن چیزی نبود که من خواستارش نظرم نمی رسید. دلم نمی خواست به این راحتی زندگی ام را از دست بدهم، طال

 باشم و ماندن در چنین وضعیتی هم غیرممکن بود.

خاتون! من گنهکارم! به تو بد کردم. من آدم دروغگو، حقه باز و »ناگهان صدای ضعیف کاووس را از پشت در شنیدم: 

هم جواب صداقتت را می شارالتان و هر چه تو بگویی هستم. باید همان روزی که صادقانه برایم سخن گفتی، من 

دادم ولی چه کنم که جرأت این کار را نداشتم. چون اگر یک کلمه بر زبان می آوردم همه چیز خراب می شد و تو را 

  برای همیشه از دست می دادم.

به خدا در تمام این مدت خیلی زجر کشیدم. بارها خواستم درو این برنامه ها را خط بکشم ولی نشد که نشد و شاید 

می بایست این اتفاق می افتاد تا چشم مرا به روی دنیای اطرافم باز کند، تا بتوانم تصمیم عاقالنه ای بگیرم. خودت 

خوب می دانی که دوستت دارم و حاضر نیستم یک لحظه بدون تو زندگی کنم. قول می دهم، به جان خودت که برایم 

دفعه در زندگی مشترکمان به من فرصت بده اگه ندوانستم عزیزی قول می دهم که همه چیز را کنار بگذارم. تو یک 

به قولم عمل کنم اون وقت هر کاری که خواستی انجام بده. مرا ببخش و بیشتر از این آزارم نده. بهتره دست از این 

 «لجاجت برداری و چیزی بخوری، اگر از من بدت می آید چرا به خودت ظمل می کنی؟

به خدا این دو روزه که تو را ندیدم، دارم دیوانه می شم! خودت می دونی »د ادامه داد: و در حالی که صدایش می لرزی

  «که طاقت دوریت را ندارم. وقتی باهام قهری مثل این که تمام دنیا باهام قهرند. خاتون، خواهش می کنم

باره می دادم. اگر می ماندم حرف هایش مرا تحت تأثیر قرار داد ولی هنوز دودل و مردد بودم. باید به او فرصتی دو

چیزی را از دست نمی دادم یا به قولش عمل می کرد که آن موقع از تصمیمی که گرفته بودم خوشحال و راضی 

خواهم شد و یا اگر نمی توانست به قولش عمل کند تصمیمی که حاال می خواستم بگیرم آن موقع می گرفتم. دوباره 

متنفریکه حاضر نیستی مرا ببینی باشه، من از این خانه می روم و تا موقعی که  اگر این قدر از»صدای او را شنیدم. 

 «نخواهی برنخواهم گشت

آن چنان با حزن و اندوه این سخنان را به زبان می آورد که دلم را سوزاند و اشکم سرازیر شد و در البه الی اشک 

و دیگر گریه امانم نداد و به « خوشبختت می کنم؟ یادته بهم گفتی»های تلخی که بر گونه ام سرازیر می شد گفتم: 

  هق هق افتادم.

خواهش می کنم این در را باز کن، خودت »کاووس که نمی دانست چه کند با عصبانیت به در می کوبید و می گفت: 

یک  می دانی که طاقت گریه ات را ندارم. به خدا حق با توست! من شرمنده ات هستم. اما فقط یک فرصت ... فقط

فرصت به من بده تا همه چیز را جبران کنم. می دانم که به قول کسی که زیر قولش زده نمی شود اعتماد کرد اما 

 «خواهش می کنم برای بار دوم به من اعتماد کن ... خاتون عزیزم، بیش از این مرا نسوزان



را پاک کردم و در را گشودم. از  خودم هم بیش از این تحمل التماس های او را نداشتم. با پشت دست اشک هایم

دیدن قیافه ای او شوکه شدم. زیر چشم راستش کبود و آثار چند زخم بر صورتش باقی مانده بود. چه اتفاقی افتاده 

 «یادگار اون شب لعنتی است»بود؟ چرا این ریختی شده؟ وقتی قیافه ی بهت زده ی مرا دید گفت: 

چقدر تکیده شدی! ... از این که به من اطمینان »در بغل گرفت و گفت:  کاووس دستی به صورتم کشید و مرا محکم

 «کردی متشکرم، از این کارت پشیمان نخواهی شد

اوایل بهار عازم فرانسه شدیم، شاید بتوان گفت که دلچسب ترین لحظات زندگی ام همان یک ماه بود. پاریس، که 

و دیدنی بود که هر جهانگردی را مجذوب خود می کرد. از  آن را عروس شهرهای فرانسه می نامیدند آن قدر جالب

  خرید کردن در آن شهر خسته نمی شدی، هر چیزی را که می خریدی چیز دیگری نظرت را جلب می کرد.

فروشگاه های چند طبقه با لوازم لوکس و پر زرق و برق، خیابان شانزه لیزه با آن همه مغازه که اگر می خواستی به 

سر بزنی به حتم کم می آوردی، جاهای دیدنی از برج ایفل گرفته تا کاخ های زیبا و به یادماندنی، موزه  همه ی آنها

 ها، تئاتر و اپرا همگی برایم تازگی داشت.

کاووس راهنمای خوبی بود و همه جا را مانند کف دستش می شناخت. حتی سری به دانشگاهی که در آن تحصیل 

ستادان قدیمی اش رفتیم، آنها به گرمی از ما استقبال کردند. استاد سالخورده ای داشت کرده بود زدیم و به سراغ ا

که حافظ را به خوبی می شناخت و با فارسی شکسته ابیاتی را برایمان خواند. شبی ما را به خانه ی کوچکشان دعوت 

رانسوی را شیرین سخت می گفتند کرد، خانمی مهربان تر از خود داشت که با صمیمیت از ما پذیرایی کرد و آنقدر ف

  که با اصرار از کاووس خواستم تا جمالتی را به من بایموزد.

به حدی این ایام به من خوش گذشت که وقایع چند مدت پیش را به فراموشی سپردم و جز سیاهه ای در ذهنم 

ز خواب بیدار می شدیم و بعد از چیزی باقی نماند. برنامه ی زندگی مان به کلی تغییر کرده بود. صبح ها ساعت ده ا

خوردن صبحانه ی مفصلی به سراغ فروشگاه ها، گردشگاه ها و جاهای دیدنی می رفتیم و شب ها تا دیروقت در 

مهمانی هایی که دوستانش به مناسبت های گوناگون برگزار می کردند شرکت می کردیم و آخر سر خسته و کوفته 

 راهی هتل می شدیم.

ا چنان خاطره انگیز است که لحظه لحظه های آن برای همیشه در ذهن ماندگار می شود، یک شب بغضی از شادی ه

عزیزم امشب یکی از به »کاووس مرا به جایی برد که خاطره اش را هیچ وقت فراموش نمی کنم. غذاخوری ژاپنی ها: 

موهایم را در باالی سر با  در حالی که سعی می کردم به سختی« یاد ماندنی ترین شب های زندگی ات خواهد شد

 «همه چیز این سفر به یاد ماندنی است»گیره ای مهار کنم گفتم: 

به سراغم آمد و گیره را از دستم گرفت و به آرامی در موهایم فرو کرد و کالهی که به تازگی خریده بودم به روی 

 «ن موقع متوجه می شویباید ببینی، او»سرم گذاشت و با تحسین مرا در آینه برانداز کرد و گفت: 

در کنار یک غذاخوری که هیچ شباهتی با غذاخوری های دیگر نداشت از تاکسی پیاده شدیم، کاووس در حین پیاده 

دربانی با لباس مخصوص در حالی که تعظیم می « خاطره ی این جا هیچ وقت از ذهنت پاک نمی شود»شدن گفت: 

که نظرم را جلب کند و شاید تفاوتش در همین بود. راهرو باریک و بلندی کرد، در را به رویمان باز کرد. چیزی نبود 

 که دو طرف آن جز دیواری چوبی چیز دیگری دیده نمی شد.

خانمی با لبخندی دلنشین و لباسی عجیب به پیشوازمان آمد و ما را به اتاقی که با دری کشویی از راهرو جدا می شد 

عقب عقب از اتاق بیرون رفت. اتاق ساده ای بود که میز چهارگوش کوتاهی  راهنمایی کرد و خودش بعد از تعظیمی



در وسطش قرار داشت و دو تا تشکچه در دو طرف میز، با یک گلدان که نقش عجیبی به رویش کشیده شده بود و 

 چند شاخه ی گل، نه پرده ای به پنجره وصل بود و ناه تابلویی به دیوار به چشم می خورد.

ا سکوت و آرامش همراه با موسیقی مالیمی که نوایی خاص داشت فضا را پر کرده بود حاال که فکر می کنم تنها و تنه

 «بایدچهارزانو به روی تشک بشینی»می بینم همه چیز آن غذاخوری خاص بود. کاووس مرا راهنمایی کرد و گفت: 

ونو نام دارد و لباس رسمی کشور ژاپن دقایقی نگذشت که دوشیزه ی جوانی با همان لباس که بعدها فهمیدم کیم

است، با سینی مخصوص چای وارد شد و با لبخندی که مثل این که جزیی از وجودشان بود و دوزانو رو به روی ما 

نشست. طرز آرایش موهایش برایم عجیب بود. با ظرافت آنها را آراسته بود بدون هیچ صحبتی در حالی که سعی می 

ندچای را با دقت و با روش خودشان درست کرد و در فنجان چایی که بی شباهت به پیاله کرد لبخند را فراموش نک

  نبود ریخت و با همان حالت به ما نزدیک شد و دو دستی به روی میز گذاشت و به همان شکل به عقب برگشت.

چه ای تمیز کرد و کاووس یک آن از قیافه ی بهت زده ی من چشم بر نمی داشت، بعد از صرف چای میز را با پار

 فنجان ها را در سینی گذاشت و با تعظیمی از اتاق خارج شد.

 «اینها دیگه چه جور آدم هایی هستند؟»بیش از این نتوانستم جلو خودم را بگیرم و با تعجب پرسیدم: 

رق دارد، عزیزم هر کشوری رسم و رسومی دارد. همان طور که دیدی رسوم فرانسوی ها با ما خیلی ف»کاووس گفت: 

این چشم بادامی ها هم آداب خاصی دارند. در ضمن انسان های منظم و منضبط، ساکت و آرامی هستندو بیش از هر 

 «چیز جلب رضایت مشتری برایشان اهمیت دارد

او همان طور که مشغول تعریف کردن از آنها بود دو دختر ج وان با سینی مخصوص شام وارد شدند با همان لباس ها 

ن لبخند، دو تا کاسه برنج که بی شباهت به کته ی خودمان نبود با یک جفت چوب باریک و بلند و بشقاب های و هما

کوچکی به روی میز گذاشتند که شامل ماهی و میگو در چند پخت، ترشی های مختلف و انواع میوه های فصل بود، 

  همان جا نشست. بعد از این که کارشان تمام شد یکی از آنها بیرون رفت و دیگری در

هر چه گشتم تا قاشق و چنگالی پیدا کنم بی فایده بود. وجود آن دختر هم مرا معذب کرده بود، کاووس که متوجه 

شد با اشاره ی دست به او فهماند که می تواند برود و بعد کاسه ی برنج خود را برداشت و با یک جفت چوب مشغول 

یاموختم ولی کاووس به راحتی این کار را انجام می داد. او هر چه اصرار آموزش غذا خوردن به من شد. هر چندکه ن

او دیگر هیچ نگفت ولی جز « نه، باید یاد بگیرم»کرد تا بگوید برایم قاشق و چنگال بیاورند زیر بار نرفتم و گفتم: 

 ا را به آخر رساندیم.خرابکاری و خنده ی بی امان کاووس چیزی عایدم نشد. اما به هر سختی و با شادی و خنده غذ

بعد از صرف شام دختر خانمی با یک تنگ و لگن کوچکی وارد شد و دستانمان را با روش سنتی شستیم. آنقدر از 

لباس آنها خوشم آمده بود که صبح روز بعد به اتفاق کاووس به محله ی ژاپنی ها رفتیم و یک جفت کیمونو خریدیم. 

ستورانشان بود. چیزهایی می دیدم که تا به موقع به چشم ندیده بود. ظروف سفالی بازار آنها به مراتب دیدنی تر از ر

با نقاشی های زیبا، چترهای آفتابی و بادبزن هایی که از کاغذ مخصوصی تهیه شده بود و به روی هر کدام از آنها 

 نقش های دلپذیری کشیده شده بود که از ذوق و سلیقه ی مردم ژاپن سخن می گفت.

پر از قمارخانه و کاباره های آن چنانی بود ولی کاووس طبق قولی که داده بود نه به تنهایی به آن محافل رفت پاریس 

 و نه از من خواست که او را همراهی کنم. حتی در تمام این مدت لحظه ای مرا تنها نگذاشت که من به او ظنین شوم.



برد که هیچ وقت نمی توانم فراموش کنم. باغی که بی یک شب که در خیابان پرسه می زدیم مرا به جای زیبایی 

شباهت به دیدن یک رویا نبود. هوا هنوز سوز و سرمای زمستان را داشت ولی سرمای لذت بخشی که گاهی پوست 

 بدنمان را قلقلک می داد.

د. قوها خرامان در شبی مهتابی که نور ماه به دریاچه منعکس می شد و صدای قورباغه ها از گوشه و کنار شنیده می ش

اطراف دریاچه گردش می کردند و درختانی که باد، شاخه و برگ هایش را به لرزه انداخته بود همه جا به چشم می 

خورد. دریاچه گاهی اوقات آرام و گاهی بر اثر باد به تالطم می افتاد و آرامش سایه های درختانی که در آن افتاده 

 بودند به هم می زد.

 هم بر روی نیمکتی نشسته بودیم و این مناظر زیبا را تماشا می کردیم.دست در دست 

سکوتی لطیف بر آن محیط زیبا حکمفرما بود که دلمان نمی خواست آن را خراب کنیم. یک جفت قو به کنار دریاچه 

ز انسان ها خاتون! می دونی که حیوان ها ا»آمدند و سرشان را به هم تکیه داده و به خواب رفتند. کاووس گفت: 

 «عاشق ترند

از کناره ی چشم نیم نگاهی به او کردم. قیافه اش حالت عادی نداشت، هرگز او را این چنین ندیده بودم. غم و اندوه 

حیوان ها »در نگاهش موج می زد و به دریاچه خیره شد. مثل این که در این عالم خاکی وجود ندارد. و ادامه داد: 

ار می کنند در هیچ شرایطی او را ترک نمی کنند. بی وفایی در بین آنها وجود ندارد برای جفتی را که برای خود اختی

ظواهر زندگی جفتشان را انتخاب نمی کنند. خیانت و دورویی و تظاهر در بینشان نیست و اگر ما انسان ها بگذاریم تا 

 آخر عمر در کنار هم زندگی می کنند.

قی در الک خود فرو رفته اند؟ اونها با هم صادق و روراستند ولی ما انسان ها این همین قوها را ببین، با چه شور و عش

طور نیستیم نمی توانیم با هم صادق باشیم، چون می ترسیم! ترس از این که مبادا روزی جفتمان ترکمان کند. مثل 

دست و پاگیره و انسان تا من، در طول سالهای عمرم هیچ وقت به فکر اهل و عیال نبودم و همیشه فکر می کردم زن 

جوانه باید خوش بگذرونه. از جوانی درگیر مشکالت شدن و مسئولی خانواده را بر عهده گرفتن برایم سخت و 

دشوار بود. آن هم منی که چند سال از بهترین سالهای عمرم را برای خوشبختی مادر و خواهرانم فدا کرده بودم و 

 فقط به فکر خودم باشم. حاال دلم می خواست یکه و تنها فقط و

چند سالی که در فرانسه بودم هر غلطی که می توانستم انجام دادم. بدون این که از کسی خوف و وحشتی داشته 

باشم. تو غربت بدون ترس از آبرو و یا پچ پچ قوم و خویش که بگویند فالنی پسر مختاری است؛ نه کسی مرا می 

شان اهمیتی داشت. پسر چشم و گوش بسته ای هم نبودم اما زرق و برق این شناخت و نه این که اگر می شناخت برای

شهر کافه ها و قمارخانه هایی که تا صبح محل عیش و نوش مردم ساده دلی مثل من بود، چشم دلم را کور کرد و تا 

شیدم به راحتی آمدم به خودم بجنبم یک قمارباز حرفه ای شده بودم و پول هایی را که سالها برایش رنج و زحمت ک

 از دست دادم و بارها و بارها به روز سیاه افتادم.

ولی می دونی خاتون من به این کار معتاد شده بودم! شاید اوایل برای لذت و خوشگذرانی پا به این مجالس می 

تفاقاً شب گذاشتم، اما بعدها عادتم شده بود و اگر یک شب به این محافل نمی رفتم مثل این که گمشده ای داشتم. ا

 هایی که شانس با من بود باعث می شد که شب بعد زودتر حاضر شوم.

تا چه مدت در عالم هپروت بودم، خدا می داند. یک آن به خودم آمدم، این چند سال جز خوشگذرانی چه کرده 

ز الواتی به بودم؟ آمدم که برای خودم کسی شوم ولی حاال چی؟ آدم بی کاری که درسش را نصفه کاره ول کرده و ج



دنبال کار دیگری نبود. به خود قول دادم که دور شبگردی را خط بکشم و درسم را هر چه زودتر تمام کنم. چیزی 

 نگذشت که به ایران بازگشتم.

مادر از همان روز اول اصرار داشت که زنی برای خود اختیار کنم. خودم هم راضی بودم ولی کم کم با پیدا شدن 

نه ی خالی روز از نو و روزی از نو، شدم همان کاووس قدیمی. دیگه از دست مادر و خواهرها دوستان جدید و خا

عاجز شده بودم. اون ها تا حدودی از این قضیه بو برده بودند و فکر می کردند با داشتن همدلی، سرم به سنگ می 

وز اول با کلک و حقه بازی زندگی خوره و دور این کثافت کاری ها نخواهم رفت. اما من دلم نمی خواست از همان ر

 جدید را شروع کنم، چون زن را برای لذت های آنی نمی خواستم و گرنه چنین زنانی همیشه وجود داشتند.

زنی می خواستم که شریک زندگی ام باشد تا بتوانم تمام هستی ام را وقف او کنم. دوست داشتم همیشه در کنار هم 

دیگران غبطه ی ما را بخورند و با این هدف پا جلو گذاشتم و برای بار دوم همه باشیم. آنقدر خوشبخت باشیم که 

چیز را کنار گذاشتم. می خواستم شوهر ایده آلی باشم و فکر می کنم تا حدودی هم موفق شدم. می خواستم زنی که 

ولی بعد از گذشت چندین پا در خانه ام می گذارد سختی و ناراحتی را تحمل نکند و از خانه ی پدرش راحت تر باشد. 

 ماه با وسوسه های دوستان همه چیز خراب شد.

از نگاهت خجالت می کشیدم و خود را خیانتکار می دانستم. جواب خوبی هایت را با بدی دادم، چند بار قصد داشتم 

از این که تو دوباره کنار بکشم و با خلوص نیت همه چیز را اقرار کنم. ولی می ترسیدم تو را از دست بدهم. ترس 

برای همیشه ترکم کنی باعث شد که لب ببندم. اون شب وقتی تو را در میان آن زن ها و مردها دیدم و حرف های 

گستاخانه ی آن مرد مرا از عالم خواب بیرون آورد، به خودم لعنت فرستادم! چطور حاضر شدم زنم را به چنین 

  محیطی بکشم؟

ل همیشه خدا با من بود و من احمق در چنین سن و سالی فهمیدم که خدا هیچ فکر کردم همه چیز تمام شد. اما مث

وقت بندگانش را تنها نمی گذارد و اگر تو را این قدر خوب و باگذشت نیافریده بود، معلوم نبود جنازه ام را در کجا 

اگر قرار بود که تو را از پیدا می کردند. قصد داشتم به زندگی نکبت بارم خاتمه دهم، غیر از تو کسی را نداشتم و 

 و بعد از سکوتی طوالنی ادامه داد:« دست بدهم زندگی دیگر برایم ارزشی نداشت

و حاال با وجدانی آسوده در کنارت هستم و دیگر هیچ نقطه ی سیاهی در زندگی ام وجود ندارد که تو از آن خبر »

 «مهیا کنم نداشته باشی. امیدوارم اون زندگی که دوست داری بتوانم برایت

حرف های آن شب کاووس مرا سخت به فکر فرو برد. ترس از این که مثل دفعات قبل قولش را زیر پا بگذارد 

ترس از فردایی نامعلوم مرا می لرزاند حاال دیگر دیر شده و راهی برای فرار نداشتم. موجودی در وجودم شکل 

یش داشتم و برای چنین روزی لحظه شماری می کردم چقدر گرفته که به هر دوی ما تعلق دارد. طفلی که زمانی آرزو

با دیدن بچه های دیگران آه حسرت بر دلم نشست. چقدر بر سر این موضوع با او جر و بحث کردم و هر آن منتظر 

 بودم که این خبر خوش آیند را به او برسانم.

فل چه کنم. از کار خدا سخت در تعجب ولی حاال آن قدر ترس و وحشت از آینده داشتم که نمی دانستم با این ط

بودم. چرا سعی می کرد پیوند ما روز به روز محکم تر شود! وضع روحی ام به کلی خراب شده بود و دچار 

سردردهای شدید می شدم. شب ها سراسیمه از خواب می پریدم همیشه در خواب ها به دنبال راهی بودم که هرگز 

  به مقصد نمی رسید.



آن چنان نگران حالم شد که هراسان مرا از خواب بیدار کرد و با عصبانیتی که هیچ وقت در او یک شب کاووس 

تو با خودت چه می کنی با آن نفس هایی که تو می زدی یک لحه فکر کردم از دست رفتی! تو »سراغ نداشتم گفت: 

داری؟ از آینده می  هر شب دچار کابوس های وحشتناک می شوی، تو خاتون همیشگی نیستی، از چیزی وحشت

 ترسی؟ سعی نکن از من پنهان کنی!

در چشمانت به وضوح همه چیز نمایان است. حتماً حرف های آن شب من، تو را نگران کرده است. به من اطمینان 

نداری و فکر می کنی من آدم بشو نیستم ولی من به جان عزیزترینم قسم خوردم! تو هنوز متوجه نشدی که من تو را 

 چ قیمتی از دست نمی دهم؟به هی

قمار آخرین، همین قولی است که به تو داده ام و خودم از همین حاال می دانم در این بازی برنده هستم. فقط به من 

 «اعتماد داشته باش! دلم می خواهد فکرهای مجهول را از ذهنت بیرون کنی!

با این که گفتن چنین »ون رو کرد به من و گفت: بعد از جا برخاست و لیوان آبی به دستم داد و با قیافه ای محز

سخنانی برایم سخت و دشواره ولی مثل این که چاره ای ندارم ... خاتون اگر می خواهی این طور خودخوری کنی و 

زندگی را به کام خودت تلخ کنی من چنین چیزی نمی خواهم. تو آن قدر برایم عزیز هستی که دلم نمی خواهد تو را 

جبار در کنار خود داشته باشم. با این حاال اگر بودن با من تو را زجر می دهد حاضرم هر تصمیم که بگیری با زور و ا

 «اجرا کنم. همیشه فکر می کردم که می توانم تو را خوشبخت کنم، ولی مثل این که اشتباه می کردم

مشغول شد و بغضش را به سختی فرو و خیلی سریع رویش را برگرداند و به کنار پنجره رفت و به تماشای ستارگان 

 برد. هیچ وقت به اندازه ی آن زمان به او مطمئن نبودم.

 «کاووس تو به زودی پدر می شوی»با آرامش خاطر لیوان آب را سر کشیدم و گفتم: 

رد. مثل از شنیدن این خبر چنان شوکی به او وارد شد که تا دقایقی با چشمانی از حدقه بیرون زده مرا برانداز می ک

این که باور نمی کرد که این حرف حقیقت داشته باشد. با قیافه ای ماتم زده به آهستگی به سراغم آمد. بر لبه ی 

  «باور کنم؟ یعنی من به زودی پدر می شوم؟»تخت نشست و در چشمانم خیره شد و گفت: 

خدایا، خدایا شکر! چقدر به وجود »د زد: و قبل از این که جواب او را بدهم مرا در آغوش کشید و با صدای بلد فریا

 «این بچه احتیاج داشتم. او خوش قدم ترین بچه ی دنیاست

اگر یک ذره شک و تردید در دلت مانده بیرون بریز که دیگر زندگی ما با آنچه در »و بعد با حالتی جدی ادامه داد: 

 «ئن هستمگذشته بوده فرق خواهد کرد. حاال بیشتر از هر زمانی به خودم مطم

چند روز بعد عازم ایران شدیم و بیشتر از آن چه برای خود بخریم برای نوزاد از راه نرسیده خرید کردیم. باورم 

نمی شد، کاووس که به شدت از بچه متنفر بود با این شور و عالقه در فروشگاه ها به دنبال لباس نوزاد بگردد و تک 

کرده بودیم که حدس می زدم برای بردنشان به مشکل برخورد کنیم و تک آنها را خودش انتخاب کند. آنقدر خرید

عزیزم نگران نباش! هر چیز را که دوست داری بخر، بردنش »وقتی از او پرسیدم این همه بار را چگونه ببریم گفت: 

 «با من

هر نشان دهم، مثل برای آخرین بار سری به برج ایفل زدیم، دلم می خواست از آن باال خوشبختی مان را به تمام ش

روزهای خوش گذشته در کنار هم بودیم. سرحال و با نشاط با موجودی که سعادت را دوباره به خانه ی ما آورده بود. 

کاووس آن روز هدیه ای به من داد که برایم ارزش زیادی داشعت. برج ایفل کوچکی که در زیر آن حک شده بود: 

 «روزبه کیست؟»رسیدم: با تعجب از او پ« کاووس، خاتون، روزبه»



 «پسرمان»به آسودگی گفت: 

 «تو از کجا می دانی که پسره؟»با لبخندی به او گفتم: 

 «خواب دیدم، خوابی زیبا و روشن! حتم دارم که او پسری است به نام روزبه»گفت: 

صله باال می آوردم. چند ماه اول جز ویار و حالت تهوع چیزی از بارداری نفهمیدم. هر چیزی که می خوردم بالفا

نسبت به هر بویی حساس شده و در تمام طول این مدت برگ درخت نارنجی به همراه داشتم و آن را استشمام می 

کردم. روز به روز الغرتر و رنگ پریده تر می شدم. حال خرابم با وضعیت روحی ام مرا آنقدر بداخالق و بدعنق 

  حتی از کاووس بدم آمده بود.کرده بود که طاقت دیدن هیچ کس را نداشتم، 

هر وقت به سراغم می آمد با عصبانیت از او می خواستم که از کنارم برود و او با قلبی به روشنی دریا همه چیز را 

دختر این چه رفتاری است »تحمل می کرد و هیچ شکوه و شکایتی نمی کرد. هر چه خانم کوچک نصیحتم می کرد: 

ار باش! می دونم حالت بده، سعی کن حاال که او را از خودت می رانی الاقل این قدر که با شوهتر داری؟ کمی خودد

بداخالقی نکنی. با زبان خوش با او حرف بزن. مرد هم صبر و تحملی داره یه مرتبه دیدی پشت پا به همه چیز زد و 

 «فرستادت خونه ی پدرت

ه بدون این که فکر کنم که با مادر خود سخن می این قدر از این حرف خانم کوچک ناراحت شدم و بهم برخورد ک

هر غلطی می خواهد بکند، برایم مهم نیست! از او بدم می یاد از شکلش، قیافه اش حتی »گویم با صدای بلند گفتم: 

بوی او حالم را به هم می زنه. چه کار کنم؟ به خدا دست خودم نیست! این قدر نمک روی زخم نپاشید! ویار، 

 «تناک پاک اعصابم را خراب کرده. کاشکی می مردم که همه راحت بشویدسردردهای وحش

و هق هق کنان گریه را سر دادم. خانم کوچک با مهربانی سرم را به روی دامنش گذاشت و موهایم را نوزش کرد 

وز دخترم این چه حرفیه می زنی دهانت را آب بکش! قهر خدا دامنت را می گیره. می دونم که حال و ر»وگفت: 

خوبی نداری، صبر داشته باش! همه چیز درست می شه. کسی که تحمل چند روز ناراحتی را نداشته باشد، چطور می 

خواهد با مشکالت بزرگ دست و پنجه نرم کنه. یادته وقتی می خواستی خبر بارداری ات را بهم بدی، چقدر 

ا نمی خواهی به دست بیاوری، می خوشحال بودی؟ در چشمانت شادی موج می زد. پس تحمل کن. چیز کمی ر

 «خواهی مادر بشی! نعمتی که خداوند به تو هدیه کرده قدر بدان و شاکر باش که او انسانهای ناسپاس را دوست ندارد

اصالً می خواهی این چند ماه به خانه ما بیا، وقتی حالتخوب شد »و در حالی که اشک هایم را پاک می کرد ادامه داد: 

که هیچ جا به اندازه ی خانه خودم راحت نبودم حرف خانم کوچک را قبول کردم. خودم هم دلم برای  با این« برگرد

کاووس می سوخت وقتی که سر او فریاد می کشیدم به یاد می آوردم با چه صبری تحمل می کرد، و با لبخندی جواب 

ستم بکنم حتی از اتاق خوابمان، تختمان پرخاشگری هایم را می داد و بعد چقدر پشیمان می شدم، ولی کاری نمی توان

 که بوی او را می داد حالم به هم می خورد.

خانم کوچک با کاووس صحبت کرد و من هم در اتاق بغلی مشغول بستن چمدان بودم که ناگهان فریاد او را شنیدم 

ور که شما حرف می زنید من شما هنوز توی این مدت مرا نشناختید، یعنی من این قدر بد خودم را نشان دادم، این ط»

غریبه هستم و نمی توانید به من اطمینان کنید. اینجا در اصل خانه ی خاتونه، اگه قراره کسی بره اون منم. ولی اصالً 

 این حرفها یعنی چه، کسی که قرار نیست از اینجا برود.

کر می کنید من طاقتم کمه! پناه بر من همسرم را به خوبی درک می کنم. او بیمار است و من چقدر بدبختم که شما ف

خدا ! بیماری او العالج و یا مسری نیست، هر چند که من تا آخر با او هستم چند ماه دیگه خوب می شه ... این قدر 



این موضوع را بزرگ نکنید. خواهش می کنم و دیگه درباره اش حرفی نزنید. من این را توهینی به خود تلقی می 

 «او را از من بگیرید دیگر قادر به دیدن نیستم کنم. او چشم منه اگر

بهتره آن را »و با دلی شکسته به سراغم آمد و وقتی دید که چمدانم را آماده کرده ام، به چشمانم خیره شد و گفت: 

باز کنی، اگر خودت می خواهی بروی حرفی جدا ولی اگر به خاطر من این کار را می کنی بدان که کارت اشتباه است. 

دت می دانی که این خونه بدون تو خیلی سوت و کوره. از این که سر من فریاد بزنی و یا پرخاش کنی ناراحت خو

 نمی شوم، فقط چون کاری نمی توانم انجام دهم و می بینم تو زجر می کشی نگران می شوم.

ا می کنم تا موقعی که این بچه مال هر دوی ماست، پس سختی هایش هم باید قسمت شود از امروز من اتاقم را جد

 «خوب شوی، اما هر وقت کاری داشتی در خدمتم

 «کاووس من شرمنده تم! از این که این قدر آزارت می دم»می خواست از اتاق خارج شودکه گفتم: 

 «این حرف را نزن! تو برام خیلی عزیزی»محکم و استوار در جوابم گفت: 

شما هم این قدر دلواپس نباشید. دکتر گفته تا »ایستاده بود و گفت: و رو کرد به خانم کوچک که در آستانه ی در 

یکی دو ماه دیگه خوب می شه، شما تنها کاری که می توانید انجام دهید اینه که چند مدتی پیش ما بمانید و مراقبش 

 «باشید. تنها موردی که مرا آزار می ده اینه که خیلی ضعیف شده

گران ضعیف شدنش هم نباشید تا چند ماه دیگه همچین گرد و تپل بشه که افسوس ن»خانم کوچک با مهربانی گفت: 

 «همین روزها را بخورید

 از ماه پنجم کم کم حالمخوب شد، اشتهایم باز شده بود و با میل و رغبت غذا می خوردم.

خوردم داد که ظرف  کاووس تا می توانست به می رسید. ویتامین های مختلف، غذاهای پرانرژِی و شکالت آنقدر به

  دو سه ماه شدم مثل یه توپ، وای خدایا! چه قیافه ی وحشتناکی پیدا کرده بودم. جلو آینه خجالت می کشیدم.

بزرگ ترین ضرر بچه دار شدن متوجه خود خانم هاست که آنها را از شکل و قیافه می »یاد حرف کاووس افتادم: 

  از می شد.صورتم پف کرده و چشمانم به سختی ب« اندازد

شما در حق خانمتان ظلم می »دکتر درماه های آخر، رژیم سختی بهم داد و با عصبانیت رو کرد به کاووس و گفت: 

کنید! این غذاها چیه که به زور به خوردش می دهید؟ به فکر زایمانش باشید اگر رژیم را رعایت نکند جان خودش و 

شاسته ای را از برنامه غذایش حرف کنید. روزی چند ساعت به پیاده نوزاد در خطر می افتد. نمک و برنج و مواد ن

 «روی احتیاج دارد. به هر حال باید خیلی مراقبش باشید وگرنه از دست من کاری برنمی آید

کاووس از شنیدن سخنان دکتر آن چنان نگران شد که دستورهای او را مو به مو اجرا و هر روز عصر مرا مجبور به 

ی کرد. برای من که حسابی سنگین شده بودم خیلی سخت بود و هر چه به او غر می زدم فایده ای راهپیمایی م

 «برای من آه و ناله نکن که در این مورد به هیچ عنوان به حرفت گوش نمی دهم»نداشت و می گفت: 

ه خاطر مسائلی که از من پنهان چیزی به زایمانم نمانده بود و خانم امین السلطنه قرار بود از تهران بیاید. نمی دانم ب

کرده بودند باید از او دلگیر می شدم، یا نه! شاید همان زمان قصد داشتم برای او نامه ای بنویسم و از او گالیه کنم 

ولی حاال همه چیز فرق کرده بود و با دیدن او همه ی خاطرات بد گذشته را به فراموشی سپردم. آن قدر خوشحال و 

م نیامد خلوت او را خراب کنم. راه می رفت و قربان صدقه ی بچه ای که هنوز به دنیا نیامده بود سردماغ بود که دل

 می رفت.



از سر شب درد داشتم و گاهی عرق می کردم. به فکر زایمان نبودم چون هنوز دو هفته ای وقت داشتم ولی لحظه به 

اره شروع می شد. کاووس خیلی اصرار داشت که لحظه حالم بدتر می شد گاهی اوقات درد قطع و پس از ساعتی دوب

  مرا هرچه زودتر به زایشگاه برساند، اما من لج کرده بودم که حاال زود است.

خانم امین السلطنه هم نتوانست مرا راضی کند. ترس تمام وجودم را گرفته و می ترسیدم به زایشگاه بروم. اگه می 

تو را »کرده بودم. دست به دامان کاووس شدم و با التماس به او گفتم: مردم! از ترس مرگ، درد زایمان را فراموش 

به خدا منو به زایشگاه نبر، اصالً می خواهم در خونه ی خودم بچه ام را به دنیا بیاورم. می خوام پیش تو باشم کاووس، 

 «کاووس مگه نگفتی همیشه در کنارت هستم پس چطور می خواهی مرا تنها بگذاری

این حرفها چیه که می زنی. آرام باش عزیزم. تا آخرین لحظه »های نگران دست هایم را گرفت و گفت: او با چشم 

 «در کنارت هستم و هیچ وقت تنهایت نمی گذارم

در حالی که درد امانم را بریده بود زار می زدم و التماس می کردم که مرا به قربانگاه نبرند. کاووس دستپاچه شده و 

دخترم، نگران نباش، هیچ اتفاقی نمی افتد و تا »ر کند. خانم امین السلطنه به سراغم آمد و گفت: نمی دانست چه کا

 «یکی دو ساعت دیگه همه چیز تمام می شه

و دیگر از فشار درد چیزی نفهمیدم و یک آن چشم باز کردم و خود را روی تخت زایشگاه دیدم. کاووس دستم را 

با اشاره ی دکتر مرا به اتاقی بردند که جز رنگ در آن جا رنگ دیگری دیده نمی  گرفته بود و مرا دلداری می داد.

راحت باش! آقای مختاری سفارش شما را کرده است »شد. پرستار مهربانی عرق های پیشانی ام را پاک کرد و گفت: 

 «و من تا آخر با شما هستم

باید خودت تالش »و حرف هایی که مفهوم نبود کم کم همه چیز گنگ و مبهم به نظر آمد. صداهای درهم و برهم 

خانم مختاری نخواب! مگه نمی خواهی بچه ات »دکتر مدام به صورتم می زد: « کنی، بچه بزرگه، جون مادر در خطره

 «سالم به دنیا بیاید

خاتون، : »با اولین اشعه ی خورشید چشمانم را باز کردم. صبح شده بود صبحی روشن و زیبا، کاووس آرام صدایم کرد

 و پیشانی ام را بوسید و دست نوازشی به موهایم کشید.« چطوری؟ کم کم داشتی همه را نگران می کردی

 «بچه، چه به سر او آمده؟»ناگهان یاد بچه ام افتادم. به تندی گفتم: 

و به « ت بود!عزیزم، دلواپس نباش اون هم خوبه، یک پسر سالم و تپل. دیدی خوابم درس»با لبخند دلنشینی گفت: 

 طرف در رفت و خانم کوچک و خانم امین السلطنه را صدا کرد.

الهی بمیرم خانم کوچک با چشمانی که از گریه پف کرده بود به سراغم آمد. حاال می فهمم که فرزند چقدر برای 

که تو را وادار همه را داشتی نصف جون می کردی! خدا عمر بده به کاووس خان »مادر عزیز است. تا مرا دید گفت: 

 «به پیاده روی کرد. دکتر می گفت اگر دستورهایی که داده بودم اجرا نمی شد االن وضعیت خیلی خراب بود

حاال این حرفها را بگذارید کنار، شکر خدا هر دو سالمند. ماشاءاهلل ماشاءاهلل خاتون جان چه »خانم امین السلطنه گفت: 

 و شروع کرد به طول و تفصیل از بچه تعریف کردن.« ا!بچه ای زائیدی یه هرکول به تمام معن

این بچه بی تابی می کرد که هر چه زودتر پدر و »پرستار مهربان شب قبل با نوزاد وارد اتاق شد و با خوشرویی گفت: 

 و او را در آغوش من گذاشت.« مادرش را ببیند

را می نگریستم کاووس لبه ی تخت نشست و گفت:  باورم نمی شد که آن موجود زیبا از وجود من باشد. با تعجب او

 «مادر و پسر نمی خواهند مرا هم در این شادی شریک کنند»



بچه به آرامی خوابیده بود. فارغ از هر درد و رنجی، دست هایش را در دستم گرفتم چقدر ریز و کوچک بودند. 

شمانش را باز کرد، خدایا چه شباهتی به پوستی نرم به لطافت گل یاس داشت همان طور که با او ور می رفتم چ

  کاووس داشت، یک جفت چشم سیاه در آن صورت سفید می درخشید با همان یک نگاه مهرش به دلم نشست.

 تنها چیزی که از من گرفته بود یک جفت چال در زیر گونه هایش بود.

ود به ارمغان آورد. کاووس که با بچه دار با آمدن روزبه، زندگی ما رنگ و بویی تازه گرفت و شادی و نشاط را با خ

شدن به شدت مخالف بود حاال طاقت یک لحظه دوری از او را نداشت و بیشتر وقت خود را با او می گذراند و می 

من فکر می کردم که فرزند محبت زن و شوهر را نسبت به هم کم می کند. همیشه ترس از روزی داشتم که »گفت: 

زبه ببینم که دیگر جایی در دلت نداشته باشم ولی حاال با آمدن روزبه می بینم که محبتمان تو را آنقدر گرفتار رو

 «نسبت به هم بیشتر از گذشته شده است

کاووس با آن چه تاکنون بود به کلی فرق کرده بود. با دوستانش جز معدودی از آنها قطع رابطه کرد و دیگر در پی 

قتش را به کتاب خواندن می گذراند. ساعت ها در کتابخانه را به روی خود می تجمالت و ظواهر زندگی نبود. اکثر و

بست و به مطالعه می پرداخت و شاید بتوان گفت که تمام این تحوالت مرهون مرد بارانی بود. مردی که خداوند او را 

 از آسمان نازل کرد.

صدای کوبه ی در همه را به وحشت  درست یادم هست در یک شب بارانی در خانه به صدا درآمد. آن وقت شب

انداخت. کاووس که مشغول بازی با روزبه بود او را به دست من سپرد، هر دو منتظر خبر ناگواری بودیم. چیزی 

  نگذشت که مشتی یعقوب هراسان وارد اتاق شد و با کاووس پچ پچ کرد و هر دو با عجله اتاق را ترک کردند.

اقی افتاده بود، جرأت خارج شدن از اتاق را نداشتم. از پشت پنجره بیرون را تماشا می خدایا یعنی چه شده؟ حتماً اتف

 کردم ولی جز نوری کم سو از آن طرف حیاط چیز دیگری به چشم نمی خورد.

خاتون لطفاً چند تکه پارچه ی تمیز و داروی زخم و چه می »بعد از دقایقی کاووس با قیافه ای پریشان آمد و گفت: 

و در جواب قیافه ی بهت زده ی من ادامه داد: « ر چه برای زخم بندی الزمه بردار و به اتاق مشتی یعقوب بیا!دونم ه

 و با سرعت از اتاق خارج شد.« بعداً همه چیز را برات توضیح می دم فقط عجله کن»

م و با وسایلی که کاووس گفته آنقدر گیج بودم که نمی دانستم چه باید بکنم. با آمدن عذرا خانم روزبه را به او سپرد

 بود دوان دوان به اتاق آن طرف حیاط رفتم.

با دیدن آن مرد زخمی غرقه به خون، آه از نهادم بلند شد. قبل از اینکه فکری به ذهنم خطور کند صدای کاووس را 

نستم و به سرعت ملحفه من بیشتر از این تأخیر را جایز ندا« خاتون، بیا کمک کن تا این زخم را تمیز کنیم»شنیدم: 

ای را که به همراه داشتم تکه تکه کردم ولی با دیدن زخم دهان باز شده ای که به احتمال یقین جای تیر بود، منقلب 

 شدم.

با عالمت سر او « بر خودت مسلط باش! باید بهم کمکی کنی. چاره ای نیست»کاووس دستم را محکم گرفت و گفت: 

روی من حساب کند و شروع کردم. شلوار آن مرد را تا زانویش پاره کرده و زخم را  را مطمئن کردم که می تواند

شستشو دادیم و با پارچه ای محکم آن را بستیم ولی خونریزی آنقدر شدید بود که مجبور شدیم پارچه را عوض 

  کنیم. مرد از هوش رفته بود.

ی یعقوب با دستمالی عرق پیشانی او را پاک می کاووس سعی کرد لباس های خیس او را از تن بیرون آورد و مشت

 کرد.



ما باید یه کای بکنیم. اگر همین »خونریزی همچنان ادامه داشت، کاووس به آرامی مرا به گوشه ای کشاند و گفت: 

 طور او را ول کنیم تا یکی دو ساعت دیگه دوام نمی آورد. می خواهم بروم به دنبال دکتر، تا آمدن من مراقب او باش

 «و تنهایش نگذار و اگر کسی سراغ او را گرفت سکوت کن!

کاووس این مرد کیست؟ چرا باید به خاطر او خودمان را به خطر بیندازیم. چرا او را به مریض خانه »با وحشت گفتم: 

 «نمی بری؟

 «بعداً همه چیز ا توضیح می دهم، وقت تنگه باید بروم»او گفت: 

د در آن وقت شب و آن هوا سخت و نگران کننده بود. دقایق به کندی می گذشت و از باران به شدت می بارید و ترد

کاووس خبری نبود. لحظه به لحظه تب او باال می رفت و هر چه سعی می کردم با دستمال خیس، تب او را پایین 

از کسی فرار می کرد و بیاورم بی فایده بود. از هذیان هایی که بر زبان می آورد، معلوم بود که سخت پریشان است. 

 به دنبال راه نجاتی بود.

او چه رابطه ای با کاووس داشت و چرا در آن موقع شب در خانه ی ما را زده بود؟ آنقدر سوال های جورواجور در 

ذهنم بود که متوجه آمدن کاووس به همراه دکتر نشدم. به اتفاق مشتی یعقوب از اتاق بیرون آمدیم یک ساعتی 

 دکتر تمام شد و کاووس مصرانه از دکتر خواست که این راز بین خودشان بماند. گذشت تا کار

تا طلوع صبح او مشغول مراقبت از آن مرد بود و وقتی به بستر آمد آنقدر خسته بود که از هوش رفت. صبح مشتی 

چهل سال سن داشت با  یعقوب اطالع داد که او بیدار شده، دلم نیامد کاووس را صدا بزنم. به سراغش رفتم. حدوداً

 صورتی تکیده و نحیف و ریشی که چند روز موفق به زدنش نشده بود.

می بخشید دیشب مزاحمتان شدم. کاووس خان را »با دیدن من سعی کرد از جا برخیزد و خود را جمع و جور کند. 

 «سخت به زحمت انداختم. انشاءاهلل بتوانم جبرانکنم

و مشتی یعقوب سینی « د. شکر خدا بهتر شدید. با یک صبحانه ی مفصل چطورید؟شما نگران نباشی»به او گفتم: 

 صبحانه را کنار او گذاشت. با ولع هر چه تمام تر تا ته سینی را پاک کرد. معلوم بود که چند روز چیزی نخورده است.

وران دبیرستانش بود که او یک هفته ای مهمان ما بود و این طور که کاووس برایم تعریف کرد از دوستان صمیمی د

بعد از گرفته دیپلم مسیر هر کدام جدا شده بود و حاال بعد از سال ها او را دیده می دید. نام او را بر زبان نیاورد و 

هر چه کمتر از او بدانی بهتره، فقط تنها چیزی که باید به خاطر بسپاری چه من باشم یا نباشم، او مرد محترم و »گفت: 

 «ر کمک خواست دریغ نکن. من مدیون او هستمدرستی است و اگ

و من او را مرد بارانی نامیدم. از آن پس گاهی اوقات به تنهایی یا با چند تن از دوستانش به سراغمان می آمد و 

کاووس از آنها در کتابخانه پذیرایی می کرد. از این که او دوستان جدید پیدا کرده بود، خوشحال و راضی بودم. چند 

 را با هم گپ می زدند و بعد از تاریک شدن هوا تک تک می رفتند. ساعتی

همین که آنها جای خود را در دل کاووس باز کرده و او را از تنهایی بیرون آورده بودند، برایم کافی بود و از همه 

تم حول و حوش مهم تر رابطه ی او با دوستان سابقش بود. از مرد بارانی هم خیالم راحت بود هر چند که نمی دانس

چه مسائلی سخن می گویند ولی از همان نگاه اول اعتماد را جلب کرد. هر وقت مرا می دید بابت آن شب تشکر می 

من همیشه شرمنده ی محبت های شما هستم، با این که هیچ شناختی از من نداشتید و می توانستید »کرد و می گفت: 

د ولی با این حال خطر را به جان خریدید و با میل و رغبت از من کاووس را راضی کنید که مرا از خانه بیرون کن

 «پرستاری کردید. شما مثل یک خواهر به گردن من حق دارید



و از همه جالب تر این که روزبه خیلی به او عالقه مند شده بود و با دیدنش آنقدر دست و پا می زد تا خود را در بغل 

 زاری باید او را از آن مرد جدا می کردیم. او بیندازد و وقت رفتن هم با گریه و

یک شب بعد از رفتن آنها، کاووس پریشان حال در حیاط مشغول قدم زدن شد، از قیافه اش می شد حدس زدکه 

 چیزی نگرانش کرده که او را این چنین سخت به فکر فرو برده است. زیر لب جمالتی را زمزمه می کرد.

آه، »ور مرا هم متوجه نشد. چند بار او را صدا کردم تا از الک خود بیرون آمد. دلواپس به سراغش رفتم. حتی حض

 «معذرت می خواهم اصالً متوجه آمدنت نشدم

 «کاووس تو حالت خوبه؟ مثل این که از موضوعی نارحتی. من، می تونم کمکت کنم؟»در جواب به او گفتم: 

ر سر دوراهی قرار گرفته ام. باید راهی را انتخاب کنم. ولی می دونی خاتون ب»به آرامی سرش را تکان داد و گفت: 

کدام راه؟ همه ی جوانب را در نظر گرفته ام حق با آنهاست و هیچ شکی ندارم. اما وضعیت خودم چی، تو، روزبه! 

زمان خاتون، این طور بهت زده مرا نگاه نکن. متأسفانه واضح تر از این نمی توانم سخن بگویم. شاید یک روی و یک 

مناسبی همه چیز را تعریف کردم ولی حاال وقتش نیست، فقط تنها چیزی که می توانم بگویم این که کار آنها خالف 

نیست، آنها انسان های شریفی هستند که قصد خیر دارند و از من هم خواستند که در این راه کمکشان کنم. راستی 

 «نظر تو چیه؟ تو می گی چه کار کنم؟

از حرف هایت سر در نیاوردم اما این طور که تو می گویی اگه به آنها مطمئن هستی »ا نگریستم و گفتم: با تردید او ر

 «و می دانی که راهشان درسته همراهی شان کن

 و شروع کردن به قدم زدن.« حق با توست، حق با توست»

آن چنان خود را در دل ما جا کرده بود از سخنان او حقیقتاً چیزی دستگیرم نشد اما مرد بارانی در همین مدت کوتاه 

که هیچ گونه شک و گمان بدی نسبت به او نداشتم. محبت خود را به هر گونه ابراز می کرد، از یک شاخه گل تا 

هدایای کوچکی که برای روزبه یک دنیا ارزش داشت. وقتی عاله ی مرا به گل و گیاه دید درختچه ی یاسی برایم 

یاد من بنشانید، که اگر روزی در کنار شما نبودم خاطره ای از من به جا مانده باشد تا هرگز  این را به»آورد و گفت: 

 «فراموشم نکنید

حرف هایش و حتی رفت و آمدش مشکوک و نگران کننده بود. گاهی یک ماهی از او بی خبر می ماندیم و هیچ نام و 

رفی نمی زد، فقط می دانستم مجرد است و به نشانی نداشتیم که پی جویش شویم. هیچ وقت درباره ی خودش ح

قدر »تنهایی زندگی می کند و تازگی به شیراز آمده است. عاشق خانواده و زندگی بود و همیشه به کاووس می گفت: 

خانه و خانواده ات را بدان! همین که هر وقت به خانه می آیی کسی را منتظر خود می بینی، غذای گرم و جای راحتی 

هربان و پسری که نام تو را زنده نگه می دارد خدا را شکر و سپاس بگو که بهترین نعمت ها را بهت داری، زن م

 «ارزانی داشته

احمد و محمود سرانجام تصمیم گرفتند به دانشکده ی افسری بروند و زودتر از آنچه بتوان فکرش را کرد خانم 

خیلی غصه می خورد ولی از یک طرف هم خوشحال  کوچک و آقاجون را تنها گذاشتند. خانم کوچک از دوری آنها

 بود که گیسو همدمی پیدا کرده و با بودن پشتوانه ای مانند برادر بیشتر به زندگی دلگرم می شود.

خسرو بعد از کرسی نمایندگی در مجلس در دربار هم دست و پایی باز کرده و در عرض چند سال اوضاع و احوالش 

قدر گرفتار شده بود که به ندرت به شیراز می آمد و اکثراً گیسو خود به تنهایی برای به کلی تغییر کرده بود. آن

 دیدار چند روزه ی خانواده می آمد. هر چند هنوز از زندگی اش راضی نبود ولی گالیه ای هم نمی کرد.



ودم همه چیز را مو به اما با رفتن احمد و محمود به تهران خبرهای تازه را می شنیدیم. من هم که سنگ صبور آنها ب

 مو برایم تعریف می کردند.

محمود نگاهی به »یک روز که آنها به دیدنم آمده بودند احمد همان طور که مشغول بازی کردن با روزبه بود گفت: 

اطراف بینداز ! خوشبختی را در ال به الی خشت و دیوار این خانه می شه پیدا کرد ولی در عوض خانه ی گیسو را ببین 

ا آن جالل و جبروت غم و اندوه از در و دیوارش می بارد. طفلک شهال که در تمام طول عمر چند ساله اش از شنیدن ب

یک کلمه محبت آمیز بین پدر ومادر محروم مانده، آن قدر خجالتی و گوشه گیر شده که هر وقت او را می بینی در 

ی است. آقا هر چه وضعش بهتر می شه از خودراضی تر می اتاق را به روی خود بسته و مشغول کلنجار رفتن با تنهای

 «شه

خاتون، باید ببینی چه دم و دستگاهی به هم زده! یه خونه هفت، »محمود رشته ی کالم را به دست گرفت و گفت: 

هشت هزار متری تو شمرون خریده، ماشین های آخرین مدل، وسایل زندگی لوکس و عالی، اما چه فایده وقتی دل 

 باشه، می خواهم مال دنیا هم نباشه!خوش ن

شاید هفته به هفته در اون خونه صدای خنده ای بلند نشه، آقا آخر شب بعد از الواتی در حالی که از مستی روی 

پایش بند نیست به خونه می یاد. تازه اون موقع شب می خواد شهال را بیدار کنه و اگر گیسو هم بخواهد دخالت کند 

 ی یک دعوای مفصل و کتک کاری آماده کند.باید خودش را برا

یک شب ما را برای شام دعوت کرد هر چند که دلمان نمی خواست چشممان به چشم این مرتیکه بیفتد ولی گیسو 

 «خسرو ناراحت می شه و از من خواسته که از شماها قول بگیرم»آنقدر اصرار کرد و گفت: 

تاق دیدار ماست. زودتر از موعد به آنجا رسیدیم و هرچه منتظر من و احمد ساده دل هم باورمان شد که او مش

نشستیم از او خبری نشد. حیف از اون خونه و زندگی که نصیب چنین گرگی شده، مثل این که خاک مرده به رویش 

 ایی.ریخته باشند، نه سری و نه صدایی! آنقدر دلگیر و دلمرده است که دلت می خواهد هرچه زودتر از آنجا بیرون بی

شهال با دیدن ما ذوق زده شده بود و خوشحال بودیم از این که توانستیم او را از آن رخوت و تنهایی بیرون آوریم، 

ما خیلی تنها هستیم. بس که اخالق پدر بده با هیچ »پافشاری می کرد که چرا پیش آنها زندگی نمی کنیم. می گفت: 

ر این خونه را بزنه آنقدر اخم و بدخلقی می کنه که دیگه این طرف کس رفت و آمد نمی کنیم. اگه یه موقع دوستی د

 و شروع کرد به گریه کردن.« ها پیدایش نمی شه. کاشکی حاال که پدر خوبی ندارم الاقل پیش شماها در شیراز بودیم

رف می زد و تعجب کردم، از دختری به سن و سال او چنین سخنانی بعید بود. مثل یک دختر پانزده، شانزده ساله ح

یا زنی که از شوهر خود شاکی باشد. خالصه حال همه ی ما را گرفت. گیسو او را در بغل گرفته و هم چنان که هم 

 «آروم عزیزم، آروم باش! همه چیز درست می شه»پای او اشک می ریخت می گفت: 

بی »گیسو ممانعت کرد و گفت:  قصد داشتیم به اتفاق احمد با او صحبت کنیم ولی»محمود آهی کشید و ادامه داد: 

 «فایده است. جز این که رویتان تو روی هم باز بشه و او جری تر شود

نمی دانم چرا گیسو این قدر کوتاه »در حالی که سعی می کردم خودم را کنترل کنم روزبه را در بغل گرفتم و گفتم: 

ه فایده ای دارد. تا چند سال می خواهد بسوزه می آید. وقتی می بینه خونش را تو شیشه کرده دیگه ماندنش آنجا چ

 «و بسازه؟ اگه آدم بشو بود تا حاال شده بود. باید کار را یکسره کنه! طالق بگیره و خودش را راحت کنه



از این که اسم طالق را به زبان آوردم تنم لرزید، هنوز در خانواده ی ما کسی متارکه نکرده بود و بالطبع زنی که از 

ا می شد او را به چشم بیماری خطرناک می دیدند که کسی حق تماس با او را ندارد. اما چاره چه بود؟ شوهرش جد

 یعنی باید به خاطر مردم زجر کشید و هر سختی را تحمل کرد. به نظر من که اصالً عادالنه نبود.

اگر می خواهی بری برو به  این کار هم شدنی نیست! خسرو حاضر نیست شهال را به گیسو بدهد. می گه»احمد گفت: 

 «سالمت، ولی شهال مال منه. خب حاال اگه تو باشی چه می کنی

 «همان کاری که گیسو می کند»روزبه را در بغلم محکم فشردم و بدون تأمل گفتم: 

را  تا چند روز به حال خودم نبودم. فکر و خیال مثل خوره به جانم افتاده بود و هر کجا که نظر می انداختم خودم

مقصر می دیدم. اگر با اون کثافت رفته بودم حاال شاید کاووس خوب و مهربان نصیب گیسو می شد. به خسرو، به 

 گیسو و حتی به شهال بد کرده بودم. او را از داشتن یک پدر و مادر خوب و مهربان محروم کرده بودم.

ن کوچکش صورتم را پاک و با تعجب نگاهم می فکر او بیشتر عذابم می داد و اشکم را درمی آورد. روزبه با دستا

کرد. غم و اندوهم از چشمان کاووس هم دور نمانده بود. دلم می خواست هر چه در دل دارم بیرون بریزم از خودم، 

از گذشته ی تاریکم همه و همه را برایش بازگو کنم. ولی می ترسیدم از این که زندگی خودم به آخر خط برسد و او 

 شه از دست بدهم، من با او صادق نبودم و این بیشتر باعث عذابم می شد.را برای همی

یک روز خیلی دلم گرفته بود. همان طور که روزبه را به روی پاهایم گذاشته و الالیی می خواندم تا او به خواب رود 

الالیی ات سوزناک چه معصومانه به خواب رفته! آنقدر »کاووس به کنارم نشست و مشغول نوازش روزبه شد و گفت: 

بود که فکر می کردم هر آن به زیر گریه می زند. خاتون! چیه؟ چند روزی است که خاتون همیشگی نیستی؟ دلم می 

خواست که هر وقت غم و غصه ای داری خودت برام تعریف کنی ولی از آن جایی که سکوت کردی گفتم شاید به 

 «من مربوط نباشد، اما کم کم دارم نگرانت می شم

کاووس اگه یه موقع قرار شد من و تو از هم جدا شویم چه به »بدون این که منتظر بقیه ی صحبت های او باشم گفتم: 

 «سر روزبه می آید؟

تو او را از من می گیری یا این که مجبورم »او با قیافه ای بهت زده تماشایم کرد و قبل از اینکه حرفی بزند ادامه دادم: 

 «ازمبه خاطر او با تو بس

این حرفها چیه؟ من که سر در نمی آورم این فکر و خیاالت را از سرت »کاووس دیگر نتوانست طاقت بیاورد و گفت: 

 «بیرون کن

خواهش می کنم بگذار حرفم را بزنم. مگه نگفتی دوست داری غم و غصه هایم را با تو »وسط حرفش پریدم و گفتم: 

روزبه بازیچه ی دست ماست و ما برای این که به هدفمان برسیم از او  در میان بگذارم؟ خب جوابم را بده؛ یعنی

 «استفاده می کنیم

چرا این سوال را می کنی نمی دانم، اما حاال بگذار رک و پوست »کاووس متوجه شد که غمی آزارم می دهد گفت: 

زبه استفاده نمی کنم. او را به تو کنده برات بگم. من، تو را به زور نمی خوام اگه یه وقت بدونم دوستم نداری از رو

 «می سپارم چون دلم نمی خواهد با نفرت در کنارم باشی

 «حاال اگه تو منو دوست نداشتی تکلیف چیه؟»روزبه را در گهواره اش خواباندم و شمدی به رویش کشیدم و گفتم: 

همدیگر را بخواهند. حاال اگه این طور  به نظر من فرقی نمی کنه، هر جفتی باید»نگاهی عمیق به چهره ام کرد و گفت: 

که تو می گی من تو را نخواهم، پس بهتره تو به دنبال زندگی ات بری. از این که یه عمر بشینی و بسوزی و بسازی 



چه فایده ای می بری؟ اگه مردت مرد بود که بچه را به تو می دهد اگر نه باز هم عمرت را نباید حرام کنی و به خاطر 

 «ات را از بین ببری! بچه جوانی

 «حاال برایم بگو چه چیزی باعث عذاب تو شده که این قدر پریشانت کرده»و بعد از مکثی گفت: 

دیگر نتوانستم طاقت بیاورم هر چه در دل داشتم بیرون ریختم. از بدی های خسرو و از مظلومیت گیسو و شهال که 

می شد و گیسو همه چیز را به خاطر شهال تحمل می کرد و  توپ وسط آنها شده از این که خسرو روز به روز بدتر

 «من مقصرم! من باعث بدبختی گیسو شدم، من او را بیچاره کردم!»ناخوآگاه گفتم: 

چی شده؟ من که سر در نمی آورم! روشن تر بگو دعوای آنها چه ربطی به تو »کاووس هاج و واج شده بود گفت: 

 «داره؟ چرا خودت را مقصر می دانی

دلم می خواهد خوب به حرف هایم گوش بدهی ... حرف هایی را می »نزدیکش رفتم و دستهایش را گرفتم و گفتم: 

شنوی که سال ها از تو پنهان کردم حتی ممکنه از چشمت بیفتم و یا برای همیشه ترکم کنی ولی بیشتر از این نمی 

که از این راز فقط چهار نفر خبر دارند: من، خسرو، خانم  توانم این بار سنگین را تحمل کنم. اول از همه این را بگویم

 «بزرگ و ستاره و تو پنجمین نفری!

کاووس با چشمانی از حدقه درآمده نگاهم می کرد، دستانم یخ کرده و ترس در وجودم رخنه کرده بود. دیگر برای 

از خودم که عاشقانه همدیگر را سکوت دیر شده بود و باید همه چیز را اقرار می کردم. نفسی کشیدم از خسرو 

دوست داشتیم، از خواستگاری گفتم و از خان یکدنده و لجباز و حتی موضوع فرار، همه چیز را مو به مو تعریف کردم 

و به جان او قسم خوردم که بعد از وصلت آنها سعی کردم مهر او را از دل بیرون کنم و کم کم او را به دست 

داشتم تا آخر عمر تنها بمانم و مردی را به خانه ی دلم راه ندهم ولی او دست بردار فراموشی سپردم و گفتم قصد 

 نبود و هر وقت مرا می دید با حرف هایش آزارم می داد.

اوایل »دیگر طاقت و تحمل نگاه های خصمانه ی او را نداشتم و برای فرار از او تصمیم به ازدواج گرفتم. حتی گفتم 

شتم ولی آنقدر خوب و مهربان بودی که دلم را لرزاندی، طوری که لحظه ای حاضر نیستم نسبت به تو احساسی ندا

بدون تو زندگی کنم. اینها را گفتم که هیچ شک و شبهه ای در ذهنت نماند و اما گیسو او از همه بازنده تر بود. به 

خود را مقصر می دانستم و  کسی عشق می ورزید که سرد و بی احساس بود بارها برایم درد دل کرد و من همیشه

 «حاال گیسو تحملش تمام شده ولی به خاطر شهال آن زندگی نکبت بار را تحمل می کند

درباره ی او با »کاووس زیاد متوجه حرف هایم نبود درهم شده و لبش را با دندان می جوید فقط یک کلمه گفت: 

 زبه را بوسید و بیرون رفت.و از جایش برخاست در اتاق چرخی زد و رو« خسرو صحبت می کنم

تا چند روز گرفته و ملول بود. کم حرف و ساکت به نقطه ای خیره می شد و سیگار دود می کرد ولی از متنانتش 

چیزی کم نشده بود، با احترام سخن می گفت و مثل همیشه لبخند بر لب داشت، اما درد و رنج در چشمانش موج می 

 خواستم او را از دست بدهم.زد. او را دوست می داشتم و نمی 

از کرده ی خود پشیمان شده بودم. دوباره سردردهای عصبی به سراغم آمدند. چرا هر وقت احساس خوشبختی می 

  کنم اتفاقی تازه می افتاد؟ چرا یک آن به او اطمینان کردم و سر درونم را بیرون ریختم؟

مرد هر چه خوب باشد، باز هم خیلی از حرف »بر حذر داشت: چقدر خانم بزرگ نصیحتم کرد و بارها مرا از این کار 

ها را نباید به او زد. مبادا درباره ی خسرو بگویی، مردها حسود هستند و اگر بویی ببره همیشه به تو ظنین خواهد 

 و نمی دانم چه شد که همه چیز را خیلی راحت برایش گفتم.« بود



 خودم را هم به تباهی کشیدم.زندگی گیسو را که نجات ندادم هیچ، زندگی 

ساعت یازده شب بود و از کاووس خبری نبود. در طول این چند سال سابقه نداشت شبی دیر به خانه بیاید. میز شام 

نکنه اتفاقی برایش افتاده باشد؟ ممکنه به خاطر بی فکری من دوباره »دست نخورده باقی مانده بود. دلشوره داشتم، 

 «رفته باشد به سراغ دوستان نااهلش

این بار خودم مقصرم که با ندانم کاری زندگی ام را سیاه کردم و او برای فرار از فکر و خیال حتماً به آن محافل رو 

  آورده است!

حتماً گرفتار شده، به دلت بد نیار شاید همراه همان آقا که شما بهش می »عذرا خانم تسکینم می داد و می گفت: 

ه، مگر نه گاهی اوقات دور هم می نشینند، حاال شاید خانه ی او یا یکی دیگر از دوستانشان دور گویید مرد بارانی باش

 «هم هستند

 «او اگر قرار بود جایی برود حتماً اطالع می داد. تازه مرد بارانی یه هفته ای است که به مسافرت رفته»با نگرانی گفتم: 

قرار نداشت لج کرده بود و هر کاری که می کردم به خواب نمی رفت. روزبه بیشتر اعصابم را خرد کرده بود. آرام و 

او را « این طور که شما می خواهید او را بخوابانید من هم بودم نمی خوابیدم» عذرا خانم او را از بغلم گرفت و گفت: 

 آنقدر دور حیاط چرخاند که از هوش رفت.

از او خبری نبود. دم در ایستاده و منتظر راه نجاتی بودم. بدنم با دلواپسی چند بار تا سر کوچه رفتم و برگشتم ولی 

در آن گرمای تابستان به شدت می لرزید و یخ کرده بودم. ساعت حدود یک نیمه شب خسته و پریشان حال از راه 

رسید. هرگز او را در این حال ندیده بودم. یک حالت غم و اندوهی در صورتش موج می زد که رعشه بر اندامم 

 نداخت.ا

عزیزم معذرت می خوام که تا این وقت شب »هراسان به سراغش رفتم و قبل از این که لب به سخن باز کنم او گفت: 

 «تو را بیدار نگه داشتم و باعث دلشوره ات شدم. شب به خیر!

مات و مبهوت  و بازویم را گرفت و در چشمانم خیره شد. گونه ام را بوسید و به سمت اتاق مطالعه رفت. تا لحظاتی

 در جایم خشکم زد.

آن شب را با کابوس های وحشتناک به صبح رساندم و ناگاه از صدای باز شدن در کمد از خواب پریدم. او داشت 

لباس هایش را در چمدان می گذاشت. پس همه چیز تمام شده بود و او به زودی مرا ترک می کرد. صدا از گلویم 

تخت، کاووس رویش را برگرداند و با لبخندی که معنایش را نفهمیدم گفت:  بیرون نمی آمد. با صدای جیرجیر

 «بیدارت کردم! خیلی سعی کردم سر و صدا نکن اما مثل اینکه خوابت خیلی سبک است»

 «کاووس داری ترکم می کنی؟ من، من روزبه را بدون تو نمی خوام»با لرزشی که در گفتارم بود گفتم: 

چرا این حرف را »رد و چمدان را به زمین گذاشت و به طرفم آمد و کنارم نشست و گفت: نگاهی عمیق به صورتم ک

زدی؟ تو درباره ی من چه فکر کردی یعنی این قدر سست و بی منطقم که طاقت دو کلمه درد دل را ندارم؟ هر چند 

 «بیندازم که خودم مقصرم و حرکات این چند روزه ام آنقدر زننده بود که باعث شده تو را به فکر

کاووس چرا با من چنین می کنی؟ به خدا طاقت یک لحظه دوری ات را ندارم. »من که قوت قلبی گرفته بودم گفتم: 

اگر حرفی زدم برای این بود که به تو خیلی اطمینان داشتم و همیشه در ذهنم تو را سوای دیگر مردان می دانستم. 

ترس از روزی که خسرو نیش خود را در تنت فرو کند، مانند هیوالیی مدام وجدانم عذابم می داد و ترس از آینده و 



تعقیبم می کرد. دلم می خواست زودتر از آن که او چیزی بگوید خودم تو را مطلع کنم. باور کن، باور کن نسبت به 

 «او هیچ احساسی دارم و حاضر نیستم یک روز با تو بودن را با یک عمر با او بودن عوض کنم

نمی خواهم درباره ی او سخنی بگویی! من خوشحال »بر لبانم گذاشت و مرا به سکوت دعوت کرد و گفت: دستش را 

بودم از این که مرا محرم دانستی و فکر نکن از این ناراحت شدم که تو زمانی کس دیگری را دوست می داشتی. 

، به خواست خودش عمل می کند و حرف دل سوای حرف های دیگه است در کار او نه زوری وجود دارد و نه اجباری

کسی نمی تواند برای او تصمیم بگیرد، چیزی که عذابم می داد این بود که تو مرا برای فرار از او قبول کردی و برای 

این که دیگران مرا تأیید کردند تن به ازدواج دادی و این برای من خوشایند نبود، این چند روزه خیلی فکر کردم و 

 م سخت گذشت.می دونم به تو ه

اما بر من خرده نگیر باید جایگاه خود را در زندگی پیدا می کردم. این چند سال زندگی را زیر و رو کردم و هیچ 

نقطه ی تاریکی در زندگی مشترکمان نتوانستم پیدا کنم. تو صبور، باگذشت و حتی در مشکالت پا به پایم بودی و 

 نباشه صبر و گذشت هم وجود نخواهد داشت.متوجه شدم اگه دوست داشتن و عشقی در کار 

قیافه ی دیشبت را هیچ وقت فراموش نمی کنم، رنگ به چهره نداشتی و از وحشت می لرزیدی. بدنت یخ کرده بود و 

 تازه فهمیدم بیشتر از آنچه فکر کنم برایت اهمیت دارم.

خواست با هم برویم ولی برای چند روز  امروز هم قصد داشتم به تهران بروم. حال مادر خوب نیست، خیلی دلم می

ارزش این همه سختی راه را ندارد. در ضمن از بابت خسرو ... من از او هم رنجشی بر دل ندارم شاید او مرا رقیب 

خود بداند ولی من چنین فکر نمی کنم، چون زمانی که من به میدان آمدم او از میدان خارج شده بود و پیروز میدان 

 من بودم.

از جانب گیسو ناراحت هستم. خسرو باید تن به ازدواج نمی داد ولی حاال که متأهل و صاحب اهل و عیال شده،  فقط

وضعیت فرق می کنه. او قبول کرده که گیسو همسرش است و از او فرزندی دارد. آنها دیگر جزیی از وجود او 

 ی می تواند تو را به دست بیاورد.هستند اما هنوز در گذشته زندگی می کند و هنزو فکر می کند به نحو

رویایی در ذهن دارد که هیچ وقت جامه ی عمل نخواهد پوشید، او مقصر اصلی را گیسو می داند و تمام سعی و 

  تالشش بر این است که او را به نحوی از سر راه بردارد.

ن آنها آن چنان پریشان و ناراحت من دیشب با احمد و محمود مفصالً صحبت کردم و همه چیز را فهمیدم. بعد از رفت

بودم که توان آمدن به خانه را نداشتم و تا دیروقت در خیابان ها پرسه می زدم و به دنبال راه حلی بودم. گیسو را 

مانند خواهر خود دیدم، تنها و درمانده! حتماً باید سری به آنها بزنم. شاید بتوانم کاری انجام دهم هرچند که فکر می 

 «ده باشد. می دونی خاتون از صحبت های تو و آنها چه نتیجه ای گرفتم؟کنم دیر ش

گیسو هم بی تقصیر نیست. او می خواهد چیزی را ثابت کند »و در حالی که چفت چمدانش را محکم می کرد گفت: 

می دهد وگرنه این همه سال با مرد بداخالق و بددهن زندگی کردن کار هر کسی نیست. او خود تقاص گناهی را پس 

»... 

 «کدام گناه!»با تعجب پرسیدم: 

 «حال نمی توانم حرفی بزنم، چون مطمئن نیستم. شاید روزی برای تو هم روشن بشه»گفت: 



خب، خاتون جان »کتش را به تن کرد و در آینه موهایش را شانه کشید و بعد از این که نگاهی به ساعت کرد گفت: 

احمد و محمود حرکت می کنیم. در ضمن این چند روزه را تنها نمان. برو خونه  من باید بروم. تا یک ساعت دیگه با

 «ی آقاجون. آن جا که باشی خیالم راحته

کاووس مراقب باش! نگذار کار به دعوا بکشه. ضمناً مرا »وقتی او را زیر قرآن رد کردم با حالتی مضطرب به او گفتم: 

 «از حال مادرت بی خبر نگذار

این قدر نگران نباش! مواظب خودت و روزبه باش، سعی می کنم »بوسید و مرا در آغوش کشید و گفت: او روزبه را 

 «هرچه زودتر برگردم

خانم کوچک از وقتی که احمد و محمود رفته بودند خیلی احساس تنهایی می کرد و با آمدن ما جانی دوباره گرفت. 

و یا دست نوازشی خود را تسکین می داد. یک سالی از  آقاجون که عادت نداشت غمش را بروز بدهد با لبخندی

رفتن آنها می گذشت ولی هنوز به نبودشان عادت نکرده بودند. ماه های اول که خانم کوچک جز گریه و زاری کاری 

 انجام نمی داد و آقاجون هم در گوشه ای می نشست و سکوت اختیار می کرد و الم تا کام سخن نمی گفت.

پناه بر خدا! مگر »چه آنها را دلداری می داد فایده ای نداشت. یک روز با عصبانیت به آنها گفت: خانم بزرگ هر 

عزیزتان را از دست داده اید که این چنین ضجه و ناله می کنید. بحمداهلل برای تحصیل رفته اند، انشاءاهلل تا باشه برای 

  به سال از حال و احوال هم خبر نداشته باشیم ... خوشی و این جور چیزها باشه. زمانه ی قدیم هم نیست که سال

مملکت ترقی کرده، تلفن و نامه، راه ها هم که خوبه! کم کم سالی یک دو بار می تونند بیان. تازه شما هم می تونید به 

یگه از آنها سر بزنید. این قدر ناشکری نکنید! دو تا پسر مثل دسته گل با کمال و با جمال، اهل علم و دانش، خب د

خدا چه می خواهید؟ خوب بود بی کار و بی عار این جا ور دلتان می نشستند و غصه می خوردید؟ اگر رفته بودند 

 خارجه چه می کردید.

شماها که ماشاءاهلل سن و سالی ازتان گذشته و سرد و گرم روزگار را چشیده اید، شما باید آنها را دلداری بدهید. تو 

رای دو تا جوان به مراتب سخت تره. بی کسی، تنهایی، مشکالت درس خواندن و خیلی شهر غربت زندگی کردن ب

چیزهای دیگر و برعکس شماها تو شهر خودتان هستید قوم و خویش و از همه مهم تر دختر و داماد و نوه ها که لب 

  «تر کنید همه دور و برتان هستند

 ته شان را به دست آوردند.این قدر خانم بزرگ گفت و گفت تا روحیه ی از دست رف

در طول این چند سال که ازدواج کرده بودم برای اولین بار به تنهایی به خانه ی پدری آمده بودم و همه چیز برایم 

گنگ و غریبه بود، جز خاطراتی دور که در مغزم سوسو می زد. به همه ی اتاق ها سر کشیدم: پستو و اتاق زاویه و 

 مهمانخانه ...

گاری گیسو و شب بله بران خودم را به یاد آوردم. به پناهگاه تنهایی ام، زیرزمین سر زدم. چقدر شب خواست

خاطرات تلخ در در این محل مدفون شده بودند. هر وقت غمی داشتم به این جا پناه می بردم، و در البه الی وسایل 

 ل ها همه ی آنها به نظرم بیگانه می آمدند ...قدیمی و از کار افتاده غم هایم را پنهان می کردم و حاال با گذشت سا

در گوشه ی زیرزمین صندوقچه ام را دیدم.چه خاکی روی آن را گرفته بود. در آن را به سختی باز کردم. کتاب های 

ابتدایی، دبیرستان و دفتر کالس خیاطی که چیزی جز دو جلد مقوایی از آن باقی نمانده بود، دو جلد مقوایی از آن 

نمانده بود، در آن بود. یاد روزی افتادم که با عصبانیت تمام ورق هایش را پاره کردم و می خواستم به نحوی آن باقی 

  عشق لعنتی را از سر بیرون کنم.



چقدر یک روز برای رسیدن این نامه بی تابی می ...« تا با غم عشق تو »تکه کاغذی از درون صندوقچه بیرون آوردم 

رو چه خوب و مهربان بود. دلش اندازه ی یه دنیا پاک و صاف و عشقمان آسمانی بود. همان کردم. اون روزها خس

دخترک چند سال پیش شده بودم، چه راحت دل به او بستم. با چه شور و شوقی برای یک لحظه دیدن او بی صبری 

  می کردم و حاال جز خاطراتی تلخ هیچ چیز بر جای نمانده بود.

صیبم نشده بود اوضاع فرق می کرد و حسرت گذشته را می خوردم. اما کاووس عشق واقعی شاید اگر شوی خوبی ن

را به من هدیه کرد. او با دلی پاک و قلبی مهربان زندگی را به کامم شیرین کرد و تمام قلبم را از وجودش پر کرد، 

رنوشت را قبول می کرد و راهی را تا جایی که هیچ روزنه ای برای وجود خسرو خالی نماند و او خود مقصر بود اگر س

که خداوند برایمان مقدر کرده بود با رضایت می پذیرفت چه بسا بعد از گذشت سالها از به یاد آوردن آن لحظات 

احساس مسرت می کردیم ولی او خود را مانند یک دیو زشت نشان داد، دیو غرور و تکبر و خودخواهی و همه چیز 

 را خراب کرد.

از فکر وخیال بیرون آمدم و به شوق دیدن او پله ها را دو تا یکی کرده و خود را باال رساندم. او حسابی  با صدای جلیل

بزرگ شده بود، متین و باوقار و درست شکل پدرش بلندباال با سینه ای ستبر و همانند بچگی اش آرام و بی صدا بود. 

شت و از وقتی که احمد و محمود رفته بودند بیشتر او عالقه ی زیادی به آقاجون و خانم بزرگ و خانم کوچک دا

 مراقبشان بود و گاهی شب ها را پیش آنها می گذراند و نمی گذاشت آب توی دلشان تکان بخورد.

خانم کوچک عاشقانه او را دوست می داشت و مانند فرزند خود، قربان صدقه اش می رفت او اصالً برای همه ی ما 

چون با خودمان بزرگ شده و شکل گرفته بود. هنوز هم مثل یک پسربچه ی خردسال عزیز و دوست داشتنی بود، 

  مرا که می دید خودش را برایم لوس می کرد.

بانو گاهی عصرها با بچه هایش به سراغمان می آمد و باز مثل قدیما دور هم جمع می شدیم. بچه ها در حیاط غلغله 

ل آب پاشی بود با لبخندی آنها را نظاره می کرد. چقدر دلش می خواست ای به راه انداخته بودند و آقاجون که مشغو

  که ما همیشه آن جا باشیم، خدا می دانست. روحیه ی آنها طی این چند روز به وضوح عوض شده بود.

خورشید خانم بر روی ایوان فرض پهن کرد و پشتی مخصوص خانم بزرگ را به دیوار تیکه داد و او در حالی که به 

تی راه می رفت با دعای خیر برای خورشید خانم در جای خود نشست. او دیگر میانسالی را پشت سر گذاشته و سخ

شما برای ما خیلی »سال خوردگی علیلش کرده بود. خانم کوچک مثل یک فرزند از او مراقبت می کرد و می گفت: 

 «شما را نمی توانیم جبران کنیمزحمت کشیده اید، هر کاری برایتان انجام دهیم یه ذره از محبت های 

من که همیشه برای شما زحمت »خانم بزرگ آه می کشید و در حالی که اشک در چشمانش جمع می شد، می گفت: 

داشتم همیشه شرمنده ی محبت هایتان هستم. اگر شما را نداشتم چه باید می کردم؟ امان از پیری که جز دردسر و 

 «زحمت هیچ چیز ندارد

 «امیدوارم که پای بچه هایت خیر ببینی. تو را همیشه به چشم دخترم می دیدم»به خانم کوچک و گفت: و رو کرد 

اگر اغراق نباشد همه او را مانند خانم کوچک دوست می داشتند، چون از وقتی که چشم هایمان را باز کردیم او را 

قت خوشحال، شادی را در سیمای هر دو حس دیدیم. هر وقت ناراحت بودیم هر دو با هم غممان را خوردند و هر و

می کردیم و حاال بیشتر از هر زمانی به ما احتیاج داشت. او مظهر عشق و ازخود گذشتگی، مهر و محبت بود. دلی به 

 وسعت دریا و مملو از صفا و صمیم داشت.



نه از او اطالع دیگری یک هفته ای از رفتن کاووس گذشته بود و جز خبر سالمتی اش و بهبود خانم امین السلط

نداشتم. دلم بدجوری هوایش را کرده بود و برای دیدارش لحظه شماری می کردم. تا چند روز آینده می آمد 

 خوشحالی همراه با ترس آزارم می داد.

از برخورد او با خسرو وحشت داشتم. او انسان انتقام جویی بود که برای به دست آوردن هر چیز دست به هر کاری 

زد. حتی تهمت و افترا ! ناگهان لرزشی جسمم را تکان داد دلم نمی خواست به هیچ قیمتی کاووس را از دست می 

 بدهم. او دیگر جزئی از وجود من شده بود که بدون او نمی توانستم زندگی کنم.

ر خبری بودم،چه با دلشوره از خواب بعدازظهر بیدار شدم. این چند روزه اصالً در حال و هوای خودم نبودم. منتظ

خوب و چه بد، فقط به دستم برسد تا هر چه زودتر این موضوع لعنتی فیصله پیدا کند و من از فکر وخیال راحت 

شوم. صدای کوبه ی در بلند شد. حتماً جلیل بود. هر روز همین موقع ها سر و کله اش پیدا می شد، ولی ناگهان یک 

  حسی از درونم، آمدن کاووس را خبر داد.

با دستپاچگی به سمت حیاط دویدم از داالن گذشتم و کلون در را کشیدم. خدای من خودش بود، مثل همیشه آراسته 

خیلی دلم برایت تنگ شده بود. دیگه هیچ وقت بدون تو جایی نمی روم »و مرتب با شوق مرا در بغل گرفت و گفتک 

 «عزیز دلم

یز به خیر و خوشی تمام شده بود. با تعجب قیافه ی بهت زده ی نفس عمیقی کشیدم. پس دلشوره ام بیجا بود. همه چ

 «چقدر پریشانی مثل اینکه منتظرم نبودی؟»مرا تماشا کرد و گفت: 

 «اتفاقاً برعکس می دانستم که تویی و از دیدنت خیلی خوشحالم!»او را به سینه چسباندم و گفتم: 

چی »یهو دلم فرو ریخت و گفتم: « زیز در خانه منتظرت استعجله کن که مهمانی ع»احوال روزبه را پرسید و گفت: 

 «شده؟ اتفاقی افتاده؟

روزبه که با دیدن پدر « تو هرچه زودتر روزبه را آماده کن همه چیز را برایت تعریف می کنم»با خونسردی گفت: 

بود رو کردم به کاووس و شنگول شده بود آرام نمی گرفت که لباس به او بپوشانم. من هم که دیگه طاقتم تمام شده 

 «تو رو خدا برام تعریف کن! من تا رسیدن به خانه تحمل ندارم»گفتم: 

باشه ... تو فقط این طفلکی را راحت بگذار! خودت هم کمی آرام »او در حالی که روزبه را از بغلم می گرفت گفت: 

 «بگیر تا برات بگم مهمان عزیز کسی نیست جز گیسو و شهال

 «وای خدای من»یدن اسم آنها از تعجب دهانم باز مانده بود ناخودآگاه گفتم: من که با شن

 «مادر کی بود این وقت روز؟»و قبل از اینکه بقیه ی ماجرا را تعریف کند صدای خانم کوچک را شنیدم: 

 «فعالً نگذار از آنها بفهمند»کاووس از جا برخاست و گفت: 

چطورید با زحمت های ما، خاتون و »ت با خانم کوچک چاق سالمتی کرد و گفت: و همانطور که از پله ها پایین می رف

 «روزبه حسابی مزاحمتان شدن انشاءاهلل بتوانم جبران کنم

این چه حرفی است که می زنید، مگر غریبه بودن؟ اینجا خونه ی خودشان »خانم کوچک با دلخوری جواب داد: 

هر چه آقاجون و خانم کوچک اصرار کردند که شام بمانیم، کاووس « دناست، تازه ما را هم از تنهایی بیرون آور

  خستگی را بهانه کرد و یک ساعت بعد به راه افتادیم. دل توی دلم نبود، هر فکری به مغزم خطور می کرد.

خانه حال مادر که بهتر شد به اتفاق احمد و محمود راهی »همین که سوار ماشین شدیم، کاووس شروع کرد به گفتن: 

ی گیسو شدیم. روز جمعه بود و حدس می زدیم که همگی در خانه باشند. مستخدم در را به رویمان باز کرد و از ما 



با عرض پوزش آقا در منزل نیستند و خانم هم برای »خواست در سالن منتظر باشیم، بعد از دقایقی آمد و گفت: 

ن که برایمان عجیب بود حرفی نزدیم و قصد بیرون رفتن با ای« خرید بیرون رفتند و معلوم نیست کی برمی گردند

دایی احمد، عمو کاووس تو رو خدا نرید. مامان در را به روی خودش بسته و داره »داشتیم که ناگهان شهال داد زد: 

  «گریه می کنه

نمی خوام »زاری گفت: احمد و محمود سراسیمه به سمت اتاق او رفتند و هرچه در زدند او در را باز نکرد و با گریه و 

هیچ کدامتان را ببینم. همه ی شما خوش و خرم دارید زندگی تان را می کنید و یه حال و احوالی از گیسوی بدبخت 

نمی پرسید و هی می گویید باهاش بساز، آدم می شه! ما آبرو داریم، حرف از طالق نزن، آخه تا کی من باید با این 

باشم؟ می خواین وقتی منو کشت بیاین از او خونم را طلب کنید؟ بگذارید به درد دیوونه سر کنم و فکر آبروی شما 

 «خود بمیرم. شما هم بروید پی کارتان

احمد و محمود هرچه در زدند بی فایده بود. گریه ی یک زن بی پناه مرا تحت تأثیر قرار داد. به آرامی در اتاقش را 

مرا فرستاده و برای کمک به شما آمدم، باید با هم حرف بزنیم وگرنه گیسو خانم، منم کاووس، خاتون »زدم و گفتم: 

این طوری نمی توانم کمکتان کنم. من نیامدم که شما را به صبر و بردباری دعوتکنم. باید راه حلی پیدا کنیم. مرا به 

واسته تا کاری انجام عنوان یک دوست بپذیرید و به من اعتماد داشته باشید. خاتون برایتان خیلی نگرانه و از من خ

 «ندادم برنگردم. حاال میل خودتونه اگه شده ده روز اینجا بمانم باید با شما حرف بزنم

بعد از دقایقی به آهستگی چفت در را باز کرد. وقتی به درون اتاق رفتیم او رویش به طرف پنجره بود و با صدای 

دیگه به خانه نمی آید از وقتی که پیراهنش دو تا  می خوام بگردم شیراز، چند ماهی است که»بغض آلودی گفت: 

شده من هم براش کهنه شدم و دلش را زدم، هرچند که هیچ وقت در دل او جایی نداشتم. از روز اول هم مرد زندگی 

ارم نبود. تحمل کردم تا شاید آدم بشه اما فایده ای نداشت و فقط او را پررو و دریده تر کردم. ماه به ماه از او خبر ند

 ...«هر وقت هم می آید خانه که می بینید 

و رویش را به طرف ما برگرداند. خدایا باورم نمی شد یک مرد این چنین زن خود را زیر مشت و لگد بیندازد. در 

 صورتش جای سالمی پیدا نمی کردی. کبود و زخمی ...

نمی توانستم جلو خودم را بگیرم. با صدای دیگر نتوانستم طاقت بیاورم و اشک از چشمانم سرازیر شد و زار زدم. 

بارها و بارها این جمالت را تکرار « تقصیر منه، من باعث بدبختی گیسو شدم. خودمرا نمی بخشم!»بلند می گفتم: 

کردم، کاووس هرچه سعی کرد مرا آرام کند به نتیجه ای نرسید با عصبانیت ماشین را در کناری نگه داشت و شانه ام 

 «فعالً جای این حرفها نیست. هر کسی یه سرنوشتی داره، باید به فکر چاره بود»ت، و گفت: را محکم گرف

دلم نمی خواهد یک دفعه ی دیگه از تو بشنوم که مقصری. خودت را شماتت می »و بعد از سکوتی کوتاه ادامه داد: 

خوای برات بگم اگه تو با او رفته  کنی که چه بشود. یعنی باید تن به بی آبرویی می دادی که گیسو بدبخت نشه؟ می

بودی وضع و روز خودت و خانواده ات چگونه بود؟ آقاجون که حتماً خودش را می کشت برای این که روی آن را 

 نداشت که هر جا برود او را با انگشت به هم نشان دهند.

ند که هیچ کس آنها را نشناسد. خانم جون هم از غصه دق می کرد. بقیه ی خانواده هم از این شهر به جایی می رفت

احمد و محمود تا آخر عمر سرشان را نمی توانستند جلو کسی باال بگیرند و اما گیسو بدبخت تر از حاال بود. باید 

ترشیده باقی می ماند، چون کسی حاضر نبود خواهر دختری که از خانه فرار کرده به عقد خود درآورد و حاال می آیم 

 سر خودت ...



دگی به کامت بود و هنوز عشق و عالقه ی گذشته در وجودتان موج می زد بزرگ ترین غمت دوری از خانواده اگه زن

و طرد شدن از طرف آنها و مرگ عزیزان بود و اما اگر خسرو از شدت عشق و عالقه به تو بدگمان می شد دیگه همه 

ی توانستی پس و پیش بگذاری. در همه جا و چیز تمام می شد. همیشه به تو مشکوک بود و سوءظن داشت. پات را نم

همه حال مراقبت بود و بدون اجازه ی او حتی حق آب خوردن نداشتی و حاال با یکی دو تا بچه ی درمانده و مستأصل 

مانده بودی. خب حاال بگو ببینم اون زندگی را می خواستی یا این زندگی را؟ آیا هنوز هم خودت را مقصر می دانی؟ 

 «می رفتی؟! باید با او

چطور این مردک احمق زندگی همه را به هم »دست هایش را حائل سرش کرد و به فرمان اتومبیل تکیه داد و گفت: 

برای اولین بار چنین کلماتی را از دهان او می شنیدم. معلوم بود که خیلی ناراحت و عصبانی است. به پشتی « ریخته

کامالً حق با او بود. آن چنان واضح و روشن سخن گفت که جای هیچ  صندلی تکیه دادم و اشک هایم را پاک کردم،

بحثی وجود نداشت. حتماً تا حاال خودم را نابود کرده بودم و دستانم شده بود درس عبرتی برای دخترهای عاشق که 

 چطور از روی خودخواهی باعث نابودی خود و خانواده شان می شدند.

 خیلی سعی کردم که از آمدن گیسو ممانعت کنم.»و با صدایی آرام گفت: کاووس آرامش خود را به دست آورد 

آخه من در جایگاهی نبودم که به طور مستقیم در زندگی آنها دخالت کنم. حتی اگر قصد جدایی هم داشتند بهتر بود 

قاخان را باید حتماً اگر شما مرا نبرید خودم به تنهایی می روم. آ»حرفی نزنم ولی او باالخره مرا راضی کرد و گفت: 

 «ببینم، کسی که این لقمه را برای من گرفت باید جوابگو باشد

به نظر من هم بهترین راه همینه! فقط آقاخان می تونه کاری انجام بده و این ماجرا را فیصله بدهد. »محمود گفت: 

 «پسری که تربیت کرده حاال هم باید بدونه باهاش چه بکنه

نه، سالهاست که همه با او حرف زدند »او گفت: « اهی پیش خسرو بروم و با او حرف بزنم؟می خو»به گیسو گفتم: 

نصیحتش کردند ولی چه فایده؟! اگه می خواست آدم بشه تا حاال شده بود مگر توی یه زندگی مشترک چند دفعه به 

 «طرف مقابل فرصت می دهند. او دیگر هیچ نقطه ی مثبتی به جا نگذاشته

بهتر دیدم که حتماً خسرو را ببینم. به محل کارش رفتم و خودم را برای هر برخوردی آماده کرده بودم. با این حال 

از دیدنم تعجب کرد و با رویی گشاده به استقبالم آمد. بعد از پذیرایی مختصری سر صحبت را باز کردم البته نه آن 

مجبور شدم چند روزی را به تهران بیایم از همین مادرم بیمار بود و »طوری که فکر کند قصد دخالت دارم. گفتم: 

 «فرصت کوتاه استفاده کردم و برای دیدار شما سری به خانه زدم اما متأسفانهمحیط خانه خیلی خراب بود

خسرو من نیامدم که تو را نصیحت کنم و راه خوب و بد را به تو »قیافه ی او درهم شد و بعد از سکوت طوالنی گفتم: 

هر کس در زندگی خواسته هایی دارد و کسی نمی تواند به زور و اجبار کسی را وادار به ادامه ی زندگی نشان بدهم. 

 «کند. فقط آمدم ببینم که چه می خواهی بکنی

آیا تو »از جایش برخاست و چند قدمی در اتاق راه رفت و دوباره سر جایش نشست و به چشمانم خیره شد و گفت: 

خیلی زیاد، اندازه ای نمی »گفتم: « چقدر؟»گفت: « البته»ا تعجب نگاهش کردم و گفتم: ب« همسرت را دوست داری؟

حاال یه سوال می پرسم قول بده که با صداقت جواب بدهی، اگر او را دوست نداشتی حاضر »گفت: « توانم تعیین کنم

 «نه»خیلی سریع گفتم: « بودی یه لحظه با او زندگی کنی؟

من درست برعکس توست. از روز اول عالقه ای به او نداشتم. با اجبار با او زندگی کردم.  زندگی»فکری کرد و گفت: 

نمی خواهم بگویم که او زشت و بدترکیبه و شوهرداری و خانه داری بلد نیست. او پر از حسنه، ولی چه کنم که ذره 



خت کند اما برای منی که دلم ای مهرش در دلم نیست؟ شاید با هر مردی ازدواج می کرد او را می توانست خوشب

جای دیگری بود او حکم یک دیو را داشت. هرچه بیشتر بهم محبت می کرد از او متنفرتر می شدم. باعث و بانی تمام 

  بدبختی هایم را او می دانم.

اضر هر چه در طول این سالها با خود کلنجار رفتم که جایی در دلم برایش باز کنم فایده ای نداشت. دیگه حتی ح

نیستم یه لحظه او را ببینم. می دونم مثل یه حیوان او را زیر مشت و لگد انداختم، به او بد کردم، ظلم کردم ولی 

  حقش بود او از همان روز اول می دانست که هیچ عالقه ای بهش ندارم!

از همه چیز خبر داشت  او بی خود به زندگی ام وارد شد، خودش می دانست به زور آقاخان به این وصلت تن دادم. او

بدهد. من در تمام سالهای زندگی ام یه روز خوش با او نداشتم. همیشه به خاطر اطرافیان « نه»می توانست جواب 

سعی می کردم با او زندگی کنم ولی حاال دیگر نمی توانم. این زندگی چه فایده ای دارد؟ من که هیچ دلبستگی در 

  ودم است طرف گیسوست و مرا به عنوان یک پدر نمی پذیرد.خانه ندارم شهال هم که نیمی از وج

بگذار خیلی راحت بگویم اون خونه و زندگی برایم مرده و همه ی وقتم را با این زن و آن زن می گذرانم. شب ها تا 

که  پاسی از شب در این میخونه و اون میخونه سپری می کنم. این شده زندگی من و مانده ام که او چه تحملی دارد

هنوز حاضر نیست قید این زندگی نکبت بار را بزند! نمی دانم چه چیزی را می خواهد ثابت کند، که پیروز این ماجرا 

 «است! اگر سر عقل آمده و قصد جدایی دارد او را به شیراز ببرید، خودم می آیم ترتیب همه ی کارها را می دهم

ان دویدم. گیسو در اتاق نشیمن بر روی مبلی تکیه داده بود و عذرا خانم در را باز کرد. با عجله به سمت ساختم

مشغول مرتب کردن موهای شهال بود. با باز شدن در، سرش را باال کرد. خدایا باورم نمی شد، چه می دیدم! زیر 

 چشم چپش کبود و کنار لب پایینش پاره شده و لب باالیی ورم کرده بود و جای چند زخم بر روی گونه اش به چشم

می خورد. به طرفش رفتم و او را در آغوش کشیدم و بی درنگ هر دو گریه کردیم. فحش و بد و بیراه بود که نثار 

خسرو کردم. چطور دلش آمده بود او را به این روز بیندازد؟ دلم می خواست اسلحه ای به دستم می آمد و انتقام 

 همه ی زندگی گیسو را از او می گرفتم.

ی از شربت سکنجبین به سراغمان آمد. کاووس لیوان ها را پر کرد و به دستمان داد و شهال را از عذرا خانم با تنگ

 گیسو جدا کرد و روی زانوانش نشاند و مشغول نوازش موهایش شد.

چطور تونستی این چند سال را تحمل »گیسو از خوردن شربت ممانعت می کرد. به زور آن را به او خوراندم و گفتم: 

ه کس و کار نداشتی، ما همیشه فکر می کردیم دعواهای شما جزیی و کوچکند و می گفتیم به مروز زمان کنی؟ مگ

مشکالتتان حل می شود و جایگاه خود را در زندگی پیدا می کنید. پرا این همه مدت نگفتی که چه به سرت می 

 «آورد؟ چرا به خودت ظلم کردی؟

نمی دانم خدا چه طاقتی بهم داده بود، دوستش داشتم و فکر »د و گفت: در حالی که به سکسکه افتاده بود آهی کشی

می کردم یه روز سرش به سنگ می خوره و همه چیز درست می شه. اوایل با شهال تهدیدم می کرد و می گفت: 

به کلیه وقتی دید که عالقه ی شهال روز به روز نسبت به من بیشتر می شود « هرجا می خواهی بری برو اما بدون شهال»

 «تغییر رویه داد

گیسو به نقطه ای خیره شده و دیگر سخنی نگفت. از آن گیسوی سرزنده و شاد جز موجودی نحیف و افسرده و از 

 آن طراوت و زیبایی، جز اسکلتی بر جای نمانده بود.



همین حاال باید ببیند باید خان را ببینم، »و ناگهان مثل این که موضوعی را به خاطر آورد از جایش برخاست و گفت: 

و فوری چادری به سر کرد و رویش را گرفت تا کسی او را « شازده پسرش چه بر سر عروس عزیز دردانه اش آورده

کاووس خان شما مثل یه برادر به من کمک کردید تا آخرش باید »به این شکل نبیند و به سراغ کاووس رفت و گفت: 

 «ه اتفاق هم به خونه ی آقاخان برویمبا من باشید. مرا تنها نگذارید باید ب

اقدس خانم از دیدن من و زن چادری و شهال تعجب کرد. آقاخان هم که مشغول آب پاشی باغچه ها بود یکه ای 

خورد. شهال دوان دوان از آغوش اقدس خانم به آقاخان پناه برد و شروع به گریه کرد. گیسو هم نتوانست بیشتر از 

  ر را از سرش درآورد.این طاقت بیاورد و چاد

اقدس خانم از وحشت جیغی کشید و شویش را متوجه کرد. آنها هم باورشان نمی شد. گیسو کنار حوض نشست و با 

ای نامرد روزگار! این »اشک و آه همه چیز را تعریف کرد. آقاخان یه مرتبه از کوره در رفت و فریادی کشید وگفت: 

طور مرا بی آبرو کردی. ای نامرد بی شرف! رفتی دانشگاه درس خوندی به  طور امانت دوست مرا نگه داشتی. این

مال و منال رسیدی خودت را گم کردی. یه ذره شعور زن داری نداشتی. از اون اول هم می دونستم که تو آدم سست 

پیدا باشه، عنصری هستی! می کشمت! این جونور از من نیست! به شرافتم قسم بالیی به سرش بیاورم که اون سرش نا

 «چه جور آبروی مرا پیش نصراهلل خان برد. من چطور می تونم تو صورتش نگاه کنم

و های های گریه را سر داد. باورم نمی شد که در وجود او رحم و انصاف هم وجود داشته باشد و دلی که بتواند بلرزد 

 و از غم دیگران اشکش درآید.

 «ندارند. بهتر دانستیم که اول به سراغ شما بیاییماونها خبر »به خودم جرأت دادم و گفتم: 

الهی شکر که مرا بیشتر از این شرمنده نکردید. اقدس خانم بار سفر مرا ببندید »به سرعت زمین را بوسید و گفت: 

 «که فردا با گیسو به تهران برویم

ی بدی هایش را کردم به امید  من همه ی فکرهایم را کرده ام. ده سال تحمل همه»گیسو وسط حرفش پرید و گفت: 

بهتر شدن. تو این مدت یه دفعه هم قهر نیامدم. به خود می گفتم، صبر داشته باش، خوب می شه ولی حاال اومدم که 

دیگه برنگردم. چند دفعه آقاخان؟ اقدس خانم و دیگران با او حرف زدند چه فایده؟ دیگه نمی خواهم عمرم را به 

ا گرفته ام. هیچ چیز از او نمی خواهم جز شهال، او هم راضیه از سالها قبل چنین چیزی را پای او حرام کنم، تصمیم ر

 «می خواست، حاال به مراد دلش خواهد رسید. بهتره هر کی به دنبال زندگی خودش برود

زن و این حرف را نزن! من چگونه تو روی پدر و مادرت نگاه کنم. همه ی »اقدس خانم زار زار گریه کرد و گفت: 

 «شوهرها دعوا می کنند، نباید که تمومش کرد. به سر شهال چه می آید یه بچه ی بی پدر را بزرگ کردن مشکله

مسئله ی همه ی زن و شوهرها از ما جداست. آنها همدیگر را دوست دارند و سر یک »گیسو آهی کشید و گفت: 

م حسادت می کنند. ولی خسرو مسئله اش فرق داره موضوع، مثالً اختالف نظر دارند و یا از شدت دوست داشتن به ه

 و دوباره بغغضش ترکید.« او اصالً مرا دوست ندارد، از دیدن من زجر می کشد، به چه زبانی بگویم او مرا نمی خواهد

خدایا از سر تقصیرات من بگذر، خدایا منو ببخش، خیلی بدی در »آقاخان که چند لحظه ای سکوت کرده بود گفت: 

و رو کرد به گیسو و « ردم اما هیچ وقت دست روی زن بلند نکردم. نمی دانم این حروم لقمه به کی رفته؟عمرم ک

دخترم! نمی خوام بهت بگم تحمل کن، صبر کن خوب می شه! تصمیم را به عهده ی خودت می گذارم. فکرت »گفت: 

ست، زندگی هم مال توست اگه حرفی هم را بکن اگر خواستار طالق هستی مثل یه پدر در کنارت هستم. شهال مال تو

 «باال و پایین بزنه به خدا قسم می کشمش



فردا صبح راه می افتی به طرف ممسنی طغرل امیربیک را »و بعد غضنفر یکی از رعیت هایش را صدا کرد و گفت: 

 «ورمی داری می یای

هر کاری می خواهی »ا التماس گفت: اقدس خانم با شنیدن اسم آن دو آهی کشید و به دست و پای خان افتاد و ب

بکنی جلوت را نمی گیرم ولی این دو تا را سراغش نفرست. هر چه باشه پسرته، علیل و ذلیل می شه! رحم به جوانی 

 «اش بکن، خریتی کرده، نمی گم او را ببخش! جوری دیگه تنبیهش بکن

نکن! او چطور توانست آبروی ما را ببره، من چطور زن این قدر خودت را ذلیل فرزند »آقاخان او را بلند کرد و گفت: 

 «می تونم تو روی نصراهلل خان نگاه کنم

همش تقصیر خودته این قدر یکدندگی و لجبازی کردی و به حرف »ناگهان اقدس خانم طاقتش طاق شد و داد زد: 

 «دلش گوش نکردی که حاال این طوری شد. مقصر خودتی، خودِ تو

ان آقاخان افتاد و بر روی زمین ولو شد. هیکلش آنچنان سنگین بود که از عهده ی ما برنمی ناگهان رعشه ای به ج

آمد او را بلند کنیم. فوری کاووس را که بیرون منتظرمان ایستاده بود صدا کردم و به کمک مشتی غضنفر او را به 

جور می آمد با این که از او متنفر اتاق بردند. بی حس و بی حرکت گوشه ای خوابیده بود. چقدر به نظر نحیف و رن

 بودم دلم به حالش سوخت.

می خواست حرفی بزند ولی به لکنت زبان افتاده بود و آب دهانش را نمی توانست کنترل کند. مردی که روزی مظهر 

آب  ابهت و ایستادگی بود حاال مانند یه تکه گوشت به روی زمین افتاده بود. کاووس او را به آرامش دعوت کرد و

قندی به او خوراند. فضای بدی بود هیچ کس به حال خودش نبود. شهال به من پناه آورده و مرا محکم در بغل گرفته 

  بود.

معذرت می خواهم که دخالت می کنم ولی از این که خودتان را »کاووس با صدایی که به دل می نشست گفت: 

... باید به فکر چاره بود. به نظر من بهترین راه این است که شماتت کنید و به این روز بیندازید چیزی عوض نمی شه 

با او صحبت کنید. گیسو که تصمیمش را گرفته او هم حتماً موافقه، کار را فیصله دهید و قال قضیه را بکنید. نه زن 

هال را از مادرش برای او قحطه نه شوهر برای گیسو، فقط تنها کار خداپسندانه ای که می توانید انجام دهید اینه که ش

جدا نکنید. گیسو تمام سختی ها را به خاطر او تحمل کرده و تنها چیزی که او را دوباره به زندگی امیدوار می کند، 

 «وجود شهال است

حق با شماست. همیشه زور گفتم و به »آقاخان که حالش کمی بهتر شد از جا برخاست و به پشتی تکیه داد و گفت: 

قبول می کردند اما حاال بعد از گذشت هفتاد سال از عمرم می فهمم که اشتباه کردم. باید با ناچار همه حرفم را 

 «نصراهلل خان صحبت کنم و ببینم نظر آنهاچیه

آقاخان اصرار داشت که گیسو پیش آنها بماند ولی خود او « حاال نه،چند روز دیگه!»گیسو میان حرفش آمد و گفت: 

هر طور که میل خودت است. من پی خسرو »رگردد. آقاخان سر شهال را بوسید و گفت: مایل بود که به خانه ی ما ب

 «می فرستم هر وقت آمد تو را خبر می کنم

شب ها تا دیروقت می نشستیم و با هم درد دل می کردیم. به او نصحیت کردم که اگر راهی هست یا عالقه ای هنوز 

ان با تنفر از خسرو حرف می زد مثل این که هیچ وقت به او عالقه ای هم به او داری از طالق صرفنظر کن. ولی او چن

می دونم که طالق اول بدبختیمه. دیگه نمی تونم یه شب »نداشته و در حالی که اشک از چشمانش جاری می شد گفت: 



وم که پشت سرم خونه ی تو و یا بانو بمانم، با صدای بلند بخندم، با کسی شوخی کنم، به تنهایی نمی توانم بیرون بر

 «حرف می زنند، تمام این سختی ها را به جان می خرم ولی طاقت یه لحظه برگشتن به اون خونه ی لعنتی را ندارم

مردم غلط می کنند! بگذار هر چه دلشان می خواهد بگویند. خونه ی من و بانو خونه ی خودته و تا »با ناراحتی گفتم: 

 «آخر عمر قدمت روی سر ما جا دارد

من الیق این همه محبت نیستم. »و را بغل گرفتم و دلداری دادم ناگهان خودش را از آغوشم بیرون کشید وگفت: ا

مرا بیشتر از این شرمنده نکن، خاتون! من به تو بد کردم بیشتر از این تحمل ندارم. باید هر چه در دل دارم بیرون 

 «را به تو می دهم بریزم اگر مرا از خانه ات هم بیرون کنی نمی رنجم و حق

دست هایم را گرفت. خودش را کامالً باخته بود، رنگش پریده و صورتش مثل گچ سفید شده بود مانند گنهکاری 

خاتون »شده بود که سعی می کرد با اعتراض کردن خود را نجات دهد. آب دهانش را به سختی قورت داد و گفت: 

ول می دانستم. ماجرای تو و خسرو و خاطرخواهی تون و حتی این که او ... من به تو خیانت کردم. من همه چیز را از ا

به خواستگاری تو آمده و یک اشتباه قرعه را به نام من رقم زد. من هم از این موقعیت استفاده کردم و کینه را که 

  سالها نسبت به تو در دل داشتم تالفی کردم.

بزرگ را، آنها آنقدر که به تو توجه داشتند به من اهمیتی نمی  تو محبت پدر را از من گرفته بودی حتی محبت خانم

دادند، هرجا که می رفتیم از تو و از هوش و استعداد تو حرف می زدند. تنها دلخوشی من خانم کوچک بود که او هم 

رده بود با آمدن احمد و محمود روحیه ی از دست رفته اش را به دست آورد و هر چه در این مدت به تو بی توجهی ک

  صد برابر جبران کرد.

خالصه همیشه در زندگی فکر می کردم تنها و بی کسم و هیچ کس کوچک ترین عالقه ای به من ندارد. همیشه سعی 

می کردم با شلوغ کردن و شیطنت وجودم را در هر جمع اعالم کنم. هر چه تو بیشتر به من محبت می کردی از تو 

 ک روزی بر تو پیروز شوم.بیزاتر می شدم. دلم می خواست ی

تا این که ستاره به سراغم آمد و همه چیز را اقرار کرد و به من التماس کرد که دست از خسرو بردارم. او گفت: 

ولی غرور جوانی و  "شما عاشقانه همدیگر را دوست دارید و آمدن به خواستگاری تو بر حسب اتفاق بود"

 و عقلم غلبه کرد. بارها ندای وجدان مرا از این کار نهی کرد. خودپسندی که همیشه در وجودم بود بر قلب

ولی وقتی خسرو را دیدم تصمیمم راسخ تر شد. او زیبا و جذاب و تحصیلکرده بود و آرزوی هر دختری بود که چنین 

دم و جوانی به خواستگاری اش بیاید، پیش خود فکر می کردم که قهرمان داستان منم و خسرو را از چنگ تو درآور

 این بار من بر تو پیشی گرفتم و من هم آنقدر به خسرو مهر و محبت می کنم تا به کلی تو را فراموش کند.

نمی دانستم که زندگی خود را تباه خواهم کرد. هر روزم از روز قبل سیاه تر شد و دیگه دیر شده بود. از خدا طلب 

 «یشتر از این خود را سرزنش نکنممغفرت کردم و از او خواستم شوهر خوبی نصیبت کند تا ب

بحمداهلل مرد خوبی قسمتت شد که چیزی از آقایی کم ندارد. در »دست هایش یخ کرده بود و مثل بید می لرزید: 

طول راه همش از تو حرف می زد. تو دنیایش هستی و بدون تو یه لحظه نمی تونه زندگی کنه. برای دیدنت لحظه 

 ه عجله ای ما را به در خانه رساند تا تو را هر چه زودتر ببیند.شماری می کرد اگر بدانی با چ

البته تو هم چیزی از خوبی، پاکی و مهربانی کم نداشتی. تویی که با خلوص نیت قید خسرو را زدی و او را دو دستی 

لب سیاه من این تحویل من دادی. برایم غیر قابل باور بود که عاشقی به خاطر آبرو، از عشق خود بگذرد و شاید در ق

 «جور چیزها جایی نداشت



حاال راحت شدم! بار شوم این راز بدجوری آزارم می داد! اگر می خواهی »با دستمال اشک هایش را پاک کرد و گفت: 

 «مرا از خانه ات بیرون کنی حرفی ندارم توقع بخشش هم ندارم چون می دونم گناهم خیلی بزرگه

از باخبر می شدم زندگی ام به کلی با حاال فرق می کرد شاید از سر لجبازی دست به شاید اگر چند سال پیش از این ر

هر کاری می زدم حتی فرار ولی حاال ... با داشتن کاووس خوشبخت بودم. اگر او مرد بدی بود حتماً از شنیدن این 

ه روزی هیچ احساسی نسبت به راز،گیسو را لعن و نفرین می کردم و او را باعث بدبختی ام می دانستم، اما کاووس ک

 او نداشتم طوری در تار و پودم ریشه دوانده بود که یک لحظه بدون او زندگی کردن حکم نابودی ام را داشت.

و گیسو، از او غمی به دل نداشتم. شاید به قول خودش عقوبت گناهش را پس می داد، هرچند که دلم نمی خواست به 

 که خود برای خود ساخته بود آخر باعث بدبختی اش شده بود.چنین سرنوشتی دچار شود. کینهای 

و این راز، مسکنی بود بر غم هایم و از نظر وجدانی خیالم آسوده شد. چون همیشه خود را مقصر می دانستم و بار 

  غمی که سال ها بر دوش کشیدم پایان یافت.

سان قابل ترحمی! دست نوازشی بر موهایش کشیدم گیسو را که سر بر زانو گذاشته و گریه می کرد، نگریستم. چه ان

از تو رنجشی به دل ندارم بهتره خودت را سرزنش نکنی! به هر حال هر چه بوده گذشته، سرنوشتی بود که »و گفتم: 

 «برای خود رقم زدیم و حاال جای شکوه و شکایتی نیست

د که با بی رحمی تیشه به ریشه خود زد. همان طور که کاووس گفت حاال همه چیز برایم روشن شد. این گیسو بو

زودتر از آنچه بتوان فکرش را کرد گیسو از خسرو جدا شد. خانم جون وآقاجون با این که دل پری از خسرو داشتند 

  با این حال دلشان نمی خواست دختر جوانشان چادر بیوگی به سر کند.

ز این به بعد پسری به نام خسرو ندارد، گیسو و شهال آقاخان به آنها اطمینان داد که او مثل دختر خودش است وا

پیش آنها می مانند و تا مادامی که زنده ام نوکری شان را می کنم و اگر شوهر خوبی برایش پیدا شد و خودش هم 

 موافق بود او را راهی می کنم. البته مردی که لیاقت او را داشته باشد.

به رو در روی او ایستاد و گفت که تو الیق چنین زنی نبودی حیف این آقاخان خسرو را احضار کرد ومانند یک غری

 زن که عمرش را در خانه ی تو حروم کرد. او را هر چه زودتر طالق بده و برو پی کارت، تو دیگه پسر من نیستی!

یمی گرفته اید، برایم اهمیت نداره چه تصم»خسرو که مثل سابق پسر سر به راه و افتاده ای نبود در جواب گفته بود: 

اگر پشت گوشت را دیدی شهال را هم می بینی. »آقاخان عصبانی می شود و به او می گوید: « فقط دخترم را می خواهم

او پدر بی غیرتی مثل تو نمی خواد! خجالت نمی کشی تو روی او نگاه کنی، به عنوان یه پدر برای او چه کردی او اصالً 

از تو نمی خواهد. هرچه ثروت و مال و منال در طی این مدت جمع کردی برای تو را پدر خود نمی داند و هیچی 

  خودت. پول تو بر آنها حرامه، خودم آنقدر به پای آنها می ریزم که از مال دنیا بی نیاز بشوند.

ودتر گورت ارثی که قراره گیر تو بیاد دو برابرش را به دخترم گیسو و نوه ام شهال می دهم. از این خونه هم هر چه ز

 «به محضر بیا! ترتیب همه ی کارها را دادم 8را گم کن و برو. فردا رأس ساعت 

همان روز که آنها طالق گرفتند، آقاخان یک چهارم از دارایی اش را به نام گیسو و شهال کرد. شاید به نظرش این 

ا را هم به پای گیسو می ریخت نمی طوری می توانست تالفی ندانم کاری خودش را بکند. در صورتی که اگر تمام دنی

 توانست مرهمی بر دل سوخته ی گیسو باشد.

از آن به بعد گیسو در خانه ی آقاخان اقامت کرد و دور روز آخر هفته به خانه ی پدری می آمد و برای این که او 

 زیاد احساس دلتنگی نکند جمعه ها را دور هم جمع می شدیم.



ه نرفته بودم. علف های هرز را چیدم. شمعدانی و اقاقیا و گل های دیگر را هرس مدت ها بود که به سراغ گلخان

کردم، ولی گل یاس مثل همیشه نحفیف و رنجور بود. هرچه بیشتر به او می رسیدم ثمر کمتری می داد و گلهای 

  ریزی به بار می آورد.

بنشانم ولی دلم نمی آمد، آن یاس یادگار بارها مشدی یعقوب گفته بود که آن را دربیاورم و یاس دیگری جای آن 

مرد بارانی بود. مردی که با قدمش باعث تحوالتی در زندگی ما شد و آن را به یاد او کاشتم. هر چند که مدت ها بود 

  از او خبری نداشتیم اما یاد او و حرف او همیشه در بین ما بود.

های هرز پاک کردم. گل ها و کف گلخانه را آب پاشی مقداری کود به پایش ریختم و دور و اطرافش را از علف 

کردم. بوی خاک تازه و هوای خنک را با اشتیاق هر چه بیشتر بلعیدم. روزبه با آب پاش کوچکش که به سختی می 

توانست آن را حمل کند، چند گلدان را کوچک که مخصوص خود او کاشته بودم، آب داد و هن هن کنان به سراغم 

 در آغوشم انداخت و همان جا به خواب رفت.آمد و خود را 

چهار سالش تمام شده بود و خیلی احساس تنهایی می کرد. دلم می خواست جفت دیگری برای او بیاورم اما این بار 

خودم از حاملگی می ترسیدم و تازه این قدر گرفتار زندگی بودم که وقتی برای فکر کردن به اینجور چیزها نداشتم. 

ایان رسیدن کار گیسو، احمد عجوالنه تصمیم به رفتن از ایران گرفت. می خواست درسش را نیمه تمام بعد از به پ

  بگذارد و به فرانسه برود.

چیزی که برای همه عجیب بود جدا شدن دو برادر از هم بود. بنا به حرفهای محمود، احمد همیشه عالقمند به رفتن 

خیلی سعی کرده بود تا او را هم راضی کند اما برای این که آقاجون وخانم به یکی از کشورهای اروپایی بوده است و 

 جون تنها نمانند؛ تصمیم می گیرند که احمد راهی شود و محمود بعد از پایان تحصیلش به شیراز برگردد.

د و او را کاووس مقدمات سفر احمد را جور کرد و او را به دست مدیر پانسیون که یکی از دوستان مطمئنش بود، سپر

گول زرق و برق پاریس را نخور. یک مرتبه تا به خود بیایی می بینی که دیر شده، حواست به درس و »نصیحت کرد: 

 «دانشگاه باشه تا هر چه زودتر به امید خدا تمام کنی و به کشورت برگردی

لبان خانم کوچک نمی افتاد، می چند روز اخیر به مناسبت رفتن احمد در خانه ی آقاجون غلغله ای بود. خنده از روی 

گفت این روزها که همه دور هم هستیم سرقفللی دارد تا کی دوباره همه دور هم جمع شویم. دیگه مثل گذشته بی 

تابی نمی کند. قربان بزرگی خدا بروم که انسان ها را کم کم به سرنوشتی که برایشان مقدر کرده عادت می دهد و 

خو گرفته بود. او روحیه ی خود را به دست آورده و مثل گذشته سرزنده و شاد  حتی گیسو هم به زندگی جدیدش

 شده بود و در هر جمله نمکی می ریخت.

همه از این که می دیدیم او به همین راحتی زندگی گذشته اش را فراموش کرد، خوشحال و راضی بودیم. شهال هم 

ولی خاطرات تلخ گذشته در ذهن دخترک اثر کرده و  یادی از پدرش نمی کرد با این که خسرو برای او می مرد

 خوبی ها را از یاد او برده بود.

بچه ها حیاط را روی سرشان گذاشته بودند. از جلیل گرفته تا روزبه که خردسال ترین نوه ی خانواده درحیاط به 

جانی تازه گرفته بود به سختی دنبال هم می دویدند و قشقرقی به راه انداخته بودند. خانم بزرگ هم که با آمدن ما 

 در جای خود نشست و به نظاره ی بچه ها مشغول شد.



دلم می خواست سر فرصت مناسبی با آقاجون و خانم جون صحبت کنم و از تصمیمی که گرفته ام آنها را باخبر کنم 

و خیلی اصرار داشت این ولی دلم نمی آمد شادی آنها را به هم بزنم، حال خانم امین السلطنه چند مدتی وخیم بود 

  چند صباح عمری را در کنارش بگذرانیم.

معلوم نیست »کاووس سال ها دور از مادرش زندگی کرده بود و نمی خواستم خواسته اش را نادیده بگیرم می گفت: 

اید با رفتن مادر چه مدت زنده بماند، اگر تو راضی باشی چند سالی را پیش او می گذرانیم و بعد برمی گردیم، اصالً ش

ما حال او خوب شود. دکترها می گویند او بیشتر احساس تنهایی و بی کسی می کند و همین باعث می شود که 

بیماری اش تشدید شود. برادر و خواهرها آنقدر گرفتار زندگی هستند که شاید بتوانند روزی یکی دو ساعت به 

رود می گه در تنها جایی که احساس آرامش می کنم فقط سراغش بروند، مادر هم که امکان ندارد به خانه ی کسی ب

 «خانه ی خودم است. اگر تو این لطف را به من بکنی هیچ وقت محبتت را فراموش نمی کنم

 او پافشاری نکرد ولی این سفر برایش اهمیت خاصی داشت.

که من بی اطالع بودم. با این در نگاهش و سخنانش رازی نهفته بود و شاید رفتنمان به تهران علت دیگری هم داشت 

حال جواب منفی نمی توانستم به او بدهم، چون در طول زندگی مشترکمان کاووس همیشه به نظرم احترام گذاشته و 

به خواسته هایم تن داده بود و حاال شاید کوچک ترین کاری که می توانستم انجام دهم این بود که به عقیده اش 

 احترام بگذارم.

شم می آمد. تنها غصه ام آقاجون و خانم کوچک بودند. چون آنها حسابی تنها می شدند و خودم هم از تهران خو

طاقت دوری از آنها را نداشتم. کاووس منتظر جواب بود و به او گفته بودم تا رفتن احمد صبر کند و حاال روز موعود 

 دم.رسیده بود و باید هر جوری که می شد آنها را از رفتنمان مطلع می کر

عصر فرصت را غنیمت شمردم و وقتی آقاجون و خانم کوچک را تنها دیدم به اتفاق کاووس به سراغشان رفتیم و 

مثل همیشه که وقتی دلهره داشتم نفس عمیقی می کشیدم تا اعتماد به نفس خود را به دست آورم، هوا را با قدرت 

با اجازه تون چند سالی را در تهران اقامت کنیم. همان طور ما می خواهیم »هر چه تمام تر وارد ریه ها کردم و گفتم: 

 «که می دانید حال خانم امین السلطنه خوب نیست و می خواهد این چند صباح عمر، ما در کنارش باشیم

پس برای همینه که عزیزدردانه ی من از صبح تا حاال سگرمه هایش تو همه؟ »آقاجون مرا برانداز کرد و گفت: 

تو که پدر و مادر نداری، کاووس خان هم مادر دارد او هم دلش می خواهد به آرزوی مادرش جامه ی  دخترم! تنها

عمل بپوشاند و این حق اوست. دل کندن از تو خیلی سخته مخصوصاً برای مادرت! ولی باید تحمل کرد چاره ای 

ی و هر لحظه باید منتظر خبری باشی نیست! زندگی همینه، هیچ وقت نمی توانی فردا و فرداهای بعد را پیش بینی کن

 و لذتش هم به همینه.

انشاء اهلل که همیشه خبرهای خوش باشه و حاال تو هم این گره ابروانت را باز کن، خانم امین السلطنه مثل مادرت 

هستند. خواهر و برادرهای کاووس خان هم خواهر و برادرهای خودت هستند. دخترم! اگه زندگی را سخت نگیری 

 «تر از یک ماه به آنها خو می گیریکم

تازه بعد از »خانم کوچک که تا حاال ساکت نشسته بود و بهت زده مرا نگاه می کرد، ناگهان زد زیر گریه و گفت: 

سالها می خواستیم دور هم باشیم. احمد به جایی می رود که معلوم نیست کی همدیگر را می بینیم. تو هم که رفتنی 

 «گیسو را می خوردم حاال نوبت توست شدی اون وقت غصه ی

 «دو سه سالی بیشتر طول نمی کشد و چشم به هم بزنید برمی گردیم»او را در بغل گرفتم و بوسیدم گفتم: 



از بابت خاتون خیالتان راحت باشد، مثل تخم چشم هایم از او مراقبت می »کاووس که تا حاال سکوت کرده بود گفت: 

لش راه یابد. من تصمیم را به خود او واگذار کردم و هیچ زور و اجباری در کار نیست و او کنم و نمی گذارم غم به د

مثل همیشه با بزرگواری اش مرا شرمنده کرده. می دونم دل کندن برایش سخته برای من هم همین طور. شما واقعاً 

ال اگر خاتون و حتی شما مخالف مثل خانواده ی خودم بودید. بین شما هیچ وقت احساس غریبی نکردم ولی با این ح

 «رفتن ما باشید، می مانیم

نه من مخالف نیستم، از بابت شما هم خیالم راحته. می دانم از من که »خانم کوچک اشکهایش را پاک کرد و گفت: 

 مادرش هستم دلسوزترید ولی چه کنم که عاطفه ی مادری این جور چیزها را حالیش نیست.

اشم، به هر حال خانم امین السلطنه هم یک مادره که دلش می خواهد فرزندانش دورش من هم نباید خودخواه ب

 «باشند

سفرت خوش، امیدوارم هرجا »خانم جون مکثی کرد و نگاهی به اطراف انداخت و بعد دستم را محکم گرفت و گفت: 

 «رای یک مادر کافیستکه هستید شاد و تندرست باشید همین که شماها با دل خوش ایام را سپری می کنید، ب

یک هفته بعد احمد به فرانسه رفت و قول داد که بعد از تحصیالتش به ایران بازگردد و خانم جون را مطمئن کرد 

سالی یک بار برای دیدن آنها بیاید و هفته ای یک نامه پست کند. اما در ته چشمان خانم کوچک غمی موج می زد که 

 ین حرفها را می زنی و شاید ماه اول به دوم ما را فراموش کنی.حاکی از آن بود برای دلگرمی من ا

آنقدر غم رفتن احمد روی او اثر گذاشته بود که هیچ چیز او را شاد نمی کرد. ما هم تصمیم گرفتیم تا بهتر شدن حال 

روز بدتر می خانم جون سفرمان را به تأخیر بیندازیم و پیش آنها بمانیم. از آن طرف هم حال خانم بزرگ روز به 

شد. حافظه ی خود را از دست داده بود و افراد را با هم اشتباه می گرفت گاهی گذشته ها را به یاد می آورد. فکر می 

 کرد هنوز همان دوره است و گاهی برایمان از گذشته ها تعریف می کرد.

آزادتر از بانو بودیم مراقبت از او خانم کوچک و خورشید خانم از عهده مراقبت از او برنمی آمدند و من و گیسو که 

را به عهده گرفتیم. هر وقت نگاهم به آن هیکل تنومند می افتاد، غبار غم بر دلم می نشست. حتی فکرش را هم نمی 

کرد که روزی زمین گیر شود. کوچک ترین کاری که برایش انجام می دادیم آنقدر تشکر می کرد که ما شرمنده می 

  بود و کمک کردن به او را وظیفه ی خود می دانستیم. شدیم. او جای مادرمان

گاهی اوقات که حالش بهتر بود تک تک، اسم های ما را صدا می کرد و می خواست در کنارش بنشینیم و مثل قدیما 

برایمان حرف می زد از دالوری و شجاعت آقاجون و خوبی و مهربانی او سخن می گفت. همیشه پیش خود فکر می 

اید عاشق شویش باشد، عاشقی که همه چیز را در خوشبختی یارش می نگرد به خاطر او دست از دنیا و کردم او ب

 خودش می کشد تا خوشبختی او را ببیند.

و سرانجام در غروبی دلگیر و در جمعی خانوادگی او از کنارمان رفت. برای اولین بار گریه ی آقاجون را دیدم و آن 

نصف وجودم را از دست دادم. او »قدر برای او عزیز بوده است، زار می زد و می گفت: روز فهمیدم که خانم بزرگ چ

 «مظهر خوبی و گذشت بود. خدایا به من صبر بده من چطور می توانم غم نبود او را فراموش کنم

خانم کوچک هم که جای خود داشت، مانند دختری در غم مرگ مادر شیون و زاری می کرد و به آقاجون گفت: 

نصراهلل خان باید مراسمی آبرومند در شأن او برگزار کنی، هر کاری برایش انجام دهیم یه ذره از محبت هایش را »

 «نمی توانیم جبران کنیم



با رفتن خانم بزرگ راهنما و سنگ صبورم را برای همیشه از دست دادم، او بود که راه و رسم زندگی را به من 

ن کرد. او مانند یک مادر دلسوز به راز دلم گوش می داد و بهترین راه را پیش آموخت و مرا تشویق به درس خواند

پایم می گذاشت و نه تنها من، خانم کوچک و تمام اعضای خانواده می دانستند چه گوهر گرانبهایی را از دست داده 

 اند و فقدان او ضربه ای بزرگ بر پیکر خانواده وارد کرد.

شتیم باید کم کم بار سفر را می بستیم. دلشوره ای تمام وجودم را فرا گرفته بود، کسی بعد از روز هفت به خانه برگ

کلماتی بود که مانند پتک بر سرم فرود می آمد. « این رفتن بازگشتی ندارد»از درون مرا از رفتن منع می کرد. 

. دلم نمی خواست او را هم با فکر استغفراهلل می گفتم و خود را دلداری می دادم در این باره صحبتی با کاووس نکردم

 و خیال بیخود ناراحت کنم.

ای کاش خانم بزرگ زنده بود تا سرم را روی زانوانش می گذاشتم و از غم رفتن و غصه ی غربت می گفتم و او 

س همان طور که موهایم را نوایش می کرد با پند و اندرزش دلم را قرص و محکم می کرد و دلداریم می داد اما افسو

... 

خانه را به همان شکل به مشدی یعقوب و عذرا خانم سپردیم. قرار بود در خانه ی خانم امین السلطنه اقامت کنیم و 

به هیچ چیز احتیاج نداشتیم. دل کندن از این خانه به مراتب دشوارتر از بقیه بود، مثل این بود که قسمتی از خودم را 

ه می کردم خاطراتی در ذهنم زنده می شد. چه خوب و چه بد برایم فرقی باید جا می گذاشتم، به هر کجای آن نگا

نمی کرد، همه عزیز و دوست داشتنی بودند؛ خاطرات ناراحت کننده ای که به دنبال خود صفا و صمیمیت می اورد کم 

 از خاطرات شیرین نبودند.

ه های رز و محمدی غرق گل بودند، صبح زود قصد حرکت داشتیم، برای آخرین وداع به سراغ گلخانه رفتم. بوت

مبادا »سفارش تک تک آنها را به مشدی یعقوب کرده بودم. وقت آب دادن و کود دادن آنها را خاطرنشان کردم:

 «یکی از آنها از قلم بیندازی! و مانند جان خود از آنها مراقبت کن

ای از گلخانه تنها مانده بود. او شباهت  یاس سفید توجهم را جلب کرد. مانند همیشه غمگین و خجالت زده در گوشه

زیادی به مرد بارانی داشت. آرام و مهربان، نحیف و رنجور اما ایستاده، سعی می کرد به هر سختی که هست خود را 

 روی پا نگه دارد.

 «از مرد بارانی چه خبر!»صدای گام های کاووس در گلخانه پیچید. بدون اینکه به او نگاه کنم گفتم: 

 «حاال چی شده که به یاد او افتادی؟»نزدیک تر آمد و دستش را دور شانه ام انداخت و گفت: او 

به نظر تو این یاس تنها نیست؟ شاید همین باعث ضعیف شدنش شده ... نگاه »بدون این که جواب او را بدهم گفتم: 

د او فقط ما را دارد، حتماً با رفتن کن گل هایش چقدر ریزه، ساقه اش بس که نازکه برگ ها به رویش سنگینی می نن

 «ما چیزی از او باقی نمی ماند و من این را نمی خواهم

چرا اینقدر ناامیدانه حرف می زنی؟ این سفر تو را سخت آشفته کرده، مگر خدای »با تعجب نگاهم کرد و گفت: 

را به تو سپردم! به جان خودت االن هم  ناکرده تو را به اسیری می برم یا زور و اجباری در کار بوده، من که همه چیز

لب تر کنی می مانیم. نمی خواهم این مسافرت ما را از هم جدا کنه، اگر دل کندن از شهر و دیار برایت سخته، پس 

می مانیم. فرقی ندارد که تو تصمیم بگیری یا من، همین که در کنار هم باشیم کافی است. هنوز دیر نشده خواهش 

 «جوابم را بده می کنم با صداقت



من تا آن طرف دنیا با تو هستم و هیچ وقت تنهایت نمی »دست هایش را گرفتم و با صدای بغض آلودی گفتم: 

گذارم، کاووس! به من حق بده! تمام عالیق را در جایی دفن کردن و رفتن برای هیچ کس آسان نیست ولی با این 

 «حال قول می دهم هرگز مرا این چنین نبینی

دلم نمی خواهد رازی را از من پنهان کنی، دوست دارم همانطور »خند دست نوازشی به موهایم کشید و گفت: با لب

باشی که هستی، خودت می دانی که مرا نمی توانی فریب دهی! هر وقت در سیمایت اشتیاق برگشتن را دیدم قول می 

 «دهم قبل از اینکه به زبان بیاوری آماده ی برگشتن باشم

اق هر چه بیشتر نامه را تمام کردم و چند بار آن را خواندم که مبادا چیزی را از قلم انداخته باشم. بعد آن را با اشتی

در پاکت گذاشته و تمبر را به رویش چسباندم. دو ماه از آمدنمان می گذشت و نسبتاً به دوری از آقاجون و خانم 

 نامه پست نمی کردم خیالم راحت نمی شد.جون عادت کرده بودم. ولی با این حال تا هفته ای چند 

برای تک تک افراد خانواده و حتی مشدی یعقوب و عذرا خانم نامه می نوشتم، جالب این که هر چه به روی کاغذ می 

آوردم گفته هایی ناگفته باقی می ماند و اجباراً به نامه ی بعدی موکول می شد. از خوبی های خانواده ی کاووس و 

 سلطنه که نگذاشته بودند این چند مدت، غربت و بی کسی را حس کنم می نوشتم.خانم امین ال

از کاووس که مهر و محبتش را دو صد چندان نشان می داد و منتظر بود که من درخواستی کنم تا فوری مهیا کند، می 

 تم.نوشتم و خانم کوچک را مطمئن می کردم که غصه ی مرا نخورد و اینکه خیلی راضی و خشنود هس

نامه هایم را به مشدی یعقوب، سراسر سفارش خانه و گلخانه بود و آنقدر این موضوع را تکرار می کردم که فکر 

کنم نامه هایم را نخوانده پاره می کرد. برای او از گلخانه ای که قرار بود به راه بیندازم، می نوشتم و درباره ی بعضی 

 صفای آن گلخانه را در هیچ جایی نمی شد پیدا کرد. از گل و گیاهان سواالتی می پرسیدم، هرچند

خانم امین السلطنه که با آمدن ما روحیه ای تازه به دست آورده بود حالش خیلی بهتر شده بود. خودش می گفت به 

خاطر مراقبت های شماست ولی من حدس می زدم از وقتی که از تنهایی بیرون آمده بود و ما را دور و بر خود می 

و به بهبودی رفته است. خواهر و برادرها هم از وقتی که ما آمده بودیم خیالشان راحت شده بود و کمتر به دید ر

 سراغش می آمدند.

کاووس حسابی گرفتار بود و چند کار ساختمانی گرفته بود که تمام وقتش را پر می کرد من هم که جز رسیدگی به 

و هرچه کردم که گلخانه ای که به مشدی یعقوب قول داده بودم به  روزبه کاری نداشتم از بیکاری کالفه شده بودم

 راه بیندازم نشد. نمی دانم چرا اما حال و هوای گذشته را در خود نمی دیدیم و دل و دماغ این کار را نداشتم.

م به نظرم گه گاهی همراه با فخری و حوری به سالن های مد و فروشگاه ها می رفتیم ولی بعد از مدتی این کارها ه

خسته کننده رسید. باالجبار تصمیم گرفتم از هنری که با شور و شوق یاد گرفته بودم استفاده کنم. پارچه ای برای 

خانم امین السلطنه گرفتم و از روی ژورنال مدلی را انتخاب کردم. بعد از سالها وقتی قیچی را به دست گرفتم که 

 پارچه را برش بزنم، دلم لرزید.

خسرو و خاطرات او در ذهنم تداعی شد. مدت ها بود که دست به قیچی نبرده بودم. سعی می کردم از هر باز یاد 

چیزی که مرا به یاد او می انداخت پرهیز کنم. فکر می کردم که همه چیز را فراموش کرده ام اما این طور نبود. هنوز 

ی که خسرو برایم دوست داشتنی و عزیز بود، هم گاهی از به یاد آوردن آن لحظات لذت می بردم. بیشترین زمان

 همان دوره کوتاه بود و ای کاش حوادث بعدی به وقع نمی پیوست.



هیچ کس را جز خودمان نمی دیدم، خداوند عشق را با همه ی زیبایی اش به ما هدیه کرد، چه عاشقانه همدیگر را 

ی کاووس در ذهنم مجسم شد، از خودم بدم آمد.  دوست داشتیم. لبخندی از رضایت بر لبم نشست اما ناگهان قیافه

 چگونه توانسته بودم جواب خوبی های او را این چنین بدهم؟ چطور به خود جرأت دادم که به فکر خسرو فرو بروم؟

شرمنده و خجالت زده پارچه را به گوشه ای پرتاب کردم. من از خوبی های کاووس سوءاستفاده کردم، حکم 

دادگاه وجدان خود را محاکمه می کرد و برای تبرئه به دنبال راه نجاتی می گشت. سراسیمه از  محکومی داشتم که در

جا برخاستم و به سمت اتاق مطالعه به راه افتادم. کاووس خود را در آنجا حبس کرده بود، می دانستم مشغول به 

کاووس می »به صدا درآوردم:  کاری است و دوست ندارد در چنین لحظاتی کسی مزاحمش شود. با این حال در را

 «خوام ببینمت

 عزیزم نمی شه بگذاری برای بعد؟ -

 «نه همین حاال باید ببینمت»با صراحت گفتم: 

 «پس چند دقیقه اجازه بده»گفت: 

صدای خش خش کاغذ از پشت در شنیده شد. طولی نکشید که در را باز کرد. قیافه ی پریشانی داشت معلوم بود که 

خانم خانما بفرمایید، چه کار واجبی است که »به هم ریخته ام. مثل همیشه موهایش را به کناری زد و گفت:  فکر او را

 «باید همین الساعه مرا می دیدی!

حرفی برای گفتن نداشتم، حتی فکر این که اگر او را ببینم چه بگویم نکرده بودم. با دیدن او ناگهان بغض راه گلویم 

دن او شرمنده شدم. بدون معطلی خود را در بغل او انداختم و گریه را سر دادم. دستش را دور را گرفت، شاید از دی

چیه عزیزم! حتماً دلت گرفته؟ حق »شانه هایم حلقه کرد و به حساب این که دلم گرفته، بر موهایم بوسه زد و گفت: 

فل شدم، بهتره با هم برویم دوری بزنیم تا هم داری، متأسفانه این چند مدت آنقدر گرفتار بودم که از تو و روزبه غا

 «از این حال و هوا بیرون بیایی

و خود را از بغل او جدا کرده و به روی صندلی نشستم و گفتم: « نه ترجیح می دهم همین جا در کنارت باشم»گفتم: 

  «ستی!هی هی، تو هیچ وقت مزاحم نی»دماغم را محکم فشرد و گفت: « ببخشی از این که مزاحمت شدم»

کاووس من خیلی تنهام، دلم می خواهد به کاری سرگرم شوم البته سعی کردم که دوباره »رو کردم به او و گفتم: 

گلخانه ای بسازم و یا خود را به خیاطی مشغول کنم اما حوصله اش را ندارم. از این که صبح تا شب در خانه بنشینم و 

ه درس خواندم چه فایده ... حتی نتوانستم کوچک ترین استفاده ای از مثمر ثمر نباشم از خودم بدم می آید. این هم

آن بکنم! مردم دو کالس درس می خوانند و زود در جایی استخدام می شوند ولی من چی؟ یادته با چه سختی درس 

دیدم  خواندم و تو چقدر تشویقم کردی که مبادا نصف و نیمه کاره رهایش کنم و من هم که تو را پشتیبان خود می

با عالقه مندی بیشتر دل به درس و کتاب دادم ولی حاال این مدرک به چه کارم می خوره؟ هیچ، در گوشه ی کمد 

 «داره خاک می خوره

خانم خانما تند نرو! مگر انسان هر چه یاد می گیره برای این است که باهاش امرار معاش »وسط حرفم آمد و گفت: 

محیط خود را بهتر ببینه عالمی داره. کسی که سواد داره در جامعه جایگاه خاصی  کند، همین که فکر آدم باز بشه و

داره او را به عنوان یک فرد ایده آل می شناسند. می تونه در تربیت فرزندش، همسرداری و حتی رابطه با دیگران از 

دونی، پس از این که چیزی آن سود ببره. جهان پر از آموخته هاست و هر چه بیاموزی باز هم خیلی چیزها را نمی 

 «آموختی دلخور نباش



اشتباه نکن! منظور من این نبود که برای پول کار کنم. شکر خدا از نظر مالی هیچ مشکلی نداریم. دوست دارم »گفتم: 

 «از تنهایی بیرون بیایم، تو اجتماع بروم و سری تو سرها درآورم

پس می خواهی در جامعه خودت را نشان دهی! خوب، »ت: در پشت میز کارش نشست و بعد از سکوتی طوالنی گف

من هم حرفی ندارم. چه چیز بهتر از این که تو هم اطرافت را به خوبی بشناسی، بد نیست بین مردم بروی و از حال و 

 «روز آنها باخبر شوی. حاال ببینم چه کاری می تونم برات پیدا کنم

تم را پر نکنه. مثالً هفته ای چند روز که هم به وظیفه ی زناشویی و دلم می خواهد کاری باشه که تمام وق»گفتم: 

 «مادری برسم و هم کارم لنگ نمونه

آفرین به این فکر، حاال بگذار چند موضوع را برایت روشن کنم. عزیزم »لبخندی از سر رضایت بر لب آورد و گفت: 

ید از او اطاعت کنی، اطاعت بی چون و چرا. اگر کار اداری سخت و پرمسئولیته، هر جا که بروی رئیسی هست که با

بخواهی دوام پیدا کنی باید هر کاری که خواستند انجام بدهی. حق و ناحق، زور گفتن و کارهایی که باب میل رئیس 

 باشد. دل نازکی و یا با ارباب رجوع به مالیمت صحبت کردن و مهر و محبت را باید کنار بگذاری!

یزی است که آنها از تو می خواهند و با روحیه ای که تو داری می دانم زیر بار کسی نمی روی با جذبه و خشن، این چ

و فکر نکنم این کارها برایت خوشایند باشد. تو کاری می خواهی که خانم خودت باشی و کسی نتونه بهت امر و نهی 

 «خواهی استخدام می شویکنه و گرنه من آشنا زیاد دارم و تو هم مدرک خوبی داری، لب تر کنی هرجا ب

نکنه او راضی نیست و این حرف ها را »حرف های او مرا سخت ترساند و به فکر فرو برد. یک آن پیش خود گفتم: 

اما با شناختی که از کاووس داشتم این حدس نامعقول بود. به هر حال او خیلی با مردم « می زند که من جا خالی کنم

 ود. حتماً چنین چیزهایی وجود دارد و قصدش این بود که مرا آگاه کند.گشته و تجربیاتش بیشتر از من ب

من دو تا پیشنهاد دارم یکی این که در مدرسه ای که فکر می »کاووس همان طور که به چشمانم خیره شده بود گفت: 

ه دوم را عملی کنم برای تو راحت تر باشد مدتی کار کنی اگه دوست داشتی به طور مداوم همان جا بمان. اگرنه را

 «کنیم

 «راه دوم چیه؟»با تعجب پرسیدم: 

تو حاال راه اول را برو، انشاءاهلل که موفق می شی. هیچ وقت ناامید نشو و تا آن جایی که می تونی سعی و »گفت: 

تالشت را بکن! اگر من این توضیحات را دادم نمی خواستم تو را دلسرد کنم بلکه راهی را که در پیش داری می 

 «خواستم به تو نشان دهم

زودتر از آنچه بتوان فکرش را کرد در دبستانی نزدیک منزل به عنوان دفتردار شروع به کار کردم. هفته ای سه روز 

به مدرسه می رفتم. اول کارآموزی بیش نبودم اما خیلی سریع سکان را به دست گرفتم. خانم مدیر زن جدی و 

نظمی را نداشت. من هم سعی می کردم عملی انجام ندهم که او را دلخور سختگیری بود و طاقت کوچک ترین بی 

 کنم.

هر روز سر ساعت معین در مدرسه حاضر می شدم و سرم در الک خودم بود. او هم از این که می دید آدم منضبطی 

طی نشوم و در کار هستم، با رویی گشاده از من استقبال کرد و از همان روز اول از من خواست که زیاد با بچه ها قا

 کسی دخالت نکنم.

اوایل چنان ذوق زده بودم که هر چه می گفت بدون چون و چرا انجام می دادم. هر روز صبح با شور و اشتیاق از 

خواب بیدار می شدم و بعد از یه عالمه سفارش به روزبه، به محل کار می رفتم و ظهر با دلی شاد به خانه می آمدم و 



آب و تاب برای کاووس تعریف می کردم. عصرها هم تمام وقت به کارهای خانه رسیدگی می کردم. هر اتفاقی را با 

 دلم نمی خواست کم و کسری در کارم به وجود بیاید و کاووس فکر کند که از عهده اش برنیامدم.

ی کردم. ولی شب ها با خستگی لذت بخشی به آغوش رختخواب پناه می بردم و خود را برای شروعی دیگر آماده م

  خیلی چیزها در خون ما وجود دارد و کسی به زور و اجبار نمی تواند آن را از ما بگیرد، مثل مهربانی و یا دل رحمی ...

من که عاشق بچه ها بودم نمی توانستم خیلی چیزها را تحمل کنم، از اینکه بچه ها را به خاطر کوچکترین اشتباهی به 

 جایگاهی سوگلی ی آلبالو آنها را بزنند، سخت ناراحت می شدم. از اینکه بچه های باد تمسخر بگیرند و با ترکه

 پدر ثروت و پول مدیر خانم معیار که این از و نشست می دلم بر بزرگ غمی داشتند معمولی شاگردان با متفاوت

د داشتم بلکه به خاطر سوا کالس دو که این خاطر به نه مرا مدیر خانم که این از و کشیدم می زجر بود، شاگردانش

آشنای قدرتمند کاووس پذیرفته و به چاپلوسی و تملق می پرداخت، سرم سوت می کشید و چه جالب این که 

 کاووس مرا بهتر از خودم شناخته بود.

دیگه حاضر »دو سه ماهی دندان روی جگر گذاشتم تا اتفاقی باعث شد که قید کار را بزنم و علناً به کاووس گفتم: 

او که خود منتظر چنین روزی بود با قیافه ای که اثری از تعجب در آن نبود نگاهم کرد و « م به سر کار برومنیست

پس وقتش رسید، هر چند که فکر نمی کردم بیشتر از یک ماه دوام بیاوری، خیلی خوب بود حدوداً سه ماه »گفت: 

 «طاقت آوردی. حاال چی شده؟!

د، من نمی توانم خودم را با آنها وفق دهم، تحمل دیدن تبعیض را ندارم. وقتی می حق با تو بو»آهی کشیدم و گفتم: 

بینم از نظر آنها انسان ها با هم فرق دارند و هرکه پولش بیشتر باشد قرب و منزلتش بیشتره، تحملم را از دست می 

ر نکنم بتوانم مثل آنها بشنوم. دهم. نمی دانم حق با آنهاست یا من! فقط این را فهمیدم که با آنها فرق دارم و فک

امروز یکی از بچه های کالس اولی دفتر تکلیفش را فراموش کرده بود و آموزگار گرامی او را کتک مفصلی زد و 

 گریان و اشک ریزان به دفتر مدرسه فرستاد.

شما گدا »د و گفت: خانم مدیر با دیدن شاگرد قیافه غضبناکی به خود گرفت و هر چه بد و بیراه نثار طفل معصوم کر

و گشنه ها لیاقت ندارید. حیف زحمت که برای شما بکشند! سواد به چه کار امثال تو می خورد. باید تو همون جهالت 

و بدبختی بمانی، بیچاره ی فلک زده الاقل به فکر پدر بدبختت باش که با اون حقوق بخور و نمیر باید شکم هفت و 

 «هشتا مثل تو را سیر کند

از جریمه ی سنگینی او را دو دستی تحویل خانم ناظم داد، شاگرد با شنیدن نام او به التماس افتاد و گفت: و بعد 

 «خانم مدیر، خانم خانم مدیر تو را به خدا منو به دست او نده! غلط کردم دفعه ی آخره. قول می دهم تکرار نشه!»

برد و چوبش را برداشت و به جان او افتاد. صحنه ی رقت ولی در همین بین خانم ناظم او را کشان کشان به گوشه ای 

انگیزی بود و من از وحشت در جای خودم خشکم زده بود. هنوز چوب اول به دوم نرسیده بود که بر زمین پهن شد 

و رعشه ای به تنش افتاد و کف از دهانش سرازیر شد. خانم مدیر و ناظم وحشت زده به دنبال راه چاره ای بابای 

بروید کنار، از این جا »را صدا کردند. او هم با ترس و لرز خطی به دور طفل کشید و با صدای لرزان گفت:  مدرسه

 «دور شوید او جن گیر شده است

و بچه را به همان حال تنها گذاشتند. من با فریادی آنها را کنار زدم و دست و پای او را محکم گرفتم و تکه چوبی را 

قطره آب روی صورتش ریختم، تا کم کم حالش بهتر شد. باور نمی کنی کاووس یک آن  در دهانش گذاشتم و چند

 روزبه را جای او دیدم. دیگه نتوانستم تحمل کنم هر چه در این مدت در دلم تلنبار شده بود بیرون ریختم.



خانم مدیر که اول از  معلم ها به دفتر ریختند و سعی کردند که مرا آرام کنند ولی خیلی پرتر از این حرفها بودم.

خانم مختاری »ترس به گوشه ی دیوار چسبیده بود با دیدن آنها جان گرفت و بادی به غبغب انداخت و با تشر گفت: 

کافی است! هر چه دلتان خواست بر زبان آوردید اینجا من مدیرم و خوب و بد را هم خودم تشخیص می دهم. شما 

اول هم معلوم بود که به کار ما نمی خورید و اگر سفارش های آقای فرهنگ هم بهتره تو کار من دخالت نکنید. از 

نبود به هیچ عنوان نمی گذاشتم یک لحظه این جا بمانید. ما به کسانی مانند شما احتیاج نداریم. منتظر خدمت خواهید 

 «ماند تا روزی که به اداره احضار شوید

عزیزم کارت قابل تحسینه، هیچ وقت فکر نمی کردم بتونی از »کاووس که با دقت به حرف هایم گوش می داد گفت: 

حق کسی دفاع کنی! به هر حال یک نفر باید تو روی آنها بایستد و بگوید که اشتباه می کنند. من به نوبه ی خود 

ن خیلی خوشحالم که همسرم این قدم را برداشته، این نمونه ی کوچکی از بی عدالتی در جامعه ی ماست که تو با آ

برخورد داشتی، اگر به دور و برت خوب نگاه کنی با نمونه های دیگری هم رو به رو خواهی شد و من چون اخالق و 

روحیه ی تو را به خوبی می شناسم می دانستم که تحمل چنین چیزهایی برای تو سخته ولی با این حال تجربه ای به 

 «دست آوردی و آموختن تجربه هم نصیب همه کس نمی شود

 «خب بهتره این چیزها را فعالً فراموش کنیم و به سراغ راه دوم برویم»از جا برخاست و ادامه داد:  و

به سمت کمد رفت و از درون آن دستگاهی را بیرون آورد که تا آن زمان ندیده بودم و او را بر روی میز گذاشت و 

توانی بنویسی! این دکمه ها را می بینی که  تعجب نکن، با این وسیله می»در جواب قیافه ی بهت زده ی من گفت: 

حروف الفبا روی آن نوشته شده؟ با زدن بر روی آنها می توانی حروف را کنار هم قرار بدهی و هر جمله ای که 

خواستی بنویسی. هر چه دستت به کار با این دکمه ها روان تر شود کار برایت آسان تر می شود. روزی چند ساعت 

 «رین کن وقتی خوب یاد گرفتی کارت شروع می شودبا این دستگاه تم

آنقدر ذوق زده بودم که نپرسیدم آن کار چیست. هر روز با اشتیاق به سراغ دستگاه می رفتم دکمه ها سفت و محکم 

بودند و برای دستان من که هنوز به کارهای سخت عادت نکرده بود دشوار به نظر می آمد و آنقدر انگشتانم زخمی و 

 ایم شکسته شد تا لم دستگاه به دستم آمد.ناخن ه

چند روزی روزبه کسالت داشت و از آن شادابی و نشاط در او خبری نبود. گوشه گیر شده بود و سعی می کرد خود 

 را از چشم ما پنهان کند و با اسباب بازی هایش تنها باشد.

سلطنه به خوبی از او مراقبت می کرد و تمام فکر نمی کردم نبود من روی او اثر گذاشته باشد، چون خانم امین ال

وقتشان را با هم سپری می کردند و کمتر به سراغ من می آمد. از وقتی که خانه نشین شدم می دیدم که او بیشتر از 

قبل به سراغم می آید و مرا وادار می کند که با او بازی کنم. اما متوجه حاالت او نشدم و همین که مرا دوباره مشغول 

 کاری دید که چند ساعتی از او دور می کرد، ناراحت و غمگین به سراغ اسباب بازی هایش می رفت. به

مادر بیشتر مراقب این بچه باش! او روح حساسی دارد و خیلی دوست دارد تو در »یک روز خانم امین السلطنه گفت: 

ناکرده فکر نکنی که او مزاحم من است  کنارش باشی. او تنهاست، بهتر نیست که به فکر فرزند دیگری باشی؟ خدای

  و اینها را می گویم تا او از سرم باز شود، خودت خوب می دانی تمام نوه ها یک طرف، روزبه هم یک طرف!

من عاشق او هستم و حاضر نیستم یک لحظه دوری او را ببینم ولی از مصاحبت با یک پیرزن لذت نمی برد و دوست 

تش سپری شود. دوست دارد با هم سن و سالهای خودش بازی کند تا اینکه من بنشینم و دارد با نسلی جوانتر اوقا



قصه های تکراری برایش بگویم. او تحرک و جنب و جوش می خواهد نه این که در کنج اتاق بنشیند و با اسباب بازی 

 «های گران قیمتش بازی کند. دو کلمه هم زبانی براش ارزش بیشتری دارد

صدای مهیبی شنیده شد، من و خانم امین السلطنه هراسان به سمت اتاقی که صدا از آنجا شنیده شد  در همین موقع

رفتیم. خدایا باورم نمی شد؛ روزبه بر روی میز نشسته و دستگاه را بر روی زمین پرت کرده بود و قبل از اینکه من 

 «ازش بدم می یاد مامان، مامان من اینو دوست ندارم!»حرفی بزنم زیر گریه زد و گفت: 

و دوباره شروع کرد به گریه کردن. او را در آغوش گرفتم. خدایا من چقدر از او دور شده بودم که توی این چند ماه 

هیچ چیز نفهمیدم. فقط به فکر تنهایی خودم بودم و سعی داشتم تا خودم را نجات دهم، اما از فرزند خود غافل شده 

  «زیزم گریه نکن. اگه دوستش نداری او را به دور می اندازمع»بودم. او را بوسیدم و گفتم: 

با تعجب نگاهم کرد مثل اینکه فکر نمی کرد من چنین کاری انجام دهم و برای این که خاطر جمع شود دستگاه را 

او  وقتی پدر آمد کلید را بهش بده و از»درون کمد گذاشتم و درش را قفل کرده و کلیدش را به او سپردم و گفتم: 

 دستش را به دور گردنم انداخت و صورتم را بوسه باران کرد.« بخواه که آن را از خانه بیرون ببرد

حق با اوست. ما باید بیشتر از »شب تمام ماجرا را مو به مو برای کاووس تعریف کردم او خیلی ناراحت شد و گفت: 

اص دهیم و هرجا که مایل بود او را ببریم، متأسفانه از اینها وقت برایش بگذاریم. هفته ای یک روز را باید به او اختص

وقتی که به تهران آمدیم، آنقدر گرفتار شده ام که کمتر به شماها رسیدم. من که شرمنده هستم. باید برنامه ای 

از  ترتیب بدهم که روزی یکی دو ساعت در کنار روزبه باشم، او به پدر هم احتیاج دارد اگر این روش ادامه پیدا کند

همدیگر خیلی دور می شویم؛ عصر وقتی کلید کمد را به دستم داد و از من خواست که آن را دور بیندازم مثل اینکه 

دشمن را از میدان به در کرده و انتقام دیرینه اش را از او گرفته است، تو هم باید خیلی بهش توجه کنی دلم نمی 

 «خواهد او را از دست بدهم

راستی »و در فکر فرو رفت. فنجان چای را به دستش دادم. به عنوان تشکر لبخندی زد و گفت: به نقطه ای خیره شد 

در مورد بچه، من مخالف نیستم اگر هم تا حاال حرفی نزدم به خاطرت خودت بود. سر روزبه خیلی زجر کشیدی نمی 

 «خواهم دوباره شاهد آن ماجرا باشم، اما اگر تو بخواهی حرفی ندارم

او عالقه ی چندانی به بچه ندارد و اگر موافقت کرده به علت اصرارهای من و تنهایی روزبه است. او معتقد  می دانستم

 بود که یک فرزند کافی است و هرچه تعداد فرزندان بیشتر باشد غم و غصه ی پدر و مادر بیشتر می شود.

اما من گوشم به این « ی نااهل داشتن است اگه یه بچه ی خوب بار بیاوری به مراتب بهتر از چند تا بچه»می گفت: 

حرفها بدهکار نبود و داشتن فرزند زیاد را نعمت می دانستم و از اینکه آنها دور و برم باشند احساس خوشحالی می 

کردم. اما افسوس و صد افسوس که بین خواستن و داشتن فاصله ی زیادی است و شاید قسمت این بود که غیر از 

 ی نداشته باشم.روزبه فرزند دیگر

ماه ها در انتظار ماندم و به تمام دکترها سر زدم. خانم امین السلطنه مانند یک مادر پا به پایم از این مطب به آن 

مطب می آمد از دواهای عطاری تا داروی دکترها را دقیق و سر موعد به خوردم می داد اما فایده ای نداشت و بعد از 

خانم شما سالم هستید، ممکنه ماه دیگه، سال دیگه و شاید »اب روز اول را به ما دادند: تمام رفتن و آمدن ها همان جو

و هر کدام دوباره یک کیسه قرص ویتامین و آمپول تحویلم می دادند. عصبی و بدخلق « چند سال دیگه حامله شوید

وچکترین حرفی از کوره در می شده بودم. ماه ها به دنبال هم می گذشت و دریغ که منتظر ماه بعد می ماندم. با ک

  رفتم.



کاووس خیلی سعی می کرد مرا از آن حال و هوا بیرون آورد و به شدت مراقب حالم بود. من هم که دنیایم شده بود 

روزبه، مبادا بخوره زمین و یا اینکه مریض شود. نمی گذاشتم یک لحظه از کنارم دور شود. می ترسیدم که او را هم 

ابی لوس شده بود و هرچه می خواست با کوچکترین اخم و تخمی به دست می آورد، کاووس از دست بدهم. حس

 صبور و بردبار هم، تحمل می کرد و دم نمی زد.

مادر هر کسی یه قسمتی داره با قسمت نمی شه جنگید. تو »خانم کوچک یک ماهی به تهران آمد. نصیحتم کرد: 

ات، ده سال بچه دار نشد. ولی حاال نگاه کن پنج تا بچه ی قد و نیم قد  جوانی، صبر داشته باش! قمر خانم دختر عمه

داره ... تو هم تحمل کن، زندگی را به خودت و شوهرت تلخ نکن؛ حاال گیرم که بچه دار نشدی تو روزبه را داری اگه 

ی اوقات فکر می نداشتی چه می کردی؟ خدا را شکر کن و امیدت به او باشد. حتماً حکمتی در کارش هست. ما گاه

کنیم که خیر و صالحمان آن چیزی است که می خواهیم اما شاید شرمان در آن باشد. قدر این همه نعمت را که خدا 

 «بهت داده بدان

حرفهای خانم کوچک تا حدودی تسکینم داد. اما زخم زبون های اطرافیان آزارم می داد. حرفهایی که پشت سرم بود 

و همین حرفها ...« خاتون تک زاست و یا دیگه محاله بچه دار بشه و »ه اطالعم می رساندن: کاسه های از آش داغ تر ب

بیشتر اعصابم را داغون می کرد. با این که سعی می کردم ظاهرم را آرام نشان دهم ولی درونم طوفانی برپا بود و 

 کاووس این را به خوبی می دانست.

ار خود را کردند و چون همه گرم و آتشی بودند جوش های چرکینی به قرص ها و آمپول ها و دواهای عطاری آخر ک

روی پوستم به وجود آمد همراه با خارش و چیزی نگذشت که صورتم ورم کرد و پوست تنم به قرمزی خون شد. از 

ماری دیدن خودم به وحشت افتادم حتی روزبه هم می ترسید به سراغم بیاید. بیچاره خانم امین السلطنه با وجود بی

  اش به مراقبت از من می پرداخت.

همین را می خواستی؛ یعنی »کاووس که تحملش به آخر رسیده بود، با عصبانیت تمام داروها را دور ریخت و گفت: 

حتی از دست دادن زندگی ات، ارزش یه بچه این قدره؟ توی این مدت هر کاری خواستی کردی و من هیچ نگفتم، 

رام مهمه! هیچ وقت دلم نمی خواست فکر کنی که من مرد زورگو و خودخواهی هستم و چون دوستت دارم و نظرت ب

فرمان زندگی را به دست تو سپردم. اما حاال فهمیدم که من پشیزی برات ارزش ندارم. تیشه را برداشتی و به ریشه 

 «ی خودت می زنی آن هم برای چه؟ برای چیزی که داری و قدرش را نمی دانی

نی شده بود، دست هایش می لرزید و عرق از پیشانی اش می چکید. برای اولین بار با این لحن با من بدجوری عصبا

سخن می گفت. راه می رفت، می نشست، گاهی با پرخاش و گاهی با محبت کنارم زانو می زد و حرف دلش را به 

را از ما نگیر. چرا باید سر  ما یک خانوده ی خوشبخت هستیم. من، تو و روزبه! این خوشبختی»زبان می آورد. 

 «موضوع به این بی اهمیتی با هم بحث کنیم. ما همدیگر را داریم و این خود نعمت بزرگی است

ما خوشبخت بودیم، چرا تا حاال این را نفهمیده بودم، اشک در چشمانم حلقه زد. حق با او بود. ما همدیگر را داشتیم و 

آن دسته زن و شوهرانی نبودیم تنها با آمدن بچه زندگی مان تداوم پیدا کند.  عاشقانه به هم عشق می ورزیدیم ما از

 ما به هم عادت نکرده بودیم ما همدیگر را دوست می داشتیم.

به خوبی می دانستم که اگر من حتی نازاه هم بودم کاووس مرا ترک نمی کرد. پس چرا زندگی را به کام او تلخ کنم 

 م و به فکر او و روزبه باشم و به حرفهای دیگران هم اهمیت ندهم.باید همه چیز را فراموش کن



کاووس مدت ها سرش به کار خودش گرم بود. حتی در جمع هم که حاضر می شد فکرش در جای دیگری سیر می 

کرد و انگار خودش در بین ما نبود. گاهی اوقات شب ها دیر به خانه می آمد و گرفتاری را بهانه می کرد. از او 

  طمئن بودم و دلم نمی خواست از روی کنجکاوی سوالی بپرسم که او را برنجانم.م

از آن شب تلخ و قولی که داده بود، نه حرفی در آن باره زدیم و نه کاووس زیر قولش زد. ولی کم کم غیبت هایش 

چند دفعه از من سوال  طوالنی شد و هر وقت هم که به خانه می آمد پریشان و ناراحت بود. حتی خانم امین السلطنه

کرد کاووس چه می کند؟ من از دادن جواب طفره می رفتم. می دانستم که باید با او صحبت کنم اما موقعیت جور 

 نمی شد. تا اینکه یک شب به خانه نیامد.

عی می دلشوره داشتم و نمی دانستم که سراغش را از که بگیرم. خانم امین السلطنه بدتر از من بود. در حالی که س

کردم بر اعصابم مسلط باشم او را دلداری می دادم، بغض گلویم را گرفته بود و هر فکر بدی به ذهنم می آمد. در 

طول این چند سال سابقه نداشت که شب به خانه نیاید. باید از کسی کمک می گرفتم. اما کی، نه دوستان جدیدش را 

 داشتم.می شناختم و نه شماره تلفنی و یا نشانی از آنها 

تصمیم گرفتم با محمود تماس بگیرم ولی آن موقع شب، دل او را هم شور می انداختم. باید تا صبح صبر می کردیم و 

 بعد به فکر چاره ای می افتادیم.

ساعت پنج صبح هراسان به خانه آمد؛ مضطرب و نگران بود. خانم امین السلطنه که طاقتش تمام شده بود گفت: 

شکر که صحیح و سالم هستی اما تو که این قدر بی فکر نبودی، معلومه چه کار می کنی؟ نمی گویی  مادر اول خدا را»

کسانی چشم به راهت هستند؟ ما که داشتیم از ناراحتی پس می افتادیم. رسم زن داری اینه، این طور می خواهی 

 «برای پسرت الگو باشی؟

و « معذرت می خواهم، گرفتار شدم. قول می دهم تکرار نشود»کاووس عرق پیشانی اش را پاک کرد و با عجله گفت: 

 سراسیمه به سمت اتاقمان رفت. خانم امین السلطنه هم غرغر کنان به اتاقش رفت.

کاووس خود را روی مبل انداخت و چشمانش را بست. حتماً اتفاقی افتاده بود! باالی سرش رفتم و دستم را به روی 

خاتون بشین »عرقی کرده بود. خواستم کتش را درآورم که دستم را گرفت و گفت:  پیشانی اش گذاشتم. خدایا چه

 «می خواهم باهات حرف بزنم، هر چند که نباید تو را در این مسائل دخالت بدهم ولی مثل اینکه چاره ای ندارم

 «اتفاقی افتادهکاووس چی شده؟ تو را به خدا بگو ببینم چه »قلبم به تالطم افتاده بود. با نگرانی گفتم: 

همه چیز را برات می گم فقط خواهش می کنم سوال نکن! »از جیب بغلش بسته ای درآورد و به دستم داد وگفت: 

 «این یه اسلحه است آن را در جای مطمئنی بگذا

گفتم: بر سر جایم میخکوب شدم و زبانم بند آمده بود. خدایا او چه می کرد، به چه راهی رفته بود؟! با لکنت زبان 

 «کا...وو...س!»

اگه می خواهی همه چیز را تعریف کنم، بهتره از این قیافه ی بهت زده بیرون بیایی. چون سخنانی خواهی »گفت: 

 «شنید که انتظارش را نداری. پس باید خودت را آماده کنی!

آمدنش روشنایی را به ارمغان آورد. مرد بارانی را به یاد داری؟ مردی که با »و بعد از سکوتی نسبتاً طوالنی ادامه داد: 

همه چیز از وقتی شروع شد که او را بعد از مدت ها دیدم، بعد از سالها دوری و دیدن دوباره اش، سخنان تازه ای از 

او شنیدم که مرا به تعجب واداشت، کم کم حرف های منطقی او در من اثر کرد و شروع به مطالعه کردم و در چندین 

 خانه ی ما برگزار می شد شرکت کردم. جلسه که گاهی در



حرف هایشان چنان واضح و روشن بود که تعجب کردم که چرا تا به حال به این موضوعات فکر نکرده ام؟! آنها بعد 

از اینکه مرا خوب امتحان کردند از من خواستند که به آنها بپیوندم. من در سن و سالی نبودم که بخواهم دست به 

ده بزنم. مردد و دودل بودم. اگه یادت باشه با تو هم مشورت کردم و حرف آن روز تو که گفتی: عملیات خارق العا

 «تردید را از دلم بیرون کرد و من یکی از آنها شدم "اگه راهشان درسته همراهی شان کن!"

مملکت داری  جلسات ما حول و حوش و»در حالی که آب دهانش را به سختی قورت می داد نفسی کشید و ادامه داد: 

دور می زد. اوضاع و احوال مملکت روز به روز بدتر می شود و باید به فکر بود و آن را نجات داد و گرنه از این 

سرزمین پهناور جز ویرانه هیچ نخواهد ماند. هدف از این جلسات از بین بردن رژیم و به وجود آوردن حکومت 

 «مردمی است

دم بلند شد. خدایا چه می شنوم؟ تا آن زمان همیشه شاه را مظهر قدرت می با شنیدن حرف های کاووس آه از نها

پنداشتم و حرف زدن درباره ی او را گناه می دانستم. طوری ذهنمان پر شده بود که شاه جزئی از خودمان است. 

ه و از براندازی خدا، شاه، میهن، آرمانمان بود و مرتبه ی او را بس واال می پنداشتیم و حاال کاووس روبرویم نشست

  رژیم سخن می گفت.

کاووس این چه حرف هایی است که می زنی؟ از زمانی که یاد دارم به ما فهمانده اند که شاه را »به زبان آمدم و گفتم: 

 «باید مانند یک پدر دوست داشت

هم صحبت می این موضوعی است که خود جای بحث دارد و در فرصتی مناسب با »کاووس میان حرفم آمد و گفت: 

کنیم. حاال بگذار شمه ای کوچک از ظلم و ستم او را بگویم. مملکتی که این همه ثروت دارد چرا باید این همه مردم 

بدبخت و بیچاره داشته باشد. مملکتی که تا چند سال پیش حتی نفتش هم دست دولتمردان انگلیسی بود. این همه 

 فراد خارجی استفاده کنیم.نیروی جوان و تازه نفس داریم چرا باید از ا

کم کم داریم به کشوری مستعمره تبدیل می شویم! باید بجنبیم و تکانی بخوریم وگرنه مملکت از بین می رود. چرا 

  باید قدرت تنها در دست شاه باشد و مردم مانند برده اطاعت کنند.

نی مشاهده کردی. چرا باید شاگردی به خودت نمونه ی کوچکی از آن را دیدی و آثار تبعیض را در بچه های دبستا

خاطر شغل پدرش تحقیر شود؟ چرا باید طوری با او برخورد شود که از درس و مدرسه متنفر شود و من خوشحالم 

که تو چند ماهی را بین آنها گذراندی و متوجه خیلی چیزها شدی، مدتها بود که می خواستم با تو سخن بگویم ولی 

نانم برای تو قابل فهم نباشد، اما وقتی آن روز با چنان شور و حرارتی از آن دختر بچه دفاع می ترسیدم از این که سخ

می کردی و از ظلم و ستمی که به او شده بود داد سخن می دادی، فهمیدم که تو با آنها فرق داری و هیچ وقت نمی 

 توانی لحظه ای مانند آنها زندگی کنی.

ب محفل ما لو رفت و اگه هوشیاری یکی از دوستان نبود االن وضع همگی فرق حاال برگردیم سر موضوع اصلی، دیش

می کرد. هرچند که یکی از اعضای اصلی کشته شد ولی همین مرد نیک باعث نجات دیگران شد. چند ساعت جنگ و 

 «گریز داشتیم تا توانستیم از مهلکه جان سالم به در ببریم

دلم می خواهد تو وضعیت مرا درک کنی و به من خرده »محکم فشرد و گفت: و بعد از سکوت نسبتاً طوالنی دستم را 

نگیری که تو همسر و فرزند داری چه کارت به این کارها! همه باید برای رسیدن به ایرانی بهتر تالش کنیم. ایران به 

اند که نعوذباهلل او را  همه ی ما تعلق دارد. متأسفانه همان طور که گفتی از بچگی در ذهن ما چنان شاه را پرورانده

کمتر از خدا نمی دانیم اما او هیچ فرقی با دیگران ندارد. فقط و فقط مسئولیتی خطیر و سنگین بر عهده دارد و باید 



سعی و تالش بیشتری انجام بدهد، نه اینکه بر اریکه ی قدرت بنشیند و دستور بدهد و خودش مشغول عیش و نوش 

 ی باشد.در کشورهای خارجی و خوشگذران

دلم نمی خواهد که تو وارد این ماجرا شوی ولی تو تحصیل کرده هستی و می توانی با دید بازتری زوایا را ببینی. فکر 

کن و ببین دور و برت چه می گذرد. چرا باید مشدی یعقوب و امثال او در چنین سنی برای امرار معاش کار کنند. 

کشوری با این همه ثروت: نفت، دریا، کشاورزی و ... ما همه چیز داریم  چرا نباید در سن پیری تأمین داشته باشند.

 «اما افراد مملکت مان از زحمتکش ترین انسان ها هستند

دیگر توان حرف زدن نداشت. چند دفعه چشمانش بر روی هم افتاد. معلوم بود که خیلی خسته است بریده بریده 

 بل از اینکه جمله اش تمام شود به خواب رفت.و ق...« اسلحه ... اسلحه را در جایی »گفت: 

تا چند دقیقه بی هدف او را تماشا می کردم، اصالً نمی دانستم چه باید بکنم. سخنانش را در ذهنم مرور کردم، 

براندازی رژیم! تنم لرزید اگر از جایی شنیده بودم که کسی چنین قصدی دارد بی تأمل او را خائن می خواندم! ولی 

 سخن را از کسی شنیدم که به او ایمان داشتم و می دانستم بدون فکر و تحقیق چنین حرفی را نزده است. حاال این

باید در این باره فکر کنم و سواالتی که در ذهنم بی جواب مانده بود، از او بپرسم. فعالً باید جایی برای اسلحه پیدا 

آهنی جا دادم و به سمت حیاط دویدم. در باغچه گودالی  می کردم. به سرعت از جا برخاستم و آن را در یک جعبه ی

 کندم و آن را چال کردم و رویش را به خوبی پوشاندم تا از چشم دیگران دور بماند.

کاووس یک ماهی را در خانه ماندگار شد. بیرون نامطمئن بود و نمی توانست بی احتیاطی کند و دست به ریسک 

ش خبر نداشت و نمی دانست کجا هستند و چه بالیی به سرشان آمده است. جو بزند. از حال هیچ کدام از دوستان

خانه خیلی نامساعد بود. قلبم با صدای هر دری و یا زنگ تلفنی فرو می ریخت و رنگ از رخسارم می پرید، هر آن 

ود مثل اینکه هیچ منتظر بودم که پلیس رد کاووس را گرفته باشد و به دنبال او بیاید. اما کاووس آنچنان خونسرد ب

 اتفاقی نیفتاده و کنار همسر و فرزندش ایام مرخصی را سپری می کند.

با روزبه همبازی می شد و تالفی این چند مدت را که وقت برای او نگذاشته بود درآورد و شب ها هم تا پاسی از شب 

جایی که هیچ نقطه ی تاریکی در  به سواالت مبهم من جواب می داد و کم کم چشم مرا به روی حقایق روشن کرد، تا

مردم ما بیشتر چوب بی سوادی شان را می خورند و شاه از همین نقطه ضعف »ذهنم باقی نماند. می گفت: 

سوءاستفاده می کند. اگر جوان های ما درس بخوانند این قدر توسری خور نمی شوند. باید صبر داشته باشیم، نسل 

 .روزبه نسل شکوفایی مملکت خواهد بود

خوشحالم که پسری دارم که می تواند راه پدرش را دنبال کند. شاید براندازی رژیم به سن من نرسد اما افسوس نمی 

خورم چون روزبه و امثال او هستند ... باید به آنها تکیه کنیم. داشنگاه آن جایی است که فرزندان ما بهش احتیاج 

نشجو شود که باور نکنی. اون موقع استکه جلو این نسل خروشان را دارند تا چند سال دیگر چنان دانشگاه مملو از دا

 «نمی توان گرفت

آن چنان با شور و حرارت داد سخن می گفت، که باورم نمی شد این همان کاووس چند سال پیش است. کاووسی که 

ا عمر خود را عالئقش اسراف، خوشگذرانی و عیش و نوش بود. چقدر فرق کرده بود و صد افسوس می خورد که چر

هدر داده و چرا زودتر از این مرد بارانی را نیافته است و سالهای جوانی، که می توانست فعالیت و تحرک بیشتری 

 داشته باشد دنبال این راه نرفته است.



دو هفته بعد، در شبی تاریک مرد بارانی آمد. خدا می داند چقدر از دیدنش خوشحال شدم. حس خوبی نسبت به او 

م و مانند احمد و محمود برایم عزیز بود. فرقی نکرده بود، همان مرد بارانی چند سال پیش با محبت و مهربان با داشت

 ظاهری ساده و متین.

من از روی خواهرم شرمنده هستم، شاید از من بدت »قبل از اینکه به مالقات کاووس برود از من طلب بخشش کرد: 

برایتان به وجود آمده بدانی، حق هم داری ولی به خدا قسم که من جز راه بیاید و مرا مسبب گرفتاری هایی که 

درست راه دیگری پیش پای کاووس نگذاشتم. من آدم بی چشم و رویی نیستم که محبت های شما را فراموش کنم. 

مه ی مردم می دانم که کاووس را به راهی سوق دادم که سرنوشتی نامعلوم دارد. زندان، مرگ، فرار و تا وقتی که ه

  یکی نشویم یکی از این سه نصیبمان می شود.

البته ناراحت نیستیم چون خودمان انتخاب کردیم و دانسته تن به این کار دادیم. من فقط ناراحتی ام به خاطر 

شماست که مبادا فکر کنید که من کاووس را از راه به در بردم. به نظر من یک روز با عزت زندگی کردن بهتر از 

های سال با ذلت زندگی کردن است، ما به مردانی تحصیل کرده، جسور و ثروتمند احتیاج داریم که هم از نظر سال

فکری و هم از نظر مالی بتوانند به ما کمک کنند و چنین کسانی بس بزرگ هستند. کسانی که هیچ دغدغه ی خاطر از 

عدشان را هم تأمین کنند. اما نه برای خود بلکه برای آینده ندارند و خودشان همه چیز دارند می توانند تا نسلهای ب

و بعد از سکوت « ملت، راهشان را ادامه می دهند. کاووس مرد بزرگی است که هیچ وقت فراموش نخواهد شد

 «مرا حالل کنید»کوتاهی گفت: 

 «سرنوشت همه ی آدمها معلومه»فقط با یک جمله جوابش را دادم: 

د و یک بسته به او تحویل داد و رفت. کاووس با دقت به مطالعه ی یادداشت ها یک ساعتی را با کاووس گپ ز

  مشغول شد، دیر وقت بود. فنجانی چای برایش بردم، سخت به فکر فرو رفته و حضور مرا متوجه نشد.

ا می خاتون می خواهم برایم کاری انجام دهی! این برگه ها ر»قصد خارج شدن از اتاق را داشتم که صدایم کرد: 

بینی؟ می خواهم از هر کدام چند تایی برایم ماشین کنی . یادته گفتم اگه خوب یاد بگیری می تونی تو خونه مشغول 

به کار شوی؟ خوب حاال وقتش رسیده فعالً تا مدتی خانه نشین هستم و باید این برگه ها را تکثیر کنیم و به دست 

ست و اگه دوست نداری می تونی انجام ندی، دلم نمی خواهد تو را دیگران برسانیم. البته زور و اجباری در کار نی

وارد این ماجرا کنم. مرد بارانی در جستجوی جای مطمئنی است. مخفی گاهی که نتوانند به راحتی پیدایش کنند تا 

 «آن موقع زحمت این نوشته ها با توست

ار شدم. شب نامه ها را با اشتیاق ماشین می کردم و با خوشحالی آنها را از او گرفتم و از فردای آن روز مشغول به ک

آخر هفته آنها را تحویل می دادیم و بسته ای دیگر تحویل می گرفتیم. کاووس از اینکه همراه و هم پایش شده بودم 

همیشه از اینکه تو این موضوع را بدانی ترس داشتم از اینکه حرفم را قبول نکنی و »خوشحال بود و می گفت: 

کنی هراس داشتم. هیچ وقت فکر نمی کردم با چنین برخوردی رو به رو شوم. از اینکه در کنارم هستی  مخالفت

 «احساس غرور می کنم

سرانجام مرد بارانی خانه ی امنی برای فعالیت هایشان فراهم آورد و جلسات دوباره در آنجا تشکیل شد. هفته ای دو 

شناختم و نه از محل برگزاری جلسه خبر داشتم. خودم می دانستم شب دور هم جمع می شدند. نه دوستانش را می 

 که هر چه کمتر بدانم هم برای خودم و هم برای آنها بهتر است. فقط از کاووس می خواستم که مراقب خودش باشد.



رو بروم و چند روزی از این ماجرا نگذشته بود که نامه ای از گیسو به دستم رسید. از من خواسته بود که به سراغ خس

مدارک تحصیلیش را از او بگیرم. این طور که نوشته بود قصد داشت در اداره ای مشغول به کار شود تا از تنهایی و 

فکر و خیال بیرون بیاید. با اینکه از خوبی و محبت های خان به تفصیل نوشته بود ولی باز هم تنها بود و به آینده ی 

  خود و شهال فکر می کرد.

خاتون خیلی سخته که عنوان یک زن مطلقه را به دوش بکشی. جامعه ی ما هنوز طالق را نپذیرفته و : »نوشته بود

هرجا بروی با نگاه های کنجکاوانه برخورد می کنی، زنها دو دستی شوهرانشان را می چسبند که مبادا او را از 

و برخورد خوبی ندارند و مادرها بچه چنگشان بیرون بیاورم. حتی شهال هم در تنگناست. در مدرسه بچه ها با ا

هایشان را از دوستی با او برحذر می کنند و او تنهایی خود را در البه الی کتاب و دفترها پنهان می کند و الحمدهلل 

 طوری خود را در مدرسه نشان داده که مدیر و معلم همه شیفته اش شده اند.

شهالست که مرهمی بر دل شکست خورده ی من است و اگر  خاتون! به خدا قسم از زندگی خسته شده ام و تنها

دلداری و دلجویی او نبود شاید تا حاال از بین رفته بودم. اوست که مرا تشویق به کار می کند. اوست که مرا امیدوار به 

 «زندگی می کند و تسالی خاطرم است، من خود می دانم که تقاص گناهی بزرگ را پس می دهم

م و اندوه بود. هرچه به گفته های گیسو بیشتر فکر می کردم کینه ام نسبت به خسرو بیشتر می نامه اش سراسر غ

شد. چرا زنی در مرز سی سالگی باید اینگونه از زندگی ناامید شود؛ زنی که می توانست در کنار شوهر و فرزندانش 

دلداری دهد که خود به دلداری نیازمند  احساس خوشبختی بکند و مونس و همدم آنها باشد اما حاال باید دختری او را

بود. او هنوز خود را شماتت می کرد و شاید فکر می کرد که من افسوس گذشته را می خوردم اما من چیزی از دست 

  نداده بودم، که حسرت آن را بخورم. من کسی را بس واالتر و بهتر از خسرو به دست آورده بودم.

ی او از عذاب وجدان است باید تا می توانم از او دلجویی کنم و از عشق و عالقه ام به خوبی می دانستم که غم و غصه 

 به کاووس بنویسم تا بداند از او کینه ای به دل ندارم و از زندگیم بسیار راضی هستم.

ر با نمی خواستم به سراغ خسرو بروم، هیچ خاطره ی خوبی از این که بنشینم و دو کلمه حرف بزنیم نداشتم و هر با

جنگ و جدل از هم جدا شده بودیم. یک آن سیما او در ذهنم زنده شد و دلم لرزید. خودم هم نمی دانستم این چه 

حسی بود که هنوز در درونم می جوشید. چرا از برخورد با او وحشت داشتم و با دیدنش تمام وجودم یخ می کرد، نه 

 این کار من نیست؛ باید کاووس را وادار به رفتن کنم.

نامه ی گیسو را با آب و تا برای کاووس خواندم و از او خواستم که زحمت این کار را به عهده بگیرد. با لبخندی 

متأسفانه فردا عازم سفر چند روزه ای هستم، بهتره خودت تلفنی با او تماس بگیری تا مدارک را آماده کند و »گفت: 

 «یک روز بروی آنها را تحویل بگیری

از چه می ترسی! من همیشه تو را زنی فوق العاده »اند که دل به رفتن ندارم. در کنارم نشست و گفت: از سیمایم خو

می دانستم که در رویارویی با مشکالت همیشه پیروز میدان است. او شوهرخواهر سابقت است، یک دیدار که این 

 «ده اش برمی آییقدر عذاب ندارد. پس شهامتت کجا رفته؟ تو زن من هستی می دانم که از عه

آن چنان رفتار کرد مثل اینکه از هیچ چیز خبر ندارد و خسرو فقط و فقط شوهر خواهرم بود. او اعتماد به نفس را در 

من تقویت می کرد. خدایا او چگونه مردی بود؟ از زمانی که همه چیز را درباره ی خسرو برایش تعریف کرده ام نه 

 از گفته هایم سوءاستفاده می کرد.از او به بدی یاد کرده بود و نه 



به کسی تکیه نکن! حتی به من که همسرت »او دوست داشت که خودم با مشکالت کنار بیایم، همیشه می گفت: 

یک زن باعرضه می »از زن های دست و پاچلفتی بدش می آمد: « هستم. فقط به خودت و شعور و فهمت تکیه کن

که به مرد جرأت می دهد. اگر رفتار و کردار درست تو نبود من هیچ وقت  تواند مردش را از خاک بلند کند. اوست

 «نمی توانستم راه درست را انتخاب کنم. راهنمایی منطقی تو به من دلگرمی می دهد

کاووس صبح زود راهی شد او را از زیر قرآن رد کردم و به خدا سپردشم. هر وقت به چنین مأموریتی می رفت از 

شتن دلهره داشتم. آنقدر به او سفارش می کردم که دیگر حرفی برای گفتن نداشتم. او هم با قیافه وقت رفتن تا برگ

این قدر »و بعد مرا می بوسید و می گفت: « چشم، چشم، به روی چشمم!»ای متبسم همه را گوش می کرد و می گفت: 

ت که از کلمه ی مرگ بدم می آید به و چون می دانس...« نگران نباش عزیزم! من همیشه با تو هستم حتی بعد از 

مگر آخر همه ی زندگی ها به »زبان نمی آورد وقتی از او دلگیر می شدم که این حرفها چیه که می زنی؟ می گفت: 

 «مرگ ختم نمی شود؟

این دختره خیلی تنهاست در »آن روز وقت رفتن از من خواست که هر چه زودتر مدارک گیسو را بگیرم. گفت: 

 «ه اش هم خرابه! بهتره هر چه زودتر به کاری سرگرم شودضمن روحی

بعد از رفتن او گوشی تلفن را برداشتم و با محل کار خسرو تماس گرفتم و خود را یکی از بستگانش معرفی کردم. 

ن االن جلسه دارند شما می توانید یک ساعت دیگر تماس بگیرید، می بخشید به آقای دادستا»تلفنچی با احترام گفت: 

 «بگویم منتظر تلفن چه کسی باشند؟

 «مختاری، خاتون مختاری»گفتم: 

با گذاشتن گوشی سر و کله ی روزبه پیدا شد، از وقتی سواد خواندن و نوشتن را آموخته بود هر روز صبح با کتاب 

قدر با شوق می داستن به سراغ من و یا خانم امین السلطنه می آمد و دست و پا شکسته شروع می کرد به خواندن. آن

خواند که شنونده را به وجد می آورد. اوقاتی هم که کاووس در خانه بود دیگر یادی از ما نمی کرد و دربست در 

 اختیار او می نشست.

او مشغول به خواندن شد و هرازگاهی سرش را از روی کتاب بلند می کرد که ببیند آیا من حواسم جمع او هست یا 

تا لحظاتی « الو، الو ... سالم»صدایی از پشت خط شنیده نشد. « الو بفرمایید؟»وشی را برداشتم: نه، که تلفن زنگ زد. گ

نتوانستم صدایش را تشخیص دهم با صدایی که به سختی از گلو خارج شد گفتم: نسالم ... حالتون چطوره، می بخشید 

 «که بد موقع مزاحم شدم

یکی از بهترین روزهای زندگی ام است که صدایت را می شنوم. حتماً امروز »بدون اینکه جواب سوالم را بدهد گفت: 

 «کاری داری وگرنه شما از مابهترون چه کارتان به ما بدبخت و بیچاره ها

اگه »حال و حوصله ی طعنه هایش را نداشتم و در مقابل نگاه کنجکاوانه ی روزبه نمی توانستم جواب بدهم. گفتم: 

یسو را می خواستم. اگر لطف کنید آنها را آماده کنید و قرار بگذارید تا برای تحویل زحمتی نیست مدارک تحصیلی گ

 «گرفتنش خدمت برسم

 «هر روز و هر ساعتی که وقت داشته باشی در خدمتگزاری حاضرم»گفت: 

به سردی  او که شاید منتظر چنین برخوردی نبود« فردا صبح ساعت نه، امری ندارید؟ ... خداحافظ»بدون تأمل گفتم: 

 خداحافظی کرد.



دو سه سالی می شد که او را ندیده بودم. می ترسیدم، آری من از رویارویی با او می ترسیدم. هنوز بعد از سالها به 

خودم مطمئن نبودم و نمی خواستم او را ببینم. هر چه کاووس می خواست بگوید. من نه دلیر بودم و نه با شهامت! من 

نمود می کردم شجاع هستم. کاشکی در این لحظات کاووس بود او تنها کسی است که می انسان سستی بودم که وا

 تواند مرا دلداری دهد. کاشکی محمود بود تا این مأموریت را به او محول کنم، ای کاش به شیراز نرفته بود.

تاقش را به صدا تا صبح چند بار تصمیم به رفتن گرفتم و چند بار منصرف شدم و باالخره رأس ساعت نه در ا

این عنوانی بود که بر روی در اتاقش نوشته شده بود. خنده ام گرفت. کاووس و خسرو دو « دادستان کل»درآوردم. 

وارد شدم و خود را معرفی کردم. او با خوشرویی مرا به اتاق « بفرمایید»طیف مخالف بودند. صدای زنانه ای گفت: 

 خسرو راهنمایی کرد.

بود که میز کاری در وسط آن نزدیک به پنجره قرار داشت و دو طرف آن قفسه های کتاب به  اتاق نسبتاً بزرگی

  چشم می خورد. وسط اتاق، میز بزرگی قرار داشت که صندلی ها به صورت مرتب دور آن چیده شده بودند.

اشت و موها را به یک خسرو با دیدن من از پشت میز کارش بلند شد و به استقبالم آمد. کت و شلوار شیکی به تن د

طرف شانه زده بود. بوی ادوکلن تمام فضای اتاق را پر کرده بود. فرقی با چند سال پیش نکرده بود فقط کمی جا 

افتاده تر شده بود و باز هم گل سرخی در کنار یقه اش به چشم می خورد. شاید قصد داشت که خاطرات گذشته را 

 ید.زنده کند، مثل همیشه با دیدنش دلم لرز

تنها جمله ای را که به زبان « مثل همیشه زیبا»در حالی که صندلی را جلو می کشید تا مرا به نشستن دعوت کند گفت: 

آورد، در صدایش لرزشی حس کردم. او به کلی خود را باخته بود. تا دقایقی جز صدای پنکه ی سقفی که سکوت را 

می گشت که صحبت را شروع کند. او هیچ وقت در گفتن می شکست صدایی شنیده نشد. در ذهنش دنبال کلماتی 

 کم نمی آورد، ولی نمی دانم چرا آن روز الل شده بود.

از دیدنت آن چنان ذوق زده شده ام که حرف هایی را که دیروز تا حاال صد بار برایت تکرار »من من کنان گفت: 

! در خواب هم تصور نمی کردم که یک روز کردم، همه را به فراموشی سپرده ام. چقدر دلم می خواست ببینمت

روبرویم بنشینی، آن هم این قدر نزدیک! دو سالی هست که به تهران آمده اید، اما بدبختانه فقط سه بار توانستم تو 

 «را ببینم، آن هم از راه دور

نشدم، نمی خواستم از از تعجب نزدیک بود شاخ دربیاورم. او از کجا خبردار شده و کجا مرا دیده بود که من متوجه 

 «من وقت چندانی ندارم، باید هر چه زودتر بروم»او سواالتی کنم که دوباره شروع کند. گفتم: 

معذرت می خواهم طبق معمول با حرفهایم ناراحتت کردم، خب »او که متوجه شد حرفهایش خوشایندم نیست گفت: 

 «ان آمدید؟بهتره موضوع را عوض کنم از خودت بگو، چطور شد که به تهر

 «مادر کاووس بیمار و تنها بود، تصمیم گرفتیم چند سالی را پیش او بگذرانیم»گفتم: 

شهال »از شنیدن نام کاووس سگرمه هایش در هم رفت ولی سعی کرد به روی خود نیاورد و به آهستگی گفت: 

 «چطوره؟ بزرگ شده؟

 «آره اون هم شده یک دوشیزه خانم به تمام معنا»گفتم: 

و بعد از سکوتی « خیلی دلم هوایش را کرده، نمی دانم اصالً مرا به یاد می آورد؟ فکر نکنم!»ا اندوه و غم گفت: ب

با سر جواب مثبت « تو چطوری هنوز همان یه دونه پسر را داری؟ خدایا اسمش چی بود ... آها روزبه!» طوالنی گفت: 

 دادم.



 منظورش را به خوبی فهمیدم اما ترجیح دادم که جوابی ندهم.« ؟تو که عاشق بچه بودی، چرا فقط یکی»او گفت: 

خب وقتی دوست داشتنی در کار نباشه همینه، مجبور می شی »لبخندی ریاکارانه بر لب آورد و با بی تفاوتی ادامه داد: 

 «به یه بچه اکتفا کنی

روع کردی؟ برای چندیمن باره، خدا می تو باز هم که ش»دیگه کم کم داشت حرصم را باال می آورد. با پرخاش گفتم: 

داند، من و کاووس همدیگر را عاشقانه دوست داریم. چطور اینو باید بهت حالی کنم نمی دانم! تو با این حرفهات چی 

  را می خواهی ثابت کنی، خسرو به خدا خسته شدم. تو بعد از گذشت سالها هنوز در رؤیا به سر می بری.

هستی نه من! چرا نمی شه مثل دو تا انسان عاقل و بالغ با هم حرف بزنیم. چرا جز خودت خسرو! نه تو دیگه جوان 

کسی را نمی بینی؟ چرا ما هر وقت همدیگر را می بینیم باید بیفتیم به جان هم، خسرو راه من و تو از هم جداست. 

 «داین دو راه آنقدر از هم دور شده که به هیچ شکلی نمی تواند همدیگر را پیدا کن

خسرو من از زندگی ام راضی هستم. »دستش را به زیر چانه اش زده و در فکر فرو رفته بود، به آرامی ادامه دادم: 

چیزی کم و کسر ندارم. شوهر خوبی که دوستم دارد و دوستش دارم، بگذار همه چیز را بی پروا برایت بگویم! روزی 

او نداشتم چون فکر می کردم هیچ مردی نمی تواند جای  که کاووس به خواستگاری ام آمد هیچ احساسی نسبت به

  تو را در قلبم بگیرد ولی هنوز چند ماهی از زندگی مشترکمان نگذشته بود که همه چیز عوض شد.

او آنقدر خوب و مهربان و باگذشت بود که خیلی زود در خانه ی دلم ماندگار شد؛ مردی با قلبی به وسعت دنیا که 

ستی است. خسرو باید با او برخورد داشته باشی که بفهمی من چه می گویم؟ به نظر او همه ی مملو از عشق و دو

مردم خوب هستند و انسان بد وجود ندارد. از کسی کینه ای به دل نمی گیرد وجواب هر بدی را با خوبی می دهد. 

 ؟حاال تو بگو من جواب او را چگونه باید بدهم؟ مگر یک زن از زندگی چه می خواهد

من که نمی توانستم تا آخر عمرم به دنبال یه عشق مرده بگردم اگه من تو خونه هم می ماندم، باز هم بعد از طالق 

دادن گیسو نمی توانستیم به هم تعلق داشته باشیم. خسرو بهتره گذشته را از ذهنت پاک کنی! به دنبال جفتی باش 

روی هر دختری که بگذاری از جان و دل حاضر است به  که دوستش داشته باشی تو در موقعیت خوبی هستی. دست

همسریت دربیاید، خسرو ... دلم نمی خواهد ازت متنفر بشوم ولی اگر این رویه را پیش بگیری آن روز خواهد 

 «رسید

من هم یک »به چشمانم خیره شد و بعد از دقایقی رویش را برگرداند و با بغضی که در صدایش موج می زد گفت: 

سینه ی کوچکم قلبی می تپید. همه را دوست داشتم، زندگی را سراسر زیبایی و خوشی می دیدم. با صدای  روز در

خروس خوان از خواب برمی خواستم و در مقابل لطف و نعمتی که خدا به من بخشیده بود، سجده ی شکر به جا می 

ن بودند. از شیرفروش محله تا آقاخان، آوردم. با لبی خندان روز را آغاز می کردم. به نظرم همه ی مردم مهربا

همیشه فکر می کردم که در پس آن چهره ی عبوس و خشک، قلبی مهربان خفته که باید آن را بیدار کرد. او می 

 توانست مانند دیگران خوب باشد فقط باید کمکش کرد.

اینکه خداوند جواب همه ی دل همه را مثل دل خودم پاک و شفاف می دیدم و با آمدن تو دلم شفاف تر شد و از 

خوبی هایم را با آمدن تو داده سپاسگذارش بودم و شبانگاه به نماز ایستادم. هیچ چیز کم نداشتم و زندگی بر وفق 

مرادم بود، اما ناگهان همه چیز خراب شد. این قدر با تو بودن را در خیالم پرورانده بودم که یه لحظه روزهای بعد را 

  فکر نمی کردم بر سر یک اشتباه همه ی زندگی ام ویران شود.پیش بینی نکردم، اصالً



چه روز و شب هایی به درگاه خدا استغاثه کردم، ضجه و ناله زدم. دعا خواندم اما سرنوشتی که نوشته شده 

، تو تغییرنیافتنی است، گناه من چه بود؟ این سوال را بارها و بارها از خود پرسیدم. گناهم چه بود جز دوست داشتن

تکه ای از قلبم بودی که بدون تو زندگی کردن امکان نداشت. حکم بیمار بدحالی داشتم که هر لحظه خود را برای 

 مردن آماده می کند.

من نمی توانستم به عشقم خیانت کنم و با کس دیگری همبستر شوم. مگر خیانت جرم نیست، نامردی نیست؟ پس 

 اشم، چرا چیزی از من می خواهی که شدنی نیست.چرا از من می خواهی به فکر زن دیگر ب

تو همیشه با منی حتی در این دو سه سالی که تو را ندیدم، هر شب به یاد تو به خواب می روم و هر صبح به یاد تو 

بیدار می شوم. همه فکر می کردند که من در حق گیسو ظلم کردم و مرا انسانی پلید و پست می دانند، اما ظالم واقعی 

 د او بود که با خودخواهی و غرورش همه چیز را خراب کرد.خو

من نمی توانستم با کسی که بوی تن تو را می دهد اما از خوبی و مهربانی تو بهره ای نبرده همبستر شوم. اگر هر 

به شب مست و عرق خورده به خانه می رفتم و به جانش می افتادم می خواستم عقده هایم را خالی کنم. عقده ای که 

صورت غده ای راه گلویم را گرفته بود وقتی او را می زدم به آرامش می رسیدم. او که چاله ای برای ما کند خود به 

 چاهی عمیق گرفتار شد.

شاید بزرگ ترین خوشحالی ام زمانی بود که او تقاضای طالق داد و پست تر از من آنها بودند که شهال را ازم گرفتند. 

نداشتم نه پدر و نه مادری و نه بستگانی، اما گیسو فقط مرا از دست داد. او همه کس را داشت  من غیر از او کسی را

حتی پدرشوهر و مادرشوهر خوب. او می توانست دل به کس دیگری ببندد و زندگی را دوباره شروع کند ولی من 

کردند و آقاخان قلدر و زورگو حکم  چه، من که همه ی زندگی ام را باختم و با بی رحمی هرچه بیشتر او را از من جدا

 صادر کرد.

او هنوز فکر می کند که من خسرو ده سال پیش هستم که هر بالیی دوست دارد به سرم بیاورد. در این مدت خیلی 

فرق کردم. من هم شده ام یک پا آقاخان ، هر چیز را که بخواهم باید به دست بیاورم. حس ترحم و انسان دوستی 

و دلم برای کسی نمی سوزد؛ یعنی دلی ندارم! با یه تکه سنگ حرف از محبت و دوستی زدن بی  در وجودم مرده

  فایده است.

پس گرفتن شهال برایم مثل آب خوردن است. در جایگاهی که من قرار دارم هر ناممکن، ممکن می شود اما فایده ای 

ی هستم که از بودن با من می ترسد، ولی یک روز او ندارد. آنقدر درباره ام بد گفته اند که پیش او مانند غول بزرگ

 هم به حقایق پی خواهد برد.

و اما کاووس که دم از خوبی و پاکی اش می زنی، این زندگی است که ما انسان ها را تغییر می دهد وگرنه هیچ کس 

ه هایش رسیده، دیگه از شکم مادرش بد زاییده نشده است. وقتی آدمی ببیند همه چیز بر وفق مراده و به خواست

جایی برای بد بودن نیست ... از من نخواه که او را مانند تمامی مردم ببینم. او کسی است که عشق مرا ربوده، او رقیب 

 «من است و تا زمانی که یکی از ما دو نفر زنده باشیم، مبارزه ادامه خواهد داشت تا پیروزی

 «فکر نمی کنی او پیروز شده؟»با آرامی گفتم: 

 «برای جواب دادن به این سوال هنوز زوده»با لبخند تمسخرآمیزی سرش را جنباند و گفت: 

برای اولین بار حرفهایش به دلم نشست. آنقدر صادقانه سخن گفت که دلم برایش سوخت. او مرد تنهایی بود که 

می کرد. او عزیزانش را از دست بین گذشته و حال مانده بود. از گذشته رانده شده و در حال جایی برای خود پیدا ن



داده بود. سرنوشت با کمال بی رحمی کسی را برای او باقی نگذاشته بود و او فقط با حس انتقامجویی زنده بود، تنها 

امیدش به آینده این بود که به هر قیمتی که شده به خواسته اش برسد. فقط و فقط خود را می دید و دیگر چیزی از 

 ید. قلبش چنان یخ زده بود که مگر با آتش جهنم آب می شد.رحم و شفقت نمی فهم

آن روز بدون هیچ مشاجره ای از هم جداشدیم. او را انسان بدبخت و بیچاره ای دیدم که احتیاج به ترحم داشت و بی 

 آنکه جواب تهدیدهایش را بدهم مدارک را گرفتم و از همان جا به اداره ی پست رفتم تا آنها را ارسال کنم.

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

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

 «ال ما راحته و هم اینکه خودتان تنها نیستیددلواپس شما هستم! اگر پیش کسی باشید هم خی»گفتم: 

نه ماد! من به تنهایی عادت دارم. مگر قبل از اینکه شما بیایید چه می کردم، دخترم! تو نگران »با مهربانی جواب داد: 

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

 «ن برسمخدمتشا

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 واقعی او آنها هستند.

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

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

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

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

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

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

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

 «در این راه قدم برداشته ... به هر حال سعی کیند همیشه با هم باشید و قدر یکدیگر را بدانید

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

 «روزبه را داماد کنید. اگه قرار باشد از حاال ناامید باشید کی می خواهد روزبه را به دست همسرش بسپارد



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

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

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

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

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

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

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

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

راهی مدرسه نمی شد و وقت برگشتن اول به سراغ او می رفت. آن چنان به او خو گرفته بود که تا مدت ها نمی 

. هرجا که پا می گذاشتی با قیافه ی متبسم او توانست جای خالی او را تحمل کند. همه جای خانه بوی او را می داد

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

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

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

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

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

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

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

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

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

کردی؟ من به تو گفته بودم که کار تو به مراتب سخت تر از کار من است. اون موقع فقط حرف بود و حاال وقت عمل 

 «رسیده، تو که نمی خواهی مرا تنها بگذاری؟

 «نه، تنهایت نمی گذارم. همیشه با تو هستم.»تکان دادم و گفتم:  سرم را به عالمت منفی

همیشه حرفهایت دلگرم کننده است. حاال گوش بده ببین چه می خواهم بگویم ... وقت تنگه. ما »با لبخندی گفت: 

ماه جایی  باید هر چه زودتر از اینجا برویم هرچه که فکر می کنی الزم داریم آماده کن. شاید مجبور شدیم تا چند

مخفی شویم و به نظر من بهتره به شیراز برویم. وقتی اوضاع آرام شد دوباره برمی گردیم. البته باید دیگه فکر این 

 «خانه را از سر بیرون کرد. دیگه برای ما جای امنی نیست

احت ببینم، مرا خودت می دانی که هیچ وقت دوست نداشتم تو را نار»و دستان یخ زده ام را در دست گرفت و گفت: 

باور کن و به من اعتماد داشته باش! چاره ای نیست، باید مبارزه کرد. من نتوانستم یکی دیگر. راهمان را باید ادامه 

دهیم تا پیروزی، تو باید مقاوم باشی و به روزبه هم بیاموزی که زیر بار ظلم نرود و اگر در گرفتن حق پافشاری نکنی 

 سل های بعدی هم خیانت کرده ای، پس مقاوم باش!نه تنها به خودت بلکه به ن

دلم می خواهد در آینده تو معلم روزبه باشی، زندگی تنها مال ما نیست، به روزبه و امثال او تعلق دارد. باید دنیایی 

بهتر برای آنها بسازیم. زمان آوارگی من شروع شده و دلم نمی خواهد که شما هم پاسوز من شوید. معلوم نیست که 



در شیراز بتوانیم ماندگار شویم ممکنه از آنجا به جای دیگری برویم ولی شماها را نمی توانم در این راه پرمخاطره 

 «به خطر بیندازم. تصمیم دارم شماها را به آقاجون بسپارم

و تنهایت نه، نه این را از من نخواه، تا آخرش با تو هستم »نگذاشتم حرفش تمام شود و با تشویش و نگرانی گفتم: 

نمی گذارم. کاووس از اینکه خودم را باخته ام، بر من خرده نگیر! بهتره منو درک کنی، من یک زن هستم و برای 

خانواده ام نگرانم. مرد بارانی را که مثل برادر برایم عزیز بود گرفته اند و نمی دانم چه بالیی بر سرش می آورند. 

ه ام، تو باید کمک کنی و شهامت و جسارت را به من بیاموزی! من شاگرد فکر او هم آزارم می دهد و بالتکلیف ماند

 «کودنی هستم که هنوز به آموختن نیازمندم. از این شاگرد نخواه که استادش را تنها بگذارد

مشدی یعقوب حالش تعریفی نداشت و در بستر بیماری افتاده بود. چه عمری را با زحمت گذرانده بود. دستان پینه 

  اش حکایت از زندگی سخت او داشت و حاال بدون ثمری چشم به مرگ دوخته بود.بسته 

از اینکه نتوانسته بود به خانه و گلخانه برسد، خود را سرزنش می کرد و اشک در چشمانش جمع می شد. او را 

. این جا به ناراحت نباش، تو خیلی زحمت این خونه را کشیدی! پس جای هیچ گالیه نیست»دلداری دادم و گفتم: 

 «خودت تعلق دارد، انشاءاهلل وقتی حالت خوب شد به کمک هم گلخانه را راه می اندازیم

 لبخندی از رضایت بر روی لبانش نشست هر چند به خوبی می دانست که عمرش کفاف نمی دهد.

فرو رفته بود. نیم ساعت از ده گذشته بود که از خواب بیدار شدم، کاووس آن چنان خسته بود که در خواب عمیقی 

خیز شدم و از تخت پایین آمدم. به طرف پنجره رفتم و پرده ها را کنار زدم و دریچه را باز کردم. باغ آن شادابی و 

نشاط همیشگی را نداشت و سکوتی وهم آور در همه جا موج می زد، گلخانه را از دور دیدم. جرأت اینکه به آنجا پا 

رهوتی خشک و بی آب و علف چیزی در انتظارم نیست. چقدر زحمت به پایش بگذارم نداشتم. می دانستم جز ب

 کشیدم. هر گلی را با نیتی و به یاد کسی کاشته بودم و حاال از آن همه عشق و امید چیزی باقی نمانده بود.

او « ا هم برویممامان، مامان نمی آیی گلخانه را ببینی؟ منتظرت ماندم که ب»صدای روزبه را از آن طرف حیاط شنیدم: 

 هم از عالقه ی زیاد من به گلخانه اطالع داشت. دستی برایش تکان دادم و او را به سکوت دعوت کردم.

در گلخانه باز بود. هر وقت از این در وارد می شدم بوی گل ها و رطوبت خاک شامه را پر می کرد. ولی حاال، خدای 

بار بنشینند پژمرده شده و علف های هرز سراسر گلخانه را گرفته  من، برگها زرد و خشکیده، گلها قبل از اینکه به

بودند. با اینکه می دانستم به چنین صحنه ای روبرو می شوم اما هنوز باورم نمی شد که از آن همه زیبایی چیزی باقی 

 نمانده است.

از تمام گلها ضعیف تر بود و حال گل یاس از دور نظرم را جلب کرد و به ناگاه به یاد مرد بارانی افتادم. با اینکه 

زارتری داشت، ولی هنوز سعی می کرد خود را سرپا نگه دارد. گلی به ثمر نرسیده بود اما برگهای و کوچک نشان از 

مقاومت و تالش برای زندگی کردن می داد و چه شباهتی به مرد بارانی داشت. بی اختیار به سراغش رفتم و علف 

 پاک کردم و با آب پاش به پایش آب ریختم. های هرز را از دور و برش

مامان، چرا این گل یاس برات عزیزه، دوستش »روزبه که مات زده در گوشه ای ایستاده و مرا تماشا می کرد گفت: 

  «داری و بیشتر از همه ی گل ها ازش مراقبت می کنی؟

ا اینکه ضعیفه جا خالی نمی کنه، نگاه کن! از چون که برای زندگی کردن مبارزه می کنه، ب»بدون لحظه ای تأمل گفتم: 

همه ی گلها نحیف تر بود، همه از بین رفتن ولی او هنوز برای زنده ماندن سعی و تالش می کنه. تالشی براز زندگی 

 «دوباره!



ید فهم نمی دانم او معنی حرفهایم را می فهمید که این چنین به لبانم چشم دوخته بود؟ او ده سال بیشتر نداشت و شا

 این سخنان برایش دشوار بود ولی با اشتیاق منتظر بقیه کالمم بود.

گل های خشک شده را از روی پلکان گلخانه برداشتم و زیر آن را تمیز کردم و با اشاره ی سر روزبه را دعوت به 

هدیه ایست از این گل یاس سمبل مرد بارانی است، و »نشستن کردم و خودم هم در کنارش نشستم و ادامه دادم: 

طرف او. آن را دوست دارم چون صاحبش مانند برادری برایم عزیز بود و مانند فرشته ای زندگی ام را دگرگون 

کرد. عزیزم تو حاال زوده که این چیزها را بفهمی، انشاءاهلل بزرگ می شوی و می فهمی که او چه مرد بزرگی است. او 

 «چ وقت در چهره ی مهربان او غبای از غم نمی بینیسراسر زندگی اش سختی و عذاب کشیده اما هی

دیگر یادم نیست که چی برای او گفتم. فکر مرد بارانی تمام ذهنم را مشغول کرده بود. االن در چه حال و وضعی 

بود؟ او را آزادکرده بودند؟ بعید به نظر می رسید. حتماً در بند و گرفتار بود و در حال شکنجه دادنش بودند تا به 

اطالعاتی دست یابند. اما به گفته ی کاووس دهانش آن چنان چفت و محکم بود که زیر بدترین شکنجه ها هم 

 نتوانسته بودند حرفی از او بکشند.

 «به به مادر و پسر با هم خلوت کرده اند»صدای کاووس رشته ی افکارم را در هم ریخت: 

 «اه کن چه به سر گلخانه مامان آمده! او خیلی ناراحتهبابا، نگ»روزبه دوان دوان به سمت پدر رفت و گفت: 

می خواهی یه باغبون بیاورم تا تمام این گلخانه را »کاووس دست نوازشی به سر روزبه کشید و نزدیکم آمد و گفت: 

 «برات غرق گل بکند

ی به عشق ما زنده برای کی؟ ما که دیگه برنخواهیم گشت. این گل ها هم زمان»با تأسف سر تکان دادم و گفتم: 

بودند. وقتی کسی را در این باغ نمی بینند به عشق چه کسی گل بدهند؟ من تمام آنها را به دست خودم کاشته و مثل 

 «مادری از آنها مراقتب کردم. اما مادری بی وفا که آنها را تنها گذاشت و آنها هم از غصه دق کردند

لخانه تو را به کلی عوض می کند. چه آن موقع که طراوت و نشاط این حال و هوای گ»کاووس کنارم نشست و گفت: 

از گلها می بارید و چه حاال که به چنین روزی افتاده، اگر عمری باقی باشد خودم هم بهت کمک می کنم، چه در این 

گه خانم جا و چه در تهرون هر جا که قسمتمان باشد گلخانه ای به مراتب بزرگ تر و زیباتر می سازیم. خب حاال ا

 «خانما راضی باشند سری به آقاجون و خانم جون بزنیم

مدتی بود نگران کاووس بودم. شک و تردید در دلم خانه کرده بود. از سرنوشت مرد بارانی می ترسیدم. مبادا همین 

اشتم سرنوشت نصیب کاووس شود. از اینکه روزبه را به یتیمی بزرگ کنم، می ترسیدم. من که شش و هفت تا بچه ند

که به آنها دلگرم باشم. همه ی خانواده ی من او بود و روزبه و حاال اگر او را هم از دست بدهم دیگر چه کسی را 

  دارم؟

کار من به مراتب »به او قول داده بودم ولی نمی توانستم به قولم عمل کنم و حسابی جا زده بودم. او به من گفته بود: 

این راه را انتخاب کرده بود ولی من به خاطر شویم راهش را پذیرفته بودم و او به میل خود « سخت تر از اوست

خودم هم می دانستم تا به هدفش ایمان نیاورم، همه ی قول و قرارها بی فایده است. ای کاش خانم بزرگ زنده بود تا 

عداز رفتن او هیچ کس از او کمک بگیرم. نمی دانم چرا اما فقط با خانم بزرگ راحت می توانستم درد دل کنم و ب

 نتوانست جای او را بگیرد.

هر شب با افکار پریشان به خواب می رفتم، تا اینکه یک شب در عالم خواب کسی مرا صدا کرد و به سمت روشنایی 

کشاند. من هم بدون چون و چرا به دنبال او رفتم. هر چه به روشنایی نزدیک تر می شدم او از من دورتر می شد، 



م و هن هن کنان به جلو می رفتم. به پشت سر نگریستم راه برگشتی وجود نداشت، پس باید راه را ادامه بریده بود

داد. هر چه بیشتر تالش کردم بی فایده بود، خسته و کوفته به روی زمین ولو شدم. همان صدا دوباره مرا خطاب کرد 

من نمی خواهم؟ مگه نمی »فریاد زدم: « ی خواهیصدا گفت: خودت نم« به تو نمی رسم خسته شده ام!»و به او گفتم: 

 «بینی که از پا درآمدم

می بینم، این جسم توست که دنبال من می آید ولی روحت چی؟ او هم به دنبال جسمت می »با صدایی دلنشین گفت: 

 «رود

ا سر کشیدم. صدایی سراسیمه از خواب پریدم. معنای این خواب چه بود؟ عرق پیشانی ام را پاک کردم و لیوان آبی ر

جز تیک و تاک ساعت شنیده نمی شد. نگاهی به کاووس انداختم و از اینکه او در کنارم بود احساس آرامش کردم. 

ناگهان دلم هوای امامزاده محله مان را کرد، هنوز خورشید طلوع نکرده بود که پاورچین پاورچین از اتاق خارج شدم. 

  م پیدا کنم. احتماالً اصالً چادری نداشتم.هر چه به دنبال چادر گشتم نتوانست

اگه »عذرا خانم بیدار و مشغول وضو گرفتن بود. نشستم تا نمازش را تمام کند، چادرش را به سر کردم و به او گفتم: 

و از در خانه بیرون زدم. تک و توکی عابر از کوچه عبور می کردند که با « آقا سراغ مرا گرفت بگو به امامزاده رفته

 سالم و صبح بخیر از کنار هم می گذشتند. هیچ کس را نمی شناختم، همه غریبه و ناآشنا بودند.

پیرمردی با یک کاسه آش و نان سنگک خشخاشی در حالی که کفشش را به روی زمین می کشید از کنارم عبور کرد 

ش دستی نکردم و گذاشتم او اول خجالت کشیدم که چرا من پی« سالم دخترم، پیر شی، خیر از جوونیت ببینی»وگفت: 

 سالم کند.

به امامزاده رسیدم، با چند سال پیش هیچ فرقی نکرده بود. حتی آن را مرمت هم نکرده بودند و هنوز هم گنبد 

سبزش در زیر اولین اشعه ی صبحگاهی می درخشید. این امامزاده به نظرم مظلوم واقع شده و در تنهایی به عزلت 

های او هم مثل خودش ندار و بی کس بودند اما در عوض با قلبی صاف و دلی پاک به سراغش نشسته بود. مشتری 

 می آمدند و از ریا و تکبر در آنها خبری نبود. صادقانه گریه را سر می دادند و سرّ درون خود را بیرون می ریختند.

ته بود. نماز صبح تمام شده بود دسته شمعی روشن کردم و کنار ضریح نشستم. سکوتی ملکوتی سراسر صحن را گرف

و جز من و دو نفر دیگر کسی در آنجا نبود، صدای ضجه ی زنی را که به امامزاده متوسل شده بود، شنیدم. نمی دانم 

 از گریه ی او گریه ام گرفت و یا از دلتنگی خودم!

تو را به جدت قسم، تو را به » از امامزاده کمک می خواست و استغاثه می کرد و شفای فرزندش را از او می طلبید:

خدای احد و واحد قسم، این بچه را از من نگیر! من که غیر از او کسی رو ندارم، اون نون بیار خانه است. اون ساالرمه، 

خدایا من که از تو چیزی نخواستم، هر چه کردی گفتم مصلحت اینه، حکمتی در کارته ولی اگه او را از من بگیری 

 و زار زار گریست....« صلحته نمی دانم کجایش م

دلم داشت از جا کنده می شد. از جا برخاستم و دو رکعت نماز به نیت سالمتی فرزندش خواندم و به سراغ سید 

به به، »متولی امامزاده که مردی باتقوا و متدین بود رفتم. اول مرا نشناخت و بعد از اینکه خودم را معرفی کردم گفت: 

 «ردی؟ چند سالی می شد که این طرفها پیدایت نبودچه عجب یادی از ما ک

 «واهلل آقا، شیراز نبودیم»گفتم: 

 «خب بگذریم چه حال؟ چه خبر؟»سری تکان داد و گفت: 



خواب را برایش تعریف کردم. با هر کلمه که از دهانم بیرون می آمد صورتش متبسم تر می شد و در آخر گفت: 

انطور که از خواب پیداست تو به روشنی می رسی اما نه به این سادگی، باید دخترم خواب بسیار خوبی است. هم»

بخواهی! از جان و دل مایه بگذار. تو به کاری که انجام می دهی ایمان نداری و شاید به خاطر دل دیگری این راه را 

 هی اش کن!انتخاب کرده ای، من باید بگویم که این راه روشن است، به او اطمینان داشته باش و همرا

دخترم از چه می ترسی؟ از مرگ می ترسی ما همگی روزی می میریم. پیرو جوان هم ندارد هر وقت که از طرف 

خداوند موعدش برسد، دیگه از دست هیچ کس کاری برنمی آید. حاال چه بهتر این مرگ در راه هدفی باشد و در 

 «خواهد شدراهی که به آن اعتقاد داریم. هرچه مشیت الهی باشد همان 

این سید مثل اینکه از دل من هم خبر داشت، او درست می گفت. من می ترسیدم، از اینکه کاووس را برای همیشه از 

دست بدهم وحشت داشتم. او نیمی از وجودم بود ولی حرفهای سید آرامم کرد. من اگر کاووس را الی پنبه هم 

دم که روزی صد هزار بار خدا را شکر می کردم از اینکه بپیچم قسمتش هرچه باشد همان می شود. مگر خودم نبو

مرد بارانی را در راه او قرار داده بود. این من بودم که خود رامدیون مرد بارانی می دانستم و خوشحال بودم که راه 

کاووس را عوض کرده است، این من بودم که می ترسیدم دوباره کاووس به پای میز قمار کشیده شود و دوستان 

  ابابش نگذارند ما زندگی کنیم، پس حاال از چه ناراحتم؟ن

از اینکه تمام غم و غصه هایم به کنار رفته و کاووس در راهی قدم گذاشته که به آن ایمان دارد. راهی که خود می 

م. باید دانم درست است. باید شک و تردید را از دل بیرون کنم و با او همدل و همراز شوم، او را نباید تنها بگذار

 بداند که با او هستم.

تا آخر تابستان در شیرراز ماندیم. در این مدت مشدی یعقوب از بین ما رفت و عذرا خانم هم حاضر نشد بدون 

تنهایی برایم سخته، برمی گردم پیش خواهر و برادرهایم! همه جای این خونه »شوهرش در کنار ما بماند. می گفت: 

هرچند که خدا نخواست از او فرزندی به یادگار داشته باشم ولی خوب، خاطراتش را بوی مشدی یعقوب را می دهد. 

 و خرت و پرتش را جمع کرد و رفت.« که نمی توانم از ذهنم پاک کنم

دلم می خواهد جایی از خودت داشته باشی که اگه روزی »کاووس هم خانه ی کوچکی برای او خرید و به او گفت: 

 «شدی، بدانی جایی برای خودت داری، بدون منت کسیروزگاری از آنها دلخور 

کاووس در شیراز هم بیکار ننشست و با چند تن از دوستان قدیمی جلسات مخفی برگزار می کرد و با بعضی از 

دوستانش در تهران تماس داشت. مرد بارانی هنوز در بند بود و هیچ اطالعی از او نداشتیم. کاووس می خواست 

این جا مثل اینه که دست و پایم را بسته باشند، هیچ خبری ندارم و میدانی »هران برگردد. می گفت: هرچه زودتر به ت

برای فعالیت نیست. من باید هرچه زودتر برگردم ولی تهران برای شما امن نیست. دیگر در آن خانه که نمی توانیم 

م نیست آنجا هم بتوانیم دوام بیاوریم اگر شما زندگی کنیم باید به جای دیگری برویم و با این اوضاع و احوال معلو

 «اینجا بمانید خیالم راحت تره. شما را به آقاجون می سپارم و هر وقت فرصت بکنم سری به شماها می زنم

نه، بدون تو امکان ندارد. هر جا بروی با تو هستم. اگر تمام عمرم هم مجبور شوم سرگردان و »محکم و استوار گفتم: 

 «باز تنهایت نمی گذارم آواره باشم

قیافه ی کاووس حاکی از آن بود که چقدر از شنیدن این جمله احساس رضایت می کند ولی با این حال گفت: 

خوشحالم از اینکه می خواهی با من بمانی ولی من در موقعیتی نیستم که بخواهم ریسک کنم. دیگه از این به بعد »

ه مخاطره بیندازم. خاتون من متأسفم که نتوانستم آن زندگی که لیاقت تو زندگی من پرخطره و نمی خواهم شما را ب



را داشته باشد برایت مهیا کنم! من شرمنده هستم که قول دادم خوشبختت کنم اما نتوانستم. قول دادم زندگی راحت 

از قول هایم عمل  برایت بسازم. قول دادم اگه تهرون برات سخت بود هر وقت لب تر کنی برگردیم، اما به هیچ کدام

 «نکردم. من که کاری برایت انجام ندادم دیگر نمی خواهم بیشتر از این شرمنده ات شوم

من از زندگی ام راضی هستم. تو هر کاری که از دستت برمی آمد برای ما انجام »با لبخندی به سویش رفتم و گفتم: 

در این مورد بحثی نکنیم. وقت زیادی نداریم تا یکی  دادی و من خوشحالم از اینکه تو را انتخاب کردم. بهتره دیگه

دو هفته ی دیگه مدارس باز می شوند، باید هرچه زودتر راهی شویم. خانه ای نقلی در جایی اجاره می کنیم. ما حتی 

ه توی یه اطاق هم می توانیم زندگی کنیم، مگه چند نفریم؟ وقتی با هم باشیم هم تو بهتر می توانی با فکری آزاد ب

 «دنبال هدفت باشی و هم اینکه ما تو را در کنار خود داریم

به پولش احتیاج داریم. حزب در موقعیت بدی قرار داره. »کاووس غیر از خانه، باغ و زمین ها را فروخت. می گفت: 

دفعه که  االن خزانه خالی است. تا آنجا که می توانیم باید کمک کنیم و دوباره همه چیز را از نو شروع کنیم. هر

 «تشکیالت لو رود ما ضرر بزرگی متحمل می شویم

خانه ی کوچکی اجاره کردیم و وسایل مورد نیاز برای یک زندگی ساده مهیا کردیم. با این که کل خانه اندازه ی 

داده سالن منزل قبلی نبود ولی خوشحال بودیم که با هم هستیم. دستانی که سالها پخت و پز و کارهای خانه را انجام ن

بود حاال با چنان ولعی کار می کرد که برای خودم هم باورکردنی نبود. مانند یک تازه عروس شور و شوق زندگی 

درونم صد چندان شده بود. خانه مان محقر بود، اما عشق در حوض کوچکش، الی آجرها و حتی بر روی طاقچه 

 نشسته بود.

حرفهای دلگرم کننده ی تو مرا بیش از پیش به آینده امیدوار  خوشحالم که شما در کنارم هستید!»کاووس می گفت: 

 «می کند

او هفته ای دو سه شب با دوستانش جلسه داشت و آنقدر گرفتار بود که حتی خرید بیرون را هم خودم به عهده 

اقل از گرفته بودم. دلم نمی خواست او را برنجانم و یا سخنی بگویم که باعث نگرانی اش شود. دلم می خواست ال

 طرف ما ناراحتی نداشته باشد و همیشه با همان لبخند همیشگی از او استقبال می کردم.

روزبه هم کم کم به اوضاع عادت کرد. هرچند که برای او به مراتب سخت تر بود ولی لب به شکوه نگشود و خود را 

 با درس هایش مشغول کرد.

و بپاش و اسراف گذشته خبری نبود. دیگر سفارشی از فرانسه  سفره مان کوچک و جمع و جورتر شد و از آن بریز

به دستمان نمی رسید. بعد از آن دیگر به فروشگاه های مدرن سر نزدم و به خانم هایی که با ناز و اطوار راه می 

 رفتند و افاده می فروختند به دیده ی حقارت می نگریستم.

م، تا اینکه کاووس چند روزی به خانه نیامد. به غیبت هایش هفت و هشت ماه زندگی آرام و بی دغدغه ای داشتی

عادت داشتم، گاهی می شد که یک هفته هم از او بی خبر بودیم. صبح زود طبق معمول بیدار شدم. روزبه را روانه ی 

اهم مدرسه کردم و پیراهنی که برای او برش زده بودم به زیر چرخ انداختم، همان طور که سوزن را نخ می کردم نگ

 به دستانم افتاد، زبر و خشک شده و از قیافه افتاده بود. دیگه اون نرمی و لطافت سابق را نداشت.

ولی حاال غیر از « حیف نیست این دست ها با سوزن زدن خراب شود؟»کاووس عاشق این دست ها بود و می گفت: 

رم و اگر روزی اوضاع از این هم سوزن زدن کارهای سخت تری هم انجام می داد و خوشحال بودم که هنری دا

 خراب تر شود، می توانم از آن استفاده کنم.



صدای در مرا به خود آورد، این موقع روز که بود؟ من که با کسی رفت و آمد نداشتم و تازه کسی که نشانی ما را 

 نداشت.

یاط رفتم. صدای در دوباره بلند یک آن به یاد کاووس افتادم، نکند او باشد! چادری به سر انداختم و به طرف در ح

 «مامان، مامان در را واکن»شد و به دنبال آن صدای روزبه آمد: 

با شنیدن صدای او ترسیدم نکند اتفاقی برایش افتاده باشد. در را به سرعت باز کردم. روزبه نفس زنان خود را در 

 «از کی گرفتی؟این نامه چیه؟ اینو »آغوشم انداخت و نامه ای به دستم داد. گفتم: 

سر کوچه ی مدرسه یه »همان طور که سرش را به شیر آب نزدیک می کرد و قورت قورت آب سر می کشید گفت: 

و بعد از اینکه مطمئن شد خودم هستم،این نامه « تو روزبه مختاری هستی؟»آقای موتورسوار به سراغم آمد و گفت: 

 «را به دستم داد حاال بخونش ببینم چی نوشته

ه را با دستان لرزان باز کردم، چند اسکناس از آن بیرون ریخت. خدایا! دستخط کاووس بود معلوم بود که با عجله نام

تشکیالت ما لو رفته و من و دوستانم تحت تعقیب هستیم. معلوم نیست کجا بتوانم »نامه را نوشته، مختصر و کوتاه: 

روی ایرج حساب کنی به او اطمینان داشته باش اگر راحت شماها را ببینم. مواظب خودت و روزبه باش! می توانی 

 «تری به شیراز برو

آخر آن خبری که منتظرش بودم رسید، معلوم نبود کاووسم کجا بود. هر آن ممکن بود او را بگیرند. کسی که روی 

خدایا »ن آمد این بود: تشک پر قویی می خوابید، حاال شب تا صبح را در کجا می گذراند؟ تنها کالمی که از دهانم بیرو

 «کمکش کن!

 «برای بابا اتفاقی افتاده؟»روزبه با نگرانی نگاهم کرد و گفت: 

نه،خبری نیست! او مجبور شده به مسافرت بره و معلوم نیست کی برمی »دست نوازشی به موهایش کشیدم و گفتم: 

 «گرده

رفتیم مگر برای کارهای ضروری. می ترسیدم که از آن روز من و روزبه تنهاتر شدیم. از خانه زیاد بیرون نمی 

کاووس بیاید و نباشیم. غربت و تنهایی بهمان فشار می آورد. شب های بلند زمستان را مجبور بودیم به تنهایی زیر 

کرسی بنشینیم و خاطرات خوب را مرور کنیم. روزبه از دوری پدر، دلتنگ و نگران بود. فکر و خیالم به هم ریخته 

  بود.

ن رعایت روزبه و او رعایت مرا می کرد و سعی می کردیم به هر نحوی که شده ناراحتی مان را بروز ندهیم. او مرد م

خانه شده بود. نفت می خرید. زغال تهیه می کرد. کرسی را راه می انداخت و با حرفهایش مرا به زندگی امیدوار می 

بعید بود. از پدرش دلخور بود که چرا راهی را انتخاب کرده کرد. حرفهایی می زد که از یک پسربچه ی دوازده ساله 

 که باعث جدایی خانواده شده است. اما یک کلمه به زبان نمی آورد و همیشه اسم او را با احترام ادا می کرد.

ن خانه را به خاطر خاطرات خانم امی»نامه هایی را که برای خانواده ام می نوشتم مملو از شادی و خوشبختی بود 

السلطنه تعویض کرده ایم. هر سه در کنار هم هستیم و دوستان جدیدی پیدا کرده ایم که هوایمان را دارند. کاووس 

 «و روزبه سالم می رسانند و لحظه شماری می کنیم برای تعطیالت تابستان که دوباره در کنار شماها باشیم

ه ندرت به سراغشان می رفتیم. چون تا مرا می دیدند از خواهر و برادرهای کاووس غیر از ایرج، بریده بودیم و ب

نصیحتشان گل می کرد: چرا کاووس پیدایش نیست، حرفهایی از این ور و آن ور شنیده ایم، او آبروی ما را برده، به 

 فکر زن و بچه اش نیست و هزار حرف دیگر که اعصابم را داغون می کرد.



زن داداش روی من »یشه در کمک کردن پیشقدم بود و می گفت: فقط ایرج بود که می شد بهش اعتمد کرد. هم

او در خانه ی آنها هم راحت نبودیم. طاقت نگاه های مشکوک همسرش را نداشتم یا فکر می کرد برای « حساب کن!

کمک خواستن به آن جا می روم و یا شوهرش را می خواهم از چنگش بیرون بیاورم. به همین خاطر مجبور شدم 

تو خواهر »نه را به او بدهم. گهگاهی به سراغمان می آمد و از رفتار همسر عذرخواهی می کرد و می گفت: نشانی خا

من هستی. هر امری باشد روی سر و چشم انجام می دهم، روزبه مثل پسرم است او بوی کاووس را می دهد. من 

 «شرمنده هستم که زنم شعور برخورد با دیگران را ندارد

ند پاکت میوه و خوراکی به دیدارمان آمد. وقتی پاکت ها را به دستم داد احساس کوچکی کردم و به اولین بار با چ

خودم نهیب زدم زنی که از عهده ی خود و بچه اش برنیاید به چه کار می خورد. کاووس حتماً به من اطمینان داشت 

 چ وقت ما را تنها نمی گذاشت.که روزبه را به دستم سپرد. او اگر فکر می کرد که من صدقه می گیرم هی

از نظر مالی نیازی نداریم. فقط به خاطر روزبه که »قبل از اینکه خداحفظی بکند پاکت ها را به دستش دادم وگفتم: 

من با کاووس فرقی ندارم اینها از طرف اوست، او با من »هرچه اصرار کرد و گفت: « تنهاست گاهی به ما سری بزنید

اما « کاووس از من خواسته این پول را به شما بدهم»پولی از جیبش بیرون آورد و ادامه داد:  و دسته« حساب می کند

فعالً که پول به اندازه ی کافی داریم، تازه این همه »باورم نشد. دلم نمی خواست صدقه قبول کنم. به دروغ گفتم: 

 «آنها را می فروشیمملک و امالک در شیراز خوابیده! هر وقت احتیاج پیدا کردیم تکه ای از 

 چطور می توانستم بگذارم دیگران به ما ترحم کنند؟ حتی اگر آن فرد برادر کاووس باشد.

کم کم پس اندازمان رو به اتمام رفت و بهتر آن دیدم که شروع به خیاطی کنم. دیگه نه دستم لرزید و نه حال و 

ده بودم اتفاقاً زمانی که فهمیدم پشت گرفتاری هوای کالس خیاطی به سراغم آمد. به کلی خسرو را فراموش کر

کاووس او قرار دارد و به حکم او خانه ی قبلی را تفتیش کرده اند و به سختی پی جویِ کاووس است، بیشتر از او بدم 

از او هم گله ای نداشتم او هم راه « جا خالی نمی کند و هر طور شده نیشش را به کاووس خواهد زد»آمد. گفته بود: 

 ودش را دنبال میکرد.خ

اولین پولی که از دسترنجم گرفتم آن چنان گوارا و لذیذ بود که هیچ گاه چنین مزه ای را نچشیده بودم. کار و بار 

خیاطی تلق و تلوقی می کرد و اموراتمان می گذشت، گاهی فکر می کردم روزبه از اوضاع فعلی دلخور است و دلش 

او هنوز بچه بود و معنای داشتن و نداشتن را نمی فهمید، می خواستم به او بگویم می خواهد مثل گذشته زندگی کنیم. 

که زندگی همیشه یک جور نیست. ما هم دوران سختی مان تمام می شود و دوباره مثل گذشته در کنار هم خوشبخت 

 خواهیم بود.

مادر، من »به دست گرفت و گفت:  روزی که قصد داشتم او را نصیحت کنم قبل از اینکه شروع کنم رشته ی کالم را

دیگه بچه نیستم. سال دیگه به دبیرستان می روم. شما فکر می کنید من از نداشتن ناراحتم اگه وضع از این هم بدتر 

بشه خودم دستهایم را بال می زنم و دنبال کار می روم. از کار کردن ابایی ندارم، نمی گذارم زحمت های شما و پدر به 

خیلی درسها به من آموخت و حاال وقت استفاده از آنهاست، من از نبودن او غصه می خورم ولی او  هدر برود. پدر

 «برمی گرده و مثل گذشته با هم خواهیم بود، من مطمئنم که خیلی زود در کنار هم خواهیم بود

ی کردم هیچ چیز نمی حرفهایش مثل نوری بر دلم تابید. باور نمی شد، این روزبه همان پسر بچه ای است که فکر م

داند و باید او را نصیحت کنم ولی این او بود که مرا نصیحت می کرد و به آینده امیدوار می ساخت. پس شب هایی 

 که کاووس به کنار بستر او می رفت و تا نیمی از شب برایش سخت می گفت بی فایده نبود.



دیم، هرچند که سخت بود ولی می گذراندیم. شب دو ماهی از غیبت کاووس می گذشت و با مشکالت کنار آمده بو

ها تا دیروقت روزبه مشغول درس خواندن بود و من هم به دوخت و دوز می پرداختم. سفارش زیاد داشتم و خدا را 

شکر می کردم که می توانم از خجالت روزبه درآیم. آن شب سرم خیلی شلوغ بود. باید چند سفارش را برای فردا 

جادکمه ها را زدم و دکمه ها را دوختم و بعد از اتو زدن لباس را به چوب لباسی آویزان کردم، آماده می کردم. 

ساعت از دو نیمه شب گذشته بود، چراغ را خاموش کردم و به بستر رفتم، خوابم نمی برد مثل هر شب در فکر 

  کاووس بودم.

ود و با یاد او به خواب رفتم. در خواب و بیداری جز خبر سالمتی، هیچ اطالعی از او نداشتم. دلم هوایش را کرده ب

بودم که صدای زدن شئی به شیشه توجهم را جلب کرد. خدایا این موقع شب چه کسی می توانست باشد؟ اهمیتی 

ندادم زیرا گاهی اراذل و اوباش از آنجا عبور می کردند و باعث ناراحیت ساکنان محل می شدند، ولی چند دقیقه 

 وباره تکرار شد.نگذشت که صدا د

از جا برخاستم و با هول و لرز پرده را کنار زدم و پنجره را باز کردم. سرکی به کوچه کشیدم. هر چه این طرف و آن 

 «خاتون، منم کاووس»طرف را نگاه کردم از کسی خبری نبود، خواستم پنجره را ببندم که صدایی به آرامی گفت: 

کاووس »دیدم؟ با صدایی که به سختی از حنجره بیرون می آمد گفتم: باورم نمی شد. نکنه داشتم خواب می 

 «خودتی؟!

 گفت :

 آره خودمم. نمی خواهی در را باز کنی؟ صدای دلنشین مثل همیشه به دلم نشست. -

پله ها را دو تا یکی کردم و با دستی لرزان کلید را در قفل چرخاندم و در روی پاشنه چرخید و در چهارچوب در ، 

امت بلند کاووس نمایان شد. ناگهان یکه خوردم این مرد هیچ شباهتی با او نداشت. کالهش را تا روی چشم هایش ق

کشیده بود و بقیه ی صورتش را در انبوهی ریش پنهان کرده بود. پالتوی بلندی به تن داشت که یقه ی آن را باال 

چقدر پیر شده بود چند تار موی سفید در موهای به کشیده بود. فورا به درون آمد و در را پشت سر بست. خدایا 

رنگ شبش خودنمایی می کرد. من که طاقت یک روز دوری او را نداشتم حاال دو ماهی می شد که او را ندیده بودم. 

وقتی مرا در آغوش کشید صدای تپش قلبش را می شنیدم. دلم نمی خواست از او جدا شوم . دوست داشتم با آن 

 ه مرا هرچه محکم تر به سینه ی ستبرش بچسباند.دست های مردان

 موهایم را از روی پیشانی ام کنار زد و گفت :

بگذار سیر نگاهت کنم. نمی دانم خداوند چه توانی به من داد که تحمل این مدت دوری را داشته باشم. مثل همیشه  -

 خواستنی هستی.

ستیم،گریه ای که شاید خیلی ها به آن احتیاج داشتیم. به سرم را روی شانه اش گذاشتم و هر دو از روی شوق گری

 سرغ روزبه رفت و بوسه ای به روی گونه اش زد و گفت :

 دلم نمی اید بیدارش کنم. بگذار راحت بخوابد وقت رفتن صدایش می زنم. -

 خدا می داند چقدر دلم هوایتان را کرده بود و بوسه ای دیگر به روی گونه اش زد.

 خواست به همین زودی برود! بی اختیار گفتم : پس او می

 چرا این قدر زود! -

 به کنارم آمد و گفت :



نمی توانم بیشتر از چند ساعت بمانم. باید قبل از سپیده ی صبح بروم. خب حاال بگذریم....از خودت بگو ، از روزبه  -

 بگو.

 می دانم خیلی شماهارا آزار دادم. به شما ظلم کردم!

 ر خودخواهی خودم شما را آواره کردم. امیدم به خداست که روزی بتوانم جبران کنم. و با تردید گفت :به خاط

 یعنی آن روز را می بینم! -

 دستم را روی لبانش گذاشتم و او را به سکوت دعوت کردم و گفتم :

ی. من خودم خواستم و طبق قولی که می بینی که ما خوبیم. این حرف ها را هم نزن . تو ما را به اجبار وادار نکرد -

 دادم تا آخر باهاتم.

 در حالی که سعی می کرد اشکش را کنترل کند گفت :

با حرف هایت دلم را ریش ریش می کنی. تو زن مقاومی هستی! من به تو افتخار می کنم... از نظر مالی چه می  -

 کنم و پولی برای شما بگذارم. کنی؟ شرمنده هستم که نتوانستم قبل از رفتن کارهایم را ردیف

 میان حرفش پریدم و گفتم :

 این حرف ها را بگذار برای بعد ، از خودت بگو مگر نه این که فرصت چندانی نداری...کجا هستی ؟ چه می کنی؟ -

 گفت :

که با چند تن از  همه جا هستیم . از شهر ریو اراک گرفته تا باغ های این و آن . هر روز یه جایی ، چند صباحی است -

دوستان خانه ای در جایی پرت گرفته ایم و فعالیتمان را تا حدودی گسترش داده ایم. نمی دانم کی دوباره شماها را 

 می بینم. و بعد نگاهی به صورتم انداخت و ادامه داد :

 چقدر الغر و ضعیف شدی. -

 ک است.دلم می خواست دهان باز کنم و بگویم چقدر نبودنش سخت و دردنا

چقدر بی مرد زندگی کردن دشوار بود و اینکه دلم نمی خواست از پیشم برود اما دلم نیامد او را برنجانم. او خودش 

 به اندازه یی کافی غم و غصه داشت. او تنهاتر از ما بود. من و روزبه با هم بودیم ولی او چی؟ تنهای تنها.

 بعد از سکوتی کوتاه گفت :

 گو؟ ایرج را می بینی؟ پول برایتان می آورد؟حاال از خودت ب -

 گفتم :

آره. خدا از برادری کمش نکند که گاهی به ما سر می زند ولی ما به پول کسی احتیاجی نداریم. دوست ندارم به ما  -

 ترحم کند. خودم از عهده ی زندگی بر می ایم.

 گفت :

 که از جیب خودش نمی دهد ما با هم حساب داریم.صحبت از ترحم نیست. من خودم به او سفارش کردم. او  -

 گفتم :

تو با او حساب داری پس از خودش بگیر ، من با کسی حساب ندارم هنوز تنم بیل نخورده که نتوانم جور خودم و  -

روزبه را بکشم. دلم نمی خواهد زنش فکر کند که ما محتاج صدقه هستیم . مگر تو درس شهامت و ایستادگی به من 

 ادی؟ند

 مگر نگفتی نباید زیر بار منت کسی رفت؟



مگر نگفتی انسان در هر شرایطی باید خودش را با زندگی وقف بدهد. خوب من هم شاگرد همین استادم و تمام 

نصایح را مو به مو اجرا کردم. آخر همان هنری که سال های سال بی فایده افتاده بود به دادم رسید و نونی را می 

م زحمتش را می کشم. چه کم و چه زیاد من و روزبه خوشحالیم که به خودمان تعلق دارد و خدا را خوریم که خود

 شکرگذاریم.

با اشتیاق به حرف هایم گوش داد و بعد دستانم را در دست گرفت و جای سوزن هایی که دستم را خراش داده بود 

 بوسه زد و گفت :

چنین زخمی و پینه بسته شوند. دستانی که همیشه برای امر کردن  هیچ وقت فکر نمی کردم که روزی این دست ها -

 آماده بودند.

هیچ وقت فکر نمی کردم به جای لباس های تی تیش مامانی فرانسوی این لباس ساده را به تن کنی و از آن لذت 

 ببری. من باید از تو درس بیاموزم. این ، یک زن خوبه که مرد را از زمین بلند می کند.

 که راحتی هر طور که دوست داری عمل کن ، اما ای کاش به خانه ی قبلی می رفتی و یکی دو چمدان لباس و حاال

 وسایلی که به آن احتیاج داری با خود می آوردی.

 با لبخندی گفتم :

نه باشد و عزیزم ، ما به هیچ چیز احتیاج نداریم. اما دلیل اصلی نرفتنم این بود که می ترسیدم مأموری مراقب خا -

 مرا تعقیب کند.

 کاووس گفت :

ولی بهتره سری به شیراز بزنی. یکی دو قطعه از زمین ها را نفروختم می تونی آنها را بفروشی شاید زمانی به پول  -

 بیشتری احتیاج پیدا کنی.

 گفتم :

. ما هم آن قدر داریم که خدا رو اونها را بگذار برای روزبه. آن ها مال او هستند. دلم نمی آید به آن ها دست بزنم -

 شکر کنیم. تازه طال و جواهرات هم هستند اگه روزی مجبور شوم آن ها را می فروشم.

 با قیافه ای بر افروخته گفت :

 نه! هرگز . هر کدام از آنها را به یاد خاطره ای برایت گرفتم. به عنوان یادگاری آن ها را پیش خودت نگه دار. -

 کرد و چند اسکناس صدتومانی از آن بیرون آورد و به روی طاقچه گذاشت.دست در جیبش 

 اما آن ها را به دستش دادم و گفتم :

خودت بیشتر به این پول احتیاج داری. کسی که شماها را تأمین نمی کند. حتی خرج کاغذ و چاپ هم به عهده ی  -

 م. برای ما نگران نباش! روزی دهنده خداست.خودتان است. نگاهی به اطراف بینداز چند دست لباس دوخته ا

 پُک محکمی به سیگارش زد و گفت :

 چرا به شیراز نرفتی،آنجا راحت نبودی؟ -

 در حالی که به سراغ روزبه رفتم گفتم :

 نمی خواستم سربار کسی باشم حتی پدرم. آنگاه باالی سر روزبه رفتم و او را صدا زدم : -

 آمده. روزبه ، روزبه ، پدرت -

 غلتی زد و گفت :



 مامان شوخی نکن. بگذار بخوابم. -

 کاووس سیگارش را خاموش کرد و باالی سرش آمد و او را صدا کرد.

روزبه چشمانش را نیمه باز کرد و با دیدن پدر ناگهان از جا پرید . تا لحظاتی مات و مبهوت او را نگاه کرد و خود را 

 در آغوش پدر انداخت و گفت :

 پدر خودتان هستید؟ باورم نمیشه. نکنه دارم خواب می بینم! -

 دلم می خواست آن صحنه برای همیشه در دلم ماندگار شود. با چه شور و شوقی همدیگر را می بوسیدند.

کاووس به وضوح می لرزید و روزبه با حالنی بچه گانه او را محکم گرفته بود، مثل این که می دانست این ماندن 

 نیست و پدر تا ساعتی دیگر خواهد رفت. همیشگی

 روزبه دل از پدر نمی کند به او چسبیده بود و می گفت :

 پدر می مونی؟ -

 کاووس سرش را به عالمت منفی تکان داد ، او هم دیگر حرفی نزد و سرش را روی پای او گذاشت و به خواب رفت.

 ه ی آقاجون پیدا شد.هنوز چند روزی از رفتن کاووس نگذشته بود که سر و کل

 دم دمای غروب بود دلم گرفته بود و ناآرام بودم ، خودم را سرگرم خیاطی کردم که روزبه متوجه نشود.

تو شهر غربت بدون مرد خیلی سخت می گذشت. تک و تنها ، نه مادری نه پدری و نه خواهر و برادری نه حتی 

 دوستی که بشود با او درد و دل کرد.

یدار می شوی مثل هر روز مشغول به کار می شوی رفت و روب، نظافت ، پخت و پز همه را با شوق انجام از صبح که ب

می دهی به امید آن که شب شوهرت از راه برسد و با لبخندی رضایت را در چشمانش ببینی و خستگی از تنت بیرون 

فته به رختخواب می روی و بغض فرو رود ولی هرچه به در چشم می دوزی از او خبری نیست و باز شب خسته و کو

خورده ات سرباز می کند و دوباره خود را آماده می کنی برای فردایی هم چون امروزت ، دوباره سه باره همه چیز را 

 می شویی ، تمیز می کنی شاید امروز خبری شود ولی بی فایده ست!

سوزن در انگشتم به خود آمدم. نگاهم به روزبه  باید منتظر بشینی تا ببینی سرنوشت چه می کند. ناگهان با نشستن

که داشت رادیو را تعمیر می کرد افتاد و سجده ی شکر به جا آوردم که او را دارم. اگر او را نداشتم چه می کردم؟! 

 از جا برخاستم و سماور را به راه انداختم.

و با شتاب به سمت در حیاط رفت،  "ایرج است.حتماً عمو "صدای تق تق در روزبه را از جا پراند و با خوشحالی گفت: 

او عالقه ی زیادی به عمویش داشت؛ الحق او هم مرد مهربان و خوبی بود و هر کمکی که از دستش بر می آمد برای 

او در سن خاصی است؛ به "ما انجام می داد. هفته ای یک بار روزبه را با خود به گشت و تفریح می برد. می گفت: 

ارد که حرف های دلش را که نمی تواند برای مادرش بازگو کند برای او بگوید و چه کسی بهتر از من کسی احتیاج د

که بوی پدرش را می دهم. او تحمل شماها را ندارد در ناز و نعمت بزرگ شده و حاال می بینه همه چیز عوض شده! 

تو را ناراحت کند ولی هر آن منتظر درکش برای او مشکله، هر چند صبوره و لب به شکوه نمی گشاید که مبادا 

 "تلنگری است.

صدای فریاد روزبه و بعد صدای آقا جون شکه ام کرد، باورم نمی شد. چطور این جا رو پیدا کرده! چرا بی خبر؟... 

هیچ وقت آمدن پدر را تصور نمی کردم حتی در خواب، با عجله خود را به آنها رساندم. با دیدن پدر خود را در 

رت کردم و بی اراده زار زار گریستم، آن قدر حساس شده بودم که با کوچک ترین بهانه ای اشکم در می بغلش پ



این طور از یک پیرمرد استقبال می "آمد و حاال چه بهانه ای بهتر از دیدن عزیزم. آقا جون سرم را بوسید و گفت: 

می کردند ناگهان دلشان هوای ما را کرده بود و این طور که تعریف  "کنی؟ تو خیلی مقاوم تر از این حرف ها بودی.

  بدون خبر تصمیم می گیرند که سری به ما بزنند. چون من نامه ها را به نشانی ایرج می دادم به سراغ او می روند.

من درباره ی کاووس حرفی نزدم اگه صالح می دانی "ایرج بعد از یک ساعتی قصد رفتن کرد وقتی تنها شدیم گفت: 

 "خودت بگویی. به هر حال پدر باید بداند دامادش چه می کند و دخترش چگونه زندگی می کند.بهتره 

این خانه و زندگی "آقا جون نگاه کنجکاوانه به خانه ی کوچکمان انداخت و شاید خیلی سؤال برای پرسیدن داشت: 

 اما مثل همیشه سکوت کرد. "کجا، آن خانه کجا!

اگه به من مربوط باشه که می گویند اگر هم نه، چه دلیل داره که "سد می گفت: آقا جون عادت نداشت سؤال بپر

مأموریت رفته و تا چند "من هم در جواب گفتم:  "کاووس کجاست؟"تنها سؤالی که پرسیدند گفتند:  "اصرار کنم.

را فریب بدهم او در سیمایم سایه ی دروغ موج می زد. می دانستم نمی توانم آقا جون  "روز دیگه پیدایش می شه.

هم به خوبی فهمیده بود ولی به رویم نیاورد. آخه چه جوابی می توانستم بدهم. چرا او را برنجانم و به فکر بیندازم؟ 

چند روزی آمده بود پیش دختر و نوه اش. او در سنی نبود که طاقت غم و ناراحتی مرا داشته باشد، به اندازه کافی 

برایم خیلی عزیز بود. همه ی پدر و مادرها برای فرزندانشان عزیز هستند ولی آقا غصه ی گیسو را خورده بود. او 

جون فرق داشت. مظهر مردی و مردانگی بود و از همان کوچکی در دلم خانه کرده بود. از او هیچ بدی ندیده بودم، 

تا همسر داشت احترام هر دو نه نسبت به زیردستان و نه در خانه، هیچ وقت کسی را آزرده نکرده بود. با این که دو 

را به جا می آورد، به ندرت عصبانی می شد و خیلی زود آرام می شد. با این که خسرو در حق گیسو بسیار ظلم کرد 

هیچ گاه تو روی او نایستاد، حتی از آقا خان هم گالیه نکرد. همیشه غم و غصه هایش را پنهان می کرد. کاش من هم 

 بور و بردبار.می توانستم مثل او باشم ص

 "از خانم کوچک بگویید... چرا نیامدند؟ دلم هوایشان را کرده."یک فنجان چای برایش ریختم و گفتم: 

خانم جونت دیگه نیروی "آقا جون همان طور که چای در نعلبکی می ریخت و به لبانش نزدیک می کرد گفت: 

د و کمر درد بیچاره اش کرده، خیلی سفارش شماها را جوانی را نداره. او هم خیلی دلش می خواست بیاید ولی پا در

درحالی که چمدانش را باز می کرد و کلوچه و مسقطی و آبلیمو و سفیداب و سوغاتی های خانم کوچک را  "کرد.

سالمتون را هم رساند. گفته ازتون قول بگیرم که تابستان به شیراز بیایید. تازه یادش "بیرون می آورد ادامه داد: 

که روزبه مدرسه می رود به من اصرار می کرد که شماها را با خودم ببرم، خوب دیگه مادره و مثل همه مادرها نبود 

 "دلواپس فرزندش.

خاتون، خودت می "بعد از خوردن چای، استکان را به روی زمین گذاشت. بعد از کمی این پا و آن پا کردن گفت: 

هم می دانم که چیزی را از من پنهان می کنی. دلم نمی خواهد به  دونی چقدر برایم عزیزی و دوستت دارم این را

 "زور از تو بخواهم برایم حرف بزنی ولی اگر کمکی از من بر می آید دوست دارم کمکت کنم، با من راحت باش.

ده خدایا مردی که هیچ وقت سؤالی نمی کرد که مبادا طرف از روی اجبار درد دل کند ببین چقدر نگران فرزندش ش

که با زبان بی زبانی از من می خواهد او را محرم راز دل خود بدانم، ولی من فقط به خاطر این که او را ناراحت نکنم 

لب به سخن وا نکردم. مدت ها بود که دنبال یه همزبون می گشتم کسی که بشه باهاش درد دل کرد. آقا جون تنها 

ه روزبه انداختم او در رختخوابی که برای آقا جون پهن کرده بود کسی بود که می توانستم بهش اعتماد کنم، نگاهی ب



به خواب رفته بود. او از خیلی چیزها خبر نداشت، هنوز هم به اندازه ی کافی بزرگ نشده بود که بتواند رازدار خوبی 

 باشد.

وضاع و احوال زندگی ام، بدون هیچ مقدمه ای هر چی در دلم تلنبار شده بود بیرون ریختم. از کاووس، از خودم، از ا

از این که کاووس چقدر پای بند اعتقاداتش است و حاضر نیست به هیچ صورت عقب نشینی کند، از این که از زندگی 

 ام راضی هستم و به عقیده ی کاووس احترام می گذارم و او را قبول دارم.

هر عکس العملی بودم. نصیحتم کنند و احساس سبکی می کردم؛ خدایا چقدر به یک هم صحبت احتیاج داشتم منتظر 

بگویند راهی که رفته اید درست نیست. به خوشبختی خود پشت پا زده اید، حیف از آن زندگی نبود؟ راحت و بی 

 دردسر!

دخترم، نمی خواهم در زندگی ات دخالت کنم، هر جور خودتان صالح می دانید "ولی در کمال تعجب پدرم گفتند: 

دی نیست که بی گدار به آب بزند و ندیده و نشناخته دست به کاری بزند. حتماً تحقیق کرده، عمل کنید. کاووس مر

مطالعه کرده... او مرد فهمیده ایست تو هم تنهایش نگذار. او به تو احتیاج دارد. خوبی زندگی اینه که زن و شوهر در 

از "و بعد از مکثی ادامه داد:  "ان هستم.سختی ها یار و غمخوار همدیگر باشند. هر کمکی خواستی من هم در کنارت

لحاظ مالی در مضیقه نیستی؟ دخترم! هیچ کس مثل پدر و مادر بعد از همسر به آدم نزدیک نیست. می دانم که 

ماشاءاهلل این قدر دارید که نوه هایتان هم بتوانند امرار معاش کنند ولی دلم می خواهد پدرت را از خود بدانی و 

 ". پدر و مادر هر چه دارند برای فرزندانشان است.رودربایستی نکنی

ماشاءاهلل خودت هم در نمی مانی! "بعد نگاهی به لباس هایی که به چوب لباسی آویزان کرده بودم انداخت و گفت : 

 یاد حرف کاووس افتادم. "زن با عرضه ای هستی، به تو افتخار می کنم.

و قول دادم اگر روزی به کمک احتیاج داشتم فقط از او چیزی  دستانش را بوسیدم و از او سپاس گذاری کردم

بخواهم. از پدر مطمئن بودم که رازدار خوبیست دلم نمی خواست هیچ کس از این جریان بویی ببرد، حتی خانم 

 کوچک! چند صباحی بود که از فکر گیسو بیرون آمده بود، حیف بود که آرامش او را به هم بریزم.

ای مهمانمان بود. او شادی و نشاط را به همراه آورده بود روزبه احساس دلتنگی نمی کرد و خود را  آقا جون دو هفته

پدر بزرگش مشغول می کرد. او دوره ای بحرانی را پشت سر می گذاشت، بلوغ او را تندخو و بد اخالق کرده بود و 

دلداری می داد؛ حاال می خروشید و می غرید.  نبود پدرش او را بیشتر آزار می داد. پسری که آرام و متین بود و مرا

دنبال هم صحبتی می گشت، یک مرد که بتواند با او درد دل کند، شوخی کند، بازی کند و دو کالم حرف بزند. ای 

کاش می توانستم دل از او بکنم و او را به همراه آقا جون به شیراز بفرستم ولی خودم چی؟ تنهای تنها بدون یار و 

نه این دیگه برایم کشنده بود، داشتیم به آقا جون عادت می کردیم که قصد رفتن کردند. وقتی از زیر همزبونی، 

دخترم مرا از حال و روزت با خبر کن، سعی می کنم زود به زود به شما سر بزنم. تو "قرآن ردشان می کردم گفتند: 

 "و روزبه را به خدا می سپارم، به او توکل کن.

و روزبه شروع شد. او از نبود پدرش رنج می برد، از حرکات و رفتارش و حتی از نگاهش می شد  باز هم تنهایی من

فهمید. هیچ وقت نمی پرسید پدر کجاست. همان جمله ای که گفته بودم او به مأموریت می رود به ظاهر او را قانع 

دوست داشت مثل یک دوست در کرده بود و شاید همه چیز را می دانست و تظاهر به ندانستن می کرد و شاید 

  کنارش بنشینم و حقایق را برایش تعریف کنم.



مدت ها بود که تند خو و بداخالق شده بود و با کوچک ترین بهانه ای از کوره در می رفت و بعد که آتش خشمش 

 فرو کش می کرد زبان عذرخواهی اش باز می شد. یک

دست از سرم بردارید! "خواست کردم با فریادی که از او بعید بود گفت: روز دیرتر از معمول به خانه آمد، و او را باز

دیگه خسته شدم! این چه زندگیه که برای خودمان درست کردیم؟ آسایش و رفاه را ول کردیم و خود را به خاطر 

کرده، من پدر در به در و آواره کردیم. پدری که به خاطر ایده های مسخره اش زن و بچه اش را ویلون و سرگردون 

دیگه طاقت و تحمل این همه سختی را ندارم. خسته شدم! می خوام برگردم به همان جایی که بودیم. من این زندگی 

هنوز سخنانش بر زبان جاری بود که کشیده ای محکم به صورتش نواختم. باور نمی کردم  "نکبت بار را نمی خواهم.

. پس او از همه چیز خبر داشت. برای اولین بار سرش داد زدم این روزبه ست که درباره ی پدرش این طور می گوید

دیگه در مورد پدرت این طور حرف نزن! همه ی هست و وجودت از اوست! چطور می توانی این قدر "و گفتم: 

ناسپاس باشی؟ کسی که تار تار جسم و روحش را حاضر است در راه ما فدا کند، فکر می کنی او برای سرگرمی و 

ال این کار رفته، او به فکر تو و امثال توست. می خواهد مملکتی داشته باشید آزاد! حاال این است جواب تفریح دنب

محبت هایش؟ تو که پسرش هستی این طور می گویی، وای به حال دیگران. سال هاست که لحظه لحظه ی زندگی 

دست از هدفش برندارد! فکر می  اش در اضطراب و نگرانی است. مرد می خواهد که این مشکالت را تحمل کند و

کنی برای کسی که در ناز و نعمت بزرگ شده این طور زندگی کردن راحته؟ نه، برای اون صد مرتبه از ما سخت تره، 

آوارگی، در به دری، در بدترین محیط زندگی کردن و خیلی چیزهای دیگر که عقل تو به آن نمی رسد. همه و همه را 

روزی ملتش را سربلند ببیند. او آدم آسمان جلی نبود، او تمام زندگی اش را در این راه  تحمل می کند برای این که

 "گذاشته و قید خوشی و رفاه و آرامش را زده، چطور می توانی درباره ی مرد بزرگی مثل او به ناحق قضاوت کنی.

اج و واج ایستاده بود و با چشمانی آن قدر عصبانی بودم که زمان و مکان را فراموش کرده بودم. روزبه روبه رویم ه

فراخ مرا تماشا می کرد که چگونه از پدرش دفاع می کنم. بغض راه گلویم را گرفته بود و هر آن ممکن بود اشک 

 که مثل سیالب از چشمانم جاری شود ولی دلم نمی خواست جلو او خودم را زبون و ضعیف نشان دهم. با صدایی

کارهایت را رو به راه می کنم، تو را به فرانسه پیش دایی "وس نباشد ادامه دادم: محس آن در لرزشی کردم می سعی

ات می فرستم و یا اگه دوست داری می تونی به شیراز بروی. تو اون کسی نیستی که من فکر می کردم. فکر می 

کسی است که  کردم پسری دارم که عقلش بیشتر از سنش می رسد. همه چیز را درک می کند و حامی مادرش است،

می توانم بهش تکیه کنم و به خود ببالم که چنین پسری را تربیت کرده ام. ولی حاال شرمنده هستم. از پدرت هم 

 "شرمنده هستم که نتوانستم امانتی را که به دستم سپرده بود خوب نگه دارم! من امانتدار خوبی نبودم.

با شنیدن حرف های آخرم مثل این که از خواب بیدار شده باشد  او که تا آن موقع مات زده در گوشه ای ایستاده بود،

به سراغم آمد و در کنار پایم زانو زد و سرش را بر دامانم گذاشت و های های گریست. معلوم بود که خیلی دلش 

د مادر مرا ببخش! به خدا قص"گرفته است. او را به حال خود گذاشتم تا سبک شود. در ال به الی اشک هایش گفت: 

ناراحت کردنت را نداشتم. من که حاضر نیستم یک لحظه از تو دور باشم. حاال تو چطور دلت می آید که مرا از 

خودت برانی، نمی دانم چی شد که این حرف های نسنجیده از دهانم بیرون آمد. چرا همه چیز را از پنهان کردی؟ 

رد بزرگی باشد که دلش مانند دریا پاک و شفاف و این حق من است که درباره ی پدر بدانم. گمان نمی کردم او م

مثل آینه صیقلی و صاف باشد؛ پدر هیچ وقت برایم نگفت. تا وقتی که بچه بودم اگه حرفی می زد برایم بی معنا بود. 

از وقتی هم که بزرگ شدم او را به ندرت می بینم. هر وقت می آید آن چنان از دیدنش ذوق زده می شوم که حرف 



نمی فهمم. فقط دلم می خواهد در کنارم باشد. پس به من حق بده که چنین قضاوت کنم! مادر! من مرد دوم  هایش را

تو هستم، قول می دهم از این به بعد گالیه ای از من نشنوی، از پدر برایم بگو! می خواهم همه چیز را درباره اش 

 "بدانم.

بق سیاه! خدایا چقدر این سر شبیه سر کاووس بود. او را دست نوازشی به موهایش کشیدم. نرم و لطیف و مانند ش

می دانم این طور زندگی کردن برایت سخته "بوسیدم، بوی کاووس را می داد. دستش را در دستم گرفتم و گفتم: 

 "ولی آینده را ببین، آینده ای پاک و روشن به دور از هرگونه هیاهو، هر سه در کنار هم.

ه ای به خانه آمد.نه برای چند ساعت بلکه برای یک هفته، بعد از ماه ها دوری مردت را کاووس به صورت غیر منتظر

ببینی چه احساسی داری؟روزبه که همه چیز را فهمیده بود دیگر به سردی با پدر برخورد نمی کرد.از اینکه در کنار 

 او بود احساس غرور می کرد و پدر در چشمش چون قهرمانی جلوه می نمود.

تا دیر وقت در کنار هم می نشستیم و باهم صحبت می کردیم.از خودش می گفت که چقدر دلش برایمان شب ها 

تنگ شده و با این که آمدنش بسیار خطرناک بوده تن به این خطر داده است ، چون دیگه طاقت و تحملش تمام شده 

ه ، نوزادی روزبه و همه ی خاطرات بود.به یاد گذشته ها ، آلبوم عکس ها را ورق زدیم.عکس های عروسی ، فرانس

یادت هست اون شب "خوب زندگی مان که در آلبومی جمع شده بودند.کاووس عکسی را از آلبوم جدا کرد و گفت:

 ؟"چقدر دلگیر و پریشان بودم

عکس، من و او را بر روی نیکمتی در یکی از پارک های فرانسه نشان می داد.از آن زمان تاحاال کاووس چقدر عوض 

شده بود.نه تنها از نظر شکل و قیافه بلکه از نظر فکر و اندیشه هم تغییر کرده بود و البته من هم آن خاتون قدیمی 

اون شب خیلی دلم گرفته بود.حرف "نبودم.کاووس که هم چنان به هم عکس خیره شده بود آهی کشید و گفت:

ی تو باز گو کنم و وحشت داشتم از اینکه گذشته هایی که در دلم تلنبار شده بود و دلم می خواست به صورتی برا

سیاهم باعث جدایی ما شود و از یک طرف هم از اینکه همیشه با ترس و لرز زندگی کنم ناراحت بودم.اما یک آن به 

خود آمدم و از اینکه دیدم همه چیز را اقرار کرده ام احساس سبکی کردم راحت شده بودم از اینکه دیگر موضوعی 

ود نداشت که تو از آن اطالع نداشته باشی.خوشحال بودم و حاال به نوعی دیگر دلم گرفته و نیاز به هم بین ما وج

صحبتی با تو دارم.نمی خواهم با حرف هایم برنجامت ته دلت را خالی کنم ولی اقرار میکنم که به آخر خط رسیده 

 "ام.

ی سعی و تالشش برای همین بود که یک روز روبه رویم  نگاهی ناباورانه به او کردم خدایا او چه می گوید یعنی همه

 بنشیند و بگوید تمام شد؟

خاتون خسته شده ام بریده ام دیگه اون شور و هیجان گذشته در "همان طور که به نقطه ای خیره شده بود ادامه داد:

رفتنه اند، مردم من نیست.از هزطرف می روی به بن بست بر می خوری!عزیزترین دوستانم به پای چوبه دار 

خودشان را به بی خیالی زده اند.اصال نمی فهمند دور و برشان چه می گذرد همینکه لقمه نونی دارند که گذران زندگی 

اشان باشد راضی هستند همذل و همراه نیستند نمی دانم کی این موج خروشان به راه می افتد.می دونم باید صبور 

حرف ها رو بزنم ولی چه کنم که تحملم تمام شده!این همه زحمت می کشی چه  باشم می دونم از من توقع نداری این

فایده؟عکس تو را به عنوان خائن می شناسند ناراحت نیستم که بی هیچ نتیجه ای کارم به اینجا رسیده من نباشم 

رک می کنم که در کسی دیگر این راه را ادامه می دهد.آن قدر ادامه می دهیم تا پیروز شویم من این را به خوبی د

حق شما ظلم کردم.از اون رفاه و آسایش نصیبتان این شد.من راهم را خودم انتخاب کردم اما شما چی؟به خاطر من 



این اوضاع و احوالتان است.برای روزبه زوده که حرفهای مرا بفهمد او بیشتر دوست دارد خودش باشد.من می دانم 

که سخنی بر زبان نمی آورد اما من پدر خوبی برای او نبودم.خودخواه و  در دل او چه می گذرد.او پسر فهمیده ایست

زورگو این نمادیست که از من در ذهنش نقش بسته و برای تو هم شوهر خوبی نبودم مردی که دلش برای همه می 

 "سوزد جز خانواده اش

ان معصوم و پاک به نظر با آرامش سخن می گفت حرفهایش از اعماق وجودش سرچشمه می گرفت.قیافه اش آن چن

می آمد که آه را بر لب می نشاند.چقدر خود را سرزنش کرده و حاال با دلی پاک بدون اغراق و غلو همه را بیرون 

ریخته بود.سرم را زیر انداختم طاقت اینکه در چشمانش نگاه کنم نداشتم.آن روزها خیلی دل نازک شده بودم با 

ن زندگی راضی هستیم.باور نمی کنی از خودش بپرس!او دیگه یه پسر بچه ی من و روزبه از ای"صدای نازک گفتم:

عزیز دردانه و لوس نیست.او برای خودش مردی شده مردی که تمام شرایط سخت زندگی را درک می کند.او به تو 

ی خوب و هدفت ایمان داره ، من هم همینطور.زندگی روزهای سخت بسیار داره ولی باید تحمل کرد به امید روزها

تو راهی که رفتی برگشتی در آن نیست.خودت هم از روز اول می دانستی و من هم قبول کردم پس جای هیچ گله و 

شکایتی نیست.دلم نمی خواهد تو را گرفته ببینم.خدا رو شکر کن از اینکه دور هم هستیم.این نعمت بزرگی 

چقدر برایم حرف می زدی؟من هرچه یاد گرفتم از  است.یادته همیشه می گفتی لبخند بزن.حاال اون روحیه کو؟یادته

 "تو بود ولی حاال می بینم همه چیز را فراموش کردی تو نباید ناامید شوی.

خوشحالم که چنین روحیه ای داری.مثل همیشه حرفهایت دلگرم کننده است.بهتره "تبسمی به رویم زد و گفت:

 "شماها به خانه قبلی برگردید اونجا راحت ترید.

اینقدر نگران ما نباش!مدتهاست به اینجا خو کرده ایم.تا موقعی که آن جا بودیم همه باهم بودیم.مادر، تو، "تم:گف

ولی اینجا فرق داره.از اول من و روزبه تنها بودیم.تازه من اینجا مشتری های زیادی دارم نمی خواهم آنها را از دست 

ده با او حرف بزن مثل یک مرد با او رفتار کن.او دلش می خواهد بدهم.حاال این حرفها رو بذار کنار روزبه بزرگ ش

 "خیلی حرفها را از زبان تو بشنود تا از زبان من.

 ":به یاد گلخانه چند بوته نشاندم."دست او را گرفتم و به طرف حیاط رفتیم. و باغچه فسقلی را نشانش دادم و گفتم

و بعد متعجبانه نگاهم "به به شمعدانی، اطلسی ، شب بو"د و گفت:نگاهی به سراسر باغچه انداخت و نفش عمیقی کشی

 "پس گل یاس کجاست؟تو که عاشق این گلی."کرد و گفت:

نمی دونم چند بار قصد کردم که نهالی بنشانم ولی نتوانستم گل یاس مرا به یاد مظلومیت مرد بارانی می اندازد 

 "راستی از او چه خبر؟

هیچ خبری از او ندارم.ولی اینطور "در حالی که دست و پای خود را گم کرده بود گفت:نگاهی به صورتم انداخت و 

 "شنیده ام که او را به حبس ابد محکوم کرده اند

فکر می کردم جرم او خیلی سنگینتر باشد باید خدا را شکر کرد.شاید هم عفو هم شامل "نفسی کشیدم و گفتم:

 "ندحالش بشود و بعد از مدتی او را آزاد کن

از وقتی کاووس آمده بود بیشتر مراقب رفت و آمدمان بودیم به بهانه ی زیادی سفارشات بسیاری از مشتری ها را از 

سر باز کرده بودم.با صدای کوبش در دلمان می ریخت و با شنیدن هر صدای پایی از کوچه نگاهمان به هم گره می 

ت از خانه خارج می شدم.روزبه هم کلید داشت فقط ایرج خورد.هر چیز کوچکی برایمان مشکوک بود.خودم به ندر

بود که گاهی سری بهمان می زد.او هم رمز داشت سه تا کوبه ی مقطع ، کاووس همیشه آماده فرار بود.حتی با کفش 



در خانه راه می رفت.در طی این چند روزه که باهم بودیم تشویش و نگرانی در صورتمان نمایان بود.کسی دیگری را 

وم نمی کرد که چرا نگرانی حال و روز همگی خراب بود حتی روزبه او هم نگران پدرش بود.از اینکه خود را به محک

 خطر انداخته بود تا پیش ما باشد ناراحت بود و می ترسید که برایش اتفاقی بیفتد.

ن را جلب کرد چهار روز از آمدن کاووس گذشته بود و مشغول صرف شام بودیم که ناگهان صدای در توجه ما

 سه._دو_یک

و از جا برخاست که به طرف در برود هنوز از پله ها سرازیر نشده بود "آخ جون عمو ایرج!"روزبه از جا پرید و گفت:

روزبه صبر کن! فکر نمى کنم ، عموت باشه، بهتره از پنجره به بیرون "که نمی دانم چه حسی از درونم او را صدا کرد:

از این که او به سمت پنجره برود چراغ را خاموش کردم و آهسته دریچه را باز کردم. همه جا و قبل « نگاهىبیندازى.

تاریک بود و نمى شد تشخیص داد پشت در چه کسى است! مى خواستم فریاد بزنم ایرج که کاووس جلو دهانم را 

 و خیلىسریع به سشمت راه پله پشت بام رفت.« هیس، باید بروم.» گرفت و گفت: 

سه. قلبم چنان مىتپید که صدایش را مى شنیدم. دستانم یخ کرده بود و روزبه را محکم  -دو -ره صداى در: یکدوبا

در بغل گرفته بودم. آنها که متوجه شدند ما بویى برده ایم، آن چنان شروع به در زدن کردند که هر آن ممکن بود 

لف کنم. به سمت در رفتم.تا چفت در را زدم آنها که پشت در را از پاشنه بکنند. بیشتر از این نمى توانستم وقت را ت

در بودند مجال آن را ندادند که من کنار بروم و آن چنان محکم در را به عقب هل دادند که چهار انگشتم بر اثر 

برخورد به دیوار ساییده و زخمى و خون آلود شد.آن قدر ترس از گرفتار شدن کاووس ذاشتم که درد دستم را حس 

دم.چهار نفر بودند، همه خانه را زیر و رو مى کردند، لباس هاى مشترى ها را پاره کردند، هر وسیله اى که به نکر

دستشان مى رسید داغون مى کردند، کمدها را بیرون ریختند. دو نفرشان به سمت پشت بام رفتند و تا چند خانه را 

امیدانه برگشتند و گفتند هیچ خبرى نیست آن موقع نفس جستجو کردند ولى نتوانستند کاووس را پیدا کنند. وقتى نا

راحتى کشیدم و بر اثر چکیدن خون دستم به روى پایم، درد دستم را حس کردم، آنها که نمى گذاشتند از جایمان 

 تکان بخوریم به روزبه اجازه دادند که با پارچه زخم را ببندند.

کاله به سر داشتند. قیافه شان رعب آور بود و من و روزبه از  همه ى آنها بالاستثناء کت و شلوار مشکى به تن و

وحشت نمى دانستیم چه باید بکنیم یکى از آن ها که سمت باالترى داشت کالهش را از سر برداشت و عرق پیشانى 

 اش را پاک کرد و گفت:

 «ما از طرف دادستانى اجازه ى خشونت نداریم، بهتره خودتان بگویید او کجاست.» 

 «نمى دونم.» که از شدت درد دست به خودم مى پیچیدم گفتم:  من

با عالمت سر جوا منفى دادم. بعد با یکى از هم « تلفن دارید؟» مدتى در اتاق راه رفت و بعد رو کرد به من و گفت: 

نى از قطارانش نجوا کرد و یکى از زیر دستانش را بیرون فرستاد، دقایق به کندى سپرى مى شد. روزبه که نگرا

همین یک جمله مرا « مادر نترس، من در کنارت هستم.» صورتش مى بارید همان طور که کنارم ایستاده بود گفت: 

محکم تر کرد و قوت قلبم داد. لرزشى سراپایم را فرا گرفته بود، ولى سعى داشتم خودم را قرص و محکم نشان 

جلو چشمانم نمایان شد. در فکر و خیال بودم که آن دهم. کاووس در چه حالىاست، قیافه ى متبسم و مهربانش در 

ما » طرف از راه رسید و پچ پچ مختصرى کردند و همان شخص که حدس مى زدم رئیس است رو به من کرد وگفت:

و زیر لب « مى رویم و فدرا رأس ساعت هشت صبح به دنبالتان مى آییم، بهتر است دست از پا خطا نکنید.



ت نکنید، با احترام رفتار کنید، کسى را آزار ندهیم، منظورش از این کارها چیست؟ من که خشون» غرولندکنان گفت: 

 «نمى فهمم.

تا صبح از درد خواب به چشمانم نرفت. دستم متورم وسیاه شده بود و دوتا از انگشتانم را نمى توانستم حرکت بدهم. 

ى است که ادعا مىکند مرا دوست دارد، انسان به احتمال زیاد شکسته بود. خنده ام گرفت! این در دهدیه ى کس

همیشه منتظر است که دشمن به او ضربه بزند و دلیلش هم خیلى روشن و واضح است، دشمن! منتظر لطف و مرحمت 

از طرف او نیستى ولى خنجرى از یک دوست مى خورى نه تنها جسمت بلکه روحت را هم زخمى مى کند. دل و قلبت 

 ن به مراتب دردآورتر از زخمى است که بر پیکرت مىخورد.را مى شکند و این شکست

در طول راه آرامشى بر وجودم مستولى شده بود، ن هاحساس ترس داشتم نه وحشت. مى دانستم با خسرو روبرو مى 

شوم. شاید اگر کسى دیگى یا زمان دیگرى بود فرق داشت ولى حاال خنجر را از رو بسته و خود را براى مبارزه آماده 

 کرده بودم. مبارزه اى براىحق حیات، دوست داشتن.

کریدور دادگسترى شلوغ و پر ازدحام بود، ولى من فقط صداى پاى خود را مى شنیدم. مثل کسى بودم که به میل 

خود به قربانگاه مى رود و سعى مى کند ترس را از خود دور کند. آن چنان خود را محکم گرفته بودم که حس مى 

در پشت میز کارش نشسته بود و وانمود  "بفرمایید!"قبض شده است. صدای او را از پشت در شنیدم: کردم بدنم من

می کرد که پرونده ای را مرور می کند و سعی می کرد حضور مرا نادیده بگیرد. به همان حالت بدون این که تکانی 

شستم. مدتی به همان حال گذشت. با این بر روی صندلی ن "بفرمایید بنشینید."بخورد و یا سرش را بلند کند گفت: 

کارش می خواست خود را بی اعتنا نشان دهد تا بتواند مرا در حکم یک مجرم بازجویی کند. سیگاری از جاسیگاری 

برداشت و با فندک آن را روشن کرد. پک محکمی به آن زد و از جایش برخاست و به طرف قفسه رفت کتابی 

اگهان نگاهش بر روی دستم میخکوب شد. بدون این که سرش را باال بیاورد برداشت و مشغول ورق زدن شد. ن

 "چی شده؟"گفت: 

آن چنان با شنیدن این سخن تکان خورد که وحشت کردم. کتاب را  "پذیرایی دیشب شماست."با پوزخندی گفتم: 

با که مبارزه می کنم؟  به روی میز پرتاب کرد و در چشمانم خیره شد و باز هم مثل همیشه دلم ریخت. خدایا من

برای چه از حقیقت فرار می کنم؟ چرا همیشه دوست داشتن او را انکار می کنم؟ چرا هر وقت نیم نگاهی به خاطرات 

گذشته می کنم خود را نهیب می زنم و زودتر از آنچه فکرش را بتوان کرد خود را به فکری دیگر یا کاری دیگر 

خوبی هایش همه چیز را به فراموشی می سپارم و از این که به یاد او افتادم سرگرم می کتم و یا به یاد کاووس و 

 احساس گناه می کنم. نکند هنوز عالقه ای به او دارم؟ و از شرم نگاهم را از او گرفتم.

خیلی فوری نگهبان را صدا کرد و از او خواست هر چه زودتر مامورهای شب قبل را پیدا کرده و به اتاق او احضار 

حاال بهتره برایم تعریف کنی دیشب چه اتفاقی "ند. بعد از رفتن نگهبان با عصبانیت و با صدای نسبتا بلندی گفت: کن

لحن سخن گفتنش بهم برخورد. او چه حقی داشت که با من چنین سخن می گفت؟ کاووس هنوز این چنین  "افتاده؟

ر دستت نیستم که این طور حرف می زنی اون ها من مامور زی"سرم فریاد نزده بود. بدون درنگ در جواب گفتم: 

هیچ گناهی نداشتند دستور مافوقشان را اجرا و طبق حکم عمل می کردند. پس بهتره در این جریان کسی را مقصر 

 "ندانی.

آنها هم دستورهای شما را مو "گفتم:  "ولی من به آنها سفارش کردم که از خشونت بپرهیزند."با لحنی آرام گفت: 

 "و اجرا کردند. حمله ی شبانه، سلب آسایش از مردم، رعب و وحشت.به م



 "من فقط وظیفه ام را انجام می دهم."زیر لب زمزمه کنان گفت: 

 "وظیفه یا تصفیه حساب شخصی؟"گفتم: 

او علیه امنیت ملی دسیسه چیده، او خائن به مملکت "دستانش را درون موهایش کرد و آنها را چنگ زد و گفت: 

 ".است

او خائن به ملتش نیست. او حقایق را برای مردم فاش می کند. شاه و امثال تو را "از کوره در رفتم و با پرخاش گفتم: 

به رسوایی می کشد و این برای شما جالب نیست و تو هم که همیشه منتظر چنین لحظه ای بودی که پشت او را به 

تقام بگیری! تو یک دادستانی و باید پی جوی قضیه باشی اما خاک بمالی. از فرصت استفاده کرده و می خواهی ان

کالهت را قاضی کن ببین آیا اگر کس دیگری هم بود با این اشتیاق دنبال پرونده اش بودی؟ یا این با دیگران فرق 

دیگران  دارد؟ ببین چقدر به دنبال انجام وظیفه هستی و چقدر دنبال دلت و کینه ای که از او به دل داری؟ کاووس با

برات زمین تا آسمون فرق داره درست نمی گم؟ بگذار خودم جواب بدهم: البته و صد البته که فرق داره! آقا رقیب 

عشقیش را می خواهد از معرکه بیرون کند! حاال به چه قیمتی و چقدر حق و ناحق در این راه بشود برایت مطرح 

 "نیست.

او هیچ گناهی نداره! چرا "غضم را فرو خوردم و با ارامش ادامه دادم: سکوتی کردم تا لرزش صدایم را حس نکند و ب

می خواهی تالفی تمام ناکامی هایت را سر او درآوری. اگر در این جریان کسی مقصر باشد من هستم. این من بودم 

دوستی و که به همه چیز پشت پا زدم. اگر بالیی هست باید سر من بیاوری. او مرد خوبیست. سرشار از محبت و 

گذشت. عاشق بودن را از او بیاموز! قلبش ماالمال از عشق است. همیشه قضایا را به دیده ی مثبت نگاه می کند حتی 

 "از تو هم کینه ای به دل ندارد. او...

نمی خواهد خوبی هایش را به رخم بکشی! همین "نگذاشت جمله ام را تمام کنم و با تندی میان حرفم آمد و گفت: 

ت ک از او متنفر باشم وقتی از زبان کسی که دوستش داری تعریف و تمجید رقیب ر بشنوی؟! بارها و بارها بس نیس

گفته ام تو متاسفانه عاشق نبودی که معنی عشق را بفهمی ! عشق یعنی خواستن ، بودن ، نفس کشیدن و زندگی 

جز رسیدن به یار! حتی اگر سالها  کردن به خاطر معشوق ، حق و ناحق بکنی چون هیچ چیز در مخیله ات نیست

بگذرد نمی توانی او را از ذهنت بیرون کنی ، چون او خودت است! مگه روحت می تواند بدون جسما زندگی کند و یا 

برعکس ، خاتون واقع بین باش! تو چرا نمی خواهی حرفهایم را قبول کنی؟ او تو را از چنگم درآورده و حاال تو از من 

همه یی سعی و تالشم را برای از بین بردن او می کنم. از من نخواه که از دید قانون گذار عادل به  چه می خواهی؟ من

 «این قضیه نگاه کنم.

ما چرا هر وقت همدیگر را » به کنارم آمد و دسته صندلی را محکم گرفت و به چشمانم خیره شد و با هیجان گفت: 

عشق قدیمی موج می » م بیفتیم؟ خاتون! به خدا در نگاهت هنوز آمی بینیم باید مثل دو تا خروس جنگی به جان ه

زنه. ممکنه هیچ کس این را نفهمه ولی برای من کامال روشنه. نگاه یک عاشق از معشوق پنهان نیست. بگذار آخر این 

می گذارم هر  ماجرا به خوبی تمام بشه.... تو از کاووس جدا شو و همه چیز تمام می شه ، به همین راحتی! او را آزاد

کاری که دلش می خواهد انجام دهد و هر بالیی می خواهد به سر این مملک بیاورد. حق یا ناحق برایم فرقی نمی 

کند. برای من همین بس که تو در کنارم باشی. اصال با هم از این مملکت می رویم ، جایی که دست هیچ کس بهمان 

 «تو هم کاری بکن... خواهش می کنم ، التماس می کنم.  نرسد به خاطر تو حاضرم دست از همه چیز بکشم.



خدایا این خسرو بود که به پایم افتاده و التماس می کرد؟ احساس پوچی و سردرگمی می کردم. نمی دانستم چه کنم 

و در جوابش چه بگویم. حالت عجیبی داشتم. دلسوزی یا خواستن! نیرویی مرا به سوی او سوق می داد. هنوز بعد از 

پانزده سال شعله های عشقش در قلبم خاموش نشده بود. آیا تا به حال خودم را فریب می دادم و تمام مدت او را می 

طلبیدم؟ دلم می خواست سر او را در بغل بگیرم و پا به پایش گریه کنم. تمایل به خواستن او از یک طرف و کاووس 

م بود از طرف دیگر آزارم می داد. عشق او هیچ وقت به زور که در گوشه ای از ذهنم با دستانی دراز کرده ، منتظر

نبود. او به معنای واقعی دوست داشتن را تعبیر می کرد و خسرو به طریقی دیگر،عشق کاووس لطیف و عشق خسرو 

 وحشی بود.

روشنتر  وو این حقیقت داشت. من خسرو را می خواستم و در تمام طول این سالها خودم را گول زده بودم. هیچ چیز

از این نبود که هربار با دیدن او همان حس روز اول در وجودم زنده می شد. ولی کاووس ، او مانند نفس کشیدن بود. 

اگه او نباشد می میرم! سالها دور از خسرو توانستم زندگی کنم ولی بدون کاووس هرگز. تمام این مدت که او مخفی 

حاضر بودم به خاطر او تمام سختی ها را تحمل کنم. اما خسرو ، بعید بود شبی نبود که بدون خاطراتش خواب روم ، 

 می دانم.

بعد از این همه مدت حاال با خودم روراست شدم. چرا همیشه از نام خسرو وحشت داشتم ، چرا از او می ترسیدم؟ 

تی به محاکمهی چون او را دوست داشتم و همیشه سعی می کردم از حقیقت فرار کنم و حاال بدون هیچ رودربایس

خاتون! از اینجا می رویم. این قدر در بانکهای خارج پول » خودم نشستم. او که مرا مردد دید ، اصرار بیشتری ورزید: 

دارم که بتوانیم عمری را در کنار هم بگذرانیم. معنی عشق و دوست داشتن را بهت نشان می دهم. مردی که سال ها 

د یه زمان عشقمان بچه گانه بود ولی حاال دو تا انسان بالغیم ، هر کاری بخواهی فقط یه فکر تو زندگی کرده ... شای

 «برایت انجام می دهم . هر چه که بخواهی ، تو منو می خواهی ... تو نگاهت اینو می شه خواند. 

نش ناگهان دستم داغ شد. درست جای همان سوختگی می سوخت. یک آن به خود آمدم. خدایا او دستم را به لبا

نزدیک کرده بود و می بوسید. او چه می کرد؟ چرا اینقدر سست شده ام. چرا او از شک و تردید من سوء استفاده 

کرد. پانزده سال مقاومت کردم و حاال به همین راحتی خود را باخته بودم؟ به سرعت دستم را عقب کشیدم و او را به 

کنم تمامش کن! تو از من چه می واهی؟ چه می خواهی از  بسه ، خواهش می» طرفس هل دادم و از جایم برخاستم. 

زبانم بشنوی؟ تو برای من یک رویا هستی! غباری در دوردست ها... ولی کاووس واقعیت زندگی ام است. واقعیتی 

که روزبه را به دنبال داره! من با او هستم تا آخر هم پایش ایستادم. تو اگر مرا به دست نیاوری زندگی ات تغییری 

نمی کنه... سالها به همین منوال گذشته ، عشقی کهنه که با خاطراتش خوش هستی ولی اگه من کاووس را از دست 

بدهم، هر سه نابود میشویم. من، کاووس و روزبه. تو هم اگه هنوز رحم و شفقتی در خود میبینی پایت را از زندگی ما 

میشه ازت متنفر خواهم شد. میدونم هر کاری بخواهی بیرون بکش! این را بدان اگر او را از دست بدهم برای ه

میتوانی بکنی ولی نگذار همان یک ذره عالقه ای که نسبت به تو دارم به تنفّر تبدیل بشه، در حالی که سعی میکردم 

 جلوی اشکم را بگیرم، قصد خارج شدن داشتم که فریاد زد: از من نخواه که لطفی در حق او بکنم...

 بدون اینکه نظری به او بیندازم گفتم: در حق من چطور؟با غم و اندوه 

تا چند هفته دستم در گچ بود و بالطبع خیاطی هم نمیتوانستم انجام دهم. تازه آن شب مأمورها همه چیز را داغون 

 کردند. حتی از چرخ خیاطی هم نگذشتند.



ن خراب بود که مجبور شدم چند تکه طال خسارت مشتریها را با پس اندازی که داشتم جبران کردم. وضع مالیم چنا

بفروشم. اجاره خانه عقب افتاده بود، همسایه ها از آن شب ما را به چشم دیگری نگاه میکردند، صاحب خانه فشار 

میآورد که هر چه زودتر خانه را خالی کنیم، دوستان روزبه مثل اینکه ما بیماری مسری داریم از ما دوری میجستند. 

ه عبور میکردیم ما را به هم نشان میدادند و پچ پچ میکردند. حسابی کالفه شده بودم، از کاووس هیچ هر وقت از کوچ

خبری نداشتم، نمیدانستم چه بالیی به سرش آمده، چقدر ایندفعه زود دلم هوایش را کرده بود. پیراهنش را 

آن بگذارم و از دلتنگیهایم برایش بگویم و میبوییدم و میبوسیدم! چقدر به سینه ستبر او احتیاج داشتم تا سر بر روی 

 او مانند یک سنگ صبور به حرفهایم گوش دهد و با آن صدای زیبایش آرامم کند.

بارها حرفهای خسرو را در ذهنم مرور کردم. در تمام این سالها بر روی احساساتم سرپوش گذاشته و خفقان گرفته 

رده ام احساس شرم داشتم و فکر میکردم خیانت بزرگی مرتکب شده بودم و حاال از اینکه صادقانه با خودم خلوت ک

ام. حس خیانت در وجودم شعله ور شده و مرا عصبانی و بد خلق کرده بود. وقتی به یاد کاووس میفتادم، شرمنده 

که اگه  میشدم. از خوبی و صفا و صمیمیت او سو استفاده کرده بودم. او به من اعتماد داشت. و مرا شیرزنی میپنداشت

در یک فوج سرباز هم میرفت غمی به دل نداشت. ولی من چقدر راحت گذشتم خسرو دلم را به بازی بگیرد و با 

احساساتم بازی کند. عذاب وجدان آزارم میداد، برای رهایی از غم و غصه تصمیم گرفتم چند روزی به شیراز بروم. 

 قدیمی ٔ  ه و اجاره دادن آن. دلم نمیآمد آن را بفروشم. خانههم برای دیدار از خانواده و هم برای فروش اثاثیه خان

 .بود وجودم از بخشی

محمود به استقبالم آمد، چاق و جا افتاده شده بود. چقدر دلم هوای تک تک خانواده را کرده بود. با دیدن خانم 

تیاج داشتم. آنقدر دلم کوچک مثل اینکه دنیا را بهم داده بودند. سرم را روی سینهاش گذشتم. به این آغوش اح

گرفته بود که توان خودداری نداشتم، با دیدن آنها بیشتر احساس تنهائی کردم. عقدهای که در دلم تلنبار شده بود 

مانند غدهای سر باز کرد و اشکم سرازیر شد. در آن جمع فقط آقا جون دردم را میدانست و دیگران به حساب 

افتادم که وقتی از تهران میآمد چه حال و روزی داشت و حاال من هم شده بودم دوری از خانواده گذاشتند. یاد گیسو 

مثل او، با این تفاوت که او از خسرو مینالید و من از غم بی کسی، از خانم کوچک گالیه کردم که چرا سری به 

دیم را نداشت با دخترش نزده است. محمود و بانو و گیسو را به بی معرفتی متهم کردم، آقا جون که دیگر توان ق

دستانی لرزان لیوان ابی به دستم دادند و گفتند: بخور دخترم تا حالت جا بیاد. خوب حاال از خودت بگو! کاووس خان 

 ما ی ٔ  و روزبه چطورند؟ چرا با آنها نیامدی، از رازداری پدر خوشحال بودم. او طوری رفتار میکرد مثل اینکه هر سه

تفاقی نیفتاده. من هم که تازه حواسم سر جایش آماده بود گفتم: فصل کار و مدرسه ا هیچ و میکنیم زندگی هم کنار

 است. انشااهلل تابستان همگی با هم میآییم.

آن شب به مناسبت آمدن من تمام اعضای خانواده دور هم جمع شدیم. شوهر گیسو مرد نازنینی بود و شهال او را 

ا که خسرو از او دریغ کرده، آقای قنبری به او هدیه داده بود. جلیل مانند یک پدر دوست داشت. تمام محبت هایی ر

برای خودش مردی شده و سال اول دانشکده را پشت سر گذاشته بود و بانو دلش میخواست هر چه زودتر او را 

ب میگفت: داماد کند. نظر بانو، شهال بود و از همان کودکی او را برای پسرش کاندید کرده بود و آقای قنبری در جوا

من حرفی ندارم اگه دختر راضی باشه میبرکتن باشد. فقط باید کمی صبر کنید تا شهال تحصیالتش تمام شود، چه 

 کسی بهتر از جلیل آقا.



خانم محمود پا به ماه بود، سنگین شده بود و به سختی راه میرفت. آقا جون و خانم کوچک خیلی مراقبش بودند و 

 ان بود. اولین نوه پسری! با شوق و اشتیاق منتظر به دنیا آمدنش بودند.خوشحالی در سیمایشان نمای

عکسهای جدید احمد را دیدم و آخرین نامهاش را خواندم. احوال تک تک اعضای خانواده را پرسیده و کسی را از 

و زن نگیرد!  قلم نینداخته بود. خانم کوچک نگرانش بود. مگفتند: میترسم موهایش هم مانند دندانهایش سفید شود

خاتون جان، مادر! تو یه نامه براش بنویس. میدونی که احمد و محمود به تو عالقه زیادی دارند، حرف تو را پس 

نمیزند. بنویس یا خودش دختری انتخاب کند و یا ما از اینجا کسی را برایش در نظر بگیریم. راستی مادر دخترهای 

 بت را داد که تو پی جوی کارش باشی، با فخری خانم حرف بزن.فخری خانم هم بد نیستند، اگه یه موقع جوا

خانم کوچک فکر میکرد رابطه ما با آنها مثل سابق است. نمیدانست که شوهرش از معاشرت با ما امتناع میکند و 

مدت  حتی عارش میآید جواب سالم ما را بدهد. با کله گنده ها برو بیا دارند و ما را به حساب نمیآورند. در تمام

گرفتاری کاووس فقط یکی دوبار آنها را دیده بودم که ای کاش نمیدیدم. چنان برخوردی داشتند مثل اینکه ما 

 جذامی هستیم و تنها چند نصیحت پدرانه به من و کاووس کردند و رفتند.

بدهم و خرت و آخر شب وقتی با آقا جون تنها شدم از حال و روز کاووس گفتم و اینکه قصد دارم خانه را اجاره 

پرتها را بفروشم. پدر حرفهایم را با صبر و حوصله گوش داد و بعد به سختی با کمک عصایش برخاست و به سمت 

گاو صندوق قدیمی رفت و دسته ای پول در آورد و به سراغم آمد و گفت: میدونم دختر با همتی هستی با هیچ وقت 

بول کنی، نه به عنوان صدقه، اگر چنین فکری میکنی، بلکه به عنوان در نمیمانی ولی دلم میخواهد این پول را از من ق

 قرض، بعد هر وقت کاووس از گرفتاری نجات پیدا کرد برگردان.

دست او را بوسیدم و به پیشانی گذاشتم و گفتم: من همیشه مدیون محبتهای شما هستم، اما فعال به این پول احتیاجی 

ضع مالیم روبراه است نه، ولی با اجاره دادن خانه و فروش اسباب و اثاثیه تا ندارم نه اینکه بخواهم بگویم که و

حدودی گرفتاری من حل میشود. چند سالی است که خونه بدون استفاده افتاده و به وسایل خانه هم که احتیاجی 

، قول دادم که هر ندارم به این فکر افتادم که درامد مستمری داشته باشم. از من نرنجید که دستتان را پس میزنم

 وقت کمک خواستم تنها به سراغ شما بیایم.

آقا جون گفتند: دخترم هر جور خودت صالح میدانی، تا وقتی که زنده ام از هیچ کاری روگردان نیستم، بعد از من 

هم وظیفه محمود است. ما همه از یک خانواده هستیم، منتی بر سر هم نداریم. وظیفه تک تکمان است که وقت 

 رفتاری هوای هم را داشته باشیم.گ

خانه بیشتر به یک خرابه شبیه بود تا جای سکونت. همه جا را خاک و تار عنکبوت گرفته بود، چند تا از قالی ها بید 

زده و غیر قابل استفاده شده بودند. دیوار اتاقهای طبقه پائین نمور شده و احتیاج به تعمیر داشت. با کمک محمود به 

سامانی دادیم و آن را روبراه کردیم. از آن خانه زیبا تنها در درختان باغ نشانه حیات میدیدئ! درختان خانه سر و 

 کاج و چنار و سرو هنوز همان ابهت قبل را داشتند.

آنها در مسیر ابی قرار داشتند که از جوی خیرات سر چشمه میگرفت. حوض بزرگ خانه که همیشه آینه آسمان ابی 

شیده شده بود و به جای ماهی های گلی، کرمها در آن وول میخوردند. از دیدن آن همه خرابی آه از بود، به لجن ک

نهادم بلند شد. باورم نمیشد که باغی به آن عظمت به چنان حال و روزی افتاده باشد. به روی ایوان ایستاده و اطراف 

ی از پله های ایوان باال آمدم و در همین جا ایستادم را مینگریستم. به یاد شب عروسی ام افتادم که با چه شکوه و جالل

و باغ رویاهایم را نظاره کردم. چقدر همه چیز زیبا و دوست داشتنی بود، چه زود کاووس در دلم خانه کرد و عاشق 



خوبی هایش شدم، روزبه عزیز دردانه را هم در همین خانه به دنیا آوردم. تمام لحظات خوش زندگی ام و گهگداری 

کی که برآن می نشست را به خاطر آوردم. چقدر فاصله؟ هیچ وقت چنین روزی را پیش بینی نمی کردم. با چه خا

عشق وعالقه ای گلخانه را ساختم. نگاهم به دنبالش رفت چه حالت اسف انگیزی داشت. یک آن مشدی یعقوب را با 

او مرا صدا می کرد، بیشتر به یک خواب شبیه آن قیافه ای عبوس که به سختی لبخند می زد، در کنار گلخانه دیدم. 

بود. سالها بود که او از پیش ما رفته بود. رویم را به طرف دیگر ساختمان برگرداندم، ولی فایده نداشت نیرویی مرا 

خانم! حاال » به طرف گلخانه می کشاند. رویم را برگرداندم این دفعه مشتی یعقوب با قیافه ای خندان صدایم زد:

 «ز ما فرار می کنید؟ بیایید... بیایید چیزی می خواهم نشانتان دهم که خوشحالتان می کند.دیگه ا

با قدم های لرزان راه افتادم. مشدی چند قدم جلوتر از من بود. در گلخانه نیمه باز بود. او از آن گذشت ولی من 

تمام وجودم را گرفت. زمانی چه با مجبور شدم دررا باز کنم. صدای جیر جیر در شنیده شد. بادیدن گلخانه غم 

طراوت و زیبا بود و حاال به بیغوله ای تبدیل شده بود. همه جا به رنگ خاک بود و حصین های گلی هم بر اثر رفت و 

آمد گربه ها شکسته بودند و ساقه های خشک شده ی گلها که هنوز درآنها باقی بود و فضای دم کرده ی آن جا حالم 

مشدی یعقوب مرا به این جا کشاند؟ او کجا بود؟ او را نمی دیدم. ناگهان او را درباالی سر بوته را بدتر کرد. چرا 

یاس دیدم که با دست اشاره می کرد. او که می دانست من چه عالقه ای به این یاس دارم پس چرا می خواست عذابم 

و نداشتم و خیلی راحت مثل دفعه ی قبل با دهد؟ او که مرا مردد دید به سراغم آمد و دستم را گرفت. هیچ ترسی از ا

بیا ببین چگونه ازیاست مراقبت کردم... مگه » او همراه شدم. مشدی یعقوب با صدایی آهسته کنار گوشم نجوا کرد:

تو آن را دوست نداشتی و برایت عزیز نبود؟ درطول این سالها خودم از او مراقبت کردم، خدایا باورم نمی شد، چه 

خدایا باورم نمی شد، چه می دیدم! جای آن یاس سوخته « آن یاس سوخته نهالی کوچک بیرون کردم، می دیدم! جای

نهالی کوچک بیرون آمده بود. فکر کردم خواب می بینم. دستانم را بروی برگهای یش کشیدم ولی رؤیا نبود. به 

و این چنین سرسبز و خرم مانده  اطراف نگاه کردم از او خبری نبود. چگونه این یاس بدون مراقبت وآب، روئیده

 بود. نکند مشدی یعقوب راست می گفت؟

آن قدر خوشحال بودم که فکر و خیال را به کناری زدم و با صدای بلند محمود را طلبیدم. او وحشت زده به سراغم 

 «؟آمد:ن محمد، محمود نگاه کن توی این صحرای برهوت این یاس روئیده... به نظر تو شگفت انگیز نیست

 «چطوری، مگه می شه.» با تعجب آن را نگاه کرد و گفت:

ناباورانه نگاهی به صورتم انداخت و هیچ نگفت. با کمک او نهال را « آخه مشدی یغقوب مراقبش بوده.» با غرورگفتم:

درتغارکوچکی نشاندم. باید آن را در باغچه ی خودمان می نشاندم. هیچ کس باور نخواهد کرد مشدی یعقوب 

 ترین هدیه را به من داد.به

بعد از این که تعمیر خانه تمام شد. سمسار پیری تمام اثاثیه را که مانند خودش پیرو قدیمی شده بودند یک جا 

خرید. خانه را به قیمت ماهی ششصد تومان اجاره دادم و باغی که سرعقد کاووس بهم هدیه داده بودبه قیمت مناسب 

  به پول نقد بیشتر از هر چیزی احتیاج داشتم و با دستی پر به تهران بازگشتم.فروختم. دراین اوضاع و احوال 

دیگه درآن محل زندگی کردن جایز نبود و خیلی سریع به خانه ی شمیران نقل مکان کردیم. هر چند که روزبه سعی 

ین که تنوعی در می کرد خوشحالی را درسیمایش پنهان کند ولی به وضوح از این وضع راضی بود. خودم هم از ا

زندگی امان به وجود آمده بود خوشحال بودم. نهال یاس را با کمک باغبان درگوشه ای از باغچه نشاندیم. حس 

کردم مشدی یعقوب درکنار اوست و از آن مراقبت می کند. سعی کردم زندگی را سخت نگیرم و محیطی خوب و 



و گهگاهی اوقات خودمان را با آنها می گذراندیم. روزبه  دلچسب برای روزبه فراهم کنم. دوستان جدید پیدا کردیم

را آزادتر گذاشتم که با دوستانش رابطه برقرا کند. او دیگر پسربچه ای دبستانی نبود.کالس هشتم را به زودی تمام 

می کرد. تالشم براین بود که زندگی را به کامش تلخ نکنم اما خودم از درون می پوسیدم. خیلی سخت است که 

ردی داشته باشی اما باالی سرت نباشد. او را بطلبی درحالی که دست نیافتنی باشد! گاهی اوقات آن زندگی ناامید م

شده بودم و بودنم را پوچ وبیهوده می پنداشتم و گاهی امید به آینده مرا مصمم می کرد تا خودم را نبازم. امید به این 

مان می ماند. فخری و حوری از چشم شوهرانشان، بعضی اوقات به که کاووس خواهد امد و این بار برای همیشه نزد

کاووس آبروی » ما سر می زدند. شاهپور برادر بزرگ کاووس که تازه فهمیده بود؛ به حوری پیغام داده بود که

 خانوادگی مارا برده است؛ خیانت به شاه! وای چه رسوایی از این باالتر، پسره سرش بوی قرمه سبزی می دهد. حرف

های بزرگ تر از دهانش می زند. بدبخت همه زندگی اش رگ و پی وجودش از شاه است، حاال که جیب هایش 

پرپول شده و دربانک های خارجی میلیون میلیون پول اندوخته می گه پیف پیف این شاه بو می ده. ای آدم نمک 

ی اش قمار و الواتی بود.. حاال چی شده؟ نشناس! این کاووس را که من می شناختم اهل این کارها نبود! همه ی زندگ

 «خدا می داند.

مسخره بود. چقدر پول پس انداز کرده بودیم که من مجبور شدم برای تکه نانی کارکنم، روزگار سختی را گذراندیم 

و تازه این حرف ها پشت سرمان بود. حتماً همسران فخری و حوری هم همین نظر را داشتند. از آنها دلخور نبودم 

چون به نظرم مغز آنها آن قدر کوچک بود که گنجایش حقیقت را نداشت. فقط ایرج بود که مانند برادری برای من و 

روزبه دل می سوزاند و از هیچ کمکی کوتاهی نمی کرد. مانند فرزند خویش برای من و روزبه رفتار می کرد، او را 

ی آمد و همراه با پسرش به کوه می رفتند. اورا با ورزش تنها نمی گذاشت و مراقبش بود. روزهای جمعه به دنبالش م

آشنا کرد و دراین راه مشوقش بود تا جایی که درمسابقات قهرمانی کشوری شرکت کرد و مقام آورد. ازکاووس 

روزبه تو باید به چنین پدری افتخار کنی! ای کاش من یک جو همت و مردانگی او را » برای او بتی ساخته بود:

 «که قید خوشی و راحتی اش را بزند و به فکر دیگران باشد انسان بزرگی است. داشتم.کسی

به زندگی جدید خو گرفتیم و با مشکالت کنار آمدیم. صبح روزبه مثل همیشه با شنیدن صدای بوق که خبر از امدن 

به دستم داد. تعجب  عمویش می داد گونه ام را بوسید و خداحافظی کرد. هنوز ساعتی نگذشته بود که مشدی نامه ای

آقای » کردم جمعه که اداره ی پست تعطیل بود، چه کسی این نامه را آورده است؟ قبل از این که سؤالی بکنم گفت:

با عجله نامه را باز کردم. خدایا دست خط « موتورسواری این را به دستم داد و گوشزد کرد که حتماً به شما بدم،

جمله ها را نمی توانستم درت بخوانم. فقط چشمانم روی کلمات جلو می  کاووس بود. آن قدر خوشحال بودم که

سالم به خاتون و روزبه عزیزم که جز دردسر برای آنها چیزی » رفت. لیوان آبی سرکشیدم و بر روی مبل لمیدم:

گذاشته ام، نداشتم. هر چه از من گالیه کنید حق دارید که حقیقت را انکاری نیست. ماه هاست که شماها را بی حبر 

گمان نکنید که عزیزانم را از یاد برده ام شماها همیشه در قلب منید! خوشحالم که به خانه برگشتید. از این که درآن 

دخمه زندگی می کردید خود را سرزنش می کردم اما حاال فکر و خیالم راحت شده، دلم خیلی هوایتان را کرده است 

نیست. تنها امید به شماهاست که مرا محکم و استوار کرده و سختی ها را ولی چه کنم که جز صبر و تحمل چاره ای 

برایم آسان نموده است. تا سه روز دیگر شخصی به سراغت خواهد آمد. بهتراست خودت شخصاً او را مالقات کنی و 

 «پیغامی را مو به مو اجرا کنی. لحظه ای دیدار فرا خواهد رسید. مشتاقانه منتظر دیدنت هستم.



بار، سه بار... نمی دانم چند بار نامه را خواندم و هر بار بیشتر از خواندنش لذت می بردم. او را خواهم دید؟ به دو

زودی زود! روزها چقدر دیر می گذرند تمام این مدتی که کاووس را ندیده بودم عذاب آورتر از این چند روز نبود. 

بود، هر روز به انتظار فردا لحظه ها را پشت سر گذاشتن  دقایق به کندی می گذشت مثل این که زمان متوقف شده

سخت و کشنده است. اما سرانجام روز موعود فرا رسید. صبح خیلی زود زنگ خانه به صدا درآمد. پسر هفده و 

هیجده ساله ی را با موتور در مقابل رویم دیدم. عبوس و بداخالق به نظر می امد. بدون این که خود را معرفی کند 

 ید: خانم مختاری؟پرس

 بله، بله، خودم هستم. -

وقت تنگ است. بهتره خوب گوش دهید، فردا رأس ساعت هشت صبح در میدان راه آهن منتظرتان هستم. با  -

 همین لباس می آیم، بهتره قیافه ام را به خاطر بسپارید. در ضمن لطف کنید خودتان تنها بیایید.

هم سوار بر موتور شد و رفت. چرا به تنهایی؟ این حق روزبه بود که پدرش را وقبل از اینکه عکس العملی نشان بد

ببیند. از این که کاووس اسمی از او نبرده بود، دلخور بودم ولی حتما برای این کارش دلیلی داشت.او آدم محتاطی 

نمیگذارم »ند.میگفتبود و بی خود کسی را به خطر نمی انداخت،روزبه هم خیلی سعی میکرد مرا متفاعد به آمدن ک

آن قدر مشتاق دیدار کاووس «تنها بری.شاید حقه ای در کار باشد.شاید اصال اون پسره از طرف پدر نیامده باشد!

بودم که حرفهای او را نمیتوانستم بپذیرم.روزبه را به هر صورتی بود راضی و خود را آماده رفتن کردم.ساعت هشت 

ت کردم.سالم کوتاهی کرد و خود را علی معرفی نمود،حدس زدم اسم صبح،پسرک را در میدان راه آهن مالقا

مستعارش باشد.تاکسی دربستی گرفت تا ما را به شهرری ببرد.در طول راه کالمی بر زبان نیاورد.مشکوکانه اطراف را 

و من به  از نظر میگذراند و به هر چیز کوچکی فوری ظنین میشد.درمحله ای قدیمی از تاکسی پیاده شدیم.او جلوتر

فاصله ی چند قدم او را دنبال کردم.موقع راه رفتن پای چپش میلنگید و آن را بر روی زمین میکشید.دو سه سالی از 

روزبه بزرگتر بود.برایم عجیب بود که پسری به این سن و سال چگونه عضو خزب شده است.او باید اآلن به دنبال 

قیافه ظاهرش که خشن و نامرتب بود اما پسر مؤدبی به نظر می درس و مشق و بازی با همساالن خود باشد.برعکس 

آمد.هرسؤالی را با بله یا خیر جواب میداد.در چشمانش برق عجیبی دیده میشد و سعی میکرد از نگاه کردن به 

 دیگران دوری کند.

پیدا کنم.به کوچه های  همه جا برایم ناآشنا و غریبه بود.اگر همین جا رها میشدم به حتم راه برگشت را نمیتوانستم

تنگ و باریک رسیدم،بوی مشمئز کننده ی فاضالب آزارم میداد.دیدن بچه هایی که در جوی پرلجن به دنبال هم 

میدویدند،حالم را بدتر کرد.اگر به خوبی نگاه میکردی چیزی از حیات نمیدیدی،درحالی که همه زنده بودند و حق 

خواب هم نمیتوانستم چنین محلی را تصور کنم.آیا کاووس من در اینجا حیات داشتند.خدایا اینجا کجاست؟حتی در

زندگی میکند؟علی به در خانه ای رسید و به صورت رمز ضربه ای زد.پس از چند دقیقه در باز شد.به دنبالش به 

ر سرت درون خانه رفتم.خانه ای بسیار قدیمی و یا بهتر است بگویم خرابه ای که دست به هر خشتش میزدی آوار ب

خراب میشد از داالن تاریکی که سکوت آن را رعب انگیز تر کرده بود گذشتیم و قبل از این که به حیاط برسیم از 

پلکان چوبی باال رفتیم چوب ها آنقدر کهنه و فرسوده بودند که چندبار نزدیک بود زمین بخورم.علی ضربه ای به 

ت.کلید در قفل چرخید و در باز شد و او را دیدم،مثل همیشه درد اتاقی زد و به آهستگی چیزی به زبان آورد و رف

قرص و محکم با سری باال و سینه ای جلو به استقبالم آمد ولی کاووس همیشگی نبود.سعی میکرد که خود را خشنود 

نشان دهد اما از طراوت و شادابی در سیمایش اثری دیده نمیشدو در عمق چشمانش یأس و ناامیدی موج میزد.وقتی 



مرا در بغل گرفت مثل همیشه احساس امنیت نکردم.او عوض شده بود و سعی داشت مرا فریب دهد،چرا چنین 

میکرد؟او را از خود دور کردم و به روی تختی که در گوشه ی اتاق بود نشستم.نمیخواستم از همان بدو ورود همه 

م،راز دلم نمایان بود و به قول خودش چیز را خراب کنم و کار را به بحث و مشاجره بکشانم.هرچند از چهره ا

نمیتوانستم رازی را از او پنهان کنم،او هم به رویم نیاورد و سعی میکرد آن چیزی باشد که نیست.به سراغم آمد و 

خیلی دلم هوایت را کرده بود.باید حتما تو را میدیدم،روزبه چطوره؟حاال دیگه برای خودش مردی »گفت:

صدایش میلرزید.بغض «م ببینم ولی نمیشد.همین آمدن تو هم ریسک بزرگی بود.شده،نه؟دوست داشتم او را ه

داشت و در چشمانم نگاه نمیکرد.او از من چیزی را پنهان میکرد و باز هم نتوانستم طاقت بیاورم و درحالی که خود را 

با « ظورت را نمیفهمم.من»با لبخند تصنعی در جوابم گفت:« چرا داری فریبم میدهی؟»به سختی کنترل میکردم گفتم:

منظورم را خیلی خوب میفهمی.تو »عصبانیت از جا برخاستم و درحالی که بغض فرو خورده ام را مهار میکردم گفتم:

داری منو بازی میدهی!چنین وانمود میکنی که همه چیز بر وقف مراد است،ولی نیست!تو حقیقت را کتمان 

بهت گفتم تا آخرش باهات هستم اما حاال مثل یه بچه با من رفتار میکنی.میخواهم همه چیز را بدانم.از روز اول 

میکنی!بعد از شش ماه دوری دلم میخواهد کاووس واقعی را ببینم،مردی که هیچ وقت دروغ نمیگفت.مردی که 

ر سخنش برایم حجت بود،شانه هایش تکیه گاهم بود ولی حاال او را نمیبینم،همیشه امیدم به او بود.حتی زمانی که د

کنارم نبود فکرش با من بود.حرفهایش را زمزمه میکردم تا قدرت بگیرم ولی حال میبینم نه تنها از خودم دور 

 «شده،بلکه از ذهنم هم پرواز کرده و من این را نمیخواهم،میخواهم او همیشه در وجودم زنده باشد.

ل خالی کنم.دلم شکسته بود از همه چیز و از و گریستم؛گریه ای از اعماق وجودم!شاید این بهانه ای شد که عقده ی د

همه کس!از ناسازگاری روزگار از فردایی نامعلوم،از همه شاکی بودم.به دنبال دادرسی بودم ولی کاووس هم آن 

 دادرسی که من فکر میکردم نبود.

دش بود ساده و او که طاقت گریه کردن مرا نداشت به طرفم آمد و مرا در آغوش گرفت.سرم را بوسید و بوئید.خو

مرا ببخش،به خدا قسم اگه هر کاری کردم به خاطر تو بود.دلم نمیخواست که تو را بیشتر از این ناراحت کنم »پاک:

مگر از زندگی با من چه لذتی بردی که هرلحظه با خبری ناگوار تو را پریشان کنم؟خجالت میکشم؛از روی تو و 

ی رها کردم.چرا حاضر نشدم پاره ی تنم را ببینم چون نمیتوانستم روزبه شرمنده هستم که شما را در چنین شرایط

در چشمانش نگاه کنم.چون در حقش پدری نکردم!ما سالهای خوب و خوش هم با هم گذراندیم ولی اون طفلک 

چی؟هیچ چیز خوبی از من به یاد ندارد،جز در به دری و آوارگی،حق باتوست.تو باهوش تر از آنی که من بخواهم 

 «دهم اوضاع خیلی خرابه،خراب تر از آنچه بتوان فکرش را کرد. فریبت

بهت زده او را تماشا میکردم.دستانم را رها کرد و به طرف تنگ آب رفت و آن را سر کشید و همان جا پشت میز 

ک روز لو به بن بست رسیدیم!هیچ راهی باقی نمانده یا تسلیم یا اینقدر در مخفی گاه بمانیم تا ی»نشست و ادامه داد:

برویم.راه فراری نیست.همه ی اعضای گروه را گرفته اند،فقط چندتایی باقی مانده ایم.معلوم نیست امروز یا 

و دیگر ادامه نداد.سرش را با دستان گره خورده به روی «فردا...کی نوبت ما میشود خدا میداند!خودت را آماده کن.

تم.پس حقیقتی که دنبالش بودم این بود.اولین فکری که به میز گذاشت.جرأت این که از جایم تکان بخورم نداش

ذهنم رسید از دست دادن او بود.خودم از او خواستم،اصرار کردم که بگوید و حاال چرا وامانده بودم؟!باید زودتر از 

 اینها منتظر این خبر میبودم و حاال هم طبق قولی که به او داده ام باد هم پایش باشم.



یش فرو کردم،به همان نرمی و شفافی سابق بود.دوستش داشتم و نمیخواستم او را از دست دستم را در موها

تنهایت نمیگذارم و با تو هستم.نا امید »بدهم.باید راهی وجود داشته باشد.به آرامی موهایش را نوازش کردم و گفتم:

یدونم فرانسه،ایتالیا،انگلیس!یکی از این نباش همه ی راه ها که بسته نیست مثال....مثال فرار،آره کاووس،فکر خوبیه!نم

یاد خسرو « کشورهای دنیا این قدر جا داره که میتونه ما را در گوشه ای جا بدهد.من و تو و روزبه هرسه در کنار هم.

افتادم.او هم همین پیشنهاد را کرده بود.خوشبختی ام را در رفتن با او نمیدیم اما اگر با کاووس میرفتم حتم داشتم 

 بخت ترین زن عالم بودم.خوش

یادته زمانی بهم گفتی که فرار راه درستی نیست،به هیچ قیمتی حاضر نیستم »کاووس بر دستانم بوسه ای زد و گفت:

شما را سرافکنده کنم،فرار یک نوع مرگ زودرس است.باید قید یک طرفه قضیه را زد.چشمانت را به روی هم 

توانم، نه نمیتوانم!من اینجا مانده ام که مبارزه کنم،با رفتنم همه چیز تمام و به بگذاری و همه چیز را نادیده بگیری!نمی

چطوره به سراغ خسرو برویم،او میتونه »یک مرتبه به فکر خسرو افتادم و بدون تأمل گفتم:«فراموشی سپرده میشود.

امه دهم.هرگز او را اینطور ندیده با نگاه غضب الود او دیگر نتوانستم حرفم را اد«این مشکل را حل کند.به هر حال...

یعنی تو منو این طور شناختی؟آن قدر »بودم.لرزه ای وجودم را تکان داد با چشمان از حدقه درآمده فریاد برآورد:

ذلیل شده ام که برای بقای خود به التماس بیفتم!آن هم جلوی کسی که به خون من تشنه است و دلش میخواد 

متوجه نشده ای که این کار او تصفیه حساب شخصی است.پرونده های به او ربطی بیچارگی مرا ببیند؟تو هنوز 

ندارد،سمت او باالتر از این حرفها است که خودش پی جویی چنین قضایایی باشد ولی به عمد خودش اینکار را به 

دهد؟!ارزش من  عهده گرفته،او میخواد مرا از سر راهش بردارد.حاال من به سراغش بروم از او بخواهم که نجاتم

همینه که تو این طور درباره ام قضاوت کنی؟نمی خواستم روح حساس تو را برنجانم اما مثل اینکه مجبورم،بگذار از 

بی رحمی و سنگدلی او بگویم.با این که همیشه از من متنفر بود ولی با این حال دلم نمی خواست او را پیش تو بد 

و با دستان خودش شکنجه داده است تا جای مرا فاش کنند.بالهایی به سر نشان دهم.او یک یک دوستان مرا گرفته 

انها آورده که زبان از گفتش قاصر است.پای این پسر هفده و هجده ساله را ببین برای دفاع از حق به این روز 

 حکوم شد.افتاده!او حتی از یک پسر بچه هم نگذشته،مرد بارانی چه به سرش آمد،به حکم همین کثافت به اعدام م

چنان مشت محکمی به روی میز کوبید که لیوان بر زمین افتادو شکست.هیچ وقت او را به این اندازه عصبانی ندیده 

بودم.می خروشید و می غرید.به حال خودش نبود،حرف هایش را نمی توانستم و یا نمی خواستم باور کنم.خسروی 

سنگ داشت.خدایا او چه می گوید،برادرم،مرد بارانی کشته  که پیش روی من چنان زبون و بدبخت بود دلی به سختی

شده بود،ان هم به دست خسرو!در پشت آن چهره ی معصو روحی پلید وجود داشت.در کتابی خوانده بودم که 

زندانیان را با کابل برق،اتوی داغ و کشیدن ناخن شکنجه می دهند ولی برایم غیر قابل باور بود که خسرو دست به 

یات هولناکی بزند.این همان خسرو بود که یک عمر گوشه ای از ذهنم را بخود مشغول کرده؟کاووس در چنین جنا

تمام این مدت می دانست او چه حیوانی است اما کالمی بر زبان نیاورده بود.ای کاش بهم گفته بود.ای کاش چهره ی 

..عرق سردی بر پیشانی ام نشست و رعشه کریه او را به من نشان داده بود.وای خدایا!اگه دستش به کاووس برسد.

ای بر تنم افتاد و دیگر چیزی نفهمیدم.باز هم کاووس را در غباری دیدم هر چه او را صدا کردم،دور تر و دور تر می 

 شد تا جایی که دیگر او را ندیدم.با صدای بلند او را طللبیدم:کاووس،کاووس!

می شنیدم اما او را نمی دیدم.خاتون،عزیزم چی شده؟جان من  دستانش را بر روی صورتم حس می کردم،صدایش را

 چشمانت را باز کن!به خدا قصد ازارت را نداشتم،نمی دانستم طاقت شنیدنش را نداری.



جرعه ای آب به خوردم داد.بدن یخ کرده ام را مالش داد تا دوباره خون گرم در آن جریان پیدا کند.کم کم حالم 

انم را باز کردم.وقتی او را به روشنی دیدم دستانش را چنان فشردم که نشستن ناخن هایم بهتر شد و به آرامی چشم

در گوشتش را حس کردم.نای سخن گفتن نداشتم با ریختن قطره های آب به صورتم از آن حالت مسخ شده بیرون 

ارم خسرو تو را از من امدم و بدون آنکه اشکی از چشمانم سرازیر شود او را محکم در بغل گرفتم و گفتم:نمی گذ

 گیرد.من بدون تو می میرم.

کاووس سعی می کرد مرا آرام کند.تو باید محکم و استوار باشی!ضعف را از خودت دور کن!من همیشه با تو هستم 

حتی بعد از مرگ،هیچ وقت تنهایت نمی گذارم،جسم ما مدت هاست که از هم دوره ولی روحمان با همه،تا ابد!من 

هر برخوردی آماده کرده ام و نمی ترسم.دلم می خواهد همسرم هم خودش را زبون نشان ندهد.او  خودم را برای

منتظر چنین روزی است او می خواهد خواری ما ر اببیند ولی هرگز نخواهد دید.ما با هم هستیم و هیچ کس نمی 

ساله اش التیام پیدا می کند ولی  تواند جدایمان کند.او فکر می کند با گرفتن من پیروز می شود و عقده های چندین

 او هیچ وقت پیروز نمی شود.حتی با گرفتن من!چون من تو را دارم،همین که تو در کنارم هستی او زجر خواهد کشید.

تا عصر در کنارش بودم.ان قدر برایم گفت و گفت تا روحیه ام را به دست آوردم.دیگر نمی ترسیدم فقط باید مبارزه 

ای بودن و زنده ماندن.در تمام لحظاتی که زیر گوشم نجوا می کرد خشم و نفرتم نسبت به خسرو کرد،مبارزه ای بر

بیشتر وبیشتر می شد.آن شک و تردیدی که سال ها ذهنم را مشغول کرده و مرا بر سر دو راهی قرار داده بود از 

ه ی ذهنم جایی برای او پیدا نمی شد بین رفت و سینه ام ماالمال از کینه و عداوت شد،دیگر حتی در تاریک ترین نقط

و خود را سرزنش کردم که چرا زمانی دل به او سپردم!چطور انسانها تغییر میکنند؟کسی که روزی برای مرگ گل 

 سرخ اشک می ریخت حاال با خونسردی و لذت،انسان ها را شکنجه می داد.

یداری در کار نبود و یا این آخرین...نه دیگر نمی وقت رفتن بود.دیدار بعدی کی و کجا بود،نمی دانستم!شاید اصال د

 خواستم ذهنم ر ابه این مسائل مشغول کنم.باید به فکر فردا بود،فردایی بهتر از امروز.

این را به روزبه بده و از طرف من او را ببوس "کاووس از جیب پیراهنش نامه ای بیرون آورد و به دستم داد و گفت:

 بر زود خیلی ولی گردید جمع چشمانش در اشک جمله آخرین گفتن با "کرده است. و بگو که چقدر دلم هوایش

  .آمد سراغم به لبخندی با و شد مسلط خود

هنوز هم به شادابی و زیبایی همان دختر دبیرستانی  "دسته ای از موهایم را به لبانش نزدیک کرد و بوسید و گفت:

ت خودنمایی می کرد. آن چنان باوقار راه می رفتی که کسی هستی! یک جفت گیس بافته شده به روی شانه های

جرات این که نگاه چپ بهت بیندازد نداشت. از همان زمان آرزو کردم که اگه تو همسرم شدی هر شب موهایت را 

 "شانه بزنم ولی صد افسوس که زود گذشت.

 "نشود دستانم را گرفت و ادامه داد: در حالی که سعی می کرد به روی تمایالتش سر پوش بگذارد و زیاد احساساتی

با کلمه ی رفتن زانوانم سست شد ، چه زود  "خیلی حرف زدم، سرت را درد آوردم. بهتره آماه شوی ، وقت رفتنه.

گذشت! نمی خواستم این شادی را به راحتی از دست بدهم. دلم می خواست تا ابد در کنارش باشم اما امکان نداشت. 

 همین را می خواست هرگز نمی گذارم اشکم را ببیند . با او هستم و با او خواهم بود. باید مقاوم باشم. او

دیشب، شب بدی را گذراندم. خواب کاووس را می دیدم. خسته و گرفته بر روی لبه ی ایوان خانه ی قدیمی نشسته 

بر خانه حکمفرما کرده بود. بود. همه جا زیبا و با طراوت بود. سر سبزی درختان با صدای چهچه ی بلبالن آرامشی 

و بعد صورتم را بوسید و  "خاتون، وقت رفتن است، هیچ راهی وجود ندارد. "کاووس نگاهی به اطراف کرد و گفت:



یاس کبودی را به موهایم زد و رفت. هر چه خواستم او را صدا بزنم صدایی از حنجره ام بیرون نمی آمد . فریاد 

 آدم اللی شده بودم که بی خود تالش می کند حرف بزند. او دورتر و دورتر شد.کشیدم اما بی فایده بود. مانند 

هراسان از خواب پریدم، نفس نفس زنان به اطراف نگریستم، جز تاریکی هیچ نبود. ترسیده بودم. با دست های 

شدم و یا خواب لرزان چراغ خواب را روشن کردم و لیوان آبی سر کشیدم. دلم او را می خواست، هر قت عصبانی می 

 بدی می دیدم او لیوان آبی به دستم می داد، جایش خالی بود.

دیگر خواب به چشمانم راه نیافت آن چنان وحشت کرده بودم که تا چشمم گرم می شد از خواب می پریدم، پس او 

دار بودم و به به همین زودی ها رفتنی است. ساعتی با زانوان بغل کرده روی تخت نشستم و تا خروس خوان صبح بی

او فکر می کردم، بغض راه گلویم را گرفته بود. خاطرات خوشی با هم داشتیم و از به یاد آوردن آن خاطرات دلم 

 گرفت و اشکم سرازیر شد.

بعد از خواندن نماز صبح پای سجاده به خواب رفتم. آفتاب در اتاق پهن شده بود که بیدار شدم. چادر نماز را تا 

به روی مهر گذاشتم و دعای صبح گاهی را طبق عادت همیشه خواندم مهر را بوسیدم و هنوز نیم خیز کردم و سرم را 

نشده بودم که ناگهان نگاهم به دسته ای از یاس های کبود افتاد. باورم نمی شد خدایا اینها از کجا آمده بودند؟ چه 

 یی؟کسی این یاس ها را بر روی سجاده ی من گذاشته ، روزبه ،روزبه کجا

یاس ها را در دست گرفتم و بوییدم. رنگش به کبودی آسمان بود، سایه ی روزبه را بر روی دستان حس کردم . از 

این یاس ها را نگاه کن ،ببین چه  "شدت هیجان نمی توانستم خود را کنترل کنم. آب دهانم را قورت دادم و گفتم:

 "زیباست! تو می دونی اینها را چه کسی آورده؟

البته که می دونم!من اینها را برای مادر عزیزم چیده ام. گل همان نهالی است که  "یی خندان نگاهم کرد و گفت:با رو

از شیراز آوردید. صبح زود که برای ورزش به حیاط رفتم نظرم را جلب کرد. هنوز یاس به این خوش رنگی ندیده 

تایی چیدم و برایتان آوردم. خواب بودید دلم نیامد بودم و چون می دانستم شما گل یاس را خیلی دوست دارید، چند

 "بیدارتان کنم ، برای همین به روی سجاده تان گذاشتم.

پس این یاس من بودکه گل داده بود آن هم گلی به رنگ کبود! باور کردنی نبود، فکر می کردم باید گل های یاس 

را دیدم حرف روزبه باورم شد. او تولدی دوباره سفید باشد. دوان دوان به سمت حیاط رفتم وقتی یاس های کبود 

پیدا کره بود منتها به رنگی دیگر، آن قدر ذوق زده شده بودم که تا ساعاتی خواب شب قبل را فراموش کردم اما کم 

کم همه چیز را به خاطر آوردم. پیغام کاووس آشنا بود، می دانستم که به من دروغ نمی گوید حتی در عالم خواب، 

مادر چی شده؟ دلم نمی خواهد هیچ وقت تو را ناراحت و  "که مرا اندوهگین دید به سراغم آمد و گفت:روزبه 

بعد یکی از یاس ها را برداشت و به کنار موهایم زد . خدایا درست مانند همان کاری که کاووس انجام  "غمگین ببینم.

کربالیی سخن می گفت . دلم فرو ریخت، با داد. در همین موقع صدای زنگ در شنیده شد ایرج بود که با مشدی 

 را کاووس "روزبه خوش و بشی کرد و از او لیوان آبی خواست و بعد به سراغ من آمد قبل از اینکه حرفی بزند گفتم:

  .کرد نگاهم متعجب ای قیافه با او و "گرفتند؟

در این مدت تنها کاری که توانستم  یک ماهی از دستگیری کاووس می گذشت اما هنوز اجازه ی مالقات نداده بودند،

وقتش رسیده، به کمکتان احتیاج دارم، کاووس  "انجام بدهم گرفتن وکیل بود. با آقاجون تلفنی تماس گرفتم و گفتم:

و دیگر جلو زبانم را نتوانستم بگیرم . هر چه در دل داشتم بیرون ریختم. آقاجون مرا به صبر دعوت  "گرفتار شده.

ور و بردبار باش. زندگی، سختی و باال و پایین داره؛ مشیت الهی بر این بود. امیدت فقط به او باشد دخترم! صب "کرد:



که جز او کسی نمی تواند کمکت کند. و ارحم الراحمین است، من همیشه به تو افتخار می کردم، تو دختر خودداری 

 قدر آن و "راه نده که خدا با توست!هستی!کسی هستی که از هر آزمایشی سربلند بیرون آمدی، هراس به دلت 

 را هایم غصه و غم داد، می دلداری و کرد می نصیحت مرا آقاجون وقت هر. کردم سبکی احساس که گفت و گفت

  .رفتم می ها سختی با مقابله به بهتر ای روحیه با و کرد می آرامم ها مدت تا هایش حرف. کردم می فراموش

 یک پایه وکیل مظفر آقای سراغ تومان پول به تهران فرستاد. به اتفاق او و ایرج به آقاجون محمود را با بیست هزار

 اهمیت برایم چیزها این ولی بود گران بسیار دستمزدش و بود شهر وکالی بهترین از یکی او. رفتیم دادگستری

وختم. وقتی فهمید که فر می را ام زندگی ی همه بود الزم اگر. بود مهم برایم کاووس آزادی فقط و فقط نداشت،

 زندانی است اول زیر بار نرفت اما وقتی حق الزحمه ی او را دو برابر کردیم قبول کرد.

با همه دوندگی های آقای مظفر هنوز از کاووس خبری نداشتیم. نمی دانستم چه بالیی به سرش آورده بودند، آیا او 

آوردن صحنه های تلخ شکنجه، بدنم یخ می کرد. حال و روز را شکنجه می دادند؟ با کابل، کشیدن ناخن... از به یاد 

خوبی نداشتم. سردردهایم حتی با خوردن مسکن التیام پیدا نمی کرد و گاهی همراه با تشنج تمام وجودم را می 

لرزاند. در تمام این مدت روزبه در کنام بود و یک لحظه مرا تنها نمی گذاشت. هر دو درد مشترکی داشتیم، از دست 

ادن عزیز! غمخوار یکدیگر شده بودیم و سعی می کردیم همدیگر را تسلی دهیم و آن قدر دلمان نازک شده بود د

 که با تلنگری خیلی زود می شکست.

خانه شلوغ تر از قبل بود. فخری و حوری هر روز سری به ما می زدند حتی شاهپور هم یکی دوبار به سراغمان آمد. 

فکر خوب و بد بودنش نبودیم همین که از کاووس خبری برسد، لحظه شماری می همه منتظر خبری بودیم. در 

 کردیم. انتظاری عذاب آور، رنجمان می داد. کاری از دست هیچ کس بر نمی آمد و همین بیشتر آزارمان می داد.

چه ات چشم به محمود و ایرج شبانه روز در کنارمان بودند، هرچه به محمود اصرار کردم که بهتره برگردی زن و ب

تا خبری از کاووس به دست نیاید »راهت هستند، خانوم جون و آقا جون بهت احتیاج دارند زیر بار نرفت و گفت:

ایرج هم که جای خود داشت. مانند پدری مراقب روزبه بود و مانند برادری مرا دلداری می داد. « تنهایت نمی گذارم.

 و کوفته بدون هیچ نتیجه ای به خانه اش بر می گشت.از صبح علی الطلوع می آمد و آخر شب خسته 

این پرونده برایم خیلی »یک روز آقای مظفر حضورا به مالقاتم آمد و از روند کارام برایم گفت و در آخر متذکر شد:

عجیبه! حتی به من که وکیل قانونی همسرتان هستم اجازه مالقات نمی دهند. به هر طرفی که می روم به در بسته 

 «خورد می کنم! به نظرم یک نفر کله گنده توی ماجرا دست دارد، چرا و به چه علت این را هم نمی دانم.بر

اما من به خوبی می دانستم آن یک نفر کیست! کسی که به خون کاووس تشنه بود. خسرو، شاید بهترین روزهای 

ده بود و حاال روز موعود فرا رسیده که خوش زندگی اش را می گذراند؛ سال های سال به فکر انتقام روزگار گذران

نقشه هایی را که در ذهن می پرورانده اجرا کند. او منتظر چنین روزی بود که من به سراغش بروم و از او بخواهم که 

کاووس را نجات دهد، من ابایی نداشتم، حاضر بودم به خاطر شویم هرکاری بکنم اما تحقیر کاووس را نمی توانستم 

من یعنی حقیر شمردن او، یعنی نادیده گرفتنش و اینطوری او را برای همیشه از بین می بردم. نمی  ببینم. رفتن

توانستم به او خیانت کنم اگر با رفتنم او را از مهلکه نجات می دادم باید قید زندگی امان را می ذدم چون دیگر در 

 قلب او جایی نخواهم داشت.

نه از شما می خواهم کاری انجام دهید پول بدهید، رشوه بدهید و یا هر چیز مصرا»رو کردم به آقای مظفر و گفتم:

دیگری که اسمش را می گذارید، از بابت پول خیالتان راحت باشد هر چقدر بخواهید در اختیارتان می گذارم. من 



پیدا کنید. من فقط آزادی همسرم را می خواهم! به من نگویید که نشده و یا نمی توانم؛ شما وکیل هستید باید راهی 

می توانم سرنخی به شما بدهم و خواهش می کنم دیگر سوالی نکنید. گیر کار شما آقای خسرو امینی دادستان کل 

 «هستند.

پس حدسم درست بوده، کار ما خیلی مشکله! خیلی! اما با »آقای مظفر با شنیدن نام او آهی از نهاد برکشید و گفت:

 «این حال سعی خودم را می کنم.

دو هفته بعد آقای مظفر تلفنی به اطالعم رساند که وقت مالقات گرفته است باورم نمی شد. رشوه و با پارتی و یا 

عرضه ی خودش کدام یک از اینها بوده نمی دانستم و برایم هم اهمیتی نداشت. همین که به زودی کاووس را می 

تفاق آقای مظفر به طرف زندان قصر حرکت کردیم، با دیدم ارزش بسیار داشت. طبق قرار قبلی صبح روز بعد به ا

این که ایرج و محمود خیلی دلشان می خواست کاووس را ببینند، اما فقط به من و روزبه اجازه ی مالقات داده بودند. 

در طول راه دستان روزبه را در دستم می فشردم از این که دوباره این خانواده ی کوچک دور هم جمع می شدند، 

ال بودم. حرف های زیادی برای گفتن داشتم بارها و بارها آنها را در زیر لب زمزمه کردم که مبادا یادم برود خوشح

 و یا کلمه ای را از قلم بیندازم.

تا کارهای اداری انجام شود، مدتی از وقتمان گرفته شد. در هر اتاقی که پا می گذاشتیم ما را به چشم یک جانی 

مسری برانداز می کردند و از صحبت کردن با ما طفره می رفتند. شاید این برخورد برای  خطرناک و یا یک بیمار

آقای مظفر ناراحت کننده بود ولی من و روزبه اهمیتی نمی دادیم. آن روز بهترین روز زندگی مان بود و نمی 

شد مثل این که به سوی آزادی  خواستیم با مسائل پیش پا افتاده آن را خراب کنیم. وقتی درهای زندان به رویمان باز

 قدم بر می داشتیم.

به اتاقی نسبتا بزرگ وارد شدیم که غیر از یک میز و چند صندلی چیز دیگری در آنجا به چشم نمی خورد. نور کم 

سویی اتاق را در بر گرفته بود، کم کم چشمانمان به نور عادت کرد و به روی صندلی های یخ کرده نشستیم. سکوتی 

گیز آزارمان می داد. دقایق به کندی می گذشت، قیافه ی مضطرب روزبه را از نظر گذراندم، نمی توانستم در رعب ان

چشمانش نگاه کنم چون به مراتب بیشتر از او خودم را باخته بودم و فقط لبخندی گذرا او را به آرامش دعوت کردم. 

دای پای دو نفر بود، یکی کوبیدن کفشی به روی ناگهان صدای پایی از راهرو شنیده شد. بیشتر که دقت کردم ص

زمین و دیپری کشیدن شدن یک دمپایی که لحظه به لحظه به ما نزدیک تر می شد. در باز شد و در چارچوب آن 

هیکل نحیفی نمودار شد که هیچ شباهتی با کاووس من نداشت. از آن شانه های پهن، سینه ی ستبر و قامت محکم و 

نمانده بود. با دیدن ما سعی کرد خود را قرص و محکم نشان دهد و قامت خمیده ی خود را راست استوار اثری باقی 

کرده و وارد اتاق شد و با دنبال او پاسبانی به درون آمد. روزبه آن چنان ذوق زده شده بود که سراسیمه از جایش 

اسبان باتومش را میان آنها حائل برخاست و به سوی پدرش شتافت و می خواست خود را در آغوش او بیفکند که پ

و بعد دست های کاووس را باز « قدغن است.»کرد و با صدایی خشن که نمی شد مهر و محبت در آن پیدا کرد گفت:

 کرد و چند قدم به عقب رفت و در جایش میخکوب شدو کاووس صندلی

مام حرف هایی را که چندین بار را به عقب کشید و به روی آن نشست، تا لحظاتی هیچ کس لب به سخن نگشود. ت

در ذهنم تکرار کرده بودم به باد فراموشی رفته بود. و به او چشم دوختم، خیلی ضعیف شده بود اما چشمانش هنوز 

هم به درخشندگی همان روزی بود که برای اولین بار دیدمش، با لبخندی مهربان ما را تماشا می کرد. برای چندمین 

 م. دلم نمی خواست این شادی که به سختی به دست آمده بود به یک باره خرابش کنم.مرتبه بغضم را فرو خورد



می بخشید که خلوتتان را به هم می زنم ولی ما وقت زیادی »آقای مظفر که سکوت را طوالنی دید به زبان آمد و گفت:

عی خودم را برای آزادی شما من مظفر وکیل شما هستم وتمام س»و رو کرد به کاووس و خود را معرفی کرد:« نداریم.

می کنم و تنها چیزی که از شما می خواهم صداقت است. با من روراست باشید که اگر غیر از این باشد نمی توانم 

کمکتان کنم، در ضمن شما یک زندانی سیاسی هستید و باید بیشتر مراقب اعمالتان باشید، حتی صحبت هایی که با 

روزی بر ضدتان استفاده شود. حواستان باید جمع باشد. متاسفانه موانع در راه شما هم بندی هایتان می کنید ممکنه 

فراوان است و من با هزار بدبختی توانستم این مالقات را جور کنم، ژس بهتره وقت را هدر ندهیم، چون هر دقیقه 

رم، حتما حرف برای گفتن من شما را تنها نمی گذا»و در حالی که از جایش برمیخاست ادامه داد:« اش ارزش دارد.

 «بسیار دارید. به سراغتان خواهم آمد منتظرم باشید.

و « ژدر این جا راحتی، اذیتت نمی کنند؟»بعد از رفتن آقای مظفر، روزبه بدون اتالف وقت رو کرد به کاووس و گفت:

م که غصه ی ما را می نگران من و مادر نباش! خودم مراقبش هستم می دون»بدون این که منتظر جواب بماند گفت:

 «خوری ولی به من اطمینان داشته باش.

حسابی مرد شده ای! حاال خیالم راحته که یک مرد در »کاووس در حالی که اشک در چشمانش جمع شده بود گفت:

 «خانه هست که می شود بهش تکیه کرد، خیلی خوشحالم از این که شماها را می بینم.

تش را کنترل کند به چشمانم خیره شد نگاهش پر حرف بود اما خیلی زود نگاهش و در حالی که قصد داشت احساسا

را از من بر گرفت و صورتش را میان دست هایش پنهان کرد،به آرامی دستش را کنار زدم وگفتم:)) چرا آزارم می 

اری نتوانستم دهی؟(( او دستپاچه شد و هراسان گفت:))قصد آزارت را نداشتم،فقط شرمنده ات هستم!من،من هیچ ک

برای خانواده ام انجام بدهم و این زجرم می دهد.نمی توانم به چشمانت نگاه کنم چون خود را مقصر می دانم،اما تو 

یک پارچه خوبی و مهربانی هستی،مثل این که هیچ اتفاقی نیفتاده و بازهم امروز با همان لبخند زیبایت به استقبالم 

داکاری نیستم،چرا سرم فریاد نمی کشی؟چرا بهم خرده نمی گیری؟من آمدی و من مستحق این همه گذشت و ف

خود را از قبل برای بدترین برخورد آماده کرده ام . در تمام مدتی که حبس بودم؛این روز را با شکل های مختلف در 

بی ذهنم ترسیم کرده ام اما هیچ وقت فکر نمی کردم با چنین برخوردی روبه رو شوم. من برای تو شوهر خو

نبودم.همسری داشتی که باالی سرت نبود. همیار و همپایت نبود و فقط اسمش را یدک می کشیدی. در طول سال 

های آوارگی و در به دری آن قدر سرم شلوغ بود و گرفتار بودم که وقت فکر کردن به شماها را نداشتم، تا بدانم چه 

گذرانید؟ولی حاال که با خلوت خود تنها شدم و وقتی می کنید ؟درآمدتان از چه راهی است؟ زندگی را چگونه می 

برای نگاه کردن به گذشته پیدا کرده ام ، می بینم که بد کرده ام !بد،هم در حق تو و هم در حق تو و هم در حق 

روزبه.(( و رو به روزبه کرد و ادامه داد:))مرا ببخش پسرم !پدر خوبی برایت نبودم.می دانم که به تو خیلی سخت 

ته و من مقصرم،اما قول می دهم اگر عمری باقی بود بعد از آزادی جبران کنم . هر چند که سال های از دست گذش

رفته را نمی شود برگرداند. من برای رسیدن به هدفی بزرگ در این راه قدم برداشته ام و به آن ایمان داشتم و خودم 

راه نیست و امید و آینده را نباید از دست داد.روز هم می دانستم که آخرش به کجا ختم می شود ولی این پایان 

آزادی فرا خواهد رسید اما برای به دست آوردنش باید رنج و زحمت کشید.پسرم هیچ چیز آسان به دست نمی آید. 

پس باید سختی ها را تحمل کرد و صبور بود. حتی با از دست دادن عزیزان نباید جا خالی کرد.چه من در کنارتان 

 ه نباشم،دلم می خواهد تو راهم را ادامه بدهی.((باشم و چ



روزبه بیشتر از این نتوانست طاقت بیاورد و گفت:))ظدر این چه حرفی است که می زنید؟من پسرتان هستم.خون 

گرم شما در رگ هایم جریان دارد،به داشتن چنین پدری افتخار می کنم.شما مرد بزرگی هستید!ای کاش من هم 

اشم،ظدر هیچ نگران من و مادر نباش ما خودمان خواستیم که دنباله رو شما باشیم و به شما افتخار بتوانم مثل شما ب

 می کنیم.((

حرف های او مارا تحت تأثیر قرار داد و در حالب که سعی می کردیم هر کدام رعایت دیگری را بکنیم ، بغضمان را 

ن کردم و خیلی آرام گفتم:))کاووس...شکنجه،شکنجه ات فرو خوردیم. ناگهان سؤالی به ذهنم رسید نگاهی به پاسبا

هم می دهند؟((پبا آرامش خاطر لبخندی زد و گفت:))نگران نباش این جا راحت هستم و غیر از چند بازجویی ساده 

 تا حاال کاری بهم نداشتند.((

تالشم این است که  خیالم راحت شد و نفس عمیقی کشیدم و گفتم:))برای رهایت هر کاری می کنم .تمام سعی و

آزاد شوی؛آقای مظفر وکیل خوبی است و کارنامه درخشانی دارد او قول هایی داده و ما را مطمئن کرده ...تو هم 

 امیدت را از دست نده.((

 با لبخندی شیرین که آرامش بر دلم نشاند گفت:))دوستتان دارم و از این که شماهارا دارم به خود می بالم.((

 ن گفت:))پنج دقیقه وقت دارید.((ناگهان پاسبا

ناخواسته آهی کشیدم که با چشم غره ی پاسبان مواجه شدم،خدایا چه زود گذشت. بعد از ماه ها انتظار و دوری 

منتظر همین یک ساعت بودیم که این هم با سرعت باد گذشت.کاووس از ما مضطرب تر بود و شاید فکر نمی کرد 

،در این پنج دقیقه هر چه سؤال به ذهنمان می رسید از یکدیگر می پرسیدیم، احوال به این زودی از کنار او برویم 

دوستانش را پرسیدم . همگی را گرفته بودند حتی علی را!یک آن به یاد پدر و مادرش افتادم که چه می کشند و برای 

لی هیهات که برای دل آزادی او روز و شبشان یکی است ، ای کاش می تولنستم بر دل زخمی آنها مرهمی باشم،و

خودم هم مرهمی نداشتم.هنگام خداحافظی کاووس را امیدوار کردم که آقای مظفر را وادار می کنم که زود به زود 

 برایمان وقت مالقات بگیرد و شاید هم خودش فهمید که برای خشنودی او این سخنان را بر زبان جاری کردم.

 عد دستان او را دستبند زد و با خود برد.وقت تمام شد،صدای جدی ظاسبان شنیده شد ب

نم نم باران بر روی سنگفرش حیاط می بارید و قطره هایی از آن به شیشه ی پنجره برخورد می کرد.آسمان گرفته و 

عبوس به نظر می آمد و سکوتی همراه با آرامش،جو خانه را در بر گرفته بود. پاییز را خیلی دوست داشتم و اگر در 

قرار داشتم،حتما از این حال و هوا لذت می بردم ولی حاال همه چیز فرق می کرد؛فردا اولین جلسه غیر  شرایط عادی

علنی دادگاه کاووس برگزار می شد ،حوصله ی هیچ کس را نداشتم .فخری و حوری ساعتی پیش به سراغم آمدند و 

نمی آمد زحمت را کم کنند . روزبه هنوز به چون حال من را مساعد ندیدند،ترجیح دادند حاال که کاری از دستشان بر 

خانه نیامده بود .دلم آنقدر گرفته بود که نا خود آگاه اشکی از گوشه ی چشمم بر روی گونه ام غلطید))فردا چه 

پیش می آید؟(( ابن سؤالی بود که هر لحظه ذهنم را بیشتر به خود مشغول می کرد، حتما در طی این مدت مدارک 

ر کرده بود.فردا آس برنده در دست کیست؟این قدر از کارکرد خسرو مطمئن بودم از آقای مظفر خود را جمع و جو

مطمئن نبودم ،هدف خسرو مادیات نبود ،انتقام دیرینه ای که حاال وقت گرفتنش رسیده بود ،کینه ای که سال های 

ن آوردنش بودو حتم داشت این عمل با سال در دل پرئرانده بود و حاال به شکل غده ای درامده بود که فردا روز بیرو

موفقیت انجام می شود ،ولی آقای مضفر چه موفق شود و چه نشود پول خود را می گیرد و هیچ هیجانی در کار نیست 

که او را ترغیب کند .من فکر می کنم که او هم از خسرو وحشت دارد . از وقتی فهمیده بود او در این ماجرا دست 



. او به خوبی می دانست که خسرو مرد قدرتمندی است و سعی می کرد که موضوع خود را  دارد ،دلسرد شده بود

حفظ کند و هواد کارش را داشته باشد ،صدای تلفن مرا از آن حالت بیرون آورد.یارای آن که از جایم بلند شوم 

موشه؟((و خیلی سریع کلید نداشتم. ناگهان صدای روزبه که از در وترد می شد شنیدم:))مادر کجایی؟چرا چراغ ها خا

برق را زد و سراسیمه گوشی را برداشت و بعد از مکالمه ی کوتاهی به سراغم آمد و گونه ام را بوسید و گفت چرا در 

 تاریکی نشسته ای؟آقای مطفر بود،می گفت که فردا رأس ساعت هشت در دادگاه منتطرمان است.((

رمی دستان او لذت می بردم.کنارم نشست و گفت:))چه بر سر دستانم را گرفت. آن قدر یخ کرده بود که از گ

خودتان می آورید؟من که غیر از شما کسی را ندارم!غم دوری پدر برایم کافی نیست که باید رنج و ناراحتی شما را 

هم ببینم؟درست می شه. همه چیز درست می شه ،مگه همیشه به من نمی گویید که امیدوار باش،خدا هرگز بنده 

را تنها نمی گداره!پس اون روحیه کجا رفت همیشه شما را مثل یک کوه محکم و استوار می دیدم،در نظرم  هایش

اسطوره ی صبر و استقامت بودید .سال هاست که با نبود پدر کنار آمده بودیم ولی هیچ وقت امیدتان را از دست 

 را فراموش نخواهد کرد؛صبر داشته باشید؛صبر.((ندادید ولی حاال...عوض شده اید!فرق کرده ای،خدا با ماست و او ما 

از این که برایم حرف می زد ، احساس خوشنودی می کرد.حس خوبی که درونم را از غم و اندوه خالی میکرد.او را 

 در آغوش کشیدم و موهایش را غرق بوسه کردم،بوی کاووس را می داد.

ی داشتم و از دلشوره و نگرانی شب قبل در وجودم خبری صبح زود با روحیه یتازه از خواب بیدار شدم. حال خوش

نبود.به همراه روزبه زودتر از ساعت مقرر به دادگاه رسیدیم.آقای مظفر و ایرج ساعتی بعد به ما ملحق شدند.آقای 

ی مظفر توضیحات الزم را داد،سالن دادگاه شلوغ و پر ازدحام بود و به سختی سخنان او را می شنیدم ،هر کجا نظر م

انداختی عده ای دور هم جمع شده بودند و گه گاهی صدای فریاد به گوش می رسید،ناکهان نگاه سنگین خسرو را 

حس کردم که با گستاخی به من خیره شده بود و با لبخند آزاردهنده ای سرش را به حالت احترام پایین آورد. 

این که کاووس با من نسبتی نداشت و به عنوان  وقاحت و بی شرمی او بیشتر از هرچیزی حرصم را در می آورد. مثل

 تماشاچی به دادگاه آمده بودم.

از دیدن او لرزه ای به تنم افتاد اما نه آن لرزشی که همیشه از دیدن او بر دل و قلب و روحم می نشست؛ از او 

ازویم انداخت و وحشت داشتم و دیدنش زجرم می داد. روزبه که متوجه شد حالم خوش نیست، دستش را به زیر ب

مرا به سمت نیمکتی راهنمایی کرد. همهمه و سرو صدا آزارم می داد. قرصی را از درون کیفم بیرون آوردم و بدون 

آب آن را قورت دادم. رأس ساعت هشت و سی دقیقه کاووس را آوردند. با صالبت و محکم از دور نمایان شد. مثل 

ود و لباس زندان به تن داشت. روحیه از دست رفته اش را به دست همیشه تمیز و مرتب، صورتش را اصالح کرده ب

آورده بود و آن چنان محکم و استوار قدم بر می داشت، انگار قرار بود تا دقایقی دیگر مدال افتخار به او اهدا کنند. 

را حس کنم، دیدنش برایم مسکنی بود و گرمای نگاهش جسم یخ زده ام را آب کرد. قبل از این که بتوانم بودنش 

پاسبان با اشاره ی سر به او فهماند که باید راه بیفتد. نگاهم او را تا پشت درهای بسته دنبال کرد و من مانده، روزبه، 

و ایرج و انتظار! همیشه این لحظات به کندی می گذرد و حاالت من در آن محیط و انتظار طاقت فرسا مانند کسی بود 

دای می خواهد که هر چه زودتر این لحظات سخت و درد آور به پایان برسد، حال که او را شکنجه می دهند و از خ

روزبه هم بهتر از من نبود. با مشت های گره کرده در کریدور دادگاه راه می رفت. ایرج سعی می کرد او را آرام کند 

. قیافه ی کاووس هر ولی فایده نداشت و بر روی نیمکت به انتظار نشست. جلسه حدود سه ساعت به طول انجامید

چند که سعی می کرد ظاهرش را حفظ کند نشان از آن داشت که هنوز خیلی راه های پر پیچ به دنبال دارد. او به 



سرعت از دادگاه خارج کرده و به سوی زندان روانه کردند. گیج و منگ بودم و مغزم کار نمی کرد. فقط مردم را می 

ای مظفر رو به رویم قرار داشت ولی من هیچ عجله ای نداشتم که بدانم چه دیدم که به دنبال کار خود بودند. آق

او حرف می زد اما فقط « وضع از آن چه فکر می کردم خیلی بغرنج تر است.»گذشته است. او با تاسف زیاد گفت: 

ر چند ترور چند کلمه در ذهنم نقش بست، جاسوسی علیه امنیت کشور، ترور دو تن از مقامات عالی رتبه، همکاری د

 دیگر، گمراه کردن جوانان کشور، رهبری گروه و....

 این تنها کلمه ای که از دهانم خارج شد. دست روزبه را گرفتم و به طرف ماشین به راه افتادیم.« دروغه!»-

م که کاری آقای مظفر ما را تا خانه همراهی کرد. بیشتر از ما او خود را باخته بود و به خوبی می توانستیم حدس بزنی

از عهده اش بر نمی آید. او هم یکی از آنها بود که می دانست اگر با آنها در بیفتد حکم مرگ خود را امضاء کرده 

است.در خانه بعد از خودن چایی دم نکشیده ای که به سرعت آماده کرده بودم، پایش را روی پایش انداخت و در 

پوست کنده با شما حرف بزنم، اوضاع و احوال از آن چه فکر می  بگذارید رک و»حالی که پکی به پیپش می زد گفت:

کردم خراب تر است. ما بازنده ی این میدان هستیم! آنها آن قدر در دستگاه دولتی دست دارند که بتوانند قضایا را 

می تواند به نفع خود تمام کنند. آقای امینی بدجوری دنبال این پرونده است. من که سهله، از من گنده ترش هم ن

به نظر من ما فقط یک راه داریم تا بتوانیم آقای مختاری را از مهلکه »و بعد از مکثی ادامه داد:« کاری انجام دهد.

 «فقط شما می توانید او را نجات دهید.»و بعد نگاهی به من انداخت و گفت:« نجات دهیم...

و نکرده ام؟ با دقت به دهان آقای مظفر چشم  این جمله مرا خوشحال کرد. یعنی من می توانستم به او کمک کنم

دوختم و منتظر سخنانش بودم، پیپش را خاموش کرد و از جا برخاست، به طرف پنجره رفتم و خیلی راحت 

توبه، تنها راه نجاتش توبه است و شما تنها کسی هستید که می توانید او را به این کار تشویق کنید. آنها همین »گفت:

متهم نادم شود، خانم مختاری! این کار فقط از عهده ی شما بر می آید. او ممکن زیر بار نرود با  را می خواهند که

 «اصرار و سماجت شما حتما قبول خواهد کرد. شما زن او هستید. او را ترغیب کنید، از او بخواهید.

بالطبع با شنیدن اولین کلمات  او حرف می زد حرف هایی که به نظرم هیچ معنایی نداشت. اگر ادب را نیاموخته بودم

او را بیرون می کردم، با نگاه تمسخر آمیز به او فهماندم که به بیراهه رفته است. هر چند می خواستم به او جوابی 

 ندهم اما ناگهان کلماتی را به زبان آوردم که خودم هم فکر نمی کردم بتوانم به این صراحت بیان کنم.

سئولیت خالی کردید! پس این همه درس خواندن و دانشگاه رفتن برای همین بود که با چه راحت شانه از زیر بار م»

خونسردی از خانواده ی موکل بخواهید که او را مجبور به توبه کنند!؟ پس ریزه کاری های وکالت که این قدر از آن 

ن پول است شاید گفتن چنین دم می زنید، چه شد؟این همه هزینه کردم که فقط این را بشنوم؟برای شما که معیارتا

کلمه ای سخت نباشد ولی کاووس بهترین سال های عمرش را برای رسیدن به هدفش طی کرد برای او چند سال 

بیشتر یا کمتر زندگی کردن مهم نیست او از همه ی عالیقش گذشت حتی از زن و فرزندش حاال از او بخواهم که 

زیر بار زور نروم و حاال ازش بخواهم که از حقش صرف نظر کند  توبه کند؟او به من اموخت که حق گرفتنی است

چون دادرسی وجود ندار؟همین االن در ذهنم میتوانم مجسم کنم که با خواستن چنین چیزی عشقی را که سال ها در 

م دل نسبت به من داشت یک باره به نفرت تبدیل میکنم طور میتوانم برای این که او را در کنار خود داشته باش

ذلیلش کنم؟من او را همان طور که هست میخواهم نه این که به خاطر خودخواهی ام بخواهم تغییر هویت بدهد اقای 

و به تندی از جا "مظفر کار شما تمام شد سپاسگزارم فردا ما بقی دستمزدتان را برایتان حواله میکنم خداحافظ

 برخاستم و به سمت اتاقم به راه افتادم



چشمم راه نیافت از فکر کاووس و خواسته ی اقای مظفر بیرون نمیامدم من سال های سال در سختی تا صبح خواب به 

گذرانده بودم چون به همسرم ایمان داشتم میدانستم راهی که میرود هر چند سهت و دشوار است اما با او همراه 

او چه طلب کنم چه بخواهم؟چیزی  شدم چون به او اعتقاد داشتم و در دست بودن ارمانش هیچ شکی نداشتم حاال از

که خودم هم ان را باور نداشتم صبح زود قبل از خارج شدن از خانه سری به روزبه زدم تا با هم کمی دردل کنیم نظر 

 "مادر متشکرم"او را در مورد خواسته ی اقای مظفر پرسیدم او جواب نداد فقط دستم را بوسید و گفت:

ودند از این که او مرا درک میکرد بینهایت خوشحال شدم پس او هم پدر ذلیل مثل لیت که دنیا را بهم داده ب

نمیخواهد به او گفتم از این به بعد همه کارها به عهده ی خودمان است بلند شو پاشنه ی کفشت را باال بکش که خیلی 

 کار داریم

گیریم در این مدت هم بیکار ننشستیم و ان قدر این در و ان در زدیم که برای جهار روز بعد توانستیم وقت مالقاتی ب

با چند وکیل زبده تماس گرفتیم ولی جواب همه ی انها یکی بود:نه....تا میفهمیدند او زندانی است و اقای مظفر هنوز 

هم نتوانسته کاری برایش انجام دهد عذرم را میخواستند و میگفتمند حاضر نیستند سر بی درد خود را به درد 

برایم روشن بود که برای کاووس نمیتواند کاری انجام دهد و فقط و فقط دو راه داشت یا توبه و یا  بیاوریم به خوبی

مرگ با این که همه چیز را تمام شده میپنداشتم ول نمیتوانستم دست از سعی و تالش بردارم اگر او توبه نمیکرد 

 ن کار کنممرگ در انتظارش بود با این حال دلم نمیخواست که او را وادار به ای

روز مالقات با روحیه ای خوب به سراغش رفتم حال و احوال او هم به ظاهر خوب بود وقتی فهمید که عذر اقای مظفر 

خودم میدانستم که او کاری نمیتواند انجام دهد اصال من به وکیل احتیاج "را خواسته ام هیچ ناراحت نشد و گفت:

به "ثابت میکنم اگر حق را بشود از اینها گرفت که میگیرم و اگر هم..ندادرم به هر صورت که باشد حقانیت خود را 

 ما کمکت میکنمی و با تو هستیم:"نقظه ای خیره شد و هیچ نگقت بعد از دقایقی گفتم:

خوشحالم این بهترین هدیه ای است که میتوان برای یک زندانی به ارمغان اورد همین که شما در کنارم "گفت:

یکند و ایمانم را محکم تر هب امید خدا که در این نبرد پیروز میشوم ولی اگر ظاهرا به نفع انها هستید مرا قویتر م

جمله ی اخر کاووس به دلم نشست و تا رسیدن به خانه بار ها و "تمام شد غمی به دل ندارم چون پیروز حقیقی منم

ادگاه هم برگزار شد و کاووس در اخرین بارها ان را تکرار کردم و لذت بردم خیلی زود دومین و سومین جلسه ی د

دفاعیاتش بی پروا و نتسر هرچه در دل داشت بر زبان اورد و انها همر جا که باب میلشان نبود با اعتراضی او را وادار 

به سکوت میکردند اما نتوانستند او را از گفتن حقایق بازدارند کاووس از جان گذشته بود و خوف وحشتی نداشت و 

 ا را زیر سوال بردهمه ی انه

اخرین جلسه ی دادگاه هفته ی بعد برگزر میشد و به ما اجازه ی مالقات دادند دیگر هیچ امیدی نداشتم هوا بسیار 

سرد شده بود واولین برف زمستانی به زمین نشست یاد گذشته افتادم دختر بچه ای ده یازده ساله بودم و در جمع 

دون هیچ غم و غصه ای احمد و محمود کوچولو مشغول شیطنت بود من و خانوادگی به زیر کرسی خزیده بودم ب

گیسو در حال گلدوزی به روی سیسمونی بانو و خانم بزرگ و خانم کوچک به همراه اقاجون از این جمع خانوادگی 

قاجون لذت میبردند و به خوش و بش مشغول بودند دلم هوای تکتکشان را کرد مدت ها بود که انها را ندیده بودم ا

و خانم کوچک یک روز در میان تلفنی تماس میگرفتند بچه ها هم هفته ای یک بار زنگ میزدند دلم به همین خوش 

بود و به ناگاه بغض گلویم را گرفت کاش در همان شیراز مانده بودیم چه روزهای خوشی داشتیم بزرگترین غمم 

را دارم و این چند سال چه سخت گذشت گذشت ایام  نداشتن فرزند دیگری بود و حاال چه خوشحالم که فقط روزبه



جای پای خود را بر چهره ام نشانده بود چند چین به روی پیشانی و گوشه ی چشمم سختی روزگار را به خوبی نشان 

میداد در سنی نبودم که این چنین پیر و فرسوده شوم ولی با همه ی اینها هیچ گاه امیدم را از دست ندادم و منتظر 

بودم کهکاووس را در کنارمان داشته باشیم همدل و هم زبانی که حرف بزند نصیحتم کند و دلداری ام دهد به روزی 

دستان مردی مثل او نیاز داشتم که هر وقت دمغ و افسرده هستم دور شانه هایم حلقه کند و با حرف هایش مرا به 

زگاری روزگار بنالم او نه تنها یک شوهر بلکه یک زندگی امیدوار نماید سرم را به روی شانهایش بگذارم و از ناسا

دوست و نیمی از خودم بود از کوچکترین تا بزرگترین رازهای زندگی ام را میدانست و همیشه مثل یک سنگ صبور 

با لبخندی به حرفهایم گوش میداد و دلداری ام میداد و گهگاهی با صدای دلنشینش شعری را که دوست داشتم 

 دایا من چگونه میتوانم انی خاطرات را فراموش کنمبرایم میخواند خ

چند دقیقه ای بود که در همان اتاق همیشگی به انتظار کاووس نشته بودیم سرانجام او امد پاسبان طبق معمول 

به حرفهای او توجهی نکردم یک ساعت برای ما دنیایی "فقط یک ساعت وقت دارید"دستهایش را باز گرد و گفت:

روزبه تا خواست اعتراضی کند "َشرمنده ام"ن هیچ مقدمه ای دستی به صورت روزبه کشید و گفت:بود کاووس بدو

خواهش میکنم بگذارید حرفم را بزنم میخواهم راحت باشم شاید فکر کنید که من انقدر "مهلت نداد و ادامه داد:

گر دست به این کار زدم اگر به دنبال خودخواه بودم که فقط به فکر خودم و ارمان هایم بودم اما به خدا چنین نبود ا

هدفم رفتم برای اینده ای بهتر برای همه به ویژه جوانان این مملکت بود که روزبه هم یکی از انهاست به هر حال 

باید از یک جایی شروع شود از این که همه دست روی دست بگذاریم و بنشینیم تا دیگران کاری بکنند مرادی 

ی خود را جلود بیندازند فرقی نمیکند من تو و یا دیگری...همه مال این اب و خاک هستیم و حاصل نمیشود باید عده ا

از هم جدا نیستیم مشکالت زیادی هستند و هیچ چیز اسان به دست نمیاید و حاال به جرات میتوانم بگویم که پشیمان 

و زندگی من هستید اما عشق دیگری نیستم از این که سال های زندگی را در بیخبری بگذارانی چه فایده شما عشق 

هم وجود دارد ان وطن است نباید بگذاریم به تاراج برود چون خوردمان هم نابود میشویم اگر بالیی سر این مرز و 

 "بوم بیاید تک تک ما مقصریم

ص میشود به حر حال کار یه اینجا رسدیه و به حتم تا چند روز دیگر تکلیفم مشخ"بعد از لحظاتی سکوت ادامه داد:

و در حالی که بسختی اب دهانش "که ان هم به وضوح روشن است امیدی به ازادی ندارم همه چیز بر علیه من است

برای ازادی فقط یک راه دارم که اگر شما بخواهید انجام میدهم تنها راه توبه کردن است یعنی "را قورت میداد گفت:

مشقات به همه ی سختی ها و رنج ها ولی با این حال اگر شما پشت پا زدن به همه ی اهداف به همه ی تالش ها و 

بخواهید حرفی ندارم دلم میخواهد خوشحالتان کنم فقط لب تر کنید من کاری نتونستم برایتان انجام بدهم شاید به 

 "این نحو بتوانم شادتان کنم

یچ؟به خوبی معلوم بود که اگر راه باورم نمیشد که کاووس این چنین بگوید یعنی این همه زحمت کشیده بود برای ه

را پیشنها میکند فقط برای دل خوشی ماست وگرنه میدانستنم اگر توبه کند با یک مرده ی متحرک باید زندگی کنیم 

که به حتم زندگی کردن با او کشنده و رنج اور بود و ما این را نمیخواستیم قبل از این که سخنی به زبان اورم روزبه 

گویی مگر من و مادر را چگونه شناخته ای؟تو این سالها سختی را به جان خریده ای که به این پدر چه می"گفت:

راحتی ان را بفروشی؟!من میدانم که از دست دادنت چقدر سخت و عذاب اور است اما باارزش تر از ان است که 

دیگر گارهای گذشته ات برایم  پدری داشته باشم زبون وبدبخت!تو را همیشه در همان لحظه میبینم که توبه کردی و

ارزشی ندارد مردی بی اراده و سست که به خاطر خودخواهی اش همه چیز را فدا کرد تو قهرمان قصه های منی دلم 



و بعد مثل این که تازه به خود امده باشد دستان من و پدرش را گرفت و "نمیخواهد این قرمان را سرافکنده ببینم!

 "و بیادبانه سخن گفتم ببخشید که این قدر رک"گفت:

کاووس بهت زده او را نگاه کرد ناگهان دستهایش را دور گردن او حلقه کرد و اشک از دیدگانش سرازیر شد 

نمیدانم چرا پاسبان امروز با روزهای دیگر فرق داشت شاید به او دستور داده بودند که ما را تا حدودی ازاد بگذارند 

یش خود گفته بود بگذار این لحظات اخر راحت باشند با صورت متبسمی این صحنه و یا دلش به حالمان سوخته بود پ

 را تماشا میکرد و برای این که زیاد احساساتی نشود خیلی سریع رویش را برگرداند

 "همانطور باش که هستی"من که تا ان لحظه ساکت بودم فقط یک جمله گفتم:

داشت فردایی که زندگی ام را دگرگون میرکد با این که همه چیز به ای کاش زمان متوقف میشد و فردایی به دنبال ن

وضوح برایم روشن بود اما نمیخواستم امیدم را از دست بدهم و هنوز به اینده امیدوار بودم کاووس ازاد خواهد شد 

اشت این فکری بود که مدت ها ذهنم را به خود مشغول کرده بود و امید داشتم به خسرو که هرگز نخواهد گذ

کاووس را به پای چوبه دار ببرند او حتما کاری خواهد کرد بی گمان میان خود و وجدانش کشمکشی برچا بود شاید 

برای رهایی خود دست به توطئه علیه کاووس زده بود سعی میکرد او را گناهکار جلوه دهد و میخواست به من 

لجبازی با من در این بازی شرکت کرده است و قصد دارد بفهماند که تا چه اندازه از کاووس بیزار است و شاید برای 

 پیروزی اش را به گونه ای نشان دهد و اگر ما تا این جا گشانده فقط به منظور ترساندن ماست

فردا همه چیز تمام شده و قلب یخ زده اش اب میشود و دوباره همان خسروی خوب و مهربان خواهد شد مگر او 

ا دوست دارد و هرچه کرده برای به دست اوردن من بوده؟پس نخواهد گذاشت عذاب نمیگوید که دیوانه وار مر

بکشم مگر تمام عاشق ها ی دنیا به خاطر راحتی معشوق دست از همه ی امیال و ارزو های خود نمیکشند؟پس او هم 

 این گذشت و فداکاری را خواهد کرد باید منتظر بود منتظر فردا

نظرم عوض شد همه چیز حالت نمایشی را داش میخواستند طوری نشان دهند که ما به  با دیدن جو دادگان به ناگاه

پرونده های متممان سیسی رسیدگی میکنیم حکم کاووس را از قبل صادر کرده بودند و فقط به این منظور که جای 

ق روزبه و ایرج هیچ شکوه و شکایتی نباشد این جلسان را تشکیل داده بودند روی همان نیمکت همیشگی به اتفا

به شما اجازه داده شده که در اخرین جلسه حضور داشته "نشسته بودیم که پاسبانی به سراغمان امد و گفت:

خدایا این دیگر چه نقشه ای بود خسرو میخواست با من چه کن؟من توان شنیدن حکم را نداشتم ان چنان "باشید

ادگاه امتناع کردند اما این جا پای حیثیت در کار بود منقلب شده بودم که روزبه و ایرج از رفتنم به سالن د

نمیخواستم که او بادی در غبغب بیندازد و پیش خود فکر کند که من ترسیده ام نه ،نه...و او را شکست خواهم داد 

خواهد دید با گاهم های استوار قدم برداشتیم و در جایی که برایمان تعیین شده بود نشستیم صدای تپش قلبم را 

یشنیدم و دسته ی صندلی را محکم در دستم میفشردم در همین موقع کاووس را به همراه دو مامور اوردند او از م

دیدن ما تعجب کرد و بهت زده تماشایمان کرد برای او هم غریب بود که چه شده در اخرین جلسه ما م حضور 

ارامشی دست یافتم و از ان تشویش و نگرانی داریم اما مثل ایتکه قوت قلبی برای هم بودیم چون من با دیدنش به 

 دقایق قبل در من اثری نماند و او نیز با لبخندی دلنشین در جای خود قرار گرفت

با امدن قاضی همه به احترامش از جا برخاستیم از پشت سر شانه های عریض کاووس را میدیم و از پایداری اش 

به تفصیل جرم کاووس را از روی برگه ای که به دست او داده مطمئن شدم منشی دادگاه صورت جلسه را خواند و 

بودند برای حضار خواند لحظاتی بعد خسرو از جا برخاست و بعد از اجازه از حضور قاضی به ارامی شروع به سخن 



ی گفتن کرد اما کم کم ارامش خود را از دست میداد و با قدرت هرچه تمام تر فریاد میزد و سعی میکرد با گفته ها

تکراری قاضی و دیگران را تحریک کند این خائن نه تنها به یک نفر و یا یک خانواده و یا حتی یک شهر بلکه به کل 

او به ملت شریف ایران خیانت کرده و از کرده ی خود پشیمان نیست او به خوبی میداند "مملکت خیانت کرده بود 

 "یردکه اگر توبه کند مورد لطف و مرحمت اعلیحضرت قرار میگ

و بعد به طرف میز کارش رفت و دسته ای کاغذ از روی ان برداشت و مشغول ورق زدن شد سپس با چهره ای 

حاال اجازه بدهدی تا داستان زندگی این اقای به اصطالح ازادی خواه را به اختصار "متفکرانه رو به قاضی کرد و گفت:

مرفه در شیراز به دنیا می اید و بعد از گذراندن دوران برایتان بگویم اقای مختاری در خانواده ای شاه دوست و 

دبیرستان برای ادامه ی تحصیل عازم فرنگ میشوند چندین سال با پول های همین مملکت در کشور های خارجی به 

عشق و نوش و خوشگذرانی میپردازد و در این میان هم تحصیالتش را بعد از سال ها وقفه به پایان میرساند و به 

باز میگردد البته خاطرنشان کنم که خانواده ی بسیار محترمی دارند و تک تک افراد خانواده در سمت هایی  ایران

قرار دارند که نشان دهنده ی عشق و عالقه شان به خاندان سلتنطی است و ایشان هم حدودا تا سی سالگی یکی از 

یابند ان قدر از این مملکت میچاپد و در هواخان شاه بودند و از قبل این هواخواهی به ثروت هنگفتی دست م

جیبهایش میریزد که شاید به صراحت بتوان گفت تا هفت پشتش میتوانند از این دارایی استفاده کنند خب حاال دیگر 

 چیزی او را ارضا نمیکند و به فکر نمک نشناسی میفتد

درامد بخور و نمیر داشت در فقر و بدبختی  اگر این اقا یک انسان معمولی بود که اه نداشت با ناله سودا کند و یک

دست و پا میزد شاید برای همه ی ما در این جا جمع شده این قابل قبول بود اما تو چرا؟تویی که تمام زندگی ات از 

شاه است!در طول زندگی ات نه یک روز بد داشتی و نه ختی یکی از اعضای خانواده ات!پس دردت چیست؟سنگ 

میزنی؟اگر به نظر خودت سنگ مردم بیگناه خب حاال کدام یک از انها به دادن رسیدند چه کسی را به سینه 

؟میخواهی االن او را به میدان شهر ببرم و برای مردم به طول و تفصیل از مرام و مسلکت بگویی ببین چند نفر دورت 

میکنی که حاضر نیستند جمع میشوند و به اراجیفت گوش میدهند پس برای کی و برای چی از حق چه کسی دفاع 

کمکت کنند؟همه ی شما سر و ته یک کرباسید همین که گرفتار شوید بقیه پا به فرار میگذارند و به نظر خودتان 

مبارزه میکنید اگر من در راس دولت بودم خیلی زود تر از اینها امثال شماها را به پای چوبه دار میکشاندم گذشت در 

این "به سرفه افتاد و بعد از نوشیدن جرعه ی اب نفس عمیقی کشید و ادامه داد:"حق شما جماعت فایده ای ندارد

اقای مختار یک جوان نبوده که بگوییم فریب خورده بلکه خود عاملی برای فریب دادن جوانان بیگناه این اب و خاک 

که این خود گناهی  او با وعده های دروغین و رویاهای خیالی عده ای از جوانان خام ما را به بیراهه کشانده

 نابخشودنی است

بیشتر از این وقت حضار محترم را نمیگیرم این شمه ای از زندگی ایت مر بود باز هم میگویم اگر او توبه کند مورد 

لطع اعلیحضرت قار میگیر ولی غرور و خودپسندی او را چنان گرفته که حاضر به چنین کاری نیست او حتی به فکر 

مه به تو بد کردند و تو هرچه کردی درست بود ایا همسر و فرزندت هم بد بودند که انها را زن و فرزندش نیست ه

هم زیر پا گذاشتی؟اگر خودت را نمیبینی الاقل انها را ببین اگر عشقی به انها داری تا دیر نشده نشان بده تا ببینند که 

دیگر عرضی ندارم هرچه "د ادامه داد:و در حالی که سرش را به عالمت افسوس تکان میدا"برایت ارزش دارند

گفتنی بود گفته شد تمام مدارک جمع اوری و به عالی جناب تقدیم شده کار قضاوت بر عهده ی من نیست وگرنه 



خیلی زودتر از این حکم را صادر میکردم و تنها تقاضایم از قاضی این است که او را خائن بدانند و اشد مجازات را 

 "برایش تعیین کنند

قدر راحت لب به سخن گشود و چقدر راحت توانست در باره ی مرگ و زندگی مردی به قضاوت بنشیند او به حتم چ

بویی ازانسانیت نبرده بود حتی وقتی که به چشمانم خیره شد و اسم همسر و فرزند کاووس را ارود تنها با قیافه ای 

شه نداشت در سیمایش چیزی جز تنفر دیده کریه المنظری روبه روی شدم که هیچ شباهتی به خسرو عاشق پی

 نمیشد مثل اینکه سال ها بود که از خوبی و زیبایی فاصله گرفته و تمام وجودش زشتی و پلیدی فرا گرفته بود

قاضی بعد از دقایقی از کاووس خواست کهب رای اخرین مرتبه اگر حرفی برای گفتن دارد به زبان بیاورد صدای 

من به "ی زمین شنیده شده و کاووس به پا خاست و قرص و محکم با صدایی رسا گفت:کشیده شدن صندلی به رو

ارمان و هدفم ایمان دارم و حاضر نیستم انها را زیر پا بگذارم و هرچه کردم درست و به حق بود و اگر زنده بمانم باز 

گفرت لذت بردم شاد شدم هرچند به ناگاه همهمه ای سالن را در بر "هم این راه را ادامه میدهم دیگر حرفی ندارم

میدانستم از این حرف ها علیه ی خودش استفاده میکنند ولی با این حال باعث خوشحالی ام شد او حتی خسرو را ادم 

ندانست که یک کلمه جوابش را بدهد از قیافه ی حاضرین میشد حدس زد که نظرشان در مورد کاووس چیست 

پربادی دارد و با این زبان تند و تیزش اخر سرش را به باد خواهد داد عده ای !بعضی ها پچ پچ کنان میگفتند کله ی 

 دیگر از نمک نشناسی او داد سخن میدادند و چند نفر مرگ هم برای او کم میدانستند

به شماره  4032اقای کاووس مختاری متولد "بعد از شور کوتاهی منشی دادگاه به پا خست و حکم را رائت کرد:

متولد شیراز نام پدر احمد،.... به حکم دادگاه دیوان عالی کشور به جرم توطئه علیه امنیت کشور  04شمناستامه 

جاسوسی و ترور چند تن از عالی رتبه گان کشور هم کاری با اشرار و فریب جوانان بیگناه ...به مرگ محکوم میشود 

ده ی زندانی میتوانند شب قبل از اجرای حکم این حکم در سرحرگاه روز چهارشنبه در زندان قصر اجرا میشود خانوا

 "با متهم به سر برند

حس عجیبی داشتم خوشحال نبودم اما ناراحت هم نبودم در ذهنم بارها و بارها این صحنه را به تصویر کشیده بودم 

بسمی منتظر برخوردی از طرف خودم بودم جز این برخورد هیچ فکر نمیکردم اینقدر مقاوم باشم که با صورت مت

همه چیز را ببینم و بشنوم و خم به ابرو نیاورم نمیدانم ایا وجود خسرو باعث این همه تحول در من شد و یا اعتقادم 

به کاووس؟!...دستان روزبه را در دست گرفتم دست او هم مثل من گرم و زنده بود شاید اگر حضار کمی عقل و 

  ووس مرد بزرگی است و چه کار بزرگتری انجام داده استدرایت داشتند با دیدن من میتوانستند بفهمند که ما

بودنتان خیلی کمکم کرد قوت قلبی برایم "مامور ها دست های او را دستبند زدند وقتی از کنارم عبور کرد گفت:

 "بودید

دنبال پدر  اما مامور با اشاره ی سر به او فهماند که حق صحبت کردن ندارد و او دور و دورتر شد روزبه چند قدمی به

  رفت وایرج او را همراهی کرد

تا دقایقی بهت زده در جای خود ایستادم قصد خارج شدن از دادگاه را داشتم که با خسرو مواجه شدم با لبخندی 

زندگی "پیروزمندانه به سمتم امد از دیدنش حالم به هم میخورد قبل از اینکه راهم را کج کنم سد راهم شد و گفت:

و بعد "ز میبری و یک روز میبازی من عمری باختم و تو حاال حاضر نیستی پیروزی ام را ببینیاین است یک رو

اما حاضرم این پیروزی را با تو "دستش را در جیب کتش کرد و کارتی بیرون ارود و کنار کیفم گذاشت و گفت:

 "قسمت کنم



پست باشد که از غم دیگران خوشحال شود حرصم را در اورده بود خدایا او چه میگفت؟یعنی میشد یک نفر این قدر 

 "مطمئنی که پیروز شدی؟"؟به تندی در جوابش گفتم:

به سرعت خود را به روزبه و ایرج رساندم کارتش را بیرون اوردم تا پاره کنم اما یک ان منصرف شدم و ان را به 

 داخل کیفم گذاشتم انقدر عصبی بودم که در طول راه کالمی به زبان یناوردم

ا صدای شیون فخری و حوری از خواب پریدم سرم ان چنان درد میکرد که با خوردن چند قرص تازه به خواب رفته ب

بودم حال و حوصله ی هیچ کس را نداشتم کاووس از انها خواسته بود که در دادگاه حضور نداشته باشند صاف و 

امده بودند که مرا دلداری دهند انها که گریه  پوست کنده گفته بود دوست ندارم کسی برایم گریه و زاری کند حاال

میکردند اعصابم داغون تر میشد منی که با کوچکترین غم دیگران اشکم سرازیر میشد و طاقت دیدن اشک کسی را 

نداشتم حال مثل یک تکه سنگ شده بودم چشمه ی اشکم خشک شده و عاطفه از وجودم رخت بسته بود با هر جان 

را تحمل کردم ولی بیفادیه بود با جانکندنی بود ساعتی را تحمل کردم ولی بیفایده بود تا شب کندنی که بود ساعتی 

هرچه قوم و خویش داشتیم سری به ما زندن تا با ما همدردی کنند کسانی که سال به سال همدیگر را نمیدیدم از 

نبود که بتوانیم کسی را تحمل کنیم طلف همه ممنون بودم زحمت کشیده بودند اما اوضاع و احوال من و روزبه جوری 

ایرج تا انجا که میتوانست کمکمان کرد و حتی گاهی اوقات عذر مهمانها را میخواست و میگفت که حالمان مساعد 

 نیست

همه چیز تمام شد "دخترم چی شد؟با صدای حزن الودی گفتم:"ساعت حدود ده شب بود که اقاجون تماس گرفتند:

اقاجون خلی اصرار داشتند که به تهران بیایند ولی هرجور که بود منصرفشان کردم "اییم ما به زودی به شیراز می

بیشتر از هر چیز به تنهایی احتیاج داشتم خانم کوچک با صدای غمداری به پای تلفن امدند و از ناسازگاری روزگار 

از ریختن اشکش جلوگیری کند به سخن گفتند و از صبر و بردباری ما انسان ها بعد مرا دلداری داد و سعی میکرد 

خوبی میدانستم یک مادر چه میکشد و به حتم از امشب عزاداری انها شورع میشد از او خواستم که نگذارد بچه ها 

 تماس بگیرند حوصله ی غمخواری هیچ کس را نداشتم

جا اگه بمونم از غصه میمیرم باید بیایم ببینمت اینجور دلم اروم نمیگیره مادر فکر منم باش این "خانم کوچک گفتند:

 "میدونم کاری از دستم بر نمیاد ولی همین که پیش تو باشم باعث دلگرمی ام است

اما منی میدانستم که هیچ کس نمیتواند کمکم کند و با امدن انها بیشتر خودم را میبازم چون طاقت گریه و زاری انها 

ت پلک هایم پنهان کرده بودم مثل سیل روان خواهد شد و من را نداشتم و به حتم از دیدن انها اشکی را که در پش

 دلم نمیخواست به خحاطر عزیزی که هنوز از دست نداده بودم زاری کنم

یادتون روزی که فهمیدم غیر از روزبه صاحب فرزند دیگری "بدون این که جواب خانم کوچک را بدهم گفتم:

فرزند مانده که برای تو یکی ماند؟تا چشم برهم بزنی بزرگ نخواهم شد شما چه گفتید یادتونه گفتید برای کی 

میشوند واز پیشت میروند چه یکی داشته باشی چه ده تا هر چه کمتر باشند غم و غصه ات کمتره دل به فرزند نبند 

ایمدت به خدا و بعد به شوهرت باشه هیچ کس به جز یک مزد نمیتونه در زندگی یک زن نقش داشته باشه یادتونه 

فتید انشاهلل سایه ی مردت از سرت کم نشه قدرش را بدان همین که همدیگر را داشته باشید بزرگترین نعمت گ

 خداست انشاهلل کاووس خان صد و بست ساله باشد و مرد خوب جای همه ناخواسته هایت را پر خواهد کرد

تکیه گاهم را از دست خواهم داد من ان  اما حاال چه کنم بدون او چه کنم؟حامی و پشتوانه ام را از دست خواهم داد

یاسی هستم که بغبان خوب و مهربان او را به دست خود نشاند و با محبت از او مراقبت کرد اب و کود داد و با 



دستهایش او را نوازش کرد و درس زندگی انسانیت و استقامت را به من اموخت باغبان به جای داربست از وجود 

س استفاده کرد و ا را ان چنان متکی به خود کرد که یاس بدون او لحظه ای قادر به ادامه ی خودش برای تکیه گاه یا

 زندگی نبود یاس و باغبان مرید و مراد رفیق و همدل و همراز بودند و زندگی بدون هم برایشان معنایی نداشت

امت را به او اموخته بود یاس هم و ناگهان باغبان رفت او از یاس مطمئن بود چون درس ایتادگی و مقاوت صبر و شه

کودن و خنگ نبود هرچه را از باغبان یاد گرفت روی تک تک برگهایش توشت اما نفس کشیدن بدون باغبان را 

نیاموخته بود باغبان ریشه ی او بود هستی اش بود ویاس فقط و فقط به امید اوز نده بود حاال تنها شده تنهای تنها 

ندا هم که شده خود را سرپا نگه دارد چون باغبان از او خواسته وقت رفتن به او گفته و یاس سعی میکند با چنگ و د

 ازش قول گرفته است که راهش را ادامه دهد

 "حاال خانم کوچک به نظر شما ایا یاس میتونه به قولش عمل کنه؟ایا یاس میتونه به زندگی ادامه دهد؟

 این"خنان من اشکش سرازیر شده است با صدای گرفته ای گفت:خانم کوچک در حالی که معلوم بود با شنیدن س

 به کوچک خانم حرف این وچقدر"شده پرورانده مجربی باغبان دست زیر او میتواند حتم به میشناسم منی که یاسی

  نشست دلم

طور کرده یک ساعت از بامداد گذشته بود که به رختخواب رفتم خوابم نمیبرد فکری که از ساعت ها قبل به ذهنم خ

بود داشت بال و پر میگرفت خیلی سعی کردم که با خود کلنجار بروم تا ان را از مغزم دور کنم و مثل اینکه در جای 

جای مغزم نشسته بود نمیدانستم راه درستی را انتخاب کرده ام یا نه فقط این را خوب میدانستم که با این کار 

شتم ؟تردید و دودلی ازارم میداد سرم به زیر لحاف بردم تا شاید وجدانم به ارامش خواهد رسید ای جراتش را دا

خواب به چشمانم راه بیبد ولی بیفایده بود روزبه با تبسمی شیرین در ان دور ها و کاووس با همان تبسم به همراه او 

مطیع اوامر ان میدیدم ناگهان از جا پریدم این دیگر خودم نبودم نیرویی مرا همراهی میکرد و فرمان میداد و من 

بودم رب دشامبر را به تن کرده و به سوی حیاط رفتم تاریکی توام با سکوتی تبخ به وحشتم انداخت ارام قدم 

برمیداشتم که مبادا کسی بیدار شود تنها فرصت همین حاال بود نباید ان را از دست میدادم فردا صبح خانه انقدر 

 شلوغ میشد که فرصت هیچ کاری را نخواهم داشت

از پله های ایوان به ارامی پایین امدم چند دقیقه طول کشید تا فکرم را متمرکز کردم تا جای ان را بتوانم به یاد اوردم 

در گوشه ای از باغچه ان را چال کرده بودم اما درست نمیدانستم کدام قسمت فقط خوب به یاد دارم که در پایین 

بان پیر شروع به کندن خاک کردم با قدرت هرچه تمام تر خاک باغچه باغچه نزدیک به در حیاط بود با بیلچه ی باغ

را بیرون ریختم اما چیزی نیافتم پس حتما ان طرف باغچه ان را چال کرده بودم وای خدای من درست همان جایی 

را از جا  که سال قبل یاس کبود را نشانده بودم یاسی که بعد از سال ها به گل نشسته بو د حاال چطور میتوانستم ان

بکنم؟چرا همان موقع به فکر اسلحه نیافتادم؟پشیمانی به سراغم امد و با قدم های سست به سمت ساختمان روانه 

با عجله برگشتم و با "برگرد و به کارت ادامه بده این فرصت را از دست نده"شدم ام کسی از درون مرا نهیب میزد:

همه جا تاریک بود و تور کم سوی ماه هم نمیتوانست کمکی سرعت مشغول پس زدن خاک از کناره های یاس شدم 

بکند با لمس کردن متوجه شدم که به ریشه های یاس رسیدم یادم میامد که زمین را خیلی گود ننکرده بودم پس 

باید همان اطراف باشد با دیت دور تا دور یاس را خالی کردم و ناگهان شیئی سخت به زیر دستانم خزید با چابکی 

رای خودم هم عجیب بود گل ها را بیرون کشیدم و توانستم جعبه را بیرون بیاورم وقت باز کردن جعبه را که ب

نداشتم با سرعت چاله را پر کردم به طوری که مشدی کربالیی بویی نبرد جعبه را برداشتم دوان دوان به سوی اتاق 



ست و صورتم را شستم و بعد با خیال راحت خواب رفتم تمام هیکلم کثیف شده بود لباس هایم را عوض کردم و د

جعله را باز کردم اسلحه با چند پارچه و مشمع پوشانده شده بود دستانم میلرزید این اولین باری بود که به یک 

یاسلحه این قدر نزدیک شده بودم قدیم ها اقاجون چند تفنگ و اسلحه داشت اما هیچ کس جرات دست زدم به انها 

اهی اوقات انها را میاوردند و تمیزشان میکردند و بعد مشغول روغن کاری میشدند اما ان اسلحه را نداشت اقاجون گ

ها با این اسلحه خیلی فرق داشتند این خیلی مدرن تر از مال افاجون بود همانطور که اسلحه در دستانم تماشا میکردم 

تفنگ را از سروناز خواهر خسرو اموخته بودم یادم افتاد که این اولین بار تبود من سال ها قبل طرز استفاده از 

 روزهایی که با هم به اسب سواری میرفتیم و او با جدیت سعی میکرد تا طرز کار سالح را به من بیاموزد

ان روزها هنوز خسرو برایم عزیز بود وقتی صادقانه به روی ان تخته سنگ نشت و گریه را سر داد چقدر از خودم 

از او خواستم عشقش را فراموش کند که خود فراموشش نکرده بودم فقط میخواستم هرجور  بدم امد با قساوت قلب

شده به او بقبوالنم که همه چیز تمام شده است و حاال میدیدم بعد از گدشت سال ها هیچ فرقی نکرده است انسان 

گاهش صداقت و پاکی های چطور تغییر میکنند هیچ وقت در خواب هم نمیدیدم که خسرو خوب و مهربان که از ن

میبارید این چنین بیرحم و سنگدل شده باشد خوبدم هم باور نداشتم که با اسلحه ای کبوتری را شکار کنم ولی حاال 

 مشغول ور رفتن با ان هستم تا....

عرق پیشانی ام را که ناشی از ترس و هیجان بود پاک کردم مشغول وارسی سالح شدم خدایا این با تفنگ برنو 

ت داشت من که همه چیز را از کاووس اموخته بودم ای کاش طرز استفاده از این را هم یاد گرفته بودم هنوز تفاو

لرزش دستانم از بین نرفته بودم و هول ولرز داشتم که مبادا دستم به جایی اشتباه بخورد و تنفنگ شلیک کند سر ان 

ایی به اشتباه بخورد و تفنگ شلیک کند سر ان را به را به طرف دیوار گرفته و با جدیت مشغول ک مبادا دستم به 

طرف دیوار گرفته و با جدیت مشغول به کار شدم با دق و وسواس تمام اجزای سالح را از نظر گذراندم و با سماجت 

ان قدر دست کاری اش کردم تا قلقش به دستم امد اما خیلی سفت و محکم بود با روغن چرخ ان را روغن کاری 

ان شد فقط چهار تیر باقی مانده بود که به نظر کافی میامد اگر اولی یا دمی و یا سومی عمل نکرد حتما کردم تا رو

چهارمی کار را یکسره میکرد ضامن ان را خواباندم ودر کف کیفم پنهان کردم و با دستکش و جاپودری رویش را 

ارت ناگهان دلم هری فرو ریخت یا پوشاندم کارت خسرو را از جیب کیفم در اوردم با دیدن نامش بر روی ک

جراتش را داشتم ای در توانم بود؟اما با به یاد اوردن قیافه ی مظلوم کاووس جراتم صد برابر شد دلم نمیخواست در 

مورد عملی که میخواهم انجام دهم با کسی مشورت کنم حتی با کاووس او حتما نظرم را عوض میکردم در طول 

رازی بود که از او پنهان مکیکردم چون میدانستم مخالفت خود را اعالم و به هر ترتیبی ساله ی مان تنها  41زندگی 

شده منصرفم میکند و من این را نمیخواستم حس انتقام حویی در وجودم طغیان کرده بود به مانند گرگ گرسنه ای 

که او مرگ کاووس را ببیند او  به دنبال طعمه ای میگشتم تا او را بدرانم و خود را سیراب کنم هرگز نخواهم گذاشت

 خوشحال نخواهد شد و ساعتی بعد با ارامش به خواب رفتم

خروس خوان صبح بیدار شدم وسایل کاووس را امده میکردم پیغام داده بود که بهترین لباسش را بریاش بفرستم او 

ایی و دولت او گفته بودم میخواست اعتراضش را تا لحظه ی اخر نشان دهد اعتراضی روشن و شفاف به دستگاه قض

میخواهم مثل همیشه اراسته و مرتب و ترتمیز و ادکلن زده باشم تا حرصشان را دراوردم هرگز نخواهم گذاشت از 

 مرگ من خوشحال شوند لگدمالشان خواهم کرد



ه مونده به سمت کمد رفتم و قفل ان را باز کردم نفس عمیقی کشیدم کت و شلوارهایی که چندین سال بدون استفاد

بود همه پرخاطره و هر یک به مناسبتی خریداری شده بود خرکدام با پیراهن و جلیقه و کروات مخصوص ب خود با 

 کاوری پوشانده شده بود

انتخاب مشکل بود به نظر من همه بهترین بودند از این همه خاطره های خوبی که با هم داشتیم کدام را انتخاب 

پوشیده بود این یکی خاطره ی اولین دیدارمان است ان یکی شب عروسی و این یکی  کنم؟این یکی را شب بله بران

را در ان مهمانی لعنتی شاید اگر زمان دیگری بود به عنوان بدترین خاطره ی زندگی ام یاد میکردم اما حاال نه تنها 

 زشت و تلخ نبود بلکه شب ظلماتی بود که به روشنی گرایید

ب در پارک پاریس به تن داشت از پول بیرون کشیدم هردو عالقه ی زیادی به ان داشتیم همان کت شلواری که ان ش

هنوز هم بوی ادکلن به مشام میرسید ماهوت پاک کن را به رویش کشیدم به براقی و شفافی همان شب یک تار موی 

ر جعبه ی ارایشی گذاشتم سیاه به روی یقه ی کتش نظرم را جلب کرد با دستی لرزان ان را در دستمالی پیچیدم و د

ناگهان بغضم ترکید کتش را در بغل گرفتم و بوییدم و بوسیدم خدایا چه کنم طاقت این مصیبت را ندارم در تمام 

طول این چند سال به امید ازادی روزهایم را به شب رساندم اما حاال همه چیز تمام شده دیگر به چه امیدی زندگی 

 همانطور که کاووس میخواهد باشمکنم خدای کمکم کن صبرم بده تا 

به ناگاه نگاهم به عکس عروسیمان به روی بخاری دیواری افتاد بر روی مبل نشسته بودم و کاووس در باالی سرم 

ایستاده و دستانش را بر روی شانه هایم گذاشته بود چقدر ان لحظه احساس خوشبختی میکردم بی اختیار به سمت 

از درون جعبه بیرون کشیدم بوی عطر یاس میداد ان را به بادبود نگه داشته بودم که به کمد رفتم و لباس عروسیم را 

 عروسم هدیه دهم اما حاال...دوباره اشکن سرازیر شد

زن داداشت زن داداش وسایل مورد نیاز داداش را اماده "صدای چند ضربه در مرا از ان حال و هوا بیرون اورد:

و به سرعت "تا چند دقیقه دیگر اماده است"را با پشت دست پاک میکردم گفتم: در حالی که اشک چشمانم"کردید 

برخاستم و کت شلوار را به چوب اویزان کردم و کاور را به رویشکشیدم بعد یک جفت کفش براق ورنی را درون 

 ساکی قرار دادم شانه و حوله و ادکلن همیشگی و وسایل شخصی اش را هم در ان جا دادم

ور که فکر میکردم خانه انقدر شلوغ و پر ازدحام بود که وقت سر خاراندم نداشتم ایرج به همراه شهپور صبح همان ز

 با شاک و اه لوازم در خواستی کاووس را به زندان بردند همه برای اخرین وداع خود را اماده کرده بودند

به بعد از ظهر به سراغ پدر رفت قصد داشت جمله ای بود که گهگاه ناخواسته به زبان میراندم روز"سحرگاه فردا..."

 به انها بپیوندم تا سحرگاه کنار هم باشیم 1و  6تا امدن من پیش او بماند من هم قرار بود ساعت 

بعد از خلوت شدن خانه دوش اب گرمی گرفتم مسکن خوبی بود با ارامش خیاب له پای میز ارایشم رفتم مدت ها 

ا مهارت یک زن جلف خود را اراستام انسان بدون قلب مانند یک تکه یخ سرد و بدو دستی به صورت نبرده بودم ب

بیروح بودم هرچه پودر و سرخاب به صورتم میمالیدم فایده ای نداشت بیشتر به یک مرده شبیه بودم جسم و 

زیزم روحخم به سراغ گنجه ی لباس رفت و یکی از بهترین لباس هایم را پوشیم من هم میخواستم مثل کاووس ع

بهترین باشم و بعد در اینه ی قدی خود را نگریستم سراپایم را برانداز کردم از دیدن خود حالم به هم خورد خاتون 

 "تا راحت شوم نجات یابم"این تو هستی به تمام اعتقاداتت پشت پا زدی که چه بشود و با صدای بلند فریاد زدم:

خودش گوشی را برداشت با خونسردی گفتم که تا یک ساعتی  بدون معطلی به سمت تلفن رفتم و شماره را گرفتم

دیگر به منزل او خواهم رفت به خوبی میتوانستم قیافه ی او را از شنیدن این خبر تصور کنم حتما در جی خودش 



خشکش زده بود خاطرنشان کردم که دوست دارم تنها باشیم او که خوشحالی خود را نمیاوانست پنهان کند 

 "ماحتما حت"گفت:

خیلی راحت نشانی را پیدا کردم در تمام طول عمرم هرگز این قدر خونسر و راحت نبودم نه دستم لرزید نه قلبم به 

تپش افتاد و نه حتی برای یک بار پشیمانی به سراغم امد زنگ خانه را به صدا در ارودم لحظه ای طول نکشید که به 

داشت با دستمال گردنی به رنگ زد موهایش را به یک طرف شانه استقبالم امد بلوز و شلوار سرمه ای رنگ به تن 

کرده و ادکلن خوشبویی زده بود که وبش ازارم میداد دستام را گرفت و بوسه ای به ان زد و در چشمانم خیره شد و 

 "از امدت خوشحالم"گفت:

گی داشت پالتوم را گرفت و به خیلی سریغ نگاهم را از او دزدیدم و با لبخدی جوابش را دادم خانه ی لوکس و قشن

چوب لباسی اویزان کرد و مرا به سالن پذیرایی راهنمایی نمود صدای اهنگ مالیمی از گرام شنیده میشد در مبلی 

سال های سال است که در انتظار "لمیدم او رو به رویم نشست سیگاری روشن کرد و پک محکمی به ان زد و گفت:

علق داشت همیشه در خیالم تو را به روی ان میدیم اما هیچ وقت باورم نیشد که یک چنین روزی بودم این مبل به تو ت

هرکاری ککه از دستم "بعد از مکث نسبتا طوالنی گفت:"روز تو در خانه ی من به روی این مبل در کنار مکن بنشینی

 "بر اید برای کاووس انجام میدهم به شرط ایت که از ایران برود

ز خودم بدم امد فکر گستاخ او را نمیتوانستم تحمل کنم اا وقت قثهر کردن و یا این که با سخنی از شنیدن این جمله ا

از "او را ازار دهم نبود من هدف دیگری داشتم پس باید طاقت شنیدن بدتر از اینها را هم داشته باشم فقط گفتم:

 "لطفت متشکرم

ری که بخواهی برایت انجام میدهم جایگاه عشق خیلی تو هرکا"سرش را که به زیر انداخته بود اال اورد و گفت:

 "باالست

دلم میخواست کاریکند که حرصم را در اورد طوری که هرچه بیشتر عصبانی شوم نمیخواستم با کلماتی که بر زبان 

 میراند دلم برایش بسوزد او سال های سال مرا رنج داده بود و حاال وقت انتقام است نمیخواستم نرم شوم

از شهال چه خبر؟چه میکنمد؟حتما برای "ایش برخاست و چای را در فنجان چینی ریخت و به دستم داد و گفت:از ج

 "خودش خانمی شده با شباهتی که با تو داشت حتما برای خودش کلی کشته مرده داده

ت هوای بچه ات را مگر به اونم فکر میکنی؟تو که نیستی که دل"باز هم نتوانستم جلوی زبان تند و تیزم را بگیرم:

 و ناگهان به خود امدم و متوجه شدم که تند رفته ام"بکند دلت را به روی خوبی ها بسته ای 

لحظه ای سکوت کرد و هیچ نگفت مثل این که در دوردست ها سیر میکرد چای را تا اخرین جرعه نوشید و 

ان جای دهم معنی محبت و دسوتی را  حق با توس من انستن نیستم و قلبی در سینه ندارم که کسی را در"گفت:

نمیفهمم خودخواه و زورگو هستم همه چیز را برای خودم میخواهم فققط به فکر خودم هستم درسته حق با توست 

ولی خودت بگو تو دنیایی به این بزرگی مگر چه خواستم غیر از تو تو اگر مال من بودی میفهمیدی که مهربات نری 

یخواهم نه قدرت و نه مقام در طول زندگی ام چیزی میخواستم که هنوز ان را به دست مرد عالم میشوم نه ثروت م

نیاوردم تو چه میدانی چه زجری در سال های تنهایی کشیدم شادی به نظر تو تسنان خبیث و پلیدی باشم که با توطئه 

رست بود هم کارم طوری و دروغ وافترا حکم اعدام مردی را گرفتم اما از هر نظر بخواهی حساب کنی کار من د

است که باید جرم را ثابت کنم و هم این که عاشقم مگر نه این که باید رقیب را از میدان به در کرد خوب من این 

کار را کردم مگر عاشق تنها به فکر معشوف نیست و فقط خود را نمیبیند؟خب من هم همینطور بودم ولی تو هیچ 



ی نه ان زمان که مانند کبوتری سفید قلبت برایم به تپش افتاد و نه زمانی که وقت عاشق نبودی که معنای ان را بفهم

همسر ان لعنتی شدی تو هردوی ما را به نوعی میخواستی او مهربان بود زبان دلت را میفهمید و با مهربانی دلت را به 

چون زن پاکدامنی بودی و دست اورد و ت هم جواب محبت هایش را به خوبی دادی مرا میخواستی اما انکار میکردی 

در مرام و مسلکت این نبود که به مردی که با او زندگی میکنی خیانت کنی هروقت تو را میدیم در پشت ان قیافه ی 

به ظاهر خشک و عبوس عشقی پنهان با من حرف میزد اما تو با ان مبارزه کردی و سعی داشتی مرا از روح و فکرت 

وده هستم من سعی کردم این عشق را محکم و محکم تر کنم دوست داشتم در بیرون کنی ولی من پیش وجدانم اس

اختیار ما نیست به دل ربط داره وقتی عاشق میشی همه چیز را در معشوق میبینی عشق حد و مرز نداره زبان نژاد 

ل ها و با فرهنگ و حتی پول و قدرت نمیشناسه ممکنه تو مال کشوری گرسنه و بی اب و علف باشی و او از کشور گ

 "دیدن هم دل به هم بسپارید نه تو زبان او را میفهمی و نه او زبان تو را ولی زبان دل یکی ست

اینو "فنجان چایی را که در دستانش میفشرد به روی میز گذاشت و مشغول بازی کردن با انگشتانش شد و ادامه داد:

هم مرا دوست نداری و اگر حاال هم این جایی به خوب میدانم که تو ان خاتون قدیمی نیستی و حتی یک سر ارزن 

خاطر کاووس است ولی با این وجود برایم مهم نیست همین که تو مال من باشی کافیست حاال دیگر به سنی رسیده 

 «ام که فقط و فقط خودم را میبینم و تنها دلم میخواهد آرزوی دیرینه ام جامه ی عمل بپوشد . 

حالم به هم می خورد و وقت آن را نداشتم که بنشینم و به این چرندیات گوش دهم . از شنیدن این اراجیف داشت 

می خواستم هر چه زودتر کار را یکسره کنم اما نمی دانم چه شد که پشیمان شدم . او بدبخت تر از همه ی ما بود ، 

شاید به قول خودش یک  غول بزرگی بود که مغز کوچکی داشت و دنیا را از دریچه ی همان مغر کوچک می دید ، و

عاشق تمام عیار بود . به سرعت از جا برخاستم و کیفم را زیر بغل زدم و به سمت در رفتم ، او متعجب نگاهم کرد و 

خواهش می کنم به این زودی نرو ! قول می دهم ساکت بنشینم . می » بعد سراسیمه جلو راهم را سد کرد و گفت : 

هم به خوبی می دانم یک زن به تمام عیار ایرانی هستی که حاضری برای شوهرت دونم برای کاووس آمدی و این را 

هر کاری انجام دهی ! زنان ما بیشتر از آن چه عاشق شوهرانشان باشند عاطفی و مهربان هستند و به بودنشان عادت 

  «می کنند 

ه کار می برد نیشی نهفته بود . با خدایا او چه می کند ! مثل اینکه به عمد مرا جری می کند در هر کلمه ای که ب

خسرو خواهش می کنم تمامش کن ! تا کی می خواهی این موضوع را کش بدهی ؟ من مثل تو » عصبانیت گفتم : 

رویایی نیستم ! من با واقعیت زندگی می کنم . کاووس و من یکی هستیم و بدون هم می میریم . تو چرا این قدر 

ا در اختیار بگیری که فقط ثابت کنی پیروز شدی ! دوست داشتن تو هم به آخر خودخواهی که حاضری تنها جسم مر

خط رسیده و تنها حس لجبازی ات باعث شده که به این بازی خطرناک و کثیف ادامه دهی ، شاید اگر شبی را تا صبح 

ن مهمالت را سر با من بگذرانی همه چیز تمام شود و عشق بیست ساله ات را به یک شب بفروشی ، پس برای من ای

  !«هم نکن 

  «بهتره من برم » چند قدمی در اتاق قدم زدم تا برخود مسلط شوم و بعد به آرامی گفتم : 

نه ، خواهش می کنم نرو ! شاید حق با تو باشد ، اصالً » او مانند موشی که در تله گیر کرده باشد و تقال می کند گفت : 

ین روز نیست که با چرندیات خرابش کنیم . من هر کاری بتوانم برای کاووس بهتره دعوا را کنار بگذاریم . حیف ا

و بعد به نزدیکم آمد و با دستان پلیدش « انجام می دهم او آزاد خواهد شد . همین امشب ترتیب کارها را خواهم داد 



ا این که منتظر همین جمله ب« بگذار به آرزوی دیرینه ام برسم » صورتم را نوازش داد و با لبخند موذیانه ای گفت : 

  بودم تا به سرحد جنون برسم اما یخ کردم ، چطور جرات کرد تا چنین درخواستی کند ؟

جلوی کاووس شرمنده شدم ، او هیچ وقت در ذهنش هم نمی گنجید که همسرش برای به انجام رساندن هدفش ، 

سینه اش کوبیدم و او تعادل خود را از دست داد  ارزش خود را تا حد یک زن روسپی پایین بیاورد . با مشت محکم به

و به گوشه ای پرت شد و قبل از اینکه بتواند تصمیمی بگیرد اسلحه را به سرعت از کیفم بیرون آوردم و در حالی که 

را نیا ، جلو نیا .... یه قدم ... جلو بیایی ... مغزت » نمی توانستم کلمات را در ذهنم جفت و جور کنم فریاد زدم : 

او هاج و واج به پا خاست و با دست سعی می کرد مرا آرام کند . زبانش بند آمده بود و هر چه سعی !« داغون می کنم 

فکر کردی کاووس این قدر ذلیل :» کرد تا کالمی به زبان آورد نمی توانست ، دو دستی اسلحه را گرفته بودم و گفتم 

تو ، روح او را می خواهم نه جسمش را . از خودت سوال نکردی  است که آزادی اش را از تو بخواهم ، من برعکس

که برای چه به سراغت آمدم ؛ یعنی واقعاً تو فکر کرده بودی من این قدر پست و کثیفم که برای آزادی شوهرم خود 

ان یه را بفروشم ؟ سال ها رنجم دادی ، زندگی و خوشبختی را از من و کاووس گرفتی ... تو حتی کاری کردی که هم

ذره عشق و عالقه ای که نسبت به تو داشتم از بین برود و جای خود را به تنفر بدهد ! تو عزیزترین کسانم را زجر 

دادی . آقاجون و خانم کوچک که هر بار با دیدن دخترشان که در چنگال اهریمنی مثل تو بود غم و اندوه بر چهره 

خورد به یک باره شکستند ، گیسو که یک روز خوش در خانه ی شان می نشست و وقتی مهر بیوه گی بر پیشانی اش 

تو نداشت و هر دقیقه او را به شکلی می چزاندی و شهال، که به اصطالح عاشقش بودی از کمبود محبت پدری مثل تو 

گفتن و به ناگاه سیل اشک از چشمانم روان شد و دیگر یارای « روز به روز منزوی و گوشه گیر می شد و کاووسم .... 

اما تو بیشتر از :» فریاد زدم « خاتون ، به خدا هر چه کردم برای تو بود . :» نداشتم . خسرو با قیافه ای مضطرب گفت 

باور کن بدون کاووس می « و همان طور که طعم شور اشک را می چشیدم گفتم : « همه در حق عشقت ظلم کردی . 

و :» و در حالی که سعی می کردم بر اعصابم مسلط شوم گفتم !« رفتی میرم . تو با گرفتن جان او در حقیقت جان مرا گ

حاال وقت انتقام است می دانم با قدرتی که داری می توانی کاووس را تا ساعتی دیگر نجات دهی اما دلم نمی خواهد 

  «تر است . او به دست کثافتی مثل تو زندگی دوباره داشته باشد . مرگ از آزادی که تو به او می دهی با ارزش 

و ناخودآگاه دستم به طرف ماشه ی اسلحه رفت ، اولین تیر را به نام گیسو شلیک کردم ، دومی را به نام شهال و 

سومی را به نام کاووس ، او با چشمانی از حدقه درآمده نقش بر زمین شد . جرات نزدیک شدن به او را نداشتم . چند 

خودم در گیجگاهش بچکانم . ناگاه مظلومیتش ، حالت صورتش و تمنای قدم جلو رفتم تا آخرین تیر را به نام 

چشمانش مرا به یاد آن روز که دم در آموزشگاه با او رو به رو شدم ، انداخت . همان خسرو بود و هیچ فرقی نکرده 

ذر عمر می بود ، فقط چین و چروک کنار چشمانش و چند تار سفید مو که به روی پیشانی اش افتاده بود نشان از گ

داد ، خدایا سوختم . تمام وجودم سوخت . چطو توانستم جان کسی که روزی برایم عزیز بود بگیرم ؟ چطور توانستم 

جانی که برایم ارزش داشت و برایش می مردم به همین راحتی بگیرم . چطور این عشق لعنتی جای خود را به کینه 

  بعد از سال ها رنج و مشقت هنوز خاموش نشده بود ؟ داد و شعله های آن گریبانم را گرفت اما حرارتش

دستم ... را :» با پاهایی لرزان در کنارش زانو زدم . دیگر جانی در بدن نداشت با لبانی که به سختی باز می شد گفت 

  ...«بگیر 

پرت کردم و دستش  و دیگر من آن خاتون انتقام جو نبودم ، همان خاتون دوران جوانی بودم ، اسلحه را به گوشه ای

را در دست گرفتم . خدایا چقدر یخ کرده بود . لبانش مثل گچ سفید شده و خون زیادی از او رفته بود نمی دانستم 



چه کنم . این جسم ضعیفی که در بغل داشتم خسرو بود ، هراسان به دنبال راه چاره ای بودم و سعی می کردم جلو 

  خونریزی را بگیرم .

خواهش می کنم ... این آرامش را از من نگیر همین که ... :» خون آلود دستم را گرفت و گفت  خسرو با دستانی

دستم را به لبانش « همین که در آغوش عزیزترین کسم زندگی ام به آخر برسد ... احساس خوشبختی می کنم . 

ین است ، خاتون ... خاتون هر خشمت هم مانند لبخندت ... زیبا و دلنش» نزدیک کرد و بوسه ای به آن زد و گفت : 

چه کردم ... برای به دست آوردن تو ... بود ، یادته گر ... بود ... عمر به میخانه .... رسم بار دگر ... به جز ... از خدمت 

ی ... رندان نکنم کار دگر ؟ خاتون ... تو برایم خیلی ... خیلی عزیزی و این را بدان که .... که هیچ وقت خطا ... خطا نم

  «... کردم 

و تمام شد ، نمی دانم چه مدت کالبد بی جان او را در بغل گرفته بودم . بدون آن که اشکی از !« خسرو ، خسرو » 

چشمانم سرازیر شود او را می نگریستم . چرا با حرف هایش سعی می کرد مرا تحریک کند ؟ او به عمد مرا جری 

شومی نداشت ، پس چرا در این روز تقاضای خود را این چنین  کرد . در تمام طول این سال ها هیچ وقت نیت

گستاخانه بیان کرد ؟ به ناگاه به زیر گریه زدم . خدایا او با من چه کرد . هیچ عجله ای برای رفتن نداشتم مثل این 

رم بود ، که به آخر خط رسیده بودم ، اما یک آن به خود آمدم باید رفت ، باید رفت ، در جایی دیگر عزیزی منتظ

 باید عجله می کردم .

هنوز از پیچ آخرین کوچه باغی که به خیابان ختم می شد عبور نکرده بودم که ناگهان لرزشی تمام وجودم را در 

برگرفت . ماشین را متوقف کردم و سرم را به روی گذاشتم ، تمام صحنه های چند لحظه قبل در جلوی چشمانم ظاهر 

ون کسی را ریختم ؟ آیا این من بودم که با قساوت قلب ، جان کسی را که تمام زندگی شد ، آیا این من بودم که خ

اش بودم ، به راحتی گرفتم؟ اختیار خود را از دست دادم و دیگر نتوانستم جلو خودم را بگیرم و گریستم ؛ برای او ، 

خورشید غروب کرده و هوا کم  برای خودم و برای کاووس و یک آن خودم را تنها دیدم . همراه با سکوت سنگین ،

کم رو به تاریکی می رفت . صدا شرشر آب توجهم را جلب کرد ، جوی آبی که به سختی سعی می کرد از راه باریکی 

به حریم باغی تجاوز کند از ماشین پیاده شدم در تیره روشن آسمان ، زاللی آب به چشم می خورد ، در گذر آب ، 

گذشت . در پاکی آب خودم را دیدم . دختری چهارده ساله که دل به جوانی بست  گذر عمر را دیدم که چه سخت می

و خیلی زود دل را در گرو عشق او گذاشت . در شانزده سالگی مردی از دیار مهربانی عشق را برایش به هدیه آورد 

و را انتخاب کرده و در تمام سال های عمرش در حال مبارزه بین عشقی که خود انتخاب کرده بود و آن عشقی که ا

بود گذاشت.کشمکش،جدال و همیشه و همیشه پیروز ماجرا کاووس بود،چنان دل به مردم بستم که خسرو لحظه به 

لحظه کمرنگ و کمرنگ تر می شد،اما هنوز در تاریک خانه ی قلبم جایی برای خود داشت.سختی هایی که در این 

کاووس برایم شیرین بود و درس هایی که به من می اموخت سالها کشیدم،در به دری،آوارگی همه و همه به عشق 

همه و همه از من یک زن مقاوم و استوار ساخت که با دختربچه ی بیست سال پیش تفاوت داشت.او حتی در نحوه 

دید من به زندگی اثر گذاشت.فکرم با گذشته خیلی فرق کرده بود و دیگر آن خاتون نازنازی نبودم که با تلنگری 

و همه را مرهون کاووس بود و تا جایی در فکر و ذهن من خطور کرد که خسرو را مانند تکه ای سنگ از  می شکست

 تاریک خانه ی قلبم بیرون راندم.

دستم را به روی تصویرم در آب کشیدم و با تالطم آب،محو شدم.نمی خواستم آن چهره ی زشتی را که برای 

یدم.اما حس خوبی داشتم و دلم نمی خواست دستم را از درون ان خودساخته بودم دیگر ببینم،از سردی آب لرز



بیرون بکشم.سرمای ازار دهنده ای که از ان لذت می بردم و مرا به وجد می اورد.دقایقی گذشت تا به سردی آب 

ی عادت کردم.صورتم را در اب پاک تطهیر دادم تا زشتی و بدی را از ان دور کنم،لخته های خون را به سختی از رو

 دست و صورتم پاک کردم و موهایم را در پشت سر جمع کردم و از جا برخاستم.

در آیینه ی ماشین خود را تماشا کردم.همان خاتون خوب و مهربان همیشگی،چقدر با خاتون چند لحظه قبل فرق 

 کرده بودم.

وس امشب را در اندرزگاه درهای زندان به روی پاشنه چرخید و با صدای وحشتناکش ورودم را اعالمک رد.با کاو

خواهیم گذراند،به پیشوازم امد:چقدر دیر؟موقر و زیبا،همان لباس هایی را که برایش فرستاده بودم به تن کرده 

بود.حتی صدای جیر جیر کفشش به وضوح شنیده می شد.مثل یک روز معمولی که به انتظارم ایستاده بود تا به همراه 

یم.دلم گرفت و خود را در آغوشش جا دادم.امنیت را حس کردم.خدا می داند هم در یک مهمانی باشکوه شرکت کن

چقدر به این آغوش احتیاج داشتم.هر چه سعی کردم دلهره و نگرانی را از خود دور کنم،موفق نشدم،دستش را به 

 زیر چانه ام برد و گفت:چرا این قدر منقلبی؟تمام بدنت یخ کرده.

ه به چشمانم خیره شد و بعد به آرامی دستم را بوسید و به روی تختی که در گوشه تنها گفتم:سوال نکن.او وحشت زد

اتاق بود نشستیم.کاووس درسته که فردایی وجود ندارد؟هیچ نگفت،با ارامش گفتم:کاش این شب پایانی نداشت.باز 

کید،او به حتم از همان هم جواب نداد،تنها سرم ر ابوسید و مرا هر چه محکم تر به خود چسبانی دو ناگهان بغضم تر

 نگاه اول همه چیز را فهمیده بود.

سرم را به روی شانه اش گذاشت و موهایم را نوازش کرد و گفت:آرام باش،ارام باش عزیزم،تو به ارامش احتیاج 

 داری.

دوباره و به راستی به ارامش نیاز داشتم،عشقی را که سال های سال در درون دلم خفه کرده بودم در اخرین لحظات 

جان گرفته بود.او زندگی ام را به نابودی کشانده بود،هستی ام را به تاراج برده بود،پس مستحق مرگ بود،اما چرا 

وقتی در چند مرگ قرار گرفت دلم را سوزاند،مگر من به همین قصد و نیت به سراغش نرفتم؟مگر آرزوی مرگش 

باشم.باید پرده ی ابهام را به کناری زد و حقایق را الاقل را نداشتم،پس چرا دلم نرم شد؟بهتره با خودم رو راست 

برای خود روشن کنم.آری،آری دوستش داشتم ،اما نه ان عشقی که روزگاری قلبم را به تپش می انداخت.دوست 

داشتی که شاید به ترحم تبدیل شده بود و حاال بیشتر،ان حس ترحم است که دلم را می سوزاند.زندگی او به مراتب 

تر از من بود.من مردی داشتم که دوستش داشتم و فرزندی که ثمره ی این عشق بود،ان قدر روزهای خوش سخت 

در زندگی ام بود که می توانستم تا اخرین دقایق عمرم را با فکر و ذکر انها خوش باشم و اگر او پایش را از زندگی ام 

که کاووس رفت و جدایی که باعثش همان راه بود  بیرون گذاشته بود به حتم زندگی راحتی داشتم.به نظر من راهی

در زندگی مان هیچ خللی وارد نکرد.من به او ایمان داشت مو راهش ر اقبول داشتم و با جان و دل او را همراهی 

کردم.خوشحال بودم که ذهن و فکر مرا باز کرده و بیش از انچه باید بدانم می دانم و حاال به جرات می توانستم 

 به خوشبختی کامل رسیده ام،همان خوشبختی که سال ها قبل کاووس قولش را بهم داده بود.بگویم که 

و اما او انسان بدبختی بود که همه چیز داشت جز قلبی که بتوان زیبایی ها را دید،و او همه چیز را در گرو عشقی 

ویا پر و بال داد که فکر کرد واقعیت کهنه و قدیمی گذاشت و همه ی عمر خود را در رویا سیر کرد و ان قدر به این ر

 زندگی اش است،او بیشتر از آن که من و کاووس را زجر دهد،خود زجر کشید.



دیگر نمی خواستم به او فکر کنم.حاال در آغوش مردی بودم که عشق را با همه ی وجودش به من هدیه داد،مهربان و 

م تا خاطرات خوش زندگی ام را به یادم آورد و برای پاک با دلی به وسعت دنیا!سرم را به روی سینه اش گذاشت

 اخرین بار با عزیزم وداع کنم.
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