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در یکی از روزهای دلپذیر اواخر ماه بهار بعد از سالها وارد فرودگاه مهرآباد شدم .همسفرانم مانند پرندگانی که در
قفس را به به رویشان گشوده باشند با هم به طرف راه خروجی هجوم برده و حتی نمی خواستند یک لحظه فرصت را
از دست بدهند .نه انگار که همه ما بیشتر از پنج ساعت درون همان پرنده غول پیکر آهنین آرام سر جایمان نشسته
و حاال هم می شد چند دقیقه دیگر تحمل کرده و ازدحام نکنیم!
همراه خیل جمعیت خود را در صف کنترل گذرنامه و بعد در سالن آشنای فرودگاه یافتم دیدن چهره دلپذیر و عزیز
منتظران برایم شادی آفرین و هیجان انگیز بود و برای رسیدن به آن سوی در خروجی گمرک راستی پر درآورده
بودم.
اوایل ورود به منزل ما غالبا پر از بستان نزدیک بود که با دست و دلبازی خانه را غرق گل و شیرینی و خود مرا شاد و
شرمنده کرده بودند .تب آمدن ها فروکش و این بار نوبت بازدید شد که آنرا هم اقوام سرسری برگزار نکردند و با
گشودن سفره های رنگین و خبر کردن سایر خویشان رونق و صفائی در جمع به راه انداختند .به این ترتیب موفق به
دیدار مکرر آنها شدم دیون دوباره افراد خانواده و اشخاص جدیدی مثل عروس دائی با داماد خاله و بچه های سه
چهار ساله که هزار ماشااله کم هم نبودند برایم بهشتی وصف نکردنی بود.
باالخره پس از مدتی هیجان درون فامیلی آرام شد و من سراغ دوستانم را گرفتم بعد از جندین تلفن به آنها قرار شد
به بقیه هم خبر داده و قراری برای دیدار در منزل ما بگذاریم که چهارشنبه آینده را تعیین کردند .خیلی از دوستان
آمدند .ب نا بود مدتی در تهران باشم .بهتر دیدم یکروز در هفته را با توافق تعیین کنند که بعدازظهر دو سه ساعتی را
با پذیرایی ساده چای و شیرینی و هربار منزل یکی از دوستان دور هم باشیم .پذیرایی ساده از آن جهت عنوان شد
که ریخت و پاش و دوندگی قبل و بعد از مجلس وعده مالقات های آینده را بهم نریزد .بار اول منزل خانم جاللی پنج
شش نفر بیشتر نبودیم جلسه بعدی ده نفر شدیم همه از نوغ غیر تشریفاتی دیدارها استقبال کردند و بار سوم به
پانزده نفر رسید .رفقا می دانستند و یا متوجه شده بودند که منظور از تجمع دوستان دیرین به رخ کشیدن قدرت
ما لی صاحبخانه ها نبوده و هدف ،تجدید خاطره ها و رابطه های مشترک گذشته است و بهمین جهت این دور هم
جمع شدن ها تا آخر که من در تهران بودم دوام آورد.
یادم می آید خارج از این محدوده بی ریای دوستان ،بعنوان عصرانه جایی دعوت شدم که داستان چای و قهوه و
سرمیزی به اسم عصرانه انجامید که رنگین تر و پرزحمت تر از یک شام مفصل بود .روی میز بزرگ نهارخوری مملو
از انواع و اقسام خوراکیها و غذاها مثل شامی و .کوکو و مرغ سرد و کشک بادمجان و ساالد الویه و ساالد فصل و حتی
سبزی خوردن و پنیر و گردو بود .عالوه بر اینها آنطرف روی میز گرد دیگری ده ها بشقاب و پیاله و قاشق و بستنی
و ژله و کمپوت و پلمبیر رویهم انباشه بودند.
واقعا حیرت کردم مگر بیست نفر آدم چند نوع غذا و دسر مختلف می توانستند بخورند و اگر نمی توانستند پس
معنای اینکار چه بود و همان تجربه به من اطمینان داد که جمع دوستانه ما با نوع پذیرایی خود تفریق به دنبال ندارد.
همانطور که تا آخر نداشت .یکی دوبار بدلیل گرفتاریها حتی با قرار قبلی که من با دوستان داشتم موفق به شرکت در
جمع آنان نشده و بسیار غمگین شدم.
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باالخره دوهفته بعد با پررس و جو فهمیدم که این بار نوبت فروزنده است .آدرس منزل او را گرفته و یادداشت
کردم تا حتما خودم را برسانم .در روز مقرر با نشانی درستی که دلشتم بدون هیچ اشکال و سردرگمی به آنجا رسیدم
و بعد از وارد شدن به منزل آنها از دیدن شکوه و جالل خانه فروزنده در تهران حیان شدم .گویا آنروز تولد پسر
کوچکش امیرعلی بود که متاس فانه من از آن اطالعی نداشتم .فروزنده از بیم اعتراض دوستان راجع به پذیرایی
مراهات زیادی کرده بود که مبادا فسخ قرارداد شود! قرار ما این بود که زیاده روی در پذیرایی مساوی با یک هفته
تعطیل شدن دوره خواهد شد و البته کسی میل نداشت بیهوده این ارتباط را متوقف و یا قطع کند و با وسعت مالی و
امکاناتی که اکثرا داشتند مسئله را محدود به همان ترتیب که قرار گذاشته بودند و کسی پا را از حدود تعیین شده
فراتر نگذاشت.
قضیه آنروز از نظر دوستان چیز دیگری بود که فروزنده را مشغول جریمه ندانستند هر چه اضافه بود به حساب تولد
نوشته شد .فروزنده گفت چای و شیرینی شما سرجایش است .من فقط کمی برای بچه ها و آنهم چیزهای کوچک اما
میز پرکن دذ بسته بندی های بچه گول زن آماده کرده و میزم را با آنها پر کرده ام که ،یعنی تهیه خیلی مفصل دیده
ام .دل بچه ها به این چیزها خوش است و خوش بحالشان که با چندتا بادکنک و کاغذ رنگی به در و دیوار آویزان
شده خودشان را رئیس می پندارند .شکسته نفسی او با نگاهی به روی میز نهارخوری در سفره خانه وسیع جنب سالن
قابل رویت بود .سراسر میز مملو از دیسهای ساندویچ روکش ار و آنچه خوراکی که بچه ها و حتی بزرگترها نمی
توانند آسان از خوردن آن صرف نظر کنند بود که با طرز زیبایی میان تور و روبان و گل چیده شده و جای سوزن
انداختن هم پیدا نمی شد وسط آنها جای بزرگ و خالی کیک دیده می شد که هنوز سرجایش ننشسته بود.
همه در گوشه و کنار سالن بزرگ منزل پخش و پال بودند تعداد مهمانان امیرعلی که اکثرا مثل خودش پسربچه های
شیطان و پرنشاط بودند ماشاءاله زیاد بود .حتی در مساحت چشمگیر آن جا هم آرامش آنچنانی احساس نمی کردند
طفلک ها تا حدی بخاطر رعایت بزرگترهای مزاحم ،خودشان را جمع و جور کرده بودند .ولی یکمرتبه مثل گله غزال
های وحشی بدون هیچ پیش درآمد به طرف میز هدیه ها یا اطاق نهارخوری رمیده و یکصدا و درهم و برهم می
گفتند پس کی این کیم را روی میز می گذارید و فروزنده هم دائم تکرار می کرد اگر ساکت نباشند از کیک خبری
نیست و آنها دوباره آرام و دلخور برمی گشتند .از شور و معصومیت بچه ها احساس خوبی داشتم ولی بی خبر از
قضیه تولد و با دست خالی رفتن حالت درماندگی و شرمندگی را پیش از شادمانی به یادم می آورد! مطمئن بودم که
بچه ها از این حرفها سرشان نمی شود و انتظار دارند هدیه دریافت کنند.
صاحبخانه در فرصت مناسبی به سراغم آمد و گفت آنقد بخودت نپیچ و خیال نکن حواسم به این مسئله نبوده و بسته
ای را کنار دستم گذاشت روی کارت کوچکی که به بسته بندی چسبانده بودند تولدت مبارک و اسم خودم را دیدم و
فروزنده آهسته به من گفت بسته را روی میز گوشه سالن بگذار امیرعلی می تواند بخواند .همه شادی او برای این
است که بعد از بریدن کیک تولدش شخ صا اسمها را خوانده و بسته ها را باز کند .دور روز است دائم تمرین می کند.
دوباره لبخند زنان به طرف بچه ها رفت از توجه او شرمنده و خوشحال شدم.
بطرف میز گوشه سالن راه افتادم از فروزنده پرسیدم چرا کیک تولد اینهمه تاخیر ورود دارد دل این طفلک ها که
آب شد چطور ت ا حاال نرسیده گفت ده پانزده دقیقه پیش آوردند .بدتر از همه اینکه بچه ها هم دیدند.ولی باید عمۀ
امیرعلی به اتفاق یکی از دوستانش که با هم در یک مجموعه زندگی می کنند برسند تا بتوانیم شمع را روشن و کیک
را ببریم نمی دانم چرا دیر کردند؟ نیم ساعت پیش خبر دادند که دارند راه می افتند اینهمه پسربچه را هم مشکل

3

wWw.TAK-SITE.IR

طال – کتابخانه مجازی تک سایت

تک سایت

می شود آرام نگه داشت از طرفی جون خبر داده اند که می آیند خوب نیست نرسیده سر میز برویم کاش زودتر
برسند و خالصم کنند در همین حرفها بودیم که امیرعلی شلنگ تخته زنان و فریادکشان بطرف مادرش دویده و
گفت باالخره عمه فروغ آمد .زودباش کیک را بگذار روی میز .فروزنده رو به بطرف سر سرای ورودی و من سراغ
میز هدیه ها که در گوشه باالی سالن گذاشته بودند راه افتادم و بسته ام را که نمی دانستم چه چیزی در آن است در
کنار بقیه هداا گذاشته و بجای اولم که نشسته بودم برگشتم.
عمه فروغ و مهما نش هم وارد سالن شدند .یک مرتبه قلبم فروریخت خانم همراه خواهرشوهر فروزنده را خیلی
خوب می شناختم در تمام مدت اقامتم در تهران از اشنایان و هرکس که فکر می کردم به نحوی خبری از این خانم
می تواند داشته باشد نشانی از او گرفته بودم! متاسفانه هیچ کس هم نتوانسته بود کمکی در یافتن او به من کند و حاال
بدون هیچ انتظاری او را روبروی خود همراه با عمه فروغ امیرعلی که اصال او را نمی شناختم دیده و مطمئن بودم
اشتباه نمی کنم .مدت نسبتا طوالنی از آخرین دیدارم با او در آلمان می گذشت اما این خود او بود با همان زیبایی
نفس گیر و چه ره و فراموش نشدنی آرام و دلفریب و متین .او هم مرا دید با لبخند گشاده ای بسویم آمد و بعد از
روبوسی و سالم با او ،تازه یادم آمد که باید با عمۀ امیرعلی هم آشنا و به او معرفی شوم .فروغ خانم با محبت و ادب
لبخندی زد و گفت خوشحالم که طالجان در این جمع آشنایی دارد  .من او را بزور و زحمت به اینجا کشاندم .نه اینکه
دلش نمی خواست ،می گفت در یک جمع غیرآشنا خودش را معذب احساس خواهد کرد .شکر خدا که آشنا دارد و
تنها نیست .و فروزنده گفت من اولین دفعه است که با وجود آشنایی و معاشرت زیاد و همسایه بودن ایشان با فروغ
جون این خان م را می بینم و فکر می کنم چه بدشانس بوده ام که چنین مجموعه ای نفیس و زیبائی وسیع و گسترده
را بعد از صد دفعه رفتن به محل زندگی عمه امیرعلی هیچوقت ندیده بودم .واقعا چشمم روشن و لطف کردید که
تشریف آوردید.
با دعوت فروزنده همگی برای شرکت در روشن و خاموش کردن شمع و بریدن کیک بطرف میز رفتیم .صدای خنده
و فریاد بچه ها مجال حرف زدن به کسی را نمی داد در میان هیاهوی بی امان آنها کیک بریده و بین مهمان کوچولو
ها تقسیم شد .طفلک فروزنده بین خیل بچه ها و دوستانش در رفت و آمد بود و دائم پذیرایی می کرد .نوبت تقسیم
جایزه ها و بازکردن هدایا توسط جناب امیرعلی شد .آن چنان شلوغ و جنجال بود که صدا به صدا نمی رسید هدایا
گشوده و با دست و کف زدنها روی میز چیده شدند .بعد ،تقسیم جوایز شروع شد که با دخالت و کمک بزرگترها با
خیر و خوشی به سرانجام رسید.
با ورود دسته خیمه شب بازی که مشغول چیدن بساط خود در سالن بودند ،بچه ها به آن طرف جذب شدند .به
پیشنهاد فروزنده قرار شد هرکس معاشرت آرامتر و سروصدای کمتری را می خواهد به سالن نشیمن طبقه باال پناه
ببرد و تقریبا همه بزرگترها رفتند .محوطه سالن باال فضای وسیع و دلپذیر و زیبایی بود که از هر گوشه و در و دیوار
آن گل و گیاه می بارید .پنجره ای بزرگ و سراسری سالن را به بالکن وصل می کرد .در بالکن هم آنقدر برگ و گل
و سبزه چیده شده بود که تصور گوشه ای از باغ بهشت در خیال بیننده نقش می بست از طبقۀ پایین دلبازتر دیده می
شد .همه جا مبل و نیمکت های خوشرنگی جابجا شده و آبدار خانه کوچک و بازی در طرف چپ پله ها و راهروئی
پهن و کوتاه و در انتهای آن دری بزرگتر از معمول این قسمت را از اطاق خواب ها جدا می کرد و بعد از دیدن آنهمه
مساحت و آسایش و وسعت توانستم حدس بزنم که چرا فروزنده بیش از یکسال آنطرف ها دوام نیاورد .طبیعی می
نمود یک آپارتمان هشتادمتری دو اطاق خوابه نمی توانست جوابگوی نیاز این خانواده پنج نفری باشد ولو در قلب
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پاریس و بهترین جای آن با داشتن چنین زندگی راحت و گشاده ای چطور می توانستد و یا نوانستند دوام آورده
دوازده ماه در آن جا زندگیی کنند؟
باالخره نفهمی دم چرا حتی همان یک سال هم این دوستان نعمت وسعت و آسایش را از خود دریغ و همه را زندانی
آپارتمانی تنگ و تاریک در طبقه سوم کرده
بودند؟شاید مد روز بود و بلکه مشکلی داشتند،که نمی شد قبول کرد.اگر اشکالی بود که البد هیچ وقت نمی توانستند
برگردند چرا رفتند و چرا برگشتند؟این سئوالی بود که در مورد بسیاری از هموطنانم بی جواب ماند و هنوز بی
جواب مانده است.
غرق در اندیشه و دیدار دوستان نشسته و به دور و بر نگاه می کردم.دوباره چشمم به طال افتاد که راستی مثل طالی
پرداخت کردۀ زرگرها می درخشید.
انعکاس نور چراغهای گوشه وکن ار چشمان درخشان و زمردین او را با حرکت سرش هر لحظه به رنگی درمی آورد
آنهمه زیبائی و شکوه یک مسئله استثنائی بود.
آرام به گذشته برگشتم نه خیلی دور شاید دو سال یا کمی بیشتر و کمتر!با چند نفر از دوستان در یکی از کافه پیاده
روهای شهر نیس در جنوب فرانسه نشسته و در ضمن خوردن فنجانی چای و یا قهوه مردم و راهگذاران را تماشا می
کردیم دو نفر خانم از روبرو می آمدند یکی از آنها با دیدن جمع نشسته ما بطرفمان آمد و با خوشحالی و فریاد گفت
سالم با همه دست داد با دیدن چشم و ابروی مشکی و موهای سیاهش قبل از سالم و علیک از دور می شد تصور کرد
ایرانی است ولی خانم همراه او باید از جایی مثل کشورهای اسکاندیناوی-لهستان-آلمان و یا اینطور جاها می بود!
در موقع معرفی او را خانم مهندس فرنود نامید و همان خانم با فارسی سلیس گفت از دیار همه واقعاً خوشحالم و با
جابجائی ما در کنارمان نشستند!یکی از همراهان ما پرسید مگر خانم ایرانی هستند و همان خانم اولی جواب داد بله
ایرانی اصیل از خاک پاک تهران دختر دائی من به عالوه اسم کوچک او هم طالست و خانم فرنود با لبخند دلنشین
جواب داد خاک پاک ایران درست ولی جنوب ایران گرچه همه جای ایران سرای من است.جملۀ جنوب ایران معمای
دیگری شد چون مردم جنوب معمو ال رنگ و موی مشخصی دارند که ابداً با ظاهر طال هم خوانی نداشت.در سایر
شهرها پوست کم رنگ و موی طالئی و چشم آبی پیدا می شوند ولی نه با این شکل و رنگی که روبروی ما نشسته
بود.او صاحب هیکل بسیار متناسب و موهایی مانند آبشار طال و چشمانی سبز تیره و درشت ،پوستی همرنگ مرمر
صورتی بود و روی هم رفته یک زیبایی حیرت آور و کمیاب باور نکردنی!
در کوتاه مدتی که طال سر میز ما نشسته بود مردم رهگذر که از آنجا رد می شدند و چشمشان به او می افتاد یک
لحظه مکث کرده و نگاهی ستایشگر به او اندا خته لبخندی نثارش می کردند.لبخند تحسین آمیز و با محبت مثل باران
شکوفه بر سر و رویش می ریخت!در جمع ما آشنای خانمهای تازه واردی دوستمان شهال بود با معرفی خانم چشم و
ابرو مشکی بطور کامل متوجه شدیم خانم امینی مقیم مونت کارلو هستند که با دختر دائی خودشان برای دیدار و
گردش کوتاه آن روز با قطار تانیس امده اند و یک ساعت دیگر دوباره برمی گردند.ضمن صحبتهایی که رد و بدل
شد خانم امینی برای دیار بلند مدت تر شهال و همه همراهان او را برای صرف ناهار و بیشتر با هم آشنا شدن سه روز
دیگر به منزلش دعوت کرد.مؤدبانه می نمود که دعوت همگانی باشد وال هیچ یک از ما با او آشنایی قبلی نداشتیم و
وظیفه ما بود که ضمن تشکر بگوییم مزاحم نمی شویم چون جواب یک فنجان چای نمی توانست مهمانی ناهار باشد
آن هم برای پنج نفر و فاصله نه چندان کم بین کن و مونت کارلو!
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بعد از رفتن خانم امینی و همراهش گفتم فکر نمی کنید خانم امینی تعارف کرده و یا مجبور شد ما را هم دوت
کند؟بهتر است شهال خودش مسئله را روشن و ضمن تشکر از دوستش بگوید ما مزاحم نخواهیم شد و او خودش به
تنهایی مهمان نهار خواهد بود.معنی ندارد که اگر کسی شهال را دعوت می کند یک گردان همراه او را هم پذیرا
شود!شهال در ظاهر شاد و شلوغترین فرد جمع بود علیرغم گرفتاریهایی که همه داشتند و حتما او هم بدون نصیب از
انها نبود با ورود خود به هر محفل دوستانه ای موجی از نشاط و سرور زندگی را به همراه می آورد.شنیدن صدای
خنده های مخصوص و انعکاس صدای شادی آفرین ان از چهره زیبا و دلپذیرش در فکر انسان این تصور را می
آفرید که در دنیای درون او غمی وجود ندارد!در حالی که مسلماًدل به ظاهر شاد او هم خالی از درد نبود فقط قدرت
به مهار کشیدن و پنهان کردن آن را داشت.بعد از حرفهای من گفت ای بابا این شد کار دوباره و مسخره بازی!خوب
شد روب روی خودتان همگی را دعوت کرد،مگر خدای نکرده الال بودید همانجا می گفتید نه و تشکر می کردید و تمام
می شد.
بین راه نیس تا کن اتوبان طویلی وجود دارد ولی با چرخش مختلفجاده از بعضی جاها می شود پهنای دریای آرام و
نیلگون مدیترانه را با سکوت پرصالبت و هوش ربایش دید .غروب شده بود و چراغهای بین راه و ساحل تک و توک
روشن می شدند.با سرازیر شدن موج هوای پاک و لطیف از پنجره های ماشین به داخل شادی و سورو محو شده
دوباره بازگشته و درخود فرو رفتن تمام شد.فردا خانم امینی به من تلفن کرده و ضمن صحبت و احوالپرسی گفت
یکشنبه منتظر دی دن همگی هستیم دل ما از دیدن روی هموطنان باز و چشممان روشن می شود،مگر اینکه نخواهند با
ما معاشرت کنند.
از حرفهای ا فهمیدم که مسئله مطرح شده و این تلفن به معنای تأیید دعوت قبلی و تأکید به رفتن است؛خیلی
خوشحال و سبک شده و گفتم حتماً یکشنبه حضورتان خواهم بود .موضوع همراهی خودم را با دوستان در اولین
دیداری که پیش آمد با آنها درمیان گذاشتم که با روی باز آن را استقبال کردند.فرشته،یکی از معاشرین دائم ما هم
که قرار بود روز یکشنبه باشد،گفت حرفی نداریم که خوش می گذرد و همه دور هم روزی را به شب خواهیم
رساند.که به امید خدا خوب خواهد بود.ولی می دانید که به راستی به یک مسافرت می رویم که نهار مهمان هموطنی
باشیم؟نمی شد این مناسبات را در شهر و دیار خودمان با نزدیکان و فامیل داشته باشیم،دوری راه و شلوغی بهانه ای
بود که هفته به هفته تلفنیحالی بپرسیم و کار و فاصله زیاد را مانع بزرگی برای دیدار عزیزانمان بدانیم که عذر بدتر
از گناه بود و حاال اینهمه راه می رویم چون می خواهیم همشهری ببینیم.مگر در ایران فامیل و همشهری
نداشتیم؟البد فراوانی نعمت قدر و منزلت آن را کم می کند!او واقعاً جان کالم را گفته بود!
روز یکشنبه با قطار از ایستگاه کن به طرف موناکو راه افتادیم به تحریر کشاندن زیبائیهای اطراف و مناظر بین راه
غیر ممکن است!گاهی از پنجره قطار می دیدم همه درختها و حتی دریای ساکن و آرام مدیترانه پابپای قطار می دوند
و یا کوههای سرسبز پوشیده از گیاه دنبالمان می کنند.دلم گرفت نمودار مشابهی از زیبائیهای بهار شمال ایران
خودمان بود با پستی و بلندی فراوان و سرسبز و درختان با طروات و درخشان از انعکاس نور خورشید روی
برگهایشان که در جمع تصوری از بهشت خدا را مجسم می کردند.
بعد از رسیدن به مقصد با تاکسی به طرف منزل امینی راه افتادیم.یادم نیست که با رد شدن از کدام مسیر که به نظر
زیاد سرباالیی نمی آمد یک مرتبه آنقدر باال رفتیم که اگر قرار بود پله ای در کار باشد،هزارتائی الزم بود!بعد از

6

wWw.TAK-SITE.IR

طال – کتابخانه مجازی تک سایت

تک سایت

رسیدن،خانم امینی شخصاً در را برایمان باز کرد و با خوش آمد گوئی و گشاده روئی و گفتن جمله قدم همگی روی
چشم،خوشحال ترمان کرد.
خانه آنها ویال و باغی بزرگ و قدیمی بود.دور تا دور طبقه اول را بالکنی عریض و سراسری گرفته بود و از همه طرف
دیدن زیبائی و شکوه طبیعت و احساس قدرت خدا را در خلق این چشم انداز بی انتها و دل انگیز آسان کرده بود.از
یک طرف شهر و خانه های قشنگ که مانند نگین جواهر به دامان بلندی ها می درخشیدند و از این طرف دریای آرام
و با شکوه که با آغوش باز قایق و کشتی های کوچک را در برگرفته و باالخره دیوار بلند پالژ ساحلی که با پله ها
آنجا را به خیابان اصلی متصل می کرد چشم را نوازش می داد.بوی آش رشته و نعنا و پیاز داغ یاد گذشته ها را
برایمان زنده کرد.
باالخره وارد سالن پذیرایی که با نگاهی سریع به گوشه و کنار آن نشانه های زیادی از ایران را می شد در کنار هم
یافت شدیم.روی دیوار روبرو تابلوی بی نظیری از تمثال مبارک موال علی بزرگ و باشکوه و نعوذبال زنده و جاندار به
چشم می خورد و من برای تبرک و باور خودم به سوی تابلو رفته و دستی بر آن کشیدم که بر دیده ام بگذارم و
چقدر تعجب کردم وقتی فهمیدم آن شاهکار فرش ابریشمی دستبافت است!نه قبل از آن و نه حال هرگز نظیر آن
تابلو را ندیده ام.کشکول و شمشیر،رومیزی بزرگ ترمه مروارید دوزی اصل،قندان و گالبدان و کاسه و بشقاب
بزرگ مرغی بی مثال و سطح سالن مفروشی با دو فرش بزرگ کرمان قدیم به رنگ سبز زمردی و گلهای سرخ و
مبلمان عالی و بدون نقض و باالخره محیطی گرم و صمیمی و با روح زندگی!
از در و دیوار،شیشه و پرده نور پاکیزگی باریده،به عالوۀ صفای میزبان که برای همه قابل لمس بود،همه چیز را
زیباتر از آنچه بودند به رخ می کشید.یک سینی چای خوش رنگ و بو به وسیله طال دور گردانده شد.بعدآقای امینی
هم به جمع پیوستند و آنقدر صمیمی و خودمانی با همه برخورد کردند که انگار ما از افراد فامیل و یا آشنایان دیرین
خانواده هستیم.بعد غ ذاهایی که روی میزچیده شده بودند با بگو بخند فراوان خورده شدند.چائی بعد از نهار را در
بالکن خوردیم.
به آقای امینی گفتم آنقدر اینجا زیبا و چشم انداز آن عالی است که تماشای آنها مجالی برای خواب و هوراک باقی
نمی گذارد!مثل اینکه سیاحت چشمی و تفکر به آنها شب و ر وز هم ندارد و چون البد شبها منظره دیگری که کمتر از
روز نیست جلوه گاه چشم شماست!من نمی فهمم با این همه مناظر قشنگ اگر کسی واقعاً بخواهد به تماشای آنها
بنشیند چطور می تواند به کارهای دیگر برسد؟ولی آقای امینی عارفانه گفتند دیدن دائم،همه چیز را بعد از مدتی
عاد ی می کند.آنطور که انسان نه مدهوش زیبائی و نه مرعوب زشتی می شود!بزرگترین گرفتاری زمانی است که در
اثر تکرار خوبی و بدی و یا زشتی و زیبائی بدون مرز شوند و آن وقت است که لذت و یا نفرت و وحشت هم بدون
معنای واقعی آنها خواهد شد.
سخنان او برای من یکی خیلی سنگین ب ود و با خودم فکر کردم کدام بی عقلی نباید بفهمد منظره خوب و بد با هم
یکی نیست و زشت و زیبا را یکسان باید قبول کرد؟مثل اینکه افکارم را خواند چون بالفاصله گفت باور کنید راست
می گویم،واال همه مردم کره زمین در یک منطقه جمع می شدند و عالوه بر آن هیچ یک از زنان و مردان زشت رو
نمی توانستند همدمی پیدا کنند در صورتیکه می دانید اینطور نیست.همه معتقدیم و مسلم است که نفس کلمه زیبایی
به هر زبان واالتر از زشتی است اما الباً این دو را در کنار هم می توان یافت!فقط با نگاهی موشکاف و تعمق زیاد می
شود فهمید.
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بحث فلسفی و بالتر از فهم من بود.ناچاراً سکوت کرده و شکر خدا دوستان مسیر سخن را عوض کردند.نمی شد
حدس زد خانواده امینی چند سال است در اینجا هستند و یا خود او چکاره است وضعیت منزل،حالت موقت و یا
جابجائی جدید را تداعی نمی کرد.از همه چیز معلوم بود مدتهاست در جای خود ساکن هستند.به هر تقدیر جای
شکر بود که خانه یک ایرانی در دنیای وانفسا و شهر انچنانی مونت کارلو آنطور اصیل و با ارزش می نمود.بدون شک
خانواده ای در آن زندگی می کردند که قدر و منزلت ایران را در دیار غربت نمی شکستند!
باالخره فهمیدیم آنها حدود پانزده سال پیش وارد این مملکت کوچک شده و مرد خانواده در آنجا نمایشگاه فرش
دایر کرده است که هنوز با همان فرم اولیه در جای خود باقی است.به قول آقای امینی که با خنده و شوخ طبعی
تعریف می کرد گفت مغازه همان است که بود اما مثل آدمیزاد زاد و ولد کرده و صاحب یک مغازه در آلمان و یک
دکه کوچک در آمریکا شده.مسئول نمایشگاه در هامبورگ آلمان پسر بیست و پنج ساله او و در آمریکا خواهر و
شوهر خواهرش بودند.در ضمن تعریف و توضیح کسب و کار اضافه کرد شکر خدا در پناه موال علی روبراه هستیم.
آن روز دلپذیر هم با پذیرائی پر از مهر و صفای میزبان مثل همه روزهای زندگی به پایان رسید صحبت ها آنقدر
سرگرم کننده بودند که مجالی برای گشت و گذار در شهر باقی نماند.وقت بازگشتن رسیده بود و تا ایستگاه راه
آهن صاحبخانۀ ما را با ماشین خودش رساند و گفت به امید اینکه دفعه آینده بعد از نهار گردشی در شهر
بکنیم.جاهای دیدنی زیادی هست که خارج از برنامه توریستی قرار دارند.
خوشحالم از یک اشنائی با ارزش و هم صحبتی با انسان های واال دوباره راه امده را برگشتیم.
صحبت خانواده امینی بین ما مطرح بود و من و طال چند بار تلفنی صحبت کردیم .قرار بود قبل از بازگشت طال به
تهران دعوت متقابلی از انها کرد ه و مثال پاسخ پذیرائی های انها را بدهیم .دوستان برای اینکار رستوران را مناسب تر
دیدند چون وسعت منازل ما کم و عده زیاد بود .دعوت کنندگان ما پنج نفری بودیم که به مونت کارلو رفته بودیم و
چون وقت اجازه نمی داد که هر کدام یکبار انها را دعوت کنیم .قرار گذاشتیم قبل از سفر خانم فرنود به ایران و سر
زدن خانم امینی به المان با تقسیم صورت حساب همه میزبان باشند .اینکار معقول تر به نظر می رسید چون با شرایط
موجود در ان جا نه عجیب بود و نه دور از انتظار پس تصمیم گرفتند و انرا اجرا کردند.
در اوایل خیابان اصلی کن و تقریبا ح والی پالم پیچ رستورانی بود ایرانی بنام فیروزه که غذای مخصوص روزهای
یکشنبه در ان جا چلو کباب سنتی بود .دوستان محل را تایید و برای یکشنبه اینده خانواده امینی را دعوت کردند.
قبال هم رستوران ایرانیها را دیده بودم و مشتریان ان را عالوه بر هموطنان خودمان عرب و توریست و فرانسوی ها
هم تکمیل می کردند همه بخاطر چلوکباب که انصافا شباهت زیادی با اصل ان به اضافه همه مخلفات داشت به انجا
می امدند .روی همه میزها ماست و خیار و دوغ و سبزی خوردن و ترشی و نان بربری و پنیر به چشم می خورد که
بنظر غیرایرانیها ترکیب اشتها انگیز و دلپذیری از یک پیش غذای ایرانی بود و برای ما حال و هوای وطن را یاداوری
می کرد و به همین دالیل جای مناسبی به نظر می رسید.
شنبه عصری خانم امینی اطالع تلفنی دادند که با قطار ساعت یک به اتفاق طال به ایستگاه خواهند رسید و به این دلیل
دو نفر از دوستان که یکی از انها شهال بود روز یکشنبه ساعت دوازده و نیم برای راهنمائی انها به کار رفتند و بقیه که
ده نفری می شدیم در رستوران منتظر انها نشستیم.
بعد از رسیدن مهمانها چون انتخاب مشکل غذا در بین نبود سریعا پذیرائی شده و همه از چلوکباب و محیط راضی به
نظر می امدند  .برای تنوع و گذراندن وقت تا بازگشت دوباره خانم امینی و طال قرار گذاشتیم برای خوردن دسر و
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چای همه قدم زنان به کافه فستیوال برویم در شلوغی بعد از ظهر روز تعطیل و فصل توریستی که شهر پر از مسافر
بود نمی شد همه جمع با هم حرکت کنند بنابراین چون مقصد معین بود به دسته های دو نفری تقسیم و راه افتادیم.
دیر یا زود رسیدن هم مشکل نمی افرید چون دسته ای که اول می رسید باید میزی انتخاب می کرد که همه بتوانند
دور ان بنشینند .خوشبختانه من در این جابجائی نفر همراه طال بودم .ازدحام بی نهایت زیاد و جمعیت در پیادروی
ساحل فراوان بود ولی خوشبختانه حرکت روان بود عده ای از مردم روی دیواره کوتاه رو به ساحل و پالژ نشسته و
عده دیگری روی نیمکتهای کنار پیاده رو جا گرفته بودند.
چند دقیقه بیشتر نرفته بودیم که طال پرسید تا جائی که باید برویم ،راه زیادی است؟ گفتم نه خیلی زیاد ،ولی ده
پانزده دقیقه ا ی پیاده روی داریم که گمان نمی کنم مشغولیات دیدن اینهمه ادم های رنگارنگ و غریب و عجیب و
بمعنای واقعی کلمه هفتاد و دو ملت مجال تفکر به طول مسافت را به ادم بدهد .و دیدن و ندیده ها گاهی بد نیست.
گفت همه این حرفها درست ولی نمی دانستم بند کفش هایم اینهمه اذیت خواهند کرد .روی نیمکتی بنشینیم تا من
انها را درست کنم می دانستم هنوز جابجا نشده و ننشسته سر و کله مامور شهرداری پیدا و با بلیط تقاضای پول
نشستن روی نیمکت را خواهد کرد .فوری پول را اماده کرد و روی اولین جای خالی نشستیم تا طال بند کفشهایش را
ازادتر کند معلوم ن شد مامور با ان سرعت از کجا رسید؟ پول را گرفته و دو بلیط بدستم داد .طال با تعجب پرسید این
بلیط ها برای چه هستند با خنده گفتم عوارض نیمکت نشینی کنار خیابان و او گفت چه حرفها فکرش را بکن در
تهران یا هر جای ایران به مردم بگویند چون روی صندلی پارک یا پیاده رو نشسته اید باید پول بدهید می دانی چه
الم شنگه ای بپا می شود؟ ولی اینجا نفس از کسی در نمی اید نکنه از انهائی هم که روی دیواره ساحلی نشسته اند
پول می گیرند؟ گفتم نه بابا انجا مجانی است مگر نمی بینی با وجود اینهمه جای خالی روی صندلی ها انجا چقدر
شلوغ است؟
در ه مان نشست کوتاه مدت دو سه زن کولی فال بین به سراغمان امدند .به طال گفتم مواظب کیف و ساعت و خالصه
هرچه داری باش در یک چشم بهم زدن اینها می توانند همه چیز را زده و ببرند! خیلی ترسید و فوری کیفش را روی
دامن من گذاشته و باالخره شکر خدا مسئله کفش و بند انرا حل ک رد و دوباره همراه جمعیت فراوان بطرف محل
قرارمان با بقیه راه افتادیم تقریبا بدون استثنا کسانیکه از روبروی ما می امدند طال را با دیدگانی پر از تحسین و تایید
محبت امیز نگاه می کردند!
یک خانم میانسال و انگلیسی زبان مستقیم بطرف طال امده و پرسید :شما فالن هنرپیشه نیستید؟ قبل از جواب طال
اقای همراه خانم جواب داد البته که نیستند عزیزم چطور این دو نفر را با هم اشتباه می کنی و می پرسی؟ نه مو و نه
چشم این خانم هیچکدام شبیه انکسی که مقصود توهستند نیست! خانم همانطور ایستاده در جا که جلوی حرکات ما
را هم گرفته بود گفت ای نکه دلیل نیست هنرپیشه ها هر روز برنگی در می ایند خودت قبال گفتی به مناسبت زمان و
مخصوصا در این خیابان امکان دارد با مشهورترین بازیگران زن و مرد اروپائی و امریکائی روبرو شویم.
بقیه صحبت انها را بدلیل راه افتادنشان و اینکه ایا خانم پذیرفت که اشتباه کرده و یا نه نشنیدم با خود فکر کردم
زیاد هم سئوال او بی ربط نبود فقط باید هنرپیشه مورد نظر او را پانزده سال جوانتر کرده و مقدار زیادی زرناب به
موهایش افشانده و بجای چشمهای عسلی او هم قطعه زمرد تیره درخشان نشانده و بدون هیچ ارایش سنگینی مثل
طال پوست صورت او را رنگ گل محمدی و شکوفه های ان کنیم! در ان حال می شد او را با این تندیس بی نظیر و
تماشائی مقایسه و شاید عوضی هم گرفت ،باالخره با کمی تاخیر به محل قرار رسیدیم دوستان پرسیدند مگر از
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همین راه نیامدید پس را دیر کردید؟ من گفتم با عکاسان و خبرنگاران مصاحبه داشتیم چون طال را به عنوان فالن و
فالن هنرپیشه معروف دوره کرده و از و عکس و امضا می خواستند و خانم امینی محکم به صورتش کوفت و گفت
خدا مرگم بدهد چه افتضاحی!
در نهان خانه وجود زنان خصوصا انهائی که بحق و یا ناحق خود را زیبا می پندارند حسادت همیشه حرف اول را می
زند اما متوجه شدم که در ان جمع که میان انها زیبای واقعی هم کم نبود همه با لبخند تحسین و بدون کینه و در هم
بر هم گفتند وا چه حرفا اینها به طالی ما توهین و از هنرپیشه خودشان تعریف و تمجید کرده اند طال کجا و او کجا؟
بیخود عوضی گرفتند انگار که کسی طاووس و بوقلمون را اشتباه کند! طال متواضعانه گفت باور نکنید دوستمان
شوخی می کنند نه خبرنگار بود و نه عکاس بندهای کفش من مزاحم بودند که با خریدن دو بلیط و نشستن روی
نیمکت کنار پیاده رو انها را درست کردم و راحت خودمان را بشما رساندیم.
انچه در وجود طال همراه ظاهر اراسته اش بیشتر جلب توجه می کرد واقعی بودن و صداقت رفتار و حجب و حیاش
می توانست باشد .بعدها پس از نشست و برخاست فراوانی که با او داشتم متوجه شدم الاقل ظاهرا او نه ادعائی داشته
و نه به زیبائی نفس گیر خود می نازد .مثل اینکه همیشه در درون ارام خود فرو رفته و پس از ان بر بال فرشتگان
نشسته و در اسمان های دور پرواز می کند .گاهی می دیدم زمرد دیدگانش فقط برای چند لحظه به گوشه ای خیره و
شاید هم نم اشکی در ان می غلتد .واضح بود که چیزی در قلب او شکسته و یا ترک برداشته من که از او چیزی
زیادی نمی دانستم .انچه دیده می شد زنی بسیار زیبا تر از کالم و نفس کلمه زیبائی و شنیده ها بود و حکایت از این
داشت که او همسر مهندس درجه یک ایرانی با وضع مالی فوق درخشان و مشهوری است که اغلب در کنفرانسهای
سازندگی بین المللی شرکت کرده و در حال حاضر در انگلیس است.
در مالقات های بعدی خانم امینی همیشه با غرور ی اشکار و سربلندی از همسر طال یاد کرده و وابستگی این زوج را
به یکدیگر غیر قابل توصیف عنوان می کرد .البته بسیار طبیعی می نمود چون انچه مورد قبول همگان بود ظاهر بی
همتا و رفتار این زن را می شد به حساب اورد که توجه بیش از اینها را هم الزم داشت .اگر همسرش قبل از رفتن به
انگلستان و شرکت در کنفرانس شخصا او تا موناکو همراهی کرده و بدست دختر عمه اش سپرده و بعد از دو سه
ساعت دوباره با هواپیما به محل کارش پرواز کرده بود ،نمی شد لوس بازی و تظاهر دانست .ماشین های حامل طال و
یا پول نقد هم همیشه برای جلوگیری از دستبرد سارقین گارد مسلح همراهی می شوند! حاال جای شکر داشت که
طفلک مهندس خودش رل محافظ را تنهائی به عهده گرفته بود.
در کوتاه مدت مانده از سفر طال و خانم امینی ،دوبار به دیدن انها رفته و هر روز طال یک بار به من تلفن می کرد .نمی
دانم چه هم اهنگی بین ما را یافته بود ک ه انقدر اصرار به دوباره رفتنم به مونت کارلو به اصطالح در دل کردن و گپ
زدن را عنوان می کرد؟ در همان زمان کم دستگیرم شد که با داشتن همه امکانات ظاهری غبار غم پنهانی را گاهی
در چشمان او می شود به وضوح دید .ولی نمی شد مثل فضول ها علت را از بپرسم که دختر در درون تو چه چیز
ویران شده و در ان چه می گذرد؟ فقط به خودم تسلی می دادم که این در خلق و خو و طبیعت بشر است عده ای از
مردم بدون داشتن مال و یا قدرت قابل توجه شاد و راضی و خندان و دسته دیگری با همه امکانات غالبا در خود فرو
رفته و حتی غمگین هم هستند.
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کارنامه قبول ی در روابط اجتماعی ،ارتباطی با سر و شکل و اسناد و مالکیت و یا حساب های بانکی نمی تواند داشته
باشد چون ابدا به مردم مربوط نیست که قدرت مال کسی تا چه اندازه و چقدر زیاد است .مهم طرز برقراری رابطه
هاست.
طال زن بسیار ارام و متواضعی بود و این حالت او با در نظر گرفتن ظواهر دلفریبش مانند بولدورز می توانست در و
دیوار دل همه دوستان را اگر هم نمی خواستند ،بزور فرو ریخته و مهر خودش را در خانه قلبها بنشاند .غم زودگذر
را هم که غالبا به سراغش می امد مربوط به شخص او بود که نمی توانست خدشه ای بر محبت اطرافیانش وارد کند.
و لی روبهم رفته بعد از دو سه جلسه نشست و برخاست اسان می شد پذیرفت که او گذشته ای شفاف نداشته و
دوست و معاشر هم کم و یا اصال ندارد و این خود سئوال بود که ایا نمی پذیرد و یا پذیرفته نمی شود؟ قسمت اول
تصور و پذیرفتنی و معقول تر بنظر می رسید.
می دانستم که چند ر وز بعد خانم امینی به هامبورگ خواهد رفت و گفته بودم که منهم مجبورم برای تمدید اقامتم به
المان برگردم .شماره تلفن انها را گرفته و تلفن منزل برادرم را هم به خانم امینی دادم که اگر زمان یاری کرد ،دیدار
یا گفتگوئی با او داشته باشم .قرار بود سه روز دیگر طال به همراه همسرش که برای بردن او به تهران دنبالش می
اید ،به ایران برگردند .اینها همه جمع اطالعاتی بود که تلفنی و حضوری انها در اختیارم گذاشته بودند .فردا
بعدازظهر خانم امینی تلفن کرد و گفت ما فردا یا پس فردا عازم المان هستیم و چون سفر ما همراه خبر خیری هم
هست خ واستم انرا زودتر گفته باشم! ضمن سفربخیر و ارزوی توفیق گفتم انشاءاله همیشه خوش خبر باید موضوع
چیست؟
و او شاد و قهقهه زنان جواب داد اگر همه چیز درست پیش برود قرار است پسرم کیوان با یک دختر دسته گل
ایرانی که پدرش از دوستان نزدیک امینی است ازدواج کند .خیلی خوشحال شدم و مبارک ها گفتم و پرسیدم طال
برمی گردد تهران؟ با عجله گفت نه خیر با هم می رویم هامبورگ امروز صبح برنامه ها عوض شد بقیه اش را خدا
می داند .گوشی را می دهم به طال که خودش با شما حرف بزند و اگر قرارمداری می گذارید دقیق باشد و این بار طال
حرف زد که می شد خوشحالی اشکار را از لحن کالم و صدایش حتی از راه دور تشخیص داد .پرسیدم تو هم برای
عروسی اگر سر بگیرد می مانی؟ و او گفت اگر ندارد ،انشااهلل سر خواهد گرفت و به امید خدا منهم خواهم ماند.
چون امروز فرنود تلفن کرد و من همه چیز را برایش تعریف کردم خودش بمن پیشنهاد کرد که اگر مایلم می توانم
با مریم به المان رفته و تا پایان مراسم انجا بمانم .مشکل ویزا هم ندارم .به عالوه شوهرم هم خواهد امد و گفت هر
روز تماس خواهد گرفت تا یک روز مانده به جشن خودش را برساند و بعد گفت برای مریم خیلی خوشحالم چون
همیشه عروس ایرانی می خواست که نصیبش شد.آن هم عروس خیلی آشنا و نزدیک ،چون او دختر آقای جلیل
رسولی و مثل برادر آقای امینی است به طوری که کیوان او را به نام عمو جلیل می شناسد عروس هم مریم را خاله
صدا می زند و بعد گفت خوب شد خود مجید اصرار کرد که همراه مریم باشم و اال راستش را بخواهی من خجالت
می کشیدم بگویم .برگزاری این مراسم اقال دو هفته طول خواهد کشید .فرنود گفت حتما برو ،عروسی که هر روز
نیست .آن هم عروسی پسر مریم جون! و فرنود گفت راحت باشم او کار واجبی در دبی دارد که زمان را با انجام آن
پر کرده و سر موقع خودش را از هر کجای دنیا که باشد به هامبورگ خواهد رساند.
واقعا خوشحالی آنها تاثیر فراوانی روی دلم گذاشته و من هم آن را لمس کردم .قرار مدار را در آلمان با شماره تلفن
های رد و بدل شده گذاشتیم .من هم از فردا دنبال روبراه کردن کارها و آماده شدن برای رفتن به مونستر شدم .دو
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روز قبل از رفتن خبر ناخوشایند جدائی یکی از آشنایان و همسرش را بعد از مدت ها کشمکش و اختالف که سعی
فراوان در مخفی کردن آن داشته و متاسفانه پنهان نمانده بود ،شنیدم .شوهرش بدون خبر از منزل رفته و ساعتی
قبل از پرواز پاریس تهران بعد از چهار پنج روز بی خبری تلفنی ماجرای اختالف خانوادگی حل نشدنی و رفتن بدون
بازگشت را به آشنای مشترک خود و همسرش خبر داده و غوغا بر پا کرده بود .متاسفانه واقعا این رفتن بدون
بازگشت شد .چون انها از هم جدا شدند!
هنوز شادی خبر ازدواج پسر یک آشنای جدید در قلبم جا نکرده ،غم جدائی دوست دیرینه ام با همسرش که خبر
داشتم عاشقانه و بعد از کشمکش زیاد ،سال ها پیش موفق به ازدواج با یکدیگر شده و صاحب دو فرزند دلبند هم
بودند ،دلم را پر از رنج و درد کرد .در جریان بودم که از زمان سفر به این طرف ها ،مسئله ناسازگاری و اختالف،
باعث به آتش کشیدن بافت عشق شورانگیز و محبت های آنها شد تا جایی که منجر به جدایی ابدی شان شد.
آنها نه غم پول داشتند و نه حسرت محبت و دلبستگی هر دو را داشتند یا الاقل خیال می کردند که دارند.جرقه عدم
تفاهم های تازه ایجاد شده ،زیاد و معلوم بود روزی امکان سوختن خرمن هستی و زندگی شان وجود دارد .معموال در
دیار غربت و بی کسی اتحاد و اتکا به یکدیگر حرف اول را می زند پس چطور سقف مشترک زندگی های بسیاری
فرو ریخت  .چرا؟!
دلم گرفته بود ولی کاری نمی شد کرد .تنها شباهت درگیری ها کمک کردند تا به خیال خودم علت را پیدا کنم و بعد
از یافتن دلیل هم ،چیزی عوض نشد .جز حسرت و سکوت فراوان و دراز مدت برای خودم .دائم زیر یک سقف دور
و بر هم پلکیدن ،از بیکاری و عیب های یکدیگر را به رخ کشیدن و نداشتن امکانات رفاهی قبل و کم و محدود
نکردن انتظارات ،حالت عصبی و بالتکلیفی مردان ،بسیاری از خانواده ها را بهم ریخت!!.
همین مردها در شهر و دیار خودشان ،به دنبال کار از صبح از منزل خارج می شدند و وقتی برمی گشتند،،معموال خانه
به کمک مستخدمین تمیز و مرتب و غذا آماده و اگر فرزندانی داشتند مشغول به کار خود و همسر آراسته و خندان
با خوشروئی پذیرای شوهر بود .باالخره هر کس فراخور جیب خود برنامه ای برای خوانواده اش داشت .همان
ترتیب بود که زندگی آرام و در بستر گذران رودخانه عمر می توانست جاری و روان باشد .اما حاال با حذف امتیاز
داشتن مستخدم از همه قماش ،تنگ و کوچک بودن و محیط بسته ی اپارتمان ها،به اضافه ی یک مرد بدون کار و در
آمد قبلی ،که ناچارا خر ج هم محدودتر می شدو زن خانه  ،که از فشار نیاز موده کار منزل و پخت و پز و شست و شو
و سر و کله زدن با بچه ها مجالی برای لباس مرتب پوشیدن و لبخند زدن و همراهی را نداشته باشد ،عاقبتی از این
نوع را می شود پیش بینی کرد که به کجا خواهد انجامید و آنچه هنوز مجهول مانده این است که انقالب و تغییر
رژیم چه مناسبتی با مهاجرت خانواده هایی که نه سر پیاز بودند و نه پیاز را داشت!؟ البد مد روز و چشم و هم چشمی
آن زمان بود.
می گویند نابسامانی مادی سبب فروپاشی عاطفه ها می شود و البد شاعر در زمان خودش می دانسته که گفته(( چنان
خشکسالی شد اندر دمشق که یاران فراموش کردند عشق)).
با دلی آکنده از اندوه و جدایی ها و ناسازگاری های بعضی از آشنایان ،راهی سفر آلمان شدم .برادرم با همسر آلمانی
اش زندگی عادی و روزمره خود را داشتند فرزندان دنبال تحصیل و زن خانه مشغول ترتیب کارهایی بود که هر
کد بانو با هر موقعیتی دارد .مرد خانه نمایشگاهی از فرش های ایرانی را داشت و از هشت و نیم صبح تا پنج بعد از
ظهر دنبال برنامه خود در دفتر کار و یا سطح نمایشگاه بود و از معاشرت هر روزه و دوستان متعدد خبری نبود .مثل
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همه ی مردم دنیا و خانواده ها فقط روزهای آخر هفته و تعطیلی برنامه دیدار با دوستان را داشتند .روی هم رفته
وضع زندگی در انجا متفاوت بود یا معقول تر به نظر می رسد که وضع زندگی آنجا را مثل روزگار همه مردم شاغل
که هر کسی در تعقیب هدف و برنامه کاری خودشان می باشند قابل قبول تر به حساب بیاوریم.
فاصله هامبورگ  ،محل زندگی فعلی خانم امینی و طال تا مونستر راه زیادی نبود با قطار چیزی در حدود چهار ساعت
و با ماشین کمتر از آن بود .دو روز بعد از ورودم با شماره ای که طال به من داده بود تماس گرفتم.خانم امینی و او
خیلی خوشحال شدند وگفتند حتما به منزلشان بروم تا با هم روبرو صحبت کرده و کمی درد و دل کنیم .کار ازدواج
کیوان را هم قطعی اعالم کردند .طال گوشی را از دختر عمه اش گرفته و دوباره گفت وسعت این آپارتمان به اندازه
ی کافی هست .آقای امینی در موناکو و کیوان به دنبال کارهایش و فقط ما دو نفر در منزل هستیم .تو هم بیا زیر بال
و پرمان را بگیر کارها رو روبراه کنی .اقال از نظر فکری کمک باش .فوری بیا تا شلوغ نشده ،شهر زنان راه بیندازیم.
گفتم ای بابا من دو روز است امده و هنوز هیچکار نکرده ام باید با برادرم حرف بزنم و شما را معرفی کنم
همینطوری که نمی شود.در اینجا طال گوشی را به خانم امینی داد او هم تاکید کرد که با خوشحالی منتظر من خواهد
بود و بعد گفت حتما راه را با قطار بیا وقتی تصمیم گرفته و آماده شدی خبر بده خودم می آیم ایستگاه اینطوری
راحت تر است ،چون سرگردانی پیدا کردن آدرس منزل را نخواهی داشت.
طول زمان معاشرت با ان خانواده آنقدر ن بود که من سه چهار روز مهمان آنان باشم .ولی هموطنی و همدلی و قضیه
شهر زنان زبان مخالفتم را بست .شب بعد از شام موقعیتی پیش آمد که داستان آشنایی با خانم امینی و طال در جنوب
فرانسه و ازدواج پسرش و دعوت آنها را برای دو سه روز ماندن در هامبورگ مطرح کنم .برادرم ،کیوان امینی یا
بهتر بگویم نمایشگاه فرش امین را خوب می شناخت و با انها داد و ستد تجاری داشت .اما خبر نداشت آقای امینی
در مونت کارلو زندگی می کند .به برادرم گفتم در ضمن عروس هم دختر آقای جلیی رسولی است و معلوم شد او
هم آشناست و همه با هم الاقل سه هفته یکبار دیداری در دفتر آقای آزاد برای کارهای تجاری راجع به فرش دارند
و اضافه کرد پس فردا صبح برنامه این است که ساعت هشت رو به هامبورگ برویم اگر خواستی می توانی همراه من
و ماریا باشی.
آدرس را درست بگیر و بنویس .وقتی رسیدیم به خاطر هدر ندادن وقت همانجا تاکسی گرفته و می روی پیش
دوستانت شماره تلفن آنها را هم بنویس به من بده .نیم ساعت قبل از حرکت از هامبورگ که زودتر از ساعت شش
بعدازظهر نخواهد بود ،برگرد همانجا که پیاده شدی.گفتم شاید هم عصر با شما برنگشته و دو سه روزی همانجا
بمانم!! برادرم گفت اگر فکر می کنی بد نیست با آشنایی نچندان دراز مدت و فقط به دلیل یک تعارف منزل مردم
بمانی ،مانعی ندارد!
خود من هم زیاد راه دستم نبود ،فکر کردم شاید راستی تعارف کرده اند مثل رسم همه هم وطنان و نباید انرا خیلی
جدی حساب کرده و دوباره چمدان و بارو بندیل بسته و راه بیفتم .همان بهتر که صبح رفته و غروب برگردم! روز
حرکت به هامبورگ را تلفنی به طال اطالع دادم و گفتم همراه برادر و زن برادرم که در آنجا کار دارند می آیم تا
ساعت پنج پیش شما خواهم بود و بعد دوباره با آنها بر می گردم تا انشااهلل روز عقد و عروسی ،زحمت تا ایستگاه
آمدن را هم نکشید .با تاکسی و آدرس حتما بدون دردسر شنا را خواهم یافت .طال داد و بیداد کرد و گفت اصال نیایی
بهتر است این همه راه را طی می کنی که سه چهار ساعت پیش ما بمانی ،مسخره است! به مریم هم حتما بر خواهد
خورد ولی خودت می دانی با او.
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بهر حال روز موعود سر ساعت مقرر از مونستر راه افتادیم و شکر خدا سه ساعت بعد رسیدیم و خیلی سریع ایستگاه
تاکسی را که در آنجا و انتهای خیابان بودیافته و به آن طرف راه افتادم .قرار من با خانواده ام ساعت پنج بعدازظهر و
همان جا برای برگشتن بود ،که آدرس آنجا را هم یادداشت و در کیفم گذاشتم.
خیابانی که در آن به طرف محل تاکسی ها می رفتم جایی بود که اکثر صاحبان مغازه ها قیافه آشنای ایرانی داشتند و
پشت شیشه بعضی از مغازه ها آگهی استخدام یا اجاره و فروش آپارتمان و یا(( گز اعالی اصفهان رسید)) را که به
زبان فارسی نوشته شده بود دیدم .چند جا هم آگهی تعمیر تلفن و تلویزیون و را که پشت شیشه چسبانده بودند
خواندم .آن چنان به نظرم رویایی و تخیلی رسید که باورم نمی شد جایی با این همه فاصله از ایران خط آشنای فارسی
را دیده و دلم بلرزد  .با یک تاکسی که آدرس را به دست راننده آن داده بودم سریع و بدون معطلی به جای مورد
نظر رسیدم  .راننده مودبانه شماره نوزده را نشانم داد و گفت بفرمایید نشانی درست است و کاغذتان را بگیرید.شاید
دوباره الزم شد.
اما شماره نوزده ،نمره سر در مجموعه مسکونی منظم و مرتبی به سبک آلمانی و با اصالت و قدیمی و تمیز و نوسازی
شده ای بود که البد آپارتمان دوستان هم یکی از
آنها باید می بود .مجموعه عریض و طویل نبود ولی خوشبختانه سرایدار و اطالعات داشت .بعد از پرسیدن نام صاحب
آپارتمان از من و اطالع تلفنی به آنها با لبخند گفت طبقه سوم اولین واحد دست چپ .هنوز از پاگرد طبقه دوم
نگذشته بودم که طال را باالی پله ها ایستاده دیدم  -بدون تظاهر و سر و صدای متداول خودمان که معموال موقع ورود
یا خداحافظی در مقابل آپارتمانهایمان داریم  -ساکت و آرام فقط دست تکان داده و لبخند زد.
باالخره به در آپارتمان انها رسیدیم خانم امینی انتهای راهروی در ورودی ایستاده بود بعد از بستن درف نوبت بروز
احساسهای مهار شده رسید .واقعا از دیدن دوباره آنها شاد و متقابال آنطور که پیدا بود آنها هم خوشحال به نظر می
آمدند .بعد از ورود به محوطه داخلی ،تازه متوجه شدم چه ای بزرگ و مجللی است .در مقایسه با آپارتمانهای بزرگ
آنجا باز هم خیلی وسیع بچشم می آمد .اگر با چشم بسته مرا از پله ها باال آورده و درون خانه چشمانم را باز می
کردند فوری می فهمیدم صاحب آن باید ایرانی باشد فرشهای باارزش و زیبا ظروف فراوان نقره قلم کار قلیان
ناصرالدین شاهی و صنایع دستی ممتاز و نمونه ایران که با سلیقه و دقت هرکدام در جای مناسب قرار گرفته و بعالوه
ری میز وسط مبل ها در آن طرف سالن ظرفهای نقره پر از پسته و گز و سوهان و تخمه بودند.
بطرف میز گردی در گوشه سالن جلوس پنجره برای صرف چای راهنمائی شدم .وقتی جلوتر رفتم دیدم روس میز
ظرف قشنگی پر از کیک یزدی کشمشی است .بعد از چشیدن تکه کوچکی ،تازه متوحه شدم که چقدر خوش طعم و
بو است .خانم امینی گفت بخاطر کیوان که در این جا کار و زندگی دارد مجبورم الاقل هر دو ما یکبار یکی دو هفته
ای برای سرکشی و جمع و جور کردن خانه زندگی او در این شهر باشم .باین دلیل همه جا را یاد گرفته ام از محل
فروش سبزی خوردن گرفته تا نان بربری و تافتون و شیرینی های ایرانی مثل همین کیک یزدی ،روزنامه و کتاب
فارسی هم فراوان است! قبالً مسافران برایمان لپه و لیمو عمانی می آوردند ولی حاال رشته و کشک و خیارشور و رب
انار و همه زقم سبزی در اینجا پیدا می شود .در حقیقت یک طرف شهر دست ایرانیهاست .مسیر را یاد گرفته ام
خودم با اتوبوس به مرکز خرید می روم ،اوالً چون زبان آلمانی بلد نیستم ،ثامیاً حال و هوای وطن ،در انجا به مشامم
می خورد و انرا دوست دارم .دائم در خرید هستم و همه چیز را هم یک جا نمی خرم چون برای دفعه بعد ،بهانه ای
ندارم .از ایستگاه اتوبوس تا در خانه مقداری باید پیاده روی کنم که با بار سنگین مشکل است 1طال به من گفت وا
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چه کیف کوچکی همراه آورده ای چشمم آب نمی خورد در ان یک وجب جا چیزی گذاته باشی .نکند ای دو سه روز
با همین لباسهای تنت می خواهی بگردی؟ گفتم نه امده م چند ساعتی شماها را ببینم بعدازظهر با برادر و زن برادرم
برمی گردم .مقصور دیدار شما بود که برآورده شد.
این بار صدای اعتراض خانم امینی هم با داد و فریاد طال طوری بهم آمیخت که من نفهمیدم چه کسی چه می گوید؟
باالخره خانم امینی گفت ابداً نمی گذارم برگردی می خواستی این سه ساعت را هم نیایی مگر عقلمان کم شده این
همه راه ترا بکشانیم اینجا که نشسته و خستگی در نکرده وس الم نگفته خداحافظی کنی و برگردی؟ حرفش را ههم
نزن از رفتن خبری نیست! گفتم خانم امینی جانف نه پیاده آنده و نه رانندگی کرده ام که خسته باشم که اگر آنطور
هم بود ،دیدار مجدد شما حتما آن را از تنم بدر می کرد .اینطور قرار گذاشتم که فعال دیداری کنیم تا بعد .طال گفت
کدام بعد مثل اینکه دفعه بعد عروسی است آنوقت سگ صاحبش را نمی شناسد ،در آن شلوغی که وقت دیدار
خصوصی و درد دل نیست .بعد هم من برمی گردم تهران و مریم به مونت کارلو .پس به این ترتیب بعدی در کار
نیست! گفتم اینطوری که نیم شود و برادرم سر ساعت منتظر من است و اگر نروم نگران می شود صحیح نیست.
تازه ،می بینید که خودم هستم و لباس تنم ،مجهز نیامده ام .خانم ایمین گفت تا دلت یخواهد اینجا تجهیزات فراوان
است .یک عالمه بلوز و دامن جور واجور داریم تو که واردی با هم جور کن و بپوش فقط می ماند خبر دادن به
برادرت .می دانی چه کار می کنم؟ سه نفری می رویم محل قرار ،ما به بهانه دادن کارت عروسی و تو بعنوان
عذرخواهی و اطالع از اینکه می خواهی یش ما بمانی ،مشکل حل می شود .تازه حاال هنوز ساعت یک نشدخ ،تا چهار
ساعت دیگر خدا کریم است .دو سه روز دیگر هم خودمان با قطار ترا راهی می کنیم .تفریحش بیشتر است.
خودم از اول هم دلم می خواست پیش آنها بمانم و حاال با راههای مختلف که جلویم باز می کردند فهمیدم تعارف در
کار نیست و راستی میل دارند بیشتر دور هم باشیم .حدود ساعت دو نهار آماده بود و مریم آنرا روی میز آشپزخانه
چید .چه نهار و چه آشپزخانه ای ،پلو و خورشت قیمه بادمجان با سبزیخوردن و ساالد شیرازی عالی .راست گفته اند
که اسن ها برای دیدن نعمت های دوروبر خود چشم بصیرت ندارند مگذ این همان غذایی نبود که کم و بیش در
سفره هر ایرانی پیدا می شد؟ پس چرا حاال این چنین گرامی و اشتهاانگیز بنظر می رسد؟ مگر غیر از این است که
نعمتهای قابل دسترس ،قدر ندارند .بشر همیشه وقتی چیزی را از دست داد ،تازه قدرش را می داند و یا زاری کنان
دنبالش می دود .حسرت بر آنچه گذشته و فنا شده می خورد ،نه احساس رضایت و لذت بر آنچه را که دارد .تا دنیا
بوده و هست این طور بوده و خواهد بود.
ساعت کمی از چهار و نیم گذشته بود که سه نفری با تاکسی زودتر از موقع به محلی که قرار داشتم رسیدیم .برادرم
و همسرش از دور پیدا شده و ما را دیدند و تعجب کردند که دو نفر دیگر همراه من هستند .معرفی و سالم و علیک
تمام شد و خانم امینی کارت دعوت عروسی پسرش را به زن برادرم داد و گفت انشاءاهلل که تشریف می آورید و او
هم به فارسی جواب داد حتما می آیم .برادرم گفت خانم امینی تا جایی که شنیده و بیادم هست قرار بود عروس
ایرانی باشد ،دختر آقای رسولی .تغ ییر عقیده داده اید یا من اشتباه شنیده ام؟ مریم امینی جواب داد نه خیر درست
است عروس مهشید رسولی است و هزار ماشاءاهلل چه عروسی!!! طال هم اضافه کرد وقتی آمدید و بچشم خودتان
دیدید حتما تصدیق خواهید کرد که حق با مریم است .برادرم متحیر ت اینهم یک معمای دیگر خانم مگر شما
آلمانی نیستید چطور فارسی را اینطور روان و بی لهجه حرف می زنید و طال گفت نه خیر من ایرانی هستم و اتفاقاً
آلمانی هم بلد نیستم .دوباره برادرم گفت بحق چیرهای ندیده و نشنیده من نمی دانستم سرزمین ما هم چنین
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مخلوقاتی دارد که می تواند اصل را بدل جلوه دهد .خانم ،ایرانی بودن شما با این رنگ و رو و مو و چشم بنظرم همان
قدر می تواند باور نکردنی باشد که کسی ادعا کند ارشمیدوس زن بوده و آنهم موسیقیدان و همه از این لطیفه
خندیدیم و من ماندنی شدم.
بعد از رفتن مسافرین ما هم سه نفری و با راهنمائی خانم امینی سراغ کیوان و به نمایشگاه فرش امین که در یکی از
بهترین خیابانهای تجاری هامبورگ و نزدیک محل بود رفتیم .مغازه تعطیل نشده به آنجا رسیده بودیم نمایشگاه به
نظرم باشکوه و جالل امد و کیوان هم مثل بقیه اعضاء خانواده مودب و مهربان با من و حتی و طال و مادرش برخورد
گرمی داشت.
ب عد از تعطیل مغازه به اتفاق او سوار ماشین شده و به طرف منزل مریم راه افتادیم بین راه و در حال رانندگی گفت
احتراماً ،امشب باید هر سه نفر شما را برای شام دعوت کرده و دو سه جای دیدنی شهر را نشانتان می دادم ،اما
متاسفانه گرفتارم! فورا حرف خود را جمع و جور کرده و گفت البته گرفتار که نه ولی خاله مهشید امروز از تهران
وارد شده و می روم او را ببینم .امیدوارم دعوت مرا برای شام فردا شب در رستوران برج بپذیرید .حیف است که
کسی هامبورگ آمده و آنجا را نبیند.
کیوان بعد از رسیدن به منزل با عجله آماده شد و رفت و ما دوباره با هم ماندیم .از عقد و عروسی پرسیدم خانم
امینی جواب داد به لطف خدا همه چیز مرتب و کارها روبراه است و تاریخ هم معلوم شده امینی آخر هفته آینده
خواهد آمد و ما مهمان دیگری از تهران نداریم ،غیر از مهندس فرنود .اگرچه او هم از تهران نخواهد آمد بلکه همین
طرفهاست مهما نها دوستان ایرانی و خارجی خانواده هستند .تعداد زیاد شده یعنی الاقل هفتاد هشتاد نفری خواهیم
بود .محل جشن عروسی انتخاب شده و رزرو شده و جای مناسبی است و بقیه کارها هم از چاپ کارت ها گرفته تا
سفره عقد به عهده مادر و پدر مهشید بوده ،چون می دانند ما غریب اندر غریب هستیم ،انها سالهاست اینجا زندگی
می کنند همین عروس ما شش ساله بوده هماره خانواده وارد هامبورگ شده و به مدرسه رفته و دیپلم گرفته و بقیه
تحصیل که ،کمی از آن مانده فارسی را مانند ما بلد است و قرار است نوشتن و خانودن آن را هم یاد بگیرد .بنظر من
دختر بی نظیر ی است که مقید به مراعات سنتهای خانواده ایرانی خود می باشد البته تربیت خانوادگی و مادر را
بخصوص نباید نادیده گرفت.
بخاطر اینکه دختری به این خوبی قسمت کیوان شده یک پابوس درست و خسابی به امام رضا بدهکارم که حاجتم را
داد! من یک پسر دارم و دلم نمی خواهد از دست برود .من و امینی او را با چنگ و دندان حفظ و بزرگ کردیم که
ضایع نشود و هنوز بیست و شش سالش تمام نشده دست یک دختر ایرانی از خانواده درجه یک را در دستش
گذاشتیم که بروند پی کارشان و بعد هم من و پدرش با فکر آسوده اگر عمری باشد ،زندگی خواهیم کرد.
خانم رسولی هم زن نازنینی است! چند روز پیش بمن گفت ناعادالنه بوده که من دو دختر و یک پسر داته باشم
بنابراین مهشید را به شما می دهم که با هم مساوی شده و عدالت برقرار شود و شما هم یک دختر و یک پسر داشته
باشید خدا حفظششان کند .از تفاهم و درک واالی این مادر لذت بردم .بیاد آوردم چند سال پیش در تهران ببه
مجلس عقد یکی از بستگان دعوت شده بودیم .در سفره عقد و خطبه آقا نزدیک بود همه بساط بهم بخورد چون پدر
عروس عربده کشان می خواست جمله اختیار مکان با زوجه را در سند بگنجاند و مادر داماد اعتراض کنان اجازه ثبت
آن را نمی داد و نعره می کشید «ببخشید جناب ما برای پسرمان زن می گیریم شوهرش نمی دهیم ها» اگر پادرمیانی
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بزرگترها و محترمین فامیل بنود مراسم عقدکنان و بدنبالش جشن عروسی دویست سیصدنفری که در جای دیگری
بودند بهم خورده و واقعا افتضاح می شد.
بعدا از بستگاه شنیدم برخورد نامتعادل اولیه مانع از ایجاد تفاهم و صمیمیت بین دو خانواده شد که بزرگترها با هم
معاشرت نداشتند نفهمیدم آیا با همان انحراف از مسیر محبت و ادب در اولین قدم که در راه پیوند دو انسان
برداشته شد ،علیت قطع ارتباط دو خانواده با هم شد؟ یا مساول دیگری هم بوده و یا اتفاق .ولی بهر صورت خشت
اول چون نهد معمار کج تا ثریا می رود دیوار کج .شکر خدا که خشت دیوا زندگی مهمشید و کیوان با معماری
والدینشان از ابتدا راست و محکم نهاده شده و البد مستقیم هم باال می رفت.
با صدای زنگ تلفن خانم امینی به سراغ تلفن رفت لحن سالم و علیک او با تواضع و محترمانه بود و در حال احوال
پرسی با دست دیگرش به طال اشاره می کرد گه پای تلفن برود! از شکوفه لبخند بر لی و برق شادی در نگاه طال
حدس زدم باید مخاطب شوهرش باشد و خانم امینی با گفتن مهندس فرنود شوهر طال بود .فهمیدم درست خیال
کرده ام .مریم توضیح می داد ماشاءاهلل د ور دنیا را می چخد یک بار می گویند چین و ژاپن است و دفعه دیگر از هند
و مالزی زنگ می زند مرد پرکاری است خدا حفظش کند .اما خوشبختانه بیشتر سال در تهران کار دارد و طال تنها
نیست .معلوم است برای زندگی آنهم ریخت و پاشی که مهندس دارد ،باید یک نفس تالش کند.
آهست ه گفتم البته فراموش نباید کرد که با شخصیت و سر و شکلی که طال دارد الیق همه چیز هست واقعا شبیه
شاهزاده خانم قصه های افسانه ای و رویایی است! یک نیم تاج برلیان و لباس بلند از حریر طالیی و تقره ای کم دارد.
او بی نظیر است! مریم گفت بارو کن که اخالق و زفتار او از سر و شکل ظاهرش زیباتر است .این زن مروارید است
گفتگوی طال و شوهرش تمام شد و او بطرف ما آمد شاد و خندان و رگه های سرور و شادی تا زیر پوست صدفی بلور
مانندش دویده و صورتش برق می زد .مریم گفت طال جان چه خبرها من نفهمیدم که چه گفتی و باالخره کی آقای
مهندس خواه د رسید؟ طال گفت ماشاءاهلل مجید مجال حرف زدن به کسی نمی دهد ولی حتماً هفته بعد خواهد رسید
بمن گفت تا دیر نشده یعنی همین فردا اطاقی  -سوئیتی در هتل رزرو کنم که زیاد دور از اینجا نباشد .البته در
صورت بودن جا در هتل محل برگزاری جشن ،مناسب تر است .خدا کند همان جا باشد که تا اینجا راهی نیست.
مریم گفت وا چه حرفها جای به این بزرگی با اطاق خواب مهمان که حمام هم کنارش است ،داریم .چرا باید جای
دیگری بروید؟ طال جواب داد ببین مریم جان من که خودم یک ماهی است که جزو آمار خانواده شما در فرانسه و
آلمان هستم اقال با آمدن مج ید میدان را خالی می کنم که استراحت کنی یا به مهمانهای دیگرت برسی ،ایندفعه نوبت
من است که از تو پذیرایی کنم .وقتی مجید آمد خیال می کنی می گذارم اینجا بنشینی بزور می کشمت بیرون و
گردشب در شهر می کنیم دست هم به سیاه و سفید نمی گذارم بزنی .مصل اینکه مادر داماد هستی نباید که تمام
مدت پذیرائی مهمان کنی منهم اضافه کردم خانم امینی طال درست می گوید شما که نمی شود در تمام مدت میز
چیده بشقاب جمع کنید.
خانم امینی ناآرام بود بااعتراض رو بمن کرد و گفت می شود خواهش کنم اینهمه خانم امینی به دم من نبندی وقتی
آنطوذ قلمبه سل مبه به من خانم امینی می گویی ،فکر می کنم انتظار داری منهم ترا با نام فامیل و سرکار خانم صدا
کنم که نخواهم کرد .بابا اسم منمریم است همین .گفتم اولین معرفی و برخورد باعث شده که در ذهنم جمله خانم
امینی نقش ببندد .حاال مریم جون ،خانم ،بعد از تمام صحبت ها من با ماندنم در اینجا چه کمکی برمی آید؟ مشخص
کن که انجامش بدهم تا جائی که می بینم همه چیز درست و نمی فهمم من برای انجام چه کار مهمی اینجا مانده ام؟
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جواب داد چه کاری مهمتر از همدلی و دور هم نشستن که ما در حال انجام آنها هستیم گفتم مگر عروس داماد بعد
از جشن به ای نجا نمی آیند؟ کدام اطاق را برای آنها در نظر گرفته ای؟ تا بقول خودمان کمی به آن رسیده تزئینش
کنیم؟ مریم گفت همه ای آپارتمان خانه آنهاست .ایندفعه من و امینی باید بپرسیم اطاق ما کدام است؟ ولیاز این
حرفها گذشته قرار بر این است که فردای شب عروسی با یک تور تفریحی پروازی به آتن داشته باشند.
مطابق قانون هتل به عروس و دامادی که در آنجا حشن ازدواح برپا کنند سوئیت مجانی و مخصوصی برای بیست و
چهار ساعت در اختیارشان می گذارند و مثل یک مهمان و یا مسافر عالیقدر از آنها پذیرایی می کنند .بنابراین آنها تا
ده روز بعد از مراسم عروسی در مسافرت هستند .سه چهار روز من و امینی اینجا می مانیم که
کارهای آپارتمان را روبراه و آنرا مثل دسته گل تحویل خانم رسولی بدهیم اگر کم و کسری هم بنظرش رسید
خودش ترتیب آنرا خواهد داد.مالحظه می فرمائید که واقعا کاری نداریم یا درست ترش حاال کاری نداریم.
جشن عروسی در هتل به عهده ماست.پول از ما و ترتیب از مدیران اجرایی هتل است.من و طال و کیوان
سالن محل جشن را یکبار از نزدیک دیدیم خیلی پسندیدیم بیچاره خانم رسولی را بگو که سفره عقد و پذیرایی
از میهمان ها را باید در منزل خودشان انجام دهد،خدا بدادش برسد!ما اگر گفتیم کار داریم بهانه بود و خواستیم
دور هم باشیم خدا کند مثل دل به دل راه دارد حرف بیهوده ای نبوده و واقعا راهی بین قلبهای ما باشد و من
آرام گفتم راه ندارد.شاهراه و تونل بین دلهای ما باز شده خیال می کنم سالهاست شما را می شناسم و ابدا
غریبی نمی کنم و از خدا می خواهم بیشتر از ممکن با شماها باشم.
مریم می خواست بساط شام را روبراه کند که طال نگذاشت و ما را به رستوران زیبائی که در صد قدمی محل
زندگی آنها بود دعوت کرد مقصودش این بود که کمی صحبت کرده و غذا بخوریم و یک ساعت هم بشقاب و
قاشق جمع نکرده و وقت هدر ندهیم.
ضمن صحبت در رستوران طال گفت مجید اصرار کرده که دو دست لباس یکی برای سفره عقد و یکی هم
برای میهمانی شب بخرم و تاکید کرده بهترین ها را که می پسندم بدون در نظر گرفتن قیمت با همه ملزوماتش
خریده و آماده دم دست داشته باشم.صدتا هم قسم و آیه داده که حتما فردا ترتیب کار را بدهم،که غروبی جواب
آن را خواهد خواست.
فردا صبح برنامه معلوم بود سه نفری به محل بوتیک های هامبورگ رفتیم.به دو سه جا سر زدیم تهیه لباس
سهل و ساده نبود.واقعا سرگردان تهیه دو دست لباس که محدودیت مالی هم در میان نبود،به ده جا سر زدیم.
بالخره مغازه ای جمع و جور ولی بسیار شیک و غیرعادی شدیم من که دیگر خسته شده و در کناری
ایستاده بودم.خانمی که حتما صاحب مغازه بود به جمع ما نزدیک شده و به زبان فرانسه پرسید ببخشید ممکن
است بپرسم لباس برای کدام یک از خانمهاست خوب بود که همه ما فهمیدیم چه می گوید و طال را نشان
دادیم.صاحب بوتیک در عین ادب و نزاکت خیلی از خودراضی به نظر می رسید بدون بازارگرمی برای
فروش لباسها که قیمت سرسام آوری داشتند گفت خانم کار شما خیلی آسان است اگر آن پرده را هم درست به
خودتان پیچیده وارد مجلس شوید بیشتر از همه مورد تحسین قرار خواهید گرفت.خیال می کنید خانم ها این
همه پول برای لباس های عجیب و غریب را به چه دلیل خیلی راحت می پردازند؟حتما برای جلب توجه!به
حرف خودم اعتقاد دارم.اما شما خانم به طال اشاره کرد نیازی به این کار ندارید.من صاحب نظرم و قبول
کنید هیچ لباسی نخوا هد توانست به شما جلوه ای بیشتر از این که دارید بدهد پس باید لباسی ساده ولی شیک
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و خوش دوخت را انتخاب کنید.
من متعجب زیرلب گفتم این بابا صاحب مغازه است یا مامور پراکندن مشتری های پول خرج کن؟بی
اختیار گفتم این بوتیک مال شماست؟او جواب داد بله من سروکار داشتن با لباس و ملزومات آنرا واقعا
دوست دارم و آن را هنر می دانم سالی چندین بار به پاریس سفر کرده و بهترین ها را برای عرضه میخرم
و می دانم چرا این سئوال را کردید چون پیشنهاد من نامانوس بود همیشه صاحب کاال می خواهد گرانترین ها
را بفروشد من در این مورد این مشتری نتوانستم کنار ایستاده و سکوت کنم چون مورد بی همتایی هستند.
طال همه حرف ها را بهتر از من می فهمید ولی نه هول شد و نه تعارف کرد فقط گفت لباس را برای مجلس
عروسی می خرم باید مطابق شان مجلس و تا اندازه ای خود من باشد.
لباس پیشنهادی متخصص،مخلوطی بود از ساتن و شیفون سبز کم رنگ و تیره با کمری پهن از ساتن زمردی
و کفشی از همان جنس و رنگ،همراه با کیف آن.طال در اطاق امتحان به کمک خانم فروشنده آنها را پوشید و
بیرون آمد.هنوز هم متوجه نشده ام که جمال مشتری به لباس جلوه بخشید و یا اینکه راستی آن پیراهن و کفش
و ک یف زیبا بودند.دهان همه از آن همه هماهنگی چشم و رنگ لباس بازمانده بود و اما در موقع پرداخت
حیرت زده دیدم به استناد مارک پرطمطراق فرانسوی،قیمت آنها چیزی بیشتر از یک پالتو پوست اعال است.
وقتی از مغازه خارج شدیم طال گفت من که حوصله ندارم اگر قرار است بعد از ساعتها تقال عین همان هایی
که دارم و در کمد آویزان است بخرم،خوب شب جشن یکی از آنها را می پوشم.این هم برای شگون سرعقد و
حرف مجید.برویم خانه که از پا افتادم و خوشبختانه داستان لباس خریدن بهمان یک دست ختم شد.
بنا بود آن شب به همراهی کیوان و نامزدش مهشید برای شام به رستوران برویم و الزم بود بعد از استراحتی
کوتاه آماده شویم.من در اطاق طال روی تخت ولو شدم و او مشغول آویزان کردن و جابجائی خریدهایش در کمد
همان اطاق بود .آرام و بی تفاوت مشغول کارهایش شد نه هیجان و نه رضایت خاصی در چهره و کارهایش دیده می
شد.

این وضعیت چند بار هم به چشمم خورده بود و سئوال برانگیز و عجیب بنظرم می رسید مثل سفری نه گذشته ای نه
چندان دلپذیر و یا بخاطر آوردن مسائلی که تنها مربوط به خود او بوده و مرئی و قابل لمس هم نمی توانستند باشند.

همانطوری که درد درون انسان هائی که آنها را نمی شناسیم و خیال می کنیم خوشبختند .اگر در چهره و حالتشان
اندوهی ببینیم برایمان معما خواهد بود مخصوصاً کسانی مثل طال که ظاهراً باید از هر عضو وجودشان به دلیل آنهمه
زیبائی و دلفریبی و توفیق در زندگی زناشوئی و اجتماعی ،نوای رضایت و شکرگزاری درگاه خدا و بنده های خدا
بگوش برسد ولی در مورد او اینطور نبود .بی تعمق و تأمل گفتم طال جان می توانم جسارتاً از تو بپرسم که درون تو
چه خبر است؟ خیال می کنم گاهی چیزی در آن می شکند که صدای آن را فقط خودت می شنوی ولی بازتاب آن
شکستن و خرد شدن برای چند لحظه در چهره نازنین و حرکات تو دیده می شود.
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با نگاهی نا مشخص گفت چطور بی مقدمه این سئوال را کردی مگر من چه گفتم و چه کردم .خسته شدم ،از صبح
دنبال یک برنامه بیهوده دویده ایم .گفتم بنظرم تو همه فاکتورهایی را که انسان برای خوشبختی و آرامش به آن
نیازمند است داری اما فکر می کن م باورم خطا و محاسبه ام کلی غلط است .با آرامشی که دوباره بدست آورده بود
جواب داد خیال کردن آزاد است ولی باید بپذیرم که ظاهر کمتر کسی درست عین باطنش می باشد و البد منهم مثل
بیشتر مردم چیزی در درون دارم هیچ آدمی بدون غم در دنیا پیدا نمی شود.

گفتم طال ج ان گفته باشم که هرکس چهار پنج مرتبه پشت سر هم ترا ببیند الاقل بار دوم می تواند غبار ابر غمی را
در چشمان تو پیدا کند که مانع درخشش همیشگی آن هاست و حتماً برای دوباره درخشیدن باید آنقدر ببارد که
جالیش را بیابد خنده ای کرد و گفت ایندفعه عینک می زنم که بقول تو کسی نتواند آئینه روح مرا که البد چشمانم
هستند ،ببیند!

فهمیدم می خواهد موضوع را عوض کند دوستی و ارتباط ما آنقدر گسترده نبود که بخودم اجازه سئوال دیگری داده
و منتظر جواب باشم و اال طال حتماً می توانست آنرا به حساب فضولی و کنجکاوی بگذارد.

مشغول ت ماشای عکسهای مجله ای بودم که طال نشست کنار تخت و گفت خیلی جدی حرف زدی مجبورم منهم
همانطور ادامه بدهم من دلم می خواهد بپرسم بنظر تو معیار خوشبختی چیست؟ از من چه می دانی که فکر می کنی
خیلی باید شاد و شنگول بوده و خدا را بنده نباشم .گفتم البته که نمی دانم ولی خیلی چیزها را می بینم که البد خودت
بهتر و بیشتر از من می دانی .اوالً سالمتی کامل و بعد چهره و ظاهر نه تنها بدون عیب ،بلکه بی چاپلوسی و تملق ،بی
نظیر و نفس گیر و شاهکار خلقت خدا .و باالخره همسری مهربان و دلباخته و سخاوتمند و آنطور هم که مریم می
گوید مهم و باشخصیت و پولساز و فامیل دار ،کافی است یا باز هم ادامه بدهم؟

او ساکت و بی صدا سرش را پایین انداخته و ریزش آبشار موهای انبوه او بدور صورتش تأثیر حرفهایم و دیدن
عکس العمل او را از شنیدن آنها مشکل کرده بود نخواستم سکوت را شکسته و آرامش او را به هم بریزم .لحظه ای
بعد سرش را بلند کرده و رودرروی من نشست و گفت دوست عزیز آدمها درون هم دارند و همه قضاوتها روی
ساختمان بیرونی آنها نباید باشد .بقول تو سالم ،زیبا و موفق این قضیه بقیه ندارد؟ با لحنی طنزآلود گفتم البته که
دارد یک عده انسان خودآزار وقتی همه چیز دارند با آه و ناله و زاری و دربدری دنبال آن چیزی که ندارند و معموالً
هم الزم نیست که داشته باشند ،می گردند و باالخره مسئله ای سر هم کرده و آنرا بزرگش می کنند و آینه دق برای
خودشان ساخته و روبرویش می نشینند.

با رنجش آشکار گفت نه خیر من نه خودآزارم و نه مردم آزار شاید چند وقت پیش خیال کنار آمدن با اصل زندگی
را هم نداشتم ولی مدتهاست به خیال خودم با دنیا آشتی کرده ام و چقدر هم کوشیده و خیال می کردم در آن موفق
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هم بوده ام که گرد غم وغصه را از وجودم پاک کنم .حاال که تو همه را به هم ریختی و گفتی هر کس مرا دو دفعه
ببیند ،می فهمد که شکست خورده و از جبهه جنگ با غم برگشته ام.

معصومانه و ناامید به من خیره شد صدای زنگ مدام تلفن رشته گفتگو و افکار ما را پاره کرد و مریم از سالن طال را
صدا کرد تلفن برای او بود و طال با عجله دوید و بیش از ده دقیقه صحبت کرد .منهم از جا بلند شده و بطرف سالن
رفتم مریم گفت مهندس فرنود بود صبح تلفن کرده و موفق نشده بود چون کسی در منزل نبود حاال دوباره زنگ
زده که حال و احوال کند و طال هم اضافه کرد؛ اولین سئوالش هم این بود که خرید کردم یا نه به حرفهای او دقت
کردم ولی چیزی دستگیرم نشد و فهمیدم دلتنگی های طال در رابطه او با شوهرش نیست .ده دقیقه یا بیشتر صحبت
مداوم و دوباره در یک روز تلفن کردن نمی تواند در ارتباطی مخدوش و یا حتی معمولی باشد .برای این نوع روابط
وابستگی و عشق فراوان الزم است.

کنجکاوی که بدترین حس آدمی است به قلبم سقلمه می زد .به خودم نهیب زدم به تو چه که او چه در دل دارد که
خیال می کنی بازگو کردن آنها دردش را اگر واقعاً دردی است سبک تر می کند .مگر نفس موجودیت غم و
گرفتاری چیزی است که با گفتن و یا پنهان کردن کم و زیاد شوند .من اصالً چکاره ام که بتوانم آنرا رقیق تر کنم
هیچ کس حتی کشیش اعتراف گیرنده مسیحیان هم نتوانسته دردی را دوا کند معترفین خیال کرده اند که بعد از
اعتراف سبک تر شده اند هیچ کس برای درد دل جز خدای باریتعالی صالحیت ندارد! و فقط او است که اسرار را نگه
می دارد و فاش نمی کند!

گفتم چه خوب شد که زنگ تلفن بقیه مکالم ه ما را متوقف کرد واال من که نمی دانستم او چه خواهد گفت و مطمئن
هم نبودم که بعد از دانستن می توانم حتماً آنرا برای خودم محفوظ کنم شاید او خیال کرده من طناب محکمی هستم
که می خواست با مقداری از غم خود آویزانم شود .در حالی که شخصاً معتقدم که گفتن دردها به این و آن مثل
آویختن خود به ریسمان پوسیده ای است که باالخره منجر به پاره شدن آن و سقوط بی امان روی سنگهای تیز و
ناهموار مالمت و شماتت ها می شود که زخمهای بدتر از زخم شمشیر و دردی بیشتر از درد دل اول بر دل می گذارد!
خوشبختانه مریم با سر و صدا و خنده با بسته و ج عبه بزرگی وارد شد و گفت ببینید اینها هم هدایای سر عقد کیوان
و مهشید است .طال گفت من یکماه بیشتر است که سایه به سایه دنبال تو هستم .تو کی رفتی و آنها را خریدی که من
ندیدم؟ مریم گفت تازه نخریده ام سالهاست که اینها را برای عروسی ندیده و نشناخته کنار گذاشته بودم .می خواهم
نشانتان بدهم و لفاف دور بسته و در جعبه را باز کرد چشمانم خیره شدند یک سری دست بند و گردن بند و
گوشواره قدیمی از فیروزه و الماس که شاید بیشتر از صد سال عمر داشتند و گنجینه ای که قیمت آن حدس زدنی
نبود .با تحسین و شیفتگی گفتم ای بابا قیمت این ها که بیشتر از خرج یکسال مملکتی است! مگر می شود آنها را
آویخته و جائی رفت؟
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مریم به سادگی گفت قیمت پولی آنرا نمی دانم اما می دانم مادر مادربزرگ امینی آنرا سر عقد هدیه گرفته و
همینطور گشته تا مادر شوهر خودم آنرا بمن داده و منهم آنرا کنار گذاشتم وقتی کیوان بدنیا آمد پس از او صاحب
فرزند دیگری نشدیم بنابراین منهم آنرا برای عروس خودم نگاه داشتم .آنوقت ها فکر نمی کنم این طور چیزها
قیمت آن چنانی داشتند کمتر و بیشتر معمول همه خانواده ها بود .ولی شاید حاال باارزش باشند امیدوارم مهشید هم
آنرا برای فرزند و یا فرزندان خودشان نگهدارد تا همیشه در فامیل بمانند.

واقعاً حیرت آور بودند فیروزه ها به درشتی و برجستگی نصف پوست بسته با الماسهای درخشان و فراوان .جز
صندوق امانت بانک برای حفظ و نگهداری آن گنج با ارزش نمی شد تصور دیگری کرد .یک سری جواهر ارزشمند
ولی غیرقابل استفاده فقط قابل انتقال از نسلی به نسل دیگر و درون خانواده!

برای جمع و جور کردن وضع تعجب زده من و یا شاید هم مطرح کردن وضعیت عالی و مالی مهندس فرنود مریم
گفت ای بابا اگر هدیه ها و جواهرات طال را ببینی چه می گوئی؟ خوب شد اول اینها را دیدی و اال با دیدن آنها همه
چیز به چشمت مس و مفرغ می آمد .گفتم طال جان البد مال تو هم از مادربزرگ مادر مادرشوهرت بتو رسیده و طال
گفت باور نکن من چیز مهمی ندارم چند تکه خرت و پرت از همان هایی که پشت ویترین طال و جواهر فروشیها
ریخته اند دارم .مریم گفت طال خانم آنقدر جواهر دارد و هدیه گرفته که صندوق امانات بانک او بزودی منفجر
خواهد شد! گذشته از آن،طال خانم ،همین ساعت جواهر نشان و طالی رولکس که اینطوری بی اعتنا بدستت بسته
ای،که به سرتاپای ما می ارزد.

خوشبختانه مریم قصد به رخ کشیدن چیزی را نداشت فقط مقصودش همیشه شادمان کردن طال بود .تازه متوجه
شدم که ساعت او چیست و آن انگشتر عجیب که با سه سنگ بزرگتر از یک کارات می شد حدس زد چه قیمتی باید
داشته باشند و بدبختانه همان هائی که بدست و انگشتش بودند می توانستند او را طعمه خوبی برای ربودن و دزدیدن
و حتی کشتن هم بکنند .در همین خیاالت ب ودم که دوباره تلفن زنگ زد و مریم برای جواب رفت و شنیدم می گفت
آماده خواهیم شد سر ساعت هشت جلوی در آپارتمان منتظریم .بعد به طرف ما آمد و شیپور آماده باش زد.

به مریم نگاهی کرده و گفتم می ترسم آنقدر این جا بمانم که مجبور شوم در جشن عروسی پسرت هم با همین
لباسها شرکت کنم و مریم گفت وقت داریم بیا برویم از کمد من چیزی را که دوست داری اگر قابل باشد ،انتخاب
کرده و بردار بپوش .در کمد او ده دوازده دست لباس و بلوز و دامن درست حسابی و شیک با نظم و ترتیب آویزان
شده بودند .گفتم ای بابا اینهم یک بوتیک خانگی ،چه خبر است! چطور اینهمه لباس و وسایل با خودت آوردی؟
سربسرم گذاشت و گفت خیلی راحت گذاشتمشان توی چمدان درش را بسته و آوردم! حتماً فهمید مقصودم طریقه
حمل آنها نبود .شکر خدا اندازه های ما مثل هم بود و باید چیزی از آنها را بر می داشتم چاره دیگری نبود .لباس
ساده و خوشرن گی را خودش بمن پیشنهاد کرد که انصافاً از همه آنها برایم قابل قبول تر بود .شادمان آماده شده و
همراه آنها منتظر مهمانداران آنشب مان در سالن نشستیم.
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در ساعت مقرر دم در آپارتمان بودیم و بالفاصله ماشین کیوان کنار خیابان توقف کرد و دختر خانم قشنگی با زیبائی
کامالً ایرانی از آن پیاده و بطرف در ورودی آمد .آنقدر آرام و مؤدب و بی پیرانه بود که اگر معرفی قبلی نبود نمی
توانستم فکر کنم عروس آینده خود اوست! بلوز نخی ساده و زرد رنگ با دامنی پرچین و گلدار که همه گلهای آن
زرد و نارنجی بود به مدل کولی به تن کرده و بدون آرایش با انبوهی از گیسوان بلند و مشکی و چهره ای خندان و
براق کودکانه به ما سالم کرد! بعد از تعارفات معمول همه سوار شده و به طرف مقصد راه افتادیم.

با پذیرائی صمیمانه و موقعیت خوب رستوران ساعات خوبی را که همه عمر بیادم خواهد ماند در آنجا گذراندیم.
شهر هامبورگ تا چشم کار می کرد گسترده و از آن ارتفاع صدها هزار چراغ نورانی سبز و قرمز و نارنجی مثل شعله
درخشیده و مانند ستاره چشمک می زدند و روشنائی مبهم کشتی های لنگر انداخته در بندر زیبائی منظره را کامل
می کردند .باور کنید اگر مسابقه ای ترتیب می دادند که شایسته ترین دختر که برازنده کیوان و متقابالً برگزیده
ترین مرد جهان که از نظر شرایط با مهشید جور باشد و برای اینکار یک عالم هم پول خرج می کردند محال بود
بتوانند از نظر ظاهر و خانواده و مشخصات قابل تعمق که باید در یک ازدواج موفق آنها را حتماً با اهمیت شمرد ،بهتر
از این ها را در کنار هم قرار دهند! بنابراین الزم بود که به آنها تبریک گفته و با امیدواری زندگی خوبی برایشان
آرزو کنم.

سروصدای زیادتر از معمول و زبان ما به اضافه یک مو طالئی بسیار زیبا که با همان زبان حرف می زد توجه بیشتر
کسانی که دور میزهای نزدیک ب ودند جلب کرده و نسیم معطر تحسین که نثار مهمانان این میز می شد قابل لمس و
احساس بود ساعات خوشی از عمر بود که گذراندیم.

دو روز مهلت را مثل برق و باد از دست دادم و موقع بازگشت رسید .در آن دو روز بیشتر از دو سال معاشرت با طال
و مریم آشنا شده بودم .دلم می خواست زمان
آنقدر زود تمام نمی شد ولی مثل همیشه شد و من با قطار به خانه برگشتم .بدلیل پرواز فکر به بیکران های ناشناخته
طول راه را زیاد نفهمیدم و یکمرتبه متوجه شدم در خانه برادرم و با خانواده او نشسته ام.
برادرم گفت برای شرکت در عروسی پسر امینی اطاقی در همان هتل برای خودشان رزرو کرده اند .خبر داشتند
برنامه چیست و می دانستند من هم پیش مریم و امینی خواهم ماند .خودم تلفن کرده و آمدن شوهر طال و گرفتن
اطاق برای پنج روز اقامت آنها در همان هتل و اینکه من با مریم می مانم را قبالً خبر داده بودم .مریم هم تلفنی گفته
بود که اگر میل دارند خوشحال خواهند شد در مجلس عقد بچه ها شرکت کنند! برادرم هم جواب داده بود قبل از
شما آقای رسولی که از دوستان دیرین هستند آنها را برای عقد دخترشان دعوت کرده اند ،که شوخی دوستانه ای
بود .چون هر دو مجلس یکی بود.
بهرحال روز عقد و شب عروسی با در نظر گرفتن حداقل سه چهار ساعت فاصله راه ،مجهز به طرف هامبورگ رفتیم.
بعد از رسیدن بدون حادثه مرا دم منزل امینی پیاده و خودشان راهی هتل شدند .شکر خدا همه چیز مثل عقربه های
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ساعت بدون اشکال پیش رفته بود .بعدازظهر حاضر و آماده کمی زودتر از وقت همراه پدر و مادر داماد به منزل
آقای رسولی که کمی دورتر از مرکز شهر و خانه ای ویالیی و بزرگ و شیک و با چمن سبز مخملی و گل و گیاه
فراوان و سالن بزرگ و ایوان وسیعی بود وارد شدیم.
مریم و امینی فکر کرده بودند که ما اولین نفراتی هستیم که وارد هستیم که وارد مجلس خواهیم شد ولی قبل از ما
ده پانزده نفری از هم سن و سالهای مهشید و کیوان به آنجا رسیده بودند .همه جا آراسته و تمیز ،پر از شمع و روبان
و گل های زیبا و آنطرف تر روی میز بزرگی با سلیقه فراوان باقلوا و گز و سوهان و نان نخودچی و آجیل و پسته
چیده شده بود و سینی های پراز لیوان شربت آلبالو و به لیمو آماده گرداندن بین مهمانها ،هماهنگی چشمگیری با
میز ایرانی و محتویات ظرفهای روی آن را داشتند.
از دیدن اطاق عقد هیجان زده شدم نان سنگک مخصوص کاسه نبات سفره عقد ترمه با جانماز ،سبزی خوردن و
گردوهای رنگ شده با پوست نقره ای ،گلهای فراوان و زیبا و شمعهای آراسته ،آیینه و شمعدان و اسپند و کاسه
عسل تزیین شده و نقل بادام سفید و صورتی و سکه های مبارکباد که مخلوط با نقلهای بیدمشک مخصوص و نقل ریز
و رنگی که در بسته بندی های توری رویهم تل انبار شده و در سبد های زیبا گذاشته بودند به اضافه دوچهار پایۀ
کوچک که با ساتن سفید پوشانده شده و میز کوچکی جلوی آن با قرآن کریم بزرگ و نفیس برای زمان جاری شدن
صیغه عقد.
همه اینها نمایانگر مجلس به تمام معنا ایرانی و قابل قبول و اینکه تهیه و گردآوری آنهمه وسایل مختلف و حقیقی در
آن طرف دنیا جز با تالش فراوان امکان پذیر نبود .محو تماشای زیباییهای مجلس اینطرف و آنطرف پرسه می زدم و
با شنیدن صدای آهنگ مشهور مبارکباد فهمیدم عروس و داماد وارد می شوند .آن دو موجود محبوب وزیبا و آراسته
و شادمان در حالیکه برق امید در دیده و لبخند محبت بر لب داشتند وارد شده و بهمه سر تکان داده و تبسم می
کردند .همه ظواهر یاد وطن را زنده می کرد و یادی بی مانند که مطمئناً در دل هر ایرانی حاضر در مجلس غنج می
زد.
عاقد دو دفعه از عروس سؤال کرد و دختران جوان همه گفتند عروس رفته گل بچینه ولی دفعه سوم صدای متین
ولی اندکی لرزان مهشید به گوش همه رسید که گفت با اجازه بزرگترها بله! پس از آن کیوان بود که بعد از اولین
سؤال که آیا وکیلم که دوشیزه محترمه مهشید رسولی را با شرایط خوانده شده برای ایشان به عقد ازدواج شما
درآورم ،مجال تکرار سؤال را نداده و بدون تردید گفت بله .و بدنبال آن بلۀ محکم کیوان ،هلهله ها کشیده شده و
مبارک گفتن و ماچ و بوسه و تقدیم هدیه ها به آنها شروع شد.
خیلی هیاهو و شلوغ بود .ولی مطمئن بودم طال را در بین جمعیت ندیده ام .حتماً نیامده بود واال نمی شد او را ندیده با
نسبت نزدیکی که با مریم داشت باید اول همه وارد می شد .کمی دلم شور زد از خانم امینی نمی شد پرسید سر او
زیر پایش مانده بود .الزم بود شخصاً و در وسعت خانه دنبال طال بگردم وقتی به ایوان مشرف جلوی سالن رسیدم،
دیدم طال و شوهرش با عجله از آنطرف سالن وارد شدند .خیالم راحت شد عکس العمل مهمانها با ورود طال به آنجا
چند لحظه سکوت بود من که قبالً ب ارها او را دیده بودم از آنهمه شکوه و جلوه اش حیران شده و ساکت ماندم .لباس
همان بود که من هم موقع خرید بودم ولی مثل اینکه قرار بود آنراشب بپوشد نه سر عقد و بعدازظهر .آنقدر مجلل و
چشمگیر بنظرم رسید که متوجه مرد همراه که البد باید شوهرش می بود ،نشدم .ولی باالخره او را هم دیدم مردی
در حدود پنجاه وسه چهار ساله شیک و خوش اندام و برازنده و خوش قیافه با حرکاتی حساب شده و احترام برانگیز
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بود .مثل اینکه خدا در و تخته را بهم انداخته بود البته امتیازات ظاهری طال تا بی نهایت بود ولی نتوانستم از حق
بگذرم که شوهر او در رده باالی مردان تمام و کمال قرار داشت .طال از دور مرا دید بطرفم آمد به او گفتم خیر است
انشاءاهلل نگران تو بودم بنظرم نفر آخر هستی که وارد شده ای در حالی که برعکس باید اول همه می آمدی .با خنده
بدون دلخوری گفت تماماً تقصیر مجید است تعریف خواهم کرد و تند پرسید مراسم تمام شده و یا هنوز شروع
نشده گفتم اگر مقصودت عقد است بله تمام شد ولی قضیه دنباله دارد.
سریع به طرف اطاق عقد رفت مریم تازه متوجه دیر کرد او شده بود طال بطرف عروس و داماد رفت و عروس را
بوسید تبریک گفت و جعبه ای را با بسته بندی ممتاز به او داد .مریم آنرا گرفته وباز کرد و بطرف مهشید گرفت و
نشانش داد و همه دست زدند عالمت تحسین و تأیید را از دور در صورتشان می دیدم خانمی فریاد زد به افتخار
دختر دایی داماد و دوباره همه کف زدند .من هم نفهمیدم چه بود ولی حتماً در قوطی مخمل به آن بزرگی نمی
توانست چیز کوچکی باشد.
شوهر طال جلو رفت و کیوان را بوسید و به او تبریک گفت و باالخره هر دو از اطاق بیرون آمدند آنجا ازدحام عجیب
و غریبی بود یعنی سرسام آور .چندین نفر از مهمانان هم به بالکن آمدند روی میزهای بیرون هم پر از تنقالت
ایرانی بود و بعد از همه باالخره مهشید وکیوان هم به مهمانان پیوستند .یکمرتبه طال یادش افتاد که شوهرش و مرا
بهم دیگر معرفی نکرده تند و تیز بمن گفت ببخشید اولین کار را آخر انجام می دهم شوهرم مجید و دوستم و بمن
اشاره کرد .فرنود با وقار و مؤدبانه سرش را خم کرده و گفت خوشوقتم .در آن بلبشو معرفی مفصل ممکن نبود.
اینطرف تر یکی دو خانم خارجی در سنین مهشید فیلمبرداری می کردند که یا مهمان و دوست بودند و یا حرفه ای و
استخدامی .خانم و آقای دیگری مرتب عکس می گرفتند و باز هم یک آقای ایرانی که فیلمبرداری می کرد با خودم
گفتم مگر چند دسته باید در یک مجلس عکس و فیلم بگیرند چه خبر است؟ ازدحام و شلوغی در مجلس برقراری
ارتباط با آشنایان را مشکل تر کرده بود شکر خدا از دور دیدم برادرم و همسرش با دو سه خانم و آقای ایرانی
مشغول صحبت و خنده هستند .آسوده شدم ناخودآگاه احساس می کردم من میزبان آنها و مسئول هستم اما خودم
تنها اینطرف ایست اده و دوروبر را نگاه می کردم .چند قدم دورتر متوجه شدم طال مشغول صحبت با یکی از خانمهای
فیلمبردار است تعجب کردم او آلمانی بلد نبود
وقتی جلوتر رفتم ،شنیدم که آنها انگلیسی حرف میزنند .دخترک فیلمبردار از طال میخواهد که روی چمن در کنار
گلها از او عکس و فیلم بگیرد.
دوستان گفتند که آن خانم خبرنگار و عکاس مجله ای است که محل نشر آن هامبورگ و پخش آن در کلیه آلمان
است و گویا دختر خانم ،دوست و همکالس مهشید بعد از تعیین رشته هایشان بوده.
هنوز مجلس هیجان خود را بعد از عقد همچنان حفظ کرده بود .صدای مکرر آهنگ مبارکباد و خنده و تعارف از هر
طرف به گوش میرسید .چه خوب که منزل پدر مهشید بزرگ و جادار بود واال آنهمه سروصدا خیلی زیادی مینمود.
باالخره چائی در استکان و نعلبکی بین مهمانان گردانده شد و مریم گفت دهانتان را با این شیرینی های کوچک
ایرانی شیرین کنید ،کیک را گذاشته ایم برای بعد از شام و در هتل .حتما همه بعد از ساعت هشت به جشن عقد در
هتل خواهید آمد و دوباره دور هم خواهیم بود .همه کف زدند و پسر و دخترها هورا کشیدند.
چند نوجوان که باعث گرمی و جالل مجلس شده بودند بعد از سخنرانی مریم همه یکصدا از آنطرف بالکن مثل اینکه
ه دف عه با هم تمرین کرده باشند ،یکصدا داد میزدند ما کیک میخواهیم یاال ـ ما کیک میخواهیم یاال .آنهم چه
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سروصدایی .چند نفر از مهمانان غیر ایرانی فکر کردند اینهم یکی از رسوم مجلس عقد است ،قسمت اول جمله
سخت بود ،وقتی نوبت گفتن یاال میشد ،همصدا با بچه ها فریاد میزدند یاال؛ بدون اینکه بدانند چه میگویند! که خیلی
بامزه و خنده دار به نظر میرسید.
مراسم نشاط انگیزی بود .پیوند دو جوان برای یک زندگی مشترک و بوجود آوردن خانواده ای خوشبخت که خدا
قسمت همه جوانان فرماید .غرق تفکراتم بودم که دستی به شانه ام خورد .طال بود گفت بیا با هم پرواز کنیم!
پرسیدم تو فکر میکنی پرواز در کدام افق بهتر از این جا خواهد بود؟ گفت تو که اینجا نبودی از دور میدیدمت .حق
با او بود .حرف را عوض کردم و گفتم طال خانم خوب است که ساعت رولکس گرانبها به دست داری ،فکر میکنی
بهتر است آن را با یک خروس قندی عوض کنی که سر ساعت بیدارت کند که یکساعت دیرتر از همه نرسی .گفت
ساعتم خوب کار میکند و میدانم اول همه باید می آمدم ،همه دیر کردنمان تقصیر مجید است .لباس و بند و بساطی
را که آن روز با هم خریدیم به عالوه هدیه ای که برای مهشید آماده کرده بودیم دید و از آنها ایراد گرفت .میبینی
که بجای مهمانی شام حاال لباس را پوشیده ام.
فرنود گفت کجای این لباس به درد مجلس عروسی و شب نشینی میخورد؟ این فقط مخصوص بعدازظهر تا عصر
است ،هدیه را هم مایه آبروریزی دانست و فوری ماشین خواست و افتادیم دنبال لباس و کادو .مجید ناراحت شده و
خیال می کرد مثال صرفه جویی کرده ام .البته نه با ناراحتی و اوقات تلخی بلکه با سخاوتمندی .همیشه مایل است من
کمبودی احساس نکنم .نمیدانی کجاها رفتیم آخر سری یک لباس بلند آنچنانی که شب آن را خواهی دید انتخاب و
گمانم یک عالمه پول داد .هدیه را هم کنار گذاشت .رفتیم نمایندگی کارتیه یک زنجیر گردن و زنجیر دست قشنگ
بسیار گران هم برای عروس خرید و در کیفم گذاشت و گفت تو باید یک سر و گردن از همه باالتر باشی نه اینکه با
این لباس مدرسه به عروسی رفته و با یک انگشتر معمولی به اسم کادوی عروسی سر و ته قضیه را بهم آورده و ما را
کوچک کنی ! تو همسر من هستی و شایسته همه چیز .اگر من نتوانسته ام مقدوراتی در حد خود تو فراهم کنم حق
هم ندارم ارزش تو و خودم را که به خیال خودت نمیخواستی ریخت و پاش کنی از بین ببرم.
خوب تو اگر جای من بودی از اینهمه حرفهای عاشقانه و شاعرانه خوشحال نمیشدی؟ میدانی بخاطر رضایت مجید
دیر کرده ام ولی باور کن می ارزد.
مهندس مرد فهمیده و آداب دان و دست و دلبازی بنظرم آمد که عاشق همسرش بود .حتما او درک کرده بود که
زنش باید منزلتی بیش از یک انسان مافوق معمول داشته باشد و این فهم ستایش آمیز مینمود .همینقدر که مردی
شعور تشخیص برتری و امتیازات همسرش را داشته و به آنها اهمیت بدهد ،به نظر همه احترام انگیز و در دل
همسرش ایجاد وابستگی و عشق و ایثار خواهد کرد .عذر طال برای نیم ساعت که سهل است برای ده ساعت هم
کامال موجه بود! بر و بچه ها با شلوغی و سر و صدا پایان مجلس عقد را گرمتر کردند.
بعد از خداحافظی و قرار ساعت هشت همه حتی مریم و امینی مجلس را ترک کردند .جمع و جور کردن بعهده
خانواده عروس بود .چون آقا و خانم امینی مهمانداران شب بوده و باید زودتر از همه آماده شده و به آنجا میرفتند
که من هم با آنها بودم.
نزدیک بودن آپارتمان مریم و محل برقراری جشن عروسی به ما این مهلت را داد که بدون دلشوره ولی تند و تیز
لباس هایمان را عوض کنیم و زودتر از معمول راه بیفتیم که مریم یک بار دیگر همه چیز را کنترل کند تا مراسم
آبرومند برگزار شود.
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تا آنجائی که من دیدم و آقای امینی سوال و ترجمه کرد همه چیز رو به راه بود .در انتهای سالن میز شام را با
پوششی از پاراوانهای زیبا و چرخدار از دید مدعوین پنهان کرده بودند .در محوطه بزرگ آنجا میزهای گرد پنج
شش نفره با صندلی های زیبا چیده شده و جای موزیک هم مشخص بود .آنقدر شمع و گل و روبان و کاغذهای مدل
دار براق و طالیی در تزئین سالن بکار رفته بود که واقعا روح آدمی شاد میشد.
چهار پنج دقیقه قبل از ورود مهمانان به همت پیشخدمتها همه شمع ها روشن شدند .مریم میدرخشید .به نظر ده سال
جوانتر از هفته قبل بنظر میرسید .لباس موقر و زیبا وگرانبهایی پوشیده و در کنار آقای امینی که دست کمی از او
نداشت ایستاده بود .شکوفه راستین لبحند برلیان هر دوی آنها نشسته و صورت و چشمانشان برق میزد .بار دیگر
برایم مسلم شد که چشم و چهره آئینه انعکاس وضعیت درون انسان ها می باشند .آنچنان سربلند و خوشحال شانه
به شانه یکدیگر ایستاده بودند که قهرمانان موفق منتظر کاپ پیروزی طال و نقره روی پله های افتخار میدانهای
مسابقه روی سکو می ایستد.
دلم پر از غوغای شادی آنها شد و آرزوی آن را برای همه پدران و مادران از درگاه خدا استدعا کردم .آنچنان در
آسمان خیال های خودم پرواز میکردم که نفهمیدم آنهمه آدم کی و چطور وارد شدند .اگر صدای خنده و مبارکبادها
را نمیشنیدم .مدتهای مدیدی با بالهای حسرت برای آرزوهای بر باد رفته درعالم خود پر پر میزدم .وقتی نگاه کردم،
سالن پر شده بود و هیاهوی شادی و غوغا میکرد.
خیلی وقت بود که اینهمه لب خندان و چهره درخشان از شعف را یک جا دور هم ندیده بودم .مهمانان صدنفری
میشدند و سه چهارم آنها ایرانی بودند .در این اثنا طال و فرنود هم وارد شدند .با دیدن او در لباس جدیدش واقعا
همه متحیر شدند و من در دلم به حسن انتخاب شوهرش در مورد لباس صدآفرین گفتم.
طال مثل خرمنی از زرو جواهر میدرخشید .لباسی که به تن داشت صورتی کامال کمرنگ بود که روی باال تنه لباس
پولکهادی مثل صدف لرزان کار شده بود که هر چه به پایین لباس نزدیکتر میشدیم اندازه پولکها بزرگتر و فاصله ها
بیشتر میشد .رنگ و تاللو پولک ها گاهی آبی کمرنگ و زمانی صورتی و سفید به چشم می آمدند .مجلل و باشکوه و
باور نکردنی.
از دیدن آن زوج خندان و براق دلم بار شد .بطرف آنها رفتم ،نگاه های تحسین آمیز و مشتاقانه سایر مهمانان را
میدیدم که با ستایش به آنها نگاه میکنند .طال محجوبانه سرش را به پایین انداخته و مثل اینکه به کفش هایش خیره
باشد به زمین چشم دوخته بود .به شوخی گفتم طال جان خیال نمیکنم کفش های بلورین سیندرال هم به این ظرافت و
هماهنگی با لباسش بوده ،فقط حواست باشد تا قبل از ساعت دوازده از پله ها باال دویده و خودت را به اطاق برسانی.
مواظب باش لنگه کفش صدفی بلوریت را جا نگذاری! فرنود اشاره ام را فهمید و گفت نترسید اگر هم کفش را جا
بگذارد اتفاقی نخواهد افتاد چون من قبال او را با لنگه گمشده پیدا کرده و همه چیز واقعی شده .نه کالسکه ،کدو تنبل
خواهد شد و نه اسبها ،موش .نصف شب هم الزم نیست فرار کن ما در واقعیت زندگی میکنیم .من او را یافته و جادو
را باطل کرده ام.
فهم یدم قصه را میداند بعالوه شخص بسیار تیزهوشی است و البد به این ترتیب خودش را هم پسر پادشاهی میپندارد
که فقط با نشانی یک لنگه کفش زیبای فراری را یافته و بر مسند ملکه گی نشانه ،البته زیاد هم ناحق تصور نمیکرد.
مهمانان ایرانی تقریبا از سرتاسر آلمان به آنجا آمد ه و همه از دوستان امینی و رسولی بودند .شب همه در هتل اطاق
گرفته و فردا برمیگشتند .در کارها انقدر نظم و ترتیب بود که یک ستاد فرماندهی برای طرح و یک هنگ برای اجرا
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الزم بود ،مگر مشید همه چیز آنقدر مرتب و منظم باشد که کسی سرگردان نماند .چون قبال همه چیز آماده بود تمام
کارها به مدیریت یک زن و شوهر دانشکده دیده هتلداری به ثمر رسیده بود.
دوباره آهنگ اشنای مبارکباد بگوشم رسید .مهشید و کیوان وارد شدند .عروس با لباس بلند و سفید و موهای سیاه و
چشم و ابروی مشکی و زیبای شرقی شبیه شهرزاد قصه گو رویاها به نظر میرسید .کیوان هم میدرخشید .برق دندان
های سفید و محکمش در پرتو شمع و نور مجلس با لبخندی به پهنای همه صورتش چشم ها را خیره میکرد .همه
چیز زیبا بود .آدمها و سالن و دکوراسیون ایرانی آنچه همیشه بیادم خواهد ماند شادی و پایکوبی نوجوانان و تقریبا
آهنگهای گوشنواز ایرانی بودن د .تهیه شام ایرانی خیال میکنم عمده ترین قسمت پذیرایی در هتل با مشکالت فراوان
آن میتوانست باشد .چند نوع پلو مثل شیرین پلو و برنج سفید و قورمه سبزی و کباب و جوجه کباب سلیقه و مهارت
در تزئین آنها کار ساده ای نبود .همه چیز در حد کمال اصالت و زیبائی و نحوه عرضه آنها تحسین انگیز مینمود.
بعد از صرف غذا آرام دوباره پاروانها جلوی میز شام کشیده شدند و همه در سالن بزرگ نشسته و ایستاده از
پذیرائی صاحبان عروسی تعریف میکردند و دوباره صدای آهنگ مبارکباد بگوش رسیده و توجه همه به طرف آنها
جلب شد .با تشریفات جالبی میز چرخدار بزرگی را که کیک مخصوص عروسی روی آن بود به وسط سالن می
آوردند تا عروس و داماد آن را ببرند.
حدس بزنید چگونه کیکی روی آن میز بود یک نقشه بزرگ ایران با شهرهای نوشته شده در سر جای آنها دریای
خزر در باال و در پایین نقشه خلیج فارس و نوشته شهر تهران بزرگ از بقیه شهرها بچشم میخورد ،اصفهان ،تبریز،
رشت ،کرمانشاه ،مشهد ،شیراز ،قزوین ،زنجان ،ساری ،خرم آباد ،شهر کرد ،کرمان ،یزد ،اهواز ،و آبادان!
زمینه کیک برنگ قهوه ای کم رنگ و دریای خزر و خلیج فارس آبی نیلگون و نام شهرها رنگارنگ و زیبا روی آن
نوشته شده بود و همه خو ن تنم به قلبم ریخت و داغ شده و اشک بچشمانم نشست و مطمئنم که این تنها من نبودم
که اشک را مهار کردم ،بسیاری از مدعوین ایرانی حیران و نم گریه را با نوک انگشتان بجایش باز میگرداندند .چه
ابتکاری ،این ایده چه کسی میتوانست باشد .با گردش نگاهی برق اشک را در چشم عروس و داماد و پدر و
مادرهایشان دیدم .حتما آنها هم غافلگیر شده بودند .همه به دور میز جمع شده و میخواستند ببینند و شلوغی عجیبی
برپا کرده بودند! با صدای بلندگو تقریبا سکوت برقرار شد.
مدیر و مسئول برگزاری جشنها و همسرش بودند که ضمن تبریک به عروس و داماد و خانواده آنها و خوش آمد به
مهمان ها ،گفتند کیک عروسی را بعنوان هدیه غیر منتظره هتل و مسئول و مدیر امور جشنها به مهمانان گرامی
خصوصا ایرانی تقدیم میکنند .ولوله عجیبی به پا شد ،دوباره نوجوانان سوت کشیده و کف زدند و هر کس دوربین
فیلم و عکسبرداری داشت دور میز و از نزدیک مشغول عکس و فیلم برداری بود که میان آنها همسر برادرم را هم
دیدم .شاید تکرار آن هرگز نتواند چنان حال و هوایی به وجود آورد ولی در آن حالت واقعا نفس گیر بود و وقتی
معرکه به اوج رسید که برق سالن را چند لحظه قطع و چراغهای دور میز روشن شدند.
چیزی که قبل از تاریکی دیده نمیشد .در چهار طرف رومیزی پرچم سه رنگ ایران با چراع های ریز و بهم فشرده و
قرمز و سبز و سفید مثل یک پرچم حقیقی نفس همه را برید و چند لحظه سکوت و به دنبال آن صدای کف زدن و
غرش یکپارچه زنده باد ایران و سوتهای بلند و هورای فراوان فضا را آنچنان پر کرده بود که من
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نمی دانستم بخندم و یا گریه کنم و یا در انتها چه کنم  .هر چه بود غرورآفرین و فراموش نشدنی بود .هیچ کس میل
نداشت ملس را ترک کند  .برادرم و همسرش هم در همان هتل اطلق داشتند  ،بنابراین عجله ای نشان نمی دادند من
هم که باید با مریم و البد بعد از همه مهمانان مجلس را ترک می کردم .
ساعت دو بعد از نیمه شب بود ولی کسی بروی خودش نمی آورد  .دنیال طال می گشتم آنطرف سالن با شوهرش و
دو سه نفر دیگر مشغول صحبت بودند می خواستم از او بپرسم چند روز خواهند ماند که قرار بعدی را اگر وقت
داشت با او بگذارم به طرف انها رفتم و در فرصت مناسب از طال پرسیدم او گفت تا چهارشنبه صبح که حتما خواهند
ماند و مسلما با هم تماس خواهیم داشت کمی حرف زدیم مهمانان مثل اینکه تصمیم گرفته بودند بروند.
خانواده عروس و داماد دم در ایستاده و انها را راه می انداختند .اطاقهای بسیاری در اختیار مهمانان از راه دور در
همین هتل و برای عروس و داماد هم که سوئیت عروس اماده بود بعد از رفتن بیشتر دعوت شدگان مطابق رسوم
ایرانی مهشید و کیوان بوسیله چند نفر از دوستان و اقوام که یکی از انها طال و شوهرش بودند ساکت و بی سروصدا تا
در اطاق مشایعت شدند.
فردا ب عد از ظهر پروازی به اتن داشتند که عنوانش مسافرت ماه عسل بود .آخر همه ،من و امینی و مریم بطرف
آپارتمان آنها رفتیم .خسته بودیم ولی خستگی مطبوع و دوست داشتنی !
فردا بعد از ظهر منهم همراه خانواده ام یه مونستربرمی گشتم و در طول راه بیشتر صحبت در محور جشن دیروز
بعد از ظهر و دیشب می گذشت .همسر برادرم گفت من دو حلقه فیلم عکس گرفته و بیشتر از یکساعت هم
فیلمبرداری کرده ام .او در شناختن لحظه ها و ثبت اهنا مهارت فراوانی داشت .فردا شب بعد از شام که فرزندان
برادرم هم منزل بودند  ،فیلم ها را تماشا کردیم و با مرور برانها بقیه چیزهای پنهان مانده از دید را هم دیدم و باور
کردم گشتردگی و عظمت خاطره ها بیشتر از خواد واقعه هاست.
بچه ها مرتب سوال می کردند و از همه بیشتر ترکیب کیک عروسی بود که الحق مادرشان از بهترین زاویه ها از ان
فیلمبرداری کرده و تحسین افرین دیده می شد  .این رویداد هم مثل بسیاری از اتفاقات دل ازار و با نظاط بعد از
بحث های زیاد در ارشیو سکوت بایگانی شد.
یکبار دیگر قبل از بازگشت خانم امینی و طال انها را دیدم  .مریم سخت مشغول تکاپو برای مرتب کردن اپارتمان بود
 .مجید برای دیدن یکی از اشنایان ایرانی من و طال رو تنها گذاشت و ما تا عصر با هم گشت و گذاری در شهر کرده
و خیلی حرف زدیم و بالخره دوباره با قطار به مونستر برگشتیم  .قرار بود پس فردا خانم و اقای امینی و طال و
وشوهرش از المان بروند .خانم امینی می رفت که در مونت کارلو یک مهمانی کوچکتری برای دوست و اشنا که
نتوانسته بودند در مجلس عروسی باشند ترتیب دهد  .چون انها هم میل داشتند مهشید و کیوان را ببینند که انرا
موکول به بازگشت انها از سفر و رفتنشان به موناکو کرده بود .
هفته بعد تلفنی از مریم داشتم  ،خیلی کار داشت و سرش شلوغ بود ولی با خوش خلقی می گفت تا بوده کاش از این
خبرها و شلوغی ها برای همه باشد .به من هم اصرار کرد که اگر می توانی بیا .ولی البته نمی توانستم  .طال هم دو سه
بار تلفن کرد و گفت بلیط رفت و برگشت می فرستم و در همان هتل خودمان هم برایت اطاق می گیریم حتما بیا.
ولی به او گفتم خروجم از المان تا درست شدن قطعی اقامتم غیر ممکن است و او پذیرفته و حق را به من داد  .برای
انان ارزوی اوقات خوشی را کرده و به طال گفتم هر وقت توانستی زنگی بزن تا بدانم چه وقت به تهران برمی گردی
تا من کارهایم را روبراه کرده و به امید خدا چند وقتی به ایران بیایم .بالخر دو سه روز بعد  ،پس از ابراز محبت
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فراوان گفت پس فردا عازم تهران هستند و در ضم گفت از ایران هم زنگ خواهد زد که ارتباط برقرار شود و شماره
تلفن تهرانش را هم دوباره یاداور شد که ددیم درست یادداشت کرده ام و به این ترتیب خداحافظی کرده و در پناه
حق سفر سالمتی را برایش اروز کردم.
کارها یم خیلی ریخته و پاشیده بود که مدتها در حال رفت و امد و جابجائی انها بودم .انطرف ها هوا زود و یک مرتبه
سرد می شود و اکثرا چهره اسمان در هم کشیده است حواسم به جابجائی فصل نبود و باریدن باران را دلیل پائیز به
حساب نیاوردم چون در چله تابستان هم امکان بارش انهم دو شبانه روز وجود دارد .ولی سرما و سوز ان تغییر فصلو
وردود به تونل زمستان نه چندان اسنی را یاداوری می کرد زمان مثل برق و باد و بی هیچ حادثه بخصوصی پیش می
رفت  .در ان مدت چندین و چندین بار مریم و طال تلفن کرده و خصوصا طال درازمدت حال و احوال می کرد ولی
هنوز کارهای من روبراه نبود که بگویم کی می توانم به تهران بروم.
فصل یخبندان و سرمای شدیدی که در المان بود و ون تعطیالت سال جدید مسیحی در پیش بود انطور که شنیدم
مهشید و کیوان می خواستند انرا در هوای بهشت گونه مونت کارلو و در کنار خانواده شان بگذرانند  .کیوان قبل از
رفتن تلفن کرد و مودبانه گفت برای دیدن بابا و مامان می رویم و اگر امرو فرمایشی دارید بفرمائید  .تشکر کردم و
گفتم با ایشان در تماسم و فقط سالم مرا برسانید با وجود اینکه کیوان بزرگ شده ایران نبود و لی از پدرو مادرش
خو وخصلت انها را اموخته و می دانست چه باید بکند تا موجب رنجش نشود .باز هم فهمیدم که تربیت و اموزش
درون فامیل و خانواده با اهمیت تر از مدرسه و دانشگاه است و رفتار فرزندان در اجتماع نشانه ای از تربیت و انضباط
و فرهنگ محیط خانواده است.
کیوان به گفته مادرش و دیگران تحصیالت عالی در رشته مدیریت و اقتصاد را داشت بعد از اتمام دوره تحصیلی اش
پدرش پیشنهاد اداره نمایشگاه فرش امین را در هامبورگ به او داده و گفته بود معلوم خواهد شد بعد از این همه
درس خواندن ایا انقدر اموخته ای که مدیر و اقتصاددان خوبی باشی که به نمایشگاه رسیدگی کرده به انجا رونق و
سروسامان ی بدهی  .من خسته شدم انقدر بین این دو مغازه رت و امد کردم دوهفته انجا دوهفته اینجا به هر حال این
واحدها بی صاحب شده اند و اینطوری بزودی باید اعالم ورشکستگی کنیم مریم می گفت کیوان یه لحظه در قبول
پیشنهاد پدرش مکث نکرده و فوری جواب داده بود هرچه شما مصلحت بدانید همان کار را انجام خواهم داد در
حالی که ابدا رشته او با این کار مناسبتی نداشت.
با بیاد اوری ان صحبت ها و تجربه ها از تربیت و وقار کیوان و سعی او در حفظ اصالت و شئون و مقرارت جاری در
فامیل مجبور بودم بپذیرم فرزند در اجتماع نمایشگر وقایع درون خانه حتی از ورای دیوارهای بلند و درهای بسته
است  .در همان مملکت ها فراوان بودند دخترپسرهائی که هنوز ار دروازه فرهنگ وارد نشده و جای پای خود را
نیافته افسار گسیخته تر از افراطیون پیر و مد روز و بیعارانی که در همه جای دنیا فراوان هستند شده و برای
خودنمائی هنوز یکسال ن گذشته دیگر فارسی هم حرف نمی زدند .و با وجود اینکه می دانستد با یک ایرانی طرف
هستند که ده سال بیشتر از انها سابقه اقامت دارد و بهتر و درست تر باید زبان ان مملکت را بداند شکسته و بسته و
غلط و خنده دار با زبان دیگری وارد گفتگو با او می شدند و مسلما ریشه این حقارت ها در خانه محکم شده و
خانواده ها ریر سوال می رفتند.
شور و نشاط ایام کریسمس و سال نو مثل موج نور به همه شهر نور افشانی کرده بود همه جا پر از درختهای اذین
بسته کاج و چراغ های رنگی باشکوه شده و از در و دیوار بیشتر فرشگاه های کوچک و بزرگ شهر شرابه های طالئی
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و نقره ای و بادکنک های کوچک و بزرگ رنگی و ستاره های کاغذی درخشان و معلق در فضا اویزان شده بود و در
داخل انها بابانوئل های ریش سفید با لباس و کاله قرمز به بچه ها شکالت و یادگاری های کوچک می دادند.
انقدر شادی و هیجان و رفت و امد در چهره ها دیده می شد که نه انگار این کارها تکرار مکررات چندین ساله
هستند مردم مشغول خریدن هدیه و بسته بندی های شوق افرین برای خانواده و بستگان بودند و جالب اینکه
هیچگاه مسابقه ای برای گران و بی نظیر بودن هدیه ها مطرح نبود صابونی خوشبو و سنجاق و شانه مو فندک و
جاسوئیچی قاب عکس و دستکش و شال گردن هر کس به اندازه جیب خود و پولی که حتما کنار گذاشته بود خرید
می کرد فقط اها را طوری بسته بندی کرده و اراستند که انگار جواهر هستند برای من تماشاچی هیچکاره هم جریان
هیجان انگیز بود یاد نوروز سنبل و هفت سین و سبزه و سمنو را برایم زنده می کرد با خودم فکر کردم شاید کارها
درست شد و عید نوروز به تهران رفته و بوی بهار را از خاک و چمن دیارم استشمام کنم و متاسفانه نه تنها ان سال
بلکه تا اردیبهشت سال دیگر هم منتظر بودم.
در این مدت طوالنی بارها و بارها با طال و مریم صحبت کردم عید همان سالی گه دوماه بعد از ان من هم موفق به
پرواز به طرف تهران شدم مریم بعد از پذیرائی از برادر و زن برادرش دو هفته بعد از عید همراه انها و بعد از سالها
به مدت یک ماه به تهران رفت و به من هم زنگ زد و خداحافظی کرد من گفتم خیال می کنم اواخر اردیبهشت بتونم
به ایران بیایم ولی او گفت من که انقدر طوالنی در انجا نمی مانم که ترا ببینم هم امینی تنها و هم اولین نوه در راه
است  .شنیده بودم مهشید و کیوان بزودی صاحب فرزندی خواهند شد ولی یادم نبود .مریم گفت با این عجله می رم
تهران که دیاری با خانواده داشته باشم  .تا کیوان کوچک بود به خاطر درس او و کار امینی نمی توانستم سفر دراز
مدت داشته باشم حاال هم مهر اوالد ندیده اش  ،مطمئنم که راهم را خواهد بست  .حاال که فرصتی هست می رم و
برمی گردم و به طال هم می گویم که بالخره بعد از این همه وقت کارهایت جور شد و انشاءاهلل اخر بهار در ایران
خواهی بود .من هم گفتم به امید خدا و تمام شد.
به فکر سفر و در تهیه مقدمات ان و خریدن سوغاتیهای کوچک و مناسب چند روز در تالش بودم  .چند بار به
خواهرم در فرانسه زنگ زدم والی او موفق به تنظیم برنامه زندگی و همراهی با من نشد  .دو فرزند محصل داشت و
نمی توانست انها را رها کند گ رچه سفرما اواخر مدرسه و شروع تعطیالت بود ولی به هر حال نشد و من با دلتنگی
فراوان از دوری و فکر ندیدن برادرم و خانواده اش در تکاپوی اماده شدن برای دیدار بقیه عزیزان ،همیشه قرار بود
نیمی از جان خسته مرا گرم کند و نیم دیگر ان باید در برودت دوری از انها بر خورد بلرزد .ولی به انهم راضی بودم
انچه را که فکر می کردم در تهران الزم دارم مخصوصا دفتر تلفن کوچکم را که در انجا داشتم همراه سایر لوازم در
کیف دستی سفری ام گذاشتم و با دلی پرشور در یکی از روزهای ماه اخر بهار با بدرقه برادرم از فرودگاه
فرانکفورت با خطوط هوایی ایران ایر به تهران پرواز کرده و شکر خدا همه چیز درست بود جز مطئله دفتر تلفن
کوچکم که شماره های همه دوستان ایرانی چه در خارج و چه در ایران را در ان یادداشت کرده بودم  .دو روز بعد از
رسیدنم به تهران سراغ کیف دستی سفری ام که مطئن بودم دفترم در ان است رفتم ولی انرا نیافتم اول خیال می
کردم محل انرا درون جاهای متعدد کیفم اشتباه به حافظه سپرده ام ولی بعد از خالی کردن همه محتویات کیف روی
میز ان را نیافتم دفتر چه لعنتی دود شده و به هوا رفته بود .
به این کار هم رضایت ندادم به خواهرم در فرانسه تلفن کرده و شماره مریم را خواستم او شماره اش را داشت ولی
گفت خانوم امینی رفته املمان مثل اینکه بزودی نوه اش به دنیا خواهد امد .اینجا هم تیرم به سنگ خورد به برادرم
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تلفن کردم و شماره منزل کیوان امینی را پرسیدم او هم جواب داد شماره مغازه را به خاطر حفظ ارتباط کاری با
نمایشگاه امین دارم ولی شماره منزل شان را ننوشته ام و اگر هم نوشته ام نمی دانم کی و کجا بود .به نمایشگاه کیوان
تلفن کردم انجا نبود و طرف صحبت اقائی بود المانی پیغام گذاشتم که از تهران زنگ می زنم خواهش می کنم به
خانم امینی بزرگ توسط اقا کیوان این شماره را بدهید که با من تماس بگیرند که با نگفته بود یا سرشان انقدر شلوغ
بود که توجهی نکرده بودند که قسمت اول حدسم بیشتر به عقلم درست می رسید تا بعدی و این عجیب ترین مطئله
و خجالت اورترین بی انضباطی بود که تا ان زمان برایم پیش امده بود  .بقدری ناراحت و شرمنده بودم که حدی بر
ان نمی شد تصور کرد .
به این ترتیب امید دیدن طال در تهران و تماس با او در ابری از ابهام و بی خبری با گم شدن شماره تلفن او فرورفته
و برایم حسرت آفرین شد .تا اینکه ناخواسته و ندانسته در روز جشن تولد پسر فروزنده و در منزل او در کمال
حیرت و ناباوری و ناامیدی از یافتن طال ،او را همراه عمه امیرعلی دیده و با شادمانی زیاد پیدایش کردم .در همان
مدت کوتاه با هم نشستن در طبقه باالی منزل فروزنده ماجرا را به طور خالصه به او گفتم نمی دانم باور کرد یا نه ولی
به هر صورت شماره تلفن منزلش را به شرطی که دوباره سر به نیستش نکنم به من داد و شماره مرا هم یادداشت
کرد که باالخره بعد از اینهمه مدت قرار بگذاریم و همدیگر را ببینیم.
***

دو روز بعد از دیدار در منزل فروزنده به طال تلفن کرده و با گرفتن آدرس مشخص ،وعده دیداری حدود ساعت
چهار و نیم بعدازظهر همان روز در آپارتمان او گذاشتم و بدون سردرگمی به آنجا رسیدم .راننده آژانس درِ اصلی و
بزرگ را نشانم داده و گفت محل مورد نظرتان همین جا و آنهم در ورودی است .مجموعه ای بسیار بزرگ ولی تا
اندازه ای بی انضباط بنظرم رسید چون در کیوسک اطالعات ورودی اصالً کسی نبود که من با نشان دادن آدرس،
محل مورد نظرم را پیدا کنم .بهر حال باید وارد شده و پرس و جو می کردم آدرس دقیق و روشن بود اما مثل یک
کالف کور و گره خورده که باید آنرا می گشودم .چند قدم جلوتر محوطه ای بود بزرگ با حوضی عظیم و فواره های
متعدد و بچه هایی کوچک و بزرگ که بازی می کردند .بعد ،دور تا دور آپارتمان های عظیم و بهم چسبیده یکرنگ
به چشمم خورد .طرف راست ورودی ،جدا از ساختمان های دیگر از نظر رنگ و نما ،بنای چندین طبقۀ بزرگی هم
بود که من بدون توجه راه خود را ادامه داده و از تعدادی پله روبرو باال رفتم و ایندفعه استخر حصار کشیده بزرگی
را بدون شناگر دی دم و باز هم پله ،باالخره جائی را که می خواستم ،باید پیدا می کردم .چند شاخه گلی را هم که در
دست داشتم واقعاً اسباب دردسرم شده بود ولی خوشبختانه دری را که برای ورود بود بازکرده و وارد شدم.
محوطه نسبتاً بزرگ و مرتبی بود .سمت چپ هم درِ شیشه ای دیگری را دیدم .مثل این که به خیابان راه داشت و
ماشین و عابر رد می شد .میز اطالعات هم دیده می شد یکنفر از در روبرو وارد شد و یکدسته روزنامه روی میز
گذاشت و بعد از سوار شدن روی موتورش رفت .ولی مسئله مهم این بود که پاسخگوئی در آنجا دیده نمی شد .فکر
کردم باالخره کسی یا پشت میز و یا در آن محوطه باید باشد.
برخالف خواسته ،جلوتر رفته و سرک کشیدم .آقائی در آن پائین نشسته و مشغول تعمیر تلفن بود تک سرفه ای
کرده و سالم و خسته نباشید گفتم .متوجه حضورم شده و مؤدبانه پرسید ،چه خدمتی می تواند بکند؟ مقصود و

32

wWw.TAK-SITE.IR

تک سایت

طال – کتابخانه مجازی تک سایت

مقصدم را گفته و آدرس را به او نشان دادم .با تواضع جواب داد در این بلوک نیستند اجازه می دهید سیم تلفن را
درست کرده و از بلوک مربوطه بپرسم و شما را راهنمایی کنم؟ با تشکر منتظر ایستادم ،خیلی سریع پیچها را بسته و
شماره ای را گرفته و پرس و جو کرد و بعد خودش از کابین اطالعات بیرون آمده و همان عمارت چندین و چند
طبقه با عظمت را که اول ورودم دیده بودم ،از بالکن جلوی در نشانم داده و گفت بفرمائید آپارتمان مورد نظر شما
آنجاست!
با تشکر فراوان راه آمده را دوباره برگشتم و ایندفعه از دری که کمی ناپیدا به نظر می رسید ،وارد سرسراو محیط
شده و سراغ میز را هنما رفتم ،ولی خالی بود .ای خدای بزرگ چند دقیقه پیش البد کسی بوده که تلفنی جواب داده،
چطور در عرض این مدتِ کوتاه ناپدید شد! مثل اینکه همه دست به یکی کرده بودند که من خیلی دیرتر از قرارم به
خانه طال برسم انضباط و یا بی نظمی آنجا به من مربوط نمی شد که اعتراض کنم و گذشته از همه به کی و چه کسی؟
اگر یکی را پیدا می کردم اجازه ورود و آدرس می گرفتم همان جا ایستاده دور و برم را نگاه می کردم .بسیار مرتب
و تمیز بود یکی دو مبل چرمی و چراغ رومیزی روشن بین دو مبل خبر از مراقب دائم و وجود اشخاصی را می داد که
فعالً نبودند و از بدشانسی من بود که در لحظه و زمان نامناسبی وارد شده بودم واال آن بیا و برو و تشکیالت نمی
توانست بدون مسئول و مأمور باشد .کس دیگری هم وارد و خارج نمی شد که کمک کند.
تقریباً بیست دقیقه دیر کرده بودم .اما چاره ای نداشتم .در میان سرگردانیهایم صدائی بگوشم رسید مثل توقف
آسانسور بله درست بود دو سه نفر صحبت کنان از آن طرف آمدند و می خواستند از در خارج شوند که دنبالشان
دویدم و خدا خدا می کردم از ساکنین باشند واال اگر مثل خود من مهمان بودند که بدبخت می شدم .با شرمندگی
گفتم ببخشید من دنبال منزل مهندس فرنود می گرد م همین جاست یا عوضی آمده ام؟ خانمی کاغذ را از دستم
گرفت و نگاهی به آن انداخت و گفت طبقه چهاردهم شماره چهل و به طرف آسانسور اشاره کرد و گفت وقتی آنجا
رسیدید پیدا کردن آپارتمان خیلی آسان است البد خیال می کرد دهاتی هستم که در محل ایستاده و دنبال همان جا
می گردم!
خودم را به طبقه چهاردهم رساندم و با وجود دیدن شماره مورد نظر بازهم اطمینان نداشتم درست آمده ام وقتی با
احتیاط زنگ در ورودی را فشار دادم خود طال که نگران و پریشان می نمود در را برویم گشود آرام و بی هیجان
پرسید کجا بودی؟ فکر کردم یادت رفته با من قرار داری توضیح مختصری دادم بدون تردید قبول کرد و گفت
فاصله منزل مامانت با اینجا زیاد که نیست واال اگر در ترافیک هم گیر کرده بودی تاریکی شب هم نمی رسیدی! با
وجود اینکه درست نبود به منزلتان رنگ زدم گفتند بیشتر از یکساعت است که راه افتاده ای .دوباره با ذکر دالیل
مع ذرت خواسته و مانتو و روسری را در محل آن آویزان کرده و دنبال طال رو به سالن راه افتادم.
در ابتدای ورود به سالن ،خانمی خوش سیما و خندان با لهجه آشنا و مشخص شمالی سالم و علیک کرد و خوش آمد
گفت و طال او را بنام زری خانم به من معرفی و از او تقاضای چای و قهوه ک رد .نگاهی به دور و برم و به محدوده
آپارتمان انداختم سالنی وسیع و بزرگ شاید در حدود دویست متر مفروش با عالیترین فرشهای یک رنگ و یک
نقشه و مبلمانی بی نظیر و تابلو و مجسمه های واقعاً گرانبها عجیب و دیدنی با پرده های آخرین مدل و تماشائی به
نظرم آمد .می توانم ب ه راحتی اعتراف کنم که چنان جالل و شکوهی را یک جا ندیده بودم .هیچ چیز بدون ربط و
تفکر قبلی در جائی نهاده نشده بود مطمئناً از بهترین دکوراتورها کمک گرفته بودند .چای و قهوه هر دو در سرویس
و قوری های سیلور روی میز گذاشته و خود طال برای من چای و برای خودش قهوه ریخت با سردرگمی به طول و
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عرض آنجا نگاه می کردم جز یک آبدارخانۀ بسیار شیک و باز در طرف چپ و یک درِ بسته که البد دستشوئی بود،
اطاق دیگری بچشم نمی خورد.
بعد از خوردن چای خوش رنگ و بوی زری خانم که تا حدودی فهمیدم پیشخدمت ،آشپز و همدم طالست ،صحبت از
همه جا پیش آمد .اما من هنوز نفهمیده بودم چرا با آنهمه اصرار امروز باید بدیدن او می آمدم .البته خیلی هم
خوشحال بودم ولی مسئله ضرب االجل بود وقتی او را منزل فروزنده دیدم و بدلیل داشتن قرارهای قبلی فامیلی
دیدارمان را برای امروز که دو روز بعد بود گذاشتم آشکارا غمگین شد و من متوجه نشدم چرا؟ امروز هم که دیر
رسیده بودم! او با دیدن چند شاخه گل ناقابل که در دستم بود خیال می کرد علت اصلی معطلی برای خرید گل ها و
اوقاتش تلخ بود.
طال از زری خانم گلدان بنفش کریستال را خواست که تا حدودی همرنگ شاخه گل های من بود و زری خانم آنرا
نیم ه پر روی میز دم دست طال گذاشت .ای بابا هرچه در این خانه پیدا می شد مثل خود صاحبخانه استثنائی و تک و
تماشائی بود گفتم طال جان خودت ،آپارتمانت ،خیال می کنم هرچه به تو ارتباط دارد بی همتاست و از همه چیز
گذشته چرا در محل به این وسعت هیچ اطاق دیگری بچشم نمی خورد پله و راه پله ای هم که نیست فکر کنم
دوبلکس است و این سؤال را نه از سَر فضولی بلکه به خاطر اطالعات بیشتر می پرسم؟ با خنده گفت شب ها لحاف و
تشکم را وسط اطاق پهن می کنم مگر بد است؟ گفتم طال جان بدون شوخی بقیه منزل کو میدانی آدم به چیزهای
تازه و ندیده کنجکاوتر نگاه می کند.
معلوم است این فضا بازسازی و دستکاری شده ،ولی چطور اطاقهای ضروری را از آن حذف کرده اند .با نگاه تحسین
همه زیبائیهای اطرافم را نوازش کردم از همه چشمگیرتر دیوار انتهائی سالن بود چیزی جدید برای آن زمان یا اینکه
من قبالً ندیده بودم .دیواری سراسر آئینه با نقاشی های طالئی از گل و گیاه که معلوم بود پشت آن المپهایی روشن
وجود دارد و حتماً باید یا دو طرفه و یا جلوتر از دیوار اصلی نصب شده باشد .طال که توجه مرا به آن قسمت دید
گفت اگر مایلی بیا ببین و با هم به آن طرف راه افتادیم .یک قسمت کوچک از این دیوارِ روشن آئینه ای ،دری بود
که با فشار دست طال باز شد و به این ترتیب وارد آپارتمان دیگر و یا بقیه فاز شدیم که یک منزل واقعی بود .اطاق
خواب ها و سالن و آشپزخانه و همه سوراخ و سنبه الزم برای یک زندگی آسوده به اضافه در خروجی جدا که ارتباط
به دری که من از آن وار د شده بودم نداشت بین دو آپارتمان حتماً فضای خالی مشترک وجود داشت که از هر دو
طرف آئینه روشن با نقاشی های متفاوت به اضافه آن درِ کوچک را توانسته بودند به آن زیبائی و مهارت تحسین
برانگیز در آن جا کار بگذارند.
به طال گفتم می دانی که کم کم حالت آلیس در سرزمین عجایب به من دست داده و او گفت با دانستن بقیه قضایا
مواظب باش که وارد قلعه جادو و مواجه با اژدهای دوسر نشوی .من فکر کردم هنوز بقیه خانه را ندیده ام گفتم مگر
هنوز آپارتمان دنباله دارد؟ و طال جواب داد نه تمام شد ظاهر و باطن همین بود که دیدی منظورم
چیز دیگر ی است .که البته من متوجه آن نشدم.فقط حال و هوای دلپذیر محل مسکونی طال برایم بسیار دلپذیر و تازه
بود بطوریکه با خود گفتم خدایا چه جالل و شکوه خیره کننده ای و چه شوهر مهربان و سخاوتمند و فهمیده ای
نصیب طال کرده ای!گرچه لیاقت او بیشتر از اینها هم هست.
طال گف ت تا یادم نرفته یک چیزی را به تو توضیح بدهم و توضیح آن بماند برای بعدها خیال می کنم بزودی فروغ
همان خانمی که آنروز همراه او منزل برادرش بودم وارد خواهد شد.البته خواهش و دعوت خودم بوده فقط وقت را
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به او فاصله یکساعت و نیم بعد از آمدن تو گفته ام که ماشااهلل با دیر آمدنت همه برنامه را بهم زدی،حاال فقط فرصت
هست که بسته ای را به تو بدهم.تلفنی با هم در تماس خواهیم بود منزل فروغ جون در طبقه پانزدهم و باالی سالن
است یعنی من زیر سایه لو زندگی می کنم در تمام مدت مثل خواهر هرگز نداشته ام ،به من رسیده و هر روز حتما
سری به من می زند و دیدی که آن روز هم مرا بزور با خودش به منزل فروزنده کشاند،که من آن را توفیق اجباری
می دانم .یعنی موفق به دیدار غیرمنتظره تو شدم.بعد طال مرا به اتاق خوابش که حقیقتا مثل خواب و خیال به نظر می
رسید ،برده و از کمد لباسش کیسه ای سنگین و پر رنگ که محتویات آن نا مشخص بود بدستم داد و گفت به هیچ
عنوان راجع به آن با فروغ جون نباید حرف بزنی.
در همین صحبت ها بودیم که صدای زنگ را شنیدم.بدنبال آن،سالم و علیک و خنده و احوالپرسی فروغ جون و زری
خانم بگوشمان خورد،هر دو با عجله به سالن اولی برگشته و دوباره با هم سر میز چای نشستیم و صحبت های عادی
شروع شد و فروغ دعوت کرد که هفته آینده یکروز نهار در منزل او دور هم باشیم و گفت همین طبقه باال ولی از
حاال گفته باشم منزل ما در مقابل این عظمت ،حقیر و ناچیز است.همسایه هستیم اما هم پایه نیستیم و طال گفت اگر
اینجا بودم با کمال میل و من پرسیدم مگر مسافری؟او جواب داد به امید خدا.برخورد این دفعه طال برایم سوال
برانگیز بود از ورای حرفهای معمولی او پیام اندوه ناشناخته ای را دریافت کرده بودم که مطلقاً علتی برای آن نمی
یافتم.طال گفت اگر می توانی بمانی با هم شام کوچکی خورده و صحبت می کنیم.با تشکر و حسرت گفتم مجبورم
بروم.باید همراه بقیه خانواده شام را منزل یکی از دوستان باشیم.ان شا اهلل دفعه دیگر!فقط یک ماشین خبر کنید که
زحمت را کم کنم چون به اندازه کافی دیرم شده و باالخره با تاکسی آژانس که چند دقیقه بعد رسید،به طرف منزل
به راه افتادم.
از محتویات درون کیسه و آنچه با چسب های محکم نواری دور کاغذها پیچیده شده بود بی اطالع بودم و کنجکاوی
آزارم می داد و هر دفعه در بسته دست می کردم تا شاید از طریق لمس کردن بفهمم چه هستند.آنقدر صدای کیسه
نایلن و کاغذ و خش خش آن غیر قابل تحمل می تمود که منصرفم کرد.به دلیل بی خبری ،هیجان و یا سفارش طال
بود که خیال می کردم به مال دردی دست می زنم.از صدای کیه و کاغذ می ترسیدم.
وقتی به منزل مادرم رسیدم خدا خدا می کردم به دلیل دیر رسیدن مرا جا گذاشته و رفته باشند ولی بدبختانه این
دعوت به خاطر من بود و راه نداشت که مرا نادیده گرفته و بروند.به سرعت خودم را باال رساندم همه در در هال
بزرگ آپارتمان حاضر و آماده ایستاده و یا نشسته بودند.هدف تیر مالمت و شماتت و وقت نشناسی قرار گرفتم راه
دور بود و زمان دیر.پرسیدند دو ساعت هم می خواهم معطل کرده و لباس عوض کنم و به این ترتیب ساعت ده به
منزل مردم خواهیم رسید.بسیار حرفهای دیگر که یا نشنیده و یا اینکه یادم نمانده به سرعت به طرف اطاق خودم
رفتم و بالش روی تختم را بلند کرده و کیسه را درست زیر آن قرار داده و روتختی را مرتب کردم.عیناً مثل مخفی
کردن مدرک جرم و یا یک کیسه جواهر دزدیده شده که در فیلمها دیده بودم.
در حالیکه حقیقتا نمی دانستم درون آن کیسه چیست؟بدون تعویض لباس و با مرتب کردن سر و مو بهمان سرعتی
که به اطاق خودم رفته بودم برگشتم و گفتم من حاضرم.به نظرم این حرفها را مودبانه و یا آران نکفته بودم چون آنها
فکر کردند شاید از جمالت اولیه رنجیده ام.مادرم گفت خیلی هم دیر نشده می رسیم معلوم است کسی که چند وقت
دیکر باید یرگردد و دید و بازدید غیر فامیلی هم دارد در کارش دیر و زود هم پیش می اید مقصود دور هم بودن
است واال برای کنفرانس پزشکی دعوت نشده ایم که اگر در راس ساعت نرسیم درها را ببندند و بیرون بمانیم!با این
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ترتیب قال قضیه کنده شد و خنده دار اینجا بود که ما گرچه اولین نفر نبودیم ولی آخرین هم نشدیم و بعد از ما پنج
شش نفر و با فاصله نه چندان کم وارد شدند.
با دیدن قوم و خویشها و پذیرایی صمیمی و چهره خندان و روی گشاده و لطف و کرم میزبان مجلس فوری حالت
گرم و خودمانی پیدا کرد و به همه خوش گذشت و بامزه تر از همه صحبتهای پسر دائی ام بود که می گفت کاش ده
تا دختر عمه و بیست تا پسر خاله داشتیم و دائماً از مسافرت می آمدند و مرتب به مهمانی شام و نهار دعوت می
شدیم و وقتی همسرش جواب داد وعده خ وبی است که به خودت می دهی.همه این عده شب جمعه منزل ما دعوت
دارند.غش کردن دروغی او وسط مجلس از ترس مهمانی دادن حال و هوای خوشی ایجاد کرد که بیش از بزرگها
موجب شادمانی و باور بچه ها شد.
دیر وقت بود که به منزل برگشتیم.من خسته و خواب آلود،فوراً لباسهایم را عوض کرده و برای خواب که به خودم
وعده کرده بودم درون تختم خزیدم.یادم رفته بود که کیسه را زیر بالشم مخفی کرده ام.به محض اینکه بالش را
برای خواب آرام و آهسته آنرا از زیر بالش درآورده و کاغذ دور بسته را بی سر و صدا باز کرده و حریصانه به دنبال
محتوی درون آن چشم دوختم دفتری بزرگ و پر برگ با جلدی مقوایی و یک پاکت که بعد از گشودن بسته عکس
های کوچک و بزرگ روی تختم ریخت یعنی چه؟درون پاکت عکس ها یک تکه کاغذ هم بود.نامه را باز کردم و با
عجله انرا خواندم.میل داشتم زودتر از معمای بسته و پاکت نامه سردرآورده و بخوابم.ولی قبال که گفتم خواب پریده
و رفته بود در آن نوشته شده بود:
« دوست عزیز حتما تعجب می کنی که چرا دفتر زندگی نامه خود را با مقداری عکس که برایم مانده بدست تو داده
ام و با چه اطمینانی به تو این کار را کرده ام؟مگر در دنیا احساس اطمینانی هم وجود دارد که من به یک غریبه تازه
آشنا داشته باشم،حاال هر چه هست اشتباه یا درست تقریبا همه ماجرای زندگی هر چه دیده و شنیده ام و به یاد
داشته و یا بسرم آمده نوشته ام.از دیگران و حتی خود تو هم شنیده ام که می نویسی و بنابراین با وجود عدم اطمینان
به کسی ،همه را به دست تو می دهم،خواهش می کنم موضوع را عوض نکنی و قول بدهی اگر قادری از این نوشته ها
کتابی بنویسی که برای مردم قابل خواندن باشد،این کار را برای زمانی که من دیگر در تهران نخواهم بود،بگذار.میل
ندارم در تیر رس شماتت اقوام و دوستان و جوابگوی چراها و دلسوزی های آنها باشم می دانم که برای نوشتن
،اصالح کلمات و جمالت الزم است.باید برای روشن کردن سرگذشتم از قدرت نویسندگی کمک بگیری تا همه پسند
باشد ولی اصل موضوع را نه دستکاری و نه عوض کن.اگر بعد از مطالعه کل نوشته ها دیدی مطالب نه مفید است،نه
تازه و نه خواندنی،همه را پاره کن و با عکسها دور ب ریز و فراموش کن که چیزی خوانده و دیده ای بیشتر حرفی
ندارم.
طال »

همان یک تکه نامه کافی بود که تعادل روحی مرا به هم بریزد.هنوز اصل دفتر را نگشوده،هزار سوال در ذهنم مطرح
شد.اوالً،چه وقت و کجا من گفته بودم می نویسم؟غیر از آن،چنانچه رازی درون صفحات این دفتر وجود دارد و طال
هم آنقدر راجع بی اعتمادی مطلق به همه،داد سخن می داد،چرا و چگونه مرا معتمد خود فرض کرده و با اینهمه
اطمینان به قول خودش پرده از رازهای زندگی اش برداشته،خالصه و چکیده آنرا بدستم داده؟
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خواستم دفتر و عکسها و همه را دوباره درون کیسه اش گذا شته و بخوابم ولی مگر می شد.مثل اینکه من نبودم که از
زور خستگی و خواب نیم ساعت پیش در حال بیهوش شدن بودم،به عکسها نگاه کردم اولین عکسی را که بدون
انتخاب برداشتم یک تصویر دسته جمعی در نخلستانی زیبا بود که آقا و خانمی که هر دو بسیار زیبا و خوش سیما
بودند و خص وصا خانم که فکر می کنم خود طال بود،با سه بچه ی قد و نیم قد دو پسر و یک دختر دیده می شدند.دو
پسر بچه،بزرگتر و دخترک هم چهار پنج ساله که مثل یک فرشته بدون بال،زیبا و دلفریب با جعدهای بزرگی در
خرمن موهای طالئی و بلند،تپل و سفید،و صورتی درخشان مانند مروارید بح رین بود.خانم به نظرم طال خود بود ولی
آقا چشم و ابرو مشکی بلند قامت چهار شانه و خیلی خوش قیافه و خوش هیکل.شکی برایم نماند که طال و شوهر و
بچه هایش هستند.ولی حاال کجا رفته اند؟غیر از آن من همسر فعلی طال را می شناسم اصال مناسبت و شباهتی بین
آنها نبود.عجب معما ئی دوباره داستان طالق و جدائی و بچه و خانواده مثل کابوس ذهن خسته ام را آشفته کرد البد
به هر دلیلی که نمی دانم طال و شوهرش آنهم با سه بچه از هم جدا شده اند و طفلک دختر کوچولو هم شبیه مادرش
بود.آنها با چه کسی زندگی می کنند و در کجای این دنیای بزرگ هستند؟پشت آنرا هم ننوشته بودند.خالصه چیزی
دستگیرم نشد یکی دیگر را برداشتم کامال معلوم بود از دور گرفته شده سه چهار نفر روی پله های وسیعی ایستاده و
پشت سرشان عمارت عریض و طویلی دیده می شد.جلوی عکس مقدار زیادی گل و گلین و درخت و باغچه بندی
منظم و استخر پر آب و گلدانها ی مخصوصی کنار باغچه چیده شده بود.آدمها خیلی قابل تشخیص نبودند ولی مثل
اینکه طال و شوهر و بچه هایش بودند.بلز ه پشت عکس بدون نوشته بودعکس بعدی و بعدی و بعدی آنچه را که از
مجموع عکسه شناختم،یک عکس عروسی بود از طال با تاج و تور و گل عروسی،همراه یک آقا با لباس
دامادی.عروس و داماد بسیار زیبا بودند.ولی آنچه سوال برانگیز می توانست باشد داماد همراه طال همان آقا نبود که
با بچه ها قبال عکس گرفته بودند.با خودم گفتتم البد عکس عروسی آنهاست.قرار هم نیست که بعد از سه فرزند
عین شب عروسی ترگل ورگل بچشم بیایند.ولی موضوع این بود که آقای همراه طال و سه بچه خیلی خوش قیافه تر و
بهتر از این عکس عروسی بود و گذشته از همه اینها هیچکدام از دو آقا مهندس فرتود نبودند.با خودم گفتم یا
ابوالفضل طال با این سن کمی سه دفعه ازدواج کرده؟
عکسها را تند و تند از نظر گذراندم.چند عکس هم از فرنود و طال بود و بشتر آنها معلوم می شد می شد که یا در
اروپا گرفته شده که یا در شمال.تعداد آنها کم نبود و همه ی انها نمایانگر وابستگی و عشق و عالقه زن و شوهر به
یکدیگر بود.به کلی مات و گیج و کالفه شده بودم.باقی عکسها هم واضح نبودند،دسته جمعی،خانوادگی و شلوغ و
برای من غیرآشنا و نامشخص.می خواستم آنها را کنار گذاشته و شروع به خواندن دفترچه کنم یا شناختی که از خود
و روحیه ام داشتم مطمئن بودم محال است قبا از تمام شدن همه نوشته ها آنرا کنار بگذارم و خواندن همه آنها هم
غیر ممکن بود،مگر تا صبح و بدون یک لحظه استراحت،و یا خواب.
بدبختانه صبح اول وقت هم با قرار قبلی باید دنبال انجام دو مورد کار مهم می رفتم که بهم زدن قرار امکان پذیر
نبود.تنها کار عاقالنه،نخواندن آنها بود تا زمان و وقت مناسب،برای بازیافتن آرامش و فرو نشاندن هیجان و ناآرامی
الزم بود فوری قرص آرامبخش با یک لیوان آب فرو دهم شاید بتوانم بخوابم.با این خیال از کشوی میز کنار تخت
قرصی برداشتم و برای اوردن یک لیوان آب آهسته بطرف آشپزخانه و یخچال به را اقتادم.خیال می کردم مادرم
خوابیده!با وجود اینکه سر و صدای را نیانداخته بودم،او فوری از اطاق خودش بیرون آمد و با قیافه نگران پرسید
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طوری شده که بعد از یک ساعت پس از بستتن د راطاق آن را باز کرده و راه افتاده ای؟اولین حرفی که به خاطرم
رسید که متاسفانه دروغ بود،از دهانم بیرون پرید.
گفتم خیال می کنم بیش از ظرفیتم هله و هوله خوردم می دانید که من اهل شام نیستم حاال که خورده ام بخاطر اینکه
التهاب معده ام را فرو بنشانم مجبورم قرصی،چیزی بخورم تا آرام شده و بخوابم!علت اینکه اسم داروی آرام بخش
را با مسکن معده عوض کردم تنفر وحساسیت زیاد او راجع به قرص اعصاب و اینطور چیزها بود چون عقیده داشت
آنها اعتیاد آور و مضر هستند.من هم گهگاه از آنها مصرف
می کردم و وهمیشه اجبارا خالف واقعیت را می گفتم  .یکبار با عنوان قرص سر درد یکدفعه مسکن و غیره او را
مجاب می کردم.
مادرم چیزهایی گفت که حقیقتش نشنیده بودم و یا نخواستم بشنوم قرص را سریع با یک لیوان آب بلعیده و به
رختخوابم پناه بردم ،با مطالعه دو سه صفحه از کتابی که همیشه کنار تختم بود به خواب عمیفی فرو رفتم  .عقربه
ساعت را روی هشت صبح میزان کرده و می دانستم با زنگ آن نه دیر خواهم کرد و نه جا خواهم ماند.
وقتی ساعت زنگ زد خیال می کردم یکساعت بیشتر نیست که خوابیده ام ولی عقربۀ ساعت نشان از شش ساعت
خو اب سنگین غیر قابل باور داشت .اولین کارم جمع و جور کردن امانت های طال و پنهان کردنشان بود .تا ان زمان
هرگز چیزی رو قائم نکرده بودم بنابراین سریع نتوانستم محل مناسب و قابل قبولی پیدا کنم تصمیم گرفتم آنها را با
خود ببرم دیدم فکر درستی نیست امکان گم کردن آنها در یکی از جاهای متعددی که بنا بود بروم وجود دارد .
آواره و سرگردان به این طرف و آن طرف نگاه کرده و چیزی به عقلم نرسید و جای مناسبی پیدا نکردم  .خالصه
باید تصمیم می گرفتم ! در کمدم را باز کرده در کمد لباسهایم را باز کرده و کیسه را از دستۀ آن در یک چوبلباسی
آویزان کرده و لباسها را سر جایشان کشیدم کار بی عیبی بود قرار نبود کسی در آنجا کند و کاو کرده و دنبال چیزی
بگردد و کیسه و دفتر را بیابد و آن را بخواند  .همان اخطار یک ورقه ای به من این فرمان را داده بود که ،الاقل نباید
تا یکسال کسی از نوشته های آن با خبر شود.
ساعت دو بعدازظهر خسته و کوفته و بدون توفیق در هیچ برنامه ای بی نتیجه به خانه برگشتم خواهرم انجا بود  .قرار
بود بعد از ظهر به دیدنِ دختر داییِ مادرم که بزرگتر فامیل بودو عزادار برویم .مسئله دعوت و مهمانی در کار نبود .
بلکه رسمی بود برای همدردی و احترام و عرض تسلیت به صاحبان عزا.
به هیچوجه نمی شد بگویم من نمی آیم چون اطمینان داشتم مادرم خواهد گفت ای بابا مگر چند سال در خارج
زندگی کردن معنایش این است که همۀ رسم و رسوم معمول را نادیده بگیریم .قبال هم نا در مورد خودم بلکه شبیه
ان را شنیده و آزموده بودم.
ب قیۀ برنامه نا معلوم بود ولی مطمئن بودم امروز هم توفیقی برای خواندن دست نوشته طال به دست نخواهم آورد فکر
انرا از سرم خارج کرده و منتظر فرصت بهتری شدم بعد از خوردن دو سه قاشق غذا و نوشیدنِ یک استکان چای
تازه و معطر و خوش بود خودم را پیدا کردم .به دنبال لباس مناسب از نظر رنگ و هماهنگی با مجلس و اماده شدن
بطرف اتاقم رفتم باید روسری و مانتوی مشکی جور می کردم در کمد را باز دنبال روسری ولباس می گشتم دوباره
چشمم به کیسۀ معلق میان لباسها افتاد  .دستی به ان کشیدم و با محبت گفتم منتظر فرصت نشسته ام که به درد
ودلهای شن یدنی ات گوش کنم نگران نباش فرصت را خواهم آفرید ! یکدفعه متوجه خواهرم شدم که دم در اطاق
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رسیده و می خواهد وارد شود.او کنجکاوانه پرسید :وا چه چیز ها با کی حرف میزنی که سرت را توی کمد کرده ای؟
خیال کردم تلفن می کنی ولی تو که سرت توی کمد است و البد تلفن هم آنجا نیست .نکند دیوانه شده ای؟
گفتم نه بابا هنوز نشده ام ولی انقدر کارها گره خورده و برای هر کار هم صد دفعه باید دوید که خواهم شد .از لحن
کالمم همه چیز می بارید جز غر زدن و زیر لب شکایت کردن .آن طفلک هم ماجرا را رها و قضیه تمام شد.
بعد از شرکت در مجل ختم به منزل مادرم برگشتیم .اوائل شب بود خواهر دیگرم که در همان مجموعه زندگی می
کرد بهمراه شوهرش در حالی که قابلمه ای بزرگ در دست و یک سبد پر از سبزی خوردن تر و تازه و درخشان و
مقداری نان لواش بریده شده تبریز ،از در وارد شدند .خواهرم گفت بفرمایید این هم دلمه بادمجان مخصوص.
صبحی خودم بی سر وصدا حاضرش کردم که غروب که از آنجا بازگشتیم یک لقمه دور هم بخوریم .علت اینکه
بروز ندیدم این بود که اگر خوب نشد ،اصال صدایش را در نیاورم ،ده دقیقه پیش یک ذره از آن چشیدم و دیدم نه
بابا مثل اینکه بهترین دلمه بادمجان دنیا را درست کرد ه ام  .مطمئن باشید به مقدار کافی با مزه و به همراه سرویس
رایگان است! و بطرف آشپزخانه رفت تا میز را بچیند و تا غذا سر نشده هر کس یک لقمه بر دهانش بگذارد.
با خنده و خوشحالی به جای یک لقمه یک قابلمه پر از لقمه اصیل و خشبو و خوشمزه و خوشرنگ را بلعیدیم! برای
خوردن چای دوباره بر گشتیم توی هال و سالن نوشیمن و خواهرانم به سرعت همه چیز را جمع و وجور و مرتب
کرده و با سینی پر از لیوان های چای و و بشقاب خرما بقیۀ پذیرایی را کامل کردند  .من احساس کردم که نخیر
امشب هم مجالی نخواهد شد باید منتظر کمک زمان بشینم.
دو سه روز گذشت برنامه ها کم و بیش شبیه هم بودند .همه دلپذیر و به یاد ماندنی.
یک هفته بعد طال تلفن کرد و با صدای خسته و بیمارگونه پرسید آنها را خواندی؟
مناسب ندیدم بگویم فرصتی نشده می دانستم کسانی که غم داردن ،انتظار ئ امید به این بسته اند و که با بازگو
کردن ا ن دردها ،از ضخامت الیۀ یخزده اندوه که دور قلبشان را گرفته ،با گرما محبت و همدردی شنونده ای نزدیک
و همدل تا حدودی از ان کاسته و یخهای دور دل کمی آب و بصورت اشک از دیده برگونه جاری و سنگینی نومیدی
را سبکتر کنند .جملۀ وقت نداشتم یا مهمان داریم و دعوت داشتیم ،جواب دلگرم کننده ای نبود فقط به عقلم رسید
بگویم عزیزم حاال دور و برم شلوغ است در اولین فرصت که تنها شدم ،تماس گرفته و از همه جا صحبت خواهیم
کرد .
فردا بعد از نهار نشسته و تلوزیون نگاه می کردیم فقط من و مادرم بودیم بقیه قرار بود غروب به ما سر بزنند بالخره
طفلک ها کار و زندگی داشتند مادرم وضو گرفته و می رفت که نماز بخواند یک مرتبه روی صفحۀ تلوزیون بارگاه
امام هشتم را نشان دادند از دور و نزدیک و از چپ و راست با گنبد و گلدستۀ طال .گوینده به اندازه ای با لحن گیرا و
موثر راجع به زوار صحن مطهر و همه و همه چیز حرف می زد ،که الل شدم .زائرین اما رضا با عجله از هر رقم و
قماش از صحن به طرف در ورودی بارگاه می دویدند  .فیلمبردارد سنگ تمام گذاشته و فیلمبرداری دقیق و موثر بود
 .ناخودآگاه در حال و هوائی روحانی و ملکوتی رها شدم  .گِزگِز مطبوعی زیر پوستم احساس کرده و از آهنگ نقاره
زن های حضرتی اشک به چشمانم آمد .ولی نفهمیدم اشک شوق و یا گریۀ حسرت بود  ،که بی اختیار روی گونه
هایم می غلتید.؟
سالها پیش با خلوص نیت به پابوس اما رفته بودم و لی دیگر سعادت یاری نکرده بود .چندی قبل به مناسبت تولد
امام رضا این گزارش از حرم زوار و جشن آنروز گرفته شده بود ،که در این ساعت پخش می شد  .مادرم با صدای
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آشنای نقاره زن های حضرتی بطرف تلوزیون امد قیافۀ روحانیِ او با مقنعه و چادر همرنگش بریم فراموش نشدنی
است  .اشک به چشمانش نشسته و مثل همیشه آرام و با و قار گفت یا امام هشتم قربان خاک پایت مرا بطلب تا بار
دیگر مشرف به پابوست بگردم .یا غریب الغرباریال یا ضامن اهو.
بدون هیچ تفکر قبلی جرقه ای در مغزم ایجاد شد مثل خواب آلوده ها گفتم مامان جان با اجازه شما تصمیم گرفته ام
فردا یا پس فردا بروم مشهد قبل از برگشتنم باید دستم به ضریح برسد ،حتما حتما .مادرم مات و متحیر نگاهم کرد
و گفت خودت تنها؟ می دانی من که نمی توانم همراهت باشم .در ضمن مگر بلیط هواپیما داری؟ نکند همۀ کارها را
کردهای و اخر سر خبر آن را به من می دهی.؟ جواب دادم نه مادر جا نه بلیط هواپیما نه قطار و نه اتوبوس هیچی
ندارم و فکر می کنم بلیط قطار آسانتر پیدا شود و برای سفر راحت تر است یک بلیط دو سره می گیرم دو سه ساعت
می رودم زیارت و با قطار بعدی بر می گردم.
مادرم گفت نکند حضرت عبدالعطیم را با مشهد عوضی گرفته ای؟ مگر یک زن تنها در این مملکت راه می افتد می
رود زیارت! یا هر جا! تازه با هواپیمایش اما و اگر دارد ،تو می خواهی با قطار بروی و دو شب در راه باشی؟ نه بابا
اصال حرفش را نزن.
گفتم مادرجان مگر همین حاال با سوز دل نگفتی برای تشرف به پابوست بطلبو خوب طلبید متحیر نگاهم کرد ئ
گفت :مگر منظورم تو بودی  .راجع به خودم حرف زدم .گفتم من و شما نداریم بعاله شما حاال حاالها اینجا هستید و
زمان دارید چه فرقی میکند شما درخواست کردید دخترتان طلبیده شد .تنها و جفت هم ندارد من فقط با یک کیف
دستی می روم .شب در قطارم صبح می رسم و می روم زیارت و عصر با قطار رو به تهران بر می گردم.
مادرم گفت واقعا تمام کارهای تو غیر منتظره و عجیب است نمی دانم چی بگویم فقط این را می گویم که راست می
گویند آقا باید آدم را بطلبد! البد طلبیده شدی ،ولی گفته باشم کار درستی نیست تنها رفتن و برگشتن اقال به یکی از
دو خواهرت بگو  .برنامه جور کنید با هم باشید .جواب دادم نه بابا آنها شوهر و بچه دارند کار درستی نیست نباید
پیشنهادی کنم که باعث ناراحتیشان شود اگر بیایند یک ناراحتی و اگر نتوانند بازهم ناراحتی بزرگتری خواهد داشت
 .بخدا همین حاال شروع می کنم شاید شد  .اگر دیر نشده باشد همین امروز می روم و فردا بر می گردم شما به همه
بگوییید که با دیدن صح ن حضرتی روی صحنه تلوزیون هوائی شد و به دلش افتاد که دست به دامان امام رضا شود.
مادرم مجاب نشد ولی دیگر حرفی نزد.دست به کار شدم با تالش فراوان و تلفنی توانستم از اطالعات راه اهن ساعت
حرکت قطار مشهد را سئوال کنم اگر می توانستم به موقع خود را برسانم شانس پیدا کردن یک بلیط کم نبود چون
معموال برای تکس مسافر یک جوری جا پیدا می شود.
به اطاقم رفتم دو سه تکه لوازم کوچک و مورد نیاز ،دوا یک بالش کوچیک و یک کتاب را اماده کردم .وقتی می
خواستم انها را در کیف دستی ام بگذارم ،دلم فرو ریخت یاد دفتر و دستک طال افتاددم وبا خودم زمزمه کردم که ای
پروردگار چاره ساز همه کارها را تو کردی .کی من این موقع تلوزیون روشن می کردم؟ که همزمان گنبد و گلدستۀ
امام رضا را ببینم و یاد نذر و نیازی که از ان دو رها کرده و اجابت آن را هم لمس کرده ام ،بیفتم .و در چشم بر هم
زدنی مصمم بسوی مشهد پر بکشم  .ای خدا فرصت آفرین به همه بندگان یک جوری مجال شکر گذاری به درگاهت
را بده.
در راه طوالنی رفت و برگشت فرصت زیادی بود که دفتر طال را بخوانم .آرام و مطمئن و بدونِ پنهان کاری  .وسواسی
که ان موقع برای قائم کردن ان نوشته ها بخرج دادم ،می بینم که چه بیهوده بود .اوال از نزدیکانم کسی طال را

41

wWw.TAK-SITE.IR

تک سایت

طال – کتابخانه مجازی تک سایت

نمیشناخت ،در ثانی می توانستم بگویم کتاب جدیدی است که نوشته ام و هر وقت که چاپ شد همه خواهند فهمید
که چیست .ولی می دانید که درون یک ماجرا بودن تفاوت بسیاری با از بیرون نگریستن به ان دارد و گذشت روزگار
است که قدرت تعمق و مرور حاالت گذشته را می دهد و همیشه هم اشتباهات در هر موردی بعد ها روشن و واضح
جلوی چشم انسان دیده می شود.
کیسۀ حاوی دفتر و نوشته و عکس با کمی خرت و پرت دیگر در کیفم گذاشتم دو سه بسته شکالت و دو سه تا
سیب .اینها هم مثال آذوقه راه بودند .تمام کارها بیش از ده دقیقه طول نکشید آماده برای سفری بودم که نه قبال می
دانستم و نه راجع به آن چیزی به کسی گفته بودم .به طرف تلفن رفتم و شماره آژانس را گرفته و و مقصدم را گفتم
مادرم با حیرت و سکوت به حرکات سریع من نگاه می کرد آرام گفت مطمئنم با این عجله نا چادر برداشته ای نا
شناس نامه مطمئن باش بدون شناسنامه به تو بلیط نمی فروشند  .بدون چادر هم به حرم راهت نخواهند داد  .عجب
تذکر بجائی.
شناسنامه ام را از کشو برداشتم و با یکی از چادرهای مادرم و با جملۀ « مامان جان با اجازۀ شما» آنها را هم در کیف
گذاشتم .مادرم بعد ها از سرعت عمل من برای همه داستانها گفته بود  .در حین خداحافظی و مطابق معمول برق
اشک در چشم به من گفت « وقتی رسیدی از هر کجا و هر طور که ممکن بو به من تلفن کن ببینم سالم رسیده ای؟
من که نمی دانم جوا مردم را چه بدهم بگویم نشسته بود تلوزیون نگاه می کرد یک مرتبه مثل دیوانه ها از جایش
پرید و یک کیف برداشت و رفت مشهد ،باور که نخواهند کرد .بهر حال خودت می دانی .قربان امام رضا بروم البد
مصلحت بوده که طلبیده شده و اجازه مشرف شدن به تو داده و اال آنقدر ادمها را میشناسم که از یک ماه دو ماه پیش
حاظر شده اند و در اخرین روزها همه آمادگیشان با یک اتفاق بهم ریخته ! "
مرا به خدا و امام هشتم سپرد و گفت  " :از همین حاال زیارت قبول  .ما را هم دعا کن  .از قول من به آقا بگو دست به
دامنم مرا هم بطلب و اجازه ی تشرف مرحمت کن "
گفتم مادر محتاج دعا  .شاید شانسی بود بار دگر باهم رفتیم چه می دانید ؟
چابک و پرواز کنان خودم به پایین رساندم راننده آژانس منتظر بود باور کنید مثل این بود که همه راه ها را برایمان
باز گذاشته بودند من که نفهمیدم از کجا ها رفتیم وای یه چراغ قرمز و حادثه ای که دو سه دقیقه معطلمان کند
برنخوردیم  .از شمال شهر به ایستگاه راه آهن د ر جنوب ! همیشه ان طرفها پر رفت و آمد و شلوغ است من انتظار
معطلی و راه بندان را داشتم ولی یا دلم در پرواز بود نمیفهمیدم چه خبر است یا واقعا راه کوتاه تر از در منزل تا
میدان ونک به چشم آمد حتما پرواز فکری داشتم واال راه که کوتاه و بلند نشده بود ماشین ها سر جایشان و عابرین
هم مثل همیشه اکثرا وسط خیابان ولو بودند .
کرایه آژانس را آماده کرده بودم به محض توقف مانند کسانی که اسکیت به پایشان بسته اند با کیف دستی ام به
طرف گیشه فروش بلیط رفتم  .تقاضام از فروشنده و مامور صدور یک بلیط رفت و برگشت به مشهد بود تاریخ و
روز را پرسید و گفتم  :امروز همین حاال  .سرش پایین و به دفاترش نگاه می کرد با این حرف نگاهی به طرف من
انداخت گفت اول راجع به بلیط رفت صحبت کنیم  ،برگشتش درست می شود !
نفهمیدم منظ.رش چه بود  ،گویا از قیافه احمقانه و یا در مانده ام متوجه شد که نفهمیده ام  .گفت راستش را بخواهید
بلیط رفت نداریم که بلیط برگشت را ترتیب بدهم  .چشمانم به اشک نشسته و یا نگاهم التماس آمیز شد که دلش
برایم سوخت  .پرسید چند نفر هستید ؟ و با کدام قطار می خواهید بروید با صدایی شکسته گفتم آقا یک نفرم از
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خارج آمده ام نذری داشتم که برآورده شده ؛ می خواهم به پابوس بروم  .فرصت دیگری نیست تو را به خدا کمکم
کنید که حسرت به دل نمانم  .دو هفته بعد باید برگردم  .نگاهی به من انداخت و گفت اگر این همه مقتقد هستید که
می بینم هستید  ،بگذارید ببینم شاید جایی بود  .بعد هم گفت ک اقال یکروز زودتر به فکر می افتادید فقط سه ربع به
حرکت قطار مانده پس چرا حاال ؟
بدونه جواب با همان نگاه درمانده و در سکوت  ،سیل خواهش و تمنا به سویش سرازیر کردم  .نمدانم با چه کسی یا
کسانی حرف زد و چه کار کرد همین را شنیدم که گفت در قسمت درجه یک جایی پیدا شده ولی فقط یکسره ،
فرصت هم برای سوال و دوطرفه کردن بلیط وجود ندارد  .ناامید گفتم من باید فردا برگردم در مشهد جایی کسی را
ندارم اقال شما کمک کنید  .جواب داد وظیفه ما کمک کردن و راه انداختن کار مردم است  .ولی نه در آخرین لحظه
وبا این عجله  .البته مثل شما مسافر زیاد است من با خودم فکر کردم مسافر بی هدف و بی برنامه است ! او گفت این
راهمنا را می تولنم به شما بکنم وقتی به سالمتی رسیدید ایستگاه مشهد بدون خارج شدن از آنجا به گیشه فروش
مراجعه کنید و برای اولین برگشت که تغریبا فردا حوالی همین ساعت هست  ،بلیط بگیرید  .شاید همین طور که
اینجا دار ید میروید از آن طرف هم توانستید برگردید گرچه این هفته خیلی شلوغ هست چشمم آب نمیخورد و لی
این تنها راه چاره است .
دلم شور افتاد و با خودم گفتم آگر جا پیدا نشد چکار کنم  ،رفتن که درست شد خدایا مددم کن برگشتنم هم جور
شود  .پول بلیط و شناسنامه را دادم و خوشحا ل و موفق بلیط و شناسنامه ام را در دست گرفتم و به دنبال جمعیت و
بدونه سوال و جواب مسیرم را یافته و خودم را به سکوی قطار تهران مشهد که مملو از مسافر و مشایعت کننده ها
بود رساندم .
از اولین پله ی کوپه ای که درش باز بود باال رفتم بدونه نگاه کردن به اینکه غلط است و یا درست باال جسته بودم .
کوپه ها که به هم وصل بودند و البد هم راه هم داشتند  .اگر عوضی هم سوار شده بودم از راهی که خارج از قطار
باید دویده و از ترس جاماندن به مردم تنه هم میزدم بهتر بود  .داخل ترن  ،باالخره مامور داخلی قطار کمک می کرد
 .مثل اینکه درس ت سوار شده باشم  ،مستقیم و بدون تردید شروع به پیمودن طول راهرو طویل قطار کردم  .تقریبا
نودو پنج درصد اطمینان داشتم که جای من در این واگن نیست  .ولی انشاهلل پیدا می کردم  .مسافرین هم که آنقدر
با خودشان باروبنه و پتو و قابلمه و قوری داشتند که آگه مواظب سر و کاه ام نبودم در ده بیست قدم اول  ،کله ای
برایم باقی نمیماند .
سروصدا و حیاهوی غریبی به پا بود  .پسرک پنج و شش ساله ای از ته دل و با سوز و گداز فریاد می کشید و دنبال
بزرکپگترهایش می گشت  .بند دلم پاره شد راهی نبود که خودم را به او برسانم و در پیدا کردن والدین بی فکر که
تنها رهایش کرده بودند کمکش کنم  .با فشار جمعیت به جلو رانده شدم عده ای جاهای خود را پیدا و مشغول جابه
جا کردن اسباب و اثاثیه یشان بودند به هزار مصیبت خودم را از سر راه مهاجمین که از رو به رو و پشت سر هجوم
می آوردند کنار کشیده و در هر کوپه باز بود به آنجا پناه می بردم  .همه جا مملو از جماعت وجای سوزن انداختن
نبود منتظر اره افتادن قطار و جا به جایی مردم و رسیدن به واگن مورد نظر بودم  .ولی مگر قطار راه می افتاد .
باالخره سوت کشیده شد  .با مختصر لرزش زیر پایم فهمیدم مثل اینکه داریم راه می افتیم همان طور هم شد  .فقط
من با اطمینان به اینکه جایم در این کوپه نیست  ،وارد آن شده بودم  .اما بقیه اصرار داشتند که جایشان در همان
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جاست و دلیل هیاهو و سرو صدا ادعاهای مشابه بیشتر آنان بود  .با راه افتادن قطار سرو کله دو سه مامور پیدا شد
که به نظو امور پرداختند  .الحق بسیار سریع و راحت بسیاری از مسافران را جا به جا کردند .
با شرمندگی بلیطم را به یکی از آقایان نشان دادم و گفتم جای من در کدام کوپه است و او با تعجب پرسید اینجا
چکار میکنید ! شما باید دنبال واگن بگردید و نه صندلی مستقیم  .از همه راهرو ها بگذرید در آخرین انها جایتان را
پیدا کنید  .حتما کمکتان خواهند کرد به هر زحمتی بود با نشان دادن بلیط به ماموران فراوانی که در طول قطار و
واگن ها مردم را با محبت و بدون پرخاشگری و مالمت که چرا مثل من بلیطشان را نگاه نکرده اند سوار شده و غوغا
به راه انداخته اند ! به جاها یشان راهنایی می کردند  .از صبر و حوصله بی اندازه آنها واقعا تعجب کردم .
با عبور از همه راهروها به آخرین واگن رسیدم این قسمت آرام تر بود  .با سهولت و کمک مسافرین کوپه را پیدا
کردم  .اگر از اول به موقع آمده و به دقت بیشتری می کردم این همه ماجرا آفریده نمیشد .
با سالم وارد شده و همسفرانم را دیدم  .سه خانم در سنین متفاوت و یک پسر دوازده سیزده ساله  .اجازه ورود
خواستم جوابم تعارف دلپذیر و روزمره هموطنانم بود  ،اجازه ما مهم دست شماست  ،خوش آمدید  ،بفرمایید  ،یکی
از خانم ها به پسر همراهشان گفت  :علی جان تو ماشاهلل مرد اینجا هستی کمک کن خانم چمدان را بیاورند تو و
پسرک خوش سیما و خنده رو واقعا از این حرف احساس مردانگی اش به جوش امد و سریع به بیرون جست گفتم
صبر کن علی جان من باری به همراه ندارم همین کیف دستی کل اثاثیه من است  .هر سه چهار نفر با هم گفتند همین
کیف دستی ؟!!
چند ساعت بعد فهمیدم چرا آنقدر تعجب کرده بودند باروبنه آنها حدودا آشپزخانه و اتاق خواب کوچک و سیار بود
 .یک سبد بزرگ دسته دار پر از بشقاب و لیوان و کارد و نمکدان و سفره و غیره و در سبد مشابه دیگری مرغ و تخم
مرغ پخته و پوست کنده  ،کوکو  ،کتلت  ،سبزی خ ودن  ،میوه  ،نان  ،پنیر و بیاری چیزهایی که یادم نیست  .بالش ،
مالفه  ،پتو به اندازه کافی  ،فالسک چای  ،قند  ،آب نبات  ،شیرینی  .چقدر احساس کمبود کردم که اینطوری و غیر
مجهز همسفر آنها شده ام .
سفره گسترده آنهاپذیرای من هم شد آن هم چه پذیرایی ! چه گشاده رو و با صفا  ،هر چه می خواستند بخورند نفر
اول و ارشد من بودم بیشتر از چهار لیوان چای برایم ریختند و هر بار در مقابل اظهار تشکر و شرمندگی من میگفتند
اب بابا یک نفر آدم که مسئله ای ندارد شما را به خدا خیال کنید همه این ها مال شما و ما مهمان شما هستیم و من در
در ونم به خودم میبالیدم این همه صفا و دست و دلبازی را در ملت مگر می شود باور کرد ؟! واقعا زنده باشی ای هم
وطن که لقمه از گلویت پایین نمی رود مگر همنشینت را سهیم کنی نه اینکه مثل جاهای دیگر که اسم نمیبرم  ،در
کوپه قطار نشسته و در جمع همسفران یک ساندویچ بزرگ مرغ را به دندان بکشی و پشت بند آن هم یک بسته
شکالت و یک بطری نوشیدنی را فرو داده و به دختر گپکوچولوی روبه رویت الاقل یک تکه شکالت تعارف نکنی !
عجب تفاوتی !
دو سه ساعت بعد آرام دست نوشته طال را از کیفم بیرون کشیده و مشغول مطالعه آنها شدم آنچنان در خواندن آنها
غرق شده بودم که نفهمیدم که یکی از خانمهای روبه رویی جایش را عوض کرده و در این قسمت روی صندلی آخر
نزدیک به در ورودی نشسته و با جابه جایی بالشی زیر گردن به خواب رفته  .علی و مادرش و خانم دیگری در
صندلی روبه روی البته در حال نشسته به خواب رفته بودند .
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صدای یکنواخت چرخ های قطار و حرکت آنها روی ریل آهن قبال برایم آرامبخش و خواب اور بودند ولی با مطالعه
ونوشته ها به طور باور نکردنی کنجکاو و بی خواب و بیدار شده بودم .تا طلوع سحر می شود گفت شاید چرت
مختصری زدم نه اینکه خوابیدم  .پلک هایم سنگین و روی هم افتادند و بقیه وقت را تا صبح می خواندم !
زمان بعضی از نوشته ها به هیجده سال پیش مربوط می شد نمی توانستم تشخیص بدهم همان وقت نوشته شده یا با
تجدید خاطره به رشاه ی تحریر کشیده شده اند  .نوع و رنگ قلم و خودکار ها با هم تفاوت داشتند مطالب و وقایع با
هم پیش و پس بودند و لی همه چیز در آنها بود و آنچه به من اطمینان داد که این نوشته های پراکنده در زمان وقوع
حادثه در این دفتر ثبت نشده داستان ازدواج و آشنایی پدر و مادر طال خانواده آنها و وقایع و مسائل قبل از تولد او
بود  .ولی با خواندند آنها و سر هم کردنشان تصور آسانی بود که این یک قصه عجیب و واقعی از زندگی است .
مسلما نمیتونست منحصر به فرد باشد و لی داستان روزمره زنگی هم نبود .
هنوز همه را نخوانده بودم که در راه روی قطار رفت و آمد شروع شد  .صدای دلپذیر اذان صبحگاهی به گوشم خورد
و مردم هم برای وضو گرفتن در رفت و آمد بودند همسف ران من هم یکی یکی بیدار شدند قبال کیف و کتابم را جمع
کرده بودند از من سوال کردند که ای وای مگر شما نخوابیده اید ؟! بالش و پتو که بود  .جواب دادم چرا خواب مقطع
و کوتاهی داشتم که اسمش خواب نبود آنها هم مثل بقیه مسافران زائر نماز و دعای خودشان را به جا آوردند در
عرض چند دقیقه جنب و جوش و بیداری و آمد و شد در راهروهای قطار دیده شد و دوباره خون حیات در رگهای
زندگی جاری گشت و بعد از چند ساعت سکوت و سکون همه چیز از نو شروع شد !
سپیدی نقره فام صبحگاهی از پنجره کوپه و راهروی مقابل به درون قطار سرازیر و ا ز پنجره دست راست آن دورها
سایه وار سیاهی شهری در روشنای گرگ و میش سحر به چشمم میخورد گویا نزدیک ایستگاهی شهری از شهرهای
بین راه تهران مشهد رسیده بودیم  ،کمی از سرعت قطار کاسته و چند دقیقه بعد ناله کنان خود را روی خطهای آهنی
کشیده و با صدایی نه چندان خوشایند متوقف شد .
عده ای با عجله پیاده و عده ای خنده کنان سوار شدند این اولین توقف نبود چندین و چندبار در ایستگاه های
مختلف متوقف شده بودیم ولی من چنان غرق در مطالعه بودم که حتی نفهمیدم در کجا ایستاده ایم  .گذشته از آن
برای من چه فرقی میکرد ؟ مقصدم برای من مشهد مقدس بود که ساعت ورود به آنجا را هم میدانستم  ،که وقتش
نبود واال سمنان و سبزوار و نیشابور همه تکه ای از بدن بزرگ مملکتم بودند ؛ که بدونه دیدن هم میتوانستم به خاطر
اینکه جزیی از کل ایران هستند به آنها عشق بورزم .
در کوتاه زمانی باور نکردنی  ،سر و صدای بچه و بزرگ و قاشق چایخوری که به استکان می خورد بلند شده بود مثل
اینکه مردم صبخانه میخوردند  .در کوپه ما هم سزیعا سفره صبحانه آراسته شد  .نان  ،پنیر  ،کره  ،مربا  ،چای داغ و
لب شوز روی میز کنار پنجره چیده و خودبخود من هم شریک میز با نان صاحب کرم شدم  .آن صبحانه کی از
ب هترین صبحانه هایی بود که من در تمام زندگیم به یاد دارم  .مقصودم تنوع ...
خوراکی و یا سرویس آن چنانی نیست بلکه لب خندان و چهرۀ گشاده و بی ریای آنان و اینکه هنوز برای همسفر
کوچکشان علی ،چای نریخته مرا مقدم شمرده و سهمم را بدستم می دادند ،به من احساس دل انگیزی دست می داد
از هم نشینی و همسفر بودن با آنان که توجه و عاطفه و غریب نوازی در زندگیشان حرف اول را می زد .مخصوصاً
مثل منی که ،معلوم بود از سفر رفتن و آمادگی ،کامالً پرت هستم.
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فهمیدم دو نفر از خانم ها خواهر و یکی هم خواهر شوهر یعنی عمۀ علی است نقشۀ سفر از سه ماه پیش طراحی شده
بود و مثل همه ساله ،قبل از بازگشایی مدارس می رفتند از آقا امام رضا برای علی توفیق در درس و رفتار و کردار
خوب طلب کرده و خودشان هم استخوان سبک کنند .زمان مسافرتشان یک هفته زودتر و دیرتر فرق نمی کرد همه
ساله تابستان و قبل از تمام شدن تعط یل مدارس برنامه شان همین بود .بعد از خوردن صبحانه و چای دیگر و تشکر
مجدد از همسفرانم ،یک بسته شکالت به علی دادم که با شادمانی آنرا پذیرفت و من دوباره به خواندن بقیه نوشته ها
مشغول شدم!
پاهایم خواب رفته بود خیلی دلم می خواست از جایم تکان خورده و در راهرو قطار قدمی بزنم ولی نوشته ها آن
چنان پر معنا ،دلپذیر و شیرین و ساده بودند که دلم نمی آمد مرور بر آنها را متوقف کنم .خصوصاً که نویسنده را هم
می شناختم و می دانستم قدرت نویسندگی و تخیل و جمله پردازی نیست که من آنرا می خوانم بلکه چکیده ای است
از سر گذشت حتی قبل از تولد یک زن و خانه و خانواده اش! بیشتر نوشته ها تاریخ داشتند و با خواندن بعضی از آنها
می فهمیدم این فصل باید بعد از تاریخ مربوط به آن نوشته شده باشد .بازگشت به گذشته و حسرت اندوه بار بر آن
ها و ذکر وقایع قبل از حادثه مورد بحث ،و قضاوت را به بعد از آن موکول کردم .غیر از آن ،طفلک طال در نامه
کوتاهش همراه با عکسها و دفتر بزرگ و نوشته های پراکنده توضیح آنرا داده بود و از من هم همین را خواسته بود
که آنها را به نظم بکشانم .ولی آیا من توانایی آنرا داشتم که یک زندگینامه را همانگونه که او خواسته بود ،تنظیم
کنم؟ د ر حالی که طال طراح اصلی ماجرا ،با خطوط شکسته و بعضی اوقات نیمه کاره و نامفهوم و غیر قابل درک
بعنوان مدل این طرح را برای اجرا به دست من سپرده بود.
با خودم گفتم من هم به همان بارگاهی خواهم رفت که علی و خانواده اش برای طلب توفیق می روند چه اشکال دارد
من که حامل کوله بار نامرئی از هزار تمنا هستم ،هزار و یکی بشود .اگر دستم به ضریح رسید ،التماس خواهم کرد یا
امام غریب کمکم کن و از خدا بخواه که مرا یاری کند تا قصد این زن را همان طور که بوده فقط خواندنی و باور
کردنی ،بدون سکته بنویسم .گمان هم نمی کنم این ها راه معالجه ای برای او باشد ولی شاید بتواند مانند قرص
مسکن قدری از دردهای او را تسکین دهد.
نفهمیدم بعد از چه مدت ،صدای صلواۀ و اهلل اکبر بگوشم رسید .یکنفر هم از آن دورها با صدایی خوش چیزی می
خواند که زیارتنامه بود البته آنهم نفر نبود ،بلکه نواری بود روحانی و ملکوتی که از یک ضبط صوت پخش می شد.
زائرینی که برای اولین بار به زیارت می رفتند ،آن حال و هوا چنان تأثیری روی آنها گذاشته بود که اکثراٌ گریه می
کردند .چه در قطار و چه موقع پیاده شدن.باید بودید و می دیدید که چه می گویم و چه دیدم و چه احساسی داشتم.
اولین بار بود که از راه زمین به مشهد می رفتم قبالً چندین و چند بار با هواپیما مشرف شده بودم ،اما هرگز لذت و
حال و هوای این سفر از یادم نخواهد رفت! در زمان تعیین شده به ایستگاه راه آهن مشهد رسیدیم از همسفران
مهربان و سخاوتمندم خداحافظی و تشکر کردم بنا به توصیه مأمور فروش بلیط در تهران قبل از هر کار به سراغ
گیشه فروش رفته و شرح ماجرا را گفتم و خواهش کردم برای قطار بعدازظهر یا غروب که امروز به تهران بر می
گردد ،بلیطی برایم صادر کند.
بدون هیچ اشکال و زحمتی در اندک مدتی پس از ارائه پول و شناسنامه بلیط برگشت در کیفم بود و مأمور مهربان و
مهمان نواز و دلسوز باجه مشهد ساعت حرکت قطار ،شماره واگن و محلم را در تکه کاغذ دیگری خوانا و بزرگ
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نوشته و الی بلیطم گذاشته بود .دیدم فرصت بسیار است و با خیال راحت و با داشتن وقت کافی ،دل سیر می توانم به
زیارت بروم.
اول باید به تهران تلفن می کر دم .با راهنمایی مردم تلفن راه دور را هم پیدا کردم سریع و کوتاه سالمتی خود و
ورودم را به مشهد به مادرم خبر دادم و گفتم بدون حرف پیش اگر زنده ماندم فردا در حوالی همین زمان در تهران
خواهم بود مادرم دوباره یادآوری کرد که شمع های او را فراموش نکرده و از آقا امام رضا تمنا کنم به او اذن حضور
مرحمت کند و دوباره گفت که مواظب خودم و کیفم باشم.
بیرون ،در ایستگاه سوار تاکسی شدم .مقصدم را پرسید گفتم حرم حضرت رضا هنوز راه نیفتاده گفت زیارت قبول،
التماس دعا .مثل برق و باد و نمی دانم از کجاها رد شدیم و یک مرتبه از این طرف خیابان چشمم به صحن افتاد و
بند دلم پاره شد این حرف را فقط آنانی که ایمان دارند می توانند درک کنند و بفهمند وقتی می گویم بند دلم پاره
شد یعنی چه؟ بعد از پیاده شدن چادرم را سر کردم باور کردن وجود آنهمه انسان مشتاق و دردمند و عجول و
امیدوار و مطمئن که چشم به وساطت و کرم نواده علی دوخته بودند ،آسان نیست .آنهم نه ظاهری بلکه با اطمینان و
از ته دل که گره گشای کالف سردر گم زندگیشان در دل آن بارگاه باشکوه چند قدم آنطرفتر خفته و اما بیدار و
هشیار و صبور و بردبار .گله ها و شکایات را از ورای ضریح شنیده و اکثراً وساطت پناهندگان را به درگاه الهی نموده
و ناامید بازشان نمی گرداند.
این را از کودکی آموخته و قبول کرده بودم و مسلماً هزاران نفر هم مانند من همه با درخواست و تمنا و شاید هم به
اجابت درخواست دست یافته و برای تشکر به پابوس آمد بودند همچنانکه من رفته بودم حال و هوا آنقدر روحانی و
مقدس و باعظمت و قابل لمس بود که مانند گرفتاری از بند گریخته خود را بولدوزری قوی احساس و راه بسته را باز
و خودم را به ضریح رساندم و در حقیقت از آن آویزان شدم و فهمیدم که بی اختیار دارم گریه می کنم آنهم چه
اشکی سیل آسا ویرانگر و بی امان بدون ا ینکه بدانم چرا و چه می خواهم اشکهایم را ریخته و حرفهایی زدم و بعد از
چند لحظه احساس کردم آسمان دلم از ابرهای غم خالی و خورشید درخشان امید و سبکباری و آسوده خیالی آنرا
نور باران و زنده و گرم کرده است! شاید بسیار از شما حالت مرا درک و سبک شدنم را احساس می کنید.
با هشدار عقربه های ساعت فهمیدم که مدت درازی دست به دامان بوده ام ولی مگر می توانستم به سهولت از آنهمه
صفا دل بکنم بطرف محل روشن کردن شمعها رفته و سفارش مادرم را هم انجام دادم و با اجازه مرخصی و به امید
دیداری مجدد خداحافظی کرده و بعد از پیمودن طول صحن مطهر وارد خیابان شدم .چادرم را در کیف دستی
گذاشته و مانتو و روسری ام را مرتب کرده رو به طرف راست راه افتادم .می خواستم مقداری سوغاتی برای تبرک
آن بخرم .نبات ،زعفران ،مهر و تسبیح و چند دست جانماز با کار و دوخت اعالء.
ناخودآگاه وارد بازار طالفروشها شدم .مغ ازه ها آنقدر روشن و براق و تمیز بودند و تاللو اجناس چنان درخششی
داشتند که چشم را خیره می کردند .می شد تصور کرد که همه طالهای عالم را جمع و در این بازار بصورت زنجیر و
النگو و انگشتر در آورده و به مشتریان عرضه کرده اند .قبالً هرگز آنهمه طال و جواهر را در یک جا ندیده بودم.
گشت کوتاهی زده و دوباره به اول بازار برگشتم و اما باز وقت بود .باید کاری می کردم در سفرهای قبلی موفق به
دیدار از موزه حضرتی نشده بودم با پرس و جو از مردم راه و طریق رفتن به آنجا را یافتم .بعد از ورود و بازدید از
موزه بی نظیر حقارت بازار طال ی قبلی را که ساعتی پیش دیده بودم بدطوری احساس کردم و دانستم در دنیا بسیار
چیزها هستند که ما نمی دانیم و ندیده ایم قیاس برای بهترین و یا بدترین فقط بستگی به وسعت دید خودمان دارد و
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باید با آرامش و بدون پرخاشگری آنرا بپذیریم و چه لذیذ بود اگر «ترین» در هیچ زبانی وجود نداشت مثل
زیباترین ،بدترین ،بلندترین و یا پست ترین.
جواهر و فرش و طالیی که در موزه دیدم واقعاً برایم حیرت انگیز بود هدایای سالطین گذشته و همسرانشان به
خاکپای آقا امام هشتم .بعد از دیدن آنهمه پیش کشی که به پای امام رضا ریخته شده بود خجالت کشیدم و از خودم
بدم آمد کسی که نفهمید ولی خودم می دانستم با هزار مصیبت دستم را از میان الاقل ده نفر رد کرده وبه زور سه
چهار اسکناس داخل ضریح انداخته بودم وای چه خجالتی؟ بعد به خودم دلداری دادم و گفتم هر کس به قدر خودش
مگر من کی هستم خود آقا فهمیده که مقصود من جسارت نبوده و می پذیرد که برگ سبز است تحفه درویش یا
دلگرمی هایی که به خود دادم حالم جا آمد و همه چیز را تماشا و هر چیز را گرانبها و تماشایی تر از قبلی یافتم .یک
مرتبه دیدم ای وای وقت زیادی نمانده و باید مختصر غذایی هم خورده و به ایستگاه راه آهن رفته و بسوی خانه و
تهران راه بیفتم.
واقعاً احساس بی وزنی می کردم فهمیدم چرا مردم که به زیارت رفته و بر می گشتند می گفتند رفتیم استخوان سبک
کردیم که استخوان سبک و سنگین نمی شود این کوله بار غم ها و دلتنگی ها و فشار آنها بر شانه هایمان است که
بعد از بازگو کردن و چاره خواس تن از آنکه به او ایمان داریم و می دانیم حبیب خداست سبک می شود واقعاً دستی
نامریی سنگینی درد را برداشته و بگوشه ای پرتابشان کرد من ماندم با قلبی پر امید و خالی از هر دلهره و غم و
شادمان و راضی از همه رویدادها.
در جایی مثل بقیه زوار لقمه ای خورده و با تاکسی بطرف راه آهن رفتم هنوز وقت بود سر فرصت واگن مورد نظر را
پیدا کرده و مختصر اثاثم را جابجا و سر جایم نشستم همسفرانم یکی یکی وارد شدند این دفعه سفر خانوادگی نبود
و همه تنها بودند .بهتر ،چون من می توانستم در بازگشت تا تهران باقی حکایت را خوانده و شاید هم دوباره
بازخوانی کنم .مختصر چرتی هم می زدم.
سر موقع قطار راه افتاد تقریباً همه مسافران از پنجره راهرو و حتی کوپه ها به بیرون سرک کشیده بودند مثل اینکه
بدرقه کننده داشتند ولی نه خیر با امام رضا بودند استغفراله مثل اینکه امام هشتم آمده بود مشایعت این مردم تا
ایس تگاه چون زمزمه های زیادی شنیده و دست تکان دادن هایی را دیدم که می گفتند آقا جان قربان مهمان نوازیت
به ما خوش گذشت زحمت دادیم باز هم ما را برای پابوس بطلب من هم واجب دیدم نگاهی به سمت بارگاه نواده
موالیم علی انداخته و بدون دیدن نشانی از آن تنها با پیک نسیم مراتب تشکرم را از سعادتی که نصیبم گردانده به
آستانش بفرستم .قطار راه افتاده و ما را هم محبوس در درون خود بسوی تهران پیش می برد.
از همسفران برگشت چیز زیادی یادم نمانده چون خواندن مجالی برای آشنایی با آنان باقی نگذاشت .تمام شب را به
خواندن نوشته ها و گاهی ه م چرت مختصری گذراندم .از خواندن بسیاری از حوادث ذکر شده دهان و زبانم مثل
چوب خشک شده بودند باور کردن آنها حتی از تصورم که خود را آماده خواندن دردها کرده بودم خارج بود.
چندین و چند بار گریه کردم الاقل کتاب چاپی هم نبود که اگر کسی اشکهایم را ببیند آنرا به حساب داستان غم
انگیز که نویسنده از یک رویداد واقعی و یا با قدرت تخیل به تحریر کشانده تا خواننده اش را گریان کند ،بگذارد!
از زمانهای نادری بود که آروزی تنها بودن را می کردم چون همیشه از تنهایی متنفر بودم و دلم می خواست همنشین
و یا مصاحبی داشته باشم ولی حاال می فهمیدم که فقط در امنیت تنهایی می شود فریاد کشید و اشک ریخت و مویه
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کرد نه در جمع و کوپه ای مشترک که با هق هق گریه مردم را متعجب نموده و وادار به سؤال کرد .باید دردها را
فرو می دادم و می بلعیدم که حتی بصورت آهی از گلوی خشکیده و لبان خشک ترم بیرون نجهد!
چ ه کار دشواری بود طول راه و درازی شب را نه فهمیدم دوبار سنگینی صد کیلو بار غم را روی شانه هایم احساس
می کردم با خودم گفتم خدایا در راه آمدن هم دلتنگی تحمل ناپذیری داشتم هر چه بود سبک و یا سنگین به قدرت
تو و اعجاز امام رضا از دوشم برداشته شد حاال با این یکی چکار کنم؟ من که مطمئنم این نوشته ها حقیقت محض
است .گرچه حکایت غم انسان دیگری است اما من هم آنها را احساس می کنم دردها مانند صاعقه خرمن آرامش
درونم را که با عجز و التماس آنها را گدایی کرده و گرفته بودم به آتش کشاند و ویران کرد حاال چکار باید بکنم
چطوری با ا ین قیافه دردمند و صورت تکیده به خانه برگردم؟ هر کس هم نفهمد مادر در نگاه اول متوجه آشفتگی و
بهم ریختگی ام خواهد شد.
باید خود را جمع و جور کنم مگر قیافه طال صاحب اصلی ماجرا مثل قیاف و صورت من خواننده بهم ریخته ،بدبخت و
ویران بود؟ البته که زیبایی نفس گیر او مجال انعکاس اندوه در درون خفته اش را نمی داد و این هم درست است که
خط غم در چهره های درخشان و زیبا ردپای کم رنگتری بجا می گذارد تا صورت های معمولی .ولی در هر حال آدم
ها با کم و بیش تفاوت احساس درد و شادی دارند و محال است بتوان از انعکاس اثر آنها در چشم و چهره جلوگیری
کرد فقط مهار یا بروز آنهاست که یکی را صبور و دیگری را جنجالی و پرهیاهو می نمایند.
الزم بود که من هم با کوشش و تلقین تا فرصت باقی بود و به تهران نرسیده بودم با توکل به خدا گرد اندوه را از
صورت و دیده ام پاک کرده و در دل سوخته و به آتش نشسته ام مدفون کنم تا در زمان و مکان مناسب ببینم چه از
دستم بر می آید و چکار می توانم بکنم.
به تهران رسیدم .من که بدون بار و چمدان بودم سریع تر از بقیه همسفرانم پیاده شدم و آسان به خانه برگشتم
مادرم در منزل بود از دیدنم شادمان شد و بقول اوبوی حرم امام رضا را می داد پشت سر هم گفت زیارت هایت
قبول .گفتم مادر قبول حضرت حق .با دقت در چهره ام گفت «ولی مسلم می دانستم که اینطور خسته و درمانده
خواهی شد بلند شو قبل از آمدن خواهرانت و بقیه دوشی بگیر و اینهمه خستگی را از سروصورتت پاک کن آب گرم
آرام بخش است سرو صورتت را صفا بده که مثل زوار نورانی دیده شوی نه مثل سرباز شکست خورده و گریخته از
میدان جنگ با زخم شمشیری در تن» ،افسوس که نمی توانستم بگویم مادر راست است زخم شمشیر خورده ام آنهم
چه زخمی بدجوری دلم خون است ولی باید سکوت می کردم.
مادرم گفت خانم شیرازی خانم مکرم خانم فرنود تلفن کردند .فراموش نکن بعداً اگر الزم می بینی به آنها زنگ
بزن .هنرپیشگی و رول بازی کردن عجب کار مشکلی است چقدر این دسته از مردم به خودشان مسلطند اگر الزم
شد گریه می کنند در حالی که اشکی برای ریختن ندارند و چنانچه باید می خندند و قهقهه می زنند .اما دلشان پراز
غم و درد بسیار است قبول کردم این هنر آموختنی نیست حتماً در خون کسی باید باشد با تمرین که نمی شود
هنرپیشه شد .اما در قالب آن کسی فرو رفتن که او نیستی کار بسیار دشواری است من هم می خواستم رل بازی کنم
ولی به قدری بد و مصنوعی بود که تا آخر شب تقریباً همه فهمیدند که باید اتفاقی افتاده باشد اما چرا ،کی ،کجا
خوشبختانه کسی نپرسید و داستان زیارت رفتن و برگشتن من همچنان سؤال بی جواب ماند.
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آنشب هم مانند شبهای دیگر تمام شد حوصله پای تلفن رفتن و به این و آن زنگ زدن را نداشتم ترجیح می دادم
بخوابم چون دو شب بی خوابی و یا کم خوابی رمقی برایم نگذاشته بود اما کدام خواب؟ دوباره مجبور شدم یک
آرامبخش با لیوانی آب فرو دهم شاید کمکی برای خواب و فراموشی حوادث و نامردی ها شود.
سعی در فکر نکردن به آنچه خوانده بودم بالعکس تمام توجه و افکارم را بسوی همان مسئله ای که از آن می
گریخت م می کشاند .نمی دانم چقدر فکر کردم و چند ساعت خوابیدم .تابش نور خورشید از پنجرۀ روبرو -بخاطر
آنکه شب گذشته فراموش کرده بودم پردۀ ضخیم نورگیر را ببندم -به من فهماند که صبح شده ساعت را نگاه کردم
نه و نیم بود یعنی یک ساعت و نیم بیشتر از معمول همه روزه.
خواب عجب نعمتی است که خدا به مخلوقات خود مرحمت کرده واقعاً اگر خواب نبود چه می شد .از جا جستم همه
چیز مثل همیشه بود جز خودم و درون ویرانه ام چرا من با کنجکاوی و یا بهتر است بگویم فضولی سد محکم رازها و
زندگینامه طال را شکستم و اجازه دادم تا سیل خروشان رنجها و دردهای او که سالها همان جا النه کرده و یا شایدهم
ته نشین شده بود اینگونه بنیان آرامش نیم بند مرا در هم بکوبد خودم را وارد معرکه زندگی او کردن چه نفعی به
حال او داشته و یا خواهد داشت؟
بعد از خوردن صبحانه و پیدا کردن خودم از افکار و مالمت و شماتتی که به خود روا داشته بودم شرمنده شدم و به
خودم گفتم عجب خودخواهی .به بهانه عاطفی بودن و احساس شفاف و رقیق داشتن از چه می گریزی ای بشر؟ می
ترسی از ترکنازی سوار بی رحم سرنوشت در صحرای خشک و تف زده زندگی زنی دیگر غباری آیینه دلت را مکدر
کند؟ مگر بدون آن دردها دلت می درخشد که می ترسی حاال بشکند!
مگر خود طال انسان نیست .کاسه داغتر از آش که نباید شد بجای خودخوری و دل سوزی از دور بلند شو از جایت
بجنب حاال تنها کاری که از دستت بر می آید نشستن و حرف زدن با اوست .شاید آنقدرها هم که فکر می کنی خود
را ناموفق نمی داند البته که می دانستم همه خیاالت را برای ساختن کالهی بزرگ برای سر خود می کنم و مطمئن
بودم با مهارت تمام شخصاً خودم را فریب می دهم ،ولی به رویم نمی آورم.
دو سه تا تلفن کردم حال یکی دو نفر را پرسیدم تا خط تلفن طال آزاد شد و اظهار تمایل به دیدارش کردم بدون
سؤال پذیرفت به م ادرم گفتم برای انجام کارهایی مجبورم بروم و ظهر هم به خانه برنگردم .شماره تلفن طال را هم
نوشته و بدستش دادم که اگر کار الزمی پیش آمد راه تماسی داشته باشد .با تاکسی آژانس خودم را به محل سکونت
او رسانده و بدون هیچ حادثه ای در نیم ساعت بعدی روبروی او نشسته و با هم چای می خوردیم .سکوت سنگینی
بین ما سایه انداخته بود من نمی دانستم چطوری و از کجا شروع کنم اظهار همدردی ،لوس ترین کاری بود که می
توانستم بکنم خوب پس چه کار کنم؟
وقتی کسی مُرده و به دیدن بازماندگان می روی تکلیف معلوم است اشک می ریزی تسلیت می گویی و بر می گردی
ولی حاال چه خاکی باید به سرم بریزم؟ خوشبختانه خود او بدادم رسید با همان آرامش همیشگی و لبخندی محو و کم
رنگ پرسید :کجا بودی اقالً یک تلفن می کردی .فکر کردم بی خبر برگشته ای گفتم چرا چنین یقین محکمی بر بی
معرفتی من داری؟ گفت :نه البته که این تصور را ندارم ولی امکان همه چیز هست و نباید حتماً اسم آن را بی معرفتی
گذاشت .شاید وقت نداشتی ،گرفتار بودی دِینی نداشته ای که اگر ادایش نکنی ،بی معرفت شوی!
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آنقدر آرام و بی هیجان حرف می زد که انگارقرار بود او مرا دلداری دهد .از این رفتار او تکانی خوردم کلمه شوک
گویا تر از تکان خوردن است قدرت پیدا کردم با لبخندی زورکی گفتم دو روزه رفتم مشهد و برگشتم نذر داشتم
مجال نشد خبرت کنم سریع رفتم و برگشتم.
با رنجشی آشکار گفت یا کوتاهی از تو بوده و یا نعوذباهلل امام هم مثل آدمهای معمولی مرا نخواسته و نمی طلبد اگر
گفته بودی با سر می آمدم جمله مثل آدمهای معمولی مرا نخواسته دلم را فرو ریخت گفتم من نوشته هایت را
خواندم و بعضی از آنها را دو سه بار بازخوانی کردم آنچه که دستگیرم شده آن است که تو هستی که دیگران را نمی
پذیری!
برق اشکی را در چشمهای زمردیش دیدم که با سرگشتگی می رفت تا بصورت گریه بر چهره دلپذیر و معصوم و بی
نظیرش فرو غلطد با انگشتهای کشیده و بلورین آنها را در گوشه چشم مهار کرد و گفت پس به عقیده تو مثل
محکومین و دزدان و قاتلها باید زندگی کرده و خودم را از همه پنهان کنم تا آب تکان نخورد؟ کاش بگیرند
بیاندازنم نه زندان آسانتر از این است که منکر موجودیت و حق مسلم خودم باشم.
در یادداشتهایم ،نوشته بودم به زودی آنقدر دور و دورها می روم که باد هم نتواند خبری از من برساند .نه اینکه بعد
از اینهمه امیدواری و دلبستن و در حقیقت طلبکاری مثل بدهکار از سایه خودم هراسیده و بیشتر از پیش گوشه نشین
شوم گفتم ببین! گوش کن اگر تو خودت بریده و دوخته ای چه نیازی به مشورت و حرف زدن و غیره داری؟ خیلی
مسلط و غیر منتظره گفت هیچ نیازی ندارم چون من نه می خواهم مشورت کنم نه حرفی برای گفتن و نه گوشی
برای شنیدن نصیحت دارم و راهی نمانده که راهنمایی شوم .تمایلم برای دیدن تو دو علت دارد یکی پایه ریزی
محبت های قبلی که حاال در قلب من تبدیل به ستونهای محکم دوستی شده و نیاز به داشتن یک نفر فقط یکنفر که
مرا و حرف های مرا بفهمد و دردهایم را حس کند .و خیال می کنم آن یک نفر تو هستی .نه انتظاری دارم و نه چشم
داشتی .خیال و فکر هم که سندیت ندارد و دیگر اینکه دلم می خواهد نوشته هایم را مرتب کرده و بنویسی با تمام
رویدادهایی که آنها را شرح داده ام .من دلم نمی خواهد رودررو و از کسی گدایی همدردی کنم .اینکاری تحقیر
آمیز است ولی کتاب چیز دیگری است خیلی ها آن را می خوانند بعضی ها می گویند وا چه چیزها از خودشان در می
آورند مشتی قضاوت خواهند کرد طفلکی چه بدشانس بوده دست به دریا هم زده خشک شده عده ای هم که منافع
مشابهشان در خطر افتاده می گویند حقش بود چشمش کور می خواست چشم و گوشش را باز کند و نان را از سفره
زن و بچه مردم ندزدد .خیال کرده دنیا صاحب ندارد هر که جمالی دارد و چشم و ابرویی باید غارتگر آرامش
خانواده ها باشد؟
ولی دوست من اقالً تو یکی بفهم من نه آرامش بهم زن و نه دزد سفره دیگران و نه غارتگر بوده ام و قضاوتها هم
نخواهند توانست دردی به دردهایم اضافه کنند چون از آن اشباع شده ام و نه قادرند آرامشی نصیبم کنند .چون با
آن کلمه دیگر آشنایی ندارم به امید دست نوازشی که قرار بود به سر بی سامانم کشیده شود سرم را پایین آوردم و
بجای آن چنان سیلی جانانه ای خورده ام که بیش از سوزش جای سیلی درد فریب و حماقت و باور بیهوده می
سوزاندم بنابراین اخم و تخم این و آن و یا تلنگر و تمسخرشان را نه اصالً به حساب آورده و نه از آنها آزرده می
شوم باالخره یک عده ما را می شناختند .الاقل نمی گذارم دشمنان بعد از ناپدید شدنم به من تهمت و افترا بزنند .حاال
که من مجبورم خودم را گم و گور کنم نباید بگذارم آن که وابسته است و معتقد و بی نیاز راست راست راه برود و
انگار نه انگار که کسی را ویران کرده و یا مانند گردباد ،گلستان تازه شکفته زندگی یک انسان ،یک زن را بصورت
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ویرانه ای طوفان زده و شاخ و برگ شکسته درآورده و دنبال بقیه برنامه زندگیش برود هر کار که نتوانم بکنم این
یکی از دستم برمی آید.
قسم می خورم فقط حقایق را نوشته ام همه چیز را ساده و واقعی و بدون مبالغه و دشمنی شرح داده ام و تو خواننده
اول که خوشبختانه نویسنده هم هستی اگر پیام را دریافت کرده ای باید آنرا مثل یک گردن بند پاره شده که یا
مروارید است یا خرمهره مرتب کرده به بند کشیده و دوباره گردن بندی قابل قبول بسازی و به گردن خوانندگان
بعدی بیاندازی .یک رشته پاره شده اگر از لؤلؤ و مروارید هم باشد پخش و پالی آن معنای چیزی را نمی دهد قدرت
تصور می خواهد که پیوستن آنها بهم در خیال انسان گردن بندی را مجسم کند .حاال با بهای آن کاری نداریم ،بی
ارزش و یا گرانبها ولی به ریسمان کشیده شده و دوست من از تو این را می خواهم نه چیز دیگری فقط جواب بده
آیا از اینهمه نوشته بی سروته و یا درست چیزی دستگیرت شد که قابل بازگویی و بازنویسی باشند یا ارزش ندارند؟
آنقدر محکم کوبنده و بی ترحم با من حرف می زد که تعجب بیشتر از هر حالت دیگری از نگاهم می بارید گفتم
حال ترا کامالً درک کرده و می کنم فقط از خدا کمک می خواهم که قابل باشم که بتوانم از آنها طوری بهره برداری
کنم که در عین ارائه مطلب دلخواه تو به خواننده از آنچه خودم به نوشته هایت اضافه و یا از آنها کم می کنم به
گنجینه دل نازکت تیشه نابجایی نزنم چون بهرحال برای بهره برداری ،تیشه و کلنگ الزم است خدا کند آنها اشتباهاً
فرود نیایند و بتوانم بدون زخمی کردن احساست جان کالم را ارائه کنم و اینهمه جوش و خروش ترا از روزنه ای که
همان صفحات کتاب است به خارج بف رستم تا از انفجار این انبار باروت که تو آن را در درون خود نهفته ای
جلوگیری شود کسی چه می داند شاید به یاری خدا همان شد که تو می خواهی.
حاال طرف دیگر قضیه ،نویسندگان توانا چه زن و چه مرد در این شهر هستند که من بسیاری از آنان را می شناسم و
این افتخار را دار م که آنها بی دریغ به من داده اند که اگر سوژه ای مورد پسند عام باشد در اختیارشان گذاشته و
خواهش کنم به آن جان بدهند و حتماً انجام خواهند داد همه آنها بدون استثنا از من مسلط تر و مجرب تر هستند می
خواهی ترا با یکی از آن ها آشنا کرده و دفترت را بدست آنها بسپاریم؟
حوصله طال سر رفته و معلوم بود میل به طول کالم را در این بحث از دست داده گفت من که به تو امر و نهی نکردم
فقط خواهشی بود از یک دوست که می دانم این کاره است و انگیزه آن معاشرت و هماهنگی های قبلی و بدون پیش
بینی و شناختی است که در طول همان مدتی که با هم گذراندیم بدست آورده ام .من رو در رو با کسی نمی نشینم و
از او نمی خواهم محض رضای خدا و عبرت دیگران بیا و لطف کن و داستان زندگی مرا به خط بکش .اگر دلت می
خواهد خودت شخصاً آنرا به یکی از چند نفری که ادعای شناختن شان را داری واگذار کن و بگو نمی توانی و یا نمی
خواهی بنویسی بده آنها یک کاری بکنند!
خیلی تند و کوبنده پیش رفته بود و بالفاصله لبخند دلنشینی صورت زیبا و فرشته آسایش را روشن و نورانی کرده و
گفت نه بابا شوخی کردم یا خودت یا هیچکس اصالً فراموش کن! من نه اولین و نه آخرین قربانی این حوادثم مگر
همه دردمندان ت وانسته اند دردهایشان را منعکس کنند چه بسیار چشمانی که از اشک سوخته و یا قلبهایی که از غم
ترکیده اند و کسی هم نفهمیده چرا مگر من تافته جدابافته هستم من هم یکی مثل آنها حرفش را هم نزنیم یادم
نیست تا کی صحبت کردیم و چه چیزهای دیگری بین ما مطرح شد .زمانی رشته افکار هر دو نفرمان پاره شد که
تلفن بی امان زنگ می زد و وقتی فهمیدم با من کار دارند راستی ترسیدم مادرم بود که سؤال می کرد مگر امروز
منزل فالنی نخواهی آمد ساعت حدود شش بعدازظهر و قرار است هشت تا هشت و نیم آنجا باشیم.
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تازه بخود آمده و فهمیدم ای بابا چقدر حرف زده ام قرارم را برای پس فردا ساعت نه و نیم صبح در منزل او
گذاشتم منظور اصلیم این بود که بتوانم خالصه مطلبی از چیزهایی که محل و زمان وقوع آنها را یا ننوشته و یا مبهم
بود و برای کادربندی و ترتیب نوشتن سرگذشتش در آینده نه چندان دوری تهیه و دست به کار شوم به طال گفتم
که فقط چندروز دیگر در تهران هستم و باید سعی کنیم در این مدت خیلی همدیگر را ببینیم که عالوه بر لذت دیدار
نقطه ابهامی هم برایم باقی نماند و گفتم برای این جلسات فرصت را خواهم آفرید چون خیلی گرفتارم و زمان چنان
دوان دوان به انتها می رسد که مجال فکر کردن و تصمیم گرفتن نمانده باید از هر فرصتی ولو کوتاه هم که باشد
استفاده کنیم .او با چشمان درخشان و غمزده اش طوری به من نگاه کرد که مطمئن شدم در درون این دیوار ها
محبوس خود کرده هایم هستم .شکر خدا زندانبان در سفر است و من همیشه اینجا و منتظر تو می توانم باشم .بار
دیگر سرگشته تر و ویران تر از قبل به خانه برگشتم.
از اینکه چه پوشیدم و کجا رفتم و چه گفتیم نقشی در خاطرم نمانده ،افکارم درهم و غیر قابل تنظیم بود با خواندن
نوشته های طال می دانستم که جای تالشی برای برگرداندن آب از جوی رفته نمانده گاهی اختالفات و گرفتاریهایی
بین زن و شوهر ها پیش می آید که معموالً با تفاهمی و تمایل به ادامه زندگی نه تنها مدعی یکدیگر نمی شوند بلکه
گاهی اتفاق افتاده شخص بی تقصیر از آدم مقصر دلجویی کرده و چه بسا کار به تعارف هم کشیده و هر دو خود را
خطاکار معرفی می کنند در این نوع رابطه ها که کم هم نیستند طرفین آنقدر درک و معرفت دارند که می فهمند
اغماض و چشم پوشی به منزله کوچک شدن و یا اصالً توسری خوری نیست .آموخته و باور کرده اند که در صحنه
کار زار زندگی مشترک غالب و مغلوب وجود ندارد وقتی عهد و پیمان بهم ریخت هر دو مغلوب شده اند زمانی هم
در اختالفات پای بزرگترها به میان کشیده می شود زیرا بنای اول آن زندگی با پیشنهاد و صالحدید آنها شروع و پی
ریزی شده و ناچاراً تا مدتها باید تجربیات آموخته از زندگی خویش را با آنها که تازه کار هستند در میان بگذارند و
اگر درگیری ولو شدید و الینحل پیش آمده آنها را یک طوری راست و ریس کرده و مانع بهم ریختگی پیوندها می
شوند که مسلماً این رسوم بیشتر در مشرق زمین و یا جاهایی که هنوز بنام خانواده و عاطفه و وابستگی وجود دارد
رسم است.
قضیه زندگی طال غیر از اینها و خطایی نکرده بود که نصیحتش کنم و به غیر از آن حتی اگر من مهندس فرنود را
خیلی خوب هم می شناختم چیزی باقی نمانده بود که از او بخواهم خواهش کنم تا از قدرتش استفاده کرده و نگذارد
بنای زندگی مثل آوار بر سر هر دو طرف فرو بریزد.
در این سرگردانیها یک وقت متوجه شدم تا روز بازگشتم و پرواز مجدد چهار پنج روز بیشتر نمانده دو سه بار دیگر
با طال در منزلش مالقاتهای کوتاهی داشتم این نشست و دیدار ها کمک کردند که مقدار زیادی از ابهامات برایم
روشن شده و جوابهای او یاریم کرد که طرح اساسی قصۀ غصه های او را در ذهنم ترسیم و در صفحه ای یادداشت
کنم تا در زمان مناسب بروی صفحه کاغذ بکشانمشان.
چند بار به مناسبتهایی از طال دعوت کرده بودم که در جمع خانواده و دوستان ما شرکت کند ولی او با عذر های موجه
که همیشه در آستین داشت هرگز به منزل مادرم نیامد دو شب قبل از برگشتنم به آلمان بنا به رسم معمول بیشتر
اقوام و چندنفر از دوستانم با دستهای پرو هدیه های زیاد به منزل ما آمدند چیزی که همیشه در خانواده ها اجرا می
شد مسافر و سوغاتی و بازدیدکنندگان و گل و بعد هم هدیه سرراهی حدود ساعت هشت شب از اطالعات ساختمان
تلفنی اطالع دادند که آقای راننده آژانسی با بسته و نامه سراغ مرا می گیرد فوری مانتو و روسری ام را مرتب و به
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پایین مراجعه کردم آقای میانسال و موقری با ادب تمام یک بسته کوچک و یک پاکت به من داد و پرسید امری
ندارید؟ پول در جیبم گذاشته بودم که کرایه را بپردازم قبول نکرد و گفت قبالً پرداخته شده از آژانس مجموعه فالن
جا آمده ام می دانستم هر چه هست مربوط به طال باید باشد.
برگشتم باال و ابتدا پاکت نامه را باز کردم با جمالت دلنشینی بار دیگر خداحافظی گفته و در پایان نامه نوشته بود
هدیه ام از نظر مادی کم بها ولی برخوردار از معنویت واالیی است که گرانبهاترین هدیه دنیا می تواند باشد! هنوز
آنرا دارم مدالیون ارزشمندی با زنجیزی ضخیم که تمثال کنده کاری شده و برجسته موال علی روی آن قدرت تصور
و حدس قیمت را از من گرفت و باالخره با این جمله مختصرش نامه را با پایان رسانده بود ترا بخدا می سپارم دست
علی به همرات و به امید دیدار...
همان قدر که در موقع ورود به تهران با دیدن دوست و آشنا و قوم و خویش و خواهر و مادر دلم پر از نشاط و
آسوده خیالی بود در زمان بازگشت اندوه و دلهره و دلتنگی ها مهلت لذت بردن از دیدارهای آخر این سفر را از من
گرفته بود.
دوری و جدایی که مانند زخمی کهنه بر دل و جانم نشسته بود با دیدارهای مجدد در درونم آشوب بپا کرد و با خودم
فکر کردم چقدر دیگر باید مبارزه کنم که دوباره دردهای قد علم کرده قلبم را سرکوب و مهارشان نموده و به
نبودن ها عادت کنم این یک سوی قضیه و طرف دیگر اینکه ناخودآگاه وارد قصه بی سرانجام زندگی زنی به نام طال
شده بودم که لحظه ای آسوده ام نمی گذاشت سبکبال و بی خیال وارد شده و مغموم و سنگین و درمانده باز می
گشتم.
بیشتر از صد کیلو غم نامریی روی شانه هایم سنگینی می کرد و کاری هم نمی توانستم بکنم .فردا نزدیک ظهر با
بغض در گلو خفته ای از طال تشکر و مثل خود او بجای خداحافظی گفتم به امید دیدار! دوباره گفتم طالجان
خوشبختانه با تلفن حرف زدن بعضی اوقات آسان تر مشکالت را حل می کند چون شرم حضور بسیاری اوقات مانع از
گفتن حقایق می شود! به نظر من قصه زندگی تو خیلی هیجان آور و باور نکردنی و در نوع خود بی مثال است ولی
فکر می کنم بقیه آن پا در هواست فهمیدم که همه چیز بهم ریخته بقیه اش چی؟ و او جواب داد بقیه ندارد من از
ایران خواهم رفت و با آدرسی که از تو دارم ارتباطم را چه از طریق تلفن یا نامه ادامه می دهم راست هم می گویی
خودم هم فکر کردم که پایان قصه نصفه و نیمه مانده اصالً مگر ما قرار نگذاشتیم تو الاقل یک سال صبر کنی تا من
ببینم چه پیش می آید که هم تو را در جریان جابجایی خودم گذاشته و هم با فرار از صحنه کمی خودم را گم و گور
کرده و در تمام اوقات در تیررس مالمت وشماتت بیجا و یا بجای مردم نباشم مطمئن باش ترا در جریان مسیر آینده
و محل اقامتم خواهم گذاشت و البد خواهی فهمید چه پیش آمده!
به نظرم کمی ثقیل می آمد که سرگذشتی را با انتظار رویدادهای آینده برای قهرمان آن داستان متوقف کرده و یا
بقیه اش را از خودم در بیاورم.
با این تفاصیل و به خاطر آرامش او گفتم یک سال که سهل است اگر الزم باشد سالها دست نگه می دارم که ببینم تو
کجایی و چه می کنی .فقط برایم بنویس به من تلفن کرده و شماره ات را در هر کجای دنیا که هستی بده.نباید ارتباط
ما قطع شود .نه به خاطر داستان و کتاب و غیره دلم می خواهد بدانم کجایی؟ در تهران می مانی یا به مونت کارلو می
روی باالخره البد فکری ،نقشه ای داری؟ گفت البته که دارم نه تنها فکر بلکه کمک فکری هم از طرف دخترعمه و
عمه و پسرعمه ها و همسرش دارم دلخوشی من آنها هستند واال می دانی که همه چیز را از همه حتی مادرم قایم
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کرده ام حاال خیلی هم جدی نگیر اگر خیال می کنی مسئله پادرهوایی است ولش کن ولی مطمئن باش ترا از خودم
بی خبر نخواهم گذاشت!
همانطور که نگذاشت و درست سه سال ................................در تهران با هم داشتیم و من در فرصت های مناسب
دور از شهر و دیار زیر بنای داستان زندگی او را چند دفعه نوشته و عوض کرده و بالتکلیف مانده که چه باید بکنم و
باالخره آنها را بایگانی کرده و کنار گذاشتم.
یک روز پاکت قطور و بزرگی را به نام خودم در آلمان دریافت کردم که حجم و سنگینی و مبدأ آن توجه همه را
جلب کرد و خوشبختانه رسیدن همان نامه بود که مانند چراغی پرنور تاریکی های مبهم ذهن و بقیه ماجرای زندگی
پرفراز و نشیب آن زن را که ای کاش هرگز او را ندیده و نمی شناختمش روشن کرد! می دانستم که این نه اولین و
نه آخرین انسانی است که دستخوش حوادث عجیب و غریب شده ولی من همه آدمهای اینهمه گرفتار را که نمی
شناختم و اگر می شناختم حتماً از شدت اندوه آنان و انتقالشان به جسم و جان ،قلبم منفجر می شد.
به هر حال داستان زندگی طال با رسیدن آن بسته سنگین پراز عکس و صفحات زیاد نوشته هایش ،فرم تازه ای به
خود گرفته و آغاز و انجام آن مشخص شد! من همه آنها را نوشتم کاش شما هم آنها را بخوانید.
فصل...
حاجی صابر عربشاهی از مردان سرشناس و خوشنام خرمشهر بود .می گفتند او و پدرانش اهل شوشتر بوده اند .از
زمانی که صابر بیست و چند سال بیشتر نداشت بعد از فوت پدرش که ستون خانواده بود ،دست زن و بچه و مادرش
را گرفته و دل از مهر زادگاهش کنده و دنبال سرنوشت و یا آرامش خیال با دلی شکسته ،بقول خودش جالی وطن
کرد.
علت آن جابجایی اختال ف عمیق ریشه داری بود که بین افراد فامیل او حل نشدنی بنظر می آمد و قصه آن
دلخوریهای بی اساس که پایانی نداشت ،امان او را بریده بود .دیگر حوصله نداشت هر روز حکایت تازه ای از گله ها
و شکایت های فامیلی را از زبان غریبه ها بشنود .مگر او تا چند سال باید پشت به عمه اش کرده و از عموهایش
بگریزد؟ اگر شادی و عزایی هم اتفاق می افتاد هیچیک از فامیل عربشاهی از ترس روبرو شدن با هم در آن شرکت
نمی کردند.
او از وقتی خود را شناخته بود بدون اینکه بداند یا بتواند بپرسد که علت کدورت حل نشدنی چیست .دنباله روی پدر
شده و اجباراً د ور عده زیادی از اقوام را مانند او خط کشیده بود .همانطوری که آنها حتی اجازه نداشتند نامی از این
دسته بر زبان بیاورند.
آنوقتها مردم یک محله و گاهی اهالی شهر همدیگر را می شناختند .مثل امروزه نبود که همسایه دست چپی و دست
راستی یک کوچه و یا مجموعه ای نام همدیگر را ندانند .بنابراین مسئله در شهر پیچیده و دیگر جمع کردنی نبود که
بین خانواده وسیع آنها چه می گذرد صابر عربشاهی فرزند جنوب بود نمی خواست و یا نمی توانست دل از آن جا
بکند .قبالً چندین بار به خرمشهر رفته و آنجا را تا اندازه ای شبیه شوشتر دیده بود و یا خیال کرد که شباهتی بین آن
دو شهر هست و خود را با محیط آنجا زیاد غریبه نیافته بود .بنابراین مقصد نهایی او خرمشهر شد.
با توکل به خدا و بدون جار و جنجال و جر و بحث بار سفر بسته و راه افتادند و بعد از عمری که طلوع و غروب
خورشید را زیر آسمان آن شهر گذرانده و با سنگ ریزه و خاک خیابان پیوند آشنایی بسته بودند قید همه وابستگی
های عاطفی را زده و بدون نیم نگاهی به پشت سر راهی خرمشهر شدند .از پدر صابر ثروت زیادی به جا مانده بود و
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آنچه را که اوبه صورت نقدینگی به همراه داشت برای روبراهی کسب و کار و زندگی کامالً کافی بود بقیه دارایی خود
را که غیر منقول بودند به دست ریش سفید و مورد قبول مردم شوشتر سپرد که با هر قیمت و به هر کس صالح می
داند فروخته و پول آنها را برایش بفرستد که آنها در جمع چندین باغ و زمین فراوان و خانه و مغازه های متعلق به او
بودند.
عجب باورهای واال از مردی و مردانگی و اعتماد بین مردم وجود داشت که می شود امروزه آنها را کیمیا دانست.
فاصله خرمشهر و شوشتر با سرعت وسایل نقلیه حاال زیاد نیست! اما آن وقتها با امکانات محدود و اثاث فراوان و زن
و بچه سفر طوالنی و خسته کننده ای بود که از همه بدتر غم غریبی را هم داشت نه انگار که آنان از درد آشنایان
گریخته اند و غربت نباید برایشان اندوهی به همراه داشته باشد.
بعد از رسیدن به خرمشهر خود را گم کرده و بالتکلیف بودند ولی صابر نگذاشت که خانواده اش درد دربدری را هم
تجربه کنند با کمی پرس و جو باغ بزرگی که ساختمان هم داشت خرید کارها به سرعت روبراه و اطاق ها مفروش و
زن و بچۀ خسته جابجا شدند و به این ترتیب ،صاحب خانه راحت و جادار و باغ بسیار وسیعی شدند .تنها کسی که
دلتنگی می کرد مادر صابر بود به خیال خودش بزرگترین گناه را کرده که شوهر مرحومش را در دل خاک تاریک و
سرد گور در شوشتر تنها و بی کس رها و دنبال بچه ها آواره غربت شده او قبل از سفر بارها سرخاک شوهرش رفته
و با او سخن ها گفته و با او در دل و در انتها اجازه گرفته بود گرمای محبت اوالد زنده باالخره بر خاک سرد گور
شوهر بجا مانده غلبه کرده و او هم راه افتاده بود گرچه ته دلش ناراضی بود چیزی بروز نمی داد.
به زودی زندگی به مسیر و روال معمول افتاد .تعداد فرزندان بیشتر ،کوچکترها بزرگ و با عنایات الهی و همت مرد
خانه کسب و کار صابر عربشاهی رونق گرفت و بعد از چند سال چنان گرم و صمیمی در آغوش پر مهر و برکت
خرمشهر جای گرفتند که فراموش شد روزی غریبانه وارد آن شهر شده اند و به قول صابر صد فرسخ از والیت
فاصله دارند والیتشان همانجا شد و مردم شهر را مهربان و بهتر از قوم و قبیله پر عداوت خود یافتند.
بعد از چند سال ساختمان محل زندگی آنها هم بزرگتر و مفصل تر شده و صابر عربشاهی بعد از تشرف به مکه با
افتخار و حال و هوایی ملکوتی با افزودن حاجی آقا به اسمش از طرف دوست و آشنا حاج آقا صابر شناخته شد حاال
حاجی صابر شش اوالد داشت سه پسر دالور و سه دختر دلبند با نام نیک و شهرت فراوان و ثروت قابل توجه .هیچ
چیز کم نداشت.
برای دو پسر ارشدش با فاصله ای نه چندان زیاد د و عروس در نظر گرفت که یکی بعد از دیگری با شادمانی و جشن
به خانه آورده شدند و بعد از آن دو دخترش هم با پسران دو خانواده درست حسابی و پولدار خرمشهری ازدواج و
به خانه بخت رفتند که یکی از خانواده ها محلی و دیگری گفته شد پدر تهرانی دارد و اداره جاتی مقام و منصب دار و
با دم و دستگاهی است که پسرش هم تازه دیپلم گرفته به این ترتیب شاخ وبرگ شاداب و سرسبز درخت چند
فامیل محترم و پولدار بهم پیچید و سایه گستر زندگی وابستگان شد.
آنچه برای حاجی ماند یک پسر و یک دختر بود پدر شوهر یکی از دختران حاجی صاحب سه یا چهار کامیون غول
پیکر و بارکش بود به این دلیل او در جریان کارهای باربری هم قرار گرفت .بعد از مدتی مطالعه به پدر شوهر
دخترش پیشنهاد داد که با هم و در وسعت بیشتری کار کنند و اضافه کرد او هم می تواند بهمان تعداد ماشین تازه
نفس به کاروان اضافه کند و الزم است سروصورتی جدید و نظم و ترتیبی تازه به کارها بدهند.
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اداره امور مثل سابق با آنها که راه و رسم کارها را می دانند باشد چون سالها بود چندین راننده دلسوز و درستکار و
خوب داشتند که حتی یک راه بدون بارگیری از بندر راه نیفتاد و یا از مقصد خالی برنگشته بودند پس احتمال داشت
چند نفر دیگر را هم مثل خودشان بشناسند و معرفی کرده و کار را راه بیاندازند .دفتر و دستکی هم بود که داماد
حاجی آنها را اداره می کرد وحتماً بعد از اضافه شدن تعداد ماشین ها کارشان سکه می شد .در گمرک شهر آنها که
بزرگترین بندر ایران بود آنقدر کاال و بار به مقصد تهران و شهرستانها روی هم انباشته شده بود که اگر ده ماشین
دیگر هم داشتند هم کار بود و هم بار بهر صورت با کمک فامیل دامادش و پیشنهاد آنها راجع به نوع ماشین ها
حاجی صابر با خریدن چهار کامیون عظیم و استخدام تعدادی راننده ماهر و درجه اول شریک آنها شد.
سال اول درآمد ب ه اندازه ای خوب و زیاد بود که قرار شد بعد از برداشت مقداری برای خرج و مخارج خانواده
باقیمانده را مطابق رسوم آن زمان که پیچیده و مشکل آفرین نبود دوباره کامیون های دیگری خریده و به تعداد
موجود اضافه کنند .به این ترتیب شرکت گسترده تر شده و وضع بهتری پیدا کرد دو پسر حاجی صابر وارد میدان
شدند و با سرمانه هایی که عربشاهی و پدران همسران آنها گذاشتند دوباره کامیون های جدید خریداری شد.
حاال شرکت صاحب دوازده ماشین عظیم و سنگین بود و مسلماً با آن سازمان دهی در کارها کسی در آن نواحی
قدرت برابری و یا رقابت با آنها را نداشت صداقت کافی و به موقع رساندن کاال به مقصد و بارگیری از آن شهرها به
بندر و یا جاهای دیگر و تحویل سالم آنها چنان نام نیک و آوازه شهرت برایشان به وجود آورد که در کناره بندر
سلطان بی رقیب کامیون داری و حمل کاال شدند! برکت از همه طرف به سرشان باریدن گرفت محموله ها جابجا شده
و کارها مانند عقربه ساعت منظم و دقیق پیش می رفتند که باید قدرت مافوق یعنی حمایت پروردگار را پشتیبان و
همراه جماعت تصور کرد.
با گذشت چند سال و شناخت کامل از رانندگان در امانتداری ،صداقت و مهارت عربشاهی پیشنهاد جدیدی که عنوان
آن چیزی شبیه بیمه کاال در امروز داشت ،به شرکا داد که باعث رونق چشمگیر و عجیبی در کارها و الزم شد در یکی
از بهترین نقاط شهر زمینی با مساحت فراوان خریده و با نظر و نقشه مهندس متخصص ساختمان وسیع و شیک یک
طبقه ای در قسمت جلو برای دفتر و اطاق انتظار و سالن استراحت رانندگان و اطاق نگهبان و ملزومات برای زندگی
دائم او و در وسعت فراوان پشت ساختمان دفتری ،توقف گاه نیمه مسقف و بسیار مرتبی را برای پارک کامیون ها
بسازند.
کارها سریع پیش رفت و انجام شد و تابلوی بزرگ و چشمگیری بر سر در ورودی با نام شرکت باربری عقاب و
شرکا نصب شد.
همه جا مرتب و منظم و جایگاه بدون مشابهی در کل خوزستان شدو برای افتتاح این شرکت دعوتی رسمی و اداری از
فرماندار و روسای ادارات بعمل آمد که در روز گشایش و معرفی موجب تحسین و حیرت شد مخصوصاً جلوه و
درخشندگی ماشینهای غول پیکر که شسته و براق با آرم مشابه عقابی پر گشوده روی درو صفحه جلوی ماشین و نام
شرکت عقاب با رانندگان مرتب و منظمی که هر کدام جلوی ماشین تحویلی خودشان ایستاده بودند .از مدیریتی
بسیار باال و باورنکردنی خبر می داد.
امروز شاید اینکار چندان مهم نباشد حاال صدها شرکت باربری بین المللی با کارمندانی یونیفرم پوش و آخرین مدل
کامپیوتر و فاکس و غیره درهمه جای کشور بچشم می خورد .اما آنوقت که اینطور نبود ،هر کس خود به تنهایی و یا
شریکی کامیونی در اختیار داشت .بار می بردند می آوردند و بعضی وقتها در اثر عدم مهارت راننده و یا مراعات
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نکردن قوانین رانندگی و خرابی جاده ها مرتباً خبر چپ شدن فالن کامیون و از بین رفتن اموال صاحبان کاال بگوش
همگان می رسید و کسی هم جوابگو نبود.
شاید یکی از بنیانگذاران واقعی شرکت های حمل و نقل کاال در کشور ما همان هیئت حاجی عربشاهی و شرکا بودند.
آن تدارکات در سالهای پیش لیاقت و مدیریت و بصیرت الزم داشته ،که مسلماً آنها داشتند.
کوچکترین پسر حاجی در حدود بیست و چهار و پنج ساله و فعالترین عضو گروه بود و به کارش عشق می ورزید .با
تمام قوا میل داشت و می کوشید که هر روز به اختیار مؤسسه افزوده شود .با وجود اصرارهای مکرر حاجی و مادرش
هنوز مجرد بود و ا زدواج را اصالً جدی نمی گرفت! در راههای زیاد و مختلفی همراه با رانندگان و کمک بعنوان
سرنشین سوم مسافرت می کرد و بطور تقریبی همه راهها را رو به شمال و جنوب و مرکز و شیراز رفته و مسافرت و
طول سفر را آزموده و جغرافیای متحرکی شده که با محاسبه مسافت و مدت استراحت رانندگان در بارگیری مجدد
طرح و برنامه ریزی کرده و همیشه هم موفق و موجبات رضایت همگی را فراهم می کرد.
در بیشتر شهرهای ندیده سرنشین سوم بود این دفعه محموله ای روبه تبریز بارگیری می شد .گرچه او دو روز پیش
از سفر طول و دراز مشهد و تحویل کاال و نظارت به بارگیری مجدد خسته و کوفته برگشته بود ولی در باطن میل
غریبی برای همراهی در این سفر احساس می کرد چون هنوز آنجا را ندیده بود .باالخره هم راهی شد در برگشتن
قسمت اعظم بار آنها فرش بود .آنوقتها فرش تبریز به شهرت امروز نبود مردم بیشتر کرمان و کاشان و نائین و
اصفهان ر ا بعنوان مرکز فرشهای نفیس و دستبافت می شناختند ولی همان زمان ها بود که یکمرتبه بافندگان تبریز
خود را نشان داده و معلوم شد که می توانند جایگاه رفیعی مانند امروز بدست آورده و فاتح قله رفیع پیروزی و هنر
و ظرافت گردند.
بعد از رسیدن به تبریز و مختصر استراحت و تحویل بار به صاحبان کاال و دریافت رسید ،آقا شاکر عربشاهی پسر
حاجی در جستجوی جایی برای دو سه روزی که باید در آن شهر می ماندند و استراحت و بارگیری می کردند،
سؤاالتی از صاحبان کاال کرد .لهجه شیرین اهالی تبریز بنظر آقاشاکر ناآشنا می آمد .او به شهرهای بسیاری مثل
اصفهان ،شیراز تهران رفته و هر بار با لهجه جدیدی روبرو شد بود زبان فارسی را همان که خودشان حرف می زدند
می شناخت و ایندفعه کامالً هیجان زده بنظر می رسید.
در بازار عده زیادی به زبانی سخن می گفتند که او قبالً نشنیده و آنها هم حرف او را نمی فهمیدند تعداد کمی از تجار
بازار فارسی شکسته و ناآشنایی را بلد بودند و اینهم شد یکی از تجربیات سفر که در دفتر قلب او ثبت شد.
شاکر به غیر از زبان فارسی با زبان عربی هم آشنا و با بیشتر رانندگان معموالً با همان زبان حرف می زد و بنابراین
در بیشتر شهرها با آن لهجه و چهره آفتاب سوخته و چشم و ابروی مشکی و هیکل بلند ورزیده و پهلوان گونه اصالً
کسی فکر نمی کرد آنها یک عده ایرانی باشند تحقیقات را برای محل اقامت دوسه روزه از اطرافیان ادامه داده و
هرکس جایی و محلی را پیشنهاد می کرد.
تبریز همیشه از شهرهایی بود که صاحب مسافرخانه های تمیز و هتل های درجه یک و بقولی عالیترین چلوکباب
های ایران به حساب می آمده و امروز وسعت و عظمت آن و تنوع مهمانسراهای متعدد و هتلهای عظیم و رستوران
ها و آجیل و خشکبار تماشایی آن همپایه تهران و در مواردی دو سه قدم هم جلوتر است .و این واقعیتی انکار ناپذیر
و مورد ق بول کل مردم ایران است! و آنان که تبریز و تبریزی را می شناسند ،تحسین برانگیز است.
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در حین صحبت و معرفی هتل و مسافرخانه آقای متین و موقری وارد جمع شد که او را حاج آقا حسین نجف زاده و
مهمان را بنام آقای شاکر عربشاهی صاحب کاروان بزرگ حمل و نقل عقاب به یکدیگر معرفی کردند!
شاکر بالفاصله جمله را تصحیح و خود را پسر حاجی عربشاهی و شرکا و مدیر و مسئول تشکیالت که اکثراً برای
شناختن شهرها و طرفین قرار داد همراه با کامیون و یا کامیون های شرکتی سفر می کند ،معرفی کرد .از طرز
برخورد حاضرین با آقای نجف زاده معلوم بود شخصی است مورد احترام و قبول جمع حاضر در محل چون با ورود او
عده ای ساکت و دست به سینه ایستادند .حاج آقا پرسید :کمیسیون برای چیست؟
یکی از آقایان با تواضع و ادب گفت منزل دادن آقای عربشاهی و همراهان در مهمانخانه آبرومند و مناسبی برانی دو
سه روز حاجی با پرخاش گفت چ ه صحبتها مگر ما مرده ایم که برای چهار پنج مهمان غریب در این شهر که شهر
خودمان است نتوانیم جایی درست کنیم که دنبال مهمان خانه بگردیم؟
فوری تصمیم گرفتند و ابالغ کردند به این ترتیب که شاکر عربشاهی مهمان مخصوص خودش و هر آقای راننده با
کمکش ،مهمان دو نفر دیگر باشند و نفرات را هم معلوم کرد و حرف او حجت بود .آقایان مهمانان خود را برای
پذیرایی همراهی و از جمع جدا شدند .حاجی با آشنایی قبلی از وضع منازل و امکانات آنها مهمان هارا تقسیم کرده
بود آنها تجاری بودند که خارج از مسئله فرش ،کارها و داد و ستد دیگری هم با شهرها داشتند و الزمه این کار حتماً
داشتن امکان کافی برای پذیرایی از همکاران و مهمانان وارد شده از سایر جاها بود .حاجی نجف زاده هم همراه
شاکر عربشاهی بطرف منزلش راه افتاد.
گویا فاصله زیادی بین تجارتخانه و منزل او نبود قدم زنان به راه افتادند در طول راه شاکر با لذت و تحسین مردم و
مغازه ها را نگاه می کرد هر کدام از استان ها و شهرهای محدوده اش عادات مخصوص به خود دارند که برای تازه
واردین ولو هموطن باشند دلپذیر است.
بعد از ده بیست دقیقه به در خانه باغی رسیدند که کامالً معلوم بود محله اعیان نشین است .خانه ها بزرگ و دیوار
باغها بهم چسبیده و البد عمارتها در میان محوطه بودند چون هیچ پنجره ای مثل امروز رو به کوچه و دید و دسترس
رهگذران باز نمی شد تا چشم کار می کرد انواع گیاه و درختان مو بود که برگهای خود را بی دریغ روی دیوارها
گسترده و به کوچه ها هم سرک کشیده بودند و تا آنجا که بلندای دیوار اجازه می داد درختان میوه پربار هم بچشم
می خوردند.
نسیم دلپذیری همراه با بوی گل و گیاه و تصور طعم میوه های آویزان بر درختان دست نوازش به چهره رهگذران
می کشید برای شاکر همه اینها تازگی داشت گرچه سرزمین خود را عاشقانه دوست می داشت اما کامالً متوجه بود
که این هوا و لطافت آن چیز دیگری است سبک و نرم و معطر در این خیال بود که در بزرگ و قشنگ باغ باز شد و
مرد میانسالی با سالم غلیظ و محترمانه ای راه را برای ورود باز کرد مثل اینکه مشکلی نبود چون فقط یکبار آقا
رحمن ،همان مردی که در را باز کرده بود همراه با سرفه ای ساختگی یااهلل بلندی گفته و راه افتاد.
کمی جلوتر در طرف دست چپ عمارت زیبای جمع و جوری با دو سه پله باالتر از زمین که به ایوان منتهی می شد به
چشم شاکر خورد .می شد زیربنا را حدود سیصد متری فرض کرد .بعد از ورود از راهروی کوتاهی رد شده و به
س الن نسبتاً بزرگ و مبله و مرتبی رسیدند که برق نظافت درو دیوار و پرده و تابلو و هرچه در آن بود چشم را خیره
می کرد حاجی مهمان را به اطاق دست راستی که اطاق خواب قشنگی با ملزومات آن بود راهنمایی کرد و گفت شما
سروصورتی صفا دهید تا من به بچه ها سری زده و بگویم که مهمان داریم.
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معلوم شد این جا همۀ خانه نیست و قسمت اصلی ساختمان در میان درختها و کامالً محصور و آنطرف است البته از
اطاق سالن و همین اطاق پنجره هایی به آن جهت باز می شد ولی همه آنها با پشت دریهای ضخیم و سفید و تمیز
سرتاسری کامالً آن طرف را از دید محفوظ داش ته بود که اگر هم نمی داشت درختان انبوه سیب و گیالس و زردآلو
که سر در آغوش هم فرو برده بودند مجال دیدن به کسی را نمی داد و شاکر هم در نوع خود مردی بود از جنوب با
تباری واال که اعتقادات محکم و تعصب زیاد نسبت به زن و بچه مردم داشت هیچ احساسی مانند کنجکاوی و غیره،
اجازه سرک کشیدن به اینطرف و آنطرف را به او نمی داد چه رسد به اینکه پرده را کنار زده و حتی نیم نگاهی به
جایی بیاندازد.
آقا رحمن محل و رو شستن و وضو گرفتن و حمام و بقیه را به او نشان داد و برای آوردن چای به آن طرف رفت
اشکال بزرگ برقراری صحبت بین آقا رح من و شاکر بود چون به هیچوجه زبان یکدیگر را نمی فهمیدند فقط از کلمه
چای و اشارات سرودست او بود که فهمید چه می گوید همچنانکه حمام و دستشویی را با اشاراتی از وضو و تقلید
شستن صورت و دست نماز که ترجمه آن وضو گرفتن به زبان فارسی است به او فهماند.
خنده بر لبان شاکر نشسته و صورت و چهره مردانه و آفتاب خورده اش را برق شادی و رضایت براق تر کرد آقا
رحمن از دیدن آنهمه هماهنگی چهره و تناسب و اندام ورزیده و رویهم رفته ظاهر قابل تحسین او بی اختیار گفت
آگول االء سینی ساکالسین یعنی :پسرم خدا حفظت کند .از احترام بسیار و رفتارش معلوم بود که حاجی سفارش
زیادی کرده و او را به عنوان مهمان محترم و شایسته ای به خانه آورده که باید در خدمتش باشد.
بعد از چند دقیقه آقا رحمن با سینی بزرگ پر از شیرینی و میوه و چایی برگشته و آنها را روی میز وسط هال گذاشت
و با اشاره فهماند که چای بخورید پ س از چند دقیقه حاجی نجف زاده یا اهلل گویان از در اصلی وارد راهرو و پس از
آن سالن شد و به شاکر گفت این آقا رحمن سالهاست که اینجا با ما زندگی می کند و دو فرزند دارد که مدرسه می
روند و تحصیل می کنند و به همین دلیل فارسی را خوب بلد هستند ولی مگر ما از عهده او برآمدیم که دو کالم یاد
بگیرد .اصالً تمایلی برای یادگیری نشان نمی دهد شاید هم احتیاج نداشتن مانع کوشش او شده است.
در این همه سال نه من و نه خانم نتوانستیم به آنها بفهمانیم که مقداری فارسی از بچه هایشان یاد بگیرند جواب آنها
همیشه این بوده که زبان ما اصالً ب ر نمی گردد که فارسی حرف بزنیم و این برای شاکر سؤال بود که مگر زبان را
برای حرف زدن فارسی باید گرداند یا چرخاند در حالی که واقعیت آن حرف یک اصطالح محلی بود.
صحبت آنها گل انداخت از هر دری سخن گفتند و ساعتی بعد شاکر با خوشحالی دید که رانندگان و کمکهای آنها با
مهماندارانشان آراسته و تمیز و مرتب وارد شدند معلوم شد حاجی آنها را دعوت کرده که شام با هم بوده که
مهمانان غریبی نکرده و از هم دور نباشند.
سفره ای که آن شب برای شام آنها گسترده شد با غذاهای چیده شده در آن طوری به نظر می رسید که از چند روز
پیش در تهیه و ت دارک یک مهمانی مفصل بوده اند انواع ترشی و مربا و دو جور پلو و خورشت و خوراک مرغ و
مخلفات و دوغ و شربت واقعاً غیر منتظره می نمود البته معلوم بود با آنهمه بیا و برو باید چند نفر در خدمت حاجی
نجف زاده باشند ولی بهر حال در مجموع خبری بود از وجود کدبانوی شایسته ،پشت درختهای میوه و درون عمارت
بزرگ با تدارکات کافی که همیشه منتظر مهمان ناخوانده است.
خوردند و نوشیدند و صحبت کردند موقع خواب و استراحت رسید یکی دیگر از آقایان برای شام فردا شب همه را به
منزلش دعوت کرد او هم می خواست مهمانان تنها و غریب نمانند حاجی نجف زاده گفت فردا در حجره خواهیم بود
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و همدیگر را می بینیم آقایان رانندگان و کمک هایشان ترتیب بارگیری را خواهند داد تا فردا پس فردا تمام و کمال
کارشان را انجام داده برای حرکت به بندر صبح زود راه بیفتند.
قرار شد نماینده ای هم برای نظارت در حسن انجام کارها در بندر و تحویل آنها برای صدور به کشورهای مورد نظر
سرنشین سوم ماشین دیگر باشد کاال مختلف و مربوط به چند نفر می شد که قبالً بین خودشان تعیین وضعیت شده
بود فقط باید دو کامیون غول پیکر محموله بار شده را با نظارت نماینده آنها در انبار گمرک تخلیه کنند بقیه قضایا را
نماینده انجام می داد.
روز بعد پس از صرف صبحانه ،شاکر به اتفاق آقای نجف زاده حدود ساعت نه و نیم قصد خروج از منزل و قدم زدن
تا حجره را داشتند .پس از خداحافظی از آقا رحمن رو به طرف در بزرگ عمارت راه افتادند آقا رحمن هم تیز و
چابک جلوتر راه افتاده بود که به ر سم ادب و احترام در را باز کرده و آنان را بدرقه کند منتظر رسیدن آقا و مهمانش
بود که خارج شده و دوباره در را ببندد.
آنها در حال خروج بودند که درشکه ای دم در توقف کرد و دو سه نفر خانم از آن پیاده شدند خانمی میانسال و زیبا
با چادر سفید گلدار قشنگ ،یک دختر خانم هفده هجده ساله بسیار زیبابا صورتی غیر قابل توصیف که او هم عین
همان چادر را بسر داشت با همراهی کسی مثل اینکه خدمتکارشان بود هر سه رو به این طرف و در باز باغ آمدند
هنوز نه حاجی نجف زاده و شاکر خارج شده بودند و نه آنها وارد.
شاکر فکر کرد اتفاق عجیبی در وجود او افتاد .دست و پایش می لرزید و درست و حسابی نمی توانست نفس بکشد
همه چیز به سرعت برق و صاعقه اتفاق افتاد چهره و چشمان معصوم دخترک و حالت هول و هراس برای حفظ چادر
روی سرش گونه های گل انداخته و پوست مثل برگ لطیف و شبنم زده و صورتی کم رنگ همراه با موهایی نمدار اما
طالیی و چشمانی که تعیین رنگ مشخص برای آنها محال بود .بطور کلی حال شاکر را گرفت .واقعاً حیرت انگیز بود
مگر می شود یک انسان اینهمه شبیه فرشته های تجسمی داستانهای کودکان باشد .تا شاکر خودش را جمع و جور
کند آقا نجف زاده گفت خانم و دخترم و طایه خانم.
ح الت معرفی در میان نبود آنها می خواستند وارد و اینها خارج شوند به این دلیل خود را ملزم به توضیح دیده بود.
بعد گفت خانم اینها ده روز یک مرتبه می روند حمام بیرون .در منزل هم حمام خوبی داریم ولی می گویند حمام
نمره بیرون چیز دیگری است البته حق هم دارند منهم آن را ترجیح می دهم.
از در باغ بیرون آمده و خیلی هم جلو نرفته بودند .اما شاکر واقعاً با جان کندن تا همین جا رسیده بود و به هر دو
پایش غل و زنجیر چند کیلویی بسته بودند و نمی توانست آنها را به دنبال خودش بکشد .حالش به هم می خورد گر
گرفته بود حاجی بعد از چند قدم پرسید :آقای عربشاهی حال شما خوب است؟ شاکر توانست بگوید مثل اینکه سر
گیجه دارم تا سر بازار فاصله زیادی باقی نبود حاجی را همه می شناختند عده ای سالم می کردند دیگران کاله از سر
بر می داشتند و صبح بخیر می گفتند ولی بیچاره شاکر پاهایش زیر بدنش کشیده می شد .سر بازار ناچاراً وارد یکی
از مغازه ها شدند و حاجی یک صندلی و یک لیوان آب قند خواست شاکر را روی صندلی نشاندند باالخره به پیروی
از همان طب خفته ای که همه ما در سینه داریم دوستان تشخیص دادند که تفاوت آب و هوا است .می دانستند
مریض ،پسر حاجی عربشاهی که به قول آنها یک لشگر کامیون دارد ودر جنوب پادشاهی می کند ،مهمان حاجی
نجف زاده است.

61

wWw.TAK-SITE.IR

تک سایت

طال – کتابخانه مجازی تک سایت

در عرض چند ساعت و دیشب گذشته تقریباً بیشتر بازاریها فهمیده بودند و به غیر از همه اینها مهمان نوازی آنها
حکم می کرده به هر حال غریب تازه واردی را باید ترو خشک کرده و به دادش برسند .تنظیم برنامه از شاکر در
رفته بود می دانست او دیگر آدم قبلی نیست می فهمید که در دورن او غوغایی به پا شده ولی آخر چرا مگر یک نظر
دیدن دختری ولو فرشته راستی راستی هم باشد مردی محکم از سرزمین جنوب را باید اینطور ویران کند که به او
آب قند بخورانند و شانه هایش را مالش دهند وای چه آبروریزی.
شاید این دختر شوهر یا نامزد و گرفتاری چیزی دارد .به خودش نهیب زد مرد حسابی خجالت بکش اگر در ظاهر
نمی دانند خودت که در باطن می دانی آن دو چشم خاکستری یا آبی یا سبز یا هر چه که بوده ،اینطور سد محکم
خویشتنداری و آقایی ترا در هم شکسته .خودت را جمع کن فرار کن اجازه نده خیال کنند دالور مرد جنوبی چشم
ناپاک به زن و بچه مردم دوخته.
کمی خودش را پیدا کرد و اطرافیان آنرا نتیجه معالجه مؤثر فرض کرده بودند خوشحال از بهبود و شفای سریع او
هر کس به دنبال کار خودش رفت کارها خوب پیش رفته بود خبر آوردند که بیشتر از نیمی کاال بارگیری شده
ساعت دو بعدازظهر حاجی که مایل به ترک تجارتخانه تا پایان کار نبود دستور چلوکباب برای نهار خودشان و همه
کسانی که آنجا بودند داد که بدون هدر دادن فرصت نهار و چایی خورده و به باقی کار حساب و کتاب برسند با همه
مخلفات الزم چل وکباب وارد حجره شد شاکر از آن منظره و پس از آن از مزه خوب و عالی غذا خیلی تعریف و
تشکر کرد خوشبختانه آنقدر شلوغ بود که کسی متوجه نشد شاکر بجای غذا خوردن مثل اینکه سنگ قورت می دهد
و مدام به دنبال هر قاشق نصف و نیمه ای که به دهان می گذارد چندین جرعه آب بدرقه آن می کند کامالً بی اشتها
ولی مجبور و ناچاراً باالخره غذا را خورد.
غروب شده بود و دوباره باید به منزل بر می گشتند .اگر خدا یاری می کرد فردا تبریز را روبه جنوب ترک می
کردند امشب همانطوری که قبالً قرار گذاشته بودند منزل خواهر و شوهر خواهر آقای نجف زاده که میزبان یکی از
آقایان راننده و کمکش بود ،دعوت داشتند .آقای نجف زاده در راه بازگشت توضیح داد که منزل خواهرش در همان
راسته چهارکوچه پایین تر است .شاکر میل داشت بیهوش شود غش کند یا پایش بشکند و به این مجلس مهمانی
نرود اصالً حال و حوصله نداشت ولی نمی شد!
با اک راه سروصورتی صفا داد و آماده روی مبل نشست و منتظر حاجی بود که او به موقع وارد شد و گفت بفرمایید
برویم .خانم هم منزل خواهرم دعوت داشتند منتظر شدم آنها جلوتر با پسرها و آقا رحمن بروند و ما هم کم کم راه
می افتیم .ای داد و بی داد دوباره خانم و بچه ها مطرح شدند طفلک شاکر خیلی زحمت کشیده بود تا آرامشی پیدا
کرده و به قول خودش صبح گورش را گم کند ولی دو مرتبه ارامش مهره های سرجا چیده مغزش بهم خورد .دلش
می خواست اگر می توانست همین امشب راه بیفتد ولی نمی شد روابط طوری بود که باید به آنها احترام می گذاشت
این یک مناسبت اقتصادی و تجارتی شرکت بود نه میل خصوصی او که فالن جا نمی آیم و یا فالن کار را نمی کنم به
زور لبخندی زد و گفت در خدمتتان هستم.
آنشب شام آیا از گلوی شاکر پایین می رفت یا نه فقط خدا می داند پذیرایی بدون نقص بود سفره مفصل و غذاهای
مشهور تبریز بی نظیر و مخصوصاً دو توپ بزرگ گوشتی که به آن کوفته تبریزی می گفتند و واقعاً به اندازه یک
توپ والیبال بودند وقتی یکی از آنها را بریدند در میان آن تخم مرغ و گرده و حتی یک جوجه کوچک پخته و
زعفرانی گذاشته شده بود همه چیز مورد تحسین مهمانان جنوبی واقع شد و بعد از خوردن هر کدام از غذاها اقرار
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می کردند یکی از بهترین ها بوده که تا حال خورده اند و مسلم است که سفره مردانه و زنانه جدا گسترده شده بود و
مهمانی به همان چند نفر اختصاص نداشت خیلی ها دعوت داشتند رسم خوب شهرستانها که اگر هنوز به همان منوال
مانده باشد این بود که بهر مناسبتی فامیل دور هم جمع می شدند تقریباً همه بودند و منزل خواهر وشوهر خواهر
حاجی هم با پای بندی به همان عادت و رسم و زمان کافی برای دعوت خاله و خواهر زاده و دایی و عمو و عمه و
همسران و فرزندانشان بود .فکر همه چیز را کرده بودند خانمها در یک اطاق و آقایان در سالن دیگر پذیرایی می
شدند .این یک سنت برای خانواده حاجی بود که محرم و نامحرم را می شناختند مهمانی می دادند جشن می گرفتند
بهر بهانه دور هم جمع می شدند ولی خانمها جدا ،آقایان جدا! در اطاقهای متفاوت.
در همان شهر همه پیرو این قانون خانواده حاجی و اطرافیان او نبودند ولی کسی را با کسی کاری نبود نه باآنها که در
هم می لولیدند و نه اینها که پیرو سنتهای همیشگی خانواده هایشان بودند .خانه های فامیلی هم معموالً در یک محل
بود.منزل یکی بزرگتر ،دیگری متوسط و باالخره خانه یکی هم کوچک بود ولی هم دلها وهم خانه هایشان بهم
نزدیک بود.
امروزه دلها از هم دور و خانه ها دورتر شده! فاصله ها دو ساعت رفت و آمد مثل یک سفر دور و دراز است! برای دو
سه ساعت دور هم بودن باید چهار ساعت راه پیمایی را قبول کرد .با این وضع البته که فاصله دیدارها زیاد می شود و
همین است که مهر و محبت و وابستگی ها کم و کمتر و باالخره بصورت کیمیا در می آیند.
منزل حاجی نجف زاده از نظر وسعت باغ و عظمت ساختمان و تاالر شماره یک بود .ولی بقیه هم در رفاه بودند و
هرگز نه جا می ماندند و نه کم می آوردند .آن شب بعد از مهمانی حاجی و همسر و دختر و دو پسرش با هم
برگشتند .حاجی و شاکر چ ند قدم جلوتر خانم و دخترش پشت سرشان و پسران حاجی عقب تر از همه یعنی پشت
خواهر و مادر با یک حالت حفاظتی! بقیه هم که راهشان رو به اینطرف بود با آنها راه افتادند وبالنتیجه عرض و طول
کوچه را گرفته بودند.
نزدیک منزل حاجی مهماندار دیگر راننده و کمک از نجف زاده اجازه حرکت فردا صبح را خواست چون سرنشین
سوم خود او بود .خداحافظی هم کرد .ناچاراً گروه متحرک متوقف شد و همسر و دختر و پسرهای حاجی هم
ایستادند .ایندفعه مادر و دختر مشکی به سر داشتند.
چشم شاکر دوباره به صورت دخترک افتاد و طوفان درونش که می رفت تا اندازه ای آرام شود بیشتر از قبل ویرانگر
و توفنده او را در هم کوبید اگر دیوار پشت او نبود به آن تکیه نمی زد چه بسا نقش زمین می شد .دلش می خواست
چمباتمه کنار دیوار نشسته و لرزش زانوانش را کنترل کند ولی مگر شدنی بود .پسر حاجی عربشاهی با آن همه
دبدبه و نام و نشان مثل گدا های علیل آخر شب کنار کوچه ولو شده و البد در یوزگی محبت کند .آخر چطور؟
دخترک هم کامالً قیافه شاکر را دید .هیکل متناسب و قوی و مردانه و موها و چشم و ابروی مشکی او برایش یک
حرف تازه و دلهره آور مثل اینکه یک کاسه آب یخ روی سرش ریختند! نفهمید دلش بود لرزید و یا بدنش؟ برق
چشمان دخترک مثل دو فانوس دریایی از همان فاصله هم دیده می شد دو فانوس سبز ،نیلی و یاهر دو کنجکاوانه
شاکر ،پدر و بقیه را نگاه می کرد.
عشق برخالف آنچه می پندارید مسئله ساده ای نبوده و شناخت وسیعی الزم دارد و الحق دوست و حقیقی آن از
مواهب بزرگ خلق ت است .کشش و یا نگاه دو جنس مخالف را نسبت به هم نباید به حساب عشق گذاشته و این نام
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را آلوده کرد تمایل بدون تفکر نرو ماده در حیوانات امر طبیعی حیات و در انسان ها بدون در نظر گرفتن عاقبت آن
ویرانگر است و نتیجه ای جز دربه دری و خانه خرابی ندارد.
در نظر همه غ یرتمندان شهرستانی و یا تهرانی چه زن و چه مرد تمایل برای ازدواج و تشکیل خانواده حرف اول را
می زند ولی الزاماً همه با عشقی آتشین و سوزان وارد میدان نمی شوند .البته بدون تمایل و رضایت نه معمول و نه
معقول است که کسی را سر سفره عقد بنشانند حتماً راضی هستند و مایل و زمانی هم که برای زندگی مشترک زیر
یک سقف می روند یا در اثر هماهنگی روحی و تشابه خواسته ها و کردار و رفتار ،مبدل به خانواده ای خوشبخت شده
و یا متأسفانه با درک نکردن همدیگر و خودخواهی و غرور ،جهنمی برای خود می سازند که هر دو می سوزند اما نام
هیچ یک از آن همراهیها عشق و دلیل جدایی ها تنفر نمی تواند باشد.
بسیاری از قضایا عرف جامعه بود و مردم اجتماع پیرو قوانین جاری و مطیع مقرراتی هستند که مثل بخشنامه روی
کاغذ نیامده و به کسی هم ابالغ نشده ولی سینه به سینه منتقل و همه آن را اجرا کرده اند.
برادران شاکر و خو اهرانش هم ازدواج کرده بودند پدر مادر کسی را انتخاب و مناسب تشخیص داده و بقیه امور بر
طبق رسوم شهر و خانواده ها انجام و داستان تمام شده بود .نظیر همان پیشنهاد ها راجع به دختران مقبول و معتبر
هم از گوشه و کنار و حتی از جانب مادرش که با او خودمانی بود مطرح گشته ولی اصالٌ حواس شاکر به این حرفها
نبود.
یک بار مادرش به شوخی به او گفت شاکر جان کم کم پابه سن می گذاری و مشکل می دانم که دیگر دختری با تو
عروسی کند! شاکر هم می دانست او زیاد بی جا نمی گوید چون در آن دیار رسم بود که دختر شانزده ساله و پسر
بیست ساله نباید عزب بمانند زیرا گناه است پس مادرش راست می گفت او پنج سال بود که آلوده به گناه می
زیسته ولی او ترجیح می داد گناهکار باشد تا اینکه دختری را بزک دوزک و ندیده و به دلش ننشسته هلهله کشان
بنام همسر وارد منزلشان کرده و از فردا او شوهر و دخترک زن او خوانده شود.
با خودش عهد کرده بود هرگز اجازه اینکار را به کسی ندهد مگر اینکه مهری به دلش بنشیند! گر چه پدرش از او
خیلی راضی بود ولی گهگاهی با شمردن همه محسنات اخالقی پسرش شاکر با افسوس و آه و حسرت کلمات
سرکش و خودسر راهم به جمالتش اضافه می کرد شاکر هم رویش نمی شد راجع به این مسائل با پدرش حرف بزند
هر وقت هم صحبت می شد سرش را پایین انداخته و در سکوت کامل گل های قالی جلوی پایش را می شمرد و
جواب نمی داد.
حاجی صابر هم عادت کرده بود بعضی وقتها ضمن درد دل با دوستان و معاشرینش می گفت خدا که همه حسنها را
به یک بنده عطا نمی کند  .اوالد من یک پسر نمونه است آنهم در همه کار فقط می شود گفت ناخلف است که می
خواهد سنگینی ستون بنای خانواده را بدون پشتیبان و اوالد فقط روی شانه خود تحمل کند و روزی خواهد رسید که
تنها و بی همدم و حسرت زده خواهد ماند! من و مادرش که عمر نوح نداریم برادر و خواهر و اوالد آنها جای خود را
دارند .ولی هیچ کس جای زن آدم را نمی گیرد که اوالد هم نگرفته! ولی افسوس کو گوش شنوا؟
این افکار مانند شهاب در آسمان خیالش پیدا و از سویی به سوی دیگر کشیده و محو می شدند شاید دو سه دقیقه
بیشتر طول نکشیده و معطل نشده بودند ولی او تصور می کرد که زمین و آسمان و کهکشان ایستاده اند! آن دورتر
گردی مرمر درخشان چهره ای سفید و صورتی و چشمانی با رنگ ناشناخته خاکستری یا سبز درخشان از میان چادر
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مشکی و ضخیم درست مثل ماه در شب بدر تاریکی و سیاهی کوچه ،دل ویران شده او را نور باران کرده بود و آنهم
چه نوری نقره ای و طالیی و آبی و صورتی.
استغفراهلل خفه ای از میان دندانهای به هم فشرده اش بیرون جست! نگاهی سریع و دزدکی به آنطرف انداخت
دخترک با عجله چادرش را جابجا کرد .این بار خرمنی از زرناب دیده شد که دور چهره او را گرفته بود این رنگ مو
هم برای شاکر ناشن اخته و دلپذیر بود .آهسته پیش خودش گفت خدایا یک خرمن یک عالم طال زیر آن چادر نهفته
است چه طالی درخشان و خالصی.
درباره راه افتادند مثل اول ،مردها جلو خانمها در میان و پسرها کامالً در پشت سر مادر و خواهرشان به در خانه
رسیدند .آقا رحمن در همان حوالی پیدایش شد مثل اینکه نگران شده و رو به خانه خواهر آقا راه افتاده بود ،برگشت
و در باغ را باز کرد وارد شدند نجف زاده و شاکر به طرف چپ رو به اقامتگاه مهمان و بقیه خیابان شنی محل
سکوتشان رو به عمارت اصلی راه افتادند حاجی یک مرتبه ایستاد و به زبان فارسی گفت من چند دقیقه با آقای
عربشاهی می روم این ساختمان شما لطفاً کلید را از پشت در ورودی بعد از قفل کردن بردارید که من بتوانم آن را
باز کنم آنها ایستادند! به پسرها هم گفت شما دو نفر یکی همراه مادر و خواهرتان البته در تبریز رسم نیست شاید
هم باشد ولی در خانواده ما نیست که زن و دخترمان را به غریبه معرفی کنیم ولی چون شما مهمان هستید و بر می
گردید شهرتان و حرف و حدیثی درست نمی شود خواستم یک جا همه خانواده را که با هم همراه بودیم معرفی کنم.
انشاءاهلل در منزل ما به شما بد نگذشته باشد .خانم و دختر که یک کلمه حرف نزدند سرشان پایین ولی لبخند کم
رنگی به نشانۀ تأیید حرفهای حاجی و مهمان نوازی بر لبانشان نشسته بود و بعد هم سری تکان داده و به راه افتادند.
یا خدای توانا کمک کن که بتوانم راه بروم این فریاد خاموشی بود و به جای اینکه از حلقوم شاکر بیرون جسته و در
عرش بگوش خدا برسد مانند سرب گذاخ ته حنجره اش را سوزانده و در قلب و درونش منفجر شد! بیمارگونه و مثل
بچه تازه پا گرفته رو به ساختمان راه افتاد و محسن به زبان ترکی به پدرش گفت مثل اینکه دوباره حال مهمان بد
شد و حاجی و او زیر بغل شاکر را گرفتند تا کمکش کنند و نجف زاده گفت ای آقا آب و هوای شهر ما و
ناسازگاریشان با شما آبروی مارا برد اصالً به مزاج شما سازگار نیستند شاید مجبور بودید دو هفته اینجا بمانید؟ البد
رستم دستان وارد شده و نی نیستان خارج می شدید.
عجب حکایتی است ولی نشنیدم که آن چهار مهمان دیگر مثل شما مشکل آب و هوا و غذا داشته باشند شرمنده
شدیم شب آخری گفتیم به امید خدا ضعف و سرگیجه خوب شده می بینم همان هست که بوده و شما هم چیزی
نگفتید نمی دانم اگر محسن و محمد پسران من هم روز و روزگاری طرفهای شما بیایند همین طوری خواهند شد یا
شما با ما سر ناسازگاری دارید .شاکر خجالت زده ولی ناچار ،در دلش می گفت بابا زوری که نیست نمی توانم خودم
را جمع کنم و به این ترتیب شب آخر را بیهوده با یک قدح آب قند و گالب گذراند.
فردا اول وقت با همراهان رو به بندر حرکت کردند .شاکر دل از خطه آذربایجان نمی کند و با چشم همه خاک و کوه
و جاده ها را نوازش می کرد برای استراح ت و نهار در جای خوش منظره و تر و تمیزی توقف کردند شاکر آنقدر
درخود فرورفته و ساکت و مبهوت نشسته بود که یکی از رانندگان که همسن و سال پدرش بود به او گفت آقا
عربشاهی ما آمده بودیم بارها را تحویل داده و دوباره بارگیری کرده و راه بیفتیم زبانم الل مثل اینکه زبان شما را
هم قاطی بارها به تبریزی ها داده و راه افتادیم بهتر است برگردیم و آن را پس بگیریم مدیر کاروان بی زبان که
بدرد نمی خورد!
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فاصله ها طی شد راندند و به شهر خودشان هم رسیدند مسئوالن کاالهای صادرات را تحویل و شاکر به خانه شان
رفت و دوباره روز از نو روزی از نو.
بعد از چهار و پنج روز در یک خلوت خصوصی و پراز مهر و محبت خانوادگی پدر و مادر شاکر با هم درد دل می
کردند و دنبال علت سکوت ناگهانی و کناره گیری علنی او می گشتند حتی خواهران و برادرانش هم فهمیدند که
اتفاقی افتاده و چطور و چرا را کسی نمی دانست خود شاکر هم نمی دانست و اما فهمید بهر کجا نگاه می کند همان
دخترک را می بیند الی درختها ،ابرها ،روی سطح کاسه خنک آب یخ ،پشت شیشه پنجره.
فهمید خودش کشف کرد که معنی این حاالت سردرگمی عشق است و او عاشق شده آنهم چه طوری گرفتار دختری
ناشناس و به خیال خودش در آنطرف دنیا از خدا خواست که او را خجل نکند و این حالت بچه گانه را از او بگیرد و
دور بریزد.
چند وقتی از ماجرای تبریز رفتن گذشت .شاکر رغبتی به همراهی با رانندگان و ادامه سفر نداشت و در گوشه و کنار
منزل و دفتر می پلکید و در حقیقت کار مثبتی انجام نمی داد .پدرش مرد دنیا دیده و مجربی بود مطمئن بود شاکر نه
بدهی دارد و نه کاری که نگران نتیجه اش باشد .پس هر چه هست باید مربوط به احساس باشد و آنهم احساسی از
نوع نامعقول و یا غیر ممکن.
حاجی می دانست که بین فرزندان او با مادرشان از ابتدا روابط صمیمانه و صادقانه ای وجود دارد و هر کاری بکنند که
در آن اما و چرا باشد راستش را به او می گویند و مطمئن هم هستند که اگر آدم هم بکشند مادرشان رازدار آنهاست
و به احدی حتی پدرشان هم بروز نمی دهد ولی این حقیقت نداشت و فقط خیال می کردند اتفاقی در آن خانواده ولو
کوچک و بی اهمیت هم بود فوری وسیله مادر بگوش پدرشان می رسید اما حاجی هرگز به روی خودش نمی آورد و
در حقیقت اتفاق مهمی هم جز حوادث معمولی روزمره که در همه خانواده ها هست در بین نبود و او نشان نمی داد
که می داند چه شده حاجی صابر و همسرش بدون اینکه کتابهای متعدد روانشناسی و تربیت کودکان را مطالعه و یا
اصوالً سواد خواندن آنها را داشته باشند می دانستند که این بهترین روش نفوذ به دنیای نهفته فرزندانشان می باشد
که حتماً اشتباه و خطا هم داشتند مادر گوش شنوای درد دلهای آنها را داشت و پدر در حد و حدود خود عقل سلیم و
کارسازش مشکالت آنها را حل می کرد و بدین ترتیب تعد از آنهمه سال هرگز پرده حرمت از بین آنها کنار نرفته و
همان احترام و ترس همیشگی از اینکه حاجی بابا نباید فالن موضوع را بفهمد اشتباه اول در نطفه خفه و دیگر تکرار
نمی شد.
این سنتی تغییر ناپذیر در بین زن و شوهر بود که هیچ چیز نباید از پدر پنهان بماند و اجراء کننده در نهایت دقت و
بخرج دادن وسواس مادر آنها بود که رل رابط پنهانکار را بین فرزندان و پدر بعهده داشت و تا آن روز هم از آن جز
منفعت ،ضرری ندیده بودند.
حاجی چندین بار از همسرش پرسید شاکر چرا یک من عسل رفت سفرو ده من حنظل برگشت و زن او جواب می
دا د به جان حاجی آقا که می خواهم دنیا نباشد چیزی به من نگفته و حاجی بدون چون و چرا حرف او را می پذیرفت
چون بعد از آنهمه سال که از زندگی مشترک آنها می گذشت هرگز به هم دروغ نگفته بودند و در فرهنگنامه زندگی
آنها کلمه ای بنام دروغ و خالف گویی موجودیت و معنا نداشت.
یک روز همسر حاجی به پسرش شاکر که بین در تاالر و ایوان وسیع و مسقف جلوی آن نشسته و زانوی غم در بغل
گرفته بود گفت :گوش کن شاکر ما به تو دروغ یاد نداده ایم پس نگو چیزی نیست و بدان منهم همان مادر تو هستم

65

wWw.TAK-SITE.IR

تک سایت

طال – کتابخانه مجازی تک سایت

که قبالً بودم چرا اینطور می کنی؟ همه را خون جگر کرده ای ما که صد دفعه گفتیم زن می خواهی بگیر حتی دختر
حاکم را بخواه جوان نیستی ،درس نخوانده ای؟ سروشکلت شبیه رستم نیست؟ پول پدرت از پارو باال نمی رود؟ پس
ماتم چه چیزی را گرفته ای شاید نمی خواهی در این شهر و خانه بمانی خیلی جاها رفته ای تهران ،شیراز ،اصفهان،
تبر یز بلکه دیگر خود ما را هم نپسندی شهر خودت برایت تنگ شده به من بگو رضای پدرت را خواهم گرفت برو
پسرم برو فرنگ چه می دانم آنطرف آب با کشتی ها برو .تو که مرغ نیستی که پایت را ببندیم.
ماشاءاهلل خداحفظتان کند ما چند بچه دیگر داریم که باید زن ها و شوهران آنها را هم به تعداد اوالدان اضافه کنیم
می دانی چندتا می شوند خوب تو نباش دردت را بگو خالصمان کن .ببین! شوهر خواهر بزرگت به چه راحتی به ما
گفت که خیال دارند با همه خانواده به تهران بروند به تو گفته ام که پدر او اصالً اهل تهران و اداره جاتی بوده از اینجا
زن گرفته م انده زندگی کرده و اهل شهر زنش شده بود شریک پدرت می خواهد زن و بچه اش را بردارد برود
تهران خوب دختر ما هم عروس آنهاست و با شوهرش که پسر آقای مهدوی است خواهد رفت می خواهند در
تهران کار کنند زندگی کنند اصالً به ما چه ،که چه بکنند .می روند با همه اوالد و اثاث خانه شان را هم می فروشند ما
که نمی توانیم بگوییم پسرت را چون داماد ما است اینجا بگذار و برو .خواهرت یک ساعت بدون شوهر و بچه هایش
جایی بند نمی شود ماشاءاهلل بچه ها هم شیرخواره نیستند.
خیال می کنی از این خبر دل حاجی بابایت خون نشد؟ اما هیچی نگفت چون می گوید هر که مصلحت خود را بهتر می
داند و غیر از آن گر چه آنها الحمداهلل همه چیز دارند ولی گفته دلش می خواهد یک خانه بزرگ و درست و حسابی
برای سلیمه دخترمان در تهران بخرد آنهم به اسم خود سلیمه دوست داشتند مثل اینجا همه با هم باشند نخواستند
بچه های ما هم از خودشان خانه و ملکی داشته باشند .شنیده ام خانه های تهرانیا خیلی بزرگ نیست و از اینجا که
نشسته ای دیوار روبرو و چپ و راست را می بینی و پدرت می خواهد مثل همین جا خانه آنها بزرگ باشد حاال چه با
هم چه تنها این همه سال آنها سلیمه را روی سرشان گذاشتند چند وقت هم او پدرشوهر و مادر شوهر و خواهر
شوهر داری کند چه فرق می کند.
خالصه اینها را تعریف کردم که بدانی پدرت گرچه همه این کارها را خواهد کرد و به روی خودش نخواهد آورد ولی
تو هم کاری نکن که حال و روزگارش را بدتر کنی شاید هم نروند ولی حرفش هست .شاکر با تعجب گفت حاال کی
می روند و آخر چرا؟ مادرش جواب داد کی و چرا را نمی دانم زندگی خودشان است دلخور و ناراحت نیستند اما می
خواهند همان طور که ما سالها پیش کوچ کردیم ،آنها هم بکنند .فقط با این فرق که ما دل شکسته آمدیم و آنها با
لب خندان و امید فراوان می روند .یک ایل قوم و خویش در تهران دارند عیدها که دیده ای چقدر عمو و پسرعمو و
عمه و شوهر عمه منزلشان می آیند که همه فامیل آنها همین ده پانزده نفر نیستند .می گویند اگر همه جمع شوند در
تاالر بزرگ ما برای آنها جا کم می آید حاال فهمیدی که وقت ماتم گرفتن و درد روی دردی گذاشتن نیست ما را
عذا ب نده ما شاکر اولی خودمان را می خواهیم نه ترا که مثل کشتی غرق شده ها این ور و آن ور کز می کنی و
جواب کسی را نمی دهی دست و دلت پی کار هم نمی رود که مشغول باشی سرگردان و بیکار مانده ای ته خانه و
گوشه ایوان .گفته باشم که هم پدرت و هم مرا دق مرگ خواهی کرد .بگذار درد ما همان رفتن سلیمه و بچه هایش
باشد اگر نمی توانی دستمان را بگیری از پایمان نگیر که با سر به زمین بخوریم.
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مثل اینکه زخم دل شاکر منتظر نیشتر زبان مادرش و یا عزیزترین عزیزانش بود بدون درنگ و مستقیم به چشمان
او خیره شد و گفت می خواهم عروسی کرده و خوشبخت شوم مثل شما و حاجی بابا ،حتی بیشتر از شما ،بیشتر از
همه دنیا خوشبخت خواهم شد.
مادرش حیران به او نگاه می کرد .پس حاجی درست حدس زده بود چطور او همه چیز را فوری می فهمد .بار دیگر و
مثل همیشه حاجی مهمترین مرد عالم بنظرش رسید .که همه چیز را می داند آهسته پرسید :او کیست لب تر کن
منت تو را دارند مگر نمی بینی همه حسرت دارند دخترشان عروس آخری صابر شود .عروس ته تغاری اینکه غصه
ندارد ما خیال کردیم توسل و وبا گرفته ای که مثل مرغ کرچ این گوشه و آن گوشه چرت می زنی.
شاکر به مادرش نگاه می کرد ولی مثل اینکه او را نمی دید نگاهش شبیه نگاه آشنا نبود آهسته جواب داد اینجا
نیست مادرش هم فوری با خنده گفت خوب اگر اینجا بود که می شد عروس خودمان باید جایش را بگویی برویم
بیاریمش به حق خدا قسم که اگر مرغ هوا هم باشد پدرت می تواند او را بگیرد.
شاکر گفت نمی دانم وضعش چطور است؟ شاید شیرینی خورده و یا اصالً عقد کرده کس دیگری باشد زن حاجی
محکم و بی ترحم به صورت خودش کوفته و گفت وای خدا مرگم بدهد که نشنوم چشمت دنبال ناموس دیگران
است پس حرفش را نزن در خانواده ما با تعصب و غیرت خودمان حتی نگاه به نامحرم حرام و گناه است چه رسد
نامحرم شوهر دار یا عقد کرده خدا بکشدم که دیگر این حرف را از زبان تو نشنوم.
شاکر گفت مادر من که نگفتم شوهر و یا نامزد دارد من اطالع ندارم هیچ چیزی را نمی دانم شنیدی که گفتم شاید.
مادرش هاج و واج او را نگاه می کرد و آهسته گفت پس تو عقلت را از دست داده ای دو ماه است همه را اسیر کرده
ای و نمی دانی حتی خودت اسیر چه کسی هستی حاال اسمش چیست پدرش چه کاره است از همین دور و بر خودمان
فامیل و قوم است یا غریبه و هم شهری بگو فوری ته و توی قضیه را در می آورم شاکر جواب داد ای بابا اصالً نه قوم
است و نه خویش و نه هم شهری و نه در این شهر.
زن حاجی از پهنای دنیا جز خوزستان و از آن منطقه شوشتر که تنها سایه ای از آن در خاطرش مانده و آبادان و
اهواز را که فقط چندبار به آنجا رفته بود جای دیگری را نمی شناخت و شهر مهم دنیا برایش همین جا بود که بقول
خودش حاال دیگر والیتش به حساب می آمد .این جا دو سه فرزندش که خود شاکر هم یکی از آنها بود به دنیا آمده
بودند و دیگران بزرگ و بزرگتر شده بودند و حاال صاحب زن وشوهر و اوالد هم بودند در همین جا بود که حاجی با
خودش آشتی کرده و با کار و کوشش به آرزوهایش رسیده و این زندگی راحت و وسیع را برای همه درست کرده و
ب ر سر و کله او یک من طال آویزان کرده بود و همه ناز و نعمتها در سفره این بندر برای آنها چیده شده و آغوش
مهربان همین شهر بروی او و خانواده اش گشوده شده ودر برگرفته بودشان مگر در دنیا شهرهای دیگری هم می
توانستند وجود داشته باشند که آدمهای آن آرامش را از فرزند سوگلی او شاکر بدزدند.
او می دانست که شاکر با کاروان این طرف و آن طرف می رود ولی تجسم آنجاها برایش مشکل بود او دنیای بزرگ
را در محدوده همین شهر و باغ چند هزار متری دار و درخت دار و ساختمان وسیع آن می دید که از صبح تا غروب
بی جهت و یا بهر دلیلی طول و عرض خا نه اش را پیموده و مثل مالئک برای اهل خانه مقدس و محترم و کارساز و
مشکل گشا بود دوباره گفت :نگفتی دختر کی و اسمش چیست؟ کجای این شهر خانه دارند؟ بابا شاکر جانم را رابه
لب رساندی .زودتر گفته و خودت و مرا خالص کن.
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پسرش راحت و با حقیقت و راستی جواب داد اسمش را نمی دانم چون نمی شد بپرسم اما دختر کیست را می دانم و
معلوم است که خواهم گفت و خانه آنها هم تا این جا با ماشین دو سه شبانه روز راه است و اما پدرش ...زن حاجی
میان حرف او پریده و گفت چشمم خیلی روشن خوشم باشد بعد از اینهمه سال عزب زندگی کردن البد رفتی و دل
به یک غریبه که نه اسمش را می دانی و نه رسمش را بسته و فکر آبرو و حیثیت ما را هم نکردی پس بگو این
سوغات سفر آخری است .تو رفته بود مال التجاره و بده و بستان کنی یا دل خودت را گرو گذاشته و برگردی و آینه
دق همه شوی؟
دنیای آن مادر و پسر با هم متفاوت بود و کسی هم مقصر نمی توانست باشد پرواز انسانها در پهنای افکار آنهاست نه
وسعت آسمان نیلگون و گنبدی بزرگ دنیا!
مادر معصوم و بی تجربۀ شاکر شناختی از اطرافش را نداشت و بنابراین عجیب نبود اگر دل بستن به کسی را در دور
دستها مایه آبروریزی خانواده بداند و بعد ناباورانه و با تردید پرسید او هم ترا می خواهد؟ شاید اصالً نخواست.
شاکر گفت :منکه همه چیز را گفتم وقتی اسمش را نمی دانم از کجا و چطوری باید بدانم که مرا می خواهد و یا نه؟
آزاد است یا زیرنشان .اگر می دانستم که زیر قول کسی است و مرا هم نمی خواهد خیلی راحت بود که اصالً فکرش
را نکنم .ولی من چیزی نمی دانم اگر حرفش شده بود و یا بیشتر از این خبرهایی داشتم مطمئن باش از تو یکی آنها
را پنهان نمی کردم.
مادرش گفت می دانم راست می گویی پسرم مطمئنم ولی باالخره هر کاری راهی دارد اگر بنا باشد تا خبری شد
انسان زانوی غم بغل کرده و یک گوشه کز کند ،که دنیا بهم می خورد خوب مثل یک مرد می آمدی با بزرگترها
حرف دلت را می زدی باالخره اینهمه کس و کار دوروبرت البد راهی بنظرشان می رسید ولی باالخره نفهمیدم مقصود
تو چیست؟
یک دختر در فالن جا دیده ای و غلط نکنم یکدل نه صد دل عاشق شده ای ولی اسمش را نمی دانی و مطمئن هم
نیستی او ترا بخواهد و حاال عزا گرفته ای به من بگو چرا؟ شاکر گفت برای اینکه در بی خبری هستم و مهلت نشد
که همه موضوع مربوط به آن دختر را بدانم و ناراحتم اگر می دانستم که در نشان دیگری است و یا آزاد است و مرا
نمی خواهد سه روز ماتم می گرفتم و تمام می شد چون می گویند برای کسی بمیر که برایت تب کند بالتکلیفی و
ندانستن و خواستن شکنجه است دلم می خواهد تکلیفم روشن شود اما نمی دانم از کجا و چطور باید شروع کنم؟
مادر و فرزند حرفهای بسیاری با هم داشتند و باالخره مادر فهمید که دختر مورد نظر شاکر فرزند حاج حسین نجف
زاده بازرگان مشهور تبریزی است ولی این بار و برای اولین دفعه در طول زندگی مشترک خودش با حاجی صابر
نمی دانست چه کار باید بکند؟
مادر شاکر بجای اینکه با همسرش حرف بزند قضیه را با پسر بزرگش خالد در میان گذاشت و کسب تکلیف کرد.
راستش جرأت نمی کرد یا بلد نبود از کجا باید شروع کرده و حرفش را به حاجی صابر بگوید .خالد و عابد دو برادر
بزرگتر کامالً مخالف این مسئله بودند و مادرشان را مالمت کردند که اصالً چرا نشسته و گوش به مزخرفات شاکر
داده و گفتند آنقدر به او رو داده اید که دیگر نمی شود آن را جمع کرد و باز هم گفتند این هم داستان نظام رفتن و
به جای خدمت کتاب خواندن و وارد فلسفه شدن و باالخره آوردن تقریباً یک کامیون کتاب که قیمت آنها بیشتر از
خرج سالیانه منزل بود شده است که به جای سؤال و جواب سه قفسه بزرگ به بلندی یکی از اطاقها تا سقف سفارش
دادند که آقا ناراحت نشوند.
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البته راست می گفتند در آن زمان دیپلمه ها با درجه ستوان دومی و افسری خدمت می کردند و شاکر هم افسر
وظیفه شد و بعد از دوره آموزشی چون جوان بسیار محجوب و مؤدب و برای افسران مافوق پادگان محل خدمت
شناخته و سفارش شده بود ،در ستاد تیپ ،آجودان رئیس ستاد شد و رئیس ،افسری با معلومات ،تحصیلکرده و با
انضباطی بود که با کمال میل او را پذیرفت و او بود که مرتباً به شاکر توصیه می کرد دنباله تحصیلش را رها نکند و
حاال که دور از خانواده است در ایام فراغت بسیار زیادی که دارد ،آنچه را که مورد عالقه اش برای ادامه تحصیل
عالیه در آن رشته انتخاب و با خریدن و خواندن کتابهای مربوطه آمادگی الزم را تا پایان خدمت وظیفه اش بدست
آورده و بعداً وارد دانشگاه شود که هم مشغول می شود و هم موفق.
شاکر از ابتدای ورود به دبیرستان کشش زیادی به ادبیات و هر چه به آن مربوط می شد داشت به نویسندگان بزرگ
و کوچک و شناخته شده و ناشناس عشق می ورزید و از همان وقت با خریدن و خواندن نوشته های این و آن فکر می
کرد که رشته ادبیات و گرفتن باالترین مدرک آن آرزوی خفته در درونش بوده به اضافه مسئله مورد توجه دیگرش
اطالعات عمومی و دانستنیهایش بود که متأسفانه دانشکده ای برای ورود به آن وجود نداشت بنابراین آنرا یک کار
جانبی برای خودش فرض کرده و هر کتاب قطور یا معمولی که در آن از اطالعات عمومی اسمی برده می شد خریده
و خوانده بود می دانست نام پایتخت فالن مملکت که کمتر بگوش کسی رسیده چیست؟ یا واحد پول آنها و یا نوع
محصوالت و شکل پرچم شان چگونه است از همساالن و بعدها از همقطاران دیپلمۀ افسر خود چهار قدم جلوتر بود و
آن همه کتاب که با خود آورده بود همان ها بودند که در زمان خدمتش و در مواقع استراحت بیشتر آنها را خوانده و
مثل عضوی از اعضای بدنش مواظب آنها بود.
برادرانش در این حا ل و هوا نبودند و حوصله این حرفها را نداشتند و هنوز گرد پایان خدمت را از جامه نتکانده
ازدواج کرده و سر خانه زندگی رفته و دنباله روی پدر شدند .فقط شاکر بود که راحت می شد او را گوسفند سیاه گله
فامیل نامید ،با افکار و عقاید مخصوص خودش که تا سن بیست و شش سالگی گریز بی امان از ازدواج داشت!
حال با علم کردن داستان عاشقانه و بهم ریختن آرامش خانوادگی ...ولی موافقت و یا مخالفت آنها مهم نبود .فقط
مادرشان چاره جویی کرده بود و همه می دانستند آنچه حاکم بر جو خانواده به حساب می آید ،رأی حاجی است.
قرار شد زن حاجی با روش خو دش که بنظر آنها برای پدرشان آشناتر و قابل قبول تر از مال دیگران بود موضوع را
با او درمیان بگذارد.
بهر صورت با ترس و لرز و مقدمه و غیره سرو ته قضیه را بریده بریده با شوهرش در میان گذاشته و چشم به دهان
او دوخته و منتظر عکس العمل بود و دلش مثل گنجشکی پرشکسته به قفس سینه اش می کوبید و مرتب آب
دهانش را فرو می داد حسابی ترسیده و در دلش به هر چه اوالد ناخلف بود لعنت می فرستاد و در تمام طول
زندگیشان حرف به این عجیب وغریبی را با شوهرش مطرح نکرده بود حاال این شاکر لعنتی عجیب گره کوری به
همه کالف خانواده زده بود .ولی بهتر از این بود که پدر و پسر بهم بیفتند اگر حاجی داد و بیداد هم می کرد مهم
نبود یک جوری می شد آنرا جمع و جور کرده و روی کسی را به دیگری باز نکرد ،حاجی و زنش که شخص واحدی
بودند ...حاجی صابر اول مکثی کرد استکان را در نعلبکی قرار داده و پکی به قلیان زد و یک جرعه از شربت قند و
لیمو که دم دستش بود بر خالف عادت همیشگی فرو داد و پیدا بود که فکر می کند و بدبخت همسرش چشم از او و
حرکاتش بر نمی داشت واقعاً نیمه جان شده بود.
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حاجی یکمرتبه شروع کرد با صدای خیلی بلند خندیدن حاال نخند و کی بخند بطوری که اشک از گوشه چشمانش راه
افتاد این بلندترین خنده و قهقهه ای بود که زن او در تمام مدت زندگیشان از او شنیده بود و تا اندازه ای ترس او
زیادتر شد چون مردان آنها هرگز نه بلند می خندند و نه با صدا می گریستند در شادی ها هلهله و در مصیبت شیون
به عهده زنان بود آن هم در آن زمان که دیوارهای عرف و عادت رفیع و بلند بودند که گذر از آنها و جایگزینی
سلیقه ای از نوع دیگر ،غیر ممکن می نمود.
بعد از خنده مکرر حاجی سکسکه زنان گفت برای این بود که شاکر مثل الک پشت سرش را در الک خود فرو برده
و این گوشه و آن گوشه پنهان می شد و زن نمی فهمید که این حرفها تهدید و یا تصدیق و تأیید هستند و همچنان
آرام زنجیر یکی از دستبندهایش را صاف می کرد .باالخره برای خودداری باید کاری انجام می داد و این آسانترین
آنها بود.
حاجی صابر آرام و جدی شد و گفت گرچه هزار گرفتاری داریم ولی همین فردا پس فردا خالد و عابد را باهل و گل
روانه تبریز می کنیم که به بهانه کار سؤال هم بکنند ببینند دختره شوهری و یا نامزدی ندارد ،کله شق خواستگاریش
کنند .آدم که نکشته ایم بترسیم اگر شوهر موهر داشت که قضیه تمام است و اگر نداشت که خیلی دلشان بخواهد
که شاکر من پسر عزیز دردانه ام دامادشان شود .اگر بهانه مرغ هوا و صدف دریا را هم بگیرند فراهم خواهم کرد.
چه عیب دارد یک عروسمان هم خارجی باشد مگر همه اش باید در خودمان بلولیم زن خوب در همه جا پیدا می شود
تبریز و تهران و اهواز ،آبادان ندارد پس اگر درد شاکر آب و هوا نبوده دختره هم می تواند هوای اینجا را تحمل
کند این که ماتم ندارد با امید به حق ما کارمان را می کنیم صالح ومصلحت بدست اوست و با اشاره به آن دورها و
باالها و بارگاه پر از ستاره و نورانی و روشن خدا گفت یا نصیب و یا قسمت؟ بعد به همسرش گفت برو به پسرت بگو
مردباش به خدا توکل کن مردان خدا بی صبر و ضعیف نیستند و نباید هم باشد حاال که این طور می خواهد یا اهلل .و
وقتی گفت این استکان که خالی است .زنش فهمید موضوع تمام شده و حتی یک کلمه دیگر حرف نزد و فوری یک
چای خوش طعم و بو و داغ جلوی حاجی گذاشت و لبخندی به پهنای همه صورت بر لبان هردوی آنها نشست.
روز راه اف تادن خواستگاران و حرفهایی را که قرار بود بگویند حاجی صابر تنظیم کرده بود همان طور که بنا بود بدون
سر و صدا و خسته و کوفته وارد تبریز شدند و از دفتر گاراژ آدرس بهترین مهمانخانه را گرفتند از هوای سرد آنجا
تعجب کرده ولی با اطالع از تفاوت دمای هوا خوشبختانه مج هز آماده بودند سریع جابجا شدند و آدرس جای خوب و
درجه یکی را هم از دفتر هتل برای خوردن غذا گرفتند.
وسیله کارمندان مهمانخانه در نیم ساعت اول در چپ و راست خیابانی که هتل در آن قرار داشت ورود امیر کویت و
همراهان به مهمانسرای آن ها دهن بدهن پخش شد .هیئت چهار نفر بودند دو پسر حاجی و یکی از دامادهایش و
یکنفر از کارمندان میانسال و محترم و مقام باالی شرکت که هیبت و لباسهایشان حدس مردم را راجع به کویتی بودن
آنها به یقین بدل می کرد.
قرار شد آن شب اقدامی نکنند .استراحتی کرده و فردا صبح به تجارتخانه حاجی نجف زاده مراجعه نمایند .شب ،بعد
از گشت و سیری در خیابان اصلی تبریز و تماشای مغازه ها و مردم چون سوز و خنکی آن هوا برایشان زیادی بود
لرزان به هتل برگشتند و بعد از مشورتی راجع به فردا که چگونه و از کجا باید شروع کنند و چه بگویند کارمند
دفتری که بزرگتر از همه بود و با لهج ه غلیظ و دوست داشتنی جنوبی حرف می زد گفت من شروع می کنم اگر نه
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گفتند به من گفته اند .پسران و داماد حاجی صابر کنف نمی شوند و اگر جوابشان بله بود و با ما راه آمدند بقیه قضیه
را شما آقازاده ها دنبال کنید.
صبح بعد از صرف صبحانه و صفای سروصورت پرس و جو از اطالعات هتل شروع کردند که از کدام راه و چگونه
باید به بازار بروند با در نظر گرفتن جانب احتیاط نامی از حاجی آقا حسین نجف زاده به میان نیاوردند معلوم شد
خیلی دور از محل نیستند با دادن انعام یکنفر راهنما از هتل همراهیشان کرد و بعد از چند دقیقه به سر بازار رسیدند
و با پرداخت انعام دیگری همراه نامحرم را مرخص کردند و در طول بازار راه افتادند گرچه قیافه ها ناآشنا بود ولی
بازاریها عادت داشتند همه جور آدمی را ببیند و بنظرشان غیر عادی نیامد که چند نفر تازه وارد غریبه آدرس حاجی
نجف زاده را بپرسند با دو سه بار سؤال و جواب به در حجره رسیدند.
حاجی تازه آمده بود و با دو نفر صحبت می کرد راه می رفت و به نمونه هایی اشاره می کرد .با ورود هیئت جنوبی
تقریبا همه ساکت شدند از لهجه و سالم و علیک گفتن آنها مشخص بود که غریبه اند حاجی با خودش فکر کرد که
نظیر این قیافه ها را قبالً دیده و لهجه آنها برایش ناآشنا نیست .بدون تأمل پرسید کدام یک از شما آقایان فامیل
عربشاهی هستید؟ عابد و خالد گفتند ما دو نفر پسرانشان و آن آقا داماد و نفر دیگر هم از همکاران پدر ما هستند
حاجی تا بناگوش لبخند زد و گفت عجب شباهتی همین چند وقت پیش بود آقا شاکر عربشاهی اینجا بودند ما خبر
نشدیم که شما خواهید آمد آقایان رانندگان کجا هستند البد با کمکهایشان مشغول تحویل کاال می باشند .به هر
صورت خوش آمدید صفا آوردید .صندلی تعارف کرد همه نشستند و فوری با سینی چایی و ظرف شیرینی پذیرایی
شروع شد.
حاجی پرسید کارتان چند وقت طول می کشد و چند روزه سرافرازمان می کنید .اجازه بدهید به منزل خبر کنم که جا
و مکانتان را مرتب کنند که بعد از استراحت به کارهایتان برسید.
خالد گفت مزاحم نمی شویم ما دیروز عصر رسیده و در مهمانخانه هستیم و ماشین و راننده شرکت هم همراهمان
نیستند .مقصودمان این بار تحویل دادن کاال و بارگیری نیست و اال اینهمه آدم با هم راه نمی افتادیم .آمدیم بعد از
عرض سالم و ادب آدرس منزل را بگیریم .اوایل غروب خصوصی خدمتتان خواهیم آمد .کار تجارتی نیست عرض
دیگری داریم که آقای دزفولی که بزرگتر ما هستند خدمتتان خواهند گفت و یک ساعتی بیشتر مزاحمتان نخواهیم
شد .حاجی با تفکر پرسید پس دوست ما آقا شاکر چطور تشریف نیاورند .اقالً بیشتر از شما اینجا را می شناختند.
برادرش جواب داد فعالً نشد انشاءاهلل بعداً برای دستبوسی خواهد آمد حاجی فکر هایی کرد ولی نمی شد برویش
آورده و یا مستقیماً سؤالی کند درست نبود.
با وجود اصرار واقعی حاجی برای با هم نهار خوردن ،با عنوان کردن کار داریم و بعد خدمت می رسیم .قرار شد از
طرف حاجی آقا ،یک راهنما در ساعت تعیین شده به هتل محل اقامت آنها دنبالشان رفته و تا خانه آقای نجف زاده
برساندشان .بهرحال بعد از خداحافظی و به امید دیدار در غروب آن روز دوباره راه آمده را برگشتند.
بعد از خوردن نهار و استراحت هر چهار نفر در ساعت معین حاضر و آماده در سالن انتظار پایین نشسته بودند که
بالفاصله راهنما هم رسید و با ادب و احترام گفت آقا منتظر شما هستند.
این بار هم مهمانان در عمارت اصلی پذیرایی می شدند خانه خیلی عالی و مجلل و در ورودی ساختمان سالن کوچک
و بسته ای بود کامالً مفروش با آیینه قدی بسیار بزرگ دور طالیی فلزی تا بلندی سقف و مقابل آن میزی از همان
جنس با شمعدان های زیبا و ساعتی عجیب و غریب در میانشان که در حقیقت مجسمه ای حیرت انگیز اسبی بود که
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ساعت زیر دوپای معلق اسب در جلو جاسازی شده بود یک مبل دو نفره در طرف چپ با میز و گلدانی پر از گل و در
طرف راست جالباسی برنزی منحصر به فرد.
حاجی شخصاً تا سر پله ها به استقبال آمده ودو پسرش هم با او بودند بعد از خوش آمد گویی وارد سالن پذیرایی
اصل ی شدند خالد بعدها تعریف کرده بود در تاالر آنها هزار تا چراغ روشن بود که البته هزار تا نبود .اما از سقف سه
چلچراغ دانه اناری پیاله دار کمرنگ و پررنگ آویزان بود که می شد حدس زد در هر کدام بیش از بیست المپ
روشن است.
سالن بزرگتر از دویست متر و با کف مفروش از بهترین فرشها و دورتادور مبل های مخمل و همه در و پنجره های
مجلل مخمل ارغوانی و شرابه های طالیی با چین و شکن و در گوشه و کنار کاسه و بشقاب بزرگ گل مرغی و روی
میزهای کوچک جلوی مبل ها پر از انواع و اقسام تنقالت و شیرینی مثل اینکه قرار بود از پنجاه نفر پذیرایی کنند.
این اوضاع باعث حیرت و بالنتیجه مقداری سردرگمی واردین شد که ای بابا چه شکوه و جاللی شاید خود آنها از نظر
مال و منال و سرمانه غنی تر از حاجی بودند ولی هر شهری رسمی دارد و مردمان با همان رسوم زندگی می کنند .در
شهر آنها اینهمه دنگ و فنگ نبود منزل پدری و پدر دامادها و پدرزن هایشان در آن شهر نمونه وسعت و عظمت و
پروپیمان بودن به حاساب می آمد ولی نه مثل این جا که نصف سقف و دیوارها وستون های وسط سالن از آیینه بوده
و هزار ستاره در آن ها بدرخشند .حسابی هول شده بودند .حتی آقای دزفولی که عمری از او گذشته وبا غیرمحلی ها
و مأمورین اداری رده باال آمد وشد داشت سالن فرمانداری شهرستان را در مقایسه با اینجا حقیر تصور کرد.
خالصه مأمور بودند و معذور باید حرفشان را می زدند .خالد با خودش گفت از بس این شاکر را لوس و ننر بار
آوردند و هرچه خواست آماده جلویش گذاشتند .تا بیست و پنج سالگی که کسی را نپسندید و نخواست و حرف هم
گوش نکرد حاال هم که خواسته ببین از آن سر دنیا قالیش را می خواهد به کجا بند کرده و چه شاه ماهی را صید
کند .البد خواسته ما و پدرمان را با اینهمه اعتبار و آبرو که در شهر خودمان داریم ،مسخره دست ترکها کند .توی
دلش خ الی و حوصله فکر کردن به علت سفرشان را از دست داده بود .ولی باالخره باید شروع می شد .خوب شد
آقای دزفولی تکلیف را روشن کرد واال صد سال نه عابد و نه خالد و نه دامادشان وارد اصل ماجرا نمی شدند.
بعد از صرف چای و شیرینی آقای دزفولی سینه ای صاف کرده و بسیار مسلط و شجاعانه گفت حاجی آقا غرض از
مزاحمت پرس و جو برای یک امر خیر است و بدون مجالی برای سؤال ،ادامه داد می خواهیم بپرسیم اگر سرکار
خانم دخترتان آزادند عقد کرده و شیرینی خورده نیستند و جنابعالی هم موافق هستید ،بعد از پرس و جو و تحقیق
که حق هر خانواده و پدری اس ت چنانچه نظرتان با ما بود ،آقازادۀ حاجی ،کوچکتان آقا شاکر را به غالمی قبول کنید.
در طول این چند دقیقه سخنرانی ،از بس خالد و عابد دستهایشان را فشار داده بودند دیگر حسی در آنها نمانده،
وضع دامادشان هم بهتر از آنها نبود و مرتباً جای پاهایش را عوض می کرد.
حا جی نجف زاده سر را پایین انداخته چند لحظه سکوت کرد .ولی ابداً در ظاهرش تعجبی دیده نمی شد بعد از سرفه
ای دروغی و مصلحتی و صاف کردن سینه گفت دخترم شیرین خورده کسی نیست .مثلی است معروف که می گویند
دختر خوب مثل سیب سرخ و آن باالی درخت است هر کسی رد شود سنگی به طرفش پرتاب می کند قسمت هرکه
باشد از درخت می افتد خدا کند سنگ انداز آدم صالح باشد که اگر هم افتاد ،جلوی پای کسی بیفتد که سرش به
تنش بیارزد .صدها سنگ بطرف سیب سرخ ما و درخت آن پرت شده که یا قسمت نبوده و یا مصلحت و همچنان
سرجایش شاد و شاداب باقی است .ولی هیچ می دانید فاصله بین شهرهای ما چقدر زیاد است؟ من همین یک دختر
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را دارم برادرزاده خودم در تهران تجارتخانه دارد و مدتهاست خانم برادرم و پسرش خواستگار پروپا قرص دخترم
هستند ولی دل ما رضا نشده که حتی او را بدست آنها آن دورها در تهران بسپاریم .گرچه می دانم از خود ما بیشتر
هوای او را خواهند داشت! شاید هم هنوز قسمت نیست .شنیده و می دانم که خانواده شما عالوه بر اینکه اصل حمل و
نقل جنوب را در دست دارند صاحب امالک و اموال زیادی هستند که مارا می خرند و آزاد می کنند ماشاءاهلل خود آقا
شاکر هم که محتاج تعریف من نیست هر که او را دیده گفته واقعاً به از شما نباشد بی نظیر و بی همتاست چه از
صورت وچه از سیرت ولی من حاال نمی توانم بله و خیر بگویم الزم است مسئله را با خانم اینها در میان بگذارم و نظر
آنها را هم بدانم عالوه بر آن بدون شک به شهر شما و بازدیدتان خواهیم آمد می گویند هر دیدی باید بازدید داشته
باشد واال رابطه ها بهم خواهد ریخت .حتماً خواهم آمد و از نزدیک با آقای عربشاهی بزرگ آشنا و رودررو رنباله
حرف را در آنجا خواهیم گرفت و از جا بلند شده و به این ترتیب سروته قضیه را بهم آورده و موضوع را تمام کرد.
همین مطلب که دخترم آزاد ا ست ،مایه امیدواری برای هیئت خواستگاران شد که اینهمه راه را بیهوده نیامده اند .بقیه
را خدا باید جور می کرد از همه عصبانی تر عابد بود که قبالً هم کارهای شاکر را بچه گانه و احمقانه تعبیر می کرد و
ابداً او را قبول نداشت .البته ته دلش!
در خانواده آنها رسم نبود کسی با کسی حتی بلند و با تغیر حرف بزند چه رسد به توهین و مالمت علنی و رودررو.
می خواستند بلند شوند و زحمت را به قول خودشان کم کنند که نجف زاده گفت به به اختیار دارید دویست سیصد
فرسخ بیشتر راه آمده اید که یک چای تلخ بخورید و بروید .آقا برای ما سرشکستگی درست نکنید من به خاطر
اینکه گفتید کار خصوصی با من دارید بقیه را یک ساعت دیرتر وعده گرفته ام حاال است که از در برسند شام را در
خدمتان خواهم بود از حاجی اصرار و از مهمانان انکار که بیشتر از این مزاحم نمی شوند باالخره نجف زاده موفق شد
که کمی بعد مهمانان از راه رسیدند.
حاجی برای رفع هر شبهه ای مسئله خصوصی خواستگاری را مطرح کرد و گفت یکی از آقایان داماد حاجی عربشاهی
دونفر پسران و آقای چهارمی بزرگتر و همکار حاجی آقا هستند و به خاطر همین مسئله تشریف آورده اند .مورد آقا
شاکر مهمان قبلی هستند که به خاطر شرم حضور و عرف و عادت در مراسم شرکت ندارند .حرف را طوری مطرح و
با افتخار گفته بود مثل اینکه کامالً موافق است بعد هم گفت من هم همراه چند نفر از شما که بتوانید با هم سفری به
جنوب خواهیم داشت .من که می دانم اعتبار و نام خانواده و همه چیز رو به راه است ولی نمی شود که دیدن را بدون
بازدید گذاشت.
قهقهه ای زد و ظرف باقلوایی که دم دستش بود برداشت و به همه تعارف کرد و گفت دهانتان را شیرین کنید همه
فهمیدند که حاجی نجف زاده راضی از این خواستگاری است ولی کسی به روی خودش نیاورد.
مهمانان کم و بیش شاکر را قبالً دیده بودند و اعتراف می کردند که او شایسته ترین و خوش قیافه ترین جوانی است
که دیده اند پدرش هم شناخته شده بود بنابراین جز دوری راه حرف در بین نبود و نمی توانست باشد شوهر خواهر
نجف زاده گفت انشاءاهلل بعد از سفر و رفت و برگشت دفعه دیگر برای امر خیر دورهم خواهیم بود و همگی گفتند
انشاءاهلل با توکل به خدا.
این بار خواستگاران فهمیدند که واقعاً تا اینجای کار تمام است ولی حاجی گفته بود هنوز نظر و عقیده دختر و
همسرش را نپرسیده بلکه هم اصالً نمی پرسید حرف حرف رئیس خانواده بود.
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در اطاق انتهایی چسبیده به تاالر بزرگ خانمها دور هم نشسته و در کوتاه مدت فهمیدند از بندر خواستگار آمده و در
اطاق سفره خانه جنب تاالر میزی برای شام چیده بودند که نه تنها دوستان جنوبی نظیر آنرا ندیده بودند بلکه برای
خود تبریزی های قوم و خویش دعوت شده نیز بیادماندنی شد .همین طور سفره جداگانه برای خانم ها هم در آن
اطاق گس ترده شده بود و مگر نه اینکه آنها به هر بهانه ای دور هم جمع می شدند ،چه علتی پذیرفتنی و شیرین تر از
حرف عروسی و خواستگاری و شادی می توانست در میان باشد.
فردا صبح آقای دزفولی تلگرافی به این متن برای حاجی عربشاهی فرستاد :ضمن عرض سالم ،تبریک .هفتاد درصد
مأمور یت انجام ،سی درصد بقیه وسیله طرف مورد معامله حضوراً گفته خواهد شد .به زودی منتظر هیئت آذربایجانی
باشید .فردا حرکت ،همگی سالمت ،عرض سالم دارند.
تلگراف زودتر از مسافران رسید خوشحالی شاکر و پدر و مادر و حتی مادربزرگش صدبرابر بیشتر از حد معمول بود
تا رسیدن برادران و دامادشان ،شاکر حتی نمی توانست در یک جا آرام بگیرد.
باالخره مسافرین وارد شدند تعریف ها و صحبتها زیاد و مثل همه اتفاقات دنیا همراه با هیجان و آشفتگی و سؤال و
جواب بسیار بودند چندروز بعد تلگرافی هم از حاجی عربشاهی به دست نجف زاده رسید که با خوشحالی منتظر خبر
ورود و دیدار آنهاست! همه منزل عریض و طویل حاجی صابر خانه تکانی شد مفصل تر از خانه تکانی شب عید و
مرسوم بین همه ایرانیها مطابق رسوم خود همه جا را آماده پذیرایی میهمانان عالیقدر کردند .همه چیز نظم و ترتیب
بیشتر از قبل به خود گرفت حتی دفتر و توقفگاه کامیون های غول پیکر از مرز سی و دو گذشته هر کدام که در محل
بودند ،شسته و رفته شده و در جای خود برق می زدند درست مثل اینکه قرار است یک مقام عالی مملکتی از آنها
بازدید کند چپ و راست رفت و روب شده بود .فقط منتظر تلگراف آنها بودند تا به مدل خودشان به استقبالشان
بروند.
باالخره خبر رسید مطابق متن تلگرام و حدس و یقین باید سه روز دیگر حوالی بعدازظهر نزدیکی شهر می رسیدند
پیشنهاد جالبی از طرف حاجی فیضی شد به این صورت که ده کامیون هم در صف استقبال کنندگان باشد .ابتکار
خوبی به نظر می رسید هم احترام بود و هم نمایش قدرت دو بعدازظهر به طرف آبادان راه افتادند راه دیگری وجود
نداشت و باید مهمانان از همان راه وارد می شدند همه مرتب این طرف و آن طرف جاده ایستاده حاجی و همراهان با
سواری آمده بودند .قلب شاکر طفلکی دائم می خواست از قفسه سینه اش بیرون بپرد.
هوا در آذرماه عالی و مثل اوائل تابستان در تبریز بود باید مهمانان کم کم می رسیدند استقبال کنندگان دو ساعت
زودتر راه افتاده و کمی دورتر از ورودی شهر متوقف شده بودند .هرکس چیزی می گفت.
آن طرف هم در تبریز فوری حرفها به بیرون درز کرد در عرض یک هفته به گوش آشنا و غیرآشنا و هر که فامیل
حاجی را می شناخت رسید که پسر امیر کویت به خواستگاری دختر نجف زاده آمده و حاال حاجی و همراهان می
روند کویت قرار و مدار بگذارند.
در شهر ها چه بزرگ و چه کوچک ،حرفها زود پخش می شوند و با نظرات شخصی که مردم در تکرار مجدد برای
دیگری به آن اضافه می کنند یکی را شوهر داده وبرای دیگری زن می گیرند و هزار موضوع کوچک و بزرگ که
حقیقت وجود آن یک مشت آب است در تعبیر و تفسیر تبدیل به نهر رودخانه و دریا که بستگی به انصاف و مقدار
اغراق گوینده و شنونده دارد ،جلوه گر می کنند.
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شروع این قصه هم احتمال اشتباه در اول ورود عربشاهی ها به تبریز و اعالم کویتی بودن آنها از طرف یکی از
مسئولین هتل بوده که شاید هم عمداًخودشان را مهماندار ولیعهد کویت معرفی کرده بودند .بهر صورت کویتی ها به
دهان مردم افتاد و تا آخر هم قبول نکردند که غیر از کویت جاهای مشابه دیگری خیلی وسیع تر از آن جا در جنوب
ایران سر بر شانه هم گذاشته اند و البته باید پذیرفت که از نظر قیافه و زبان شکل و شمایل اهالی شهر و شهرهایی
که عربشاهی در آنها زندگی می کرده شباهت زیادی با همانهایی که مردم تبریز شنیده بودند داشتند.
در بندر هم پخش شد که شاکر عربشاهی عاشق دختر حاکم تبریز شده و پدر دختر برای شناختن و دیدن وضعیت
خانواده او راهی این شهر شده و می خواهد که ببیند که راست می گویند که شرکت حاجی صدتا ماشین دارد و ستون
های خانه او از طال است و اینجاست که صداقت مثل یک کالغ چهل کالغ به نظر واقعی می رسد کافی است حرفی به
دهنها بیفتد و حت ی در حد حقیقت باشد و هر شنونده یک کلمه فقط یک کلمه به آن بیافزاید معلوم است که شرح
ماجرای یک خطی از زبان نفر پنجاهمی باید یک صفحه روزنامه را پر کند.
عده ای هم شنیده بودند که می گویند فالن روز خانواده داماد با کامیون های پر از گل به پیشواز می روند و آنها هم
به دیگران گفته و چندین نفر کنجکاو و بیکار هم رفتند ببینند چه خبر است و باالخره سر راه مهمانان واقعاً بیش از
صد تماشاچی زن و مرد و بچه چنان سروصدا و هیاهوی پیش بینی نشده ای به وجود آوردند که در عاقبت به حساب
پیشواز از مجلل قدرت و دستور حاجی صابر گذاشته شد.
با رسیدن دو سواری حامل مهمانان و با شناختن بیشتر کسانی که می شناختند و در کنار جاده ایستاده بودند ماشین
ها متوقف و مسافرین پیاده و بهم معرفی شدند و پس از آن جای چند نفر از مهمانان ومیزبانان عوض شده و به
طرف شهر راه افتادند.
طبق قرار قبلی پنج کامیون که البته پر از گل نبودند از طرف راست جاده پشت سر هم و با چراغهای روشن و پنج
کامیون سمت چپی پشت سواریها و باز هم با چراغهای روشن حرکت کردند ماشینهای غول پیکر همه یک رنگ و
یک اندازه و با آرم عقاب بال گشوده بود مردم بدون جهت و آشنایی هم سرک کشیده و هم دست می زدند .نجف
زاده و همراهان از این استقبال عجیب و مجلل مات و مبهوت و ساکت به یکدیگر نگاه می کردند.
این یک افسانه بود منتظر همه چیز بودند جز این پیشواز باورنکردنی ماشینهای جلویی برای گرد و خاک نکردن
آرام و دنبال هم رو به خانه حاجی راهنمای ماشینهای عقبی بودند و این کاروان عجیب و غریب باالخره به در بزرگ
باغ منزل عربشاهی رسیدند و باعقب کشیدن به کنار دیوار باغ راه را برای ورود ماشین های سواری باز کردند .همه
دروهمسایه ها به بیرون ریخته و تماشا می کردند و دوسه نفر که فضول تر بودند وقتی همه سرنشینان را مرد دیدند
پرسیدند :پس عروس کجاست؟
اداره امور از عهده همه خارج شده و نجف زاده متحیر و خوشحال و باد به غبغب انداخته و سربلند نزد قوم آشنای
تبریز و باالخره جلوی عمارت پیاده شد و بقیه هم به دنبال او همه پشت سرهم رسیدند و با هم به تاالر پذیرایی
هدایت شدند.
بعضی از پنجره ها با ز و هنوز هوا مثل اواسط بهار در تبریز دلپذیر بود .نوع زندگی ،اثاثیه و تزیین در آن دو شهر
متفاوت بود ولی به هر صورت منزل حاجی عربشاهی بیش از اندازه پروپیمان و گرانبها به نظر می رسید و چون در
آن شهر بندری زندگی می کردند بیشتر اثاث خارجی و نفیس و خانه پر از لوازم بی نظیر بود.
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بعد از دو روز مذاکره و گردش و مهمانی باالخره توافق نهایی بعمل آمد صحبتهای خصوصی بین دو پدر خانواده رد و
بدل و قرار الزم را گذاشتند و باز هم این دل شاکر بود که آرام نمی گرفت و هنوز جوش می زد و منتظر بود.
مسافران بعد از خداحافظی بی سروصداتر وآرامتر از موقع ورود ولی با تشریفات بدرقه شدند .چیزی که با خود
همراه بردند هدیه های فراوان بود در حدود چهل قواره پارچه نفیس و بی مانند و بنا به رسوم دستبند گردن بند و
گوشواره و یک سربند و گل سینه ای مخصوص و بزرگتر از یک کف دست با آویزهای فراوان از یاقوت و فیروزه و
انگشتری نفیس و مناسب همه آنها تحفه ای بود برای عروس آینده و نشانه نامزدی.
انگشتر اصلی را برای بعداً و سر عقد گذاشته قرار شد نامزدی و عقد در تبریز و عروسی و مراسم آن در شهر داماد
برگزار شود و باید مهمانان هر دو طرف رنج سفر را که اگر زحمتی داشت قبول کرده یکبار اینطرفی ها رو به تبریز
و بعداً همه با هم دوباره به خرمشهر برگردند.
آخرین نفری که از این همه خبر مطلع شد شاکر بود چون شرم حضورش مانع از سؤال و جواب و خود را در میان
انداختن بود .خیال می کرد همه اینها رویایی بیش نیست و خواب می بیند روزها می گذشتند در هر دو منزل غلغله
بود در خانه های نجف زاده و عربشاهی شادی و سرور مانند شاخه های نیلوفر از در و دیوار باال رفته و به گل های
امید و آینده خوب نشسته بودند و همه از ته قلب خوشحال و در تدارک بودند تلگرامها ردو بدل و قرارها دوباره
یادآوری شد.
از طرف عربش اهی تقریباً همه قوم و خویش بچه و بزرگ و زن و مرد دو روز قبل از چهارشنبه آخر سال روبه تبریز
راه افتادند به همه اطالعات الزم داده شده و اختالف هوا را حساب کرده و می دانستند از آب و هوای بهشتی شب
عید این طرفها در خطه آذربایجان خبری نیست .در شهر خودشان همه جا پر از بوی مخصوص و دلپذیر عید بود
درختها عالوه بر برگهای سرسبز به گل و شکوفه نشسته و سبزه ها شاد و سرزنده و محکم سراز خاک بیرون کشیده
بودند و تصور اینکه در شهری هنوز شاید برف هم ببارد مشکل بود ولی باید چند روز در شهر عروس می ماندند.
تعلیمات الزم را برای پوشاک گرم و کافی به آنها داده بودند.
عبور از گردنه شبلی برای همه مسافران جنوبی تجربه ای تکرار نشدنی و غیر قابل باور بود بعضی ها آنهمه برف را
یک جا در طول عمرشان ندیده بودند .عده ای واقعاً می ترسیدند حتی زیر لب می گفتند ای بابا مگر فقط در دنیا
همین یک دختر بو د که باید از اینهمه کوه و کمر یخ زده وهول انگیز رد شده و او را به اسم عروس برداشته و دوباره
بالفاصله این راه خطرناک و عجیب را برگردیم .اگر ترس و شرم از عربشاهی ها در بین نبود حتماً عده ای از خبر
شرکت در این عروسی گذشته و قید این سفره دلهره آور و ترسناک را زده و از نیمه راه بر می گشتند ولی افت
بزرگی بود نمی شد رفیق نیمه راه باشند.
باالخره رسیدند و این بار نجف زاده سنگ تمام برای پیشواز گذاشته بود با سالم و صلواۀ موکب داماد وارد و هرکس
فراخور مقام و موقعیت در جای مناسب که قبالً حاضر و آماده بود اسکان داده شد .از زمین و آسمان منزل نجف زاده
گل و سبزه و بیدمشک و سنبل عید می بارید ولی باغچه ها هنوز زیر پوشش برف مانده و جاده ورودی از در باغ تا
عمارت بزرگ را از یخ و برف برای عبور خالی کرده بودند .ولی بقیه جاها پر از برف بود و نشان می داد که بارش
سنگین در دو سه روز گ ذشته آن جا ها را پوشانده بخاری ها روشن و گرم و پنجره ها بسته و به نظر مهمانان غیر
قابل باور می آمد که در یک طرف مملکت سرما و بوران بیداد کرده و در جای دیگرش گل و سبزه و الله همه دشت
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و دمن را دربر بگیرد .ولی باالخره دنیا است با هزار چهره حتی در پهنه به هم چسبیده مملکتی واحد و زیرپرچم یک
حکومت باید سفر کرد تا فهمید چقدر تفاوت و دگرگونی بین وسعت پهناور و شهر های آن وجود دارد.
تحویل عید آن سال حدود ساعت ده و چهل و چهار دقیقه و چندثانیه بود قرار
گذاشته بودند پس از صرف نهار عید که تهیه و تدارک آن دست کمی از یک جشن مفصل عروسی نداشت حدود سه
بعدازظهر مراسم عقد را انجام دهند عروس را مثل اینکه در هفت سوراخ پنهان کرده بودند چون کسی او را ندیده
بود اطاق عقد و سفره مطابق رسوم خود آنان به وسیله خانم های سفید بخت فامیل و به دست آنان چیده شده بود.
شاکر این بار حتی از دور هم یک نظر دخترک را ندیده بود .این فقط شاکر نبود هیچکس او را ندیده بود همه با خود
فکر می کردند خدایا پس چه موقع این عروس را رو می کنند و آن ها می توانند او را ببینند .مادر شاکر به طوری که
کسی نشنود خیلی خصوصی از پسرش پرسید چرا الاقل یک نظر عروس را به ما نشان نمی دهند .می دانی بعد از این
همه الم شنگه اگر سر سفره عقد به جای آن حوری پری که تو را این طور دیوانه کرده و تعریفش را برایم کرده ای
مادر فوالد زره را هم بنشانند راهی برای فرار نخواهیم داشت .این همه جماعت سبیل از بنا گوش دررفته یعنی دایی
و عمو و پسران آن ها و دوست و آشنا و فامیل که همه جمع هستند مجال سالم در رفتن را به هیچکس نخواهند داد.
بیچاره شاکر خودش هم ترسیده بود و فکر می کرد چه رسم احمقانه ای ،برای آن هایی که معتقدات مذهبی بیشتر
از این ها هم دارند یک نظر دیدن نه تنها حالل بلکه واجب است .اگر قرار است چشم نامحرم به کسی از این ها نیفتد
اقالً صورت دده خانم مثالً چادر به سر را در حال رفت و آمد و کار که همه دیده اند .خوب اقالً دخترِ را یک دقیقه به
حاجی بابا و مادرم نشان می دادند خود من برای دوباره دیدن به جهنم ،نخواستم!
نخیر عروس آب شده و به زمین رفته بود .مادر عروس دو سه بار با شاکر روبرو شده و با لبخند سالم و احوالپرسی
کرده ولی مگر می شد پرسید خانم ببخشید دخترتان که اسمش را هم هنوز نمی دانم و جرأت نداشته ام بپرسم کجا
تشریف دارند؟ مگر امروز عقدکنان نیست پس چرا غیبشان زده؟
شاکر و مادر و پدر و خواهران و بر ادران و زنان و شوهران و فرزندان آن ها دسته جمعی در عمارت جا داده شده
بودند .نزدیک ساعت دو و نیم و پس از صرف نهار با هزار دلشوره داماد شسته و رفته و حاضر و آماده نعوذباهلل مثل
حضرت یوسف با جمال بی مانند و صالبت باور نکردنی برای یک جوان بیست و پنج ساله روی صندلی سالن نشسته
خودش را به دست سرنوشت سپرده بود .در دلش به خدا التماس می کرد ای پروردگار کمک کن نگذار آبرویم
برود من که نمی دانم چه خواهد شد تو به دادم برس که پیش قوم و قبیله سرافکنده نشوم .اقالً کاش آن همه تعریف
نمی کردم آنقدر واضح دخترک را در ذهن مادر که بدون شک به همه گفته ،به تصویر کشانده ام که بهتر از خود من
همان ترکیب صورت و طره مو را همان خرمن طالیی را که یک ثانیه دیدم می شناسد که نمی شود اقالً به خاطر
مصلحت هم شده صدایم درنیاید.
هیجان آخرین لحظات مجردی و ورود به دنیای ناشناخته تأهل و ازدواج را غالب دامادها با دلشوره دوست داشتنی و
دلپذیر می گذرانند .ولی ترس و پشیمانی و بالتکلیفی مثل خوره به جان این داماد شاخ شمشاد که واقعاً شایستگی
لقب شاخ شمشاد را داشت چنان افتاده بود که نفسی برایش باقی نمانده بود .بیا و برو غریبی را می دید در بزرگ باغ
باز شد و درشک ه ای وارد و جلوی پله ها ایستاد آقا آماده بود عاقد و همراهان با دفتر و دستک و غیره.
پسر نجف زاده دوان دوان به عمارت مهمان آمد و با خوشرویی و شادی بعد از سالم و احوالپرسی مجدد گفت
آقاجانم فرمودند اگر آماده اید تشریف بیاورید آن طرف می خواهند بنویسند شما هم باید باشید .شاکر آهسته با
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خود گفت گردنم بشکند می دانم باید بیایم و بلندتر جواب داد الساعه خدمت می رسیم .هیئت دامادان در حال
خروج از در ساختمان مهمان بودند که دو درشکه تمیز و براق که هفت هشت خانم چادر مشکی به سر در آن ها
نشسته بودند از در باغ وارد و به طرف پله ها رفتند در میان آن ها یک نفر چادر غیر مشکی به چشم می خورد
پوششی به رنگ سفید یا صورتی کمرنگ و از سر تا پا پوشیده که حتی ذره ای هم از چهره اش بیرون نبود و دیده
نمی شد.
این هم مرکب عروس بود که بعداً معلوم شد قبل از ورود هیئت مهمانان به خانه عمه اش برده شده و مشغول حاضر
و آماده شدن بوده و حاال بعد از تحویل سال برای اجرای خطبه عقد همراه خاله و عمه و زن دایی و زن عمو به منزل
نجف زاده وارد می شدند.
پشت سر این هیئت دسته ارکستر آذربایجانی اصیل با سر و صدا و دایره و تار و تنبک وارد شده و در اطاق جنب
تاالر بزرگ نشستند سفره خانه و اطاق پهلویی آن که اطاق عقد بود برای خانم ها و تاالر بزرگ برای آقایان در نظر
گرفته شده بود هر دو اطاق مخصوص خانم ها از طرف بالکن ها درِ جدا داشتند و الزم نبود خانم ها از میان
تاالر عبور کنند.پیش بینی همه چیز شده واجرا بدون ایراد بود.
با وجود اینکه عقد کنان خصوصی وقرار بود جشن مخصوصی فرئای انروز برگزار شود ذر اتاق خانم ها بیشتر از
سصت هفتاد نفر از طرفین وبچه هایشان قیامت به پا کرده بودند وهمه سرک می کشیدند که عروس بسته بندی
شده را ببینند که نامفق بودند روی سر او چادر گلدارسفید نه چندان نازکی انداخته بودند که هیچ چجیز را نمی شود
دید.
اقایان بین در تاالر وسفره خانه که حاال گشوده و پرده هیش هم کنار زده شده بود نشسته و همراهشان دفتر دستک
و غیره را مرتب می کردند همه چیز قبال اماده شده وفقط باید خطبه خوانده می شد که شد.بعد عاقد با صدای بلند و
د ر سکوت محض حاضران بعد از انهمه طوفان و سرصدا پرسید:دوشیزه خانم مارال نجف زاده ایا وکیل هستم
کهشمارا به عقد ازدواج دائم اقای شاکرعربشاهی و ذکر انچه به نام مهریه و قرار ها برایتان خواندم دراورم؟
نفس شاکر بیچاره بریده بود و در دلش گفت خدایا چه اسم عجیب غریبی مارال یعنی چه اگر مسابقه هوش گذاشته
و یک سال به من فرصت داده بودند این اسم را پیدا نمی کردم که جزو نام زنها باشد پناه بر خدا چه اسم نااشنا
وغریبی در دنیای درون خودش بود که سوال برای بار دوم به زبان ترکی خوانده شد و بعد از سکوت عروس بار
دیگر با زبان فارسی تکرار شد .صدای اهسته از البه الی انهمه پارچه ورو انداز خیلی ارام فقط یک کلمه گفت بله.
غریو شادی و هیا هو برخواست این بار نوبت شاکر بود که طرف سئوال قرار گیرد راه نداشت فکر نداشت هرچه بادا
باد حاال که موقع این حرف ها و تصورات نبود فوری برای کندن قال قضیه گفت :بله وکیل هستید و دوباره شلوغ شد
از اطاق مردانه سر صدای کف زدن و مبارک باد و ازدحام سپس نوای دل انگیز وشاد وروح بخش ارکستر اذربیجانی
واقعا محشر به پا کرد.
اولین شاد باش به وسیله اقا و خانم نجف زاده به سر عروس و داماد نقل های ریز و رنگی و نیم سکه طال بود.همراه با
تبریک تهنیت و حاال که شاکر محرم شده موقع گشودن چهره عروس برای دیدار او و خانم ها که که باید داماد حلقه
عروسی را هم به انگشت همسرش می کرد .بود  .ولی شاکر چند ثانیه جر ئت چشم چرخاندن به ان طرف را نداشت
و بالخره با شرم وحیا و بیش تر از ان ترس و دلهره و طپش قلب که می رفت تا منفجر شود حلقه و انگشتر را دراورد
و نگاهی به صورت پدر و مادرش .
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که در چند قدمیش ایستاده بودند کرد و مادرش بدون درنگ و سریع وگفتن با اجازه اقا سرپوش را از سر عروس
برداشت دهانش از حیرت بازمانده بودحاجی عربشاهی هم حال بهتری نداشت.
مهمانهای داماد و فامیلهای عروس بهت زده و حیران یک فرشته بدون بال سفید پوش را با خرمنی از موهای زرین
براق تا کمر که به صورت لوله وحلقه روی شانه وپشتش ریخته بودو تاج وتور کوتاه سفیدی با تزئینات مروارید و
گل های ریزی که زینت بخشانها بودوصورتی مثل گل محمد ی و چشمانی به رنگی که هرگز کسی نتوانست بداند چه
رنگی است شاید به رنگ عمق دریا وشاید هم مخلوطی از ابی و خاکستری ودرشت ودرخشان و معصومبله خودش
بود.
حاجی عربشاهی اهسته گفت فتبارک اهلل احسن الخالقین و دستی به پشت شاکر زد و او را که برای بوسیدن دستهای
پدرش خم شده بود بلند کرده و در اغوش گرفته وبوسید و گفت پسر مبارک باشد این که عروس نیست راست
راستی فرشته است مالئک است خدا حفظتان کنرده و به پای هم پیر شوید عروس دست پدر شوهر واو پیشانی
عروس را بوسید حاجی نتوانست جلوی برق شادی و تحسین را که در چشمانش اشکارا نور انهارا می شود دید مهار
کند.
در شهر های خوزستان خانواده های خارجی بسیاری از هر ملیتی با زن و فرزند زندگی می کردند و دائم در رفت امد
بودند و بیشتر مردم بندر مو طالئی ها سفید پوستان چشم ابی وسبز را دوست داشتند زیرا که متضاد خلقت و رنگ
بشره و مو چشم انها بودند و لی نه تنها در میان انها بلکه در کل دنیا بنظر حاجی چنین حوری پری همتای نداشت نه
خیر هیچ کس انگشت کوچکیه عروس حاجی نمی شد و حقیقتا جای سئوال بود که چرا این رنگی است.
مادر عروس در کمال زیبائی مخصوص زنان ترک چشم وابرو مشکی با پوستی صدفی رنگ واقعا می درخشید ولی در
رنگ وفرم دیگر .حاجی عربشاهی متوجه شد که ای بابا تا حاال نفهمیده بود که نجف زاده کامال سفید پوست با
چشمانی هم رنگ چشم دخترش و اگر انها ئی که روی سرش به جا مانده بود مو به حساب بیاوریم عینا رنگ کمند
گیسوان انبوه دخترک است .البته چپاول گذشت زمان مقدار زیادی از موهای پدر را با خود برده بود ودر انچه که
مانده بود تارهای خاکستری البالی ان قدرت تشخیص و تعین رنگ اولیه را به سادگی واسانی به بیننده نمی داد.
شاکر این با ردعا می کرد خدایا کمک کن از شادی دق نکنم فزق نمی کند
121
که می تئاند قلب را از حرکت باز دارد تنها شدت اندوه عمیق نیست .هیجان شادی هم همان کار را می کند  .او نمی
خواست حاال که در عرش سیر و همه چیز بروفق مرادش گشته این توفیق وشادی باور نکردنی را با ضربه خوشحالی
از عشق مردن انهم پس از رسیدن به جایگاه رفیع مراد و موفعقیت و انجه که حتی تصور امکانش را به این سهولت
نداشت از دست بدهد.
دوباره در دل خدا را یاد کرد و قسم خورد سعی خودرا برای خوشبخت کردناین هدیه بی همتای او بکند همه چیز
رویای بود هدایا .مهمانی شب .ارکستر ونوای شاد و بیاد مانی موسیقی دلنواز ترکی عروس و داماد را ساعتی تنها در
اتاق گذاشتند که با هم صحبت کنند.
نصف ان زمان در سکوت و بخود پیچیدن و پیدا کردن جمله و سخن مناسبی برای شروع گفتگو به هدر رفت و
بالخره این شاکر بود بهر زحمتیو برید بریده حرفها را بهم ربط دادن گفت مارال بانو انشااله باهم خوشبخت خواهیم

79

wWw.TAK-SITE.IR

تک سایت

طال – کتابخانه مجازی تک سایت

شد یعنی قول می دهم هیچ وقت کاری نکنم که حتی یک لحظه هم دلت گرفته و از عروسی کردن با من پشیمان
بشوی مطمئن باش مارال بانو که تاج عمر باقی است
همین که حاال هستیم یعنی غالم حلقه به گوش تو خواهم بود.
سر مارال پائین و در سکوت مطلق مشغول ور رفتن با تور وروبان و کشیدن و جابه جا کردن مروارید و منجوق های
دوخته بروی لباسش بود شاکر دوباره گفت جواب بده می خواهم صدایت را بشنوم و دلم قزص شود.
مارال با لبخندی لطیف جواب دادکه من که بله گفتم و شماهم شنیدید .اینهم از صدای من .منهم از ازدواج با شما
خیلی خوشحالم به مادر هم قبال گفتم که شما به نظر من بهترین ادم یعنیبهترین مرد دنیا هستید .همان شب اخری
که فردای ان برگشتید و دم در باغ اقا جانم در دوسه دقیقه مارا به هم معرفی کرد می دانستم دوباره خواهید امد.
مطمئن بودم .اول برادرتان و فامیل شما امدند اینجا .اقا جانم موضوع را علنی به من نگفتند ولی من خودم فهمیدم چرا
امده ان د و قبل از امدن پدرم و همراهانش ب شهر شما منتظر این روز بودم و می دانستم که ما باهم ادواج خواهیم
کرد.
انقدر صادق و شرین ارام حرف می زد که شاکر محو تماشای او وشنیدن صدای دل پذیرش شده و اسمانها را سیر می
کرد و بالخره لبخند زنان و اهسته گفت خدایا شکرت و مارال هم که زیر جشمی چهره و هیکل و سراپای کم نظیر
داماد را
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نگاه می کرد بی اختیار همان جمله را تکرار کرد .خدایا شکرت و هر دو با لبخندی محو برای اولین بار نگاهی دقیق
ونوازشگر چشم در چشم هم دوختند .به سرعت برق باد مدت اقامت حاجی عربشاهی و همراهان در تبریز تمام شد
و باید فردا بر می گشتند همان شب دواره مهمانی بزرگی به نام خدا حافظی و به خاطر کسانی که نمی توانستند فردا
برای جشن عروسی و شرکت در ان همراه بقیه راهی شوند بر پا بود چهار نفر اشپز و ده نفر پیشخدمت کار می
کردند عمه و دائی و خاله ها و عمو های عروس تقریبا دسته جمعی فردا عازم بودند
تا همراه عروس باشند .فقط پدر و مادر عروس نمی رفتند چون رسمشان نبود خانم نجف زاده از عصر همان روز
مشغول گریه بی سرو صدائی که زیاد هم به نظر اطرافیان نا معقول نمی رسید .خود نجف زاده بدتر از همسرش بود
و حاجی وهمسرش دختر یکی یکدانه و عزیز کرده شان را تمام شب در کنار خود داشتند وسه نفری تقریبا تمام
مدت را در کنار هم بودند .مارال گاهی به پدر و مادرش و زمانی هم به شاکر نگاه می کرد و در دلش حسرت می
جوشید کخ چطور می شد اگر همه در کنار هم و در یک شهر بودند
از غروب همان روز جهیزیه عروس که در حقیقت اثاثیه کامل ئ دوبرابر ظرفیت معمولی یک خانه بود بار یک
کامیون شده و برای حرکت همراه کاروان اماده بود حاجی عربشاهی بدون تعارف مخالف این مسئله بود ولی به او
گفتند این رسم است و نپذیرفتن ان باعث سر افکندگی خانوادع عروس خواهد شد .بسیاریاز این جهاز را مادر دختر
از زمانی که مارال بیشتر از شش هفت سال نداشت .به نیت او و خانه زندگی ایند ه اش خریداری کرده و کنار
گذاشته  .از قبیل بهترین نقره و فرش و چینی و بلور و انتیک و الباقی را هم مطابق مد روز خریده که همراه دخترش
کرده و حاجی صابر راهم مجبور به قبول انها می کند.
عربشاهی گفت :شما تبریزی ها عجب ادمهای خوب وئ بی مانند ومهمان نوازی هستید ما یک معدن طال از شما
روبوده وداریم همراه خود می بریم به حای اینکه مامور بیاورید مارا دستگیر کنند .یک کامیون هم اثاث و فرش نقره
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همراهمان کرده و بدرقه می کنید .ما اینطورش را نشنیده و ندیده بودیم و با این حرف حتی خود نجف زاده و خانم
را وادار به خنده کرد بود .فردا نزدیک ظهر کاروان با دو سه اتوبوس تمیز و شسته رفته و صندلی های مخملی و
منگوله های بالی شیشه جلوی راننده و پنجره های پرده دار که با فکول و
121
بند کنار کشیده و کامال معل و م بود سفارشی و برای اجاره دربستی است .با بیش از شصت هفتاد نفر مهمان به همراه
عروس و داماد که جایشان کنار هم وصندلی دوم پشت راننده بود .به راه افتاد هر اتبوس هم دو ردیف پشت و
اخرین صندلی ها متصل به هم جای نوازندگان بود بقیه هم هر طور دلشان می خواست می توانستند انتخاب کنند
قرار بود در طول راه دسته ارکستر ترکی نواهای شاد و فرحبخش را بگوش مسافران رسانده و با بزن وبکوب
مسافت را به نظر مهمانان کوتاه تر کند در دروازه شهر یکبار دیگر همه پیاده و از زیر قران رد شده و بوسه بر ان
زدند و بعد از ان در پناه خدا و پاشیدن کاسه های پر اب پی درپی به پشت اتو بوسها ی حامل مسافران .که برادرهای
مارال هم در ان بودند .بدر قه شدند نجف زاده و همسرش لخظه ای بعد از دور شدن انها بهم نگاهی انداختند نگاهی
مملو از درد و خوشی که البته کمتر می توان انها را بهم امیخت ولی حقیقتا امی خته ای بود از خوشی و نا خوشی .نجف
زاده رو به همسرش کرد و گفت :عجب دنیای است ببین چطور تنها شدیم سه بچه داشتیم یکی را شوهر داده و دو
تا را هم ینگه فرستادیم حاال چطور برگردیم منزل و همسرش که حاال غلنا عشک می ریخت و می نالید جواب داد
من که شمارا دارم حاجی اقا و کاش شما هم بدانید مرا دارید و ما برای هم می مانیم.
برای اولین بار در طی زندگی زناشئی شان دید شوهرش ساکت و بی صدا به همه پهنای صورت اشک می ریزد و
سرش را به عالمت تایید حرفهای او تکان می دهد.
اما چند صد متر جلو تر ماشینها بدون سرعت وسبقت پشت سر هم به طرف مقصد روان بودند و پیش از یک ساعتی
نگذشته بود که دسته نوازنده با سازهی مخصوص خود مشغول نواختن اهنگهای شاد ترکی و خواندن شدند گرچه
برای مهمانها معنا و نوع اهنگ اشنا نبود .ولی بهر صورت شادی را از ورای موسیقی و اواز احساس می کردند .حاجی
عربشاهی و خالد و عابد و پدران و همسرانشان هم در ماشین عروس بودند.
معلوم نبود برنامه بع این وسیعی و مرتبی را جه کسی طراحی کرده که اینطور اجرا می شود .نمی توان جز یک
همکاری و هم اهنگی قبلی و تعیین مسئولیت و وظیفه دوستانه برای حفظ ابرو وسزبلندی خانواده نجف زاده .که
مجریان همه خویشاوند نزدیک انها بودند تصور دیگری داشت .این بار پذیرای شروع و
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قو طیهای شیرنی واب نبات واجیل گردانده شده و کمی بعد یک سینی مملو از میوه پوشت کننده ومرتب چیده شده
عرضه شد و به همین ترتیب نرم نرمک خسته ولی سر حال شاد بعد از دو روز به نزدیکی های شهر داماد رسیدند
فقط مارال و شاکر بودند که فکر می کردند چقدر سریع رسیده اند انچنان ارام اهسته و با شرم حیا حرف می زدند که
که در غو غای سر و صدای خواننده ونهوازنده انچه به گوششان نمی رسید صدای خودشان بود ولی بهر حال حرف
ذمی زدند بسیاری از اوقات حرکت لب برای گفتن و شهادت نگاه در تا ئیدش قابل فهمتر از فریاد بلند و سخن دل
ازاری است که نمی خواهید بشنوید
شانه های بهم چسبیده ان دو جوان منتقل کننده گرمای وجودی انها بود و حرفهای دلشان به یک دیگر بدون حرف
ونگاه هر دو می دانستند که از صمیم قلب و واقعا هم دی گر را دوست می دارند و شاد و راضی از این پیوند عرش
راسیر می کردند مراسم پیشواز و گاو و گوسفند وشتر قربانی کردن و اسپند وکند در اتش ریختن تو سط جماعت
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زیاد خویش واشنا که در شهر خود داشتند وبه هر دلیلی همراه انها به تبریز نرفته بودند به بهترین وشایسته ترین
نوعی که می توانستند انجام شد و باالخره به در باغ گشوده و چراغانی شده حاجی عربشاهی رسیدند اینجا بر خالف
تبریز حوالی چهار بعد از ظهر هوا اندکی گرم ولی مثل بهشت با اسمانی نیلگون و بدون ابر و گل وگیاه فراوان واقعا
همه جا سبز و خرم بود هوا برای خانواده عروس حسابی گرم به نظر می رسید
و کت و ژاکت بود که از تن مسافران تازه رسیده در می امد و در کیفها جای می گرفت باورش برایشان غیر ممکن و
حیرت انگیز بود .
ایام عید و شهر پر از مسافران نوروزی وبرای تازه واردین سوال بود که که چقدر خیابانها شلوغ و پر از چهره و
لباشهای مختلف از موقع ورود به شهر و گذ ر از خیابان ها همه جا اراسته و مغازه ها پر از اجناس زیبا و اویزان بر در
دیوار دیده و به طور خالصه جریان زندگی را در رگهای این شهر بسیار سریع تر از شهر های خودشان احساس می
کردند البته این معموله همه ساله در شهر های خوزستان در زمان عید نوروز بودمغازداران و مهمانخانه و هتل ها از
چند ماه پیش حاضر و اماده منتظر مسافران و جای دادن و عرضه کاالهای رنگا رنگ و فراهم کردن وسایل و اسایش
انان بودند و بر حسب راتفاق و رود همراهان عروس مصادف با ان زمان شده بود که می توانست تنوع و تازگی برای
انها داشته باشد
121
همه مد عیو ن را نمی شود تنها در منزل عربشاهی جا داد وهتل ومهمان خانه هم که پر از مسافر بود بنابر این به دلیل
تقارن زمان عروسی و عید نوروز از قبل تصمیم گرفته بودند مهمانها در خانه های پدر زن خالد و پدر زن عابد و
منزل دو نفر از پدر شوهرهای دخترانشان و ریئس شرکتی بار بر ی عقاب و چند وابسته دیگر جا به جا شوند که
بدون کمترین اشکالی شدند خاله عمه وبرادران با چند نفر دیگر در منزل حاجی عربشاهی ماند ند
قرار شد اخر شب بعد از شام .ذ که همه مسافران تبریزی هم باید در ان شرکت می کردند دوباره مارال را از جمع
جدا کرده و تا جشن شب عرو سی در منزلخواهر شاکر جا داده و بعد از اماده شدن به کمک عمه و خاله های خودش
با تشریف به خانه حاجی اورده و جشن را در باغ بزرگ عربشاهی برگزار کنند
مسئله جهیزیه هم مشکل بزرگی بود که جا به جای ان با منزل پر پیمان حاجی امکان نا پذیر بنظر می امد در انتهای
بالکن وسیع و بزرگ و دو اطاق تو در تو بود که هر دو را برای عروس حجله درست کرده و انقدر مجلل و پر از
اساس گرانبها و چراغ و چراغانی و اذین بندی شده بود که جای شوزن انداختن در ان پیدا نمی شد چه رسد به جابه
جای یک کا میون اثاثیه باالخره انراهم حل کردند و همه را با نظارت عمه و خاله مارال در زیر زمین اصلی عمارت با
همان بسته بندی چیده و در ان را قفل زدند تا سر فرصت بعدا در محل مناسب ان گذاشته شوند و با صالح اطاق های
خصوصی مارال را تا حد امکان با اثاث خود او پر کنند .
مادر حاجی صابر به علت کهولت و سن وسرمای راه و خستگی ا حتمالی ناشی از سفر از مسافرت تبریز معاف شده
بود ولی حاال با چهره نورانی و شاد که واقعا برق می زد به همه مراسم و تهیه انها ورود مهمانها نظارت کرده و بنا به
رسم و احترامات در ان خانواده هر کار قرار بود انجام شود او هم در جریان بود و حاال اشوده و راحت به عروسش
یعنی مادر شاکر و حاجی صابر پسر خودش گفت نوبت من تمام شد بقیه کارها با خودتان در صورتی که از اول هم
کار نکرده بود ولی چ.ن در ان اوقاتمقام بزرگتر خانواده و شخص او همیشه منظور بود طوری جلوه داده بودند که
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همه کاره او بوده .برعکس حاال که بعضی اوقات و در بعضی از خانواده ها بزرگتر نفر اخری است که از جریانات با
خبر می شود و صد افسوس .بهر صورت تاریخ عروسی عالم شد و از صبح زود بیا و برو شروع و دوباره
همه جا مرتب و دلها پر از شادی شدند.اوایل غروب با جارو جنجال و بزن و بکوب دو دسته متفاوت نوازنده و
خواننده جنوبی و آذربایجانی شاکر عروس را از خانه خواهرش آراسته و پیراسته برداشت و به همراهی عده زیادی
به منزل خودشان آورد.
همه چیز در حد کمال و فراوانی و شاهانه بود سالها می گذشت که در آن شهر چنین مجلس عروسی بر پا نشده بود
از هر صنف و دسته ای دعوت شده بودند.حاجی صابر و پسران مثل سرداران فاتح جنگی ،نزدیک در ورودی باغ
ایستاده به خیل مدعوین خوش آمد می گفتند حتی از اهواز و آبادان هم مهمان داشتند لشگری و کشوری و همه نوع
آدمی دیده می شد تقریبا تا چشم کار می کرد درختها چراغانی شده و میز و صندلی بین آنها چیده بودند میزهای
شام هم در قسمت پشت عمارت و با سلیقه و جالل زیاد آماده و آراسته بنظر می رسیدند به هر حال از هر چه به
عقلشان می رسید دریغ نکرده بودند.
ورود عروس و داماد سرو شکل و لباس و طال و جواهر مارال چشمها را خیره و همه را بهت زده کرده بود.بر خالف
آنچه شایع است که لباس دو جا ری روی یک طناب خشک نمی شود همسران برادران شاکر و همین طور خواهران او
به قدری مهربان و خوش طینت بودند که بی هیچ حسد و بغضی او را مثل عروسک جانداری نوازش و تحسین کرده
و دست به سرو مویش می کشیدند بطوری که در همان مدت کوتاه چنان با آنان اخت شده بود که نه تنها احساس
غریبی نمی کرد بلکه خوشحال بود که بعد از شاکر همسر محبوبش همدم و همنشینی مانند آنها خواهد داشت بقول
خودش دورو برش پر از فرشته زمینی بود.
جشن عروسی هم تمام شد حاال باید مهمانان بر می گشتند آنقدر هدیه و بقول آنها سر راهی از اقوام و نزدیکان
شاکر دریافت کرده بودند که نمی دانستند چه بگویند و چطور تشکر کنند و این پذیرائی و دادن انعام و هدیه شامل
رانندگان ماشین های از تبریز آمده و کمک ها ی آنها بهم بود که همه با عزت و احترام پذیرائی و با انعام چشمگیر
سوغات و دست پر بدرقه و به شهر و دیار خود برگشتند.
زندگی در منزل حاجی صابر در مسیر طبیعی خود جریان داشت مارال محبوب همه فامیل بخصوص همسرش شاکر
بود که به او واقعا عشق می ورزید و همه زندگین و موجودیت خود را به خاطر مارال می خواست و با شخصیت و
تربیت ممتازی که آن دختر در کوتاه مدت زندگی با آن خانواده از خود نشان داده برای همه زنان فامیل الگوی
جانداری شده بود و حاجی پدر شوهرش با پرس و جوی فراوان به احترام او زادگاهش و مطالعه زیاد به او لقب گلین
بانو که به معنای کلمه عروس خانم که نیمی ترکی و نیمی فارسی است داد که بعد از آن در خانواده و حتی
خویشاوندان دور تر و آشنایان به همان نام گلین بانو شناخته و خوانده شد فقط شاکر که حاال معنای کلمه مارال را که
همان آهو و یا غزال به فارسی باشد می دانست و او را با نام مارال صدا می زد.
برای آنان زندگی مثل یک کشتی با شکوه چراغانی شده سنگین و دلپذیر و زیبا و دور از هیاهوی دنیا با مسافران
درونش که خانواده بی های و هوی عربشاهی بودند در دل آرام دریای زندگی پیش می رفت همه چیز مطبوع و قابل
قبول بود مارال آنچنان دلبسته به شوهر و خانه و خانواده جدید خود بود که دیگر دلتنگی اولیه را برای پدر و مادر و
برادران و فامیل و شهرش نداشت و این را با شرمندگی و مثل یک گناه بزرگ روزی به شوهرش اعتراف کرد و
گفت نه اینکه فراموششان کرده و یا کمتر از قبل دوستشان دارد ولی به لطف خدا جابجائی افراد و جایگزینی آنها
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طوری انجام شده که غم دوری از خانواده کمرنگ و جائی برای درد غریبی در دلش نمانده همیشه یاد آنها در دلش
هس ت اما فقط با حسرت دیدار نه اندوه ولی حتما نمی دانست که حسرت دائم مادر اندوه است و غیر ممکن است آن
دو را از هم جدا به حساب آورد.
چند ماهی از عروسی آنها گذشته بود گرمای بی حد و غیر قابل تحمل آن شهر تنها موردی بود که آزارش می داد و
هرگز به روی خود نمی آورد و نیاورده بود.ولی واقعا بعضی اوقات خیال می می کرد دیگر نخواهد توانست نفس
بعدی را بکشد فاصله هم که کم نبود تا تابستان یا الاقل چله تابستان را به تبریز برگردد.اگر هم نزدیک بود شاکر
حتی یک روز دوری از او را نمی توانست قبول کند و در ضمن نمی توانست کار و مسؤلیت خودش را نادیده
بگیرد.در گذشته به اندازه کافی برای خانواده اش مشکل آفرین بوده و از کار بیکارشان کرده و حاال به لطف
پروردگار به مراد دلش رسیده بود می خواست جبران همه اوقات به هدر رفته را باکار و کوشش تالفی کند و پدر و
مادر مارال هم که در آن گرما که نام آن ماه را حتی بومیان خرماپزان گذاشته بودند،نمی توانستند به این طرفها
بیایند.
قرار بود در ماه دوم پائیز و یا اگر صبر داشتند عید سفری به آنجا کرده و دیداری تازه کنند.مارال چشم و چراغ همه
خانواده عربشاهی و حتی غریبه ها هم بود و صد البته که شیداترین آنها مثل همیشه خود شاکر بود روزها همه شبیه
هم بودند.می آمدند و رد می شدند ولی نه برای شاکر و مارال .آنها هر روز بیشتر از دیروز و کمتر از فردا به
یکدیگر وابسته می شدند و چون عشق آن دو از ابتدا در پی رنگی نبود و با تفاهم واقعی که هر دو در بوجود آوردن
آن سعی می کردند ننگ ناسازگاری و کدورت در صحنه زندگی دلپذیرشان جا و معنائی نداشت.
تابستان هم باالخره تمام شد خیلی جزئی از لهیب گرما کاسته و هنوز هم خیلی گرم بود باد پائیزی که با روع مهر ماه
در بیشتر شهر ها خبر از تغییر فصل و سرمای آینده می دهد در آنجا نمی وزید و هوا گرم و گرم بود و به جز دی و
بهمن ماه ده ماه سال یا با گرمای چهل و پنج درجه تابستانی و یا حداقل بیست و یا اندکی باالتر بود.
هر دو پسر حاجی خالد و عابد با زن و فرزندانشان در خانه پدری زندگی می کردند نه اینکه رسم جدیدی بود همه
همین طور بودند از آنهائی که یک وجب خانه خشت و گلی با دو اتاق کوچک داشتند تا امثال عربشاهی ها با عمارتی
عظیم و ده پانزده اطاقه و باغی وسیعتر از هزار متر هم اینطور بود که پسران و عروسها و فرزندان آنها با پدرو مادر
زندگی می کردند.
این قانون شامل دختران نمی شد آنها مجبور بودند بعد از عروسی به منزل پدرو مادر همسرشان بروند.در منزل
حاجی جا برای همه بود ولی معمول و متداول نبود که داماد منزل پدر زن زندگی کند.البته این مسئله باعث نمی شد
که سه روز در هفته را دختران با فرزندانشان منزل پدر نباشند.
هر سفره غذائی که پهن می شد بدون مردها که سرکار بودند و یا مهمان غریبه ،پذیرای ده پانزده نفر بود و همیشه
هشت یا نه بچه پسر و دختر که اغلب آنها هنوز مدرسه رو نبودند با عنوان نوه های پسری دختری حاجی عربشاهی
در خانه و یا در باغ تاخت و تاز می کردند و وسعت محل مانع پخش سرو صدا ها بود.
قبل از شروع زمستان مارال سخت م ریض شد نفس همه بریده بود آن برگ گل نازنین مثل غنچه ها جدا شده از
بوته و شاخه پژمرده و بی رمق در رختخواب افتاد و مظلوم و بی صدا با رنگی پریده و ساکت سر از بالش بر نمی
داشت.

84

wWw.TAK-SITE.IR

تک سایت

طال – کتابخانه مجازی تک سایت

خانواده عربشاهی نگران و شاکر بی قرار بود دوباره خانه نشین شد.سومین روز مریضی مارال و دوا و درمان خانگی
دردی را دوا نکره بود .نه لب به غذا می زد و نه چیزی می نوشید بنابراین قضیه جدی گرفته شد و بهترین دکتر شهر
را به عیادت آوردند .شیرازه نظم و آرامش خانواده از هم پاشیده شده بود.همه فامیل در تاالر جمع شده و هر کس
چیزی می گفت نو عروس جوان دخ تر مردم ،غریب و دور از پدر و مادر و قوم و خویش با فاصله مسافتی زیاد از
شهر و زادگاهش ،اسیر رختخواب شده بود.
غیر قابل پیش بینی بود .هفته قبل مثل دسته گل شاداب و خندان برق چشمان زمردی و موهای طالئی اش خانه را
نورباران می کرد و حاال ساکت و خاموش با رنگ و رو ی پریده و چشمان بی فروغ در رختخواب مجلل جهیزیه اش
که پر از تور و مخمل و گل و گلدوزی بود مثل پری افسانه ای قلعه جادو ،بی خبر از اطراف خوابیده و فقط از نفس
کشیدنش می شد فهمید که زنده است.
شاکر بیچاره بیشتر از خود مریض در هم شکسته بود و به دکتر التماس می کرد .اول شاکر را از اطاق بیرون کشیدند
و بعد دکتر از دو سه خانم که در اطاق بودند،دربارۀ شروع عالئم مریضی سئوال و مشغول معاینه او شد.دکتر هم
تحت تاثیر زیبائی حیرت انگیز مریض قرار گرفته و مثل اینکه مجسمه بلورینی را مداوا و یا معاینه می کند مواظب
بود او را نشکند .گوشی را سر جایش گذاشت آسوده و خونسرد رو به یکی از خانمها کرده گفت مبارک باشد و ان
شاءاهلل برای همه فامیل خوش قدم باشد.
مادر شاکر فوری فهمید و پرسید یعنی مریض نیست دکتر گفت من نگفتم مریض نیست علتش را گفتم که مهم
نیست خیلی از خانمها این حالت را دارند زمان و معالجه می خواهد باید از این شربت و قرص که در نسخه نوشته ام
به او ولو به اجبار و تکرار بخورانید .خیلی بهتر خواهد شد آنوقت شما می مانید و مراقبت از این مادر جوان و بچه
بدنیا نیامده اش مبارکتان باشد.
بعد از چند لحظه سکوت اولین نفرات خواهران شاکر بودند که هلهله کشیدند و بعد همه با هم .از این سرو صدا
مارال چشمانش را بزور گشود و با شنیدن صدای هلهله که عالمت شادی بود شاکر خودش را دوباره به اطاق رساند
شرم و حیا مانعش شد که بخندد و پایکوبی کند فقط سرو کله دکتر را می بوسید .یک لحظه به مارال نگاه کرد و
سریع از اطاق خارج و با نسخه دکتر ناپدید شد.
خبر حاملگی گلین بانو بگوش حاجی صابر رسید و دوباره خانه پر از شادی و سرور شد نه انگار که مارال همان
مریض یکساعت پیش است همه از دوروبرش پراکنده و در تاالر بزرگ آسوده و آرام مشغول خوردن و نوشیدن و
صحبت و خنده شدند.
نیم سا عت بعد شاکر با دواها رسید.اطاق مارال خالی از جماعت و مجال مطلوبی برای او بود که در تنهائی و خلوت
سر و صورت و دست و موی او را بوسه باران کرده و اولین قاشق شربت شفا و قرص را شخصا به او بخوراند دیگر
هیچ کس نگران او نبود بنظر آنها دیر هم شده بود اینهمه وقت بچه دار نشدن برایشان نه تنها عادی نبود بلکه
نگران کننده هم به حساب می آمد که نکند گلین بانو و یا شاکر اجاق کور هستند.حاال که موضوع حاملگی است پس
بیماری اهمیتی ندارد.مارال واقعا دو سه روز بعد خوب شد و خبر به تبریز هم مخابره و در آن خانواده هم خنده و
خوشی و تهنیت و جوش و خروش آفرید.
برای مارال دنیای ناشناخته ای بود ولی دوست داشتنی و دلپذیر.تنها همان عوارض ناشی از بارداری گاهی ناراحتش
می کرد.همه فامیل مهربان و اصیل شاکر او را ترو خشک کرده نمی گذاشتند آب در دلش تکان بخورد!مگر نه اینکه
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اوغریب بود.حاال موقع آن رسی ده بود که حاجی صابر به قولی که قبال و خصوصی به شاکر داده بود عمل کند قرار بود
وقتی آنها صاحب اوالدی شدند آنطرف باغ شروع به ساختن ساختمان کوچکی با همه امکانات رفاهی برای شاکر و
زن و فرزندش کنند.چون با رفت و آمد و شلوغی بچه های فراوان خانواده که ماشاءاهلل همه پر سرو صدا و شیطان و
مهار نکردنی بودند.با در نظر گرفتن تفاوت سنی کوچولوها با تازه وارد و برای راحتی آرامش گلین بانو این ساختمان
جدا الزامی بنظر می رسید و این یکی از صحبتهای خصوصی بین حاجی صابر و نجف زاده و حاال زمان اجرایش بود.
واقعا افرادبعضی از خانواده ها چقدر تحسین کردنی هستند که در میانشان حسادت و چشم و هم چشمی و کینه و
عداوت وجود ندارد.دو عروس بزرگتر و پسرها هم از این نقشه حمایت کرده و با جان و دل پذیرای آن شدند و
حتی نگفتند مگر برای ما که هر کدام دو سه بچه داریم جائی جدا ساختید و یا چطور شده که گلین بانو را روی
سرتان گذاشته اید او هم یکی مثل ما نظیر حرفهائی که در بیشتر خانواده ها مطرح و پس از آن به گوش طرف
رسیده و نتیجه اش سردی و جدائی بوده چه امروز و چه آن وقت ها.
قرار بود عید خانواده نجف زاده به این طرف ها بیایند بیشتر از همه مادر دلتنگ دخترش و با شنیدن خبر حاملگی او
مشتاق تر هم شده بود ولی این طور که پیدا بود سفر آنها به همین یک بار ختم نمی شد و مادرش و چند نفر دیگر
حتما برای زایمان مارال باید پیش او می رفتند.اول می خواستند سفر را برای همان وقت بگذارند که خانمها همراه
آقای فرشچی باجناق نجف زاده راهی شوند ولی دل پدرش برای مارال خیلی تنگ شده بود و آن وقت هم که رسم
نبود پدر در مراسم زایمان شرکت کند پس حتما باید عید می رفتند و دخترشان را می دیدند و بقیه برنامه را دیگران
و مادرش هر طور مصلحت بود می توانستند انجام دهند.
حوالی یک هفته قبل از عید نورو ز نجف زاده و همسر و دو پسرش با شادمانی و دست پر به دیدن دختر و داماد و
خانواده آنها آمدند حاجی خودش قبال به همراهی پسرانش و هیئت تبریزی ،برای بازدید حاجی صابر آنجا را دیده
بودند ولی خانم نجف زاده بار اولش بود و همه جا را در طول مسیر با دقت و لذت فراوان تماشا می کرد مخصوصا
منطقه خوزستان و آب و هوایش باورنکردنی بود.بعد از کوهها و گردنه های پر برف تبریز و سرمای فراوان در آن
منطقه حاال دشت و دمن را سبز و خرم و آسمان را آبی و بدون ابر و خورشید را خندان و درخشان دیده و از همه
مهمتر مثل اینکه در تمام منطقه همه بخا ریهای دنیا را یک مرتبه روشن کرده بودند اول گرمای مطلوبی احساس و
بعد از آن مقدار زیادی از لباسها و پوشش خود را اضافه دید.
درختهای نخل سر به فلک کشیده نوع گیاهان و شکل و شمایل مردم چیز دیگری بود بهرحال این بار هم با استقبال
فراوان خانواده عربشاهی که حاال د ختر دلبندش هم یکی از آنها بود روبرو و با عزت و احترام روانه منزل حاجی
صابر شدند.
عید آن سال برای هر دو خانواده یاد آور سال گذشته وعقد و عروسی فرزندشان بود که متاسفانه به دلیل رسوم
شهرستان پدرو مادر مارال در آن شرکت نداشتند.ولی از تعریفهای مسافران عروسی و شروع پذیرائی می توانستند
حدس بزنند که پارسال چه خبر بوده؟
سیزده بدر مهمانی مفصلی در باغ حاجی صابر بعنوان خداحافظی و بدر کردن نحسی روز سیزده بر پا شد و تقریبا
همه وابستگان عربشاهی در آن شرکت داشتند.در هوائی مثل بهشت و نسیم دلپذیر و گل و سبزه فراوان،دسته
جمعی بازدیدی مجدد از بنای نیمه تمام ساختمانی که برای عروس دلبند حاجی ساخته می شد،کردند.با خوشی ولی
همراه با اشک از جدائی،خداحافظی شروع شد!مارال و مادر دقایقی سر در آغوش هم گذاشته بودند.
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به هر حال مسافران سوار شده و راه افتادند.الحمداهلل همه چیز روبه راه بود خانم نجف زاده همچنان که ماشین خسته
و نفس زنان بسوی مقصد تبریز جاده ها را می بلعید با خدای خودش حرف می زد و می پرسید قربان
کرامتت،پروردگارا حتی بیش از آنچه می خواستم دادی ولی چرا آنقدر دور از دسترس ،مگر آدم برای دیدن بچه
اش این همه راه برود و برگردد؟اگر همه اینها را همانجا در شهر خودمان عنایت می کردی چطور می شد؟خودش
جواب می داد مصلحت تو هر چه باشد همان درست است خدایا رضایم به رضای تو نباید ناشکری کنم مگر می شود
همه چیز را یک جا به کسی بخشید.به همانی که داده ای صد کرور شکر.
نجف زاده هم ساکت و درهم بود م ی گویند مردان تو دار تر هستند او نه تنها در مورد دخترش بلکه در هیچ اتفاقی
خود را نباخته و کالمی از قصه غصه هایش را به زبان نیاورده و اگر از درون هم ویران بود حفظ ظاهر می کرد.
بنظر او جدال با زندگی کار مردان و تهیه روزگار مرفه و بدون غصه برای همسر و خانواده بود و زن با طبع لطیف و
آسیب پذیرش باید زیر چتر حمایت مردش قرار می گرفت.در همه مدت زیادی که او و زنش با هم زندگی می
کردند هر کس کار و مسئولیت خودش را داشت و حاال قرار نبود که او به جای دلداری به همسرش با نشان دادن
غصه جدائی از دختر یکی یکدانه اش به زخم او نمک بپاشد.
با همین مالحظات بود که هر گز اختالفی بین آنها پیش نیامده و بدون کالمی دل آزار و یا کاری بدون مطالعه که
باعث دلسردی شان شود.پیمان زناشوئی شان استوار و رابطه اشان بسیار صمیمانه ولی با احترام بود و آنچه او را از ته
قلب خوشحال می کرد همین حال و هوا را با اضافه عشق بسیار شدید که تجربه زندگی به او آموخته که ظاهری و بی
دوام نخواهد بود.بین دختر و دامادش دیده و آرزو می کرد نه حاال که اول عشق است و بد مستی بلکه همیشه در
روابط آنها حرف اول را عشق و یکرنگی بزند.چون محبت و مهر و بی ریائی به نظر او سنگری محکم می نمود که در
پناه آن نیزه و کمان حوادث جائی برای نشستن و دریدن و ویران کردن زندگی ها را نمی توانستند ،بیابند.
در شهر شاکر و مارال،بهار فوری به پایان رسید .لشگر گرما با تاخت و تاز از راه رسید و هر روز گرمتر از روز قبل
می شد.مارال عادت نکرده بود ولی م ی ساخت.کار و زندگی مرد محبوبش اینجا بود اگر قرار می شد شاکر به جهنم
برود و او را به بهشت بفرستند آنرا رها کرده و با شاکر در دوزخ زیستن را ترجیح می داد گذشته از این حرفها
هوای دل او و شوهرش که همیشه بهار بوده و او هم پذیرفته بود که زندگی همین است و از صمیم قلب و با تمام
وجود به آن عشق می ورزید به عالوه مگر تنها موجوداتی که در این شهر و از آنجا هم گرمتر زندگی و کارو تجارت
داشتند فقط خانواده آنها بود.میلیون ها نفر انسان از صبح تا غروب می دویدند اینها هم یکی مثل آنها با این افکار و
با چشم دوختن گاه و بیگاه به ج ان گرفتن و آماده شدن خانه آینده اش که با عرق جبین یک عده انسان زحمتکش
باال می رفت ،گرما را هم تحمل می کرد.
حاال تقریبا شهریور ماه بود کار زیادی از خانه باقی نمانده بود پنجره ها رنگ شده و باغچه زیبائی در طرفین آن با
یک راه پهن سنگ چین شده نما را تکمیل می کرد با قدرت پول به سرعت بهترین پرده ها دوخته و فرشها پهن و
لوازم و جهیزیه مارال از انبار به آنجا منتقل و باالخره بصورت یک خانه شیک و تماشائی در آمد که اغلب فامیل و
آشنا برای انداختن نظری به آنجا بعد از خوردن شربت و شیرینی در عمارت بزرگ،راهی آنطرف می شدند و همیشه
هم با تحسین فراوان برگشته و زندگی خوبی برای زوج جوان آرزو می کردند .واین ایده جدیدی برای بعضی از آنها
بود که آنها هم خواهند توانست در گستره وسیع باغ بزرگ محل زندگیشان خانه بسازند.
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مارال مثل ماه می درخشید فقط حدود پانزده کیلو اضافه وزن پیدا کرده بود شاکر او را از آخرین مدل کامیون
شرکت عقاب و با خنده و شوخی تریلی صدا می کرد همه و حتی خود مارال از این اسم می خندیدند باید در اواخر
همین ماه بقول مادر شاکر بارش را زمین می گذاشت واقعا سنگین بود تنها ناراحتی خانواده عربشاهی ادامه گرما بود
که امکان سازش فام یل مارال که تا آخر باید می رسیدند با آب و هوای آنجا بعید به نظر می رسید و ناراحت آنها
بودند.
خواهر شاکر با شوخی و خنده می گفت بابا،گلین بانو صبر کن شب عیدی فارغ شو حاال چه وقت زائیدن است.
خبر رسید که در اولین روز هفته آخر شهریور فامیل تبریزی از راه خواهند رسید شاکر آسمانها را سیر می کرد
چشمانش از شادی مانند ستاره نور افشانی و برق سعادت از چهره اش می بارید و خنده از لبان او دور نمی شد .کار و
زندگی برایش مشکل نبود این انتظار بود که او را می کشت نه انگار که نه ماه منتظر بوده و صدایش هم در نیامده
.این هفته آخر خیلی دیر می گذشت .بنظر او اصال زمان ایستاده و روزها بجای بیست و چهار ساعت معمول صد
ساعت شده بودند.بهترین طبیب شهر که متخصص زنان و زایمان و خانم محترم و از فارق التحصیالن خارج بود،ماهها
گلین بانو را تحت نظر داشت.او زمان فارغ شدن او را به خواست خدا اواخر شهریور پیش بینی کرده بود.
مهمانها با عجله و دلشوره از راه رسیدند و در محل خود که از قبل آماده شده بود جا گرفتند.سوغات فراوان برای
یکایک افراد خانواده حتی تک تک نوه ها به همراه آورده بودند.
خانم نجف زاده و بقیه تازه واردین از دیدن مارال متحیر شدند مادرش به او گفت ماشاءاهلل شبیه یک کشتی شده ای
آنهم چه کشتی بزرگی برای موجودی که نمی دانستند دختر است یا پسر سنگ تمام گذاشته بود از کوچکترین شئی
مورد نیاز تا رختخواب و کالسکه فرنگی و انواع لباس و قنداق تورو گلدوزی از بهترین نوع بهمراه داشتند و با عالی
ترین وضع و سلیقه آنها را در اطاق خواب بزرگ ساختمان جدید چیدند چون قرار بود همه فامیل و دوستان
عربشاهی آنها را ببینند!قبال صحبت از بیمارستان و بیرون از خانه فارغ شدن را حاجی صابر منتفی کرده و گفته بود
پنج نوه پسری او در همین خانه به دنیا آمده اند و ششمین آنها و فرزند شاکر هم زیر سقف منزل خودمان پا به
جهان خواهد گذاشت!
به این ترتیب در هفته آخر خانم دکتر هر روز قبل از به خانه رفتن سری هم به مارال می زد در این مدت دلبستگی
زیادی به مریضش پیدا کرده بود و همیشه او را با دختر خودش که در انگلستان دوره پرستاری را می گذراند
،مقایسه می کرد.گرچه به اعتراف خودش هیچ شباهتی به هم نداشتند ولی از نظر سن و دوری از پدر و مادر مثل هم
بودند و البته این نظر تقریبی بود چون پشت مارال شاکر بود در حالی که دختر خانم دکتر تک و تنها دوره تحصیلی
خودش را می گذرانید.
اهل خانواده ،خانم دکتر را عض وی از فامیل خود می دانستند چون او بود که نه نوه دختری و و پسری حاجی صابر را
بدنیا آورده بود.اولین نوه از دختر عربشاهی که پسر درشت و قوی و سه چهار ماه بعد دومین نوه از پسر او که او هم
پسر با شباهت زیادی به پدر خودش و حاجی عربشاهی داشت و این دو با سه چهار ماه فاصله دو پسر بچه بودند که
بقول همه خانواده آتش می سوزاندند واقعا شلوغ و نا آرام ولی نه سرکش و حرف گوش نکن شاید هم یکی از علل
جدا کردن مارال از این ساختمان تاخت و تاز تمام نشدنی آن پسربچه ها بود.
و حاال بنا بود دهمین نوه به جمع خانواده به پیوندد و این و ظیفه مثل همیشه به عهده خانم دکترشان بود!او می دانست
که باران خلعت و هدیه بیشتر از قبل بر سرش خواهید بارید بنظر خانم دکتر همین روزها باید منتظر باشند بالخره با
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کمی تاخیر روز سی و یکم شهریور بعد از تحمل دردهائی که همه مادران دنیا متحمل شده اند و نیمه جان شدن
شاکر که الزاما همه پدران مجبور نیستند آن را بفهمند و یا حتما عینا احساس کرده باشند،پسر کوچولوئی تپل و مو
مشکی عین مردان خانواده عربشاهی سالم و ساکت قدم به دنیا گذاشت.
معلوم است در آن منزل چه غوغائی بر پا شد.حاجی صابر و دو پسرش در اطاق تنهائی نشسته بودند که مژده آمد و
آورنده مژده سه سکه درشت انعام گرفت و شاکر تنها ،در اطاق دیگر بود.چون خجالت و حیا که مخصوص آن
روزگاران و فرزندان خلف بود مانع از این می شد که جلوی پدر و برادرهای بزرگ بی قراری نشان دهد و او هم که
نمی توانست آرام باشد پس بهتر بود خود را پنهان کرده و هر کاری می کند در خفا باشد.
خدمتکا ر قدیمی منزل زن با تجربه ای بود و این بار اول مژده دادن و مژدگانی گرفتنش نبود می دانست باید از
رئیس خانواده شروع و بعد به سراغ مخفیگاه شاکر برود با ورود او به اطاق پشتی شاکر جستی زد و چشم به دهانش
دوخت او هم تولد پسرش را خبر داد انعام خوش خبری او یک جفت گوشواره سنگین و پیاله ای و شرایه دار طال بود
که از قبل حاضر و آماده شاکر در جیب خود گذاشته بود.
انفجاری ازشادی در این خانه بوجود آمد.نوای دهل زنها با ساز بادی محلی بهم آمیخته و غوغا به پا کرده بودند و
سینی شربت و شیرینی بود که دور می گشت لبها خندان و دلها شاد و همه بهم تبریک می گفتند مادر مارال و خاله و
عمه او از صفا و دلبستگی آنان کیف می کردند .در شهر خودشان هم از این خبر ها بود ولی اینطور فکر می کردند
که بین این جمع وارستگی و حقیقت بخصوصی جریان دارد که باور و قیاس آن با جاهای دیگر اندکی مشکل است
مگر می شود سر سوزنی من و من گفتن در بین اینهمه آدم پیدا نشود.
باالخره آتشفشان آرام شد و زندگی به روال روزمره افتاد.گلین بانو به اندازه ای از پدر شوهر برادر شوهر و خواهر
شوهر و همه اقوام و شخص شوهر چشم روشنی گرفت که بقول عمه اش نمی شد آنها را بار یک شتر کرد.
روز نامگذاری،مهمانی پرو پیمانی در منزل آنها به پا شد.بچه را پیش پدر بزرگش بردند و حاجی دعا خواند و با اسم
یکی از ائمه اطهار بگوشش فوت کرد آن شد اسم مذهبی و نام قادر را هم در ردیف بقیه مردان فامیل بر او
نهاد.مارال اس م دیگری برای پسرش در خیال داشت ولی از آن لحظه او هم فرزندش را با نام قادر شناخت و حاال
یک عربشاهی دیگر هم به هیئت فامیل اضافه شد.
آن شب همه دور هم بودند زن و مرد،بچه و بزرگ.آقای فرشچی دائم مهمان مردان فامیل و به او در این سفر خیلی
خوش گذشته بود ولی فرصتی برای دعوت از خانمهای مسافر نبود چون با اجازه از حاجی قرار شده بود بقول
خودشان زحمت را کم کنند که با اخم و بغض مارال و اعتراض بقیه روبرو شدند.آقای فرشچی شوهر خاله مارال با
خنده و تاثر گفت ما که دل نمی کنیم خیلی خوش گذشته ولی نام مسافر و مهمان با خودش است یعنی رفتنی هستند
ما هم مسافر بودیم هم مهمان و بیشتر از حق خودمان هم مزاحم شدیم دل کندن از شما سخت است خدا عمری
بدهد تابستان تبریز بهشت است قدم همه شما روی چشم ما واقعا از صمیم قلب می گویم تابستان منتظر شما
هستیم.
حاجی صابر جواب داد نه آقا ما دیگر بیا نیستیم بهشت بدون حوری بدرد نمی خورد یکی داشت که آنرا هم ما
دزدیدیم آوردیم به جهنم خودمان حاال قرار شده این حوری پری یعنی گلین بانو اینجا را هم با وجود خودش بهشت
کند آنوقت شما تشریف بیارید!حوری داشتیم قلمان هم داریم قبول ندارید آقا قادر یک قلمان از بهشت است؟و همه
از این تعریف به پهنای صورتشان لبخند زده و سرشان را به عنوان تائید حرف او تکان دادند.
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روز راه افتادن مسافران بازار اشک و بوسه بیشتر از هر چیزی بین مارال و مادرش و همینطور خاله و عمه داغ
بود.مادر مارال با آه و حسرت از موجود متولد شده چند روز پیش که احساس می کرد او را از همه عالم بیشتر
دوست دارد جدا می شد و فقط به امید دیدار پنج شش ماه آینده خودش را کمی حفظ کرده و مطمئن بود که تا
آنوقت بزرگتر و جاندارتر و خواستنی تر از حاال خواهد شد.
با پیوستن روزها به شبها ،هفته و از پیوند هفته به هم ،ماه ها بوجود آمدند مارال را به خانه جدیدش منتقل و همسن و
سال خودش دختر سوم سرایدار توقفگاه را
همراهش کرده بودند با اعتماد به اصالت خانواده حاجی و عروس جدید آنها این همراهی را برای کمک و نگهداری
بچه و کارهای خانه پذیرفته بودند و او دخترکی زبر و زرنگ و با نمکی بود .آن چنان فروی با گلین بانو و فرزندش
مانوس شد که حاضر نبود حتی هفته ای یک شب را هم به خانه خودشان برود.
او تا با برگشتن شاکر از دفتر و جمع کردن ظرف و ظروف شام که از آن طرف فرستاده می شد با آنها بود و شب را
در اطاق خانم بزرگ در خانه قدیمی می خوابید .اما صبح ها دوباره به اشتیاق دیدن بچه و مادرش خود را به آنجا می
رساند ولی چون فاصله کوتاه بود دلش محکم بود و هر وقت هم که به این طرف می امد صبحانه آماده چائی دم شده
و ظرفها در سر جا چیده می دید.
مارال صبح زود که شاکر برای نماز بیدار می شد راه می افتاد چائی و صبحانه را آماده و بچه را تر و خشک می کرد
شکر خدا بچه آرامی داشتند و با گریه و جیغ معمول نوزادان آرامش آنها را به هم نزده و هولشان نمی کرد .می
خورد و می خوابید گاهی اوقات که شاکر و مارال با هم نشسته و شیرخوردن او را تماشا می کردند باورشان نمی شد
که این موجود ظریف و بی پناه و کوچک را می توان تا این حد دوست داشت .چند بار شاکر پرسید مارال تا حاال با
داشتن پسرت قادر باز هم مثل قبل مرا دوست داری و او با تعجب ولی با درک ذاتی جواب می داد ببینم مگر تو حاال
مرا مثل قبل دوست نداری؟
بعضی اوقات هم شاکر می گفت می دانی که آرزو داشتم و دلم می خواست فرزند ما دختر باشد آن هم دختری
درست عین خودت از مو و رنگ و چشم و پوست چون واقعا حیف است این همه لطافت و زیبایی تو منتقل نشود و
دلم می خواست تو دختری داشتی که او هم بعدها دختر دیگر و همین طوری تا انتهای دنیا نسل فرشته های روی
زمین امتداد داشت.
به قدری صادقانه و بدون تملق حرف می زد که مارال تکان خورد و گفت ای بابا همه پدران آرزوی داشتن پسر و
ادامه نسلشان را دارند پس چرا این طور و با این همه حسرت از دختر نداشت حرف می زنی و شاکر جواب می داد
مگر زن همه مردان و مادر همه بچه های دنیا آمده شکل تو هستند که من و یا خودشان آرزوی دختردار شدن در
دلشان باشد مطمئنم که تو در دنیایی بی نظیر هستی و دومی نداری .دوست داشتم و دارم دومی تو ،دختر ما باشد و
جواب بی شیله و پیله او مارال را بیشتر از پیش ئاله و شیدای او می کرد.
قادر مثل همه بچه ها با رشد خود هر لحظه چهره تازه ای به خود می گرفت در سه ماهگی سر و صدایش بلند شد و
شبیه بقیه ی بچه ها غان و غون می کرد و این آواز را به گوش مارال و شاکر مثل چهچهه بلبالن گوشنواز بود.
حاجی صابر واقعا عاشق این بچه بود هر وقت دستش می رسید ول دوبار در یک روز او را به ساختمان بزرگ می برد
به هر حال مهر و صفا و همبستگی همه خانواده و اوالد آنها را به هم پیوند داده بود.
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دوباره عید نزدیک می شد با آقای نجف زاده قرار گذاشته و از آنها دعوت کرده بودند که حتما برای دیدن قادر که
تا آن موقع تقریبا شش ماهه می شد به آنجا بیایند و چون دفعه پیش نجف زاده نیامده بود دلش برای دیدن نوه
جدیدش و مارال پر می کشید .برادرانش هم بی قرار دیدن آنها بودند و این بار جا و مکان در ساختمان جدید و
پیش دخترشان آماده می شد ولی مطابق معمول شام و نهار در آشپزخانه بزرگ خانه قدیم آماده و همگی باید دور
هم می بودند به اضافه مثل هر سال شب عید دختران حاجی با فرزندانشان به آن جا نقل مکان کرده و تا بعد از
سیزده می ماندند بنابراین الزم بود که برای آن همه آدم سفره بزرگی پهن شود.
نشاط فراوان بود .کارها و خانه تکانی شب عید را می کردند در باغچه ای جلوی عمارت و خانه مارال و شاکر دوباره
گلهای جدید نشانده شدند دور حوض بی اندازه بزرگ ساختمان قدیمی پر از گلدان و آب آن عوض شده و جوالنگاه
ده ها ماهی قرمز و طالئی درشت شد مارال آن قدر در نامه هائی که برای مادرش نوشته بود از قد پا و دست و کله و
چشم قادر با سانتیمتر گفته بود که مادرش می دانست و می تواند حدس بزند که حاال چه شکلی و چه قدی شده و
عینا همه آن ها را به نجف زاده منتقل کرده بود.
مسافران دلبند مارال وارد شدند و باز هم مورد استقبال قرار گرفتند .پدر مارال از دیدن خانه جدید دخترش حظ
کرد و گفت مثل شهرهای آلمان و خانه های ویالئی آنجا به نظرش قشنگ و جادار و شیک می رسد.
حاجی نجف زاده دو سه بار به آلمان رفته بود و آنجا را خیلی می پسندیدی می خواست در هامبورگ با عموزاده
خودش شریک شده و فرش صادر کند و او که مقیم همان شهر بود آنها را عرضه نماید .ولی مثل این که کارها جور
نشد یعنی کار شراکت ،نه صادرا ت فرش .بنابراین از دو سه ماهی را در انجا گذرتمئم حضور ذهن و خاطر و
دلپسندی داشت که حاال بدون انتظار همان تازگی و قشنگی را در خانه
دخترش می دید.فقط با تغییر در شکل درخت و گل و گیاه در آلمان درخت نخل ندیده بود ولی باغ اینجا پر از اصله
های فراوان درختان خرمای قطور و بلند و باعظمت بود و خالصه مطلب این که دیگر نجف زاده شکی برایش باقی
نماند که اشتباه نکرده و دخترش عروس خانواده اصیل و سخاوتمندی شده گرچه در تبریز چندبار مورد مالمت و
شماتت قرار گرفته بود که با این کارش دهها خانواده خواستگاران تبریزی را کوچک کرده که یعنی در آنجا کسی به
اندازه یک غریبه در سیصد فرسخ دورتر قابلیت نداشته!
همیشه حاجی نجف زاده گفته بود سروران تبریزی همیشه با ما هستند خواستیم پیوندی بین جنوب با شهر خودمان
برقرار کنیم و خانواده داماد به از شما نباشند واقعا بی همتا هستند و گذشته از این حرفها باید قسمت را شوخی
حساب نکرد و این حکم نصیب و یا قسمت بوده،نه قابلی و ناقابلی!به این ترتیب سخن کوتاه و به گالیه ها پایان داده
بود.بخاطر میهمانان و یا در نظر گرفتن رسم و رسوم آذربایجان به آنها خیلی خوش گذشت آنقدر عیدی ردوبدل
شد که معلوم نشد چه داده و چه گرفته اند آنکس که کمتر از همه فهمید و بیشتر از همه گرفت و چیزی هم نداد
قادر بود عید اول زندگی او و باید خلعت باران می شد که شد.
روزهای باهم بودن تمام شد.هرجا الزم بود از اسکله و بندر و بازار و غیره همه جزو برنامه پذیرایی بوده ونشان شان
داده شد.هرچه از دستشا ن برمی آمد و می توانستند به آنها خدمت کردند که قصوری در پذیرایی نشده باشد و
باالخره فردا باید همگی راه آمده را پیموده و به شهر و دیار و سر خانه و زندگیشان برمی گشتند.مارال به مادرش
گفت مثل اینکه دوباره چندوقت دیگر باید برگردی چون اواخر شهریور تولد قادر است به اضافه مهمتر از آن روز
سفره و دعوت از همه می باشد و اگر خدا بخواهد سی و یکم شهریور ظهر سفره خواهیم داشت تا نذرمان را ادا
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کنیم.مگر می شود مادر من در روز اولین سالگرد نوه اش نباشد خیلی ناجور است که من سفره بیاندازم و مادرم
نباشد.باید کاری بکنید می دانم سخ ت تان است ولی شرمنده ام بدون شما نمی شود باید حتما قول دهید که خواهید
آمد.
خان نجف زاده گفت واال چه عرض کنم؟ رو به شاکر که در چند قدمی ایستاده و نگاه می کرد گفت می دانید چه
فکری به عقلم رسید بی زحمت چندمتر آنطرف تر برای ما هم ساختمانی بسازید تا برای همیشه در کنار هم
باشیم.دست حاجی نجف زاده را هم جایی بند کنید که بیکار نباشد واال ما باید یک پایمان در تبریز باشد و دیگری در
خرمشهر! پس چه بهتر همین گوشه کنار زیر سایه حاجی آقا صابر و شماها باشیم.
شاکر لحن دلنشین و شوخی را در گفته های مادرزنش تشخیص می داد و با بیادآوری جالل و جبروت و امکانات
زندگی و بیا و بروی فراوان آنها در تبریز می دانست که خانم نجف زاده جدی حرف نمی زد ولی با وجود این جواب
داد شما امر بفرمایید قدم شما روی چشم ما البته هرچه سعی کنیم نخواهیم توانست حتی شبیه ساختمان مخصوص
مهمان شما در تبریز جائی درست کنیم تا چه رسد به خانه ای که خودتان در آن هستید!ولی با نظر شما موافقم باید
فکری بکنیم چون دل مارال بهانه شما را می گیرد و اطمینان داشته باشید هر چندوقت مسئله ای را پیش خواهد
کشید که شما را ناچار به مسافرت کند و می دانید که دل دخترتان هم نازک است و نباید آنرا بشکنید،وقتی قادر
کمی بزرگ شد من خودم آنها را آورده و یکی دو ماه به دستتان می سپارم و برمی گردم.بعد دوباره دنبالشان آمده
خودم هم چندروز در خدمتتان می مانم.حاال فعال زحمت آمدن و رفتن را باید قبول بفرمائید!
گفتگوهایشان تمام شد و قرار شد خانم با طریقه ای که خودش آنرا بهتر می داند موضوع برگشتن را در موقع
مناسب با پدر مارال در میان بگذارد و جواب آن را که حتما می دانست مثبت است برای آنها در نامه بنویسد.دوباره
سر و روی مارال و بچه را بوسیده و همگی اشک در چشم سوار شده و به مقصد تبریز راه افتادند.
در موقعرف تن و برگشتن مسافتها عجیب طوالنی به نظر می رسید.در زمان آمدن با التهاب و شوق دیدار و در
بازگشت به دلیل آنکه با هر گردش چرخ ماشین فاصله از عزیزان بیشتر می شد و دور و دورتر می رفتند مثل
گردش چرخه حیات هرچه از مبدا دورتر به مقصد نزدیکتر .مقصد یعنی پایان جهان فانی و مسلما دلپذیر نیست! چه
خوب که در رفتن های معمولی امید به بازگشتی در کار است ولی سفر در گردش زندگانی راهبدون بازگشت می
باشد که عمر رفته دوباره بر نمی گردد و ای کاش اقال طی طریق در جاده زندگی بدون سختی و ناهمواریها و
سردرگی و ویالنی باشد،چون نه اشک ندام ت و نه آه و حسرت نمی تواند کاری از پیش ببرند و راه پیموده شده
راهی است بدون برگشت به مبدا.
در محدوده منزل همه چیز به خوشی می گذشت تنها اتفاق دل آزار فوت مادربزرگ داماد تهرانی االصل حاجی در
تهران و تصمیم خانواده پدری او برای مسافرت و اقامت دائم در آنجا و برای همیشه بود که امل حال دختر و نوه
های او هم می شد این زمزمه را قبال هم شنیده ولی به هر دلیل دنباله آن گرفته نشد.ولی حاال مادر آقای مهدوی
فوت کرده بود گرچه او سالها و هم بعد از بازنشستگی به خاطر همسر جنوبی اش همان جا مانده بود و با ازدواج
پسرش و دختر حاجی جزو شرکای شرکت عقاب هم بود اما به دلیل فوت مادر و مسئولیت فرزند ارشد بودن اجبارا
باید می رفت.
برادر دیگر مهدوی خارج از ایران و خواهرش ازدواج کرده و با سروسامان و مرتب صاحب چند فرزند پسر و دختر
و خانه ای وسیع در شمیران بود و حاجی نمی دانست مادر مهدوی زنی بسیار متمول و مال و منال دار است که خانه
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ای بزرگ و مجلل و قدیمی در خیابان هدایت که از محله های خوب تهران بود ،دارد و بعد از برگشتن دامادش و
پدر او از شرکت در مراسم فوت فهمید که علت رفتن همیشگی خانواده شوهری سمیه به تهران نبودن برادرش و
نتوانست خواهر او برای جمع آوری اموال فراوان کرج و شهرستانک و طالقان به اضافه همان خانه وسیع است که
سرپرستی آن مسائل،اجبارا به عهده پدر داماد او می شد.
حاجی یادش آمدکه چند سال پیش می خواست بدون اطالع از وضع مالی خانواده مهدوی،خانه ای برای سمیه بخرد
در حالی که آنها بدون تظاهر و فخرفروشی آنقدر داشتند که حساب آن از دستشان خارج بود.حاجی صابر از فروتنی
آنان مخصوصا وقتی مهدوی گفت اگر اجازه می فرمائید خیال دارم با خانواده به تهران بروم که شامل عروسم و بچه
ها هم هست او متعجب و شرمنده شد.
ته دلش از این مسئله راضی نبود سلیمه دختر او پاره تنش و بچه ها مایه امید و شادی اش بودند اما وقتی به یاد گلین
بانو افتاد چیزی برویش نیاورد و با خود گفت اگر حرفی بزنم مثل اینکه گفته باشم مرگ خوب است ولی برای
همسایه پدر خانواده می خواهد برود،چطور به او بگویم نه تنها دختر و نوه های مرا نبرید پسرتان را هم بما
بدهید.این کار بی انصاقی و از دست ما بر نمی آید .از صمیم قلب گفت خیرپیش و دست علی همراهتان!
بعد پرسید مسئله شرکت باربری عقاب را ادامه می دهید ویا می خواهید سهمتان را واگذار کنید؟چنانچه آن را می
فروشید بنده موظم به بچه ها بگویم حساب و کتاب را روشن کرده و سهامداران قسمت شما را بخرند که غریبه وارد
جمع نشود والبته خودم مسئلم وجه را دودستی تقدیمتان کنم و یا اگر الزم دارید شکر خدا
دستمان باز است هرچقدر می فرمایید علی الحساب بدهم.مهدوی تشکر کرد و گفت وکالت فروش هرچه را اینجا
داریم به جنابعالی می سپاریم و عجله ندارم هرزمان مصلحت بود اقدام کنید.این رویداد ها حال حاجی را گرفته ولی
چاره ای جز لبخند زدن نداشت سه نوه دلبند و حتی عزیزتر از دخترش مطرح بودند زیر لب گفت :یکی را آوردیم
چهارتا می برند.خدا پدرشان را بیامرزند که آنقدر این دست و آن دست کردند که یکی ما سه تا شد.
حاال گلین باال دو پسر داشت و دایما و در هر فرصتی از سر و کله پدربزرگشان باال می رفتند
باالخره بعد از ترتیب همه امور و سپردن اختیار آنها به عربشاهی در خرمشهر در میان گریه های پرسر و صدای
مادر و خواهر و اشک و آه خفته در چشم و گلوی پدر و برادر و با بدرقه و امید دیدارهای دیگر راه انداخته
شدند.مارال هم رنج فراوانی از این سفر در دل داشت در طول مدت زندگی با این خانواده سلیمه بهترین و
نزدیکترین یاور او بود
خانه چندین و چند ساله امینی را حاجی به سرعت فروخت و به حساب ها رسیدگی کرده و جمع آن را به تهران
حواله ک رد و باالخره این بار نوبت حاجی و همسرش بود که بنا به اصرار مکرر سلیمه و بچه ها و خاواده باید به دین
آنها در تهران می رفتند.چرخش مشابه زندگی اول نجف زاده و همسرش و حاال حاجی صابر و همسرش سر به دنبال
فرزند می گذاشتند.
برای همسر عربشاهی مسافرت سخت و بی معنی می نمود .چندین سال پیش یک بار برای عروسی شاکر با هزار
بدبختی تا تبریز رفته و قضیه تمام شده به نظر می آمد و حاال نمی دانست چندبار راه تهران را که شناختی از آن د
نداشت بخاطر بچه ها باید برود و برگردد و به نظر او تبریز دورترین شهر دنیا تا خرمشهر بود .خبر نداشت که
تهران هم در این مقایسه کم نخواهد آورد ولی به خاطر بچه ها و حاجی و دل خودش آن سر دنیا هم می رفت.
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با ماشین تا اهواز رفته و بعد با قطار عازم تهران شدند.این سفر تجربه دلپذیر و تازه ای بود و از ماشین سواری به
نظرشان راحت تر آمد.مجبور نبودند تمام طول راه بنشینند و به صندلی بچسپند .زمانی که آن اژدهای سیاه و طوالنی
با آن سر و صدای عجیب و هیاهو نفیر کشان پیش می رفت می توانستند راه افتاده و از پشت پنجره ها صحرا و
شهرهای خدا را از دور و نزدیک ببینند.
در ایستگاه راه آهن با سر و صدا و شادی مورد استقبال قرار گرفته و به منزل رفتند عظمت تهران را از راه آهن تا
خانه دخترشان که دیدند برایشان حیرت اور بود و از همه مهمتر منزل مهدوی بود که خانه اعیانی دو طبقه و قدیمی
با باغی نسبتا وسیع و دار و درخت دار و اتاقهای زییاد و مملو از اثاث گرانبها که بدون جابجایی آنها بعد از مرحوم
مادر مهدوی همچنان چیده و آراسته مانده و اثاثیه فراوان دخترشان با پدشوهرشان را بدون باز کردن در زیر زمین
چیده بودند.
این بار رل سوغاتی پخش کردن به عهده مادر جون و حاجی بابا بود که بچه ها از دیدن پدربزرگ و مادر بزرگ و به
دست آوردن آنها چنان شادمان و ذوق زده باال و پایین می جستند که همه را گیج کرده بودند .زمان زیادی از جدایی
شان نمی گذشت اما چون همیشه با هم بودند هر دو طرف گوشه ای از دلشان را خالی دیده بودند که آن طور شادی
می کردند.انگار صد سال است از هم دور بوده اند و حاال رویای با هم بودن دوباره جان گرفته بود.
خانواده مهدوی انسانهای بسیارخوبی بودند گرچه مادر شوهر دخترشان همشهرری و نسبتی با آنها داشت ولی غیر
همشهری که مهدوی پدر بود از همه آنها عمیق تر اظهار محبت و لطف می کرد و بنابراین جز دلتنگی دوری نگرانی
دیگری از چند و چون مسئله نمی توانستند در دل داشته باشند.
دو سه روز بعد منزل از فامیل شوهر سلیمه که دو طرفه با عربشاهی نسبت داشتند پر و خالی شد .سالهای زیادی در
ایام عید بیشترشان مهمان و مسافر جنوب بودند که هر بازر از طرف حاجی صابر پذیرایی شایانی از آنها شده بود و
دعوت آنها برایشان نوعی مسابقه جبران محبت های گذشته می توانست باشد تا ذره ای از دنیای احترام و عزت که
در طول آنهمه سال نثارشان شده بود شاید عمال نشان داده و تالفی کرده و در تهران با هم باشند
یک هفته بعد مهدوی به حاجی گفت :با اجازه شما خیال دارم یک مغازه درست و حسابی بخرم دو مورد پیدا شده
یکی در حوالی میدان خراسان و دیگری در بازار بزرگ است .مغازه بازار حاضر و آماده کسب و کار و دومی خالی و
بی قواره اما در خیابان فردوسی است.مغازه ای که حاضر و در بازار فرش فروشهاست باید عرض کنم از نظر
مساحت نصف مغازه باالست و قیمتش دوبرابر آن است و معطل مانده ام چه کار کنم نظر شما را کارساز میدانم و به
آن ایمان دارم.میخواهم کمک فکری به من بدهید.
عربشاهی گفت:همه حرفها را فهمیدم اما از یک مطلب سر در نمی آورم که مغازه را میخواهی چه کار در بازار یا در
فردوسی مصرف چیست؟
مهدوی گفت :خب معلوم است می خواهم مغازه را فرش فروشی کنم قبال هم عرض کردم فعال بازار داغی دارد
مخصوصا صادرات آ به به خارج حرف ندارد
دوباره حاجی گفت :مگر نباید در این رابطه تجربه و یا حدااقل شناخت کافی داشت و بعد وارد میدان شده و در این
زمینه فعالیت کرد و خالصه مگر فرش فروشی تخصصی الزم ندارد و یکی می تواند همین طور بی گدار به آب زده و
فرش فروش بشود؟
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مهدوی با خنده و شوخی گفت :حاجی آقا من که نمی خواهم فرش ببافم فقط میخواهم بفروشم.این فکر را امینی
شوهر خواهرم که معرف حضورتان هست راستش به فکرم انداخت چون می دانید که خودش این کاره و در سرای
فرش فروشها نام و اعتب ار و مغازه بزرگی دارد که همکارانش به آو صادراتچی می گویند.فرشهای کرمان را جمع می
کند و با سرمایه کافی که در اختیارشان است موفق شده است و گفته اگر جرأت ورود به صحنه را ندارم او کمک
خواهد کرد یعنی مقصودم راه و چاه کار است واال نیاز مالی که ندارم خالصه مطلب میخواهم با آق مهدی پسرم،غالم
و دامادخودتان مشغول شویم.چون او اصال اهل بیکار ماندن نیست و در خرمشهر از صبح تا غروب با حساب و کتاب
و شرکت سر و کار داشت از مدیریت خیلی سرش می شود و جوهر کار دارد و حتما موفق می شویم.
من بعد از مدتی کار کردن و خدمت دولت کردن وقت استراحتم است بعالوه که ابدا نیاز مالی ندارم اگر میخواهم
کاری جور کنم به خاطر پسرم است که بیکار و غیر مسئول نباشد و آنقدر هست که بخورد و بخوابد اما مرد چه جوان
و چه پیر مثل آب اگر راکد بماند کدر و گندیده می ماند.ب دلیل بودن مغازه و باز کردن آن آقا مهدی موظف و
مسئول خواهد شد و من هم امید و مقصودی دارم که دو ساعت دیرتر از او به جای معینی رفته و بنشینم و شاید هم
خوش خوشک کاسبی هم کردیم .امینی قدم بزرگتری برداشته و به اصطالح در آن باال پرواز می کند میخواهند
خانوادگی به خارج بروند بازار فرش داغ و او هم خبره کار است که خیال می کنم حاال فقط در حد حرف است.واقعا
خیلی خوشحالم شما در این موقعیت اینجا تشریف دارید و من می توانم حضوری صالح و مصلحت کنم تنها مسئله
ناجور سرقفلی زیاد مغازه هاست
حاجی گفت :کجای آن ناجور است؟همه جا همین طور است اگر بتوانی ملک را بخری بهتر است البته قیمت باالتر
خواهد بود الحمداهلل که پول دارید آن وقت سند آن مغازه می شود مثل سجل خانوادگی مدعی هم ندارد که اگر
جایی که پسندید فروشی نبود شما هم مثل بقیه با سرقفلی شروع کنید و خدا همراهتان حتما هم موفق می شوید.
زمانی که عربشاهی و همسرش مهمان مورد احترام خانواده مهدوی بودند معامله مغازه خیابان فردوسی با پا درمیانی
آقای امینی به طور قطعی خرید ملک سند انجام گرفت و قرار شد با تعمیرات اساسی و تعویض کلی داخلی با کمک
مهندس و مشاور کار جدید و بدون مشابهی در راستای خیابان ارائه و کامال تازگی داشته باشد .برای افتتاح مغازه
حاجی دوباره حاجی آقا و حاج خانم به تهران بازگردند.
سلیمه از زندگی در تهران راضی و محیط را می پسندید و به مادرش گفت :اگر غم غریبی بود چیزی کم
نداشتم.مادرش هم جواب داده بود  :من که یکبار به تو گفتم والیت هرکس همان جاست که شوهر و بچه هایش
هستند و الحمداهلل همه با هم زیر یک سقف هستید اگر علت غریبی ما هستیم که آمدیم.البد شما هم می آیید و این
رفت و آمد همیشگی است اینطوری کدام غم می ماند با کدام غربت؟
طفلک گلین بانو دختر هجده ساله تک و تنها به میان ما آمد و تا به امروز که ماشااهلل صاحب دو بچه شده یک کلمه
از این حرفها نزده و چسپیده به شوهر و بچه ها و زندگیش و با خوشحالی دایم خودش و نه شاکر را بلکه همه را شاد
می کند.خوب است که تو بعد از سه شکم بچه و سالها با ما بودن با کل فامیل شوهری راه افتادی امدی اینجا.کجای
این کار ناجور بوده و دلتنگی دارد و سلیمه را به فکر واداشته و فهمید که حق با مادرش است و دیگر هیچ وقت راجع
به این مسائل کالمی به زبان نیاورد.
چند روز مانده به برگشتن آقای امینی که پدر داماد سعاد دختر حاجی عربشاهی و شوهر خواهر مهدوی بود همه
فامیل را به منزلشان دعوت کرد.منزل آنها در یکی از کوچه باغهای باریک قلهک با پیچ و خم زیاد باغی پر دار و
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درخت و بسیار بزرگ با عمارتی قدیمی ولی با اصالت و بزرگ بود.مهمانی برای ناهار شب جمعه بود ولی صاحب خانه
ها نگذاشتند به همان نهار ختم شود و همه را با اصرار فراوان و به بهانه دوری راه و دیر وقت نگه داشتند شام را دور
ه م خوردند و شب را در رختخوابهای یکدست و اعال که در دو سه اتاق پهن شده بود خوابیده و بعد از صبحانه مفصل
و پذیرایی به طرف منزل سلیمه راه افتادند.صفا و دلبستگی عجیبی بین افراد بساری از فامیل ها بود و افسوس هجوم
نو آوری آن مراسم را از مد و رونق انداخت و خدا کند که بدتر از اینها نشود.
مهمانان خرمشهر خاطره ناهار چلو کبابی مشهور دم بازار و گردش و تماشا در استانبول و الله زار و بستنی کافه
خوشمرام سر امیر اکرم و بالل و دل و جگر سر پل تجریش را در قلب خود ثبت و تا مدتها آن را با آب و تاب برای
بقیه بازگو می کردند همان راه آمده را بزگشتند و به شهر و خانه خودشان وارد شدند.
مهمترین خبری که به گوششان رسید و بی نهایت خوشحال شدند سومین بارداری مارال بوذ و باز هم شنیدند شاکر
نذر کرده اگر این بار خدا دختری به او داد چنین و چنان خواهد کرد .ولی کسی نمی دانست در حاشیه عریضه ای که
به درگاه الهی نوشته مختصری متنی هم اضافه شده و او دختری میخواست به شکل و شمایل مارال.
همیشه ورود تازه وارد در خانواده ولو تکراری شادی آفرین است.مخصوصا در فامیل عربشاهی چنان با استقبال
پذیرفته شده بود مثل اینکه اولین بار و بعد از چندین سال خداوند به آنها فرزندی مرحمت کرده گلین بانو به خواهر
شوهرش گفته بود چه خوب شد چند هفته با بچه ها رفتیم تبریز و همه را دیدیم واال با بچه کوچک و شیرخوار که
البد تا دو سه سال نمی شود جایی رفت و با شرم و حیا گفته بود خدا کند این دفعه دختر باشد واال از اه و ناله شاکر
رهایی نخواهم داشت.
همزمان اتفاق ناراحت کننده و غیر قابل گریزی که افتاد فوت مادر حاجی بود.چشمهای همه بازماندگان اشکبار شد و
آقای عرربشاهی مجلس ختمی در حد احترامات مادری سالخورده و زحمتکش و همراه که سالها نور وجود او روشنی
بخش محفل خانواده اش بود برپا کرد.دو روز خرج داد و از هیچ چیز برای بزرگداشت آن مادر گرامی دریغ نکرد و
به هرحال دفتر زندگی پرباری بسته شد و مدتها یاد و خاطره او بدون هیچ علتی به کسی اشک به چشمان حاجی
صابر و فرزندانش نشاند.
با نزدیکی به فارق شدن گلین بانو اوضاع عادی شد این دفعه مادر او نمی توانست در وضع حمل دخترش حضور
داشته باشد .نجف زاده مریض و پای چپش به شدت درد می کرد.همسر نجف زاده نمی خواست او را به امید کسی
رها کند بنابراین وظیفه مادر شوهر و خواهر شوهران سنگین تر شد گرچه آن مالئک قبال از همراهی دریغ نداشتند
بار دیگر دستگاه خش فیلم آن خانواده روی دور سریع افتاد همه
می دویدند و یا راه رفتن را به حالت دو در درآورده بودند و بین ساختمان بزرگ و محل زندگی مارال آمد و شد
غریبی بود .همان خانم دکتر که اولین فرزند مارال را به دنیا آورده بود هنوز در رفت و آمد شادمانه بین مطب
خودش و منطل حاحی و در انتظار متولد شدن بچه بود.
باالخره روز موعود فرا رسید .قادر و نادر همراه پدرشان در ساختمان بزرگ منتظر ورود خواهر و یا برادر دیگری
بودند و حاجی صابر در دفتر مشغول انجام کارهای شاکر بود .حدود دو بعدازظهر بچه متولد شد و این بار یک دختر
و مشخصا از نژاد بالفاضله مارال سفید مایل به صورتی یا شاید هم گل بهی پررنگ سر و صدا بلند شد و تولد دخترک
را به پدرش خبر دادند .وقتی کلمه دختر به گوش شاکر رسید بدون در نظر گرفتن رسم و رسوم و قبل از تمام شدن
کارهای اطاق زایمان و بدون دعوت به عیادت برای دیدن بچه و مادرش با قدمهایی بلند که بیشتر از راه رفتن به
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دویدن شبیه بود به آن ساختمان رفته و تقاضای دیدن نوزاد را کرد .برای این که بفهمد آیا این یکی هم مثل قادر و
نادر مو مشکی ،سبزه و یا چون دختر است شاید به لطف خدا رنگ و مو و شکل و شباهت مارال را دارد.
طاقت و تحمل نداشت و باید فوری بچه را می د ید .باالخره نوزاد را از اطاق های آن طرفی آورده و در آغوش او
گذاشتند و مسلم است از صورت و چهره یک بچه تازه به دنیا آمده که نمی شود فهمید شکل کی است.
ولی شاکر فهمید در دو بار گذشته از همان ابتدای تولد معلوم بود که پسران چقدر شبیه خانواده عربشاهی هستند
ولی م ثل اینکه دخترک به طور مشخص چیز دیگری بود .چشمهای آن طفلک که بسته بود و رنگش دیده نمی شد و
متاسفانه روی سر هم موئی نبود که راجع به رنگ آن حرفی و یا حدسی زد ولی کامال صورتی و مثل شکوفه به نظر او
رسید و شاکر فکر کرد حاال هر شکلی کچل یا گیسو گالبتون خداده و صدهزار بار شکر .خبر را به حاجی بابا
رساندند.
عربشاهی مرد محکمی بود .اینها که نوه بودند .در موقع تولد فرزندان خودش هم کسی نتوانست بفهمد که وقتی
پسردار شد خوشحال تر بوود و یا دختران او را با تولدشان شاد کردند .بیشتر از دو بار گذشته هدیه و رونما فرستاد
که مباد ا فکر کنند باز هم انتظار پسر دیگری برای شاکر داشتند .غافل از این که پسرش نذر و نیازها کرده و از اول
در حسرت ورود دختری به خانواده اش بوده البته مشروط به شباهت کامل با مادرش مارال.
این بار حاجی آقا انتخاب نام نوزاد را به عهده مادرش و خانواده نجف زاده گذاشت و پدر مارال تلگرافی به خانواده
عربشاهی مخابره و قدم نورسیده ی گرامی اْلدوز عربشاهی را به همه تبریک گفت و تکلیف همگی را روشن کرد و
شناسنامه را هم به همان نام تقاضا و صادر شد فقط معنای اسم او را و حتی تشخیص و تلفظ آن برای عربشاهی
مقداری مشکل بود و بعد از تر جمه کلمه الدوز به وسیله مارال فهمیدند ستاره تابناکی در پهنه آسمان زندگی آن ها
نمودار شده و معنای اسم دختر کوچولو ستاره است.
تنها نگرانی و غصه مارال و شاکر که به روی دیگران نمی آوردند مسئله سر بدون موی بچه بود یک مشت کرک
روی کناره های سر دخترک بود ولی دو پ سرشان از همان ابتدای تولد یک عالمه موی مشکی و براق روی کله های
کوچکشان داشتند و حاال این یکی که دختر بود آن هم بعد از هزار نیاز و نذر کچل بوود که کم دردی نمی توانست
باشد.
زمان به سرعت برق می گذشت چشمهای الدوز بدون تردید فرم و رنگ را از مارال به ارث برده به اضافه رنگ
مشخص پوست که مانند صدف صورتی براق و درست همرنگ مارال مادرش بود .در پنج شش ماهگی مثل اغلب بچه
ها کرک های کنار سر جاندارتر و موهای بی رنگ کله جان گرفته و درست عین طالی ناب می درخشیدند .یک روز
که شاکر آن فرشته کوچک را در آغوش گرفته و نگاهش را به خطوط چهره دوست داشتنی او دوخته بود متوجه شد
که روی سرش پر از موهای کوتاه و نرم طالیی است و یک مرتبه فریاد زد مارال بیا ببین و درست دقت کن یک
عالمه طال روی سر الدوز درآمده! طال! طال!
از آن روز به بعد در قلب خودش او را طال نام گذاری کرد و دائم هم آن را تکرار می کرد و اطرافیان هم حیران
بودند که باالخره این بچه چه اسمی دارد او را کم کم با نام طال که ورد زبان شاکر بود به رسمیت شناختند در روز
تولد یک سالگی او کسی باور نمی کرد این مالئکه کوچک تازه پا گرفته که از مادرش هم زیباتر بود از خانواده
عربشاهی است .مارال کو چکی بود با خلقتی کامل تر که نمی شد آن را باور کرد زیبا مثل فرشته ها و به رنگ هلو با
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موهای فراوان طالئی کوتاه و حلقه حلقه روی سرش وقتی لباس سفارشی صورتی کمرنگ تور و روبان دوزی شده
روز تولدش را به او پوشاندند دهان همه از حیرت باز مانده بود درست مثل این که فرشته زیبای نقاشی
شده روی کارت پستالها جان گرفته و بیرون پریده و به اسم یکی از افراد خانواده آنها در میانشان می لولد.
پدر واله و پدربزرگ و عمه و عمه جون حیران او بودند.شاکر واقعا عاشقانه این بچه را دوست می داشت.آنقدر برای
او اسپند دود کرده بودند که چشم چش م را نمیدید به دستور حاجی صابر او را پنهان میکردند چون او معتقد بود الزم
نیست از نظر تنگی بچه را چشم بزنند از حیرت و شیفتگی هم ممکن است چشم بخورد از زیر لباسها همیشه دعا و
رفع صدمه از چشم بد به گردنش آویزان بودند.
چرخ زمان همچنان بی توقف با گردش روزگار میچرخید گاهی سریع و تند و زمانی خسته و وامانده از سنگینی کوله
بار غمها کند و لنگ زنان پیش میرفت و این گردش یکسان برای کامروایان خیلی سریع و بنظر گرفتاران هر ساعت
به طول یک عمر مینمود در حالیکه چرخه زمان همیشه یکسان بوده و میباشد.
باالخره پدر و مادر مارال بع د از یکسال و اندی در مسافرتی دور و دراز و به امید دیدن دختر و نوه هایشان رنج سفر
را به خود هموار کردند از نامه های نوشته شده ای که فرستنده اکثر آنها شاکر بود تعریفهای زیادی از شکل و
شمایل دختری مینوشت .آقا و خانم نجف زاده تصور مجسمی از کودکیهای مارال داشتند و حاال با اشتیاق میخواستند
حقیقت تصورات خود را از نزدیک ببینند.اول قرار بود مارال و بچه ها بهمراه شخص مورد اطمینانی به تبریز بروند
که بقیه بستگان هم بتوانند دیداری با آنها داشته باشند.ولی شاکر که یک رو دوری از خانواده اش خصوصا دخترک
تازه پاگرفته که افتان و خیزان طول و عرض خانه را پیموده و همه چیز را بهم میریخت و میپاشید نمیتوانست تصور
کند به مارال گفته بود تا گرما دوباره غوغا به راه نینداخته از پدر و مادرش خواهش کند که آنها به خرمشهر آمده و
همه دور هم باشند.
باالخره آنها آمدند و رسیدند و قادر و نادر فریاد زنان و جست و خیزکنان به آغوش آنها پریدند و با جیغ و فریاد از
در باغ تا ساختمان میگفتند خواهر کوچکی هم دارند که حاال او را نشان خواهند داد.مارال با شاکر تا دم در بزرگ به
استقبال رفته بود و وقتی مادر و پدرش رسیدند و پرسیدند چرا کوچولو را قایم کرده اید گفت پناه بر خدا این قادر و
نادر آنقدر فریاد میزنند و شلوغ میکنند که همیشه او را میترسانند و ما میدانستیم ددین شما و ابراز احساسات آنها با
صدایی بیشتر از معمول خواهد بود و نخواستیم بچه را وحشت زده و گریان در دفعه اول نشانتان بدهیم و میدانستیم
از عهده آنها بر نم ی اییم چون عربده در بیرون از چهار دیواری آزاد ولی بخاطر طال در منزل نباید فریاد و سر و صدا
کنند واقعا بچه میترسد و این قانون را شاکر گذاشته بود که در داخل منزل بی سر و صدا و بیرون هر چه دلشان
میخواهد معلق بزنند داد بکشند بدوند و حاال که رفتیم تو میبینید که چقدر مثل آقاها رفتار خواهند کرد که
خواهرشان را زهره ترک نکنند.واقعا هم درست بود پسرها آرام وارد شدند.
آقا و خانم نجف زاده دختر کوچکی را بغل پرستارش که تضاد رنگ و رو و چشم و موی بسیاری با آن عروس که در
آغوش گرفته بود دیدند پای هر دو سست شد و بی اختیار بهمدیگر نگاه کردند آنها بیشتر از هر کس کودکی مارال
و شکل و ریخت او را بیاد داشتند و حاال مثل اینکه زمان به عقب برگشته و دخترشان کوچک شده و با چشمهای
درشت و درخشان و زمردینش با نگاهی متعجب ناآشنا آنها را ورانداز میکند.
خانم نجف زاده به زبان ترکی چیزهایی می گفت و به طرف بچه می رفت مارال و شاکر به انطرف دویدند چون
مطمئن بودند طال فوری لب ورچیده و گریه خواهد کرد شاکر تحمل گریه او را نداشت و مارال فکر می کرد خیلی
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ناجور اشت که بچه اش او را نشناسد و سروصدا راه بیندازد و خانم نجف زاده دو سه قدم زودتر رسید و با جمله
ت رکی ((باشیان دوالئیم)) که به معنای فارسی دورت بگردم و فدایت شم است دستهایش را برای اغوش گرفتن او
دراز کرد .
مارال می خواست دخالت کرده و مانع گریه و رمیدن بچه شود و او را یک طوری تحت حمایت خود با مادرش اشنا
کند ولی این طور نشد در مقابل چشمان حیزتزده همه دختر کوچولو لبخندی بروی مادر مارال زده و بدون درنگ او
هم دستهایش را باری فرو رفتن در اغوش او دراز کرده بی هیچ مخالفتی در بغل خانم نجف زاده جابجا شد و مهمتر
از همه سرش را روی شانه او گذاشته و دستهای برگ گلش را در دور گردن او انداخت  .مثل اینکه صد سال است او
را
می شناسد و دیده است .
نجف زاده هم به این طرف راه افتاد و زیر لب گفت یا مرتضی علی مگر کشش هم خونی تا چه اندازه است که این
طفلک هم انرا می فهمد و از ما نمی رمد و چند بوسه روی انگشتان نرم و لطیف او گذاشت و بیشتر از این را هم
انتظار نداشت که پیش امده بود.
مادر مارال دلش نمی امد بچه را از خود جدا کرده و دست و روئی صفا دهد به زور طال را از بغل او گرفته و برای
نوشیدن یک فنجان چای و جابجا شدن راهنماییش کردند .انقدر هدیه و سوغاتی برای بچه ها اورده بودند که همه
عرض و طول میزنهار خوری دوازده نفره را پر کرد عرو سک و ماشین کوکی و لباس و توپ و خرگوش و خرس
برای طال و پسران و همین طور هدیه برای مارال و شاکر و همه افراد خانواده حاجی از کوچک و بزرگ اورده شده
بود هیچ کس از یاد نبرده بودند پرستار طال هم سوغاتی مخصوص داشت و خدا کند اندازه نیمی از مهر و محبتی که
در دل می ج وشد و جا دارد در دست و جیب انسان ها موجودی مادی باشد که بتوانند انچه را که می خواهند نثار
عزیزانشان کنند
و چه قدر سخت است اروزی نثار کردن و نداشتن ایثار مالی و مادری!
شکر خدا که خانم و اقای نجف زاده دستشان باز بود و حسرت نداشتند که کاری و کسی را از یاد برده و از قلم
انداخته باشند  .دوباره همه دور هم جمع شدند فقط جای یکی از خواهران شاکر و شوهر و فرزندانش خالی بود که
در تهران زندگی می کردند .به جز انها همه بودند کار خانم نجف زاده معلوم و در تمام مدتی که مهمان دختر و
دامادش بود مشغولیاتی جز نوازش و بغل کردن و حتی خواباندن و غذا دادن به طال را قبول نمی کرد چنان با دقت و
حسرت به او نگاه می کرد که انگار خیال دارد عقربه زمان را به بیست و چند سال پیش برگرداند همان زمان ک
دخترش مارال راه افتاده بود و او خودش را خم کرده و دستهای کوچک و نرم و سفید او را گرفته و ارام و اهسته به
او می گفت مارال جان تاتی تاتی و حال بعد از انهمه وقت دوباره خدا نه تنها بدون کم و کاست بلکه کامل تر و زیبا
تر از مادرش مارال انسان دیگری را افریده که به او طال می گفتند با شباهتی حیرت انگیز و باور نکردنی .
بیشتر از هر کسی خانم نجف زاده و شوهرش این واقعیت را لمس کرده و حظ می کردند .چون بدون هیچ تالشی
عکس متحرک و جاندار و زیبائی را از کودکی دخترشان با همه خاطرات دلپذیر زندگی گذشته می دیدند  .وضع
موجودشان با فرزندان خوب و زندگی مرفه و ابرومندی حاجی  ،حسرت برای انها باقی نمی گذاشت .ولی معوال
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همیشه ب شر افسوس گذشته را دارید و شاید این هم تاسف به خاطر ریختن برگهای سرسبز درخت عمر و از دست
دادن روزهای زندگی است که نه می شود روزها را بازگرداند و نه برگهای ریخته را دوباره به شاخه ها چسباند.
اگر خزان طبیعت برگ درختان را زرد و باد پائیز از شاخه جداشان کرده و انها را برهنه و بدون برگ زیرپوشش
برف زمستانی رها و تنها می گذارد  ،طلیعه بهار دوباره و از راه رسیده پر از برگ سبز و شکوفه های رنگی شان می
کند و میلیونها بار دنیا تکرار بهار و تابستان و پائیز و زمستان را دیده و میلیونها دفعه دیگر خواهد دید ولی چهار
فصل زند گی انسان تازه اگر مجال تجربه به همه فصول را با عمری طوالنی داشته باشد فقط یک بار خواهد بود و بس.
شادی و سرور همراه با رایحه گلها و سبزه های باغ بزرگ حاج صابر در فضا پراکنده و خنده امید را برلبان افراد
خانواده نشانده بود دائم مهمانی می دادند و دور هم جمع می شدند و همیشه وجود دلپذیر طال برای خودی و غریبه
مطرح ترین قسمت جمع انها بود یکی از بچه های خواهران شاکر تقریبا همسن و سال طال بود البته با شکل و شمایل
خانواده عربشاهی و انصافا دخترکی شیرین و زیبا و خواستنی با پوستی گندمگون تیره و موها و چشمهائی به تیرگی
ش بق و این دو بچه دوست داشتنی داما وسط سالن به این طرف و ان طرف می رفتند و می نشستند ،بازی می کردند ،
می غلتیدند و قهقهه می زدند .عینا مثل زیباترین عروسکهای ساخته دست بشر در دو رنگ و روی متضاد دلی با
درخشش و قشنگی نفس گیر ،متفاوت ،جاندار و متحرک.
یک بار که دو نفری نشسته و وسط اطاق سرگرم بازی بودند خواهر شاکر مادر بچه گفت قربان کرم خدا ناشکری
نباشد مارال دختر زائید ماهم دختر زائیدیم این کجا وان کجا البته بی انصافی کرد چون دختر خودش هم بی نظیر
بود و او بی اختیار این حرف را زد و مقایسه کرد که ان هم از بخل و حسد نبوده بلکه دوستی و حسرت در کالم و
نگاهش نهفته بود .دوباره این مارال بود که با جمله و سخنی جام کالم را با لبخند و تشکر نثارش کرده و با گفتن
اینکه ماشاءاهلل بچه تو که صد برابر طال می ارزد و غیر از ان خدابختشان را بلند و عاقبتشان را به خیر کند ،مسیر
صحبت را عوض کرد البته خود مارال بهتر از همه می دانست که فرزند کوچک او بی همتاست و بقیه انرا می دانند اما
مگر برویش می اورد.
بهر ترتیب روزهای خوش با هم بودن خانواده ها به پایان رسید خانم نجف زاده هق هق کنان و اشکریزان از دختر و
نوه و فامیل او جدا شد و همراه با دو پسر بغض کرده و شوهرش که طالی کوچک را می بوسید و دل از او نمی کند
سوار ماشین و راهی تبریز شدند درراه امدن همه خوشحال و خندان و منتظر دیدن عزیزان و در بازگشتن انچه حاکم
بر محیط کوچک ماشین سواری انها بود انده و اههای گاه و بی گاه سرنشینان بود با سکوتی محض و نشکستنی  .فقط
با امید به دیدارهای بعدی بود که برگشتن غم انگیز را تحمل می کردند.
با ده ها عکس که از طال کوچولو و خانواده داشتند مدتها در تبریز خانم نجف زاده تنها معرکه گیر و سخنگوی دید و
بازدیدهای فامیلی بود انقدر تعریف کرد که دل همه در حسرت دیدار انها به جوش و خروش درامد تا جائی که خانم
نجف زاده از همان اوایل ورود با تاکید فراوان نامه های پی در پی فرستاد که در اولین فرصت و با در نظر گرفتن
فصل که بچه ها زیاد اب به اب نشوند و هوای تبریز با انها سازگار باشد منتظر انها خواهد بود و اقا شاکر موظف است
که دیده اینه مه چشم به راه دوخته را به جمال خود و زن و فرزندانش روشن کند.
چاره ای هم نوبد خانم انقدر لطیف و با محبت او را در بن بست عاطفه قرار داده بود که راهی جز انچه را که خواسته
اش یود نمی شد پیدا کرد .شاکر کارها را روبراه و با ماشین راحت و اخرین مدل ان زمان با زن و فرزندانش برای
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دیدن خانواده همسرش و در حقیقت نشان دادن کوچولو که حاال حرف می زد و شیرین تر از پیش هم شده بود به
طرف تبریز راه افتادند.
خانه به نظر حاجی باباو همسرش و بقیه خالی وغیر مسکونی به نظر می رسید حاجی صابر به خاطر اینکه چراغ
خاموش ساختمان انها و س کوت دل ازار ان طرف را نمی توانست تحمل کند به بهانه های مختلف که خودش می
دانست بیهوده است ،کارها را به پسران دیگرش سپرده و به تهران رفت تا با دیدن نوه های دختری خالء خود را پر
کند!
در تبریز  ،در فامیل نجف زاده بار دیگر جنب و جوش تازه و دلپذیری به راه افتاد .ترتیب مهمانی و دعوت ها را از
قبل مرور کرده بودند و می دانستند که کدام روز ناهار و چه روزی را شام کجا دعوت دارند  .با ورود مارال به راستی
مانند پنجه خورشید می درخشید همراه با تازه وارد ناشناخته ای که چهره رتوش شده خودش بود و در اغوش داشت
خاله و عمه و بستگان را حیرت زده کرد.
زن دائی مارال بعد از دیدن طال گفت تا حاال خیال می کردم قشنگترین بچه ای که در عمرم دیده و خواهم دید مارال
بوده ولی حاال باور می کنم که دست باالی دست بسیار است و چه خوب شد کسی که روی دست مارال بلند شده
زائیده خود اوست.
خداوند اقبال این مادر و دختر را هم شبیه هم کند که هر دو شایسته ان هستند.
هنوز شاکر واله تر از چندیدن و چندسال پیش که برای عقد و عروسی به تبریز امده بود به همسرش نگاه می کرد.
ان شرم و ترس اولیه را هم کنار گذاشته و در حقیقت با نگاه خود مارال را نوازش و امواج قابل لمس عشق و شیفتگی
را در هر فرصتی به سویش سرازیر می کرد .با پسرانش با شیدائی و محبت رفتار و دختر کوچولویش را بنده وار می
پرستید! طوری به او نگاه می کرد مثل اینکه نقاش ماهری به شاهکار قلم موی خود و اثر بی همتای انگشتان
هنرمندش بر تابلوی خود می نگرد نفسش به نفس او بسته بود .طال کوچولو هم اغوش امن پدر را به دامان پر محبت
مادرش ترجیع می داد و دائم دنبال او بود .کل این روابط در دل اطرافیان مارال حسرت می افرید!
روزی دختر عمه اش از او پرسید مارال جان ایا تو وشوهرت با هم تاحاال اختالفی داشته و دعوا کرده اید؟ من که باور
نمی کن م و مارال عاقالنه جواب داده بود که احتمال اختالف بین همه بندگان خدا وجود دارد هنر ان است که انرا به
دعوی
نکشانده و سعی در هماهنگی با یکدیگر داشته باشند! البته در این صحنه گمان می کنم شاکر استاد و من شاگرد او
بوده ام که بالخره چیزی یا چیزهائی یاد گرفته ام و حاال طوری شده که قضیه از همراهی گذشته به نظرم ما درهم
ادغام شده ایم  ،شباهت فکر و عمل با یکدیگر گاهی خود ما را هم متعجب می کند!
منزل حاجی نجف زاده سه هفته از شادی و مهمانی و رفت و امد و سروصدای بچه ها در حال انفجار بود.
یک بار دیگر زمان فرمان بازگشت و روز جدائی را صادر کرد با قلبهائی مملو از خاطره های خوش با هم بودن و
چشمهای اشکبار از جدائی اجباری با خداحافظی شاکر و خانواده اش برای چندمین بار مسیر تبریز و بندر را پیموده و
به خانه برگشتند.
زمان دوباره برگشتن پسران به مدرسه نزدیک بود کارهائی داشتند که باید انجام می شد حاال قادر مرد کوچولوئی
شده بود برادرش هم مثل او هر دو رشید و بلند و بزرگ تر از سن اصلی خودشان به نظر می رسیدند .هزار ماشاءاهلل
خانه حاجی صابر پر بود از پسر و دختر که وقتی با نوه های دختری او که اکثرا هفته به بهانه های مختلف کنار
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پدربزرگ و ما دربزرگ و بقیه بستگان خود انجا بودند همسر حاجی صابر دستور گستردن سفره ای وسیع و چیدن
تقریبا بیست و پنج بشقاب و قاشق و چنگال را می داد اگر دخترش هم که حاال در تهران زندگی می کرد با انها بود
باید سی تا بشقاب و لیوان می گذاشتند.
حاجی صابر عربشاهی از دیدن انهم ه چهره دلپذیر که عاشق انها بود می دانست همه پاره ای از تن خودش هستند
گاهی چنان در خلسه فرو می رفت که دراویش می روند .عالمی که همیشه صدای شکرم باهلل از درودیوار باریده و تا
عرش ملکوت باال می رفت و البد به درگاه الهی رسیده و می نشست .یک روز به همسرش گفت باور می کنی ما
غریبان ناشنای سالها پیش حاال هفده نوه پسری و دختری حاضر در همین شهر و سه نوه دیگر در تهران یعنی جمعا
بیست نوه و دوازده فرزند داشته باشیم و زنش با سربلندی و باور مطلق که سالهای سال راجع به همه حرفها و
کارهای او را داشت به او جواب داد بله شش فرزند داریم که شش همسر دارند که انها هم اوالد ما هستند بنابراین با
خودت و من حال سی و چهار نفر هستیم و همین قدر هم نخواهیم ماند شاید دو سه نوه در راه هم داشته باشیم.
برکت ،ارامش و وابستگی ان چنان در هم امیخته و معجونی ساخته بودند که نشئه ان همه را در برگرفته بود باز هم
طال مثل همیشه نگین جواهر انگشتری فامیل بود او و مادرش مارال ممتازترین بودند و این واقعیت مثل یک مدال
نامرئی افتخار و قهرمانی برگردن شاکر اویخته بود ! او گرانبها ترین و کاملترین دوربین عکاسی را داشت و انقدر از
جهات مختلف و زوایای فراوان از بچه ها و زنش خصوصا طال کوچولو عکس گرفته بود که بعید نبود به زودی عکاس
حرفه ای از اب دراید روزهای تعطیل و جمعه صبح پس از خوردن نان و پنیر و چائی شیرین که صبحانه چندین ساله
شاکر بود دوربین به دست برای یافتن زاویه یا گوشه مناسبی همه سوراخ و سنبه خانه و باغ و ایوان را دقیقا بررسی
می کرد و گلین بانو می دانست و هر دفعه لباسی با رنگ و فرم تازه برای عکس برداری به دخترش می پوشاند.
طال در مرز چهار سالگی بود مثل بلبل چهچه می زد شیرین و دوست داشتنی و معصوم و ارام! با محبتی بی مانند که
پدر ومادر به دو برادر و مخصوصا به پای او می ریختند رشد کرده و مثل همه ادم ها بزرگ و بزرگتر می شد گلین
بانو به پیشنهاد حاجی صابر می خواست او را به کودکستان بفرستد ولی شاکر ان چنان مخالفتی کرد مثل اینکه قرار
بود او را به مملکت و یا شهردیگری روانه کنند! ولی در عوض برای او معلم خصوصی فارسی و انگلیسی گرفت.
طفلک مارال چیزی نگفت ولی می دانست که حاال نه ولی بالخره باید او به مدرسه وبه میان مردم برود که بالخره در
شش سالگی اجبارا رفت .اگر به میل و دل پدرش بود و از بقیه خجالت نمی کشید هرگز او را به دبستان نمی فرستاد
ولی نمی شد این کار اجتناب ناپذیر بود .فق ط با این باور خوش بود که خودش او را برده و خواد اورد.
اولین روز مدرسه رفتن طال داستانی بود بیچاره شاکر تا صبح شاید ده دفعه از خواب پرید بالخره طال را از زیر قران
رد کرده و با اسپند دود کردن و صدقه دادن سوار ماشین کرده و به مدرسه برد .حاجی عربشاهی به پسرش گفت
شاکر جان انقدر به خودت و این بچه سخت نگیر او هم مثل همه بچه ها باید درس بخواند بازی کند زمین بخورد
مریض بشود اینطوری که نمی شود! بالخره بزرگ می شود شوهر می کند ومثل یک پرنده از این خانه پرکشیده و
بربام دیگری اشیانه می کند .با این اداها کسی نداند خیال می کند بعد از عمری اجاق کوری در شصت سالگی خدا
بچه ای به تو داده خوب است دوپسر دسته گل داری می دانم که عاشق انها هم هستی ولی راجع به دختره خیلی
زیاده روی می کنی!
بالفاصله مادرش در تایید سخنان همسرش مثل همیشه و معمول که حرف حساب را حرف حاجی صابر می داست
گفت مادر جان می خواهم بتو بگویم مسئله را از شور به در کرده ای این طور که تو را می بینم البد می خواهی در
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گوشه زیرزمین خمره بزرگ را پر از سرکه کرده و دخترت در آن بیاندازی .بابا جان تا سرت را بچرخانی طال
دیپلمش را گرفته و با این شکل و شمایلی که دارد یک کاروان خواستگار دنبالش صف کشیده و باالخره یکی می
بردش انوقت از غصه دق مرگ می شوی گفته باشم این راهش نیست!
دیگر شاکر آن مظلوم سابق نبود که در مقابل پدر و مادر سربزیر انداخته و ساکت و بی صدا حرفهایشان را تایید کند
مستقیم در چشمهای آنها خیره شده و گفت اوالً طال را حاال حاال شوهر نمی دهم دوماً اگر هم دادم آنطرف خانه
خودم یکی دیگر ساخته و همیشه او را زیر نظر می گیرم! کسی نباید به دختر من از گل باالتر بگوید تازه آن موقع
هم وصیت می کنم شماها اینکار را بکنید و مادر و پدرش هر دو با هم گفتند دور از جان .پس چرا مزخرف می گوئی
ا گر هم حرف وصیت باشد ما باید به تو وصیت کنیم نه اینکه تو به ما پاشو برو پی کارت و هر طور دلت می خواهد
زندگی کن.
تابستان سال اولی که طال به مدرسه رفته و با نمرات عالی و معدل عالیتر شاگرد اول کالسشان شد شاکر همه
همکالسی ها و مدیر و ناظم و معلم ها را به منزلشان دعوت و مهمانی مفصلی برایشان ترتیب داد.بدون استثناء کادر
دبستان از مدیر تا بابای مدرسه از صمیم قلب و بدون ریا طال را تحسین کرده و دلبسته او بودند مثل اینکه خدا در
مورد او«آل اکرام بل اتمام» کرده و سیرتی شاید زیباتر از صورت او مرحمت فرموده بود با آن همه لی لی به الالی او
گذاشته می شد نه لوس و ننر و نه پرتوقع و بهانه گیر بار آمده بود از همان بچه گی بسیار فهمیده و مودب و محبوب
می نمود.
دو رو زبعد از تعطیلی مدارس همگی با قرار قبلی که با پدر و مادر مارال گذاشته و مهمان عمه و شوهر عمه او بودند
روانه تهران شدند  .حاجی صابر و همسرش یک هفته قبل از آنها برای دیدار دخترشان و نوه ها و دامادشان رفته و در
تهران بودند .سالها قبل عربشاهی می خواست خانه ای آنجا برای دخترش سلیمه بخرد حاال که آنها خودشان جای
بزرگ و راحت و مرتبی داشتند ،فکر کرد آنها ناچاراً سالی دو سه بار مسافر این راه هستند چه بهتر که پایگاهی
داشته باشند دختر و دامادش آنجا بودند و می توانستند منزل پدرشان را هم زیر نظر بگیرند که بی صاحب دیده
نشود .گذشته از همه حاجی عربشاهی پایتخت را دوست داشت و در آن شهر احساس غریبی نمی کرد.
زنش یکبار از او پرسید چه عجب؟ یک زمان دو دستی پسبیده بودی به بندر و دلت نمی خواست تا اهواز هم بروی
می گفتی تازه هم غریبی را فراموش کرده ای و حاال با اینهمه فاصله دلت دائم هوای تهران را دارد چطور شده به ما
هم بگو؟ عربشاهی جواب داده بود اوالً یک طرف دلم در تهران گروی بچه هاست .دوماً مگر در شهر هفتاد و دو
ملت آدم می فهمد که غریب است کو تهرانی اصل همه از این ور و آنور آمده اند .اگر آنها می توانند دور از
والیتشان خوش و خرم زندگی و کار کنند و غریب نباشند چرا ما نتوانیم؟ گذشته از آن همیشه که نمی خواهیم
بمانیم مهمان بودن حدی دارد خانه ای می خریم درستش می کنیم و یک کلید دست دخترمان می دهیم و یک کلید
خودمان برمی داریم و هر وقت دلمان خواست در منزل خودمان را باز می کنیم و در رختخواب خودمان می خوابیم.
آقای خودمان نوکر خودمان.
اینطوری بهتر است! فکر می کنم بعد از این شاکر هم که راه تهران را شناخته ،بیا و برو خواهد کرد .اگر با هم بودیم
چه بهتر اگر با زن و بچه اش راه افتاد دیگر منتظر وعده گرفتن عمه و خاله نخواهد بود!
واقعاً هم همان کار را کرد چند بار با پسرش و آقای نجف زاده برای دیدن خانه رفتند و نپسندیدند و باالخره به
توصیه و راهنمائی شوهر عمه مارال در صاحبقرانیه که در آنجا ویالهای زیبا و راحت و مدرنی ساخته و با نگهبان و در
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ورودی و شبگرد امنیت زیادی برای آن جا تدارک دیده بودند ،یکی از آنها را خریرند و عربشاهی تهیه اثاث و
درست کردن آن جا را بر عهده گلین بانو و دخترش سلیمه گذاشت.
دو ماه فرصت داشتند خانم نجف ز اده هم بود دوباره شروع شد از قاشق و قابلمه و گاز و یخچال گرفته و به تخت و
کمد و مبل و پرده ختم شد و باالخره منزل حاضر و آماده و پذیرای آنها بود وقت کم و باید برمی گشتند! اوالً مدرسه
ها شروع می شد کار داشتند و در ثانی سی و یکم شهریور روز سفره مارال و تولد پسرش قادر بود که همه سال با
خلوص نیت و اعتقاد بدون شبهه نذر خود را ادا کرده بهتر و مفصلتر از سال پیش آن را در تاالر و ایوان خانه بزرگ
پهن کرد .امسال هم به مادرش گفت باید با ما بیائید بچه کوچک که ندارید دلتان شور بزند همه با هم می رویم چند
روز می مانید و راه می افتید می روید تبریز .ما که همدیگر را درست ندیدیم .یا در خرید بودیم یا در جابجا کردن
اثاث منزل باید وقت بچه ها رفتند مدرسه و خانه خلوت شد بنشینیم و حسابی درددل کنیم .شاگرد و آقا جان و
حاجی بابا هم دنبال کارشان می روند .بعد از مدتها فرصت الاقل هم حرف هایمان را می زنیم و هم تدارک سفره را
می بینیم .نمی دانی مادر چقدر دلم برای درددل به زبان مادری تنگ شده می خواهم وقتی تنها شدیم فقط با شما
ترکی حرف زده و جواب آن را هم به ترکی بشنوم مادرش جواب داد قربان دلت بروم مگر تو هم دردی در آن
داری که ترکی یا فارسی بازگویش کنی؟
شکر خدا که می بینم پروردگار چیزی در مرحمت بتو کم نگذاشته اگر دور از شهر خودت زندگی می کنی در عوض
ده ها غمخوار داری تازه اگر غمی باشد! خیلی ها هستند که در میان ایل و تبار و قوم و قبیله خود غریب اند چون نه
همدم دارند و نه همزبان تو که ماشاءاهلل پدر و مادردیگری مثل عربشاهی و زنش و غیر از آن خود آقا شاکر را داری
که به تنهائی می تواند هم پدرت و هم مادرت و هم شوهرت هم یاورت باشد .خدا شما دو نفر را به پای هم پیر
کرده و خیر از زندگی نصیبتان کند .مارال گفت مامان همه حرف ها درست ولی شما با ما خواهید آمد! برادران هم
خودشان برگردند تبریز سر خانه و زندگی! بچه که نیستند ماشاءاهلل دو جوان بزرگ که اگر بهانه درس و تحصیل و
لیسانس و دکترا نبود هر کدام باید تا حاال داماد هم شده بودند.
به هر حال آنقدر نق زد که برنامه را به دلخواه خود ترتیب داد و پدر و مادرش را به جنوب کشاند! سریعاً همه امور
مرتب شدند از قبل تدارکات بسیاری از کارها را همسران برادران شاکر مثل همیشه از صمیم قلب و بی ریا ترتیب
داده بودند! اقوام می دانستند که روز سفره چه موقع است ولی با وجود این دوباره تلفنی دعوت شده و نه تنها کسی
را از یاد نبرده بودند بلکه چند نفر مهمان جدید برای آقا ابوالفضل وعده گرفته بودند مارال اقدام به هر کاری می
خواست بکند می دید آن دو نفر مقدمات را انجام داده اند و راهی جز تکریم آن دو فرشته در درون و قلب خود پیدا
نمی کرد و آنهم چیزی نبود که با حرف و سخن نثارشان کرده و از همراهیشان تشکر کند! فقط توانست یک بار با
نوازش نگاه و لبخندب دلفریب به پهنای همه صورت آرام و مدیون دستهای آنها را گرفته و بگوید اگر شما را
نداشتم چقدر بد می شد! خدا که به من از اول خواهری نداده بود ولی یکمرتبه پنج خواهر یکی از یکی گل تر نصیبم
کرد که عاشق همه شان هستم ..مقصود او سه خواهر شاکر و دو همسر برادران او بود .که راست می گفت همه آنها
تجسم واقعی از تصور مقام واالی انسانیت و صفا بودند آنهم بدون خودنمائی و بی هیچ انتظاری برای پاداش ولو با
کالم یا نگاه!
روز سفره ی آنها هم رسید آن چنان مفصل و مرتب گسترده شده بود که در حدود صد نفر نشسته در کنار سفره و
دو برابر تعداد نذری بگیر دعوت داشتند مهمانها بار دیگر یا ابوالفضل گویان برای صاحب یا صاحبان آن آرزوی
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برآورده شدن همه حاجات و خواسته هایشان را تمنا کردند .روز سفره که معموالً برای نهار بود کلیه مردهای فامیل
در ساختمان شاکر جمع شده و از آنها هم دورادور و مثل همه مهمانها پذیرائی می شد ولی هیچ کس از آنها نباید تا
آخر مجلس رو به این طرف بیایند پسر بچه های کمی بزرگ تر هم از این قانون باید اطاعت می کردند.
فردای آن همیشه روز گشایش مدرسه ها بود همراه با بیا و برو غریبی ساعت هفت و نیم همه رو به مدرسه هایشان
روانه شدند .تکلیف طال هم که معلوم بود پدرش او را می برد! باالخره بعد از ساعت هشت صبح باغ و خانه عربشاهی
در سکوت دل آزارش سخن ها از جای خالی بچه ها داشت.
همسر حاجی به او گفت طفلک ها وقتی همه جمعند صدای داد و فریاد و شلنگ تخته شان امان را می برد و وقتی
نیستند جای خالیشان مثل خار به چشم آدم فرو می رود .قربان خدا بروم آخر چه حکمتی است که هم بودن و هم
نبودنشان دردسر است؟ حاجی صابر جواب داد می گویند زن بالست و خدا هیچ خانه ای را بی بال نکند اما با وجود
مهربان تو و دختران و عروسهایت من این حرف را قبول ندارم وباید مثل را دستکاری کرده و بگویم بچه بالست و
خدا این بال را به همه خانوادها نازل کند .از تلخی نمی شود بعضی اوقات آنها را قورت داد و از شیرینی نمی شود دور
انداخت و دستهایش را به سوی آسمان بلند کرده و گفت بارالها این شیرینی و تلخی را از ما دریغ نکن و برای ما
زیاد نبین.
مارال و مادرش با هم سخنها گفتند و شنیدند و یک هفته بعد از شروع مدارس در حالیکه دل از همدیگر نمی کندند
نجف زاده و همسرش به خانه برگشتند.
بعضی اوقات مثل اینکه عقربه زمان بسیار بسیار سریع می گردد ،حتی تندتر از سرعت صوت و نور .جوانان برومند
شده و بطور کلی هیچ بچه کوچکی در خانواده نبود همه پسرها بدون استثنا درس خوان و دخترها با رشد کامل دم
بخت بودند تعداد نوه های موجود در شهر و محل خودشان بیست و سه نفر و اگر تهرانیها را هم منظور می کردند
بیست و شش پسر و دختر بودند که کوچکترین آنها دختر
یازده ساله ی دختر حاجی بود و بقیه همه بزرگ و پسرها در دانشکده های مختلف آبادن دو نفر دیگر در تهران به
ادامه تحصیل مشغول بودند .یکی از دو دانشجوی تهرانی قادر و دیگری پسر عمه اش بودند که با وجود داشتن منزل
در آنجا به خاطر دوری راه دانشگاه تهران ز یر نظر مستقیم سلیمه و شوهرش اطاقی در اختیار آن دو گذاشته شد که
در جمع خانواده باشند شکر خدا جا فراوان و بزرگ و قلب ها بزرگتر از آن بود!
برادروار با پسران سلیمه در هم آمیخته بودند و پسران بزرگتر سلیمه از هر نظر مراقب پسرخاله و دائی خود بودند.
واقعا آن دو ج وان دانشجو احساس غربت نمی کردند .زن خانه ،عمه ی یکی و خاله ی دیگری و مرد جای پدر هر دو
بود .درخشش آنها در دانشکده نمی توانست غیر منتظره باشد چون هر دو جوان می دانستند برای چه آمده و چه
کار باید بکنند.
زرق و برق تهران نتوانست آنها را به خود جذب و از راه انتخاب کرده بدرشان کند! راهشان دانشکده و خانه و بعد
کوشش و مطالعه و به دست آوردن توفیق در هدفشان بود .در طول یک سال یک مرتبه عید همه با هم به جنوب
رفتند و یکبار هم پدربزرگ و مادربزرگ و پدرها و مادرها و خواهر و بردارشان به تهران آمده و در منزل خودشان
نیاوران دوماهی با هم بودند .خانم و اقای نجف زاده هم از تبریز آمدند .گرچه به علت شلوغی و تعداد ساکنین منزل
حاجی صابر در خانه خواهر نجف زاده بودند ،ولی تقریبا دو سه هفته ای را که در تهران گذراندند روزی را بدون
مارال و بچه ها و شاکر به شب نرساندند.
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آنقدر به همه خوش گذشته بود که می خواستند قید همه چیز را بزنند و دو ویالی آماده فروش را که در یکی دو
خیابان آنطرف تر بود خریده و به تهران کوچ کنند ولی قست نبود .در حقیقت رل اصلی بهم ریختن این فکر غیر
مستقیم به عهده ی شاکر بود! او به هیچ عنوان اقامت و آمد و شد در تهران را ولو زیر نظر خودش برای همسر و
دختران نمی توانست قبول و هضم کند .همسرش زنی در حول و حوش چهل و سه سالگی مانند دختران بیست و
هفت هشت ساله براق و ظریف و دلبر و دختر چهارده پانزده ساله اش  ----------زیبا و متین و حقیقتا آفتی از
حسن و جمال بود.
وقتی صحبت کوچ به ته ران و غیره پیش آمد ،چون چیزی را از مارال پنهان نمی کرد در تنهایی و خلوت گفت ببین
گلین بانو من دوست ندارم زن و دخترم در تهران باشند و زندگی کنند .از چشم های هیز و عیاش بعضی از مردان
این شهر که دنبال شکار ولو آهوی رمیده و معصوم بارگاه امام رضا باشد متنفر و بیزارم همه آنها را هم که نمی
توانیم تبعید کنیم که زن و بچه مردم در امان باشند پس امنیت را در والیت خودم می سازم که با آن آشنا هستم.
گفتم غالم حلقه به گوش تو هستم تا آخر عمر هر وقت خواستی ولو دو دفعه در یک ماه روی چشم می آورمت
تهران پسرت را ببینی اما حرف ای نجا ماندن را ول کن رضای دل من نیست! البته اولین کسی که کوتاه آمد و دنباله
مطلب را نگرفت مارال بود .شوهرش و آرامش خیال او برایش مهمترین مسئله زندگی بود نمی خواست آنها را از او
بگیرد مطئن نبود بدون خیال راحت و اطمینان خاطر از محیط ،شاکر همان باشد که تا حاال بوده پس چه اصراری
داشت که چنین ریسک احمقانه ای بکند.
در طول آن همه سال چیزی باالتر از گل به یکدیگر نگفته بودند و زندگی از نوع دیگر برایشان باور نکردنی بود.
هیچ کدام از افراد خانواده بزرگ آنها با یکدیگر درگیری نداشتند ولی ارتباط مارال و شاکر با هم متفاوت از دیگران
یعنی خواهر و برادر و زن و شوهران آنها و چیزی مثل یک شعر روان و در حد داستان عاشقانه و تخیلی کتاب
مقدس و بدون خدشه بود! مارال دیده و شنیده بود که بسیاری از زن و شوهرها با هم دعوا می کنند و اختالف داشته
و قهر هستند و حتی زنها چند وقتی به منزل پدر و مادرشان رفته و دوباره با پادرمیانی و ریش گرو گذاشتن
بزرگترهای فامیل سر خانه و زندگیشان برگشته و روز از نو و روزی از نو شده ولی نمی فهیمد و باور نمی کرد که به
قول معروف کاسه ی ترک برداشته زندگی بتواند مثل اول پذیرای آش داغ حادثه ها شده و از هم باز نشود که هم
سفره آلوده نشده و هم غذا به هدر نرود.
زندگی مشترک بدون برخورد به نظر او غیر ممکن بود اما نه اینکه با عداوت و دل شکستگی مکرر فقط برای
مصلحت روزگار دو مدعی را به اسم زن و شوهر زیر یک سقف اسیر مصالح کرد! او همه چیز را از اطرافیان خودش
آموخته بود و ناخواسته همه را به فرزندانش که حاال مردان و زن نوجوانی به حساب می آمدند منتقل کرده بود!
در این سفر آخری که به تهران داشتند سه پسرخالد ،فرزند بزرگ حاجی همراه آنها بودند .که فردای ورود به
تهران جا به جا شدند شیرین دختر سلیمه به نیاوران پیش طال آمد و پسران یعنی زاهد و جاهد و حامد رفتند منزل
عمه شان که با چهار جوان فامیل یعنی پسران سلیمه و حتی قادر برادر طال هم که آنجا مانده بود
دور هم باشند حاال هفت جوان برومند با هم بودند البته ممنوع المالقات نبودند همه جا با خانواده می رفتند نیاوران و
مهمانی های دیگر گردش و سینم ا ولی آخر شب جای خواب و استراحتشان منزل سلیمه بود واضح است که طرح و
اجرای این قضیه را مخفیانه ،شاکر ترتیب داده بود که خیالش راحت باشد.
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نادر در بندر پیش عمه و عمویش مانده و مشغول آمادگی برای ورود به دانشکده نفت آبادان شب و روز درس می
خواند و همه چیز مرتب ب ود و جائی برای نگرانی نداشتند زندگی بدون دغدغه خاطر و کوچکترین دلهره و اضطراب
و با شادی و رضایت در جریان همیشگی خود بود.
اقامت مارال و شاکر هم در حال به پایان رسیدن بود و باید برای ترتیب سفره و بازگشت طال به دبیرستان که امسال
کالس دهم می رفت به شهرستان خودشان برگردند .طال به پدربزرگ و مادربزرگش گفت شما که نباید سرکالس
درس بروید چند وقت دیگر هم بمانید ولی مادربزرگش گفت « :وای نه مادرجون ،این خانه بدون شماها جهنم می
شود من و حاجی بابا نمی توانیم داوم بیاوریم .غیر از آن باید خودمان را برای سفره سالیانه برسانیم تا حاال هیچوقت
نشده که آنروز جای دیگری باشم! سالها پیش جان داشتم و قدرت ،خیلی کارها را می کردم ولی می بینم که کم کم
قوه و بنیه ام را از دست داده ام اما نشستن کنار سفره را تا زنده ام از دست نخواهم داد ما هم به دنبال شما شاید یا
یکی دو روز فاصله وارد خواهیم شد!»
در راه بازگشت به بندر مارال با خود فکر می کرد که راجع به پیشنهاد سلیمه خواهر شوهرش با شاکر صحبتی داشته
باشد یا نه؟ خواهر شاکر عاشق طال بود و به مارال گفته بود هزار ماشاء اهلل این دختر هر روز بهتر می شود و اضافه
کرده بود! اینهمه آدم دیده ام و سینما رفته ام هیچ دختری خیال نمی کنم در دنیا زیباتر و رعناتر از طال پیدا شود و
تعارف هم نمی کنم دخترک بی نظیر است مثل خود تو گلین بانو که همتا نداری و از همه مهمتر رفتار واخالق طال
آدم را متعجب می کند.
اینهمه آرام و بی تکبر و مؤدب و عاقل مثل اینکه هرگز خود را در آئینه ندیده ،من و شوهرم که حقیقتاً عاشق این
دختر هستیم و از ما بدتر مسعود پسر دوم مان هیچ چیز را از من یکی پنهان نمی کند همانطور که برادرانم و ما
چیزی را از مادرمان مخفی نمی کردیم البته فقط با من حرف زده و من هنوز به پدرش نگفته ام که می دانم اگر
بگویم ازمن جلوتر دنبال این قضیه می دود راستش دلم می خواهد طال عروس ما باشد؟
حاال را نمی گویم وقتی دیپلم گرفت! فقط می خواهم نظر شاکر و تو و خود طال را به طرف خودمان برگردانم! تا هر
وقت بگوئید منتظر خواهیم ماند .نباید این گنج را به دست هر نامحرمی سپرد می دانی که او اگر عروس ما و زن
مسعود بشود سرمان که سهل است او را روی تخم چشمان خواهیم گذاشت شکر خدا می بینی که مسعود هم یک
تکه جواهر است تا چشم بهم بزنیم فارغ التحصیل خواهد شد و خیال می کنم بتوانیم طال جان را مثل جانمان دوست
داشته و راحت نگهش داریم! خودت زبان شاکر را بهتر می دانی در وقت مناسب خواسته ما را با او در میان بگذار
اگر بخواهد صبر کنیم تا قیام قیامت هم خواهیم کرد.
الحق مسعود جوان دالوری بود که در کل دانشگاه و دانشکده از او به نام آقای دانشگاه یاد می کردند .همه
دانشجویان قبول کرده بودند که مسعود مهدوی از نظر قیافه و اندام و اخالق ده پله باالتر از بقیه است و به همین
دلیل فوج دختران خوش سیما و رده باالی دانشگاه هم در حسرت او بودند که مسعود را کاری با آنها نبود .در این
سفر آخریِ طال به تهران ،بعد از هفته اول ورود آنها به دامان مادرش آویخته و احساس خود را به دختر دائیش
بدون هیچ رودربایستی در میان گذاشته و او را واسطه کرده بود!
با این افکار و در سکوت طوالنی مارال باالخره به شهر و خانه شان رسیدند شاکر به او گفت خیال نکن نفهمیدم که در
فکری؟ آزادت گذاشتم که از فکر زندگی کردن در تهران خود را برهانی و بعد عاشقانه به او نگاه کرده و مثل
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همیشه موهای ابریشمین و طالئی او را چندبار نوازش کرد همه برنامه هائی که داشتند به خوبی و خوشی اجراء شد و
دانشجوهای آبادان دو روز بعد از آمدن آنها برگشتند که دنبال تحصیل و ادامه ترم ها را بگیرند.
گلین بانو برای اولین بار در عمر ازدواجش با خود کلنجار می رفت که موضوع پیشنهاد شده سلیمه را چطوری با
شاکر در میان بگذارد وقتی بدل خودش مراجعه می کرد می دید این قضیه نه او را خوشحال کرده و نه با آن مخالف
است اصالً راجع به شوهر کردن طال تا آنوقت فکر نکرده بود مگر دخترش آنقدر رشد شده و بزرگ شده بود که
باید به عروس کردن او فکر می کرد؟ بنظرش او هنوز یک دختر بچه و از دید شاکر بچه بچه بود .او هم آموخته که
در زمان درماندگی باید سراغ مادر شاکر برود ولی چه بگوید و چه بپرسد؟ شوهرش واقعاً از او می رنجید مگر بعد
از بیست و چند سال زندگی حتی یکبار مسئله مربوط به خودشان را با پدرش حاجی صابر و یا مادرش در میان
گذاشته بود که او هم پیروی کند؟
بعد از دو سه هفته در فرصت مناسبی که کسی دور و برشان نبود بعد از تعریف و تمجید خاطرات سفر تهران و
پذیرائیهای سلیمه از قادر و خیلی حرفهای دیگر یک مرتبه گفت شاکر جان باور می کنی که دختر ما طال آنقدر
بزرگ شده باشد که برایش خواستگار پیدا شود! با این حرف انگار سنگی به کله شاکر انداخته شد از جا پرید و
برافروخته و عصبی چیزی که تا آن زمان به هیچ وجه مارال ندیده بود و با صدائی شکسته در حلقوم گفت غلط کرده
اند! به چه جرأت و اصالً تو از کجا می دانی پس من اینجا چه کاره ام که جسارت کرده و راجع به این حرفها با زن من
حرف می زنند؟ این کی بوده که به جای من سراغ تو آمده؟ بگو تا حقش را کف دستش بگذارم!
بیچاره مارال با سرشکستگی و تعجب گفت شاکر مثل اینکه خسته ای من چیزی نگفتم که آنقدر زیر و رو شدی و
شوهر شکه ف همیده بود بسار تندتر از سرعت مجاز پیش رانده دستی به میان موهای خود برد و بعد دستهای مارال را
در دست گرفته و گفت مرا ببخش واقعاً شرمنده ام و تند تند بوسه بر انگشتان لطیف او زده و پرسید بخشیدی یا نه؟
خوب حاال آرام تعریف کن تا بفهمم مرا بخشیده ای مارال هم همه جریان سلیمه و مسعود را برایش بازگو کرد.
شاکر به همسرش گفت این مرتبه هم تو بردی برای اینکه من هم می خواستم چیزی را بگویم ولی آنقدر این دست
و آن دست کردم که تو اول حرفت را گفتی و جایزه مسابقه رو راستی و شهامت در زندگی به تو می رسد!
اما حرفی که من باید بگوی م قبل از مسافرت به تهران برادرم خالد به من گفت میل دارد که به حاجی بابا بگوید که
طال را برای پسر او حامد که گل سر سبد پسران فامیل است از من خواستگاری کند اگر از من بپرسی که دلم نمی
خواهد او را شوهر بدهم اما حامد هیچ وقت طال را از پیش ما نمی برد چون خانه پدریش اینجاست از بچه گی دختر
ما را می شناسد که چطور بزرگش کرده ایم که البد دنبال همان خط و روش را در رفتارش خواهد گرفت.
البته اگر حاجی بابا پیشنهاد کند ،نه نمی توانم بگویم .به عالوه با خالد قرار گذاشتیم آن وسط یک ویالی ترو تمیز
یک طبقه خیلی شیک برای بچه ها بسازیم که آنها از طرف خودشان و ما هم از این طرف آنها را زیر نظر داشته
باشیم شان تا راه بیفتند البته چیزی به کسی نخواهیم گفت تا دو سه سال آینده حتی یک کلمه فقط بین خودمان می
ماند و گلین بانو گفت ولی اینکارها حتی در بیست و دو سال پیش که ما با هم عروسی کردیم درست نبود چه رسد
به حاال .فکر نمی کنی این مسئله بیشتر از هر دوی ما به طال مربوط می شود و بیشتر از برادرت خالد به پسر او ارتباط
دارد؟
معامله زمین و ماشین نمی کنید که گوش شنوا و زبان گویا برای موافقت با مخالفت نداشته باشند آنها دو نفر انسان
هستند با همه عوا طف و احساسات همان هائی که من و تو داشتیم .ممکن است حامد با این سر و شکلی که دارد و
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همه هم می دانند پشتش چقدر محکم و به کجا بند است در آبادان و دانشکده مورد توجه ده نفر قرار گرفته و راه
زندگی خود را سوای راهی که پدرش در پیش پایش می گذارد انتخاب کند.
فکر نم ی کنی اینطوری ازدواج کردن چقدر حاال دور از ذهن و غیرقابل قبول است مگر خودت اینطور ازدواج کرده
ای که نسل بعد از تو دنباله آنرا بگیرد؟ طال را ول کن او واقعاً بچه است به هیکل گنده و شکل و شمایل زنانه او نگاه
نکن هرکس نداند خیال می کند بیست سال را شیرین پشت سر گذاشته ولی خودت می دانی که تازه شانزده ساله
شده آنهم چه شانزده ساله ای که مجال انجام یک کار را به تنهائی به او واگذار نکرده ایم .خیال می کنم اگر یک روز
دنبالش نروی تا عصر در مدرسه باقی مانده و پشت در نشسته و مثل بچه های کودکستانی گریه کند! خوشگلی و
زیبائی باید امتیاز باشد نه دردسر و سلب آزادی.
غیر از آن مگر خودت نمی بینی چهار پنج تا دوست برای خودش پیدا کرده ،درست است که تو اجازه نمی دهی طال
به منزل آنها برود ولی آنها که هفته ای پنج روز اینجا و در اطاق دور هم هستند ما چه می دانیم چه می گویند مواظب
هستیم ول ی نکند میکروفن گذاشته و حرفهای آنها را می شنوی که اینطور با خیال راحت مطمئنی؟ شاکر جان می
دانم که آنها از مرد و عروسی و عطر و لوازم آرایش و همه چیز صحبت می کنند! و این نیاز طبیعی آنهاست همین دو
سه روز پیش الی دفتر انگلیسی طال عکس دو سه خواننده یا هنرپیشه مرد نمی دانم ایرانی یا خارجی را دیدم .به
روی خودم نیاوردم و فوری سر جایشان گذاشتم .البته خودش نخریده ولی دوستانش که در شرایط او نیستند صفحه
می خرند عکس می خرند ایرانی و فرنگی به او می دهند بدان که این مسئله غیرقابل گریز است ما که نمی توانیم
صبح تا غروب به ج رم اینکه دخترمان به گفته تو و تائید خودم زیباترین موجود این شهر و مملکت و این دنیا است
او را به چهار میخ بکشیم .هر کاری حدی دارد چه افسار بچه ها را ول کرده و اجازه هر غلط کردنی را به آنها روا
داشت و با اینکه بهر دلیل آنقدر بدست و پایشان پیچید و غل و زنجیر آویخت که عاصی شان کرد نتیجه هر دو کار
منفی است یعنی از دست دادن آن ها.
سر شاگرد به پایین آویخته و با دقت حرف های همسرش را با گوش جان می شنید و به دل می سپرد و کمی مکث
کرد و گفت حفق با توست من تند رفته ام ولی نمی خواهم این گل یاس سفید خوشبوی مرا باد نامردی پر پر کند
طاقت ندارم که کسی خیال شکستن پر و بال پرنده قشنگ و گرانبها و بی نظیر مرا به امید به دام انداختنش در سر
بپروراند!
به خدا اگر می دانستم مسئولیت یک دختر زیبا و بی همتا اینهمه مرا در هم خواهد کوبید آنقدر از خدا خواستم که
به من دختری به زیبایی زنم م رحمت کند! قربان کرمش کامل ترش را هم داد .عقلم نرسید که او همیشه دو ساله
نمی ماند و بزرگ خواهد شد و ممکن است اجتماع او را ببلعد اگر تو خوشگل و بی نظیر بودی و حاال صد دفعه بهتر
شده ای در سنی تو را دیدم که بزرگ شده و باید ازدواج می کردی و من طرفت بودم عاشق و صادق و ترا میان برگ
گل نگهداشتم.
از کجا بدانم و یا از کجا بیابم یکی را با احساس خودم که راحت دخترک را مثل مروارید از دل صدف کنده کف
دستش بگذارم؟ برای همین است که دلم نمی خواهد از ما دو شود بهمین خاطر است که بدون سوال و جواب از او
پیشنهاد برادرم و پادرمیان ی حاجی بابا و ساختن خانه را در آنطرف برمال کردم گرچه دل تو مثل دل خود من است
هرچه را من می دانم و به ما مربوط است تو هم باید بدانی زیرا من هیچ چیز را از تو پنهان نمی کنم و نخواهم کرد و
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حاال چون این مسایل و فکر کردن به آنها دشمن آرامش من هستند بلند شو با هم یک چای تازه دم و معطر بخوریم
و دیگر حرفش را هم نزنیم.
دوباره آن دو کبوتر هم پرواز آرام و آسوده در کنار هم نشسته و با لبخندی پر از مهر و صفا راجع به مزه و عطر و
بوی چای حرف می زدند! نه انگار که نیم ساعت پیش در کمیسیون خصوصی خودشان همدیگر را مالمت و یا مورد
سوال و جواب قرار داده بودند.
چه خوب بود که طال زیاد با مردم معاشرت و در میان آنها نبود و اال حتما مثل حرفهای طنزآلود بابا ـ خوشگلی هم
برای ما دردسر شده ـ را یاد گرفته و مجبور می شد بدون شوخی روزی چند بار آنرا تکرار کند و مهمتر از آن این
بود که او هرگز خ ود را خیلی و بدرستی کشف نکرده بود که به آن بنازد و یا خودش را گرفته و لوس کند چون دائم
مادرش را مثل یک دسته گل محمدی زیبا و شاداب و خوشبو و خوشخو در حال رفت و آمد و رسیدگی به کارها و
نظارت بر همه اموری که مربوط به آسایش خانواده می شد بدون هیچ ادعایی دیده بود .بنابراین چه چیزی می
توانست از او که مدعی هیچ امتیاز مخصوصی نبود یاد بگیرد؟
آنچه مارال ریخته ،او جمع کرده بود و کل مجموعه جمع آوری شده اش متانت و وقار و آرامش و سازش و صداقت
بود.
یک روز که طال و دوستانش در انتهای باغ گردش کرده و حرف می زدند دیدند چند درخت نخل بریده و روی زمین
افتاده .یک مربع مستطیل با گچ روی خاک و علف ها کشیده اند بچه ها پرسیدند طال این درخت ها چرا بریده شده
اند حیف چه بزرگ هم بوده اند و طال جواب داده بود من چه می دانم حاجی بابا دستور داده ولی چرا خط گچی
کشیده اند باید وقتی برگشتیم از مامان بپرسم؟ شاید هم می خواهند گل کاری چیزی بکنند.
دو هفته بعد با وجود فاصله زیاد که با محل ساختمان آنها و قسمت خط کشی شده بود فهمید مثل اینکه آجر و گچ و
لوازم بنایی ساختمانی دور و بر آنها ریخته و زمین را هم مقداری گودبرداری کرده اند ولی با همه ی اینها اصال به
خودش مربوط نمی دید که بپرسد آن طرف باغ چه خبر است با ورود عمله بنا به آن محوطه دوچرخه سواری طال و
دوستانش تا دست از کار کشیدن آنها ممنوع اعالم شد و هر سه چهار دختر بدون غرولند آن را پذیرفتند.
بعد از امتحانات آخر سال قرار بود همگی دوباره در تهران جمع شوند و حدود دو ماه آنجا باشند طال خیلی تهران و
خیابان نیاوران و معاشرت با عزیزانش مثل پدربزرگش نجف زاده و همسرش و عمه و خاله و همه فامیل را دوست
داشت به عالوه در این سفر یکی از دوستانش که از کودکستان با هم بودند و تقریبا مثل سایه دنبال طال راه می افتاد
با اجازه پدر و مادرش و قبول مسئولیت آقای شاکر عربشاهی و همسرش به عنوان اینکه او را مثل دخترشان خواهند
دانست با آنها همراه بود که برای خود او هیجان آفرین بود مثل هیجان اولین پرواز فضانوردان به کره ماه به حساب
می آمد برای اینکه هرگز به تهران نرفته و آنرا ندیده بود .تهران رویایی به همراهی شاهزاده افسانه ای خیالش طال
عربشاهی که بدون هیچ رشک و حسدی از او تاج مرصع جواهر نشان ساخته و بر سر خود نهاده و به آن افتخار می
کرد.
بقیه هم شاگردی ها و دوستان پذیرفته بودند که همدم و مونس دختری پابند
اخالق و خانواده ی خوشنام با ان شکل و شمایل طال لذت بخش و افتخار آمیز هم هست!
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شاکر و نادر سرنشین جلوی ماشین و خانمها در شت جا گرفتند و تا خود تهران طال و دوستش مینا پچ پچ کرده و می
خندیدند خنده ای که نه علت قابل رؤیت داشت و نه قابل قبول فقط مثل همه نوجوانان همسن و سال بی خیال و یا
بهتر است گفته شود آسوده خاطر و امیدوار .وجود یک مگس که بقول آنها بدون اجازه سوار ماسین شده و خیال
داشت به تهران بیاید دو ساعت موجب قهقهه و ریسه رفتن مینا و طال بود.
روزها وهفته های دلپذیر و بیاد ماندنی را در تهران گذراندند شاکر از هیچ چیز مضایقه نکرد و مینا همراه آهنا به
همه میهمانی های فامیلی رفته و همه جا را دیده و صدتا عکس انداخته بود.
بعد از یک ماه و نیم که در تهران بودند بدون هیچ پیش درآمد و اطالع قبلی حتی میهمانی خداحافظی ،مسعود پسر
عمع طال روانه انگلستان شد که سئوال برانگیز به نظر می رسید! ولی شاکر فهمید حتمآ مارال و سلیمه با هم حرف
زده اند و بدون شک سلیمهنتیجه منفی را به پسرش مسعود گفته چون هفته اول و دوم ورودشان به تهران مسعود
تمام مدت همه جا می پلکید! بعد از رسیدن به تهران اولین کسی که با یک بغل گل و شیرینی بدیدنشان آمد او بود
مثل اینکه فاصله منزلشان را تا نیاوران پرواز کرده و فوری بعد از تلفن مارال به سلیمه ،به آنجا رسیده بود تا دو هفته
هم امیدوار و شاد و هرروز صبح تلفن می کرد و برنامه را می پرسید؟ م حتمآ خودش را به آنجا می رساند پس واضح
است علت ناپدید شدنش از جمع و بعد ،سفر به انگلستان را باید پس از صحبتهای خصوصی مارال و سلیمه دانست.
بعد از رفتن بی مقدمه مسعود رابطه ها نه سرد شد و نه بهم خورد ولی گلین بان ومتوجه شد که سلیمه تقصیر فرار
پسرش از تهران را مستقیمآ به گردن برادرش انداخته و اال قبآل او هرگز صحبتی راجع به مسافرت آنهم انگلستان را
با خانواده در میان نگذاشته بود چون چنین خیالی نداشت! یکبار برای اولین و آخرین بار شاکر از مارال پرسید تو
چیزی به خواهرم گفتی و او جواب داده بود که بهتر است سئوال کنی او چیزی پرسید که من بگویم؟ و دوباره شاکر
گفته بود راجع به ساختمان و برادرم و پسرش که چیزی نگفتی؟ و زنش جواب داد که او فقط سئوال کرد که باالخره
جواب مسعود را چه بدهم؟ و من هم گفتم پدرش موافق نیست و دیگر هیچ نه دنباله داشت و نه او توضیحی خواست
که من بقیه اش را بگویم!
شاکر گفت به همین سادگس قال قضیه کنده شد باور نمی کردم ومارال هم با اندوه گفته بود چنذان ساده هم نیست
که یک جوان دل از خانه ی راحت پدر و مادر وفامیل مهربان و مملکتش کنده و خود را گم و گور کند .البد نتوانسته
جواب نه را تحمل کند! شوهرش گفته بود مارال جان طوری می گوئی گم و گور که انگار به ابرقو رفته مردم حسرت
لندن و پاریس را دارند الحمداهلل توانائیش هست که پسرشان را بفرستند خارج ،اینکه ماتم ندارد! و مارال باز هم با
اندوه گفته بود نه شاکر جان اینطور نیست که تو می گوئی او در خیال خود دنیائی ساخته بود که ویران شد .جوان و
بی تجربه است و گذشته از آن هیچ آم با تجربه ای هم نمی تواند روی خرابه های آرزویش بنشیند به نظر من کار
درست را او کرد و اال معلوم نبود بعدآ اگر مسئله حامد و طال به سرانجام می رسید چه افتضاح و دلخوری بین فامیل
آنهم برادر که تو باشی و خواهرت سلیمه پیش می آمد که البد دنباله ان بی جهت دامن ما را هم می گرفت.
بطور جدی دیگر هرگز هیچکدام راجع به این مسئله حرف نزدند حتی سلیمه نه یکبار قیافه گرفت و نه گله ای کرد!
و بیشتر از پیش هم به قادر محبت می کرد و برادرش را تحویل می گرفت که نکند بفهمند دربه دری پسرش زیر
سر آنها بوده حاال چه در به در کوه و بیابان و چه لندن و انگلستان! فقط سلیمه دعا می کرد پسرش عاقبت به خیر
شود و همین طور طال دختر برادرش که مثل فرزندان خودش دلبسته او بود.
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موقع برگشتن به بندر کم کم نزدیک می شد.مهمانی ها داده و خرید ها انجام شد و دوباره کاروان همیشه مسافر بین
تهران و بندر و تبریز و با حسرت و امید دیدار دوباره خداحافظی کرده و به طرف مقصد راه افتادند به مینا و طال
آنقدر خوش گذشته بود که دائم در راه بدون اینکه با هم هماهنگی قبلی داشته باشند هر کس با نوع حرف زدن
خودش مقصود را بیان می کرد مثآل یکبار مینا می گفت چه حیف حاال مثل اینکه صد و بیست کیلومتر از تهران دور
شده ایم و طال می گفت اقآل خوب است امید دوباره برگشتن هست و نادر جواب می داد چه بد کاش همه ما یک جا
بودیم و آن یک جا هم تهران بود من خیلی آنجا را دوست دارم ایندفعه که آنقدر به من خوش گذشت که یک هفته
تالش الزم است که دوباره فکر درس و دانشکده و آبادان در کله ام برود .فقط نمی دانم بی معرفت مسعود چطور
نگفته و نشنیده دل از همه کند و رفت انگلیس
باور کنید اگر ملکه انگلیس بخواهد دخترش را به من بدهد و شرط آن ول کردن فامیل و خانواده ام و در آنجا
زندگی کردن باشد قبول نخواهم کرد! و طال و مینا جواب می دادند نه ترا بخدا قبول کن ما می آییم حضورت!این
افتخار را از ما نگیر.
فقط مارال و شاکر ساکت بودند و هرکدام در افکار خود و در سکوت سنگین بودند .شاکر چشم به جاده و مارال به
اطراف نگاه می کرد بقیه هم که بطور یقین چیزی نمی دانستند و الزم هم نبود بدانند.دوباره سفر در روز و ساعت
معین تمام شد و فردای آن روز نادر به آبادان و طال به دبیرستان رفت ,خانه باز هم خالی شد.
حاجی بابا و همسرش امسال همراه آنها به مسافرت نیامده بودند ,زانوی حاجی بابا خیلی درد می کرد و نمی توانست
ساعتها در یک حالت بنشیند البته راه دیگری هم بود .پرواز با هواپیما ولی همسرش به هیچ عنوان حاضر نبود بقول
خودش در یک زندان آهنی هزار متر باالتر از زمین بدون اینکه دستش جایی بند باشد سفر کند! طفلک نمی دانست
که الاقل هزارپا باال می روند نه اینکه هزار متر!
حاجی هم گفته بود این زن که همیشه با ما راه آمده چه اصراری دارم که وقتی می ترسد زورش کنم ,همین جا به ما
خوش می گذرد .خانه زندگی خودمان از همه جا راحت تر است! شما جوانید بروید بگردید ,انشااهلل اگر زنده ماندیم
عید تا چشم به هم بزنی از راه می رسد و این دفعه همه می آیند این طرف! برای من و مادرتان مقصود دیدار
شماهاست واال خانه خودمان راستش از همه دنیا برای ما دو نفر آسوده تر است.
آن سال عید خانواده سلیمه به دلیل فوت امینی بزرگ عزادار بودند .بخاطر بزرگداشت او و عید اول نتوانستند به
جنوب بروند و این طرفی ها هم مسافر و مهمان داشتند و گذشته از آن شایسته نبود حاجی بابا و خانم بزرگ را تنها
بگذارند.
حاجی صابر گفته بود اگر پا داشتم که وظیفه ام بود بروم اولش که واجب تر بود نرفتم ,حاال دیگر دیر شده! سلیمه و
شوهرش می دانند که پیری است و هزار درد .چشم داشتی از ما ندارند ,به موقع خودش شکر خدا هیچ کوتاهی از
طرف ما نشده ,شما هم با تلفن و تلگراف تسلیت گفتید .بگذارید بچه ها و جوانان عید دور از عزائی داشته باشند,
وقت برای ماتم گرفتن زیاد است و غیر از آن مگر ما اینجا می زنیم و می رقصیم! تلفن کنید سعید و شیرین را همراه
قادر بفرستند اینجا! سلیمه و شوهرش و فامیلش بدون آنها هم می توانند مراسم عید اول را برگزار کنند.
حرف حاجی بابا از اول دستور غیرقابل سرپیچی بود که با ابالغ آن به بچه ها که با قادر باید عید را در جنوب و با
حاجی صابر و مادرجون و بقیه فامیل بگذرانند ,ناخواسته در دلشان شادی و سرور موج است .البته بودن اینکه بروی
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خودشان بیاورند ,حتی قادر هم قبال گفته بود ک ه در کنار آنها مانده و از مسافرت چشم خواهد پوشید ,حاال که امریه
از جنوب صادر شده بود چه بهتر که از محیط آلوده به غم منزل دو هفته ای خارج شوند.
سعید فارغ التحصیل دانشکده طب و قادر هم در همان دانشکده دو سال پایین تر بود .شیرین دانشجوی رشته
پرستاری بود که هم یشه همراه با یکدیگر رفته و برمی گشتند .بعضی وقتها چون سعید دوره تخصصی را می گذرانید
برنامه اش با قادر و شیرین متفاوت بود ولی قادر مثل یک برادر دختر عمه اش را همراهی می کرد و محال بود بدون
همراهی با او رفته و برگردد و شیرین هم او را مثل مسعود دیگری تصور می کرد.
با ورود آنها به منزل حاجی صابر خوشحالی همه به حد کمال رسید و آنها دوباره مرور دیگری بر خاطرات خوش
دوران کودکی و نوجوانی که در باغ و خانه پدربزرگشان داشتند کرده از به یاد آوردن رویدادهای آن زمان که
بیادشان مانده بود با همدیگر سخنها می گفتند .مثل همیشه طال و مینا با هم بودند دو موجود جدا نشدنی! و شاکر نه
تنها مخالف معاشرت دائم آنها البته در منزل خودشان نبود بلکه خودش مینا را می آورد و می برد چون می دانست
که در سن و سال آن دو دختر دوست معاشر هم سن وسال به شرط صالحیت اخالقی و خانوادگی مهمتر از دنباله
روی برنامه پدر و مادر و پدربزرگ ها و مادربزرگ هاست.
آنها با هم می نشستند ,می خوردند و گردش می کردند و مسلما هیچ چیز از چشم شاکر دور نبود مثل عقاب هردو را
می پایید با پدر و مادر مینا آشنا و بخاطر دخترشان با آنها معاشر بودند از نظر وسعت فامیلی و امکانات مالی خیلی با
هم تفاوت داشتند ولی پدر مینا مرد خوشنام و مادرش زنی کدبانو و آرام و باسواد و فرهنگی و جمع و جور ولی
آبرومند راضی و خوشحال و با بچه ها و شوهرش زندگی بی سروصدایی داشتند.
مینا دختری خوش اندام و خوشگل و ملیح و سبزه و با موهای بلند و براق و مشکی و به فراوانی یک خرمن سنبل بود
و صرف نظر از همه اینها همیشه لبخند می زد مثل اینکه می دانست با اینکار مروارید دندانهای بی نظیر خودش را
همراه با گودی قشنگی که روی گونه هایش می نشیند بهتر می تواند به رخ مردم بکشد و یا می شد قبول کرد خنده
رو و شادی آفرین زاده شده است .به هر صورت و با اجازه پدر و مادرش همیشه با طال بود دلیلی هم برای مخالفت
آنها برای معاشرت این دو دختر هفده هجده ساله نبود چون برادران و پسر عموهای طال تقزیباً هیچکدام نبودند و
اگر هم بودند در عمارت بزرگه و پیش پدر و مادرشان و تنها گاهگاهی با ورود جوانان مقیم تهران که مینا با همه
آشنا بود معاشرت بیشتر می شد.
اقامت مینا به دلیل تعطیلی مدارس و ایام عید در منزل عربشاهی شبانه روزی شد خدا می داند چه غوغائی بود سه
پسر عمو و نادر هم وارد جمع شد حاال به غیر از مسعود غایب از ایران همه نوه ها بودند چیز جالب توجه تولد و باال
رفتن یک ساختمان جدید وسط باغ بود کسی فضولی نمی کرد ولی باالخره کنجکاو بودند که ببینند این یکی چرا
ساخته شده؟ جواب روشنی نمی گرفتند و بعد از دو سه روز موضوع فراموش شد و دنبال برنامه های خودشان را
گرفتند.
چند روز بعد از عید که قادر خارج از خیل جوانان با مادرش تنها بود به او گفت مامان حرفی دارم که باید آنرا به شما
بگویم اگر دیدی مصلحت نیست فراموشش کرده و حتی به بابا هم نگو مارال جواب داد اول حرفت را بگو و بعد
شرط و اگر بگذار .قادر گفت می خواهم چیزی بگویم ولی آخر نمی دانم از کجا شروع کنم راستش دلم می خواهد
چنانچه بابا و شما صالح می دانید از مینا دوست طال برایم خواستگاری کنید میل دارم با دختری از شهر خودمان با
رسم و رسوم آن و در حقیقت چشم و گوش بسته و مطمئن ازدواج کنم.
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باالخره منکه بزودی فارغ التحصیل می شوم باید فکر بقیه اش را هم بکنم خیال نکنید در تهران دختر خوب کم است
ولی به مزاج من سازگار نیست .اوالً اینکه من بعد از اتمام دوره ام حتماً به همینجا برخواهم گشت .این خود مسئله
بغرنجی برای ازدواج با یک دختر غیر همشهری است! دوماً مینا جمع تمام خواسته های مرا یک جا دارد وقتی
تابستان در تهران بودید کامالً در نخ او بودم بسیار خوش ترکیب و سازگار و مهربان بنظرم آمد .البته باید این را هم
اضافه کنم که در خودم دلبستگی ناشناخته ای به او دارم.
با شما خیلی روراست هستم باور کنید تا حاال هیچ دختری به اندازه مینا در نظرم خوب و دلپذیر نبوده و آخر کالم او
را دوست دارم حاال خ ودتان می دانید سبک و سنگین کنید اگر به نظرتان درست بود به بابا هم بگوئید که مسئله را با
پدر و مادر او در میان گذاشته و نظر مینا را هم بپرسید واال گفتم فراموش کنید که ما با هم چنین حرفهائی زده ایم.
دل مارال مالش رفت و لبخندی بر لبانش نشسته و گفت تو مجال حرف به من ندادی فقط خودت گفتی و من شنیدم
به نظرم بهترین انتخاب سال جایزه اش مال تو است و من با تمام وجود و قلب موافقم و از حاال می گویم مبارکتان
باشد! ولی خودت می دانی کارها و انکار پدرت غیر قابل پیش بینی می باشد این حرفها را نسبت به خودم نمی گویم
چون می دان م راجع به من چه فکر می کند و چه می گوید و چه خواهد گفت حرفم راجع به خارج از محدوده من و او
حتی پدر و مادر و خواهر و برادر و اوالد است! روی چشمم در اولین فرصت مناسب شاکر را در جریان خواهم
گذاشت .و برای بوسیدن چهره مردانه فرزندش روی پنجه های پا بلند شد تا با خم کردن گردن قادر پسر دالورش
بتواند سرو صورت او را ببوسد.
در اولین نشست مارال بدون کم و کاست جریان را به شوهرش گفت شاکر سر بزیر انداخته و ساکت بود بعد از چند
لحظه پرسید یعنی قادر عاشق مینا شده همانطوری که من بنده وار اسیر تو شدم اگر اینطور است که حرفی نمی شود
زد و مارال گفت شاکر جان! مگر این همه آدم که هر روز در این مملکت دفتر ازدواج را امضاء می کنند عاشق
هستند البته من شخصاً اعتقاد دارم که عشق اساس زندگی می باشد ولی روزگار روال دیگری به نام ازدواج دارد
دوست داشتن و در یکدیگر حل شدن که بین من و تو بود افسانه و کیمیاست بنظر من هزار نفر که باهم پیمان
زناشوئی می بندند یکی شان در حال تو و دیگری در هوای من هستند و اگر قرار باشد که همه با همان احساس باهم
ازدواج کنند که نصفی از مردم دنیا باید بدون زن و شوهر بمانند .دنبال آن زمان عقب گرد نکن حال را صالح است یا
علی دست باال کن! و اگر درست نیست به من بگو نه بگویم مثل اینکه من از طرف تو مأمور نه گفتن و در به در
کردن آدمها هستم! که البته ناخواسته کنایه ای به گذشته بود شاکر هم فهمید و به روی خودش نیاورد!
به عالوه بدان که قادر مینا را دوست دارد و دوست داشتن مثل تب کردن نیست که من مثل زمان بچه گی درجه
بدهان بچه ام گذاشته و میزان و آن را دیده و اعالم کنم احساسی است درونی که پسر ما به من اعتراف کرد که مینا
را دوست دارد چقدرش را نه او گفت و نه من می دانم .همین که به زبان آمده و دهن باز کرده و به من گفته جای
شکر دارد! طال و مینا هر دو از جریانات بی خبر بودند.
دو روز بعد شاکر به پدر مینا خبر داد که غروب ساعتی به دیدن آنها خواهند رفت .البته به همراهی خانم و طال و
مینا .آنها با خوشحالی و بدون حدس و فکر دیگر مقدم آن خانواده را با پذیرائی گرم و روی گشاده و لب خندان
گرامی داشتند و گفتند چه عجب یاد فقرا کردید؟ عجب تر اینکه دختر خود ما هم به دیدنمان آمد واقعاً آقای
عربشاهی من که شرمنده ام جسارت نباشد در دولت سرای شما که صد دست رختخواب حریر هست می خواهم
رختخواب مینا را هم بفرستم آنجا که تمام و کمال نشانه ای از او در اینجا نباشد!
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هر چی ز حدی دارد من که نمی دانم چه بگویم و چطور تالفی کنم؟ هر وقت سراغ مینا را می گیرم می گویند منزل
آقای عربشاهی مهمان طال خانم است! این دیدها بازدید ندارد؟ البته که منزل ما قابل طال خانم را ندارد ولی به قول
شاعر «کلبه اگر محقر است و تاریک بر دیده روشنت نشانم».
شاکر جواب داد آقا چوبکاری نفرمائید اگر بدانید چه می خواهم بگویم که البد همه دیوان حافظ و خیام را برایمان
خواهید خواند و بدون هیچ مکث و پابه پا شدن ادامه داد من و خانم آمده ایم که مینا جان را برای همیشه ببریم.
پدر و مادر مینا نفهمیدند که او چه می گوید طال و دوستش مینا هم نشنیدند چون در بالکن نشسته و آلبوم تابستان را
نگاه می کردند .چند لحظه سکوت محض حاکم به فضای مجلس شد و شاکر فهمید آنها متوجه منظور او نشده اند
پس شمرده و آرام گفت ما آمده ایم خواستگاری مینا جان برای پسرم دکتر قادر عربشاهی!
اگر می گفتند وس ط باغچه منزل زمین دهان باز کرده و یک گنج و معدن جواهر پیدا شده آنها کمتر از این هیجان
زده و سردر گم و متعجب می شدند! اینها کجا ،آنها کجا؟ آنهم پسری مثل دکتر قادر عربشاهی که در تهران صد
تور برای شکار او پهن شده سروشکل او را در عکسهای دسته جمعی فامیلی که با مینا گرفته و طال از هر کدام یکی
هم به او داده بود دیده ولی منتظر این پیشنهاد نبودند! می دانستند که دخترشان مینا سروشکل خوبی دارد و مطمئن
هم بودند در طی اینهمه سال که مونس دائم طال است دختری فهمیده و آداب دان و با مراقبت و سرپرستی شاکر و
معاشرت با دختر او پ اک و منزه و چشم و گوش بسته بار آمده! ولی این شانس آخری کمی زیادی بود.
پدر دختر که بریده بود .مادر هم حرفی برای گفتن پیدا نمی کرد ،مارال به دادشان رسید و اضافه کرد البته درست
است که مینا جان و طال با هم بزرگ شده و مثل دختر خود ماست ولی موافقت او شرط اول این خواستگاری است.
هنوز آنها خودشان را پیدا کرده و جوابی نداده بودند .شاکر گفت پس ما می رویم شما مشورت کنید و جواب بدهید
مادر مینا مثل اینکه ترسید در اثر غفلت او کبوتر بخت از بام منزل آنها پر کشیده و در جای دیگری بنشیند! فوری
گفت ما دو نفر که حرفی نداریم و ا گر هم می خواستیم مینا را شوهر بدهیم بدانید که بدون اجازه و مشورت با شما
هیچ وقت آن کار را نمی کردیم! مثل بچه خود شماست ده سال یا بیشتر است که با دختر شما خورده و خوابیده
درس خوانده و بزرگ شده چرا خودتان پدری نمی کنید؟ مینا را صدا کرده و از خودش بپرسید؟
ال بته این تسلط مادر مینا بر خودش بی دلیل نبود او زنی تقریباً تحصیل کرده روشنفکر کارمند وزارت فرهنگ و
مدیر یک دبستان دخترانه بود .همان مدرسه ای که طال از اول تا ششم ابتدائی با دخترش مینا روی یک نیمکت
نشسته درس خوانده و بعد هم با هم به یک دبیرستان رفته بودند .قبالً چهار پنج نفری می شدند که باالخره در دو
سال گذشته از آن دسته فقط مینا و طال با هم مانده بودند .همگی همدیگر را می دیدند اما هر ده دوازده روز یک بار
آنهم منزل پدر طال علت هم پخش و پال شدن بقیه در دبیرستان های دیگر بود.
همه به هم دیگر نگاه می کردند نگاه ی سرشار از بالتکلیفی تا حاال رسم نبود پدر و مادر در جلسه اول و فی المجلس
از دختر بدون مقدمه ای بپرسند آیا با پسر ما ازدواج می کنی یا نه؟
این به عهده مادر خانواده و یا یکی از خانمهای نزدیک بود .ولی حاال این خود مادر بود که راه پیش پای آنها گذاشته
بود! بعد از سکوت نسبتاً آزار دهنده ای مارال آن را در هم شکست و با صدا کردن مینا و طال نیمی از مسئله را به
خیال خودش حل کرد! نیم دیگر را هم با نگاه به عهده شوهرش گذاشت .او هم رک و راست گفت مینا جان من
پیشنهادی به پدر و مادرت دادم که سرکار خانم جواب آنرا بعهده خود تو گذاشته اند .مینا کامالً بی خبر از قضایا
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پرسید چه سئوالی و چه پیشنهادی بود بفرمائید شاید توانستم جواب بدهم و شاکر گفت خیلی بغرنج نیست آمده ایم
با اجازه آقا و خانم یعنی پدر و مادرت ترا برای پسرمان قادر خواستگاری کنیم!
مینا اینکه یا دنیا را به مینا بخشیده و یا کل آنرا با سنگینی تمام به سرش کوبیدند
خندان و گریان و متحیر و پرسشگر به هر چهار نفر آنان نگاهی کرده و بعد به گردن طال آویزین شد و شروع به
بوسیدن او کرد عکس العمل طال هم تماشائی بود چون چند مرتبه پشت سر هم از حاضرین پرسید یعنی اینکه مینا
همیشه با ما ز ندگی خواهد کرد و ما با هم فامیل خیلی نزدیک خواهیم شد؟ و پدرش با لبخند به آن دو موجود
دوست داشتنی نگاهی با محبت کرده و گفت اگر خدا بخواهد و والدین مینا جان اجازه بدهند به امید پروردگار بله!
البته هنوز مینا چیزی نگفته بود اما دست به گردن شدن با طال و خنده و اشک توام او از صد جواب مثبت گویاتر بود.
برای اولین بار در طول اینهمه سالها طال قرار شد شب پیش مینا بماند این کار خیلی راه دست شاکر نبود ولی رضایت
داد و گفت فردا ساعت ده و نیم و یازده دوباره می آییم دنبالتان امشب با هم صحبت کنید ما هم با قادر خیلی حرفها
د اریم که بدون شما بهتر می توانیم مطرح کنیم و به این ترتیب طال اولین شب بدون پدر و مادر و خارج از منزل
خودشان گذراندن را تجربه کرد.
مینا باور نمی کرد ولی قضیه حقیقت داشت .مگر تا صبح خواب به چشم او آمد؟ تا آنجائی که طال بیهوش نشده بود با
او حرف می زد وقتی و اقعاً او از شدت خستگی مدهوش شد این هنوز چشمهای بیدار مینا بود که با ناباوری در و
دیوار نیمه تاریک اطاق را می کاوید و از خودش می پرسید مگر ممکن است یک دکتر آنهم با سر و شکل قادر و
پدری مثل عربشاهی با آنهمه بیا و برو بخواهد با من دختر یک القبای یک خانم معلم و یک کاسب معمولی ازدواج
کند؟
خودش می دانست خیلی خوشگل است ولی نه در آن حد که قادر عربشاهی او را انتخاب کند؟ قبل از عید که یکی از
دوستانش با ستوان جوانی از نیروی دریائی نامزد شده بود او با حسرت در دلش آرزو کرده بود کاش از آن شانس
ها نصیب او هم بشود .شوهر آینده دوست او که همیشه ستوان نمی ماند شاید سرهنگ و سرتیپ هم می شد .گذشته
از همه چیز ستوان هم از سر او زیادتر بود افسر سفید پوش نیروی دریائی با آن همه ابهت مگر کم چیزی بود؟
حاال خدا دری بر روی او گشوده بود که پشت آن بهشت وجود خود دکتر قادر بدون پسوند ثروت و شهرت
عربشاهی از تهران نرسیده ،می خواست با او ازدواج کند! خدایا چه کارها که می توانی بکنی شدت شادمانی و هیجان
خواب را به طور کلی از چشمانش ربوده بود .انگار صبح است پر از انرژی و محدوده رختخواب را برای خود تنگ و
آزار دهنده یافته و ناچاراً از جا بلند شد و آهسته و آرام روی یک صندلی و پشت پنجره نشسته مشغول تماشای
آسمان پر ستاره و نمای درختان در تیره گی شب که شبیه غولهای افسانه ای آرام و بی حرکت در مقابلش به صف
ایستاده بودند ،شد .بدون هیچ هراس و دلهره ای از تاریکی مطلق شب به فکر کردن مشغول شد.
افکارش را می خ واست به ردیف کشانده و شروع به انجام آنها کند ولی خودش فهمید که فعالً مقدور نیست باالخره
تا طلوع سپیده سحر همان جا نشسته و برای اولین و آخرین بار در زندگیش شاهد دامن کشیدن سیاهی از صفحه
آسمان و جریان سپیدی نقره فام صبحگاهی در همه گستره اش که چشمان او قادر به دیدن آن بود ،شد.
آنطرف هم مارال و قادر تا پاسی از شب گذشته با هم حرف زدند و مادرش او را مطمئن کرد که کارها رو به راه
است و به امید خدا درست هم خواهد شد مسئله قادر و مینا بدون هیچ جزر و مدی در دریای خروشان زندگی می
رفت که به سرانجام برسد بقیه را هیچکس نمی داند و آنها هم نمی توانستند بدانند .همانطوری که میلیونها میلیون
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هم از طریقی پا به راه دلپذیر مسیر زندگی گذاشته اند بدون اینکه مطمئن باشند آیا تا مقصد نهائی جاده همچنان
هموار و مشغول کننده خواهد بود و یا پیچ و خم هملناک و کوه کمر پیش بینی نشده سرنوشت امان شان را خواهد
برید؟
حدود ظهر شاکر طبق قرار قبلی دنبال دخترها آمد ولی این بار طال تنها به منزل برگشت .مادر باشعور مینا بدون
تحکم فقط با ارائه دلیل منطقی رفتن او را فعالً با طال مناسب تشخیص نداده و گفته بود دخترم با این کار خودت را
سبک می کنی قبالً نمی دا نستی ولی حاال باید با فهمیدن موضوع دیشب بنشینیم و ببینیم دنباله قصه به کجا خواهد
رسید؟
او هم گرچه روحش به آنطرفها پر می کشید ولی بدون کلمه ای مخالفت و یا چرا جواب داده بود چشم مادر تا هر
زمان که شما صالح بدانید آنجا نخواهیم رفت .مارال از دیدن طال برگشته فهمید که با خانواده معتقد به رسوم و
عادات قابل احترام طرف هستند یازده دوازده سال بود که تقریباً طال و مینا با هم روئیده بودند فقط یک چیز جدا از
هم داشتند که آنهم جامۀ تنشان را می شد به حساب آورد! واال حتی در دفتر و کتاب و اطاق و رختخواب هم شریک
بودند اینهم ه سال که مثل برق گذشت ولی بیشتر لحظات و روزهای آنرا این دو دختر با هم گذرانده بودند.
قادر خیلی خوشش نیامد و به مادرش گفت مامان مثل اینکه شما دیشب به جای خواستگاری رفتن ورقه ممنوع
الورودی را با خودتان بردید منکه همیشه طال و مینا را با هم دیده بودم! حتی آخر سری کارشان به مسافرت به
تهران و در کنار همدیگر تعطیل تابستان را گذراندن کشید چطور شد تا ما دهان باز کردیم پای او بریده شد؟یعنی
خانواده اش مخالف این پیشنهاد شما هستند؟ و اینطوری خواستند نشان بدهند؟
گلین بانو مثل همیشه آرام و صبور حرفهای دل پسرش را شنید و با لبخندی جواب داد پسرم اشتباه می کنی این
نشانه موافقت کامل همگی آنهاست! سر جایشان محترمانه نشسته اند که ما دوباره برگردیم ولی این بار بدان که ترا
هم با خودمان همراه خواهیم برد و یک حرف دیگر! سومین بار که به منزل آنها رفتیم به تو اطمینان می دهم طوری
خواه د شد که مینا را برای همیشه با خودمان برداشته و بیاوریم اینجا! یعنی به عنوان عروس خانواده.
قند در دل قادر آب شد .او جوانی بود معقول و با اعتقادات و روش خانواده .اما بی بند و باری زیادی در طول زمان
تحصیلی اش در تهران دیده بود که نه آنها را جدی گرفته و نه گ رایشی به فکر کردن دوباره در خود یافته بود مسلم
می دانست که بافت اصلی مردم دنیا تار و پود مخلوطی از خوبیها و بدیهاست همه جا انسان خوب و بد وجود دارند
ولی حتماً در شهرهای بزرگتر مردم ناآشناتر بهم ضوابط و ارتباطات صورت دیگری به خود می گیرد .افسار گسیخته
ها می دان خالی از آشنا را برای تاخت و تاز بهتر می بینند واال در فالن ده کوره هم انسانهائی پیدا می شوند که ارزشی
برای معیارهای اخالقی قائل نیستند .اما از شرم نگاه آشنا و خویشاوند و ترس در و همسایه مهار بر اسب سرکش
هوای دل خود می زنند.
قادر همیشه با خودش فکر می کرد خدا مهر غریبه ناشناخته ای را به دلش نیاندازد در زمان بچه گی های مینا او را
اصالً نمی دید بعداً او هم سایه ای از خواهرش شد ولی این یک ماه و اندی تابستان گذشته یکمرتبه با دیدن او خیال
کرد هیچ وقت قبالً او را نمی شناخته! با دو سه بار دیدن او در جمع فامیل و چسبیدن دائمش به طال و مطالعه در رفتار
و کردار مینا او را مثل خواهرش معصوم و بی ریا و از بسیاری جهات شبیه بهم دید .به اضافه اینکه او هم در نوع خود
زیبای بی همتائی بود.
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شش ماه به خودش فکر کرده بود که مثل هر جوان دیگری باید ازدواج کند! در آن صورت چه کسی بهتر از مینا
آشنای همیشگی خانواده؟
با این افکار به نتیجه رسید که غیر از همه امتیازات که به حساب او گذاشته بود خود شخص مینا را با حذف آنها هم
دوست دارد و بهتر است تا مرغ عشق او نپریده و بر آشیان دیگری ننشسته خودش و او را اگر این خواستن دو
طرفه باشد در قفس مشروع عشق و ازدواج بیاندازد که خانواده خوشبختی مثل پدربزرگ و پدرش به وجود آورده و
زندگی کنند .به همین دلیل هم صادق و بی ریا اعتراف کرد که مینا را دوست داشته و اگر آنها صالح می دانند خیال
ازدواج با او را دارد.
بی هیچ مخالفت یا پرس و جوئی از طرف پدر ،خواسته اش که خواستگاری باشد ،بدون فوت وقت انجام گرفت!
شاکر به مارال گفت من چه پرس و جوئی دارم بکنم؟ مینا را خود ما بزرگ کرده ایم پدر و مادرش مال و منال
آنچنانی ندارند اما زن خانه یک عمر در خدمت تربیت و تحصیل دختران مردم و شریف و آبرومند و پدرش کاسب
کاری خوشنام و امین و صادق و با کمک همسرش یک عمر نان حالل در سفره خانواده گذاشته مگر چنین مردمی را
می شود با اگرها و چراها از دست داد؟
فوراً دست پاک آن فرشته چشم و ابرو مشکی را در دست پسرم خواهم گذاشت همانطوری که خیال داریم دست طال
و حامد را در دست هم بگذاریم! شکر خد ا که قادر دوست دارد همین جا در این شهر اگر خدمتی از دستش برمی
آید به مردم و همشهریانش بکند و با ما خواهد ماند فکرش را بکن چه عالمی خواهیم داشت؟ طال و حامد و قادر
ومینا به اضافه حاجی بابا و مادرم و در آخر من و تو دوباره روزی جوجه های آنها دور و بر ما جیک جیک خواهند
کرد .انشاء اهلل طال دختری مثل خودش به دنیا خواهد آورد که مونس بعدی و یادآور زمان بچه گی اش برای ما باشد
و اوالد قادر و مینا را که هنوز نه بدار و به بار است فکر می کنم خیلی دوست خواهم داشت .از همه مهمتر فعالً تا
اطالع بعدی هر بچه ای از این ها به دن یا بیاید نام فامیلی عربشاهی را خواهد داشت و این برای من شوق آفرین و
لذت بخش است که بر تعداد شناسنامه های فامیل عربشاهی هر ساله یکی دو تا اضافه شود!
مارال نگاهی با تعجب و پرسشگرانه به او کرد و گفت با این حرفها که می زنی خیال می کنم خدای ناکرده خیلی
داری خ ودخواه می شوی شاید هم از اول بوده ای و من نفهمیده ام ولی آنچه را که منهم قبول دارم شوهر کردن و زن
گرفتن تمام دختران و پسران دنیا و خوشبختی آنهاست.
دوباره شاکر پیش برد .مارال را وادار کرد تا با طال صحبت کند گر چه نظر او در این مسئله از اهمیت چندانی
برخورد ار نبود ولی به هر صورت باید به آن طفل معصوم هم خبر می دادند امسال آخرین سال تحصیلی او بود طال
راجع به بقیه مسائل نه فکر کرده و نه تصمیمی گرفته بود و گذشته از همه حرفها تصمیم گیرنده او نبود!
مارال برای پس فردا با مادر مینا قرار مالقات دوباره و با حضور شخص داماد یعنی قادر را گذاشت .در فاصله این دو
روز پیشنهاد قدم زدن در باغ و نظر انداختن به ساختمان در حال تمام شدن را به طال داد او از خدا خواسته چون تنها
مانده بود صحبت و قدم زدن با مادرش را دوست داشت از در هنوز به کار نگذاشته ویال وارد آن شده و بدون تصور
آسا ن که روزی آن سوراخها پنجره و در خواهند شد همه جا را گشتند و مارال گفت طال جان هیچ می دانی پدر و
عمویت این جا را برای تو درست می کنند؟ طال جواب داد برای من چرا؟ الزم نیست من همان اطاق خودم را دوست
دارم .تنهائی هم می ترسم در جای به این بزرگی زندگی کنم و اصالً چرا باید دور از شما باشم! نکند برای خاطر مینا
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و قادر که قرار است با هم عروسی کنند و پیش شما بیایند می خواهید مرا تبعید کنید؟ آنها دو نفری هستند بیایند،
ترس هم ندارد .نه اینکه من تک و تنها! مامان نمی فهمم چه نقشه ای در کله شما و باباست؟
مارال دید ای باب ا طال خیلی از مرحله پرت است بنابراین دوباره با آرامش ادامه داد طال جان از کجا می دانی تنها باید
باشی؟ شاید کس دیگری هم با تو در اینجا همخانه باشد! طال محکم سر جایش ایستاد و پرسید مامان من خیلی
دوست دارم همانطوری که خودت صد دفعه گفته ای حرفها را رک و راست شنیده و جواب را هم همانطور صادقانه
بدهم از حاشیه رفتن و اینطور حرفها چیزی سرم نمی شود مقصودتان چیست؟
مارال آرام گفت شاید می خواهم ترا شوهر بدهم! مادرش منتظر عکس العملی از جانب دخترش بود ولی او خیلی
خونسرد و بی هیجان پرسید به کی آنهم چرا حاال؟ مسئله قادر و مینا را حل کنید تا بعد ببینم چه می شود من که
همین جا هستم! و مارال دوباره جواب داده بنا شده جشن کوچکی برای نامزدی و عقد مینا و قادر بگیریم فکر
کردیم تو و مینا که همه مراحل کودکی و نوجوانی را با هم بوده اید خوب است هر دو همزمان وارد مرحله دیگری از
زندگی شوید.
فکرش را بکن طال جان اگر دوست همیشه با هم در یک روز ازدواج کنند چه خاطره خوبی برایشان خواهد بود
دخترش پرسید به این تندی و سرعت چطوری شوهر پیدا کردید؟ مارال دید ای داد و بی داد این دختر فقط
عربشاهی نیست از بیخ
عرب است! بنابراین سخن را کوتاه و بسیار سریع و بی امان جواب داد همانطور که ما رفتیم خواستگاری برای قادر،
عمو خالد هم رفته پیش حاجی بابا و او را واسطه قرار داده و ترا برای پسرش حامد خواسته است جواب پدرت مثبت
بوده حاال من مأمورم نظر ترا بدانم؟
طال یک لحظه به مادرش نگاه کرد وقتی صحبت از مسافرت از تب ریز و تهران پیش می آمد اولین کسی که هورا می
کشید و باال و پایین پریده و خرمن زرین موهای قشنگش را از شدت هیجان و مطابق عادت چنگ می زد ،طال بود.
البته مارال حاال منتظر آن عکس العمل از او نبود .ولی باالخره باید از چهره اش می شد چیزی را حدس زد.
این طور نبود بسیار آهسته گفت خوب است همین جا پیش شما می مانم حامد را هم می شناسم غریبه که نیست.
همانطور که قادر و نادر را می شناسم او هم برایم آشناست! بد هم نیست مینا با قادر و من هم با حامد عروسی می
کنم و همه دور هم هستیم مارال گفت طال جان عروسک بازی و مهمان بازی که نیست تو باید نوع احساس خودت را
تشخیص داده و جواب بدهی شاید دلت نخواست با حامد ازدواج کنی جواب رد تو باعث دلخوری نخواهد شد و طال
گفت چرا دلخوری مگر وقتی بابا جواب رد به عمه سلیمه داد او رنجید و یا قهر کرد؟ مصلحت ندانست گفت نه .حاال
صالح است گفته بله! من حرفی روی حرف بابا ندارم.
مارال با تعجبی آشکار سؤال کرد مگر تو قضیه پیشنهاد مسعود و جواب رد را می دانی؟ دخترش با بی تفاوتی گفت
بله شیرین یک روز وقتی مسعود غیب شد همه چیز را یواشکی وقتی که مینا زیر دوش و ما با هم تنها در اطاق بودیم
برای من تعریف کرد ولی نفهمید م جواب رد بابا چه ارتباطی با سفر مسعود به انگلستان را داشت؟ عمه سلیمه و
شیرین و بقیه که اصالً به روی خودشان نیاوردند خوب او هم نمی آورد.
مارال از جمع گفتگوی خود با طال نتوانست نظر صریح او را بداند؛ دوباره برای اطمینان خاطر و کوتاه کردن مذاکره
پرسید خالصه جواب شاکر را چه بدهم؟ و طال هم مسلط بر خود گفت هرچه مصلحت تان است همان جواب را داده
و همان کار را بکنید .مارال این برخورد را نپسندید اصالً به دلش ننشست .دو شب پیش مینا چه کرد و حاال دختر
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خودش چه می گوید؟ کاش گفته بود اجازه بدهید فکر کنم یا نمی خواهم حاال ازدواج کنم یا ژستی به خودش می
گرفت که می شد گفت شرم و حیا مانع جواب واضح است او هیچ کدام از این کارها را نکرد حتی متعجب هم نشد
مارال در دلش نالید خدایا ما که از طال نه تنها چیزی دریغ نکرده ایم بلکه همه چیز بپایش ریخته ایم پس چرا مثل
غریبه ها بی تفاوت و ناجور جواب داد حاال چطوری به شاکر بگویم؟
به طرف ویالی خودشان برگشتند هر دو ساکت و هرکس در افکار خود بود مارال فکر کرد هر چه مصلحت شماست
مناسبترین جواب بدون ذکر آنچه بین آنها گذشته است می باشد! به نزدیکی خانه که رسیدند از آنطرف هم قادر و
حامد و دو سه نفر از بچه ها با سر و صدا و خنده و همزمان با آنها خیال وارد شدن داشتند مارال کمی هول شد از
عکس العمل طال بی خبر بود ولی نه انگار که نیم ساعت پیش آنها با هم راجع به همین آدمها حرف زده اند .دخترک
بدون هیچ نشانه ای از تغییر حالت و یا رفتار به همه سالم کرد و گفت خوب تنهائی می گردید کجا رفته بودید چکار
کردید برای ما هم تعریف کنید!
حامد که خیلی اسیر احساس خود بود با دیدن طال یک مرتبه وا رفت دستپاچه شد خودش را باخت و شاکر هم فکر
کرد حتماً مجالی پیش نیامده که مارال با دخترش حرف بزند واال باید تغییراتی در لحن صدا و رفتار طال با دیدن آنها
خصوصاً حامد پیش می آمد .طال دوباره همان طور آرام و بی خیال گفت وا چرا یک مرتبه همه ساکت شدید و ماتتان
برد مگر ما را نمی شناسید؟ معرفی می کنم خانم مارال و طال عربشاهی حاال شناختید؟
بعد هم گفت وای حاال از گرسنگی بیهوش می شوم من رفتم یک چیزی بخورم هرکه می خواهد بسم اهلل و مارال با
ناباوری گفت مگر نمی دانی یا نگفتم که امشب همه دور هم در عمارت بزرگه با حاجی بابا و مادر جون شام می
خوریم؟ طال جواب داد چرا ولی تا آن وقت من حتماً بیهوش شده ام و به قول خودش رفت یک چیزی بخورد.
بقیه شب را سر سفره با همه گفت و خندید و در تمام مدت هم به قادر می گفت آقای داماد بفرمائید حاال چه
احساسی دارید؟ و بدون استثناء با کوچک و بزرگ با روش معصومانه و آرام خود سر به سر گذاشت حتی یک بار که
لقمه به گلوی حامد پرید و سخت به سرفه افتاد در حالیکه دیگران به پشتش ضربه های آرام برای قطع سرفه می
زدند طال هم آنها را همراهی کرده و با زدن ضربه مالیمی گفت عیب ندارد عوضش سوغاتی می خوری سهم ما یادت
نرود!
تمام حرکات او صادقانه و کودکانه بود مارال که آنطرف سفره در کنار شاکر نشسته بود آهسته به او گفت مثل اینکه
دو ساعت پیش به او گفتم که حامد خواستگار است نه انگار شنیده و باید کمی خودش را جمع و جور کند خیال می
کند هنوز بچه هستند و باید به سر و کول هم بپرند! شاکر آهسته جواب داد مگر وقتی دختر بچه بود من گذاشتم
سر و کول برادرهایش بپرد که حاال آنکار را در زمانیکه دخترخانمی شده آنهم با خواستگار تکرار کند و دوباره مارال
گفت متأسفم آنقدر به این بچه توجه و لطف کردی که او دیگر استغفراله مثل اینکه یواش یواش خدا را هم بنده
نیست! یا نمی دانم واهلل چه بگویم شاید هم از بی تفاوتی و نفهمیدن قضایا و یا عوض نشدن صحنه است که او هیچ
چیز را جدی نمی گیرد .از بچه گی که با اینها بزرگ شده آنها را هم البد مثل قادر و نادر می بیند.
به هر صورت شام با گفتن و خندیدن تمام شد و خانواده شاکر به محل اقامتشان برگشتند.
برای فردا که به همراهی حاجی صابر و همسرش و بقیه خانواده قرار بود به منزل پدر و مادر مینا بروند طرح و برنامه
ریزی کردند .قرار شد مارال یکی دو تکه طال و جواهر با خود همراه داشته باشد .سراغ مقداری از آنهائی که بیست و
چند سال پیش گرفته بود رفت! سر جعبه اش نشسته و می گفت این ها مال قدر و اینها نادر! و بقیه همه اش مال طال.
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باالخره دو سه تکه هدیه مناسب جدا کرد و به اطاق نشیمن برگشته و از فرزندانش هم نظر خواست هدایا شاهانه و
چشمگیر بودند .خوشحالتر از همه طال به نظر می رسید چون واقعا کیف می کرد که به دوست او و کسی که می رفت
به زودی زن برادرش شود اینهمه توجه می شود.
وقتی قرار است کارها جور در بیاید همه چیز به موقع انجام و جائی برای نگرانی نمی ماند کار قادر و مینا درست شد!
آن شب منزل مینا حاجی صابر به عنوان بزرگ خانواده انگشتری قیمتی ارزنده ای از جیب خود درآورده و به دست
دخترک داد و بقیه هم شروع کردند به تقدیم هدایا طوری که مادر مینا مجبور به کمک شد فوراً یک سینی روی میز
گذاشت و نشان ها را در آن مرتب و منظم کرد یک مجموعه از طال و جواهر در آن جا می درخشید و درخشان تر از
آنها چشمهای مینا و چهره قادر بودند.
با قبول و باور خوشبختی که در انتظارشان بود! همه عوامل که عبارت از داشتن خانواده و فامیل مهربان وابستگی به
یکدیگ ر و عشق آشکار و فراوان زوج جوان به هم و مهمتر از همه مقدورات وسیع مادی و مالی خانواده داماد که
پشتیبان و ضامن تصورات آنها برای آینده ای خوب مهیا بود.
در سالن منزل پدر و مادر مینا جا برای تکان خوردن نبود مجبور شدند جوانان و نوجوانان را به بالکن و حیاط
بفر ستند پسران و دختران و همسران آنها باضافه همسر حاجی صابر و خودش که همگی آمده بودند جا را تنگ تر و
کوچکتر کرده بود ولی رسم بود که هرکه هست باید در این مراسم شرکت کند.
مسئله پذیرایی برای خانواده مینا چندان مشکل نبود آنها فقط چای و شیرینی و میوه تهیه دیده بودند .قرار شد فردا
شب همگی در منزل حاجی جمع باشند تا خبر مهم بعدی به اطالع فامیل برسد حدس و گمان مختلف بود چهار پنج
نفر از جمع که می دانستند فردا چه خواهد گذشت .حاجی و همسرش و حامد و پدر و مادرش بودند بقیه فکر می
کردند دنباله همین جلسه است و روز عقد و غیره را می خواهند اعالم کنند فامیل مینا و خود او هم رسماً دعوت
شدند دعوت برای صرف شام بود.
همه چیز در عمارت بزرگ حاضر و آماده برای پذیرائی از مهمانان تدارک دیده شده بود .نردیک غروب قادر و طال
با ماشین شاکر برای آوردن مینا و پدر و مادرش به در خانه آنها رسیدند طبق قرار قبلی آنها آماده و منتظر بودند.
همه با هم سوار شده و به طرف خانه عربشاهی راه افتادند.
طال به توصیه مادرش لباس بسیار زیبا و صورتی رنگی پوشیده و قادر کت و شلوار آخرین مدل با همه ملزومات آن
بتن داشت خانواده مینا هم آراسته و منظم بنظر می رسیدند مخصوصاً خود مینا که در لباس ژرسه صدفی رنگی که
بتن داشت بی اندازه زیبا و با شکوه جلوه می کرد .مقداری از هدایا را هم به سر و گوش و دست و گردن آویخته و با
شایستگی کامل شبیه یک خانم زیبا و شیک و گرانبها همراه مادر و پدرش در صندلی عقب نشسته و رو به خانه
حاجی صابر می رفتند.
هیچ کس نمی دانست چطور باید یخ سکوت حاکم بر فضای کوچک ماشین را بشکند یکی دو بار قادر در آینه جلوی
ماشین به چهره گرم و دوست داشتنی مینا و خرمن براق بلند مشکی موهای او که روی شانه و دسته ای هم روی
لباس سفید صدفی اش ریخته بودند نگاهی انداخت .مثل اینکه در عرض این دو سه روز زیر پوست خوش آب و
رنگش چراغ روشن کرده بودند زالل و شفاف و از همه مهمتر چه هماهنگی خوبی بین مو و چهره و لباس او دید.
مینا هم نگاه او را بی جواب نگذاشت و با لبخند گشاده ای بار دیگر صدف دندانهای مرتب و کم نظیر و سفید خودش
را به رخ قاد ر کشاند! چه عالم و چه شروع زیبائی بود باالخره رسیدند و پیاده شده و بطرف عمارت راه افتادند.
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دستهای طال و مینا روی شانه های یکدیگر و قادر بین پدر و مادر مینا با خوش آمد همه رو به رو شدند .شلوغ پلوغی
غریبی بود از در و دیوار هیجان می بارید همه خوشحال در رفت و آمد بودند وقتی کامالً جمعشان جمع شد حاجی
صابر دوباره به مهمانان خوش آمد گفت و آنها را برای شنیدن خبر مهم که وعده اش را داده بود منتظر دید.
شاکر گفت حاجی بابا خواهش می کنم خبر با اهمیت را بفرمایید همه سراپاگوش هستیم! پدرش در کمال آرامش
گفت یکی نیست دوتا است اول اینکه چون قادر باید برگردد تهران می خواهم عرض کنم عجله دارد! کمک کنید
اگرچه مجالی نداریم عقدکنان آنها را راه بیاندازیم .طول و تفصیل و چراغانی و وعده گرفتن باشد برای بعد یعنی
تمام شدن امتحانات مینا جان و کارهای داماد در تهران!
می دانم قادر بدون د ادن و گرفتن امضاء با یک نشان ساده دلش راضی نخواهد بود و به نظر من عقیده اش کامال
درست است .هم مینا تکلیف خود را می داند و هم قادر اما چون اقالً سه ماه دیگر از سال تحصیلی باقی مانده برای
راحتی مینا از بزک و دوزک عروس ها او را معاف می کنیم تا تمام شدن امتحانات و گرفتن دیپلم و برپا کردن جشن
عروسی!
همه کف زدند و مبارکباد گفتند حاجی گفت ولی تمام نشده .خبر دومی هم گفتم که داریم ،دوباره ساکت شدند و
عربشاهی ادامه داد؛ اما خبر بعدی رویش را به طرف شاکر و مارال که در کنار هم نشسته بودند کرد و گفت از گلین
بانو و شاکر دخترشان طال جان را برای فرزند پسر بزرگم خواستگاری می کنم! این مأموریت را خالد پسرم بعنوان
بزرگتر خانواده به عهده ی من گذاشته.
آنچنان هیاهو و دست زدن و سوت کشیدن به راه افتاد که بقیه نطق حاجی صابر اگر بقیه ای هم داشت در سر و
صداها محو شد .چند دقیقه ای گذ شت ،باالخره شاکر بلند شد و گفت بچه ها ساکت تا من هم جواب بدهم هنوز که
چیزی نگفته ام!
حیران تر از همه طال بود با چشمان براق و درشت زمردین گاهی به پدربزرگ و گاهی به پدرش نگاه می کرد .نظم
دادن به مجلس کار بیهوده ای به نظر می رسید! چون
پال شده سر و سامان دادند.
وقت تنگ بود پس فردا همه مسافران عزیز خانه و شهر را ترک کرده و اجبارا برای ادامه کار تحصیلی راهیمی شدند
و دو عروس نوجوان هم باید به دبیرستان بر می گشتند!
گرچه شاکر موافق نبود ولی مارال طوری ترتیب داد که ماشین سواری خودش را به قادر و مال برادرش را در اختیار
حامد بگذارند که شاید این نو عروس و دامادها بخواهند مختصر خلوتی داشته با هم صحبتی کنند با سفارش زیاد که
مواظب خودشان باشند و تند نرانده و از هم جدا نشوند برای گردش و صحبت آنها را از بقیه جدا و راهی شان کردند
و اجازه دادند تا چهار پنج بعدازظهر بیرون از خانه گردش کنند و عالوه بر آن می توانستند غذا را هم بیرون
بخورند .ولی همگی با هم باشند شاکر هنوز می ترسید طال را ولو با برادر و همراه شوهرش بیرون بفرستد ،آن دختر
هیچوقت بدونِ او و مادرش در شهر دیده نشده بود و اصوال شاکر دوست نداشت او را به میان مردم شهر آشنایش
ببرد!
قضیه تهران چیز دیگری بود گرچه امنیت محلی را نداشت ولی الاقل کسی آنها را نمی شناحت ،اما اینجا هر دو
ماشین بدون شک سرنشینانش برای مردم شهر شناخته شده بودند مارال به او گفت شاکر جان شب عیدی آنقدر
مسافر از همه ایران به اینجا سرازیر شده که این نگرا نیها بیهوده است و گذشته از آن مگر می شود بچه ها را فقط

122

wWw.TAK-SITE.IR

تک سایت

طال – کتابخانه مجازی تک سایت

به گناه زیبایی متفاوت دخترمان زندانی کنیم؟ اگر چهار ده ماه دیگر شوهر طال بخواهد او را با خودش مثال به
اصفهان ببرد تو می خواهی چه بگوئی؟ باید بفهمی نظارت تو تمام شده نباید دخالت کنی ،شاکر افروخته جواب داد
دخترم را به برادرزاده ام دادم که مراقب باشم واال راستش را بخواهی اصال من ازدواج فامیلی آنهم به این نزدیکی را
نمی پسندم فقط تمام کوششم این بوده که طال خودش را پیدا کند الاقل چشمم روی او باشد البته نه اینکه حامد را
تایید نمی کنم او برازنده ترین قبا به تن دختر ماست ولی فکر نمی کنم باید فوری بعد از جاری شدن خطبه عقد
دیروز بعدازظهر دختره را بدهم دست حامد که دور شهر بگرداندش.
مارال گفت پس چرا مینا را دادی دست قادر پسرت؟ ولی نمی خواهی دخترت با برادرزاده خودت که حاال شوهر
رسمی او هم هست میان مردم حتی نشسته در ماشین دیده شود؟ واهلل من هرچه فکر می کنم سر در نمی آورم کاش
اصال دختری به دنیا نمی آوردم و سومین بچه هم پسر بود و تو اقال آسوده و با اعصاب راحت به کارهایت می رسیدی
با آنهمه نذر و نیاز و خواهش از خدا بقول خودت دختری خواستی به شکل و شمایل من خدا بهترش را هم مرحمت
کرد فرزند که نباید باعث برانگیختن احساس مالکیت در پدر و مادر شور .آنها مثل من و تو انسان هستند .فقط باید
مراقبشان بود و به سالمت و تحصیل و ادب و اخالقشان رسید و اال مگر خدا بجای اوالد به ما عروسک داده که
گرانترین ویترین شیشه ای را خریده و بچه را با لباس جواهر نشان و تاج الماس در آن گذاشته و درش را قفل کرده
و فقط از دور نگاهی به آن بیاندازیم بلند شو شاکر جان خودمانیم! راستی شورش را در آورده ای چه خوب است که
بیشتر حرفهای تو را حتی پدر و مادرت نمی شنوند و اال آنها هم که جانشان به جان تو بسته است کالفه می شوند چه
برسد به بقیه مردم!
شاکر ناراضی گوش می کرد می دانست مارال راست می گوید اما دست خودش نبود و نمی توانست خودداری الزم را
داشته باشد ولی کاریش نمی شد کرد نمی شود که انسان منکر همه حقایق موجود در زندگی شود چون آن ها را
خالف خواسته ها و آرزوهایش می یابد ،در تدارک بقیه مسائل هر کس به کاری مشغول شد و شکر خدا شکار هم
سراغ پدر و مادرش رفت!
قادر و مینا و حامد و طال قرار گذاشتند بدون فاصله زیاد و یا گم کردن رد همیدگر به محل های پر از انبوه مسافران
نوروزی بروند و بگردند و بعد هم ساعت دو به بعد نهارخورده و به نخلستان رفته و چای بخورند حامد و طال ابدا
مسئله ای نداشتند چون با هم روئیده بودند ولی مینا و قادر برای شروع سخن درون قلب خودش را می کاویدند تا
مناسبترین را برای گفتن انتخاب کنند ،به این دلیل هر دو ساکت بودند .باالخره قادر گفت خانم مینا عربشاه ی
وکیلم که شما را به عقد مخلصتان قادر عربشاهی در بیاورم؟ مینا با خنده دلپذیری گفت آقا ببخشید شما دیر جنبیدند
عاقد دیگری دیروز مرا برای ایشان عقد کرده و حق و حقوقش را هم گرفته مگر نمی بینید نام فامیلی من با قادر
یکی شده؟ هر دو به قهقهه خندیدند.
مینا دختری با نشاط سرشار ا ز شور و زندگی و درونش مملو از انرژی مثبت بود پا به هر کجا می گذاشت بدون
تردید محیط را مملو از هیجان و خوشحالی فراوان می کرد درست مانند یک منقل پر از آتش سرخ که در سرمای بی
امان زمستانی در اطاق سرد و یخ زده ای نهاده شود و طبیعت است هر که در سرمای بی امان زمستانی در اطاق سرد
و یخ زده ای نهاده شود و طبیعی است هر که در آنجاست بخاطر بهره من شدن از گرمای مطبوع جذب آن حرارت
خواهد شد.
مینا شاد و راضی از هر لحظه زندگی بود و این امتیاز کمی به حساب نمی آمد
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هدفی جز رسیدن به آرزویش نداشت و بخاطر همان هدف آن چنان با کوشش تحصیل می کرد که درخشش او در
دانشکده آبادان همه را متحیر کرده بود چون می دانست راهی جز این برای رسیدن به طال ندارد و تقویت کننده این
فکر عالی غیر مستقیم پدرش بود که چند بار موقع حرف زدن در جمع خودشان گفته بود که شاکر دخترش را ممکن
نیست به کسی که اگر ثروت قارون را هم داشته باشد بدهد ،مگر یک آدم تحصیل کرده و مدرک دار و سالم از نظر
اخالق و او با جدیت دنبال سالم سازی کردار و سازمان دهی تحصیلی اش بود چون می دانست دختر عمویش آنقدر
می ارزد که عمویش ادعا دارد اگر طال دختر خود او هم بود کاری جز این نمی کرد .حاال خدا را شکر که نشان افتخار
غرق در جواهر و طالی فامیل را امشب به سینه او زدند که برق نامرئی آن چشمهای خود او را هم خیره می کرد چه
رسد به دیگران؟
از تاالر بزرگ فرمان حاجی بابا به آن ها ابالغ شد که دسته جمعی برگردند توی سالن و دستور فوراً اطاعت و اجرا
شد .عرب شاهی گفت ساعت و تقویم را نگاه می کردم وقت کم است و باید عجله کرد همین فردا صبح به حاجی آقا
نجف زاده و خانمشان خبر می دهیم که اگر آب دستشان است بگذارند زمین و فوری خودشان را برسانند اینجا چون
بدون وجود آنها چرخ ما لنگ خواهد شد و حق آنهاست که در عقد دو نوه ی دلبند خود تشریف داشته باشند و چهار
روز دیگر یعنی شب جمعه و بعد از رسیدن آنها عصر که ساعت و روز مبارک است ما هم به امید خدا کار را تمام و
عقد بچه ها را جاری می کنیم.
می ماند مقداری کارها که باید خودتان فکر کرده و آماده شان کنید مجلس عقد خصوصی و فامیلی است حاال اگر دو
نفر از دوستان بچه ها بودند حرفی نیست! ولی نمی شود در این فاصله کم مطابق شان عروس و دامادها مجلسی تهیه
دید و مردم را وعده گرفت بد و خوب بین خودمان می ماند انشاءاهلل بعداً و در تعطیلی سال تحصیلی دوباره این باغ
را اگر زنده ماندم آن چنان چراغانی م ی کنم که شاه هم تا حاال نتوانسته شهر را آنطور روشن و نورانی کند و به نظرم
عروسی و جشن آن باید خیلی مفصل تر از مال شاکر و گلین بانو باشد آنوقت یک عروس و داماد داشتیم حاال چهار
تا خدائی اش را هم بپرسید همیشه عدد چهار بیشتر و بزرگتر از دو بوده!
دوباره دست زد نها و پاکوبیدنهای جوانان شروع شد و خالد پسر بزرگ حاجی فریاد زد انشاءاهلل صد سال زنده باشید
وسایه تان را خدا از سرمان کن نکند و همه فریاد زدند آمین! این داد کشیدن ها به این خاطر بود که صدا یه صدا
نمی رسید واال مجلس خانوادگی که صحنه تظاهرات نیست.
فردا با خا نم و آقای نجف زاده تماس گرفته و قضایا را به آنها هم گفتند ولی متاسفانه به دلیل تنگی وقت و زمان عید
و آماده نبودن و مهمترین مسئله کسالت مختصر آقای نجف زاده که آنرا تا حاال عنوان نکرده بودند نمی توانستند در
این شادی خانواده شرکت کنند آرزویشان بود ولی مثل بسیاری از رویاها باید از آن چشم پوشیده و منتظر تابستان و
بهشت عروسی و ازدواج هر دو فرزند مارال که نوه های محبوب خود آنها بودند بمانند .توضیحات و سوال و جواب
بیشتر را هم به تماس بعدی موکول کردند.
روز پنجشنبه بعدازظهری همان محضر دار و آقا که پدر و مادر حامد و بغیر از شاکر عاقد همه یفرزندان دختر و پسر
حاجی بود با پسرش به منزل آنها آمدند .اول قرار بود مطابق رسم همیشگی مینا در منزل خودشان عقد شود ولی این
کار مقداری هرج و مرج در وضعیت بوجود می آورد.
نمی شد که فامیل را قسمت کرد به هر حال یکی از دامادها پسر شاکر و مارال یکی از عروسها دخترشان و همگی
بغیر از مینا نوه های حاجی صابر بودند مشکل را خانواده مینا حل کرده و گفتند ابداً خیال خسته کردن حاجی آقا
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صابر و خانم بزرگ و بالتکلیف گذاشتن بقیه را ندارند یا افتخار داده و هر دو عقد را در منزل آنها انجام دهند و یا
اگر به هر عنوان فکر می کنند در منزل آقای عربشاهی امکانات بیشتر است که آنها هم تایید می کنند با مینا آنجا
خواهند آمد.
به این ترتیب در حدود سه بعدازظهر بدون هیچ اشکال تراشی خودشان با مینای کمی آرایش کرده با لباس معمولی
اما بسیار شیک و گرانبها که معلوم نشد چطور در ای ن دو سه روزه تهیه اش کرده اند خوشرنگ و خوشدوخت با
کفشهای ساتن همرنگ و موهای آرایش ده که وافعاً می درخشید و از پشت تا نزدیکیهای کمر رها بود وارد مجلس
شدند.
از آن طرف هم طال که ابداً آرایش نداشت ولی با موهای درست شده و پیراهن سفید با خالهای ریز و درشت سبز
ک فش سفید و مثل فرشته ها خنران و آرام همراه پدر و مادرش وارد تاالر بزرگ شدند .هماهنگی خالهای لباس با
چشمانش غوغا می کرد! آن لباس را در تابستان گذاشته از بهترین بوتیک تهران خریده بودند و تا حاال موردی پیش
نیامده بود که طال آنرا بپوشد و بازدید مادرش از کمد او انتخاب خوبی در مورد لباس بود.
مجلس خودمانی ولی مسئله بسیار جدی بود همه بهترین لباسهای عید را به تن کرده و برای مراسم رسمی آراسته و
پیراسته بودند! حتی همسر حاجی صابر چادر خوشرنگ خود را به سر و حدود یکی دو کیلو طال به گوش و گردن و
دست داشت .مگر نه اینکه عقد نوه هایش بود که یکی از آنها پاره قلب و نور دیده اش به اسم طال و دختر شاکر
عزیزش بود که سر سفره عقد می نشست.
دلش نمی خواست این طور هول هولکی و بی سر و صدا باشد و به حاجی صابر گفته بود اصالً خوشم نمی آید
اینطوری سر و ته قضیه را بهم بیاوریم .ولی چه کار کنم که هر دو طرف چه داماد و چه عروس از خودمان هستند.
واهلل به خدا زن بیوه دو شوهره پر سر و صداتر از طفل معصوم من طال عقد می شود همه کار شاکر راستی باید آدم را
بلرزاند! حاجی گفته بود این که جشن نیست صیغه محرمیت و عقد دائم ازدواج است .صبر داشته باش ببین چه
مجلسی راه بیاندازم که خود تو ایواهلل بگویی.
خم رنگرزی که نیست مهمانی وقت و تهیه و تدارک می خواهد اصالً خیال می کنیم جشن تولد گرفته ایم همه که
هستیم مگر باید مردم شهر را برای امضاء دادن و گرفتن اینجا جمع کنیم؟ بگذار خیالمان از جانب بچه ها راحت
شود بعد آسیاب به نوبت! مثل همیشه همسرش گفته بود راست می گوئی نه ما بدهکاریم نه مردم طلبکار اصل آن
است که شما و بچه ها راضی باشید .بزن و بکوب می ماند برای بعد نه انگار که مدعی چند لحظه پیش خود او بود و
این راز توفیق و همراهی سالهای دراز زندگی مشترک او را با حاجی صابر باید به حساب آورد که دل خود را همیشه
با گفتن حقیقت ها خالی می کرد ولی اگر شوهرش را در جبهه دفاع از کاری که کرده بود می دید بدون چون و چرا
حق را به او می داد هم او را شرمنده و یا متوجه می کرد و هم با تصدیق حرف شوهرش ولو بی مورد بود جائی برای
بحث و دلخوری باقی نمی گذاشت .بعد از پنجاه و چند سال زندگی حتی دو ساعت به بهانه کدورت و دلگیری زیر
آن سقف و کنار هم ننشسته بودند.
اطاق عقد بسیار زیبا با همکاری دختر عمه ها و عموها و عمه ها آراسته شده بود .چهار صندلی کنار سفره عقد
روبروی دو آینه شمعدان نقره مجلل گذاشته شده و دو جلد کالم اهلل مجید جدا از هم روی سفره به چشم می خورد
قادر بزرگتر بود اول او و مینا و بعد حامد و طال روی صندلی ها نشستند همه چیز قبالً مرور و نوشته شده بود هیچ
موردی برای سوال پیش نیامد.
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خطبه اول به نام مینا و قادر و پس از آن با نام طال و حامد خوانده شد با مراجعه مجدد به زوج اول و دوم و سوال از
آنها هر چهار نفر جواب بله را محکم دادند صدای مینا در مقابل لحن آرام طال اندکی هیجان زده و لرزان شنیده شد
که همه آنرا به حساب خجالت و احساس غریبی او در جمع آشنای خودشان گذاشتند.
در حالی که واقعیت غیر از این بود مینا احساس بی وزنی و معلق بودن بیت توده ابرهای رنگی آسمان با فرشتگان
ملکوت را داشت این واقعیت بود و او در حال بله گفتن و امضاء کردن خواب که نمی دید .ولی زمان های بسیار پیش
می آید که عظمت حوادث چه خوب و چه بد تداعی خواب و رویاهای غیرواقعی انسانها به حساب آمده وقت الزم
است که آدم بفهمد آنچه دیده و شنیده حقیقت دارد و رویای زیبا و یا کابوس هولناک نیست!
هنوز آنهمه وقت را مینا برای درک واقعی قضایا پشت سر نگذاشته بود .بازار بوسه و دست به گردن شدن و دست
بوسیدنها گرم و داغ بود .طال بعد از عقد آنچنان به گردن پدر و مادرش و حاجی بابا و مادرجون آویخته بود مثل
اینکه قرار بود از گمرک فرودگاه رد شده و با هواپیما به دورترین قاره جهان پرواز کند .تنها کار غیر معمول او
همین بود!
بعد وقتی دید مینا بازوی قادر را گرفته و با دیگران هم خوش و بش می کنند سریع دست در بازوی حامد انداخته و
دنباله روی کارهای آنها شد وقتی به قول خودشان دهان شیرین کردند دوباره خیل پسرو دخترها از بزرگترها جدا
در سراسر بالکن پخش و پال و مشغول گفتگو و خنده شدند.
قادر مسخره بازی در می آورد دست دور شانه مینا انداخته و به بچه ها می گفت معرفی می کنم همسرم خانم مینا
عربشاهی! حامد هم دست روی شانه طال گذاشت و گفت جا ماندیم بیا من هم ترا به اسم همسرم خانم طال عربشاهی
معرفی کنم و کمی سرم را باال نگهدارم! طال با تعجب گفت خوب من هم که از اول عربشاهی بودم ولی نام فامیل مینا
عوض شده.
حامد با مهربانی و عشق پرسید دلت می خواست تو هم فامیلت عوض شود و طال بسیار جدی ولی خوشحال و با
محبت گفت وای چه حرفها هیچ وقت دلم نمی خواست غیر از الدوز عربشاهی اسم دیگر را بدنبال بکشم ولی برای
تو چرا؟
اگر الزم بود و نام فامیل دیگری هم داشتی آن را دوست داشتم و قبول می کردم حاال که الحمداهلل تو حامد و من طال
عربشاهی هستیم و بی رودربایستی دست به شانه حامد انداخته ودست او را هم روی شانه خود جابجا کرد.
طفلک پسرک نمی دانست این حرفها را که از زبان او شنیده می شود سخن عشق انگاشت؟ یا او همین طوری حرفی
زده ولی می فهمید و درک می کرد که حرفها و کارهای طال بوی عطر آگین بنفشه و سنبل و نرگس عشق می دهد،
اما با نوع متفاوت.
ولی بهر صورت او شیدا و واله طال و مطمئن بود نیروی مافوق او که نامش صفای قلبی و دوست داشتن حقیقی است
به راحتی قابل انتقال به قلب گشوده طال می باشد و به زودی این عروس رویائی بعنوان یک مدعی عشق با پای خود
به داالن دل انگیز مهر او وارد شده و آنرا گو با ترس و لمس کردنی تر از حاال عرضه خواهد کرد ،تا پاسی از شب
بچه ها بدون بزرگترها زدند و رقصیدند و مجلس نمایش و مختصر عقدکنان بعدازظهر به یک مهمانی به یاد ماندنی
با شرکت حدود بیست جوان پرشور که بدون استثناء از طریقی با یکدیگر هم خون بودند تبدیل شد ،در اینجا فقط
مینا با آنها نسبت فامیلی نداشت که آنهم مربوط به دیروز بود از اون زوز عصر او هم همسر قادر و تاج سر همه بود و
بیشتر از همه این معنا را خود قادر به او فهماند.
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شاکر و مارال در عمارت خودشان بودند ،مثل همیشه با هم! هر سه فرزند با دیگر بستگان با اسباب کشی به آنطرف
بزرگه آنچنان غوغای شادمانی به راه انداخته بودند که با وجود فاصله نه چندان کم سر و صدایشان خواب را غیر
ممکن کرده بود.
حدود ساعت یک بعد از نیمه شب شاکر به طرف آنها راه افتاد و از دور چند دفعه گفت نادر -طال -نادر؟ باالخره
موجی از صدای او از دیوار هیاهوی بچه ها رد شده و بگوش مینا خورد به قادر گفت خیال می کنم آقای عربشاهی
ترا صدا می کنند که درست بود و شاکر را دیدند که آرام به طرفشان می آید .سکوت کامل برقرار شد و شاکرآرام
گفت بچه ها می دانم تمام کردن س اعت خوش یا متوقف کردنشان سخت است ولی بقیه جلسه را بگذارید برای فردا
شب!
طال و مینا بروند اطاق خودشان بخوابند و بقیه هم مثل هر شب ،تا ببینم فردا چه پیش می آید؟ دلم نمی خواهد بزم
شما را بهم بزنم ولی پنجره اطاق حاجی بابا رو به همین طرف است او حرفی نخواهد زد ولی باید ما فکر استراحتش
را بکنیم نه خودش ،که بخاطر شما اگر همین حاال ترقه هم در کنید حتی پنجره را باز نکرده و نخواهد پرسید چه
شده؟ پس بقیه مجلس را فردا ادمه دهید حاال همگی رو به رختخواب در اطاقهای خودتان بی سر و صدا!
پچ پچ و خنده متوقف و فرمان مرد مقتدر خانواده که اتفاقاً کوچکترین فرد افراد بزرگسال بود باید اجرا می شد چانه
زدن نداشت .فوری همگی بطرف محل عمارت ها راه افتادند .شاکر اجازه جابجائی صندلی ها و اثاثیه ای را که به این
طرف آورده بودند نداد و آنرا بعهده مستخدمین و فردا گذاشت ،کاروان راه افتاد حامد و قادر از مینا و طال
خداحافظی کرده و از پله های عمارت بزرگه باال رفتند.
فقط دو دختر در عمارت شاکر می خوابیدند اطاقهای قادر و نادر هم بود ولی با قرار قبلی پیش پسرعموهایشان می
خوابیدند از دور دوباره دستی تکان داده و تا ناپدید شدن سایه مینا و طال حامد و قادر روی پله آخری با چشم
حسرت بار عروسهایشان را بدرقه کرده و با سرهای آویخته به اطاقشان رفته و بی سر و صدا به رختخواب خزیدند.
دو دختر هم بعد از جابجائی لباسهایشان بدون کلمه ی اضافه با جمله شب بخیر چراغها را خاموش کرده و خوابیدند.
فردا حدود ساعت ده و نیم صبح که جمعه هم بود سر و صدا دختران را از خواب پراند .فوری از رختخواب بیرون
آمده و بعد از صفای سر و صورت خود را به سالن رساندند .مثل دو دسته گل رز خوشبو و معطر و شاداب به نظر می
رسیدند .آنها هم بطرف میز صبحانه آماده شده از قبل حمله کردند! تقریباً قبل از آنها هفت هشت نفر از بچه ها به
این طرف آمده و با سر و صدا و خنده به سرکردگی قادر صبحانه و چائی می خوردند.
با ورود طال و مینا آنقدر حامد و قادر ذوق کردند که از شدت خوشحالی بالتکلیف و فنجان به دست ساکت و بدون
حرف سر جایشان ماندند و ایندفعه مینا بود که دوباره سر و صدا راه انداخت رو به حامد کرد و گفت صبح عالی بخیر
آقا داماد و بعد به قادر مبهوت و مات زده صبح بخیری گفت و پرسید بابا مگر جن دیده اید چرا سنگ شدید؟
معرفی می کنم مینا عربشاهی و طال عربشاهی!
سکوت شکسته شد دوباره بچه ها کف زدند و آن دو نفر هم به خود مسلط و صندلی تعارفشان کردند صبحانه تمام
شد و مینا و طال جلودار بقیه میز صبحانه را جمع و همه چیز را به آشپزخانه منتقل و بعد رومیزی اصلی را سر جایش
انداخته و گلدان را روی آن گذاشتند .هر دو مثل کدبانوهای خانه دار به اطاق و اشیای پخش و پال شده سر و سامان
دادند.
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وقت تنگ ب ود پس فردا همه مسافران عزیز خانه و شهر را ترک کرده و اجباراً برای ادامه کار تحصیلی راهی می
شدند .و دو عروس نوجوان هم باید به دبیرستان برمی گشتند!
گرچه شاکر موافق نبود ولی مارال طوری ترتیب داد که ماشین سواری خودش را به قادر و مال برادرش را در اختیار
حامد ب گذارند که شاید این نو عروس و دامادها بخواهند مختصر خلوتی داشته با هم صحبتی کنند با سفارش زیاد که
مواظب خودشان باشند و تند نرانده و از هم جدا نشوند برای گردش و صحبت آنها را از بقیه جدا و راهی شان کردند
و اجازه دادند تا چهار پنج بعدازظهر بیرون از خانه گردش کنند و عالوه بر آن می توانستند غذا را هم بیرون
بخورند .ولی همگی با هم باشند .شاکر هنوز می ترسید طال را ولو با برادر و همراه شوهرش بیرون بفرستد ،آن دختر
هیچوقت بدون او و مادرش در شهر دیده نشده بود و اصوالً شاکر دوست نداشت او را به میان مردم شهر آشنایش
ببرد!
قضیه تهران چیز دیگری بود گرچه امنیت محلی را نداشت ولی الاقل کسی آنها را نمی شناخت ،اما اینجا هر دو
ماشین و بدون شک سرنشینانش برای مردم شهر شناخته شده بودند .مارال به او گفت شاکر جان شب عیدی آنقدر
مسافر از همه ایران به اینجا سرازیر شده که این نگرانیها بیهوده است و گذشته از آن مگر می شود بچه ها را فقط
به گناه زیبایی متفاوت دخترمان زندانی کنیم؟ اگر چهار ماه دیگر شوهر طال بخواهد او را با خودش مثالً اصفهان ببرد
تو می خواهی چه بگوئی؟ باید بفهمی نظارت تو تمام شده نباید دخالت کنی شاکر برافروخته جواب داد دخترم را به
برادرزاده ام دادم که مراقب او باشم واال راستش را بخواهی اصالً من از ازدواج فامیلی آنهم به این نزدیکی را نمی
پسندیدم فقط تمام کوششم این بوده که تا طال خودش را پیدا کند الاقل چشمم روی او باشد البته نه اینکه حامد را
تایید نمی کنم او برازنده ترین قبا به تن د ختر ماست ولی فکر نمی کنم باید فوری بعد از جاری شدن خطبه ی عقد
دیروز بعدازظهر دختره را بدهم دست حامد که دور شهر بگرداندش ،مارال گفت پس چرا مینا را دادی دست قادر
پسرت؟ ولی نمی خواهی دخترت با برادرزاده خودت که حاال شوهر رسمی او هم هست میان مردم حتی نشسته در
م اشین دیده شود؟ واهلل من هر چه فکر می کنم سر در نمی آورم کاش اصالً دختری به دنیا نمی آوردم و سومین بچه
هم پسر بود و تو اقالً آسوده و با اعصاب راحت به کارهایت می رسیدی با آنهمه نذر و نیاز و خواهش از خدا بقول
خودت دختری خواستی به شکل و شمایل من خدا بهترش را هم مرحمت کرد فرزند که نباید باعث برانگیختن
احساس مالکیت در پدر و مادر شود .آنها هم مثل من و تو انسان هستند .فقط باید مراقبشان بود و به سالمت و
تحصیل و ادب و اخالقشان رسید واال مگر خدا بجای اوالد به ما عروسک داده که گرانترین ویترین شیشه ای را
خریده و بچه را با لباس جواهرنشان و تاج الماس در آن گذاشته و درش را قفل کرده و فقط از دور نگاهی به او
بیاندازیم بلد شو شاکر جان خودمانیم! راستی شورش را در آورده ای چه خوب است که بیشتر حرفهای تو را حتی
پدر و مادرت نمی شنوند واال آنها هم که جانشان به جان تو بسته است کالفه می شوند چه برسد به بقیه ی مردم!
شاکر ناراضی گوش می کرد می دانست مارال راست می گوید اما دست خودش نبود و نمی توانست خودداری الزم را
داشته باشد ولی کاریش نمی شد کرد نمی شود که انسان منکر همه حقایق موجود زندگی شود چون آن ها را خالف
خواسته ها و آرزوهایش می یابد  ،در تدارک بقیه ی مسائل هر کس به کاری مشغول شد و شکر خدا شاکرهم سراغ
پدر و مادرش رفت!
قادر و مینا و حامد و طال قرار گذاشتند بدون فاصله زیاد و یا گم کردن رد همدیگر به محل های پر انبوه مسافران
نوروزی بروند و بگردند و بعد هم ساعت دو به بعد نهار خورده و به نخلستان رفته و چای بخورند حامد و طال ابداً
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مسئله ای نداشتند چون با هم روئیده بودند ولی مینا و قادر برای شروع سخن درون قلب خود را می کاویدند تا
مناسبترین ها را برای گفتن انتخاب کنند ،و به این دلیل هر دو ساکت بودند .باالخره قادر گفت خانم مینا عربشاهی
وکیلم که شما را به عقد مخلصتان قادر عربشاهی در بیاورم؟ مینا با خنده دلپذیری گفت آقا ببخشید شما دیر
جنبیدید عاقد دیگری دیروز مرا به برای ایشان عقد کرده و حق و حقوقش را هم گرفته مگر نمی بینید نام فامیلی
من با قادر یکی شده؟ و هر دو به قهقهه خندیدند.
مینا دختری با نشا ط سرشار از شور زندگی و درونش مملو از انرژی مثبت بود پا به هر کجا می گذاشت بدون تردید
محیط را مملو از هیجان و خوشحالی فراوان می کرد درست مانند یک منقل پر از آتش سرخ که در سرمای بی امان
زمستانی در اطاق سرد و یخ زده ای نهاده شود و طبیعی است هر که در آنجاست بخاطر بهره مند شدن از گرمای
مطبوع جذب آن حرارت خواهد شد.
مینا شاد و راضی از هر لحظه زندگی بود و این امتیاز کمی به حساب نمی آمد.عالوه برچهره و اندام دلفریب تراوش
نور و رضایت و شادمانی قلب او بود که دل قادر را بسویش کشاند ولی با همه آتشپارگی و شلوغی دختری متین و
موقر بود که با تشخیص موقعیت موجود خود را با آن فوراً وفق می داد.
قادر گفت :مینای عزیزم من تصمیم گرفته ام از همه نیروی خود برای خوشبخت کردن تو همسر محبوبم استفاده
کنم و امیدوارم موفق شوم! مینا جواب داد من برای خوشبخت کردن تو قادر عزیزم از نیروی همه کائنات کمک
خواهم گرفت چون قدرت خودم نه زیاد است و نه قابل .توجه خداوند مرا موفق خواهد کرد.
با این جواب قادر دید باید قبول کند که همیشه در مقابل مینا با همه توانائی و امکانات ،کم خواهد آورد.
طال و حامد هم در ماشین دیگر صحبت می کردند ،ولی بسیار خودمانی تر! گرچه حامد در بچه گی بزرگتر از طال بود
و در آن زمان حتی شش ماه بزرگتر بودن بزرگی به حساب می آمد ،ولی حاال با تفاوت سنی چهار پنج سال هر دو
یکسان جوان بودند هم بازی های دائم سالها پیش حاال به صورت همسر کنار هم نشسته و پیش می رفتند ،حامد
همیشه دلباخته دختر عمویش بود ولی طال این حرفها را قبالً نمی فهمید.
حاال فکر می کرد احساس او به حامد با یک هفته قبل قابل مقایسه نیست از بودن با او راضی و خوشحال می نمود
حرفها را گفتند و عهدها را تجدید و بعد از گشت و گذار مفصلی در بیرون شهر حدود ساعت پنج و نیم به منزل
برگشتند.
بچ ه ها تدارک غیرمنتظره ای را برایشان دیده بودند در دو ضبط باطری دار دو نوار مبارکباد یکسان گذاشته و به
محض وارد شدن ماشین ها به داخل باغ و توقف جلوی پله ها همزمان با بلندترین صدا آنها را روشن کردند آنقدر
این صحنه زیبا و آهنگ مبارکباد دلنشین بود که بجای سر و صدای معمول همه ساکت و تا انتهای موزیک معقول
ایستاده بودند و بعد هورا و خوش آمد مجدد جمع شان را گرم تر کرد.
تعطیلی تمام شد ،مسافران رفتنی با اندوه و دلتنگی ولی به امید دیدار مجدد و همیشه در کنار هم بودن برگشتند.
مثل معمول طال و مینا برای گذراندن بقیه درسهای سال آخر راهی دبیرستان شدند تا با کوشش و سعی بیشتر برای
موفقیت حتمی روی نیمکت و در کنار هم بنشینند .عالوه بر دوستی درازمدت پیشین این بار بستگی و نسبت بسیار
نزدیکی هم داشتند.
اوایل ،روزها و زمان به نظر آنها ایستاده و پیش نمی رفتند و یا الاقل اینطور به نظرشان می رسید .ولی وقتی سرشان
به درسهای سنگین و کتابها گرم شد دیدند اینطورها هم نیست ثانیه ها و دقایق می دوند .انتظار است که آنرا ب

129

wWw.TAK-SITE.IR

تک سایت

طال – کتابخانه مجازی تک سایت

درازای فاصله زمین تا کهکشان می نمایاند حاال وظیفه بدادشان رسیده بود باید درس می خواندند و حتماً مثل همیشه
می درخشیدند .این تصم یم و فکر مثل پوشش غیرقابل نفوذی دور مغزشان را پوشاند و مجال فرورفتن در بحر عشق
و عاشقی و هجران و دلتنگی را به آنها نداد.
عمارتی که قرار بود طال و حامد زندگی خود را در آن شروع کنند کامالً تمام شده بود یک روز مارال از پشت پنجره
اظاق خوابش نمای ساختمان آماده دخترش را آن طرف باغ دید و بی اختیار به زمانهای گذشته برگشت آنوقتها در
حالیکه فرزندی در شکم داشت باال رفتن و شکل گرفتن خانه اش را در بیرون از پشت پنجره اطاقش از عمارت
بزرگه می دید .حاال بعد از بیست و چند سال که صاحب سه فرزند شده بود تنها و بدون آنها اینجا از پشت توری
همان منزل خانه دیگری به چشمش می خورد که دخترش می باید در آن جابجا شود ،آیا این قانون تسلسل در
خانواده آنها همچنان باقی می ماند؟ یعنی روزی دخترش هم از پشت پنجره منزل خود خانه در حال ساخته شدن
فرزندش را خواهد دید؟
باغ آنها آنقدر وسیع بود که جای ده ویالی دیگر را هم داشت ولی وسعت زندگی آدم ها متر کردنی نیست که با
ضرب کردن طول در عرض مساحت آن بدست بیاید که با محاسبه صحیح و متناسب زمینه ها ،طرح بنای زندگی در
آن پیاده شود .غالباً در اثر زیاده طلبی یا نقشه آنقدر عظیم است که در محیط نگنجیده و نیمه تمام رها می ماند ،یا با
غفلت و سهل انگاری و ندانم کاری خشت و گلی بدست آورده و کج و کوله و بی مطالعه آلونکی ساخته که نامتناسب
با مساحت ارزشمند زندگی زمینه مفید آن را بی ارزش می کند.
یقیناً تصور مارال در این قیاس اعمال و رفتار بندگان خدا بوده که در خیال و تصورش آنها و کارهایشان را به زمین و
بنا بی شباهت نمی دید ،با خودش فکر کرد مثل اینکه خواندن کتابهای عجیب و غریب شاکر او را به عالم دیگری
کشانده که اگر هر چه در آن می بیند بازگو کند اولِ همه شوهرش خیال می کند دیوانه شده!
یادش آمد که باید چمدان شاکر را آماده کند چ ون او بعدازظهر خیال سفر به تهران را داشت .این اولین باری بود که
شوهرش بدون آنها یعنی طال و او مسافرت می کرد واجب هم بود خیال داشت مقداری از اثاث خانه دخترش را از
تهران خریده و بیاورد و حمل آنها با امکانات زیاد و مطمئن باربری که در اختیار داشتند آسان تر از تهیه و هر دفعه
دنبال چیزی گشتن در شهر خودشان بود .تنها چیزی که مارال را ناراحت می کرد عنوان این مسافرت به نظرش می
آمد که آگاهی سلیمه از علت آن و تهیه جهیزیه برای دخترش طال بود .مگر نه اینکه او میدانست دلیل سفر ناگهانی
مسعود چه بوده؟
شاید مادرش سلیمه بهتر از همه آنرا از اول فهمیده بود و حاال کمی ناجور بنظرش می رسید .اما شاکر او را آسوده
کرد و گفت حتی بدون همراهی قادر پسرش که در منزل آنهاست در عرض چند روز کارها را روبراه کرده و برمی
گردد و خیال هم ندارد به منزل خواهرش برود ،خانه به آن بزرگی در تهران را برای چه روزی خریده اند؟ البته سر
خواهد زد ولی مثل مهمان.
به شاکر گفته بودند که اشیاء خانه طال باید در زمینه صورتی پوست پیازی و نمونه آنرا هم بدستش داده بودند پول
در جیب و عقل هم در کله داشت و تنها چیزی که بنظرش کم می آمد وقت بود که خیال داشت آنرا به هدر ندهد و
فوری از بهترین جاهائی که شناخته بود هر چه الزم است تهیه و فرستاده و خودش هم برگردد.
با رسیدن شاکر به تهران و تلفن کردنش از منزل نیاوران ،عصر که قادر و بچه ها به خانه برگشتند دسته جمعی به
دیدنش رفتند ،سلیمه بدون این که حتی اخمی به ابرو بیاورد مبارک ها گفت و اصرار کرد که برادرش را به منزل
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خودشان ببرد ولی شاکر گفت عجله دارد و بچه ها تنها هستند صبح زود از منزل خارج و به کارهایشان خواهد رسید.
البته به آنها هم سر خواهد زد ولی اینجا برایش آسان تر است!
خواهرش با رفتار خود به او ثابت کرد که اگر گله ای هم در ته قلبش از برادر دارد می تواند آنرا در درون مدفون
کرده و حرمت وابستگیها را از بین نبرد .مثل همه انسانهای واال بیاد داشته باشد که آنها برادر و خواهر هستند ،نباید
به خاطر مسئله ای که مصلحت برادرش بوده با او درگیری پیدا کند!
همه چیز به سرعت از گوشه و کنار شهر غول پیکر تهران خریده و آماده حمل شد .دو روز بعد هم شاکر بعد از
دیداری با خواهر و خانواده و دعوت کردن آنها برای عروسی قادر ،که مثل پسر خود او بوده و طال و حامد ،راهی
شهرستان شد سلیمه و بچه ها خوشحال و خندان قول شرکت در عروسی را دادند فقط می دانستند که در شهریور
ماه باز هم گرما در آنجا غوغا می کند ولی برای امر خیر گرما و سرمای هوا نمی توانست نقشی داشته باشد.
البته قادر زودتر از آنها می رفت ولی سلیمه و سعید و شیرین هم بعد از یک هفته می رسیدند آقای امینی باید سر
کارش می ماند .در مغازه را که نباید بست و رفت کسی هم مورد اعتمادش نبود که آنهمه سرمایه و کلید را بدستش
بسپارد اما بهانه بود چندبار به سلیمه گفته بود آقا شاکر با خودخواهی و بدون منطق عصایم را از دستم گرفت و
مسعود را در به در کرد! زنش می دانست حق با او می باشد ولی هرگز با او همصدا نشد با سکوت خود هم حرمت
شوهر و هم احترام برادر را نگهداشته بود.
همه خریدهای شاکر درجه یک و مورد پسند بودند ،دوباره مشغول چیدن اثاثیه و آراستن خانه شدند در این کار
خانواده برادرش دخالتی نداشتند ،چون وسایل جهاز طال بودند.
بعد از چند روز تالش همه چیز آماده شد .کولرهای گازی قوی و جدیدی کار گذاشته بودند و درون ویال نسیم
بهشتی داشت ولی امان از بیرون آنهم از ساعت هشت صبح تا هشت شب در را که باز می کردند چنان موج گرمائی
احساس می شد مثل اینکه سرشان را روی بخار آب جوش گرفته و بخور می دهند ،فاصله بین دو ساختمان با دویدن
طی می شد ،همه چیز آماده و خانه طال مثل منزل عروسک ها و خود عروس مجموعه ای از رنگ های صورتی تیره و
سفید استخوانی بود شیک و دلپذیر و آرامش آفرین.
در این غوغا قادر هم از تهران وارد شد ،مسئله مسکن آنها کمی پیچیده بود چند روز دیگر عروسی آنها بود ولی
هنوز جایشان معلوم نبود .قادر مقدا ری کارهای ناتمام در تهران داشت ،با مادرش حرف زد و قرار شد مینا را با
خودش به خانه نیاوران تهران ببرد و بعد از تمام شده کارهایش در آنجا و بازگشت به خرمشهر اطاق قبلی خودش و
طال را به آنها بدهند.
به پدر و مادر مینا هم گفته بودند که جای او روی سر و چشم همه است ولی از نظر اسباب و اثاث جز چمدان شخصی
اش محلی برای یک سوزن هم نیست! و جز اینهم انتظاری نبود ،برای سرافرازی آنها عنوان کرده بودند ما فرار که
نمی کنیم! وقتی جای قادر مشخص شد شما و مینا جان پرش کنید هر طور دوست دارید و دلتان می خواهد!
به این ترتیب تکلیف آن خانواده را روشن کردند که بیهوده بخودشان نپیچند و غصه نخورند ،همه کارها رو به راه و
مرتب شد .حاجی بابا که قول داده بود چه و چه ها خواهد کرد همه را بیشتر از گفته اش هم انجام داد ،خانم و آقای
نجف زاده و برادران مارال هم رسیدند ،همه چشمها و لبها پر از خنده و شادی و منتظر شام شب عروسی و مراسم
آن و خیل جوانان فامیل از زن و مرد در جنب و جوش و آمادگی بودند.
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مادر مارال از دیدن مینا آنقدر خوشحال شد و حظ کرد که انگشتر قیمتی و بزرگ خودش را در آورده و به دست او
کرد و به دخترش مارال گفت پس چرا اینهمه وقت من نفهمیده بودم دختری به این قشنگی و خوبی دوست طال
است؟ یا یک مرتبه بچه ها بزرگ می شوند که آدم نمی بیند .و مارال گفته بود زیاد تعجب نکنید قادر هم تا پنج
شش ماه پیش ندیده بود شکر خدا وقتی چشمش دید دلش رفت و حاال ما مینا را داریم و برای همیشه به امید خدا
خواهیم داشت.
پدر و مادر مارال بعد از دو سه روز به مینا لقب دختر همیشه خندان را داده و گفتند از دیدن خنده و چهره او دلمان
باز می شود.
تهیه لباس عروسی مینا را با اصرار تمام خانم نجف زاده به عهده گرفته بود دل مارال شور می زد او خیال داشت عین
لباس طال را برای مینا از تهران ب خرند ولی نتوانست آنرا به مادرش بگوید عروسی اولین نوه او قادر بود اختیار او را
داشت ولی مینا دختر مردم بود خدا رحم کرده که او لوس و پرمدعا نبود که اگر هم بود قادر قبول داشت! حاال اگر
نمی پسندید که نمی شد کاری کرد آرام از مادرش به زبان ترکی پرسید پیراهن عروس را آورید؟ کاش مینا بپوشد
ببینم عیب و ایراد بلندی و کوتاهی نداشته باشد ،مادرش گفت مگر در نامه ات اندازه های او را ننوشته بودی؟ حتی
اندازه پای او را هم خواسته بودم پس چطور کوتاه بلند می تواند باشد؟ ولی بهرحال باید آویزانش کنیم خیلی زحمت
برای بسته بندی آنها کشیده شده ولی خوب پارچه و تور حتماً چروک شده راست هم می گوئی بهتر است نگاهی و
امتحانی بکنی البته من ایرادی در آن پیدا نکردم ولی لباس روی تن صاحبش آنهم این صاحب دلبر حتماً بهتر دیده
می شود.
دل همه آب شده بود .مادر مارال از بزرگترین چمدان که سبکترین آنها هم بود لباس را که در کاغذ نازک سفیدی
بدون فشار بهمان فرم و قطر برجسته بسته بندی شده بود بیرون آورده و بعد از گشودن مالفه ای روی میز لفاف آن
را باز کرد و لباس را باال گرفته و نشان داد و گفت کفشها و گل و تور هم در چمدان است!
هر که در آنجا بود دهانش از حیرت هنری که در تهیه آن لباس به کار رفته و آن چنان مجلل و هوش ربا آماده شده
بود بازماند .مجموعه ای از بهترین دانتل و تور و ساتن و مروارید بود آنقدر چشمگیر که حتی قادر که یواشکی وارد
معرکۀ تماشا شده بود بی اختیار گفت ای داد و بیداد این لباس که همه اوضاع را بهم زد هتل هیلتون و شرایتون
تهران هم در مقابل آن کم می آورند .حاال شما از کجا آنرا تهیه کردید؟ ما که در تهران دنبال لباس طال می گشتیم
مثل این چیزی به چشممان نخورد شما چطور آنرا پیدا کردید؟
خانم نجف زاده با غرور گفت مثل این که یادت رفته من از تبریز می آیم این لباس را به اندازه های که داده ام با
اختیار مالی نامحدود برای هر چه بهتر دوختن آن ،دختر خیاط قدیمی من و مادرت حاضرش کرده او برای کار
خیاطی دو سه سال در پاریس دوره تمام کرده و دنبال کار مادر خود را گرفته و حاال بیا و ببین چه خبر است؟ فقط
چهار نفر خانم برای منجو ق و مروارید دوزی و پنج نفر خیاط ماهر در اختیار دارد خودش طرح می دهد پارچه می
خرد و نظارت می کند که این طور کارها را آماده کنند قیامت است از سه ماه زودتر باید وقت گرفت ،مادرش را هم
کنار نگذاشته او را مثل یک رئیس پشت میز نشانده و به همه می گوید امر امر اوست .من فقط مدیریت دارم و کمک
می کنم همه می دانند او با پول سوزن زدن های مادرش سه سال در پاریس درس خوانده و حاال باید با احترام جلوی
او دوال و راست شده همه کاره معرفیش کند .بله این کاری است از همشهریهای خودم تبریز عزیز کفشها را هم
خودش سفارش داده است!
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واقعاً لباس بیمانندی بود .فقط می شد شبیه آنرا در فیلم و ژورنال دید بار دیگر فرصتی پیش آمد که خانم نجف زاده
به قول خودش هنر قابل قبول و بی چون و چرای تبریز عزیزش را به رخ همه بکشد و حق هم داشت.
شب جشن عروسی بار دیگر قصه هزار و یکشب در صحنه روزگار هزار و یکرنگ جان گرفته و به حقیقت نشست،
آنچنان محشری بود که از همه صنف و جماعتی در آن مجلس نمونه ای دیده می شد .همۀ دوستان مینا و طال فامیل
مینا و همکاران مادرش کلیه فامیل عربشاهی و فرزندان که خود آنها یک گروهان آدم به حساب می آمدند ،حضور
داشتند! داستان نور و چراغ و موزیک و پذیرائی افسانه ای بود و از همۀ آنها چشمگیرتر دو عروس زیبا یکی سفید و
طائی و نفس گیر و آن یکی چشم و ابرو مشکی با موهائی برنگ شبق و دلربا و لباسی به تن داشت که کسی تا آن
روز نظیرش را ندیده بود .لباس طال هم خیلی عالی بود ولی این کجا و آن کجا؟
حاجی عربشاهی و همسرش و آقای نجف زاده روی مبلها راحت نشسته و با لبخندی به وسعت همه چهره شاد و
سرحال به پایکوبی و سر و صدای نوه ها و دوستان آنها که مجلس را روی سرشان گرفته بودند نگاه می کردند .با
چهره هائی که با گذشت زمان بدون شک کم رنگتر از قبل ولی نورانی و با صفا و دوست داشتنی تر از پیش به نظر
می رسید.
سه روز بعد همه چیز به صورت قبل درآمد باغ جمع و جور و خالی از میز و صندلی و چراغ های اضافه شد ،و زمان،
شاد و پر سر و صدا به راه خود پیش می رفت.
مینا و قادر می خواستند طبق قرار قبلی به تهران بروند ولی مارال گفت فردا روز سفرۀ نذری من است مامان بابا هم
می خواستند برگردند نگذاشتم .حاال چطور شما می خواهید بروید؟ الحمداهلل مینا همیشه با طال در طول اینهمه سال
یک طرف سفره بوده از زمانی که من برای هر دوی آنها چادر کوچکی دوختم دست بگردن می نشستند .در سفرۀ
سال گذشته هم که هر دو ،دختر بزرگی شده بودند ،فقط به اسم با هم دوست بودند ،ولی حاال فرق دارد ،من می
خواهم زن قادر عروس خانواده ام با عنوان جدیدش سر سفرۀ نذرم باشد ،دوست طال که همیشه بود ،چطوری فردا
پس فردا که روز سفره است ،شما نمی خواهید بمانید؟ سفرۀ ابوالفضل است!
هر دو گفتند البت ه که می مانیم ،مادرش گفت قادر جان شما می دانی که سر سفره جائی نداری این طرف با آقا جانم
و شاکر و بقیه مردهای فامیل خواهی بود ،کمی طاقت می آوری و مینا جان را دو سه ساعت به ما قرض می دهی! قادر
محجوبانه گفت وا مامان چه حرفها می زنید البته که می مانیم .یادم می آید مینا آنوقتها که دوست طال بود مثل بقیه
دو شب و دو روز چه فعالیتی برای سفره شما می کرد حاال که عروس شماست البته که باید بیشتر خودش را نشان
دهد و مینا فوراً گفت قادرجان یادت باشد من همیشه دوست طال هستم و خواهم بود! رو به مارال کرد و گفت به
عالوه می دانم تولد قادر هم هست می خواستیم آنرا در تهران برگزار کنیم ولی سفره واجب تر است و مطمئن باشید
هر کجا که باشیم بعد از این روز سفره شما در کنار آن خواهیم نشست!
الحمداهلل خانم نجف زاده شوهرش را راضی کرد که بعد از مراسم سفره ابوالفضل یک هفته دیگر هم بمانند چون راه
دور و رفت و آمد سخت بود ،حاجی نجف زاده گفت با کمال میل می مانیم چون گرفتاری بخصوصی نداریم و دیدن
عزیزان در واپسین سالهای عمر در گروی لحظه هاست!
همگی گفتند یعنی چه واپسین چه معنی دارد؟ انشاءاله صد سال زنده باشید! او هم جواب داد انشاءاهلل و ماشاءاهلل نمی
ت وانند جلودار بسته شدن دفتر عمر باشند .یعنی از پس این کار برنمی آیند .خداوند عمری داده که همه ما می دانیم
در چه روز و چه سالی آمده ایم ،ولی خوشبختانه هیچ کس نمی داند کی و چه وقت خواهد رفت و اال مصیبت غریبی
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می شد ،چه برای آنکه باید برود و چه آنان که می مانند ! قربان حکمت الهی که همه چیز را با عقل و حساب به انجام
می رساند .همه در سکوت او را تأیید کردند!
سفره گسترده و جمع شد .در کنار سفره با افزودن یک شمع روشن دیگر ،سال به عمر قادر و انتظار سیصد و شصت
و اندی روز دیگر بودن را یادآور می شد و بیشتر از همه مادرش متعجب بود که خدای بزرگ چطور این همه سال
گذشت و او خیال می کند از تمام زندگی او ،شوهر محبوب و سه فرزند دلبندش بیش از سالی نگذشته ،مگر ممکن
است اینهمه سرعت در چرخه زندگی باشد و او نفهمد؟
از همه چیز راضی و بیشتر از همه از شوهرش رضایت داشت در رابطه اش با او هرگز نقطه ابهامی نمی یافت ،عاطفه
و مهر و محبت شاکر مثل آب زالل و گوارا در بستر چشمه قلبش دائم جوشیده بود .او همیشه به خاطر این همه
محبت خداوندی سپاسگذار درگاه احدیت بود مگر یک انسان از زندگی چه می خواهد که او خواسته و خدا نداده؟
بهترین شوهر و بچه های دنیا ،به ترین فامیل شوهر ،و بهترین خانه و زندگی ،از ابتدا هم که بهترین پدر و مادر دنیا
را داشت پس جمع بهترین ها همواره مال او بوده اگر به بارگاه باریتعالی بدهکار نباشد ،حتی پشیزی هم طلب ندارد!
دوباره به خاطر داشتن شاکر و همه چیز یک بار دیگر زیر لب گفت خدایا شکرت!
فردای روز تولد قادر و انجام مراسم نذر در منزل عربشاهی حقیقتاً یک کیلو اسپند و کندر دود شد از چشم بد
هراس داشتند .طال و مینا در دو چادر وال نخی سفید گلدار چنان درخششی داشتند که چشم فامیل و دوست و آشنا
را خیره می کردند و مارال در دو منقل جداگانه مشت مشت اسپند می ریخت و همسر حاجی مرتب می گفت بترکد
چشم حسود بدخواه و تنگ نظر ،و به طرف همه فوت می کرد.
شاکر از این کار لذت می برد .در زمان بچگیِ طال آنقدر برای او اسپند دود می کردند که مانند آذوقه منزل مجبور
بودند آنرا با گونی بخرند قضیه با یک پاکت و یک مشت حل شدنی نبود و حاال با شمیم این رایحه آشنا که برای
بسیاری از مردم مطبوع نیست او به سرعت وارد دهلیز نورانی و دوست داشتنی سالهای پیش شده و آنها را می پیمود
و هرگز جز عشق و نور زیبای طالئی و نقره ای آن که راه پشت سر و آینده را روشن و هموار نشانش می داد چیز
دل آزاری ن می یافت .بنابراین بهترین تمرکز فکری در زمان خستگیهای جسم برایش سیری در گذشتۀ دل انگیز و
تجسم کودکیهای فرزندان و لحظات شیرین در کنار آنان زیستن و با محبوب جاودانه اش مارال بود که حاکم قلب و
سلطان وجودش بود .عشق او مانند نیروئی نامرئی نشاط آور و قوت دهندۀ جسم و جانش بود و مرور این ها ،لحظات
لذت بخشی شبیه به گشت و گذار در چمن زارهای پر از گل و به شبنم نشسته در طلوع خورشید صبحگاهی می داد،
غالباً مشتاقانه دفتر خاطرات ثبت شده در قلبش را مرور کرده و شکرگذارتر از قبل دست دعا و سپاس بسوی خدا
می گشود.
سه روز بعد با بهترین آرزوها برای زندگی و خوشبختی مینا و قادر ،شاکر کلید ماشین خودش را که عید خریده بود،
به قادر داد و به او گفت این ماشین در تهران بیشتر به درد شما می خورد اینجا وسیله رفت و آمد زیاد است .طول
راه را آقای یوسفی تا تهران خواهند راند .رانندگی در شهر با جاده خیلی فرق دارد به عالوه ایشان یکی از بهترین
راننده های شرکت است ،که از اینجا تا تهران را می شناسد و از حاال هم می تواند بگوید در کدام حوالی چند دست
انداز وجود دارد و بقول بقیه آقایان رانندۀ شرکت ،شاید بتواند با چشم بسته هم براند .شما را به دست ایشان می
سپا رم تا شما را به تهران برساند و بعد دو روزی در هر مهمانخانه ای که دوست داشت بماند و با هواپیما برگردد.
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آقای یوسفی بین ما به اسم مرد خستگی ناپذیر مشهور است ولی احیاناً اگر خسته هم شدند ،در نزدیکترین قهوه
خانه که سر راه است ،توقفی کرده و سر و صورتی می شویند و دوباره راه می افتند.
در طول جاده رانندگی برای قادر و یا رسمی تر بگویم آقای دکتر عربشاهی ممنوع می باشد و تخلف از آن منجر به
برگرداندن مینا جان به اینجا و تحویل دادن ایشان به پدر و مادرش و ضبط خودرو خواهد شد! از این نطق آمیخته به
شوخی
شاکر همه خندیدند وبا سالم وصلوات وماچ وبوسه و رد شدن اززیر قرآن ,مسافران دلبند به طرف تهران راه افتادند.
قادر درقسمت جلو باآقای یوسفی نشسته ومینا به تنهایی وبا راحتی فراوان روی صندلی پشت لم داده بود.
تابستان پیش هم این جاده راباطال وخانواده اش پیموده بود ولی نه ماشین این بود ونه خود او این مینا ,حاال به نام
همسر
قادر در ماشین آخرین سیستم که پدرش به او داده ,همراه با راننده ویک عالم جواهر و از همه مهمتر حلقه ی ساده
ولی باارزش تر از همه ی طال وجواهری که به او هدیه کرده بودند در انگشت ,با سرعت باالی هشتاد کیلومتر بوی
سرنوشت وخوشبختی که می دانست در انتظارش می باشد روان بود.
گاهگاهی قادر با یکدنیا محبت وتوجه وبا لبخندی پر از مهر به عقب برمی گشت و می پرسید :میناجان راحتی؟
او با تبسمی شیرین وتاییدی کامل سرش را تکان می داد,ولی در دلش وبا خود می گفت هیچ وفت در عمرم
نه به این را حتی و نه به این خوشبختی بوده ام! گردش چرخهای ماشین مثل گرگ گرسنه مسافت و جاده هارا بلعیده
و به نزدیکیهای شهر تهران وپس از آن طوالنی تر از همه ی مسافرت آن فاصله را تا نیاوران پیموده وبا راهنمایی
قادر به در ورودی ونگهبانی رسیدند و پنج دقیقه یعد جلوی در منزلشان بودند.
آقای یوسفی از همانجا میخواست خداحافظی کند اما قادر نگذاشت و گفت با وجود اینکه نبودیم و می دانم پذیرایی
مطابق شان شما نمی توانیم بکنیم ,ولی دست ورویی بشویید .تاکسی تلفنی خبر می کنم هر جا دلتان خواست بروید
و کلید درِ خانه را در آورد.
در یک غروب اوایل مهر پس از آنهمه ساعات رانندگی باالخره به منزل رسیده بودند.وقتی در باز شد قادر دید حیاط
اب پاشی
شده استخر پر وتمیز و همه جا شسته ورفته است فکر کرد باغبان مشترک ویال هامطابق معمول اینکا را کرده ,چون
او
کلید داشت و می توانست داخل منزل شده و به گل و استخر رسیدگی کند و خوشحال از تر وتمیزی کلید در ورودی
به ساختمان را در قفلهای متعدد ایمنی پیچانده و در را باز کرد.
خدای من روی میز گرد راهروی پایین گلدان بزرگ پرگل ,شیرینی ,شکالت و ظرف میوه ویک کارت بزرگ
چشمگیر با عنوان به خانه خوش آمدید با نام عمه سلیمه وخانواده دیده می شد.سالن و آشپزخانه وهمه جا می
درخشیدند یک نامه روی میز آشپزخانه
گذاشته شده بود که در آن نوشته بودن وقتی به سالمتی رسیدید به ما هم خبر دهید.امضا شیرین!
ظرفیت قلب بزرگ انسانها حیرت انگیز است قادر باور نمی کرد و تند تند می گفت آقای یوسفی شکر خدا عمه ام
که دراینجا زندگی می کنند وکلید را هم دارند حتما می دانستند ماامروز خواهیم رسید آنها فقط دوروز زودتر از ما از
خرمشهر بطرف تهران راه افتادند و ببینید چه دستی به سروروی همه جا کشیده اند! باید دهانتان را شیرین کنید!
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ولی آقای یوسفی قبول نکرد و گغت عجله دارد و منتظر تلفن برای تاکسی کنار میز ایستاده و شکالتی به دهان
گذاشت و گفت اینهم دهان شیرین .انشاء اهلل شیرین کام باشید.
ماشین به زودی رسید وقادر اورا محترمانه با تشکر وتواضع بدرقه کرد و برگشت .مینا با اثاثیه و چمدان همانجا وسط
راهرو سرگردان بود قادر فوری اسباب ها را برداشته و با کمک مینا که بسته های کوچکتری در دست داشت به
طبقه ی باال رفتند.
آنقدر طبقه ی باال را زیبا آراسته بودند که هر دو مات ماندند! یک عالم گل در این گوشه و آن گوشه واتاق مهمان با
روتختی تازه که مینا هم فهمید تازه است و آنهمه گل وشیرینی بوی زندگی می داد و همه این کارها را معلوم شد
شیرین و مادرش وسعید برای
قادر که شش یا هشت سال مثل خواهر وبرادر وفرزند خود آن خانواده در کنار آنها زندگی کرده و حاال که با
همسرش برای مدتی وارد خانه ی پدری می شد انجام داده اند.عالقه آنها کامال قابل لمس بود و اشک به چشمان قادر
آورد اشکی از شوق و هیجان مطرح بودن خودش و همسرش ,آنهم بعد از جواب رد پدرش به خواستگاری مسعود
از خواهرش و فرار او از تهران و گم وگور کردن خود در کام نا آشنای غربت.
در حالت وروابط عادی  ,این کار وظیفه بود ولی با آن برخورد قبلی نام آنرا بزرگواری و از خود گذشتگی عمه اش
برای حفظ حریم خانواده و احترام به وابستگیهای فامیلی گذاشت .بعد از جابجایی اثاثیه و چمدان ,دست و رویی
شستند واولین کارشان تلفن به منزل عمه سلیمه بود .آنها گفتند می دانیم که راه درازی آمدهاید وخسته اید و دعوت
ما برای شام کار درستی نیست ,ولی باالخره باید چیزی بخورید.تهیه مختصری دیده ایم اگر در یخچال را باز کنید
ساالد الویه وسبزی خوردن و مقداری کتلت با نان را آنجا خواهید یافت!به عالوه آنچه به عقلمان رسید برای صبحانه
گذاشته ایم تا جابجا شوید وخودتان هر چه الزم دارید بخرید .تا فردا
غروب هم شما را به حال خودتان می گذاریم ولی شام فردا شب باید دور هم باشیم و در منزل منتظر شما و عروس
خانم هستیم .شیرین و سعید هم تأکید کردند و قول فردا شب را از قادر گرفتند.
اولین شب زندگی مشترک آنها با پیش درآمد مناسب و بدون دغدغه ای شروع شد .مینا فوری روی میز آشپزخانه
شام دو نفره آراسته ای از همان چیزهائی که عمه سلیمه در یخچال گذاشته بود آماده کرد .دور و بر منزلشان از
تابستان قبل چند رستوران خوب را شناخته و می توانستند شام مفصلی در آنجاها بخورند ولی نمی خواستند با
ناسپاسی از محبتهای خانواده تدارک آنها را نادیده گرفته و در یخچال مدفونشان کنند.
فردا ظهر را هم با خوردن مقداری از باقیمانده غذای شب گذشته را بنام ناهار گذراندند و غروبی هر دو حاضر آماده
سراغ فامیل و خانواده عمه سلیمه رفتند .سعید و شیرین پرسیدند گردش آمدید ،یا همیشه خواهید ماند؟ و قادر
گف ت هیچ همیشه ای قول دادنی نیست منهای استثنائات عاطفی بنابراین نمی توانم بگویم ماندن ما همیشگی است
فقط چون باید کارهایم را جور کنم تا بتوانم برگردم گمان می کنم مدتی در خدمتتان باشیم ،ولی نمی دانم چقدر؟
بعداً باید طوری برنامه را ترتیب بدهم تا زمانی که من در شهر دنبال گرفتاریها هستم مینا را پیش شما بگذارم که
بعد از آنهمه شلوغی و بیا و برو تک و تنها و در آن خانه بزرگ ،احساس غربت و بی کسی او را از ازدواج کردن با
خودم پشیمان نکنم .کم زحمت خودم بگردنتان بود زحمت دیگری هم اضافه شد!
همه درهم و برهم گفتند چه حرفها؟ ا ینجا منزل مینا هم هست! اطاق شما دست نخورده باقی است همان طوری که
مال مسعود باقی خواهد ماند و دوباره با مطرح شدن اسم مسعود و اطاقش دل قادر را در سینه اش فرو ریخت ،گرچه
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او هیچکاره بود ولی شرمندگی رهایش نمی کرد! اگر عمه و خانواده اش برای مقابله با کار پدر او اخم و تخم و بی
اعتنائی می کردند اقالً کمی از احساس خجالت و عذاب وجدان او کم می شد اما هیچکس به روی خود نمی آورد و به
عالوه قادر شخصاً نمی فهمید که پسر عمویش حامد که حاال همسر طال است چه امتیازی بیشتر از پسر عمه اش
مسعود داشته؟ که پدرش او را پذیرفته .هر دو جوان خوش سیما و خوش برخورد و تحصیلکرده و مال و منال دار
بودند .بدتر از همه مسعود قبالً خواسته خودش را مطرح کرده و جواب رد شنیده بود و پدرش در همان محدوده
خانوادگی با ازدواج طال با برادر زاده اش موافقت کرد!
اگر مسعود غریبه بود الاقل می شد بهانه ای ارائه کرد ،ولی حاال چه دارند که بگویند؟ سالها پیش برای دختر عمه
سعاد در شهر خودشان خواستگار خوبی پیدا شده بود ولی خانواده عربشاهی نظر موافق ندادند و همان سال عید که
سلیمه خواهر شوهر و فرزندان او را برای گذراندن تعطیالت به منزل پدرش دعوت کرده بود ،روزی در خلوت ،پسر
آقای امینی به مادرش گفته بود بهترین دختر که تا حال دیده ام خواهر زاده زن دائی سلیمه است و مادرش پرسیده
بود مقصود تو مریم جان است؟ معنای حرف او را پیشنهاد ازدواج و خواستگاری و این قبیل حرفها دانست! و واقعیت
را پرسید؟ پسر او با خجالت جواب داد ای بابا کی می خواهد ازدواج کند من همینطوری عقیده ام را گفتم و با همین
اظهار نظر در بازگشت به تهران در فرصت مناسب خانم امینی مسئله را با شوهرش مطرح و نظرش را پرسید؟ او هم
آنرا تأیید کرد و گفت واقعاً مریم دختر شایسته و از نظر خانوادگی برای ما شناخته شده است اگر موافق بودند
مبارک است!
با رد و بدل کردن چند پیغام و دریافت رضایت خانواده آنها ،با چنان سرعتی این پیوند به سرانجام رسید که مریم و
پسر آقای امینی سر سفره عقد نشستند و جشن عروسی و مهمانی فامیلی آن بالفاصله همان شب با شرکت خانواده و
دوستان در منزل آقای امینی برپا شد و مریم و داماد در ماشین آراسته به گل و روبان همراه با بقیه ماشین ها بوق
زنان از منزل سلیمه تا قلهک همراه با سوت جوانها و وویراژهای سواری های آنها اسکورت شده و وارد منزل داماد
شدند و همه کارها هم بیشتر از یک هفته طول نکشید و جشن و مهمانی هم بسیار آبرومند و مجلل بود کسی هم
نرنجید چون اوالً خواستگار قبلی در شهر خودشان بود و در ثانی نسبت و قوم و خویشی با آنان نداشت و شاید اصالً
کسی نفهمید از آمار خانوادگی فامیل مریم یک نفر کم و به خانواده امینی اضافه شد.
اما مسئله مسعود و طال اینطور نبود چشم این جماعت دائم در چشم هم و به هر تقدیر کار درستی نمی توانست باشد
سلیمه و شوهرش و بچه هایش حتی یک کلمه راجع به آن حرفی نمی زدند ولی برخالف مثل معروف سکوت عالنت
رضاست مطمئناً در باطن آنها رضائی نبود ،ولی مگر می شد هر نارضایتی را با فریاد و پرخاش اظهار کرد و مصاحت
نزدیکی و خویشا وندی را نادیده گرفت؟ قادر شخصاً خودش را شرمنده می دید و در این مورد با بقیه کاری نداشت
حامد را انسان الیق دانسته و امتیازات فراوان او را تحسین می کرد ولی مسعود اگر بیشتر و باالتر نبود ،نمی شد او را
کمتر از حامد به حساب آورد کاری بود تمام شده فقط زمان الزم داشت که این پرونده دل شکستگی در دفتر زندگی
به هم آمیخته آنها بایگانی شود.
مسعود عجب کار خوبی کرده بود خودش را از دید و نظر همه پنهان و به کشور و سرزمینی دیگر پناه برده بود این
افکار با هر بار دیدن عمه و شوهر عمه اش دوباره قوت گرفته و به مغزش حمله ور می شدند ولی باید با آنها کنار
می آمد که آمده بود .مهمترین دلیل گریز از تهران فقط همان احساس شرم و سرافکندگی قادر بود واال هفت سال
در کنار عمه و خانواده او در شهری مثل تهران که مانند خانه پدری او امن و آسوده بود و شکل گرفتن دوران شیرین
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جوانی در آنجا آنقدر ساده و پیش پا افتاده نبود که از همه آنها صرفنظر کرده و با اصرار بدنبال جور کردن
کارهایش برای مراجعت به شهر خودش باشد!
مینا همسرش خانه و زندگی ویالی صاحبقرانیه را بسیار دوست داشت ،در تنهائی به قادر گفته بود اگر نام حق
ناشناسی نسبت به جائی که در آن متولد و بزرگ شده ام نگذاری ،گرچه می دانم که از پدر و مادرم و مخصوصاً طال
دوست همه دوران کودکی و نوجوانیم دور خواهم شد شخصاً ترجیح می دهم در شروع زندگی مشترکمان در این
خانه و با تو تنها باشم چون خیلی سریع خواهیم توانست خصوصیات روحی و فکری همدیگر را درک و خودمان را تا
حد امکان با آنها تطبیق بدهیم ،اصل زندگی مشترک بدون شک تفاهم و بعد از آن توافق است که دو نفر رودررو
آسانتر و بهتر می توانند آنرا بدست بیاورند تا در میان عده زیادی بنام خانواده وسیع فامیلی که حتی آنها را از جان و
دل دوست و قبول داشته باشند .سرعت ظهور و بوجود آوردن هماهنگی در جمع کندتر از یافتن آن در تنهائی و دوبه
دو رو به روی هم قرار گرفتن است! ولی وقتی تو مصلحت دانسته و تصمیم گرفته ای حتماً من آنرا مقدم بر خواسته
خود می دانم و دنباله روی برنامه هایت خواهم بود.
هفته های آغازین زندگی آنها با شروعی دلپذیر و هر روز آن شیرین تر از روز پیش و پر از امید به آینده همیشه با
هم در کنار یکدیگر زیستن را نوید می داد .قادر با تمام توانائی کارهایش را رو به راه می کرد از شهر خودشان دائم
با خبر بودند و بدین ترتیب نزدیک دو ماه از ورود آنها به تهران گذشت عمه سلیمه هم مرتب آنها را به خانه
خودشان دعوت می کرد خواهر سلیمه عمه سعاد هم برای دیدن دختر و نوه اش به تهران و منزل امینی آمده بود و
جمع خانوادگی صمیمی و مهربانی داشتند.
مریم با همسر و فرزندش بسیار خوشبخت و صحت از مسافرت طوالنی شوهر مریم و خانواده اش به خارج از کشور
بود و چون آن دو در منزل بزرگ پدر شوهر مریم در قلهک زندگی می کردند ظاهراً جابجائی و یا نشانه مشخصی به
چشم نمی آمد .به قول آنها آقای امینی بزرگ به فرانسه ولی در حقیقت در موناکو رفته بود و خیال داشت کار و
کاسبی برای پسرش و خودش راه بیاندازد.
قبالً رفت و آمد و ارتباط با ص ادرات فرش همیشه کشور آلمان بود ولی گویا یکی از همکارانش مونث کارلو را خیلی
بیشتر از آلمان و از نظر معرفی فرش ایران دارای وسعت عمل زیادتری بدون رقیب و مملو از توریست کشورهای
مختلف که خواهان قالی دستباف ایران بودند توصیه و می پسندید .او هم رفته بود ببیند اوضاع آنجا چطور است؟
در همین رفتن بود که با کمک سریک صادراتی خودش که در هامبورگ داشت و همراهیش می کرد یک خانه و یک
مغازه در بهترین نقطه شهر مونث کارلو خرید مغازه بدلیل مهاجرت صاحب آن به امریکا مدتها بسته و تقریباً بال
استفاده و مفلوک می نمود خانه هم متعلق به همین شخص بود که وضع بهتری نداشت .با چند بار نشست و برخاست
به توافق رسیدند و با وکیل صاحب ملک قرارداد معامله را تنظیم و فوری آنها را تحویل گرفتند.
همه این کارها بدون سر و صدا و توضیح انجام شده بود ،وقتی کلیدها در جیب و اسناد در کیف آقای امینی به اتفاق
آقا ی رسولی شریکش به هامبورگ رسیدند به پسرش خبر داد که چنانچه مایل است با زن و بچه اش و اگر فکر می
کند تا ترتیب کار به آنها سخت می گذرد ،خودش به تنهایی و در عرض ده روز آینده وارد هامبورگ شود تا قضایا
حضوراً برای او توضیح داده شوند.
البته پسر آقای امینی هرگز م یل نداشت همسرش مریم و پسرش کیوان را تنها بدون اطالع از طول مدتی که باید
دور از آنها بگذراند در تهران ولو در کنار مادر و خواهرش رها کند! این همان زمزمه ای بود که آرام از مسافرت
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آنها بین فامیل شایع شده و عمه سعاد پرس و جو و بعد به خواهرش سلیمه گفت دوری و جدائی از عزیز آسان
نیست ولی برایم من چه فرق می کند چه آلمان چه تهران؟ اگر خوشبختی دخترم در این سفر است دست حق به
همراهش من که سالهاست از او دورم سالی یک بار هم به زور ده پانزده روزی مریم و کیوان را دیده ام بنابراین به
جدائی عادت
دارم و نک ونال هم نخواهم کرد ما که همه با هم هستیم در تهران و یا در شهر خودمان طفلکی مریم با بچه معلوم
نیست چه خواهد کرد؟ او نمیدانست مثل همه زنها و همسران خوب ،دختر او مریم غریب بودن را حاال دور از شوهر
بودن می داند .
آن تابستان زمان سفر مریم و کیوان وامینی بود که با مهمانی های پشت سر هم تا فرودگاه مهرآباد بدرقه و با دو سه
چمدان ،مثل همهء مسافرانی که برای گذراندن چند هفته تعطیلی و گردش به اروپا می روند به آلمان پرواز کردند و
آن سفر بسیار طوالنی و دراز مدتی شد که جز یکبار مریم برای دیدن فامیل به تهران نیامده بود .پدرشوهرش بارها
به دید ن آنها و نوه اش رفته و هر بار آنچه که فکر می کرد به درد آنها خورده و به علت عجله و غیرمستقیم بودن
سفر اول موفق به بردنشان نشده بودند ،همراه خود برده و باالخره خانه آنها بعد از تعمیر و مرمت به صورت یک
منزل عالی ایرانی با نشانه های فراوان آن درآمده بود.
قاد ر و مینا هم آماده سفر به شهرشان و خرید هدیه و سوغاتی و غیره روزهای آخر اقامت در تهران را گذرانده و
شاد و سرحال منتظر اتمام کارهای قادر و حرکت به جنوب بودند.
خانواده عربشاهی خوشحال منتظر مراجعت مسافران عزیز از سفر طوالنی قادر و همسرش و خوشحالتر از همه طال
بود گرچه زندگی جدید او تجربه تازه ای برایش به حساب می آمد ولی تغییرات قابل مالحظه ای جز اینکه در خانه
مستقلی که فقط شاید در حدود چند صد قدمی با منزل پدریش بیشتر فاصله نداشت برایش پیش نیامده بود.
هنوز در آشپزخانه مجهز ساختمان مجزای آنها حتی یک نیمروی معمولی درست نشده و همچنان مانند یک دکور
براق و آماده می درخشید!
عمالً طال هر روز از ظهر تا موقع خواب یا در منزل پدر و یا پدربزرگ و پدرشوهرش بود ،مارال می دانست که این
کار درستی نیست که او مثل زمان مجردی و بدون مسئولیت زندگی کند ولی شاکر می گفت فکر کردی آن ساختمان
را چرا بیخ گوش خودم درست کرده و به ازدواج او و حامد رضایت دادم؟ به خاطر این بود که چشمم همیشه روی
دخترم باشد و دست او به سیاه و سفید نخورد ،اینهمه آدم اینجا کار می کنند؟ چه معنی دارد که طال مثالً خانه داری
کرده و جارو و گردگیری کند .و مارال همیشه می گفت همان معنی را دارد که من کردم و بقیه می کنند شاکر جان
بدان که با این کارهایت احساس مسئولیت پذیری را در این دختر از بین خواهی برد.
پس فردا که قادر و مینا برگردند خیلی بد خواهد شد .ما در ساختمان خودمان آنطرف تر دو اطاقی یکی مال طال و
یکی هم مال قادر را به آنها داده و آماده کرده ایم ،در صورتی که او پسر بزرگ توست و اگر راستش را بخواهی آن
ساختمان را باید به آنها می دادی! طال که همیشه با ماست و شوهرش هم که برادرزاده خود توست ،مینا دختر مردم
است شاید دلش بخواهد سه روز مادرش را پیش خودش نگه بدارد شاید میل داشته باشد یک روز پنج صبح بیدار
شده و صبحانه بخورد و روز دیگر تا ظهر بخوابد این یک نوع بی انصافی است و من اصالً با آن موافق نیستم!
حاال اگر تو آن ساختمان را علم نمی کردی چهار قدم آنطرفتر از آن همه اطاقی که در منزل حاجی بابا و برادرت
هست مثل اول ورود من دو تا را برای طال و حامد با جالل و شکوه و عیناً دو اطاق هم در منزل خودمان برای قادر و
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مینا آماده می کردیم ،یک حرفی بود ،برعکس دختر مردم را ما زندانی دو اطاق باید بکنیم که دائماً تحت نظر باشند
و دختر خودمان را بفرستیم یک جای مستقل و دور از انظار و خودت شاهدی طال فقط موقع خواب در اطاق خودش
در عمارت تازه است ،اصالً آنجا بند نمی شود بیدار نشده ،تا نصفه شب اینجاست!
شاکر گفته بود مارال جان بدان و آگاه باش من هر سه فرزندم را عاشقانه دوست دارم ولی نفسم به نفس تو و طال
بسته است واقعاً نمی دانم اگر قرار باشد تو و طال را نبینم آنروز و یا روزها را چگونه باید تحمل کرده و بگذرانم؟ ترا
که می دانم تا زنده هستم در کنارم و با همان عشق اولیه بلکه هم بیشتر دوست داشته و خواهم داشت .اما از دخترم
هم نمی توانم دور باشم! جواب غیر منطقی ،ولی پر از ابراز بی شائبه مهر و وفا بود و مثل همیشه مارال ساکت و
راضی اما قانع نشد چون استدالل شاکر کامالً بی اساس و غیر عاقالنه بود ،ولی چه باید می کرد و چه باید می گفت که
نکرده و نگفته بود؟
غروب یک روز قادر و مینا با سالم و صلوات و اسپند دود کردن وارد منزل شده و مستقیم به دیدن حاجی بابا که
مختصر کسالتی هم د اشت برای دست بوسی رفتند و شب همه به اضافه خانواده مینا در کنار حاجی صابر شام خورده
و از اوضاع و احوال تهران و مسافرت مریم و شوهرش و بقیه خانواده و آنچه در این مدت دیده و شنیده بودند
تعریف کردند ،باالخره هرکسی دوباره به جای خودش برگشت.آنچه که از عهدۀ مارال و شاکر بر می آمد برای
تزئین اطاق عروس و داماد انجام داده بودند؛ در نوع خود بهترین سرویس خواب را در اطاق قادر بعد از تعویض
رنگ دیوار و فرش و پرده گذاشته ،اطاق مجاور آن که قبالً اطاق نادر بود و حاال اثاثیه آن به اطاق خواب طال در
آنطرف و جنب اطاق مارال و شاکر منتقل شده بود با مبلمان راحت و شیک و تلویزیون و حتی تلفن همرنگ و پرده
های عالی و فرش گرانبها و مقداری وسایل تجملی که پدر و برادران شاکر آنها را تهیه کرده و به اطاق نشیمن جلوه
و جاللی داده بودند.مارال یک یخچال کوچک پر از میوه و خوراکی و یک بوفه کوچک و شیک با مقداری لیوان های
زیبا و پیش دستی و کارد و چنگال قرار داده بود که به آنها احساس استقالل داده و به قادر بفهماند که مقدم مینا را
بسیار گرامی خواهند داشت.
در این نوسازی و تغییر و تبدیل و تهیه وسایل جدید آن ،مهلت نداده بودند مادر مینا یک بشقاب هم به آن اضافه
کند؛ گرچه قابل قیاس نبود ولی می خواستند بفهمانند اگر برای طال کارهایی کرده اند ،قادر را هم از یاد نبرده و برای
او و همسرش در کنار خود گوشه دنجی با همه آنچه به آن نیاز دارند در حد اعالی امکان فراهم کرده اند.
مینا از دیدن اطاقهایش آنقدر ذوق زده شد و آنچنان با صفا و قدردانی سر و صورت مارال را بوسه باران کرد که
باعث اندکی شرمندگی شاکر و مارال شد! این شناختی بود که از اول مارال روی مینا داشت؛ دختری صمیمی ،زیبا،
همیشه سپاسگذار و خوشحال .آنقدر شاد و سرزنده که با هر حرکت وجودش ،نسیمی از عطر دل انگیز رضایت و
حق ش ناسی را مانند بوی بهار به اطراف پخش می کرد ،با رایحه خوشزندگی و طراوت که سالهای دراز بود شاکر و
مارال آن را حس کرده و مطمئناً حاال برای همیشه این موج شادی در شریان زندگی آنها و فرزندانشان بیشتر از
پیش می توانست در جریان باشد.
طال و مینا مثل دو دسته گل خوش رنگ و متفاوت ،جلوه بخش زندگی شاکر و مارال بودند .آنها ذره ای تفاوت بین آن
دو دختر نمی گذاشتند .زندگی بر وفق مراد در گردش بود؛ تنها نگرانی ،کسالت حاجی بابا بود که دکتر قادر
عربشاهی نوه دالور او مانند یک پرستار دلسوز پدربزرگش را تر و خشک کرده و حتماً هر روز دوبار به او مثل یک
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دکتر سر می زد .با دقت معاینه اش کرده و مراقب مصرف داروهایش بود و بسیاری از اوقات زیر بال پدربزرگش
رفته و او را راه می برد .اینها بود که حاجی صابر را صفا می بخشید ،نه قرص و شربت تجویز شده!
چقدر می تواند لذتبخش باشد که عمری را با عزت و جوانمردی و خوشنامی گذرانده و در واپسین سالهای آن به
شانه نیرومند فرزند فرزند که نقش طبیب درد را هم دارد تکیه زده و راه بروی؟
این فکری بود که همیشه حاجی صابر وقتی دست پر قدرت دکتر قادر نوه اش را دور شانه و یا کمر خود احساس و
گرمای آن را به قلبش انتقال می داد  ،کرده و او را به عرش ملکوت رسانده بود .اغلب زیر لب می گفت خدایا
شکرت .یکبار قادر به شوخی و سربسر گذاشتن از عربشاهی پرسیده :حاجی بابا شکر برای آمپولهای درد آور و یا
شربت مثل زهرمار است و یا اینکه ما را دست انداخته ای؟ و پدربزرگش جواب داده بود :اوالً در همه حال می گویم
خدایا شکرت ،دوماً برای این کسالت حتماً باید نیش آمپول و یا مزه تلخ دارو را تحمل می کردم از دست هر دکتری
که حساب کنی .اما این طرف قضیه از دست تو سوزن ،لذت نوازش؛ و داروی تلخ و بدمزه ،طعم شهد و شکر را دارد.
پسر مگر شوخی است که نوه آدم طبیب درد باشد؟ برای این احساس سربلندی ،روزی صدبار سجده و به خاک
افتادن بدرگاه الهی الزم است نه یک شکر خشک و خالی!
این همان حسی بود که قادر هم در قلبش داشت .سالها پیش او با پدربزرگش دائم کشتی می گرفت و حاجی صابر
مخصوصاً زمین می خورد و قادر پشت او را به خاک می رساند و قهقهه حاحی تا عرش می رسید .گذشت زمان و
کهولت ،واقعاً پشت پدربزرگ را به خاک رسانده ،که با حفظ نسبت کودکی خود با حاجی صابر در نقش یک طبیب
ولو تازه کار ،او را سرپا نگهداشته و با خودش دور تاالر و ایوان مثل طفلی نوپا قدم به قدم راه می برد.
عجب دنیایی است؛ فک ر کرد اگر روزی نوبت او هم بشود و نوه ای داشته باشد که زیر بازوی او را بگیرد ،لذت بی
مانندی خواهد برد.
کسالت حاجی همچنان بدون علت خاص و یا دخالت و مداوای دکترهای متخصص ادامه داشت؛ این تجربه دلچسبی
نمی توانست از حرفه طبابت برای قادر باشد در حالی که می دانست جسم بشر ماندنی نیست ،روزی متولد شده و
روزی خواهد مرد و همه از سلطان گرفته تا شبان ،بدون استثنا اسیر چنگال مرگ خواهند شد .این مسئله ارتباطی به
نوع مداوا و طبیب ندارد و اگر داشت آنانکه قوی ترند مانند نوح جاودانه زیسته و نیازمندان با اولین حمله مرض از
پا در می افتادند .و کره خاکی باقی می ماند با عده ای توانگر که سایه مرگ را به قدرت پول و سکه از در و دیوار
زندگی خود دور کرده و به جای آن خورشید درخشان حیات ابدی می آفرینند! ولی مسلماً اینطور نیست و نخواهد
بود .ایکاش انسانها می فهمیدند که نه با عربده و نه قدرت و نه مال و منال ،با هیچکدام نمی شود به جنگ حادثه ای
به نام روز نامعلوم خاتمه زندگی رفت!
تکرار مکرر تولد و مرگ را نمی شود متوقف کرد! همچنان که در مورد حاجی صابر عربشاهی ،مرد صاحب آوازه
خوشنام و خداشناس شهر نکرد؛ و روزی از روزهای بهار سال هزار و سیصد و پنجاه و چهار ،او رفت و خانواده بزرگ
و شهر بزرگتری در عزایش به سوگ نشستند .آنچنان بی پیرایه و با عزت و محترمانه مورد بدرقه ابدی خانواده و
سی و چند نوۀ برومندش مشایعت شد که میشود گفت که کسب و کار شهر آن روز به تعطیلی انجامید.
بعد از حادثه فوت مادر حاجی و برگزاری آن ،اولین مرتبه بود که پس از چراغانی های مفصل و ساز و دهل و
مهمانی ،دیوارهای خانه زیر پوشش سیاه عزا حالت غمزدۀ ساکنین آن باغ دشت مانند را به رهگذران اعالم می کرد.
سر و صدا زیاد ،و اشک بر چهره همه بازماندگان ،بدون تظاهر و یا خودنمایی نشسته بود؛ کوچک و بزرگ و حتی
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نوعروسان سیاه پوش بودند .سلیمه و شوهر و بچه هایش از تهران وارد شدند .همسر سعاد دختر دوم حاجی و پدر
مینا ،گرچه از اندوه واقعی ،دلی شکسته و چشمی گریان داشتند ،برخود مسلط شده و با کمک و همکاری کارمندان
عقاب ترتیبات الزم و متداول را دادند.
همسر حاجی صاب ر از همه ساکت تر در گوشه ای نشسته و نگاه می کرد؛ حتی اشک هم نمی ریخت ،گاهگاه آهسته
می گفت :خیال می کردم خیلی با وفائی حاجی بابا ولی فهمیدم اشتباه بوده وگرنه مرا هم با خودت می بردی ،اما بدان
به دنبالت خواهم آمد! و بار دیگر در سکوت محض با نگاهی گنگ و ناآشنا ،مردم را که در رفت و آمد بودند از نظر
گذرانده و مبهوت به کارهایشان خیره می شد .شاکر و برادرانش و سلیمه و خواهرش در اطاق جنب تاالر بزرگ
نشسته و ناباورانه نگاه می کردند؛ مثل اینکه اولین بار است همدیگر را می بینند .فریاد و شیون زنان مطابق رسوم
محلی از بیرون ب ه گوششان می رسید و خودشان هم گریه می کردند اما نمی خواستند بپذیرند که این عزاداری برای
پدر آنها ،حاجی صابر عربشاهی برپا شده! با مدیریت اداره کنندگان مجلس ختم باشکوه و سوم و هفتم و چهلم
برگزار شد! این حادثه هم برای بازماندگان مورد قبول و پذیرفته شد که دیگر مردی به نام حاجی صابر در دنیای
خاکی وجود ندارد و این روح پاک اوست که همیشه باقی و همدم و همنشین درگذشتگان نیکوکار و خیراندیش ،آن
باالها در کهکشان و نزدیک ستاره ها ،به آنها و اعمالشان چشم دوخته و همه را زیر نظر دارد تا مبادا کسی از آنان
خطائی کرده و او را معذب کند.
بعد از تمام شدن چهل روز که همراه با خیرات شبانه روزی به مستمندان و شرکت کنندگان در مراسم بود ،شروع به
برچیدن پارچه های سیاه از سردر و دیوار کردند .همسر حاجی که از پنجره تاالر شاهد فعالیت آنها بود به پسرش
شاکر که مثل همیشه دو زانو در مقابلش نشسته بود رو کرد و گفت :شاکر جان مگر برای من ختم و مجلس نمی
گیرید که دارند آنها را جمع می کنند؟ و پسرش بدن تکیده مادر را که مثل یک جوجه سبک و کم حجم بود در
آغوش گرفته و سر و دست او را بوسید .جواب داد :تا صد سال دیگر این پارچه ها خواهند پوسید ،شاید خود من هم
نباشم!
مادر جان از شما بعید است که اینطور حرف می زنید ،ناسالمتی شما بزرگتر و مایه امید فرزندان هستید! مگر این
خود شما نبودید که به همه درس مقاومت می دادید؛ چطور شده حاال می خواهید با این حرفها دل یک ایل و تبار که
دور شمع وجود شما جمع شده اند بشکنید؟ فکر نمی کنید باید بزرگتری کرده و دوباره خانه را اداره کنید! همه می
دانیم که ستون محکم خانوادکی ما ترک برداشته و این خانه بدون وجود حاجی بابا ،هیچوقت دیگر آن رنگ و رونق
سابق را ندارد ولی ما سه پسر دست بسته در خدمت هستیم ،هم خودمان هم همسر و اوالدمان.از این حرفها خوشم
نمی آید؛ ناشکری به درگاه خدا است که همه را از آن منع می کردی و حاال خودت دم ناشکری گرفته ای .بدان که ما
از مادرمان طور دیگری انتظار داریم.
مادرش همۀ حرفهای او را شنید ،بدون اشک و آه؛ فقط جواب داد :می خواستم کار دوباره روی دستتان نماند .هر چه
می خواهید بکنید ولی من دیشب خواب دیدم که حاجی دنبالم آمده و به من گفت« :زن ،دائم به من تهمت بی وفائی
می زنی و می گوئی تو را چرا با خودم نبردم؛ فکر نمی کنی اول باید جا و مکان درست و حسابی تهیه ببینم و بعد تو
را ببرم؟ مسئله راه شوشتر تا اینجا که نیست .دور است خیلی دور ،ولی دیدی که آمدم؛ پاشو راه بیفتیم .و من هم
فوری دنبالش راه افتاده و رفتم .البته در خواب نمی دانستم که حاجی فوت کرده؛ همانطوری مثل همیشه جشمهایش
می خندید و صدای خنده اش همۀ خانه را پر کرده بود؛ از خواب پریدم و فهمیدم رفتنی هستم.
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خدا گریه و زاری مرا که همی شه دور از چشم همه کرده و با التماس از او می خواستم مرا پیش حاجی ببرد قبول
کرده و او را به خوابم فرستاده که آماده سفر آخرت باسم .حاال تو خوددانی پسرم ،می خواهی فرمان بده جمع کنند!
ولی می دانم دوباره همه را باید سر جایشان بگذاری؛ شاید هم دلتان نخواست برای من مجلسی چیزی را بیندازید؟
درستش هم همان است .ختم من زمانی برگزار شد که برای پدرتان گرفتند ،همان یکبار برایم بس است».
شاگر بغض کرده و اشکریزان حرفهای آرام مادرش را می شنید .او طوری بی خیال ولی با اطمینان حرف می زد مثل
اینکه کجاوۀ آراسته ای دم در باغ منتظر ب ردن اوست .صورت و چشمهای بی فروغش با نورِ باور و حقیقت می
درخشیدند .اما شاکر سری تکان داده گفت :هرگز دلم نمی خواهد دوباره این حرفها را از تو بشنوم مادر ،مرا ناامید
کردی .مگر نمی دانی چند ماه دیگر بچۀ قادر پا به دنیا خواهد گذاشت؟ چطور دم از رفتن و به حاجی بابا پیوستن را
می زنی؟ نه انگار که ما هم بچه خود تو هستیم؛ یک داغ کافی نبود که حاال دم از دومی می زنی؟ خوب نیست؛ باید به
همه قوت قلب بدهی و بزرگتری کنی نه اینکه گوشه ای نشسته و در خود فرو رفته و فکر این همه اوالد و اوالدهای
آنها را نکنی! پاشو مادر جان ،خودم غالم تو هستم و یکی دو هفته دیگر با هم می رویم کربال؛ دلت گرفته ،از آقا
آرامش و خودداری طلب می کنیم .احترام حجی بابا را هم به محبت خودمان به تو اضافه کرده و مثل تاج روی
سرمان می گذاریمت .تو را قسم می دهم به خاک پدرمان ،دیگر از این حرفها نزن! این قافله فامیل ،کاروان ساالری
مثل تو می خواهد که به راش ادامه دهد!
از سکوت و آه های مادرش مطمئن شد که سخنرانی طوالنی اش باعث به خود آمدن و جمع و جور کردن او شده و
حتماً از فردا مادر جون دوباره شبیه همان مادر خواهد شد که قبالً بود .به زور دو سه خبر از این طرف و آن طرف
س رهم کرد و به اطالع مادرش رساند .نظر او را هم سؤال کرد؟ واقعاً مادرش آرام و مثل همیشه عقیده اش را گفت،
مثل اینکه همین چند دقیقه پیش کس دیگری به جای او آنهمه صحبت مرگ و نیستی و رفتن و غیره را مطرح کرده
بود؛ حتی با لبخند و خوش خلقی از او لیوانی شربت خواست و ب ر خالف همیشه ،اول از همه سر سفرۀ گستردۀ نهار
که در تاالر بزرگ برای فامیل پهن کرده بودند نشست .از مزۀ قیمه پلوی آن روز و اندازه بودن شیرینی و عطر و
بوی حلوا هم تعریف کرد .بعد از نهار و خوردن یک استکان چای ،همان جا در تاالر برایش بالش و متکائی گذاشتند
که کمی دراز بکشد؛ او خیلی خسته بود ،مثل یک جنگجوی شکست خوردۀ درهم آشفته دیده می شد .قبل از
خوابیدن ،دست و رویی شسته ،با کمک سلیمه لباسش را عوض کرده و مالفه را رویش کشید و خود را آمادۀ چرت
مختصر بعدازظهر کرد .آرام و آسوده خوابید.
بقیه هم فهمیدند که دم گرم سوگلی مادر جون یعنی شاکر ،کار خودش را کرده .آن زن نازنین بعد از چهل و دو روز
اینطور راحت دراز کشیده .بی سر و صدا وارد و خارج می شدند تا آرامش خواب نیمروزی او را به هم نزنند و هر
کسی دنبال کار خودش به سوئی در آن خانه وسیع و یا خانه های مجاورِ شاکر و طال رفتند.
ی ک ساعت بعد شاکر از پنجره نگاهی به مادرش انداخت؛ او هنوز خوابیده بود .لبخند پیروزی و رضایت بر لبان
پسرش نشست و از اینکه مادر جون با آسودگی استراحت می کرد ،خوشحال و شادمان به منزل خودش پیش مارال
و بچه ها برگشت .او هم که خسته و تهی از قدرت شده بود ،خودش را همانطور روی تخت خواب انداخت و فکر
کرد چقدر دوران سختی را گذرانده که توانسته مرگ پدر را  -ولو به عنوان حقیقتی قابل قبول  -بپذیرد؛ و چه خوب
که با مادرش هم حرف زده و او را هوشیار کرده که آنطور خود را خوار و ذلیل نشان ندهد .و باز هم فکر کرد باید
زودتر این کار را می کرده که آن زن عزیز سالخورده را با وظایفش بعد از رفتن سرپرست خانواده آشنا ،و دوباره به
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میان جمع فامیل کشاند! در این افکار ،خواب پلکهای او را روی هم انداخت و آنچنان آسوده خوابید مثل اینکه واقعاً
هفته ها بود که نخوابیده.
با سر و صدای مبهمی که از دوردست ب ه گوشش خورد ،غلتی در جایش زده و چشمانش را باز کرد .کامالً غروب
شده بود؛ شاید هم به نظر او رسید که سپیدۀ صبح در حال طلوع است .وقت را چند لحظه گم کرده بود؛ فوری در جا
نیم خیز شد و از لباسها و فرم خوابیدنش فهمید که بعدازظهر چند ساعت پیش با لباس خودش را روی تخت انداخته
و چه خوابی کرده بود .صداها نزدیک تر شدند؛ مینا بدون در زدن و یا حتی تک سرفه ای روبرویش ایستاده و
بالفاصله طال آشفته و مضطرب وارد اطاق شد! درهم و برهم حرفهایی می زدند؛ مادر جون بیهوش شده ،فوری
خودتان را به تاالر برسانید! و او بعد صدای پاهائی را روی شن کنار باغچه تشخیص داد .تقریباً چهار پنج نفر از
خواهر و برادرزاده هایش با هم می گفتند « :عجله کنید ،همه در عمارت دور مادر جون هستند .اصالً جواب نمی دهد،
ضعف کرده؛ خودتان را برسانید!»
شاکر گفت :قادر را زودتر خبر کنید و شنید که آنها جواب دادند :همانجاست؛ همه آنجا هستند ،گلین بانو گفتند که
شما را هم خبر کنیم .بدوید کمک کنید .شاکر بقیۀ حرفها را نشنید؛ چنان به سرعت از جا جسته و به طرف منزل
پدرش می دوید که مانند تیری رها شده از چلۀ کمان ،خودش را باال سر مادرش که بقیه هم مضطرب و متحیر دور او
حلقه زده بودند رساند.
قادر را دید که گوشی بدست و بالتکلیف ،دو زانو کنار رختخواب مختصر مادربزرگش نشسته؛ فریاد زد :چه شده؟
ولی پسرش نمی توانست بگوید چه شده .فقط به عقلش رسید جواب بدهد :درست نمی دانم ،دکتر رحمتی را فوری
خبر کنید؛ او بهتر از من به احواالت مادر جون وارد است!
رو به همۀ افراد فامیل کرده و گفت :بی زحمت شنا هم اطاق را خلوت کنید ،چون ازدحام زیاد حال آدم سالم را هم
به هم می زند چه برسد به مادر جون! همه فوری پراکنده شدند ولی قادر می دانست که کار تمام است؛ فقط نمی
خواست او این خبر را منتشر کند و به همین دلیل منتظر دکتر رحمتی ،همان جا در کنار پدر و عموهایش ایستاد.
خیلی طول نکشید که دکتر چندین و چند سالۀ خانواده وارد شد .از نگاه دکتر قادر ،هنوز کنار همسر عربشاهی
نرسیده فهمید که چه خبر است ولی او هم ساکت به معاینه مشغول شد و بعد از اطمینان از مرگ آرام و خواب مانند
مادر خانو اده ،با تجربۀ فراوانی که داشت اعالم وضعیت نکرد! فقط گفت :فوری باید ایشان را به بیمارستان منتقل
کنیم.
خیلی سریع کار انتقال انجام گرفت و پشت درهای بستۀ اطاق رسیدگی به وضع بیماران ،دکتر حاضر در آنجا با
تعجب از دکتر رحمتی پرسید :مگر توجه نفرمودید که کار ایشان از معاینه و غیره گذشته؟ قادر و رحمتی هر دو
گفتند :مصلحت اینطور بود .اوالد آن مرحومه که همگی دکتر نیستند ،ما با اطمینان از مرگ ایشان را به بیمارستان
منتقل کردیم .هنوز بیش از چهل و چند روز از فوت حاجی صابر نگذشته؛ نباید جلوی یک عده زن و مرد جوان و
دختر و پسر دوباره اجازۀ ایجاد هیاهو و سر و صدا می دادیم .به خاطر بقیه بود!
حاال شب همینجا می ماند ،صبح می گوئیم چه شده.قادر اضافه کرد :گرچه می دانم نصف خانواده پشت در خواهند
نشست ،ولی نیمۀ دیگر را که نوه های او هستند حتماً می فرستیم منزل .پسرها و دخترهای خودش می مانند؛ البته بی
فایده است ولی هر که خواست در سالن و راهرو می نشیند .دوباره تجربه ای تلخ برای دکتر قادر بود .گرچه نظام
زندگی را به نام تولد و مرگ در دانشکدۀ طب به او آموخته بودند ،اما فکر می کرد دومی خیلی زود بوده؛ او هنوز
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خود را در غم مرگ پدربزرگش سوگوار می دید .حاال مادربزرگش هم به اآن اضافه شد .به هر تمهید ممکنی ،بیشتر
منتظرین در راهرو و پشت در اطاق را به منزل فرستادند .دو نفر از فرزندان دختر و شاکر و برادر بزرگش و مسلماً
قادر آنجا ماندند! دکتر قادر از دکترِ بیمارستان و دکتر رحمتی خواهش کرده بود اجازۀ مالقات به هیچ کس ندهند و
در ضمن صبح ،خبر فوت مادربزرگش را اعالم کنند! او گفت :در این کار شرکت نخواهد کرد؛ همۀ این کارها نوعی
تسلی به شمار می رفت و تا اندازه ای امیدها را کم می کرد! قادر دو سه بار از راهروی طوالنی که منتهی به اطاق
انتهائی آن می شد گذشته و هر دف عه گرفته تر و غمگین تر به جمع خانواده که به طرفش حمله ور شده بودند
بازگشته و گفته بود :هنوز بهوش نیامده ،باید ببینم چه پیش می آید.
تا نزدیکی های صبح همه روی نیمکتهای بیمارستان مچاله و عده ای قدم می زدند .باالخره با طلوع سحر ،قادر پدرش
را به کناری کشید و ح قیقت ماجرا را به او گفت! شاکر سعی فراوان کرد که خودش را جمع و جور کند ولی نتوانست.
به پهنای صورتش اشک می ریخت و بی سر و صدا می گفت« :همین دیروز به من گفت که می رود؛ خودش می
دانست! او مثل همیشه حاجی بابا را به همۀ ما ترجیح داد .باور کنید او خودش از خدا خواست که ببردش ،نمی
خواست بماند؛ او مرگ را جان و دل قبول کرد!»
قادر گفت :پدر او دیروز در خواب به رحمت ایزدی رفته ،خیلی آرام و مالیم ایست قلبی داشته .دیروز هم من می
دانستم ولی اینطوری آرامش بهتری به بازماندگان می دهیم و الزم هم نیست شما به کسی بگوئید؛ بعداً اگر فرصتی
شد خودم یا دکتر رحمتی خواهیم گفت .از اشکهای شاکر ،بقیه که دورتر نشسته بودند حدسهائی زدند .دکتر قادر
همه را به بیرون بیمارستان راهنمائی و در محوطۀ آنجا وادار به سکوتشان کرده و گفت :صبح سحری نباید آرامش
بقیه مریض ها را با سر و صدا به هم بزنید!
آنها را مجبور به سوار شدن به ماشینهایشان کرد .خودش هم شخصاً رانندگی پدرش را به عهده گرفته و او را در
کنار خود نشاند و رو به منزلشان ،پشت سر دو ماشین دیگر راه افتاد.هنوز شهر درست و حسابی بیدار نشده بود و
سریع به منزل رسیدند .اهل خانواده هم کم و بیش خواب بودند .بی هیاهو وارد شدند؛ با صدای ماشینها طبعاً چند نفر
هراسان به طرف آنها دویدند .آنان که دیشب از بیمارستان برگشته بودند بدون اعالم ،تقریباً ماجرا را فهمیدند .به
هر حال همه به تاالر بزرگرفتند و مجاور تاالر در همان اطاق ،رختخواب بسیار مرتب و تمیزی را که برای مادر جون
گسترده بودند ،دیدند .او که دیگر بازنمی گشت!
قادر در اطاق را بست و پرده را کشید .سلیمه گفت :چرا چیزی نمی گوئید ،در را چرا می بندید ،چه خبر است؟
باالخره با صدای شیون او خانمها هم شروع کردند و صدای آنها بقیه را هم به تاالر کشاند .بدون اینکه کسی اعالم
کن د همه فهمیدند مادر جون هم پرکشیده و به همان ابدیتی که شوهرش پرواز کرده رفته است .آرام و بی سر و صدا
و در میان جمع خانواده اش غریب و تنها چند هفته ای سر کرده و بی خبر بارِ سفر را بسته و به همسرش پیوسته
بود .همه چیز دوباره از نو تکرار شد ،فقط کمتر و مختصرتر؛ حقیقتاً می رفت که نظم زندگی زندگان به هم بپاشد ولی
مگر می شد حرمت مادری که سالها سرور و یاور همۀ آنها و حتی اوالدهایشان هم بوده نادیده گرفت؟
پدر مینا به همسرش گفته بود بسیاری از زنان و مردان در سنین باال بعد از فوت همسرانشان ،چهل روز بیشتر دوام
نمی آورند  .من شخصاً ندیده بودم ولی حاال با چشم خود حقیقت را دیدم.
خانواده همۀ مراسم را انجام دادند؛ چیزی کم و کسر نگذاشتند که بعداً حسرت و پشیمانی از غفلت و دریغ ،ناخواسته
گریبانگیرشان شود .در مراسم روز چهلم ،مادر جونِ در خاک آرمیده در کنار مزار شوهرِ دلبندش را گلباران کرده
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و بازگشتند .البته همه دلشکسته! هر کس به فراخور وضع خود ناآرام بود؛ مثل اینکه آن دو مرحومِ فرتوت و سالمند،
منبع پخش انرژی و تحرک و شادی در خانواده بوده و حاال که پرکشیده و پرواز کرده و رفته بودند ،خنده و نشاط را
هم با خود برده بودند .به قول مارال ،یک طرف خانه خالی شده بود.
شاهکار خلقت خداوند در آفرینش بشر ،قدرت تفکر و اجرا و در عین حال خو گرفتن با هر پیشامد و فراموشی
دردهای روحی و جسمی است .واال یک مادر برای بار دوم بعد از تجربه دردبار زایمان حاضر می شد دوباره بچه ای
به دنیا آورد؟ و یا کسی بعد از از دست دادن عزیزی ،دوباره با زندگی کنار آمده و ادامه آنرا بپذیرد؟ در صدهزار
مورد بلکه هم بیشتر ،کسانی مثل عربشاهی و همسرش به دنبال هم رفته اند ،واال جاده حیات همچنان پر رفت و آمد
است .اکثر رهگذران هم روزی شکسته دل و یا ماتمزده و دردمند بوده اند! و چرخۀ زندگی کم کم به آنها آرامش و
شفا بخشیده .گذشت زمان مرهم دردها و عادت است که سختی ها را آسان می کند.چندی بعد ،قبل از وضع حمل
مینا ،مارال در گفتگوی دو به دوئی که با شاکر داشت به او گفت :اگر موافق است به دو سه دلیل ساختمان خودشان را
در اختیار مینا و قادر گذاشته و خودشان به ساختمان بزرگ نقل مکان کنند و شاکر جواب داد :دلیل الزم نیست،
پیشنهاد تو برای من قابل قبول است! در طی اینهمه سال یادم نمی آید که خواستۀ بی منطقی داشته باشی .چند بار
گفته و حاال هم تکرار می کنم ،خیال نکن با گذشت سالهل چیزی عوض شده؛ من همان غالم حلقه بگوش هستم که
از اول بودم .جان بخواه که خواهم داد! مارال عاشقانه به او نگاه کرده و گفت :سرور منی!
می دانم که در حرفها و کارهایت فریب و دروغ نیست .پیوند بین ما از اول ریسمانی در هم پیچیده شده است و
قدرت آن به حدی است که می تواند دو کامیون شرکت عقاب را با ده تن بار کشیده و پاره نشود .شاکر بعد از مدتها
قهقهه ای زده و گفت :الحق خوب یاد گرفته ای ،طوری حرف می زنی؛ مثل این است که بیست سال است با سیم
بُکسل ،کامیون پر بار را دنبال خودت کشیده ای .عجب تشابهی .خوب مارال خانم امر بفرما که چه موقع کیف و
کتابمان را بای د ببریم آنطرف؟ مارال گفت :اینطوری که نمی شود! با برادرانت حرف بزن ،باالخره بزرگتر بوده و باید
موضوع را بدانند؛ گرچه بین فامیل شما دیده و می دانم که از این حرفها نیست ولی گفتن و مصلحت کردن ،احترام
به آنهاست!
فردا شاکر پیشنهاد مارال را به اطالع برادرانش رسا ند و آنها این مسئله را مثل یک مژدۀ بزرگ به همسرانشان منتقل
کردند .این عکس العمل ،خوشایند و بی ریا و محبت آمیز بود؛ شاکر دست به گردن هر دو برادرش انداخته و قطرۀ
اشکی به جشمانش دوید!
فردا مارال مقداری از وسایل شخصی خودش را به عمارت قدیمی منتقل کرد و قادر از این تغییر و تحول سر در نمی
آورد! مارال گفت :وقتی تو به دنیا می آمدی ما به این خانه نقل مکان کردیم و حاال که بچۀ تو به سالمتی متولد خواهد
شد ،ما دوباره به جای اول برمی گردیم .اینهم یک نوع تنوع است؛ به عالوه می خواهیم شما راحت و آزاد باشید و
مادر ،مینا جان مقید وجود پدرت نبوده و بتواند آسوده در کنار دخترش باشد .و با خنده گفت « :پدر مادرها آنطرف،
عروس دامادها اینطرف! »
ورود گلین بانو و شاکر به عمارت بزرگ ،خالء وجود حاجی بابا و مادر جون را تا اندازه ای جبران کرد! برادران و
همسران آنها چنان با مهر و محبت در هم آمیخته بودند که یک روز طال به آنها گفت :یعنی که چی؟ ماها را به آن
سر باغ تبعید کرده و خودتان دائم اینجا دور هم هستید؟ من هم از فردا همینجا پیش شما خواهم آمد!
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مادرش با خنده گفت :دختر تو عروسی کرده ای که سر خانه و زندگی خودت بروی! چطور چند قدم فاصله را تبعید
کردن می دانی؟ پس من چه بگویم که در سنین تو تک و تنها ،دو سه شبانه روز راهِ بین تبریز و اینجا را کوبیدم و
آمدم تا در کنار پدرت زندگی کنم؟ حتماً شوخی می کنی ،ما که همیشه با هم هستیم.
طال گفت :اقالً نخواستید حاال که منزل خودتان را به قادر و مینا واگذار کردید ،چند متر باالتر ،عمارت ما را که چهار
اطاق اضافه دارد انتخاب کرده و با ما زندگی کنید که ما هم تنها نباشیم؛ مثل اینکه فقط ما زیادی بودیم! پدرش با
دهان نیمه باز حرفهای او را خیلی جدی و تا اندازه ای گله مندانه تلقی کرد وگفت :طال جان ،همۀ سعی ما برای راحتی
شما است؛ حاال تو صحبت از زیادی بودن و کنار ماندن و این قبیل حرفها می کنی؟ سعی کن حامد نفهمد که چه گفته
ای .من از این جماعت خواهش خواهم کرد که اصالً راجع به این مسئله دوباره بحثی پیش نکشند و طال آشفته و
ناراحت جواب داد :خود حامد این حرفها را می گوید ،شما به من می گوئید او نفهمد! ما به چه دردمان می خورد ،خانۀ
به آن بزرگی تک و تنها گوشۀ باغ؟ می خواهیم با شما باشیم.
مارال پرسید :دخترم ،معنی با ما بودن چیست؟ مگر دور همۀ ما یک دیوار نیست که آنهم دیوار باغ است که ما ذا از
خیابان جدا کرده؟ مانع دیگری که بین ما نیست .تو که همیشه با ما هستی؛ حامد دنبال کارش نرفته ،تو زودتر از او
راه افتاده ای! این حرفها از دختری به خوبی و عاقلی و آرامی تو باورنکردنی به نظر می رسد.البته می دانست که همۀ
این عکس العمل ها نتیجۀ رفتار مبالغه آمیز شوهرش شاکر با دخترشان می باشد؛ این برای مارال اندکی نگران
کننده بود .طال دختر بسیار خوب ،آرام ،فهمیده و مؤدب ولی بیش از حد به پدر و مادرش آویزان بود که درست به
نظر نمی رسید.
با خودش فکر کرد کاش طال هم بچه دار می شد و سر جایش می نشست ،ولی قرار شده بود تا دو سال او و حامد
بچه نداشته باشند؛ ولی چرا؟ کسی نمی دانست.حتی روشن نشد که چه کسی این پیشنهاد را داده .جسته و گریخته
مارال از این و آن شنیده بود و رویش نمی شد مستقیم بپرسد.
آخرین هفته بارداری مینا بود .از پله های ساختمان بزرگ باال نمی کشید .معموالً فامیل به سراغ او می رفتند ،گاهی
هم که هوا خوب بود به خاطر او و دورهم بودن صندلی ها را نزدیک حوضِ بسیار بزرگ که در حقیقت استخر بود
می چیدند و ساعتی را با هم می گذراندند .مادر مینا به کلی پیش دختر و در انتظار تولد نوه اش زندگی می کرد .همۀ
کارها روبراه و فقط منتظر مسافر بودند.
برخالف بیشتر مادرانِ منتظرِ نو زاد که نیمه شب و یا در زمان غیرعادی از کندوکاو فرزندِ درونِ شکم خود برای پا
گذاشتن به این دنیای پر غوغا خبر می شوند ،یک روز صبح که قادر و مینا هر دو بیدار و آمادۀ خوردن صبحانه
بودند ،وضعیت آماده برای تولد نوزاد اعالم شد .همۀ عالئم برای بزرگترها آشنا بود.
در غیاب حاجی صابر که عقیده داشت همه زیر همان سقف باید پا به دنیا بگذارند ،قبالً جا و بیمارستان برای مینا
آماده بود .اگرچه این کار یک نوع سنت شکنی به حساب می آمد ولی قادر با اسرار حرف خود را قبوالند که در
بیمارستان بهتر می شود به مریض سرویس داده و رسیدگی کرد تا در خانه! بدون معطلی همسرش و مادرِ او را به
زایشگاه بیمارستان رساند و بعداً به بقیه خبر داد و سریع و بدون دلهره ،چند ساعت بعد پسری درشت و گریان پا به
عرصۀ وجود گذاشت .و دل و دیدۀ فامیل را به جمال سرخ و چشمان بستۀ خودش روشن کرد .عجب اینکه اگر
عربشاهی بز رگ از دنیا رفت ،کوچکترین فرد از همان خانواده با دو نسل فاصله فوری پا به عرصه هستی گذاشت.
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شادی این تولد آنقدر برای همه زیاد بود که حرکت امواجِ آن غبارِ اندوه را از دل و دیدۀ خانواده شسته و با خود برد.
البته یاد و خاطرۀ دو عزیز اجمند و بزرگ و از دست رفتۀ فا میل در دل همۀ آنها و برای همیشه محفوظ بود .اما نه با
آه و حسرت اولیه که قبل از تولد بچۀ قادر داشتند ،بلکه با احترامی حسرت انگیز که چرا آنها نماندند تا این موجود
لطیف و معصوم را بنام نتیجۀ پسریِ خود ببینند؟
بیمارستان گلباران ،و خانه برای ورود بچه و مادرش آ ماده بود.مادر مینا از دیدن این پسر بچۀ کوچک و احساس
محبت فراوانش و به قول عمه سعاد :به آن یک گوشت متحیر مانده بود و آن را باالترین شادی و ارزشمندترین
تجربۀ زندگیش نامید.
روز نامگذاری نزاد ،دامان مادر او را پر از خلعت و هدیه کردند و با مشورت قبلی ِ همۀ افراد فامیل ،به یاد پدربزرگِ
خانواده نام صابر را بر او نهادند .در بعضی از خانواده ها مرسوم نیست که نام از دست رفته ای را روی نوزاد فامیل
بگذارند ولی در باور آنها این بزرگترین احترام به جد بچه به حساب می آمد که نام او را روی اوین نتیجۀ پسری با
فامیل عربشاهی بگ ذارند و به این ترتیب در میان شادی فراوانی که مدت زیادی بود آنرا از یاد برده بودند و در
هیاهو و خنده و خوشیِ همۀ آنها صابر عربشاهی دوباره جان گرفته و به میان آنها بازگشت .ولی فقط با شش روز
عمر و بدون داشتن لقب روحانی و پرافتخار حاجی ،به نام صابر عربشاهی شناخته شد.
معلوم نیست تندی یا کندی گردشِ چرخهایِ زندگی را چه کسی و با چه معیاری سنجید .آنچه را همه می دانند و از
مقیاس وقت کشف شده ،شبانه روز بیشتر از بیست و چهار ساعت و یا هفته ها زیادتر از هفت روز نبوده و هرگز
نخواهد شد؛ پس چرا این تصور زمانی پیش می آید که زمانی طول هفته به درازای یک سال و در مقابل ،سیصد و
شصت و اندی روزهای سال مانند جرقه ای زودگذر تبدیل به لحظه ای کوتاه می شوند؟
آیا رمز و رازی در وجود واژه های ناهماهنگِ شادی و غم و درد وبی دردی و موفقیت و شکست نهفته نیست؟ روز و
سال که کوتاه و بلند نمی شوند.
باز هم زمان سفره و تولد قادر شد و حاال صابرِ کوچک ،پسر بچه ای بسیار شیطان و ویرانگر شده بود و با وجود
کوچکی طول بالکن ،جلوی تاالر را عرصۀ تاخت و تاز کودکانه اش کرده بود .زمین خورده و پا می شد و هر چه سر
راهش بود به هم می ریخت .شاکر چند روز پیش به مارال گفته بود :من تا به حال خیال می کردم از قماش اوالد،
هرگز کسی را همپایۀ طال دووست نخواهم داشت که می دانی نداشتم .پسرها نور چشم و قوت زانوانم هستند اما
دختر ،خودت می دانی که چیز دیگری برایم بوده .اما حاال با حیرت زیاد می بینم این صابر کوچک در قلبم محبت
بزرگی به وسعت الیتناهی به وجود آورده؛ دلم نمی خواهد کسی بداند گسترۀ این مهر در دلم از محبت هر سه اوالد
خودم وسیعتر است! برای خودم عجیب و باورنکردنی است و مارال با حسرت پرسید :از من هم بیشتر دوستش
داری؟ شاکر گفت :مارال جان ،قبالً گفته باز هم می گویم ،هیچکس را حتی پدر و مادر و اوالدم را بیشتر از تو دوست
نداشته و ندارم!
یک وقت خودم پاره ای از قلب کسانی بودم که امروز نیستند و در جای دیگر اوالدها تکه ای از قلبم هستند ولی تو
کل قلب من هستی و حتماً می دانی ،کل همیشه بزرگتر از جزء است .بنابراین مقایسۀ تو با احدی در زندگیم ممکن
نیست! و باز هم به موقع دم گرم شاکر ،خاکستر اندکی را که گرفتاریها و بهم ریختگی های خانواده ،روی آتش دل
آنها نشانده بود ،باد هوا کرده و گرمیِ مطبوع محبت را در فضای موجود بین شاکر و مارال پخش و حرارت آنرا
مارال در قلب خود و زیر پوستش احساس کرد و گفت :شاکر جان من هم مثل تو فکر می کردم ولی از اعتراف به
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آن خود را عاجز می دیدم ،چه خوب شد که تو کمک کرده و اول گفتی که زبانم باز شود .و شاکر جواب داد :من که
همیشه تو را از احواالت خودم باخبر کرده و حتی به زور ،به بازدید گوشه و کنار دلم می کشاندم و چیزی را خیال
نمی کنم از تو پنهان کرده باشم .حیفم آمد که این باور غیرعادالنه را از تو مخفی کنم!
هر دو به لنگ و لگد انداختن صابر و دست درازی او به همه چیز و همه جا با شیفتگی و عشق ،چشم دوخته بودند.
باالخره چون شاکر دید بچه واقعاً نظم پهن کردن سفره و مقدمات آنرا به هم میزند ،او را بغل کرده و به طرف منزل
پسرش قادر برد که دست و پای بقیه را برای انجام کارها باز بگذارد.
مینا و طال و مادر مینا هم در ساختمان بزرگ مشغول تنظیم مقدمات سفره برای فردا بودند .آخرِ شهریور سال پنجاه
و هفت بود .از چند ماه پیش ،اوضاع و احوال مملکت طور دیگری شده بود .حتی خانوادۀ عربشاهی که از اوضاع دنیا
خبر چندانی نداشتند ،می دانستند که یک مسئلۀ جدی در حال شکلگیری است .همین چند وقت پیش بود که در روز
عید فطر،همۀ مردم تهران نماز را وسط خیابان خوانده بودند .فهمیده بودند که کارمندان شرکت نفت آبادان همگی
اعتص اب کرده اند .دیوارهای باغ آنها بلند بود ولی صداهای بیرون رساتر از بلندای حصارِ کشیده به دور باغ بودند.
خروج کلیۀ زنان فامیل عربشاهی از خانه ممنوع شده بود .از رادیو و تلویزیون دائم اخبار جدیدی به گوش می
رسید.می گفتند حتی مردم راهپیمائی می کنند؛ به هر تقدیر مملکت ،از دور افتاده ترین نقطه در فالن ده تا قلب
پایتخت منقلب بود .درست مانند شروع باد و ابری شدن آسمان و پیدایش امواج کوچک و بزرگ در دریا که سر بر
ساحل می کوبند .آنان که دیده و می دانستند طوفان چگونه آغاز می شود ،مطمئن بودند بلندای موجها به چند متر
هم رسیده و کسی جلودارش نخواهد بود.
غرش سیل جماعت ،سهمگین تر از صدای دریا به گوش می رسید و هر روز بلندتر و بی امان تر از روز پیش بود .می
گفتند در آبادان قیامت است؛ کارگران به طور دسته جمعی اعتصاب کرده و تهرانی ها همۀ دیوارها را با آنهمه
مراقبت و کشیک مأمورین ،پر از شعار کرده اند!صبح ها دیوارها را تا جائی که می شد پاک کرده و دوباره غروب
نشده نوشته می شدند و خالصه ادارۀ امور از دست سران مملکت خارج شده بود.
در خانواده عربشاهی ،که اهل سیاست و اینگونه صحبتها نبودند بحث در مورد اتفاقات و نتیجه گیری کار هر روزشان
شده ب ود.دو روز پیش ،نادر به منزل پدرش وارد شده و می خواست با آنها دیداری تازه کند و برای دیدن خانواده
واقوامی که اینطرف بودند چند روز بماند .بیشتر بحث و گفت و گوی خانوادگی ،دوروبر حوادث اخیر می چرخید.
دائم روزنامه های مختلف خریده و تماس تلفنی با تهران و تبریز داشتند؛ همۀ جوابها یک معنی داشت ،مردم بپا
خواسته بودند و کسی هم جلودارشان نبود! نه اینکه نمی خواستند باشند ،نمی توانستند کاری بکنند.
اینجا بود که شاکر احساس سردرگمی می کرد و تکلیف خودش را نمی دانست .در گفتگوی مردانه ای که با برادران
و همسران آنها داشت ،وضع یت را غیر قابل پیش بینی و حتی نامطمئن اعالم و پیشنهاد کرد همگی به تهران سفر
کرده و در ویالی بزرگ صاحبقرانیه و منزل سلیمه مستقر شده و منتظر نتیجۀ نهائی اوضاع باشند.
برادرانش نپذیرفته و اظهار داشتند این اتفاق دامنۀ وسیعی دارد و نحصر به جنوب و شمال و شرق و غرب نیست و
آنها ترجیح می دهند سر جایشان باشند .ولی شاکر گفت او مسئول است که خانواده اش را به طور کلی از صابر
کوچک گرفته تا پدر او قادر ،به تهران منتقل کند و بهتر است وقتی مقدورات هست در جای مطمئن تری دور هم
باشند .بنابراین دو هفته بعد با انتقال کل دارائی من قول در بسته بندی و کارتون که جلب توجه نکند با یک کامیونت و
دو ماشین سواری به طرف تهران راه افتادند .در کارتنها اشیاء آنتیک و نقره و قیمتی و همۀ جواهرات مارال و مینا و
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طال و آنچه از مادر جون بعد از فوتش به آنها داده شده ،به اضافه مقدار قابل توجهی سکه بود ،که در درون بسته
بندی مناسب بدون کوچکترین گمانی که ممکن است آنهمه باارزش باشد ،در کنار بقیۀ کارتن اسبابها چیده شد.
در این سفر ،مادر مینا هم بود ولی پدرش اظهار تمایل کرد مثل بقیه همشهریان دنبالۀ کسب و کارش را تا زمانی که
ممکن است گرفته و خودش را آالخون واالخ ون نکند! در ضمن چشمش روی خانه و زندگی هم باشد.اواسط مهر ماه
بود .بین راه خرمشهر تا تهران در شهرها حالت عجیبی احساس شده و صداهای بی صدائی به گوش می رسید ،مثل
حالت نزدیک به جوشش مخزن آب سرگشاده که بخار از آن برمی خیزید و اگر کسی دقیق به عمق درون منبع نگاه
می کرد ،دانه های ریزی را که مثل نقطه به هم می پیوستند دیده و مطمئن می شد که از پیوستن نقطه و دانه ،به
زودی قلقل و جوشش به وجود آمده و آنقدر شدید خواهد بود که آبهای جوشان و سوزان به بیرون پرتاب شده و از
ترسِ سوختن و نابود شدن ،کسی فکر نزدیک شدن به آن را به خود راه نخواهد داد.
همهمه ای بی صدا در حلقوم بیشتر مردمِ شهرهای مسیر ،فروخفته و شاکر می دانست به دلیل بسیاری از فاکتورهای
موجود،احتماالً منطقۀ خودشان بیشتر از همه جا در خروش خواهد بود و حاال احتمال او به یقین تبدیل شده بود .وقتی
به تهران رسیدند ،آنجا را منق لب تر از همۀ شهرهای پشت سر گذاشته دیدند .بعد از ورود به منزل صاحبقرانیه،
جابجا شده و به سلیمه خبر ورود خود را دادند.
سه روز بعد پدر و مادر مارال هم به تهران آمده و در منزل خواهر نجف زاده پناه گرفتند! هر روز اتفاق جدیدی می
افتاد ،که باید می فهمیدند اتفاق ن یست؛ انقالب است!! خروج خانمها حتی برای قدم زدن در محیط محدود خانه های
صاحبقرانیه ممنوع شد .روزهای هفته با رویدادهای تازه به هم می پیوستند .سعید و شیرین دائم با خانوادۀ شاکر در
تماس بوده و مشاهدات خود را از سطح شهر به آنها خبر می دادند.
روزنامه ها مملو از اخباری بود که نمی شد از آنها ناخوانده گذشت .در دیماه شاه از ایران رفت ،و در روز دوازدهم
بهمن رهبر انقالب وارد تهران شد! و باالخره در بیست و دوم بهمن پنجاه و هفت ،رسماً همۀ امور به دست انقالبیون
افتاد و شهرِ وحشت زده و متشنج آرام شد!
در اواسط اسفند ،بیشتر مغازه ها باز و فعالیت مردم برای کسب و کار شروع شد .هیچ کس باور نمی کرد به این
سرعت دوباره آرامش ،حاکم بر اجتماع شود!! با فرارسیدن نوروز همه چیز به صورتی درآمد که مردم انتظار داشتند.
خیابان ها شلوغ و مغازه ها مشغول فروش و مردم در تدارک مراسم عید و خرید و زندگی عادی شدند .شاکر می
خواست دوباره خانواده را به خرمشهر برگرداند ،ولی بعد مصلحت دید فعالً در تهران باشند .به عالوه چند وقت
دیگر تابستان می شد و صاحبقرانیه در مقابل خرمشهر ،هوای بهشتی داشت.
با برادرانش در تماس بود و دائم اصرار می کرد که ویالی بزرگی را که به قیمت قابل قبول یافته است برای آنها
بخرد و همه مثل سابق دور هم جمع شوند ،ولی آنها به دلیل عدم تمایل همسرانشان برای زندگی در تهران ،پیشنهاد
شاکر را نپذیرفتند!
نجف زاده و خانمش برای عید گرچه هوا سرد و ناجور بود به تبریز بازگشتند.همکاران و شرکا کارها را راه انداخته
بودند ،ولی ممکن بود غیبت دراز مدت حاجی نجف زاده بد تعبیر شده و به قول خود او جزو کله گنده های فراری به
حساب آمده و کار دست خودش بدهد!
با صحبتهائی که با شوهرخواهرش و شاکر داشتند ،قرار بود با مطالعه دقیق و بدون عجله با در نظر گرفتن همۀ
جوانب ،کار جدیدی را در تهران شروع کنند و به دوران دور از هم بودن و سالی چند هفته یکدیگر را دیدن پایان
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داده و حاال که شاکر مخالفتی با زندگی زن و فرزندانش در تهران نداشت ،با انتقال زندگی به این شهر ،تا عمر اجازه
می داد در کنار هم باشند .به زندگی در تهران خو گرفته بودند .از پائیز پنجاه و هفت تا بهار پنجاه و نه خودش
عمری بود.
شروع تابستان به همۀ خانواده خوش گذشت؛ دکتر سعید سفری کوتاه به شمال ترتیب داد و خانوادۀ جنوبی
عربشاهی از زیبائی حیرت انگیز شمال و کوههای پوشیده از درخت و سرسبزی و چشم اندازهای عالی آن متحیر
شدند .طال چند بار گفت :در عمرم تصور اینهمه درخت و جنگل و سبزه را با این آب و هوا یکجا نمی توانستم داشته
باشم ،البد کسی وساطت خطۀ شمال را پیش خدا داشته که اینهمه سرسبزی را یکجا ارزانی این قسمت از مملکت
کرده! کاش یکی هم پیدا می شد راجع به جنوب ما عریضه ای به درگاهش می فرستاد! همه را از گالیۀ معصومانه و
بی ریای خود خندانده بود.
بین دریای خزر و خلیج فارس هم تفاوتهای فراوانی به چشم میخورد .کوچه باغهای زیبا را زیر پا گذاشته و در
هتلهای درجه اول که بدون توقف و تعطیلی پذیرای مسافران و مهمانان بودند،اطاقهای فراوان در اختیار گرفته و
واقعاً استراحت به تمام معنا نصیبشان شد.
طال از کودکی دلبستۀ گل و گیاه و سبزه و درخت بود؛ به حامد پیشنهاد کرد خانه ای در یکی از این شهرها تهیه و در
آنجا زندگی کنند .به او می گفت :من باورم نمی شود وقتی پنجره ها را باز می کنم از شدت ازدحامِ درختانِ سر در
آغوش هم گذاشته که از دامنۀ کوه تا قلۀ آن را پوشانده و کوهها که مثل نگهبانانِ مسلح به درختان و جنگلها شانه
به شانه گذاشته و آسمان به آن وسیعی را از چشم آدم پنهان کنند!
من دلم می خواهد در اینجا زندگی کنم؛ نه تهران را دوست دارم و نه خرمشهر را .پدرش می گفت :من که ندیده ام
اما خوانده ام که در دنیا آنقدر زیبائی های متفاوت وجود دارد که بشرهرگز با دیدن همۀ آنها باز هم نمی تواند نظر
دهد که کجا بهتر و زیباتر است! به همین جهت حکیمی گفته :کجا خوش است ،آنجا که دل خوش است! بنابراین
دختر عزیزم این حقیقت را در کلۀ ز یبایت فرو کن که مثل پرندگان تیزپرواز ،پهنۀ آسمان نیلگون را زیر بالهایت
بگیر و همۀ زیبائی های دشت و دمن را به خاطر سپرده و هر وقت دیدی پرِ پروازت خسته است ،به آشیانه ات
برگرد.
نمی شود که با دیدن هر تازگی ،ویژگی های امن خانه را رها و در جای دیگری زندگی کنی .اگر طرز تفکرت اینطور
باشد باید حامد دست از کار کشیده و یکی از این ماشینهای اطاق دار کاروان را با چادری خریده و دور دنیا راه
بیفتید! گمان نکنم در تمام مدت یک زندگی طوالنی هم مجال پیدا کردن بهترین جا و یا قشنگترین منظره را بتوان
بدست آورد!
همین است که ملته ا وطن دارند و خانه و کاشانه و اکثریتِ غیرتمند آنها دلبستۀ آب و خاکِ شهر و دیارشان
هستند.شمال جزء مملکت ما و سفر به آن بسیار آسان است .به امید خدا در آینده سالی چند بار همگی دور هم ،دو
سه هفته ای هم به اینطرفها سری خواهیم زد .فعالً باید برگردیم تهران و بعد از آن خرمشهر و بعد از آن ببینم
چطور خواهم توانست بدون برادرها و خواهرهایم که خود آن مسئله برایم مشکلی شده ،به تهران کوچ کنم.
همۀ خانواده شاد و سرحال و تازه و امیدوار ،دو روز بعد در بعدازظهر داغی از روزهای نیمۀ مرداد وارد تهران شده و
همه در جای خود مستقر ش دند .شاکر به مارال گفت :چیز عجیبی است که گرمای تهران اینهمه به نظر ما می رسد،
مگر ما از شهری نیامده ایم که الاقل ده دجه گرمتر از اینجا بوده؛ چرا فوری یادمان رفت؟ باید بگویم که در دو سه
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هفتۀ آینده دوباره مسافر همان شهر هستم؛ و مارال اضافه کرد :خیال می کنم ،هستیم کلمۀ درست تری باشد .چون
من هم خواهم آمد؛ اوالً باالخره هر زن خرده ریزی دارد و خودش بهتر می داند به چه دردش می خورد که باید جمع
آوریشان کند .همۀ زندگی من ،چهار تا قالیچه و بشقاب آنتیک و یا زنجیر طال و جواهر نبود که جابجا شدند!
به عالوه من باید مهمانی آخر و سفره را همان جا برگزار کنم .من که با تو خواهم بود ،بقیه خودشان می دانند! بدین
ترتیب با جر و بحث فراوان ،طال و حامد هم آماده و از همه مهمتر اینکه مینا و قادر خیال آمدن به تهران را نداشتند.
قادر درآنجا کار می کرد .مادرزن و پدرزن و خانه و عمو و عمه هایش در آنجا بودند با مخالفت آنها که میل نداشتند
در تهران زندگی کنند! امکان فروش باغ و خانه ها نبود ،تنها چیز قابل فروش ،تأسیسات شرکت و ماشینها بود که
برادران شاکر حوصلۀ ادارۀ انها را نداشتند و کامالً موافق با فروش آنها و کنار کشیدن از آن فعالیت و خواهان ادامۀ
زندگی بدون مسئولیت از صمیم قلب بوده و قرار بود اثاثیه طال و حامد به تهران منتقل و پدر و مادر مینا در ویالی
آنها نزدیک به دخترشان زندگی کرده و دور هم باشند.
مثل اینکه مینا همسر قادر ،منتظر فرزند دومی هم بود و این نقشه ،قابل قبول همۀ فامیل می توانست قرار بگیرد که
پدر و مادر مینا در نزدیکی فرزندشان و کمک و یاور او باشند! به قول مینا ،با هزار زحمت از تهران دل کنده و دفتر و
مطبی برای قادر دست و پا کرده اند .چه معنی دارد که دو سه یال آنجا خالی بیفتد؟ و اینجا یا دوباره جائی بخرند یا
همگی در دست و پای هم بلولند؟ به غیر از آن قادر در این مدت پنجاه مرتبه مسافر بین خرمشهر و تهران بوده؛
دلش نمی خواهد مطب و بیمارستان را رها کند ،حاال که امکانات هست بهتر است او و شوهرش در کنار بقیۀ خانواده
و بخصوص پدر و مادر خود او زندگی کنند تا قادر هم به کارش برسد.
مثل همیشه سریعاً توافق کامل بین آنها به وجود آمد .طال و حامد با حمل اثاثیه به تهران و جابجائی در ویالی دیگری
در همان خیابان ،نادر و شاکر و مارال در تهران ،قادر و مینا سر جای خودشان در خرمشهر و مادر و پدر مینا به جای
طال در همسایگی آنها دور هم باشند .با این گفتگو و قرار مدارها ،دوباره خانواده به طرف جنوب راهی و گرچه شدت
گرما در نیمۀ شهریور نفس را بند می آورد ولی با دل خوش و امید فراوان به شهر و دیار و همان خانه و زندگی که
کم و کسری در آن به چشم نمی خورد ،وارد شدند.
بازار استقبال و خوشامد گوئی و پذیرائی ،دوباره داغ داغ بود .مارال به کمک بقیۀ فامیل ،اثاثیۀ دخترش را بسته بندی
و در کارتونهای زیادی در یکی از اطاقها روی هم چیدند .به پرده ها و حتی دو سه تابلوی دیواری و لوسترها دست
نزدند؛ یعنی شاکر آن را کسر شأن خانواده دانست و آنها را برای پدر و مادر مینا باقی گذاشت.
آنچه جمع شده و در اطاق انباشته شده بود ،وسائل مورد عالقه و نیاز طال بود که سرویس خواب و مبل و صندلی هم
جزو آنها نبود؛ همچنان که یخچال و گاز هم سر جایشان ماند .شاکر به او گفته بود بسته بندی میز و مبل و خرج آن،
زیادتر از خریدن یک دست دیگر است؛ به عالوه افراد جایگزین غریبه نبوده بلکه پدرزن و مادرزنِ قادر بودند که
مصلحت نیست بجز وسائل ضروری و کوچک و یا هدیۀ عمو و عمه ،قاشق و قابلمه دنبال خودشان راه بیاندازند!
همۀ کارها تمام و اثاثیۀ انتخابی مارال و طال در کارتن ها بسته بندی و آمادۀ انتقال به تهران شد.
تا دوم و سوم مهر بعد از مراسم سفره که مهمانی خداحافظی هم نام داشت ،بودند .تنها چیزی که دم دست بود یکی
سفرۀ بزرگ همیشگی و بقچه چادرهای سفید وال گلدار مخصوص آن روز بود بقیه ملزومات را همسرانِ برادرانِ
شاکر ،شسته و رفته در اختیار مارال گذاشته بودند.همه با دل و جان او را یاری می دادند تا تکرار ِ دلپذیرِ همه ساله را
بار دیگر به انجام رساند.
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حاال مارال هم مهمان بود و هم مسافر .دو خواهر شاکر ،بچه ها و برادرانشان قول داده بودند که حتماً در تابستان
آینده مهمان آنها در تهران باشند! قول و قرار این بود که مثل همیشه سال تحویل را در خرمشهر و تاالر بزرگ ،همۀ
فامیل با هم بوده و این رسم را محترم شمرده و حفظش کنند .خیلی صحبتها کردند ولی حاجی فیضی ،پدرزن خالد و
خود او و عابد راضی به دل کندن از خرمشهر نشدند .حتی تصورش هم آنها را نگران می کرد.باالخره بسیار صمیمانه
و با صداقت ،شاکر به برادرانش وکالت رسمی داد که به هر کس و با هر قیمتی که صالح دانستند ،تأسیسات شرکت
باربری عقاب را بفروشند! در همین روزها یعنی سه روز مانده به تولد قادر و مهمانی خداحافظی ،عمه سلیمه و سعید
هم وارد شدند .آقای مهدوی در تهران همراه شیرین که مرخصی جدیدی نمی توانست بگیرد مانده بود .ولی سعید
مادرش را تنها نگذاشته و در آن بحبوهۀ گرمایِ دل آزار همراهیش کرده بود .به قول سعید آنقدر از بیمارستان
غیبت داشته و مطبش را همکاران چرخانده بودند که به زودی باید با دنیای طب و درمان خداحافظی می کرد! ولی
چاره نبود ،مادرش فعالً فقط او را داشت که باید جای مسعودِ مفقود شده را هم پر می کرد.
روز سی ام شهریور سطح کل باغ نظافت اساسی شده و یک برگ جدا از شاخه و یا گلبرگ پژمرده ای به چشم نمی
خورد .حوضِ وسیع پر از آب روشن و زالل ولی گرم و نیمه جوش بود .به هر صورت ایوان و پله و نرده و شیشه و
پنجره مثل مروار ید می درخشیدند .کولرها سرویس شده و آماده و در آشپزخانه مقدماتِ کار فردا انجام و در دو
یخچال بزرگ ذخیره بودند.
همه ساله دعوتی های سر سفره برای ظهر یعنی حدود یک تا دو بعدازظهر و امسال شلوغتر شده ،عدۀ زیادی از
دوستان و آشنایان اضافه به هر سال دعوت شده بودند .باید آخر شب همۀ بشقاب و قاشق و چنگال و حتی ملزوماتِ
فاسدنشدنی را با سلیقۀ خاص کدبانوهای حاضر بخدمت ،چیده و با خیال راحت می خوابیدند.
سالها بود که هیشه دل مارال شور می زد که مبادا کم و کسری در کار باشد و طبیعی است وقتی با فراغت و وقت
کافی کار انجام می شود  ،درصد احتمال اشتباه کم خواهد شد و این وسواس و دقت او حیرت انگیز می نمود! قرار شد
کسی در تاالر بزرگ رفت وآمد نکند .مهمانان از تهران آمده و همۀ ساکنین ،شامِ آن شب را در ویالی طال که مبل و
صندلی و وسائل پذیرائی به اندازه کافی در آن بود دور هم ،ایستاده و نشسته خوردند .صحبت از تاریخ و روز حرکت
آنها به تهران بود که باالخره به سه روز بعد موکول شد.
همچنان که کار سالیان دراز گذشته بود ،همۀ مردان فامیل می باید در دو ویالی طال و قادر جابجا شوند و تا موقع
رفتن خانمها همانجا بمانند! به جز صابرِ کوچک ،بقیۀ پسرها آنقدر بزرگ بودند که رفت وآمد آنها به عمارت بزرگه
ممنوع اعالم شود .قادر هم مسئولیت نگهداری صابر را بر عهده گرفت و قول داد طوری او را سرگرم کند که مزاحم
مادر باردارش نشده و ده دفعه از پله ها پائین و باال نرود.
دو برادز شاکر هم با خودِ او در منزل قادر نشسته و راجع به خریداری که بنا بود فردا به دفتر شرکت باربری آمده و
قرارداد امضاء کنند ،حرف می زدند .با در نظر گرفتن اینکه مسئله قیمت پیشنهادی آنها مورد قبول برادرانِ
عربشاهی نبود ،مشکل می شد پذیرفت قضیۀ فروش به سادگی انجام پذیرد .برای رفع هر اشکالی شاکر قبالً وکالت
رس می و محضری به دو برادرش و همچنین شوهرخواهرش داده بود که اگر به توافق رسیدند ،او مجبور به بازگشت
دوباره از تهران و امضاء قرارداد نشود.
کاری نمانده بود که فکر آنرا نکرده باشند و باالخره موقع استراحت فامیل رسید و هر کسی به اطاق و رختخواب
خودش خزیده تا فردا مجبور نباشند به قول عمه سلیمه تا لنگ ظهر بخوابند و کارها را به هم بریزند.
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از صبح زود دوباره جنب و جوشِ بیداری و حیات در بین افراد خانواده به چشم می رسید .انصافاً هر کس کار مثبتی
انجام میداد .آشپزخانۀ پائین هم در این فعالیت سهم اصلی را داشت .تهیه غذاهای مختلف و آش رشتۀ مخصوصِ
مارال ،که بوی پیازداغ و نعنای آن حتی در گرمای بی حدِ ساعت دهِ صبح ،با بوی حلوا و زعفران و گالب می توانست
اشتها را برانگیزد؛ به مشام فامیل می رسید .معموالً آش رشته ،مخصوص سرمای زمستان بوده و نباید در لهیب
گرمای سی و یکم شهریور دلپذیر باش د اما این سنتی بود که سی و چند سال آنرا نادیده نگرفته بودند و حاال هم
فضای خانه آکنده از عطر سبزی و کشک و شله زردِ سر سفره بود.
نزدیک ظهر ،قدح های تزئین شدۀ آش و بقیِۀ غذاهای آماده ،سراسر سفره را پوشانده و آنچنان جلوه و جاللی به آن
بخشید که همه به سلیقۀ م ارال آفرین گفتند .نظیر همین تشکیالت در وسعت محدودتری در منزل قادر و روی میز
ناهارخوری بزرک ،برای آقایان چیده شده بود .یک عده از فامیل عربشاهی در ویالی سابقِ طال که به پدر و مادر مینا
واگذاشته شده بود ،به عنوان مهمان از طرف پدر و مادر مینا و سه چهار خانمی که کمکش می کردند پذیرائی می
شدند.
ساعت یازده بنا بود که برادرانِ شاکر برای مذاکره با خریداران به دفتر شرکت باربری بروند .به بهانۀ گرما و اینکه
معامله همین امروز که انجام نمی شود ،دکتر سعید را برای گفتگو و اطالع از مظنۀ پیشنهادیِ آنها با خواهش و تمنا
به دفت ر فرستادند و گفتند به خاطر اینکه بی احترامی به خریداران نشود همراه وکیل یکی دو نفر از اعضای خانواده
هم باشند ،محترمانه تر است .شوهرِ عمه سعاد ،آقای فیضی که خود یکی از شرکا بود با بی میلی ولی به عنوان
صاحب نظر ،سعید را همراهی کرد .قرار شد حدود دو بعدازظهر ،برای بازگو کردن صحبتهای رد و بدل شده و صرف
نهار به منزل برگردند.
از یک بعدازظهر ورود مهمانان شروع شد و همه با دلتنگی از خبر جابجائیِ دائم مارال و خانواده اش در این دیدار
آخر ،سر سفره او حاضر شده بودند .تقریباً نزدیکیهای ساعت دو بعدازظهر همه آمده بودند .مارال با همسران خالد
و عابد در ایوان ایستاده بودند و به مهمانان خوشامد می گفتند .گلین بانو گفت :گرچه شما از همراهی با ما منصرف
شدید و باید بدون شما در تهران زندگی کنیم ولی راستش را بخواهید از اینکه امیدی مثل شما در اینجا دارم که
ریشه در خاک خرمشهر دوانده و ع زیز و یاور سالهای دراز زندگی من و از خواهر برایم مهربانتر بودید ،خوشحالم
می کند .هر وقت بخواهم می توانم با جرأت و بدون تعارف به سراغتان آمده ،هم دیداری تازه کنم هم اینکه ساعتی
به تماشای درختان باغ و دیوار و در و پنجرۀ ساختمان نشسته و یادِ روزهای شیرین گذشته را که بدون اغراق ،وجود
گرامیِ مرحوم حاجی بابا و مادر جون و نفس گرم و قلب همیشه یاور شماها آن را برایم شیرین کرد ،تجدید کرده و
دعا کنم .خدا را شکر که در این منزل به روی ما بسته نشد و غریبه جای آشنا را نگرفته و خاطرات جوانی ما و
کودکیِ بچه هایمان زیر لگد ناآشنا محو نشده اند!
گرچه تغییر عقیده شماها راجع به مسافرت تهران برایم درد بزرگی است ولی در عوض انشااهلل تابستان ،شما در
تهران و زمستان و عید ما اینجا و دور هم جمع می شویم .مواظب قادر و مینا هم باشید ،همانطوری که به من لطف
داشتید!
ورود یک عده مهمان جدید و خوشامدگوئی و تعارف به آنها که بعد از برداشتن چادرهای معطر و سفید وال گلدار
که روی میز چیده شده و به سر انداختن آنها منتظر شروع مراسم بودند ،سخن آنها را ناتمام گذاشت .غلغله بود؛
خانمها در جای خودشان نشسته و هوای مطبوع ایجاد شدۀ کولرهای گازی و جاللِ روحانیِ سفره و رقص و حرکت
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عابدانه و لرزانِ شمعهای فراوان و روشنِ سر سفره ،آنها را در عالم خلسه و راز و نیاز فرو برده و تعجب انگیز بود
که از عدۀ به آن زیادی ،صدائی درنمی آمد؛ همه احتراماً ساکت بودند .طال همان دمِ در نشسته بود .مینا چند لحظه
پیش بلند شده و از در بی رون رفته و طال ،مادر و زن عموهایش را دید که وارد و در گوشۀ جنوبی سفره نشستند.
آنگاه بود که همۀ کائنات به لرزه درآمد .در و شیشه و پنجره و زمین و زمان لرزید .غرش سهمگین و غریو
فروریختن سقف گنبدی و نیلگون آسمان با همۀ سنگینی و عظمت ،چنان وحشتی آفرید که صدای فریاد و شیون
آنهمه زنِ بی پناه و سردرگم را که راه فراری می جستند ،نامحسوس و مانند وزش باد مالیمی در البالی مزرعۀ گندم
و ساقه های آن به گوش رساند ! در حالی که فریاد واویال از حفرۀ گشوده شدۀ آسمان حتماً به گوش مالئکِ اشک در
چشم ملکوت هم رسیده بود و هیاهوی به پا شده از عمل دژخیمان زمینی که بی هدف و بدون شرم از محتوی معنای
آلوده تجاوز به حریم امنیت آب و خاک دیگران اعمال کرده بودند نتوانست درآن وانفسای زمان ،مانع رسیدن ناله
های بسیاری از انسانها به عرش باریتعالی شود.
آنروز شوم و خانه خراب کن سی و یکم شهریور هزار و سیصد و پنجاه و نه ،حملۀ ناجوانمردانه و غیر قابل بخشش
وتوجیه دشمن به شهر و زندگی و آبادی های ما بود!!
***
در آن بیراهۀ ناآشنا معلوم نبود که آنهمه جماعت به هم فشردۀ سواره و پیاده به کجا می روند .از دوردستها هنوز
صدای خمپاره و گلوله بگوش می رسید .ماشینها نمی توانستند از هم سبقت بگیرند؛ به اندازۀ کافی جاده ناهموار و به
عالوه عده ای پیاده و بهت زده در آن پراکنده بودند.
بیشتر از همه مسئول بدون تعهد ،نفر اولِ کاروانِ غمزدۀ در حال رانندگی بود .چون خواه و ناخواه بقیۀ ماشینها دنباله
روی راه او بودند! او راننده کامیونتِ چادردارِ به گرد و خاک نشسته ای بود که روی درهایش عالمت مخصوصِ
شرکت باربری عقاب با شکل عقابِ پر و بال گشوده ای نقش بسته بود .سه نفر سرنشین قسمت جلوی ماشین بودند؛
راننده و دو مرد همراه او که سر در گریبان فرو برده و بی خبر از خود و اطراف ،با هر تکان ماشین و افتادن در
دست انداز و چاله چوله های جاده که دائماً تکرار می شد ،مانند آدمهای خوابیده سرشان به چپ و راست و جلو می
افتاد.
از ناهمواری سطح پشتیِ این کامیون کوچک با پهن کردن چند زیرانداز ضخیم ،اندکی گرفته شده و تا جائی که
ظرفیت داشت پراز مسافر بود .و بین آنها مارال و دخترش طال و سلیمه و سعاد عربشاهی وسعید مهدوی ،پسر سلیمه
دیده می شدند.
دو نفر از آنان تقریباً بی هوش و مچاله در میان پوششی که می شد آنها را سفید گلدار نامید افتاده بودند .دو دختر
عربشاهی در یک گوشه و دکتر سعید مهدوی مبهوت و متحیر در میان خانواده خود و بقۀ سرنشینان که کسی از آنها
را نمی شناخت نشسته بود .صدا از کسی درنمی آمد و آنقدر بهم فشرده و ناراحت در پشت ماشین ،خود را چپانده
بودند که هیچ حرکتی امکان پذیر نبود.
تاریکی شب جای غروب دلگیر را گرفت .آسمان هم دل و دماغ درستی نداشت؛ ستاره ها تک و توک و رنگ باخته
در دوردستها کورسو زده و بقیۀ اختران پشت ابرها پنهان شده بودند .مثل اینکه مایل نبودند از راه دور هم شاهد
اندوه و دربدری این قافلۀ ماتمزده باشند .دکتر سعید به چشمهای مبهوت و خیرۀ مادرش نگاهی کرد! بدتر از همه
گلین بانو و طال ،مدهوش در تیررس نگاهش قرار داشتند.
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حاال کمی خوشحال بود .پردۀ سیاه شب آنچنان بر سر آنها افتاده بود که دیگر چیزی نمی دید ،هرازگاه صدای ناله
ای به گوش می رسید ولی معلوم نبود کدام سینه را شکافته و از لب چه کسی بیرون می جهید .سعید تکیه گاهی برای
سر خود روی زانوانش یافت و شاید هم خوابید.
آنقدر پیش رفته بودند که سپیدۀ سحر دمیده و اندکی بعد خورشید طلوع کرد .روشنائی فراوان صبحگاه ،چشمهای
ناباور زیادی را از هم گشود .مردم خیال می کردند آنچه به نظرشان رسیده کابوس بوده و با بیدار شدن ،اگر خواب
هولناکی هم دیده اند تمام شده و دوباره ه مه چیز به جای خود برگشته و همان خواهند شد که قبالً بودند .اما با چشم
گرداندنی فهمیدند بیدارند! و همۀ اتفاقات واقعی بوده و زندگی ها به باد رفته.
سعید باز هم مادرش و بقیه را دید .سلیمه بی صدا اشک می ریخت و خاله سعاد دائم سرش را به چپ و راست تکان
می داد و ما رال و طال هم بی هوش و نه انگار که زنده هستند ،خواب بودند .با وجود اینکه جای جنبیدن نبود ،کمی به
جلو خزید؛ دست خود را جلوی بینی طال و مادرش گرفت .شکر خدا نفس داشتند .آهسته به مادرش گفت یک
طوری سر طال را روی شانۀ خود بگیرد و بعد با هزار زحمت کلۀ مارال را به شانۀ طال تکیه داد .خسته و گرسنه و
تشنه راه را ادامه دادند و هنوز به جائی آشنا نرسیده بودند .ماشین آنها ایستاد؛ کسی نمی دانست چه خبر است؟
سعید جستی زده و از آن بیرون پرید و دید عده ای دور ماشین ایستاده اند! دلش فرو ریخت ولی از لحن کالم و
حرف زدنشان فهمید دشمن نیستند! دلش آرام گرفت.
شوهر خاله سعاد و آقای مفیدی ،رانندگانی ماهر و قابل و گویا نوبتی از دیروز بعدازظهر تا حاال رانده بودند .به
یادشان نماند ،چند روزه و چطور از خرمشهر به تهران رسیدند؟ چه خوردند و چه نوشیدند و کجاها توقف کردند؟
دکتر سعید یادش می آمد چندبار به زحمت پیاده شده و آب قندی تهیه و به مارال و طال نوشانده و لقمه نانی هم به
مادر و خاله اش رسانده است .بعد از دور شدن از محل اصلی آتش ،نمی دانستند دامنۀ آن تا کجا گسترده شده؟ آیا
به اینجا هم رسیده یا نه؟
چند نفر از سرنشینان ماشین که ارتباط و آشنائی با یکدیگر و حتی راننده و خانواده عربشاهی نداشتند از معرکه
گریخته و خود را در آن جا داده بودند ،در جاهای مختلفی پیاده و پی کارشان رفتند.
باالخره خانواده به تهران رسید .باز هم غروب دلگیر دیگری پیش رویشان بود .تا خیابان هدایت آرام راندند .هنوز
کامالً شب نشد ه بود ولی خاموشی چراغهای خیابان ،سیاهی شب را نشان می داد .وقتی به در منزل رسیدند ،خانه هم
غرق در سکوت و تاریکی بود .سعید پائین آمد و در بزرگ ورودی را با کلیدش باز کرد و به داخل رفت .تعجب می
کرد چطور کسی با اینهمه سر و صدائی که او به راه انداخته ،متوجه ورود تازه واردی نشده؟گرچه جز پدر و
خواهرش کسی در آنجا نبود ،ولی باالخره یکی باید می شنید! از سرسرای عمارت که رد شد ،فریاد زد شیرین؟ بابا
کجا هستید؟ در گوشۀ غربی اینجا اطاقی بود که معموالً ازآن استفاده نمی شد ،چون پنجره ای به بیرون نداشت ولی
سعید متوجه شد که در آن ظلمات ،نور باریکی از الی در نیمه بازِ آنجا به بیرون جاری است .به آن طرف رفت و
صدای گویندۀ رادیو را شنید و در را با فشار باز کرد و شیرین و پدرش را در اطاق بدون برق در حالی که هردو
سرشان را برای شنیدن خبرها به رادیوی باطری داری چسبانده بودند ،در روشنائی شمع لرزانی که در گوشۀ اطاق
کورسو می زد دید.
با ورود او به اطاق ،هر دو نفر از جا جسته و پدرش بی اختیار شروع به های هایِ گریه کرده و دائم تکرار می کرد،
می دانستم تو حتماً زنده هستی ولی مادرت کو؟ سعید گفت :نیم ساعت پیش رسیدیم تهران ،دارند می آیند تو.
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یعنی با ید کمکشان کرده و بیاوریمشان! اوضاع بسیار آشفته است ولی حاال چیزی برای گفتن ندارم ،فقط باید
بیاوریمشان باال چون گلین بانو و طال با پای خودشان نمی تواند به اینجا برسند!
شیرین به طرف در دوید و گفت :آنها هم اینجا هستند؟ سعید جواب داد :ظاهراً بله و اما واقعاً را نمی دانم و به عالوه،
خاله سعاد و شوهرش و شوهرخاله وجیهه هم هست ،با آقای مفیدی و یک کامیون کوچک خودمان را به اینجا
رساندیم؛ خدا می داند چطوری رسیده ایم؟ آنها بماند برای بعد! فعالً یک طوری دو مدهوش را بکشانیم باال ،بقیه
افتان و خیزان خودشان خواهند آمد.
آ قای مهدوی هم به دنبال پسر و دخترش در تاریکی رو به در خانه راه افتاد .سعید پرسید :چرا اینجا آنقدر تاریک
است ،مگر برق نداریم؟ آقای مهدوی جواب داد :مثل اینکه خبر نداری ،فردگاه مهرآباد و چند جای دیگر تهران
بمباران شده و در وضعیت اضطراری هستیم! من و شیرین در این چند روز صدبار مردیم و زنده شدیم؛ فکر می
کردیم همۀ شما مرده اید ،دستمان هم به جائی بند نبود .سعید گفت :نه ،همه نمردیم ولی خیلیها مردند! یعنی
حقیقتش از فامیل ،جز همین چند نفر کسی نمانده و اگر هم مانده ما خبر نداریم.
واقعیتی غم انگیز و طوالنی است ،هیچ کدام از آنها نمی دانند حتی مادرمان هم بی خبر است .از آنچه گفتم یک کلمه
برای او بازگو نکنید چون سکته خواهد کرد؛ راهی پیدا کنیم ببینیم چه خاکی به سرمان باید بریزیم.
چند روز بود که بغض فروخفته در گلو ،او را داشت خفه می کرد و نمی توانست آن را بیرون بریزد .ناسالمتی او یک
مرد بعالوه دکتر و باعث تسالی مادر و فامیلش بود ولی حاال در پناه پدر و خواهرش مهار گریه را رها کرد و با سر و
صدا به پهنای همۀ صورتش اشک ریخت.
باالخره فاصلۀ بین عمارت و در منزل تمام شد! و به دم ماشین رسیدند .مردها بدون تکلیف و سرگردان دم ماشین
ایستا ده بودند .در بین خانمها هم که در پشت کامیون بودند ،نشان یا توانی برای پیاده شدن و یا تمایلی به حرکت
دیده نمی شد! خدا می داند با چه مصیبتی دو مدهوش و حتی آنانکه چشمان باز و ظاهراً هوش بودند به خانه کشانده
شدند!
طال و مارال را در اطاق دیگری دراز کردند؛ طوری کنترل خود را از دست داده بودند که مانند دو انسان عقب افتادۀ
ذهنی ،احساس شنوائی و گویائی و درک اینکه چه کسی با آنها حرف می زند و یا در کجا هستند برایشان غیرممکن
می نمود! با وجود جثۀ ظریف،هردو آنچنان سنگین می نمودند مثل اینکه هرکدام صدکیلو وزن داشتند و این مسئله،
جابجائی آنها را چنان مشکل کرده بود که وقتی سعید و شیرین با پرتاب بالشی زیر سرشان آنها را در اطاق دراز
کردند ،عرق به سر و کله شان نشسته و گوئی یک تن بار ناهموار و بددست را جابجا کرده اند!
باالخره هردو نفسی کشیده و کج و کوله رواندازی به رویشان انداخته و اطاق را ترک کردند .شیرین مأیوسانه گفت:
سعید خبرهای بدی شنیدیم ،تو که در محل بوده و بچشم خودت دیده ای بگو چه شده و بقیه کجا هستند؟ و اصل
ماجرا چیست؟ سعید اشکریزان و با صدای خفه جواب داد :من صحرای محشر را بچشم خود دیدم؛ زبانهای از دهان
بیرون افتاده و لهی ب آتش و دود جهنم ،فکر نمی کنم تا آخر عمر وحشت آنچه را که دیده ام بتوانم فراموش کنم.
آنچه بجا مانده همین آدمها هستند که می بینی!
از منزل باغ حاجی بابا جز کوهی از شیشه شکسته و آجر و خاک و سنگ که از آنها شعله آتش زبانه می کشید ،چیز
دیگری بیاد ندارم .شیرین دو دستی به سرش کوبید و گفت :یعنی همه مردند؟ سعید با آه و حسرت جواب داد :کاش
همینطوری مرده بودند؛ آنها زیر آوارها مانده ،سوخته و مدفون شدند! به تو اعتراف می کنم اگر تا بحال سرپا مانده
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ام به خاطر حفظ و نگهداری از مامان و خاله سعاد و گلین بانو و طال است و می دانم یکی دو ساعت بیشتر دوام
نخواهم آورد و نمی دانم چند روز باید گرفتار رختخواب و نقش زمین باشم؟
شیرین با آهی سوزان گفت :حاال موقع این حرفها نیست ،باید به پیامهای رادیو گوش کرده و به بقیه هم برسیم .من
و بابا دائم از رادیو می شنویم که می گویند چراغها را خاموش کنید و یا این صدائی را که می شنوید عالمت خطر
است و احتمال حملۀ دشمن وجود دارد ،فوری به پناهگاه بروید و تا اعالم وضعیت عادی از آنجا خارج نشوید! ولی
من و بابا به کدام پناهگاه باید می رفتیم؟ تنها کاری را که کردم و می دانم ابداً درست نبوده ،ترک پست و مسئولیتم
در بیمارستان است! که به خاطر پدرمان انجامش دادم؛ نمی توانستم او را با قلب مریضش تنها رها کرده و سر کارم
بروم .بابا هم منزل را ترک نمی کرد که الاقل همراه من در بیمارستان باشد.
ما از آن اطاق گوشه ای تکان نخورده ایم .دوستان می گویند باید پشت پنجره ها پردۀ تیره کشیده و به شیشه ها
نوار چسب بزنیم ،فکر کردی من اینهمه پرده را باید از کجا تهیه می کردم؟ فقط به خاطر ایمنی پرده های سالن را
کشیده و به هم سنجاق زدم .پشت پنجرۀ آشپزخانه ،چادر زینت خانم نظافت چی را با میخ بند کرده و فردا خیال
دارم به بقیۀ در و پنجره ها سر و سامان بدهم.
بابا آنقدر نگران و ذلواپس بود که من خدا خدا می کردم در این اوضاع ناجور ،کارش به بیمارستان قلب و یا
اورژانس نکشد! من که از خانه بیرون نرفته ام ولی شنیده ام خیلی از خانه های تهران ویران شده؛ راست و دروغش
را نمی دانم .فردا باید به همۀ شیشه ها ن وار چسب بزنیم.برای پیشگیری الزم است که اگر بمب و موشک این
نزدیکیها افتاد ،شدت انفجار شیشه ها را به سر و چشممان پرتاب نکند .خدا کمکمان کند ،منزل ما هم بد جائی است
و می گویند این طرفها ایمنی ندارد و خیلی در خطر حمله هستیم.
چه می دانم ،من بابا را یک لحظه ول نکرده و بیرون هم نرفته ام .سعید جواب داد :خطر این طرف و آن طرف ندارد،
اجل و رسیدن آن حرف اول را می زند!
دوباره شیرین با صدای آهسته پرسید :باالخره تو می گوئی چه شده؟ دلم شور میزند و خیالهای خیلی بدی می کنم و
اشکریزان ادامه داد :دلم گواهی می دهد که قضیه اصلی ،خیلی بدتر از این جزئیات است که تو گفتی و من دیدم .ترا
قسم می دهم به روح حاجی بابا و خاک مادر جون به من راستش را بگو؛ اگر مصلحت نمی دانی ،چیزی به بابااینها
نمی گویم و غیر از آن مگر همۀ شما از یک جا نمی آئید؟ تو نگوئی بقیه که خواهند گفت.
سعید ،مرد قوی و پهلوان صفت مثل بچه ها اشک می ریخت و مچاله و خرد شده کنار دیوار نشسته و سرش را روی
زانو گذاشته و ناله می کرد؛ ناله ای جگرسوز از درون سینه اما بی سر و صدای زیاد! به شیرین گفت :باید خودم را
جمع و جور کنم و به بقیه برسم .اگر با اینهمه درد که در دلم تلنبار شده تا فردا صبح زنده ماندم ،همه چیز را برایت
خواهم گفت .مسأله از رل بازی کردن و خودداری گذشته ولی تا کی می شود حظ ظاهر کرد .بیا برویم به مامان و
خاله و آقایان برسیم.
بعد هم فکری برای زن دائی و طال دارم .آنها را زیر سِرُم می گذاریم! ترکیبی از داروی آرامبخش و تقویتی؛ اینطوری
بدون غذا و آب حتماً از پا خواهند افتاد و باید به دادشان رسید .وقتی از راه دهان نمی توانند چیزی بخورند و تحمل
کنند ،از راه رگها آن را می رسانیم؛ عجب بدبختیِ عجیبی است! نمی توانم به دل راحت گریه هم بکنم و بهتر است
قبل از هر کار و اینطرف و آنطر ف چرخیدن ،سرم آن دو نفر را که حتماً آسان هم نخواهد بود وصل کنیم و تو
مواظبشان باش و بعداً من می روم سراغ مامان و خاله سعاد.
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راستی نگفتی خاله وجیهه چرا همراهتان نیست؟ سعید جواب داد :من به تو می گویم از جهنم فرار کرده و به اینجا
رسیده ام و تو سراغ فرشتگان ب هشت را از من می گیری! گفتم که بماند برای بعد .نفس ندارم ،تو برو و صندلی به
من برسان که با استفاده از آن و در این تاریکی کورکی سرمهای لعنتی را یک طوری به این طفلکها وصل کنم؛ یا باید
فکر دیگری بکنم.
چند دقیقه بعد شیرین با یک آویز لباس متحرک که آنرا در گوشۀ سرسرا برای آویزان کردن چتر و بارانی و پالتو
گذاشته بودند ،نفس زنان برگشت که بهتر از آن نمی شد .و برادرش رفت و هردو بطری سرم را که از اطاق خودش
و به زحمت و کورمال کورمال پیدا کرده و همراه با دو آمپول قویِ آرامبخش که وارد دو بطری کرده و آمادۀ استفاده
بود با دقت به رگ دستهای مارال و طال تزریق و مواظب جریان دارو در لولۀ پالستیکی و ورود آنها به رگ آن دو نفر
شد .چند دقیقه دیگر هم نشست و در روشنائی بی جان و رمقِ شمع نیمه کاره ای ،از بی عیب بودن کارش مطمئن
شده ،شمع را هم در گوشۀ اطاق و پشت یک صندلی گذاشت که جلوی پخش همان نورِ نیمه جان راهم مهار کند! و به
جمع آوارگان درماندۀ دیگر فامیل پیوست.
از گرسنگی نای نفس کشیدن هم نداشت .خستگی هم خارج از تصور می نمود .شیرین چای دم کرده و در گوشۀ
سرسرا سفره ای پهن کرده و مقداری نان و پنیر و نیمروی فراوانی را در سفره گذاشت .کسی منتظر دعوت میزبان
برای خوردن نشد؛ تحمل درازمدت گرسنگی و تشنگی ،تعارفات معمول را از بین برده بود .همگی با وجود آنهمه بی
سامانی و دل شکستگی مثل قحطی زده ها غذا را بلعیدند .شیرین چند لیوان چایِ بزرگِ تازه دم را با سینی توی
سفره گذاشت .بعد از خوردن غذا و نوشیدن چای ،مسافرانِ خسته کمی به خودشان آمدند!
کسی جرأت آغاز سخن را در خود نمی دید.آنچه به گوش می رسید صدای آههای شکسته در گلوی آنها بود .واقعاً
کسی نمی دانست چه شده؟ آقای مفیدی به سعید گفت :آقای دکتر ،با اجازۀ شما و خانمها می خواهم گوشۀ سرسرا
در زیر پله ها بدو ن اینکه جلوی دست و پا را بگیرم دراز بکشم و بخوابم .فکر می کنم اگر این لطف را در حق همه
بکنید خیلی عالی می شود که بالشی چیزی به آنها بدهید تا بدون پخش و پال شدن در همینجا بخوابیم .اگر زنده
ماندیم و صبحِ فردا را دیدیم ،فکر خواهیم کرد که چه باید بکنیم؟در ضمن خواهش می کنم زحمت بکشید و ماشین
را بیاورید تو؛ شکر خدا جا وسیع است اما من دیگر نمی توانم تکان بخورم.
شوهر عمه وجیهه گفت :معلوم است ،بیشتر راه را شما پشت رل بودید .من اینکار را می کنم ،خیالتان راحت باشد! از
همۀ ما خسته تر شما هستید؛ و از جایش بلند شد .این اولین کلماتی بود که در این مدت بین آنها رد و بدل شده و به
گوش همه رسیده بود .چون از موقع خروج تا حاال حاکم بر فضای بین آنها ،سکوت بی امان بود؛ همه می ترسیدند
مبادا با شکستن دیوار سکوت ،حقیقت دردناک مثل مار واقعی از پشت آن بیرون خزیده و محیط را ناامن و غیرقابل
سکونت برای تن خسته و دل دردمندشان کند!
فعالً بازگوئی آنچه که همه اش را هم نمی دانستند ،مصلحت نبود.عمه سلیمه و عمه سعاد مثل موجوداتی که از سایر
سیارات آمده اند با نگاه ناآشنا و مخدوش به دوروبر خود خیره و حتی یک کلمه هم حرف نمی زدند .بعد از چند
لحظه شیر ین ،بیچاره و نیمه جان بالشی همانجا به زور زیر سر خاله و مادرش گذاشت و چادر خودشان را
رواندازشان کرد.مطمئن بود که بزودی همه به خواب سنگینی فرو خواهند رفت؛ خواب کاملِ بی خبری.
بدون آگاهی از یک دقیقه بعد که آیا وضعیت قرمز اعالم خواهد شد و یا نه؟ دکتر سعید و شیرین را به فکر واداشته
بود که آیا حل کردن قرصهای قویِ خواب آور در استکانهای چای صالح است؟ اگر احیاناً حمله ای شد چطور اینهمه
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آدمِ بدون هوش و گوش را باید بیدار و به جای امنی بکشانند و نتیجه گرفته بودند هیچ جائی را ندارند که در آن پناه
بگیرند ،الاقل بهتر اس ت همه در خواب بمیرند و باالخره قرص را به خورد همه دادند؛ من جمله خود سعید که با
آگاهی آن را فرو داده بود.
فقط شیرین داوطلب بیدار ماندن و کشیک شد و این کاری بود که برای آسودگیِ مقطعی در آن زمان از دست او و
برادرش برای کمک به سایرین برمی آمد .آقای مهدوی هم در کنار بقیه از پا افتاد! سعید سعی می کرد دیرتر
تسلیم خواب و بی خیالی شود اما دست و پایش از شدت ضعف و خستگی می لرزید .شیرین به او گفت :سعید جان
چرا بیهوده تالش می کنی که اثر قرصی را که به میل خودت خورده ای خنثی کنی؟ ناسالمتی مثل اینکه من هم
دانشکده دیده هس تم و گویا اسم آن دانشکده هم پرستاری بوده؛ فقط اینجا بیمارستان نبود ،که بدبختانه شد .پس
بخواب ،من مسئولیت همه را قبول و تا صبح کشیک خواهم داد!
برو یک گوشه سرت را بگذار زمین ،صبح هزار بدبختی داریم .از سِرُم های زن دائی و طال هم نگران نباش ،به موقع
آنها را ب سته و کنار می گذارم .فقط من و تو می توانیم کاری کنیم ،اینطوری که پیداست همه زمینگیر شده اند؛ الاقل
کاری کنم که تو سرپا بمانی.
سعید آرام به طرف اطاق رفت و نگاهی به صورت مارال و طال انداخت .با دیدن چشمهای بسته و خواب سنگین و
نفسهای آرام آنها خیالش آسوده شد .همان گوشه کنار بدون بالش و روانداز ،هنوز سرش به زمین نرسیده آنچنان
خوابید که گوئی در رختخواب حریر و پرنیان و بالش و تشکِ پر قو آرمیده است!
حرفهای شیرین متواضعانه بود و سعید هم آنرا می فهمید .سالها بود که او فارغ التحصیل و در یکی از بهترین
بیمارستانها ،سرپرستار اطاق عمل و غالباً دسیار اولِ جراح مربوطه بود .فکر ازدواج و تشکیل خانواده را با داشتن
امتیازات کافی مثل سر و شکل خوب و خانوادۀ ممتازو مورد تأیید ،به هر دلیل به طور کلی کنار گذاشته و تنها به کار
و مسئولیت خودش متعهد بود .عقیده داشت و علناً هم می گفت که چرخۀ جهان بدون ازدواج کردن و بچه و شوهر
داشتنِ او هم در گردش خواهد بود!
اگر کسی به او ایراد می گرفت که روش غلطی را انتخاب کرده ،می گفت :من میل دارم اینطور زندگی کنم ،بگذارید
بقیه با اعمال درست خود کار دنیا را راه بیاندازند .در مقابل میلیونها کار صحیح ،یک عمل غلط حتماً نخواهد توانست
مخرب باشد!
همۀ اینها بعد از مهاجرت برادرش مسعود ،بیشتر و علنی تر از قبل گفته می شد .او برای شانه خالی کردن از ازدواج،
مصمم و در جواب دادن به سؤاالت گستاخ تر شده بود .شیرین متفکر گوشۀ اطاق طال و مارال ،به دیوار تکیه کرده و
پاه ایش را دراز کرده بود و به صورتِ آنها که در پرتو شمعِ نیمه تمام چندان هم دیده نمی شد نگاه می کرد!
آنچه مایۀ امیدواریش بود ،تنفس آرام و صحیح و خواب سنگین و بی خبری از دنیای واقعیات را برای آنها به حساب
می آورد .بعد از تمام شدن سرم ،آنها را بست و جمع و جور کرد و رخت آویز را کنار گذاشت و پیش پایشان دراز
کشید .مقصودش یک استراحت و خواب خرگوشی بود .یکی دوبار هم در نور چراغ قوه ای که در دست داشت
بیرون از اطاق و در سرسرا به صورت همۀ مدهوشانِ ولو شده نگاه کرد و اینبار با قصدِ یکی دو ساعت خوابِ واقعی
به اطاق برگشت .چ یزی تا صبح نمانده بود؛ ساعت این را می گفت .ولی الزم دید بخوابد .به قدری غیر مجهز و
ناراحت دراز کشیده بود که بیشتر از دو ساعت دوام نیاورد .از شدت درد کمر و گردن و شانه ،چشمها را باز
کرد.روشنائی صبحگاهی از روزنۀ باریک و ناچیز پرده ها ،انوار خود را تا جائی که زورش می رسید ،بی دریغ در
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سطح اطاق و سرسرا گسترده بود .چشمها را بیشتر گشوده و یاعلی گویان از جا جست و به آشپزخانه رفت .صبح
شده بود ،باید هرچه به دست و عقلش می رسید برای یک صبحانۀ دسته جمعی آماده می کرد و تا جماعت غمزده و
دربدر بیدار شوند آرام کارها را روبراه می کرد.
روی یکی از صندلی های آشپزخانه نشسته و مشغولِ به ردیف کشیدن اتفاقات و دیده و شنیدۀ غروب دیروز و نتیجه
گیری از آنها شد .بسیار کار مشکلی به نظر می رسید و قدرت فکریِ او از تنظیم وقایع عاجز بود و جوابی برای چراها
پیدا نمی کرد! ولی مطمئن بود اگر چیزی هم بیابد ،دلپذیر و راضی کننده نخواهد بود .پس چه اصراری داشت که
پوستۀ ضخیم دور حادثۀ اتفاق افتاده و مشکوکی را که مطمئن بود دل آزار است به این سرعت و بزور گشوده و
فاجعۀ درون آن را ببیند؟ با خودش گفت :درست مثل این است که بدانم درون بسته ای بمب گذاشته اند و با
سماجت بخواهم بازش کنم ،آیا انتظار نتیجه ای جز انفجار و تکه تکه شدن خودم را می توانم داشته باشم؟
صبر می کنم سعید بیدار شود ،به بهانۀ خریدن نوار چسب برای شیشه ها از خانه بیرون می رویم .فرصتی بدست می
آید که دور از همه از زبان او بشنوم چه پیش آمده .البته می دانم ،نه تنها من بلکه تا حاال البد بیشترِ مردم دنیا هم
خبر شده اند.بمب و موشک و توپ خمپاره که چون و چرا ندارد؛ می کشد و می درد و به آتش می کشد .ولی چطوری
این چند نفر مانده اند ،بقیه کجا بوده اند و یا اینها کجا بوده اند که سالم هستند؟
در سکوت آشپزخانه و ه یاهوی درون قلب و فکر شیرین صدای قلقل سماور با بخار آب جوش ،مثل فریاد لکوموتیو
به گوشش می رسید .از صدای تک سرفه ای آنچنان از جایش جست مثل اینکه صفیر یک گلوله را بیخ گوشش
شنیده باشد! اما صدای سعید بود که صبح بخیر آرامی گفت و فهمید که شیرین را ترسانده .ویران و ازهم پاشیده و
ژولیده خود را روی صندلی دیگری رها کرد .خواهرش برای او چای ریخته و روی میز گذاشت.سعید بدون اشتها و
مطابق عادت لقمه نانی به دهان گذاشته و مثل آدم آهنی چائی را یک نفس نوشید ،حرفی برای گفتن نداشت!
برای سرکشی به مارال و طال به اطاق انتهائی رفت ،کمی پرده ها را کنار زد .بطری های خالی و چوب لباسی گوشه
اطاق بودند .از رنگ بشره آندو فهمید حالشان خیلی بهتر شده و در خواب بی خبری از اتفاقات چند روز گذشته می
روند قوای تحلیل رفتۀ جسمیِ خود را بازیابند.
به سراغ بقیه رفت .همه در گوشه ای مچاله و یا رها شده از خود خواب بودند و طوری سنگین خوابیده بودند که انگار
نصفه شب است و قرار است چند ساعتی آسوده استراحت کنند .فهمید تأثیر دارو،روی معدۀ خالیِ آنها بیش از اندازه
بوده و بدش هم نیامد که فعالً همانطور که هستند باشند!
دوباره به آشپزخانه برگشت و گفت :مثل اینکه صحبت چسب و اینطور چیزها را می کردی ،نمی شود هر دو با هم
اینها را ول کرده و برویم.هرچه الزم است بنویس من به تنهائی رفته و می خرم .فقط کمکم کن ماشین بزرگه را
جابجا کنم که بتوانم با اتومبیل خودم خارج شوم .یا الزم نیست ،من خودم کامیون را می برم بیرون و کنار کوچه
پارک می کنم .فکر نمی کنم فعالً کاری با آن لندهور داشته باشیم .سعید کار را انجام داده و با ماشین خودش راه
افتاد .گیج و مبهوت بود ولی اطرافش را نگاه می کرد .چیزی غیرعادی به نظرش نرسید؛ فقط بیشتر مغازه ها بسته
بودند .شاید هم هنوز خیلی زود بود .هرچه به عقلش می رسید و از همه بیشتر نوار چسبِ پشت شیشه و شمع و
باطری از مغازه ای که باز بود خرید .مقدار زیادی هم نان و پنیر و کره و خوراکی های دیگر خریده بود و با آنچه
تهیه کرده بود به طرف منزلشان راه افتاد.
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در خانه از دیدن ماشینی که جلوی پله ها پارک شده بود تعجب کرد .به یادش نمی آمد که آنرا قبالً دیده مال کی می
توانست باشد؟ فکر کرد؛ حافظه اش مدد نمی کند،با عجله از پله ها باال دوید .درِ سرسرا را باز کرد ،از اطاق انتهائی
صدای ناله و زبان گرفتنهائی به ترکی شنید .از ناله و صحبتهای آهنگین و محزون فهمید که باید خانم نجف زاده مادر
مارال باشد .وقتی وارد اطاق شد فهمید درست حدس زده!
مادر مارال آنچنان می نالید و می گریست که همه را به گریه واداشته بود و بقیۀ خانواده منهای طال و مارال بهت زده
دور او جمع و سعی در تسالی او داشتند .دو فرزند او دکتر محمد و دکتر محسن نجف زاده به همراه زن و بچه آنجا
بودند .سعید اول خیال کرد آنها خبر جدید و صحیحی دارند ولی بعداً متوجه شد چیزی بیشتر از بقیه نمی دانند.
محمد و محسن آهسته با دکتر سعید حرف می زدند و از آنچه در مسیر دیده بودند برایش می گفتند .به نظرشان
بقدری ابعادِ حادثه گسترده بود که کمتر جائی در امان مانده بود ،ولی شنیده بودند فاجعۀ خرمشهر و بقیۀ شهرهای
همجوارش بیش از همه جا است .رو به آنطرف که نمی توانستند بروند ،مادرشان امان همه را برید و آنها هم برای با
خبر شدن از وضع آقا شاکر و خانواده ،بخصوص مارال و فرزندانش ،زن و بچه را با پدر مریض برداشته و با بیش از
بیست ساعت رانندگی خود را از تبریز به تهران رسانده بودند .حاال که مادرشان از آنهمه آدم فقط طال و مارال را می
دید الم شنگه ای به پا کرده که مسلماً صدمۀ آن برای قلب مریض نجف زاده بدتر از خستگی راه و حملۀ مرگبار
قلبی بود.
دکتر محسن گفت :مادرم ساکت نمی شود و طال و مارال هم حرف نمی زنند؛ فقط چند دقیقه پیش خواهرم به زبان
ترکی پرسید چرا آنقدر دیر آمدید؟ مسلم می دانم که شوک بسیار شدیدی به آنها وارد شده ،هرچه هم می پرسیم
پس بقیه کجا هستند جوابی نمی دهند .چند لحظه پیش در مقابل پرسش و اصرار آقاجان که جلوی پای طال نشسته و
او را در آغوش گرفته و گریه می کرد شنیدم که طال جواب آهسته و کوتاهی داد که معنی نداشت .می گفت :همه در
آنطرف باغ و در ساختمان جدید هستند!
عمه سلیمه و حتی مردان گریه می کنند ولی خواهر و خواهرزاده ام همینطوری مبهوت زل زده و با نگاه نا آشنا همه
را برانداز کرده و اشکی هم برای ریختن ندارند! گمان می کنم این بدترین نوع تأثیرِ ضربۀ روحی روانی است .اگر
گریه کنند حتماً در مقابل ضربات ،مصونیت بیشتری پیدا خواهند کرد.
محسن گفت :حاال بیا برویم بیرون اتاق و مثل دو مرد با هم حرف بزنیم .تو میدانی پس حقیقت را پنهان نکن .اگر تو
با دانستن اصل ماجرا خودت را کنترل کرده ای چرا من نتوانم؟ سعید نجوای آهستۀ او را می شنید ولی حقیقتاً نمی
دانست که چه کسی مرده و کی زنده مانده؟
از آنچه به چشم دیده بود اطمینان داشت هیچ کس نتوانسته از آن ویرانۀ سوزان و مشتعل و خاک و خشت به هم
ریخته که در دویست سیصد متری عمارت قدیمی دیده ،جان سالم بدر برده باشد و بدبختانه و از قرار معلوم همه
آنجا بوده اند! برای محمد و محسن تعریف کرد که قبالً هم تک و توکی صداهای عجیب را شنیده بود که گویا انفجار
خمپاره و اینطور چیزها بوده ولی سر و صدای آخری که از دور دستها آن را شنیده و به طرف منزل دویده چیز
دیگری بود.
آنروز تولد قادر و روز ادای نذر سالیانۀ مارال بوده که در ضمن ،جنبۀ خداحافظی با آشنایان و فامیل را هم به آن
افزوده بودند .گویا در اولین سفر بعد از انقالب که آقا شاکر به تهران داشت ،به خواهرش سلیمه و بقیه اطالع داده
بود که خیال دارد با همۀ اهل و عیال به تهران آمده و برای همیشه بماند و به دنبال تهیۀ خانۀ دیگری در صاحبقرانیه
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بود که مینا و قادر و طال و حامد را در نزدیکی خودشان جابجا کند .مینا و قادر قبول نکردند .به برادرانش هم گفته
بود که حاال دیگر ا شکالی برای در تهران زیستن را نمی بینند و اگر آنها هم مایلند باغ و خانه ها و دفتر و گاراژ را
بفروشند و در کنار هم در تهران زندگی کنند.
آنها تردید داشتند ولی مخالف هم نبودند چون از اوالد آنهمه خواهر و برادر هیچ کس دنباله روی کار حمل و نقل
آنها نشد و بیشتر پسرهای فامیل درس خوانده و دکتر و مهندس و لیسانس و پی زندگی از نوع دیگری بودند و
لزومی نداشت آن دستگاه عریض و طویل را بدون آقا شاکر با چنگ و دندان حفظ کنند.
همۀ این حرفهای رد و بدل شده را سعید می دانست که بازگو می کرد .به عالوه گفت :دائی شاکر و گلین بانو اصرار
داشتند که مامان هم در مراسم خداحافظی و آخرین سفر حتماً در خرمشهر باشد و اگر توانست زیر بال و پر آنها را
در جمع کردن وسائل بخصوصی گرفته و کمکشان کند و به همین جهت من و مامان چند روز زودتر رفتیم .علت
همراهی من با مادرم ،داشتن یک تعطیلی دو هفته ای و مثالً استراحت فکری بود که به دلیل تنهائی مامان و دیدار
فامیل ،با او همسفر شدم که بسیار هم خوب شروع شد.
اوضاع را کمی ناآرام احساس می کردم بخصوص که مردم محلی هم می گفتند مثل اینکه آنطرف آب خبرهائی
هست ولی چه کسی باور می کرد! بدون هیچ پیش درآمدی ،در روز و ساعت بخصوصی چندین و چند شهر مختلف با
بمب و موشک و خمپاره زیر و رو و کن فیکون شود؟
مطابق معمول ،تهیه و تدارک از روز قبل دیده شده بود .آن روز از صبح برای پذیرائی از مهمانهای زیاد دعوتی ،در
تاالر بزرگ و ایوان وسیع ،آنها را می چیدند و همۀ مردها بدون استثنا در ساختمانهای آنطرفی جابجا شده بودند که
بطور پراکنده در رفت و آمد بودند و می دانستند که امروز ،روز پذیرائی از خانمهاست و نباید به اینطرف بیایند.
حئالی ساعت یازده ،دائی شاکر به من گفت که از طرف هر سه دائی ،در جلسه ای که در دفتر برای مذاکره با
خریداران برقرار است شر کت کرده و عنوان کنم آنها مجبور بودند در خانه باشند و بخاطر احترام و قطع نشدن
مذاکرۀ واگذاری شرکت عقاب به جای آنها در دفتر حضور پیدا کرده ام .قرار بود دائی خالد این کار را به عهده
بگیرد ولی او حوضله نداشت و گفت اگر قرار است معاملۀ به این بزرگی با یکروز دیر و زود بهم بخورد بهتر است
اصالً سرنگیرد!
سعید گفت :ابداً میل نداشتم بدون هیچ سمت و اختیاراتی به دفتر شرکت بروم ولی نتوانستم علناً عدم تمایل خود را
نشان دهم و باالخره رفتم! شوهرخاله هایم آنجا بودند و من هم در کنارشان منتظر ورود خریداران نشستیم و با خود
می گ فتم امروز که روز معاملۀ قطعی نیست ،روزهای بعد حتماً هرسه برادر شرکت می کنند.
باالخره خریداران با کمی تأخیر رسیدند .نگرانی زیاد بود ولی کسی به آنها اعتنائی نمی کرد؛ گرچه دشمن گاهی
شیطنت هائی می کرد ولی نه مردم دست از کار کشیده و نه چیزی عوض شده بود یا ظاهراً اینطور به نظر می آمد.به
هر حال بعد از مقداری پذیرائی از هیئت خریدار ،صحبت و بررسی دفاتر و معرفی وضعِ درخشان شرکت و آیندۀ
همیشه روشنِ آن ،حدود ساعت دو بعدازظهر بود که صدای غرش رعد و برق سهمگینی از آسمان صاف و بدون ابر
بندر به گوش رسید.
انگار همۀ ابرهای دنیا باالی آسمان این شهر جمع شده و از دو طرف به هم برخورد کردند .آنچنان سهمگین و
غیرمنتظره و پشت سر هم بود که همه ناباورانه به همدیگر نگاه کردند و بدون حرف غیره و با نگاه از هم می
پرسیدند چه خبر است؟ صداها نه تنها قطع نشده بلکه نزدیکتر هم می شدند .یکدفعه هیاهوئی از بیرون مارا از
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حالت مسخ شده ای که داشتیم بخود آورد و با شنیدن صداهای یااهلل و یا علی و یا ابوالفضل شنیدیم که شهر ،مورد
حمله قرار گرفته و پی در پی موشک و بمب و خمپاره بر روی مردم ریخته می شود .مجال فکر و تصمیم نبود ،تقریباً
از همه جا دود و آتش و خاکهای به هوا برخاسته بچشم می خورد.
بدون تأمل و فکر با هر چه قدرت نیرو که در پاها داشتم به طرف ماشین دائی شاکر دویدم .شوهر عمه سعاد و عمه
وجیهه هم بدنبالم بودند که خودمان را در ماشین انداختیم و پشت سر ما آقای مفیدی همان مرد محترم و میانسالی
که در سرسرا نشست ه ،پشت رول کامیونت خصوصی چادردار شرکت جسته و با چند دقیقه تأخیر پشت سر ما راه
افتاد .مقصد معلوم بود ،باغ عربشاهی!
بدبختانه هر چه نزدیکتر می شدیم می فهمیدیم که حتماً یکی و یا چند تا از همانهائی که شهر را به آتش کشیده ،به
همان جا و یا نزدیکی های آن برخورد ک رده .دود قرمز و خاکستری مثل هیوالی بدمنظر و هولناکی تا عرش آسمان
و پیچ و تاب خوران باال کشیده و آنچنان محشری بود که حتماً هر کس آنرا دیده هنوز از هیئت منظره و غرش صدا
دلش می لرزد.
با فاصلۀ کمی به باغ رسیدیم .قیامت بود ،دست چپ ورودی در محل دو ساختمان جدید دود و خاک و آتش تا چشم
کار می کرد در هم می غلتید و در آن وانفسای دوزخ ،آنچه دیده نمی شد نشانی از وجود عمارتها بود! اینطرف هم از
شدت انفجار ،همۀ شیشه های بزرگ و کوچک خرد شده و نیمی از دیوارهای آن ویران و از هم پاشیده بود .ولی عده
ای زنده و سرپا میان درختان باغچۀ سمت راست عمارت ایستاده و بدون اینکه کالمی به معنای خاصی بگویند ،درهم
و برهم و با تمام قوا صداهای عجیبی از عمقِ وجود درهم ریختۀ خود بیرون می دادند که من و بقیه به طرف آنها
دویدیم.
چنان وحشتی در فضا موج می زد که غلیظتر از دود خاکستری ،قدرت دید را از همه گرفته بود .نفر اولی را که
تشخیص دادم مادرم بود؛ در حالی که دستهایش را روی سر گذاشته ،زیر پله ها چمباتمه زده بود .هیکل نیمه جان و
تکیدۀ او را بغل زده و به طرف کامیون دویده و او را داخل آن انداخته و دوباره برگشتم .اینبار میان فرورفتگی کنار
باغچه که با اند اختن آب جوئی می شد و شکر خدا خشک و بی آب بود ،گلین بانو را دیدم .خوشبختانه او بی حرکت
و مدهوش بود .چادرش را که در کنارش بود برداشته و کج و کوله روی سرش کشیده و او را هم کنار مادرم
انداختم.
مردان دیگر همراه هم به کمک مشغول بودند .ایندفعه دیدم طال را هم که نقش زمین و بی هوش بود ،یافته اند.دنبال
عمه وجیهه گشتیم ولی پیدایش نکردیم ولی عمه سعاد را در آشپزخانه دیدم که خودش را زیر میزی قایم کرده بود.
از راه اصلی نمی شد تو برویم؛ معلوم نبود او چطوری به آنجا رفته ،شلید هم از اول آنجا بوده .به هر صورت با لگدی
پنجرۀ ر و به باغ را باز کرده و به زور او را از پنجره باال دادیم.
تکلیفمان را در مقابل خانمهائی که اینطرف و آنطرف ولو بودند نمی دانستیم؟ آنها زن و بچۀ مردم و برای شخص من
ناآشنا بودند ،کجا ببریمشان؟ دوباره صدای مهیبی به گوش رسید؛ عمارت طال و حامد بود که یک مرتبه هر چه از آن
باقی مانده بود ریزش کرد! هر آن ممکن بود عمارت بزرگه که به عظمت واقعی یک کشتی بود فرو ریخته و آنهائی
را هم که زنده مانده بودند زیر آوار مدفون کند.
به خیال خودم همه را به جای امن تر که وسط باغ و زیر درختهای عظیم نخل بود کشاندم .مطمئناً به زودی همه از
اصابت موشک و یا هر زهرماری که نشانه های زندگی را از باغ عربشاهی محو کرده خبردار شده و دنبال زن و بچۀ
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خود می آمدند .نمی دانستم چه باید بکنم؟ می ترسیدم دوباره مورد حمله قرار بگیریم ،نامردی بود که یک مشت
زن و بچه را جا گذاشته و بگریزیم.
از آن طرف آتش و د ود مانند اژدها رو به اینطرف می خزید بنابراین ناامید فریاد زدم :خدایا به دادم برس ،چه خاکی
باید بسر بریزم؟آنطرف که شعله و دود مجال رفتن به من نمی دهند و اینطرف هم یک مشت زن وحشت زده و بی
پناهِ دربدرند! آخر چکار باید بکنم؟
عده ای از خانمها به طرف در باغ و ر و به بیرون دویدند و کسی نتوانست جلودارشان شود و عده ای هم بهت زده و با
چشمان از حدقه درآمده زیر درختها از حال رفته بودند .در این گیرودار از انتهای عمارت قدیمی یعنی اطاقهائی که
شاکر و مارال بعد از واگذاری منزل خودشان به مینا و قادر در آنجا زندگی می کردند ،اول صدای خفه ای بگوش
رسید و بعد فروریخت؛ صدای آجر و شیشه بود که تا فلک می رسید.
خوب بود که همۀ چشمها کور و گوشها کر بودند یعنی شدت حادثه ظاهراً آنها را کر و کور کرده بود واال در حالت
عادی دیدن آن فروپاشی حتماً آدم را دیوانه می کرد.
همینطوری ایستاده بودیم که آقای مفیدی با اوقات تلخی و اعتراض فریاد زد :آقای دکتر چرا معطل ایستاده ای؟
همه را از باغ بیرون کرده و دور کن ،حاالست که گاز و نفت و هرچه در زیرزمینِ عمارت است آتش گرفته و کل
خانه به هوا پرتاب شود و بدان که درآنصورت یکنفر هم زنده نخواهد ماند .نمی فهمم چرا ایستاده اید؟
با تحکم و داد و فریاد همۀ خانمها را به بیرون باغ فرستاده و گفت :بدون معطلی بدوید آنطرف خیابان .اگر مردان
خانواده تان زنده مانده باشند ،البد دنبالتان خواهند آمد و در غیرآنصورت حتماً از روی نشانه دود و آتش از کالنتری
و ارتش به کمک مردم می آین د .دستی دستی خودتان را به کشتن ندهید؛ از دیوار و درختها فاصله بگیرید ،سر بیشتر
درختهای نخل کنده شده اند و ممکن است یکمرتبه با آن وزن سنگین روی کله هایتان بیفتد .جائی بایستید که خطر
کمتر باشد ،گرچه خطر همه جا هست!در این گیرودار نمی دانم به چه عقل و منطق احمقانه ای به طرف عمارت
دویدم؛ از درِ پشت وارد شده و با مقداری قالیچه که به دو دست گرفته و روی زمین می کشاندمشان خودم را به
کامیون رساندم .آقای مفیدی فریاد زد :سعید خان واقعاً دیوانه شده ای ،مگر داریم می رویم گردش و هواخوری که
جانت را به دندان گرفته و قالی و قالیچه دنبالت می کشی؟
آقا من حتی مطمئن نیستم که بتوانیم ده کیلومتر بدون حادثه جلو برویم؛ مگر نمی بینی از زمین و آسمان گلوله و
آتش به سرمان می ریزد؟ بیا سوار شو ،هرکس هم می خواهد سوارش کن .اینجا نزدیک لب آب است و خطر دوره
مان کرده .ایستاده ایم چه بکنیم؟ ما باید رو به آنطرف برویم.
خوشبختانه در این گیرودار ماشینهای کمکی ارتش و گشت از راه رسیدند .خاموش کردن شهر مشتعل که غیرممکن
می نمود و ورود به باغ و جستجوی افراد غیرممکن تر بود .به هیچ عنوان مایل به ترک محل نبودم ،می خواستم ببینم
به سر بقیه چه بالئی آمده ولی مگر می شد بدون کمک و به تنهائی دنبال اقالً سی و چهل نفری که حتماً در زیر خاک
و سنگ و آتش مدفون شده و راه دسترسی به آنها هم محال بود برگردیم؟
با رسیدن آمبوالنس و با دستور بدون چون و چرای مأمورین برای ترک محل مجبور شدیم راه بیفتیم .به ما گفتند
زن و بچه را دور کنید ،ما جستجوی خود را می کنیم و مطمئن باشید اگر کسی زنده مانده ،نجاتش خواهیم داد! ولی
اینجا ماندن شما جز گرفتنِ جلوی دست و پای ما ثمر دیگری ندارد.
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اول نمی خواستیم به تهران بیائیم فقط می خواستیم جای دورتری از قلب حادثۀ شوم پناه گرفته و در موقع مناسب
ب رگردیم ببینیم چه شده؟ ولی اینطور نشد؛ یعنی بی انصافها مجال نمی دادند ،انگار همۀ پرندگان آسمان باالی
سرمان تبدیل به هواپیماهای دشمن شده و به چپ و راست و باال و پایینِ آنجا گلولۀ آتش می ریزند!
چاره ای جز ادامۀ راه ناهموار نبود .آقای مفیدی اهل محل و تا حدودی راهها را می شناخت ولی در آن اوضاع،
شناسائی و یا ناآشنائی فرقی نمی کرد .از مسیر اصلی که نمی شد رفت ،بقیه اش هم که با خدا بود که از کجا
سردرخواهیم آورد ولی باید دور می شدیم و از حادثه می گریختیم؛ پای جان در میان بود .می دانم و مطمئنم آنهائی
که نیمه جانشان د ر زیر آوارها مانده و مدفون شده بودند ،شاید اگر هوش بودند هرگز نمی گریختند!
مسئله این بود که من مسئول چهار پنج نفر بی هوش و گوش بودم که یکی از آنها مادرم بود! حوادث راه تا تهران
بدتر از اینهائی که گفتم نبودند .به هر جان کندنی باالخره اصل ماجرا را گفته بود.
چند دقیقه سکوت مرگ بین آن سه مرد حکمفرما و پس از آن صدای آه سوزان که بی اراده از سینۀ دردمندشان
بیرون جست مانند فریاد خفته ،سکوت چندش آور حاکم بر فضا را شکست .آنها از ابتدا قلبشان لرزیده و منتظر
شنیدن قصه ای بودند که ناامیدی اصل آن بود! این اطمینان را از دیدن حاالت خواهرشان و بقیه بدست آورده بودند.
با همه قلب و در کمال درماندگی گفتند :سعید جان اگر فکر می کنی امیدی هست برویم دنبالشان .سهم دردمندی ما
در این حوادث کمتر از مال تو نیست .اگر هم موفق نشدیم الاقل قطع امید می کنیم .سعید گفت :ولی می گویند
خرمشهر س قوط کرده ،به دست دشمن افتاده ولی اینها نمی دانند چه مصیتی پیش آمده و الزم هم نیست بدانند!
چند روز بود که تمامی غمهای دنیا در دل دکتر سعید مهدوی تلنبار شده بود .همیشه تصور می کرد گریه کردن کار
زنان است ولی حاال می فهمید وقتی در دل ،بیش از گنجایش غم و درد جمع شود ،لبریز و منفجر خواهد شد و رابطۀ
استواری بین ریزش قطره های اشک و فریادهای درون وجود دارد که اکثراً بعد از غرش و فریاد و ریختن اشک،
آسمان دل تا اندازه ای خالی از ابرهای تیرۀ خاکستریِ اندوه می شود .بیش از آن نمی توانست خودداری کند.
حقیقت و موجودیت درد  ،زن و مرد نمی شناسد؛ مسئلۀ مهم ،مقدار ظرفیت و عظمت حادثه و حدود و میزان تحمل ها
بود که سعید سعی در پنهان کاری نکرده و مهاری را که بر چشم و دلش زده بود با گفتن حادثه و گریستن رها کرد.
آنچنان نالید و اشک ریخت که محمد و محسن را با خود هم آواز کرد .سه نفری در آشپزخانۀ منزل نشسته ،می
نالیدند و گریه می کردند .لحظاتی بعد چشمها به خون نشسته و دلها اندکی آرام گرفتند.
سعید پیشنهاد کرد سه نفری از خانه بیرون بروند تا آرامتر شده و برگردند .بهترین بهانه ،رفتن به خانۀ صاحبقرانیه
و سرزدن به آنجا بود؛ گرچه ظاهراً کار درست ی به نظر نمی آمد که شیرینِ بیچاره را با گرفتاری فراوان تنها بگذارند،
ولی برای بقیه زیاد دور از ذهن نبود که سری باید به آنجا هم بزنند و ببینند مانده یا خراب شده؟
طال و مارال هنوز در سکوت بی سرانجام خود بوده و نفسی برای موافقت یا مخالفت نداشتند .می گفتند چند جای
تهران بمباران شده ولی آنها در مسیر خود چیزی ندیدند .چند روزنامه خریدند ،در همۀ آنها صحبت از حمله و
بمبارانِ شهرهای مختلف همراه با عکسهای دلخراش و آزاردهنده بود .به این ترتیب بیشتر شهرهای مملکت مورد
تجاوزِ وحشیانه و ناجوانمردانه قرار گرفته و از همه بدتر خرمشهر سقوط کرده و در دست بیگانگان بود.
ای وای که چه مصیبتی! با هم مشورت کرده و قرار گذاشتند که حقایق را از همه حتی آقای مهدوی پنهان نگاه دارند.
آقای مفیدی شخصاً به چشم دیده بود که چه معرکه ای را پشت سر گذاشته .قوم و خویشهائی در خرمشهر داشت
ولی فرزندا ن او که دو پسر بودند مدتها قبل از ایران رفته و در آنطرفها زن و بچه و کار و زندگی داشتند .همسرش
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سالها پیش فوت کرده بود بنابراین زخم خوردگان واقعی این ماجرا ،طال و مارال و سلیمه و معاد و شوهرِ عمه وجیهه
بودند.
سری به خانۀ نیاوران یا صاحبقرانیه زدند .آنجا هم ه چیز درست و مراقبت و نگهبانی دو برابر قبل به نظر می رسید.
کسی را بدون شناسائی راه نداده و اجازۀ حمل یک میز و یا صندلی را از محوطه به خارج ممنوع اعالم کرده بودند .بنا
شد فعالً روزنامه ها را پنهان و بگویند با پرس و جوی فراوان موفق شده اند فردا به اداره و دستگاه مربوط به
جوابگوئیِ وضع مردم خرمشهر مراجعه کنند و ببینند چه کسانی زنده و یا توانسته اند از آنجا بگریزند و در شهرهای
دیگری اسکان داده شوند؟
از همه سؤال برانگیزتر غیب شدن عمه وجیهه و مینا همسر قادر و مادر او بود؛ چون آنچه همه به یاد داشتند ،بودن
دسته جم عیِ خانمها در اینطرف و در عمارت قدیمی بود .چطور آن سه نفر را سعید با آنهمه تالش ندیده و نیافته
بود؟ سؤال بی جوابی به نظر می رسید! اگر به هر دلیلی به آنطرف رفته بودند ،واقعیت فنای آنها حتمی بود! چون
سعید ویرانی آن قسمتها را غرق در لهیب آتش دود به چشم دیده ب ود .مقصود از سکوت و بازگو نکردن مسائل این
بود که امید را که مایۀ حیات آدمی است از بازماندگان بی خبر از واقعیت ها نگیرند.
دو سه روز بود حقیقتاً جستجو می کردند ولی جواب قانع یا امیدوار کننده ای با خود به منزل نیاوردند .فقط گفتند
آدرس و شماره تلفن گذاشته اند ؛ به محض کوچکترین خبری در جریان قرار خواهند گرفت .و همه دست به دعا
برداشتند که عزیزان آنها اقالً سالم باشند!
باالخره اسیر روزی آزاد می شود ولی هیچ مرده ای زنده نخواهد شد! دو سه بار رفتند و برگشتند و محسن و محمد و
سعید با دلی خونین و لبخند دروغین گفتند هرر وز رفتن و سر زدن ما بخاطر دیدن لیست مجروحین و یا اسراست
اما فقط خودشان می گفتند دروغ گفته و با زمان بازی می کنند تا شاید با گذشت روزها بتوانند هیبت حادثه را کم
کنند.
ده روز بعد که خانم و آقای نجف زاده و پسران و همسران آنها عالوه بر سایرین ،مهمان آقای مهدوی و عمه سلیمه
بودند به پیشنهاد دکتر محمد و محسن نجف زاده قرار شد به همراه مارال و طال به ویالی صاحبقرانیه بروند ،چون
آنجا بخاطر وجود پدافند مستقر در کوهها از نظر ایمنی ،مطمئنتر به نظر می رسید.
وسعت منزل مهدوی زیاد و جا برای همه بود ولی مثل اینکه مسئله ،چند روزه نبوده و به عنوان مهمان نباید تلقی می
شدند .بنابراین نقل مکان عده ای از تازه واردین به صاحبقرانیه دور از منطق نبود.
روی مارال و طال کسی حساب نمی کرد .آنها همچنان ساکت و مبهوت و بدتر از همه مطیع بودند ،نه چیزی می
پرسیدند و نه حرفی می زدند که موافق یا مخالف آن باشند .حالت بسیار دردناک و بد روانی یعنی بی تفاوتی،
گریبانگیرشان شده بود!
همسران دکتر محمد و محسن نجف زاده ،دو زن بسیار مهربان و صمیمی از بستگان خانم نجف زاده بودند .بعد از
ازدواج پسر بزرگتر ،یکسال و نیم بعد پسر دومی با خواهر زن برادرش که دختر دوم آن خانواده بود با نظر موافق
همۀ فامیل ،پیوند زناشوئی بسته و بسیار هم خوشبخت بودند .یعنی در حقیقت محمد و محسن برادر و باجناق
یکدیگر و از زندگیشان راضی و خوشحال بودند و همسران آنها خانم و آقای نجف زاده را مثل پدر و مادر خود
حساب کرده و در این وانفسای سردرگمیِ فامیل ،بدون هیچ صحبتی آستینها را باال کشیده ،به همۀ امور رسیدگی و
در حقیقت خانه را اداره می کردند.

167

wWw.TAK-SITE.IR

تک سایت

طال – کتابخانه مجازی تک سایت

خورشید همچنان دمیده و غروب می کرد و سیاهی شب را بدنبال داشت و این تکرار مستمر و مکرر زمان ،هفته ها و
ماهها را می آفرید.هیبت سرما با زمستان از راه رسید و باران و برف گهگاهی خیابانهای شهر را خلوت تر به نظر می
رساند .همۀ توجه خانواده به اخباری بود که به نحوی ارتباط با خرمشهر داشت .به آنها گفته شد در شهر تهران جنگ
زده و آوارگان جنوبی را اسکان داده اند .سعید نقطه به نقطۀ آنها را پیدا کرده و از هر کس که می گفتند از خرمشهر
آمده ،سؤاالتی راجع به خانواده عربشاهی مطرح می کرد .ولی هرگز جوابی نشنید که به معلومات قبل از حادثه ای که
به چشم خود دیده بود ،چیزی اضافه شود .جز با شیرین راجع به تجسس گستردۀ خود حرفی نمی زد.
از اواسط اسفند ماه در تهران بوی بهار از زمین و آسمان به مشام می رسید .زمستان با جمع کردن دامن سپیدش،
جلوه گاهی از سبزۀ نورسته و به شکوفه نشستنِ درختان را دوباره نمایاند .نزدیک عید بود ولی این خانواده ها چه
عیدی می توانستند داشته باشند؟ عمه سلیمه در غیاب طال و مادرش بارها گفته بود :می دانم آنچه ذره ذره مرا می
خورد و گلین بانو و دخترش را می کشد ،عدم اطالع صحیح از سرنوشت خانواده است!
اتوبوسی در دره سقوط می کند و بسیاری از مسافران آن کشته می شوند! و یا در حادثۀ دیگری ،از اعضای یک
خانواده یکی دو نفر بیشتر نمی مانند؛ تکلیف بازماندگان این حوادث روشن است! در مرگ عزیزان از دست رفته
شیون کرده و عزا می گیرند چون بچشم خود دیده اند که آنها مرده و رفته اند .ولی این خیلی سرگردانی است که
آدم با همه سنگینی وجود به نخ باریک امید آویزان شود ،آن هم یک نخ پوسیده و ضعیف و غیرقابل اعتماد! ولی با
اینهمه باورها دائم به مارال و طال وعدۀ فرداهای بهتر و خبرهای خوش را می داد.
در آستانۀ سال نو دوباره داستان آژیر قرمز و پناهگاه و وضعیت اضطراری تکرار شد! چند نقطۀ تهران و بساری از
شهرها بمباران شدند .در این گیرودار دکتر محمد و محسن نجف زاده خودشان را از تبریز به تهران رساندند .عمه
سلیمه و خانواده اش و عمه سعاد و شوهرش و همسر عمه وجیهه به منزل و باغ آقای امینی که در یکی از محالت
قلهک بود نقل مکان کردند .بنظر می رسید ایمنی آنجا بیشتر از منزل خودشان است.به گوش مارال و طال صداهای
مهیب بمباران و یا جاهائی که مورد اصابت گلوله های موشک قرار گرفته بودند ،نرسید .همه خدا خدا می کردند که
نرسیده باشد؛ چون تکرار آن صداهای ناهنجار حتماً اثر معالجات شش ماهه و مداومی را که شیرین و سعید تحت
نظر بهترین متخصص همکار روی آنها پیاده کرده بودند ،خنثی و احتماالً بدتر هم می کرد.
دژخیمان دشمن چند روز نفس راحت را از مردم گرفتند و دوباره ناپدید شدند .مردم حوصله نداشتند ،ماشینها
بیهوده و با ازدحام رو به شمال راه افتاده و بدون اینکه بدانند به کجا می روند از حادثه می گریختند .آرامش که اصل
و اساس زندگی است به چشم نمی خورد و هر کس در هر جائی بود به نوعی با ناآرامی زندگی می کرد.
اخبار خط مقدم جبهه ازجان گدشتگان و مردان دالور و مدافع وطن و مملکت و شهید و اسیر و مفقود شدن بسیاری از
آنها خون را در شریان انسان از جریان عادی باز می داشت .دسته دسته فرزندان نازنین و غیور ایران به میدان ها
شتافته و سینه های خود را سپرِ نگهداریِ دیوا ر شرف و آئینِ مرز و بوم و مردم وطنشان می کردند .و بیشتر زنان با
جان و دل در مراکز تعیین شدۀ همۀ شهرهای کشور ،نیاز رزمندگان را مهیا و تحویل مقامات می دادند.
مارال و طال هم می دیدند و هم می شنیدند و خصوصاً تصاویر تلویزیونیِ جان برکفان و تالش بی وقفۀ آنها و تکاپوی
بدون خستگی خط دوم پشت جبهه و مردم ،چشمهایشان را خیره و دلشان را آرام می کرد .دیدن چهرۀ مردِ
سپیدموی سالمندی با خطوط عمیق و شیارمانند که عزم و اراده و دالوریبیشتر از چین و چروک سالهای عمرش در
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صورت او بچشم می خورد ،با مسلسل سنگین روی دوش ،در یکی از صحنه های عملیاتی غرب کشور که به حال
آماده باش نگهبانی می داد ،شرمنده و حیرانشان کرد! همه جا صحبت از دفاع بود؛ دفاع مقدس.
مارال مغموم و متفکر در جدال بی امانی با درون ویران شده اش بود .به نظر سعید و شیرین که دقیقاً مراقب همۀ
عکس العمل های آن دو عزیز بودند ،ن فسِ تفکر و تأمل آنها ،عالمت بهبودی و آشتی کردن با خود به حساب می
آمدو درست هم بود .تصاویر و اخبار تکان دهنده ،سیلیِ محکمی بود که به صورت مارال نواخته شده و او را از خواب
درخود فرو رفتن و بی تفاوتی و قبل از مرگ مردن ،بیدارش کرد.
باالخره او به حرف آمد! صحبت او در اطاق دربسته و دور از انظارِ طبقۀ باال با دخترش طال بود .مارال به دخترش
کفت :بلند شو! نزدیک هشت ماه بود که بین آن دو کالمی رد و بدل نشده بود ،نگاه آنها به هم آمیخته و دردها را
تقسیم می کردند .طال با تعجب به صدای فراموش شدۀ مادرش گوش می داد .مارال آرام و با خودداری با او حرف
می زد .به او گفت :ببین دختر جان در مملکت چه خبر است! از سیزده چهارده ساله تا هفتاد و چند ساله ها ،اسلحه
بدست پشت سنگرها نشسته اند و در چشم بهم زدنی مثل خرمنی از گل پرپر شده روی زمین می ریزند .نمی توانم
بپذیرم من چگونه فکر می کنم و تو در کجائی و اینها کجا هستند؟
حادثه ای که برای خانواده اتفاق افتاد بدون خبر و ناخواسته بود و ما نمی دانیم که عزیزان ما مرده و یا اسیر یا زنده
هستند؟ ولی وسعت فاجعه در وطن آنقدر زیاد است که پیر و جوان و نوجوان با پای خود به جبهه ها می روند تا بقیه
در امان باشند.
آیا این بی انصافی و خودخواهی نیست که در این واویالی بی امانِ همگانی حتی اگر قبول کنیم که همۀ نزدیکان ما
مرده اند ،با مطرح کردن ناآشکار ماتم خود ،روز خود و روز دیگران را سیاه کنیم؟
حتماً می دانی که من در این ماجرا محبوبترین موجودی که بدون پنهان کردن باید اعتراف کنم او را همیشه بیش از
همۀ دنیا دوست می داشتم و او شاکر پدر تو بود ،از دو پسر جوان دسته گلم و عروسم و نوۀ دلبندم و پارۀ جگرم بی
خبرم .حاال دست باال می گیرم همۀ آنها مرده اند! ولی در بی خبری و ناآگاهانه ،اما اینهمه مردِ سر از پا ناشاخته می
بی نیم که در صحنۀ جنگ،اینطرف و آنطرف می دوند .فکر می کنی خبر ندارند هر آن ممکن است صفیر گلوله ای
سینه شان را شکافته؟ یا انفجاری هر تکه بدنشان را به گوشه ای پرتاب کند؟
آنان با پذیرش مرگ در صحنه هستند تا جلوی تجاوز دشمن را بگیرند که تا قلب مملکت و شهرها پیش نتازانند و
حیثیت و هستیِ مارا غارت نکنند .قسم می خورم اینطور که دیدم از هر صد نفر آنها ،هر صد نفرشان اطمینان دارند
که جانشان کف دستشان است!
باید بپذیریم همۀ آنها خواهر و مادر و خانواده داشته و کسی از زیر بوته درنیامده .چطور ممکن است در مقابل
عظمت عمل و ازخو دگذشتگی آنها ،ما اینهمه حقارت به خرج داده و فکر کنیم فقط به ما ظلم شده؟ این ستمی است
سراسری که دامنگیر همۀ مردان این مملکت شده ،آنهم به خاطر دفاع از آب و خاک وشرف و قبول اینکه با پای
خود به پیشواز مرگ رفته و انتظار بازگشت را هم ندارند و می گویند اگر هم کسی برگشت قسمت بوده!
می دانم داغ مرگ یا بی خبری پدر و برادرها و شوهرت و بقیه به دل نازنین تو هم خورده ولی القل ما دو نفر
همدیگر را داریم .بلند شو دخترم تا آقاجانم که هر لحظه با هیوالی مرگ و مرض دست به گریبان است دق مرگ
نکرده و مادرم را از غصه نکشته ایم ،تصمی م بگیریم تا وقتی خدا مقدر کرده مثل آدم زندگی کنیم .برای تقدیر تدبیر
نیست.
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بعد از حرفهای مارال ،مادر و دختر سر به شانۀ هم گذاشته و بی صدا با زالل اشک ،زنگار اندوه را از چهره شسته و
فردا که سر صبحانه نشستند تقریباً همۀ فامیل فهمیدند که اتفاق عجیبی باید افتاده باشد که دو انسان تا دروازۀ فنا
پیش رفته ،با تولد و تفکر جدیدی ناگهان به میان جمع بازگشته و با آنها نشسته اند .این مسأله نه دلیل داشت و نه
کسی سؤال کرد که برای آن علتی بیابد .شیرین و سعید آنرا نتیجه مثبت معالجات و دکترها .و مارال شخصاً ،گشوده
شدن دیدۀ بص یرت خودش به عالم واقعی و باز کردن چشم و قلب خترش را به همان دنیا می دانست .نه خندان مثل
سالهای قبل که همه با هم بودند و نه ماتمزده مثل دیروز؛ مسلط و خویشتندار به راه افتاد و طال را هم دنبال خود می
کشاند.
شروع تابستان بود ،مارال سری به حیاط و باغچه و استخر کوچک و شکسته و رنگ پریده و خالی زد .اولین قدم
تعمیر استخر و دستور گلکاری فراوان در همۀ باغچه ها و خریدن گلدانهای تازه و تعویض آنها با گلدانهای خشکیده
و سرمازده و بدمنظرۀ جلوی ایوان و بیرون کشیدن صندلی های تابستانی از زیرزمین و انتقال آنها به محوطه استخر
و رنگ کردنشان ،آنچه نیازی به رنگ و روی جدید داشت ،بود .باالخره با تالش فراوان ،نفس معطر زندگی را به
کالبد نیمه جان خود و دختر و خانه اش دمید .برای مادرش و نجف زاده معجزۀ زندگی و بقیۀ خانواده خوشحالی و
امید بهمراه داشت .آقای نجف زاده قبالً حتی غذای خودش را تنهائی در اطاق طبقه اول و در کنار آقای مفیدی که
خوشبختانه همدم و همصحبت خوبی با او بود می خورد و ابداً تمایلی برای بیرون آمدن و روبرو شدن با کسی را
نداشت ولی دو روز بعد راه افتاد.
صبح ها برای قدم زدنِ آرام و بدون عجله ای با مفیدی ،راستۀ خیابان را پیموده و غروبها سری به باغچه زده و به گل
و بوته ها رسیدگی می کردند .بعد چند وقت ،خانه و زندگی آنچنان جان تازه ای به خود گرفت که وقتی عمه سلیمه
وارد آنجا شد از خوشحالی و ناباوری گریه کرد.
گلین بانو مثل همیشه آرام و مسلط ولی مثل دیوارِ ترک برداشته و شکسته ای که برای محافظت و جلوگیری از فرو
پاشی به آن چوب بست زنند به ستون ایمان و اراده و امید به لطف و کرم خداوند تکیه گاه محکمی برای دلِ شکسته
و پشتِ خمیده از غمش ساخته بود که مانند خدنگ ،محکم و استوار به نظر می رسید .با همیاری دو همسرِ برادرانش
مثل سابق همۀ امور را ادار ه می کرد و مادرش هم جان تازه ای گرفت .خانم نجف زاده هر روز کنار همان استخر
کوچکِ مخروبۀ قبلی که حاال مرتب و براق با میز و صندلی های تمیز و روکش شده،بوی نشاط و زندگی می دادند
نشسته و به نوه های کوچکش ،فرزندان محمد و محسن که در آنجا بازی می کردند نگاه می کرد.
مسلم بود که شاکر و نادر و قادر و بقیۀ مفقودین فراموش نمی شدند و از دل مارال خون می چکید ،ولی تا صحبتی
شروع می شد که می دانست که ختم کالم به آنها ارتباط پیدا خواهد کرد میگفت :اگر خدا بخواهد همه چیز روبراه
خواهد شد و مصلحت پروردگار صالح بندگان است! هرگز مجال بحث و توسعۀ حدیث گذشته را به کسی نمی داد!
تابستان آرامی با تدبیر مارال گذشت و به انتهای ماه شهریور چیزی نمانده بود ،یعنی تقریبا ً یکسال از حادثه می
گذشت؛ نزدیک سی سال ،روز سی و یکم شهریور مارال مراسمی داشت! ولی حاال سردرگم مانده بود که برنامۀ
آنروز را چگونه تدارک دیده و اجرا کند و آیا تکرار آن ،ضربت دیگری برای دوباره فرورفتن در خود و یادآوری
دردهای گذشته برای تنها فرزندِ دلشکسته اش طال نخواهد شد؟
مسئله را با دکتر سعید در میان گذاشت و سعید گفت :هرطور که مصلحت شماست ،اگر آرام و راضی می شوید
همان را انجا م دهید و وقتی به منزل خودشان برگشت ،به مادرش گفت :گلین بانو خیال دارد سفرۀ سالیانه اش را
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روبراه کند .سلیمه گفت :می ترسم این تکرار از گذشته ،دوباره حال او را خراب کند؛ کاش یک طوری مانع می
شدی! و دکتر سعید گفت :آنچه من دیدم تصمیم او برای اینکار بوده و جلوگیری به هر بهانه نامعقول به نظرم رسید.
اصالً چرا نکند؟ سلیمه جواب داد :پسر مگر نمی دانی همان روز ،تولد قادر هم بوده ،چطور برای یک عزیز گمشده و
فکر او آدم می تواند کاری بکند داغش صد برابر تازه تر نشود؟ من که درست نمی دانم تکلیفم در مقابل مارال
چیست و چه کار کنم؟
سفرۀ مارال کوچک و زیبا و آراسته با بهترین هائی که می شد در آن چید ،انداخته شد .خودش پخت و پز بی نظیری
کرده بود .مدعوین جدید و غیر فامیل ،چند نفر از خانمهای همسایه بودند که در کنار بقیۀ فامیل و در فضای ملکوتی
و روحانیِ آن روز با خدای خودشان حرفها داشتند که حتماً درد دلهای مارال و طال می توانست بیش از بقیه باشد.
زندگی ظاهراً به روال قبلی برگشته بود ولی همه چیز مثل فیلمهای صامت بود .در سکئت سنگین و خوابیده ای که
اگر هرازگاهی صدای خنده و یا گریۀ فرزندان محمد و محسن آن را نمی شکست ،همسایه ها فکر می کردند خانه
خالی است! در حقیقت همه از ترس بهم نزدن آرامش موجود ،سکوت را حاکم بر فضا کرده بودند.
خانم و آقای نجف زاده ،خیال تنها گذاشتن دخترشان مارال و برگشتن به تبریز را نداشتند! و یکبار که دور از چشم
بقیه با هم صحبت می کردند ،نجف زاده گفت :به جهنم که سر خانه و زندگی چه می آید ،مگر می شود اینها را
همینطور گذاشته و برگردیم؟ محمد و محسن آنجا هستند و هروقت که توانسته اند آمده اند و آنها را دیده ایم؛ پس
تبریز و خانه را فعالً فراموش کن! همین جا راحت تریم ،مگر من بیش از یک اطاق الزم دارم؟
شکر خدا حاال آقای مفیدی را هم در کنارم دارم و او با ما زندگی می کند؛ گرچه خیال دارد به اصرار پسرانش
مسافرتی به خارج کند ولی تا جائی که بتوانم مانعش شده و او را نگه خواهم داشت .همسرش مثل همیشه جواب
داده بود :مهمترین مسئله برای من راحتیِ خیال و سالمتی شماست و خوشحالم که در اینجا هردو را دارید و خدا را
شکر می کنم.
چند روز بعد حدود ساعت پنج بعدازظهر ،عمه سلیمه به آنها تلفن کرد؛ مادر مارال گوشی را برداشته ،بعد از سالم و
احوالپرسی گفت :همینجاهاست ،صبر کنید صدایش کنم! و بعد از چند لحظه مارال گوشیِ تلفن را گرفته و گفت ما
همیشه مزاحم هستیم خیر ا ست انشااهلل حاال چرا با این عجله ،فردا و پس فردا هم روزهای خدا هستند ،خدمت می
رسیم .ولی سلیمه اصرار داشت همگی آنشب دور هم باشند و اضافه کرد سعید هم برای آوردنتان خواهد آمد ،چون
حتماً همگی در یک ماشین جا نمی شوید .خودتان تصمیم بگیرید چه کسانی با سعید و کی با آقای مفیدی و آقای
نجف زاده باشد؟ وقت که دارید ،آماده شوید و به بچه ها هم خبر بدهید دست و پایشان را جمع کنند که برای شام
مختصری دور هم باشیم.
از نحوۀ دعوت ،مسئلۀ بخصوصی جز دور هم بودن به نظر نمی رسید و پیگیر هم نشدند .ساعت هفت و بعد از
رسیدن دکتر سعید مه دوی ،با دو ماشین به طرف شهر راه افتادند .در طول راه مارال از سعید پرسید :چه خبر است
که یکمرتبه عمه سلیمه آنهم ساعت پنج بعدازظهر یک قشون مهمان دعوت کرده؟ انشااهلل که مسئله ای چیزی پیش
نیامده ،ظاهراً که نباید بد باشد .سعید جواب داد :فعالً که همۀ کار و زندگی ما شده مسئله .خدا کند اقالً صورت مسئله
سخت نباشد که بتوانیم آن را حل کرده و نمره بیاوریم واال رفوزه خواهیم شد .مارال فهمید که سعید از جواب دادن
صحیح طفره می رود.
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در منزل سلیمه ،عمه سعاد و همسرش و شوهرِ ماتمزدۀ عمه وجیهه هم بودند و مردانِ تقریباً هم سن و سال در ایوان
نشسته و راضی از دیدار مجدد ،چای و شیرینی می خوردند .خانمها هم در سالن پراکنده بودند و شیرین با خوشروئی
مشغول پذیرائی از جمع بود.
باالخره علت دعوت و مهمانی شام توسط سلیمه معلوم شد و گفت :امرز نزدیک ظهر مسعود بدون خبرِ قبلی از
انگلیس برگشته ،می خواست سر شام یکمرتبه ظاهر شود که من گفتم :در این مدت همه به اندازۀ کافی در هول و
وال بوده ایم و الزم نکرده به قول خودت فامیل را سورپرایز کنی! و همین حاال خدمتتان خواهد آمد .و مارال گفت:
مسعود بی خبر رفت و بی خبر هم برگشته؛ مثل اینکه میانۀ خوبی با کلمۀ خبر ندارد!
مارال دلیل رفتن او را حدس زده و برگشتن او را هم سر زدن از نزدیک به فامیل تلقی کرد .ولی بعد از تقریباً سیزده
ماه که از آن حوادث می گذشت ،چقدر دیر به فکر افتاده بود؟ نجف زاده که در بالکن نشسته و خبر ورود مسعود را
شنید ،با صدای بلند پرسید :خانم مهدوی ،مسعود به اتفاق خانواده آمده؟ و خودش اضافه کرد :گمان نکنم خارجی ها
در این اوضاع جنگ دلشان بخواهد به اینطرفها بیایند! سلیمه جواب داد :حاجی آقا ،مسعود خودش و به تنهائی آمده؛
در این یکسال گذشته بیشتر از بیست مرتبه ،یکساعت و نیم ساعت با همه حرف زده .تا نزدیک عید پرواز نبوده و
اینطور که خودش می گوید ،ترتیب کارهایش وقت الزم داشته؛ دفعه آخر ده روز پیش بود که با ما تماس گرفت ولی
ناقال چیزی نگفت و یکمرتبه امروز حوالی ظهر درِ خانه را زد .اول باورمان نشد مسعود پشت در باشد! ولی خودش
بود؛ نزدیک بود پدرش پس بیفتد ،که الحمداهلل حاال سالم در خدمتتان نشسته.
در همین حرفها بودند که مسعود وارد جمع شدو بعد از سالم و دیده بئسی و خوش آمدِ دوباره به مهمانان ،با مهار
کردن اشکهایش با لبخند به همه خیره شد .همه از ظاهر شدن بی خبر مسعود در جمع خانواده خوشحال بودند؛ حتی
در نگاه محزون و شکستۀ طال و مارال هم برقی از شادی می درخشید .مسعود بیشتر از سن و سال واقعی اش جا
افتاده ولی مثل همان شش هفت سال پیش ،خندان و براق و بسیار خوش سیما و طبق معممول مؤدب بود.سعید
حقیقت ماجرا را در فرصتی کوتاه ،بدون کم و کاست به او گفته بود و حاال مسعودِ بی نوا نمی دانست دنبالۀ صحبت را
چگونه ادامه دهد؟ او می دانست که نباید حرفی که داغ دلِ این ماتمدیدگان را تازه کند بر زبان آورد .حتی به او
تفهیم شده بود که مادرشان هم درست و حسابی قضیۀ ویرانی و گمشدن و یا بقیۀ احتماالت را نمی داند و او باید
وانمود کند که بیشتر از آ نها و در انتها حقیقت را نمی داند .با حرفهای فراوان و بدون ارتباط به مسئلۀ خرمشهر ،شب
به پایان رسید .آقای نجف زاده شخصاً همه را برای شامِ پس فردا به منزلشان دعوت کرده و گفت :دل ما به دیدن
فامیل خوش است و این خوشی را از ما مضایقه نکنید!
مسعود در این برخورد عکس العمل مشخصی از خودش بروز نداد ،نه انگار یکمرتبه و بدون خداحافظی ناپدید و حاال
بی مقدمه و هیچ خبری ظاهر شده است!
پس فردا صبح خانمها در خانۀ صاحبقرانیه به کمک هم مشغول تهیه و تدارک شام برای مهمانها بودند و مثل همیشه
و با نظارت مارال سفرۀ آراسته ای داشتند .بعد از شام همگی در سالن بزرگ خانه جمع شدند .آقای نجف زاده اباً از
مسئلۀ خواستگاریِ مسعود و جواب شاکر اطالعی نداشت و نمی دانست علت اصلی مهاجرت او ،رد کردن خواسته
اش بوده؛ بنابراین گفت :خوب مسعود خان برایمان تعریف کن بینم در انگلیس چه می کنی؟ از زن و بچه ات بگو،
چقدر در تهران خواهی ماند؟ فضولی نباشد ولی ما هم دلمان می خواهد بدانیم که پسرمان چه کرده و یا خواهد کرد؟
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از همۀ حرفها گذشته راستش آرزو دارم با خانواده ات همین جا پیش خودمان زندگی کنی .مسعود سر به زیر
انداخته و ساکت بود .بعد از چند لحظه با لحن گله آ میزی گفت :خیال می کردم مادر و پدرم از کار و زندگی و وضع
من در آنجا اطالعاتی به فامیل داده اند! عمه سلیمه به میان حرف او دویده و گفت :دیدارهای ما آنقدر با مسائل
مربوط به اتفاقات ناجوری که در خرمشهر افتاده و باعث درد و عذابمان است ،پر شده که مجالی برای بقیۀ حرفها
نگذاشته!
شکر خدا خودت اینجا هستی ،اقالً برای عوض کردن موضوعِ همیشگی از کار و بار و زن و بچه ات بگو که من و
پدرت هم ندانسته ها را بدانیم! این دو روزه که ماشااهلل هرچه پرسیده ایم جواب سرباال داده ای .مسعود دوباره
ساکت و مشخص بود که در پشت پردۀ سکوت ظاهری ،طوفان درد در حال ویرانگری باطنش می باشد.
ایندفعه آقای مفیدی پرسید :مسعود جان چرا ناراحتی بابا جان ،مگر چه می خواهی بگوئی که دل دل می کنی؟
مسعود گفت :چیز مهم یا اصالً جالبی نیست ،مشغول فکر کردن بودم .اگر قرار است تعریف کنم حتماً باید از اول
شروع کرده و به شما بگویم کجا بودم ،چه می کردم و حاال اینجا چکار می کنم؟ آسان نیست ولی خواهم گفت.
قلب سلیمه و مارال هردو باهم فروریخت؛ خیال کردند مسعود علت اصلی سفر را ،داستان خواستۀ خود و جواب ردِ
دائی شاکرش را بازگو خواهد کرد! و در آن موقعیت گفتن حقیقت ،تأثیر بدی روی روابط خوب فامیل می توانست
داشته باشد .باالخره مسعود آرام شروع به حرف زدن کرد و گفت :البد همۀ شما می دانید که من فارغ التحصیل
دانشکدۀ حقوق با مدرک معتبر آن بودم .وقتی وارد انگلیس شدم ،چند روز اول را نفهمیدم یعنی یادم نیست که
چطور گذراندم ولی در هفتۀ بعد مشغول پرس و جو برای کارم شدم حتی با اعتبار مدرک هم موفق نشدم.
از دولتی سر پدر و مادر و زیر سایۀ آنها در مضیقه مالی نبودم بنابراین وقتی دوستانم پیشنهاد کردند که برای تکمیل
و تأیید مدرک باید دو سال دیگر درس بخوانم ،نگران و ناراحت نشدم .شکر خدا زبان را بیش از کافی بلد بودم و
سریع راه افتادم.
بعد از جدائی از فامیل به این عریضی و طویلی و در غریبی مطلق ،هیچ کس نمی تواند تسلط الزم را به خود داشته
باشد ،همانطور که من نداشتم .افسردگی اولین برداشتی بود که از محصول تنهائی و بی کسی کردم .در کشور خودم
با مدرکم می توا نستم مثل بقیه شروع به کار کرده و شاید موفق تر از بقیه هم می شدم ولی به هر صورت ،درست یا
غلط پیش آمد و رفتم.
مردم سرشان به کار و ندگی خودشان گرم و ارتباطات آدمها شباهتی به روابطی که من در ایران با آنها آشنا و خو
گرفته بودم نداشت .تنهائی خیلی ناجور بود؛ البد در دلتان به من می خندید و از من میپرسید مرد حسابی مگر تو در
کویر لوت بودی که اینهمه تنهائی را مطرح می کنی؟ میلیونها انسان در همان شهر لندن زندگی می کردند ،تو هم
یکی ولی اوالً من خودم هستم و دوماً معلوم نیست که آنها هم مثل من فکر نمی کردند.باور کنید اینهمه سال که در
آنجا بودم تا جائی که در آن اجتماع و جمع مردم آن ،اجازۀ ورود و قضاوت داشتم ،هیچ خانوادۀ ده نفری را در یک
جا ندیدم .اگر خانواده هائی خارج از این فرضیه بودند که حتماً هستند ،از اول گفتم که با آنها آشنا نشدم .کار و
زندگی بی وقفه  ،حرف اول را می زد .عمالً بیشتر مردم از ساعت هشت صبح تا پنج بعدازظهر ،گرفتاریِ کاری
داشتند .بعد هم با عجله و خسته و کوفته خودشان را به خانه می رساندند تا آمادگی برای روز آینده داشته باشند.
چطور امکان
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دارد کسی با وضع روحی من و در محیط آنجا بدون همدل و همزبان خودش را نیازد؟ که البته از همان اول من باخته
بودم.
مسئله ای که هم به دادم رسید و هم به یادم داد ،تصادفی با دو سه ایرانی مقیم انگلیسی بود که از منچستر محل
زندگی خودشان برای انجام کارهائی به لندن آمده بود مثل خود من در یکی از رستوران های ایرانی محله
کنزینگتون برای خوردن غذا دو رهم نشسته بودند .آ نها که مرا تنها دیدند ،با محبت سر صحبت را با من باز کرده و
با اصرار سر میزن خودشان دعوتم کردند .و با بزرگواری نگذاشتند پول ناهارم را بپردازم.
لطف آنها و اینکه فهمیدم دو روز در لندن خواهند ماند وادارم کرد در رستوران دیگری برای ناهار دعوتشان کنم.
چون دو سالی می شد در لندن طبعا همه جار را الاقل بهتر از انها می شناختم ،قرار شد دو سه جار را هم که دیدنی
بودند نشانشان بدهم آنروز سر ناهار تعریف کردند که آنها شراکتا رستوران آبرومندی در منچستر دارند که شش
روز در هفته از نظر مشتری در انجا غل غله است .تنها د روز دوشنبه همه برای آمادگی هفته بعد و رسیدگی به حساب
و وضع ظاهری رستوران تعطیلی داشتند.تحصیالت دانشگاهی نکرده بودند ولی هشت سال کار رستوران داری مداوم
اطالعات کافی و تجربه زیادی در این رشته به آنها بخشیده بود که شکرگزار ،راضی و موفق بودند و حاال که اجبارا
هر سه شریک دور ازآنجا مشغور بودند ،اصال نگرانی نداشتند چون همسر دو نفر ازآنها و عروس یکی از آقایان مثل
عقاب باالی سر کارمندان مواظب همه امور بودند و دلشوره ای نداشتند.
پیدا بود خانوادگی باهم معاشرت و معامله مشترک دارند باالخره از شغل و کار من هم پرسیدند .رشته تحصیلی و دو
سال اضافه تخصصی را که در آنجا گذرانده بودم به آنها گفته و اضافه کردم میل ندارم استخدامی کار کنم .شخصا
میتوانم دفتر وکالت داشته باشم .از نظر سرمایه گذاری روی ظواهر دفتری و کار هم در فشار نیستم ،ولی از طرفی
در شهری مثل لندن ب دون پشتیبان و یا ادغام با دیگران اینکا را ریسک بزرگی می دانم! ولی فعال مشغول مطالعه و
برنامه ریزی برای راه انداختن کارهایم می باشم.
یکی از آقایان پیشنهاد کرد سری به منچستر بزنم هم فال خواهد بود و هم تماشا! چند روز آنجا می مانم اگر به
نظرم رسید به دلیل تو ده فشرده و نزدیک به هم ایرانیان می تواند کارم را در آنجا زودتر به نتیجه اجرا و برداشت
برساند همان جا بمانم واالگشتی زده و برگردم لندن و دنباله نقشه کار را بگیرم .پیشنهاد بدی نبود با در دست
داشتن مدرک مکمل دو ساله از انگلستان حتما می توانستم وکلی مناسبی در جامعه ایرانیان مقیم و یا انگلیسی ها
باشم.
چند روز بعد با اطالع قبلی به منچستر رفتم که البته ترتیب اقامت چند روزه مرا در هتل دوستان تازه اشنای خوبم
داده بودند .آنقدر به من محبت کردند که واقعا شرمنده شدم .با سه چهار خانواده ایارنی دیگر هم آشنا شدم و روی
هم رفته در جمع همطونان  ،بوی ایران در انجا بیشتر از لندن به مشامم رسیدو به آنجا دل بستم!
سخن را کوتاه کنم یک وقت به خودم آمدم که در سفر دومی که به انجا داشتم آپارتمان راحت و شیکی اجاره کرده
و دنبال کارهایم هستم .با کمک دوستانم بعد از چند وقت با وجودیکه آنها خیلی نموافق نبودند به تنهائی و با اخذ
مجوز دفتر مشاوره حقوقی باز کردم .آنطرفها مردم عادت کرده اند که حتما برای مسائل خود وکیل داشته باشند و
اینکار نه نشانه مهم بودن و نه فخر فروشی است! مثل اشتراک سالیانه فالن مجله و روزنامه تلقی می شود و این وکال
هستند که در زمان اختالف و یا گرفتاری موکالن خودرا با اطالعات کافی و تحیصالتی که دارند از حجم کار و سنگینی
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آنها در محیط دادگاه بطور چشم گیری جلوگیری کرده و باعث تلف نشدن بیهوده وقت مردم و محکمه و دست یابی
به نتیجه نهایی دلخواه و قانونی می شوند.
این مسئله برای من و بقیه همکاران امید فراوان گردن اوضاع دلخواهر دفارتمان بود .روبروز به تعدا موکلین من
بخصوص ایرانیان بنا به توصیه و معرفی دوستان رستوران دارم که باصطالح آنجا پاتوق هموطنانم بود اضافه می شد.
ولی همچنان تنها.
هر وقت خیلی دلم می گرفت و یا فرصتی پیش می امد کمیاز رنج بی کسی و غریبی خود را بآنها مقایسه می کردم که
فشار اندوه خفه ام نکند.آنها حقیقتا مردم مهربان و بی ریاو صمیمی بودند .مثل قوم و خویش شده بودیم.
اسم فامیل آمد و یادم افتاد که دو دفعه در تعطیالتی که داشتم سراغ دختر خاله ام مریمو آقای امینی به مونت کارلو
رفتم نگذاشتند در هتل اطاق بگیرم بزور مرا پیش خودشان نگهداشتند ومن در آنجا عرش را سیر می کردم .آنها هر
دو نشانه مجسم از خانواده بودند دلم نمی خواست تعطیالت تمام شود.
کیوان پسر آنها در نیس مشغول تحصیل بود و هر روز فاصله دو شهر را با قطار می رفت و بر می گشت .ضمن
صحبت از او پرسیدم چرا فکر جائی را برای ماندن در نبس نمی کنی! که فقط آخر هفته را پیش خانواده ات
بگذارنی؟ زودتر از او مریم و آقای امینی جوابم را دادند ،که اوالً تحصیل علم حتماً زحمت دارد که زحمت مدرک
پایان تحصیل آن را جبران می کند ،و در ثانی خرج جدا کردن و سر خود در شهر دیگری زندگی کردن پول بیشتری
الزم دارد تا بلیط قطار و رسیدن به امنیت خانه پدری .چون کیوان در سنینی است که نباید تنها با عده ای ناآشنا در
شهری که از اینجا دور هم نیست و هم کاسه شدن با آنها که مورد تأیید ما نیستند ،پدرش را بیازارد .وقتی بزرگتر
شد حتماً خودش خوب و بد را فهمیده و می داند چه کسی صالحیت معاشرت یا برعکس عدم آنرا دارد .حاال ما باید
او را زیر بال و پر خودمان بگیریم که قدرت پرواز به تنهائی را کم کم یاد گرفته و به هر کجا صالح است بپرد.

خیلی حرفها از آنها آموختم ،مثالً آقای ا مینی از وضع کار و زندگی و درآمدم پرسید و گفت مسعود جان بهتر نیست
حاال که تصمیم داری همین جاها بمانی بجای آپارتمان اجاره ای خانه ای برای خودت بخری؟

راستش خودم هم به فکر بودم مقدار کافی برای پیش پرداخت داشتم و حتماً بانک هم مرا تأیید و قبول داشت ،در
او لین فرصت و بازگشت به منچستر به کمک دوستانم خانه قشنگ و بزرگی را برای خرید پسندیدم قیمت آن
مناسب بود ،فقط تعمیرات و بازسازی مفصلی الزم داشت.

دوستان مهربانم با آشنائی دراز مدت که در آن شهر با مردم داشتند ،کارها را برایم آسان و قابل اجرا کردند باور
کنید نفهمیدم چه شد؟ که یکمرتبه دیدم مالک خانه ای زیبا و تر و تمیز رنگ شده هستم که هیچ دوندگی هم برای
کارها نکرده بودم مسئله پرده و بقیه وسائل هم سخت نبود.

در حوالی محل کارم صدمتر پائین تر دفتر طرح و اجراء دکوراسیون داخلی را دیده بودم .آن جا مخصوص اعیان و
اشراف و شاهزادگان نبود معموالً یا بیشتر مردم کارها را با محاسبه پولی که در جیب داشتند بعهده متخصص همان
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فن می گذاشتند .سری به آنجا زدم و خواسته خود را مطرح و تقاضای بازدید از محل و ارزیابی قیمت تقریبی را
کردم.

مسئول جوابگوئی و مدیر قسمت دختر خانم بیست و سه چهار ساله مؤدب خوشرو و زیبائی بود که با لبخند و احترام
همه خواسته های مشتریان را یادداشت می کرد و قرار بازدید از محل و تاریخ آنرا به دستشان می داد .در حقیقت
یک تنه کار همه را با صبر و حوصله راه می انداخت.

با تواضع آدرس منزل را پرسید و نوشت مثالً چهارشنبه ساعت ده ونیم تا یازده همکاران او در محل خواهند بود!
حتماً کسی باید آنجا برای راهنمائی حضور داشته باشد ،چون قبالً من در پرسشنامه نوشته بودم که منزل خالی و می
دانست .و خودم هم نمی توانستم در همان ساعت آنجا باشم برنامه سنگین از پیش تعیین شده ای داشتم مسئله را
گفتم و خواهش کردم که تغییری در روز بازدید بدهند .جواب داد حتماً نباید شما تشریف داشته باشید این یک
بازدید و برآورد است ،همسر یا آشنا و هر کسی می تواند در را باز کند من دوباره گفتم آشنایان مثل من گرفتار و
خودم مجرد هستم.

قرار شد کلید را د ر اختیارشان بگذارم تا نگاهی به محل انداخته و بگویند چه کارهائی باید انجام دهند و مسلماً قیمت
را هم بعد از دیدن می توانستند اعالم کنند .خوشحالی از خالی کردن شانه از مشکل ،فردا صبح قبل از رفتن به دفترم
کلید را در مقابل رسید تحویل دادم.

دخترک این بار هم خندان م معطر مثل یک دسته گل بنظر می آمد و با گفتن خوش آمد و جمله در خدمت شما
هستم و خیالتان کامالً آسوده باشد! بیشتر از دفعه قبل تحویلم گرفت و تا دم در دفتر بدرقه ام کرد.

چند روز بعد همان خانم به دفترم زنگ زد گفت صورت کارها و نمونه کلیه لوازم مورد نیاز مثل پرده و کفپوش و
کاغذ دیواری آماده هستند که الزم است در اولین فرصت به دفتر آنها رفته تا در صورت توافق و پسند و همچنین
قیمت تقریبی که برآورده شده قرار داد را امضاء تا در اسرع وقت اکیپ تعیین شده بتوانند کارشان را شروع کنند!

دوباره به دفتر رفتم و بدون توجه و موشکافی و در حقیقت پرس و جوی زیادی راجع به زمان تمام شدن کار و یا
قیمت ،که نوشته و بدستم داده بودند قرارداد را امضاء و بیعانه را پرداختم .دختر خانم در اولین جلسه بنام میس
دبورا معرفی شده و در سومین جلسه شخصاً به من اجازه داد او را دوستانه دِبی بنامم ،و اینکار هم غیر عاید نبود .در
دفتر مشتریان شرکت آنها شغل و آدرس منزل فعلی و دفتر کارم نوشته شده بود!
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با دیدن توجهات فراوان جرقه ای در ذهنم روشن شد ولی حال و حوصله و وقت برای این حرفها و گرفتاری بعد از
آن را نداشتم! به عالوه قبالً هم در لندن و در بسیاری از برخوردها نظیر این مسائل را دیده بودم ،ولی می دانستم که
مقصودم از رفتن به دفتر دکوراسیون چه بوده و به کدام علت آنجا هستم؟ در مملکت و فامیل خودم که همه را می
شناختم و من هم برای آنها حتماً ناشناس نبودم چه دیده بودم؟ که در شهر غریبه و مردم ناآشنا باید آنرا جستجو
می کردم!

مسعود مقدار زیادی جسارت کالم پیدا کرده و آن مسعود خجالتی و سربزیر به نظر نمی آمد ،بنابراین کسی نپرسید
این اشاره به چه معناست؟ چون آنهائی که می دانستند مقصودش چیست می تر سیدند بدون رودربایستی جواب
واقعی را در حضور همه داده و کسانی را هم که بی خبر بودندآگاه کند!

مسعود ساکت نشسته و بی تکلیف به دستها و ناخن هایش نگاه می کرد و مثل اینکه اولین بار است آنها را می بیند.
آقای نجف زاده گفت مسعود خان پسرم خسته ات کردم ولی این قصه مثل اینکه دنباله دارد و از آن بوی عشق و
عاشقی می آی د مسعود به خود آمد و وقیحانه گفت حاج آقا داستان دوست داشتن واقعی تکرار ندارد!

سعید که شانه به شانه او نشسته بود گفت آقا فلسفه نباف و وارد معقوالت نشو ،دنباله حرفت را که برای منهم تازگی
دارد بزن که سراپا گوشیم!

مسعود ادامه داد دو سه بار دیگر هم بخاطر مسئله منزل به دفتر آنها رفتم که بار آخر که کارها تمام شده بود ،دبی
همراه آقای دیگری سوار ماشین من شدند ،تا بعد از دیدن کارها و تایید آنها را تحویلم بدهند .وقتی به انجا رسیدیم
و در را باز کردند خانه را نشناختم آنجا دو طبقه و مثل بقیه منازل آشپزخانه و سالن نهارخوری و انبار و دستشوئی
مهمان پائین و اطاق خوابها و سرویس حمام باال قرار داشتند.

در طبقه پائین آن چنان هماهنگی رنگ بین کفپوش و پرده ها دیدم که حیرت کردم از همه زیباتر آشپزخانه با پرده
های توری و چین دار و روشنائی نامرئی که از باالی کابینت ها پخش می شدند بنظرم رسید با وجود خالی بودن از
وسائل ضروری وعده خانه گرمی را به من داد .از پله ها باال رفتیم هر سه اطاق خواب موکت شده با پرده های زیبا و
کاغذ دیواری های متناسب این تصور را به من می دادند که اطاقها دو برابر بزرگتر شده اند .حتی حمام و دستشوئی
هم پرده زده و آماده بود .یک ذره گرد و خاک و نخ و میخ بعد زا کوبیدن آنهمه چوب پرده وآویزان کردن پرده ها
بچشم نمی خورد تر و تمیز و براق واقعاً مثل یک خانه دوست داشتنی جلوه می کرد.

دبی با دفتر و دستک که همراه داشت با آن آقای پابپای من همه جا بودند ،باالخره
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دبی پرسید قربان پسندیدید؟ ذوق زده جواب دادم عالی ابتدای صفحه  211صورت را بدستم داد با نگاهی که به آن
انداختم ،نفسم برید ولی بروی خودم نیاوردم .حیف همه جا خالی است! دبی جواب داد راچع به آنها بعداً تصمیم
گرفته و مطلع تان خواهم کرد ،فعالً بفرمائید بنویسید و امضا کنید که سفارش مطابق دستور انجام شده و راضی
هستید! بقیه را هم بعداً حل می کنیم ،آنروز شنبه دفتر من تعطیل ولی دفتر کار آنها تا ساعت یک بعد از ظهر باز بود
بنابراین با همراهی آن دو نفر دوباره به شرکت آنها برگشتیم .فکر کردم باید چک مخارج را به دبی بدهم ولی او مرا
به طبقه باال پیش صاحب آنجا برد.
دفتری عریض و طویل می نمود دو دختر دیگر هم پشت میز نشسته چیزهائی نوشته و تایپ می کردند ولی اصالً نه
سر و شکل و نه لبخند و زبان دبی را می شد با آنها مقایسه کرد ،یکی خانمی جوان و عینکی و کم مو و دیگری بسیار
چاق و گند ه و سرخ مو و رو بود که لباس و سرو وضعشان هم به هیچ عنوان به ظاهر آراسته و شیک دبی نمی خورد
با تشکر بدهی خود را نوشته و چک را به رئیس پرداخته و به پائین برگشتم.
موقع خداحافظی دبی با لحن دلپذیر و آرامی گفت شما از همه تشکر کردید جز من ! گفتم از شما صد دفعه تشکر
کرده و باز هم متشکرم زحمت شما بیش از همه بوده ،کمی فکر کرده گفت چون خیلی از من قدردانی کردید پس
مجبورم امروز برای نهار اگر وقت دارید شما را دعوت کنم که در رستوران غذای کوچکی با هم بخوریم.
این حرف را باید من می زدم فقط موقعیت او را در آنجا نمی دانستم .فوری گفتم اگر افتخار بدهید من شما را برای
یک غذای یزرگ به رستوران فالن که مشهورترین و گرانترین بود دعوت می کنم! بدون معطلی پذیرفت گفتم
چیزی به پایان ساعت کارتان نمانده من دم ماشین منتظر هستم حرف مرا با سر و چشم تأیید کرده ده دقیقه بعد
شاد و خندان بطرف ماشین آمده و با هم راه افتادیم.
موجی از شادی و نشاط را بهمراه داشت و تمام مدت لبخند می زد موقع نهار خوردن گفت با خودم فکر کردم که بقیه
کارهای خانه شما را شخصاً انجام دهم ،چون حتماً ارزانتر و بهتر خواهد شد .وقتی کارها تمام شدند ،اگر مطابق سلیقه
تان بود یک سوم مزد کاری که به شرکت باید بپردازید را از شما می گیریم .فقط نباید بفهمند چون به این ترتیب
برای من سنگین تمام خواهد شد که منافع آنها را به خطر انداخته و شخصاً کار بعهده گرفته ام و حتی ممکن است
اخراج شوم.
گفتم بنظرم رسید که شما همه کاره شرکت هستید و در حقیقت همینطور هم هست بدون وجود شما گمان نمی کنم
کسی جوابگوی مشتریان باشد! خیلی آسان و بدون ادا و اصول گفت من فقط مسئول قسمت روابط هستم و حقوق
ثابتی که چشمگیر هم نیست می گیرم و با وجود اینکه تا حاال هیچ مشتری را بدون پرداخت رها نکرده ام
کوچکترین درصدی هم نگرفته ام!
به دلیل کارآئی من است که بدون هیچ تخصصی یکسال و نیم در این تشکیالت مانده ام .بنظر رئیس ،برخورد
مؤدبانه و سر و وضع من برای آنها کارساز است .از آنهمه روراستی او حقبقتاً متحیر شده بودم نگاهی به صورت
معصوم و زیبا و درخشان او انداخته و گفتم کامالً حق دارند من هم با مدیر و رئیس شما هم عقیده هستم اخالق و
طرز برخورد و زیبائی و آراستگی شما رمز موفقیت آنها در شروع کار و پس از آن سلیقه و حسن عمل مسئولین اجرا
است .ولی سهم شما از همه بیشتر است چون بنا به مصداق مثل ایرانی آهو را شما دوانده و خسته می کنید و آنها
شکار!
از این حرف قهقهه زد و اصرار کرد آنرا به فارسی بگویم که البد چیزی نفهمید.
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من که بعد از مدتها هم صحبت خصوصی پیدا کرده و کنار او غذا می خوردم بسیار خوشحال و او در تمام مدت به
پهنای صورتش و آنهم با آن چهره زیبا و دیدنی لبخند رضایت بر لب داشت.
از هفته بعد ب ا در نظر گرفتن مقتضیات شغلی که دبی همه اشخاصی را که الزم بود می شناخت خیلی سریع و آسان
در فرصتهای کوتاهی که واقعاً آنها را می آفرید ،هر چه برای ان منزل الزم بود تهیه کرده و با در دست داشتن کلید
اضافه کم کم بهترین و مناسب ترین مبلمان را از اطاق خوابها گرفته تا سالن و آشپزخانه را در سر جای خود قرار
داد و با ریز صورت حساب به من داده و چک آنها را به صاحبان کاال می رساند.
آنقدر این دختر صمیمی مهربان و متواضع و بدون توقع بود که بعضی وقتها خیال می کردم همه وقایع خواب و
رؤیایی بیش نیستند .کار بجائی رسید که هر روز با هم قرار شام داشتیم و من با هیجان زیاد در ساعت معین در کنار
در آپارتمان او منتظر پیدا شدنش روی پله ها کنار ماشین می ایستادم و این به قلب تهی من که سالها قتل گاه
احساس تباه شده ام بود ،نوید زندگی و دوباره زیستن را می داد.
باالخره کار منزل و پر و پیمان کردن آن تمام شد .آن چنان با سلیقه و دقت و
صرفه جوئی شده بود که باورم نمی شد کسی بهتر از آن می توانست آنهمه هماهنگی بین هر تکه اسباب در جای
خود گذاشته ی آنجا برقرار کند .و دبی برای تهیه وسایل آشپز خانه و درست کردن آنجا که به نظر او مهمترین
قسمت خانه بود سه روز مرخصی گرفت و با ماشین من رانندگی کرده و هر تکه را از جائی تهیه و به خانه کشاند و
به آنجا روح و زندگی بخشید.
زنده بودن و نشاط مثل عطر و نور در فضای منزل پراکنده و نه انگار سه چهار هفته پیش جائی خالی از همه چیز و
مانند مسافر خانه بدون مسافر ،دلتنگی می آفرید! مثل اینکه ده سال است نفس زندگی در آن جریان داده شده و
باالخره من با سه چهار ساک و چمدان که قبآل کل زندگی مرا تشکیل می دادند بعد از پس دادن آپارتمانم مثل یک
آدم مهم به خانه آراسته ام وارد شوم.
روابط دوستانه ما روز به روز محکمتر می شد دبی کار می کرد ولی میل نداشت هر روز در رستوران غذا بخوریم .می
گفت تو خیلی پرداخته ای البته می دان درآمد خوبی داری و اینها که خریده شده یک عمر اثاثیه همرا صاحبش
خواهد بود ولی چرا و چه معنی دارد که به دلیل همنشینی و هم صحبتی که منظور ماست اینهمه پول بیهوده و آنهم
هر شب در رستوران ها خرج کنی؟
همیشه در راه بازگشت از دفتر خرید می کرد و در آشپز خانه زیبا و رؤیایی شام فوری و شیک و شاعرانه ای ترتیب
داده و تا آخر شب از همه چیز وهمه کس و همه جا صحبت می کردیم .بدون کم و کاست گفت در و مادر او در
روستائی در غرب منچستر سفر کرده و از فر وشندگی لباس و لوازم آرایش گرفته تا نگهداری بچه که در آنجاها با
نام بی بی سیتر شغل آبرومند و تا حدودی پر درآمد است را تجربه کرده و در همین رابطه یک سال و نیم پیش این
شغل فعلی را پیدا کرده که بهترین آنها و کامآل راضی است!
من چند دفعه پرسیدم با این مشخصات مم تاز که تو داری چطور تا حاال مجرد مانده ای؟ و او هم بدون ریا وتظاهر
گفت ازدواج که نکرده ام ولی دو سه بوی فرند عوض کردم یعنی مجبور شدم قابل تحمل نبودند! مخصوصآ نفر
اخری که فقط چند ماه با او معاشر و او بود که مرا از هرچه مرد و زندگی و خانواده بود بیزار کرد .او در عین جوانی
مشروب خور عجیب و یا درست تر است بگویم دائم الخمر بود و معموآل در حال مشتی و بی خبری کارهای غیر قابل
تصور از او سر می زد در همین حال و هوا بود که به روی من دست بلند کرده و آن چنان ضربه ای به چشم و صورتم
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زد که دو روز مجبور شدم سر کار نروم!یکهف ته به بهانه تصادف با ماشین هم عینک سیاه ،روی چشمانم بگذارم.
طبیعی است که دوستی ما بهم ریخت و به هیچ عنوان حاضر نشدم او را دوباره ببینم.نه تنها او را بلکه تصمیم گرفتم
هرگز با مردی رابطه پیدا نکنم و هفت ماه بود که آنرا حفظ کرده بودم .تا تو به شرکت مراجعه کردی و دو سه بار
مالقات با تو به من فهماند که نباید همه را با یک چوب راند تو یک مرد استثنائی و بی همتا هستی که صرفنظر از
وجهه اجتماعی و شغل وتحصیالت عالی شخصآ بی نظیری.
انسان متمدن همه جا و با هر ملیتی پیدا می شود مخصوصآ تو که از کشوری باستانی مثل ایران می آئی بطور قاطع
قابل احترام تر هستی.
او مثل یک کدبانوی بدون تعهد به تمام کارها می رسید و آخر شب شخصآ او را به منزلش که اطاق مشترکی با یک
دختر کارمند بانک بود می رساندم .یکروز عصر که دنبالش دم شرکت رفته بودم به من گفتند که او امروز مرخصی
گرفته و سرکار نیامده متعجب از اینکه چطور چیزی به من نگفته،متفکر وبی هدف به طرف منزل خودم راندم می
خواستم از خانه علت را تلفنی بپرسم؟ تا ماشین توقف کرد دیدم در منزل باز شد و دبی با صورت همیشه خندانش
دلریب مثل یک بچه معصوم از دور دستی برایم تکان داده و منتظر ایستاد!با کمی دلخوری گفتم مرخصی می گیری
و بمن چیزی نمی گوئی رفتم دنبالت گفتند سر کار نرفته ای اتفاقی افتاده؟ جواب داد اتفاق که نه ولی برای نظافت
اساسی منزل امروز با سرویس قرار داشتم باید کسی در خانه می ماند که ان کس تو نمی توانستی باشی نمی شود
خانه را همین طوری رها کرد.
وقتی وارد شدم از نظافت و برق در و دیوار و شیشه و زمین و آسمان خانه چشمانم خیره شد مثل یک خانم خانه بر
همه کارها نظارت کرده غذا آماده و روی میز پر از گل و مثل خودش که شاداب تر از گلها بود عطر افشانی می
کردند خیلی برایم تکان دهنده بود آرام وارد شده بودم و ارامتر گفتم نمی دانم چه باید بگویم و اگر ترا نداشتم چه
باید می کردم؟ با شوخی و خنده گفت مگر غیر از وکالت تخصص دیگری هم داری که پنهانش کرده ای؟ مجبور
بودی همان کار را ادامه بدهی راه دیگری نداشتی.
می دانست که من چه گفته ام و او به بیراه زده بود براستی تحت تاثیر قرار گرفته بودم بعد از خوردن شام خیلی
عالی با همه مخلفات که مخصوص مهمان عالیقدری باید می بود ،بدون مقدمه و پیش درآمد به او گفتم دبی آیا با من
ازدواج می کنی؟ او هول و دستپاچه جواب داد پیشنهاد تو جدی است؟ گفتم هرگز تا این حد جدی نبوده ام تو
دختری هستی که مطمئ نآ برای من از هر نظر ایده آل خواهی بود صورت زیبا و موهای قشنگ و آبشار مانندت برایم
آشنا است! و اگر تا این حد هم زیبا نبودی با تفاهمی که بین ما برقرار شده و خلق و خوی بی مانندت فکر نکن آسان
ترا از دست می دادم.
گریه کرد و به گردنم آویخت و گفت خودم را خوشبخت ترین انسان احساس می کنم و این پیشنهاد بدون مقدمه
تو ،مرا هیجان زده کرد و هق هق کنان ادامه داد بعضی وقتها از شدت خوشبختی هم می شود زار زار گریه کرد.
برای برقراری آرامش و با شوخی گفتم پیشنهادم را پس گرفتم تو بدون جواب روشنی وارد فلسفه شدی و اشک
ریختی  .فوری گفت نه خیر ابدآ نمی توانی آنرا پس بگیری و البته که جواب من مثبت و وجود تو باعث افتخار من
است!
آنقدر شلوغ کرد و باال و پائین پرید و گلهای گلدان را پرپر کرد و روی سر و کله ی من و خودش ریخت که خانه به
آن تمیزی نیاز مجدد به نظافت و جمع آوری پیدا کرد .ادامه آنشب را دو نفری رسمآ بیرون از خانه جسن گرفتیم تا
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ساعت چهار صبح جدی حرفهایمان را مطرح کردیم من به او گفتم دبی عزیز من یک مرد ایرانی هستم با مشخصات
اخالقی فردی خودم بسیاری از انها را مهار می کنم ولی از یاد نخواهم برد.
برای همزیستی خوب و موفق باید هر دو بفهمیم که باید محترمانه یکدیگر ار قبول کنیم تا با لطف و محبت سالها در
کنار هم زندگی کنیم و او فقط جواب می داد می فهمم هم خواسته هایت را و هم خود ترا که از صمیم قلب دوست
می دارم .نزدیک پنج ماه است با هم آسنا هستیم و بی انصافی است که تو نفهمیده باشی مهمترین مسئله زندگی من
تو و هر چه مربوط بتو است ،می باشند .و تو نهایت خواسته و آرزوهای منی و اطمینان داشته باش اگر با هم ازدواج
کنیم من صد بار بیشتر از حاال پای بند تو و خانواده مان خواهم بود و خیلی وعده های شیرین که قبآل بدون شنیدن
علنآ در رفتار روز مره او دیده بودم .دبی به من گفت اگر میل ندارم او شاغل باشد فردا صبح استعفا داده و مثل یک
زن خانه دار که آرزوی همیشگی او بوده به کارهای خانه ای که هر تکه انرا با عشق از جائی خریده و در جایش
گذارده و به من که مرد خانه اش می باشم رسیده و از زندگی با من لذت برده و همه گذشته دردناک و
سرگردانیهای آن را فراموش میکند .من هم خوشحال بودم مخصوصا از اینکه دبی به اندازه ای قشنگ صحبت میکرد
چنان کلمات را در جای مناسب خودشان می نشاند که من مطمئن شدم که دستهای او زنگار غم غریبی و هزار درد
ناگفتنی دیگر را از چهره ام پاک خواهد کرد!
خدا را شک ر کردم که دنیا همیشه سر دعوا با آدمها را ندارد و اگر دری به رویش بسته شد حتما دریچه ای خواهد
شد .هفته بعد با در دست داشتن کلیه مدارک بنا به پیشنهاد من و پذیرش بی چون و چرای دبی هم در سفارت ایران
با همه قوانین و هم در اداره رسمی ازدواج انگلیس در شهر لندن ازدواج کردیم و چند روز هم بیشتر نماندیم .چون
اومیل داشت که من به سرکارم برگشته و او به خان زندگیمان برسد و بعد از طرح و برنامه ریزی صحیح مسافرتی با
هم در آینده نه چندان دور داشته باشیم.
این هم یکی از مشخصات قابل توجه او بود که هیچ کاری را بدون برنامه و هر چه پیش آید خوش آید ،نمی پسندید.
بهر حال دری از بهشت خدا به رویم گشوده شده بود .همسرم زنی زیبا و تماشایی و اکر می خواهید تجسم صحیحی
از او داشته باشید چیزی شبیه گلین بانو بود که البته مقصود اصلی او طال دختردائیش را میشد به حساب آورد .قبال
هم به این دلیل یک با ر گفته بودم که چهره او برایم آشناست ولی اعتراف میکنم که هرگز کسی را شبیه زن دائی و
دختردائی خودم ندیده و نخواهم دید!دبی هم خیلی خوش شانس بود که کمی به اینها شباهت داشت!
مثل نمایش سریالهای مهیج تلویزیونی نفس از کسی در نمی آمد انگار همه به قصه نقال بزرگ قهوه خانه و اینکه
امیر ارسالن دشمن را با شمشیرش مثل خیار تر به دو نیم کرد به این حکایت گوش می دادند! و زمانی که مسعود از
نفس افتاده چند دقیقه ای مشغول مرور گذشته و تنظیم افکارش ساکت شد ،آقای نجف زاده گفت مسعود خان همه
برای شنیدن بقیه این ماجرا سراپا گوش هستیم و می خواهیم بگویی این دبی خانم نازنین کی وارد تهران خواهد
شد؟ چون به گفته آقای مهدوی پدر ارجمندتان سرکار خیال ماندن دائم را در ایران دارید! و بقیه آرام و درهم گفتند
البته که منتظریم.
مسعود در دنیای خیال خودش بود یا حوصله نداشت یا از سیر گذشته ها خسته و از پا درافتاده می نمود .بنابراین
آرام از جایش بلند شده و از سالن خارج شد و در سرسرا مشغول به ردیف کشیدن افکار مغشوش و نامنظم خود
بود .به هر نحوی باید بقیه ماجرا را می گفت ،آقای نجف زاده مرد محترم و داغدیده را نمی شد در انتظار گذاشت،
در فاصله این زمان سلیمه بی سر و صدا ندا داد و گفت همسر مسعود به تهران نخواهد آمد و این خبر را بدون ذکر

181

wWw.TAK-SITE.IR

تک سایت

طال – کتابخانه مجازی تک سایت

دلیل خودش به مادرش گفته بود .بنابراین بهتر بود راجع به آن چیزی نپرسند چون خیلی ناراحت و دگرگون می
شد.
یک سینی چای تازه دم و خوشبو توسط شیرین گردانده شده و با سر و صدای زیادی میگفت حتما از این چای
بخورید زحمتش را من کشیده ام و یک استکان هم برای مسعود رو ی میز مقابل صندلی خالی اش گذاشت و بلند
گفت مسعود جان برس تا سرد نشده بخوری چون در غیر این صورت خودت باید زحمت عوض کردنش را بکشی.
همین چند دقیقه مقداری به مسعود آرامش بخشیده بود مطیع و شکسته سر جایش نشست و یک قلپ از چای را
نوشیده و استکان را سرجایش گذاشت.مسئله قابل توجه این بود که هیچکس از خانواده مسعود مسئله زندگی او را
نمی دانستند و این خود او بود که با یک اشاره مختصر آقای نجف زاده از سیر تا پیاز را شرح داده و باالخره باید
ادامه میداد .فامیل را که نمیشد دست انداخت.
تک سرفه ای ساختگی کرد و گفت حاجی آقا قصه ما عاقبت به خیر نیست ولی چون شروع کرده ام ،وا نمیدهم و
همه را خواهم گفت ،اگر زیادی طول کشید تقصیر من نخواهد بود .یک بار به امر شما گفته و پس از آن برای همیشه
دهانم را در ارتباط با این مسئله خواهم بست.
آقای مفیدی که تا آن وقت ساکت بود گفت خدا یزرگ است نفوس بد نزن عاقبت همه به دست اوست چرا این طور
در الک خود فرو میروی؟ انشاءاهلل درست می شود همه چیز صبر می خواهد .مسعود جواب داد البته هر بنای ویران
شده ای درست می شود ولی حتما آن اولی نیست .من هم انتظارش را ندارم!
بعد ادامه داد آنقدر مشغول اوضاع مشترک و موجودیت دبی در زندگیم بودم که مدتی از دوستان ایرانی و سراپا
معرفت خود بی خبر مانده بودم ،همان رفقاءی که ترتیب تمام کارهای مرا حتی در خریدن همان خانه و پیدا کردن
دفتر و هر هفته دعوت به غذای ایرانی در رستوران بطور کامل مدیون محبتهای خود کرده بودند.نمی دانم از کجا
شنیده بودند که من ازدواج کرده ام و بدون گالیه یا حرفی باران مبارک باد را به سر و رویم ریختند و بیشتر خجلم
کردند  .از همه بدتر به عوض اینکه من مهمانی داده و با همسرم آشنایشان کنم آنها من و دبی را روز دوشنبه که
تعطیلی زستور
ان در رسیدگی به کارهای شخصی خودشان بود برای مهمانی شام در منزل ،که نهایت احترام به کسی بود ،دعوت
کردند.
موضوع را همان شب با دبی در میان گذاشتم استقبال زیادی نکرد ولی مخلف هم نبود به هرحال دوشنبه شب به
منزل آقا ی عظیمی یکی از شرکا که بزرگترین آنها هم بود رفتیم .هفت نفر دیگر هم که همه ایرانی بودند یعنی سه
زوج و یک آقای متشخص و محترم دیگر که به نام مهندس فرنود به ما معرفی شد ،در آن جا بودند و عنوان آن را
هم مهمانی پاگشا گذاشته و فکر کنم نهایت کوشش را برای هر چه بهتر شدن آن کرده بودند.
با ورود ما نوار مبارک باد روی ضبط گذاشته شد ،و هلهله و هورا کشیدند و براستی همسرم آن شب مثل ستاره های
سینما شیک و آخرین مدل درخشیده و باعث تحسین همه شد و صاحبخانه ضمن خوش آمد مجدد به زبان انگلیسی
گفت امشب حرف زدن به زبان فارسی را ممنوع اعالم کرده و به خاطر خانم مهدوی که همان دبی باشد ،هیچکس
نباید حتی با همدیگر و به هر دلیل به زبان مادری حرفی بزند! چون الزم است ایشان در جمع ما احساس دلتنگی و
غریبی نکنند .و همانطور هم شد مخصوصا آقای مهندس فرنود که نزدیک ما نشسته بود در تمام مدت با دبی حرف
زده و همه چیز را برایش شرح می داد.
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به من که خیلی خوش گذشت ولی طبیعی است که توقع نداشتم همسرم عین احساس مرا داشته باشد .بهر حال و
برای آشنا شدن نیاز به معاشرت های بعدی و یا شاید بیشتری بود و موقع خداحافظی گفتند یک مهمانی دیگر
دوشنبه آینده خواهند داد که چ هار پنج نفر دیگر هم به جمع اضافه و مقدم ورود دبی را به این ترتیب به دسته
ایرانیان گرامی خواهند داشت .به هر صورت شب وقت خداحافظی دوباره وعده هفته بعد را به همسرم گفتند و ما به
منزل برگشتیم .من شخصا در چهره و حرکات دبی نا آرامی را می دیدم ولی او چیزی نگفت و دوباره از فردا برنامه
زندگی ما به روال سابق خود بازگشت.
به سرعت دوشنبه هفته بعد رسید .همان روز صبح که به دفتر می رفتم مسئله شب و دعوت را دوباره به او یادآوری
کردم و او هم بدون هیجان و یا ناراحتی گفت می دانم و آماده خواهم بود .منزل نفر و شریک بعدی هم در همان
محدوده ای بود که هفته قبل دعوت داشتیم و راه زیادی نبود من به موقع به منزل آمده و آماده شدم .همسرم هم
بعد مدت کوتاهی آراسته تر از دفعه قبل آماده و با هم سوار ماشین شده و به سراغ دوستان رفتیم .این بار عده
بیشتر و حقیقتا جشن به تمام معنا گرفته و سنگ تمام گذاشته بودند ،سه چهار نفر تازه وارد هم همسرم را ستایش و
پیوند ما را تبریک گفتند و دوباره آهنگ مبارک باد را با هورا و دست زدن تکرار کردند و شنیدم که آقای فرنود
برای دبی آهنگ را ترجمه و تشریح و علت خاص آن را توضیح می دهد.
بنظر خودم در کل روزهای هفته گذشته نوعی نارضائی حتی در لبخند دبی دیده می شد که من آن را نمی توانستم
فقط به دلیل دو سه ساعت به مجلس رفتن و با عده ای که دوستان و هموطنان من بودند بگذارم ولی تعجب آور بود
که خود او هم به من چیزی نمی گفت! قبل از ازدواج که پنجماه یا بیشتر با هم معاشرت داشتیم شبها موقع شام دبی
تمام وقایع روز را که دانستن و یا ندانستن آنها ارتباطی نداشت برایم تعریف میکرد.مثال منشی اول رئیس شرکت
سرما خورده و سرکار نیامده و یا فالن مشتری که ار بزرگی به آنها پیشنهاد کرده بود به وسیله رقبای دیگر ربوده و
کار آنها را گرفته! هم اطاقی او صبح که به سرکار می رفته کیف پولش را در پمپ بنزین گم کرده ،به این ترتیب
قصدم این است که نمی شد تصور کنم که او چیزی را که به من ارتباط دارد پنهان کرده و نگوید .در حالی که قیافه و
همه حرکات او نماینگر درونش بودند.
میز شام مهمانی آن شب حیرت آور بود مثل اینکه همه خانمها دست به هم داده و آنچنان سفره ای چیده بودند حتی
ماست و خیار و سبزی خوردن و پنیر و گردو هم روی میز بود موقع غذا خوردن دبی با لحنی که برایم نا آشنا بود به
من گفت من که نمی دانم اینها چطور غذاهائی هستند؟هر کدام که می دانی قابل خوردن است به من پیشنهاد کن.
آهسته و به طوری که کسی نشنود گفتم همه اینها همگی در نوع خود از بهترین غذاهای ایران و یا شاید دنیا هستند
می توانی امتحان کنی و لی او خیلی با وسواس کمی پلو برداشت و دو سه پر کاهو پیش آن گذاشت و هر چه
صاحبخانه ها اصرار کردند دست به چیزی نزد!
دختر آقای عظیم ی مهماندار هفته قبل برای آن شب جوجه کباب اصیل روی آتش ذغال درست کرده بود و اول از
همه سراغ من و همسرم آمد و دیس ان را جلوی ما گذاشتو من دو تکه از آن را در بشقاب دبی گذاشتم که ابدا به
آن ها لب نزد .مهندس فرنود آهسته کنار گوشم گفت اشکالی ندارد هنوز امتحان نکده با یک دفعه خوردن
مشتری دائم میشود .او اصال نخورد که مشتری شده یا نشود .کمی شرمنده شدم ولی چون غذاها ایرانی بودند ،زیاد
دلخور نشدم و با خودم گفتم طفلک نمیشناسد ،ایرادی نمیشود گرفت .ولی آن رفتار را از او غیرقابل باور و تصور
میدانستم.
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او قبل از ازدواج سفارش پیدا کردن ترجمه کتاب آشپزی ایرانی را بنا به گفته خودش به همه کتاب فروشی ها داده
و آخر سر با مکاتبه از لندن آن را دریافت کرده بود ،چرا حاال از سفره آماده ایرانی رم کرده و در خود فرو رفته
بود؟ دوباره آهنگ و کف زدن و شادی و هورا و باالخره پایان مجلس شد .موقع برگشتن سکوت آزار دهنده ای که
علت آن مرا گیج کرده بود بر فضای درون ماشین حکمفرمائی میکرد .به خاطر از بین بردن سنگینی آن ضبط ماشین
را روشن کردم .مطابق عادت و عالقه خودم نوار ایرانی بود ،چون به انازه کافی در منزل و بیرون و حتی با ماششین
دبی که خودم آن ر ا به او هدیه کرده بودم ،آهنگ های خارجی میشنیدم و برای دل خودم در موقع رانندگی آهنگ یا
آواز ایرانی را ترجیح میدادم .نوار دیگری در ماشین نداشتم .میتوانستم رادیو را هم روشن کنم ولی بدون مقصود
خاصی و مثل معمول دکمه ضبط را فشار داده و آهنگ خوب و آشنائی که در آن بود به صدا درآمد ،بعد از چند لحظه
دبی غیر منتظره و پرخاشگرانه گفت خسته شدم از سرشب تا حاال واقعا برایم زیاد است و نمیتوانم این همه سروصدا
که یک کلمه از آن را هم نمیفهمم و بدرد نمیخورد تحمل کنم! کمی آرام شده بودم و با تکرار آن هیاهو تو همه آن
را دوباره بهم ریختی.
حالت صدا و چهره او برایم غریبه بود .خیال کردم یا او شوخی میکند و یا من عوضی شنیده ام .ولی با تندی دکمه
توقف را زده و ضبط را از صدا انداخت .خیلی تعجب کرده ،یعنی متحیر مانده بودم و نمیدانستم چه باید بگویم؟
سکوت را مناسب ترین عکس العمل تشخیص دادم و همچنان آرام رانندگی کرده و به خانه رسیدیم .ماشین هنوز
درست و کامل متوقف نشده  ،دبی جستی زد ،پیاده شد و به طرف در منزل رفت و منتظر من برای پارک کردن
اتومبیل نشد .مطمئن بودم باید اتفاقی افتاده باشد واال مگر ممکن است در عرض یک هفته کسی صد و هشتاد درجه
تغییر جهت و حالت آن هم بدون دلیل خاصی بخود بگیرد.
در منزل را قفل کرده و از پله ها باال رفتم .دبی در اطاق رخت کن مشغول تعویض و جابجائی لباس هایش بود و بعد
هم بدون یک کلمه حرف در رختخواب خودش خزیده و چراغ باال سرش را هم خاموش کرد .ای بابا عجب مصیبتی!
از کجا باید شروع کنم که بفهمم این دختر چرا از این رو به آن رو شده .آیا کسی چیزی به او گفته که میدانستم
نگفته و گذشته از آن چه من داشتم که بگویند؟ راز و رمزی در کارم نبود.
مصلحت دیدم چند دقیقه به آشپزخانه رفته و به بهانه خوردن لیوانی آب فکر کنم .آنقدر از دوندگی صبح و کارها و
بعد از آن تا این وقت شب بدون استراحت و آرامش خسته بودم که دیدم وقت مناسبی برای فکر کردن انتخاب
نکرده ام .صبح که برای سرکار رفتن حاضر و آماده شده بودم او هنوز در تختش یا خوابیده و یا خودش را به خواب
زده بود .این اولین بار بود که بعد از دو ماه و اند ی که ازدواج کرده و هم خانه شده بودیم ،من شخصا برای خودم
چای و لقمه ای نان و پنیر حاضر کردم و بی سر و صدا به دفترم رفتم .ابدا حواسم به کار نبود.
بدبختانه آن روز پرونده بسیار سنگینی را باید سر و سامان میدادم که نتوانستم .معموال چون من تا ساعت پنج در
دفتر ب ودم ،همسرم نیمروز تلفنی به من زده و سفارش میکرد حتما لقمه کوچکی با قهوه بخورم که بتوانم تا غروب
دوام بیاورم و هفت هشت ماه بود که در ساعت معینی قبل و بعد از ادواج دبی به من زنگ میزد و یادآوری میکرد که
دلش برای من خیلی تنگ شده ،آیا قهوه و ساندویچ خورده ام؟ و بسیاری چیزهای دیگر روز تمام شد ولی خبری از
او نشد.
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آن روز غروب راستش را بخواهید رویم نمیشد به منزل خودم بروم .مسلم میدانستم که خطائی کرده ام و اشتباهی را
نفهمیده انجام داده آن چنان دختر نازنین را دل شکسته و خشمگین کرده ام که بعد از آن همه یاری و یاوری یک
مرتبه درخ ود شکسته و فرو رفته و یک تلفن هم نزده و از خود باخبرم نکرده بود.
بی هدف و هیجان زده راه منزل را طی کرده و نمیدانستم برخوردم باید چگونه باشد؟ ولی باید به منزل میرفتم .وقتی
وارد شم همه چیز آماده و مثل قبل بود منهای خود همسرم که بی هیچ اخم و تخم و یا خوشحالی و خوش آمد مثل
اینکه من از صبح در منزل بوده و صد دفعه همدیگر را دیده و حاال از طبقه باال برای شام خوردن پایین آمده ام .با
گفتن یک سالم کوتاه و چطوری به آشپزخانه خزید .لعنت بر شیطان فرستاده و بر سر میز رفتم .شام مثل قبل مرتب
و با هم غذا خوردیم و تلویزیون نگاه کردیم و دوباره صبح شد .پنج روز تمام برنامه همین بود و من مطمئن بودم
داستان انقالب درون او از مهمانی اول و دوم سرچشمه گرفته ،ولی علتی بری آن پیدا نمیکردم؟ شکر خدا که
دوستانم دعوت مجددی نکردند واال اگر مسئله همان بود که من خیال کرده بودم ،نمیدانستم چه جوابی باید به آنها
بدهم؟ خود بخود بعد از پنج شش روز حال منقلب دبی بهتر شد .مثل دوران نقاهت ،تب او فروکش کرده و عالئم
سالمتی در چهره و رفتارش پیدا شد ،بهر صورت خودش رفت و خودش برگشت!
چند روز بعد مهندس فرنود برای کاری به دفترم آمد و گفت دو سه روز دیگر یعنی اوایل هفته آینده به تهران
برمیگردد و من گفتم از دوستان خبر درستی ندارم ولی به خاطر جواب لطف آنها میخواستم دعوتی از همه بکنم که
البته شما در رأس قرار داشتید ولی باز هم دیر نشده ،آخر هفته من دعوت میکنم همه دور هم باشیم .فقط باید با
دبی در میان بگذ اریم و به همه و من جمله شما خبر بدهم و فرنود گفت من فردا از منچستر به لندن رفته و بعد از
چند روز از آنجا به تهران پرواز میکنم .بنابراین باید برای دفعه بعد ولی اگر دور هم جمع شدید جای مرا هم خالی
کنید و به خانم سالم برسانید و مسئله تمام شد.
واقعا در فکرم بود که جواب دعوت های دوستانم را بدهم ولی آن روز فراموش کردم مطرحش کرده و نظر دبی را
بپرسم؟ چند روز هم گذشت .یک روز آقای عظیمی به دفترم زنگ زد؛ کاری مربوط به شغلم داشت .بعد از تمام
شدن حرف های مربوط به کار او گفتم گرفتار بودیم واال باید دو هفته پیش حتما دور هم و این بار پیش ما جمع
میشدیم .با خانم صحبت کرده و روز آن را به شما خواهم گفت و او هم با تشکر جواب داد حتما و با کمال میل ،مگر
خیال کرده ای که میتوانی به این آسانی از زیر شیرینی دادن فرار کنی؟ منتظر نتیجه تصمیم شما خواهم بود.
باالخره آن شب بعد از شام ب ا دبی دوباره روابط صمیمانه ای البته نه به صفای قبلی ولی تا حدودی قابل قبول برقرار
شده بود ،قضیه تلفن دوستمان و جواب خودم را که باید روز و تاریخ آن را با نظر همسرم به اطالع آنها برسانم با او
در میان گذاشته و گفتم و حاال عزیزم فکر کن ببین کی و چه روزی آمادگی داری تا خبرشان کنم .فکر میکنم اول
خیال دارند به منزل آمده و بعد از نوشیدن یک فنجان چای به رستورانی که من و تو انتخاب خواهیم کرد ،راهنمایی
شوند .البته باید حتما دوشنبه شب که آنها تعطیلی دارند را انتخاب کنی .مقصودم این هفته نیست ،یک هفته و یا دو
هفته بعد هم اشکالی ندارد .من که کار بخصوصی ندارم تو هم اگر همین طور خیال میکنی ،ما به آنها یک مهمانی
دسته جمعی بدهکاریم و بهتر است زودتر آن را انجام دهیم!
بطورآزار دهنده ای در حدود ده دقیقه ساکت و احتماال با خودش دست به گریبان بود و بعد با تعرض و ناراحتی
پرسید مگر چند نفر قرار است مهمان ما باشند؟ گفتم تقریبا همه آنهائی که شب آخر منزل آقای عظیمی بودند و او
جواب داد عقلت را از دست داده ای؟ از آن همه آدم شلوغ و نامرتب مگر میشود در این منزل پذیرائی کرد! با
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آرامشی که واقعا برای حفظ آن از جانم مایه میگذاشتم ،گفتم البته که نمیشود پذیرائی و شام در رستوران خواهد بود
ولی بعد از اینکه همه در منزل ما جمع شده و چائی و شیرینی خوردند ،با هم برای صرف شام از همین جا میرویم .از
نظر وسعت منزل ما تقریبا دو برابر و نیم مال آنها به نظر میرسد و مایه پذیرایی هم فنجانی چای و یا قهوه خواهد
بود که گمان نمیکنم مسئله ای باشد ،من کمکت میکنم.
با دلخوری گفت مسعود گوش کن ،من نه میل و نه دوست دارم با آنها معاشرت کنم ،بنابراین اینجا نخواهند آمد
ولی تو میتوانی بدون حضور و شرکت من هر کجا که میل داری آنها را دعوت کرده و پارتی به راه بیاندازی مرا بحال
خو دم بگذار و اجازه بده با کسانی که در خور من بوده و دوستشان دارم ،معاشرت کنم .دیدم ای داد و بیداد طوفان
دوباره در حال شروع شدن است ولی با محبت و آرام گفتم اینطور که پیدا است کسی در شأن تو نیست چون ما اصال
با هیچکس رفت و آمد نداریم و شاید هم باید با ملکه الیزابت معاشرت میکردیم که دوری راه مانع آن شده.
او پرخاشگرانه گفت این حرف ها بی فایده است ،من با آشنایان تو که نمیدانی کی هستند و از کجا آمده اند و بدتر
از همه اینکه تو چرا اصرار داری دائم با آنها باشی روبرو نخواهم شد! همان دو دفعه هم زیاد بود .گفتم بابا جان آنها
همه از ایران آمده اند و بسیار محترم و عزیز هستند و هرگز هم جرأت نخواهند کرد بپرسند همسر من از کجا
آمده؟ تو زن من و آنها دوستان بسیار خوب اما در کار زندگی خودشان هستند .ممکن است در همه سال فقط دو
دفعه با آنها روبرو شویم ولی باید به تو بگویم هرگز آنها را حقیر و نامرتب ندان ،زیرا مرا خواهی رنجاند .بی محابا
گفت اگر تو به خاطر آن دلقک ها که من دیدم دلت میخواهد از من برنجی مانعی نمیبینم ،همان کار را بکن یعنی از
من برنج ولی لطفا مرا آسوده بگذار!
عصبی و دلشکسته تصمیم گرفتم هرگز راجع به این مسائل با او بحثی به میان نکشیده و بخاطر تقی و نقی آرامش
نیم بند زندگیشمان را بهم نزنم .چند روز بعد به دوستانم خبر دادم که همسرم بیمار و تا بهبود او باید منتظر بمانم،
انشااهلل بعد از سالمت کامل او دور هم جمع خواهیم شد .که اصال آن روز هنوز هم نرسیده! متفکر و غمزده بودم،
همان دو تلنگر نابجای دبی شیشه دلم را اگر هم نشکسته بود ،سخت لرزاند.
اصال قابل توجه نبود ما فقط پنج ماه آشنا و چهار ماه بود ازدواج کرده بودیم .مگر در عرض چهار ماه میشود کسی
یک مرتبه اینطور تغییر اخالق بدهد؟ آن هم با آن عشق شورانگیز و فداکاری وخودکشی؟ و حتی بدون انتظار تا مقام
رفیع یک همسر رسمی پریدن که افتخار همراه بودن با مرا مثل تاج بر سرزده و به این و آن فخر بفروشد .ولی حاال
همان مایه تفاخر و برتری خود را این چنین بی اهمیت دانسته و برایش خط و نشان بکشد! آیا نباید دوباره یاد مثل
های ناب و بدون رقیب فارسی افتاده و میگفتم قطعا خرش از پل گذشته واال چنین حکایتی نوبر است!
روابط ما تا حدودی بی تفاوت و سرد شده بود ولی او همچنان خانه را نوازش کرده و آراسته نگه میداشت .همه جا
مثل دسته گل و غذا مرتب و آماده بود ولی من میفهمیدم که یکدیگر را از دست داده ایم .گاهی بدون دلیل دو مرتبه
در یک روز به دفتر زنگ میزد و حال مرا میپرسید؟ و زمانی دو هفته نمیفهمید کی رفته و برگشته ام؟
افکار عجیبی به مغزم حمله ور شده بود .میدانستم که بعد از بوجود آمدن کلمه ازدواج برای فرار از دام اشتباه و یا
ناسازگاری و یا هر زهرمار دیگری کالم طالق هم اختراع شده ..من هم مثل میلیونها نفر باید تاوان آن را پرداخته و
خودم را رها میکردم .مگر آسمان به مین میچسبید؟ هنوز یکسال تمام از کل ماجرا نگذشته ،دنبال راه رهائی
میگشتم! و بدترین چیزی که مرا می آزرد عدم ثبات و رفتار و گفتار زنم بود که زمانی نه انگار که ما با هم اختالف
داریم؛ خندان و مرتب و شیک و حقیقتا مانند یک دسته گل معطر وارد دفتر شده و مرا به رستورانی که نمیشناختم و

186

wWw.TAK-SITE.IR

تک سایت

طال – کتابخانه مجازی تک سایت

ندیده بودم ،دعوت کرده و گاهی هم مثل برج زهرمار از اینکه چرا به خانه برگشته ام ،مرا پذیرفته و پشیمانم
میکرد .راستی درمانده شده بودم.
یک روز که مثل همیشه سر خورده و العالج به منزل رسیدم ،دیدم تمام چراغ ها روشن است .حوصله فکر کردن
نداشتم ولی مسلما خبری باید میبود .وقتی با کلید خودم در را باز کردم ،دیدم مثل معمول همه جا گلباران و دبی
وسط سالن ایستاده و وقتی من با تعجب به او نگاه کردم ،هر دو دستش را رو شکم گذاشته ،گفت به خانه خوش
آمدی ،ددی .لحن و کلمات او مثل بچه ها بود .اول نفهمیدم چه میگوید؟ او به گردنم آویخت و با لبخند دلفریبی
گفت مبارک باشد و بعد ادامه داد امروز پیش دکتر بودم و او گفت بچه ای در راه داریم .باور نمیکردم آنقدر
خوشحال و هیجان ز ده شده بودم که همه وقایع گذشته را فراموش کردم .دست و سر و صورت او را بوسه باران
کرده ،گفتم تو خوشگل ترین مامی دنیا هستی و منهم خوشبخت ترین ددی عالم.
هنوز هیچی نشده به او ممنوعیت کاری دادم و او با خنده و خوشروئی دبی اولی که در حسرت آن بودم گفت چه
میگوئی ه فت ماه دیگر مانده تو خیال داری از حاال مرا بستری کنی؟ فکر میکنی مادر این همه بچه که هر روز به دنیا
می آیند دست از کار و زندگی میکشند؟ اگر این طور بود که چرخ دنیا از حرکت وامی ماند .من تا جائی که بتوانم
نخواهم گذاشت کارها بهم بریزند .دوباره میز آراسته و غذای خوشمزه او پذیرای من شد .از افکار احمقانه خودم
خجالت کشیدم .البد تغییر حاالت او باید در رابطه با وضعیت جدیدش بوده که گر چه بسیار شدید و حاد مینمود ولی
نمیتوانست غیر معمول و یا معقول باشد!
دوباره خورشید در آسمان ابری سابق ما با کنار زدن همه آنها درخشید و جان گرفتم .هر دفعه به یادم می افتاد که
چه زود قضاوت کرده و چه کارهای عجیبی نزدیک بود بکنم؛ از خودم بدم آمده و شرمنده میشدم .دو سه ماه بعد
همسرم کامال به صورت یک زن باردار و زیبا و مغرور  ،یک مادر آینده در کنارم بود و به او افتخار میکردم .گاهی در
بیرون شام میخوردیم ولی برنامه اصلی در منزل گذراندن که برایم ایده ال به حساب می آمد بود .دبی به همه کارها
میرسید .یکی از اطاق ها را با اندکی تغییر برای فرزندمان آراست .با بودجه مالی وسیعی که در اختیارش گذاشته
بودم ،هر چه میل داشت خرید.
یکی از روزها که به منزل رسید م با خوشحالی به من گفت فردا مادرم به اینجا خواهد آمد .دو هفته بیشتر به تولد بچه
نمانده بود .این خبر برای من راحتی فکری فراوان داشت ،ولی سوال برانگیز بود؛ مگر او با خانواده اش ارتباط
داشت؟ پس چرا هیچ وقت جز همان که میدانستم و او گفته بود پدر و مادر و خواهر و برادرش در غرب منچستر و
در مزرعه خود زندگی میکنند ،حتی یک تلفن به آنها نمیکرد؟ برای من واقعا خبر خوشی بود که مادرش برای
سرکشی و پرستاری از دختر حامله اش که همسر من باشد ،به زودی از راه خواهد رسید.
فردا با گل و شیرینی برای گرامیداشت ورود مادرشبه منزل برگشتم .ما
هیچوقت حتی صدای همدیگر را نشنیده بودیم ولی به هر صورت نسبت ما داماد و مادرزن بودن به حساب می آمد
از دیدن مادر دبی مات ماندم ابدا شباهتی به هم نداشتند مادر او چندان سنی هم نداشت ولی زن چاق و بدقواره ای با
موهای نامرتب و دست های پینه بسته بود با لهجه ای کامال دهاتی ،مادرش بدون پنهان کردن احساساتش از جاه و
جالل منزل ما تعریف کرده و دائم میگفت عالی است معرکه است و من خوشحال بودم که همه چیز به نظر او با
شکوه است که در اصل شکوهی در آن نمی دیدم.
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دبی خیلی سنگین شده و آخر شب مجبور بود با کمک من از پله ها باال و صبح پایین بیاید ،آن شب وقتی دبی را باال
بردم ساک متوسط و محقری را در راهروی باال دیدم فکر کردم اثاثیه مادرش جابجا شده و این یکی جا مانده! به
سرعت آن را برداشته و به طرف اتاق مهمان رفتم خبری از چمدان و این حرفها نبود و کل اثاث مادرزنم را همان
ساک نیم دار باید به حساب می آوردم که اصال و ابدا برایم مهم نبود همان وقت بود که تصمیم گرفتم مادر دبی را
چند روز بعد کامال نو نوار کنم.
فردا با خاطری جمع و آرامش زیاد دنبال کارهایم رفتم چون همسرم تنها نبود .گفتم شاید عصر دیرتر از معمول
برگردمچون با یکی از موکلین د یداری بعد از تعطیلی دفتر داشتم .وقتی به منزل برگشتم اول مادر دبی را نشناختم و
بعد راستی مات ماندم یک خانم با موهای مرتب و آرایش شده و بلوز و دامنی بسیار شیک و روی هم رفته عالی به
استقبالم آمده بود و به او گفتم خیلی زیبا به نظر می رسید ،دبی فوری گفت مامی فقط سلمانی رفته ومو هایش را
مرتب کرده من هم جواب دادم مقصودم برازندگی کلی ایشان بود.
فردا صبح که سر کار می رفتم کنار در ورودی مقدار زیادی پاکت بزرگ و مشخصی را با مارک شناخته شده مشهور
ترین بوتیک منچستر که می دانستم غالبا دبی لباس هایش را از آنجا تهیه می کند دیدم و فکر کردم البد چند دست
لباس مناسب بعد از به دنیا آمدن بچه خریده بود .لباسهای قبلی که حتما تا چند وقت تنش نمی رفت .می دانستند که
من دیر می آیم با هم رفته بودند خرید ،غروبی که برگشتم مادر دبی این بار یک لیاش عالی و خوشدوخت و گران
بها به تن داشت! مثل ا ینکه قرار بود به مهمانی و یا جائی برود کامال تغییر چهره و حتی اندام داده بود ،معجزه لباس
درست و مناسب را تجربه کردم و گفتم ای بابا امروز از دیروز هم باشکوه تر به نظر می آئید! و دوباره دبی بود که
جواب داد او گفت همه لباسها را که نمی شوددر یک روز پوشید ،مگر دفیله مد است؟ و من با خودم گفتم چرا روز
اول آنقدر به هم ریخته به نظر می آمد مثل اینکه با گاری سفر کرده و گرد و خاک راه به سر و رویش نشسته بود.
مسئله واضح ولی بی اهمیت به نظرم رسید.
بنا به گفته دکتر چهار روز دیگر باید دبی به بیمارستان برده می شد .صبح همان روز که خوشحال و امیدوار با عجله
به دفترم می رفتم صندوق پست منزل را باز کرده و همه محتویات داخل آن را برداشته به دفترم بردم که نامه های
خودم را برداشته و اگر مجله یا نامه ای مربوط به دبی است شب دوباره به منزل برگردانم .دو سه پاکت را باز کرده و
کنار گذاشتم و دو پاکت دیگر هم بود که روی آن شماره منزل و آدرس و نام فامیل خودم را دیدم آنها را هم باز
کردم ،صورت حساب بود نام فرستنده اول همان بوتیک مشهور با رقمی چشمگیر و دومی از فروشگاه دیگری که
زیاد با نام آن آشنا نبودم فرستاده شده بود .صورت اجناس خریداری شده و تعداد زیاد طبیعی می نمود که حساب
باال باشد اصال نفهمیدم برای چه اینها به در منزل فرستاده شده اند؟ دبی همیشه با دسته چک خودش خرید می کرد.
همه را در کیف گذاشتم که شب آن ها را به دبی بدهم خودش بهتر می دانست چه باید بکند .دو سه ساعت بعد شام
که آسوده نشسته و تلویز یون نگاه می کردم یادم آمد که باید پاکت های دبی را به او بدهم.آنه را از کیف خود در
آورده و گفتم دبی عزیزم چند پاکت مربوط به تو را یکجا با بقیه نامه های رسیده به دفتر برده بودم برایت آوردم ،و
پاکت های باز شده را به او نشان دادم.
یک مرتبه مثل اینکه ترقه زیر پای او گذاشته باشند با آن هیکل سنگین بر افروخته و عصبانی از جا جست و بدون
مالحظه از حضور مادرش با تکان دادن انگشت به طرف من و لحن بسیار ناآشنا که تا ان روز نظیرش را از او نشنیده
بودم عربده کشید چرا و به چه اجازه در پاکت خصوصی مرا باز کرده ای؟
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به خاطر روز های آخر بارداری او با تحمل فراوان و لبخند زنان گفتم عزیزم من متوجه نشدم که این ها مربوط به تو
است ،نام و فامیل خودم و آدرس منزل را بدون دیدن اسم تو که معموال روی مجله ونامه هایت نوشته کی شوند
دیدم! فکر کردم مال من است معذرت می خواهم.
با عصبانیت آن ها را ب رداشته و گفت کجای این پاکت نام تو نوشته شده؟ گفتم هیچ کجا آدرس منزل و نام فامیل من
باعث اشتباه شد .دوباره انگشت تکان داد و
گفت بگو آدرس ما نام فامیل ما! فراموش نکن که حاال تو نمی توانی مرتب من و من کنی میفهمی فرهنگ و تمدن
این کشور نمی پذیرد که مردی به زنش تحکم و احساس مالکیت به همه چیز را کند اینجا با ایران خیلی تفاوت دارد.
تو با یک زن انگلیسی ازدواج کرده ای و پذیرفته ای که خودت را باید با این فرهنگ هماهنگ کنی نه آنکه من به
عقب برگشته و دنباله روی آداب نامعقول تو کشورت باشم.
استغفراللهی گفته و خودداری کرد م باور کنید اگر او همین فردا پس فردا بنا نبود که به بیمارستان رفته و فرزند ما را
به دنیا بیاورد همان شبانه خانه و زندگی را ترک می کردم که مبادا با مرور بر حرفها و اهانتهای او خدای نکرده
مجبور شوم زبانش را از حلقوم بیرون بکشم .مادرش دخالت کرده و گفت عزیزم تو باید آرامش داشته باشی عصبی
شدن برایت خطرناک است .فراموش کن و نگفت دختر این مزخرفات چیست؟ یا ابداً از من دلجوئی نکرد که
وضعیت روحی او شاید باعث تجاوز کالمش شده مثل اینکه به او بدهکار شدم .پشت چشمی نازک کرده و به
دخترش گفت بلند شو بریم در اطاقت دور از جنجال استراحت کن مهم نیست ناراحت نشو.
من مات و متحیر شاهد آن بودم که مادر و دختر بدون شب بخیر و توضیح و تفسیری از پله ها باال می کشیدند و من
همچنان مبهوت و غرق در اندوه و ناباوری از برخورد همسرم در برابر یک اتفاق ناچیز بالتکلیف وسط اطاق ایستاده
بودم.
باور کن ید من به هیچ عنوان حتی تحت شرایط بهتری که قبالً با آن روبرو شده بودم خیال ازدواج نداشتم ،آنچه مرا
وادار به این امر کرده بود بدون شک خلق و خوی دبی و همیاری و همراهی او به عنوان یک زن ایده ال در تنگنای
غربت و بی کسی و شکستن الک تنهائی و ساختن یک زندگی جدید و فراموش کردن گذشته و کنار آمدن با آینده
بود نه اینکه بجای دسترسی به آنها خود را درگیر مسائل بی ربط و بدون منطق و احمقانه کرده و برای خودم بدبختی
بتراشم.
خیال نکنید می خواهم داستان حسین کرد برای شما تعریف کنم فقط باید بگویم آن برخورد نامتناسب نه اولین و نه
آخرین آنها بود .باالخره بچه به دنیا آمد چشمم به جمال انسانی از خون و گوشت خودم روشن شد و درخشید اطاق
بیمارستان را غرق در گل کردم و شکر خدا دبی و بچه هم خوب بود ،مادرش بعد از دو ماه و اندی به فکر بازگشت
افتاد بیچاره حق داشت جز از راه سیم تلفن ارتباط دیگری با خانواده اش نداشت.
گرچه محل زندگی آنها خیلی از ما دور نبود ولی کسی از خانواده دبی این طرفها پیدایش نشد .موقع ورود مادر دبی
فقط با یک ساک متوسط دستی و کت بافتنی و دامن بی ربطی بود و موقع برگشتن دو چمدان بزرگ کت و دامن
شیک و موهای آرایش شده و مرتب و دقیقاً مثل یک لیدی تمام عیار انگلیسی به نظر می رسید .شانس همراهی و
بردن او نصیب من شد! یک روز آخر هفته با راهنمائی خود او به دهکده کوچک ولی تمیز و مرتب آنها رسیدیم که
منزل و مزرعه آنها کمی دورتر از مرکز دهکده زیبا بصورت یک خانه قدیمی و با وسائل ابتدائی و در حقیقت دهاتی
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کامل بود ،که به نظر من نه غیر منتظره و نه عجیب بود چون شکل و هیبت او را موقع ورود به خانه خودمان به یاد
داشتم.
پدر دبی مرد زحمتکش بود با قیافه و اندام بسیار متناسب با شباهت زیاد به دبی ،یک خواهر و یک برادر کوچکتر از
همسرم هم به من معرفی شدند ،و ه مه آنها از دیدن خانم ترزا مادرشان هیجان زده شده و پنهان نکردند که حاال
خیلی شیک و آراسته شده .ساعتی در منزل آنها نشستم و بعد از نوشیدن فنجان قهوه و چند بیسکویت بدون انتظار
از پذیرائی بیشتری دوباره به خانه برگشتم!
زندگی همچنان پیش می رفت .پسرم بزرگتر و شیرین تر شده بود برای همه چیز مکافات داشتیم من میل داشتم
برای او شناسنامه ایرانی بگیرم ولی دبی نگذاشت .باالخره نام دانیال را برای او انتخاب کردیم و او را دنی نامیدیم.
سال پنجاه و هفت ایرانی و هفتاد و هشت مسیحی بود ،خبرهای فراوانی از راه پیمائی و شروع انقالب و آنچه در کل
ایران اتفاق می افتاد از طریق رادیو و تلویزیون و روزنامه بگوش و نظر مردم آنجا هم می رسید ،ولی مشکل من این
بود که دبی میل نداشت شاهد ناآرامی و بقول خودش وحشی گری هموطنان من باشد ،و من فقط باید خبرها را در
البالی صفحات روزنامه ها جستجو می کردم .ب نابراین بخاطر دلشوره خودم از بی خبری و آرامش همسرم تلویزیون
دیگری در اطاق مهمان گذاشته و در موقع پخش اخبار به آنجا می رفتم.
وجود شیرین دانیال جلوه دلپذیری به زندگی داده بود ولی عمالً من در حاشیه مانده بودم ،دبی را دوست داشتم ولی
نه مجنون وار و و نه بدون ت فاوت .همه هدف من بهتر زیستن زن و بچه ام بود و تالش گسترده ای برای آن داشتم.
در سال پنجاه و نه خبر شروع جنگ و کوبیدن خرمشهر و بقیه مملکتم بگوش رسید از آن خبرهای وحشتناک دو
روز بیمار شدم .همسرم اندک توجهی به من نشان داد ولی بعد گفت پسرش بیشتر نیاز به مراقبت او دارد .مثل اینکه
من حتی سهمی راجع به آن بچه ندارم ،چند وقت پیش خطای بزرگ من گفتن و عنوان کردن آدرس خانه و و نام
فامیلم روی پاکت پست بود که غوغا به پا کرد .حاال او چپ می رفت می گفت پسرم خورد و راست می رفت می گفت
پسرم خوابید .پسرم خندید .چکار باید می کردم جز تحمل ،که کرده بودم؟
ولی کامالً معلوم بود که خاکستر بی تفاوتی روی دو سه گل آتش بجا مانده در اجاق زندگی ما نشسته و هنوز نفهمیدم
چرا دبی آنطور شیدا و شیفته من شد که خودش را شهید و هالک نشان داد و چطور یک مرتبه آنقدر در موضع
تحکم و خوار کردن علنی من جای گ رفت؟ من که یک پیرمرد علیل پولدار نبودم که او نقشه تصرف امالک وسیع مرا
وسیله ازدواج و همسر شدن در سر بپروراند!
در حالی که از نگرانی برای اوضاع ایران و باخبر شدن از آنها دلم مثل سیر و سرکه می جوشید جلوی او برویم نمی
آوردم چون بجای همدردی و یا الاقل سکوت و بی تفاوتی دائم سرکوفت می زد که باالخره شما جنگ سوم جهانی را
به راه انداخته و مردم بیگناه دنیا را در آتش نفهمی های خود خواهید سوزاند .انقالب کردید ،دلتان خواست ،کسی
حرفی ندارد این جنگ چه بود که راه انداختید؟ به او می گفتم دبی عزیزم می دانم که تو خیلی وسعت معلومات
نداری که همه چیز را بفهمی اقالً دو سطر روزنامه بخوان و چهار دفعه به اخبار گوش کن تا متوجه شوی به خاک ما
تجاوز شده و باید جلوی متجاوز گرفته شود ،گذشته از همۀ اینها ،تو که با هزارها کیلومتر فاصله در امنیت خانه
خودت نشسته ای چرا جوش آینده نامعلوم را می خوری .مگر جنگ میکرب است که به اینجا سرایت کند؟ البد
علتی دارد که یک روز تو هم خواهی فهمید.
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تفاهم بین ما مرده و از بین رفته بود .کم کم غرور من هم می رفت که بمیرد ،یعنی دبی آنرا می شکست سه روز می
گفت و می خندید و مانند همیشه به سازمان دهی کارهای بچه و منزل و باغچه و مدیریت در همه امور خانه مشغول و
از دل و جان پسرمان دانیال را تر و خشک کرده و من خوشحال از تمام شدن تشنج عصبی او امیدوار به ادامه زندگی
می شدم و دوباره بدون هیچ پیش درآمدی یکمرتبه هوای درونش توفانی می شد و شدت آن وجودم را می لرزاند،
که غالباً با ف خرفروشی او بر ملیتش و در هم کوبیدن من برای ننگ از ایرانی بودن مطرح می شد.
خیال نکنید مسائل سیاسی و یا چیزهائی از قبیل آن دست مایه همسر من برای حمله بود ،در همه موضوعات اطراف
ما علتی پیدا می شد که من هدف قرار بگیرم مثالً یک روز که رفته بودیم خرید گفتم کرفس های ایران با اینجا خیلی
فرق دارند و او با تعجب گفت مگر در ایران کرفس را می شناسند یا لوبیا سبز می خورند؟ و من حساب شده و
مسلط جواب دادم نه همیشه .فکر می کنی خاویار و کباب بره و جوجه کباب مهلت سبزی پخته خوردن به مردم می
دهد؟ که صد البته خودم می دانستم درست نیست و حقیقت را نگفته ام.
بهر حال جنگ سرد بین ما شروع شده بود با وجود اینکه دلم به
هوای دیدن دنی پر می کشید غروبها مستقیم به خانه نمی رفتم و ترجیح می دادم تا حد امکان دور از خانه باشم دو
سه سفر بی مورد و بیهوده به بهانه کار به لندن و حتی مونت کارلو داشتم .د رتنهائی و خلوت ها با خودم مطمئن شدم
که ادامه این زندگی برایم غیر ممکن و حتی وحشتناک است!
شکستن جام بلورین و نازک دل صدا ندارد ولی خرد شدن شخصیت یک انسان آنچنان سرو صدائی در درونش بپا
می کند که هیاهوی آن بیشتر از ریزش یک کوه بزرگ سنگی غوغا راه می اندازد و کوه رفیع غرور من شکاف
بزرگی برداشته بود که قدرت و اراده جلوگیری از غلتیدن سنگهای عظیم و خرد شدن جثه ناچیزم در زیر آوار آنها
را نداشتم و متأسفانه مجبور بودم ایندفعه دوباره یک تکه از قلبم را کنده و به نام فرزندم دانیال در آن مملکت دفن
و باقیمانده را برداشته و به کشورم بگریزم.
با تصمیم قبلی همه کارها را کردم نیمی از خانه خود بخود به همسرم تعلق داشت و نیمه باقیمانده را با در نظر گرفتن
همه راه های قانونی آن به نام دانیال کردم که تا شانزده سالگی اجازه فروش نداشت یک قسمت از پول در حساب
مشترک بود و مقداری از پولی را که در لندن داشتم بدون حق برداشت تا سن قانونی او بنام پسرم در بانک حسابی
باز کردم ،بعد تقاضای طالق و موافقت خود را برای اجرای آن به دبی داده و دفتر کارم را هم برای پذیرفتن
مراجعین جدید بسته و به سرعت آنچه بعهده ام بود انجام داده و پرونده ها را برای صاحبانشان فرستادم و به عنوان
شرکت در محاکمه ای دو سه هفته ای بطرف لندن راه افتادم و با پولهائی که برای خودم کنار گذاشته بودم و یک
چمدان چهار روز بعد بلیط پروازی به تهران تهیه و نامه کوتاهی را که برای پست کردن از فرودگاه هیترو در کیفم
گذاشته بودم در صندوق پست انداخته ،خودم در هواپیما نشسته و حاال در حضورتان هستم!
خیال ندارم به هیچ عنوان حتی اگر مرا نخست وزیر انگلستان هم بکنند یک بار دیگر ولو به عنوان دیدن فرزندی که
همیشه یادش مثل نیشتر به قلبم فرو خواهد
رفت پایم را به ان جا بگذارم .البد  .....با خواندن نا مه و فهمیدن قضایا حین .....پشیمان و یا خوشحال و شادمان از
گریختن من که همه چیز را برای او و  .....گذاشتم نفس راحتی خواهد کشید !

191

wWw.TAK-SITE.IR

تک سایت

طال – کتابخانه مجازی تک سایت

و هیچکدارم هم برایم فرقی ندارد چون نخواهد فهمید  .این کل سرگذشت من بود و از حاال به بعد انتظار دارم و
خواهش می کنم صمیمانه و عاجزانه از پدر و مادر و همه اشنا و فامیل می خواهم که راجع به این داستان نه حرفی
بزنند و نه سوالی کنند و نه اظهار نظری  ،تمام شد و رفت!
همه ساکت و مبهوت چشم به مسعود دوخته بودند  .مثل اینکه یک فیلم غم انگیر سینمائی را دیده باشند بیشتر
سرها در گریبان فرو رفته و چشمها به اشک نشسته بودند ولی همه قبول کرده بودند و پذیرفته بودند که تمام شد و
رفت! از همه ناامید تر مارال و طال بودند جاال بهانه خوبی به دست اورده بودند که بعد از انهمه سکوت و خودداری در
مقابل جمع در ازتباط با مسئله جدید دیگری دردهای انباشته درون خود را خالی کنند و چنان بی محابا و با صدای
بلند گریه زاری می کردند که عمه سلیمه و خانم نجف زاده هم با انها هم صدا شدند و این یک مرتبه صدای فریاد
مسعود بود که گفت چه خبر شدع مگر خودتان نمی خواستید بدانید؟ پس چرا حاال برای مسئله ای که من از ان
چشم پوشیده ام ،عزا گ رفته اید؟ بشما عرض می کنم گلین بانو اگر مرا قابل می د انید فکر کنید که پسر شما هستم!
و تو دختر دائی طال فکر نکن که اگر برادرهایت را گم کرده ای من هم مرده ام  ،از این لحظه بدان برادر تو در
خدمتت نشسته  ،فرمان بده و امتحان کن و من اعالم می کنم که تو خواهر من و از شیرین عزیزتری و روی حرف
من حساب کن که تو خواهر عزیز من هستی و گلین بانو مادرم! هر دو روی تخم چشم من جا دارید ،اول شما بعد
خواهر و مادر خودم.
از شروع داستان شاید این گمان در دل بعضی ها شکل گرفته بود که چشم کسعود هنوز دنبال طال است و با همیدن
ماجرای ن اپدید شدن مردهای خانواده همه چیزرا ریخته و پاشیده و دنبال حکم دل به تهران پر کشیده ولی با این
حرفها معلوم شد که غیرت و مردانگی حرف اول را در ان خانواده می زند و فرصت طلبی را برای فرومایگان گذاشته
اند ،و در زمان الزم می توانند فراموش کنند که قبال چه می خواسته و حاال چه باید گفته و چه کار می باید انجام دهند.
دیر وقت شب بود همگی تصمیم گرفتند همانجا بمانند و بیشتر دور هم باشند شاید با این گردهمائی صمیمانه
خانوادگی به نحوری از فشارهای روحی که هر کس به نوعی گرفتار ان شده بود کاسته شود  .مارال احساس کرد
 .......ا هنی سنگینی را از روی قلبش برداشته اند نفسش بهتر باال می امد .بعد از مصیبت بی خبری  ....از شوهر و
پسرانش و حامد و شنیدن خبر بازگشت مسعود نمی دانست با این رویداد ناگهانی و جدید چطوری باید کنار بیاید؟
حاال که مسعود بدون در نظر گرفتن خواسته قبلی و جواب رد انها خودش را پسر او و برادر طال معرفی می کرد،
نیمی از دلشوره های او از بین رفته و ارامش و امید تازه ای بجایش نشسته بود.
بیشتر اوقات زمستان ان سال را خوانده چند فامیل دور هم گذراندند  .نگرانی از نزدیک شدن ایام عید بود چون
مردم می دانستند چنان امیدی به ارامش نباید داشته باشند ،حرف و حدیث فراوان بود  .می گفتند باز هم نزدیک
عید سروکله هواپیماهای دشمن در اسمان شهرها ظاهر خواهد شد .در جبهه ها محشر و واویال بپا بود .کسی هم در
این گیرو دار به فکر عید و عید دیدنی نبود ولی به هر حال رسمی بود کهن و فراموش نشدنی  .اما با دلهائی پز از
واهمه از حمله به شهرها و دلسوزی و همدردی از دوردستها با فرزندان وطن که به خاطر حفظ مملکت و باورهای
خود کشته و شهید می شدند ،و این دردی نبود که بتوان با ان کنار امد.
عده ای از مردم نزدیکیهای عید و فرار از تهران در تدارک سفر به شمال و عده دیگری پناهنده شدن به دامان اقا
امام رضا و مشهد را برای خود و خانواده شان برنامه ریزی کرده بودند .ولی مگر شهر چند میلیونی با کم و زیاد شدن
دویست یا سیصد هزار مسافر تغییر فرم می داد؟
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بسیاری از مردم یا دلشان نمی خواست و یا توانائی سفر نداشتند خانواده عربشاهی و وابستگان هم چیزهائی دیده و
بیاد داشتند که نه از اژیر هراسی داشتند و نه از حمله! بنابر این سرجاهایشان ماندند .فقط برای مسعود تجربه عینی و
جدیدی بود که صدای اژیر قرمز را از رادیو و تلویزیون و بدنبال ان دستور ترک محل و پناه بردن به پناهگاه را
شنیده و دیده بود که خانواده او هرگز به پناهگاه نرفتند.
جای امن انها به خیال خودشان خانه مارال و دور هم نشستن و پراکنده نشدن بود .خیلی از نقاط شهر مورد حمله قرار
گرفت و بسیاری از شکوفه ها و یا درختان بارور زندگی هاپرپر و یا از جا کنده شدند .مارال در سکوت مجبور بود از
پدر مر یض و سالخورده و مادرش و طال و زن و بچه های برادرانش و خود انها که از تبریز امده و در جمع فامیل
بودند مراقبت کند .مگر نه اینکه اینجا خانه او و انها مهمانان گرامیش بودند؟
در واویالی عید همه خانواده مهدوی هم انجا بودند عمه سعاد و همسرش و شوهر تنها مانده عمه وجیهه اقای امینی
در قلهک پناه برده بودند  .اقای نجف زاده تنها و غمگین مانده بود ،همدم دائم او اقای مفیدی در اوائل اسفند برای
دیدن پسرانش که پس از شنیدن سرگذشت مسعود و اگاهی از اینکه همسر هر دو فرزندانش غیر ایرانی بودند
چندان به نظرش دلپذیر نمی امد ،با دلهر ه و تشویش اشکاری راهی مسافرت خارج شد.
اقای نجف زاده به او گفته و قول داده بود چنانچه کوچکترین احساس غریبی و ناراحتی کرد بعد از دیدن پسرها و
نوه هایش به اغوش خانوده بازگردد چون حاال او عضوی از فامیل و همه چشم به راه او بودند.
داستان زندگی مسعود که برای هم ه نمی توانست یک الگو بوده و تکرا شود .هر دو عروس اقای مفیدی بسیار
دوست داشتنی و مهربان و مودب یار و یاور همسران خود بودند .در نامه هائی که اقای مفیدی برای حاجی نجف زاده
می فرستاد از عروسهای خود خیلی اظهار رضایت می کرد در یکی از انها نوشته بود مثل اینکه خدا به من پنهانی دو
فرزند دیگر عطا کرده بود که از وجودشان بی خبر بودم .دختر و پسر خود ادم این طور محبت نمی کنند که این دو
زن غریبه خارجی با احترام و ادب و لبخند نشان می دهند.
باز هم نوشته بود که پس از شنیدن قصه زندگی مسعود خان انقدر در هم شکسته و از این جماعت خارجی ترسیده و
گریزان بودم که اگر عشق دیدار پسرانم در بین نبود هیچ وقت خبط بزرگ هم سفره شدن با یک زن فرنگی را به
عنوان عروس تکرار نمی کردم  .ولی حاال بیشتر از قبل حیران سرگذشت سعود خان هستم که چرا از این همه ادم
ان زن عوضی سر راه او سبز شده؟ و اسم این مادر مرده ها را انقدر بد کرده که من در تمام طول سفرم و پرواز تا
این مملکت صد مرتبه قل هواهلل و ایه الکرسی خوانده و از خدا بخواهم مرا از شر زبان و اداهای اینها در امان بدارد .
شاید هم راستی دعاها اثر و مرا حفظ کرده .واال من مثل جن که از بسم اهلل می ترسد و فرار می کند از بیچاره
عروسها هم می ترسیدم و هم فرار می کردم.
دیروز که جای شما خالی اخر هفته و تعطیل بود نهار منزل پسر دومم مهمان بودیم باور کنید پلو و خورشت قیمه ای
که زن او برای نهار تهیه دیده بود بیشتر از همه انهائی که قبال دیده و خورده بودم جا افتاده و خوش طعم بود خالصه
جای همه شما خالی ،عروس و پسر و نوه همگی مثل پروانه دور سر من می چرخند و مرا شرمنده از قضاوت خودم
می کنند .همین است که می گویند نباید همه را به یک چشم نگاه کرده و یا با یک چوب راند دنیا پز از ادم های
خوب و بد است و حاال اگر یکی از ان بدها قس مت مسعود شده از بدشانسی بوده ،اما گفته باشم با همه این احوال دلم
برای شما تنگ شده و پر می کشد .بهدا اگر شرم و حیا مانع نمی شد صرف نظر از زحمتی که در انهمه مدت دادم
برمی گشتم و دوباره در کنار شما زندگی
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می کردم ،گرچه در مقابل داشتن های شما چیزی ندارم ولی دولتی سرتان صنار وسه شاهی بالخره پیدا می شود که
اپارتمانی و یا جائی در تهران بخرم و همان جا زندگی کنم و نزدیک شما باشم .اما انچه مرا اسیر چهار دیواری تان
کرده صفا و مهر همنشینی همگی است و گرنه می خواهم چه کنم خانه ای دو هزار متری با چند نفر دور و بر که بین
ا نها مهر و محبت نباشد؟ ولو قباله ان به نام خودم باشد تنهائی دل ادم را دیوانه می کند قربان صفا و مهر همه شما.
حاجی نامه های اقای مفیدی را برای همه می خواند سه ماهی می شد که سفر کرده بود اما فرستادن نامه بهمان روال
اول و هر هفته یک بار تکرار می شد .اقای نجف زاده در جواب نامه اخیرش نوشت اقا همه فامیل می گویند مرخصی
شما تمام شده و اگر دیرتر خودتان را معرفی کنید به کالنتری شکایت خواهند کرد! و اضافه کرده بود سرکار نه تنها
مزاحم نیستید بلکه شفای درد تنهائی من هم می باشید ،اگر لطف و مرحمت بفرمائید بی صبرانه در انتظار مقدمتان
هستیم و این نامه از طرف همه خانواده است قرار شد اگر انرا رسمی تلقی نفرمائید نامه اینده را یکایک در محضر با
تصدیق امضاء دفتردار  ،به صورت سند معتبر دعوت خدمتتان بفرستیم .شاید مقبول طبع جنابعالی گردد! به هر
صورت منزل خودتان است و تا زنده هستم مرهون محبتها و همدمی سرکار خواهم بود.
نامه شیرین حاجی  ،اقای مفیدی را تکان داد حوصله اش هم سر رفته بود چند باز گفت می خواهم برگردم تهران،
ولی فرزندانش رضایت نمی دادند هفته اخر ماه مه و بهترین روزهای واپسین فصل بهار بود  ،شب که پسرش به
منزل برگشت ان چنان فریاد زنان و باهیجان وارد شد که غیرمعمول می نمود به پدرش و با زبان مادری می گفت
بابامژده زود باشید مژده بدهید پدرش با تعجب او را نگاه می کرد که پسرش چه خبری به او می خواهد بدهد که
نگفته ،اول چک و چانه مژده دادن را می زند؟ پرسید باجان چه خبر شده نیمه جان شدم بگو ،و او فریاد زنان گفت
خرمشهر ازاد شد ،و چنان سریع و درهم و برهم مطالبی ردیف کرد که نه تنها پدرش
بلکه خود او نفهمید چه گفته؟همسر وبچه ها هم حیران مانده بودند و او این دفعه روزنامه را به زنش داده و گفت تو
این را بخوان تا من به فارسی انچه را خوانده ای برای بابا بگویم و به پدر گفت انچه در روزنامه نوشته خالصه اش این
است که طی عملیات وسیع خرمشهر بوسیله قوای ایران فتح و ازاد شده!تاریخ ان روز سوم خرداد بود.
اضافه کرد رزمندگان متجاوزین را بیرون رانده و وجب به وجب منطقه را پاکسازی می کنند.مفیدی انچنان منقلب
شدکه بی اختیار شروع به گریه ای بی امان کرد بچه ها مات و مبهوت به پدربزرگ و پدرشان نگاه می کردندباالخره
به انها فهمانده شد که شهر پدر یزرگ از دست دشمن ازاد شده و طفلک ها نفهمیدند که این خبر خوب است یا بد
چون عالوه بر اقای مفیدی که گریه می کرد نم اشک در چشمان پدر و مادر انها می درخشید.
پنج روز بعد اقای مفیدی طی تماس تلفنی و کسب اجازه از حاجی نجف زاده تاریخ ورود خود را به او خبر داد که با
هیجان و خوشحالی به همه فامیل در تهران اطالع داده شد.
بازتاب خبر ازادی خرمشهر در بین خانواده عربشاهی امیخته ای از بیم وامید بهمراه داشت مارال تصمیم گرفت
بدون هدر دادن وقت به انجا پر بکشد اما بقیه مانع شده و گفتند بحمداهلل به اندازه کافی در خانواده مرد حاضر به
خدمت هست که در موقع مناسب خواهند رفت چون در شرایط موجود و بدون هماهنگی با مقامات مسئول نمی شود
وارد معرکه شد.مسلما بعد از کسب تکلیف دنباله جستجو خواهند گرفت.
سعید می دانست که رفتن به انجا کار بیهوده ای است چون شخصا دیده بود که چه بالئی به سر خانه پدربزرگ ودائی
هایش نازل شده!و محال است کسی سالم مانده و اگر هم مانده در انجا باشد و به هر نحوی که می دانستند گلین بانو
را ارام کردند.
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ورود اقای مفیدی به خانه صاحبقرانیه با استقبالی گرم همراه بود .سعید و مسعود به پیشواز رفته و او را به خانه
اوردند .همه از بازگشت او خوشحال بودند مخصوصا بعد از بازگشت خرمشهر به اغوش مادر نگران و چشم به راه
وطن.
اقای نجف زاده خیلی فرتوت و مریض به نظر می رسید ولی برق شادی در چهره و چشمانش کامال دیده می شد .همه
خانواده دور اقای مفیدی جمع شده و هر کس چیزی می گفت و حتما هم هیچکس نمی فهمید که دیگری چه می
گوید چون گوش شنوائی نبود چند روز بعد مارال به دامان اقای مفیدی اویخت که او را با خود به خرمشهر ببرد .و او
گفت دخترم خود من هم حاال نخواهم رفت هر وقت که زمان رفتنم رسید بدان نفر اول همراهم شما خواهید بود که
هرگز ان زمان نرسید.
بمحض هماهنگی سعید و مسعود به خرمشهر رفتند و از انچه دیدندو شنیدند سرخرده و گریان و ویران به تهران
برگشتند .از اول هم معلوم بود که یکنفر هم نتوانسته از زیر اوار های فرو ریخته خانه های به اتش نشسته حاجی
صابر بیرون بیایند تنها نشانه از انهمه ابادانی و زندگی و جالل باقیمانده نیمه ویران عمارت بزرگه در قسمت شمالی
بود و بقیه ان بصورت خرابه ای صد ساله بنظر می رسید و گویا با مدتی هم محل اطراق قوای بیگانه شده بود.
از مردم شنیدند که یک روز تمام و شاید هم بیشتر انجا در اتش می سوخته و از ان سوختن درختهای نخل هم در
امان نمانده بودند چه رسد یه انسانها؟ولی چطور باید این حرف را به بقیه می گفتند و با چه دلی اعالم می کردند
هیچکس زنده نمانده !وعالوه بر فامیل ان ها در سطح گسترده شهر انسانهای بی گناه و بیشمار دیگری کشته و خانه
های بسیاری ویران با خاک یکسان شده اند.
انها محل شرکت هم سر زده بودند همه ماشینها را برده بودند و معلوم شد سالم هم برده اند چون بنا و عمارت بدون
صدمه باقیمانده بود و جمله بر باد رفته را مصداق کاملی برای مشاهداتشان یافتند .همه چیز فنا شده بود.
به نظر مسعود باید حقیقت با احتیاط گفته می شد ولی دکتر سعید مخالف بود این خبر را ظربه ویرانگری برای مارال
و طال و مادرشان و بقیه می دانست اما مسعود گفت اگر پنهان کنیم باالخره مسئولین دولتی اعالم خواهند کرد و
سعید جواب داد ان قضیه مدتها طول می کشد تا بتوان مفقود شدگان و اسیران را شناسائی و اعالم کرد راه حل قضیه
غم انگیز انها پنهان داشتن واقعیت و بهم ریختن رویا و امید انها است به اضافه جلوگیری از بازدید طال و مارال از
محل حادثه.
باالخره اعالم وضع از جانب مس ئولین مجاز دولتی خانواده مجاب کرد که کسی از انهمه عزیز بزرگ و کوچک و زن
ومرد زنده نمانده و با این شواهد پرونده نیمه گشوده زندگی گمشدگان خانواده بسته و با یکی دوبار رفت و برگشت
به خرمشهر سعید و مسعود انرا با اه و افسوس و قطع امید از انچه که نتیجه نهائی پرس و جو بود اعالم کردند.
کسی در هیچ موقعیت نمی تواند پذیرای واقعیت مرگ و فنای عزیزانش باشد اسان نیست ولی اجباری است انهم
بعد از مدت طوالنی و زندگی در بیم و امید و باور  .ناباوری ولی برتقدیر تدبیری نیست.
با شنیدن حقیقت فنای خانواده اتش در دل بازماندگان شعله ور شده و غوغا به پا کردند ولی این بار با گذشت زمان
خو کردن به نبودن انها ارامتر از پیش با فاجعه دردناک ولی پذیرفتنی روبرو شدند.
مارال قبول کرد که مرد محبوب و شوهر دلبند و پسرها و داماد و نوه و عروس خود و هر که را می شناخت از دست
داده!مصیبت را همه انسانها تجربه کرده اند ولی انچه مارال را می ازرد جابجائی زمان عمر انسانهای حادثه دیده در
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سرگذشت زندگی او بود و سنگینی انرا مثل وزن کوهی روی دلش احساس می کرد در سرنوشت او نوبت رعایت
نشده بود  .دو پسر دسته گل و داماد و نوه و عروسش ورپریده بودند.
بجای اینکه انها در سفر ابدی او ماتم بگیرند خودش باید مصیبت از دست دادن انها را با همه دردهای ناشی از ان
پذیرفته و تحمل کند ولی چه می توانست بکند جز انچه تا ان وقت کرده بود؟او بخاطر تنها بازمانده زندگی شخصی
خود و دو انسان در مقام پدر و مادر که براستی دست و دلش برای انها می لرزید می بایستی خویشتن داری و
واپسین سالها و اوقات باقیمانده عمر پدر و مادرش را مملو از اسایش و ارامش خاطر کند و ظاهر خود را شفا یافته از
درد العالجنبودن ازدست رفتگان نشان دهد.
شیرین می دانست پادزهری برای برای زهر جاری در رگهای برادرش که دریده از نامردی و ناباوری ها می باشد
الزامی است ونباید او را ول کرده و به حال خودش گذاشت تا مثل درخت بدون باغبان خشکیده و پوسیده وایستاده
بمیرد.شیرین خودش را از تفکر مسائلی راجع به ازدواج از سالها پیش رها و تجربه ای در زمینه ان نداشت ولی
مسئله تلخ زندگی مسعود او را هراسان می کرد.
یکی از همکاران و دوستانش مثل خود او مجرد و دنبال شغل مشترک خودش با شیرین بود او دختری با شخصیت و
فهمیده و در حد متعادل زیبا و سالم با خانواده ای معمولی اما خوشنام و محترم و صمیمی و بدون االیشبود  .یکروز به
نظر شیرین رسید که او خواهد توانست همسر ایده الی برای برادرش باشد.گرفتاری مسعود را مثل بسیاری از
درددلهای دوستانه که با هم داشتند به او هم گفته بود.
بعد از مدتی نقشه کشیدن و با خود کلنجار رفتن تصمیم گرفت بدون اشاره به انچه در دل دارد ان دو را با هم روبرو
کند!و در نهایت موفق شد .انها هر دو ده روز مر خصی داشتند شیرین خستگی جسمی و روحی خود را پیش خانواده
اش مطرح کرده و نیازش را به مسافرت کوتاهی برای تغییر روحیه اطالع انان رساند واضافه کرد خیال دارد با یکی از
دوستانش چند روزبه شمال بروند.
مسافرت دو نفر خانم بدون وجود مردی از خانواده رسم فامیل نبود بنابراین بحث و گفتگو در گرفت شیرین به
مسعود گفت خود تو هم نیازمند تنوع هستی اگر هنوز رانندگی یادت نرفته و جاده ها را بلدی و بقیه هم می فرمایند
که ما نباید تنها به مسافرت برویم بجای جرو بحث داوطلب شده و با ما همسفر شو چند روز ما را بگردان تا دلمان
باز شود خودت ه م بی نصیب نمی مانی .هوای شمال و ارامش شهرهای ان واقعا حال ادم را جا می اورد و من هم به
دوستم می گویم نقشه عوض شد و خانواده ام مصلحت دیدند که ما با ماشین برادرم همراه او سفر کنیم که البته
خیلی بهتر است.
بدین ترتیب و در طول سفر اشنائی و پس از ان طی دو سه جلسه بعدی به تفاهم و سرانجام سفر به ازدواجشان
انجامید و شیرین شخصا می دانست که طرح و اجراکننده نقشه خود او بوده است و بخود می بالید.
قرار شد جشن ازدواج را در منزل عمه سلیمه بپا کنند .عده ای از دوستان و همکاران و انچه از فامیل باقی مانده بود
برای شرکت در ان شادمانی دعوت شدند یک هفته قبل مراسم جشن مسعود که برای دعوت یکی از همکالسی های
سابقش که خیلی با هم دوست و نزدیک بودند رفته بود در دفتر دوستش اقائی را دید که فوری همدیگر را شناختند
بعد از سالم و احوالپرسی صمیمانه مهندس مجید فرنود با حیرت پرسید اقای مهدوی چطور به تهران امده و یادی از
ما نکردید؟که سوال درستی نبود چون مسعود هیچ نشانه وشماره ای نه در ایران و نه در انگلستان از او نداشت!
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مثل یک گله دوستانه انرا تلقی کرده و قرار شد فردا ناهار را در رستورانی با هم خورده و حرف بزنند.مسعود در
نشست با فرنود ماجرای زندگ ی خود را مفصال برای او بازگو و او را واقعا حیران و غمزده کرد و فرنودبا اه و زاری به
او گفت مسعود جان خودت را مالمت نکن تو با یک غریبه و غیر هم وطن ازدواج کرده و بعد هم جدا شدی پس من
چه کار کنم؟که گرفتاری من فامیلی است یعنی دخترخاله ای بنام همسر و مادر خودم و خاله ام و بچه ام می باشند!
حاال که تو همدرد منی می گویم من از خانواده بریده و در تهران دنبال کار عریض و طویل خود هستم.می خواهم از
یاد ببرم که خانواده ای داشته ام .مسعود گفت باالخره من فراموش خواهم کرد که در گذشته چه بوده و چه کرده و
چه داشته ام حاال قد م در راهی گذاشته ام که تشکیل خانواده جدیدی بدهم همه کارها انجام شده و دیروز که در
دفتر خسرو بودم سعادت دیدار شما را پیدا کردم رفته بودم خودم احتراما به خاطر دوستی دراز مدتم با او دعوتش
کنم و حاال شما را هم رسما دعوت می کنم که پنجشنبه شب در مجلس مختصر دوستانه ای که بپا خواهد شد
سرافرازمان کنید.شد سرافرازمان کنید.
مجید فرنود گفت حتماً این کار را خواهم کرد و وعده مسافرت با دوستان را در آخر هفته بهم زده و در شادمانی
شما شرکت می کنم .آقای مهدوی واقعاً خوشحالم که شما را می بینم و امیدوارم در تهران دوستان خوبی برای
یکدیگر باشیم همان طوری که در منچستر آشنای خوبی بودیم.
مجلس عروسی سهیال و مسعود طوری نبود که بشود اسم عروسی روی آن گذاشت آرام و محترمانه و بدون
تظاهرات برگزار شد .عروس با چهره دلپذیر و لباس کوتاه بدون تور و تاج و ملزومات عروس ها با پیراهنی برنگ
صورتی کم رنگ و آرایشی مالیم باوقار قابل مالحظه خندان و خوشرو می درخشید.
اکثر همکاران دکتر سعید مهدوی و شیرین و سهیال و فامیل های عروس و خانواده مسعود که آقای مفیدی سردسته
ی آنها بود مهمانان مجلس بودند .مجید فرنود چند دقیقه قبل از رفتن به سر میز شام به آنجا رسید و همراه او دو
نفر بزرگترین دسته گلی را که می شد تصور کرد به زحمت حمل می کردند و بالتکلیف دنبال جابجائی آن دم پله ها
ایستاده بودند فرنود از مسعود مهدوی عذرخواهی کرد .سر میز شام فرنود به بقیه معرفی شد تعداد زیاد بود ،سعید
به برادرش کمک و فامیل و بستگان را با او آشنا کرد از خواهر و پدر و مادرش شروع و به آقای نجف زاده و مفیدی
و عمه سعاد و مارال و طال مسئله ختم شد .فرنود با دیدن طال شباهت مختصری بین او و همسر سابق مسعود را
احساس کرد ،که البته طال به نظر او نهایت هنر یک نقاش ماهر و چیره دست و دبی کار ابتدائی یک هنر جو از مدل
بود و در اثر دقت به چهره ی آن آیت حسن ،احساس کرد بد طوری خود را باخته!
پریشان ومتعجب نمی توانست تسلطی به اعصاب و مسیر نگاه خود داشته باشد .ترجیح داد همان گوشه و کنار
بایستد و شیرین با اصرار او را سر میز شام برد و گفت باید چیزی میل کند اینطور که مسعود گفته دوست او در
منچستر هستید و آهسته گفت گرچه در همان طرف خانه خراب شد ولی حتماً آن ویرانی از جانب دوستانش نبوده،
غریبی نکنید که دلمان می گیرد همه اینجا جمع شده ایم که با کمک هم خرابه های دل برادرم را یک طوری مرمت
کنیم .شما هم با ما باشید و همراهی کنید! مسعود به من گفت که شما همه چیز را می دانید یعنی خودش ه شما گفته،
حرفها و تعارفات شیرین کوتاه و ساده و دلگرم کننده بودند .شیرین او را به سعید که مارال و طال را سر میز شام می
آورد سپرد و همگی مشغول برداشتن غذا برای خودشان شدند .مجلس گرم و خودمانی و پر از مهر و صفا و لبها
خندان و چشمها مملو از برق و رضایت و شادمانی بودند.
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آنچه بیشتر از همه چیز محیط را تحت الشعاع قرار داده و می درخشید طال بود .لباسی شیک و آخرین مدل و
خوشرنگ و ساده به تن داشت ،مارال سه روز با او مبارزه کرده و درافتاده بود تا او را از گوشه نشینی و تنهائی بیرون
کشیده و با پوشیدن لباس و آرایش مناسب به جشن عروسی برادرش مسعود بکشاند.
طال بقدری زیبا و دلربا به نظر می رسید که بطور آشکار نظم نگاه مردم را بهم ریخته و مسیر آنرا به طرف خود
کشانده بود همه حاضرین در آن جا مبهوت جمال و شکوه آن زن جوان مغموم که خرمن گیسوان زرینش از سر
شانه ها به پایین ریخته و مانند سنبل در پشت آویخته بودند شده و با هر که حرف می زدند و به هر کجا می
نگریستند آنرا متوقف و دوباره چشم به آن پری افسانه ای می دوختند و آهسته از هم می پرسیدند ،باالخره
نفهمیدیم آن خانم کیست؟
شیری ن متوجه قضایا شد و با روش مخصوص خود در فرصت مناسب او را به نام خواهر و یا در حقیقت دختر دائی
خودشان طال عربشاهی به جمع معرفی کرد .یکی از همکاران دکتر سعید مهدوی از او پرسید همسر این خانم چه
کسی است؟ سعید که با او خیلی خودمانی بود فوری ندا داد که مبادا این سوال را تکرار و یا از دیگری بپرسد چون
مسئله ساز خواهد شد! بیچاره دوست او از سوال خود شرمنده شد بدون اینکه بفهمد به چه دلیل قضیه آنقدر پیچیده
است که مشکل آفرین به حساب می آید.
مادرمرده مهندس فرنود در تارکترین گوشه ،تنها به دیوار تکیه داده و احساس می کرد که بنای استوار و محکم
خویشتن داری او در حال فروپاشی است از دگرگونی خودش سخت عصبی به نظر می رسید ولی بدون اختیار
نگاهش همه حرکات و حاالت آن دختر را می کاوید ،و باالخره به این نتیجه رسید بدون گول زدن خودش کار دل او
تمام و خراب است!
در کوتاه فرصت به دست آمده ب عد از حرفهای بی موردی یک مرتبه پرسید مسعود جان آن خانم ایرانی هستند؟
مسعود قهقهه زنان گفت نه خیر از انگلستان آمده اند تا در مراسم عروسی حضور داشته باشند و بعد گفت من که
عرض کردم دختر دائی و خواهرم خانم طال عربشاهی ،عزیز دل همه فامیل هستند .و فرنود ادامه داد و همسرشان
هم هستند؟ مسعود گفت مبادا این سوال را تکرار کنید ممکن است خدا نکرده طال بشنود ،باشد برای دفعه بعد که
همدیگر را دیدیم برایتان خواهم گفت که چه دنیای غریبی است.
مجید احساس کرد تا خفگی و یا ایست قلبی بیشتر از چند لحظه مجال ندارد عقل به او می گفت آقا برو پی کارت،
ولی به فرمان قلب میخهای محکمی به پاهای او کوبیده شده و در همان گوشه به زمین چسبانده شده بود! مهمانان با
آرزوی خوشبختی برای مسعود و همسرش میهمانی را ترک می کردند .مجلس در حال تمام شدن بود .خانواده نجف
زاده و مارال هم آماده رفتن شده بودند سعید به آنها گفت صبر کنید مهمانها را راه بیاندازم در خدمتتان خواهم بود
همانطوری که آوردم حتماً بدانید دوباره برمی گردانم.
فرنود متوجه شد و گفت آقای دکتر منزل من طرف نیاوران است اگر شما مهماندار هستید من می توانم الاقل این
کمک را بکنم که فامیل های شما را ولو راهشان با من یکی نباشد برسانم سعید گفت خیر مزاحم شما نمی شوم فقط
باید مهمانها را ره بیاندازم و بعد می برم و می رسانمشان .اتفاقاً راهشان همان طرف و در صاحبقرانیه هستند و فرنود
با لحت بی تفاوتی گفت منزل هم که همان طرف است! پس چه لزومی دارد که شما با هول و عجله مهمانها را راه
انداخته و این همه راه را کوبیده و بیائید و دوباره برگردید؟ آقا تعارف نمی کنم وظیفه من است که خدمت کوچکی
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به مسعود بکنم مسلط و جدی حرف می زد سعید فوری از مسعود کسب تکلیف کرد و او جواب داد وقتی مرحمت
می کنند جز تشکر چه دارم که بگویم؟
باالخر ه هیئت با ماشین رده باال و آخرین مدل مهندس مجید فرنود به طرف مقصد راه افتادند آقای مفیدی و نجف
زاده و همسرش در پشت و مارال و طال در جلوی ماشین جابجا شده بودند فاصله منزل مسعود مهدوی تا مقصد مسیر
مستقیم و سرراستی به حساب می آمد ولی کوتاه نبود و مهندس مجید عمداً آهسته می راند دلش می خواست بین
راه چرخ ماشین پنچر و یا بدون هیچ خطری برای مسافران اسکلت آن از هم بپاشد! شاید به این طریق مدت همراه
بودن با آنها طوالنی تر شود راه به آن زیادی آنقدر به نظرش کوتاه آمد و زود به آنجا رسیدند که فکر کرد فقط
لحظه ای بیش نبوده.
به کمک مجید فرنود که از دل و جان آنرا انجام می داد آقای نجف زاده که مشکل راه رفتن داشت تا اطاق خودش
همراهی شد و بهر جان کندنی بود با خداحافظی حسرت بار از آنها به طرف منزل خودش راه افتاد ،اما چه رفتنی؟ آیا
الزمه حیات و زندگی و بنام قلب و روح می شناخت او را بجا گذاشته کالبدی تهی از ذل را با خود می کشاند صد هزار
تف و لعنت به خودش فرستاد که چرا مسعود را دیده و یا اصالً دعوت او را پذیرفته که حاال اینطور خراب و ناآرام
وبدون در نظر گرفتن موقعیت ممتاز اجتماعی اش مانند باده گساران آخر شب نتواند کنترل رانندگی را داشته و راه
خانه اش را پیدا کند!
نه جوان و نورسیده بود و نه هوسباز و ولگرد و یا مردی در آستانه ازدواج!
سالها پیش بدون هیچ انگیزه خاصی فقط با توافق خاله و مادرش و دستور آنها در درون خانواده وسیع خودشان ،وبی
هیچ نظر خواهی از پدرش و بقیه با دختر خاله اش که تنها فرزند و چشم و چراغ خاله و شوهر خاله بود طی مراسم
دراز مدتی که شامل عالیترین خرید و مفصل ترین مهمانی شام و چراغانی و بزن و بکوب بود ازدواج کرده بود.
از سفره عقد گرفته تا انگشتر دست عروس را مادر و خاله اش آماده کرده و آنها را سر آن نشانده بودند و از کم و
کیف مهمانی و تعداد مهمانها جز دو خواهر کسی خبر نداشت ولی خاله حمیده به خاطر اینکه دختر یکی و یکدانه اش
را عروس می کرد چنان سنگ تمامی گذاشت که مدتها ضرب المثل شکوه و جالل بین خودی و غریبه بود.
مجید تا چهار سالگی در دامان خاله اش که هنوز ازدواج نکرده و در منزل آنها زندگی می کرد ،بزرگ شده بود و بعد
خاله حمیده با یکی از دوستان متمول پدرش عروسی کرده و دو خیابان آنطرفتر شروع به زندگی کرد .ولی همیشه
با هم می لولیدند ،وقتی خاله حمیده باردار شد و همین دختر را به دنیا آورد نزدیک بود زایمان به قیمت جانش تمام
شود و بعد از آن فهمید که هرگز نمی تواند و یا نباید صاحب فرزند دیگری بشود .دخترش سپیده را الی پنبه بزرگ
کرد و به قول عمو محمود همسرش دیگر شورش را در آورده بود.
سپیده دخترکی ریز نقش و رنگ پریده بود و تا سه سالگی برای فرار از سرماخوردگی از اواسط پائیز تا شب عید از
اطاق بیرون آورده نمی شد ،و برعکس او مجید ،پسری شیطان و درشت و خوش سیما و بانشاط بود که دائم به قول
مادرش از در و دیوار راست باال می رفت.
وع بچه داری حمیده مورد شماتت همه بود مخصوصاً شوهرش عمو محمود که به او می گفت خیال نکن این بچه
همین قدری می ماند تا چش م بهم بزنی دختره دم بخت خواهد شد و هیچ مردی نخواهد توانست با یک بچه ننه لوس
و بی دست و پا سر کند و بدون تردید مقصر اصلی تو هستی!
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حمیده که از ابتدا زن فوق العاده بددهن و به خیال خودش حاضر جواب و فرمانروای خانه بود با لودگی جواب می
داد ببین محمود جان هر که می گوید نان و پنیرتو سرت را بگذار و بمیر! بابا جان اگر من نبودم همان تجارت را هم
که آنقدر به آن می نازی نمی توانستی بکنی ،حاال درس بچه داری به من می دهی بگذار من به کارم برسم مگر تا حاال
که سپیده پنج ساله شده فهمیدی چه جوری دندان در آورده و کی راه افتاده که حاال دخالت می کنی و برای دختر
پنج ش ساله نگران شوهری؟ من اصالً او را شوهر نمی دهم و اگر هم دادم انگشت بدهان خواهی ماند! باالخره
حقیقتاً شوهرش را مبهوت کرد .داماد انتخابی او مهندس مجید فرنود خواهرزاده اش ویکی از خوش قیافه ترین
جوانان هم سن و سالش با هیکلی متناسب و نیرومند بود که هنوز مدت زیادی از ورودش به دنیای شغلی نگذشته
صاحب اسم و رسم قابل توجهی شده بود .پدرش بازرگانی معتبر و مادرش فریده خواهر بزرگتر او با زندگی مرفه و
مثل خود او حاکم مطلق العنان زندگیش بود .به همین دلیل دو خواهر توانستند بنشینند ببرند و قبائی بدوزند که به
تن هر دو فرزندانشان یعنی سپیده و مجید زار می زد!
ولی آنچه مهم می نمود این بود که ،آنها تشخیص داده و به انجامش رسانده بودند .بدترین قسمت این توافق آنها
نقل مکان مجید بعد از ازدواج به خانه خاله حمیده بود زیرا خاله اش عقیده داشت که سپیده در خانه و زندگی وسیع
خودشان و بدون تغییر محل اقامت راحت و زیر نظر شخص او آسوده و خیال تر خواهد بود و قضیه داماد سرخانه
شدن هم به نظر دو خواهر به کسی مربوط نبود حتی به خود آقای داماد که یکباره مانند کارمند اداری با ابالغ حکم
ازدواج از ناحیه یک ،که منزل پدر ش بود به منطقه دو و خانه خاله حمیده منتقل و همه مراحل تقریبا رسمی و اداری
طی شد!
همین که تب مهمانی و پاگشا و دید و بازدید تمام شدند ،مجید و سپیده زن و شوهری بالتکلیف به نظر می رسیدند
دنیا و رابطه آنها متفاوت با همه همسران جوان با یکدیگر بود .مجید چهار پنج روز بعد از عروسی دنباله کار و
فعالیت گسترده اش را گرفت و سپیده در همان جائی که قبالً بود بدون هیچ مسئولیت جدید و خاصی شروع به
زندگی کرد .حتی رنگ و فرم لباس و کفشی که در مهمانی عمه فرخنده باید می پوشید توسط مادرش آماده و در
اطاق خوابشان روی صندلی گذاشته بود و از حق نباید میگذشت مثل دو میهمان عالیقدر در هتل چهارستاره از آنها
پذیرایی می شد! و جان کالم تغییر محسوسی در زندگی به نظر هیچ یک از آنها داده نشد.
مجید با کمک و پشتیبانی مالی پدرش وسعت کار را گسترده تر کرده و آپارتمان بزرگ و وسیعی را به محل دفتر
اختصا ص داده و با کمک و استخدام گروه مهندسین تازه کار و نقشه کش های مجرب جوابگوی ارباب رجوع شد ،و
به دلیل حجم کارهای خصوصی و یا دولتی اکثرا خارج از تهران بود.
اول فکر می کرد که مورد مواخذه زنش قرار خواهد گرفت اما نه کسی از او توضیح خواست و نه گله و شکایتی
شنید .با سفر او به شمال و جنوب هیچ کس کاری نداشت 1و همه کارها و تنظیم هاشان به عهده خاله حمیده و
خدمتکاران دائمیش بود.
یکبار که از سفر چند روزه به منزل برگشته بود قیافه خاله حمیده و زنش را غرق د رشادی و شعف دید و باالخره
فهمید خانواده اش منتظر ورود نوزادی بود ه و او به زودی پدر و سپیده مادر خواهد شد .مجید فقط یک لحظه
اندیشید پدر شدن می تواند تجربه ای زیبا و دل انگیز در زندگی باشد و او هم خوشحال شد .اقال این رویداد می
توانست اندکی از حالت فرمولی و یکنواختی را کاسته و تحرک تازه ای جانشین کند!
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خاله و مادرش ،سپیده را مثل بچگی ها در الیه ضخیم تری از پنبه پیچیده و کنار گذاشتند و خودشان دو نفری انقدر
تهیه و تدارک دیدند مثل اینکه بجای یک نوزاد کوچولو منتظر لشکه پیاده نظام هستند! طفلک سپیده که از اولش هم
دست به سیاه و سفید نمی زد حاال بدتر هم شده بود .چهار بار صبح و چهار دفعه بعد از ظهر دور حیاط وسیع قدم می
زد و دیگر هیچ!
مادر وخاله مجری دستوران پزشک درباره سالمتی و خوراک و خواب او بودند ،و شاید به نظر آنها تنها مادر باردار
دنیا ،او بود و باالخره روزی بچه به دنیا آمد و خدا میداند چه انفجاری از شادی و نور در آسمان مشترک زندگی
خواهران پیدا شد! تمام نقطه عطف و توجه به دخترک تازه وارد بود خانواده در عالم مخصوص خودشان می زیستند.
بی خبر از بیرون چهاردیواری حتی مجید پدر نوزاد!
در دو سال و اندی که زندگی مشترک او و دختر خاله اش می گذشت آموخته بود که مَثَلِ اهسته بیا و آهسته برو را
به مورد اجرا بگذارد....سپیده رو یهم رفته انسان خوبی بود و بی آزار و بی تفاوت با قیافه ای مثل بیشتر مردم
معمولی دنیا ،مجید هرگز او را نه خوشحال دیده بود و نه غمگین و نیازمند و نه متکی ،شخصیت بخصوص و غیرقابل
هضمی که زیاد هم دو را ذهن نمیتوانست باشد! در نظ ر گرفتن روش و حرکات مادرش هر که بجای او بود باید
بسیار لوس و ننر و از خود راضی تر بار می آمد .باز جای شکر داشت که او بی تفاوتی را برگزیده و کاری به کسی
نداشت ،حتی به فرزندش! البته مجال هم نمی دادند که اگر هم دلش میخواست کاری داشته باشد.
یکمرتبه مجید متوج ه شد به جشن تولد یکسالگی دخترش دعوت دارد .چهار جا هم یادداشت کرد که آنروز را
فراموش نکند .مثل همیشه آخر همه وارد شد نیازی به وجود فیزیکی او نبود ولی خنده دار این بود که همه بودند جز
خود بچه .مطابق رسم غیرقابل تغییر مراعات سالمت و بهداشت ،طفل باید ساعت هشت می خوابید و مجید تعجب
می کرد چرا جشن را از ساعت پنج نگرفته اند و چرا این بچه نباید عکسی با کیک به ان بزرگی تولد و شمع روی آن
داشته باشد .این ها افکار او بودو در عالم خیال! به نظر مادرش و خاله خمیده دخالت در این کارها به او نیامده بود.
هرگز مجید به یاد ندا شت مثل بقیه زن و شوهرها آنها دو نفری برای گردش و دور زدن و مثال یک بستنی خوردن
تنهایی بیرون رفته باشند آنقدر همه کارها سخت و از قبل برنامه ریزی شده بودند که جابجایی آنها محال می نمود!
مجید هم عادت کرده بود و جز فامیل با کسی معاشرفت نداشتند ،مجید می نداستن زندگی این نیست ولی جبهه
مقابل او بسیار مجهز و متحد بودند و او هم کاری به کارشان نداشت.
یک مرتبه که زودتر از موقع به منزل برگشته بود و میخواست دختر کوچکش را بغل کرده و ببوسد آنقدر مورد
عتاب و شماتت قرار گرفت که ماتش برد گناه بزرگ او این بود که بدون صابون زدن دست و صورت ،میخواست
بچه را الوده کرده و زحمت سه چهار نفر را برای سالم ماندن طفل معصوم به باد فنا بدهد و او هم به کارش و
دفترش و جاده ها آویزان شده و چیزی از دستش بر نمی آمد.
یک مرتبه که به دیدن پدرش رفته بود او در غیاب مادر مجید و زن خودش فریده به مجید گفته بود پسره بی عرضه
خوب قافیه را باختی ببین چه روزی به تو گفتم! آخر مرد حسابی که ناسالمتی اسم خودت را مهندس گذاشته ای و
مشغول ساختن عمارتهای ده طبقه و بیست طبقه هستی چطور نمی توانی یک دیوار راست و کوتاه
به دور خودت و زنت کشیده و مثل آدم زندگی کنی ای ن چه وضعی است؟ اقال من و محمود شوهر حمیده همدیگر را
داریم بیچاره بدبخت تو اقال یک رفیق و دوست هم نداری! باید از زندگی ما پند می گرفتی ،بجای آن چهاردست و
پا پریدی توی برزخ و بدون هیچ صالح و مصلحتی با من که پدرت بودم نشستی سر سفره (؟؟) مطمئنم که مثل یک

211

wWw.TAK-SITE.IR

تک سایت

طال – کتابخانه مجازی تک سایت

مگس د ر دام عنکبوت افتاده ای گرچه حاال هم دیر است ولی اگر میل داری زندگیت از هم نپاشد برو و تو روی
حمیده بایست و دو تا اطاق بگیر و زن و بچه ات را بردار و بزن به چاک! الحمداهلل بجای دو اطاق ،قادری خانه دوازده
اطاقه بخری پس چرا افسار اینها را به گردن خودشان انداخته ای؟
بیچاره مجید مغموم و پریشان از خانه پدرش برگشت .خیلی عجیب بود او رفته بود چیزی نظیر همین حرفها را با او
درمیان بگذارد ولی او زودتر شروع کرده و مجید را دست از پا درازتر روانه منزل کرده بود.
یک مرتبه متوجه شد که دوباره در منزل آنها صحنه شلوغ و برو بیا بپاست فهمید که ای بابا بچه دوم در راه است و
در کوتاه مدتی دختر دوم هم وارد شد! این بار فریده و حمیده کمی دمق شده بودند آنها منتظر جورشدن جنس و
پسری بودند ولی بعد از چند روز فراموش کرده و به شادمانی پرداختند .مجید هم خوشحال بود که فرزند سالم و
دختر قشنگ و چاق و چله ای خدا به او مرحمت کرده که جای صددرصد شکر بود!
مجید مشغول کارهای بیرون از محیط و باال رفتن از قله رفیع شهرت و محبوبیت بین مردمی که با آنها سر و کار
داشت ،بود .خاله حمیده و مادرش در تهیه و تنظیم امور و سپیده نفر سوم این تراژدی بود و در این ماجرا او رل
سیاهی لشکر را به عهده گرفته و در صحنه حضور داشت ،مجید هرگز نه شکایتی و نه رضایتی از جمع خانواده اش
شنید ،از همه بدتر نزدیک بودن خانه پدری و خانه فعلیش یعنی منزل خاله حمیده بود .بعضی وقت ها که دیروقت
خسته به منزل برمی گشت مستخدم خانه می گفت خانم بزرگ فرمودند به آن خانه تشریف ببرید و او مجبور بود
دست و روئی شسته و بدو خود را به آنجا برساند که در ضمن دو دختر گل خودش را که کپی او بودند ببیند.
این داستان تازه ای نبود خیلی وقت ها به منزل رسیده و با پیغام مستخدم مجبور شده بود دوباره راهِ امده را در آن
شلوغی و راه بندان شب برگردد و هیچ وقت هم نپرسیده و کسی هم ملزم به جواب گویی نمی دید که چرا این
مسئله را در زمان خودش با او درمیان نگذاشته اند؟ چون معموال با دیدن مجلس میهمانی چندین ده نفری نمی
توانست آن را اتفاقی قبول کند .کل ارتباط او با اطرافیانش شکوفه لبخند بدون ریشه ای بود که اکثرا بر لبان آنها می
خشکید!
مثل همه بچه های دنیا فرزندان او هم بزرگ شدند و بنا به دستور خاله حمیده و مادرش همان دو بچه از سر آنها هم
زیادتر بود چون کم مانده بود که زایمان آخری با جثه نحیف سپیده کار دستشان بدهد! حاال مسئله کودکستان و
م درسه در خانه مسئله روز شده و گویا الینحل به نظر می رسید چون هیچ جا را نپسندیده و انها را مزخرف می
نامیدند .نه انگار که ده ها هزار بچه مهمتر از آنها در همان کودکستان ها می پلکیدند.
امریه ای از طرف خاله حمیده برای گذراندن چهار خفته در منچستر انگلستان که برادر او و فریده سال ها در انجا
زندگی می کرد صادر شد .با قرار و مدار قبلی دائی انها آپارتمان وسیعی نزدیک منزل و محل اقامت خود برای
مسافرین اجاره کرد و تاریخ آن را تلفنی گفته بود .هیئت مسافران ده نفر بودند و مسلما در منزل دایی او نمی
توانستند جابجا شوند! همسر و دو فرزند مجید ،مادر و خاله اش و دو خواهر و یک برادر و پدرها عازم این سفر
بودند.
هیچ محدودیتی از نظر پرداخت اجاره آپارتمان و خرج و مخارج مطرح نبود به لطف خدا هر دو خانواده با جیب پر به
این سفر می رفتند و شهر منچستر را هم به خاطر دایی سیف اله که سال ها مقیم انجا بود انتخاب کرده بودند .برنامه
بعد از ان گردش در برایتون و لندن و بازگشت به تهران بود دایی سیفی همه راه ها را برای انها می توانست بگشاید
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و هیچ صالح و مصلحتی هم با عمو محمود و پدر مجید و شخص او نکردند .رئیس خانواده خاله حمیده خانم طراح و
مجری سفر بود.
در فرصت کوتاه و مختصری که برادر مجید با ا داشت پرسید داداش تو چرا در این سفر با ما همراهی نمی کنی؟ و او
گفت راستش را بخواهی من هرگز طرف سوال یا دعوت به همراهی با جمع فامیل نشده ام و رشید جواب داد مگر
اینها که راه افتاده اند سه نفرشان زن و بچه تو نیستند؟
با شوخی اضافه کرده بود نکند از خدا خواسته می خواهی صحنه را خالی از مزاحمین کنی و مجید متوجه کنایه او
نشده و متحیر پرسیده بود مقصودت چیست؟ رشید گفته بود پس برادر اگر قصد را نداری که ظاهرا این طوری ی
نماید گرچه من برادر کوچکتر هستم خیلی ببخشید کاله تان پشم ندارد و خیلی بی عرضه هستید ،من اگر جای شما
بودم در آخرین فرصتها می گفتم سپیده و دو دختر من در تهران خواهند ماند بقیه هرجا می روند به سالمت ،ولی
بدون زن و بچه من! مجید هم اهی گشیده و به برادرش گفته بود به من حق حرف زدن نمی دهند مگر نمی
بینی!برادرش با تاسف به او نگاه کرده و آرام جواب داده بود برادر حق دادنی نیست گرفتنی است.
خودت روزی از بی عرضه گی ات پشیمان خواهی شد مگر تو دستگاه چاپ اسکناس و تحویل انها به بانک خانواده
هستی اقال خودی نشان بده و حرفی بزن ولی مجید هم چنان شاهد رفت و آمد و آمادگی خانواده و خداحافظی آنها و
عزیمتشان به انگلستان بود .بدون این که الاقل دنباله خطی را که برادر کوچکترش به او داده بود برای حفظ ظاهر
هم شده بگیرد!
گشت و گذار خانواده بعد ازچهل روز تمام شد و شاد و سرحال از سفر بازگشتند نتیجه این مسافرت زمزمه کوچ
دسته جمعی آنها به انگلیس ر ا بگوش می رساند که محیط آنجا برای زندگی بزرگترها و تحصیل بچه ها و تربیت
دختران سپیده مناسب تر از تهران دیده بودند حمیده نظرش را با فریده در میان گذاشته .او هم سه فرزند جوان و
نوجوان داشت که دلش می خواست از آن نعمت های بی دریغ محروم نمانند ،و بدون در نظر گرفتن موقعیت کار
درخشان مجید و حتی نظر خواهی از او موافقت خود را با عقیده خواهرش اعالم کرد! و گفت فقط فکر می کنم این
جابجایی مشکل است و خاله حمیده به او خندیده و جواب داد مثل آب خوردن آسان است مگر شوهران ما کارمندا
دولت و یا بی سرمایه هستیم که بترسیم حقوق آن ها قطع و دست خالی بمانیم ،در تهران چه می کنند که در آنجا
نتوانند انجام دهند؟
بعد از مشورت زیاد با داداش سیفی مطمئنم که در آنجا حتی بهتر از تهران سوروسات روبراه می شود سرمایه که
هست عالوه بر پول نقد که داریم خانه ما و شما را می فروشیم و دو سه آپارتمان خیابان تکش هم که جز دردسر
چیزی برای ما ندارد رد می کنیم و در منچستر یک خانه بزرگ می خریم و همگی دور هم زندگی کرده و بچه های
تو دنبال تحصیل و این کوچولو های زبان بسته را هم از اول با روش صحیح تعلیم و تربیت آشنا و بزرگ می کنیم.
ماشاءاله به جان مردهای خانواده که عین خیالشان نیست اگر راستش را بخواهی بد عادت شده اند برای اینکه
همیشه ما خودمان را مسئول نشان داده و آقایان را سرسفره گسترده نشانده ایم بدون اینکه بدانند سفره چطوری
پهن شده و نانش از کجا امده؟ و البته نوش جانشان سالهاست قضیه هلو برو تو گلو را اجرا فرموده اند نه انگار وجود
خارجی دارند.
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خاله حمیده نمی دانست که شوهرانشان هراس درگیری با تفکرات و تصمیمات آنها را دارند در سفر اخیر به انها
خیلی خوش گذشته بود با برادر زنشان همه جای منچستر و لندن را زیر پا گذاشته بودند ولی تصور نمی کردند که
این قضیه ممکن است دنباله ای بنام دل کندن از خانه و زندگی و مملکت و شهرستان داشته باشد.
در ابتدا هر دو جدا مخالفت خودشان را با فریده و حمیده در ممیان گذاشتند ولی معلوم بود بیهوده است و بعد از
جارو جنجال پنج شش روزه که به جائی راه نبردند آرام سر جایشان نشستند! و بازی شروع شد .اول خانه خاله
حمیده قولنامه و فروخته و اسبابهای بدرد بخور جمع و جور و برای همراه بردن آماده و بقیه حراج شد و همه به منزل
وسیع پدر مجید منتقل شدند دو خانه ویالئی خیابان تکش که هر دو و تصادفا بنام پدر مجید بود فروخته شدند
مستغالت و متعلقات پراکنده دیگری به فروش رسیدند و فقط خانه پدری فرنود باقیمانده بود چون تا کوچ دائم باید
همه در آن جا دور هم زندگی می کردند .فریده و حمیده در منچستر حساب مشترکی برای خودشان باز کرده بودند
و چون سری از هم جدا نداشتند همه پول های بدست آمده از فروش را به همان شماره واریز کردند.
بعد از همه این کار ها عضو فعال خانواده یعنی خاله حمیده که خود را عقل کل هم می دانست بعد از سفارش فراوان
و سپردن سپیده و بچه ها بدست خواهرش روانه انگلیس شد دو سه روز بعد مجید از سپیده پرسید معلوم است در
این خانه چه خبر است؟همه تهذان می دانند که سما عازم هستید ج ز من می دانی اگر من اجازه ندهم تو و بچه ها
بروید چه افتضاحی می شود؟ بابا عجب گرفتاری شدم از من چرا نمی پرسید نظرم در این باره چیست؟ و اصال
موافقم یا نه و چه کار باید بکنم؟
صدای مجید بلندتر از معمول و طول کالم او باور نکردنی بود سپیده با دهان نیمه باز و چشمان گریان و بالتکلیف
گفت چرا از من می پرسی؟ مامان و خاله فریده می گویند ،این دوراندیشی بخاطر آتیه بچه ها و بقیه است چرا عوض
تشکر اعتراض می کنی آن هم به من ،و مجید فریاد زد این آتیه را که طرح و اجرای آن بدون مشورت با من که
خودم ناسالمتی باید صاحب نظر باشم ر ا نمی خواهم به چه کسی باید بگویم؟ مثل اینکه من بجای ازدواج و تشکیل
خانواده به اسارت درآمده ام ولم کنید آزادم کنید و به هر جهنم که مایلید بروید.
مادرش از طبقه باال پائین دوید و سپیده گریان و نحیف را که وسط(؟؟) ایستاده بود در آغوش گرفته و سر و رویش
را بوسید ه و با اعتراض به مجید گفت پسر چرا عربده می کشی؟ عوض این که خودت مثل بقیه پدران نشسته و برای
آینده فرزندانت نقشه بکشی دائم به دنبال نقشه کشی برای فالن اداره و فالن دستگاه هستی خیلی دلخوری که خاله
ات تورا هم اوالد حساب کرده و به جای تو و (؟؟) یک تنه کارها را انجام می دهد؟
بمیرم مجید جان چه ظلم بزرگی در حقت شده است ،معلوم است وقتی از اول افتادی به دامن پر مهر و محبتی مثل
دامن خاله حمیده که حق مادری هم دارد و نفهمیدی که چرخاندن زندگی و نگهداری زن و بچه و خانه یعنی چه ،حاال
حق داری هنوز پایش به انگلیس نرسیده ای نطور الم شنگه با کنی! و شروع کرد های های با صدای بلند گریه کردن
ولی مجید ول کن نبود درست رو در وری مادرش ایستاده و فریاد زد ببین مامان از همان اول یک کالم از من
نپرسیدید و صالح و مصلحت کردید؟ که من هم عقیده خودم را بگویم یا خیال کردید من هم مثل عمو محمود و بابا
هستم چه تشکری از شما بکنم به نظر من شماها به اندازه یک بچه کوچک هم عقا ندارید تازه ماشاءاهلل خودتان را
عقل کل هم می دانید.
درگیری باور نکردنی و بی سابقه ای بود .مجید کتش را سریع پوشیده و بدون خداحافظی سریع از در عمارت بیرون
رفت .سپیده و فریده حیران وسط سرسرا دست در گردن یکدیگر بعد از گریه مفصلی اندک آرامش یافتند فریده به
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عروسش گفت سر به سرش نگذار دمش را می گذارد روی کولش و دنبال تو و بچه ها راه می اد .عجب روزگاری
شده این از پسر آن هم از شوهر!
مثل اینکه زنها الیق و کارآمد که نگذاشته اند آب در دلشان تکان بخورد بجای زن و مرد فکر کرده و جان می کنند
مورد پسند نیستند باید جای من و حمیده از آن زن ها نصیب این خانواده می شد که از خریدن دو کیلو گوشت و یک
من پیاز عاجز و برای جابجایی دبه روغن و گونی برنج به گردن آنها آویزان شده و عزیز نور چشم هم بودند.
ناراحت نب اش سپیده جان چنان دمار از روزگار مجید در بیاورم که به غلط کردن افتاده و دست و پایت را ببوسد ،و
بیچاره سپیده گفت خودتان می دانید من هم از اول نمی دانستم .گذشته از ان مگر ممکن است شما یا مامان برای من
و بچه ها بد بخواهید؟ هرچه کرده اید من یکی جز بوسیدن دستتان و تشکر کار دیگری نکرده و نمی کنم .نفهمیدم
برای چه و به چه دلیلی مجید یک مرتبه آن طوری از کوره در رفت .و فریده دوباره او را بوسید و گفت برو صورتت
را بشور و تمامش کن .یک بعدازظهر شد بروم سراغ هاجر و آشپزخانه ببینم چه خبر است؟ نهار را بکشم و آقایان
بی خیال از هرچه در این خراب شده می گذرد درها را به روی خودشان بسته و شطرنج بازی می کنند خبر کنم که
منت گذاشته و سر میز تشریف بیاورند.واهلل همه مردها سر و ته یک کرباس و همیشه هم طلبکارند!
گویا به نظر او قرار بود نهار را آقایان آماده کنند که به عوض آن کار نشسته و شطرنج بازی می کردند.
بعد از برخورد غیر منتظره آن روز مجید با همسر و مادرش تنش آشکاری در میان آنها به چشم می خورد فریده
خیال می کرد شوهر خواهر و شوهرش چیزی از ماجرا نشنیده اند در صورتی که از میان در گشوده اطاق طبقه باال
متوجه همه رویداد آن روز شده و حرف ها را هم شنیده و در غیاب خانم ها به مجید گفته بودند چه عجب یکبار
جلوی مادرت و زنت ایستادی .ما که حریف آنها نشدیم و نمی شویم و بعد عمو ممود اضافه کرده بود باید عرض
شود شیر شدن آقا در غیاب خاله اش بوده که توانسته خودی نشان دهد واال اگر مرد بود باید جلوی حمیده را می
گرفت آن هم قبل از خرابی بصره واال این کار ها و حرف های بی معنی در شان مجید نیست.
پدرش هم به کجید گفته بود ببین پسرم طی این همه سال که ما دو نفری با همسران خود زندگی می کنیم بجز
مسئله افاده بی جا و خودسری تجربه بدی نداریم آنها منهای زوزگوئی و متلک گفتن که به آن عادت دارند زن های
خوب و خانه دار و تالش آنها برای آسایش خانواده و اضافه کردن درآمد و وسعت دادن به زندگی ما بوده و ما به
اعمال ابلهانه آنها عادت کرده و باصطالح وا داده ایم تازه چه می شود کرد ،فکر میکنی بعد از این همه سال حاال وقت
مناسبی برای راه انداختن جنگ با انها و بدست آوردن آزادی و استقالل در صحنه خانواده پر از اوالد و نوه است؟
دیر شده و ما قافیه را باخته ایم .ولی باید بگویم زن های بی لیاقت و دست و پا چلفتی نیستند عادت کرده اند حرف
حرف خودشان را پیش ببرند و مجید بدون خجالت از پدر زنش گفت خوش به حال شما اگر همسرانتان پرمدعا
هستند اقال بنا به ادعای خودتان عصای دستتان هم هستند من بدبخت را بگویید که رنم فقط لولوی سر خرمن است!
دلم برایش می سوزد و اگر مامان و خاله حمیده نباشند خودش و بچه ها از گرسنگی خواهند مرد .این همه بی
عرضگی واقعا وحشتناک است!
خاله حمیده یک هفته بعد نامه مفصلی همراه با چند عکس آنها را از خرید ویالی بزرگ چهار اطاق خوابه ای به اضافه
یک سویت کامل و وسیع متصل به آن را مهمانسراکه دلباز و بسیار شیک بود با خبرشان کرده و نوشته بود برای همه
خانواده جا فراوان و وسایل آسایش خیلی بیشتر از تهران است!
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هفته بعد خود از انگلیس برگشت و باالخره اقدام به فروش خانه پدری مجید کردند و نزدیک بود معامله کنند که که
فرنود دخالت کرد و نگذاشت آن را به غربه بفروشند و خودش رسما ان را خرید و پولش را به پدرش داد طبیعی
است که این کار غوغایی به پا کرد ولی او بدون اهمیت به سرو صداها گفت او بدون تردید در تهران خواهد ماند!
چون تعدات فراوان و دراز مدتی دارد که باید انها را به سرانجام برساند.
قبال خبر درگیری مجید به خاله حمیده داده شده و او مانند گربه براق آماده حمله بود همان کار را هم کرد چنان
معرکه ای بپا کرد که نزد یک بود مجید جا بزند و لی بخود مسلط شده و جواب خاله حمیده را داد و گفت بعنوان پدر
و شوهر و عضو فعال و نان اور خانواده همیشه حق اظهار نظر را داشته که او را محروم کرده اند! ولی دیگر به بقیه
اش تن نخواهد داد و حمیده هم گفته بود سر کار آقای مهندس سفره ما نیازی به نان تو همان طوری که از اول هم
نداشت حاال هم ندارد!
این سرکوفت بزرگی بود که حتی خواهرش فریده هم مجبور به تحمل آن شد .سر سفری که موقع که درگیری و
تسویه حساب نبود باالخره خانواده به سوی مسیر تعیین شده حرکت و در جای خود مستقر و با شوق و ذوق از هر
پدیده و رنگی که برای بشر تازگی داشته باشد از این تحول بزرگ استقبال و به زندگی ادامه دادند.
مجید بعد از رفتن خانواده زیاد احساس تنهایی نمی کرد! آنقدر از این شهر به آن شهر می رفت و کار داشت که
برایش فرق نمی کرد که کسی را دارد یا ندارد .خانه همان بود و هاجر و شوهرش هم درخدمت او بودند ،گاهی
مجید با خود فکر می کرد چیزی که بعد از ازدواج بدست آورده فقط دو فرزند است که اسما در شناسنامه اوو ثبت
شده و دیگر هیچ!
پس حاال چیزی را ازدست نداده که به خاطر ان دلتنگ باشد! معنای خانه و زن و فرزند در خانواده آنها متفاوت با
دیگران و ا ین تفاوت با اندازه ای زیاد بود که او هرگز نتوانسته آن را با مناسبات مردم اجتماع و با آشنایان و
دوستان مقایسه کند چند وقت بعد که فرصتی پیدا کرد سراغ فامیل به منچستر رفت انها ظاهرا در رفاه و همه چیز
مرتب بود او حسابی مشترک بنام خودش و سپیده باز و پول قابل توجهی برای او بچه ها واریز کرد .عمو محمود و
پدرش و برادرش از دیدن او شادمان شدند و بچه ها تمام مدت از گردن پدرشان آویزان بودند.
تقریبا همه می دانستند که بعد از درگیری علنی خاله حمیده و مجید بلورِ نه چندان درخشان قلبهای هردوی آنها
ترک برداشته و با وجودی که ظ اهرا مشخص نبود ولی سردی احساس درون حتی با لبهای بسته برودت خود را
نمایانده و گاهی استخوان را می لرزاند! و این لرزش را مجید بدون اینکه بروی خود بیاورد در دلش تجربه کرد.
چند وقت بعد از بازگشت به تهران در فرصت مناسبی فرنود دست به نوسازی و تعمیر و تغییر مفصلی در ساختمان
منزلش زد .او با عده زیادی در ارتباط با ساخت و ساز آشنا و دستش برای انجام کارها باز بود .بعد از اتمام تعمیرات
و بازسازی خود او از جالل منزل حیرت کرد خانه مثل قصر کوچکی شده بود بسیار متاسف شد که چرا پدر و مادر و
خواهرها و برادرهاش سرجای خودشان هم راه با زن و بچه او نبوده و هزارها کیلومتر از امنیت خانه دور هستند!
از آن همه جمعیت حاال او مانده بود و این خانه وسیع شکر خدا که القل این یک قلم از چوب حراج مادر و خاله اش
در امان مانده بود .رفت و آمد مجید به انگلیس هر چند ماه یک مرتبه ده روز بیشتر طول نمی کشید در آخرین
سفرش موقع خداحافظی به سپیده گفت خانه تعمیر و زیبا و راحت شده و او می تواند بدون همراهی احدی اگر میل
داشته باشد بچه ها را برداشته و تابستان پنج شش هفته ای به تهران بیاید و با وجود هاجر و آقاعبداله و ترتیب کار
خودش برای با آنها بودن مطمئنا به او و به بچه ها خوش خواهد گذشت.
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از بدشانسی و بچه ننه بودن سپیده که نباید این گفتگو را بازگو می کرد ،آن را به مادرش گفت و خدا می داند که چه
قیلمتی شد خاله حمیده به تهران زنگ زد و از ناسپاسی و نمک نشناسی او گله کرد و شکایت کرده و به او تهمت زد
که می خواهد با دوز و کلک سپیده را بعد از آن همه زحمت که او برای پیدا کردن مدرسه و کودکستان مناسبی برای
بچه ها آنها را بهدست های مطمئنی سپرده تا تربیت و فرهنگ عالی بدست بیاورند به تهران بکشاند .با ان همه
فاصله باز هم هیاهوی خاله حمیده و بی لیاقتی سپیده را در صحنه زندگی خود شنیده و دید.
بعد از مکالمه دراز مدت تلفنی با خاله حمیده و درگیری حرفی با او مدتها می گذشت که خبری از آنها نداشت و
بدش هم نمی آمد .چون همیشه به دنبال زنگ تلفن و سالم و احوال پرسی با خانواده اش امر و نهی ها شروع و
حقیقتا عاجزش می کردند.
همچنان در حال پر واز در گذشته ها بود که شنید به شیشه ماشین تلنگر می زنند مثل اینکه از خواب پریده باشد
هراسان به آن طرف نگاه کرد دو نفر در لباس مامورین انتظامی با تعجب چشم به او دوخته بودند! شیشه را پایین
کشید و گفت فرمایشی دارید؟ و انها گفتند می خواستیم بدانیم مسئله ای پیش آمده بیشتر از یک ساعت و نیم است
که گشت های ما شمارا با چشم باز خوابیده گزارش داده اند نگران شدیم آمدیم کمک کنیم .فرنود پیاده شد و
دنبال حرف قابل قبولی می گشت که مزخرف و سوال برانگیز نباشد.
کارت شناسایی خود و ماشین را از جیبش دراورد گفت خیلی از توجه و لطف شما متشکرم منزل من همان روبرو
است خانه شماره بیست و یک اینجا که رسیدم ماشین خاموش شد .جرات نکدم وسط خیابان رهایش کنم دوباره راه
افتاده و این چند قدم را هم همراهیم کند که نشد یعنی متاسفنه نتوانستم و نمی دانستم چه کنم؟
مامورین با تعجب به اتو مبیل مدل باال و براق او نگاه کرده و با خود فکر کردند چرا باید مرد محترم و با شخصیتی
پشت رل مات و گیج نشسته و از همه بدتر دروغ هم بگوید ولی به رویشان نیاوردند و گفتند خوب حاال یک استارت
دیگر بزنید شاید این بار به خاطر ما هم که شده روشن شود که مسلما فورا روشن شد! و فرنود شرمنده حالت
ناباوری را در چهره انها دید .کلید در منزل را نشان یکی از مامورین داده و گفت زحمت کشیده و در را باز کنید و یا
لطف کنید زنگ بزنید حتما اقا عبداله سرایدار خانه در را باز خواهد کرد .می ترسم پایم را از روی گاز بردارم دوباره
خاموش کنم.
مامورین ترجیح ا در زندند که اگر سرایداری در منزل منتظر آقای خانه باشد حتما او را خواهد شناخت و انها موضوع
را خواهند فهمید چون صحنه طبیعی نبود 1تا چشم آقا عبداله به پلیس و ماشین آشنای مهندس افتاد محکم به
سرش کوبید و گفت برای آقای مهندس اتفاقی افتاده و انها گفتند الحمداهلل طوری نشده خاموش کرده بودند حاال در
را باز کن بیایند تو .وقتی مجید کار جابجایی ماشین را تمام کرد مسلط و با صالبت بطرف مامورین راه افتاد و ضمن
تشکر گفت یک روز نهار مهمان ما باشید .و انها گفتند انشااهلل!
بعد از بسته شدن در نگاهی به همدیگر کرده و یکی از آنها گفت واهلل نمی دانم چه خبر بود مگر خیال می کنی همه
دیوانه ها در تیمارستان باید باشند آقا دو ساعت تمام در ماشین مثل کشتی که با یک اشاره روشن شد نشسته و
روبرویش را نگاه می کرد و آخر سر هم می گوید خاموش شده و مانده بود .به ما چه شاید هم با عیال دعوا کرده و
رویش نشده آن مسئله را بگوید!
اما مجید درهم ریخته وارد منزل شد و فهمید در سفر دراز مدتی به گذشته بوده که آن همه مدت بدون تشخیص
زمان در ماشین و بی خبر از جا و مکان نشسته و انچه از این پرواز به دور دستهای زندگیش با خود آورده و به
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پاداشت تنش و بی تفاوتی و زندگ ی از نوع دیگر که منحصر به جمع خانواده خودش می توانست باشد خاطره سفر به
گذشته بود .مطمئن شد بسیار بدبخت و درمانده است ،بدتر از همه ،آشنایان و دوستان حسرت زندگی او را می
خورند .آرزو کرد ای کاش خانه های دنیا دیوار نداشتند تا دیدن حقایق جاری در آن و آشنایی با شادی ها و درد ها
الاقل قضاوت مردم را عادالنه تر می کرد.
از فردای شب جشن و مهمانی نیرویی مقامت ناپذیر او را به طرف مسعود و خانواده اش می کشید با خود مبارزه ها
کرد تا کنترل عقل و عمل خود را داشته باشد حتی هیبت هراس انگیز خاله حمیده که اگر ذره ای از انچه در فکر او
می گذرد را کشف کند تکه تکه اش خواهد کرد جلودارش نشد! مدت ها فکر کرد باالخره راهخوبی به نظرش رسید
مهمانی پاگشا برای عروس و داماد و فامیل انها ،تمام نشانه های موجود از زندگی خانوادگی را مثل عکس و آلبوم و
غیره آرام و بدون تظاهر جمع و سالن و سفره خانه و بطور کلی طبقه پایین را پاک سازی کرد!و بعد به هاجر و
آقاعبداله گفت یک عده از دوستانش که در آمریکا زندگی می کنند برای یکی دو هفته در تهران هستندو الزم است
قبل از رفتن انها را دعوت کند و شام را هم از بیرون خواهد آورد که زحمت ان به گردن هاجر و آقا عبداله نیفتد.
بعد از تمام شدن مهمانی بقیه کارها بعده آنها اشت.
در هفته بعد سراغی از مسعود گرفته و بدون استثاء از کوچک و بزرگ همه را دعوت و در ضمن گفت شخصا خود او
دنبال آقای نجف زاده و مفیدی و خانواده خواهد رفت که سرگردان نشوند و با دادن آدرس صحیح و سرراست
خواهش کرد مسعود و بقیه مستقیم به منزل او بروند .مهمانی ان شب با پذیرایی بدون نقص
منزل مجلل مهندس فرنود خاطره خوبی برای همه باقی گذاشت و بعد از سکوت و خاموشی همیشگی با روشنایی
وجود مهمانان و چراغهای فراوانن عمارت و حیاط وسیع هوای مطبوع زندگی شاد انسان ها در آن جاری شد.
به سفارش مسعود قرار شد کسی از حال خانواده مهندس و اینکه چرا نیستند سوالی سوالی نکند ،همچنان که در
مورد طال و مادرش همان تذکر را به مجید داده بود.چون به تصور خودش رجوع به گذشته دردناک هر کسی بسته به
حجم و ضخامت اندوهش  ،محزون و غمزده می توانست بکند که الزم نبود.
این دعوت و مهمانی شروعی برای ورود گاه و بی گاه فرنود به جمع خانوادگی مسعود مهدوی بود ،به بهانه های
مختلف و نزدیک بودن منزلش با محله صاحبقرانیه و سر زدن به آقای نجف زاده و مفیدی هفته ای یکی دو بار به
آنجا می رفت .مارال و طال زیاد آفتابی نشده و درحاشیه می پلکیدند ولی همان دقایق کوتاه دیدار مستقیم طال قوت
قلب او بود.
حدود یک سال طول کشید که مجید دائما در صحنه بود مهمترین اتفاق تولد فرزند دختری برای مسعود و سهیال بود
و این دخترک شکننده کوچک براستی مثل عروسک کوچکی زیبا و مایه دگرگونی عمه سلیمه که در خود شکسته
بود شد .طل و مادرش تا اندازه ای با دردهایشان خو گرفته و سنگریزه های غم جگرسوز از هم پاشیدن خانواده و
ناپدید شدن عزیز ترینشان با سنگینی زیاد در خونابه های قلشان ته نشین شده بود.مارال اصراری نداشت که با
حرکت آنها د سطح دلش به شر و شور وادارشان کند  .فرق فراوانی بین غم خفته در دل و یا تازه نشسته بر آن وجود
ندارد ولی گذشت زمان که عالج درد ها و عادت به پذیرفتنشان است بر آنها هم گذشته بود و با پنهان کردن قصه
غصه هایشان بخاطر پریشان و غمگین نکردن اطرافیان عزیزانشان آنها را مهار کرده و نشان نمی دادند.
مج ید فرنود هفته ای یک شب را با مسعود و خانواده اش در خانه آنها می گذراند و دختر کوچک او را واقعا دوست
داشت و در عین لذت بردن از جمع گرم و صمیمی آنها همیشه حسرت زده از آنجا برمیگشت .یاد دخترهای خودش
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و محیط بی رنگ و رو و خالی از صفای خانواده اش در مقایسه با حرارت محبت خانه مسعود که مثل موج نامرئی آنجا
را نورانی می کرد برای او چیزی به جز حسرت به ارمغان نداشته و قلبش را به درد می آورد.
به خاطر بی جواب نگذاشتن لطف آنها و سفره گسترده شان و بشتر وجود نازنین طال و دیدن او ،میزهای پرجمعیت
ده دوازدهنفره در رستوران های مختلف رزرو و از آنها پذیرائی متقابل میکرد .در اواخر مشکل راه رفتن وپله ها
گریبانگیر آقای نجف زاده شده بود .بخاطر جانب احتیاط از همیشه دیده شدن با آنها و به بهانه پا درد آقا ،با اجازه
قبلی سفارش غذا و پذیرائی را به خانه صاحبقرانیه کشاند ،که پیشخدمتهای همراه با غذا چیدن وجمع کردن آن را به
عهده داشته و ریخت و پاشی به جا نمی گذاشتند.
حدسهایی جست وگریخته زده می شد .یک روز مسعود به سهیال که چیزی را از یکدیگر پنهان نمیکردند گفت غلط
نکنم مجید بد طوری آلوده لیال شده و زنشبا سخاوت نظر گفت واهلل حق دارد من هم اگر مرد بدون همسری بودم
نمی توانستم از آن همه جالل و کمال آسان بگذرم دختر فوق العاده ای است ،آدم باور نمی کند که آن عروسک
چینی شکستنی و زیبا جان داشته باشد و اقعا باید او را مثل مجسمه های گرانبها در ویترین نشاند! خداوند ذره ای کم
و کسر در این شاهکار باقی نگذاشته ،بنازم به قدرت پروردگار!
و چند روز بعد بود که مجید در لحظات اول دیدار با مسعود به او گفت مسعود جان عرضی دارم که باید با تو در میان
بگذارم اگر به هر دلیل افشای آن را مصلحت ندیدی نشنیده بگیر .و اال کمک کن  ،و بدون تامل گفت می خواهم با
طال زندگی جدیدی را شر وع کنم یعنی با او ازدواج کنم ،هول و دستپاچه و بهم ریخته به نظر می رسید و ادامه داد
آنقدر با احساسم جنگیده و آن را در خود سرکوب کردم که مثل یک جنگجوی شکست خورده خسته و از پا افتاده
شده ام.
داستان زندگی او را می دانم ازکشته شدن پدر و برادرها و شوهرش باخبرم و اگر می توانی به عنوان برادر کاری
بکن و نگذار این معدن حقیقی طال زیر آوار غم وغصه مدفون شده و فراموش شود .تنها نشستن و زانوی غم به بغل
گرفتن برای او دیگر بس است ،گذشته مرا که می دانی تنهاییم را هم که میبینی اگر ایرادی ندارد به دادم برس! او
کسی را به نام ش وهر از دست داده و من از زنم جدا شده ام نباید که بمیرم ،شاید در زندگی دوباره و در آمیختن
غمها که مسلما مال او را سنگین تر ارزیابی کرده امبتوانم شادی و نشاط را جایگزین پریشانی و غم بکنم .مجید
بسیار موثر و تکان دهنده و از صمیم قلب حرف می زد.
دوست داشتن طال و گذاشتن او را روی تخم چشمش و اینکه نخواهد گذاشت در آینده غباری از اندوه و بی کسی
روی دل نازک او بنشیند کامال صادقانه بیان شده
بود ولی اساسی ترین قسمت مسئله را که ویرانگرتر از هر چیز می توانست باشد دروغ گفته بود ،او و همسرش در
کنار هم زندگی نمی کردند ولی جدا هم نشده بودند .او در مقام یک همسر مثل همه زن ها با بچه ها و پدر و مادرش
در انگلیس بود .مجید بعنوان شوهر و پدر ،سالها برای دیدن خانواده اش مسافر همیشه در راه بین تهران و منچستر
بود.
اما می دانست و یا خیال می کرد که می داند نباید حقیقت واقعه را بگوید .پون در آن صورت جایی برای موفقیت در
این ماجرا برایش نمی ماند و اولین دورغ که پایه گذار بسیاری از خالف گوییهای دیگر شد مانند چیدن آجرهایی
روی یکدیگر دیواری از فریب و هراس را ساخته و باال برد .از مدت ها پیش بقول مسعود در همان خراب شده
منچستر که سالهایی تکرار ن شدنی از عمرش به یغمای دورویی و وقاحت همسر سابقش رفته بود مهندس فرنود را
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شناخته و طی رفت و آمد فامیلی دوبدو با هم مثل برادر شده بودند و او برایش درد دل کرده بود اما نمی توانست
تصور کند که واقعیت غیر از آن است که شنیده.
شاید در ضمیر دل مجید ،فرنود جدایی بدون دردسر و سرکشی به فرزند و پدر و مادرش نهایت خواسته های اجابت
نشده درونش بود که آنرا آرام و حسرت زده برای مسعود بازگو می کرد!
به نظر مسعود بسیار طبیعی می نمود اسنسانهای بسیاری به هر دلیل موجه و یا غیرقابل قبول با یکدیگر ازدواج و
عده ای با همان فرمول متارک ه می کنند در این تاخت و تازها معموال ستمدیدگان فرزندها هستند که اگر تربیت
صحیحی از یک جانب ،یا پدر و یا مادر در موردشان اجرا شود چندان مسئله حادی به وحود نمی آورد .مگر خود
مسعود همه چیز حتی فرزندش را رها نکرده و به ایران نگریخته بود؟ آیا دوباره ازدواج نکرده و صاحب زن فهمیده
و همدم و هم نفس مقبول و دخترکی شیرین نبود؟
حتی قید پسرش را برای فرار از رویارویی با دبی برای همیشه زده بود این کار او بد بود یا عملکرد مهندس فرنود
که مثل دو آدم متمدن از همسرش که فامیل نزدیک او بوده کدا شده و مادر و پدر و برادر و خواهران خودش هم
آن را تایید کرده اند و حاال ممنوعیتی برای دیدار نبودو با وجود بی نیازی مالی پدر و مادر زن سابقش که همه دارایی
آنها در اختیار تنها فرزندشان بود او خرج کامل زندگی و تحصیل بچه را پرداخته و سالی دو سه بار هم او را می دید،
و به نظر مسعود با آن درآمد سرشار و زندگی شاهانه ای که مجید داشت اگر غیر از این بود جای سوال داشت؟
در طول مدت آشنایی و معاشرت با مجید غیر از صداقت و صمیمیت و دست و دلبازی و یکرنگی کسی چیز دیگری
از او ندیده بود .مسعود در فرصت پیش آمده و مناسب مسئله را با گلین بانو و پدر و مادر او و خود طال مطرح کرد.
خانمها جوابی ندادند ولی آقای نجف زاده و حتی آقای مفیدی که مقیم دائم خانه آنها و عضو صاحب نظری از اعضای
خانواده و با نام عمو مفیدی نامیده می شد مهندس فرنود را فرستاده خداوندی و بدون چون و چرا موافقت خودشان
را اعالم کردند .در این مسئله سر زدن و محبتهای دائم مجید و سر و شکل و ظاهر آراسته و به قول شیرین و سهیال
شباهت زیاد او به هنرپیشه مرد فیلمهای جیمز باند که به آقای دو صفر هفت مشهور شده بود زبان مخالفت طال و
بقیه را بست.
به نظر طال او سایه ای بود از پدر و برادرها و حامد که بر سسر خانواده گسترده شده بود که در پناه آن الاقل امنیت
اجتماعی از دست رفته اش را باز می یافت و سوای آن ابراز دائم عشق حتی با نگاه و کردار غالباً احساس متقابل می
آفریند ،و طال آن را در درون خود تجربه کرده بود .نوازش نگاه آرام و متین مجید که همیشه نثار او می شد
پشتیبانی دائم و حضور همیشگی در صحنه زندگی آنها بدون لوس بازی و ادای عشاق فریبکار را درآوردن و ایجاد
فرصت طلبی برای حتی لحظه ای تنها ماندن با آن نهایت حسن و جمال کار هر کسی نبود جز آنان که در ادعای کالم
و مقام مقدس عشق و عاشقی راستین و صادق باشند ،و در حقیقت واقعیتی جز این نبود که مجید فرنود طال را به
اندازه همه دنیا با تمام وجود دوست می داشت اما مسئله مسلم دیگری هم وجود داشت او مجرد و یا متارکه کرده
نبود .مادرزن و مادری داشت که بیشتر از زن بدون تفاوتش از آن دو نفر می ترسید ،اما اطمینان داشت در مخفیگاه
بزرگ شهر تهران و پن هانکاری های دائم او و نداشتن معاشرت با فامیل بازمانده در ایران غیرممکن است کسی از
این موضوع با خبر شده و چیزی بگوش خانواده اش برساند.
طال در اوج شادابی و درخشندگی و مجید فرنود در اواخر سالهای چهل عمر ،با شخصیتی فردی ،به عالوه وضعیت
ممتاز اجتماعی و متناسب ورزیده و خوش سیما! در مجموع ،داوری برای برتری یکی از آن دو نفر کاری دشوار به
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نظر می رسید ،خیلی طول نکشید و کارها روبراه شدند .مجید ترتیب کارها را داده بود .یک شناسنامه بدون ذکر نام
اوالد و یا همسر در دست داشت که مورد دقت و بررسی کسی از اطرافیان او نشد که اگر هم می شد متوجه آن
مسئله نمی شدند مگر نه آنکه همه آن ها آدمهای خوشبین و صادق بودند؟
نفس بدبینی و یا کنجکاوی انسان ها باید مربوط به سابقه و یا تحربه ای باشد واال یک عده انسان درستکار با ایمان
مثل خانواده طال که با کالم دروغ و فریب غریبه بوده و آنها را نمی شناختند ،چطور باید می فهمیدند که چرا شناسنامه
مجید فرنود آن طور نو وبراق و بدون نوشته است؟ آقای فرنود همان زمان دو شناسنامه داشت یکی در گاوصندوق
دفتر و یکی هم در جیبش که بعد از اندکی دوندگی و جور کردن شاهد و به عنوان گم شدن و یا به سرقت رفتن و
مخارجی نه چندان زیادآنرا بدست آورده بودند.
خانواده طال بلندنظر و به اندازه کافی غنی بودند و با مهریه و غیره هم کاری نداشتند و این خود فرنود بود که گفت
اگر مالکیت و قدرت من بود کل شهر تهران را پشت قباله طال می انداختم ولی استطاعت من بیست میلیون تومان
مهریه و چند تکه زینت آالت جواهر برای شگون است.
بیست میلیون تومان آن زمان چیزی بیشتر از چهارصد پانصد میلیون امروزی و موجب سروصدا و حیرت همه شد.
سرانجام در یک روز فرخنده مذهبی و در منزل مارال با ساده ترین تشریفات ممکن در حضور عاقد و سردفتری که
فرنود شخصاً زحمت کشیده و آنها را با خود آورده بود بعقد ازدواج یکدیگر در آمدند.
بدون شک اینکار هم بدون اشکال و دوندگی نبود که مجید آنها را هم به نوعی برطرف کرده بود! معلوم است که
حالل همه مشکالت پول است که فرنود بدون دریغ ریخته بود .مجید با همه قلب و هستی اش زال را دوست می
داشت شب عق د آنها مهمانی گرم و فامیلی جمع و جوری بر پا بود و بدون اینکه مهندس طال را با خودش ببرد شب
دست و پیشانی او را بوسید و با بلند نظری و حفظ احترام کهنساالن خانواده اعالم داشت پس فردا با کسب اجازه از
خانواده میل دارد همسرش را برای گردش طوالنی دور اروپا با خود ببرد .او گفت باید مروارید مدفون از دل صدف
ته دریا بیرون کشیده شود تا بیشتر از این دیده دنیا از تاللو وجود گرانبها و بی نظیر آن مرحوم نماند.
در ضمن عرض می کنم که این بزرگترین و ارزشمندترین گوهر جهان را با زنجیر قطور و ناگسستنی عشق به
گردنم اویخته ام و به ای ن ترتیب از یغما و دستبرد ولو بقیمت جانم در امان خواهد بود و راست هم می گفت چون
دیوانه وار طال را دوست داشت.
سخنرانی دلنسین و کوتاه مجید چنان در قلبها غوغا به پا کرد که بسیاری از فامیل گریه کردند و این اشک شادی
بود که بخاطر توفیق مجدد در زندگی و یا بقول خانم نجف زاده عاقبت بخیری نوه اش از چشمها فرو ریخت.
پس فردا طال و مجید سفر خود را آغاز کردند .این اولین مسافرت طال به خارج از کشور بود که بسیار هیجان انگیز و
مانند خیال برایش لطیف و ابریشمین می نمود .فرنود او را به هر کجا که می شناخت برد .فرانسه ،آلمان ،سوئیس،
اسپانیا و ایتالیا منهای انگلستان چون جرات نمی کرد یک شب زیر آسمان آن مملکت حتی با بعد مسافت به همراه
طال نفس بکشد .می ترسید به دماغ گربه آن جا بوی موش رسیده و به شکار وادارش کند .هرگز این شهامت را در
خود نمی دید.
آنچه برای راحتی و رضایت و خوشی طال در طول سفر انجام داد آنقدر چشمگیر و تشکرآفرین بود که کلمه تشکر
در مقابل آن همه شیدائی و توجه به نظر طال حقیر و ناقابل رسید و در خیال خود اعتراف کرد که از جانب هیچ کس
حتی پدر و مادرش این همه محبت نثارش نشده ،آن چنان فرنود او را غرق لباس و جواهر کرد که مانند مالئک می
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درخشید ،یک هفته به سراغ دخترعمه طال ،مریم امینی به مونت کارلو رفتند و مجید فرنود بهترین اطاق هتل دپاری
را در اختیار داشت و هر شب با آنها در بهترین رستورانها شام خورده و همه نواحی اطراف منطقه را زیر پا گذاشتند و
در انتها با چهار چمدان به تهران بازگشتند.
وقتی هواپیما از دل ابرها گذشته و در اوج اسمان آشنای تهران می دوید دو مسافر چشمگیر آن ،راضی از سفر بیاد
ماندنی و حوادث شیرین آن لبخندی به لب داشتند و در دنیای درون خود بدون بازگو کردن ان مطمئن بودند که
خیلی خوشبخت هستند.
فرنود شیداتر از همیشه می گفت خ یلی هم آسان نبود که یک گنج را بدون تدابیر امنیتی اینطور راحت اینطرف و
آنطرف کشیده ،وقتی که طال با حیرت پرسید ای وای کدام گنج پس چرا بمن نگفتی؟ و او با سر سپردگی گفت
خوب ترا می گویم معدن طالی ناب عالم ،و بعد دوباره گفته بود ای بابا نشد وارد جایی شده و راحت آسوده یک
فنجان قهوه بخوریم و چندین جفت چشم نوازشگر و حیرت زده و سرهای به عقب برگشته خیره ترا ورانداز نکنند!
مجید کیف می کرد و بخودش می بالید که طال را بعنوان همسر در کنار دارد
طالیی که حاال با لباسهای گرانبها و زیبا و بهترین آرایش حتی برای خود او غیرقابل تصور می نمود ولی با همان
کیفیت همیشگی آرام و مهربان و مهمتر از همه متکی به او و دائم در کنارش! این دنیایی بود که حسرت آن را داشت
و در گذشته تجربه نکرده بود که زنی با اینهمه امتیاز در صندلی کنار دستش به عنوان همسر نشسته و مثل یک بچه
از دامان او که هرگز کس ی به آن پناه نبرده بود آویزان شود ومتقابال طال ذهن خود را می کاوید که چطور ممکن است
در کوتاه مدت اینطور یپابند انسانی شود که پس از این بدون او نفس کشیدن و راه رفتن هم غیر ممکن به نظر
بیاید؟
در طول سفر مجید به او گفته بود خوش ندارد طال را به خانه ای که قبال در آن زندگی کرده و خاطره خوشی هم از
آن ندارد ببرد ،و طال هم سوال دیگری نکرده بود ،فعال وارد خانه مارال می شدند و تا تهیه و آمادگی منزل جدیدی
برای زندگی تازه شان که خالی از خاطرات تلخ گذشته و تکرار آزاردهنده برای فرنود باشد آنجا می ماندند.
ورود آنها به ت هران و خانه مارال شادی آفرین بود .آخر شب مجید بعد از سفارش فراوان به همسرش پیشانی او را
بوسیده و گفت انشاءاهلل تا یک هفته دیگر خانه جدیدمان آماده است قرار ما این است که من بعد از رسیدگی به
کارهای دفتر از غروب تا آخر شب با تو و خانواده ات باشم و شبها اینجا نخواهم ماند!
هرروز با همه توانایی دنبال آماده سازی خانه هم خواهیم بود گرچه بدون نفس معطر تو تاصبح خوابم نخواهد برد
ولی بهتر است بیدار مانده و حتی یک روز هم داماد سرخانه نباشم حتما این تصمیم ارتباط مستقیم با تجربه زندگی
گذشته اش داشت .هر روز از ساعت چهار ب عد از ظهر به بعد تا نیمه شب همه اوقاتش را با خانواده همسرش می
گذرانید یک هفته بعد قبال به طال تلفن کرد آماده شود تا او را به دیدن خانه ای که قرار است در دو سه روز آینده در
آنجا مستقر شوند همراه ببرد .او طال را به یک یاز بهترین مجموعه های مسکونی موجود در تهران برد و در طبقه
چهاردهم مقابل درب ورودی کلیدی به دست طال داد که او در را باز کند.
آنچه به نظر طال رسید چیزی شبیه خیال و باورنکردنی بود .همه چیز سرجایش بدون کم و کسر قرار داشت ،مبل،
پرده و لوازم تزیینی ،بی نظیر بودند .در انتهای سالن دری بود که به قسمت خصوصی باز می شد .طال حیرت کرد که
چطور در عرض یک هفته مجید توانسته اینهمه آمادگی به خانه بدهد؟

212

wWw.TAK-SITE.IR

تک سایت

طال – کتابخانه مجازی تک سایت

او توضیح داد قبل از رفتن و شاید هم جلوتر از ازدواج این دو آپارتمان را خریده و بعد از بازسازی به صورت ک
واحد دراورده که قابل او نیست ،ولی از نظر امنیت و آسایش حرف ندارد .طال گفت تو که با من بودی ،اینجا چطوری
درست شد؟ مجید ژست دلپذیری گرفته و گفت ما این هستیم! و بعد عاشقانه به او چشم دوخته و اضافه کرد عزیز
دلم مثل اینکه باور نکرده ای که ناسالمتی من مهندس هستم و چندین و چند دستیار و مجری و دفتر و دستگاه دارم.
به اجراکن ندگان گفتم اینجا متعلق به یکی از صاحب کاران مهم است و با صرف هر مقدار هزینه و نیروی انسانی که
الزم باشد در چهار هفته عین نقشه تعمیر و تحویل شود!
می بینی شده ،بقیه مسائل هم تحت نظر خودم حاضر و در جایشان گذاشته شدند و جنابعالی هم صاحب کار مهم ما
هستید بفرما یید .اگر ایرادی به نظر عالی می رسد ،هیئت حاضر به خدمت ،آن را رفع کنند .و اینهم کلید و سند منزل
و بالفاصله ورقه ای را که از کیف دستی اش بیرون کشیده بود دودستی به طال داد! اینهمه گشاده دستی و مهربانی و
عشق ،تکان دهنده بود و در باور طال نمی گنجید .خود طال از مال دنیا بی نیاز بود .ویالی چار اطاق خوابه وسیع پدرش
همان را که قبل از سانحه خرمشهر برای زندگی او و برادر و همسرانشان خریده بود چهار قدم باالتر از خانه مادرش
خالی از سکنه افتاده و مانده ،و در انتها متعلق به خود او می شد .ولی این حرف و حدیث دیگری بود ،که در حمام
مخصوص اطاق خواب خودشان مانتوی حمام و کفش به اندازه پای او و یک خروار صابون و شامپو و عطر و ادکلنی که
همیشه مصرف می کرد انجا چیده باشند ،و روی میز اطاق کار مجید عکس بزرگ کرده خود را ببیند که معلوم نبود
کی و کجا اصل آنرا به دست آورده؟
مجید چشم به دهان طال دوخته بود و سوال می کرد پسندیدی عزیر دلم؟ اگر کم و کسری بود بعهده خودت که
دستور انجامش روی چشمم خواهد بود .دل طال از این همه صفا لرزید .اگر پدر و برادرها و شوهر عموهایش و
باالخره همه کس و کارش نابود شده بودند خداوند تمامی مهر قلب آنها را که نسبت به طال داشتند جمع کرده و یک
جا در قلب این مرد ریخته که به صورت همسری ممتاز با عشق فراوان کنارش ایستاده .با خودش فکر کرد خیلی
زیاد است شاید بیشتر از گنجایش فکری او و باور ان سهل و ساده نمی توانست باشد ولی حقیقت داشت.
دو روز بعد بدون سر و صدا و تظاهرات وسائل شخصی طال و خودش به خانه جدید منتقل شدند و هفته بعد مهمانی
مجللی در محیط وسیع آنجا باشکوه فراوان برای همه فایمل طال برگزار شد .عمه سعاد و همسرش و شوهر عمه
وجیهه هم بودند و همه قبول کردند که طال را به دستهای مطمئنی سپرده اند و دوران زانوی غم بغل گرفتن آن
فرشته معصوم تمام شده ،مارال رفتن دخترش بدون نشان دادن اندوه خود از جدایی او پذیرفت ،و ظاهرا بعد از
چندین و چند سال لبخند از لبانش دور نمی شد و به طال می گفت همیشه برای او خوشبختی ارزو می کرده و حاال
خوشحال است که انرا به چشم می بیند.
خانم نجف زاده هم بدون تظاهر مجید را تحسین کرده و می گفت او مرد همه چیز تمام و لیاقت کلمه آقا را دارد.
برنامه زندگی آنها دیدن و دور هم جمع شدن با فامیل طال در خانه مارال یا عمه سلیمه و بیشتر در منزل مهندس
فرنود بود .بهترین دوستان طال سهیال و شیرین بودند ،طال تنها جایی نمی رفت ولی شیرین و سهیال فرصتی آفریده و
به او سری می زدند ،و کم کم می رفت که طال خودش را پیدا کرده و با زندگی که همه چیز آن بر وفق مرادش دور
می زد آشتی کند .طال و مجید برنامه عید آن سال را قبال طرح و به اطالع فامیل رساندند .قرار شد دو روز به تحویل
سال مانده همه حتی آقای مفیدی و نجف زاده هم به ویالی بزرگ مهندس فرنود که در شمال بود بروند و دور هم
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چند روزی را بگذرانند .ویال برای آنهمه جمعیت تا اندازه ای تنگ می نمود ولی چون مسئله دور هم بودن هدف
اصلی بشمار می رفت فوری جابجا و خیلی هم خوشال و راضی شدند.
فرنود دائما حتی در ای ام تعطیل با تهران در ارتباط کاری بود یک روز که برای خرید سنگینی با سعید و مسعود رفته
بودند مجید خواهش کرد اجازه دهند او سری به تلفن خانه زده و دو سه کار الزم را تلفنی راه بیندازد .مسعود پشت
رل ماشین نشسته و دکتر سعید با مهندس به مرکز تلفن وارد شد .او هم خیال داشت زنگی به بیمارستان بزند مجید
وارد یکی از کابین ها شد و به سعید هم کابین دیگری نشان داد .مقداری طول کشید تا ارتباط سعید برقرار شود و
در حینی که مشغول صحبت با تهران بود فریاد گوشخراش و بلند مجید به گوشش رسید که با وجود بسته بودن در
دو کابی با زهم خیلی بیشتر از انتظار بلند می نمود و سعید شنید که مجید می گوید دروغ می گویی نمی شود چطور
چنین چیزی ممکن است؟
چنان حالش منقلب شد که نمی توانست گوشی تلفن را سرجایش بگذارد رنگش پریده و عرق سردی بر پیشانی اش
نشسته بود .سعید سریع خود را به او رساند و هیکل بدون کنترل او را که دو برابر وزن معمولی اش احساس میشد
به هزار زحمت روی اولین صندلی کشانده و نشاند و هرچه می پرسید چه شده او قادر به جواب دادن نبود .باالخره او
هم با صدای بلند داد زد مجید زهره ترک شدم چرا حرف نمی زنی؟ ولی صدایی از فرنود در نمی آمد .بعد از رنگ
پریدگی عجیب اولیه حاال چهره اش رنگ سرخ و کبود به خود گرفته و با چشمهای بی فروغ و نفسهای منقطع به
روبرو خیره .و انگار کسی را نمی دید ،باالخره با اشاره دست دکتر سعید برادرش مسعود خود را به سالن کوچک
مخابرات رسانده و با مکافات فراوان فرنود را به طرف ماشین کشاندند .کر و الل شده بود چون البد نمی شنید که
هرچه می پرسیدند جواب نمی داد.
ولی در حقیقت مسئله چیز دیگری بود رنگ باختن و سرخ وزرد شدن و نبض و ضربان تند قلبش که توسط دکتر
سعید کنترل شده بود طبیعی و واقعی بودند ،اما ساکت ماندن را به خاطر یافتن جواب قابل قبولی به همه ،مطمئن راه
یافته بود .باالخره باید چیزی می گفت که قابل پذیرفتن باشد و در تالش پیدا کردن دلیل قانع کننده و بازگو کردن
آن بود .دنیا با همه سنگینی به سرش کوبیده و بدبخت و بیچاره شده بود .او ضمن تلفن های ضروری زنگی هم به
منزل خودش زده که همین دو سه هفته پیش خبر فروش آنرا بین فامیل منتشر کرده بود به آقا عبداهلل زده و گفته
بود در شهرستان هستم و بالفاصله بعد از تمام شده کارها دو سه روزی منزل یکی از رفقا به شمال خواهم رفت که
الاقل استراحتی بکنم و آقا عبداهلل به او جواب داده بود آقا نمی دانستم کجا بادی دنبالتان بگردم .چشم شما روشن
خانم و بچه ها و هردو خانم بزرگها دو روز است به تهران آمده و در منزل منتظر و نگران شما هستند .آقا فوری
خودتان را برسانید!
خبر به اندازه ای باورنکردنی و حیرت انگیز بود که عکس العمل مجید نمی توانست جز همان حرفها و فریادها که
زده بود از این یورش بی خبر و غیرمنتظره چیز دیگری باشد که همه هم آنرا شنیده بودند.
به سرعت برق فکری در سکوت مصلحتی به نظر مجید رسید و آنرا آرام به مرحله اجرا گذاشت .دام دروغ بد تله ای
است که برای نجات با هر تالش بندهای بدست و پا پیچیده نه تنها گشوده نشده بلکه به صورت گره کور محکمتر
می شوند .فرنود اول ناله ای کرد و بعد جمله بریده خدایا بدادم برس که آرام از گلوی او خارج شد بگوش سعید و
مسعود رسید .و آنها خوشحال از اینکه باالخره او توانست حرفی بزند که شاید دنباله هم دارد .چشم به دهان او
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دوختند! مجید مثل بیمارانی که ده روز بستری و چیزی نخورده اند بریده بریده گفت بدبخت شدم فاجعه بزرگی
پیش آمده .میل ندارم تعطیالت شماها را خراب کنم ولی باید برگردم تهران.
سقف یکی از کارگاهها ریخته دو نفر کشته و تمام ماشین آالت زیر آوار سنگی در به داغان شده اند! آنها فدای
سرتان دوباره می شود ماشین و وسایل تهیه کرد ولی ان دو نفر که مرده و شش نفر زخمی را چه کنم؟ مگر جز
برگشتن به تهران کار دیگری می توانم بکنم؟
آنها هردو گفتند کامال حق با توست ،همه با هم برمی گردیم .ولی مجید التماس کنان گفت مگر نمی خواهید به من
کمک کنید؟ بهترین کمک این است که اینجا را اداره کنید مهمانها و طال را بپایید ،و نگذارید مسافرت عید زهر
مارشان شود .مسعود گفت ای آقا مگر ما می گذاریم تو تنهایی بروی با این حال قدم از قدم نمی توانی برداری چطور
می خواهی پشت رل نشسته و تا تهران برانی؟
مجید گفت ماشین نمی برم یک کرایه دربست می گیرم و تا تهران فکر می کنم باید از کجا شروع کنم؟ به عالوه
خودتان م دانید که این کارگاه اطراف شهر است که باید از تهران با ماشین دیگری خودم را به آنجا برسانم .دائما با
شما در تماس خواهم بود ،بیهوده همه را دربدر نکرده و راه نیفتید ،همه مرخصی دارید و مثال تعطیالت عید است.
تعارف نمی کنم از شما خواهش می کنم با آرام کردن و نگه داشتن طال و بقیه به من کمک کنید.
اگر مهم نبود دوباره برمی گردم و اگر قضیه بغرنج به نظر رسید که باالخره یک طوری باید آنرا به ردیف بکشانم!
نفس مجید واقعا بند آمده و از تمام نیروی حیاتش برای سر هم کردن آن داستان و مقابله با آنچه در منزلش می
گذشت یاری گرفته بود به این ترتیب وارد ویال شدند و همه را آگاه کردند.
مهمانها هم می خواستند راه بیفتند و با سر و صدا گفتند ما او را تنها نمی گذاریم یعنی چه؟ مسعود همه را ساکت
کرد و گفت چه کمکی از ما برمی آید هیاهو نکنید به اندازه کافی اعصاب مهندس به هم ریخته و ناراحت است! طال
اشک ریزان ساعتی بعد مجید را راه انداخت و بنا به سفارش فرنود به عنوان صاحبخانه مشغول پذیرایی از فامیلش
شد.
از زمانی که فرنود با طال ازدواج کرده و با او هم منزل بود به آقا عبداهلل سرایدار و هاجر گفته بود کار بسیار بزرگی
در شهرستان برداشته که فقط هفته ای یک روز نامعلوم می تواند در تهران برای سرکشی به نامه ها و دفترش باشد.
بنابراین همیشه یک چمدان مثل مسافرین در راه پشت ماشین داشت .وقتی به منزل می رسید و ماشین را جابجا می
کرد چمدان به دست باال می رفت و دوش می گرفت و غذا می خورد و به دفتر زنگ می زد و شب می خوابید و کمی
ریخت و پاش می کرد و اینکارها برای رد گم کردن بود چون می دانست در غیاب او خاله حمیده هر چند وقت یکبار
تلفنی هاجر و آقا عبداهلل را به پای میز محاکمه و سوال و جواب می کشاند که ببیند د رتهران چه گذشته و آقا چه کار
می کند؟
این حرف را از دهان هاجر شنیده بود بنابراین به خیال خودش به خاله حمیده و مادرش کلک می زد ،و همانروز هم
که در منزل خودش بود زنگی به منچستر زده و حال و احوال می پرسید؟ و حتما هم می گفت آقا عبداهلل و هاجر
سالم می رسانند که صدای بلند انها بگوش بچه ها و یا خاله حمیده می رسید.
خاله حمیده خیلی ناقال بود فاصله سفرهای مجید به انگلیس زیادتر شده ،و ایندفعه دوماه بود که نرفته بود! علت را
گرفتاری و وسعت کار و در شهرستان بودن عنوان می کرد و حتی یکدفعه با سپیده حرف زده و او پرسیده بود کی
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می ایی این طرفها! بچه ها را ببینی مجید جواب داده بود با یک هیئت می روم آلمان و با آنها برمی گردم ایران فعال
مقدور نیست!
این جوابها و یا فاصله سفر و جوابهای بی سر و ته به نظر سپیده نه مهم می آمد و نه عجیب و نه دنبال کردنی .او در
دنیای متفاوت خودش با بچه ها و پدر و مادرش و بقیه زندگی می کرد و همه چیز هم داشت اهمیتی نداشت که مجید
کی می آید و کی می رود؟ راحت و بی خیال تحت حمایت مادر و خاله اش بود ،حتی با بچه ها هم کاری نداشت چون
خودش هنوز بچه مادرش بود که از بس آنرا شنیده بود ،باور می کرد که واقعا بچه است ،و نباید به کار بزرگترها
دخالت کند.
ولی خاله حمیده و خواهرش د رخفا با هم حرفی زدند و قرار گذاشتند اواخر مارس که مصادف عید نوروز در تهران
بود بدون خبر و گفتگو بعنوان سورپرایز به ایران سفری داشته باشند! و این تصمیم را بین خودشان تا زمان اجرا
مخفی اعالم کردند  ،و حمیده به خواهرش گفت اینهم جواب دعوت اقا از سپیده و بچه ها بدون من و تو به تهران.
اینک باید سری به آنجا بزنیم و ببینیم چه خبر است که آقا ما را دیگر قبول ندارند!
تمام کارها از بلیط خریدن و تاریخ مسافرت را قطعی کردن و غیره را دو نفری حتی بدون اطالع به عمو محمود و
فرنود و سایرین به انجام رساندند .چمدان های خودشان و بچه ها و حتی طفلک سپیده را هم در خفا بسته و یک روز
قبل از سفر به لندن و به دنبال پرواز به ایرن موضوع را به شوهران و بقیه که قرار بود آنجا بمانند اطالع دادند و اظهار
داشتند دو سه هفته به تهران خواهند رفت و ختم کالم!
مردهای خانواده تعجب کردند که چرا به آنها چیزی گفته نشده و دم سفری در جریان گذاشته می شوند راستش ته
دلشان از اینکه دو سه هفته ای نفس راحت خواهند کشید شاد بودند.
وقتی مجید ویران و بالتکلیف به تهران رسید بهتر دید که اول به آپارتمان مسکونی خودش و طال برود بدبختانه
چمدان هم نداشت حاال همه چیز او و طال مشترک در دو چمدان بود که آنهم در شمال مانده بود.
فورا لباس معمولی پوشید و یک چمدان کوچک هم وسایل و لوازم و مقداری کاغذ نقشه و حساب که نشانگر یک
مسافرت کاری بود جور کرده و کنار گذاشت .یک ساعتی نشست و کیف دستی اش را بررسی کرد که چیز مشکوکی
در آن نباشد چون مطمئن بود توط خاله حمیده بازرسی خواهد شد و بعد با یک تاکسی پایین تر از منزل ویالییش
پیاده شده و چمدان بدست به طرف خانه راه افتاد.
قیافه اش ژولیده و واقعا پریشان بود ،آقا عبداهلل جلو دویده و گفت چشمتان روشن خانواده تشریف آورده و عیدتان
را درست و حسابی عید کردند ،و فرنود گفت چه عیدی چه چیزی؟ سقف کارگاه در شهرستان ریخته دو نفر کشته و
عده ای زخمی و کلی خسارت روی دستم مانده .دو شب است که نخوابیده ام و دیشب که می خواستم چرتی بزنم
همه اش کابوس و سر و صدای آمبوالنس بود که که به سراغم آمد و به همین دلیل تلفن کردم ببینم شماها چه کار
می کنید؟ و بگویم چه خاکی بسرم شده که شنیدم خانم اینا آمده اند ،تلفن های آنجا هم هزار ماشااهلل معرکه هستند
تا آمدم بگویم بده بچه ها حرف بزنند قطع شد! و یک ساعت برای ارتباط مجدد تالش کردم نشد که نشد و صحبت
کنان به در ورودی اصلی ساختمان رسیدند.
دو دختر مجید جلو دویدند و مادرش پشت سر آنها و خاله حمیده در کنارش و آخر همه سپیده از همان جایی که
نشسته بود دستی تکان داده و لبخند بی رمقی نثار شوهرش کرد .مجید آشفته و هول بود و مادرش براستی نگران
ریخت و قیافه او شده بود پرسید مجید جان خدا مرگم بدهد پس چرا این ریختی شده ای؟
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دوباره داستان جعلی ریزش سقف کارگاه خسارت جانی و مالی و غیره تکرار شد و در انتها مجید گفت الاقل می
خواستید خبر دهید آماده باشیم.
سخنگوی رسمی و شماره یک هیئت که مادر سپیده بود مهلت را از دیگران گرفته و پرخاشگرانه جواب دد :پناه بر
خدا انگار اگر ما خبر می دادیم سقف کارگاه نمی ریخت .خوب ریخته که ریخته عوض خوشحالی و خیرمقدم مثل
ناخدای کشتی شکسته با لبو لوچه آویزان وارد شده و هنوز نرسیده حکایت کار و کارگاه را علم می کند و با اخم و
ترشرویی رو برگردانده و به طرف انتهای سالن رفت.
سه هفته مسافران از انگلیس آمده در تهران بودند و آنهایی هم که در شمال بودند دوباره برگشتند .این مدت از
بدترین روزهای زندگی فرنود به حساب می آمد .آوراه و سرگردان دوبار به عنوان سرکشی به کارگاه پیش طال
رفت و موقع رفتن پیش بچه ها و خاله و مادرش و همسرش به طال می گفت عزیز دلم ناچارم برگردم ،فقط بخاطر
دیدن کوتاه مدت تو خودم را به تهران رساندم باید سعی کنم یک طوری سر وته قضیه را هم بیاورم که به حیثیت
شغلی ام لطمه نخورد! خودت حتما می دانی دلم نمی خواهد از تو دور باشم ولی مجبورم.
اتومبیل شیک و آخرین مدل او در پارکینگ آپارتمان طال بود و خودش ماشینم عمولی شرکت را انتخاب کرده و می
راند و در مقابل اعتراض خانواده اش به ماشین قراضه او با اوقات تلخ گفته بود خیال می کنید اینجا روی پر قو
خوابیده ام کار من دائم رفتن به این شهر و آن شهر وسرکشی به کارگاه های بدون جاده است .همین را هم که می
بینید برای اینکارها زیادی است!
برای شما که ماشین آخرین سیستم تهیه و زیر پایتان گذاشته ام و مادرش جوابی داده بود مبارک زن و بچه ات به ما
چه؟ تازه وظیفه ات بوده چرا منتش را سر من می گذاری؟
ت نش عجیبی بین فامیل بود .دختران اصال با مانتو و روسری میانه خوبی نداشتند و حتی سپیده بی سر و صدا در غر
زدن و ایراد گرفتن از مادر و خاله اش کم نمی اورد .خاله حمیده به او گفته بود نکند تو خیال می کنی اگر در تهران
کار نکنی همه از گرسنگی خواهند مرد؟
خودت خواست ی و اال مات مانده ام که چطور طاقت اورده ای که اینجا هنوز نفس می کشی! بابا مگر این خراب شده
هم جای زندگی است؟ گویا از اول او در انگلستان به دنیا آمده بود که وطنش را نمی پسندید که اگر هم حقیقت
داشت و متول و بزرگ شده آنجا بود اجازه توهین به عالئق و دلبستگی های دیگران که خود را کمتر از خاله نم
یدانستند نداشت.
خاله حمیده غیرمستقیم از هاجر و عبداهلل خیلی سین جین کرد ولی چیزی دستگیرش نشد .از مهمانها و کسانی که
می آمدند می پرسید و اقا عبداهلل با تنفر و ناراحتی گفت واهلل خداییش دلم برای آقا می سوزد .همه ولش کردید و
رفتید فرنگ و معلوم نیست چرا و به چه امید؟ بیچاره آقای مهندس خودش رنگ خانه و غذای سفره خودش را دیر
به دیر می بیند وقت ندارد سرش را بخاراند شما از رفت و آمد و مهمانی حرف می زنید؟ خدا انصافتان بدهد گربه
هم به این خانه پا نمی گذارد چه برسد به آدم.
هاجر هم دل پری از همه داشت ولی بهخ اطر وجود مهندس از جان و دل د رخدمت انها بود .دو سه دفعه با دلشوره
فراوان در تاریکی شب مجید خانواده اش را برای شام بیرون برد و هرچه می خواستند با گذاشتن پول در کیف دو
دخترش خریدند و باالخره دلهره فرنود به پایان رسید و با ترس و احتیاط آنها را مشایعت کرده و به خانه اش
برگشت.
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مجبور بود برای یافتن ارامش بهم ریخته اش که متهم ردیف اول این خرابکاری جز خودش کسی نبود یکروز تمام
با قرص خواب آور ،اسیر رختخواب شود و داستان تخیلی ریزش سقف با فعالیتهای تصوری که آنها را مرور و از
حفظ کرده بود به ن فع او تمام شد و قصه را برای طال بازگو واضافه کرد دلم نمی خواهد دیگر آنرا تکرا کنم چون
واقعا برایم از اول تا آخر مثل سوهان روح بود و طال هم به همه سپرد سوال نکنند .مسئله کارگاه مجید را منقلب می
کند .بهرحال تمام شده است.
اما آن کسی که در این گیر و دار دروغی ن مجاب نشده و حتی مشکوک به نظر می رسید خاله حمیده بود .بعد از آن
چندین بار گاه و بیگاه تلن کرد و حتی یکبار با خود مجید حرف زد .این پیگیری ها باعث شدند که مجید به بهانه کار
و سری به فرزند زدن سفر دوهفته ای در اواخر تابستان و قبل از بازگشایی مدارس به منچستر داشته باشد.
به طال کفته بود که یا اول و یا در اخر سفر به سراغ دخترش خواهد رفت و طال با جان و دل او را تایید کرده بود که
حتما رفته و او را ببیند .انچه در این ماجرا حقیقت محض به نظر می رسید دلبستگی و عشق فراوان مجید به طال بود
که نمی شد منکر آن شد .فقط آنقد ر دورغ گفته و مسائل را بهم پیچانده بود که از برمال شدنشان دست و دلش می
لرزید.
اگر برای مردم روابط عاطفی یک مدعی داشت در قصه زندگی فرنود دو لشکر مدعی و طلبکار احساسی صف کشیده
بودند! یکی خانواده خودش و دومی همه فامیل طال که خود طال برای مجید مهمترین قسمت قضیه به حساب می آمد.
مرد بینوای زبون و بی شهامت باید در دو جبهه می جنگید و نگهداری دو هیئت مختلف که از موجودیت یکدیگر بی
خبر بودند کار حضرت فیل بود و مجید نه تنها فیل نبود موش حقیری بود که دائم باید از ترس گربه های موجود
صحنه در سوراخی پنهان شود.
بنابراین لذت عشق واقعی که معنای زندگی و زنده بودن را می تواند همراه داشته و مجید آنرا با همه وجود لمس و
احساس می کرد از ترس برمال شدن راز که خود را مرد مجرد و محرومی معرفی و با نیرنگ و تعویض شناسنامه و
خریدن سردفتر راه ازدواج را هموار کرده و در خانه دیگری در کشور بیگانه برای خانواده اش رل شوهر دلسوز و
پدر فداکار و اوالد خلفی را بازی می کرد نمی توانست به معنای واقعی کلمه مقدس دوستی و عشق ،آرام بخش باشد.
بعضی وقتها مجید فکر می کرد با چه دل و جراتی به خانواده معصوم و زجرکشیده طال دروغ به ان بزرگی و عظمت
گفته؟ بجای همه این کارها بهتر نبود که مثل مسعود جرات به خرج داده و زنش را که فقط مثل یک سمبل او را در
زندگی به جای همسر نشانده و تحملش کرده طالق بدهد و خود را خالص کند؟
عالوه بر آن شر کسی که نام محبوب خاله را که چیزی مترادف با مقام مادر است و برای او جز شر و شور ارمغان
دیگری به همراه نیاورده برای همیشه از سر خود کم کند؟ چه فرقی دارد زندگی دور از هم و بدون هم بودن با
جدایی قانونی و خالص شدن!
اگر وابستگی به بهانه فرزندان است آنها را می توانست بدون عقدنامه هم ببیند ولی درک می کرد پیچیدگی موضوع
بیشتر از آن است که او به آن می اندیشید .یک عده به نام خانواده او در هم و یک جا و زیر سقف مشترکی زندگی
می کردند .اگر کوچکترین حرکتی برای ناسازگاری از خود نشان می داد مادر و پدر و برادر و دو خواهرش را منگنه
فشار خاله حمیده در هم کوبیده و سازمان یک فامیل به هم می ریخت.
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مجید آلوده عشق ک وبنده طال و این افکار در منچستر بود و در حقیقت جسم او در انجا و روحش در تهران پرواز می
کرد .گیج و منگ و بالتکلیف روزها را می شمرد .یک روز خاله حمیده و مادرش او را برای همراهی خرید بزرگ
ماهیانه و راندن ماشین با خودشان به بیرون از خانه کشاندند.
بعد از مدتی پرسه زدن و خرید و پر کردن صندوق عقب ماشین خاله حمیده پیشنهاد خوردن قهوه و یک تکه کیک
و رفع خستگی را مطرح کرد که قرار آن را قبال با خواهرش گذاشته بود چون فریده گفت راستی از پا افتادم قربان
دهنت چقدر بجا گفتی کمی استراحت کرده و به منزل برمی گردیم.
در کافه ک وچک شیکی نشستند و سفارش قهوه دادند .هنوز درست جابجا نشده مادر زنش رو به او کرده و گفت
ببین مجید جلوی مادرت می گویم این اواخر تو را یک طور دیگری می بینم ،خیال نکن من هم سپیده هستم که
چیزی نفهمم .من او را از دنیای دوز و کلک دور نگهداشته و نگذاشته ام معنی ان را بفهمد ولی خود من هم کلک زده
ام و هم خورده ام و معنی آنرا کامال می دانم اما حاال دیگر کسی نمی تواند کاله سر من بگذارد!
همین جا از همشهریان ایرانی شنیده ام که در تهران مردهای بیچاره زن و بچه دار که خانواده هایشان به خاطر
آسایش و با تربیت صحیح بچه ها با ف رهنگ بهتر و باالتری در کشور دیگری زندگی می کنند ،که البته باید مال و
منال دار هم باشند ،شکار خوبی برای زنان وامانده به حساب می آیند که خودشان را به ریش آنها بسته و پول و پله
های بدست آورده و بزنند به چاک ،و اینطور هم که می گویند خوشگل مشگل و تر و تازه ها در بورس هستند.
با این وضعیت که چند وقت است می بینم ،خواستم به تو یادآوری کنم که مبادا در تور و تله آنها بیفتی و بدان اگر
باد چنین خبری را بگوشم برساند جلوی فریده می گویم چنان دماری از روزگار تو وبقیه درمی آورم که در داستانها
بنویسند! نمی گذارم بچه ام بعد ا ز این فداکاری و نجابت و بچه داری زیر دست و پای بی سرو پاها و ولگردانی که به
اسم صیغه و میغه خودشان را جا می کنند لگدمال شود!
گفته باشم که بتو شک کرده ام مخصوصا این اواخر که دراز به دارز می اِیی و می روی ،و اقال دنبال یک خلوت
مختصر با زنت نیستی! خیال نکن ک ه کور هستم و نمی فهمم بچه من بی حیا و دربده نیست که خودش را برای تو
لوس کند ،این تو هستی که ناسالمتی شوهری و باید دست نوازشی بسر زنت بکشی.
فریده دنباله حرف او را گرفته و گفت همه این حرفها حرف دل من هم هست و بخداوندی خدا شیرم را حاللت نمی
کنم اگر بخواهی جم ع ما را با این مزخرفات بهم بریزی ،به حمیده هم گفته ام اصال مهر چنین اوالدی را مثل یک
دندان پوسیده از دهانم کنده و دور می اندازم! من هم می گویم اگر مواظب رفتار و کردار خودت با سپیده نباشی و
دل نازک او را بشکنی من و پدرت با سپیده جلو پالسمان را جمع کرده و به تهران می آییم منزل به آن خوبی که
داریم دو رهم زندگی می کنیم که حرف
و حدیثی هم پیش نیاید و خاله حمیده گفت نخیر من و بچه ها با بچه های تو که همه مشغول تحصیل هستند همین
جا می مانیم .طفلکی ها که مسخره دست ما نیستند ،نصفه و نیمه از تحصیل دست کشیده در تهران مشغول پاییدن
پدرشان باشند!
مجید مات و متحیر مانده بود چه بگوید آنقدر کوبنده و وقیح حرف می زدند که راهی برای جواب نبود .با وجود این
درحالی که دلش از سرمای تهدید آنها میلرزید خودش را مسلط نشان داده و گفت توجه بفرمایید که من نه برای
تربیت و نه فرهنگ بقول شما ب االتر و نه چیز دیگر خانواده ام را فرنگ نفرستادم .شما دو بزرگوار تصمیم گرفتید و
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راه افتادید و نه صالحی کردید و نه مشورتی ،تازه مرا هم می خواستید بکشانید اینجا که برای بابا و عمو پای سوم
شطرنج و تخته باشم که نتوانستید!
حاال هم بفرمایید منزل خودتان است ولی ب دانید تا سرپا ایستاده ام نه کارم را ول می کنم نه دفترم را تعطیل! خیال
خودکشی که ندارم بیایم گوشه منچستر روی نیمکت یکی از پارک ها نشسته زاغ سیاه این و آن را چوب بزنم،
عوض اینکه از کار و گرفتاری من بپرسید برای من قصه لیلی و مجنون می خوانید! این حرفها را هم از خودتان
درآورده اید و به خرج من نمی رود.
بدون لب زدن به فنجان قهوه پولی را روی میز انداخته و کلید ماشین را هم جلوی حمیده گذاشت و به سرعت به
طرف خیابان رفته و ناپدید شد .فریده به خواهرش گفت ولش کن خودت می دانی که از بچگی همینطور بوده .تا هوا
را پس ببیند ه ای و هوی راه می اندازد و قهر می کند که موضوع فراموش شود می شناسمش!
آنها هم چند دقیقه دیگر ناراحت و دلخور با ماشین پر از خرید به منزل برگشتند .آرامش خیال که برای بشر تقریبا
مثل نفس کشیدن الزامی است برای مجید دیگر معنا نداشت .حرفها و تهدیدهای بی پروای مادر و خاله و چاه عمیق
دورغ دوطرفه آن چنان او را در کام خود کشیده بود که نمی دانست چه باید بکند؟ مثل مرغ سرکنده خودش ار به
این طرف و ان طرف می کوبید عصبی و نارحت و عاجز از هر نوع تصمیم گیری حتی خواب هم از چشمش پریده
بود.
با هر جان کندنی با لبخند مصلحتی بروی بق یه و مهر و محبت راستین به دو دخترش چند روز اخر ار گذارند و نیمه
جان به طرف لندن رفت .دو شب هم در آنجا ماند تا خرید درست و حسابی بکند سوغاتی برای همه فامیل خرید و
کنار گذاشت.
ورود و مقدم او را مانند همیشه طال با عطر وجود و محبت خودش گلباران و گرامی داشت .دوباره گردش زمان به
کام مجید چرخید  .گاهگاهی صدای ناهنجار تهدیدهای خاله حمیده ازارش می داد و نمی دانست چه باید بکند؟
بنابراین علنا آثار پرتی حواس و عدم کنترل افکار و اعمالش به نظر اطرافیان می رسید که ان را را به حساب
گرفتاری کار و مشکالت پی در پی آن می گذاشتند.
یک شب که با طال نشسته و ارام و عاشقانه شام می خوردند طال با خود پیچیدن و نشستن و بلند شدن گفت مجید
جان می خواهم حرفی به تو بگویم ولی نمی دانم چطوری باید شروع کنم؟ و سرش را پایین انداخت و مانند همیشه
طره های فراوانی از خرمن زرین موهایش روی مرمر صورت او ریخته هزار با ردلفریب تر از همیشه جلوه ای از
جمال بی مانندش را به رخ مجید کشاند که با شیدایی فراوان چشم به او دوخته و منتظر آغاز سخن نشسته بود ولی
طال ساکت بود.
مجید گفت عزیز دلم هر چه می خواهی بگو! هر چه دوست داری بخواه! شادی من در این است که شاید بتوانم ترا
خوشحال کنم پس بگو گوشم با تو است ،و طال آهسته جواب داد من تجربه ندارم اما خیال می کنم باردار شده ام و
خواستم اول آنرا با تو در میان بگذارم بعدا خودت یک طوری به بقیه خبر بده من که رویم نمی وشد.
فرنود مات و مبهوت به او نگاه میکرد و نمی تواست بفهمد آنچه شنیده یعنی چه؟ یک مرتبه دلش فرو ریخت و هول
شد و دستش به لیوان آب خورده و انرا روی میز برگرداند! خبر نباید خیلی عجیب و غیرمنتظره تلقی می شد ،منتها
در اشفته بازار افکار او جایی برای تفکر و پذیرفتن حقایق جاری زندگی نبود.

221

wWw.TAK-SITE.IR

تک سایت

طال – کتابخانه مجازی تک سایت

ولی فوری خودش را پیدا کرد مثل همیش ه و ماهرانه عنان اتفاقات را به دست گرفت و گفت مرا حیرت زده کردی
دختر! اینکه بهترین مژده بود گرچه من برای اولین بار پدر نمی شوم ولی نمی دانم چطور باید این شادمانی را تحمل
کنم که این بار و برای اولین دفعه تو مادر می شوی؟
برای من و بچه ما افتخار آفرین است و زیادی هیجان این خبر خدا کند مرا نکشد و بی اختیار شروع کرد به های
های گریه کردن ،اشکی که همه تلخی های اندوه بار و زهرآگین تنش ،مدت درازی را که با ندانم کاری های خود در
قلبش انباشته و بوجود اورده بود مثل بارانهای بهاری فروریخته و به شستن گلبرگهای به خاک غم نشسته وجودش
پرداخته بود!
چشمهای طال از تعجب گرد شده بودند او گریه ،غم و ضجه آن را خوب می شناخت و این گریستن شباهت کاملی به
اشک آشنای زمانهای گذشته خود او داشت ولی چرا؟
اما مجید به او مجال نداد و گفت باید خودداری می کردم مرا ببخش .گرچه همه درهای بهشت را با مژده ات برویم
باز کردی و نزدیک بود این دفعه از خوشی الل بشوم .نتوانستم جلوی اشک را بگیرم اما گریه برای مرد کمی لوس
است .خوب است که بین ما از این حرفها نیست و می دانم تو مرا ضعیف و زبون نخواهی دانست! این بار صادقانه سر
و روی او را نوازش کرده و گفت حاال من خوشبخت ترین مرد دنیا هستم و هدیه این خبر که قلب من است قبال به
پای تو نثار شده!
اما بقیه مطلب از بهترین دکتر شهر براین وقت می گیرم وقتی کامال مطمئن شدیم طی یک دعوت و مهمانی مثل یک
را ز مهم انرا فاش می کنیم و طال جواب داد بهتر ،و مشغول جمع و جور کردن بشقاب ها از روی میز شام و کنار
گذاشتن آنها برای شستشوی فردای زری خانم که صبح زود آمده و به کارهای خانه می رسید شد.
فرنود چشم به او دوخته و هرچه بیشتر او را می دید مانند موجودی افتاده در باتالق فروتر می رفت ،و در دلش اقرار
می کرد که عاشقانه تر از هر عاشق طال را دوست دارد.
فردا مجید سراغ یکی از دوستان دوران تحصیل که بهترین دوست فعلی او بود رفت .دوستش دکتر مشهوری از
طبیبان به نام و جراح زنان و زایمان در تهران به شمار می رفت که همسر و دوپسر و یک دخترش همان سال اول
بعد از انقالب از ایران رفته و دکتر هم سالی دوبار به دیدن آنها می رفت .او با فرنود همسن و سال و بسیار نزدیک و
صمیمی بود ،و هرکدام از آنها فرصتی ولو کوتاه بدست می اوردند به یاد دوران نوجوانی با هم نشسته و درددل می
کردند.
تنها کسی که غیر از خانواده طال از ازدواج پنهانی و علشقانه و سر از پا نشناخته مجید خبر داشت او بود .البته بی دلیل
نبود چون فرنود هم می دانست دوست قدیمیش در غیاب خانواده با خانم جوان و زیبایی ازدواج کرده و اپارتمان
بزرگ و مجللی برای زندگی مشترکش تهیه دیده و بدون بهم ریختن خانه وسیع قبلی و دور از چشم همه مثل خود
مجید بیشتر هفته را در آپارتمان زن جدیدش با اوبه سر می برد.
فقط با یک تفاوت که او اصال نمی ترسید و ابدا پنهان نمی شد! و خیلی ها این مسئله را می دانستند و حتی در بعضی از
مهمانیها با زن فعلیش " میتی " ظاهر میشد .میترا زن او از وجود زن و بچه های دکتر کامال اطالع داشت و می دانست
او دومرتبه در سال به دیدن انها می رود ،در این راه یار و یاور او در خرید هدیه و سوغاتی برای خانواده او بود چون
دکتر وقت نداشت همه کارها بعهده میترا بود.

221

wWw.TAK-SITE.IR

تک سایت

طال – کتابخانه مجازی تک سایت

دوستان این خانم گاهی او را مالمت می کردند! ولی او با خونسردی جواب می داد وقتی کسی با پای خودش رفته و
میدان را برای من باز کرده و دیگر خیال برگشتن ندارد چرا من باید به او حسودی کرده و یا اصال از موجودیت او
مکدر باشم؟ اگر دکتر و خانواده اش با هم صمیمی بوده و میل به زندگی داشتند باید یا آنها اینجا مانده و مثل بقیه
زندگی می کردند و یا دکتر از اینجا دل می کند و می رفت که آن مسئله اتفاق نیفتاده ،بنابراین آنها با هم کنار آمده
اند .من چکاره ام؟
مادر بچه ها سربازی پسرش را دستاویز کرده و برنمی گردد و دکتر هم شغل و کارش را نمی خواهد از دست بدهد،
این وسط من شانس اورده ام که همسر رسمی و قانونی دکتر و در کنار او و در مملکتم زندگی می کنم نه همسر
اولش که همه چیز را رها کرده که پسرهایش را از سربازی رفتن نجات دهد!
به گفته دکتر زن او یعنی مادر بچه ها در امریکا سوالی راجع به این مسئله نکرده و دکتر هم هرگز چیزی نگفته بود.
همسر اولی را دوست داشت مثل مادر بچه هایش! و میترا را برای خودش در زندگی روزمره مثل همه انسانها که نیاز
به همدم و همسری دارند انتخاب کرده بود و عاشق و کشته مرده کسی هم نبود .ولی میترا را دوست داشت .او زنی
دلپذیر و سر وزبان دار و تا حدی عامی و جدا شده از همسر اول با یک فرزند پسر بود که با شوهر و مادر شوهر
قبلی او زندگی می ک رد .و به منزل او هم می امد و رابطه خوبی با دکتر داشت و او را با نام عمو شاپور می شناخت و
همگی راهی مسالمت آمیز برای همزیستی با حال و گذشته را انتخاب کرده بودند!
با پشتیبانی دکتر از میترا با درآمد خوب و ثروت قابل توجهش ،او خود را زنی بسیار خوشبخت و موفق احساس
کرده و از زندگی لذت می برد ،دو سه بار هم که از جلسه آشنایانش نیش زبانی به او زده شده بود با حرافی و لودگی
جواب داده و گفته بود هر گلی بویی دارد .عالوه بر این اگر دیگری هم می خواست با او زندگی کند که به بهانه بچه
و بوچه او را ول نکرده و مقیم ینگه دنیا نمی شد!
راستش خود من هم راه دستم نیست که او با مادر بچه ها اختالف پیدا کند بگذارید او در آمریکا بچه داری کند و من
در تهران شوهرداری! شکر خدا چیزی کم ندارم شوهر مهربان و عالیقدر و منزل و مسکن درجه اول و بهترین
ماشین و مثل فراریها هم از وطن و قوم و خویش دور نیستم و زندگی خوبی دارم.
از همه جهات بین میتراو طال اختالف فراوانی وجود داشت ولی چه می وشد کرد زندگی است با هزار و یک چهره
مختلف .دکتر شاپور می دانست که مجید از مادرزنش مثل سگ می ترسد! و مادرش هم دست کمی از خواهرش در
این رابطه با او را نداشت .سپیده را هم کامال می شناخت بچه ها را او به دنیا آورده بود ولی هرگز از سپیده نه خوبی
دیده بود و نه بدی ،شخصیت انحصاری و بی تفاوتی و یا به نوعی از خود راضی بودنش گاهی دکتر را هم عصبانی می
کرد.
وقتی مجید قصه آلودگی احساسی خود را به زن دیگری به او اعتراف کرد دوستش به او گفت معطل نکن و بیهوده
عمرت را هدر نده .آدم که یکبار بیشتر به دنیا نمی آید که اول اینطور و مثل تو دربدر و بالتکلیف زندگی کند و در
قسمت دوم با تجربه اندوخته شده راه درست را انتخاب کرده و دوباره از نو زندگی را ادامه دهد!
بدو برو پول بریز و ا را بخر ولی مجید گفته بود متاسفانه او خریدنی نیست! این دکتر بود که راه ازدواج بی سر و
صدا و زندگی مشروع دوم را پیش پای او گذاشته و آدرس و نام و نشانی محضر و غیره را هم او داده بود ولی
یادآوری کرده بود داداش مواظب باش و درک کن بین زندگی من و تو تفاوت ها زیاد است! همه می دانند که تو زن
ذلیل بوده ای!
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بدت نیاید این حقیقت است و باید بدانی که شترسواری دوال دوال می شود .می دانی که مادر زنت که ناسالمتی خاله
ات هم هست اگر بفهمد پوست کله ات را خواهد کند اگر می توانی از او بگذر یا مرد و مردانه حقیقت را به هر دو
طرف بگو .دنیا که به هم نمی خورد تو مثال یک مرد مقتدری.آن از حکم تخلیه که مادرزنت به دست همه خانواده ات
داد و تو مثل گوسفند نشسته و نگاه کردی و اینهم داستان عاشق شدنت! گفته باشم که بدبخت خواهی شد ،و مجید
هم جواب داده بود شاپور جان نکند خیال می کنی حاال خیلی خوشبختم که مرا در آینده تهدید به بدبخت شدن می
کنی؟
آقا زندگی خانوادگی من برایم یک کابوس است که از ان فرار کرده ام .اینطوری ها هم نیست که تو می گویی .من
قلم پای زنی را که بدون نظر و مصلحت من دنبال مامان جون و باباجونش راه افتاده و مرا از دیدار فرزندان و داشتن
خانه ای که محل ام ن و امید همه مردان است محروم می کرد حتما می شکستم!
ولی باور کن از خدا خواسته بودم دیگر تحمل کارهای هیچکدام را نداشتم ولشان کردم بروند تا من الاقل خود را در
کارم غرق کنم .ولی بدبختانه زندانی عشق شدم من که از تو رودربایستی ندارم و اعتراف می کنم حتی از بیاد آوری
اسم و شکل آن دلبر مثل پسر بچه ای هفده هجده ای ساله سرخ و سفید میشوم وقتی از خودم خجالت نکشم م
یخواهی شرمنده چه کسی باشم؟
و با همه حرفهای دوست دیرینش که تنها بخاطر راهنمایی او گفته شده و خودش بهتر از هر کس می دانست بعد از
جدال بسیار با درونش فهمید محال است بتواند از طال چشم بپوشد و باالخره با او ازدواج کرد.
ولی مثل اینکه حاال باید به سراغ دکتر شاپور می رفت .طالی دلبند او بچه دار شده بود و مجید این مسئله را نمی
توانست تنهایی حل کند مگر آن دو بچه ای که داشت چه تاجی به سر او زده بودند که با این فرار و گریز از
تعصبهای خاله حمیده و مادرش بچه دیگری وارد دنیای آرام او و طال شود که مسلما مخفی کردن آن بچه بسیار
دشوارتر ازمادرش خواهد شد و به همین دلیل بود که دست به دامان دکتر شد.
اصال سرحال نبود شاپور از او پرسید مجید جان خیلی دمغی نکند دوباره اهل و عیال به تهران آمده اند؟ خوش بحال
خودم که مطمئنم پای کسی به این طرفها نخواهد رسید و مجید گفت نه خیر آنها تشریف نیاورده اند فقط اتفاق
جدیدی افتاده که باید کمکم کنی طال بچه دار شده فردا می آورمش اینجا.
مگر تو از بهترین های شهر در این رشته نیستی .بادی معاینه اش کرده و بفهمی حقیقت دارد یا نه؟ می دانی که من
وطال را بیشتر از همه عالم دوست دارم ولی با وجود این عشق نباید او فرزندی به دنیا بیاورد و اینکار فقط از دست تو
برمی اید و دکتر گفت پس چرا آنقدر ناآرامی؟ هر که خربزه می خورد پای لرزش هم باید بنشیند .مگر تو بچه
مکتبی هستی که عقلت نرسد زن شوهر دار بچه هم می زاید؟
فرنود گفت مگر تو دو سال زودتر از من با خانم فعلیت زندگی نمی کنی پس چطور او بچه دار نشده؟ همه گرفتاریها
باید برای من اتفاق بیفتد ،د رضمن بتو باید بگویم خیال نکن من طال را برای رفع تنهایی و سرگرمی می خواهم بدون
او نف س من قطع خواهد شد و تا آخر عمرم همیشه مثل یک سگ باوفا در استانه در خانه اش خواهم نشست ولی
خودت می دانی که این دختر را تنهایی همه جا می توانم پنهان کنم حتی خارج از ایران ولی حاال چی؟
غیر از ان من طال را همین طور که هست دوست دارم بدون ذاق و ذوق بچه و بتو یکی قول شرف می دهم که بدون
او زنده نمی توانم بمانم و اگر نمی خواهم او فرزندی به دنیا بیاورد بخاطر عدم امنیت است نه تصور اینکه روزی از او
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سیر شده و بخواهم اثر و عالمتی از زندگی مشترکمان بنام بچه در میان نباشد خودت می دانی که در چه برزخی
دست و پا می زنم؟ باور کن از یادآوری تهدیدهای خاله حمیده و مادرم پشتم می لرزد.
از همه بدتر خودشان را همه کاره زندگی من می دانند .رشته تحصیلی دخترم را با وجود مخالفت و ارائه دلیل که
شبنم در این کار به جایی نخواهد رسید مادربزرگش حمیده انتخاب کرده اینکه باید آنها چه بپوشند و چه بخورند و
با چه کسی معاشرت کنند .ارتباط مستقیم با مادر سپیده دارد نه به احد دیگری! بخدا اگر ده روز بیشتر از اینکه تا
حاال بوده قرار باشد با آنها یک جا زندگی کنم آنقدر به بیهودگی وجود و بی شخصیتی خودم در دل اعتراف می کنم
که نابود می شوم.
کم کم بچه ها هم عین خ اله حمیده شده اند! پرخاشگر و وقیح .در سفر گذشته با دخترها قرار شد برای گردشی
بیرون برویم خیلی معمولی و بدون امر و نهی به دختر بزرگم گفتم بابا جان فکر نمی کنی لباست مناسب سن و
موقیت تو نیست؟ مکر ما کجا می رویم که تو خودت را اینطور یدرست کرده ای .او با اعتراض جواب داد وقتی که
دائم در ایران چادر و چاقچور می بینی هیچ تعجب نمی کنم لباس معمولی من بنظرت نامناسب برسد و آنرا نپسندی!
با زهم خاله حمیده که شاهد جریان بود گفت مجید خان همین امروز با فریده شرط بستم که بشمارد ببیند در این
چند وقتی که تو اینجا هستی چند دفع ه و از چه چیزهایی ایراد خواهی گرفت که اولین آنها همین لباس اخرین مدل
شبنم بود که فعال من برنده شدم! فریده می گفت ای بابا او که می داند اینجا انگلیس است و ما آمده ایم که بچه ها
زندگی خوب و محیط مناسب داشته باشند در هر جا یک طوری باید لباس پوشید و راه رفت که همرنگ جماعت و
مسخره مردم نشده و قبولت داشته باشند و مجید که دهاتی نیست به دختر نوجوان ایراد بگیرد که شلوارت زیادی
چسبان و یا بلوزت کوتاه است او به این چیزها کاری ندارد.
اما من گفتم ما که شرط بستیم صبر کن شبنم با این بلوز و شلوار جلوی او ظاهر شود ببین چه موعظه ای کرده و چه
قدر اخم و تخم خواهد کرد ،شکر خدا که اگر همیشه در زندگی بازنده بودم برای دلخوشی این شرط را بردم!
گفت برو پسر جان بچه ا را ببر گردشی کنند گرچه خودم همه جا می برمشان ولی مثل اینکه پدر تویی! خودت را
نشان بده عالمت پدر بودن که امر و نهی نیست و باز هم دم مرا چیده و راهی ام کردند.
شاپور با تاسف سری تکان داده گفت از اول تا آخر تقصیر خودت بود انتخاب غلط و ادامه ان راه نابخشودنی است.
همه اشتباه می کنند اما انرا اصالح هم می کنند .واقعا زندگی تو دلم را آشوب می کند بهت برنخورد ،خبر دارم که
مادر و خا له ات تا چه حد وقیح و سلیته اند اما ماشااهلل تو هم کم بی عرضه و ببو چلفتی نیستی! اقا دیر شده دنبال رفع
و رجوع اشکاالت خانوادگیت نرو نمی توانی کاری بکنی اقال این یک را نگهدار!
مجید گفت باور کن اگر مقدور بود خودم و او را در گوشه ای از این دنیای وسیع پنهان می کردم و مخفی گاهم را به
هیچکس بروز نمی دادم و گاهی از ان طرف دنیا چه می دانم آالسکا ،استرالیا ،اینهمه مملکت خدا ،احوالی از
دخترهایم می پرسیدم برای پیدا کردن من که نمی توانستند همه دنیا را بگردند و زیر و رو کنند!
شاپور جواب داد بفرمایید گفتم که غلط فکر می کنی و نادرست تصمیم می گیری .این حرفها کدام است اقای عقل
کل مگر مجنون شده ای که دست لیلی را بگیری و بزنی به کوه .بنشین سر جایت و زندگی کن و خوش باش و اال از
کیسه ات می رود یک وقت جشم باز می کنی و می بینی ای داد بیداد عمرت بسر رسیده و هنوز قصه ترس و دلهره
از سایه خاله و عمه ولت نکرده.
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مثل یک مرد امشب فکر کن اگر خیال داری با همین زنت د رتهران و یا هر جهنم دره می خواهی زندگی کنی و بچه
مچه هم نمی خواهی یکروز دو روز دیرتر مسئله ای نیست ولی خوب فکرهایت را بکن ،البد خودسرانه هم می
خواهی کلک مسئله را بکنی که آنها ابدا بمن ارتباطی ندارد خودت می دانی ،بمن خبر بده آمادگی داشته باشم بعنوان
معاینه و غیره بیاورش پیش اینجا طوری ترتیب کار را می دهم که خیالت اسوده باشد ،که خودت می مانی و طال می
خواهم همان کاری را که با میتی زن خودم انجام دادم برای زن تو هم بکنم.
البته من ا ز میترا پنهان نکردم او عاقل تر از این حرفها بود و کامال می فهمید که ما چرا با هم زندگی می کنیم و
موقیت من و او چیست .خودش فهمیده بود د رپرده دوم زندگی میل ندارم ادای قسمت اول را دربیاورم و ما دونفر
فقط بدون بر و بچه می توانیم زندگی کنیم ،و با استقبال و تشک ر به پیشنهاد من رضایت داد ،و من هم بعد از تمام
شدن کاری که باید می کردم سند همین آپارتمان و ماشین زیر پایش و هرچه در خانه است به اسم او زده و جلویش
گذاشتم.
مجید گفتم ابدا از این کارها نمی توانم بکنم و این حرفها را دور بریز  ،او نباید بفهمد من چه کرده ام؟ و نباید بداند
تو دوست قدیمی من هستی! اوال طال از مال دنیا بی نیاز است صندوق جواهر خودش و مادرش ارزشی بیشتر از یک
مجموعه ده طبقه دارد و درثانی به او بگویم من از زن و بچه ای که تو خیال می کنی ندارم ،می ترسم و بهتر است بی
زاد و ولد باشی! نه آقا جان نمی توانم کلک این کار باید مخفیانه کنده شود هر کار می دانی بکن ،اگر حاال واقعا بچه
ای در راه دارد بیاورش بیرون ،اگر دوباره قرار است سر از نو روزی از نو کاری کن که هرگزاو نتواند بچه ای به دنیا
بیاورد .هر چقدر حتی ده برابر آنکه خیال می کنی با معذرت فراوان پول تقدیم می کنم!
شاپور گفت مجید می دانی که من احتیاجی به پول ندارم و اگر هم داشتم آنقد ربامعرفت هستم که دوستانم را بیاد
داشته و فراموششان نکنمک و مرد حسابی تو بهترین دوست منی یعنی چیزی مثل برادر اگر من حرفی می زنم به
دل نگیر ،و در ضمن بدان این صحبت های دوبدو میان من وتو است من جلوی دیگران از همان نقابی که آنها به
صورتشان زده اند استفاده کرده و مثل خودشان هستم .می دانی که در اجتماع دنیا نیمی از مردم دنیا نه هرگز به
عملی که کرده اند اقرار و نه با فکری که در سر دارند حرف می زنند من افکارم را بی محابا در میان بگذارم .به من
چه که وقتی مسلم می دانم آنها راهی جنوب هستند از شمال حرف می زنند مسیر خودم و درد دلم را به آنها بگویم!
در این دنیای وانفسا متاسفانه همه فقط به فکر خودشان هستند و با اینهمه ارتباط وسیع که با مردم دارند می دانم در
قلب آنها چه می گذرد و چه به زبان می آورند ،دقیقا خالف اعمال خود را که هرگز نکرده اند مطرح می کنند! اگر
حرفی می زنم به خاطر توست ،واال من با این چاقوی جراحی دنبال حقیقت و پیدا کردن آن شکم پاره نمی کنم .این
کار من است اما در ضمن فرمول زندگی را پیدا کرده ام و آنرا در اختیارت می گذارم.
بیشتر از سی سال است که با هم دوست و رفیق هستیم کم وقتی نیست یک عمر به حساب می اید ،زندگی یعنی
اینکه بدون تجاوز به حق دیگران حقوق خود را شناختن و بدست آوردن ،و محکم آنرا حفظ کردن .فکر کردی من
حمالم اینجا روزی بیشتر از  1ساعت کار کنم و پول دربیاورم و انرا به هزار دوز و کلک بفرستم آمریکا که همسرم و
بچه هایم با علم کردن عنوان ترس از نظام وظیفه پسران که خونشان رنگینتر از بقیه نیست دختره را هم برداشته و
انجا سوار ماشین آخرین سیستمی که من برایشان خریده ام در خیابان های لس آنجلس پرسه زده و پز بدهند؟ و
من اینجا یالقوز و تنها صب ح بدوم بیمارستان و عصر هم مطب ،و البد با یک ساندویچ و کوکا به اسم شام منتظر تکرار
همین برنامه در فردا و فرداهای دیگر باشم؟
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مگر زندگی من دویست سال است که صدسال اول را تجربه و کار و دومی را صحیح زندگی کنم؟ شصت و هفتاد
سالی عمر هست و زمانی که من نیاز به محیط ارام و گرم خانواده بعد از کار سنگین روزانه و اطمینان به اینکه تنگ
غروب چراغ خانه ام قبل از ورودم روشن و عزیزانم منتظر هستند تا با دیدن و لمس محبتهایشان رفع خستگی کرده
و زندگی دلپذیری مثل خیلی از مردم داشته باشم ،مرا گذاشتند و رفتند.
البته نه مثل خانواده تو سرخود و بی خبر! ولی همان اصرار زنم و پیشنهاد او که بخاطر بچه ها باید اینجا را ترک و در
کشور متمدن و با فرهنگی به قول و باور خودش بنام آمریکا زندگی کند ،دل مرا شکست .یعنی اینکه من مطرح
نبودم یعنی اینکه دنیا به این بزرگی فقط روی شاخ سه فرزند من می چرخید و باید آنها راحت باشند به جهنم که من
چه باید بکنم!
چندین بار به زنم گفتم خانم مملکت پر است از ادم ،خانواده ما هم یکی از انها خودتان را تطبیق بدهید و مثل بقیه
زندگی کنید و جواب شنیدم که من پدر بی فکر و خودخواهی هستم که به بچه ها و اینده شان اهمیتی نمی دهم و اال
با این همه مقدورات مالی بخاطر تنها نماندن خودم آنها را مجبور نمی کردم اینجا بمانند.
دست آخر هم خانم به من گفت می دانی چکار باید بکنی؟ آشپزی بگیر که قابل باشد و خانه و زندگی را حفظ کن
ببین چه می شود؟ سالی هم دوبار بیا ما را ببین مثل اینکه تمام مشکل شکم بوده که من نگران ان هستم و با سال
فقط دو ماه است که با آنها خواهم گذراند .ده ماه دیگر را هرطور می دانم دوندگی کنم و پول بسازم! و قضیه هم
یکسال و دو سال با بیماری مریضی و شفا نبود صحبت بقیه عمر در میان بود چون آنها به هیچ عنوان برنمی گشتند و
من هم تحت هیچ شرایطی دست از کار برنمی داشتم .پس به قول معروف یعنی کشک.
دوسالی را گذراندم خودت شاهدی مثل تو هم عاشق سینه چاک نشدم ،ولی احساس می کردم نیاز به همدم دارم و
تنهایی دیوانه ام خواهد کرد ،قبول کن که قبل از این اتفاقات هرگز فکر نکرده بودم که جز همسر خودم زن دیگری
هم در دنیا وجود دارد ولی او بود که به من میدان داد تا فکر کرده و به دور و برم دقیق تر نگاه کنم!
برحسب تصادف با میتی آشنا شدم و راست و پوست کنده بعد از چهار نوبت نشست و برخاست کوتاه همه چیز را
گفتم و او قبول کرد بدون تظاهرات و یا پنهانکاری با من ازدواج کند ،خالف هم نکرده ام اراحت و راضی زندگی می
کنم و میتی هم صمیمانه برای اسایش فکر و جسم من کوشش می کند و مثل دو مصاحب موافق در کنار هم می
گذرانیم و من با تمام قلب از او ممنون و متشکرم از خود میترا شنیده ام که به او متلک گفته و عقیده داشته اند که
بخاطر پول و موقعیت من در کنارم مانده! در حالی که بنا به ادعای خودش مرا با جان و دل دوست دارد.
خیلی ساده و راحت به او گفتم میترا جان حرف مردم را گوش نکن چون من که گوژپشت نتردام میلیونر نیستم تا
بخاطر قصرم کسی به ترکیبم کار نداشته باشد و غیر از آن اگر هم اینطور باشد به نظرم عجیب نیست دنیا صحنه داد
و ستد است و در این معامله هیچکدام از ما مغبون نشده ایم و این را از صمیم قلب به او گفتم .او مثل یک همسر و
منشی و معاون برای من کمک و همه کاره است ،پس پاداش او چه باید باشد ،زندگی راحت و اطمینان از فردای
نامعلوم و احترام که هر سه را به او بخشیده ام.
او خوب می داند و از اول هم فهمید حوصله ادای زن و شوهری را درآوردن و بچه به ردیف کشیدن و دنبال مدرسه و
کودکستان گشتن ندارم .گفتم که زندگی یعنی معامله وقتی متن قرارداد خرید و فروش نوشته شد حتما طرفین بعد
از خواندن امضا می کنند که دبه در نیاورند .واال اگر قیمت کاال نامشخص و نوع و تعداد ان بدون توضیح و مبهم باشد
که در بازار تجارت گسترده دنیا سنگ روی سنگ بند نخواهد شد.
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مجید مات و مبهوت به شاپور نگاه می کرد اولین بار وبد که اینهمه حرف از زبان او راجع به همه چیز و همه کس
شنیده بود و گفت شا پور جان خیلی بد حرف می زنی ،اگر از شغلت خبر نداشتم خیال می کردم دالل بازاری که یک
بند راجع به پول و معمله و داد و ستد و قرارداد حرف می زنی آقا صحبت زندگی و عاطفه و احساس است نه خرید و
فروش!
شاپور گفت مبارک باشد ،احساس هم داری و نمی دانستیم؟ نکند جدیدا احساساتی شده ای و مجید جواب داد مگر
احساس چیز پیدا کردنی است من از اول نوجوانی قسمت عمده افکارم در تسلط احساسها بوده آنهم شدید و
شاعرانه ،درس خواندم بیشتر اوقات شاگرد اول بودم ،ورزش می کردم،کالس اضافه می رفتم ،پس چطوری مهندس
شدم؟ حتما باید پشتکار شدید داشتم! یک ضرب در کنکور قبول شدم ولی بدان آنقدر غرق و اسیر احساسات بودم
که از افتادن یک برگ از درختی دلم می لرزید و با خودم فکر می کردم اگر احساس لطیف را از بشر بگیرند چه
جایگزینی می تواند برای انسان د راین دنیا پیدا شود؟
دکتر گفت البد به دنبال همین تفکرات شاعران ه و لطیف با دخترخاله حمیده ات ازدواج کردی؟ و مجید معترضانه داد
زد شاپور دستم انداخته ای یا مسخره ام کرده ای؟ من که همان موقع بتو پناهنده شده و گفتم مادر و خاله ام نشسته
و با هم مشورت کرده و تصمیم گرفته اند من و دخترخاله ام باید با هم عروسی کنیم!
شاپور گفت انشااهلل که یادت نرفته که من گفتم اگر مشتاقی مبارکت باشد واال تو روی آنها ایستاده و بگو اگر همه
درسم را تا مقطع دکترا تمام نکنم ازدواج نمی کنم! دل کسی را هم نشکن فقط بگو باید شایسته تر از این که هستم
به استقبال زندگی و تشکیل خانواده بروم و تو چه کردی؟
هم ین است که حالم از تو بهم می خورد مرد حسابی تو که اینهمه دم از احساس می زنی حتی حس مسئولیت را
نسبت به عالئق و خواسته هایت را نشناخته و نداری! مخالفت خودش نوعی درک و فهم است همانطور که رضایت
نشانگر آن است .در علم طب وقتی یکی از اعضای بدن کرخ شود هشداردهنده است زمانی که شخص در مقابل درد
سوزش سوزن و گرما و سرما نوازش و خشونت واکنشی نشان ندهد فوری دست به کار می شوند!
پس چطور تو آقای احساساتی شاعر پیشه ای بودی که دور از جان ،مثل گاو سرت را انداختی پایین و مانند احمقها و
یا مسخ شده ها سر صندلی عقد نشستی؟ می خواستی بگویی نه نمی خواهم اینکار را بکنم! تو که با آنها زندگی کرده
و همه چیز را می دانستی اقال شرط و شروط سنگین آنرا نمی پذیرفتی یا بهم می خورد که یه جهنم و درک و یا
درست میشد و حاال اینطور ویران نمی شدی؟
می دانی که مهمترین عامل لغزش در زندگی فرصت برای تفکر و سبک و سنگین کردن مشخصات آدمهایی بنام
همسر است؟ زن و مرد هم ندارد هر کس در تنهایی مطلق و خارج از ناخت وتاز طرف مقابل و سواالتی مانند
چراهای بی انتها و نیافتن جواب قانع کننده در چاه شک و تردید پیوند نامتناسبش سقوط می کند!
اگر محیط مساعد باشد جرقه ای خرمن هس تی را به آتش کشیده و خارج از مسئله هوی و هوس و الودگیهای
مادرزادی که در بسیاری از مردم مثل زهر همراه خون د رگهایشان جاری است ،چشمهای بسته محرومین از محبت و
عنایت باز شدهف و دیگر خدا را هم بنده نخواهند بود.
جناب ،تو در تنهایی خودت را پیدا کردی! در آن جمع گمشده ای بیش نبودی و این بازیافتها انفجاری و غالبا
غیرقابل مهار هستند مثل خود سرکار و در اینجا باید بگویم احمق ترین عضو خانواده همان خاله خانم یا مادرزنت می
باشد که خیال کرده
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بود چنان زهر چشمی از تو گرفته که نور دیده ات را هم از دست داده ای .مسلم است که یاآقا باالسر و از ترس
زبان بسته می شود ولی وای از روزگاری که ستم کشیده ای مثل تو تنها رها شود البته که زنجیر پاره می کند و آن
بیشعور باور کرده بود که تو همچنان اسیر باقی خواهی ماند!
آنقدر درد دل ان دو مرد دلپذیر بود که مثل بچه ها برای هم خط و نشان هم می کشیدند .و این بار دکتر شاپور با آه
گزنده ای گفت مجید خیال نکن بس که شکم پاره کرده و خون دیده ام دراکوال شده ام و یادم رفته که در زندگی
کتاب حافظ و خیام و موسیقی دلنواز و منظره دریا و چمنزارهای زیبا هست .این رویاها با من بود ولی نمی توانستم
بروز دهم.
خانواده ام مرا در مالکیت مطلق خودشان می دانستند و همسرم میل نداشت دستگاه اسکناس چاپ کنی او که من
بودم گاهی با درون خود خلوتی داشته باشم .مثل اینکه چون من سه فرزند داشتم هر سه بار و هربار جداگانه سند
بردگی امضا و به دست خانم داده ام و بدون توقف باید شب و روز بدوم و پول دربیاورم تا بقیه هر طور دلشان می
خواهد ریخت و پاش کنند!
مسلم است که وظیفه والدین تربیت و راهنمایی و تامین آینده فرزند است ولی به چه قیمتی؟ به بهای استعفا از همه
خواسته ها هرچه می گفتم و پیشنهاد می دادم می گفتند ای بابا از تو گذشته و این از تو گذشته از ده سال پیش
شروع شده بود که مرا جنس دزد نبر! حساب می کردند.
وقتی با اصرار راهی آمریکا برای اقامت همیشگی می شدند با حسرت یک بچه که مادرش از او جدا می وشد گفتم
پس من خانواده نداشته باشم و تنها بمانم چه کنم؟ او گفت ببین شاپور هرکدام از ما وظایفی داریم جای آنها را که
نمی شود عوض کرد چون من جراحی بلد نیستم که در تهران مانده و جای ترا بگیرم و معلوم است که تو هم خانه
داری و بچه داری نمی دانی که به امریکا بروی .پس راه عاقالنه اش این است که هرکس در پست خودش بماند و در
ضمن خرج و مخارج آنطرفها سنگین است و این را خود ت بهتر می دانی باید آدم پشت گرمی و تامین داشته باشد
تا سه نوجوان را چپ می روند و راست می روند خرج دارند نگهداری کند .امیدوارم از عهده آن بربیایی.
باور کن مجید همین جا بود چیزی که نمی دانم اسمش چیست در درونم طوری شکست که صدای خرد شدن آن را
شنیدم و با تحمل درد آ ن ریخت و پاش درونی با خودم گفتم پس معنای زندگی خانوادگی یعنی این که من آن را
نفهمیده بودم؟ وظیفه من چون دکتر جراح بودم از صبح تا شب جان کندن و پول درآوردن و فرستادن به امریکا
تعیین شد چون سه نوجوان پس انداخته بودم چشمم کور باید می دویدم.
انگار بجای صحبت مکرری که از پدربزرگمان شنیده بودیم که پسر عصای دست پدر است من مدعی های پرمدعایی
برای خود پرورش داده بودم .اینهمه مردم که در این مملکت زندگی می کنند آدم نبودند فقط زن و بچه من تافته
جدا بافته بودند؟ در این تقسیم بندی علنا سهم من بی توجهی و در حاشیه ماندن شد.
چیزی نداشتم که عنوان کنم جز اینکه دلم شکست چند وقت هم مطابق برنامه که به ادم آهنی بدهند دنبال اجرایش
بودم ولی وقتی جام دل ادمی تهی باشد پذیرای شهد شیرین محبت و عنایت خواهد بود .همه می دانند ولی برویشان
نمی آورند که بشر محتاج پذیرش و نثار متقابل مهر وعاطفه است .نباید که از هم طلبکار باشیم واال همین می وشد
که فعال دو نمونه یکی جنابعالی و یکی هم بنده گواه صداق آن مطلب بوده و اینجا نشسته ایم.
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شنیده ام که رفتارم مورد انتقاد و بحث و گفتگو در بین بعضی از آشنایان بی خبر شده اصال اهمیتی به آن نمی دهم
چون قض اوت بدون مطالعه پرونده متهم و صدور رای روی آن مورد قبول هیچ مقامی نخواهد بود! غیر از آن مگر
آدمهایی که وامانده حل مشکل خود می باشند آنقد رحق دارند که اجازه اظهار نظر به خود بدهند.
مجید جواب داد شاپور جان اینطور هم که می گویی نیست بهر صورت افراد یک جامعه در مقابل یکدیگر تعهداتی
دارند که نمی شود هر کار دلشان خواست کرده و انتظار تشویق و یا چشم پوشی هم داشته باشند .ما زیر آسمان یک
مملکت و این شهر نفس می کشیم و باید به سنتها احترام بگذاریم و یا اقال خطای علنی نکینم.
شاپور دستش را باال برد و گفت شلوغش نکن و از خط خارج نشو! احترام به سنت ضوابطی دارد مثل گریز از دزدی
و دروغگویی و کالهبرداری و فحشا و چشم ناپاک دوختن به مال و ناموس دیگران نه اینکه من و تو رها شده و تنها و
مانند گرد و غبار معلق در فضا برای خودمان در دریای بی امان و طوفانی میانسالی که زمان تبادل عشق و محبت و
بخشیدن آرامش به یکدیگر است کشتی و پناهی از امید یافته و مشغول ادامه زندگی بوده و چیزی هم از کسی کم
نگذاریم!
کار تو به خودت مربوط است قایم می کنی یا جار می زنی و
یا می ترسی به من ارتباطی ندارد چند دفعه بگویم آقا سالهاست که انقد رحرف نزده ام یعنی وقتی پیا نمی شد و اگر
هم می شد تو نبودی که دردها را بگویم ،قضیه اصلی فراموش شد .خوب است تو فکرهایت را بکنی و من هم اماده
ویزیت از مریضها بشوم.
فرنود با دست پر و هدیه به خانه بازگشت و بعد از یکی دو ساعت و اطمینان از اینکه طال چیزی به کسی نگفته قرار
معاینه و وقتی که از دکتر برای دو روز دیگر ساعت چهار بعد از ظهر به او گفته بود ،او را مطلع و اضافه کرد یادت
باشد که با کسی وعده نگذاری که سر موقع برویم و گفتگو تمام شد.
پس فردا ساعت شش بعد از ظهر همه چیز تمام شد .یعنی دیگر فرزندی درشکم طال نبود و مجید دو سه روز بعد از
بهبودی سریع طال به او گفت عزیز دلم آنچه فکر می کردیم متاسفانه اشتباه بود علت اینکه تصور کرده بودی باردار
هستی وجود غده کوچکی بود که به موقع و به سالمتی برداشته شد و هفته اینده هم برای معاینه دیگری باید برویم و
مطلقا نگران نباش و طفلکی طال که لذت داشتن فرزندی را هنوز تجربه نکرده بود کمی شرمنده و شاید هم حسرت
دزه به نظر می رسید.
هفته بعد هم سر فرصت عملیات الزم روی بدن طال انجام و خطر ناراحتی فکری مجید از بچه دار شدن او برای
همیشه مختومه شد و همچنان طال کعبه امال و مثل عروسک جانداری همیشه در دست مجید و روی قلبش فشرده می
شد و راجع به این موضوع هم مختصرا صحبتی با شیرین و سعید و سهیال در میان گذاشته شد و علت بیماری و
استراحت چندروزه طال را غده رحم و برداشتن آن توسط پزشک مجرب شهر بیان کردند و انها بدون شک و گله
مندی گفتند چرا از ما کمکی نخواستید حتما با سر وجان انجام می دادیم که آنهم به تعارف برگزار و فراموش شد.
زندگی شاد و سراپا شیدایی مجید و طال به جریان روزمره خود ادامه می داد ،بعد از این جنایت فرنود خودش را
بدهکارتر از قبل می دانست و بدون تظاهر و با همه قلب و محبت راستین او را می پرستید ،که موجب حسرت و
حی رت همه بود بسیاری از وقتها نفس بیدردی هم درد است و طال گاهی به فکر فرو می رفت که چگونه اینهمه
وابستگی را به مجید باید بپذیرد اگر روزی و بهر علتی او را از دست می داد عجب فاجعه بزرگی برایش می شد.
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او زخم خورده و مجروح حادثه قبلی زندگیش به حساب می آمد ولی آن مسئله ای بود که سالها از آن گذشته و
زمانی که طعم این محبتهای بزرگوارانه را نچشیده و دور دنیا را نگشته و بسیاری از مسائل را مثل امروز نمی دانست
بود حاال در قله خوشبختی و در سایه توجهات مردی که دنیا را با همه زیبایی ها برایش به تصویر کشانده و با
محبتهای بی ر یای خود و بدور از ظاهرسازی صحنه زندگی را شبیه سرزمین پریان ساخته و پرداخته و خود او را مثل
یک ملکه افسانه ای بر تخت جواهرنشان و نامرئی عشق و شیفتگی نشانده بود ،مربوط می شد .چیزی که جز در قصه
و تصورها نمی گنجد و با این عوالم و واژگونی ها ضربه ای صد برابر معمول را بهمراه دارد.
پیگیری و پرس و جوی خاله حمیده و مادرش بدون وقفه ادامه داشت و آقا عبداهلل و هاجر آنها را نشانه نگرانی خانم
بزرگ ها از حال و روزگار و سالمتی مهندس تصور کرده و همیشه به او خبر می دادند .دو روز قبل حمیده تلفن کرده
و به هاجر گفته بود دیشب خ وابهای آشفته ای دیدم آقا چکار می کنند و حالشان چطور است کی آمدند و حاال کجا
رفته اند از صبح تا حاال قرار ندارم مبادا مریض است و به ما نمی گویی و او قسم و آیه می خورد که بخدا سالم و
الحمداهلل بیشتر از همیشه سرحال و مشغول کارهایشان هستند و به خیال خودش حمیده خانم را خاطرجمع و با نقل
این مطالب مجید را نکران و عصبی می کرد کهنکند دوباره حمیده یورش بی خبری به تهران کند و یا مگر بویی برده
که دائم پرس و جو می کند.
مطمئن بود که او تا این حد نگران سالمتی او نیست و نبوده چون در این صورت او را به امید هاجر و آقا عبداهلل رها
نمی کرد شاید دلشوره خاله حمیده حاال فقط ترس از مصادره قلب و وجود مجید بود که انرا ملک مطلق دختر و نوه
هایش می دانست .انها نگرانی مالی نداشتند و بیش از حد لزوم برای یک زندگی مرفه امکانات مادی در اختیارشان
بود .بنابراین مانند خواب زدگان دنبال معنای وج ود خود مجید افتاده که قبال بدون مطالعه و معنا و توجیهی خاص و
پذیرفتنی تشخیص داده بود که زندگی در انگلستان هزار بار بهتر از ایران است .زندگی سی چهل ساله خودش و
خواهرش را به توپ بسته بود.
انتخاب محل زندگی در شرایط خاص و بدلیل رسیدن به هدف چیز معقولی نیست ولی مگر یک نفر می تواند عقل
کل دنیا شده و بدون مصلحت و مشورت و اینده نگری خانواده را مثل گوشت قربانی شقه کرده و هر تکه آنرا جایی
پرت کند؟
تنش و جدال دائم در فضای درون قلب مجید با عشق بی امان او به طال بهم آمیخته و معجونی بوجود ا<رده بود که
همه فرمولهای تناس ب دنیا را بهم ریخته بودند .می خواست بهر ترتیب شده آرامش و یا آسایش خیال خودش را
بدست اورده و نفس گره خورده در سینه را با آهی دردناک تازه کند.
دو هفته از اخرین باری که به هزار مصیبت تلفنی به انگلیس کرده و با تحمل درد فراوان خونسرد و مهربان با خاله
حمیده و بعد زنش حرف زده بود می گذشت .گفته بود د رهمین چند روز آینده سری به آنها خواهد زد و دلش
برای آنها تنگ شده و این کار سنگین اوست که تا حاال مانع شده واال دلش به هوای دیدن آنها پر می کشد و خودش
می دانست بزرگترین دروغ سال را تحویل آنها داده .از جمعشان فراری بود .دلش از دیدن چهره همیشه طلبکار
بدون جهت همه آنها به هم می خورد ولی سری را با آنهمه سودا که در ان بود چگ.نه می توانست روی تن خود
بکشد؟ جز توسل به بازی کردن با کلمات و تحویلشان به صورت جمالت محبت امیز مرد خانواده که از فراق
عزیزانش دلش گرفته است! بیشتر از ا ین هم نمی شد کار و گرفتاری را دلیل موجهی برای فاصله سفرهایش ارائه
کند.
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به طال گفت آماده شو چون باید برای دیدن بچه اش و شرکت در کنفرانس کاری در پاریس و انگلیس چند روزی را
گذارنده و بعد از آن با هم فارغ از همه افکار و گرفتاریهای دفتری و کارگاهی گردش مفصلی بکنند که افسردگی را
از مریضی و غده و غیره به فراموشی بسپارند و قرار شد که هفته اول را که او فقط یک روزش را با دخترش گذرانده
و بقیه را به کارهایش خواهد رسید طال را در مونت کارلو به مریم و خانواده آنها بسپارد که بعد از تما شدن مسائل
سفری در زمین سیری در آسمان های خیال و آرزو که مجید مسافر همیشه در پرواز با آنها است در کنار هم باشند.
وقتی به فرودگاه پاریس رسیدند مجید به سراغ یکی از صندوق امانات رفته و کیف دستی خودش را با هرچه در ان
بود و احتماال می توانست سوال برانگیز باشد در ان گذاشته و چمدان اضافه خودش را هم به طال سپرد و با چمدان
دیگر که برای خودش اماده و در دست داشت بعد از تلفن به مریم و ورد هواپیمای طال به فرودگاه نیس و اطالع
دقیق ساعت آن به انها که باید حتما برای بردن طال از آنجا تا مونت کارلو دنبالش می آمدند نفس راحتی کشیده و به
طال هم گفت اول سری به کار هایش در پاریس زده و در انتها دو روز به انگلیس پرواز و بعدا خود را به او خواهد
رساند.
ورود او به منچستر نه با شادمانی و نه با بی بفاوتی بود .انگار صبح مثل همه مردها رفته بود سر کار و حاال به خانه
بازگشته .عمو محمود و پدر و برادرش بیش از همه او را تحویل گرفته و شاد شدند و کجید فکر کرد برای آرام
کردن خیال آنها و رهایی خودش از تعقیب و گریزسر دسته جمع ،یعنی خاله حمیده ،بهتر است چند وقت دندان
روی جگر گذاشته و رل شوهر و پدر فداکاری را با مهارت اجرا کند و این آشی بود که خودش پخته و نباید ایرادی
از شوری و یا بی نمکی آن می گرفت.
شروع به اجرای نقش کرد و البته در این بازی باید خلوتی را که فرصت آنرا آفریده بودند با همسرش می داشت که
این سخت ترین قسمت اجرای نمایشنامه بود ولی نمی توانست این قسمت را از متن تئاتر دردناک زندگی خودش
حذف کند .چون همیشه نگاه پرسشگر خاله و مادرش را از اولین ساعات ورود و خیره به اعمالش حس می کرد آنها
می خواستند کشف کنند آیا مجید هم در چاه مردان بدون همسر در تهران سقوط کرده؟ یا در اثر توجهات و
مراقبتهایشان از راه دور جرئت دست از پا خطا کردن را نداشته!
مسلما برای رفع هر شک و شبهه ای باید همسری مهربان و پدری فداکار به نظر می رسید .باالخره داستان دیدار از
خانواده تمام شد و مجید مثل پرنده رها شده از قفس بسوی طال پر کشید ،به دنیایی که به همه لحظات و دقایق و
روزهای آن عشق می ورزید و کوچکترین تزویر و فریبی در ادعا و ابراز آن نداشت.
صدها بار هم به طال گفت ه بود آرزویش این است که می توانست تمامی آنچه را که نسبت به او در قلبش احساس می
کند درقالب کالمی که گنجایش آنرا دارد نثار او کند ولی حیف و افسوس که آنهمه خواستن در جمله نمی گنجید و
طال همیشه لبخندزنان می گفت آقا باالخره من نفهمیدم تو شاعری یا مهندس؟ و او همیشه با حسرت می گفت
هیچکدام من فقط عاشقم!
طال آنرا خوب فهمیده بود و خودش هم دلبستگی ریشه داری به فرنود داشت و حتی یکی دو هفته نبودش را نمی
توانست آسان بپذیرد ولی قبول کرده بود که او مرد پرکار و گرفتاری است که یک بچه هم دارد و او را باید ببیند و
هر دو بدون تردید باید انجام می شد و حتی گاهی طال به مجید یادآوری می کرد که به دیدن دخترش برود و اهمالی
در این دیدار ولو یک روز غفلت از خود نشان ندهد.
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گشت و گذار دلپذیر آنها در نقاط مختلف که با بدرقه و تحسین نگاه مردم در همه جا نثارشان می شد به پایان رسید
و سرحال و شاد با دست پر از سوغاتی به تهران بازگشتند.
متاسفانه یک ماه بعد آقای نجف زاده آرام و بی صدا درگذشت و این ضربه شدید دیگری بود .ولی پذیرفتنی و
طبیعی می نمود و فوت حاجی آقا بی سر و سامانی قایل مالحظه ای در زندگی آنان بوجود آورد چون آقای مفیدی هم
اعالم کرد که ب عد از تمام شدن مراسم در گذشت دوست و همدم سالهایش دیگر در آن خانه نخواهد ماند بنابراین
حتما سریعا باید فکری برای مارال و مادرش می شد.
دکتر محمد و محسن نجف زاده پیشنهاد بازگشت مادر و خواهرشان را به تبریز مطرح کردند که پذیرفته نشد مارال
تحت هیچ شرایطی حاضر ب ه ترک خانه اش و خانم نجف زاده راضی به تنها رها کردن دخترش نبوده و تنها راه چاره
سفر قطعی و همیشگی محمد و محسن با خانواده و زندگی با مادر و خواهرشان به نظر می رسید.
در این صحبتها مجید هم حضور داشت و انصافا یاری او گره گشای بسیاری از مسائل شد خصوصا چشم پوشی
سخاوتمندانه و بدون گالیه او از خطای تنظیم آگهی فوت نجف زاده و نبودن اسمش در بین فامیل و بزرگواری او
برای قبول اشتباه که معموال در عروسی و عزا پیش می آید همه را شرمنده کرده بود.
سعید و مسعود و پسران نجف زاده آگهی را تنظیم کرده ونام مجید را هم بعد از محمد و محسن در راس گذاشته
بودند و بدبختانه در چاپ و یا هر خطای دیگری از قلم افتاده و باعث سرافکندگی آنها پیش مجید شده و این مسئله
و همدردی و حضور همیشگی و یاوری مجید بیشتر مدیونشان می کرد .این ابتکار و تیزهوشی مجید بود که سریعا
مسائل تهیه مراسم در مسجد و اگهی د ر روزنامه را به عهده گرفته و البته با تعویض نوشته و تنها با حذف نام خودش
آنرا به دو سه نشریه معتبر داد که با اسم و رسمی که داشت فوری پذیرفته شد .زیرا آن سند و نام او حتما سنگر
اختفای او را لو می داد .چون هیچ توضیحی به همکاران و خیل آشنایان نمی توانست بدهد ،خصوصا به خبرگذاری
دست اندرکار و بانفوذ مادر و خاله اش چیزی نداشت که بگوید.
باالخره رسم و رسوم در حد عالی و مطابق شئون آن مرحوم برگزار شد و با تفکر صادقانه ای که خانواده طال نسبت
به مجید داشتند و دروغ و رفیب هنوز جامه تقوی آنان را الوده نکرده بود ،مسئله ای جز شرمندگی برای آنان پیش
نیامد .ابدا هم به فرکشان نرسید عمدی در کار بوده است.
برای برگزاری مراسم چهلم مرحوم نجف زاده ،محمد و حسن با خانواده و بچه برای همیشه راهی تهران شدند فقط
بخاطر انجام کارهایشان و انتقال به تهران مجبور بودند که بچه ها را پیش مادر و خواهرشان گذاشته و بعد از ختم
مراسم چند هفته ای به تبریز برگردند.
کمی از هیاهوی بزرگداشت فوت کم شد و مجید هم فرصتی بدست آورد که بعد از دوماه و اندی که آقا عبداهلل الاقل
خبر چهار دفعه تلفن خانواده را به او اطالع داده و مجید نه حوصله و نه وقتی برای جواب پیدا کرده بود ،دوباره یک
روز در نقش مسافر خاک الود از جاده و کارگاه برگشته ای وارد منزل خودش شده و چمدان به گوشه ای انداخته و
روی کاناپه ولو شود.
آقا عبداهلل و هاجر دوستان وفادار او به سراغش آمده و با پذیرایی و خوش آمد حقیقی مجبور شدند بعضی خبرها را
که د رنبو دن او اتفاق افتاده بودند ،منجمله تلفن مادرش ،او را در جریان مسائل خانه بگذارند .مجید ساعت را برای
تلفن کردن مناسب تشخیص داد و با مختصر تالشی توانست با منچستر ارتباط برقرار کند .مادرش گوشی را برداشت
و با ذوق اشکاری حال و احوال کرد و سپیده را پای تلفن خواست بعد از سالم و احوالپرسی او با زنش از دور صدای
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داد و فریاد خاله حمیده را تشخیص داد که نزدیک و نزدیک تر می شد .حدس زد که گوشی تلفن را زا دست سپیده
دراورده که این طوری صدای او در سرش می پیچید .فریاد زد بود مجید مژده ،باید مژده بدهی وگرنه نمی گویم.
مجید مات و مبهوت مانده بود که انطرف خط چه خبر است که سه نفر حرف زده و او چیزی نفهمیده است؟
آرام و با خنده گفت خاله حمیده چه خبر است غلط نکنم با این سر و شدا که راه انداخته اید باید حتما گنج بزرگی
پیدا شده که انهم مال شماست و او جواب داد باالتر از گنج معدن الماس در شکم سپیده کشف شده چند وقت دیگر
استخراج می شود و تو خواهی دید که حق دارم .کجید به هیچ عنوان سر از این حرفها درمی آورد و به عالوه از این
شوخی و سردرگمی عصبی شده بود گفت خاله شوخی کافی است ماجرا چیست؟
حمیده گفت آقا چشمت روشن و چشم ما روشن بچه ام سپیده بعد از اینهمه وقت ،کرم خدا حامله شده طفلکی خیلی
صدمه دید ولی حاال بهتر است ،انشااهلل تا چشم بهم بگذاریم نورسیده چشم ما را با آمدنش راستی روشن خواهد
کرد! واقعا برای ما ارزو بود حوصله مان سر رفته بود بچه ها دیگر بچه نیستند و بزرگترها هم جز غر زدن و فرمان
دادن هنری ندارند!
باور کن ایندفعه بیشتر از مرتبه اول و دوم هیجان زده و خوشحالم .چشمهای مجید سیاهی رفت و قلبش آن چنان
تیر کشید و گرفت که بی سر و صدا نقش زمین شد.
این یک صحنه واقعی بود نه نمایشی در کار بود و نه فریبی سقوط سنگین و مرگبار انسانی که ضربه خبر مانند رگبار
مسلسل او را بدون فریاد و یا کالمی از پای انداخت و دستگاه تلفن با سر و صدا روی زمین افتاد .هنوز از طریق
گوشی صدای حمیده شنیده می شد که فریاد می زد مجید می شنوی و یا قطع شد؟ و بعد با بدو بیراه به مرکز
مخابرات ایران و بی لیاقتی آنها برای تنظیم ارتباط تلفنی قابل اطمینان با دنیای متمدن برای مردم!
بعد گوشی را روی دستگاه گذاشت و به خواهرش گفت قطع شد اصال نفهمیدم اینهمه حرفی را که من با شوق و ذوق
داشتم می گفتم شنید یا نه .بنظرم بعد از پرسیدن اینکه مگر گنج پیدا کرده ام آنقد رخوشحالم ارتباط قطع شد .پون
حاال می فهم م که بعد از جواب من اصال الم تا کام صدایی از آنطرف بگوشم نخورد .بیخودی داشتم با خودم حرف می
زدم ،البد دوباره تلفن می کند ولش کن و یا بعدا دوباهر تماس می گیرم.
اما در این طرف آقا عبداهلل و هاجر با شنیدن صدای ریزش گلدان و تلفن و قاب عکس از روی میز تلفن سراسیمه از
آشپزخانه رو به سالن دویدند آقای مهندس واقعا دراز به دراز بیهوش روی زمین و تلفن و آنطرفتر پرت شده و سیم
تلفن همه چیز را از روی میز با خوش کشیده و روی زمین ریخته بود و هاجر دو دستی به سرش کوبیده و فریاد زد
یا ابوالفضل آقا مرد .ایوای خاک بر سرم شد! و ش وهرش فریاد زده و گفت خدا نکند زن ارام بگیر ببینم چی شده؟
اصال با کی حرف می زد البد دوباره طاق جایی ریخته و بدبختی دیگری بار آمده مگر یادت نیست که دفعه پیش
خانم اینها اینجا بودند و آقا ندانشته تلفن کرده سقف کارگاهش نمی دانم در کدام جهنم دره هوار سر چهار پنج نفر
شده که بدبخت مادر مرده آقا آنهمه دربدری و خسارت کشید!
فوری تلفن را برداشته و دید شکر خدا کار می کند و او با شعور شخصی که خداوند بدون تحصیل کسب و علم به
بعضی آدمهای عامی و بی سواد بیشتر از مدعیان عقل و درایت مرحمت کرده به مرکز اورژانس که شماره آنرا می
دانست زنگ زد و با زبان خودش اعالم وضعیت کرد .هاجر هم فوری اب قند و هرچه عقلش می رسید آماده کرده و
دو نفری کنار هیکل تنومند ولو شده مهندس نشسته و اشک می ریختند!
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الحمداهلل فور یکمک رسید و بعد از معاینه مجید در مدت کوتاهی او را به بیمارستان رسانده و بستری اش کردند .آقا
عبداهلل در این فاصله همه پولی را که در خانه داشت و کم هم نبود در جیب گذاشته و همراه مریض راه افتاد و در
بیمارستان به انها اطمینان داد که همه مخارج را همراه آورده و هر کاری الزم است برای آقای مهندس انجام دهند
انصافا فوری بدادش رسیدند و مسئله را شوک بسیار شدید تشخیص دادند که باعث بهم ریختگی گردش خون و
فشار ان و در انتها مختصر صدمه قلبی گزارش کردند.
بیچاره آقاعبداهلل در سالن انتظار بیمارستان آنقدر مضطرب و غمگین نشسته بود که راستی اگر اوالد واقعی خودش
غش کرده و میان اطاق پهن می شد بیشتر از این هول نمی کرد .دلش به غریبی و بیکس و کاری مجید بدجوری می
سوخت.
چند ساعت بعد پس از معالجات ضربتی مجید چشمانش را باز کرد نفهمید چه شده فقط دید مقدار زیادی لوله و
سرم به او وصل و یک تلویزیون خط خطی روبرویش ،در تخت و محیط ناآشنایی خوابیده ،پرستار مراقب او فوری به
دکتر خبر داد و او فهمید مثل اینکه به لطف خدا خطر تا حدی رفع ولی البته تمام نشده ،دوباره آرامبخش دیگری
تجویز و با سفارش به پرستار کشیک دنبال بقیه کارهایش را گرفت ،و مجید آن چنان خوابید که سالها خواب آنهمه
آرامش و بی خیالی را در خواب هم ندیده بود .تمام روز را خوابید و وقتی چشمهایش را باز کرد مدت بیست و چهار
ساعت از بستری بودنش در بیمارستان گذشته بود.
کم کم مسائل را بیاد می آورد ولی طول مدت و زمان گذشته از حادثه برای او حدس زدنی نبود .به هر صورت می
دانست که بادی به طال اطالع بدهد حتما او نگران خواهد شد ولی بدبختانه نمی دانست چند وقت است که اینجا
خوابیده؟ پرستار به سراغش آمد این اولین دفعه ای بود که یک مریض بدون همراه و یا آشنا آنجا افتاده بود .قوم و
خویشها و اشنایان بیمارهای سبک تر از این مریض غالبا از پشت دربسته بیمارستان را روی سرشان می گذاشتند
چطور این آدم که ظاهرا درست و حسابی هم به نظر می رسید کسی را جز یک مرد مسن که دائم در سالن انتظار
نشسته و به روبرو نگاه می کرد هیچکس را ندارد که سراغی از او بگیرد؟
بهر صورت مجید دو سه روز در بیمارستان تحت مراقبت کامل قرار گرفته وبا سوال و جواب از پرستار فهمید ای داد
و بیداد چهار روز است که خبری به طال نداده و این بی سابقه ترین مسئله در زندگی آنها بود.
طالی بینوا دستش از همه جا کوتاه و نگران مجید بود و به طور قطع و یقین می دانست که اتفاقی برای او افتاده مگر
چنین چیزی ممکن بود که مجید چهار روز او را در بی خبری مطلق بگذارد ولی با تمام این احوال بدون مراجعه به
افراد فامیل که غم فوت پدربزرگش بر سر مادرش و خانم نجف زاده سایه انداخته بود ،مصلحت ندید با جار و
جنجال و خبر بی خبری از مجید آنها را ناآرامتر کند.
غیر از آن کجا باید دنبال مجید می گشتند .د رتهران به این بزرگی دنبال او رفتن مثل گشتن و پیدا کردن سوزنی در
انبار کاه یعنی غیرممکن بود و شاید هم د رتهران نبود و در جایی کار داشت که دسترسی به تلفن امکان نا پذیر بوده
و اال مجید هرگز نه دیر به خانه برمی گشت و نه او را از خود بی خبر رها می کرد.
هر روز با مادرش و خانواده اش تلفن ی حرف می زد و دوباره شیرین و سهیال سر راه بیمارستان و منزلشان به او سر
می زدند و کسی متوجه غیبت فرنود نشد ولی دیگر طاقت طال تمام شده و مطمئن شد که ضرب المثل معروف پایان
شب سیه سفید است البد نیمه کاره مانده و یا آن را درز گرفته اند و اال پایان همه روزهای افتابی و روشن هم شب
سیاه و تاریک و این چرخه بدون توقف حیات است.
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اگر با طلوع محبت خورشید وجود فرنود ،تیرگی ها محو شد و او به زندگی امیدوار و دلبسته شد البد با غروب همان
آفتاب گسترده بر سرش بار دیگر سیاهی ها او را دوره کرده و بار دیگر بدبختی مجددی دامنش را خواهد گرفت.
از این فکر قلبش لرزید و چشمهای زمردی نیلی اش پر از اشک شده و بی اختیار قطرات بی امان آنها بروی صورت
و پانه اش جاری و مثل قطرات باران از ستون دستها که بزیر چانه گذاشته بود به پایین سرازیر شدند.
هیچ کار از دستش برنمی آمد مجید طول مدت زمان سرکشی به کارگاه را هم نگفته بود و یا شاید گفته و او نفهمیده
بی خود و بی جهت اینهمه ناآرامی برای خودش درست کرده بود.
آنروز نزدیک ساعت یازده صبح صدای زنگ تلفن مانند ضربه های پتک به سر و گوش طال فرود امد و صدای خسته
و بی رمق مجید از گوشی شنیده شد ،بعد از احوالپرسی و هزاران معذرت گفت سه شنبه پیش که برای سرکشی
کارگاه شماره دو رفته بودم حالم به هم خورده و گویا بیهوش شده بودم اطرافیان مرا به اولین بیمارستان رسانده و
بستری ام کردند و تا نیم ساعت پیش هم نه اجازه گفتگو داشتم و نه می توانستم از میان اینهمه سیخ و سنبه که
بدس ت و پایم بسته و انواع و اقسام لولهه ای سرم خود را رها کرده و بتو برسانم.
د راولین لحظه بهوش آمدن تهدید کردم که اگر اجازه تماس با همسرم را بهم ندهید همه چیز را بهم ریخته و با
مسئولیت خودم بیمارستان را ترک می کنم! برای این می دانم تو در چه حالی و البد مرا نخواهی بخشید ،اما بتو باید
بگویم تا دروازه مرگ رفته و بخاطر وجود تو عزراییل را فراری داده و برگشتم .طال با بغض گریه می کرد فقط
توانست بپرسد کدام بیمارستان و مجید ادامه داد یکساعت دیگر مرا از اینجا به بخش قلب بیمارستان مهرداد منتقل
خواهند کرد برای اینکه مسلم ا در آنجا امکانات بیشتری در اختیارم خواهد بود ،وقتی جابجا شدم دوباره تلفن می
کنم فوری بیا ببینمت شاید دیدن تو شفای قلبم باشد که مطمئنا هست و گفتگو قطع شد.
علت اصرار انتقال فرنود از بیمارستان فعلی گزارش مامورین اورژانس روی پرونده پزشکی تشکیل شده بود که
مری ض را بیهوش در سالن پذیرایی منزلش بنا به تقاضای کمک فوری و تلفنی سرایدار و باغبان منزل دیده و بعد از
معاینات چون نیاز به مداوای سریع و وسیعتری داشته به بیمارستان و همراه همان آقا منتقل و بستری کرده اند.
فرنود پس از مالقات با آقا عبداهلل که به سراغش آمده و داستان را گفته بود خنده ای زورکی کرده و اظهار کرده بود
که اگر عقل تو نبود حاال در آن دنیا بودم ،همه چیز خوب پیش رفته و ابدا جای نگرانی نیست و بعد از ظهر مرخص
خواهم شد و همراه دو نفر از کارمندان برای انجام یک کار فوری و مهم و واجب که امیدوارم دیر نشده و زندگیم به
باد نرفته باشد باید به قزوین بروم یا زنده مانده و یا بمیرم که دست خدا است و آقا عبداهلل گفته بود آقا نشااهلل صد
سال عمر کنی ولی ترا به خدا به فک رجان خودت هم باش!
تما مدت در کوه و بیابان آواره ای که از زیر سنگ پول درباوری که بقیه در خارج بیشتر کیف کنند؟ می گویند ما
فقیر بیچاره ها عقل نداریم ولی آقا مهندس شما با این همه مال و سواد عقلت از من هم کمتر است ،نمی شود که دائم
جان بکنی که سور و سات بقیه جورتر شود .ول کن آقا بیا تو هم همه چیز را بفروش برو خارج نمی شود که همه اش
تقال بکنی بخودت برس .گفته باشم اگر یک مرتبه دیگر مثل همین دفعه قلبت بگیرد از دست رفته ای!
مهندس به او گفت حاال برگرد منزل و به هاجر سفارش کن اگر از خارج تلفن شد بگوید وسط حرف تلفن قطع شده
و بعد هم من نتوانستم شماره انها را بگیرم و حاال هم د رشهرستان هستم از مریضی و بیمارستان حرف نزنید .بیچاره
پدر و مادرم هول می کنند و آقا عبداهلل را راه انداخت.
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مجید تلفن دیگری به دکتر شاپور زد که بهر زحمت او را پیدا و ارتباط را میسر کردند و به دکتر گفت غیر از جراحی
و عمل هر کاری دستش هست به زمین گذاشته بدون لحظه ای درنگ خودش را به بیمارستانی که او در آن بستری
است برساند که او همین کار را کرد و از دیدن مجید مات و مبهوت ماند.
مجید جریان را برایش تعریف کرد و گفت برو حسابداری سریع تسویه حساب کن و فوری مرا به بیمارستان
خودتان رسانده و بستری کن اگر طال بقیه را خبر کرده و انها نه به خاطر کنجکاوی بلکه دلسوزی و کمک دنبال
پرونده پزشکی را بگیرند که حتما خواهند گرفت افتضاح می شود که من بجای کارگاه شماره دو در ساوه از سالن
پذیرایی منزل به اینجا آمده ام .انشااهلل که فهمیدی خطر در کمینم نشسته!
دکتر سری با تاسف تکان داده و به دفتر بیمارستان رفت و خودش را معرفی کرد و گفت میل دارد پسرداییش
مهندس فرنود را به بیمارستان خودشان که در آنجا پرونده و سابقه و غیره دارد منتقل و همانجا تحت نظر دکتر
خودش هرچقدر او صالح بداند استراحت کند.
البته دکتر این بیمارستان برای مریضی مثل مجید جابجایی را کار درستی نمی دانست ولی وقتی کسی که خودش هم
طبیب و فامیل نزدیک مرض است که حسابها را هم پرداخته و او را می خواهد به یکی از مجهزترین بیمارستانها که
خود او هم جزو سهامداران آنجاست ببرد ،چرا و چگونه می تواند مخالفت خود را اظهار کند.
با تلفن دکتر شاپور به بیمارستان فوری اطاق مریض اماده و مجید را با آمبوالنس و بعد برانکار به اطاق منتقل بستری
اش کردند .اولین کار مجید خبر دادن به طال و گفتن اسم و آدرس بیمارستان بود .در فاصله امدن طال و رسیدن او به
بیمارستان دکتر متخصص نتیجه معاینه خود را بعد از دیدن همه گزارشات امیدوارکننده ولی سه رو زاستراحت را
برای مریض الزامی اعالم کرده و مقداری عکس و آزمایش جدید را هم سفارش کرد که فردا صبح زمان انجام آنها
را تعیین کرده و رفت.
طال قبل از رفتن به بیمارستان مختصرا شرح واقعه را برای عمه سلیمه بازگو و سفارش کرد که به هیچ عنوان به مادر
و مادربزرگش نگوید ،در عوض شیرین و سعید و سهیال را پیدا کرده و خبرشان کند که فوری به بیمارستان بیایند.
نفر اولی که وارد بیمارستان شد طال بود .چنان آشفته و هراسان سراغ اطاق مجید را گرفته و با عجله می دوید که نظر
همه پرستاران و کسانی که در رفت و آمد بودند بی اختیار به سوی او جلب شده و در دل زیبایی چشمگیر و جالل و
وقار آن زن را تحسین می کردند ،و بیشتر از همه و واله تر از آنها مریض بستری در تخت بود مثل اینکه بار اول
است که او را می بیند دستهایش را بسوی او دراز کرده و واقعا نفسش بند آمده بود.
طال در راه بیمارستان یک بغل گل مورد عالقه مجید را بدون منتظر ایستادن برای بسته بندی از گلفروشی گرفته و
خود را بهآنجا رسانده بود و بی اختیار گلهارا روی تخت ریخته و دهها بوسه بروی دستهای مجید زد و دوباره دریای
عمیق و شفاف چشمانش طوفانی شده و آسمان دلش بارید .و از راه دیدگان نگرانش به روی دستهای فرنود چکید و
آن چنان آرام زار می زد که مجید گفت عزیز دلم من که هنوز نمرده ام چرا گریه می کنی؟ می دانی که اشک تر ا
نمی توانم ببینم اگر میل داری من زودتر خوب بشوم بادی لبخند بزنی .بخند تا دلم ارام شود حیف است تو گریه
کنی ،همیشه باید شاد باشی تا من بتوانم زنده بمانم.
این حرفها از عمق وجود او وحقیقی نرین اعترافی بود که در عمرش می کرد هرگز با همه فریبکاریهایش کالمی از
دروغ راجع به محبت راستین و وابستگی باور نکردنی اش نسبت به این زن بر زبان نیاورده بود ،و بیشتر از همه این
حقیقت را خود او می دانست که واقعا طال را دوست دارد .مجید بارها و قبال به طال گفته بود برای توصیف عظمت
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عشقش باید قدرت کالم حافظ و خیام را داشت تا منظورش را تفهیم کند و اال با زبان معمولی و تفکر مهندسی که
عظمت الیتناهی عشق و سرسپردگی را نمی توان به جمله کشاند! او مدعی واقعی عشق بود.
تا ساعتی دیگر هر که توانست خود را به بیمارستان رساند وقت مالقات نبود ولی سفارش خصوصی که بودف و مانعی
نمی توانست داشته باشد.
بعد از چند روز در فرصت کوتاهی که بدست آمد دکتر شاپور آن چنان فرنود را به باد مالمت و تحقیر گرفت که
نزدیک بود او را بکشد ،به او گفت جناب اقا به دست مبارک خودتان گور عشق و ارامشت را کندی بابا بچه که
نیستی چطوری می خواهی حتی من هیچکاره و بدون ادعا را مجاب کنی چه توجیهی داری؟ حاال چه وقت بچه پس
انداختن بود آنهم بعد از اینهمه سال؟ مگر دیوانه یا مهجوری؟
گیرم که برنامه عشق و عاشقیو این مسائل را هم با کس دیگری نداشته و یک زندگی معمولی مثل بقیه با همان زن و
بچه های خرس گنده ات داشتی خوب همان دوتا از سرت هم زیادی بودند سومی دیگر یعنی چه؟ آنهم در این
وانفسای بگیر و ببند والده خود و همسرت! واقعا مجید تو یک شاهکار خلقت هستی و دومی نداری.
مجید در هم شکسته و خورد شده سرش را روی شانه دکتر گذاشته و آنچنان با سوز دل گریسته که شاپور مسلط بر
خود و احساسش را هم وادار به گریه ای بی صدا و شکسته در گلو کرده بود .دکتر علت بهم خوردن تعادل مجید را
از زبان خود او شنید و یکروز تمام به دیدن او نرفته بود.
مجید را ویران و ناآرام و بالتکلیف و با اعصابی در هم ریخته به منزلش منتقل کردند و در تمام مدت آرزو می کرد
که به او دروغ گفته و یا مسئله حاملگی سپیده شوخی بیمزه ای باشد.
آپارتمان را طال با گل و سنبل و صفای وجودش اراسته بود ،و با سالم و صلوات مجید را به اطاق خواب مجلل و
رختخواب اماده اش بردن د ولی مجید با خنده و سر و صدایی که برای راه انداختنشان از وجود علیل خود مایه گرفته
بود گفت ای بابا مگر زخم شمشیر خورده ام که می خواهید مرا د رتخت بخوابانید؟ همین که پایم به خانه و نفس طال
به نفسم رسید تمام شد .از اول هم بیهوده مرا به درمانگاه و بیمارستان ب رده بودند ،این محیط خانه و نفس معطر طال
خانم است که شفابخش تر از سی سی یو و مراقبتهای ویزه است!
با قدمهای محکم به طرف سالن نشیمن برگشته و به مهمانهای تازه وارد شیرینی و شکالت تعارف کرده و بعد هم
سینی چایی را از طال گرفته و با خنده دور گرداند .هرچه به او گفتند کمی مدارا کرده و مواظب باشد که خدای نکرده
مسئله ای پیش نیاید او با خوشرویی و متانت جواب داد اقا بادمجان بم افت ندارد!
در مقابل چشمان حیرت زده فامیل از انهمه قدرت بدنی و استقامت و اتکا به نفس به طال گفت عزیز دلم سفارش یک
نهار درست و حسابی را به رستوران پایین بده یا اگر راحت تری ساعت دو باهم برویم همانجا دور هم باشیم.
مجید با همه توان تظاهر به بهبودی می کرد .دو روز بعد بعنوان رفتن و سرکشی به کارهای بهم ریخته دفتر و کارگاه
و یک شب بیرون از خانه گذراندن و رسیدگی به مسائل عقب افتاده که باید حتما ردیف می شدند با طال خداحافظی
کرده و یم راست به منزلش رفت.
خدا می داند هاجر و آقا عبداهلل از دیدن او چقدر خوشحال شدند ،برایش اسپند دود کرده و دور سرش صدقه
گرداندند .مطابق معمول سری به همه جا کشید .پرسید از خانم و بچه ها چه خبر؟ تلفن کرده اند یا نه؟ وقتی فهمید
تماس گرفته شده و هاجر عین حرفهای آقا عبداهلل را تکرار کرده نفس راحتی کشید و از پله ها باال رفت و از اطاق
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خوابش شروع به گرفتن شماره تلفن مادر و خاله اش کرد .دوباره مادرش گوشی را برداشت و بعد از احوالپرسی
گفت چه عجب یاد ما کردی؟
بعد از تلفن کردن تو و حرف زدنت با همه ما ،منتظر بودیم دو سه روز بعد سر و کله ات پیدا شود نه تنها تشریف
نیاوردی اقال یک تلفن هم نکردی که بپرسی اینجاها چه خبر است؟ گیریم تلفن منزل در تهران قطع و یا از بیخ و بن
خراب شد مگر در آن شهر وامانده هیچ تلفن دیگری پیدا نمی شد؟ واقعا عجب دل گنده ای داری! و مجید گفت من
غیر از سالم و احوالپرسی و مزده خواستن خاله حمیده چیز دیگری نشنیدم و بعد ارتباط قطع شد ،هر کار کردم
نتوانستم دوباره انجا را بگیرم .دو ساعت بعد هم رفتم کارگاه از آنجا با تهران هم نشد حرف بزنم که بپرسم چه
بالیی سر تلفن آمد؟ چه برسد به اینکه شماره خارج را بتوانم بگیرم .پنج شش روز در شهرستان کار داشتم که عقب
انداختنی نبود ،هاجر گفت که تلفن کرده اید و فهمیده اید که من در تهران نبوده ام ،تازه رسیده ام و فوری هم
تماس گرفتم!
خوب حاال بعد از شماتت و متلک انشااهلل حال همه خوب است .عمو محمود و بابا و خواهرها و رشید چطورند؟ دو
رهم البد خوش هستید و مادرش گفت الحمدهلل و فکر می کنم بیشتر از همه ما تو باید خوشحال باشی چون بعد از
اینهمه سال به سالمتی سپیده جان منتظر عزیز د رراهی است که بزودی وارد خواهد شد .ولی خوب با فاصله سنی که
با گلبرگ دارد قبول این مسئل ه برای شبنم و گلی کمی مشکل است! ولی غلط زیادی می کنند زن تا هر وقت خدا
بخواهد می تواند بزاید و اال به موقع خودش او را از زند و زا می اندازد.
همه چیز درست است فقط خاله حمیده و سپیده با بچه ها کمی مشکل دارند .خودت را در اولین فرصت برسان هم
دل به دل سپیده بد ه که کمی قدرت پیدا کند و هم دخترها را سر جایشان بنشان که حرف مفت و زیادی نزنند! به
ا« ها چه مربوط است که مادرشان بچه دیگری می خواهد به دنیا بیاورد؟ مگر چیزی قرار است از انها کم گذاشته
شود! خالصه گفته باشم دختر سیزده چهارده ساله تو مثل خانم بزرگها به همه کار دخالت م یکند و اهلل من که شاخ
درآورده ام .حاال هم اینطور دارم کرکری می خوانم علتش نبودن اهل بیت در خانه است.
مجید همچنان آرام گوش می داد زهر کشنده عصبانیت دوباره در رگهایش جاری و شقیقه هایش تیر کشید! بدون
ابراز هیچگونه خوشحالی با صدای خفه ای گفت واهلل به نظر من هم چندان صورت خوشی ندارد همان دو تا برای جد
و آباد همگی کافی بود ولی این یکی بعد از ده سال بنظرم مضحک و نه تنها مضحک بلکه شرم اور است .هر کاری
وقتی دارد حاال این تحفه کی بدنیا می آید؟ و مادرش گفت پناه بر خدا انگار بچه همسایه است من چه می دانم این
ت و هستی که باید بدانی بچه ات کی متولد می شود یا من؟ عالوه برآن مگر تلفنی می وشد شرح ساعت و دقیقه را داد
تا مدتی من هم که د ر این خانه هستم نمی دانستم .حمیده بعدا گفت .می خواست صد در صد مطمئن شده و بعد
خبر بدهیم.
طفلک حمیده آنقد ردنبال دخترش این دکتر و ان بیمارستان دویده که از پا افتاده .حاال خودمانیم کسی دور و برم
نیست .سن سپیده هم برای زاییدن و این حرفها کمی باالست! و سر اخری که ده سال هم جوانتر از این بود کلی
گرفتاری و مشکل داشت! اینجا هم اگر به زور و ضرب دکتر و معالجه و قرص نبود نه بچه دار می شد و نه می
توانست نگهش دارد! حمیده مثل برگ خزان پول ریخت تا موفق شد دخترش را سر پا نگه و بچه را در شکم او نگه
دارد.
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مثل اینکه فریده هم فرصتی بدست آورده که خارج از سلطه فرماندهی خواهرش با فرزند خود از راه دور درد دل
کند ،مجید به مادرش گفت تاریخ آمدنم به آنجا را حاال نمی توانم اعالم کنم باید کارها را در اینجا ردیف و بدستهای
مطمئنی بسپارم که هرچه رشته ام پنبه نشود و حتما خواهم آمد ببینم این دیگر چه بدبختی است؟ و مادرش گفت
استغفراهلل مجید این حرفهای بی معنی یعنی چه؟ مرحمتی خدا فقط شکر دارد و مبادا یکوقت جلوی خاله ات از این
حرفها بزنی خودش و ترا می کشد.
مجید رای اولین بار و بعد از سالها گفت بسیار بیجا می کند که مرا بکشد ،همان خودش یکی را بکشد عالم و ادم
نفس راحت خواهند کشید مثل اینکه خیلی رو دادم از همان اول اگر عقل داشتم من خاک بر سر احمق باید او را سر
جای خودش می نشاندم ،عجب گرفتاری شده ام! و این را هم باید بگویم مادر جسارت نباشد خاک بر سر تو هم
بکنند که ناسالمتی بزرگتر بودی ولی افتادی دنبال آن فتنه که ترا هم برقصاند هر چیز اندازه ای دارد از چه می
ترسی مادر مگر نان خور آن عفریته ای که نفس کشیدن تو را هم قبضه کرده؟ ما ل و منال پدر من بیشتر بوده او
باید مجیز ترا بگوید یا تو از ترس او نتوانی حتی دو کلمه با من بدون آقا باال سر درددلکنی؟
مادرش وحشتزده و پریشان گفت خدا مرگم بدهد پسر زده ای به سیم آخر ،مرده شور این زندگی را بررد که از
همه طرف خون به جگرم می کنند دق کردم ،و گوشی را گذاشت.
مجید عصبی و ناآرام با قلبی که مثل موتور سیم پیچ شده حاال دیگر تحمل فشار را نداشت و مانند گنجشک پر
شکسته ای خودش را به قفسه سینه او می کوبید و شاید هم خیال بیرون جستن از قفس جانش را داشت با لبهای
خشکیده و رنگ پریده خودش را به پایین رساند و برای فرو دادن قرص آرام بخش قلب لیوانی اب از هاجر خواست
تا بلکه از طپش بی امان آن که صدای طپیدنش بلندتر از درون دل در گوشهایش فریاد می کشیدند ،اندکی بکاهد.
هاجر گفت ای آقا هنوز نرسیده دوباره به دفتر و دستک تلفن کردی که به این روز بیفتی؟ بیا روی این نیمکت دراز
ب کش تا نفست جا بیاید چرا با خودت اینطور می کنی؟ و دنبال لیوان آب رفت صدایش هنوز از دور شنیده می شد
که با اعتراض و غر زدن و بد وبیراه گففتن به هرچه زن و بچه و مادر و مادر زن مثل خانواده مجید و شبیه آنها که در
دنیا وحود داشتند بود و رودربایستی را هم کنار گذاشته و علنا و یکریز به آنها توهین میکرد.
مهندس مجید فرنود خرد شده و بدبخت و ناامید روی نیکمت دراز کشید! حاال فکر می کرد مرگ برای او عروسی
است اقال مردن پرده ای بود که روی اسرار زندگی عجیب و غریب او کشیده شده و باید فراموش می شد ،ولی
حاالچه خاکی باید بر سرش می ریخت؟ نیم خیز شد و مشتش را رو به سقف گرفته و مثل اینکه در عرش با خدا
حرف می زند فریاد زد آقا خدا چه دل کوچکی داشتی! درست و همزمان انتقام گرفتی! اگر من برای حفظ طال و
موقعیتم یک تکه گوشت و خون را بیرون کشیدم تو فوری و عین آنرا در شکم کسی که اصال میل نداشتم گذاشتی.
می خواهی به من دهن کجی کرده یا تنبیهم کنی؟
اینهمه زن دراز و کوتاه و زشت و زیبا در سراسر دنیا بچه می زایند اگر من نخواستم طال مثل همه باشد باید با اینکار
به ریش من بخندی؟ خودت که می دانستی قسم می خورم به والی علی که راست می گویم اگر ترس و دلهره ای هم
از لو رفتن قضیه نبود هیچوقت دلم نمی خواست که پیکر لطیف آن فرشته را با سنگینی وجود دیگری آزرده کنم.
بابا خدایا ،مگر همه زندگی ها باید عین هم باشند؟ اگر اینطور بود تو خودت چرا هم دده مطبخی آفریدی و هم
فرشته؟ تازه مگر من دین خودم را به دنیا با تقدیم آن دو دختر به چراگاه انسانها که مثل گاو می خورند و می چرند
و می پاشند ادا نکردم پس به عالم خلقت تو بدهکار نبودم آخر چرا با من اینوطری کردی؟
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هاجر و آقا عبداهلل با دهان باز و چشمهای از حدقه درآمده و بدون فهمیدن موضوع سخنرانی آقا قبول کردند که او
راستی مریض و ب لکه هم دیوانه شده حرفهایش به نظر آنها بی سر وته ونامربوط بود .هاجر گفت بمیرم مادرش
بمیرد بیچاره بدبخت مرد بیگناه از بس آواره بر و بیابان و دمخور عمله و بنا بوده از تنهایی و بی کسی زده به سرش،
بابا انصاف نصف دین است که شکر خدا فامیل او هیچکدام را ندارند .شیطان می گوید آستینهایم را بکشم باال و یک
دختر سرخ و سفید و تپل مپل بیست ساله را که منت هم دارند پیدا کرده و مادر مرده را از این تنهایی و بی مونسی
نجات دهم! و شوهرش گفت مزخرف نگو اگر آنها بفهمند که حتی با شوخی از این حرفها می زنی پوست کله ات را
غلفتی می کنند  ،و هاجر جواب داد غلط می کنند گور پدر اول و آخرشان من و تو سالهاست نان خور این مرد هستیم.
اگر این خانه را از ننه بابای خودش نخریده و ما را هم نگه نمی داشت مطمئن باش که ما حاال برای یک لقمه نان
معلوم نبود در کدام جهنم دره ای بودیم؟
بی انصافها فکر نکردند ما هم آدم هستیم یکشبه نشستند و حرف زدند و جل و پالس را گذاشتند روی دوششان و
رفتند خارج انگار آنجا حلوا خیر می کنند .نمی دانم کدام دیوانه این خانه و زندگی و باغ و گل را ول کرده و می رود
و باالخانه طبقه بیستم که در تلویزیون نشان می دهند زندگی می کنند! قربان مصلحت خدا مال را به چه کسانی می
دهد که یک الحمدهلل هم یاد نگرفته اند.
نه هاجر و نه آقا عبدهلل سراغ مجید نرفتند فکر کردند اگر او جیغ و داد و حتی گریه کرده و دلش را خالی کند بهتر
است ،و مجید بدون خجالت و یا الاقل بی سر و صدا آن چنان گریه جانسوز و پرهیاهویی به راه انداخت که سوز
وگداز ناله های بی امان ان مرد با قدرت و تنومند تحمل آن دو نفر را از بین برده و هردو آرام بدرون اطاق خزیده و
پیش پای مجید چمباته زده و در غم و دردآلود او که معلوم نبود از کدامین دریای خروشان مصیبت سرچشمه گرفته
که آنطور بی محابا در حضور آن ها به زاری و خواری وادرا شده ،در سوگ نامعلوم با او هم صدا شدند ،و سه نفری
آندر زار زدند که مجید فریاد زد بس اشت شما از کجا فهمیدید که فاتحه من خوانده شده؟ و در عزایم نشسته اید؟
من که هنوز زنده جلوی شما هستم ولی حق دارید کار من تمام است! و بگردن شما هم باالخره حق دو قطره اشک
ریختن روی جنازه ام را دارم.
هاجر گفت آقا بخدا خودم را می کشم چه شده؟ من و آقا عبدهلل ترا مثل اوالد نداشته خودمان دوست داریم چه چیز
را از ما قایم می کنی به ما بگو بعضی وقتها آدمهایی مثل ما هم می رسد چاره درد پیدا کنیم ،فقط مرگ عالج ندارد
خدا درد داده درمانش راهم داده فقط باید گشت و پیدا کرد .مجید با آسودگی و آرامشی باورنکردنی گفت درست
است خدا بمن اول عالج و درمان داد و من احمق نادان درمان را تبدیل به در د کردم! حاال چشمم کور بادی درد بی
درمان بگیرم که گرفته ام.
بدون توضیح دیگری سر وصورت آقا عبدهلل را بوسید و به او گفت عبدهلل خسته ام از همه چیز حتی از زنده بودنف
شما مرا ببخشید حقش نبود شما را نگران کنمف ولی عاصی شده ام چیزی نیست ناراحت نباشید .و هر دو را پی
کارشان فرستاد تا فکر کند و ببیند چکار باید بکند؟
حاال زمانی رسیده بود که او خودش م المتگر و محاکمه کننده و مدعی شماره یک شخص خودش بود .وقایع و
رویدادها را از ابتدا تا به امروز ردیف و پیش رو مجسم کرد و دست آخر هفتاد درصد از تقصیرها را به گردن
گرفت .اولین تصور او بی هدفی و در کالمی بی شخصیتی خودش بوده مسلم می دانست که با همه امتیازاتی که داشته
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مثل سر و شکل و هیکل و تحصیالت عالی باید مورد توجه قرار می گرفته و اولین تفاوت ممتاز بودن از دیگران حق
انتخاب در زندگی است که او بجای انتخاب کردن متاسفانه انتخاب شده!
یعنی خاله اش برای او دام گسترده و او را بعنوان داماد زیر سرش گذاشته اگر قضیه برعکس بود یعنی او یک جوان
زردنبو و دست و پا چلفتی و نانخور پدر و بی سواد از اب در می آمد ایا خاله حمیده تحت هر شرایطی حاضر بود او را
بعنوان شوهر دخترش بپذیرد؟ حتما نه پس وقتی کسی مثل گوسفند پروار بی خبر از خود باشد و به قصاب هم
اختیار جدا کردن از گله بدهند ،معلوم است که بهترین را انتخاب می کند و بیچاره دام زبان بسته حق اعتارض هم
ندارد اما ادم که می فهمد و می سنجد چقدر باید احمق و کون باشد که عصیان نکند؟
اگر از اول هم نفهمید بعد که دید و دانست کهمثل موش در تله خاله حمیده افتاده بهتر نبود همان موقع با داشتن
یک بچه همه چیز را می ریخت و می رفت؟ منتظر چه بود دومی سومی و رل احمقانه شوهر وفادار را بازی کردن،
اصال مگر روی وفای او خیلی حساب می کردند؟ اگر اینطور بود که دائم خط و نشان نکشیده و به تهران یورش نمی
کردند که البد مچ او را بگیرند ،حاال مسلم بود که مورد اعتماد نیست پس چرا دودوزه بازی کرده و هم از توبره
خورده و هم از آخور بهتر نبود تکلیف خود را با همه اطرافیان مشخص می کرد؟
خاله حمیده فرضا الم شنگه بپا می کرد مگر تا حاال نکرده بود و این هیاهو دنباله داشت که دیگر خدا و استغفراهلل هم
کاری نمی توانست از پیش ببرد .ختم کال م دنیای او در حال فروپاشی بود که نتیجه بی لیاقتی و به معنای تمام عدم
مدیریت خود او بود .دو دنیای متفاوت یعنی یکی تحمیلی و دیگری رویایی و دلخواه که هردو بهم می ریختند.
تصمیم گرفت بگریزد از همه کس حتی از طال در این همه سرزمین پهناور خداوند چه کسی برای جستجو دنبال او
می افتاد؟
جنایتکاران جنگی که یک قشون مدعی و مرده و زنده شان جایزه داشت گریخته و پنهان شده بودند و اگر عمر
طوالنی نداشته و زودتر می مردند آخر عمری کشف هم نمی شدند .پس او هم می توانست گریخته و پنهان گردد.
باید بفکر پول و پله و تدارک آن باشد که الاقل نیاز مالی هم مزید بر علت پریشانی و اوارگی اش نشود .این فکر را
خیلی پسندید و تمام جوانب را سنجیده و به خیال خود بهترین راه حل را پیدا کرد ،مهم این بود که عوامل این مسئله
همدیگر را نمی شناختند تا اسرار او را برمال کنند ،و باالخره مثل یک غبار محو شده ا زخاطره ها فراموش می شد!
لبخند عریضی بر لبانش نشست و اسوده شد ،فقط نیاز به اندک زمان داشت! این کاری نبود که چند روزه تمامش
کند .فعال اول باید می رفت تا بفهمد در منچستر خراب شده چه می گذرد؟ بعد از بازگشتن به تهران و روشن کردن
وضعیت دفتر و اختیار تام طالق دادن به همسرش طال می زد به چاک .همه مسائل بعدا در گردش زمان حل شدنی
بود و او که تا قیام قیامت نمی توانست مطرح و مورد بازخواست قرار بگیرد؟ حتما فراموش می شد.
با این افکار حتی اشتهای رمیده اش را هم بازیافته و با سر وصدا و خنده و شوخی از هاجر غذا خواست .بعد از
خ وردن نهار و یک قرص آرام بخش به اطاق پناه برده و در سکوت امنیت خانه خواب راحتی کرد .بعد کتاب خواند و
تلویزیون نگاه کرد و دوباره خوابید و فردا راه افتاد و به سراغ کار مرور کرده دیشب رفت به دفترخانه ای که
مدیران آن طعم پاداش کالن ازدواج او را به یاد داشتند مراجعه و راه و رسم موضوع را دوباره با پول و هدیه پیدا و
اختیار طالق به همسرش طال را داد ،و یکمرتبه خنده اش گرفت مثل اینکه دنباله روی اداهای مسعود شده بود ،و
عیبی در ان ندید مسعود گریخته بود پس او هم می توانست بگریزد!
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بعد سری به دفترش زد و با صالح و مشورت مشاورین قرار شد تا اطالع بعدی دفتر دنبال پذیرش پروژه ساختمانی
دولتی و یا غیر دولتی نرود،و کارها را تالش بیشتر زودتر از حد تحویل دهند و نامه دفتر اسناد را هم در گاوصندوق
شرکت گذاشت ،چون مربوط به آینده بود و او بعد از برگشتن از انگلیس عین کار مسعود موقع پرواز از فرودگاه
برای طال پست می کرد.
احساس بی وزنی کرده و گرفتاری اش را کامال برطرف شده می پنداشت .باالخره به آپارتمان خودش و طال برگشت،
مثل همیشه همه جا مانند خود طال می درخشید بقدری محیط دلپذیر و همسرش دلبر و لبخند او هوش ربا بود که
مجید وا رفت! مثل همیشه عا شقانه سالم و احوالپرسی کرد و برای عوض کردن لباس به اطاق خودش رفت
رفت .از دیدن آرامش آشنای خانه اراده اش سست شد و آن چنان به حسرت به همه جا نگاه می کرد که انگار بنا
بود تبعیدش کرده و خانه را مصادره کنند !
دست به در و دیوار می کشید و روی میز کارش چشم به عکس بزرگ خودش و طال دوخت و دستی بر آن هم
کشید .مانند نوازش نسیم بر شاخه گلی معطر و خوشبو صدای طال به گوشش رسید که می پرسید مجید جان غذا را
روی میز بگذاریم؟ تازه به خودش آمد و به طرف آشپزخانه راه افتاد و با اشتها کنار محبوب واقعی اش مشغول
صرف غذا شد ،و یکمرت به با صدای بلند و فریادگونه گفت اصالً و ابداً این کار را نخواهم کرد یعنی نمی توانم!
طال به او نگاه کرد و گفت وا مجید جان داری با خودت حرف می زنی یا با من؟ اگر با خودتی که فهمیدنی نیست اگر
هم با منی؟ من که چیزی نگفتم و نخواستم که این طوری فریاد می کشی! و مجید سرخورده وا رفته گفت نه عزیز
دلم کابوس کاری است ،تو جان بخواه بدان که خواهم داد!
و این یک سخنرانی بود راست و حقیقی که از جان مجید مایه می گرفت و دروغی در آن اقرار نبود ولی آن چه را که
با فریاد گفته بود ترک کردن طال و دور شدن دائم از او بود .بار دیگر سد از پیش ساخته شده خیاالت مجید شکسته
شد و سالب جاری از آن نتیجه همه کارها و تصمیمات او را شست و در غلطاند و با خود برد ،و دوباره مجید فرنود
ماند با دنیائی از شیفتگی و شیدائی به زنی که او را با روش غلط خود مثالً عاشقانه دوست داشت و از دنیا چیزی جز با
او بودن را نمی خواست.
هفته بعد روانه انگیس شد .ورود مجید پیام آور شادی و سرور برای خانواده اش نشد چون خود او ابداً احساس
مسرت نکرده و علناً بی حوصلگی خود را از همه جریانات درون خانواده اش نشان داد .به قول مادرزنش شمشیر را
از روی قبا بسته بود .سپیده به نظر مجید ر نجور و مضحک آمد .میل نبود حال آن بینوای بدون تقصیر را که ملعبه
دست مادر نادانش بود بپرسد! حتی سوال نکرد که چطور یکمرتبه بعد از این همه سال و در این سن بچه دار شده؟
بدترین شکنجه برای فرنود نگاه و پوزخندهای گلی و شبنم بود .مادرش در فرصت مناسبی به او گفته بود واهلل چه
بگویم اینطور که شنیدم حمیده به دخترش پیشنهاد داده بود که دیگر قرص مصرف نکند و با چند مرتبه رفت و آمد
پیش دکترها که نمی دانم چه کار می کردند به سپیده گفت به امید و خواست خدا می تواند صاحب فرزند سوم شود!
چون به این ترتیب حتماً مجید برای همیشه با ما و در اینجا زندگی خواهد کرد و در ضمن گفت اگر راستش را
بخواهی خودم هم موافق بودم چون خیلی از زندگی های یکنواخت و خسته کننده را ورود فرزندی جدید هیجان
انگیز و شاد می کند ،و عالوه بر آن فرزندان حصارهای محکم دور مساحت زندگی ها هستند و یک ته تغاری می
تواند عامل کشاندن پدر به محدوده خانواده باشد!
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به او سفارش کرد که مجیدجان بهترین فرصت را به دست آورده ای که سرمای بی محبتی گذشته را که در بین تو و
زن و بچه ات در جریان بود با گرمای عالقه و عشق که با ورود این کوچولو حتماً بدلت خواهد نشست جبرانی کنی.
آن دو دختر که نف همیدی چطور و کجا بزرگ شدند؟ اقالً این یکی را خودت به ثمر برسان و دست اندازی حمیده را
به همه چیز و همه کس کوتاه کن ،بچسب به زن و بچه ات! و کار و دختر و هر روز به شهری دویدن و پول درآوردن
را هم ول کن ،الحمداهلل آنقدر داریم که نوه و نتیجه هم بخورند و کم نیاورند.
مجید با پرخاش گفت باالخره کشف کردم پس شماها با کلک و حقه بازی و دوا و درمان آن هالو که سپیده است را
وادار کردید فرمان شما را اجرا و بچه پس بیاندازد!مگر دکتر ده سال پیش به او نگفته بود که شانس آورده از خطر
به دنیا آوردن دومین فرزند جسته! مگر نزدیک نبود بمیرد؟ پس چطور یادتان رفته و دست به این کار زدید؟ و
فریده جواب داده آن جا تهران بود اینجا انگستان است و دکترها می توانند نعوذباهلل مرده را زنده کنند و در ثانی
مصلحت پردوردگار که سوال و جواب ندارد! نعمتی داده شکر کن و زیادی حرف نزن.
مجید صدایش را کمی پایی ن آورده و گفت بگذارید یک چیز را به شما راست و پوست کنده بگویم ،از همه شما
متنفرم ،از شمایی که خط و مشی زندگی مرا احمقانه تعیین کرده و به من دیکته می کنید بیزارم و دیگر حرفی ندارم،
اگر هم می بینید آمده ام سر بزنم با عشق و عالقه نبوده ،چون مطمئنم این مسئله و طرح آن بدون تردید کار خاله
حمیده است و این اطمینان را تو مثل یک فتح بزرگ بدون زحمت سوال و پیگیری تائید کردی ،من که البد می دانید
چند ساله هستم و از سن سپیده هم که خبر دارید! به جای این که دو سه سال دیگر دختر شوهر داده و خالص شویم
تازه باید بنشینیم و گهوار ه بچه شیر خورده تکان دادن خودمان را مسخره کنیم .هر چیز وقتی جائی دارد ،شماها یک
مشت آدم بی منطق و از خود راضی هستید و گفتم که از همه شما بدم می آید.
ولی دیگر خیلی دیر بود و نوزاد قرار بود چند هفته دیگر به دنیا بیاید اینجا نه دکتر شاپور در کار بود نه سپیده مثل
طال تنها و بیکس که بچه دوماهه را بی سروصدا از بین برده و برای همیشه خودش را از شر زائیدن او خالص کند! به
همه اعالم کرد فقط یک هفته وقت دارد که در آن جا بماند کارها را ریخته و پاشیده و آمده و هزار گرفتاری و
بدبختی دارد که فقط خودش می تواند و باید به آن ها برسد.
پدر مجید بیمار و تازه از بیمارستان به منزل آورده شده بود ،تنش آشکاری بین همه افراد فامیل جز حمیده و
دخترش با یکدیگر به چشم می خورد و خاله حمیده شاد و بی اعتنا به جوش و خروش و کم نظری مجید کار خودش
را می کرد.
دخترش شبنم در سن چهارده سالگی بدون ت رس و رودربایستی یک پسر شانزده هفده ساله مو دراز و بد هیبت
انگلیسی را به عنوان بوی فرند یدک می کشید که از چشم پدرش پنهان نمانده بود و خون خونش را می خورد .بدون
تعیین وقت مراجعت بعدی با خداحافظی سرد و نصفه نیمه ای روانه تهران شد.
با دیدن طال دردهای او تسکین موقت یافتند .بعضی وقت ها ماتش برده و به گوشه خیره و آهی می کشید که اگر
سوز آن آه قابل محاسبه می شد یک خرمن و یا جنگلی را با آن به آتش می کشید ،ولی همچنان در درون قلب مجید
مهار شده و هرازگاهی لهیب آن به صورت ناله ای آرام از میان لبانش بیرون می جست ،طال متوجه در هم شکسته
شدن مجید بود و آن را به حساب بیماری غیرمشخص و گرفتاری کامالً مشهود کارهای به هم ریخته او می گذاشت
اما با تمام این احواالت نثار نوازش های لفظی و چشمی مجید و اظهار عشق واقعی و محبتش به طال هرگز متوقف
نشده و تمامی نداشت.
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طال حس کرد یک جای دیوا ر رفیع عشق و ارامش آن ها ترک خورده که نه علتی برایش می یافت و نه کمبودی به
نظرش می رسید ،این احساسی بود که مانند ندائی ناخوشایند گاهی به گوش جانش می رسید ،با کسی هم درد دلش
را نمی گفت که عقده های درونش را خالی یا سبک تر کند .به نظر او شک کردن به اصالت وجود عشق مجید جنایت
بزرگی به حساب می آمد ،چه باید می گفت و چطوری خیانت با تهمتی از این قبیل را آن هم با تردید و دودلی به
محبت مردی که عشق او ضرب المثل بود زده و گناه تقصیر انکار ناپذیر شک را به گردن می انداخت.
ولی می دانست حتماً چیزی هست که او نمی داند و در حقیقت دلش هم نمی خواست بداند .فهمیده بود که بسیاری از
اوقات آرامش در بی خبری است که متاسفانه مردم همه آن را نمی فهمند و نمی خواست او هم آن را نفهمیده و
نادیده بگیرد.
درگیر جدالبا درون و دائم مالمت کردن خودش از ناباوری محبتهای بدون انتها و کم نظیر شوهرشنوعی شرمساری و
بدهکاری نسبت به مجید احساس می کرد که برای جبران آنها بیشتر از قبلبه فرنود آویزان شده و با نثار تمامی
درخشش زالل عشق و محبت دل مجید را به آتش میکشید ،و گاهی این همه معصومیت و صفایش اشک به چشمان
مجید می نشاند.
دائم چنگال هیوالی بیم و هراس و شک و تردید به چیزی که نامش را نمی دانست با بی رحمی و جسارت گلوی
بلورین طال را می فشرد ولی خودش را محکوم می کرد که این حاالت نتیجه ی فشارهای دردناک گذشته نه چندان
دورش می باشد که با وجود اینکه زیر خروارها غنچه و گل محبت مجید مدفون شده اند گاهی از گوشه ای سَرَک
کشیده و آرامش او را بهم زده می خواهند .دودمان خوشبختی او را به باد دهند .با خود گفت می دانستم که روزی
اعصاب درهم شکسته ام بالی جانم خواهد شد ،باید آرام باشم تا کسی نفهمد من چقدر احمقم ،نباید بگذارم بگویند
خوشی زد زیر دلش .اینکارها هم بدرگاه خدا ناشکری است و هم نسبت به حقی که مجید به گردن من دارد ،نوعی
ناسپاسی و نمک خوردن و نمکدان شکستن به حساب خواهد آمد .باید خودم را نگه داشته و به زندگیم دل خوش
کنم!
ولی امان از وقتی که خوره بی اعتمادی به جان کسی بیفتد .این زخمی نیست که با جدال عالج شود نه تنها معالجه
نخوا هد شد بلکه عمیق تر هم می شود! به هر حال در میان این دو انسان که یکی بی خبر ولی مشکوک و دیگری در
جریان اتفاق های مکرر و خودساخته که از ابتدا باحماقت شخص خودش حاال به صورت غول های سر برافراشته در
گوشه و کنار زندگی خود می دید که چنگال های خود را دائم به عنوان تهدید به او نشان می دهند ،دلشوره ای
نامرئی درجریان بود .کشش و کوشش مجید را به جایی نمی برد و نه طال به او بی اعتنا بود و نه او لحظه ای از نثار
عشق و ایثار یک سر از پا نشناخته به معبودش باز می ماند .اما یک مانع نامرئی در جریان بود که انتقال انرژی مثبت
محبت مجید را به طال بسیار دشوارکرده بود.
مجید میدانست رل بازی نمی کند و الاقل در این صحنه از زندگی آشفته اش صادق می باشد ولی نمیفهمید برای چه
حرفهای خودش که به دل خود او نمی نشیند ،انتظار دارد برای طال دلنشین باشد؟ فراموش کرده و یا نیاموخته بود
که در جام بزرگ و بلورین عشق ،شاه ماهی محبت نمی تواند در آب آلوده و متعفن فریب و نیرنگ شادمانه
چرخیده و زنده بماند .برای ادامه حیات این شاه ماهی زالل یک رنگی و صفا الزم است ،که در یک قدح گلی هم
میتواند زنده باشد .مسئله تفاوت بین کاسه گلی و یا جام کریستال نیست ،اشکال کار محتوی است نه محتوا!
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روزها گذشتند یکبار دیگر مجید با اخطار مادرش به دیدن فرزند تازه متولد شده اش که با بی اعتنائی در زمان به
دنیا آمدن در آنجا نبود احضار شد .در حالتی بین غم و شادی که قادر نبودحاکمیت شادی را پذیرفته و یا فشار اندوه
و درد را پذیرا باشد به م نچستر رفت .زن و فرزند تازه به دنیا آمده اش از بیمارستان به خانه منتقل شده بودند .و او
برخالف دفعه پیش که سر و صدا راه انداخته و با مادرش درگیر شده بود کامالً عادی و با دست پر از هدیه و چشم
روشنی به اطاقی که همسرش در آنجا خوابیده و بچه را هم در کنارش گذاشته بودند راهنمائی شد ،به قدری بی
احساس و تفاوت و مصنوعی گفت قدم نو رسیده مبارک که واقعاً افتضاح شد ،و هر کس که در آنجا بود فهمید و به
رویش نیاورد.
ولی چون افعی زبان بی صاحب خاله حمیده هرگز از نیش زدن باز نمانده و خودی و بیگانه نمی شناخت،دوباره زبان
گرفت و گفت  :وا چه چیزها که آدم نمی بیند .مجید جان همین همسایه پهلودستی مستر پارسون و خانمش که به
دیدن سپیده و بچه آمدند از تو شاد و شنگول تربودند! بابا ناسالمتی صاحب پسری شده ای مثل رستم دستان و یک
دسته گل .طفلکم سپیده حق داشت که ده روز آخر حتی نمی توانست بنشیند! نگو خیال دارد یک پهلوان چهار و نیم
کیلوئی تحویل بابای بچه بدهد که این هم از بابا!
همه بچه های زایشگاه یک طرف و این پسرگل در طرف دیگر بود ،پرستارها عاشق او شده بودند ماشاءاهلل صورت و
هیکل این نازنین در چهار پنج روزه گی مثل بچه های دو سه ماهه به نظر میرسید! هزار ماشاءاهلل با آن موهای مشکی
و براق و صورت مثل گل خدا حفظش کند! و بچه را برداشته و جلوی مجید آورد .دل مجید حقیقتاً از دیدن خاله اش
به هم می خورد ،ولی آن که جلوی روی او بود فرزندش به حساب می آمد .با لبخندی بی رنگ به صورت کوچک
ومعصوم او نگاه کرد و در دل گفت یا حضرت عباس!
یک پسر درست عین کوچک شده ی خودش با همان مو و چشم و ابرو ،لطیف مانند خیال و مقدس مثل رویای یک
عبادت! تیری به قلب مجید خورد که آمیخته ای از درد و لذت همراه با غرور و دلبستگی یک پدر به خاطر داشتن
فرزندی بود .همه این افکار لبخندی به جلوه و گشادگی رنگین کمان در سینه آسمان برلبهای او نشاند و مطمئن شد
این بچه را دوست دارد .آهسته سرانگشت نوازشی به چهره گلبرگ مانندش کشیده و دست های کوچکش را لمس
و گرمای وجود او را به این ترتیب به قلبش منتقل کرد.
از این رویداد راضی و شادمان نبود ولی مطمئن بود که این موجود را بیشتر از همه اهل خانواده در این خانه دوست
می دارد ،حتی پدر و مادر خودش .و این دلبستگی برق آسا ارتباطی با رضایت و ناراضی بودن از مسئله را نداشت.
لحظه ای با خودش اندیشید اگر بچه طال هم که او آن را جالدانه به دست دوستش در نطفه خفه کرد مانده بود باید
حاال همین قدری ها می شد ولی قسمت نبوده که طال هم مادر بچه ای از او باشد! و به جای آن این یکی آمده.
نگاهش را از صورت طفلک کوچولو دزدید .نمی خواست سایه معصوم صورت او نقشی در ضمیرش بگیرد .دلش می
خواست همانقدر که از خودش متنفر بود از همه عالم تنفر داشته باشد ،درقلب سیاه و آلوده او جائی برای انعکاس
نور آسمانی عشق و یک رنگی وجود نداشت .او باخودفریبی خیال می کرد عاشق طال است غافل از این بود که نیاز را
با عشق اشتباه کرده .دوست داشتن ایثار می طلبد نه ادعا و او جز نثار مال که همیشه لذت خرج کردن آن بیش از
طال خود ش از آن بهره مند بود در کدام مکتب از خود گذشتگی گام گذاشته بود؟ مجیدخوشحال بود که فکر بشر
صدا ندارد و در درون قلب و مغز ،جان در گردش است و اگر لزومی داشت می شد برای همیشه خیال را زندانی
حلقوم کرد که از زبان بیرون نپرد تا کسی بازیرکی و موذیگری خاله حمیده هم از خواندن آن عاجز باشد.
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آشکارا دیده می شد که مجید ناآرام است ،مادرش در فرصت به دست آمده ای او را به باد مالمت وشماتت گرفته و
معنای کارهای بی معنی او را پرسید؟ و گفت کاش اصالً به یک بهانه تاخودت را پیدا نکرده بودی ،نمی آمدی! می
دانم این برخورد حمیده ی دی وانه را به جان من خواهد انداخت .گفته باشم خسته ام کردی مجید .مگر می شود این
همه سال تو خرابکاری کرده و من رفع و رجوع کنم .باور کن از غرغر حمیده جانم به لبم رسیده و همین امروز و
فرداست که دست پدرت را هم گرفته و از هرچه در اینجا دارم چشم پوشی کنم و به تهران فرار کنم .الحمداهلل
رشید خالص شد یعنی خدا به او رحم کرد که در مصاحبه رفتن ب کانادا قبول شد و رفت پی کارش ،واال مطمئن بودم
که باالخره روزی با حمیده درگیر شده و رسوائی به بار
می آورد که البته باعث و بانی همه این کارها تو بودی ،چون حمیده که دستش به تو نمی رسید هر چه پیش می آمد
اخم و تخم و فیس و افاده را تحویل آن مادر مرده می داد .رشید به من گفته بود که دیگر تحمل هم خانه و هم کامه
بودن با او را ندارد.
گردنم بشکند که خانه و زندگی چندین و چند ساله ام را ول کرده و دنبال حمیده خود و بچه هایم را آواره و در به
در کردم ،یکی نیست از من بپرسد زن حسابی نانت نبود آبت نبود انگلیس آمدنت چه صیغه ای بود؟ در حالی که
دستت در جیب خودت باشد و جرأت نکنی یک شاهی از آنرا بی اجازه خرج کنی! اینهم شد زندگی که تو آخر
عمری برای مادرت درست کرده ای؟ و مجید باالفاصله و بدون ذره ای احترام یا دلسوزی جواب داد اجازه بدهید
مادر جون بقول خودتان که همیشه بیجا و بجا به همه می گفتید وقتی جیک جیک مستانت بود فکر زمستانت بود؟
من ایندفعه بشما عرض کنم اگر منهم کمی ایستادگی نکرده بودم حاال باید با گوشه دستمال شما که دستتان است
اشکهایم را پاک می کردم ،چند دفعه من بشما گفتم بنشینید سرجایتان.
زندگی چندان دلچسبی نداشتیم ولی بهتر از این بود .راحت شدید؟ دو نفری توپ بستید به زندگی همه؟ واقعاً
عجیب است ماشاءاهلل طلبکار هم شده و می فرمائید همه اینها زیر سر من است! چه کار کردم؟ من شما را تبعید یا
حتی تشویق کردم؟ خودتان تصمیم گرفتید چون پول دارید باید زندگی بهتر هم در جای مهمتری داشته باشید .می
دانید با این حماقت چه به حال و روز خودتان و من آوردید؟ مطمئن باشید بازنده بزرگ این بازی اول خاله حمیده و
بعد من و شما هستیم ،من که چیزی به نام خانواده نداشته و مقام پدری هم ندارم اگر داشتم بدون درنگ قلم پای
شبنم و گردن کثیف آن پسرک انگلیسی را می شکستم!
اما چکنم که دختر من نوه خاله حمیده و سرکار علیه هم عقیده دارند مطابق حکم و مدل محیط باید زندگی کرد اگر
این را می فهمد چطور دفعه پیش که در تهران بود به همین یک وجبی های راه گم کرده نفهماند که اگر فرمول
تطبیق با محیط واجب االجراست چند روز دندان روی جگر گذاشته تا داستان مانتو و روسری آنهمه جنجال برانگیز
تلقی نشود؟ و مثل بقیه آدمها بی غرولند و ادا و اصول و اه و پیف و مثل بچه آدم رسوم آنجا را مراعات و بعد از
بازگشت به بهشت موعودشان دوباره ملکه برهنه جنگل بشوند.
در ضمن عرض کنم دیر به فکر افتاده ای چون آب رفته را نمی شود به جوی بازگرداند .مادرش متضرعانه گفت
یعنی عذر ما را می خواهی؟ خیال نکن می خواهیم بیائیم تهران و هوار سر تو بشویم آن خانه را تو خریده و بیشتر از
آنچه هم که می ارزید پول را در جا داده ای مطمئن باش هنوز آنقدر ته کیسه داریم که جائی برای خودمان دست و
پا کرده و رهین منت تو نباشیم اما حقش نبود که جواب مرا اینجوری بدهی باید می گفتی قدمتان روی سرم بفرمائید
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چشمم کور پدر و مادرم هستید اگر احتیاج هم دارید داروندارم در اختیار شما خواهد بود .الحمداهلل ما نه محتاج
هستیم و نه دست خالی!
عجب زمانه بدی شده این از اوالد آنهم از پاره تنم خواهر که خیال می کند حرف باید حرف او باشد او عقل کل بوده
و یک تنه حتی از عهده اداره دنیا هم بر می آید همین چند وقت پیش یعنی فکر می کنم پارسال بود که به من گفت
مجید منو نشناخته مشغول کارهائی هستم که آقا قید همه کاروبار را در تهران زده با پای خودش آنهم بدون دعوت
تشریف بیاورند اینجا .من اول نفهمیدم بعداً که بیا و برو را به بیمارستان و مطب دکترهای مختلف برای راه انداختن
مسئله بچه و قدغن کردن مصرف قرص ها را ش نیده و نتیجه اش را دیدم به او گفتم ای بابا واقعاً که تو شیطان را هم
درس می دهی او جواب داد از شیطان باالتر که پسر تو باشد را هم درس خواهم داد .کمی دلخور شدم چون این
چیزها به ما مربوط نمی شد ولی بعداً دیدم حوصله ندارم خسته شده ام از دست همه خسته ام دلم بیخودی شور می
زند.
چند وقت پیش با خواهرت رفتم پیش دکتر من که انگلیسی بلد نیستم که تنهائی بروم اینطور که خواهرت ترجمه
کرد فهمیدم به نظرم من مرض افسردگی گرفته ام ،گر چه می دانم این حرفها دکان است و افسردگی میکرب که
نیست سرایت کند نتیجه کارهای خود آدم و هجوم پشیمانی به دلیل انجام آنهاست .من می توانستم جلوی خودم را
گرفته و از زیر بار رفتن نقشه های بیهوده حمیده شانه خالی و خودم را خالص کنم که نکردم و حاال هر چه به عقب
بر می گردم دیوار پشیمانی را بلندتر می بینم خودم بهتر از دکتر می دانم من نه تنها مرض افسردگی گرفته ام به
بیماری بیهودگی هم مبتال شده ام چون همه چیز عوضی از آب در آمد.
زندگی با مدل اینجا ،حرکات بچه ها و خودسری هایشان ،و اسباب کشی پدرت و عمو محمود به سویت آنطرف خانه
بعد از رفتن برادرت که مثل دو غریبه در آنجا
برای خودشان زندگی جدا درست کرده و باور نمی کنی اگه بگویم حتی خودشان می خوند و می پزند و کاری به
کسی ندارند و خداتی اش را هم بگویم حق هم دارند سرکوفت حمیده گردن اسب عربی را هم می شکند چه رسد به
آن دو مرد مسن!
منهم جرئت نمی کنم بگویم بی انصاف هر چه در سفره داریم نان آن دو نفر است من و تو که می دانیم ارث پدری
جهازمان نبوده انصاف هم خوب چیزی است حاال که اختیار دستت افتاده نفس آنها این خود مختاری را بتو داده اند
نباید بگیری! هر چیزی حدی دارد.
مجید بدون دلسوزی گوش می داد فقط گفت رفیق نیمه راه شدی مادر جان! از اول زندگی خودت هیزم شکن اجاق
فتنه او بودی چطور شد و از ده و ایراد می گیری! آنوقتها که من میخواستم هشیارت کنم فورا حربه «شیرم را حاللت
نمی کنم» را علم میکردی ،اگر سر نداشتیم! اقال سامان داشتیم .شکر خدا حاال هیچکدام را نداریم و این نتیجه
کاردانی و خودسری دو بانوی عالیقدر فامیل فریده خانم و حمیده خانم بوده ،اقال خوشحالم که تو جازده ای خاله
حمیده هنوز از الدرم بلدرم نیفتاده .واقعا که از عجایب خلقت است و از او متنفرم دلم می خواهد سر به تن بی عقلش
نباشد.
فریده وحشت زده به این طرف و آن طرف نگاه کرد از سایه حمیده هم می ترسید! چون به قول او آنقدر وقیح و بی
چاک و دهن بود که کسی دلش می خواست با او در بیفتد .وقتی فهمید در امنیت بدون او بوده است ،بی تامل گفت:
خواهرم پاره تن و عزیز من است ولی من هم مثل تو از اومتنفرم برای اینکه کامال فهمیده ام باعث سرگردانی همه ما
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فقط او بوده است ،از رو هم نمی رود چپ می رود راست می رود می گوید تقصیر خود من است که همه را از آن
خراب شده کشیدم و بیرون آوردم اینجا که خوب و مثل انسان ها زندگی کنند عوض دستت درد نکند شده ام کلفت
بی جیره و مواجب!
مجید بجان بچه هایم اگر جز پشت رل نشستن و خرید کردن کاری بکند حتی دست به سیاه و سفید هم نمی زند
آشپزی و ظرفشوئی و جمع جور را که من می کنم نمی دانم هفته ای یکمرتبه از **** خرید کردن و یا دوبار گلی و
شبنم را به مکالس رساندن و در خیابانها پرسه زدن چقدر جیره مواجب دارد که او نمی گیرد؟ بابا به تنگ آمده و لب
تر نکرده ام .خدا از سر تقصیراتم بگذرد به ح رف او با پدر بیچاره ات هم در افتادم .بیچاره بدبخت مرتب در تهران
بمن می گفت اختیار ما که دست تو افتاده آتش بزن حراج کن و بیفت دنبال حمیده خانم اگر با سر ته چاه نیفتادی؟
ببین چه روزی می گویم حسرت همین آرامش و آسایش هم بدلت خواهد ماند! شما دو نفر اخالقا با هم فرق دارید
حاال خانه یکی نیستید دوری و دوستی بهتر است.
تو چطوری می خواهی بیست و چهار ساعته با او سر کنی؟ فقط خواسته گفته باشم مگر دختر بچه نادانی هستی که
این که رسم زندگی نیست بگو نمی آیم همین جا خواهم ماند .ما را آالخون واالخون نکن در این سن بهترین جا
ب رای آدم مملکت و شهر و دیار خودش است حتی زیر یک پرچم و یک حکومت مشکل است ،یک شیرازی به
اردبیل کوچ کند ،که آنجا هم وطن خودش است چه برسد به اینکه راه بیفتی از ایران بروی به انگلستان آنهم در این
سن! حاال وقت مرور خاطرات گذشته زندگی و دیدن آثار آن و دلخوشی به آنهاست نه اینکه مثل مرغ چریدن و
نوک زدن به علفزار همسایه و آب و دانه پیدا کردن ،و با هر صدا از جا جستن و بال بال زدن و ترسیدن!
به من التماس کرد ترا به خدا فریده جان عاقل باش دربه درمان نکن بگذار به زندگیمان برسیم .وای من چقدر
شرمنده ام که آن جوابها را که حاال رو ندارم تکرار کنم به او دادم و مثل احمقها نتیجه بیش از چهل سال زندگی را به
توپ بسته و آمدم اینجا ای قربان وجب به وجب خاک و کوچه پس کوچه های تهران بروم می دانم با من قهرند ولی
خاکشان را سرمه چشمشان می کنم تا مرا ببخشند.
آن چنان از صمیم قلب می نالید که دل مجید آتش گرفت و داد زد ای بابا مگر تحت تعقیب یا فراری هستی نه به
آمدنت نه به این همه آه و ناله بخاطر چیزی که خودت ریختی و پاشیدی و آمدی اینجا ،منزل تهران که سرجایش
است هر وقت خواستی تصمیم بگیر و راه بیفت و دو سه ماه بمان هوایت را عوض کمی شود حتما حالت هم بهتر می
شود اینکه زجه مویه ندارد!
نکند برای آنهم از مقامات باال یعنی خاله حمیده باید کسب تکلیف کنی و مرخصی بگیری ،اقدام کن اگر ریاست
موافقت فرموودند قدم روی چشم!
اوقاتی در زندگی پیش می آید که رشته امور از دست خارج می شود و هر تالشی برای نظم کشیدنشان بی نتیجه می
ماند و برای خانواده فرنود ،همان وقت بود همه ناراضی از یکدیگر و مدعی هم بودند ،غیر از عمو محمود و پدر مجید
سپیده هم وارد جرگه ناراضیان شده بود ،خودش تب داشت و بچه ناآرام می نمود مادرش می خزید و پرخاشگری
می کرد دو دختر بزرگش حتی به عنوان تظاهر هم شده یکبار به او سر نزدند .مثل اینکه خانواده را در دیگ پر آب
ریخته و روی آتش گذاشته که کم کم از زیر شروع به جوشیدن کرده و قرار را از همه بریده باشد.
فاصله بین آنها قابل چشم پوشی نبود ،و کسی نمی فهمید چرا اینهمه از همه دور شده اند؟ در حالی که همه در زیر
یک سقف زندگی می کنند! چون هر کسی دیگری را مقصر این اوضاع می دانست و به همین دلیل با کینه با یکدیگر
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ارتباط برقرار می کردند ،و خانه تبدیل به جایی شده بود با مساحت و سقف مشترک ولی نظرها و عقاید مختلف که
نتیجه آن رمیدن از هم بود.
بیشتر همه تنش آشکار بین فر یده و حمیده با سکوتی سیاست آمیز موج میزد .بهترین نوع زندگی در این میان
قسمت آقای فرنود و عمو محمود بود با برنامه ای مرتب خرید و گردش و پحت و پز دلخواه و به موقع تلویزیون و
روزنامه خواندن و همصحبتی و قرار کارهای نیامده را گذاشت نه انگار این طرف خانه و شلوغی آن و حتی مجید تازه
از سفر آمده به آنها ارتباطی دارد .بطور کامل وا داده بودند .نه در امور خود اجازه دخالت احدی را می دادند و نه
اظهار نظری راجع به ورود انواع و اقسام دختر و پسرهای همسن و سال گلی و شبنم و ریخت و پاش و لنگ و لگد
انداختن آنها را می کردند.
ب هترین زندگی را جدا از خانواده داشته ،و بیشتر از آن هم چیزی نمی خواستند دو سه بار که خاله حمیده محل
زندگی مجزای آنها یورش برده بود که به قول خودش حال آنها را بگیرد آن چنان مودبانه و تحکم آمیز عذرش را
خواسته و بیرونش کردند که صدایش در آمده بو که خوشم باشد ،مستاجرین بی مال االجاره ادعایشان بیشتر از
آنهاست که سر ماه پولشان را در پاکت گذاشته و دو دستی به صاحبخانه می دهند .اما نه این حرفها و نه توهین های
دیگر نتوانستند در برنامه آن دو مرد یک ذره تغییر دهند .قفل و کلید سوییت منزل را عوض کرده و فقط خودشان
آنرا داشتند یعنی جنگ سرد بین اعضای یک فامیل آغاز شده بود.
مسافرت مجید بیشتر از معمول طول کشید سپیده نحیف و مریض و بچه بسیار مورد توجه او قرار گرفته بود ولی
باالخره باید برمی گشت صرف نظر از هزار کار و گرفتاری دلش برای دیدن دلبر پرمی کشید .نام شهر تهران که
طال در آن بود حالش را منقلب می کرد ،بدطوری گرفتار او بود و باالخره مجید برگشت!
عجیب بود که احساس می کرد تمام رویدادهای منچستر مثل عکس برگردان به وجودش چسبانده شده و هر کسی
با نگاهی دقیق به او می تواند همه را دیده و تفسیر کند .با شیفتگی به منزل برگشته و مانند همیشه طال را منتظر و
دلفریب و معصوم دید آنقدر از خودش بدش آمده بود که افکار درونش بر اعمال بیرونی او تاثیر گذاشته بودند
بطوری که طال در دو سه روز اول فهمید چیزی در درون مجید فرو ریخته و ویرانی به بار آورده و تمامی دگرگونیها
ی او نتیجه بیماری قلبی و کارهای انب وه و بیشتر از حد مجاز برای او دانست مسئله را با دکتر سعیدی و شیرین مطرح
کرد ولی جواب درستی دستگیرش نشد چون تعریف طال از آنچه او را نگران می کرد شباهتی به بیماری جسم
نداشت و بیشتر مربوط به آشفتگی روحی به نظر می رسید که می شد آن را تا حدی معقول و ترس از دوباره در
بستر افتادن و غیره تعبیر کرد.
با شناختی که از فرنود داشتند بعید به نظر می رسید که او زندگی دلپذیرش را با طال که بنا به گفته خود او عاشق
لحظه های آن بود از هراس موهوم حادثه نا معلوم اینطور در تشویش بگذراند حدس زدند احتمال اشکال مالی هم
هست ،ولی با ر یخت و پاشهای مجید عاقالنه نبود ،ولی مسلم بود که در ماهای اخیر تبدیل به مجید دیگری شده بود
مهربانی و سرسپردگی او به طال بجای خود بود ولی به نظر طال مجید همیشگی نمی آمد و بدترین قسمت این ماجرا
سردرگمی فرنود ،خیره شدن طوالنی مدت به گوشه ای از سقف بود که طال با کمک ساعت روزی آنرا در حدود
هشتاد دقیقه محاسبه کرد ولی به روی او نیاورد.
یک ماه و نیم بعد مجید وطال دوباره راهی مسافرت شدند و این بار هم طال ده روزییش دختر عمه اش مریم بود و
فرنود ظاهرا سراغ جلسه و سفارش جنس و غیره و در حقیقت به منچستر رفت! همان بلبشوی همیشگی در خانواده
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حکمفرما بود .این بار شبنم اصال در شهر نبود گفته شد برای شرکت در اردوی پیشاهنگی سه چهار روزه با مدرسه
رفته اند شهر دیگری و البته مجید نپذیرفت و باور نکرد.
گوشزد پدرش راجع به خودسریها و اعمال دخترک مانند پتک برسرش فرود آمد! تا جائیکه به مدرسه رفته و پرس
جو کرد و فهمید دروغ بزرگ سال را شنیده چون آنها بدون نامه کتبی از خانواده کسی را به اردو نمی فرستند ،و
گفتند حاال هم موقع اردو نیست و مجید فهمید از یک الف بچه رو دست خورده!
وقتی سه روز بعد او به منزل بازگشت و مورد سئوال پدرش قرار گرفت جواب داد ،رفته بودم گردش سه روزه ای
در برایتون بکنم ،مگر برای شما فرق می کند من با چه کسی و کجا رفته بودم؟ چون اگر تفاوتی داشت ما مثل مردم
پیش خانواده مان بودیم نه اینکه یکی در تهران و یکی در انگلستان و حاال که این حرفها نیست شما چرا آنقدر
حساسیت نشان می دهید؟
مجید مادر مرده آنقدر جا خورده بود که بی هیچگونه جوابی سیلی جانانه و ناخودآگاهی به صورت دخترک بی
حیاییش خوابانده بود که بازتاب آن بزرگترین الم شنگه و هیاهوی بیشتر و ناآرامی در محیط خالی از آرامش و مملو
از سرو صدای فراوان زندگی بی سرو ته و بدون قانون و انضباط آنها شده و دوباره سرو صدای خاله حمیده را در
آورده بود؛ که والدین واهلل باید بگویم از کالهدوزی پف و نمش را بلدی ،سرت را می اندازی می روی پی کیف
خودت ،وقتی هم که مثال به اسم سرکشی پیدات می شود مشت و لگد سوغات می آوری!
نه بابا! اینها خریدار ندارد جز ای نکه خودت را از چشم بیاندازی خیال نکن پدری می کنی گفته باشم که دشمنی می
کنی و همه زحمتهای ما را به باد می دهی .از این طرف بچه کوچک بزرگ و خوش چهره شده بود و کامال تندرست و
تپل و دوست داشتنی و در سه ماهگی مثل بچه پنج ماهه بنظر می آمد!
مجید دلش برای این موج ود بیشتر از همه می سوخت که بسیار بی ربط و بی جا بود ،چون یک بچه کوچک بدون
آزار که دو سه نفر دائم مراقب او هستند که دل سوختن ندارد .شبنم و گلی خودسر بیشتر مشمول این احساس
بودند که در بی خبری خانواده از یاد رفته بودند!
روزگار همچنان به سیر پایان ناپذیر و غ یر قابل توقف خود مشغول بود .ماهها گذشت و در این مدت مجید دو سه بار
به دیدن خانواده رفت آنقدر دلمشغول و نگران بود که فقط یکبار طال همراهیش کرد و هر مدت توقف او در خارج
طوالنی تر می شد هیچ راهی برای پی بردن به علت تشویش و سردرگمی او بنظر کسی نمی رسید.
نزدی کترین دوست او در جمع خانواده تهرانی از اول مسعود بود ماموریت کشف ماجرا را به عهده او گذاشتند و او
هم در یک فرصت کوتاه که با مجید بود با دلسوزس و صمیمیت گفت مجیدجان تو بکلی از این رو به آن رو شده ای
شاید خودت متوجه نیستی! ولی طوری شده که توجه همه را جلب کرد ه ،آیا گرفتاری کاری ،درگیری و چیزی نظیر
آن آزارت می دهد؟ چرا الاقل به من نمی گووی باید مطرح کرده و مورد حمایت قرار گیری نه اینکه با پنهان کردن
آن دقیقا یک مشت
مدعی برای خودت درست کنی .اینکه تو خودت نیستی قابل انکار نیست .مریضی یا حرفی راجع به سالمت خودت
شنیده ای؟ ورشکست شده ای یا مقروضی؟ بگو به هر حال این اتفاقات برای بیشتر انسانها اتفاق می افتد بهتر است
بازگو شود تا سوء تفاهم ایجاد نکند و اینکه تو همسرت را از همه دنیا بیشتر دوست داری کسی شکی ندارد و رفتار
ترا همه با او می بینند و بدون تردید شاهد شیدایی و شیفتگی تو و تفاهم کامل شما دو نفر هستند.
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پس قضیه هر چه باشد ،معنوی نمی تواند به حساب بیاید احتمال آشفتگی مادی هست که آنهم اهمیت ندارد روزگار
هزار بازی دارد یک روز انسان ها با متل و منال فراوان درگیر اند که نمی دانند آن را چگونه جابه جا و خرج کنند و
روز د یگر قصه مادیات آدمها را بازیچه خود می کند که باید فکر کنند چطور کم و کسری را جبران و کارها را به
ردیف بکشانند! در این موقع بهترین یارو یاور اوال همسر و بعدا هم فامیل و دوستان هستند.
شکر خدا تو بهترین زن دنیا را داری و اگر ما را هم قابل بدانی قوم و خویش های بدی نیستیم و به مرحمت خدا یک
سپاه هم دوست و آشنا داری چرا تنهایی خودت را غرق دریای اندوه کرده ای؟ در حالی که الاقل ده ها قایق نجات
در اطرافت پارو زنان منتظر اشاره تو هستند! حرفت را بگو کم کم داری همه را نگران و مخصوصا طفلک معصوم
طالی نازنین را خون به جگر می کنی.
شاید متوجه نباشی ولی حتی علی آقا باغبان ما هم سوال می کند آقای مهندس حالشان خوب شده؟ اینهمه خارج می
روند و بر می گردند اگر نگران قلبشان هستند خوب مثل بقیه باطری بگذارند الحمداهلل هم پول دارند و هم دائم
خارج هستند و به نظر او هرکس ناراحتی قلبی و سابقه آن را دارد باطری گذاشتن می تواند دوباره سالمتی اش را به
دست بیاورد .مقصود این حرف نشان دادن توجه همه به تغییر ظاهری و رفتار تو است ،که بی نهایت نگران کننده و
سوال برانگیز شده بطوری که همه فامیل داوطلب یافتن علت این تحول ناپسند کردار بی تظاهر تو شده اند!
فکر نکنی کسی گله ای از تو دارد همیشه آقا بوده و هستی ولی حاال آدم دیگری به نظر می آئی ،خالی و سرگردان،
به عرضت برسانم.
اگر بد تعبیر نکنی صنار سه شاهی دستم هست شاید باعث گره گشائی مختصری شود ،اگر گره ای در کارت پیدا
شده باشد.
مجید دقیقا گوش می داد با همه جان و قلب حرف ها را شنید و بلعید و از صفای آن جمع بیشتر دلش آتش گرفت و
ترسید ،با خودش تصور می کرد اگر اینها بفهمند که یک بچه هفت هشت ماهه در طول این ابراز عشق و عاشقی و
کشته مرده گی که دائم نثار طال و انهم از صمیم دل و بدون هیچ تزویری می کرده در دامان زنی که اظهار داشته بود
سالها پیش از او جدا و فقط گهگاهی سری به تنها فرزندش که در آنجاست می زند گذاشته و در سن باالی پنجاه
سالگی بچه سومی را هم به خانواده اضافه کرده باید چه خاکی به سرش بریزد؟
اینها که نمی فهمند درد او عذاب وجدان و فشار آن است که دست از سرش بر نمی دارد می خواست رل بازی کند و
همینکار را هم می کرد ولی ناخودآگاه گاهی به فکر فرو می رفت مه چیز قابل توضیح بود جز اینکه بگوید به خاطر
جلب اطمینان خانواده اش که موجودیت آنها را که در حالت تداوم و مانند یک خانواده به دیگران اعتراف نکرده بود
رفت و آمد مکرر داشته و حاال هم بچه ای بغل مادرش نشانده!
واقعا غیر قابل تصور و باور می نمود و این درد آشفتگی مجید بود و ایکاش این پریشانی به همین جا ختم می شد و
دنباله آن دردی نبود که کوه الوند و دماوند هم در مقابل سنگینی آن کمر خم کند!
در آخرین سفری که مجید به منچس تر رفته بود متوجه شد که پسرک معصوم کوچولو که نام فرید را هم روی او
گذاشته بودندبزرگ و شاداب و درخشان تر از سن خود به نظر می رسد .فقط مثل بچه های دیگر که در این مقطع
سنی باید بنشینند و یا حتی زودتر از موعد احتمال ایستادن آنها هم دیده شده نیست .درشت و سنگین و سالم به نظر
می آید ولی غیر عادی و به مادرش گفت ،فکر می کرد آنها متوجه نشده و چون دائم فرید را می بینند نمی فهمند
چقدر بزرگ و ذر ضمن چه بچه خوش صورت و بی نظیری شده!
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حرفهایش که تمام شد مادرش زار زار شروع به گریه کرد و گفت پس تو هم فهمیدی؟ چند وقت است که از تو قایم
کرده ایم این بچه هر ماه کنترل می شد دکتر او به خاله حمیده و سپیده گفته بود که دقیقا نمی تواند اظهار نظر کند
مگر همه آزمایشات الزم را روی بچه انجام دهند تا بتواند شک و تردیدی را که راجع به سالمت او دارد تائید کند
بعد از همه این کارها اینطور به نظر می رسد که این طفلک اشکال دارد ،اگر بدانی چند دفعه این یک الف بچه را به
بیمارستان برده اند و اگر بدانی دل همه ما چطوری جوش می زده که باالخره چه می گویند؟ البته خدا کریم است اما
این طور شنیده ام آنهم نه واضح و مستقیم می گویند مقداری عقب افتادگی ذهنی دارد که ابدا به سالمتی جسم او
مربوط نیست چون طفلکم خوب می خورد و خوب می خوابد ولی از سایر عالئم رشد ذهنی خبری نیست!
خواهرت پنهانی به من گفت در اثر ازدواج های فامیلی گاهی از این نارسائی ها اتفاق می افتد ،البته من قبول ندارم
چون شما دو بچه دیگر هم داشتید شبنم یک سالگی راه افتاد و گلی در نه ماهگی می ایستاد ،اگر قرار بود باید آنها
هم همینطوری می شدند ولی خواهرت می گوید دکترها گفته اند هیچ جیز در خلقت قابل پیش بینی نیست نه
سالمتی نه عقب افتادگی و به غیر از آن تنها مورد این بچه نیست ،خیلی ها سه فرزند دارند که یکی از آنها این طوری
است و دو نفر دیگر مثل همه مردم هستند.
خاله حمیده پرس و جو کرده می گویند در امریکا بیمارستانی هست که این طور بچه ها را درمان می کنند فکر می
کنم همه کارهایش را هم کرده اند از من نشنیده بگیرخودش خواهد گفت ماه دیگر با سپیده و فرید می رود آمریکا!
خدا کمکمان کند همین یک درد را کم داشتیم.
مجید دیگر نشنید درست حدس زده بود ،این پسربچه شیرین اشکال بزرگی داشت ولی چرا؟ مسئله خون و فامیلی
نمی توانست اینهمه فاجعه بیافریند! مگر شبنم و گلی عقب افتاده بودند که این یکی باشد .آه از نهاد فرنود درآمد
بدون اطمینان از گفته مادرش و تائید دکتر و یا تصدیق خاله حمیده و همسرش فهمید که چه خاکی به سرش ریخته
شده!
مات و متحیر نگاه می کرد و بعد آن چنان در هم کوبیده و مچاله شد که بی اختیار از روی مبل بلند شده و روی زمین
نشست و سرش را به آن تکیه داده و شروع به گریه بی امانی کرد که سوز و غم آن مانند دشنه به قلب دردمند
مادرش هم نشسته و او را هم گریاند.
خیلی بدتر و غم انگیز از خود او با ضجه و زاری و سروصدا شیون مجسمی با یکدیگر بپا کردند .تجسم فاجعه مجید
را لرزاند ،این دیگر چیزی بیشتر از همه توان و خویشتنداری او بود فهمید که پایان آرامش و انتهای دنیای موجود
شروع شده و نمی توانست حدس بزند گستردگی این طوفان چه بناهائی را در هم خواهد کوبید؟
در این موقع خاله حمیده وارد شد و او هم از دیدن دو دردمند مشترک با همه خشونت و خویشتن داری به گریه
افتاد! ولی دوباره دیو درونش حاکم بر چند لحظه تحکم خوی انسانی او شد .بدون ترحم رو به مجید کرد و گفت :ننه
من غریبم بازی در نیاور معلوم نیست چه خبر است؟حتما می دانی که آبغوره می گیری! شاید هم
گریه ات نمایش است فرق نمی کند پدری که نکرده ای اقال دست و پایمان را نگیر و نفوس بد هم نزن ،چون اصال
معلوم نیست که تشخیص دکترهای اینجا تا چه حد درست باشد ما کارهایمان را کرده ایم و بچه را می بریم آمریکا
اگر دلت خواست بفرما و اال مثل همیشه بنشین و منتظر باش تا شسته و رفته تحویل بگیری.
فشار دائم روی اعصاب ناآرام مجید و نتیجه اقدامات بی مطالعه خاله حمیده که زندگی بی ثمر و خالی ولی الاقل بی
تفاوت او را حاال به صورت صحنه کار زار درونی خویش کرده بود در یک لحظه مبدل به عصبانی باور نکردنی و غیر
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قابل پیش بینی شد به طوری که مجید مچاله و تکیه کرده به مبل در چشم به هم زدنی از جا جست روبروی خاله
ایستاده و یقه بلوزش را گرفت و با صدا یی مثل خرخر یک آدم در حال خفه شدن گفت بس می کنی یا بکشمت و اقال
این چند نفر را از شر وجودت خالص کنم؟
حمله به اندازه ای ناگهانی و برای حمیده دور از ذهن بود که تا چند ثانیه نفهمید چه شده؟ فوری نیروی پنهانی و
شرور خود را بازیافته و چنان فریادهای استغائه آمیز کمک کنید به دادم برسید را از ته حلقوم به گوش همه رساند
که هر کس در آن خانه بود سر از پا نشناخته حتی عمو محمود و پدر مجید هم خودشان را به سالن رساندند!
خاله حمیده بعد از ان همه جیغ و داد مثل چوب خشک خودش را به زمین انداخت و با تشنج ساختگی واقعا باعث
حیرت و دستپاچگی اهل منزل شد بدبختانه در آن لحظه بخصوص بر خالف معمول همه در خانه بودند ولی کمی از
کم و کیف قضیه خبر نداشت!جز خاله حمیده و مجید و فریده ،عمو محمود با هراسی آشکار پرسید چه شده وخاله
فریده جواب داد چیزی نیست فشارهای عصبی چند وقته و مریضی بچه و سنگینی مسئولیت حال خواهرم را به هم
زده! ولی حمیده نگذاشت حرفش تمام شود فریاد زد دروغ میگوید مجید می خواست مرا بکشد و اشاره به دکمه
کنده شده بلوز و جا دکمه پاره شده آن کرد.
همه مات و مبهوت به صحنه نگاه می کردند .یعنی چه که مجید تازه وارد می خواسته او را بکشد؟ و از چه بابت اقدام
به دست به یقه شدن با او کرده؟
هنوز مجید ساکت بود و نگاه پرسشگر حاضرین را تحمل می کرد ولی طول نکشید به طرف خاله اش راه افتاد و
همان طوری که او را دراز به دراز وسط سالن خوابیده بود رسیده و با نوک کفش لگد نه چندان مالیمی به پهلویش
کوفت و گف ت راست می گوید می خواستم او را بکشم به دادش رسیدی ولی خوب است خودش و شما بدانید این
دفعه نشد اما دفعه دیگر از دستم در نخواهد رفت!
زندگی همه را به باد و مرا خانه خراب کرد دو دختر بدبختم را به اسم تربیت و فرهنگ باال به اینجا آورد و دو ولگرد
خودسر تحویلم داد و آخر سری هم هم مثل کارگردان نمایش عروسکی دختر احمقش را وادار کرده که بعد از ده
سال بچه راه بیاندازد دوبار مورد ترحم خدا قرار گرفته بودیم و یا نمی دانم چه شد که دو بچه طبیعی و عادی بوجود
آمده و بزرگ شدند اما سومی که با مدیریت حضرت علیه و بدون مشورت با هیچ کس ساخته وپرداخته شده طوری
به دنیا آمده که دودمان همه را به باد خواهد داد مگر کور و یا کر هستید که فرید یک بچه عقب مانده است؟
با این بدبختی چه باید بکنیم؟ کمر همه را شکست بیچاره شدیم حاال هم عوض چاره جویی و دل به دل من دادن
دوباره شده رئیس و تصمیم گرفته تشریف نحسش را ببرد آمریکا راه عالج پیدا کند و متلک هم می گوید من هم
حقش را که خیلی کم بود کف دستش گذاشتم .اگر بیشتر حرف بزند نفسش را خواهم برید و کاش این کار را سال
ها پیش کرده بودم که وقتی زیادتر از حق و اندازه اش ادعا می کرد با یک مشت ولگد از صحنه زندگیم بیرونش می
کردم که حاال مجبور نشوم مثل یک سگ بکشمش.
حالتی که به حاضرین دست داد چیزی بیشتر از حیرت و کابوس بود ،همه تقریبا باخبر شده بودند که نوزاد مشکل
دارد ولی به این واضحی نمی دانستند خاله حمیده نگذاشته بود که اشکال آن طفل معصموم به گوش همه برسد!
مجید ا سرار را فاش کرده و بدون اطمینان به واقعیت مسلم از اینکه بچه توانایی نشستن و حتی با کمک و همراهی
قدرت ایستادن روی دو پا را ندارد فهمیده بود که فاجعه ای اتفاق افتاده که قدرت تخریب آن را بیش از بمب و
موشک روی وجود و زندگی خود و اطرافیان باید بپذیرد.
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الاقل وی رانی بمبترمیم شدنی است با معجزه و پول و پشتکار و وقت بسیاری از خرابه ها را می توانست در هم کوبیده
و بجای آن بناهای رفیع و باغهای پر گل و گیاه بسازد .مگر ادعای مهندس بودن را نداشت اما به کمک و دانش کدام
طبیبی باید امیدوار باشد که چهار ستون این بچه بی زبان را که مثل یک تکه گوشت در کالسکه اش افتاده محکم و
استوار کند تا بتواند مانند بقیه آدم ها راه برود بنشیند و بخوابد و زندگی کند؟
درون مجید آن چنان آشوبی برپا بود که دیگر قادر نبود بفهمد کیست و چه باید بکند یک بچه عقب افتاده و دو
دختر خودسر و پدر و مادری بی خبر و از همه بدتر همسری بی هدف و بی مسئولیت و اژدهائی بنام مادر زن در این
گوشه دنیا دوره اش کرده خودش پای بند عشق افسانه ای به همان زن که بنام همسر و بدون خبر از اینهمه فاجعه
رنگارنگ در انتظار بازگشت او برای ادامه زندگی رؤیایی خودشان نشسته بود و اینها متعلقات او در دنیای پر هرج و
مرج خود ساخته اش بودند .دقت و فکر کرده و به نتیجه رسید و دید که دیگر قلب و احساسی ندارد که در آن عشق
به معنای کالم مقدس آن و یا نفرت و انتقام وجود داشته باشد!
او انسانی تهی از احساس و قلب شده بود و می دانست که یکی از فاکتورهای اصلی عشق ورزیدن بهمه مخلوقات خدا
و موجودات طبیعت و کوه و دشت و لذت بردن از جذر و مد دریای بیکران زندگی ،در درجه اول داشتن آرامش
درون است که ذره ای از آن را ندارد! مگر با دلهره و نگرانی می شود به تماشای زیبائی های جهان و یا جلوه بی نظیر
محبت دلها نشست؟
با اند وه بسیار نتیجه گرفت که خودش مانده با کوهی از گرفتاریها که نه پنهان کردنی و نه رها کردنی هستند! او
بیشتر از همه افراد فامیل در هم جوش و بی فکر خود تصویر روشن آتیه را در آئینه کدر عقلش می دید! دست و
پای او برای فرید فرزند نوزادش نمی لرزید و فرقی با آن دو دختر نداشت .فقط می دانست که این طفلک اسیر
دژخیم بی رحمی است که مجال نخواهد داد مثل همه بفهمد یا راه برود حتی حرف بزند و این مسئله ای است که مثل
زنجیر و طناب بدور موجودیت او پیچیده و زندگی معمولیش را غیرممکن خواهد ساخت!
یادش آمد که مادر بزرگش تکیه کالمی داشت که اکثراً در مناسبت های مختلفی به همه می گفت که گرسنگی
نکشیدی که عاشقی یادت برود .آنوقتها مجید از خودش می پرسید کهمسئله شکم چه ربطی به این حرفها دارد و
حاال می فهمید مقصود خوردن و سیر شدن نبوده چون با یک لقمه نان هم می شود رفع گرسنگی کرد حتماً قصه روح
و رو ان خالی مورد نظر بوده که واقعاً نه تنها عاشقی بلکه اصل موجودیت و زنده بودن را هم از یاد آدم ها می تواند
شسته و با خود ببرد.
روزی مجید شخصاً با مادرش و سپیده به بیمارستان کودکان بسیار مجهز لندن مراجعه و فرید کوچک مورد معاینات
فراوان و دقیق قرار گرفت .کسی او را ناامید نکرد ولی امید و وعده ای هم به او ندادند و وقتی صحبت امریکا و غیره
را مطرح کرد به او گفتند در حالتهای اضطراری باید به هر دری زد شاید کمکی باشد و این خود جواب رد غیر
مستقیمی بود که به او گفته شد .پیشرفت علم کمک زیادی به بهتر زندگی کردن این نوع بچه های مریض کرده و در
نزدیکی فالن شهر آسایشگاه مجهزی وجود دارد که پذیرای کودکان زیادی از همه دنیا با بهترین مربیان و
مددکاران است البته با هزینه زیاد که برای مهم میسر نیست اگر قدرت مالی مناسبی دارید این شانس را هم امتحان
کنید و الزم نیست به امریکا بروید چون سالیانه دو بار همین بیملرستان بهترین متخصصین امریکائی و فرانسوی و
آلمانی را تشکیل کنگره و مطالعه وضعیت بیماران دعوت می کند .اگر آنها موفقیتی بدست آورند شامل بهبود همه
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کودکان دنیا خواهد شد و این دلداری موج سرمای ناامیدی را بیشتر به دل می نشاند تا گرمای امیدواری را به جسم و
جان!
بهر حال زلزله ای شده و در پی آن سیل بنیان کنو خانه خراب کن پایه های لق زندگیش را شکسته و راحتی خیال
مختصری را هم که داشت در هم کوبیده و با خود برده بود .بدون شک خداوند اَشد مجازات را برای او در نظر
گرفته و راهی هم باقی نگذاشته بود اگر بچه سل و یا سرطان داشت مثل همه بیماران تحت مداوا قرار می گرفت،
دست آخر یا نجات پیداکرده و یا می مرد .ولی این گرفتاری لعنتی چیزی سنگین تر از تصور عاقبت آن بود.
می دانست که این درد بی درمان نه عالج دارد و نه پایان زودرس ،خیلی ها پنجاه سال یا بیشتر هم با همین وضع
عمر می کردند ،با رشد کامل جسمی ولی بدون تکامل مغز که سلطان و فرمانده فکر است و عجب دردناک و تأسف
انگیز می توانست باشد.
با قلبی ریش و پریشان دوباره به منچستر برگشتند و منتظر گذشت زمان جابجا شدند .در انگلیس یک عده که بنام
خانواده دور هم زیر یک سقف جمع شده بودند غیر از حمیده و دخترش سپیده ،دیگران حتی با یکدیگر سالم و
احوالپرسی هم نمی کردند .فرنود با دو هفته تاخیر به تهران بازگشت.و اما در تهران طال فرنود را آنقدر در هم
کوبیده و بدبخت و مستاصل دید که دلش فروریخت.بنظر او مجید ده سال پیر شده بود.مقداری موی خاکستری که
قبال نبود در البالی موهایش کامال و بطور مشخص دیده می شد و طال تعجب کرد و
با خودش زمزمه کرد خدابا مگر در یک ماه می شود کسی آنقدر تغییر قیافه داده و شکسته به چشم بیاید!
مجید خیلی سعی کرد و حتی از جانش هم مایه گذاشته بود که مثال خودداری کند .ولی مگر مردم کور یا بی عقل
بودند که نفهمند او داغان شده است.مثل همیشه قضایایی جور کرد و به ردیف کشاند و تحویل جمع داد و آن را
مریضی
وحشتناک قلبی خودش عنوان کرد که یک هفته در بیمارستان آمریکایی پاریس بستری بوده و تشخیص داده اند که
بیماری سنگین قلبی دارد و شاید مجبور به پیوند و غیره شوند.در صورتی که ایندفعه او فرانسه نرفته بود .دوباره
دروغ
می گفت و با خنده ای بدتر از گریه اضافه کرده بود میل ندارم در اوج خوشبختی بمیرم .دلم برای طال تنگ می شود
.فامیل و بدتر از همه طالی بی خبر را گریانده بود.
وضع زندگی آنان بطور مشخصی دگرگون شده بود.البته مجید همانطور مشتاقانه و بیشتر از همیشه و این بار با
حسرتی آشکار روزی چند بار و در هر فرصت به طال می گفت او را به اندازه همه عالم دوست داشته و میل ندارد او
را از
دست بدهد!طال معنی این حرفها را نمی فهمید اگر مجید مریض بود قرار نبود طال بمیرد آنکه از دست می رفت
فرنود بود ولی هرگز دلش نیامده بود به روی خودش بیاورد و همیشه می گفت مجید این حرفهای تو ممکن است
مرا
بکشد!خواهش می کنم تمامش کن...
هزار ها انسان با قلب مریض زندگی می کنند و با توکل به خدا خوب می شوند .تو خودت و مرا زودتر از موعد
خواهی کشت.
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خودت می دانی که امید زندگی و بهانه ادامه آن برای من هستی ،چرا می خواهی آنرا از من بگیری؟ این تو بودی که
باعث آشتی من با دنیا شدی اگر فکر می کنی بیش از لیاقتم به من عشق و محبت نثار کرده ای آنرا از من بگیر ولی
نمیر و حرف آنرا هم نزن من نمی خواهم حتی تصوریکروز بدن تو زنده بودن را به مغزم راه بدهم .چرا این همه
صحبت مرگ و از دست دادن و ریختن و پاشیدن را می کنی؟
مگر نمی دانی واقعاً در دنیائی با این وسعت من فقط ترا دارم چرا دل مرا خون می کنی؟ اینکار نه تنها بی انصافی
است بلکه از آدمی مثل تو بعید و غیر قابل باور است! یا شاید اشتباه کرده اند .من با سعید حرف می زنم بهترین
دکتر قلب را می شناسد وقت می گیرم و پیش او هم می رویم مگر دکتر بیمارستان امریکائی پاریس استغفراهلل خدا
است که برای تو تعیین طول عمر کند حاال خواهی دید که دکترهای ایران نه تنها چیزی کم ندارند بلکه در مواردی
دقیق تر و بهتر از همه دکترهای ایران هستند!
فرنود بسیار سریع جواب داد ابداً از این کارها نکن بگذار به قول تو فکر کنم که شاید اشتباهی شده همینطوری هم
من قطع امید کرده ام چه رسد به اینکه این طرف هم تأیید نظر آنها را بدستمان بدهند .من باید دوباره یکماه دیگر
برگردم و چک آپ مجددی داشته باشم بلکه پیشرفتی در سالمتی قلب بی صاحابم بچشم بیاید .طال فوری گفت البته
ایندفعه من هم خواهم آمد فراموش کن که تنها بگذارم بروی .همه جا همراهت هستم.
مجید گفت یعنی یک هفته من در بیمارستان ممنوع المالقات و تحت نظر هستم تو می خواهی در پاریس و در یک
هتل بمانی و مرا بیشتر نگران و پریشان کنی؟ فعالً راجع به این مسائل حرف نزنیم تا آنوقت خیلی مانده شاید هم
نرفتم ولی طال ول کن نبود چشم های درخشان زمردی نیلی بی نظیرش به نم اشک نشست و ستاره های شکسته
براق و نور انی شناور در آن دریای تماشائی مجید را مبهوت جلوه و جالل آنهمه زیبائی و صفا کرد .طال با مالیمترین
صدا که مثل آواز آرام فرشتگان قصه ها بود گفت مجید ترا خیلی دوست دارم از همه عالم بیشتر! نه تحمل دوری و
نه مریضی ترا دارم.
این طرز صحبت و آهنگ کالم او خرمن هستی مجید فرنود را ،اگر هم چیزی از آن باقیمانده بود به آتش کشاند.
دست طال را گرفت و بوسید روی چشمش گذاشت و گفت عزیز دلم من در زندگی بارها خالف کرده و دروغ گفته ام
اما یک واقعیت انکارناپذیر مانند موجودیت خورشید با همان نور و درخشش روشنگر همه تاریکی وجودم بوده و
خواهد بود و آن عشقی است که به تو دارم زالل و درخشان .قبول کن این حقیقی ترین حرفی است که در عمرم گفته
ام در این ادعا تردید دارم و نه تزویر واقعاً ترا دوست دارم باید قبول کنی که هر اتفاقی در زندگیم بیفتد سر سوزنی
نخواهد توانست مهر و محبتم را نسبت به تو کمتر کند! شخصاً می دانست این حقیقی ترین حرفی بود که به آن
اعتراف می کرد!
رابطه آنها تغییر محسوسی کرده و یک دیوار شیشه ای شفاف بین آنها تا بلندای کهکشان کشیده شده بود همدیگر
را دیده و در کنار هم بودند ولی مگر از ضخامت شیشه صدا رد می شود که به دل بنشیند؟ فقط حرکت لب ها بود که
خیال می کردند صحبتی با هم دارند واقعاً مثل فریاد زیر آب.
زمان دوباره رفتن مجید رسید طال اصراری برای همراهی مجید نکرد .رضایتی ناخودآگاه به آنچه او را راضی می
کرد ،در قلبش جوانه کرده و منطقی هم به نظرش رسید که یک هفته یا ده روز خود را زندانی اطاق هتل نکند .اگر
قرار بود تلفنی از حال مجید با خبر شود امنیت دیار و خانه که بیشتر بود .فرنود قول داده بود هر روز او را از حال
خود با خبر کند چه فرق داشت این خبر از شش هزار کیلومتر و یا هزار متر دورتر برسد ؟
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فرنود دوباره به ماتمکده منچستر وارد شد هیچ تغییری در بچه بچشم او نخور قرار هم نبود فقط معجزه می توانست
کارساز باشد که آنهم نشده بود.
دو سه روز بعد مادرش به او گفت ببین مجید جان حرفی می خواهم بزنم که شاید برایت تکان دهنده باشد ولی باید
گوش کنی! من و پدرت و عمو محمود با سپیده و پسرت می خواهیم به تهران بازگردیم! اینطور که شنیده ام می
گویند مرض این بچه عالج ندارد پس انگلیس و آمریکا و فرانسه فرقی نمی کند شاید بشود بعد از پنج سالگی با
تشخیص مقدار روشن مغز و ذهن فقط کمک درمانی کرد حاال معلوم نیست عقب افتادگی این طفلک چقدر است؟
وقتی مشخص شد خیال می کنم در ته ران هم بشود کارهائی کرد اصل قضیه این است که بچه غیر طبیعی است اخالق
تند حمیده بعد از درگیری با تو همه را بیچاره کرد .خوب است که او به هیچ عنوان خیال برگشتن به ایران را ندارد
قرار است خانه را بفروشد یعنی بفروشیم! و یک آپارتمان بزرگ خریده و اضافه پول را در بانک بگذاریم ،چون گلی
و شبنم هم بر نمی گردند می گویند می خواهند تحصیالتشان را دنبال کنند و پیش مادربزرگشان می مانند و یا اینکه
شاید حمیده برای خاطر آنها نمی خواهد همراه ما باشد!
مجید جواب داد اگر طراح این نقشه خاله حمیده است کور خوانده ولی اگر خودت آنقدر درمانده شده ای که می
خواهی فرار کنی اول حساب و کتاب را با خواهرت روشن کن تا من هم در تهران پرس و جو کنم ببینم برای این
بچه فلک زده دوا دکتر هست ،ترتیب کارها را بدهم .حاال دیدید به قول خاله حمیده که حیف اسم شریف خاله که
روی او بگذاریم من دمم را روی کول او نگذاشته و دنبال شما راه نیافتادم بلکه اینکار را شما خودتان بعد از این همه
وقت مجبورید بکنید البته منهای خودش و نور چشمانمان گلی خانم و شبنم خانم که الحق دست پرورده او هستند و
باشد روزی که مجبور شود از دست آن دو خودکشی کند.
مشکالت فراوان است و این جابجائی سر عت پرش از آنجا به اینجا را ندارد به اضافه اینکه اوضاع خیلی فرق کرده
باید از اول بگویم و شما آنرا بپذیرید که من فقط هفته ای یکروز در تهران می توانم باشم یا در شهرستان هست و یا
خارج گرچه حاال کمرم شکسته مثل سابق نمی توانم دوندگی کنم ولی حساب خرج و مخارج این مادر مرده را هم
بکنید شاید الزم شود که چند بار در سال برای معاینه و تحت نظر بودن او را به خارج از کشور ببرم و اینکارها خرج
دارد نمی شود که از مایه بدون اینکه جایش پر شود برداشت اگر گنج هم باشد تمام خواهد شد.
البته این پیش درآمدها برای این بود که خودش را در دریای بیکران شهر عظیم تهران بتواند گم و گور کند و به
آنها مجال تفکر برای غیبت های دراز مدتش را ندهد.زمانی در زندگی می رسد که حتی مغزهای متفکر و آنانکه
خیال کرده یا خیال می کنند می توانند برای همه دوز و کلک ها راهی پیدا کرده و خودشان را نجات دهند همه راهها
بسته و عاجز و درمانده می شوند .همیشه که ماه در زیر ابر نمی ماند و امان از آن روزی که باد حوادث ابرهای دروغ
را به کنار زده و درخشش حقایق را در آسمان زندگی به نورافشانی معمول وا دارد آن موقع است که تمام چادرهای
دنیا نمی توانند پوشش کافی و مناسبی برای پنهان کاری به حساب بیایند چون بهرحال گوشه ای از سازه های کوتاه
یا بلند فریب و تزویر ناخواسته بیرون ماند و همان سرنخ برای پیدا کردن رد همه چیز کافی است.
مجید با خود اندیشید که چقدر بیمناک و بدبخت است اصالً چرا از اول اصل قضیه را با خود طال در میان نگذاشت
شاید ا و می توانست راهی بیابد .مگر دکتر شاپور به میترا همه چیز را نگفته بود؟ پس چه لزومی داشت که او اینهمه
دروغ ببافد.
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باید مرد و مردانه به زنش و مادرش و حتی خاله پر جنجال و ماجرا آفرینش هم می گفت ،نمی توانستند که او را
بکشند او را در تهران پیدا کردن هم آسان نبود .از همه اینها گذشته پیدا می کردند چه می خواستند بکنند؟ ولی حاال
مجید شده بود دزد و سارق و خانواده پرجمعیت او در انگلیس و طالی بی خبر و بی گناه همسر بی نظیرش در تهران
مأمورین قوه قضائیه اداری .مردم از چنگ یک مدعی نمی توانند بگریزند او چطور خواهد توانست از تعقیب دو دسته
فرار کنند؟ با خودش زمزمه کرد آدمها ایست قلبی می کنند و راحت می شوند و من به جای آن ایست فکری کرده و
آواره شده ام.
آهی به وسعت تمامی آه های دنیا قلب و حنجره اش را درید ،و در فضای اطاق طوفان غم و حسرت به راه انداخت.
مادرش هم متوجه شد حاال مجی د دست آویز خوبی در هر دو طرف پیدا کرده بود در انگلیس قضیه فلج و یا عقب
افتادگی فربد کوچک و در تهران داستان ساختگی خرابی قلب و دریچه آن و کسی البد نمی توانست با این دو دلیل
موجه انتظار خوش خلقی و یا شادی از او داشته باشد!
فعالً مقداری از دردسر حل شده بود .به مادرش هم گفت تا دو سه ماه انتظار جابجائی نداشته باش شاید الزم شد
منزل را عوض کرده و در جای بهتری آپارتمان وسیع و خوبی بخرم که همه در یک جا جمع شوید و مسئله پله و باال
رفتن در کار نباشد چون همه اطاق خوابها منهای یکی که آنهم حاال کتابخانه و دفتر من در پائین و کنار سالن است
بقیه در طبقه باال و با مقداری پله قرار دارند که حتماً برای همهمشکل آفرین خواهد شد.
مادرش گفت مجید اینکار را نکن سختیهای آنرا بعهده خود ما بگذار! اجازه بده در گوشه و کنار آن منزل دنبال
روزهای خوش گذشته و یادگارهای گمشده جوانی از دست رفته مان که قدر آنرا ندانستیم ،بگردیم .پدرت تمام
درختهای ردیف چپ خانه را بدون کمک کسی وقتی نهال تزئینی کوچکی بودند با دست خود کاشته حاال که سرو
صنوبر شده اند حتماً او هم در الی شاخ و برگ آنها دنبال خوشیهائی که داشته خواهد گشت .می دانم آنرا به تو
فروخته ایم و ص احب آن و مالکش تو هستی ولی بیا و آقائی کن بگذار به همان آشیانه خود که به همت تو نو و نوار
هم شده
برگردیم .من سهم پول فروش خانه انگلیس را یک جا به تو می دهم! اما اجازه بده در همان خانه با هاجر و آقا
عبداهلل و همه گذشته زندگی کنیم!
دل مجید لرزید این مادرش بود که به او التماس کرده و حتی رشوه می داد منقلب شد و با محبت و اشک در دیده و
بغض کرده گفت مادر چوبکاری نکن اگر من رضایت می دهم که شماها به تهران بیائید فقط به فرموده تو است حتی
سپیده هم به خاطر شخص تو اجازه داد به ایران بیاید مگر وقت رفتن از من پرسید؟ باید حاال می گفتم همین جا ور
دل ننه ات بنشین تا لقمه دهانت بگذارد .اما چکنم که خطا گردنم را بدطوری شکت که فرید را روی دستم گذاشت.
نمی توانم ان معصوم بی خبر را رها کنم به مرتضی علی قسم می خورم تصمیم گرفته بودم برای همیشه همه شمار را
ترک کنم و نامی از هیچکس ن برم مخصوصا از این فرزند ناخواسته که که زنگوله پای تابوت ما شده! و همه نقشه را
مغز علیل حمید ،پی ریزی و اجرا کرده که مثال مرا به اینجا بکشاند .حاال می بینی چه شده؟ خودش می ماند و دست
پرورده اش!
دتر و شوهر و نوه علیلش بنا به پادرمیانی خواهر دربه در شده اش برمی گردند سرجایشان .می دانی چرا پایم از
رفتن برای همیشه بازمانده؟ به بهای مریضی این طفل معصوم .راستش نامرد هستم و وجادان ندارن و شاید هزاران
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کلک در زندگی زده باشم اما چیزی در درونم بنام شرف ناخودآگاه آدمی که وجود دارد که بیدار شده و همان ته
مانده انسانیت ر ا به جنب و جوش واداشته که همه چیز را نمی ریزم و نمی پاشم و نمی روم.
فکر نکنی در این ماجرا عشق و احساس واالی پدر بودن حاکم است! ابدا .البته مهر پدری در قلب همه آدمها است
ولی زمانی خود را نشان می هد که فرزند شبیه یک ذره شبیه آنچه که در تصور است باشد واال با این تغلیم و تربیت
غلط که مادر هیچکاره و مادربزرگ احمق نادان روی آن دو دختر پیاده کرده اند می بینی که من با آنها غریبه شده
ام .با این یکی می توانستم بدتر هم باشم ولی نمی توانم و چه خنده دار است کهاله حمیده خانم پس زده اند ،چون
می بینند که از عهدهمع آوری این یکی بر نخواهند آمد.
به بهانه ادامه تحصیل آن دو دختر می خواهند خودشان را از مسئولیت ها کنند و به جهنم! و گفته باشم عالقه ای به
در کنار گلی و شبنم بودن را ندارم چون می دانم ان فرزتندان ناخلف که پذیرای روش غلط تربیت محیط و
مادربزرگ و مادر بیشعورشان شده اند  .برای ما در تهران دوزخ مجسی به وجود خواهند و آبرو و حیثیت مرا اگر
داشته باشم به باد خواهند داد! چون در آنجا نمی شود سه روز با بوی فرند به اردو رفت و ***** گرفت و در امان
ماند.
این دخترها که دهانشان بوی شیر می دهد آنقدر پررو و وقیح شده اند که دیروز دیدم شبنم پانزده ساله با عجله
سیگار و فندکش را به خیال خودش و با جا دادن آنها در کیف و موله پشتی از من پناهن کرد .من چه می دانم البد در
گشت و گذارها الکل و مواد هم مصرف می کنند!
من در این مورد خود را مقصر نمی بینم چون رئیس مادربزرگشان بوده و حاال خیلی دیر است ممکن است اگر من
تندی کنم کتک هم بخورم! پس دندان موجودیت آنها را از دهانم کشیده ام ،واال فکر می کنی اگر نظیر این صحنه ها
را که مسلما گوشه ای محدود از اعمال آنها است نمی دیدم می گذاشتم اینجا بماند؟ با کشیده و اردنگی سوار
هواپیمایشان کرده و می بردشان تهران اما می دانم با این اوضاع مسلما بهخوان آنها آلوده خواهد شد!
درست نیست ولی قرار شده که تاوان خطاهای حمیده خانم را من بدهم وقتی از بچگی آنها را ملک مطلق خودش
فرض کرد ،حاال بفرماید این گوی و این میدان سناریوی خود را بروی صحنه ببرد× من هیچکاره ام.
خیلی سرد و غم انگیز سفر آخری مجید به پایان رسید .در تهران به هاجر و آقا عبداهلل ماجرا بدون اشاره مشخص به
بیماری فرید گفته شد آن دو موجود خوش قلب و با عاطفه همراه شور و شوق واقعی به آمده سازی خانه و ترتیب
دادن آن مشغول شدند .همه جا شسته و رفته و در ماه و اندری بعد لشکر شکست خورده و بدون فرمانده ،به خانه
برگشتند .عمو محمود و پدر مجید در دفتر فرنود که بصورت اتاق خوابی وسیغ و دلباز درآمده بود جابجا شدند تا
الزم نباشد با پادرد هر دوی آنها مجبور به تحمل پیمودن پله ها باشند.
از همه شادتر آن دو پیرمرد بودند .مثل بچه ای که بدامان مادر آویخته باشد ،وقتی بعد از چند سال وارد فرودگاه
مهرآباد شدند به در و دیوار دست کشیده و مأموران را می بوسیدند .صحنه تکان دهنده ای بود! جمله هوم سویت
هوم که بارها بر در و دیوار منچستر دیده و معنای آنرا هم می دانستند برایشان واقعیت زنده ای شده بود! چون خانه
آنها ینجا و وطنشان ایران بود .چیزی که هر سالمندی به آن نیاز دارد وطن و آب و خاک و خاطرات معلق و یا
مدفون در آن که می شود مثل یک آب نبات در گوشه دهان گذاشته و شیرینی آن را ذره ذره چشید و فرو داد.
خانه خیلی بهتر از قبل و با آغوش گشاده پذیرای انان شد .هاجر و آقا عبداهلل سنگ تمام گذاشته بودند .به دستور
مجید همه چیز مهیا و آمده بود و سپیده و فریده و فرید هم جابجا شددند .اطاق انها مشترک و تخت کوچکی برای
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فرید در کناری امده بود و باید هم اینطور می شد چون سپیده بی نوا عرضه بلند کردن و گذاشتن بچه را هم نداشت!
حا ال که مادرش سایه خود را کم کرده بود خاله یا مادرشوهرش خود را موظف و ربط او و نوه فلکزده اش می
دانست!کسی از اصل مریی فرید خبر نداشت در حقیقت کسی را هم نداشتند .در طول این سالها از قوم و خویش رده
دوم خود بی خبر و دوستان قبلی پراکنده شده بودند و بهتر هم بود خودشان درد خود را تحمل کنند .مجید
همانطوری که گفته بود فقط یکروز و یکشب در هفته به منزل می آمد بقیه اوقات خود را با طال و خانواده او می
گذراند .مسئله مسافرت رفتن های خارج متوقف شده و علت آنرا مجید خستگی ناشی از پرواز عنوان کرده بود.
آنچه مسلم و بچشم و نظر می آمد سردرگمی و افسردگی بی نهایت محید بود که پنهان کردنی هم نمی توانست
باشد!
تنش بی صدائی با خودش داشت .طال یار و یاور دائم او لحظه ای مراقب و دلداری و همراهی با او را از یاد نمی برد.
آنقدر محبت می کرد که عذاب مجسمی برای فرنود به حساب می آمد .چون وجود گناهکار و پر از تزویر خود را
الیق آنهمه لطف و یکرنگی نمی دید!
سه چهار ماهی می شد که خانواده او در تهران بودند آرام و بی سرو صدا.آنچه فرنوز احساس می کرد حکایت از
رضامندی آنها بود فرید بزرگتر شده بود کجید سراغ چند متخصص را ازدکتر شاپور که همه چیز را می دانست
گ رفته و به مادر و زنش مأموریت داده بود که به دلیل بنودن او در تهران فالن روز باید طبق قرار قبلی بچه را
برداشته و پیش دکتر ببرند .علت نرفتن خودش نگهداشتن جانب احتیاط بو چون جامعه دکترها را بدلیل وجود سعید
مهدوی غیر مطمئن تشخیص می داد و البتهنه اینکه سعید متخصص این مرض باشد ولی امکان آشنائی او با ان دکتر
را هم باید در نظر می گرفت.
روزی که از شهرستان برمی گشت فوری حویای جواب شده و چیزی بیشتر از قبل دستگیرش نمی شد .بچه هنوز
خیلی کوچکتر از ان بود که معضی از معالجات روی او انجام شود .دل مرده و ناامید یکروز و یم شب را تحمل و
شکسته و خرد شده و دوباره به آپارتمان طال برمی گشت .به تو هم گفته بود کار بزرگ دولتی در دست داره که فقط
چند هفته ای یکروز برای سرکشی می رود و دکتر اجازه فعالیت زیادی و عصبانیت را به او نمی دهد! چون به هر
حال مسئله کاری همیشه همراه با تنش بسیار است ،او ترجیح می دهد کمتر در آنجا باشد.
به دفتر هم نمی رفت چون آنرا نصلحت نمی دید حتی از سایه خودش هم فرار می کرد و می ترسید این دفعه این
همه ترس و واهمه از مادرش نبود چون آنها کاری به کارهای او نداشتند و عمو محمود و پدرش هم مثل دو یار
جدانشدنی یا در پارک می گشتند و یا اینکه دو سه نفر از دوستان قدیمی هفته ای یک بار دور هم جمع شده و تخته
بازی کرده و از برنامه خود شاد و سرحال بودند اثر این رضایت خاطر و آرامش در چهره هر دو نفر کامالً به نظر می
رسید.
تنها دلهره مجید و اطرافیان طال بود که مبادا به نحوری سر از قضیه در بیاورد! و تجسم این اتفاق ته مانده آرامش را
از او گرفته بود .قرار بود بعد از چند سالگی بچه وقتی دگتر شاپور به امریکا می رود با مقدمات قبلی که فکر آن را
کرده بودند مجی و سپیده و بچه را هم همراه خودش برده و در چهار هفته ای که وقت دارد الاقل به یکی دو مرکز
که وسیله مکاتبه از آنها وقت گرفته بود بروند شاید آنجا وعده ای بشنوند ،که با امید به آ« کمی از درد و غمشان کم
شود .بهر صورت  .بعد از انجام همه کارها دو روز مانده به پرواز به طال اعالم کرد که برای شرکت در یک جلسه چند
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روز به دبی رفته و بعد از حدودا سه هفت ه باید در امریکا باشد چون یکی از آشنایان بعد از دوندگی فراوان از بهترین
دکتر قلب برای او در واشنگتن وقت گرفته و ترتیب بستری شدن و معاینه دقیق او را در مرکز قلب واشنگتن داده.
او باز هم خالف گفته و مسیر را عوضی گزارش کرده بود ،چون خانواده دکتر شاپئر در لوس آنجلس نبودند و
مریض فرید بود ،نه مجید .ولی به هر صورت باید چیزی میگفت به طال هم وعده داد و گفت اگر سالم و زنده
برگشتم چند هفته با هم به هاوانی خواهیم رفت .چون شنیده ام بهشت برین است و البد پر از فرشته من به همراهی
تو شرمندگی آن مدعیان فرشته و حوری بودن را از دیدن جمال بی مانندت تجربه کرده و لذت خواهم برد .بیچاره
مجید آنقدر رسات و دروغ را به هم مخلوط کرده بود که خودش هم شک داشت چه مقدار از حرفش درست و چقدر
خالف بوده؟ ولی آنچه را بدون تردید پذیرفته و بخاطر داشت حقیقت انکارناپذیر دلبستگی و عشق و جمال و کمال
بی مانند طال بود.
مسافرین آمرکا با هزار ماکفات این چندیدن و چند ساعت پرواز و تعویض هواپیما را تحمل کرده و با قرار قبلی به
هتلی که می دانستند در آنجا برایشان اطاقی گرفته شده رفتند تا ترتیب کارها را دکتر شاپور بعدا بدهد.
طال دوباره تنها ماند جایش امن و همسای ه طبقه باالی منزلش که با او رفت و آمد داشت مصاحب خوبی برایش بود.
با وجود اینکه سهیال حاال صاحب دو فرزند شده و مسئولیت بیشتری داشت ،تقریبا یکروز در میان به او سر می زد و
طوری ببا شیرین هماهنگ کرده بو که یکروز او و یکروز شیرین نیم ساعتی به سراغ طال بروند و اگر قرار دور هم
بودن را داشتند او را یرداشته و با خودشان برده و در آخر شب به منزلش برگردانند که تنها نماند تقریبا همه فامیل
از گرفتاری مجید فرنود راجه به بیماری قلبی ساختگی اش خبر داشتند و دلشوره زیادی احساس می کردند که
مباداخدای ناکرده با یک اتاق طال طوری ویران شود که دیگر این بار امیدی به ترمیم بنای فروریخته زندگیش نباشد.
او را تنها نمی گذاشتند و دائم از حال و روز او خبر داشتند.
یک هفته بعد از مسافرت مجید طال احساس درد بسیار زیادی در ناحیه زیر شکم داشت بطوری که امان او را بریده
بود .عصر وقتی که شیرین برای سرزدن رفت او را کمی مریض و رنگ پریده دید ،از درد زیر شکم تا صبح نخوابیده
و امروز هم تمام مدت در رختخواب بوده بنظرش همان غده ای که قبال داشته و یک مرتبه عمل شده حتما دوباره
رشد کرده و با دستش نقطه ای از محل درد را نشان داد.
شیرین گفت طال جان تا جائی که من به عقلم می رسد و دائم محلی که تو به آن اشاره می کنی تخمدان است ولی
باید به متخصص زنان مراجعه کنیم وقت می گیریم و فردا تو را پیش یکی از دوستانم که خانم دکتر قابلی است می
برم ،چیز مهمی نیست حاال م چند تا قرص برایت می گذارم که هر شش ساعت یکبار بخوری تا فردا ساعت چهار
بعدازظهر خودم را رسانده و پیش دکتر برویم .مطمئن باش با مصرف این قرصها آرام خواهی شد و اگر معالجه ای
الزم بود متخصص ترتیب کارها را خواهد داد .بعد با نگرانی و تنهائی طال اصرار کرد او را به خودش به منزل عمه
سلیمه ببرد و یا خودش بماند .ولی طال قبول نکرد و گفت وقتی درد نداشته باشم نگرانی ندارد ،و تا فردا بعذازظهر
هم می توانم خودم را نگه دارم.
شیرین ناراضی از تنها گذاشتن او بمنزلشان رفت و بنا به عادت صنف دکتر و پرستار از بازگو کردن حاال طال به
دیگران خودداری کرد تا ببیند فردا چه پیش می آید .نیم ساعت قبل از ساعت مقرر فردا بعدازظهر شیرین در
آپارتمان طال بود درد و ساکت شده و اثری از آن در چهره اش به نظر نمی رسید .حاضر و آماده منتظر دخترعمه
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اش نشسته و به محض ورود او راه افتاد .و شیرین با ماشین خودش طال را پیش خانم دکتر برد .دومین مریض خانم
فرنود بود شیرین هم او را همراهی کرد.
خانم دکتر بسیار صمیمی و خودمانی آنها را پذیرفت ،و با تحسین آشکاری گفت ای خدای بزرگ این مریض است یا
حوری بهشتی؟ و بعد هم اضافه کرد دحترش وقتی بچه بود عروسک باربی جمع می کرد و حاال یک ویترین از آنها را
دارد اگر این عروسک باربی جاندار را ببیند همه آنها از چشمش خواهند افتاد و الیته خوشبختانه حاال خودش زن
گنده ای شده واال اگر همان وقتها بود گمان می کنم باور نمی کرد که با پول همه خانواده ما رویهم حتی نمی توانیم
یک تار موی این باربی را بخریم .واقعا هزار ماشاءاهلل.
با لبخند و تواضع ناراحتی او را پرسیده و به اطاق معاین راهنمائیش کرد شیرین هم آنطرفتر روی صندلی نشسته بود
خانم دکتر پسید خوشگل خانم چند تا یچه داری؟ و طال جواب داد یچه ندارم و دکتر با تعجب گفت پس چرا این کار
را کرده ای؟ بعد به شیرین گفت لوله اش بسته شده یعنی با جراجی! طال نفهمید ولی شیرین متحیر پرسید فرخنده
جان اشتباه نمی کنی؟ دختردائی من مثل اینکه دو سال پیش یا دو سال و نیم پیش درست یادم نیست غده ای داشت
که برداشته است و بعدا هم گویا هیچوقت بچه دار نشد.
دکتر گفت البته که نمی توانست بشود! اینکار نوعی عقیم شدن است مگر خودش نمی داند و یا نمی دانست که با آن
کار بچه دار شدن محال خواهد شد؟ و اما از آن گذشته حاال ورم تخمادن تشخیص می دهم که چیز جدی و مهمی
نیست فقط معالجه آن زمان خواهد برد.
شیرین روی صندلی وارفته بود .یعنی چه طال اینکار را کرده و چرا به آنها نگفته بود؟ خود طال اصال معنای این حرفها
را نمی فهمید بهر صورت معاینه تمام و نسخه نوشته و از مطب دکتر بیرون آمدند یک کلمه حرف تا آپارتمان طال رد
و بدل نشد وقتی وارد خانه شدند اولین کار شیرین تلفن کردن به سهیال بود به او گفت هر کاری دستت هست بگذار
زمین و بیا سهال خیلی هول شد ولی خواهروشوهرش به او اطمینان داد طال سالم است .فقط او باید بدون توضیح
خواستن و یا دادن فوری پیش آنها برود!
بیچاره سهیا نیم ساعت بعد آنجا بود سراسیمه چشم ها را در خانه می چرخاند طال آرام و ساکت و شیرین درهم و
گرفته روبرویش ایستاده بودند! با عجله پرسید چه خبر شده بابا زهر ه ترک شدم زود بگوئید و خالصم کنید! شیرین
گفت سهیال مسئله ای پیش آمده عجیب و باورنکردنی آنقدر به عقل و درایت تو اطمینان دارم که نیازمند کمک
فکری تو هستم؟
کل ماجرا را برای او بازگو کرد .سهیال بدتر از شرین جا خورد و رفت روی اولین مبل نشست و گفت پناه بر خدا
ی عنی که چی؟ چه می خواهی بگوئی؟ شیرین بدون درنگ گفت من به مجید فرنود مشکوک هستم ولی چرا این کار
را بدون اینکه طال را در جریان بگذاردکرده برایم سئوال برانگیز است؟ ولی علت را خواهم یافت .انقدر پریشان و
بالتکلیف بودم که مجبور شدم از تو کمک فکری بگیرم طال هم بدون حرف و عکس العمل مبهوت روی مبل روبرو
کز کرده و نشسته بود.
شیرین پرسید طال جان می توانی به دو سال پیش برگردی و تعریف کنی چه شد کجا رفتی و چه بر سرت آمد؟ او
هم بدون کم و کاست کاجرای حاملگی و در میان گذاشتن آن مسئله با مجید و اینکه به او قول داده تا مراجعه به
دکتر و تائید او حرفی به کسی نزند را بازگو کرد سهیال با عجله گفت خوب چی شد؟ طال گفت نمی دانم روز اول که
رفتم معاینه دکتر به من یک آمپول زد مثل اینکه خوابیدم یا یک چنین چیزهائی.

262

wWw.TAK-SITE.IR

تک سایت

طال – کتابخانه مجازی تک سایت

یعد از یک ساعت در مطب او بودن به کمک مجید به منزل رسیدیم و دو روز استراحت کردم و می دانید که یک
هفته برای معینه مجدد و برداشتن کامل فیبروم دوباره کجید مرا به همان جا برد .این دفعه هم چیزی نفهمیدم فقط
گفتند غده را برداشته و خطر رفعه شده.
باید چهار روز هم در منزل استراحت می کردم که شما هم می دانید و از مجید سئوال کردید چرا از شما کمک
نگرفته که او هم گفت یا اینهمه گرفتاری که دارید مزاحمتان نشده این کل ماجرائی است که من می دانم.شیرین زیر
لب گفت حرامزاده! سهیال دوباره پرسید طال جان تو می دانی بستن لوله رحم ینی چه و طال معصومانه جواب داد نه
مگر من دکترم؟ دوباره سهیال گفت یعنی نفهمیدی با این کار نمی توانستی صاحب بچه شوی و طال گفت راجع به این
کار که نمی دانم چیست ،اظهار عقیده هم نمی کنم .ولی دکتر بعدا به من گفت جزو زنهائی هستم که هرگز باردار
نمی شود.
البته من کمی غصه خوردم ولی مجید گفت مراهرچه باشم به همه دنیا ترجیح می دهد! و هرگز راجع به بچه و غیره
فکر نمی کند و آنرا برای من نقطه ضعفی به حساب نخواهد آورد و تمام شد!
ولی شیرین جواب داد تازه شروع شده فقط تو باید به روح پدرت قسم بخوری که یک کلمه از این اتفاق را برای
فرنود بازگو نکنی تا من و سهیال ته و توی قضیه را دربیاوریم ،چون اینجا صحبت یک نامردی است فقط می هواهیم
بدانیم چرا؟ تنها کمک تو و حفظ ظاهر است و سکوت به بقیه قضیه مار نداشته باش!
طال با تردید قسم خورد آرام تر از قبل دستش را ستون سر کرده و به فکر فرو رفت او به تظاهر رل بازی کردن نه
آشنا بود و نه می فهمید چگونه هود را از غیر از آنچه که هست باید نشان دهد ولی قول داده بود و باید سعی می
کرد از مجموع صحبتها فهمید مسئله ای بر علیه او بوده! اما چرا و چه کسی مسئول است ،فکرش قدرت پرواز و به
تصویر کشیدن قضایا را نداشت .پس باید آرام سرجایش نشسته و منتظر بقیه حادثه باشد شیرین و سهیال با هزار
خواهش موفق نشدند آنشب طال را با خود به خانه عمه سلیمه ببرند.
با فکری آشفته و هزار شاخه ،به منزلشان برگشتند .آنها چیزی را از سعید و مسعود پنهان نمی کردند ولی مصلحت
بود که فعال همه سلیمه وارد جریان نشود بعد از شان و خوابیدن بچه ها و استراحت عمه سلیمه ،چهار نفری دور میز
آشپزخانه نشسته و مثل رسیدگی به پرونده یک متهم و کمک از قاضی با سابقه درخشان کاری که مسعود داشت
آنچه را دیده و شنیده بودند برای او بازگو کردند .اولین عکس العمل از طرف سعید بود که به آنها گفت اینها فکار
مالیخولیایی و دور از عقل است و نباید شما از س ر هم کردن یکی دو حادثه نامربوط کسی را متهم کنید! آنچه را که
من قبول دارم موجودیت واالی مجید و عشق بی حد او نسبت به دختردائی ما طال بوده است .اگر آنرا نمی پذیریم
حق هم نداریم دنبال آدمی که در اینهمه سال جز محبت و ایثار کاری نکرده قضاوت بی ربطی کنیم.
اما مس عود کمی تامل کرد مداد و کاغذی برداشت و سئواالت را به ردیف و شماره کشاند و گفت جواب اینها مساوی
با پیدا کردن عامل و علت است البته آسان نیست! چون از شخص مهندی فرنود که نمی شود سیم جین کرد طال هم
طفلکی مثل شکالت سویسی در زرورق ماکدار و گرنبهای بی خبری پیچیده شده و از اتفاقات یک طبقه پائین و باالی
محل زندگیش هم خبر ندارد .بنابراین بدرد حل مشکل ما نمی خود اجازه بدهید فکر کنم!
باید کمی گسترده تر و بطور ناشناس دنبال حل معما گشت البته باید بگویم در یک سال اخیر و حتی قبل از آن
مقداری ناهماهنگی در اعمال و گفتار فرنود احساس می کردم ولی نه اینطوری! مطمئن باشید در عرض یک هفته
آینده البته با کمک شما و قبل از اینکه فرنود از سفر برگردد تا اندازه ای جریان را روشن خواهم کرد بغیر از شما
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که حتما وحودتان الزامی است در دفتر کار هم دوستان و همکاران و کارمندانی دارم که روی بغضی از آنها می توانم
حساب کنم!.
چند روز بعد زنگ در منزل مهندس رنود بطور آزمایشی در یکی از خیابانهای نیاوران که مسعود آنرا خوب می
شناخت و بگفته زودگذر فرنود باور کده بود فروخته شده وسیله دو آقای جوان که مقداری کاغذ و کیفی اداری در
دست داشتند به صدا درآمد .صدای خانمی که فریده مادر فرنود بود جوابگو شد ،آقایان گفتند ببخشید خانم مزاحم
می شویم بنا به سفارش آقا برای فروش خانه از طرف آژانس مشتری محترمی آورده ایم انشاءاهلل کارها جور می
شد .فریده گفت اشتباه است وقتی شماره خانه و نام خیابان و کوچه که در کتغذ تایپ شده و مرتبی که دردست
مراجعه کننده بود خوانده شد .فرید مکثی کرد و گفت آقا اینکه مال قبل است که از فروش منصرف شده اند!
ولی جوانک ول کن نبود گفت خانم اگر خودتان هم نمی توانید مستخدمی کسی را بفرستید اینجا را امضاء کند تا از
طرف آژانس مورد سئوال و جواب قرار نگیرم اشتباه از آن جاست که انصراف فروشنده را منعکس نکرده اند از ما
ایراد می گی رند  .فریده دکمه را فشار داده و آقا عبداهلل و هاجر را هم صدا کرد خودش روی بالکن زیبای جلوی
عمارت آمد و دید مردی بیست و چند ساله و مرتب و مودب کاغذ در دست با حالت دویدن خود را جلوی پله ها
ر ساند و عذرخواهی می کرد و از مزاحمت خود شرمنده بوفریده گفت اشکالی ندارد بدهید من امضاء می کنم که شما
مسئول نباشید!
نامه کامال رسمی و تمیز ومرتب مشخصات ظاهری و محدوده و متراژ تقریبی بهاضافه اسم مهندس فرنود را بعنوان
مالک با تقاضای فروش از آزانس مربوطه که نام پر طمطراقی در باالی کاغذ به چشم می خورد و الاقل شش شماره
تلفن توجه فریده را جلب کرد جوانک خودکار را به فریده داد که امضاء کند بعد یک مرتبه مکث کرد و پرسید
ببخشید خانم شرمنده ام ایا شما اینجا را از مهندس فرنود و توسط آزانس دیگری خریده اید؟ یا اسم مالک درست
است!
فریده بی توجه گفت ای بابا اقا این چهل سال است که مال ما بوده و بعدا مالک آن پسرم شده و مأمور آزانس گفت
ماشاءاهلل اینهمه سال چه تر و تمیز مانده و فریده گفت نه آقا چند سال پیش بازسازی کامل شده البته تغییراتی هم
داده شده ولی پی محکم ان همان است که بوده.
آنوقتها که مثل حاال ساخت و ساز نمی کردند که در عرض یک سال چهار دفعه لوله بترکد و دیوار بریزد و هزار
اتفاق دیگر بیفتد! خدا به آنها و به اینها انصاف بدهد.
خالصه با نام فریده فرنود و به دلیل نبودن مهندس در ایران زیر کاغذ را امضا کرده و نوشت از فروش ملک منصره
شده ایم! جوانک با تشکر و لبخند و تعظیم و رد کردم دعوت فریده برای مصرف یک فنجان چای بهعنوان این که
نماینده خریدار دم در منتظر است بدو بدو خود را به ماشین رسانده و رفتند.
فریده غرغرکنان گفت ول کن نیستند مجید به من هم گفته بود که اینجا را می فروشد این حرف مال سال گذشته و
در انگلیس است و یا نکند دوباره به فکر فروش افتاده؟ من که نمی گذارم زیر این یکی هم نوشتم نمی فروشیم پس
شما و اقا عبداهلل اوال از این اتفاق به مهندس حرفی نزنید از هر آزانس مازانسی هم اگر راجع به فروش خانه سئوال
کردند بدون اینکه از کسی بپرسید خودتان حوابشان کنید.
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این آرزوی هاجر و عبداهلل برای نگهداری مخصوص دو اطاقه و آشپزخانه و حمام و تلفن شخصی خودشان بود که
آنجا را به وسعت کاخی دیده و پذیرفته و عاشق آن بودند و به صورت امیدی از طرف فریده خانم تابیده شده چه
اصراری داشتند به آقا مهندس توضیح دهند1
این اقدام شماره یک مسعود و جواب آن تکان دهنده بود! سالها پیش یکبار همگی برای مهمانی ازدواج مسعود و
سهیال انجا را دیده بودند ولی او گفته بود فروخته و حاال مادرش و باغبان و آشپز و به اضافه ماشین پارک شده او در
آنجا چه معنائی می توانستداشته باشد؟ شب که نتیجه به اطالع سهیال و شرین و سعید رسید همه مات و مبهوت
ماندند ولی قرار شد یک کلمه از این ماجرا را به طال بگویند چون لزومی نداشت باید منتظر اقداام بعدی و آنهم بعد
از آمدن مجید باشند.
چهار هفته سفر کجید بهمراهی سپیده و فریده به پایان رسید ان شب فرنود به آپارتمان طال نرفت با زن و بچه اش
پیش پدر و مادرش بود حرف تازه ای نداست که بگوید به مادرش مختصرا توضیح داد و اضافهکرد تیری در تاریکی
پرتاب کردم شایدم به گوشه ای از هدف بخورد و شاید هم از ده متری اش رد شده باشد و مسئله تمام شد همان که
بود بچه ای بی گناه و مادری پریشان و مادربزرگی با دل و چشمی خونبار!
پدربزرگها هم که کاری از دستشان ساخته نبود همان ارامش واپسین سالهای زندگی که طول زمانی انرا خدا می
دانست دیدن دوستها و آسمان صاف و خورشید درخشان تهران بقول عمو محمود از سرشان هم زیادتر بود کسی را
با کسی کاری نبود .هاجر بهترین غذاها را درست می کرد همه چیز سر موقع و همه جا تمیز و درخشان و گرمای
یک زندگی مثل خانه و زندگی تمام مردم در رگهای منزل جریان داشت.
البته مریضی فرید مسئله مختصری نبود ولی در عوض محیط نه تنها متشنج و ناآرام و پرهیاهو به نظر نمی رسید بلکه
جائی دوست داشتنی و دلبستنی برای همه حتی سپیده بود!
فردا نزدیکیهای ظهر مجید به آپارتمان طال وارد شد همه دردها و ناامیدیهایش با دیدن آن زن بی همتا و بی نظیر به
پایان رسید مثل عابدی بپای معبود سجده کرد! و همه اینکارها هم واقعی و از تهدل بود هدایای او را که با عشق و
شیفتگی و بیاد او خریده بود با چمدان روی میز گذاشت و طال با گشودن در آن مثل بچه ها دستهایش را از شادی
بهم کوبیده و هورا کشید!
بهترین های ممکن برایاو خریده شده بود ،طال فراموش کرد که دو سه هفته پیش چه اتفاقی افتاده! دوباره همان شد
که بود ،ازحال و سالمتی او پرسید و تعجب انگیز بود که مثل نوار پر شده یکبار دیگر ضبط صوت مجید به کار افتاد
که تیری در تاریکی رها کرده ایم یا به هدف می خورد و یا از فاصله زیاد از آن رد می شود و این دفعه مورد خودش
را جا زده بود!
طال شیفته و شیدا گفت من دلم گواهی می دهد به امید خدا خوب شده و صد سال زنده خواهی ماند ،کمی از سدی
نامرئی حاکم بر محیط کاسته شده بود .مجید به طال گفت دست و پایت را جمع کن می خواهم ترا به بهشت روی
زمین هاوائی رویائی دعوت منم باید بگویم که قبال هم گفته ام بهشت من همین جاست!
باور کن طال من با همه قلبم می گویم بهشت من توئی! خنده دار است ترا به جائی که دیگران بدون دیدی بهشت
کوچک ولی راستین من ،نام دهن پر کن و بی مسمائی روی آن گذاشته اند ،دوباره محیط رنگ شعر و عشق به خود
گرفت .شاید هم دوری چهارهفته ای زنگار کدورتهای قبلی را شسته و جای آن طراقوت و تازگی دیدار را گذاشته
بود.
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خانواده مهدوی برای رد گم کردن فردا شب همه به دیدن مجید رفتند .در کوتاه فرصتی که شیرین به دست آورد
به دختر دائیش یادآوری کرد که چیزی بروز ندهد و مطابق قول و قسم روح پاک احترام سوگند را نگه دارد.
هفته بعد مجید بعد از سفارشان الزم به مادرش گفت به دو جلسه مهندسین در الهه و آلمان دعوت دارد که پایه
ریزی کار بسیار بزرگی خواهد بود و سه هفته هم بیشتر نیست به عنوان آخرین سرکشی فردا به کارگاه و از همان
جا فردا شب عازم تهران و پرواز به آلمان خواهد شد.
بدون مستقیم طرف صحبت شدن با سپیده و یا سفارش بخصوصی به او ،از عمو محمود و پدرش خداحافظی کرده و
خانواده را ه آنها و در حقیقت همه را به آقاعبداهلل و هاجر سپرده و عازم آپارتمان طال شد .در ساعت مقرر و بدون
تظاهرات به اتفاق او عازم سفر چهار هفته ای شدند.
در این طرف هم سهال و شیرین نقشه عجیب و غیرقابل باوری به همدستی دو سه نفر از دوستان صمیمی که سالها با
هم کار کرده بودند و هیچ رودربایستی از انها نداشتند برای ورود به خانه و سر در آوردن از اینکه چه کساوی و با
چه نسبتهائی با مجید فرنود در آن زندگی می کنند کشیده و یک روز وسط هفته با ماشین آرم دار بیمارستان معتبر و
با نام ن شانی که در آنجا کار می کردند به اتفاق دکتر سعید و یکی از دوستانش روانه کحله ای که منزل فرنود در آن
بود ،شدند.
راننده ماشین از اصل مأموریت خبر نداشت نقشه ها از قبل پی ریزی شده و تقریبا بدون اشکال به نظر می رسید .دو
در مانده به خانه بزرگ فرنود ماشین متوقف شد و چهار خانم و دو آقا از آن پیاده شدند .دکتر سعید مهدوی کارت
نداشت ولی دوستش کارت خود را از شرکت در یک کنفرانس پزشکی در اصفهان بعنوان یادبود به سینه زده بود و
خانمها هم هر چهار نفر با کراتهای خود در پیش سینه روپوش سفیدی که روی مانتو پوشیده بودند ،بچشم می
خوردند.البته کارت شیرین واقعی نبود به عنوان مأمورین بهداشت و درمان در خانه ها را زده و امار ساکنین را
خواستند علت را هم دستور مافوق و اداره بهزیستی اعالم کردند .قضیه خیلی معمولی بود خانه اول و دوم راحت به
سئواالت پاسخ دادند ،تعدا نفرات سن و جنسیت و نسبت همه رمولی بودند ،در این میان شیرین و یکی دیگر از
همکاران در منزل فرنود را زدند با وضعیت پوشش و عینک شیرین بعید به نظر می رسید که آقا عبداهلل و هاجر که
پند سال پیش او و سهال را در جشن پاگشا دیده بودند بشناسند.
به هر صورت به طور تقریبا دسته جمعی ساکنین محل و خانه ها جواب می دادند.
در منزل فرنود هم زده شده آخرین خانه بود ،آقا عبداهلل در را باز کرده هم ماشین را دید و هم هیئت پنج شش
نفری دفتر بدست که مشغول سئوال و جواب ونوشتن بودند.
در ضن چون مراجعین در زده و وارد نشده بودند و آقا عبداهلل هم برنگشته بود فریده خانم با آیفون پرسید آقا
عبداهلل چرا دم در ماندی؟ و او هم بی توجه حواب داد خانم از اداره آمار آمده اند و در منزل همسایه ها هستند
هنوزنرسیده اند اگر جوابی الزم بود که من نتوانستم بدهم بی زحمت یک تک پا تشریف بیاورید دو در که چیزی
عوضی نگویم.
اصال نمی دانم چه می خواهند بپرسند؟ خودتان بیائید ،در این جین شیرین و سعید دم در منزل آنها بودند و سهال و
بقیه هم مشغول نوشتن و یادداشت برداری ولی بیرون از ساختمانها فعالیت می کردند فریده با عجله مانتو پوشیده و
روسری بسته به این طرف راه افتاد .درست در همین لحظه شیرین به آقا عبداهلل گفت آقا اگر زحمت نیست یک
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لیوان آب خوردن بدهید باید قرصم را سر ساعت بخورم و در ضمن از صبح خسته شده ایم .این آخرین خانه برای
امروز است ،بقیه اش می ماند فردا اول وقت اداری.
در ضمن لنگه کفشش را هم در آورد و مشغول کش و قوس انگشتان پایش شد و در حالی که فریده خانم را می دید
که به طرف آنها می آید ،تظاهر به ندیدن او کرد و بلند یبند گفت ماشاءاهلل به این مردم خیال می کنند مالیات چی
هستی و امده ای چیزی بگیری! بابا از صبح یک مشت دکتر و مدد کار ریخته این در خانه ها آمار برمی داریم ،عوض
دستت درد نکند زورشان می آ ید جواب بدهند ،چه خوب که مأموریت ما در ایت قسمت شهر است خدا بداد بقیه
همکاران برسد و سعید بلندتر گفت چه می گوئید خانم دکتر اگر هم معرفت هست بین آنهاست شکر کنید که کتک
نخورده ایم.
فریده به دو سه قدی رسیده بود ،خیلی مودب و باوقار سالم کرد و سری به بیرون کشید ماشین بیمارستان آنطرف و
چهار خانم دکتر و دو آقای دکتر مرتب و منظم به چشمش خوردند فوری خودش را به کنار کشیده و با اصرار آنها را
به داخل منزل دعوت کرد واقعیت این بود ک این دعوت و روی باز صاحبخانه از اولین خانه شروع شده لود .ولی
چون هدف این جا بوده نپذیرفته بودند .دو آقا و دو خانم از ورود معذرت خواستند و گفتند ساعت مأموریت راننده
ماشین تمام شده شیرین و سهیال گفتند شماها بروید و اداره پسیاده شوید و برگ مدموریت راننده را امضا کنید.
ما با آزانس بعد از نوشتن امار این آخرین خانه که امروز باید تمام شود برمی گردیم! و حتما خانم برایمان زحمت
کشیده و آژانس خبر می کنند .فریده خانم گفت البته مسلم است بفرمائید یکدقیقه نفس تازه کنید .کارتان هم که
اینجا تمام می شود ،حاال چند دقیقه کمار یا بیشتر چه فرقی دارد و ظاهرا آن دو را یعنی شیرین و سهیال را به داخل
منزل راهنمائی کرد و مرتب می گفت بفرمائید ترا بخدا یک دقیقه استراحت کنید بعد بنویسید و به این ترتیب سهیال
و شیرین با تظاهر به بی میلی و اینکه اجازه ندارند این کار را بکنند وارد سرسرا و بعد سالن منزل که ریاد هم
بنظرشان ناآشنا نبود شدند!
آقای فرنود پدر و عمو محمود درست در اطاق روبرو نشسته و روزنامه می خواندند ،سپیده هم باال بود ولی یک
کالسکه بزرگ و درشت فرنگی آنطرفتر کنار دیوار بود که البد جزو تزئینات یا دکور سالن به حساب نمی آمد و باید
بچه ای درون آن خوابیده باشد.
فوری دو فنجان چای و بیسکویت و یک لیوان آب برای دو خانم دکتر آورده شد بعد از خوردن چای سهیال یک ورق
مرتب با تیتر شناخته شده ای شروع به نوشتن کرد و بعد با مالیمت و شرمندگی گفت ببخشید غرض از مزاحمت
تعیید تعداد افراد منزل سن و جنسیت و نسبت آنها با همدیگر است ،و در ضمن مقصود فقطافراد حاضر نیستند بلکه
تعداد خانواده تحت تکلف منظور است.
اگر یکی از آقایان که البد صاحبخانه هستند شناسنامه شان را بدهند ما از روی آن نوشته و فوری رفع زحمتمی کنیم،
فریده گفت واهلل راستش را بخواهید صاحب اصلی پسر من است که در حا حاضر آلمان می باشد .آقایان یکی همسر
من و پدر صاحبخانه و دیگری پدر عروس ما می باشند .و اما راجع به شناسنامه رویش را به طرف آقا عبداهلل خان
شناسنامه آقا را از سپیده خانم بگیر و بده به خانم دکتر.
در همین حین خانمی که الید همان سپیده می بود با شناسنامه ای در دست از پله ها پائین آمد .زن معمولی و تا
حدودی تکیده ولی با لباسهای گرانبه ا حتی در منزل بود .ساکت و اخمو که تالش می کرد با لبخند بیرمقی تلخی اخم
را جبران کند به آنها سالم کرد و خانم ائلی را به نام عروسش سپیده معرفی کرد و او هم روی مبلی انطرفت نشست.
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شیرین با عجله شناسنامه را گشود بله خود مجید فرنود بود در صفحه ازدواج تاری و روز و نام همسر را دید و
یادداشت کرد در صفحه فرزندان نام شبنم و گلرنگ و فرید و همه مشخصات آنا را یافته و نوشت و بعد گفت دو
دختر خانم البد مدرسه مستند و کالسکه هم محل فرید جان است .اینها درست است اما سرکار خانم مهمان هستند؟
یا همین جا زندگی می کنند؟
بدبختانه سر درد دل فریده انم باز شد مهمترین اطالعات مجانی که شیرین و سهیال گام نمی کردند به این آسانی در
اختیار آنها گذاشته شود بدون هیچ دریغی عضه شد .اوال اینکه بله دو دختر در مدرسه هستند ولی نه در ایران بلم در
انگلستان! همه آنها چند سال پیش ب یک امید واهی روانه آنجا شده و صاحب خانه و آالف و الوف هم بودند ولی با
تولد سومین بچه که یک کمی مریض است ئ به خاطر آقایان یعنی پدر محید و سپیده ک باجناق هم هستند و
دوست داشتند در ایران باشند و همان طور خود او که مادر مجید است ،تقسیم مسئولیت کرده اند .به این معنا که
خواهر او حمید ه برای سرپرستی شبنم و گلی در انگلیس مانده و فرزاندان دیگر که او که دیگر بچه نیستند  .باالخره
با دلخوشی مختصری بنام خاله و برادرزاده در منچستر هستند.
شیرین برای اطالع از همه چیز ماشاءاهلل کوچولوی سامتی دارید با اینهمه سروصدا و بیا برو بیدار شنده و اگر هم شد
همیان طور آرام سر جایش مانده .اشک در چشمان سپیده و فریده نشستو آه طولتنی و توام آنها سکوت فضا را
شکست! فریده با صدای خفه و آهسته ای گفت طفلکم مریض است این حرف را به کسی نگفته ایم حتی آقاعبداهلل و
هاجر هم نمی دانند چند وقت پیش که مهندس و سپیده بچه را بردند امریکا که دکترهای آنجا معاینه اش ککند ما از
اینها قایم کردیم و گفتیم رفته اند ویالی شمال استراحت بجای شمال در لوس آنجلس پیش این دکتر و آن دکتر
بودند!
غلت به شما توضیح دادنم ،شغلشماست .فکرکردم نکند آب در کوزه و ما تشنه لبان می گردیم واقعا شیرین و سهیال
ن ارحت شدند هر دو سریع از جا بلند شده و سراغ کالسکه فرید رفتند یکمرتبه شیرین بی اختیار گفت اهلل اکبر و
تعجب سهیال هم کمتر از او نبود مجید فرنود کوچک و مجسمی بود با سنی در حدود دو سال بچه ای زیبا با چشمان
درشت و موهای فراوان مشکی و بی اندازه شیرین همه چیز به او می آمد جز مریضی سهال با حیرت گفت کجای این
بچه مریض است؟ ماشاءاهلل مثل رستم در کالسکه خوابیده.
ولی فریده که حاال در کنار آنها ایستاده بود آهسته گفت می گویند عقب افتاده و فلج است ما هم چیزی نمی فهمیم
ولی بچه آنقدری اقال می نشیند یا با چهار دست و پا راه می رود می ایستد! ولی او هیچکدام از اینکارها را نمی کند.
ترا بخدا خانم دکتر اگر شما هم جائی دکتری بیمارستان بخصوصی را می شناسید و یا پیدا کردید به ما تلفن کنید
پدرش رفته دنبال کارهایش دو سه هفته بعد در خانه است و گذشته از همه چیز شاید خود شما کمکمان کردید.
ش یرین گفت سرکار خنم تخصص ما در این رشته نیست ما دکتر بهداشت هستیم ولی به شما قول می دهم حتما
پرس و جو کرده و بهترین دکتر را برایتان پیدا و اسم و آدرس او را نلفنی د اختیارتان بگذاریم و این حرف را بسیار
جدی و حقیقی و خارج از سرویس پلیسی کار امروز خودشان گفته بود.
هر دو خانم دکتر دستی به سر بیگناه طفل معصوم کشیده و متأثر و حیران و ویران با خداحافظی محبت آمیز و امید
به رحمت پروردگار با ماشینی که خبر کرده بودند سر یک چهار راه پیاده شده و با ماشین دیگری خودشان را به
خانه رساندند!
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هر دو امروز مرخصی گرفته بودند دو خانم دیگر دوستان بسیار صمیمی شیرین و از همکالسیهای او و سهیال در
دوران تحصیل در دانشکده و فعال در یکی از بیمارستانهای شیراز انجام وظیفه می کردند و برای چند روز مرخصی و
گردش به تهران آمده بودند ،که وجودشان تصادفا برای آنها کارساز شد!
دکتر سعید هم با ماشین و راننده بیمارستان خودش و هم آهنگی قبلی با خواهر و زن برادرش وارد ماجرا شده
بودند .مسعود گفت مطمئنم که اقدام ما به نفع ال یا هیچکس نخواهد شد .بنابراین بدون هیچ تصمیمی باید منظر
شویم تا از مسافرت برگردند از کجا می دانید بلکه با همه اتفاقاتی که افتاده و توضیحات وشواهدی که ما ارائه کنیم
باز هم طال میل داشته باشد با فرنود ادامه زندگی دهد آنوقت توجه می فرمائید که همگی سنگ روی یخ خواهیم شد.
همین طور که حاال شده ایم .مگر به طال نگفتید که چه بر سرش آورده اند چطوری دوباره با آن بی همه چیز راه افتاد
رفت؟
سهیال با عج له گفت ای وای مسعود جان انصاف داشته باش ما با هزار خواهش و تمنا دختر بیچاره را قسم دادیم که
عکس العمل نشان ندهد اگر نمی رفت که فرنود هم الید در تهران بود و ما چطور می توانستیم ریسک به این بزرگی
کرده و تا قلب خانواده پیشروی و اینهمه اطالعات کسب کنیم؟ همه اینها را طال با همراهی خود و خارج کردن مجید
فرنود از صحنه مهیا کرده .مسعود گفت راست می گوئی ولی اگر من او را می شناسم صدها نذر کرده که همه چیز
دروغ باشد! چون م فهمم که بدطوری آلوده آن نامرد شده.
چهار چهره درهم رفته و غمگین باز هم نجوا کنان به هم خیره شده و راه جل هائی که به عقلشان می رسید ارائه می
کردند .مسعود دوباره مقداری یادداشت برداشت و بقیه قضیه را به بازگشت آنها از سفر و در آوردن حقیقت از
چاهی که سالها مجید برای پنهان کاری آنها را بهم پیچیده و به قمر آن انداخته بود موکول کردند .مسعود گفت من
پدر مجید و محضردار و دفتردار را از طریق قانون در می ۀورم و تمام پیچ و خ آن را بلدم فقط باید خودم مچ او را
بگیرم و به او بگویم درست ایت که با حقه بازی و قالبی طال ازدواج کرده اگر می خواهد آبرویش را نبرم بدون هیچ
مخالفتی تشریف برده و در همان محضر او را طالق بدهید.
ولی می دانید باید طال راضی بوده و به من وکالت بدهد واال انطوری که نمی شود من دنبال کار خواهرم را هم بگیرم،
چه رسد به دیگری .کاری که شما دو نفر باید انجام بدهید روشن کردن ذهن طال است شاید بعد از شنیدن همه
اتهامات او را مجرم تشخیص نداده و دلش بخواهد با او زندگی کند نمی شود ما کاسه داغ تر از آش شویم فقط باید
بسیار با دقت و آرام او را متوجه کنید که چه شده و طرف چقدر او را فریب داده واال اگر از اول همه چیز را راست و
حسینی به او گفته بود ،ما هم قبول کرده بودیم و دیگر کجای اینکار بنظر شما قابل تعقیب می شد؟
از این قی بل مسائل اتفاق افتاده و باز هم می افتد ،ولی باالخره هر دو طرف می دانند که کجا ایستاده اند البته آسان
هم نیست حوادث بیشماری پیش می آید اما با علم به حقیقت قضیه نه اینکه زن اولی خیال کند تنها خودش
موجودیت رسمی دارد و دومی هم بپذیرد که چه اشکال دارد با مردی که یکبار یا صد بار ازدواج و بعد مترکه کرده
پیوند زندگی بسته و ادامه روزگار بدهد .مگر خود من همینکار را نکردم مگر سهیال نمی داند من پسری دارم که اگر
هنوز داشته با شم اسمش دانی است و از مادر خبیث او جدا شده و دوباره ازدواج کرده ام؟
سعید گفت زیاد حاشیه نرو مسعود جان کم کم نزدیک است به تو هم مشکوک شویم! باالخره همه خندیدند چون
جائی برای تردید در اعمال مسعود نبود او در تمامی طول زندگی مشترک خود با سهیال تا کرج هم تنهایی سفر
نکرده و شب را آنجا نگذرانده بود .ولی برادرش با او شوخی می کرد که حال و هوای غم گرفته را عوض کند.
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باالخره مسافران از هوائی برگشتند .دو شب بعد همه را دعوت کردند که بعنوان دیدن شام مهمان آنها باشند .به
علت کسالت عمه سلیمه آنها عذر خواسته و دیدن و شان را به بعد بدون تاریخ موکول کردند.
مجید آنقدر گرفتار حوادث گوناگون بود که تغییر و تحول را در وجود طال سریعا ندیده و نفهمید .سهیال و شیرین دو
روزی که مجید به عنوان سرکشی به کارگاه از خانه خارج شد طال را در ماشینی نشاندند و با پوششی غیرقابل
شناسایی و با اتومبیل یکی از همکاران مسعود در نزدیکی های منزل مجید کشیک کشیدند نیم ساعت آن حوالی
منتظر ماندند تا پ یدایش شده و با زدن بوق و باز شدن در خانه و فرو رفتن در کام باغچه بزرگ منزل و بسته شدن
درهاطالی لرزان و رنگ پریده را به منزل خودش بردند.
در طول دو روز یکبار دیگر سهیال تنهائی در آن حوالی پنهان شده بود و با چشم خودش فرنود را با سپیده در جلوی
ماشین و فریده م ادرش در حالیکه بچه را بغل داشت و در پشت نشسته بود دید و مسیر آنها را چون به سرعت دور
شده بودند نتوانست پیدا کند.
گرچه همان مرتبه اول برای طال کافی بود که بفهمد آلت دست قرار گرفته و اعالم کند دست از تعقیب مجید
برداشته و رهایش کنند!
به او تعلیم داده شد که در رختخواب مانده و خودش را به عنوان مریض تحت مداوای دکتر سعید و شیرین نشان
دهد ،چون در این حال بود که امکان سئوال و جواب پیش نمی آمد .با برگشتن فرنود باصطالح از کارگاه ،طال
همچنان بستری و آنها در کنارش بودند .مجید آن چنان از دیدن آنها و مریضی طال هول و دستپاچه شد که سالم و
علیک را حسابی از یاد برد.
مریضی یا غم طال واقعا مجید را دیوانه کرده و بازی هم در نمی آورد .ده ها ابر تا به حال گفته بود که تحمل کسالت
و اندوه او را ندارد و به نظر او حیف است که این باغ گل دستخوش باد و طوفان شود چون شاخه گل وجود نازنین او
آنقدر شکستنی است که از یک آه تند هم پژمرده می شود.بخاطر همین بسیاری از اوقات ناله ای را که در گلو دارد
فرو می دهد آنوقتها کسی نمی فهمید چرا مجید باید بغض و آهی در سینه داشته باشد ولی حاال چند نفر دیگر غیر از
طال هم این دلیل آن را می دانستند! دکتر سعید علت کسالت طال را اعصاب ناآرام تشخیص داده و اعالم کرده بود و
تا اطالع بعدی و به دست آوردن نتیجه عالجات خودش مراجعه به دکتر دیگری را مصلحت نمیداند.
مجید در اظهار نگرانی صداقت کامل داشت و طال آرام و سرخورده در بستر مانده بود .اگر یکی از چهار چرخ خودرو
کم باد و یا پنچر شود حتما لنگیده و می ایستد و اگر اصرار در ادامه را باشد رینگ چرخ خواهد شکست و این اولین
متوقف شدن رابطه همراهی طال با مجید کامال معلوم بود زیرا چرخ آرامش و بی خبری زندگی آنها پنچر شده و لنگ
می زد.
روح مجید از همه رویدادها بی خبر و حتی تصور آنرا نمی کرد واال شبانه از تهران فرار کرده و خود را پنهان می
کرد! اما برودت نامرئی کشنده ای را در همه گوشه و کنار خانه و حرفها و رابطه هایشان با حضور علنی می دید دلش
می لرزید بپرسد! بی خبری را برای خودش مرهم درد یافته بود .او هم می دانست بسیاری از اوقات ندانستن بهتر از
دانستن علت هاست!
مسعود تلفنی و حضوری بارها با طال صحبت کرده و راههای عاقالنه را بعد از اطمینان از اینکه او دیگر به هیچ عنوان
و بعد از اینهمه نامردی ها نخواهد توانست موجودیت مجید را در زندگی خود آن هم با یک بچه متولد شده بعد از
ازدواج عاشقانه آنها و با مریضی و محتاج مراقبت دائم پدرش که حتما او هم آنرا تأیید و تصدیق می کند بپذیرد و
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یکبار و برای آخرین دفعه اشکریزان و هق هق کنان گفت مجید برای من تمام شد ،حاال او را هم به دوزخ خانواده
اش بر می گردانم .حتی به بهای ویرانی خانه خود و دل شکسته ام!
من که نخواسته بودم روی خرابه های بزور غصب کرده زندگی و امید دیگران برای خودم قصر بسازم این مجید بود
که با فریبکاری خود را شکست خورده و تنها با یک دختر و جداشده از همسرش جا زد و خودتان دیدید چقدر بیا و
برو کرد تا بخیال خودش و بنا به گفته اش مرا بدست آورد من از کجا باید می دانستم که اوال جدا هم نشده و در
ثانی دو بچه دارد که حاال هم سه تا شده اند.
که البد همزمان با سر دادن سرودهای عاشقی برای من به خاطر حفظ ظاهر و مصالح خانوادگی اش یک بچه دیگر
هم تحویل داده و حتما همان وقت که مرا بی خبر و کشان کشان برده و بدست جالد سپرد می دانست که دیگری در
راه است و این تصور است که راستی حاال دل مرا از او آشوب کرده و بهم می زند!
ترتیب فروش پنهانی منزل با کل اثاثیه داده شده و مسعود تحویل آن را بعد از دوماه و با مسئولیت قابل قبول یک
وکیل امضا کرد .رفت و آمد طال به منزل عمه اش زیاد شده بود و مجید به راستی و بدون اطالع از قضایای فروش و
غیره از اوضاع می ترسید.
قبال طال جایی نمی رفت و چند بار که مجید برای کاری از منزل خارج شده بود و در غیبت کوتاهی که از آنجا داشت
طال را نیافته و روی کنسول جنب رختکن نوشته مختصری که شروع و انتهایی نداشت با متن تکراری همیشگی من در
منزل عمه سلیمه هستم را دیده و وحشت کرده بود .باالخره دوباره سراغ مسعود رفت و سرصحبت را باز کرده و
فاجعه اتفاق افتاد .به خیال خودش می خواست از طال گالیه کرده و با مسعود درددل کند.
ولی جواب مؤدبانه و کوتاهی را که از مسعود شنید به اندازه ای سنگین بود که نزدیک بود دوباره پس بیفتد.
تصورش را هم نمی کرد که جواب مسعود آنقدر آرام و محکم و کوبنده باشد.
مسعود به او گفته بود طال میل ادامه زندگی با او ندارد و تقاضای طالق می کند .البته فرنود اول نفهمیدو زمانی که
متوجه شد شوخی و بذله گوئی در کار نیست رنگش پریده و دماغش تیر کشید و درمانده و مستأصل گفت مسعود
جان من بتو رو کرده ام که پادر میانی کنی و تو جوابی می دهی که دشمن هم نمی دهد .انتظار آنرا از تو نداشتم.
مسعود گفت دوستی و قوم و خویشی فعال سر جایش ولی من حاال بعنوان وکیل خانم طال عربشاهی با تو حرف می
زنم اگر توانائی آنرا داری فردا بیا دفتر تا بقیه اش را هم عرض کنم خودم می خواستم تو را دعوت به مذاکره
حضوری کنم که پیش دستی کردی .بنظرم بهتراست قال قضیه را کنده و نگذاری کار به شکایت و دادگاه و غیره
برسد چون حتما به نفع تو نخواهد بود و نیست من حرمت دوستی را حفظ و از تو به مراجعی که می شناسم شکایت
نخواهم کرد .تو هم پیگیری نکن .چرا؟ برای اینکه دستت رو شده و ما همه چیز را فهمیده ایم.
لطفا دیگر به آپارتمان خانم عربشاهی نرو چون همین حاال که اینجا نشسته ای قفل و کلید آن عوض شده و دیگر
چشم تو به طال هم نخو اهد افتاد .گویا یکی دو ساعت پیش از ایران خارج شده و اگر احیانا به هر دلیلی برگشتی در
کار او باشد ،موکول به بعد از جدائی رسمی شما دو نفر خواهد شد که از اول هم گویا خیلی قانونی نبوده ،البد با آن
شروع ،انتظار پایان بهتر از این را هم نباید می داشتی!!
مجید دیگ ر نمی شنید نفسش به شماره افتاده و می رفت که بیهوش شود با دخالت شیرین و تزریق آمپول آرامبخش
خواهر و برادر منتظر بهبود حال او شدند تا او را یکی به منزلش برساند.
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اما واقعا طال از ایران رفته بود .همان روز صبح پروازی به ترکیه داشت .یکی از دوستان مسعود و همسرش با قرار
قبلی در فرودگاه استامبول منتظر او بودند ترتیب اخذ ویزای کانادا وسیله همین شخص که خودش وکیل زبردست و
از دوستان مسعود و مقیم کانادا بود ،داده شد و باید خود طال شخصا از کنسولگری ویزا را دریافت می کرد.
قرار بعدی مسعود و آقای صدری این بود که بلیط کانادا را هم تهیه و طال را همراه همسرش به آنجا ببرد .گرچه او
همدوره و دوست مسعود بود ولی حق الزحمه چشمگیری از این کارها نصیبش می شد که انتظارش را نداشت .علت
کانادا رفتن طال ایده شخصی خود او بود اوال چند بار نام آن سرزمین را از مسعود و سعید و تمایل آنها را برای ادامه
کارو زندگی در آن مملکت شنیده بود و بعد به خیال خودش آنجا خیلی دور بود آن سر دنیا می شد به حسابش آورد
و می خواست به هر چه دورتر ممکن است بگریزد .که آشنائی نبیند .با غریبه که درددل و سئوال و جواب نداشت و
او همین را می خواست.
با مارال چیزی راجع به اصل مطلب در میان نگذاشتند چون قلب همیشه مریض او طاقت استقامت در مقابل
رویدادهای هول انگیز و خانه خراب کن را آنهم برای دلبند و جگر گوشه و تنها یادگار مانده از گذشته اش را
نداشت.
به مجید سفارش کردند که سراغ آن خانواده نرود واال فتوکپی شناسنامه و عقدنامه طال را در تهران و منچستر حضور
خانواده مجید فرنود با پست سفارشی خواهند فرستاد و عین شناسنامه را هم به او نشان داده بودند .البته مسعود به
تقلید از خود مجید قبال شناسنامه دیگری برای طال تقاضا و آنچه که حاال جزو اسناد هویت طال همراهش بود بدون نام
جناب فرنود در صفحات آن به چشم می خورد.
مهندس فرنود بهترین روش را در سکوت و گم کردن خودش دید چون مسعود واقعا در انجام تهدیدش مصمم بود.
مهندس فرنود بیمار و زمینگیر شده بود با جرقه ای که نمی دانست مثل صاعقه از کجا پیدا شده ،خرمن هستی او
سوخته و بباد رفته بود.
دو هفته بعد در بی مارستان بود و خانواده مهدوی خبر آن را داشتند بعدا که به منزل منتقل شد مسعود تلفنی با او
تماس گرفته و گفته بود روز بیست و چهارم همان ماه در محضر حاضر شده و بدون درگیری زیر ورقه طالق را امضا
کند .چون او ترتیب همه کارها را داده و اگر به هر دلیلی آن روز در محض ر نباشد احضاریه را به در منزل او خواهد
فرستاد و مجید با جان کندن خودش را به محضر رساند.
اینقدر حرص نخور دیوونه باز چیزی شده؟
طال قبال مهریه خودش را به او بخشیده بود و مجید اشکریزان هر جا که الزم بود امضا کرد و در انتها مسعود نامه طال
را که برای او نوشته بودبدستش داد .خواندن نامه بدترین عذابی بود که مجید هرگز تصورش را هم نمی کرد.
طال بدون ذکر هیچ عنوان و مقدمه ای نوشته بود :با دلبستگی یا وابستگی که بعد از مدتها نشست و برخاست فامیلی
به شما پیدا کردم اگر قصد غصه های خودتان را با من درمیان گذاشته و حقیقت را همانطوری که بود می گفتید یا
چیزی بین ما شروع نمی شد و اگر هم می شد با علم من و قبول همه دردهای شما با آگاهی کامل از آنها و همراه
بودن من با سرکار بود .که هرگز پایانی نداشته و متوقف نمی شد ،و چون خود من هم در نوع دیگری دردمند بودم
بدامانتان آویخته و غمخوارتان می شدم.
من حتی در غیاب شما از یادآوری خاطرات گذشته و تفکر به مردی که پسرعمویم بود و نامردانه کشته شد و در
گوشه و کنار دلم نشانی از آن به جا مانده بود ،پرهیز می کردم و آنرا نوعی خیانت می دانستم .در حالی که سرکار
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کلیه وقایع خانوادگی خودتان را به دلخواه شخصی تنظیم و تحویل من دادید و با سستی اراده و ترس از موجودیت
مدرک زنده ای بنام فرزند مشترک ما قصاب وار او را کشتید.
چون مرا یک سگ یا گربه خانگی حساب می کردید که تنها مایه سرگرمی و تفریح شما باید می شدم و نباید با زاد و
ولد دور بر شما را شلوغ و عیشتان را من قص می کردم .بنابراین بچه ام را کشته و خودم را عقیم کردید و با بی شرمی
غیرقابل باور همان زمان اوالد سومی برای خودتان درست کردید و مرا مثل یک معشوقه و یا عروسک دور دنیا یدک
کشیدید .من باور داشتم که با مرد شریف و مظلوم که مثل رستم قوی و با اراده و ایمان است زیر یک سقف زندگی
می کنم در حالی که شما بسیار ضعیف و بی اراده و زبون و دروغگو بودید.
انتخاب و ازدواج با من نمایش کامل دیگری از بی شخصیتی شما بود ،چون فقط دزدان و راهزنان از دیوار مردم باال
کشیده و سراغ هلوی آبدار و یا سیب سرخ نزدیک به دیوار رفته و به حریم مردم تجاوز کرده و حتی شاخه های
درخت را شکسته و بار و برش را چپاول می کنند.
من به یک دزد و شرف او بیشتر احترام می گذارم چون او یا محتاج است و یا متجاوز ولی شما چه کاره اید تا حاال
نشنیده ام که کسی سارق راحتی خود و متجاوز به حریم خانواده اش باشد و شما بودید .حق مرا پایمال کردید .قبول
دارم مانعی ندارد ولی چرا آنهمه که از آنها بد می گفتید با سر و کله و لرزان ولی مثل جیره خواران جبون دائم به
پابوسی رفته و نیمه جان بر می گشتید.
شما هم می توانستید مثل میلیونها آدم مرد و مردانه نارضایتی خود را اعالم و مطرح و شاید خود و آنها را آزاد می
کردید ولی چون دروغ شعار شما بود فریبی ساخته و تحویل هر دو طرف می دادید!
من به محبتها و بخششهای شما بخودم شک نداشته و ممنونم ولی آنچه مرا مشکوک می کند این است که شما
پسرخاله همسرتان نبوده و حتما نوکر ایشان بودید و چون از کیسه خلیفه که خانواده ارباب باشد بذل و بخشش می
کردید وقتی به قول خودتان عاشق شدید مجبور بودید برای ارباب زاده بهتر از قبل رل شوهر فداکار را بازی کنید
که از خانه بیرونتان نکنند و باید هم از ترس برمالنشدن راز دست و پاها را بوسید.
قبول می کنم از آنها مثل سگ می ترسیدید اما من در این میان چکاره بودم؟ که آنهمه داستان سرهم کرده و
تحویلم دادید من که ارباب نبودم چرا از من واهمه داشتید در این دنیا هیچ کس و هیچ قدرت حتی بمبهای دشمن
لعنتی که پدر و برادر و شوهر و عمو و خانواده را درو کردند مثل عمل ناجوانمردانه شما نتوانستند مرا خانه خراب
کند.
در کشت و کشتار و ویرانی جمع ما هدف از پیش تعیین شده نبودیم منازل بسیاری از آدمها ویران و انسانهای زیادی
کشته شدند و تا حاال هم عاملین و قاتلین نفهمیده اند چرا و چه کسی را کشته اند .اما شما با شناختن من و نقشه قبلی
سم کشنده فریب و دروغ را در رگ هایم تزریق کردید من که شما را نمی بخشم و نمی دانم خدا می بخشد یا نه؟
نامه امضا نداشت و در حین مراعات ادب و نزاکت کوبنده و ویرانگر و تحقیرآمیز می نمود ،ولی دیگر فرقی برای او
نداشت او غرق شده و مرده بود .مگر برای غریق در دریای طوفانی ،یافتن علت موجب نجات می شود؟ چه عمدا و یا
چه سهوا طعمه امواج شده و مرده و داستان زندگی او تمام شده بود.
در ترکیه به آسانی و با شرایط مالی و نامه و سپرده بانکی به طالی عربشاهی ویزا داده شد .او همراه آقای صدری و
همسرش روانه آن دیار شد .دو سه روز مهمان ارجمند همان زن و شوهردلسوز و مهربان بود و جز حرفهای روزمره
و معمولی هیچ حرفی که به آنها اطالع بیشتری از زندگی خانم عربشاهی بدهد ،به میان نیامد .طال خواهش کرد که در
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هتل جائی برای او بگیرند تا بعدا با پرس و جو آپارتمان مناسبی در جای امن برایش پیدا کنند و خیلی تعارف و
تکلف به میان کشیده شد تا طال را برای اقامت بیشتر در منزل خودشان راضی کنند ولی طال در خواسته خود تغییری
نداد.
بعد از آنهمه بدشانسی و نامالیمات اقال یک خواسته کوچک طال اجابت شده و آپارتمان خوب و دلگشا و بزرگ و مبله
کامل در طبقه چهارده همان مجموعه و در قسمت غربی آن آماده اجار ه اعالم شده و باعث دلخوشی طال شد .فکر
کرد الاقل نزدیک بودن به خانم صدری و شوهرش می تواند اندکی باعث دلگرمی او در آن شهر ناشناخته باشد.
با وجود گران بودن اجاره ماهیانه بعد از بازدید از محل آنجا را مناسب و به سرعت قرارداد اجاره با نظر آقای صدری
امضاء و مختص ر اثاث و چمدانهای خود را به آنجا منتقل و شروع به ادامه زندگی تحمیلی خود در کانادا کرد.
دو سه روز بعد هم با تلفن کوتاهی خبر جابه جایی و شماره تلفن مستقیم خود را به شیرین داد .به گلین بانو گفته
بودند طال همراه همسرش به مسافرتی طوالنی تر از
همیشه می رود چون فرنود کارهای ساخت و ساز بزرگی در کانادا دارد که به علت دوری راه مجبور است طال را با
خود ببرد تا مجبور نباشد آنهمه راه را هر ماهه تا تهران آمده و دوباره برگردد .به نظر مارال هم طبیعی و قابل قبول
بود مگر نباید زن و شوهر با هم زندگی کنند دختر او هم یکی از زنهای طبیعی است که اگر همسرش مجبور بود
دراز مدت سرکوه هم اطرق کند باید طال با او می رفت چه رسد به کانادا؟
مجید سه هفته در بیمارستان به علت ناراحتی قلبی بستری بود و مادر و پدر و همسر وعمومحمود مرتبا به عیادت او
می رفتند وضع ظاهری او آشفته و بیمارگونه بود و ف رید بارها با دیدن پسر دالورش که نزار و بیحال اسیر بستر
بیماری بود گریه و شیون سر داده و به سر و سینه اش کوبیده و مریضی پسرش را از تحمیل دردها و فشارهائی که
انسانها و حوادث بار او کرده بودند تفسیر کرده و حق را به او می داد و به همین دلیل در باور خود بیشتر برای او دل
می سوزاند.بعد از بازگشت از بیمارستان اطرافیان علنا کناره گیری او را از کارها دفتر و بیرون و مسافرت و سرکشی
به گارگاه را به چشم دیدند و اما دلیل اصلی بست نشستن او در منزلۀ بهم خوردن زندگی اش با طال بود ،و الزم نبود
کارگاه و دفتر را دستاویز قرار ده د و از همه گذشته ،حال و حوصله کارکردن و حتی نظارت بر امور دفتر را هم از
دست داده بود.
دوسال از ماجرای فروپاشی آشیانه عشق مجید با طال گذشت .فرید سه چهار ساله و شاید هم بزرگتر شده بود و
پرستار مخصوص داشت و درشت و قوی و خوش آب و رنگ و به قول عمو محمود و پدرش مثل سیبی بود که با
مجید بدو نیم کرده باشند .او تصویر مجسمی از چهار پنج سالگی مجید بود که طفلکی آرام و بی حرکت و از همه
بدتر اسیر جایگاه مخصوص خود نشسته و از بهبودی اندک هم که فامیل آنهمه به خود وعده و در انتظارش بودند
اثری در او و حرکاتش اگر حرکتی داشت ،دیده نمی شد .عزیز همه و ذلیل سالمتی بود.
سکوت بی امان مجید را که ساعتها بدون یک کالم حرف در بالکن نشسته و افق بیکران ترا می کاوید اطرافیان به
دلیل معلولیت فرید به حساب می آوردند ولی فقط درد او این نبود غم هجرت طال هم به درد بیدرمان آن انسان
معصوم و کوچک و بی حرکت آمیخته و او را زمین گیر و خانه نشین کرده بود .نه با کسی کاری داشت نه چیزی می
خواست و نه حرفی می زد .مرض او به نظر دکتر معالجش بیشتر روحی بود تا جسمی.
قلب او مثل همه انسانها می تپید و بیماری بخصوصی هم بعد از چندین بار عکسبرداری و آزمایش خون و هر چه الزم
بود انجام دهند به هیچ عنوان دیده نشد .هر روز حدود ده دقیقه نزدیک صندلی فرید می نشست و بدون دیدن او را
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نگاه می کرد و گاهی هم دست نوازشی به سر روی او می کشید و این تنها ارتباط او با یکی از افراد خانواده اش بود
با دیگران کاری نداشت .و بدتر از همه ده سال پیرتر هم به نطر می آمد آنهم در کوتاه مدت .که زیاد هم دور از
انتظار نمی نمود .هر کدام از آن گرفتاریها می توانست فیل را از پا درآورد چه رسد به مجید ویران و بالتکلیف و بی
برنامه.
عمو محمود و پدر مجید بدون سر و صدا در هم شکسته و خرد شده همچنان دنبال برنامه آرام و همیشگی خود
بودند آن دو مرد سالخورده در سنین باال و زمانی که بیشتر از همیشه محتاج استراحت جسم و آرامش فکر بودند با
دیدن مجید و فرید که هر کدام به نوعی علیل بودند نمی توانستند آرام باشند ولی جز سکوت و در خود فرورفتن و
مهار خنده های همیشگی و متوقف کردن دیدار دوستان و آشنایان کار دیگری از دستشان برنمی آمد .خانه واقعا
ماتمکده شده بود و ساکنین منزل آنچنان با یکدیگر آهسته حرف می زدند مثل اینکه می ترسیدند خواب نیمروز از
سفر آمده خسته ای را با سر و صدا بهم بزنند.
در طول این دو سال و آنطرف دنیا طال درون دیوارهای ترک خورده بی اعتمادی و ناباوری از انسانها برای خودش
دنیایی ساخته و خود را زندانی آن و باالخره به هر مصیبتی بود دوام آورده بود .با رفتن به کالس رانندگی و زبان و
مهمتر از همه عوامل مرور زمان باز هم با خود و مسائل و اطرافیانش کنار آمد .لبخندش کمی رنگ باخته به نظر می
آمد ولی همچنان مورد ستایش خودی و بیگانه بود.
با آن زیبایی بی نظیر و شکوه و جالل ظاهری دیواره ای غیر قابل نفوذ به دور خود کشیده و در تنهایی و سکوت
مطلق محبوس و دور از دسترس بود .او فهمیده بود که در سکوت کامل می تواند خودش را پیدا کند و در همان
ت نهائی ها به آسانی و بارها و هر وقت میل داشت با فریاد از خدا می پرسید چرا؟ آخر چرا من؟
می دانست و فهمیده بود خارح از محدوده شخصی خودش فقط می تواند همراه موج متحرک انسانها و در جهت
حرکت آنان به پیش برود و اال زیر دستها و پاها بدتر از حاال لگدمال خواهد شد .آنچه در دل و فکر پال موج می زد
حس انتقام و تنفر شدید از مجید بود ولی آن را هم بیهوده می یافت چون او که مجید را نمی دید تا انتقام گرفته و
انزجار خود را نشان دهد و گذشته از آن نمی دانست انتقام از چه کسی و چگونه؟ و آیا اگر هم می توانست این ته
مانده آرامش نیم ب ند را به هم نمی ریخت؟ پس چه خوب که سرنوشت او هزاران هزار کیلومتر دورتر از محل حادثه
نشانده بودند.
تابستان آن سال مسعود و سهیال و شیرین برای دومین بار قرار بود چهار هفته در کانادا دنبال کارهای مهاجرت با طال
باشند .برای طال نوشته بودند که آقای مهدوی پنج ماه پیش فوت کرده و عمه سلیمه که ریسمان امیدش را به بچه
های مسعود بسته قرار است در تهران پیش بچه ها مانده و از آنها مراقبت کند تا آنها بتوانند به کارهایشان برسند،
که اگر درست پیش می رفتند در سفر بعدی و برای همیشه عمع سلیمه و بچه ها هم به کانادا می آمدند.
خبر آمدن فامیل به زندگی یکنواخت طال شور و حال دلپذیری داد او دیگر بیشتر جاهای شهر را خوب می شناخت و
بهتر از دفعه پیش می توانست راهنمای دائم آنها باشد قرار بود اینبار هم از مسافران در آپارتمان خودش پذیرایی
کند و با میل و رغبت روزهای زیادی به تهیه و تدارک ورود آنان مشغول بود.
شیرین و سعید همچنان مجرد مانده و ازدواج نکرده بودند عقیده داشتند که جماعت طبیب و پرستار همسران خوبی
نخواهند بود و بهتر است تنها بمانند در حالی که این ادعا فقط برای خودشان می توانست قابل قبول باشد .سهبل زن
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مسعود همکار شیرین و بهترین همسر برا ی مسعود و مادری نمونه بود و فرضیه شیرین و سعید را بی اساس جلوه
می داد.
مادر طال با او تماس بود و از طوالنی بودن سفر و زیادی کار شوهرش دلخور و به خاطر خانم نجف زاده که دلش نمی
آمد او را تنها بگذارد و مادرش هم تحمل پرواز طوالنی نداشت رنج دوری را پذیرفته و منتظر بود کارها تمام شده و
بزودی چشم او به جمال دخترش در تهران روشن شود.
یکی از علل تصمیم گیری سهیل و مسعود برای اقامت دائم در کانادا ،وجود طال در آن سرزمین بود .چون او به هیچ
عنوان زیر بار زندگی کردن در موناکو با دختر عمه اش مریم نرفت زیرا می ترسید مجید او را پیدا کند .البته اشتباه
می کرد چون با تهدیدها و خط ونشان کشیدنهای مسعود در پشت صحنه مجید جرأت نمی کرد اگر طال در تهران
هم زندگی می کرد سراغی از او بگیرد چه رسد به مونث کارلو و یا جای دیگر .ولی طال که نمی دانست .به هر حال
سهیال به مسعود گفته بود باید طال را دریابیم اقال با وجود عمه سلیمه و بچه ها و ما دلش محکم تر از حاال خواهد شد.
عزیزان طال چهار هفته در آپارتمانش مهمان او بودند .بیشتر کارهایشان به کمک آقای صدری دوست مسعود راه
افتاد و تقریبا کار اقامتشان درست شد و به همگی خیلی خوش گذشت فقط حیف چهار هفته به سرعت چهار ساعت
گذشت موقع برگشتن به تهران طال شخصا داوطلب رساندن آنها به فرودگاه شد .فامیل ها مخالفت کردند ولی او با
شناخت کامل و ماشین مطمئن و تجربه در رانندگی و آشنای با قوانین گفت لحظات اخر دیدار قبل از جدائی ،لذتی
برابر با کل طول سفر دارد و التماس ک رد او را از این لذت محروم نکنند و باالخره حرف خود را با قبوالند و آنها را
در ماشین جابجا و به طرف فرودگاه راه افتادند .لحظه های اخر خداحافظی برای طال که تنها می ماند و برای آن چهار
نفر که او را تنها می گذاشتند بسیار ناگوار بود نم اشک در چشمان سعید و مسعود هم نشسته بود ولی امید دیدار
بعدی وعده خوبی برای دل خودشان و تسکین موقت برای طال بود .بهرحال مسافران و بدرقه کننده با آه و افسوس
از هم جدا شدند.
طال طول سالن فرودگاه را پیمود و خیال داشت سراغ ماشین که در پارکینگ گذاشته بود برود با وجودی که همه
عالئم ورودی را در دفتر یادداشت کرده بود که سرگردان پیدا کردن در خروجی مورد نظرش نباشد ولی موفق نشد
از دو سه نفر پرسید ولی آنها هم نتوانستند کمکش کنند فکر کرد بهترین را سئوال از گیشه اطالعات است و به
همان طرف راه افتادند.
چند قدم مانده به آنجا که عده ای هم به صف مقابل آن ایستاده بودند گوئی از بلندگوئی که دادم مشغول پخش
پیغامهایی بود شنید که اقای فرنود لطفا به اطالعات مراجعه کنند فکرکرد عوضی می شنود و یا دچار اوهام شده اما
دوباره پیام تکرار شد نمی دنست چه بکند جانی برای پنهان شدن نبود سالن وسیع و درهای خروجی خیلی با جائی
که او ایستاده بود فاصله داشتند.
با چشم گردای به اطراف تنها حفاظ را ستون پهنی با قطر زیاد دید که دور آن مبل راحت گذاشته و عده ای هم روی
آن نشسته بودند به سرعت خود را به پناه آن ستون کشیده و حالتی به خود گرفت مثل دنبال چیزی گشتن در کیف.
با تمام حواس و با هزار دیده مواظب گیشه اطالعات شد که البد آقای فرنود باید به آنجا مراجعه می کرد.
قلبش نزدیک بود از سینه بیرون بپرد آنقدر سراسیمه و آشفته بود که یکی از خانمهایی که روی مبل نزدیک محل
توقف او نشسته بود از او پرسید می توانم کمکتان کنم؟ و طال جواب داد خیر متشکرم دنبال کلید ماشین می گردم
حتما پیدایش خواهم کرد.
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دوباره مشغول زیر و رو کردن بی جهت کیفش شد .چند لحظه بعد از سمت راست باجه آقایی با سرعت در حالی که
چرخ دستی مخصوص فرودگاه را با دو چمدان در آن می راند ،خود را به جلوی گیشه و پشت صف منتظران اطالعات
کشاند کامال مشخص بود که ان آقا ایرانی است ولی مجید فرنود نبود.
حس کنجکاوی به جان طال چنگ انداخت و بدون هدف ،تفکر و عاقبت اندیشی به سرعت خود را به آنجا رسانده و
پشت آن آقا ایستاد کاغذ مورد سئوال را هم در دست گرفته بود صف تکان نمی خورد و آقای جلوئی پریشان و بی
حوصله می نمود بدون توجه به اطراف یک دفعه عصبی و ناراحت گفت ای بابا!
طال دیگر مطمئن شد که طرف هم وطن است و باز هم بدون مقصود خاصی درست پشت پای آن آقا کیفش را با در
باز به زمین انداخته و همه وسایل آن را به دوروبر پخش کرد و با صدای بلندتر از معمول گفت ای داد بیداد چه
افتضاحی همه چیز ولو شد.
این غرولند ملیح به زبان فارسی به گوش نفر جلوئی هم رسید و توجه او را جلب و به پشت سر نگاهی انداخت
خانمی را نشسته پشت پایش دید که جز یک خرمن آبشار طال که صورت او را پوشانده بود چیزی از چهره اش پیدا
نبود با مرمر انگشتان کشیده و بل ورین و خوش تراش که مشغول جمع و جور کردن و برداشتن کلید و عطر و
دستمال و جا دادن دوباره آنها در کیف واژگون شده بود .به نظرش رسید همه چیز جمع شده و درون کیف جا
گرفتند و خانم دوباره سرپا ایستادو
آن چهره به نظر ردشید فرنود زیباترین و شیرین تری صورتی که در عمرش دیده و یا تصور کرده بود رسید!
معضوم و لطیف مثل خیال و تصویر یک کودک بی گناه مانند اثری از بزرگترین نقاشای دنیا در مقابلش ایستاده و
تند و تند مژه بر هم می زد .رشید یک قدم به عقب برداشته و مشغول ورانداز کردن آن حوری بهشتی شد با اندامی
کشیده و ظریف و زیبا و لباس فوق العاده شیک و گرانبها و در عین درخشش ساده و بی ریا با چشمانی سیز و آبی
تیره و درشت و براق! و از همه عجیب تر ،فارسی هم حرف زد ،پس ایرانی بود1
رشید همچنان مبهوت به او نگاه می کرد و بعد از چند لحظه گفت ببخشید خانم سرکار ایرانی هستید؟ و طال
دستپاچه ب ی مهارت گفت عجب تصادفی شما هم از ایران می آئید؟ رشید گفت در حقیقت ایرانی هستم ولی از
انگلیس آمده ام یعنی برگشته ام و طال باز هم بدون تفکر لبخندی بروی او زده و گفت خوشوقتم ،الدوز عربشاهی!
رشید زیر لب دوبار تکرار کرد الدوز و بعد گفت من رشید فرنود هستم ،و از طال پرسید اشکال کار شما چیست نکند
مثل من پاسپورتتان را روی میز گمرک جا گذاشته اید و حاال دنبال آن هستند؟ و طال گفت خیر من مسافر بدرقه
کرده ام و با وجود نوشتن عالئم و نمره های خروجی راه بیرون رفتن و دسترسی به ماشینم را نمی توانم پیدا کنم .و
کاغذ را به رشید داد و او گفت من راهنمائیتان خواهم کرد و دوباره پرسید مگر تنها آمده اید؟
طال بی ریا و ساده جواب داد مسافران من نیم ساعت پیش رفتند ،و حاال باد راه آمده را پیدا کرده و برگردم که
مشکلم همان است! رشید گفت حیف شد که شما زحت کشیده و با ماشین خودتان آمده اید واال من با تاکسی شما را
می رساندم.
طال دویاره بی مطالعه گفت بفرمائید به جای اگر و مگر من شما را برسانم .حاال که هم وطن از آب درامده ایمنمی
شود با داشتن وسیله شما را الاقل تا نزدیک محل زندگیتان نرسانم! حرف ها بدون هدف و پیش بینی و با آینده
نگری بر زبانش جاری می شد مسلم بود که این مرد ایرانی با نام رشید فرنود بی اندازه شبیه مجید ولی از او کشیده
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تر و جوان تر می نمود و هر کس با یکی از این دو آشنا بود از دیدن دیگری با همان شکل و قیافه فوری متوجه می
شد که باید برادر باشند.
طال بی برده که بدون شک با برادر مجید هم صحبت شده افکار درهم و غیرمشابهی در مغز او به گردش درامدند
قاعدتا نباید حتی در صورت اجبار هم چیزی بروز می داد چه رسد به حرف زدن و دعوت به رسانن آن مرد تا در
منزلش ،مگر از مجید خیر دیده بود که دنبال سایه اومی گشت؟ مگر با  2نفر از نامردی و حقه بازی او و مادرو
مادربزرگ بینوایش به اضافه وطن و مملکت خود را ترک نکرده به این سر دنیا نگریخته بود که حتی باد خبری از
آن مرد هزار چهره بگوشش نرساند؟
پس حاال چرا به بازی با آتش پرداخته و می خواست این یک ذره آرامشی را که به قیمت بسیار زیاد به دست آورده
بود بهم بریزد .در جوا ب چراهای متعدد که با ذهنش نشسته بود آرام با خودش زمزمه کرد فضولی و کنجکاوی!
خوب شد در اینهمه سال که همسر مجید بودم هیچکس از اطرافیان او مرا ندیده و نمی شناختند که بترسم فقط
خاستم بدانم آن بی انصاف چه می کند شکر خدا دو سال جنگیدم و همه خاطره های او را به قعر جهنم فراموشی
فرستادم! و چه اشکال دارد که سر صحبت را باز کرده و بجائی که دلخواهم می باشد بکشانم؟
لحظه ای پشیمان شد و فکر کرید این مرد چه خیاالتی درباره اوخواهد کر که یک مرتبه پیشنهاد در رساندن او را به
منزلش داده؟ ولی دیر شده بود رشید با تطبیق حروف و شماره های خروجی و کارت ماشین آنرا یافته و بدون
تعارف کلید را از دست طال گرفته و درها را باز کرد و گفت با اجازه سرکار خانم من رانندگی می کنم ،چون اینکرا
معموال به عده انسان ها و پرواز کردن ،مخصوص فرشتگان است .ولی چون راه زیاد است ممکن است از بال زدن
خسته شوید بفرمائید صندلی کنار دستم نشسته و استراحت کنید.
طال مثل عروسک کوکی کنار دست او نشیت و به طرف مقصد راه افتادند .موزیک آرام بخش و دلپذیری از رادیو
پخش شده و دیوار سنگین سکوت را می شکست! بعد از چند لحظه رشید پرسید نفرمودید کنزل شما کجاست؟ من
شما را رسانده و ا ز آن جا با تاکسی به منزل خودم می روم .البته بعد از جابجائی شما و ماشین چون خالف عقل و ادب
است که زحمت پارک را به عهده شما بگذارم
طال می خواست مخالفت کذده و بگوید نه خیر اول شما پیاده شوبد بعدا من خودم می روم ولی نرسید فاصله زیاد
باشد .مختصرا آدرس خود را گ فته و دوباره ساکت شد .رشید گفت بقول مثل معروف فارسی تعارف آمد و نیامد
دارد و شما آنرا تجریه کردید اقال چیزی بگوئید دلم محکم شود که از همراهی با من پشیمان نشده اید ،و طال جواب
داد نه خیر چرا پشیمان باشم وظیفه ام بود به اضافه زحمت رانندگی ،که آنهم به گردن شماست!دوباره ساکت شد.
بعد از مدتی به حوالی منطقه زندگی طال رسیده و با راهنمائی او وارد پارکینگ شدند و رشید بعد از جابجائی سویچ
ماشین را به الدوز داد و او را تا دم آسانسور همراهی و در حینی که خیال داشت وارد آسانسور شده به طبقه مورد
نظرش برود رشید با عجله کارت خود را که اسن و آدرس و شماره تلفن دفتر و منزلش روی آن بود بدست طال داده
و گفت شاید بدردتان بخورد .بهر صورت اگر امری داشنید در خدمتتان بوده و محبت و لطف امشب را فراموش نمی
کنم!
جدی و محکم و با ادب و تواضع شب به خیر گفته و خواست راه بیفتد ولی طال گفت آقا شما هم باید با آسانسور به
طبقه همکف با من آمده و از در اصلی خارج شوید همیشه تاکسی آنجا هست و فرنود گفت واهلل فهمیدم از اول هم
می دانستم با خودم گفتم اول شما بروید من منتظر می ایستم تا بعد از رسیدن شما به طبقه مورد نظرتان با آسانسور
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خودم را به باال برسانم از شیبی که در موقع ورود دیدم حدس زدم که خیلی پائین آمده ایم و طال هم کارت در دست
گفت مانعی ندارد بفرمائید اینهمه راه را با هم آمده ایم حاال این یک ذره و با اینهمه بار و بندیل که شما دارید زیادی
شد؟
او را تا طبقه اول ساختمان همراهی و در بزرگ خروجی و خیابان را نشان داده و بعد از خداحافظی مجدد دگه مورد
نظر را فشار داد .رشید با تاکسی خود را به آپارتمانش رسانده ،فاصله زیاد نبود .اسم خیابان و شما مجموعه را بخاطر
سپرد.
دو سه روزی گذشت .طال دوبار تا دم تلفن رفت که زنگی به او بزند ولی پشیمان شد و گفت فرض می کنمبرادر
مجید است و بدبختانه این سر دنیا جلوی من سبز شده دنبال دردسر می گردم؟ یا اینجا پناه اورده ام که آرامش
داشته باشم! مجید که برای من مرده می خواهم چه کشف کنم رشید برادر اوست یا پسرعمویش یا اصال نسبتی با او
دارد یا ندارد .خریت اول کافی بود اصال نباید برویم می آوردم .حاال که گذشته باید جلوی بقیه اش را بگیرم!
تقریبا حکم منطق و عقل که به او فرمان می داد از تلفن کردن منصرف شد همراه با کارهای روزمره گاهی طال یادی
از رشید و نحوه برخورد با او را داشت! ولی نه عمیق و جدی.
تقریبا دو هفته ای از رفتن سعید و مسعود و شیرین و سهال می گذشت و یک روز صبح که طال با ماشین از پارکینگ
خارج می شد ،انطرف خیابان یکطرفه فرنود را دید که به ماشینی تکیه زده و به محض دیدن او پشت رل پرید و با
چراغ زدن متوالی متوقفش کرد .طال ایستاد و رشید به عجله و سریع خودش را به او رسانده و گفت صبح بخیر شما
خسته ام کردید .آنقدر کشیک کشیدم و ندیدماتن کخ کم کم فکر کردم شاید محل اقامتتان را عوض کرده اید!
طال جواب داد متوجه نشدم مگر اتفاقی افتاده و رشید فوری حواب داد البته که افتاده ،اقال در این چهارده پانزده روز
یک تلفن هم نکردید که من توضیح بدهم .الدوز خانم آنشب که مزاحم شما شدم چیز مهمی را در ماشین شما جا
گذاشتم و بدلیل عدم دسترسی به سرکار و احتیاج به آن مجبور شدم گاه و بیگاه اینجا بایستم .البته می توانستم از
اطالعات ساختمان اگر نام فامیلتان را درست گفته باشید سئوال کنم ولی فکر کردم شاید مصلحت نباشد.
طال با ناراحتی گفت من ماشین را یکبار برای شستشوی کامل درونیی و بییرونی و سرویس و غیره در تعمیرگاه
گذاشته ام چرا همان فردا نگفتید؟ اگر پیدا نشود چی که حتما هم نخواهد شد! حاال چی بوده که شما جا گذاشتید؟
برای من خیلی بد شد .رشید بدون هیچ مکث یا خجالت گفت گرانبهاترین دارائیم را جا گذاشته ام و حاال به دنبالش
آمده ام و در مقابل چشمان حیرتزده طال اشاره به سینه اش کرده و گفت شما ارزنده تر از قلب چیز دیگری را سراغ
دارید؟ من آنرا جا گذاشته ام و رفته ام.
خون بصورت طال دوید چهره مثل برگ گلش به رنگ غنچه های گل محمدی درآمد و با لکنت بریده گفت هیچ
معلوم هست که چه می گوئید؟ و او هم با صالبت گفت کامال واضح است مگر اینکه شما خودتان را به کوچه علی چپ
بزنید .واهلل قضیه فیثاغورث که نیست الدوز خانم من عاشق شما شده ام! تمام اطالعات راهم کسب کرده ام .ظاهرا
مجرد هستید دو سال است در این خ انه بدون معاشرت با جنس ذکور جز آقای صدری و خانمش زندگی می کنید.
یکماه و نیم پیش چهار مهمان از ایران داشتید و آنروز بیادماندنی که سعادت دیدار و بعد همراهی با شما را داشتم
برای بدرقه همان افراد در فرودگاه بودید .بس است یا باز هم بگویم؟
طالی بیچاره با دهان ن یمه باز و چشمهای گشاده از حیرت او را ورانداز کرده و گفت مگر شما جاسوس هستید که
دنبال کشف اسرار زندگی خصوصی من افتاده اید؟ و رشید لبخندزنان گفت خیر خانم جاسوس نیستم ببخشید
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عاشقم! و حق دارم سارق قلبم را شناسائی کنم حاال چه می فرمائید؟ دل صاحب مرده ام را می دهید گورم را گم کنم
یا اجازه می دهید در صورت توافق ته مانده انرا تقدیمتان کنم! ما اصال نخواستیم که قلبی بدون شما در سینه مان
بطپد.
این تجربه بسیار جدیدی بود .طال قبال در صحنه فیلم و زندگی خودش در ایران اینطور بی پروائی ندیده و نشنیده
بود با خودش فکر کرد کا ش از اول محید را نمی شناختم و این یکی سر راهم سبز شده بود .ولی قوری خودش را
پیدا کرد و گفت ببخشید اقا شما از خانم و به ها اجازه گرفته اید که بازیگر رل شیدائی شوید! یا بی مشورت
بزرگترها زده اید به سیم آخر! مثل اینکه برای آقایان این داستان ها را سر هم کردن خارج از محیط منزل و دید
همسرانشان عادت شده آقا دور مرا خط بکشید من دوباره هرگز بازیچه نخواهم شد.
بدون توجه به اینکه رشید از طرف راننده و شیشه پائین کشیده با او در حال جر و بحث بود سویچ را چرخانده و راه
افتاد .رشید سریع تر از سرعت صوت پشت رل ماشین خود پریده و دنبال او افتاد صحنه مثل فیلمهای پلیسی بچشم
می خورد معلوم نبود طال کجا می گریزد؟ و رشید به چه مجوزی او را تعقیب می کند .به هر حال بعد از مدتی طال با
خودش فکر کرد من از چه چیزی فرار می کنم؟ بیجا می کند که هرچه دلش می خواهد می گوید عجب گرفتاری
شده ام از دس ت آن جالد حدانشناس ترسوو بزدل و دروغگو خالص شدم و اینور دنیا میان اینهمه مخلوق خدا این
یکی برایم خط و نشان می کشد .اصال حقم است خودم فضولی کردم و غلط کردم! ولی این مرک چه پررو است فکر
کرده من گردن شکسته که ناخواداگاه به او گفتم به منزلش می رسانمش البد با سر هم کردن شر و قلب و غیره پا
را از گلیم خودش درازتر کرده می تواند با من سر و سری برقرار کند .باید ادبش کنم تا بفهمد با کی طرف است.
از سرعت ماشن کم کرد و با عالمت دادن کنا کشیده ایستاد در طرف خودش را باز کرد و پیاده شد بالفاصله شید
هم رسید و پیاده شد طال د ر تمامی سول عمرش مهاجم نبود از کودکی آرام و سربزیر و در دامان پاک مادر جان
گرفته و خود را شناخته بود ولی حاال بخاطر رفع سوءتفاهمی که برای رشیدخان فرنود پیش آمده و او را زن سر به
هوائی تصور کرده که آن صحبتها ا بی مقدمه شروع کرده بودف باید سر جایش می نشست! واال راحت با کمک
پلیس می شد رفع شر کرد.
طال باز هم بسیار شیک و برازنده لباس پوشیده بود .انقدر خوش اندام و زیبا بود که سرنشینان و سه ماشین که به
سرعت از روبرو آمده و رد می شدند برایش سوت کشیدند .واقعا می خرامید و جون جهت مخالف توقف ماشین
برای رسیدن به رشید راه افتاده بود باد مالیمی خرمن زرتاب موهای بلند او را به بازی گرفته و انعکاس نور آفتاب
در هر تار موی او درخشش خزار چلچراغ را مجسم می کرد واقعا یک تندیس در حال حرکت بود.
بیچاره رشید با ناباوری از گریز و حاال ناباورتر از توقف و بازگشت مستقیم بسوی خودش حیران به او نگاه می کرد.
وقتی طال نزدیگ شد گفت آقای فرنود بشما دستور می دهم که مرا تعقیب نکنید .واال پشیمان می شوید همین جا می
ایستید و ده دقیقه بعد از رفتن من راه می افتید! اصال نمی فهمم راجع بع من چه فکر کرده اید که به خودتان اجازه
داده اید آنهمه گستاخی کنید؟ آقا من از آنهائی که خیال می کنید نیستم دست از سرم بردارید مفهموم شد؟ این بار
بخشیدم ولی دفعه دیگر از دست شما شاکی خواهم شد.
رشید با آرامترین لحن که تصور کرنی نبود گفت گوش کن خانم ترا قسم می دهم به روح رفتگان و جان زندگان و
انان که دوستشان داری حرفم را بش نو! قصد مزاحمت ندارم فقط نیم ساعت یم یکساعت با هم در رستورانی بنشینیم
یک چائی بخوریم تا من بگویم مقصودم چیست؟ اگر موافق نیودیدو آنوقت گفتی بر پی کارت باور کنید حتی در این
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شهر نمی مانم چه رسد به مزاحمت مجدد .رشید بسیار دلنشین و موثر حرف می زد اما طال دلی نداشت که بر آن
اثری بنشیدند .کمی مکث کرد و گفت حاال من کار واجب دارم دیر هم شده بعدا قرار می گذاریم .فرمایشتان را
گوش می کنم .ولی رشید ول کن نبود باالخره بعد از چند باز دیگر خواهش و آنهم پنج بعدازظهر همانروز درکافه
تریای نزدیک منزل طال که استفاده از ماشین الزم نبود و با چند دقیقه راه رفتن او می توانست خودش را به آنجا
برساندف قرار مالقات گذاشتنذ .آرام و بدون اوقات تلخی از هم خداحافظی کردند و هر کس دنبال کار خودش
رفت.
واقعا طال کار واجب داشت ولی آشفته بود و نمی توانست رانندگی درستی بکند! مصلحت دید گکه از چهار راه اول به
دست چپ پیچیده و از خیابان موازی پائین رفته و دوباره به آپارتمان خودش برگردد .باورش نمی شد با خودش
گفت این را می گویند بدشانسی! در بین اینهمه آدم و دنیای به این بزرگی یک نفر پیدا شده که می توانست مورد
توجه من باشد چه از نظر شخصیت و قیافه و خانواده که می دانم بی سر و پا نیست و آنهم نوع ابراز محبت که از این
خبرها در این طرف دنیا نبوده وکمیاب است .اما عدل باید برادر آن نامرد باشد .واقعا عجب سرنوشتی؟
قربان خدا بروم مثل ایتکه یادش رفته من هم مخلوق او هستم یا بنظرم هرچه سنگ است مال پای لنگ است! نمی
شد این آقا با همه مشخصات و امتیاز هم طن بودن یک غریبه باشد؟ راستی خته شدم هم از تنهائی و هم از تبعید
خودم .نگر می شود مونس داددم من خانم صدری باشد یا گوینده اخبار تلویزیون؟ گرچه یکسال تمام اشک زیختم
تا دردهای گذشته را از دامان دلم شسته و پاک کنم و اسم همدم و همسر را بز زبان نیاورم ولی احساس می کنم همه
مردم دو دست و دو پا دارند ولی من یک دست و یک پا هستم! و البته به این ترتیب تعادل هم ندارم و گذشته از آن
موجودیت من سئوال برانگیز است؟
مرتب با خودش فکر می کرد .بطور قطع تصمیمی داشت با یک کلمه نه در مقابل هر پیشنهادی خودش و او را خالص
کند .این فکر اندکی به او آامش بخشید.
بعدازظهر طبق قرار قبلی و تعریفهای فراوان لباس پوشیده و چشمگیر و تحسین برانگیز اماده رفتن بود کیبار دیگر
دگمه های دوپیس سفید آخرین مدلش را انتحان کرد همه چیز در نهایت زیبائی و مثل فرشته ها به نظر می آمد،
تمرینات برای آرام ماندن در موضوع را به شوخی گرفتن بود .در حالی که در اندرون ابدا آرامش احساس نمی کرد.
سرنوشت شوخی و بازی بدی را دوباره روی او پیاده کرده بود ،ان از مجید ملعون و بی عرضه که راه اداره کردن
خود و زندگیش را حتی د رپتهانکاری و فریب هم بلد نبود و همیشه کم می آورد و حاال این باا که پنجاه درصد
مطمئن بود برادر اوست ،به اضافه تنفر و شدائی که سعی در پنهان کردن آن نداشت ،تازه مگر می شود با برادر
شوهر سابق ازدواج کرد؟
البد این دفعه نوبت طال بود که دروغ سر هم کند متاسفانه اینکار از او برنمی آمد! سکوت در مقابل سئوال بیجا برای
حفظ اسرای که هرکس برای خود دارد مورد قبل او بود ولی داستانسرائی که انگیزه فریب ووسیله توفیق در آن
ردیف کردن دروغ باشد برای او محال بود .با این افکار مثل کبوتر معصومی جلوی کافه تریا رسید و از دور رشید را
دید که منتظر اوست .با دی دن طال مثل بچه ها دستهایش را بهم کوبید و گفت خوش آمدید! این عنایت فراموش
نخواهد شد.
سیل نوازش نگاه خود را از فرق سر تا نوک پای او به سویش روانه کرد ،مانند سیلی سهمگین ولی بدون غرش و
آرام اما ویرانگر و عاشقانه! مهره پشت طال تیر کشید و فکر کرد این چطور نگاه کردن است؟ مثل جادوگرها خیال
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دارد البد مرا هیپنوتیزم کند! ولی اشتباه کرده ،بید وجودم با این بادها نخواهد لرزید .من آمده ام ختم کالم را به او
بگویم و هنوز نرسیده ببین چطوری می خواهد با نگاه مرا ببلعد لبخند کمرنگی زده و با راهنمائی او نشست.
در این موقع حرفه ا به سنگینی سرب می شوند .ولی رشید ،بسیار مسلط بر خود بود خیلی آرام گفت ممنونم که
آمدید غرض از مزاحمت این بود که چنانچه گرفتاری بخضوضی مثل شوهر و ممنوعیت ازدواج مجدد ندارید از شما
خواهش می کنم اگر مورد عنایت قرار قرار گرفتم تقاضایم را پذیرفته و با من ازدواج بفرمائید! مودب و رسمی
حرف می زد طال غافلگیر شده بود گفت آقای رشید مهلت نشستن ندادید شما همیشه اینقدر عجول هستید؟ یا
مسئله ای وادارتان کرده به این سرعت حرف آخر را اول بزنید؟
رشید جواب داد نه بچه ام و نه کم عقل که بیراهه بروم برای اطالع سرکار شغل و درآمدم را عرض می کنم تا حاال
مجرد مانده چند سال در انگلستان درس خوانده و خانه خوب و زندگی راحتی دارم .ولی هرگز بفکر ازدواج نیافتادم
شاید علت آن زندگی خانوادگی و نوع خاص روابط اطرافیانم با یکدیگر باشد .مادر و پدر و خاله و شوهر خاله و براد
و زن برادرم را می گویم.
واقعا انها مرا طوری از زدگی و کلنجار دائم ولی مثل انجام وظیفه کارمندان یک اداره مجبور به تحمل سقف مشترک
بدون هدف مشخص از پیوند دو انسان و ادامه آن با جار و جنجال و با سکوت و بی تفاوتی بیزار کردند ،که حالم حتی
از بیادآوری آن بهم می خورد .چه برسد به اینکه خودم را وارد آن کارزار می کردم .اقال کارمندان یک وزارتخانه که
مجبورند در ادارات تابعه آن کار کنند مقصودشان مشخص است اجبار قبول حکم اداری برای گذران زندگی و تحمل
چندین ساعت همکار نامتحانس.ولی مگرم می شود سال ها هرکس برای خود حرفی بزند و آنهمه با زبان نااشنا و
دیگری او را بفهمد؟ که مسلما نخواهد فهمید ،و سام آن را زندگی گذاشت .بچه دار شد و مسافرت رفت و خرید و
معاشرت کرد بدوم یک ذره درک از خواسته ها و احساسن نفر مقابل زن یا شهر .یه همین دلیل تا به این سن از این
فرضیه اجتماعی شدن خالی کرده ام مسلما کسانی در زندگیم پیدا شدند وای هرگز آن تأثیر را روی من نگذاشته اند
که برای تا ابد با آنها بودن فکر کنم.
یا آنها مرا دلخواه خود ندیدند و یا من فهمیدم طرف مالی نیست که بشود امیدی به او بست و مثل سایه ظاهر و
ناپدید شدند.
اما راجع به شما می دانم خواسته های ابدی و ازلی من در قالب و روح شما پهنان است مطمئنم یک گنجینه کمیاب
هستند که حتما مورد ظلم سرنوشت و یا شخص بخصوصی شده اید! و من بدنبال موجودی مثل شمل می گشتم و نمی
دانم با محاسبه کدام معیار تمامی وجودتان فراتر از آرزوها و خواسته هایم از محک درآمد .باور کنید رسات می
گویم .اگر چهار دفعه ازدواج کرده و جدا شده اید مطمئنم که بی تقصیر ،و بی لیاقتی از طرف مقابلتان بوده!
برایم اصال مهم نیست آنچه اهمیت دارد این است که گوش کنید من چه کی گوین و بعد از پذیرفته یا رد کنید.
صادقانه می گویم اجازه بدهید بیشتر خودم را بشما بشناسانم شما که برای من شناخته شده هستید و اطمینان دارم
قلبم به من دروغ نمی گوید و عرضی ندارم.
مثال طال آمده بود او را سر جای خودش بنشاند ولی خودش در جا میخکوب شده! حرفهای او ساده و بدون ریا بود
وعده بهشت و خرمن و گل و جواهر به نظرش نمی آمد می دانست وارد بازی خطرناکی شده دستش را ستون چانه
اش کرده و به او نگاه می کرد در سکوت کامل و بدون یک کلمه جواب .در مقابل نطق مفصل او فقط تند و تند مژه
بر هم می زد که نمایانگر بالتکیفی او بود نه بی تفاوتی اش!
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چند دقیقه به همان حال ساکت ماند و بعد آهسته گفت من تقریبا حرفهای شما را باور کرده و پذیرفتم ولی شما هم
قبول کنید با همه امتیازاتی که دارید و می بینم نمی توانم فکر ازدواج با شما را تصور کنم و رشید بلندتر از معمول
پرسید چرا آخر چرا مگر شما تارک دنیا هستید؟ به من اطمینان کنید بگوئید چه چیزی شما را اینطور از اجتماع،
انسان ها هراسان و فراری کرده ،شاید بتوانم کمکتان کنم .شما در اوج شکوفائی و درخشش کامل با شخصیتی
تحسی کردنی و بدون شک باطنی پاک و مبری از هر گناه عمدی.
حتی اگر چهار فرزند هم در هر جای دنیا داشته باشید آنها را دئر شما جمع می منم و چنانچه زورن نرسید قبول می
کنم خودتان را برای دید ن آنها ببرم .اطمینان کنید که می توانم و خواهم کرد ب من مال اظهار وجود بدهید.
طال آرام و آهسته گفت آقای فرنود من آنقدر تجریه دارم که واقعی و غیرواقعی را از هم جدا و آنها را درک کنم
آنچه مرا منزوی کرده مربطو به اعمال انسان هاست و هرگز به زبان نخواهم آورد ولی از کار شما هم تعجب می کنم
در دنیای به این وسعت و این مملکت حتی انگلستان یعنی با فرصت فراوانی که داشنید از کنکور ورودی مدرسه قلب
شما هم رد شدند و من بدون شرکت و حتی نام نویسی در عرض دو سه هفته نفر اول و ممتاز شدم .فکر نمی کنید
کمی اغراق آمیز به تظرمی رسد! با گذشته ام و اینکه از آن خبر ندارید کاری ندارم ولی شخص تحسیلکرده ای مثل
شما که تیتر مهندس برق و الکترونیک را مانند تاج به سرش گذاشته و تا حاال مجرد مانده مگر ممکن است بدون
شناخت از خلقیات طرف مقاب پیشنهاد ازدواج بدهد!
اینجا کانادا و اواخر قرن بیستم است .ما که در ایران پنجاه سال پیش زندگی نمی کنیم که عمه و خاله در کوچه
دختری را دیده پسندیده و به خواستگاری او رفته و با قبول پیشنهاد خانواده عروس در عرض دو هفته دختر پسری
که احتمال دارد نام همدیگر را درست و حسابی بلد نیستند ،سر سفره عقد بنشانند!
در سنین نوجو انی دنباله روی از رسم و رسوم جامعه زیاد بعید نیست که آن ها خانواده خوشبختی شوند و الید می
دانید تفسیر معنای خوشبختی جمله واحدی نیست بلکه نسبی و ارتباط مستقمی با پذیرش و نگرش مشخصی دارد.
من خیلی از سراحت شما متشکر و خوشحالم اما متاسفم که اشکال بزرگ در خود من و سرنوشتم وجود دارد نه
پیشنهاد سریع و سینمائی تان! بنابراین با وجودی که شما را از هر جهت شماره یک می بینم از افتخار ادامه راه
پیشنهادی تان معذورم و چون خود سرکار خیلی لفظ قلم صحبت کردید من هم از اندوخته های دانسته استفاده
کردخ با همان لحن جواب دادم .درست مثل متن یک نمایشنامه سنگین و هضم نکردنی با اجرای رل خودم که کامال
ناشیانه به نظر می رسد!
هر دو در سکوت کامل بالتکیلف مقابل هم نشستند .بعد از ده دقیقه رشید گفت ببین الدوز خانم حرف اول و آخرم
را بگویم این نه نمایش است و نه من بازیگرم یک حقیقت است می خواهی باور کن و بپذیر و یا اصال گوش نکن هر
که هستی باش و هر کاری کرده ای گذشته اگر پرنده آسمان هم بشوی و یال دربیاوری من هم عقاب شده و می
گیرمت! خیال نکن ادعا دارم شخص مهمی بوده و یا مثال رئیس مافیا هستم نه خبر .یک هموطن ،یک مرد بدور از ریا
و فریب عالم مردها ،و انگیزه ام محبت زیادی است که از اول آنرا احساس و حاال بصورت عشقی بزرگ در دلم
نسبت به تو انبار و حفظش هم خواهم کرد خود داتی وای اگر تغییر عقیده دادی شماره تلفتی را که داری زنگ بزن
تا سرو و جان فدا کنم و تمام شد!
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طال خداحافظی کرده و به سرعت به آپارتمانش پناه برد تللق خاطر عجیبی نسبت به رشید احساس می کرد و اگر می
شد آن احساس نامرئی را تجری ه کرد مقداری ناخالصی شیطانی و رنگ انتقام در ان به نظر می رسید انتقام از جید!
ولی چرا آیا باید مکافات عمل را به وسیله برادرش روبروی او گذاشت تازه رشید چه تقصیری دارد؟
رزها د ر آرامش چهاردیواری خود نشست و فکر کرد واقعا مریض شده بود گاهی روح انسان بیمار می شود که آن را
نمی توان با تاللو و با مرهم عشق هم درمان کرد .دو سال و اندی کوشش برای کم رنگ کردن نقش ستم مجید و
حاال شاهد شدن این مرد دوست داشتنی و قابل توجه اما برادرآن نامرد! خود این اتفاق درد کمی نمی توانست به
حساب گذاشته شود پس باید بپذیرد که سرنوشت با او شوخی دارد!
در این محیط بسته زندگی که برای خود ساخته و نشسته بودد ،آیا پذیرفتنی می تواسنت باشد که در بدرقه
عزیزانش و فرودگاه به آن بزرگی نام فرنود را شنیده و با کنجکاوی بیجای خود شخصا مسئله ساری کند؟ باالخره تا
چند وقت می شد دربسته و دیوارهای خانه را تحمل کرد؟ بعد از دو هفته یکروز حوالی ظهر آمده و برای خرید و
هواخوری از در مجموعه خارج شد .ناخوداگاه دنبال شبح رشید در آنطرف خیابان می گشت و چقدر تعحب و
وحشت کرد وقتی دید ان شبح جان گرفته و راه افتاد و بطرفش دوید!
رشید سالمی گفته و پرسید قرار که نبود یکسال از منزل خارج نشوی باالخره هر محکومیت پایانی دارد! خوشحالم
که دست از اعتصاب برداشتی بیا هرجا می خواهی برسانمت در ضمن بگویم چند روز اینجا مثا کاراگاه حصوصی
خیال تعقیب ترا داشتم که بیرون نیامدی و کشیک را به فردای دیگری حواله کردم.
طال ساکت و بدون مخالفت دنبال او آنطرف خیابان رفت و با رشید سوار ماشین شده و بدون سئوال با او راه افتاد.
پارک زبائی مورد نظر فرنود با رستوران قشنگ کنار آن بود .پیاده شدند و پشت صندلی یکی ای میزها نشستند! و
رشید سفارش غذا داد حتی از طال نپرسید که چه میل دارد دو غذا عین هم درخواست کرد طال با رومیزی و انگشت و
ناخن بازی می کرد و رشید چشم به همه حرکات او که حکایتی از پریشانی اش می کرد دوخته بود .باالخره گفت
الدوز خانم خوشحالم که دوباره ترا پیدا کردم و طال جواب داد من در خانه کار داشتم گم نشده بودم و رشید گفت
چرا در خوردت گم شده بودی و مننرا یافته و نخواهم گذاشت آن را تکرا کنی!
طال پرسید چطور اینهمه مسلط حرف می زنی مگ بر مسند قدرت ریاست پلیس شهر تکیه زده ای؟ و رشید این
جمله را با جواب کوبنده تمام کرد و گفت خیر بنظر من مند قدرت که تو از آن اسم بردیکاذب ولی دوام تکیه گاه
محبت دائم است و من عاشق تو بوده و بنابرایت بسیا نیرومندم.
خنده بر لبان طال نشست و شمیم دلپذیر لبخندش عطر یاس و بنفشه را در فضا پراکند .چند ساعت با هم صحبت
کردند رشید گفت ببین هرچه تو بگوئی من می پذیرم فقط مدتی شاید یک اه تجازه بده مثل دو دوست با هم
معاشرت کنیم .خرید و گردش برویم حتی اگر دلت خواست باز هم مثل یک دوست مرا به منزلت راه دادی و قدم
روی چشم من در خانه ام بگذار انچه به تو قول می دهم این است کالمی از عشق و عاشقی نگویم اگر بعد از آن
مدت میل د اشتی به حرفهایم گوش کن واال قسم می خورم چنانچه گفتی میل نداری مرا ببینی و بپذیری باد هم
خبری از من به گوشت نمی رساندو خیال کن با یکی از بستگانت که از ایران آمده است نشست و برخاست می نی
اینکه مانعی ندارد قبول می کنی؟ طال سرش را به طرف چپ شانه اش کج کرده و گفت قبول می کنم.
ضمن دیدار هر روز آنها با یکدیگر طال به رشید گفت در گذشته من تکانی هست که آنها رایا تو درمیان نخواهم
گذاشت .یعنی فکر کن دتفر خاطرات زندگینامه خود را برای مطالعه به دست هو داده و فقط چنیدن برگ آنرا به
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سنجاق بهم دوخته ام قول بده هرگز نخواهی ص فحات بسته را باز کرده و بخوانی قبل و بعد از ان را می توانی صد بار
مطالعه و بررسی کنی بدان که چندین صفحه سنگینی بار عالم را بر دوس من خواهی گذاشت و البد دنبال آن نمی
گردی؟
رشید گفت راستش با قیافه روحانی و ملکوتی تو جور درنمی آید مثل اینکه دم کشته یا دزدی بزرگی کرده ای! طال
جواب داد نه خیر مرا گشته و زندگیم را به تاراح برده اند! من میل ندارم دزد و قاتل را کسی بشناسد ،مخصوصا تو!
حرف طال خیلی دوپهلو و عجیب بود با وجود این رشید گفت گوش کن الدوز من مطلقا به گذشته تو کاریندارم آنچه
برای من مهم است پای بندی به تعه دات بعد از با هم بودن است نبش قبر خاطرات گذشته هردوی ما را خواهد آرد
من که گذشته ای جز آنکه گفتم ندارم و اگر تو برای خودت مقداری از آنرا می خواهی سانسور کنی من چرا باید با
اصرار خودم را وارد ماجرای تمام شده بکنم؟ چرا فکر می کنی من از همه گوشه و کنار و مخفیگاه های احساسی
ویران شده تو بازدید کنم؟ هرچه می بینم نهایت کمال و زیبائی و وقار است من خود را با پرتو مهربانیهای آینده تو
گرم خواهم کرد خیال ندارم اگر در گوشه دلت سرداب بی مهری کسی باز شده با آن سرک بکشم و با تحمل سوز
آن نامردی بر خود بلرزم فراموش کن که رو ی صفحه های کتاب زندگی ترا خواهم خواند حتی اگر خودت آنرا
بگشائی .مفهوم شد؟
من در سنین و وضعیتی نیستم که دنبال دوست و با اتفاقات غیرمعمول زندگی زنی که معنای زندگی به من فهمانده،
گشته و آنها را یافته و خودم و او را آزار دهم! شروع زندگی ما با یکدیگر تولدی است دوباره هر دو نفر ما ،بعد از
آن پیوستگی مسئول هستم ،نه قبل از آن و طال دوباره گفت حتی اگر در جائی بنو ربط داده شود؟ و رشید گفت خانم
شوخی می کنی چون اولین بار من ترا در فرودگاه دیدم اصال تصور نمی کردم چنین مالئکه ای در باغ بهشت تهران
پیدا شود و قوم و خویش هم نیستیم بنابراین احتمال پدرکشتگی هم در بین نیست.
طال دوباره ادامه داد ببین رشید یک حرف دیگر و فرنود با شیفتگی و شیدائی چشم به او دوخته و گفت امر بفرمیئید
و طال گفت من عیب بزرگی دارم تو نمی دانی گفته باشم چون حتما تو باید رشید با خنده بلندی گفت ای بابا البد
موهایت مصنوعی و با یکی از پاهایت چوبی است آنرا هم ندیده می گیرم! طال خرمن موهایش را بطرفی ریخته و با
اخم دلپذیری گفت مسخره بازی درنیاور رشید جدی حرف می زنم و رشید گفت ببخشید سرکار خانم بزرگتان را
تشریح بفرنائید.
طال آرام و شمرده گفت من هرگز نمی شوم یا اینطور خیال می کنم ورشید با فریاد گفت بدین مژده گر جانفشانم
رواست! خانم هر کاری در زندگی وقتی دارد ببین تو خسته و از پا افتاده با یک و یا چند شکست ولی همچنان
درخسان و زیبا و بی همتایی و من هنوز پا به میدان کارزار نگذاشته آنچنان از زندگی های فرامایشی و از پیش تعیین
شده دلم آشوب است که تا این سن مجرد مانده م و باور کن از تو خسته ترم .حاال وقت بچه داری ما نیست.
مثال برادر بزرگ من که سه بچه دارد کجای دنیا را فتح کرده بدبخت بیچاره فقط در شناسنامه بچه دارد دو دخترش
که همین اواخر آنها را دیدم در انگلیس پیش مادربزرگشان زندگی می کنند که بهتر است از آنها حرفی نزنم! زن
برادرم با یک بچه مریض که روی دستش مانده و ده سال کوچکتر از دختر دومی او است بعد از چند سال زندگی در
خارج حاال با مادرم در تهران هستند و می دانم در آنجا چه می گذرد یک خواهرم بچه نمی خواست ولی خواهر
دیگرم که با یک انگلیسی ازدواج کرده در سن نوزده سالگی یم دوقلو به دنیا آورد که شب و روز نه خواب داشتنه
خوراک .مادرم و خاله ام هم کمکش می کردند ولی فاصله زیاد بود و او هم میل نداشت بخاطر شوهرخاله امکه
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باالخره سنی از آنها گذشته بود به منزل ما بیاید .بنابراین به تنهائی مجبور شد انها را بزرگ کرده و خودش کوچک
شود1
مقصودم ااین است که طفلک انقدر زحمت کشیده و تکیده شده که در سن سی و دو سالگی صورتش چروکیده و
موهای جلوس سرش سفیدد شده اند .خوب الدوز خانم رفع اشکال شما شد یا کتبا بنویسم که من فقط ترا برای
زندگی مشترک می خوا هم البته اگر من در سن بیست و پنج سالگی و نوزده ساله بودی داستان چیز دیگری بود
راستش من خواستم از اول بگویم که حاال تنها چیزی که نمی خواهم بچه است ولی ترسیدم تو را از دست بدهم.
طال از اول بچگی ،پدر و مادر و خانواده و عمو و عمه داستاها برای رشید گفت .او شنونده بسیار خوبی بود و مهلتداد
طال با گفتن قصه غم انگیز مرگ پدر و عمو و شوهرش و ویران شدن خانه پدری غمهای درونش را بیرون ریخته و
دلش را از غصه ایگذشته خالی کند1
چندبار هم بخاطر غصه های او چشمانش به اشک نشست ،با هم بسیار صمیمی شده بودند ولی رشید نهایت احتیاط را
در حرفها و مراعات احترام را در حرکات خود داشت به او قول داده بود که مثل دو دوست بدون خارج شدن از حد
معاشرت محترمانه با او رفت و آمد داشته باشد.آنقدر اعتماد طال را جلب کرده بود که دیگر از او نمی هراسید فقط
چیزی از درون طال را می آزرد و آن را نوعی بی عدالتی در حق رشید بهحساب می آورد .با اندیشه ای عمیق ندین
بار تصمیم گرفت همه چیز را بگوید ولی یک مشکل بزرگ در کارش پیش آمده بود و ان احساس شدید دلبستگی و
نیاز به موجودیت مطرح رشید در زندگی اش بود و می ترسید با گفتن حقیقت او را از دست بدهد!
هنوز روح او بیمار س تم گذشته و حاال خیلی دیر بود که سم مجید را به میان آورده و سرپناه احساسی خود را خراب
کند و غیر از آن اگر اندکی منصفانه تر به بررسی قلب خود می پرداخت مسلما مطمئن می شد از این حادثه زیاد هم
ناراضی نیست زیرا دیو انتقام نعره تنفر را در درون او سر می داد .گرچه او دنبال ماجرا نیافتاده و بلکه خدا حادثه را
جلوس او گذاشته بود .مگر نمی گویند دنیا دار ماکفات است البد راست گفته اند!
ولی باز هم به این فرضیه شک می کرد چرا که در نوجوانی شوهر و برادرها و پدرش کشته و چند سال بعد خودش
ملعبه دست مجید شد .در حالی که حتی یادش نمی آمد که موری را آزرده باشد! بعضی اوقات می گفت شاید در
دیوران عدالت الهی پرونده مرا با دیگری عوضی گرفته و حکم صادر کرده اند واال اگر من بد هم بودم ،مجالی نشد
که بکسی آزار برسانم.
دو هفته بعد رشید و الدوز با هم ازدواج کردن! خانم و آقای صدری هم در مراسح حضور داشتند طال از انها خواهش
کرد چون میل دارد خانواده اش را غافلگیر کند اگر ارتباطی با آنها دارند حرفی نزنند و آقاو خانم صدری گفتند
خیالتان راحت باشد .گویا قرار است چهار هفته بعد خانم و آقای مهدوی به اینجا بیایند .من دنبال مسئله مهاجرت و
اقامت و غیر هستم چیزی نمانده بهتر است خبر این مهمی را خودتان اعالم کنید.
طال نامه ای مفصل برای شیرین و سهال نوشت و ماجرا را از ابتدا تا انتها برای انان تشریح و اضافهکرد حاال من بارشید
فرنود ازدواج کرده ام و بهتر است شما برای اینکه زندگی مرا بهم نزنید با سعی فراوان و تسلط به خودتان هرگز
نامی از مجید فرنود نبرده و مطلقا بروی خودتان نیاورید که با این نام و فامیل آشنائی دیرین دارید در ضمن اعتراف
می کنم که اول شاید پنجاه درصد تن دادن به این ازدواج را به خار گرفتن انتقام از مجید تصور می کردم چون به هر
صورت می دانستم روزی از وجود من به عنوان زن برادرش مطلع خواهد شد و دیر یا زود این اتفاق خواهد افتاد و
اطمینان هم داشتم و دارم که اجبارا باید سکوت مرگبار را تحمل کرده و اظهار نکند که مرا می شناسد ولی امروز
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تغییر عقیده داده ام و نود درصد موضوع مطرح در زندگی ام موجودیت رشید است ده درصد باقیمانده که سعی دارم
انرا از ضمیرم پاک کنم ،حسی بین تنفر و انزجار و انتقام نام دارد که خود مرا بیشتر از مجیدکه روحش از این ماجرا
خبر ندارد می آزارد.
چند بار رشید وسیله نامه و یا تلفن خانواده اش را از جریان آشنائی و پیوند ما آگاه کند و من ناشی با هزار دوز و
کلک مانه او شدم .بقیه را بخدا می سپارم .امیدوارم عاقبت مرا با این کار بخیر کند گرچه خیلی می ترسم ولی آنچه
مایه آرامش من است بعد مسافت و عدم دسترسی آنها به این طرف و متقابال رشید به آنجاست .بهر حال از آنچه از
آآنچه کرده ام پشیمان نیستم ولی اگر بگویم نمی ت رسم باور نکنید تصور برمال شدن این راز گاهی اوقات خواب را
از سرم می پراند .توکلم به خدا و سرپوش گذاشتن روی راز نفته ام می باشد.
خوشبختانه کسی مرا با مجید ندیده اگر مصلحت دیدید به عمه سلیمه بگوئی خودم در نامه ای همه چیز را برای
مریم خواهم نوشت و مطمئنم نخوا هم گذاشت پاشید به اتفاق من به نوبت من به مونت کارلو و یا هامبورگ برسد! و
چقدر خوشحال خواهم شد اگر شما همگی بتوانید به این طرف آمده و درهای تنهائی دراز مدت مرا که حاال وجود
رشید انها را تا اندازه ای از بین برده بطور کلی درمان کنید .منتظر خبر ورود شما هستم .من یک هفته دیگر
آپارتمان خودم را تخلیه و بطور دائم در منزل رشید ساکن خواهم شد .مقداری تعمیرات و نوسازی الزم بود که
مشغول انجام هستند شماره تلفن بعدی را هم نوشتم که داشته باشید .گرچه آقای صدری دارند ،چون در جریان
ازدواج ما بوده اند.مسلما خودتان می دانید که نمی توانید با مادرم و یا برادرها حرفی از این اتفاقات به میان کشیده و
مطلع شان کنید! اگر مرا از اول بهنام فرنود قالبی می شناختند حاال واقعی شده ام .سه روز پیش رشید همه همکاران
خود را با همسران شان به مهمانی مفصل شام در یکی از بهترین رستوران ها دعوت کرده بود و آنچنان با افتخار مرا
به همهمعرفی می کرد مثل اینکه با شاهزاده خانم انگلیس ازدواج کرده! و انصافا همه مرا بسیار با احترامتحویل
گرفتند .به همه سالم رسانده و بچه ها را ببوسید .خودتان به سعید و مسعود هر طور صالح می دانید بگوئید و همه
سفارشات الزم را هم بکنید که شاید تا امدن شما نتوانم نامه دیگری بفرستم حواستان جمع باشد که اتفاقی نیفتد!
با رسیدن نامه طال به دست شیرین و سهیال و مطالعه آن نزدیک بود هر دو نفر بیهوش شوند اول باور نکردند و سهال
عقیده داشت حتما زده به سر طال حتی بعنوان داستاناین خبر غیرقابل قبول است چه رسد به واقعی و قابل باور ،و به
شیرین داداری می داد که این یک شوخی است واال در این دنیای چند میلیاردی ،انطرف یکیپیدا می شود بنام رشید
فرنود که باید پاسپورتش را در جائی از فرودگاه جا گذاشته و به وسیله بلندگو احضار و تصادفا با طال آشنا و بعد با
اصرار و سماجت با او ازدواج کند.
این فقط می تواند یک قصه باشد نه حقیقت او ما را دستانداخته! مبهوت تر از ان دو سعید و مسعود بودند که بعد
ازشنیدن خبر و خواندن نامه طال گفتند عنقریب او خالق داستانهای مهیج و نویسنده خواهد شد و چه بامزه .انها ابدا از
موجودیت رشید اطالعی نداشتند چه رسد به عنوان برادر مجید همسر قبلی طال و شوهر فعلی او .البته بنا به نوشته و
ادعای طال!
در آخر نامه هم نوشته بود توجه داشته باشید که من با اسم اصلی موجود در شناسنامه و پاسپورت که الدوز
عربشاهی است معرفی شده ام و مایل نیستم به هیچ عنوان با نام مستعار طال از طرف هیچ کس گرچه این اسم را
پدرم به من داده نامیده شوم .اگر دقت کنید یادتان خواهد آمد که الدوز را هم پدربزرگ و مادر بزرگ و مادرم
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انتخاب و رسما در شناسنامه من نوشته اند .بنابراین از حاال تمرین کنید مبادا نام مستعار را بر زبان بیاوردی .حاال من
واقعا همان نامیده می شومکه هستم الدوز عربشاهی!
موج ناباوری و حیرت در فضای دطاق آنها پراکنده و همه را وادار به سکوت کرده بود باالخره سعید گفت واهلل از
کارهای خدا نمی توانم سر در بیاورم شایدهم راست می گوید خدا کند از چالهدر نیامده و در چاه بیفتد! اصال رای چه
ای ن کار را کرده شیرین گفت منمی دانم دهن کجی به مجید و ندانم کاری و نامردی او ،سهیال گفت مگر قرار است
مجید او را ببیند؟ وقتی هم که نفهمد برادرش با کی ازدواج کرده طال چه دهن کجی می تواند به او بکند؟
اینطور که پیداست مجید در گوشه خانه اش خود را زندانی کرده چند وقت پیش یکی از دوستان و همکارانم را که از
شیراز امده بود بدون مشورت با شما به عنوان مددکار به آنجا فرستادم بچه را دیده بود می گفت طفلکی مثل دانه
انار می درخشید ولی بدون حرکت و جنبش اسیر صندلی چرخدار روبروی پدرش نشسته و با نگاه گنگ این طرف و
آن طرف را می پ ائید .مجید را هم دیده بود ولی او خحتی یک کلمه حرف نزده بود او هم گویا بیماری سنگین قلبی
دارد و می گفت سه چهار خانم آنجا بودند که دو نرفشان مادر بزرگ و یکی مادر بچه به حساب می آمدند و نفر
چهرم هم پرستار دائم بچه معصوم بود .بیشتر از این اطالعاتی نتوانسته بود بدست بیا.رد.
مسعود پرسید شیرین جان ول کن معامله نیستی .مگر نگفتم مجید لرای ما مرده تو چرا افتادی دنبال روند زندگی او
به ما چه مربوط است آنقدر بیا و برو کنید تا مجید کشف کند از همین راه ما پرده از روی کارهایش بداشته ایم و او
را که مثل پلنگ زخمی خطرناک شده بجانمان بینادازید .بقیه تصدیق کردند که حق با اوست و باید خط قرمزی روی
پرونده زندگی و نام فرنود کشیده و انرا بایگانی کنند.
بهر حال جاب نامه را با تبریکات فراوان و آروی خوشبختی به آدرس منزل رشید و خانم و آقای فرنود فرستادند و
اضافه کرده بودند با امکاناتی ک ه در پیش است می تواند امیدوار باشند کهدر چند هفته آینده توفیق دیدار حضوری
داشته باشند.
خانه رشید منزل ویالئی با باغچه زیبا و گل و گیاه فراوان و در یکی از بهترین مناطق شهر قرار داشت .دلباز و تقریبا
مجلل به نظر می رسید و با نوسازی و تعمیری که روی آن انجام شده بود می درخشید .ولی به قول رشید این
درخشش را صدف خانه مدیون مروارید درخشان و بی نظیری بود که در درونش بنام الدوز داشت! و زیاد هم بی ربط
نمی گفت واقعا طال شاهکار آفرینش به حساب می آمد .خداوند ذره ای زحمت و خلقت را دریغ نداشته و با حوصله
او را تا مقام سرحد کمال بشر و جمال او باال مشاندهبود.
زندگی دلپذیری داشتند فقط گاهی غبار اندوهی ناشناخته زمرد چشمان طال را برای چند لحظه کدر می کرد و رشید
هم انرا دیده بود می دانست که غم پنهانی دارد و حتما به مرور کمرنگ ت شده و نخواهد توانست او را اینهمه
بیازارد ،زیاد جستج وگر علت ان نمی شد قول داده بود و گذشته از ان آنقدر خوشبخت و رای به نظر می رسید که
دلیل نداشت با کنجکاوی بیجا حد قول خود را شکسته و زن عزیزش را غمزده تر کند.
هرچه الزم بود طال در دسترس داشت و اولین و مهمترین انها مطرح بودنش در جامعه موجود اطرافش به نام خانم
فرنود بود کسی او را قایم نمی کرد و حاال می فهمید آنهمه سال که همسر مجید فنود بود به چه علت مثل همه به
جاهای عمومی نمی رفتند کجید به او می گفت ببین عزیزدلم با تمام قوانینی که در نظام موجود حکومتی ایران برای
جلوگیری از تجاوز چشمی و حرفی هست برای من خیلی مشکل است که به تنهائی حفظ امنیت بیرون از خانه را
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بپذیرم مگر می شود یک مجموعه نفیس و چشمگیر طال و جواهر را در سینی گذاشته و دور گرداند .برای این کار
یک جوخه محافظ هم کافی نیست!
طال همیشه در مقابل تحسین علنی و تعارف و خوش آمدئی او لبخند زده و می گفت تو هم زیادی مرا مهم جلوه می
دهی! گرچه خود او هم دوست نداشت بدون هدف در ماشین نشسته و دور تهران بگدد ولی حاال متوجه می شد که
کارهای مجید همیشه نگهداری جانب احتیاط برای دیده نشدن مکرر او در اجتماع بوده است واال گردش رفتن و در
رستوران غذا خوردن و نشست در تهران خطرناکت رین است و یا در پاریس و نیویورک که رندان گنجشک را هم می
توانند در حال پرواز شکار کنند.پس ترس او از چیز دیگری بوده ،نه حفظ و حراست زنش و چقدرتوهین آمیز می
توانست باشد.
در کوتاه مدت ازدواج با رشید الاقل چهار پنج بار با عده زیادی از دوستان و همکاران رشید و همسران آنها در
رستوران های مختلف شام خورده و در همه جا با تحسین و لطف روبرو پذیرفته شده و علناً آثار غرور و سربلندی را
در چهره رشید بعد از معرفی او به خانم فرنود دیده و به خود بالیده بود .در این مهمانی ها طال با همه حرف زده و
همیشه مورد توجه زن و مرد جمع قرار گرفته بود.
در یکی از دعوت های متقابل که همکار مسن و محترم رشید و همسرش به افتخار آنان برپا کرده بودند از فرنود و
طال اجازه خواستند که او را با اسمکوچکش بنامند و چون اسم الدوز کمی ثقیل می نمود خواهش کردند موافقت کنند
تا نام انتخابی دوستان که شایسته خانم فرنود است و بعد از تفکر بسیار برای او پیدا کرده اند که بی مسما هم نیست
روی او بگذارند طال تعجب زده و خندان با چشمان درشت و بی نظیرش که مثل زمرد میدرخشید و معموالً در حالت
بی تکلیفی تند و تند مژه بر هم می زد دوستان را ورانداز کرده و منتظر بود که ببیند موضوع چیست ؟
همسر همان آقا اعالم کرد ما بعد از این خانم فرنود را با نام کوئین می شناسیم و این فقط تعویض اسم ایشان نیست
بلکه مقام برابری با عنوان آن است ! و بقیه دست زده و هورا کشیدند و در دیدارهای بعد سریعاً این نام در اثر
تکرار ها عادی و برای خود طال جا افت اد و این سومین بار بود که او تغییر هویت می داد  .اول تولد  ،او الدوز بود  .بعد
طال شد و حاال کوئین و جالب اینکه از آن شب به بعد رشید هم خیلی جدی اورا به همان نام می نامید و می شناخت .
عجب تحوالتی ؟ ایران  ،خرمشهر و بعد طال و فرار و حاال کانادا و ازدواج و لقب کوئین .
ابرها هم در آسمان این همه جابجایی نداشتند!تنها نکته آزاردهنده زندگی طال پنهان کردن حقایق موجودیت محو
شده مجید بود  .که مثل چکه کردن دائم شیر آب و صدای تکراری آن گرچه خطر سیل و آب گرفتگی را به همراه
نداشت اما برای او اعصاب خرد کن شده بود .
باال خره مهمانان تهرانی وارد شدند شخصیت رشید قابل توجه و تحسین بود بعد از سالها دوری از محیط وطن رسم
مهمان نوازی و احترام به فامیل را حفظ کرده بود  ،از صمیم قلب اصراربه اقامت آنها در منزل بزرگ خود را داشت
ولی مسعود قبالً آپارتمانی در مجموعه مسکونی صدری برای دو ماه اجاره کرده و ترتیب کارها را داده بود تا
مستقیما از فرودگاه وارد آنجا شوند .
بعد از رفع خستگی و جابجایی طال شخصا با ماشین خود سراغ اقوامش رفت تا آنها را برای آشنایی با رشید به منزل
خودشان ببرد  .خانم و آقای صدری هم دعوت شده بودند با ورود به منزل جدید طال  ،تازه واردین نگاهی حاکی از
رضایت با هم رد و بدل کردند خانه در نهایت شیکی و وسعت و آراستگی بود  .یک ساعت بعد رشید هم از دفتر آمد
شباهت زیادی بین او و مجید بود حتی صدا و طرز خنده هایشان شبیه به هم می
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نمود .به هر صورت شروع خوبی بود به اصرار رشید طال از صبح تا نزدیک بازگشت فرنود به منزل با مسعود و سهیال
و بقیه بود و بعد از آمدن همسرش دنباله برنامه باهم بودن معموال تا اواخر شب ادامه داشت  .رشید در فرصت
مناسب به آنها گفت خود را مدیون آنها می داند چون در راه بدرقه آنان موفق به دیدن همسرش شده که اگر کفش
و عصای آهنی داشته و دور دنیا را می گشت نمی توانست کپیه ای از تصورات و آرزوهای خود را آنقدر برابر اصل
خواسته های قلبیش که کسی جز الدوز نمی توانست باشد پیدا کند !
به هر حال اقوام طال هم خوشحال شدند که زیبای سرگردان و ستم دیده فامیل به دامان کسی پناه برده که ظاهراً
لیاقت او را دارد  .طال از مال دنیا بی نیاز بوده ،اما زندگی او را به بازی گرفته و حاال هم مردی با دست و دامن پر
محبت سر راه او سبز کرده بود و وسعت زندگی و راحتی فراوان به او هدیه می کرد  ،که برادر مردی بود که
نامردانه او را از خانه و زندگی و مادر و مملکت ش فراری داده بود و این کم دردی نبود  .واقعا از اتفاقات نادر دنیای
هزار رنگ می شد به حساب آورد .
سعید و مسعود دوندگی ها را برای انجام کارهایشان کرده و موفق شده بودند  .دو ماه اقامت آنها مثل همه لحظات
خوب زندگی به سرعت نزدیک به اتمام بود ده روز بیشتر فرصت نداشتند باید دوباره به تهران برگشته و بعد از سر
و سامان دادن کارها به اتفاق عمه سلیمه و بچه ها برای همیشه آنجا را به مقصد کانادا ترک کنند .
سفارش طال به مسعود  ،گفتن حقیقت قضیه به برادرانش و تاکید کامل به حفظ آن راز در دل خودشان بود  .خودش
هم نمی دانست در آینده چه باید بگوید و چه کار می تواند بکند ؟ ولی در حال حاضر الزم بود که مادر او چیزی
نفهمد  .در طول اقامت خودشان رشید بیش از چهار حلقه فیلم از همه عکس گرفت و طال هم به همیاری او برای حفظ
خاطرات شیرین دور هم بودن فیلمبرداری فراوانی کرد.عکس ها بعد از چاپ بسیار زنده و زیبا و عکسبرداری
هنرمندانه بود .رشید مثل یک عکاس حرفه ای کهنه کاراز همه زوایا عسکبرداری کرده چند تا از آنها را هم بزرگتر
چاپ و به سعید داد.
چندین روز با هم بودن و گردش رفتن روحیه همه و بخصوص طال را شاد کرده بود .به هر تقدیر روز رفتن رسید و
آنه ا را بدرقه و راه انداختند .وقتی به منزل برگشتند رشید به طال گفت عزیزم ناراحت نباش و دلتنگی نکن تا بخودت
بجنبی می بینی زمان برگشتن آنها از تهران رسیده و باید به استقبالشان برویم و طال با صراحت گفت دلتنگی ندارم
وقتی به دلیل اینجا آمدم فقط آقای صدری و خانمش را می شناختم و بعدا هم که در آپارتمان خودم جابجا شدم جز
بخاطر انجام کاری ضروری هرگز از آنجا بیرون نمی آمدم .من رانندگی را در اینجا یاد گرفتم کالس زبان رفتم و
تمام بعد از غروب را یا کتاب خواندهو یا تلویزیون نگاه می کردم گله ای هم نداشتم نه از تنهائی و نه از بی کسی!
حاال چطور می توانم با داشتن تو در کنارم با اینهمه محبت و بزرگواری که نثارم می کنی خودم را غریب و یا دلتنگ
بدانم؟
اقوام و اطرافیان ابزار زندگی هستند ولی همدم و همسر اصل موجودیت بشر و تکمیل کننده او است که من انرا دارم!
رشید بهت زده و واله به او نگ اه کرده و گفت دختر تو مثل شعرحرف می زنی ،مگر شاعری؟ خیال می کنم برای
خواندن کتاب موجودیت تو باید کار و بارک را رها و آنرا سطر به سطر و صدبار بخوانم .طال جواب داد باز هم لطف
می کنی واال خودت می دانی همه چیز شعر و رویا هم نیست ،شاید ارائه مطلب مهارت خاصی بخواهد واال پیچیدگی
خاصی در حقیقت آن وجود ندارد!
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رشید گفت البته حق در حال حاضر با تو است چون هر کسی روی حوادث تجربه شده زندگی خود می توند اظهار
نظر منفی یا مثبتی که از ان حادثه نصیبش شده بکند .قبل از اینکه ترا شناخته و افتخار همسری ترا بیاورم از اسم
همسر و ت جسم و تحمل موجودی به آن نام تنممی لرزید .چون با قضاوت روی افراد خانواده خودم یعنی رابطه پدر و
مادر و برادر و زن برادرم و حتی خاله و شوهرخاله ام انرا افتضاحی بزرگ می دانستم و مطمئن بودم آنها اجبارا
همدیگر را تحمل می کنند و به همان ئلیل دائم قلب یکدیگر را می شکنند.
اگر راستش را بخواهی من از دست انها فرار کردم و انها حتی این را هم نفهمیدند که من چرا در رفتم .از نوجوانی
کلمه همسر را مترادف با دشمن و مدعی می شناختم و چاره ای نداشتم بعدا هم برادرو زن برادرم به جمع همسران
عینی من پسوستند .جهنم مجسمی بد که مقصر را برادر خودم پذیرفتم .وقتی آنها ازدواج کردند با خودم گفتم چه
نامناسب و نامربوط ولی پیش امده مگر اجازه دخالت داشتم؟ پدر بیچاره هم نتوانست کاری از پیش ببرد او مخالف
شماره یکی آن ازدواج بود.
یک روز که پدرم تنهائی در اطاق نشسته و مطالعه می کرد پیش او رفتم فهمید که حرفی برای گفتن دارم بدون اینکه
سرش را از رویکتاب بردارد گفت بفرما بنشین و حرفت را بگو کمی این دست و ان دست کردم پرسید پول الزم
داری؟ گفتم نه پدر می خواهم بپرسم شما با ازدواج سپیده و مجید موافق هستید که اینهمه برو بیا را تحمل می کنید؟
و او گفت من خیال ندارم با سپیده عروسی کنم که مخالف و موافق باشم مورد مجید است وقتی چیزی نمی گوید الید
می خواهد گفتم پدر مجید نمی فهمد ولی شما می دانید که خاله حمیده چقدر زورگو و یکه تاز است گفت مگر مادر
خودتنیست؟
جواب دادم به همین دلیل است که پیش ما آمده ام باور کنید دلم شور می زند می دانید اگر خاله حمیده و مادرم
متحد شوند قدرتشان بیشتر از این که هست کی شود و با همدستی سپیده پدر محید را درمی آورند؟ بی تفاوت گفت
خوب گردنش را بشکند و اگر نمی خواهد مرد و مردانه بگوید اصال نمی خواهم حاال زن بگیرم .خوب است که نان
خور من و مادرن تیست واال فکر میکردم می ترسد پول توجیبی نداشته و وسط خیابان بماند آقا خدا به انسان زبان و
قدرت تلکم داده که در زمان مناسب بله و غیر آن محکم ایستاده و نه بگوید.
اقال از من بزرگتر هم صالح و مشورت نمی کند تو می خواهی اظهار وجود کنی؟ گفته باشم خیری در عاقبت کار این
پسره بی عرضه نمی بینم اصال عین خیالش نیست من هم میل ندارم با او حرفی بزنم که تمام نشده کف دست
مادرش بنویسد و الم شنگه بپا شود .حقش بود خود احمقش مثل تو می آمد می نشست اقال دو کلمه با من حرف می
زد و صالح و مصلحت کرده و بخاطر حفظ ظاهر هم شده اجازه ای چیزی می گرفت شاید هم خودش داوطلب شده و
مادرش را اندخته جلو من و تو چکاره ایم؟
دل شکسته و ناامید از پیش پدرم رفتم و با شناخت کامل خانوادگی می دانستم که چه فاجعه ای در حال اتفاق است
ولی کاری از دستم برنما آید! و همانطوری که انتظارش را داشتم شد .خوب بود من دیپلم گرفته و سربازی هم رفته
بودم واال نمی دانم چه پیش می آمد چون یک مرتبه شیپور حرکت از طرف خاله و مادرم به صدا درآمد! و بعد از
آتش کشیدن مغازه ها و اموال و مستقالت فراوان پدرم ،راه افتادیم انگلیس!
مجید نگذاشت خانه پدری از دست برود بیشتر از قیمت انجا را خرید می گویند درستش هم کرد حاال همه دور هم
هستند من هم در انگلیس یکسال و نیم دربه در شدم زبان بلد نبودم .با هزار مکافات ،شب و روز جنگیدن خودم را
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رساندم و توانستم وارد دانشکده شده و فارغ التحصیل همین رشته پول ساز که می بینی شوم .هدف من معلوم بود
گریز از خانه و پناه به شهر دیگر!
این نان و در انتها ترا ،یکی از دوستان انگلیسی ام بدامنم گذاشت تو او را می شناسی مایک را می گویم ،پیشنهاد کرد
به کانادا مهاجرت کنیم .هر دو مجرد و تحصیل کرده بودیم .یکبار برای امتحان شانس خودمان بدون بازگو کردن
مقصد و هدف تنهائی به هما ن جا امدیم کانادا ان زمان به وجود متخصصین و تحصیلکرده هائی از هر قماش نیاز
فراوان داشت .بدون کلنجار زیاد پذیرفته شدیم مدارک ما باالتر از انتظار تلقی شد .فقط مایک هیچ پولی در بساط
نداشت و من شخصا بدتر از او.
امیدم به پدرم بود .در بازگشت به انگلیس در فرصت م ناسبی همه چیز را به پدرم گفته و از او مصلحت کردم .جواب
او تکان دهنده بود گفت برو خودت را از جهنم خانواده نجات بده .فقط از من نشنیده بگیر! بعد هم گفت من مقداری
پول دارم ولی کسی نمی داند الزم هم ندارم همه اش را به تو می دهم کارهایت را راه بیانداز اگر زنده بودم و محتاج
پس بده واالنوش جانت .فردا شصت هزار پاند پول به حسابی که در میدلند بانک برایم باز کرده بود ،ریخت .سرم
سوت کشید من پنج یا شش هزار دالر بیشتر نمی خواستم و او تقریبا همه دارائی اش را به من داد و گفت برو و
خودت را خالص کن.
خیال می کنی کسی به غیر از پدرم فهمید که من برای همیشه مسافرم اصال نپرسیدند چرا می روی؟ محور خانواده
دور سپیده و دو دختر عوضی برادرم می چرخید .خاله ،رئیس و مادرم معاون او بود گفتم که یک خواهرم ازدواج
کرده و به شهر دیگری رفت و ان یکی هم بعد از ازدواج با یک چینی انگلیسی در همان شهر ماندگار شد .مثل اینکه
چندان عجیب هم نبود منهم رفع زحمت کنم.
من کینه ای بدل ندارم وقتی قلبی پر از عشق باشد تو به من بگو عزیزم در کدام گوشه پر و پیمان آن می شود کله
نفرت و یا کینه را جان داد! من دلی داشتم مملو از محبت و همراهی پدرم که مثل سد سکندر پشتیبانم بود .نه خیال
کنی چون پنهانی به من مایه داد این را می گویم همین که او مثل یک جوانمرد در قفس را گشود و به من گفت بپر
برو پرواز کن و برای خودت زندگی ساز باش گرچه پریده ام ولی مهر او گاهی مرا به همان قفس برمی گرداند .فقط
برای دیدن او می روم همان روز که ترادر فرودگاه دیدم از انگلیس برمی گشتم.
یکدفعه که تلفنی با او حرف زدم گفت با عمو محمود شوهر خاله است از تهران به منچستر خواهند رفت برای اینکه
مادرم و زن برادرم و بچهمریضشان باید برای معاینه بچه به انگلیس بروند و این فرصت خوبی برای تجدید دیدار او
خواهد بود .فقط اضا فه کرد به هیچ عنوان منزل خاله حمیده نخواهد رفت تا رسیدن من در هتل می ماند .و بعد از ان
هر چند وقتی که من بتوانم آنجا بمانم باید آپارتمان اجارهکنم که حتی عمو محمود هم پیش ما بیاید!
پدرم خیلی شکسته شده و من با وجودی که امادگی قبلی نداشتم همه کارها را به مایک رفیق همیشه یاورم سپرده و
بسوی او پرواز کردم! برادرم مجید هم انجا بود ولی چنان زوار در رفته و بربخت به نظرم امد که باورم نشد .روابط ما
بیشتر از رابطه فامیلی با هم نیست منو او از اول دو خلق و خوی متفاوت داشتیم خدا مرا ببخشد ولی باید بگویم او
کمی بقول فارسی آب زیرکاه بود .یعنی راه انداختن کاری که خودش و ضخصا خراب کرده بود مرتکب خطای دیگر
و دیگر می شد و من هرگز او را تائید نمی کنم.
مثال داستان انگلیس امدن خانواده ام یکی از انها بود خاله حمیده ام یعنی مادرزدن او فعال مایشائ بود .حتی از ان
هالو سئوال هم نکردند که نظرش راحع به کوچ خانواده چیست؟ می دید که مشغول حراج همه چیز هستند و مثل
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مجسمه نگاه می کرد اخر سری دعوا راه انداخته و پرده احترام بین خودش و مادرزنش را پاره و خراب کرد .من دور
ازشچم همه در تهران وماقبل مسافرت گفتم آقا اگر نمی خواهی مخالفت کن اجازه نده! آن از شروع کار و این هم
حاال و او جواب داد اگر می تونی تو حرف بزن .بعد هم دو سه هفته پس از جابجائی ما به منچستر امد یواشکی به او
گفتم نیا قهر کن .عکس العمل نشان بده! ولی او همچنان با بی حرمتی فراوان خاله حمیده یکروز هم تاخیر ورود
نداشت .پول بود که بهحساب م ی ریخت و توهین بود که به جان می خرید .دوباره به او گفتم مجید نیا پول هم نده
اصال چه معنی دارد که خاله حمیده جلوی همه ترا اینطور خفیف ئ خوار می کند؟ برو تهران و تقاضای طالق کن.
نکند تو خیلی سپیده را دوست داری؟ اگر این طور است حرفی ندارم دست او را بگیر و برگرد تهران او جواب داد
که البته دوست دارم زنم و مادر بچه هایم می باشد! و چطوری به خاطر وقاحت مادرش دخترش رامی توانم بچزانم،
به اضافه اینکه دخترخاله ام هم هست.
یکبار دیگر برای آخرین بار به او گفم جناب وقتی تو احترامی برای خودت قائل نیستی انتظار داری خاله حمیده و یا
بچه ها و زنت انرا حفظ کربتو اهمیتی بدهند؟
مگر اندفعه خاله حمیده ترا از خانه بیرون نکرد که چرا سه روز دیر امدی و تو رفتی هتل ،برای چی بعد با ماشین
اخرین مدل صفر کیلومتر گرانبها که به اسم سپیده خانم خریده بودی امدی در منزل و کلید را به او دادی؟ کهخاله
بتو بگوید به سر ما منت نگذار ،وظیفه ات می باشد .زن و بچه تو هستند هر کاری کنی کم کردی .چرا ساکت
ایستادی؟ چرا از چنین اهجوبه هائی جدا نمی شوی؟ مگر خیلی بچه هایت حرفت را می خوانند .اصال نرا برسمیت می
شناسند!وقت پول دادن پدری و در اوقات دیگر نوکر ،من اگر جای تو بودم تا دیر نشده یک زندگی دلخواه و درستو
حسابی رای خودم درست می کردم .طالق را برای همین روزها گذاشته اند که آدمها بجای خودکشی و خالص شدن
آنراانتخاب کنند و او با پرخاش به من گفت تو مگر برادر من نیستی چرا می خواهی ننگ طالق را به دامان زن و بچه
ام بگذارند؟
بعد از ان حتی تا این دفعه آخر نخواستم او را ببینم حاال می فهمی که چرا ازدواج نکرده و به چه دلیل فرزند نمی
خواستم! یک مرتبه صدای هق هق گریه طال به گوش فرنود رسید و با تعجب گفت گریه می کنی آنهم ایطور مرا
ببخش باید تمام درهایم را بیرون می ریختم ولی کی دانستم تو انقدر دل نازکی ملکه قشنگ من فقط برایت سرود
عاشقانه می خواندم .ولی یک بار و دیگر هرگز! ناچار بودم برایت تشریح کنم که اگر درون قلبها را بتوانی ببینی
کمتر دلی است که در ان درد و غم نباشد خیال نکن تو فقط در دل ظریف و زیبایت غصه داری من هم مثل تو هستم
و لی نه حاال! بعد از بازگو کردن سردرگمی های عاطفی و احساسی خودم آنهم از بچگی تاحاالف پس رها شدم و
خیال می کنم دی.رز متولد شده ام .حاال هم آسوده و عاشقم فارغ از درد و گرفتار بند مهر تو! بهتر است کمی سر و
صورتت را تازه کنی تاترا رسما برای یک شام شاعرانه و عاشقانه به بهترین رستوران شهر که البته قابل تو نیست
دعوت کنم؟
طال فوری به اتاقش رفت .ضمن امده شدن حرفهای رشید را با خود تکرار می کرد و ازمرور انها اگر هم قبال تردید
اندکی داشت که یک وسیله بوده حاال صددرصد مطمئن شده بود که مجید بازی وحشتناکی را روی او و زندگی بی
پناهش پیاده کرده بود .اظهار عشق او هم خیلی حیرت انگیز بنظرش نمی امد .اینه های متعدد و افراد زیادی به او
گفته بودند که در حد زیبای زیبایان است و با چنین موقعیتی که او داشت مگر مجید خیلی هنر کرده بود عاشق او
شده و بعنوان معشوقه منتهی بصورت همسر تقلبی او را یدک می کشید؟
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با شنیدن حقایقی بیمنظور که امکانکشف و دستیابی به ان همه اسرار برایش غیرممکن بود ،احساس ارامشی به او
دست داد مثل کشیدن یک دندان پوسیده دردناک و تحمل مختصر درد جای مجروح ان در دهان .یکی از بهترین
لباس هایش را که مشکی و کاری از دیور بود بتن کرده و کفش و کیف انرا هم انتخاب کرد و بعد از آرایش مناسب
سر و صورت و مو از اطاق بیرون آمد .حقیقتا می درخشید دهان رشید از حیرت بازمانده و سوت بلندی کشید ،آنهمه
وقار و آراستگی و زیبائی قابل هضم نبود با خوشحالی گفت قربان در التزام رکابم و طال گفت نه خیر من افتخار
همراهی را دارم .مثل دو پرنده سبکبال برای برگزاری یک جشن تولد دوباره زندگی به همان بهترین رستوران شهر
رفتند.
دو سه روز بعد رشید نامه ای برای پدرش مورد خطاب او فقط پدرش بود بدون شرح چگونگی آشنائی با طال فقط
باعنوان کردن یم خانم بسیار زیبا و متشخص و خانواده ای ایرانی که در کانادا و جمع دوستان ایرانی با او برخورد
کرده و بعد از تالش بسیار موفق به جلب نظر و توافقش افتخار ازدواج با او را به دست آورده معرفیش کرده و ضمن
معذرت خواست که قبال اجازهنگرفته! برای اینکه اگر می خواست دنبال رسم و رسوم مرسوم برود ممکن بود این
گنج گرانبها را از دست داده و باقی مانده عمرش را تنها و با پشیمانی و بی ثمری بگذراند!
ولی حاال کهحلقه ازدواج در انگشت انان درخشیده و قباله را در گاو صندوق باالتر از قیمتی ترین اسناد گذاشته اند با
عرض معذرت از تاخیر این خبر مسرت انگیز را حضور پدر ارجمندش عرض و همسرش را بنام الدوز عربشاهی که
امیخته ای از خون پاک جنوب ایران و آذربایجان است به او معرفی و چند عکس از این زن بی همتا را کهکالش کمتر
از جمال بی مانندش نیست برایش می فرستد تا حضور دهنی از عروس زیبایشان را داشته باشند .شاید سعادت یاری
کند تا در موق ع دیدن و مالقات ورود که انشاءاهلل بزودی موفق بهترتیب ان می شوند این فرشته را از روی عکسها
شناحته و غریبه نبوده و تصوری از او گرچه عکس نمی تواند گویای همه حقایق باشد .داشته باشیدد .پسرتان رشید.
دو عکس از مراسم ساده عروسی طال با لباس سفید صورتی در کنار رشید و جلوی گل های باغچه یک عکس در
رستوران و یک عکس دسته حمعی با سعید و مسعود و خانواده صدری و خانمش  .یک عکس بزرگ از رشید و طال
در کنار میز گردی که تمام سطح آن پر از گل بود و انتخاب و پشت عکسها هم نوشته و توضیح داده و تاریخ گذاشته
بود ،الدوز  -رشید روز ازدواج  ،مهمانی فامیلی الدوز در منزل! نامه را هم کنار گذاشته و آدرس تهران را نوشت و از
دفترش همراه سایر پاکت ها به مسئول ارتباطات داد تا اقدام به پشت کردن آنها کند و خودش به کار مشغول شد.
عمو محمود و پدر مجید در اطاق خودشان و در طبقه اول نشسته و روزنامه می خواندند و مجید از طبقه باال لباس
پوشیده و مرتب پائین پله ها رسیدههاجر منتظر او بود لیوانی اب میوه داد و گفت آقا امروز باید حتما نان تازه و پنیر
و چائی شیرین بخوری واال نمی گذارم بروی! مجید بدون نگاه کردن به او آهسته گفت نه وقت دارم و نه حال .باشد
برای بعد حاال مهندس فرخی می آید دنبالم برای کار مهمی باید سر ساعت جاوی برویم .اصال اشتها ندارم لیوان را
همین جا بگذار حوصله میز صبحانه و آشپزخانه را ندارم و هاجر سنگین و لنگ زنان به آشپزخانه برگشت و در
همین موقع زنگ در ورودی منزل به صدا درآمد و مهندس مجید فرنود گفت هاجر چائی الزم نیست باشد برای
برگشتن.
به طرف در منزل راه افتاد و سپیده که ذر آشپزخانه بود جواب در را داد بجای مهندس فرخی پست چی دگمه را
فشار داده و گفت الساعه دم در می آیند تا نامه را بگیرند موقعی که در باز شد جید مامور پست را دید ،و از انطرف
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هم آقا عبداهلل ب رای گفرتن پاکت نامه به در خروجی منزل راه افتاده بود ،مجید گفت خیال کردن فرخی رسیده ولی
مثل اینکه پست چی آمده.
آقا عبداهلل گفت آقا شما مثل اینکه کمی اشتباه کرده اید دیشب فرمودید ساعت ده و نیم دنبالتان می ایند فکر نمی
کنید کمی زود حاضر شده اید؟ تقریبا یک سا عتی به وقت مانده حاال ساعت نه و نیم صبح است! و او یکساعت جلوتر
از قرارش آماده شده دوباره خواست به سالن برگردد که دید آقاعبداله با پاکتی که پستچی آورده به طرف او می
آید ایستاد و نامه را گرفت و روی آن را خواند .دلش مالش رفت آهی عمیق و جانسوز از میان دو لبش بیرون جست
نامه از برادرش و بعنوان پدرشان آنهم بعد از مدتهای مدید بود.
فرنود می دانست رشید جز یکی دوبار دیدار با خانوادهاش رابطه نامه نگاری نداشته بنظرش عجیب ولی صمیمانه
رسید .از پله ها باال رفته و دوباره وارد سالن شده و مستقیما" بطرف اطاق پدرش و عمو محمود رفت و یکمرتبه دیگر
صبح بخیر نیم بندی گفته و بدون حرف و سختی نامه را روی میز گذاشته و به بالکن برگشت!
هوای تمام دنیا برای او سنگین بود ولی فکر کردشاید دیوارها او را فشرده و نفسش را به شماره می اندازند! با همه
توانایی ریه را پراز هوای لطیف صبحگاهی کرده و باز پس فرستادش چند بار این کار را تکرار کرد و اندک آرامشی
یافت .صندلی را جلو کشید و نشست با نشستنی نا آشنا برای انسانهای آرام و عادی روزگار آرنجهایش را روی
زانوان گذاشته و دستها را ستون سر به جلو خم شده اش کرد .اگر کسی از دور او را می دید فکر می کرد زیر پایش
دنبال تکه های قلب خود و یا شکسته های دل دیگران می گردد که آنطور خیره و دقیق زمین را می کاود.
از سالن هیاهوی خنده و قهقهه پدرش را شنید او را صدا می کرد مجید می شنید ولی حوصله جواب دادن را نداشت ،
این بار عمو محمود صدایش کرد مجید با بی میلی از جایش برخاست و بطرف اطاق آنها راه افتاد نمی فهمید مردم
چطور می توانند بخندند؟ حتی بیهوده! سالها بود که لبخندی بر لبش ننشسته و رنگ آنرا فراموش کرده بود ولی بهر
حال باید می رفت حدس می زد که راجع به نامه برادرش رشید می خواهند چیزی به او بگویند مثال" رشید سالم
فراوان داشته و ماللی جز دوری ندارد .پدرش خنده کنان یکی دو صفحه نامه و چند عکس بزرگ و رنگی را که در
دستش بود به او نشان داده گفت پسر جان خبر های خوش .بیا ببین باالخره برادرت هم وارد جرگه متاهلین شد
باورت می شود؟ رشید ازدواج کرده معرفت به خرج داده مثال" از ما اجازه می گیرد و ازدواج خود را به اطالع ما می
رساند .بگذار ببینم اسم زنش چه بود؟ اسم عجیبی است! نفهمیدم فارسی یا فرنگی است؟ به هر حال اسمش هر چه
باشد خودش گمان می کنم باید از خانواده حوریان باشد خوب است که هفت هشت تا عکس فرستاده واال باورم نمی
شد یک بشر آنقدر لز نظر قیافه و ظاهر مثل زن او کامل باشد.
عکسها را با نامه به طرف او دراز کرد قبل از اینکه مجید بتواند دسترسی به عکسها پیدا کند مادرش که حاال دیگر
کالهش آن پشم سابق را نداشت ولی هنوز خود را از تک و تاز نینداخته بود عکسها را از میان دست شوهرش بیرون
کشیده و گفت مثل این که پسر من هم هست ها بد نمی شود اجازه بفرمایید نگاهی به آنها بیاندازم؟ تند و تیز
عکسها را نگاه کرد و بیشتر از ده دفعه گفت هزار ماشا اهلل مثل اینکه با ملکه زیبایی کانادا ازدواج کرده الهی قربان
هر دوتایتان بروم .به پای هم پیر شوید و عمو محمود گفت از رشید به اندازه کافی سنی گذشته دعا کن بخاطر
عروس هم که شده در جایزند ودوباره خندیدند .مجید بالتکلیف ایستاده بود مادرش عکسها را به طرف او دراز کرد
ولی پدرش آنها را دوباره گرفت و گفت خوب فریده خانم مبارک باشد  ،ولی چطور چند وقت پیش که او را دیدم
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اشاره ای نکرد! ما نامحرم هستیم و عمو محمود گفت ای آقا چه حوصله ها دارید از این حرفها گذشته البته در
خانواده ما .خدا! عاقبت بخیرشان کند ما بدانیم یا ندانیم چه فرقی خواهد کرد؟ حاال که فهمیدیم چه شد؟
پدر مجید گفت باالخره رسم و رسومی هست و بعد گفت بابا مجید بگیر تو هم کاغذ را بخوان و قبل از عکسها نامه
را به سوی او دراز کرد و مجید در کمال بی میلی و بدون توجه نامه را گرفت و شروع به خواندن آن کرد وقتی اسم
همسر رشید را خواند اول نفهمید بعد بنظرش آشنا آمد و پس از آن به سرعت بلند شد و عکسها را تقریبا" از دست
برادرش قاپید ،بچشمهای خو د اطمینان نداشت ولی او طال بود! زن برادرش الدوز عربشاهی همان طالی سابق او بود.
چنان فریادی کشید که صدای آن در طبقه باال بگوش پرستار فرید و در
آشپزخانه به گوش آقا عبداهلل و هاجر و سپیده هم رسید و همه سراسیمه به طرف اطاق جانبی سالن دویدند مجید تا
شده بود ع کسها جلوی پای او ریخته و یکی را محکم در دست داشت .از نمایش های سابق او ریختن سقف کارگاه و
کشته شدن افراد خبری نبود ،جلوه محض حقیقت بود! و فریاد جگر خراش ناباوری که ابدا" به عقل کسی نمی رسید
که باید ارتباطی بین عکس و نامه و دراز شدن مهندس مجید فرنود در کنار اطاق روی زمین و بنفش شدن رنگ
صورتش باشد.
سپبده گفت ایوای دارد می میرد و فریده فریاد زنان می گفت مجید چشمهایت را باز کن و هاجر آب قند بدهان او
می ریخت وعبداهلل توی سرخود زده و دو مرد سالمند پدر و عمو محمود رنگ پریده و لرزان به او نگاه می کردند.
آقا عبداهلل دوباره به طرف تلفن دوید و باز هم بعد از چند سال یادش نرفته بود که با چه شماره ای باید تماس
بگیرد .ماشین کمکهای اولیه و مهندس فرخی با هم رسیدند.
قیامت غریبی در خانه به پا بود .فریده فریاد می کشی و سپیده نعره می زد دو پیرمرد ناباورانه به یکدیگر نگاه می
کردند.
به هیچ عنوان کسی ارتباطی بین عکس و نامه و بیهوش شدن مجید را حدس نمی زد ماموران کمک رسیده ،بالفاصله
وضعیت را بسیار بد تشخیص دادهو گفتند باید فورا مریض را به بیمارستان قلب برسانند .اول فریده و سپیده رضایت
نمی دادند و تقاضای تزریق آمپول آرام بخش و اکسیژن را داشتند بهد که شنیدند مووع مهمر از این است که آنها
بتوانند کمکی کنند ،دوباره فریادزنان اشک ریختند به کمک سه چهار نفر مجید ظاهرا بیهوش شده و این بار کامال
رنگ پریده را روی برانکار گذاشتند و به طرف آمبوالنس که تا نزدیکی جلوس بالکن آورده شده بود منتقل کردند.
در انطرف بالکن مثل هر روز صندلی چرخ دار فرید گذاشته شده بود و او با نگاه بی تفاوتش تا بیکران آسمان را می
کاوید و نه می شنید و نه می فهمید که چه غوغائی در خانه بپا شده؟ و پرستارش غمزده وناراحت نزدیک صندلی او
ایستاد و نگاه می کرد .باز هم کسی نفهمید چه شد؟ شنیدند که مهندس فرنود قبلش گرفنه و بیهوش شده همهاز
خدا شفای او را می خواستند.
سپیده و فریده با ماشین فرخی دنبال آمبوالنس رفتند ولی پدر مجید و عمو محمود در خانه مانند .بخت برگشته ها
روزنامه را به گوشه ای پرتاب کرده در سکوت آزار دهنده خانه سر در گریبان اشک می ریختند و باز هم نمی
داستند نامه روی میز و عکسها چه ضربه مرگباری به مجید زده اند!.
هیچکس نفهمید چه شده؟ زیاد دور از انتظار نبود! اینهمه فشار روی شانه های یک انسان بنظر انان که فقط ظاهر را
می دیدند بیش از تحمل بود و ایوای که اگر قدرت دیدن باطن را داشتند چه فاجعه ای می شد؟ دست ان دو مرد
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دلسوخته از همه جا کوتاه بود مثل همیشه در حاشیه مانده بودند .بدون اینکه بتوانند کاری کنند و یا خری از جائی
بگیرند.
بنظر آنها زمان از حرکت ایستاده بود نه تلفن زنگ می زد و نه کسی برگشته بود تا خبری برای آنها بیاورد! حتی
نگ اهی هم به همدیگر نمی کردند هاجر جلوی در ویال برای مجید زبان گزیده و آقا عبدالهه درآشپزخانه مثل
پیرمردها مرتب می گفت ای وای آقاجان ای وای آقا جان باالخره افتادی؟ ره زمینت زدند! خدا از سر تقصیراتشان
نگذرد ،و به پهنای صورت اشک می ریخت.
ساعت چهار بعدازظهر مهن دس فرخی برگشت قیافه اش درهم و مطلقا نور امیدی در چشمانش دیده نمی شد پدرها
هراسان و نفس زنان پرسیدند فکر ما را نکردید صد دفعه مردیم و کاش زنده نمی شدیم .اقال تلفن می کردید فرخی
گفت حال آقای مهندس بدتر از آن است که خیال می کنید چهار ساعت پشت در راهرو ایستادیم حتی اجازه ندادند
قدم به داخل بگذاریم .آنچه از پشت شیشه دیده می شد سرعت کار و قدمهای دکتر و پرستار بود من بیشتر از این
چیزی نمی دانم .خودم آمدم اینجا نمی خواهم خالف بگویم و شما را بیهوده امیاوار کنم .خدا می توند کمک کند از
دست بنده خداگویا کاری ساخته نیست!
پدر فرنود خم تر از آنچه بود شد و بی اختیار بدیوار تکیه و آهسته به پائین سریده و پاهایش را دو زانو در بغل
گرفته و های های شروع به گریه کرد! خودش فهمیده بود یعنی دلش گواه داده بود که کار مجید تمام شده! فقط
سرش را باال گرفت و گفت یا رب روا نداشتی که با خبر سر و سامان گرفتن آن یکی دلم شاد شود و لبخند را بر
لبانم خشکاندی؟ قربان کرمت بروم چه حککتی در کارت هست که ندگان روسیاهت مثل خود من از آن سردرنمی
آوریم.
عمو محمود هم که با گذشت آنهمه سال او را هرگز در کار و یا گرفتاری تنها نگذاشته و رفیق همیشه یاور او بود با
هزار زحمت پیش او نشست و دو پیرمرد دلسوخته از ته دل ولی آرام و بی هیایو گریستند .البته نه آقای فرخی به
انها خبر قطعی و محکمی داده و نه فریده و سپیده برگشته بودند که چیزی بگویند ،ولی در زندگی مسائل بسیاری
است که اطمینان از وقوع ان نیازی به خبر ندارد .درون ادمی آنرا تایید و یا رد می کند.
هاجر و آقا عبداهلل به جمع پیوستند و پرستار فرید از پله ها پائین آمده و متحیر یه انها نگاه می کرد .هاجر گریه
کنان گفت قبال خیلی دلم برای آقا فرید می سوخت که طفلک در این دار دنیا نیست ولی حاال حسرت می خورم که
کاش من هم مثل ا و بودم .و بعد آقا عبداهلل به او تشر زده و گفت زبان به دهانت بگیر چه می گوئی چه چیز را باید
نفهمی دفعه اول نیست که قبال هم آقا اینطور شده دو سه روز نگذشته رفت سر کار مگر چه شده که این طور حرف
می زنی؟
البته همه تقصیرات به گردن خود آقا مهندس است که آرام و قرار را از خودش برید و سالمتی اش را فدای کار و
کارگاه کرد .اگر ایندفعه من گذاشتم او دنبال کار و گرفتاری برود لعنت بر من!
آقای مهندس فرخی گفت خود به خود نمی رود و استغفراهلل لعنت هم نفرست نه او مستقیما حرف اخر را می زد و نه
حاضرین می خواستند قبول و باور کنند در همین موقع زنگ در خانه بشدت زده شد فریده و سپیده با زنگ پریده و
لبهای خشک و گریه کنان وارد شدند .سپیده فریده را تقریبا کشان کشان می آورد بیچاره خودش هم نیمه جان بود.
به محض اینکه چشم فریده به همسرش و عمو محمود افتاد آنچنان شیونی بپا کرد که فقط مسعت خانه و دیوارهای
ان مانع از نفوذ ان ضجه ها به بیرون و منازل همسایگان لود واال همه می شنیدند که زنی از سوزدل نالیده و با گریه
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جرفهائی می زند .در بیمارستان به آنها گفته بودند که امید زیادی نباید داشته باشید ولی چون دکترها خبر داشتند دو
زن حاضر در بیمارستان مادر و همسر شخص فوت شده هستند به خاطر حفظ آرامش محیط بیمارستان خبر
درگذشت مهندس مجید فرنود را ناده بودند.
انها را به منزل روانه و خواستار مراجعه مردان فامیل شده بودند .ولی کادم مرد آیا آن دو سالخورده که خود به
زحمت قدم از قدم برمی داشتند؟ و یا نگر کس دیگری هم در کار بود که نسبت فامیلی نزدیک داشته و مراجعه کند!
فرخی می دانست که فرنود دو دسوت صمیمی داشته یکی از آنها همان دکتر شاپور و دیگری آقای احمدی از
دوستان دوران دبیرستان او و فعال بازرگان موفقی است که هرگز رابطه آنها در این همه سال کمرنگ و یا متوقف
نشده ولی ا درسی نداشتند ،مثل همه بندگان خدا دفتر زندگی مجید فرنود که روزی گشوده شده بود بسته شد .به
همین سادگی! و چه ناموفق و بی سرانجام و بدون هدف بود روزگار آشفته زندگی او.
مسئله انجام مراسم درگذشت مجید فرنود را آقای احمدی به عهده گرفت  .فقط مجلس ختم را تا رسید فرزندان
یعنی دو دختر و مادرزن او به اتفاق خواهران و تنها برادرش که به نظر مادرش اجل مهلت نداد ،نامه را تا انتها
خوانده و عکس عروسی اش را ببیند ،در صورت امکان شرکت ،به بعد از آمدن انها موکول کردند.
نامه کوتاهی با پست سریع به رشید نوشته شد و فوت ناگهانی مجید را اطالع دادند! هم چنین خاله حمیده و گلبرگ و
شبنم و یکی از خواهران مجید اخر هفته در تهران بودند .خواهر دیگرش دلیلداشتن دو فرزند نتوانست در مراسم
بزرگداشت و ختم برادرش حاضر شود.
وقتی نامه به کانادا رسید دیرتز از معمول گشوده شد .چون تعطیلی اخر هفته بود و منشی آنروز مرخصی داشت و در
برگشت نامه ها را مرتب و به رشید تحویل داد و از دو مبان آنها پاکتی ار ایران رسیده را یافت سرعت در جواب
خیلی او را خوشحال کرد ولی این خوشی دیری نپائید .باورش نمی شد .مطلقا اشاره ای از رسیدن نامه خودش را
ندید .ولی خبر تکان دهنده و عجی ب بود .معلوم نیست چرا داستان تکرار مرگ که همه روزه شاهد آن هستیم و در
طول اینهمه سال عمر آدمی بدون توقف در اجرا بوده بعضی اوقات اینهمه ناباوری می آفریند؟
مسئه ای که هر لحظه ممکن است اتفاق بیافتد عجیب و غیر قابل تصور نظر می رسد .غیر از این است که ،انسانهای
روی زمین مرگ را باور ندارند .البته باور شیرنی نیست ولی اتفاق است که بدون تردید دیر یا زود خواهد افتاد .فقط
کسانی جز مردان خدا هرگز دوست ندارند به ان واقعیت فکر کنند چون با پذیرش آن حقیقت ،مسلما دضع دنیا چیز
دیگری شده و مال اندوزی و تجاوز به حقوق دیگران و کینه و ستم ها موقف و جهان خاکی بهشیت موعود می شد!
برادر رشید طبق نوشته رسیده و در دست او با ایست قلبی فوت کرده بود .دنیا پیش چشم رشید سیاه شد پدرش
نوشته بود الزم است و حتما باید سفری به تهران داشته باشد چون تنها مرد سرپا و نزدیک به آن مرحوم اس خوب
بود که هیچ اشکالی برای سفر به ایران نداشت فقط فکر می کرد چطور باید این خبر را به گوش همسرش رسانده و
او را همراه خود به تهران ببرد.
مدتها فکر کرد باید افکارش را مرتب می کرد و بعد به منزل می رفت ،گرچه می دانست الدوز اصال آشنائی و
شناختی از برادر او ندارد که ابراز حقیقت فوت او برایش مسئله سار شود ولی به هطر صورت خبر خوشایندی نبود،
هیچ چیز بفکرش نرسید تا فردا هم که نمی شد خارج از منزل قدم زده و راه حل مناسبی برای اظهار آنچه برای
خانواده و برادرش اتفاق افتاده پیدا کرده به او گوید! بنابراین ترجیح داد مثل همیشه مستقیم به منزل رفته و بقیه
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قضایا را با دز نظر گرفتن وضع موجود در خانه به الدوز اطالع داده و به اضافه مسئله تهران رفتن اجباری را هم به او
بگوید.
بعد از ورود بنظرش عجیب تمد با انهمه سعی که در مخفی کردن جریان اندوه خود به کار برده بود به محض این که
طال او را دید پرس ید رشید جان اتفاقی افتاده؟ لبخند تصنعی او بیرنگ تر از آن بود که بچه ای را گول بزند چه رسد
به طال که متاستفانه رنگ غم چهره را مثل رنگ سفید و سیاه یا صورتی و آبی که در طبیعت هست فوری تشخیص
داده و م یشناخت.
رشید با بی میلی گفت گرچه کسی از اقوام مرا نمیشناسی با وجود این مطمئنم در ارتباط با من هر خبر بدی ترا
خواهد آزرد طال ناراحت و رنگپریده گفت از پدر و مادرت حرف میزنی؟کدامشان!ولی رشید سر تکان داده و گفت
متاستفانه برادرم و طال فریاد زنان پرسید چه شده بگو رشید نیمه جان شدم!و او آهسته گفت امروز نامه ای از تهران
ب ه دستم رسید که فوت برادرم را به من اطالع داده و پدرم اضافه کرده الزم است فورا خودم را برسانم!طال که باور
نمیکرد این حرفا مربوط به مجید باشد پرسید کدام برادرت؟ رشید گفت عزیزم قبال که خیلی توضیح داده ام من
فقط یک برادر دارم البته حاال باید بگویم داشتم او فوت کرده بنظر من راحت شد.ولی این حرف را با چشمانی
اشکبار و لبهای لرزان گفته بود آنقدر با بغض وحسرت حرف میزد که ابدا غیر عادی نمیتونست باشد که طال با همه
خویشتن داری های های گریه را سر دهد.
گریه ای تلخ تر از همه تلخیهای در هم آمیخته زهر یک مار و یک افعی نم یدانست چه بگوید فقط میفهمید که حتما
باید خود را جمع و جور کرده و اگر اشکی میریزد در رابطه با همدردی رشید باشد.شکر خدا تکرار نیرنگ های دنیا
و مردم آن آموزگار خوبی برایش بودند واال افتضاح میشد.در ابتدا سریع و بون درنگ فکر کرد چرا باید اینطور
ضجه کند دفعه اولش نیست که خبر مرگ کسی را میشنود مگر آنهمه دالور مرد خانواده او مثل برگ خزان با تند
باد حادثه بی امان جنگ ویرانگر بر خاک نریختند؟مجید هم یکی از آنها.
گذشته از آن,جنگ هم که نبوده یا تصادف کرده و یا مثل بیشتر مردم مریض شده  .مرده,ولی دلش رضا نمیداد بی
تفاوت از این خبر بگذرد چشم هایش را پاک کرد و با بغض گفت متاستفام رشید برادر ستون زندگی است حاال مثل
هم شدیم,من سالهاست آنها را از دست داده ام بنابراین درد تو را درک می کنم!
و دوباره بی امان گریست شوهرش با قدردانی موهای او را نوازش داده و گفت دلم نمی خواست و نمیخواهد چشمان
زیبای ترا گریان ببینم.ولی ناچار بودم بگویم.این مسئله بقیه هم دارد من یعنی ما مجبوریم سفری به تهران داشته
باشیم ,می دانی که واقعا کمر پدرم و مادرم زیر بار این رنج خمیده شده دلم نمی خواهد واسطه های مرگ برادرم را
ببینم! ولی احتراما به خاطر پدر بی گناهم خواهیم رفت.البته اگر تو بخواهی!واال من تنها دو هفته رفته و بر
میگردم.طال گفت باید فکر کنم الحمدااله هنوز از شیرین و سهیال خبری نشده قرار بود همین چند وقته خبر
ورودشان را بدهند به هر صورت رشید جان باید کمی زمان و مجال تفکر بدهی چون من چندان آسان و ساده هم از
ایران آواره نشده ام.یکوقت فکر نکنی .محکومیت جنائی و یا سیاسی یا مشکل ورود قانونی دارم!هیچکدام از آنها
نیست فقط از آنجا دل کنده ام ولی باید ببینم به خاطر تو دوباره میتوانم برگشته و از دهلیزهای سردو تاریک و
نمناک گذشته رد شده و در کنار تو آفتاب واقعی و طنم را با گرمای جانبخش و وطبوع آن تجربه و یا صرف نظر
کرده و ترا تنها روانه ایران کنم,تا بنا به وظیفه ات هرکاری از دستت بر می آید از انجامش کوتاهی نکنی!
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رشید حسرت زده پرسید الدوز جان آیا این فرار از سرزمینت و میل نداشتن به بازگشت حتی به عنوان شرکت در
مجلسی مثل ماتم و عزا و یا جشن و شادمانی همان چیزی نیست که در دفتر خاطرات زندگی ات مقداری از صفحات
را سنجاق زده و بهم دوخته است که هرگز نباید باز خوانی شده و یا به آن اشاره ای شود؟
همچنانکه قول داده ام پابرجا در عهد خود هستم,ولی فکر نمیکنی الاقل حاال اگر گوشه ای از پرده ابهام را باال بزنی و
با من دردو دل کنی حداقل خودت آرامتر خواهی شد من که از اول گفتم تو اگر قاتل هم باشی برای من تک ستاره
آسمان تاریک زندگیم هستی اصال فرقی ندارد چه بوده ای؟و چه کرده ای؟گرچه اطمینان کامل دارم نه کاری کرده
ای و نه چیزی میتوانستی جز یک فرشته و مالئکه باشی!
طال گفت رشی جان شاید روزی من همه درد های گذشته را برایت بگویم شاید ترا سنگ صبور خودم بدانم ولی بدان
آنروز امروز نیست.پس از خط خارج نشو,و نگذار بعد از این اتفاق دردناک که افتاده و مرا هم باید در غم خود
شریک بدانی بیهوده مسائل دیگری یا مطرح شدنشان خواسته ویا ناخواسته ما را منقلب تر از اینکه هستیم بکنند؟من
حتما فردا که از سر کار برگشتی بتو خواهم گفت من کجا ایستاده ام آیا ترا همراهی کرده و به ایران خواهم آمد و یا
دو هفته دوری از تو رو به هر مصیبتی خواهم توانست به خودم بقبوالنم!
حتی جر یان نامرئی گرمای عشق و محبت توانست بر شدت اندوه سیاه ماتم مجید را از محیط رانده و حرارت مطبوع
همدمی روزهای پیش را در فضا پیش کند.شوخی نبود برادری مرده بود.
چهار روز بعد طال بعد از مکالمه تلفنی با خانواده عمه سلیمه و سفارشات الزم به آنها با خوشحالی فراوان شنید که
مادر بزرگ و مادرش و همسران دکتر محمد و محسن برای شرکت در عروسی یکی از اقوام نزدیک فردا عازم
تبریز و الاقل دو سه هفته آنجا خواهد ماند واین مژده بزرگی برای طال بود که در این موقعیت و بدون زمان الزم
برای اطالع وضع واقعی زندگیش به خانم نجف زاده و مارال,آنها در تهران نخواهند بود.شاید انگیزه واقعی قبول
همسفری با رشید به تهران همین خبر می توانست باشد,چون مطمئنا بعد راهی را در جریان گذاشتن مادرش به
کمک سعید و مسعود پیدا می کرد!
بنابراین فردا عازم ایران شدند.سفر مطبوعی نمیتوانست باشد ولی همدلی و همبازیهائی که با یکدیگر داشتند برای
هر دو تسکین دهنده بود.طال با خودش می اندیشید چه خوب که هیچیک از افراد خانواده رشید او را نمیشناسند و
ترسی از بر مال شدن رازش نباید داشته باشند!
در خود جستوجو میکرد که بازتاب خبر مرگ مجید در اندیشه و احساس اوچیست؟ تنها نقطه مشخص آن بود که
پس از شنیدن زندگی حقارت آمیز و نابسامان او از رشید چندین باز با خود گفته بود بیچاره عجب زندگی مزخرفی
داشته!
گرچه از ابتدا خود بیشعورش طراح و معمار بنای آن بوده ولی حتی نتوانست با شعبده بازی و عصای جادو که در
خیال برای خودش ساخته بود تا هر زمان که میل داشت و اراده می کرد,آن را در فضا چرخانده خانواده اش را
ناپدید و هروقت دلش خواست دوباره با چرخش دیگر چوب جادوئی ظاهرشان کند.
یک عمر با عده ای به نام خانواده و در حقیقت مدعیان بدون گذشت و طلبکاران بی تحرم کلنجار رفت و آخر با
دستی خالی و قلبی پر از درد و غم به سرای باقی پر کشید!!
پیش خدا او را بخشیده بود,چون ادامه راه ناهموار زندگی او برایش هر روز حکم مرگ را داشته و لحظه پایان برای
او حسرت آفرین نمیتوانست باشد,و باز مطمئن شد که ضمیرش با همه فریب ها و دربه دریهای که دیده و داشته او
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را بخشیده و حاللش کرده! بی اختیار آهی کشید و زمزمه کرد خدایا من از سر تقصیر او گذشتم تو هم او را ببخش!
از سیر و سفر قلب خود به سفر هواپیما و در کنار رشید بازگشت قرارها را گذاشته و برنامه کامال روشن بود .طال به
منزل عمه سلیمه و رشید به خانه خودشان می رفت.
رشید بعد از ورود به منزل شان و هم آواز با ماتم انها از فردا اداره همه امور را به دست گرفت و عزت و حرمتی را که
شایسته شأن ظاهری و اجتماعی مهندس مجید فرنود بد لحاظ داشت ،و در ضمن همسرش و اقامت او در منزل عمع
اش به اقوام پدر و مادرش اطالع داد و گفت البته برای عرض تسلیت شخصا به حضورتان خواهد امد!
خاله حمیده و دو دختر مجید و یکی از خواهرانش از انگلیس دو روز قبل وارد شده بودند .رشید ار برادرزاده ها و
خاله حمیده اش متنفر بود ولی صورت ظاهری حفظ کرده و به آنها تسلیت گفته بود .دخترها چندان غمگین و متاثر
به نظر نمی رسیدند از زمین و زمان ایراد گرفته و محیط را غیر قابل تحمل می دانستند! خصوصا که باید مانتو و
روسری مشکی را تحمل کرده و مودب کنار مادربزرگشان بدونجار و جنجال موزیک دلخواهشان به صدای گریه ها
گوش می دادند .اما از دست روزگار و بازی هایش.
در آگهی فوت مهندس مجید فرنود بعد از نام خانوادگی عمو محمود نام فامیل های عربشهای ،نجف زاده ،مهدوی و
امینی بهوضوح دیدهمی شد چون رشید انها رااز اقوام نزیک عمسرش و سوگوار می دانست و چند سال یش مجید
معلوم نشد با چه تعهداتی توانسته بود نام خود را از آگهی فوت پدربزرگ طال حذف کند و حاال نام همه ان فامیل
عریض و طویل در مقام و شان صاحب عزا پشت سر هم و بدنبال اسم بی صاحب او کشیده شده بودند!
عمه سلیمه مطابق معمول خوی و کردار خودش چیزی نگفت و نپرسید چون می دانست ،حوالی ساعت یازده صبح
روزی که باید بعدازظهر آن در مراسم یادبود مجید در مسجد حاضر شوند طال برای تسلیت حضوری به منزل فرنود
رفت و در حالی که مثل جواهر در پوشش مشکی خود می درخشید به وسیله رشید به حاضرین معرفی و در آن
واویالی دلسوختگی برای همه شگفتی آفرید! حتی سپیده و دختران او و خاله حمیده اشکریزان لب به تحسین
گشودند!
پدر و مادر مجید افصوص می خوردند که کاش پسرشان بود و این خرمن گل و زیبائی و وقار را در مقام همسری
برادری که خیال ازدواج را از سر بدر کرده و زمانی هم که بفکر انجام آن افتاد کاملترین و بهترین موجودی که تا ان
زمان نظیرش را آنها در جائی ندیده اند انتخاب کرد و سرانجام رسید ,بچشم خود میدید.حیف که عمرش وفا نکرد و
به آرزویش نرسید!
طال در دل نایید ،نمی دانید که دیده و می شناخت,این خود او بود که به هیچکس وفا نکرد و بازی روزگار است که
هیچکس را نمی شناسد و حاال به عنوان همسر رشید در مجلس ختم مجید شرکت می کند.
مادر و پدر مجید ساکت در سالن پر از شرکت کنندگان و اقوام نزدیک که بعد از ظهر قرار بود با هم به مسجد
بروند,نشسته بودند جا باز کرده و طال را با عزت و احترام بین خودشان نشاندند ,و پدر مجید آرام و آهسته به باز
گوئی اتفاقات مشغول شده و اضافه کرد طفلک مجید این اواخر خیلی بد حال بود اما نه حرف کسی را گوش می کرد
و نه با احدی جز دو سه کلمه واجب حرف می زد.
همانروز صبح که آماده خروج از منزل بود نامه رشید با عکس رسید,و طفلکی چون زودتر از قرار آماده بود خودش
نامه را به دست من رساند من هم بعد از خواندن ودیدن عکس های زیبا و تماشائی شما آنها را به دست او دادم.پسر
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بیچاره ام خیلی حسرت و آرزوی ازدواج رشید را داشت ولی حتی نتوانست درست به عکس ها نگاه کند نامه را
سرسری خواند.ولی هنوز نگاه درستی به عکس ها نینداخته نقش زمین شد همان زمین خوردنی که هرگز پا نشد!
دل طال فرو ریخت او اصال نمی دانست نامه و عکسی فرستاده شده ولی چه می توانست بگوید به غیر از آن که مگر
این نابسامانی ها را شخص او برای خود و بقیه درست نکرده بود؟
در آن طرف و مقابل پنجره صندلی چرخداری گذاشته بودند که پسرک خوش چهره و درشتی که شباهت بسیاری به
مجید داشت بی خبر از احوال دنیا و آنچه در آن میگذشت با چشمانی بی تفاوت ولی زیبا و معصوم به روبه رو خیره
ولی مطمئنا چیزی از آنچه که این مجلس به خاطر آن به پا شده بود را نمی فهمید.اشک به چشمان زمردین طال دوید
و آهی کشیده زیر لب گفت اگر بچه من هم مانده بود دختر یا پسر حاال باید به همین بزرگی می شد! ولی خوب شد
که در نطفه خفه شد واال حاال باید در کجای این مجلس می نشست؟ و چه توضیحی به او میتوانستم بدهم؟پس باز هم
می گویم رضایم به رضای توست یا رب.

پايان
» کتابخانه مجازی تک سایت «
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برای دانلود جديد ترين و عاشقانه ترين رمان های ايرانی
و خارجی به وب تک سايت مراجعه کنید

وب های مرتبط

www.forum.tak-site.ir

انجمن تفریحی وب تک سایت

www.up.tak-site.ir

آپلود سنتر تک سایت
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