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 افسانه عمرم آورد خواب 

 عمری که نبود خواب دیدم

 در سیرگذشت روزگاران 

 افسانه به پیچ و تاب دیدم 

 ازحاصل عمرمن چه پرسی 

 من دسته گلی بر آب دیدم 

نگاهش را از من برنمی دارد . چقدر هم زیبا ست . از داخل کتابی که در دست داشت یک ورق به زمین می افتأد خم 

را بر میدارد . باز نگاهم به او خیره می شود . انگشتانش را الی موهای انبوهش فرو می برد و از  می شود آن

پیشانیش به عقب می زند، با نیم نگاهی دوباره به من نظرمی دوزد . چقدر به نظرم آشنا ست . او راکجا دیده ام . زنی 

کنار گذاشته ، قدم به جلو می گذارم . از او اجازه می به این زیبا یی چه دلرباست! آه چرا یادم نمی آید . خجالت را

خواهم تا درکنارش روی نیمکت بنشینم . از البالی کتابچه اش دوباره همان ورق شبیه پرواز کبوتر به موج افتاده به 

 زمین می غلتد،کمکش می کنم ، آن را بر میدارم و به او می دهم 

 آهی می کشد و می گوید : ه دوست دارد پرواز کند . حاال چی هست؟ . !می گویم مثل این که این ورقه همچون پرند

این دفترچه خاطرات من است خیلی وقت پیش شروع به نوشتنش کرده بودم چند روز قبل به طور اتفاقی چشمم  _

. به آن افتاده بی اختیار چند صفحه اش را ورق زدم . از یادآوری سرگذشتی که داشتم دلم سخت فشرده شد 

خواستم پاره اش کنم و دور بریزم ولی نمی دانم چرا به خواندش راغب شدم . امروز دلم گرفته بود . به پارک آمدم 

و بقیه خاطرات را همان طور که می بینید مطالعه می کنم که به قول شما ورقش در حال پرواز است آن هم نه به 

 طرف باال بلکه به جای سعود، سقوط می کند . 

 م اگراشکالی ندارد اجازه دهید نگاهی گذرا به این نوشته بکنم . می گوی

سکوتش باعث می شود ازنزدیک ،چشمان عسلی او را که درآن گاه به گاه برقی مرموزو عجیب می درخشید،تماشا 

ا معرفی کنم . ناگهان روحم به وجد می آید می پرسم الی جو اب می دهد، بله شما اسم مرا از کجا می دانید . خودم ر

می کنم . به شوق می آید همدیگر را در اغوش می گیریم . لحظه ما رنگ می گیرد . او همان طور زیبا ست . قد بلند 

 با همان هیکل متناسب در پوششی متین با صدایی مالیم و آهنگی نرم 

 می گوید : دوست خوبم چه تصادفی!

اخته ، متاسف می شود . می گویم من هم مثل شما . زمانه عوض قیافه ناراحت به خود می گیرد . از این که مرا نشن

شده به قدری مشغله فکری پیدا کردم که حتی خودم را هم فراموش کرده ام چه رسد به المیرای زیبا یی که عزیز 

 ترین دوست من است . نه! اگر اشتباه نکنم چون زیباتر شدی به همین علت نشناختمت . 

 نی من دیگر پیرشدم . می گوید : اغراق می ک

گفتم : شکسته نفسی نکن باز هم همان هستی که اولین بار دیدمت . یادت هست در استخر، تمام زنان و دوشیزگان 

 به تماشای اندام موزون تو در حیرت مانده بودند؟ 
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ه فکرکنی آری او اندامی داشت که پنداشتی مجسمه مرمرین را یک پیکرتراش خلق کرده باشد . بدنش از هرچ

لطیف تر بود چنان نرم و لغزنده که گویی از آب روان پدید آمده باشد . او همچون ماهی بود به خمین خاطرنگاه ها 

بدو معطوف می شد . مخصوصأ طرز راه رفتنش که ازهمه عجیب تر بود . شیک و تند . نگاهش می کنم اونیز با یاد 

در چهذه گندم گونش زیبا یی خاصی را به لب های برجسته اش می  گذشته مرا بر انداز می کند . بینی خوش فرم او

 بخشید . 

 می پرسم : در این مدت کجا بودی ، چه میکردی ، تعریف کن . 

 می گو ید : داستانش درازاست . 

ی حال من با او بودم با او که تمام دوران تحصیل را با هم سیری کرده بودیم . اکنون بعد ازچندین سال جد ای

درگوشه دنجی از پارک ساعی روی نیمکتی نشسته و صحبت هایمان در محور سرنوشتی که رقم خورده بودء دور می 

زد . باز، زیباست وکمی هم جا افتاده . انگ همین دیروز بو د که تمام جراید و رسانه های گروهی کشور،او را به 

وهمه به داشتن دوستی با اوبرخود می بالند و برایش عنوان یکی ازکا ندیدهای دخترشایسته ایران معرفی می کنند 

دست و پا می شکنند از او امضاء می گیرند، عکس می گیرند و عکس هایش را از مجالت برش میدهند روی جلد 

دفترها وکتاب هایشان را با آن زینت می دهند وبا آب و تاب تمام شرح شخصیت او را زمان به زمان می رانند . از 

م میگوید ازکجایش تعریف کنم تو که درکارت استادی اگر ان را بنویسی به قول قدیمی ها داستان حالش میپرس

هزار و یک شب است . اشک در چشمانش حلقه می زند . با چرخش نگاهش از سویی به سوی دیگرفرو میزید و 

 میگوید : 

از شهرستان به تهران گریخته بود یادت مست در شروح کارت دنبال ان دختر شهرستانی که اغفال شده بود و _

دنبالش می دویدی تا یک داستان واقعی برای مجله ات بنویسی؟ و پیش سردبیر مجله اظهار وجود کنی؟ و برای 

خودت جا بازکنی؟ هان! حاال می توانی بدون زحمت یک سرگذشت زنده را بنویسی . مستند مستند زیرا خودت 

من کمابیش أشنایی بهتر می توانی بیان واقعیات را خلق کنی . زیرا با شاهد زندگی من بودی چه ن با سرنوشت 

 داستان های خیالی و تخیلی فرق می کند . 

 می پرسم : اکنون چه کارمی کنی،کجا زندگی می کنی، چند تا بچه داری و . . . 

د لذا خودم را در پارک مشغول می گوید : امروز با دخترم برای انجام کاری بیرون آمدم او مقداری باید معطل می ش

 کردم تا با او برگردم وکمی هم از طبیعت استفاده کنم . 

 مگر دخترت خارج ازکشور بود؟ _

 بله . _

دفترش را با خواهش و معذرت می گیرم و بازمی کنم . دست خطش چندان خوب نیست ولی گفتاری شیوا و بیانی 

رس از فاش شدنش دارد . شرحی از دفتر خاطراتش می دهد و من زیبا دارد . رازی در آن نهفته است که ت

 سراپاگوشم . 

می گویم : به طوری که اطالع داری طبق شیوه کارم یک شنونده هستم، باورکن با همه وجودم گوش می کنم . مطمئنأ 

 اگر مطالب جالبی داشته باشد کتابش خواهم کرد 

صورتش توجه داشتم و او را که در دوران تحصیل دیده بودم با وضعی  من در هنگام صحبت با إلی به تک تک اعضای

که اکنون داشت مقایسه می کردم هنوز هیچ فرقی باگذشته نداشت . همان طور زیبا بود . اگر زیبایی الی را مکررأ به 
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اوقلب  در پس زیباییزبان می رانم به خاطر این است که اگر او زیبا نمی بود کاندیدای دختر شایسته ایران نمی شد . 

مهربان و بی کینه ای قرار داشت . اگرچه سالها از اودور بردم ولی با دیداری دوباره با تمام وجود احساس می کردم 

که باز در همان دوران نوجوانی هستم زیرا صفا و صمیمیت او همان بود که دیده بودمش . در اواسط محبت های او با 

 ش خاصی مرا تکان می داد . مجبور می شدم بپرسم که دیگر چه شد؟ کوچک ترین مکثی یک هیجان وکش

 از او دعوت کردم به منزلم أمده تا با صرف یک فنجان چای دنباله داستانش را بگوید . 

می گوید : من وقت ندارم و نمی تو انم دعو ت شما را بپذیرم . زیرا بسیار محدود هستم به قدری که شاید همین حاال 

همانند سایه یا شبهی در پشت سرم باشد . حتی برای آوردن فرزندم ازمدرسه تا به خانه برایم وقت می همسرم 

 گذارد . 

پس از او تقاضا می کنم که اگر دوست داشت باشد دفترش را به منزل برده، مطالعه کنم . تا سرنوشتی را که خداوند 

اکه در قلبش مدفون ساخته، بیرون بکشم و هرچند گاه با به زندگانی این موجود ظریف رقم زده ورازهای نهانی ر

دیداری تازه سخنانش راکه مانند ترانه ی دلکشی که ازسادگی وسالمت روزگارکهن حکایت داشته و نواخته می شد . 

با آن آمنگ صدایش که دل را در برو می گشاید و مرا در سرچشمه ای زالل شستشو می دهد، بنویسم و در ارتباط با 

ترش اثری راکه دوست دارد به یگانه دخترش به یادگار بگذارد تهیه کنم . من نام دوستم را که المیرا می باشد به دف

 مخفف الی صدا می زنم . او اصرار دارد که رازنهانش را به کسی نگویم. 

دیگر  یادگار بماند رو به من کرد وگفت : راست بگو . قول بده که اگرهمه راگفتم جز یک نوشته که برای دخترم به

حرفم را تکرار کردم و به او قول دادم که اطاعت کنم . خواست أن راز نهان را بگوید زبانش به کسی چیزی نگویی 

برگشت حرف را عوض کرد و از این که کتابچه اش دست من بود به فکرفرو رفت . دریافتم که تمام گفته هایش را 

 در این دفتر نوشته است . 

ز چهره ات پیداست . می فهمم که راستش را نمی گو یی . زبانت برگشت اشتباهأ چیزی راگفتی . آخر فایده گفتم : ا

 این همه پنهان کردن چیست؟ 

گفت : اگرمی بینی بعد از مدت های مدید سکوت را می شکنم . سکوت به معنای رضایت نبو ده، بلکه فرصتی هم 

بخاطر نوع تربیت و نجابت ذاتی ای که داشتم نمی تو انستم شکایتی  برای شکایت نبرد من هم شخصیتی بودم که

 داشته باشم . 

 از همچنان سرش را در بین دستانش گرفته بود،با آمنگ نرمش ادامه داد : 

اگر تا به حال به کسی چیزی نگفتم به خاطر این است که می ترسم جان دخترم به خطر بیفتد . پس اول از دفترم _

 و هر کجا به پرسش مطالبی نیاز بود حضوری یا تلفنی از من بپرس تا این نوشته هاکامل تر شود . شروع کن 

 به اوگفتم : اگربه صو رت یک کتاب جالب درأ مد اجازه می دهی چاپ شود . 

 گفت : باید فکر کنم . 

 و این دفتر چین ورق خورد . . .

 

اه دانش در عجب شیر بود و بعد در دهی به نام گرخ گوالخ خدمت دوره شش مامه آمورش سربازی من به عنوان سپ

کردم . فرزانه دوست صمیمی من که از اول ابتدایی با هم بودیم خوشبختانه جزو هم دوره ی سربازی من نیز بود . 

در کالس  من و او در منزل کدخدا نعمت خان اطاقی را اجاره کرده بودیم . نه نفر شاگرد در کالس اول و پنج نفر هم
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دوم بودند . که این چهارده شاگرد در یک کالس در دو ردیف می نشستند . فرزانه کالس سوم و چهارم را تدریس 

ت نیز از تبریز که سپاه بهداش« ب»می کرد . پسری به نام بهرام که از تهران آمده بود معلم کالس پنجم بود . حسین 

 را بر عهده داشت.  بود در یک خانه ی قدیمی دو اتاقه، بهداشت ده

اولین روز آموزگاری خود را با شرایطی آغاز کردن که دو گروه در یک کالس بودند . اگر برای کالس دومی هال 

تدریس می کردم اولی ها با توجه به مبتدی بودنشان و عدم اشنایی به دروس برایشان سخت می شد . شاید نزدیک 

طرز برخورد و آموزش تربیت کنم . به هر حال اداره ی چنین مقطع  به یک ماه طول می کشید که من آنها را به

تحصیلی با دومی ها بسیار مشکل بود ولی چاره ای هم نبود چون کالس کم داشتیم و ناچار باید به طریقی کنار می 

ه و سآمدیم . طبق برنامه ی هفتگی که مرتب انجام می گرفت، معلم بهداشت هفته ای یک روز به نظارت محیط مدر

واکسیناسیون و دیگر موارد بهداشت بچه ها رسیدگی می کرد . فرزانه به همراه یکی از شاگردانش که خیاطی بلد 

بود، عصرها به تعلیم خیاطی برای اولیا می پرداخت و اگر زایمان در ده صورت می گرفت به اتفاق معلم بهداشت 

 در مدت سربازی در آن ده سه فرزند به دنیا آورده بود . به منازل آنان رفته و کمک می کرد . او « ب»آقای حسین 

در این میان من به عنوان مدیر مدرسه که با اعضای پرسنل آن به بیست و شش نفر می رسیدیم، خدمت می کردم . 

 اغلب اولیای خوب دانش آموزان با محبت شان ناهار و صبحانه و شام ما را که شامل نان خانگی با عطر گندم دیمی و

گاهی پنیر، شیر و سرشیر همراه بود تقبل می کردند . در هفته دختر کدخدا نعمت خان تخم مرغ های تازه را از قلم 

نمی انداخت، چرا که اغلب اهالی ده دامداری داشتند . بهرام اجاره نشین منزل دختر کدخدا نعمت بود . بعد از 

وقتی به دیدار خانواده ام می رفتم فرزانه بار سنگینی از مدرسه به کشاورزان سواد می آموخت . دو هفته در میان 

کره، پنیر و چیزهای دیگری را حمل می کرد . در تمام مدت سپاهیگری از هیچ کوششی برای هدایت شاگردانم 

دریغ نکردم . دانش آموزان من مانند فرشتگانی بودند که انسان ممکن نبود بتواند روح و جان این پرندگان زیبا را 

آزارد . سال تمام می شد و من دستم هرگز برای تنبیه به روی انان بلند نمی شد . بعد از درس فرصتی را برای بی

گردش علمی اختصاص داده بودم و این شامل تمام بچه های مدرسه می شد . اکنون که به گذشته بر می گردم و 

اشتم که با هم خواهر بودند . یکی از خواهران خاطره ای را که در ذهنم شکل گرفته از نظر می گذرانم دو شاگرد د

بعدازظهری بود و همیشه دیر به مدرسه می آمد . و من همیشه او را سرزنش می کردم تا اینکه یک روز خواستم او 

را با خادم مدرسه راهی منزلشان کنم که گریه کرد و گفت : خانم اجازه آخه می دانید چرا به مدرسه دیر می آیم؟ 

. او گفت آخه خواهرم و من فقط یک جفت کفش داریم من اینقدر منتظر می مونم تا او برگردد ومن گفتم بگو 

کفشهایش را بپوشم و به مدرسه بیاپم و من هنور هم اشکهای گرم شاگردم دلینا را که بر پهنای صورتش فرو می 

بزند من صدای آن شخص را  ریخت حس می کنم . اکنون که سالها از آن روزها می گذرد اگر کسی از فقر حرف

نمی شنوم بلکه آن را حس می کنم . و روزهای قبل را با تحسر و تاثر به یاد می آورم . می بینم پیش از این دنیا برای 

من مسکنی موافق و جایگاهی مساعد بود . عمر من چقدر به خوشی و آرامش می گذشت . امروز آن خرمی و 

 حزن انگیز، غیر موزون، نامتناسب و مالل آور شده است .  آسودگی سپری شده، همه چیز در نظرم

چنین روحیه ای باعث شده که اغلب اوقات به هنگام بیکاری ام قلم را دردست گرفته و خاطرات دوران گذشته را که 

درم به اگوشه ای از تاریخ زندگی من است به روی کاغذ بیآورم . بعد ازگرفتن پایان خدمتم تصمیم گرفتم به اتفاق بر

تهران آمده و دنباله ی تحصیالتم را از سر بگیرم . زیرا قبل از سربازی اولین شکست کنکور را تجربه کرده بودم . 

اولین سفرم را به شهر بزرگ تهران که درباره ی آن تعریف و تمجید های بسیاری شنیده بودم به یاد می آورم . 
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آرزوهای دوردست می کشاند و لحظه به لحظه پیش می رفت . می  قطار مرا با شادی و هیجان و شوق بسیار به سوی

رفت تا سرنوشتم را با آرزوهایم پیوند دهد . شب را تا صبح بیدار بودم . با تمام سادگی و غرور و کنجکاوی از قطار 

 پیاده شدم . 

 ست . برادرم گفت : خوب این هم تهران، بدو که برویم . اکنون زن داداش بی صبرانه منتظر ما

کنجکاو بودم . چشمم به هر سو دور می زد . همه چیز توجه مرا به خود جلب می کرد . شلوغی راه آهن، رفت و 

آمدهای مردم که در هم می لولیدند . دخترها و پسرها دست در دست هم، دوش به دوش با بی قیدی تمام قدم می 

ادرم شاهد بودم . بله شهر بزرگی که تهران بود محل اقامت زدند . تمام این مناظر را از مسیر راه آهن تا خانه ی بر

من شد . در خانه ی برادرم اتاقی در اختیارم گذاشتند . بعد از دو روز در دبیرستان خزائلی در خیابان شاه آباد در 

از  ود .کالس کنکور ثبت نام کردم . این مدرسه را فرزانه معرفی کرده بود . زیرا خودش در آنجا ثبت نام کرده ب

آنجا که فرزانه پدرش کارمند راه آهن بود به تهران منتقل شده بودند . اگر فرزانه در تهران نبود امکان نداشت من 

حتی اسمی از تهران را به زبان بیاورم . من و فرزانه اغلب روزها را با هم می گذراندیم . با هم به کالس می رفتیم و 

پیش پدر و مادر فرزانه با هم بودیم . گاهی آنها از خانواده ی برادرم دعوت می  روزها و شب ها در منزل برادرم و یا

کردند که شام یا نهار را منزل فرزانه مهمان باشیم . این دوستی به حدی صمیمی و نزدیک بود که فکر می کردم یک 

. با وابستگی های شدیدی که روح در دو بدن بودیم . هدف من از زندگی کردم به دور از پدر و مادر فقط تحصیل بود 

به خانواده ام داشتم دلم برای آنها تنگ می شد . شغل پدرم زرگری و مادرم فرهنگی بود . از نظر یک اوالد و شاید 

از دیدگاه من مادرم در شایستگی و فداکاری نمونه و یا بهتر بگویم او را یک الگوی خوب می دانستم . یکی از 

ز خطاهایی بود که پدرم مرتکب می شد که ما برادرها و خواهرانم اغلب شاهد آن خصوصیات بارز مادرم گذشت ا

بودیم . من چهارمین دختر خانواده بودم . یمی از برادرانم یاشار حقوق خوانده بود و برادر بزرگترم که پیش او 

لین بار برای مادرم نامه زندگی می کردم، خلبان بود . یک روز دلم سخت هوای خانواده ام را کرد و خواستم برای او

 بنویسم . دست خطم را از مادرم به ارث برده بودم و بسیار بد خط شروع به نامه نوشتن کردم : 

مادر خوبم! دوست دارم در این نامه با هم سفری به گذشته داشته باشیم . بلند شو سری به جواهر فروشی پدر بزنیم 

ه زن چاق و چله است یا به بهانه ی گیر کردن انگشتری در دستش با که حتما باز مشغول در آوردن النگوی یک بیو

لمس و ور رفتن با دست و بازویش جگر هر شوهر مرده ای را آب می کند . مادرجان! اگر خسته نشدی یه سری هم 

و می  دبه میخانه ی دایی علی بزنیم . خوب باز که سیاه مست با لپ های سرخ و چشمهای سنگین تو را ورانداز می کن

گوید این زن پدرم را دراورده است و تو از همسرش دفاع می کنی . مادر! دلم برای خواهرانم تنگ شده، مامان 

فرزانه به شما پیغام داده بگویم که موقع برداشت محصول انگور، پیش شما آمده و در باغ خانه سماور ذغالی را با 

کرده و از گذشته ها حرف بزنی . من در این جا خیلی راحت صدای ساز نوایش علم کنی و به قول خودش چایی چاق 

هستم و ادریس از هیچ محبتی فروگذار نیست ولی هزینه ی زندگی در تهران بسیار سنگین است . به پدر بگو پول 

ا بزیادی برای ادریس بفرستد تا من بیشتر از این در رفاه باشم . دیگر حرفی ندارم، اگر هم کار واجبی داشتم تلفنی 

 هم صحبت می کنیم . 

 خدانگهدار .
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نامه را تمام کردم و دوباره خواندم . کوتاه بود و مفید . هم دست روی دل مادرم گذاشته بودم که دون ژان بودن 

پدرم دلش خون بود و هم تقاضای پول بیشتری کرده بودم . بعد فکر کردم نامه ام چقدر سرسری نوشته شده بود . 

بیات نمی داد، ولی چاره نبود . جز این نمی توانستم بنویسم . بعد از مراجعت من به تهران یکی از اصال بویی از اد

خواهرانم با یک پزشک اهل کرمانشاه ازدواج کرده بود و خواهر دیگرم که فرهنگی بود با همکارش نامزد شده بود 

ار و سادگی و غرور بود همه چیز را در . شرایط سنی من به عنوان یک نوجوان که دوره خواب وخیال، عشق و افتخ

نظرم پاک و منزه می نمود . دراین سن عالم را پاک و بی آالیش می پنداشتم و کم کم خود را با محیطی که مرا به 

آینده سوق می داد وفق می دادم . دیری نگذشت از هرسو خواستگارها آمدند، به همه جواب رد می دادم . چرا که 

اتمام تحصیالتم ازدواج کنم . من ازدواج را یک سد و مانع ادامه تحصیل می پنداشتم . فرزانه هم  دوست داشتم بعد از

همین عقیده را داشت ولی نسبت به زیبایی اش اهمیت خاصی قائل بود . او قدی کوتاه و موهای بلند مشکی داشت 

زن  . وقتی که عکس او را درمجله بانوان وبسیار سبزه رو بود . در مسابقه بلندگیسو شرکت کرده و نفر اول شده بود 

روز دیدم به او تبریک گفتم و با به به چه موهای قشنگی داری! گفت موهایم را برای شوهرم فرش خواهم کرد . با 

این تفاسیر روزها می گذشت و زمان سپری می شد و ما شاد و مغرور از جوانی اغلب اوقات با هم بودیم . یکی از 

ستان به درخت بیدی که برگ هایش بیشتر از دل محزون من افسرده بود تکیه داده بودم، و به روزهای گرم تاب

غروب غمزده کوهستان به شهر فرزانگی و تاریخی که زمانی محل زمامداری امپراطوری ها و قلمرو تاخت و تاز 

ره سربازیم، به پایان یک روز مغول ها و هالکوخان ها بود . . . فکر می کردم . و به گذشته نه چندان دور، به دو

قشنگ که از مدرسه و بچه ها جدا شده بودم . درکنار افق الهه غروب از باالی تخت نیمرنگ خود تبسم کنان جهان 

آرام را بدرود می گفت . فکر گوسفندان خواب آلود در سایه روشن شامگاهان از میان چمنزارهای پهناوری که به 

صدای زنگوله های آنان که با نوایی موزون آهنگ بدرود روز را می نواختند . بله این  سوی خوابگاه خود می دویدند و

آخرین تابستانی که در آن ده بودم . فرش چمن همه جا را در بر گرفته بود . فکر می کردم این شهر تاریخی زادگاه 

  من بود . من در این شهر پا به عرصه ی حیات نهادم و نامم را المیرا گذاشتند .

 در این فکر و خیال سیر می کردم که صدایی از پشت سرم شنیدم که می گفت : الی . . . الی!

سرم را برگرداندم . فرزانه را با موهای باز و افشان دیدم که فریاد می زد و رفتاری حاکی از خوشحالی داشت . مرا 

می شد . با شادی کودکانه ای فریاد می بغل کرد و روزنامه ای در دست داشت که هر لحظه شکسته و چروکیده تر 

 کشید : 

 ـ قبول شدیم . قبول شدیم . 

آنگاه فریاد شادی و گریه ی شوق من با او درهم امیخت . برادرم، زن برادرم و بچه هایش سراسیمه از اتاق بیرون 

کل گرفته که حد و آمدند . در زیر همان درخت بید مجنون غمگین چنان شادی آمیخته به اندوه وصف ناپذیری ش

مرزی برایش قائل نمی توان شد . شاد از این که هر دوی ما در دانشگاه قبول شده بودیم و اندوه از دوری فرزانه که 

در رشته مامایی در شیراز قبول شده و می بایست از من جدا می شد . من در رشته مدیریت اقتصاد دانشکده کرج 

باشگاه خلبانان دعوت بودیم . برادرم به افتخار ما شامپانی را باز کرد و گیالسی قبول شده بودم . شب همان روز ما به 

نوشید و راه افتادیم . من و فرزانه از این که به کالس رفته و زحمت کشیده بودیم، شب های امتحان تا صبح بیدار 

اهمان رسیده بودیم، هردویمان با مانده، کتاب و جزوه های زیادی را زیر و رو کرده بودیم و اکنون که به نتیجه دلخو

هم می گفتیم : ای زمان اندکی آهسته تر رو، ای ساعات وصال آرام تر . بگذار لذت شیرین ترین لحظه های عمر 
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خود را بچشیم و از این شب فراموش نشدنی یادگاری در دل نگاه داریم . شب خوبی بود اکنون سال ها از شب 

ش هنوز در قلب و ذهنم باقی مانده، وقتی به آن فکر می کنم، انگار که همین فراموش نشدنی می گذرد ولی احساس

دیروز اتفاق افتاده است . وقتی از باشگاه برگشتیم فرزانه پیش من ماند و تا صبح نخوابیدیم و از این که سرنوشت ما 

د دل می کردیم . گفتنی ها گفته را از هم جدا می کرد، گریه امانمان را بریده و مجال محبت را از ما گرفته بود . در

شد تا سپیده سر زد . سه چهار روز بدین منوال گذشت تا فرزانه راهی شیراز شد . او رفت و من ماندم و دنیایی پر از 

تنهاثی . تقریبأ دیگر هم صحبتی نداشتم . دوری فرزانه مرا سخت آشفته کرده بود . به یاد آن روزهایی که به مدرسه 

ر شجاعی بودم افتادم . زیرا تا لحظه ای که خورشید در پس کوهساران فرو می رفت، از هیچ چیز باک می رفتم و دخت

نداشتم، اما همین که تاریکی شب کوه ها را در زیر چتر خود می گرفت، بی اختیار از ترس ارواحی که در افسانه ها و 

برهم می گذاشتم اشباح بیدارم می کردند و  داستان ها از آن سخن می گویند، برخویش می لرزیدم . اگر هم دیده

بازمانده شهامت و جرات مرا به باد می دادند . اما امروز همه چیز در من عوض شده است . حاال دیگر وقتی جرات 

خود را از دست می دهم که آفتاب بامدادی را درحال طلوع می بینم . حاال دیگر آنچه بعد از رفتن فرزانه مرا به 

ند و تنم را از سردی وحشت می لرزاند تاریکی شب نیست، روشنایی روز و غوغای زندگیست . فقط هراس می افک

وقتی که شب می رسد خود را در نقاب تیره ظلمت پنهان می کنم و آرام می شوم . در تاریکی جرات خویش را در 

وقتی که بار دیگر سییده دم برآید . عالم خیال باز می یابم . دریای پهناور و وحشت و اضطراب را از یاد می برم تا 

آری اکنون اگر اثری قابل ماندن از خود باقی گذارم آن اثر زاده تاریکی است . وای از آن وقتی که شب تار نیز 

دست حمایت از سوم بردارد و مرا با خود تنها گذارد . به این وضع عادت کردم . چند ترم برای تابستان گرفتم به 

زیبا شده بودم، به تنهاثی جرات بیرون آمدن از خانه را نداشتم نه این که مزاحمم شوند بلکه از قول دوستان بسیار 

تماشا و نگاههایی که بر من می دوختند ناراحت می شدم . به خاطر نوع تربیت خانوادگی خاصه در شهرستان 

بت هایش کلمه ی سرنوشت را به محجوب تر از آن بودم که بتوانم احساساتم را بیان کنم . مادرم همیشه میان صح

کار می بست که فالنی با فالن کس ازدواج کرده، خوب سرنوشتش بوده، ولی من آن را باور نداشتم و اکنون نیز به 

آن اعتقادی ندارم . با این وصف در پیچ و خم زندگی چه چیزی در انتظار انسان می باشد و اینکه تصادفات چطور می 

د مطرح می گردد . من به سرنوشت اعتقادی ندارم یا بهتر بگویم به آن نوع سرنوشتی که توانند سرنوشت ساز باشن

قدیمی ها قائل بودند کعتقد نیستم . یعنی نمی توانم قبول کنم که واقعا در آسمان در پشت پرده ی ستاره ها نیروی 

مرئی بیندازد و خرد کند نه! عقیده مرموز و خطرناکی وجود داشته باشد که ما را در میان پرده های چرخی عظیم و نا

ی من درست برعکس این است . من فکر می کنم که دستگاه آفرینش با جزئیات کارهای ما کاری ندارد و هر کدام 

 از ما می توانیم تا حدی سرنوشت مان را به دست خویش اداره کنیم . 

همسرش . بعد از رفتن او دیگر آن صفا و برادرم از طرف ارتش به مدت یک سال عازم آمریکا شد و من ماندم و 

سرخوشی که با حضورش رنگ می گرفت، رنگ باخته بود و من از اخالق زشت خانمش در عذاب بودم . هرچند به 

خود نهیب می زدم آدم هر روز سرحال و بانشاط نمی تواند باشد و به همین خاطر به دل نمی گرفتم ولی روز به روز 

تر می شد و رفتار حسادت آمیز او به حدی رسیده بود که من مشکل سخت زندگی کردن  ماهیت زن برادرم نمایان

را که تا آن موقع تجربه نکرده بودم احساس می کردم . من بر این عقیده هستم که خوشبختی چیزی است که آدمی 

ه وری شده بود کباید احساس کند نه این که بگوید من خوشبخت هستم . زندگی یعنی لحظه ها و زندگی من هم ط
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حس می کردم، ناراحتم و شدیدأ نیاز داشتم با کسی حرف بزنم . با یکی از همکالسی هایم دراین مورد درد و دل 

 کردم .

 

 او گفت : تو که پول داری دیگه چه لزومی داره که پیش زن برادرت باشی . بیا پیش ما!

بودند، پیشنهادش را یذیرفتم و قول دادم به محض اینکه با حضور دو نفر از دوستانم که در پانسیون ایران عضو 

تصمیم گرفتم خبرش بکنم . در این فرصت به پدر و مادرم بارها و بارها نامه نوشتم که من تا آمدن ادریس که هنوز 

 یهشت ماه دیگر به برگشتنش مانده است، نمی توانم اخالق و رفتار زنش را تحمل کنم . پیشنهاد کردم که جدا زندگ

کنم شاید در کرج نزدیک دانشکده اتاقی را گرفتم، ولی راضی نشدند . اما من تصمیمم را گرفته بودم . توسط دوستم 

در یانسیون ایران که ویژه دختران دانشجو بود عضو شدم . یادم می آید وقتی که لباس هایم را به همراه کتاب هایم 

 رم مقابلم ایستاد و با التماس گفت : بسته بندی می کردم که به پانسیین بروم، زن براد

 نرو من جواب ادریس را چی بدهم . ادریس ترا به من سپرده .  _

گفتم : پولی که پدر برای زندگی و تحصیل من برایتان می فرستد از این پس خودم تحویل می گیرم . تصمیمی که 

 گرفتم راه برگشتی در آن وجود ندارد . 

دن، با آژانس به پانسیون رفتم و زندگی جدیدی را در آن جا شروع کردم . محیط آنجا بسیار با وجود اصرارش بر مان

سالم و از هر نظر مناسب روحیه من بود . چون همه دانشجو بودیم و یک هدف داشتیم از موقعیت ها لذت می بردیم 

 معیارهای منزل برادرم مقایسه می . هفته ای یک بار به پیک نیک دسته جمعی می رفتیم . امتیازهای پانسیون را با

کردم، می دیدم ای کاش از اول به پانسیون آمده بودم . سه روز در هفته عازم دانشکده ی مدیریت و اقتصاد کرج 

وابسته به دانشگاه تهران می شدم . سرویس رفت و برگشت دانشجویان را که در میدان بیست و چهار اسفند مستقر 

هموار ساخته بود . اتاقم دو تخت داشت و من می بایست در آنجا ساکن می شدم . اما تخت بود، دوری راه را برایم 

دیگر خالی بود . بعد از چهار روز هم اتاقی ام را دیدم . یک روز عصر که وارد اتاقم می شدم از پشت در صدای گفت 

رئیس پانسیون بود مرا به هم اتاقی و شنودی به گوشم رسیدم . در زدم و وارد شدم . به محض ورودم خانم ایران که 

ام معرفی کرد و من از دیدارش بسیار شگفت زده شدم . سیمای فریبنده و کالم نافذ او طوری بود که مرا کامال شیفته 

و واله ی خود ساخت . بی اختیار از جای برخاسته و برای خوش آمد گویی به طرفم آمد و با من دست داد و کلمه ی 

بیانی قشنگ تر از یک کلمه ی عربی که ما ایرانی ها به کار می بریم ادا شد . لهجه و طنین صدایش السالم علیک با 

هنوز که هنوز است در خاطرم باقی مانده است . نگاهی از کمال حق شناسی به من انداخت و سپس با لبخندی 

در این حین خانم ایران که قبال  «من صالحه» ملیح،چشمان زیبا و درخشانش را به من دوخت و خودش را معرفی کرد 

 با او در مورد من صحبت کرده بود لب به سخن گشود و گفت : 

 ـ دوشیزه صالحه اهل کشور کویت و دانشجوری رشته زبان دانشگاه تهران است . 

دختری که از این به بعد می بایست با او در زیر یک سقف زندگی می کردم، بی شک تربیتی متفاوت با نحوه ی 

تربیت من داشت و طبیعتا با تضادهای اخالقی و نژادی خاص خودش؛ چاره ای نبود باید واقعیت ها را می پذیرفتم تا 

 با هم کنار بیاییم . 
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صالحه قدی متوسط، موهای مشکی فر، لبانی قلوه ای و ملبس به لباس محلی کشورش بود . من از همان لحظه اول از 

مچو دوستی در اتاقم احساس خوشبختی می کردم چرا که حس می کردم این دختر او خوشم آمده بود و از داشتن ه

 ناشناس نیز مانند من تنهاست . او یک سال بود که در ایران تحصیل می کرد . فارسی را خوب صحبت می کرد . 

فصیح  هر زبانی برای این که سر صحبت را با او باز کنم گفتم : زبان فارسی از شیرین ترین زبان های دنیاست و از

 تر و بلیغ تر است . 

او به من حق داد و گفت همینطور است . صالحه یکی از دختران ثروتمند و از خوانین شیخ نششین کویت بود . 

 پدرش سهامدار چاه نفت بود . 

را  ختانزندگی من و صالحه با صفا و صمیمیت سپری می شد . تا این که مهرماه از راه رسید . باد سرد پاییزی در

تکان می داد . شبی سرد و نمناک بود و من خود را در لباس گرمی پیچیده بودم . احساس می کردم تب دارم . صالحه 

در خواب بود و من نگران و افسرده . آن شب احساس عجیبی داشتم . دلم هوای محبت های مادرم را کرده بود . 

به نیستی جهان فانی فکر می کردم . با خود می گفتم انسان در  زیر لب در دل ذکر می خواندم . به هستی، به بشریت،

رنج و الم متولد می شود . همان لحظه که به ساحت هستی قدم می گذارد با کابوس مرگ مواجه است و زندگی اش 

 .آمیخته از احساسات و تاثرات است، پدر و مادر از روز نخست می خواهند زحمت ورود این نورسیده را آسان کنند 

همین که گامی چند در مرحله ی عمر برداشت، هر دو با تمام قوا عاشقانه به یاری او می شتابند . همه ی رفتارها و 

گفتارهایشان متوجه فرزندانشان است . این مخلوق محتاج تسلی و تقویت را چرا به عرصه ی حیات می آورد؟ اگر 

 راضی می شود؟زندگی مریضی و بدبختی است عمل ما چرا به ادامه ی آن 

آن شب غرق در افکار پریشان خودم بودم و هر قدر فکر می کردم و قوه ی ادراک خود را به کار می گرفتم و در 

حرکت حیرت بخش اجرام آسمانی و مجاهدت های اجسام زمینی دقیق می شدم چیزی نمی فهمیدم! آنچه احساس 

ی ناچیز من انسان دیگری بهره مند و شادمان خواهد شد می کردم این بود، شاید از چرخش کارگاه هستی و از زندگ

اما حیات من و او همواره آمیخته به درد و اندوه است و دیگر چیزها به مخیله ام راه می یافت که با هق هق گریه 

هایم صالحه از خواب بیدار شد . به کنارم آمد . دست بر پیشانی من گذاشت و همچنان به پرستاری از من مشغول 

. ساعت دو بامداد را نواخت . یکی از دختران دانشجوی سال چهارم رشته پزشکی در اتاق مجاور ما بود . صالحه  شد

او را بر بالینم آورد و با تجویز مسکن و مایعات و غیره کمی بهتر شدم . به خاطر بیماریم و با یادآوری خاطرات 

م سرخی چشمانم مرا به یاد خاطرات دوران اول دبیرستان دوران کودکی گریه کرده بودم . وقتی آئینه را نگاه کرد

 برگرداند . 

یونیفرم دبیرستان که شامل یک سارافون طوسی کوتاه و یک بلوز لیموئی رنگ با جوراب سفید تا زانو و کفش سفید 

 را شامل می شد . چیزی که مد بود این که هر دختری یک ژست برای حمل کتاب های درسی داشت و من کتاب

هایم را داخل کالسور گذاشته و به جلوی سینه سمت چپ می گرفتم و گاهی با برخورد نگاه نامناسب پسرهای فضول 

دبیرستان فردوسی که همزمان با دبیرستان دختران تعطیل می شدند، سرم اندکی خم می شد تا آن جا که لبانم نوک 

ینطور بود . طبق معمول هر روز باز پسر نعمت اهلل خان کالسور را لمس می کرد و این یک عادت بود . آن روز نیز هم

به نام کریم کتابهایش را در دست چپش می فشرد و تند تند متعاقب من پیش می رفت و مثل یک بادی گارد مراقب 

من بود . من در عالم کالس جبر سیر می کردم که رضایت بخش نبود و گریه کرده بودم . وقتی سر کوچه ی بن 

رسیدم کریم باز نگاهم کرد و به آرامی گفت : چی شده؟ به کوچه پیچیدم و درب را با صدای بلندی  بست خودمان
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نواختم . درب چوبی بسیار بزرگی که برای باز کردنش به قدرت دو مرد نیاز داشت در وسط لنگه راست درب یک 

جز من کس دیگری نیست . و درب تعبیه شده بود که بلقیس خدمتکار خانه با آهنگ نواختن در می دانست که 

طاقت پشت در ایستادن را ندارم . با فریاد آمدم جانم آمدم در را گشود و تا مرا دید گفت : ننه چرا چشات سرخ 

شده؟ گفتم : چیزی نیست . بگو ناهار چی داریم . لباسهایم را کندم و کم کم سر و کله ی بچه های دیگر پیدا شد . 

غ بود نشستیم و مشغول خوردن ناهار شدیم . البته همه متوجه چشمان من شدند . از همه در ایوان که مشرف به با

جمله برادرم که گفت : حتما امتحانش را خراب کرده . خواهرم گفت : خب معلومه وقتی بین همسایه های فضول بن 

رسش ی گذارد به دبست حاج عباس زرگری بیایستد و پسر نعمت اهلل خان هم اسکورتش کند، دیگه فکر و خیال نم

برسد . صفر که می گرد هیچ، گریه هم می کند . دست از غذا کشیدم و به اتاقم رفتم . باز درس، درس 

تاریخ،مدنی،جبر، زبان، خودکار را محکم به روی برنامه ی دیواری کشیدم و مشغول مطالعه شدم . اواخر خرداد ماه 

خوشه های غوره که بیشتر به صوسی می گرائید دیدنی بود .  هوای تازه، رنگ درختان باغ، جوانه ی چاقاله ها و

ساختمان خانه در وسط باغ بسیار بزرگی قرار داشت . پشت ساختمان که حیاط بیرونی را شامل می شد بیشتر 

درختان میوه بود . وسعت دیوار هاللی شکل باغ را آجرهای قرمز که گوشه گوشه چیده شده بود و زاویه تند را 

داد پوشانده بود . روی این دیوار عریض شاخه های درختان میوه و مو به طرف کوچه سر خم کرده بودند  تشکیل می

. دو سه تا بچه قالب گرفته بودند و از دیوار باال رفته و چاقاله بادام و گوجه سبزها را می چیدند . بچه که بودم آنها را 

کردم ولی اکنون کاری به کارشان نداشتم . دوست داشتم آنها  با گفتن نکنید شاخه ها می شکنند از آنجا دورشان می

را تماشا کنم و از این که ترشی گوجه سبزها چشمانشان را با گاز زدن به هم می آورد برایم لذت بخش بود . ظهر 

 بعفردا طبق معمول از مدرسه خارج شدم . وقتی به خانه رسیدم هنوز لباسهایم را در نیاورده بودم که صدای بع 

گوسفندی را در کوچه بن بستمان شنیدم . مادرم نیز متوجه صدا شد . با نواختن در بلقیس پایین رفت . گفتم : مادر 

مثل اینکه برایمان گوسفند آورده اند . گفت : نه جانم االن که پاییز نیست و قرمه نمی شه درست کرد . با گشودن 

با بلقیس خانم در هم آمیخت . ما به پیش بلقیس رفتیم . گفت  درب خانه صدای بع بع گوسفند و گفت و شنود مردی

 : خانم نوکر نعمت اهلل خان است . اصرار دارد که گوسفند را باید جلوی پای المیرا خانم قربونی کند . 

چشمم به گوسفند پرواری افتاد که در کوچه تنگ ما احساس غریبی می کرد و از این سو به آن سو می رفت و با 

آن همسایه ی فضول ما کوکب خانم بیرون آمد . مادرم گفت : کی تو را فرستاده؟ این کارها چیه؟ حامل  صدای

گوسفند نگاهی به من انداخت و گفت : این را کریم آقا نذر چشمان الی کرده . مادرم با شنیدن این جمله گفت : این 

خان جواب بله دادیم . اما او گوسفند را ذبح کرد و در کار را نکن . سرش را نبر . اگر بپذیرم انگار که به نعمت الل 

کوچه رها ساخت . ما در را بستیم . هنوز به جلوی ساختمان نرسیده بودیم که این بار صدای کوکب خانم که می 

 گفت : مریم خانم این حیوان زبون بسته بو می افتد . بیا و ببرش داخل . 

 داد : هرگز کوکب خانم! هرگز!اما مادرم یک راست به منزل رفت و جواب 

یادم می آید ادریس برادرم لقب بامزه ای به کوکب داده بود و به کوکب می گفت : رادیو بی بی سی محله، کوکب 

گوسفند را به تنهایی چنان به داخل حیاطش برد که دو نفر قصاب قدرت بلند کردنش را نداشتند . عصر همان روز 

همه جا را پر کرده بود . هرکسی نذری می گرفت و حاجتی می طلبید کوکب با  بوی غذای لذیذی از حیاط کوکب

گفتن بخور نوش جانت این شام نذری چشای دختر حاجیه . آنها هم بفهمی نفهمی قبول باشه گویان از خوان گستره 

 کوکب خانم تناول می کردند . 
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ر کوچه منتظر ایستاده بود . راه افتادم و او پشت صبح فردا عازم مدرسه شدم . آه خدا من باز کریم جلوتر از من س

سر من قدم بر می داشت . به آرامی گفت : من جانم را قربونی تو می کنم دیگه چه می خواهی؟! این تنهای کالمی بود 

 نکه به زبان می راند . باالخره به دبیرستان رسیدم و ناچار باید از من جدا می شد و به مدرسه ی خودش می رفت . آ

روز انجمن ادبی داشتیم و در یک گردهم آیی اولیا و مربیان عده ای دانش آموز با برگزاری تاتر و نمایش شاهزاده 

و گدا و من با قرائت و دکلمه ای به صورت طنز از زبان کلیه ی دبیران آن دبیرستان که یکی از آنان به دبیر زبان 

م . به دبیر زبان ممکنه ما هم بدهیم امتحان . گفت : خانم وکیل مربوط می شد . شاید چنین گفته باشم : باری بگفت

مدافع تویی . در همه چیز فضول اصلی تویی . گفتم : آقا مگه چکار کردم؟ نوشته ی تابلو را پاک می کردم . از دبیر 

صفحه  یک طبیعی براتو بگم . گفتم : آقا سلول پوست بدن چطور سخت تر شده از چدن . در این باب شعر سرودم و

دکلمه خواندم و کمی مطلب در خصوص دانش آموزانی که در این انجمن فعالیت داشتند سخن راندم و در پایان ختم 

 برنامه . 

بعدازظهر شده و من باید به منزل برگردم . باز کریم سر کوچه ی دبیرستان ایستاده و منتظر است تا  6حال ساعت 

قدم متعاقب من پیش می آید تا حرکت منفی هر جنبنده ای  4ست به فاصله ی اسکورتم کرده و به منزل برساند . در

را که از کنار من می گذرد در نطفه خفه کند . به سر کوچه ی خودمان نزدکی شدم . او قدم هایش را تندتر کرد و 

را اذیت ره گفت : چسپس مقابل من ایستاد . راهم را کج کردم تا به کوچه بپیچم . گفت : ببین! نگاهش نکردم . دوبا

می کنی؟ تو که می دانی اگر چشمات را نبینم نخواهم رفت . سرم را بلند کرده و نگاهش کردم . نمی دانم شاید فکر 

می کردم که او بازیچه است و هنوز هم مثل سابق در کوچه ها وسط بازی می کند و من و تمام بچه ها با فریاد کوکب 

م و کوکب خانم می گوید اگر گذاشتید لنگه ظهری کمی بخوابیم . این کریم است خانم فرار می کنی و قایم می شوی

که مرا در پشت سرش قایم می کند و به دفاع از من می پردازد ولی نه این بار کریم را واقعا دیدم دیگر آن پسر بچه 

صدای زیبایش را به ساله نبود که روزهای عاشورا شال مشکی به دور گردنش آویزد و نوحه خوانی کند و  51ی 

نمایش بگذارد و سوته دالن را به گریه وادارد . نه این کریم با آن کریم فرق دارد . سبیل رت باتلری گذاشته و کامال 

مرد شده بود و بسیار جذاب . سرم را به زیر انداختم . او گفت مثل اینکه تو را اولین باری است که می بینم . پس تو 

 تم . معنی نگاهم در او چه اثری بخشید من فقط از روی کنجکاوی نگاهش کردم .انقدر زیبایی نمی دانس

 

سپس به کوچه پیچیدم و درب خانه را نواختم . با خودم غوغایی داشتم . از نگاهم به او و از توجه او نسبت به خودم 

در ذهنم نقش بست .  شرم زده بودم . آری آن روز پیچک نگاههایمان در هم گره خورد و آن جفت چشمای جذاب

ولی من نه عاشق او بودم و نه تصمیمی گرفته بودم . او خود ساخته و پرداخته بود . و هر روز با صدایش برایم آواز 

می خواند . به قدری سوزناک می خواند که هر شنونده ای را متاثر می کرد . تازگی ها متوسل شده بود به نامه نگاری 

. 

سفند زبان بسته را به قول ادریس مالش کرده بود بیشتر از پیش با خانواده ی نعمت ا . . . کوکب خانم از این که گو

خان گرم گرفته بود و کریم نیز او را همدم افکار خویش کرده بود و از طریق کوکب نامه هایش را به من می رساند . 

دم پرت کرده بود و من که نمی اولین نامه را در پشت درب خانه درست موقع خروج من که راهی به مدرسه بو

دانستم از آن کیست آن را برداشتم . بله چنان خوش خط و با هیجان نوشته بود که اگر در زیر آن نامش را نمی برد 

حتما فکر می کردم شاید اشتباها به حیاط ما افتاده یا پستچی عوضی آورده . . . سپس از ترس برادرانم که بو برده 
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نگاری می کند، دم کوکب را دیده بود و دومین نامه را توسط او برایم فرستاد و به بدین مضمون بودند که کریم نامه 

که گویا کوبک سواد ندارد و من به این طریق می خواهم آن را برایش بخوانم . راستی راستی کوکب سواد نداشت و 

 دور بود برایش بخوانم .  بارها شده بود که نامه های شوهرش را که در تهران زن دیگری داشت و از او

که من باید بخوابم صدای آواز کریم بلند شد . برادرم یاشار و همه می گفتند  8شب شد باز درست راس ساعت 

کریم عاشقه . ادریس می گفت عاشق کی؟ یاشار جواب داد چه می دونم اگر از فردا صدای او را این موقع شب 

نگفتی عاشقه خوب بگذار بخونه، چکارش داری؟ و من با یاد آن روز که  بشنوم خفه اش می کنم . ادریس گفت : مگه

جفت چشمهای جذابش نقش ذهنم شده بود و چهره ی محجوب و پر غرور او را تجسم می کردم که صدای خواهرم 

و  دبلند شد و گفت : می گن کریم دانشگاه قبول شده و می خواد دکتر شه . وقتی این را شنیدم او را در لباس سفی

عینک پشت میز مطبش تجسم کردم که مریض می بیند . صدای یاشار مرا متوجه خود کرد که می گفت : این 

حرامزاده ها خانوادتا مخند . مگه خواهرش ملوک خانم حقوق نخوند . یا داداش بزرگه اش چی اسمش آهان بردیا 

! یا برادر بزرگش شاه سون در تهران است . که پول مردم را می چایید چرا که نماینده ی مردم این شهر در مجلسه

هرچی هستند یا هرچی هست اگر این دفعه صدایش پشت پنجره ی من ببلند بشه کاری می کنم که آواز خوندن 

 یادش بره . 

من گوش می دادم و سرانجام مسیر این حرف ها با ورود مادرم عوض شد . این بار مادرم بود که می گفت الی 

و صداش بزن بیاد ببیم . هر کجا که پا می گذارم همه به من می گویند مبارکه . ماندم چی بگم اصال کجاست؟ دختر بر

چی مبارکه . یاشار، ادریس، به پدرتان هنوز چیزی نگویید تا من بیشتر تحقیق کنم که بدانم نعمت ا . . . خان برای 

ببینید بچه ها؟! در این هنگام تمامی بچه ها، برادرها و چی اینقدر پافشاری می کند . اصال این کارها چه معنایی دارد . 

خواهرانم و بقیه به عیوان رفتند و من متعاقب آنها دیدم یک بقچه با پارچه ی الوان صورتی رنگ و یک پاکت که نمی 

 اسدانم محتوای آن چیست لب ایوان است . برادرم فوری پاکت را باز کرد . متن آن را قرائت کرد . خدمت حاج عب

 آقای . . . سالم اجازه بدهید روز تولد حضرت محمد )ص( خدمت برسیم . . . 

نامه تمام شد و ادریس دستش را به ستون تکیه داد و گفت : یاشار مگه نگفتی کریم عاشقه؟ خوب چه کارش داری 

جلوی چشمم دور شو .  حاال بگذار شب که آواز می خونه هیچ صبح هم بخونه . یاشار به اطاق من آمد و گفت : برو از

اصال همه این ماجراها زیر سر توست . ببین چه کرده ای که کار به اینجا کشیده شده . اصال چه وقت شوهر کردن 

توست . پسره ی بی تربیت . ماها را باش که چند سال ازش بزرگتریم هنوز نر و ماده رو از هم تشخیص نمی دهیم . 

بوی شیر می دهد دوست داره زن بگیره . من که نمی گذارم این ازدواج سر  ساله که دهانش هنوز 51حاال پسره ی 

 بگیره . اصال از طرز آواز خواندنش فهمیدم که . . . پس امشب صداشو در گلوش خفه می کنم . 

مادرم گفت : پسر مگه عقل از سرت پریده؟ هر دختری یک خواستگار داره حاال عیب این خواستگار اینه که جلوتر 

این، دو دختر دمه بخت تو خونه دارم . اگر من به این خواستگاری جواب بدهم بخت آن دو به سنگ می خوره . از 

من که فقط به این گفت و شنودها گوش می دادم به فکر فرو رفتم که بخت آن دو دختر سنگ می خوره یعنی چی؟ 

ندم تنها مال من نبود . ما سه خواهر در یک هرچی بود نتونستم خودمو قانع کنم . اطاقی که من در آن درس می خوا

اطاق می خوابیدیم و تخت من جلوی پنجره بود که می شد کوچه را دید و کریم از این باخبر بود . شاید از کوکب 

خانم پرسیده بود . شاید حدس زده بود و شاید من که گه گاری مداد را جلو پنجره می تراشیدم متوجه شده بود . 

کریم را در جلوی پنجره در حال عبور دیدم که جز این راه، راه دیگری را طی نمی کرد . مرا دید و  یک روز ناگهان
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ایستا و دیگر از همان جا که بود تکان نخورد و یک ساعتی به همین منوال گذشت . سرانجام برادرم طبق معمول از 

ما به بهانه این که دنبال سوالی می گردد، اراه رسید و کریم دستپاچه شده و کتابش را جلوی صورتش گرفت . شایدم 

برادرم او را برانداز کرد و قدم آهسته کرد تا ببیند او چه کار دارد می کند . کریم کتاب را از جلوی صورتش پایین 

آورد و سالم کرد و لرزان لرزان به راه افتاد . یاشار سرش را برگرداند و پنجره را دید ولی من از پشت پرده ی 

او را نگاه می کردم مبادا متوجه من شود . فوری به سر کتبهایم رفتم و مشغول شدم . یاشار صدایم کرد و گفت توری 

: ریاضی های دیشب را که برایت کار کردم بیار . گفتم : همه را بلد هستم . گفت : بیا باهات کار کنم . گفتم : حاال 

تای آن را غلط حل کردم . با  1تا  02ریاضی داد و من از تا سوال  02غذایت را بخور . گفت : نه همین حاال . 

مهربانی گفتم : می دونم که . . . هنوز حرف از دهانم بیرون نیامده بود که فریاد زد من دیشب باهات کار کردم . 

حواست کجاست؟ ادریس که همیشه غرق در مطالعه بود آمد و وارد معرکه شد و گفت : از امشب من کار می کنم . 

 االخره آخر سال نباید خرابش بکنی . گفتم : من بلدم ولی عصبانی بودن یاشار نمی دونم برای چیه . ب

شب شد و صدای سوزناک کریم بلند شد . تا اعماق قلب آدمی نفوذ می کرد . یاشار کاسه ای آب در  8باز ساعت 

انعش شدند که تو را به خدا کارش دست گرفت که از پنجره روی سر کریم بریزد . تمام خواهرانم و دیگران م

 نداشته باش . به جای رادیو بگذار او بخواند و ما گوش کنیم . این که ضرری ندارد . 

روزها به همین منوال گذشت تا این که ادریس وارد دانشکده ی خلبانی شد و در تهران مشغول تحضیل . این بار این 

س می روم که همزمان با پایان تجصیالت دوراه ی دبیرستان من من بودم که می گفتم من هم به تهران پیش ادری

بود . ولی بدبختانه سربازی گریبانگیر من شد و به ناچار و اجبار می باید دوره ی سپاه دانش را می گذراندم . قبولی 

ن یک تحولی ادریس در دانشکده ی خلبانی انقاالبی در خانواده ی ما به وجود آورد . من خیلی خوشحال بودم چون ای

بود در من . بیشتر تالش کردم و در کنکور سراسری شرکت کردم . منتظر جواب بودم و دلتنگ از دنیا و زمین و 

زمان خواب به چشمانم راه نمی یافت . ساعت از نیمه گذشته بود که صدای کریم بلند شد . آرام به کنار پنجره رفتم . 

در اطاق حرکت کرد و او را متوجه پنجره نمود . او چنین می خواند : کریم را آشفته حال دیدم و سایه کمرنگ من 

 بس کن ای دیوانه دل ورنه بیرون آورم سینه ی هجرانم امشب . 

صبح آن روز عازم شرکت پست منطقه بودم که لیست قبول شدگان کنکور را بگیرم که کوکب گفت : کریم به تهران 

 شب ها در خانه باغ جلویی می خوابید می رود و می خواهد دکتر شود . یاشار که

 

زیر چادرشب توری را به کنار زد وگفت اصأل کوکب خانم به ما چه به کدام جهنم می رود . برو پی کارت بی بی سی 

بدبخت!!کوکب خانم نامه ای را در دستش می فشرد و با ترس و لرز آن را به من داد و خداحافظی کرد . نامه را 

چراغ مهتابی اطاقم را خاموش کردم . از البه الی پرده پنجره ام نور مهتابی دیگری "نوشته بود : خواندم این چنین 

دید گان مرا جلب خویش کرد . پرده راکنارکشیدم به پهلوگشتم به آسمان خیره شدم سکوت شب همه جا را 

ور ماه ص درآمده بودند شفافیت نفراگرفته بود . گویا ضیافتی برپا بود . ستارگان به دور عروس دل آرای شب به رق

نگاه چشمان قشنگ تو میمانست و قوس ماه کمان ابروان تو و روشنایی او بلورین اندام تو را برایم تجلی که به برق 

می ساخت . ماه ناز کنان و عشوه گرانه پیش می رفت . ستارگان به دنبالش تعقیب گر او بودند . می رفتند و من 

قط تیک تاک ساعت دیواری گاهی گذشت زمان را به من الهام می داد . به عقربه هایش نگریستم . مانده بودم تنها . ف

بیش از پاسی ازشب گذشته بود . بی آنکه بدانم دیدم دیر زمانی سپری شده است با توکه چون ماه آسمان دلم 
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ودیدگانم پنهان شد . سایه هستی گفتگومی کردم . خروس سحری اذان طلوع صبح را سرداد . ماه أهته أهته ازجل

دیوارکه دیگرمانع دیدن چهره زیبای ماه گشته بود فضای اطاقم را رفته رفته خاموش و به تاریکی مبدل ساخت . من 

 "هم با همان رویا دیده بستم تا شاید درخواب تورا ببینم . آری دیشب در رویای خویش با تو بودم

دریافت کردم . با مالحظه اولین شکست درکنکور سرم دوران برداشت و بی وقتی به اداره پست رسیدم و روزنامه را 

اختیار دیوار تکیه دادم وقتی به خود آمدم که دستی را روی دستم حس کردم . چشمانم را بازکردم این کریم بود . 

یدم و عقب کشگفت : شکست اول یک قدم به پیروزی نزدیک است . حاال سال دیگه اینکه ناراحتی نداره . دستم را 

راه افتادم . گفتم : تو از یاشار نمی ترسی؟ برای چه اینجا آمدی؟گفت : بارت خیلی حرفها دارم . گفتم : که چی؟ 

گفت : آخه من به تهران می روم، نمیدونم چکار باید کرد . اصال تو هم بیا تهران منزل برادرت . تا اینجا هستیم یاشار 

یایم . از طرفی من باید واحدهایم را بگیرم . دیگه دست من نیست سرنوشت اینطور اجازه نمیدهد به خواستگاری تو ب

 مقدر فرموده . آخه ناسالمتی میخواهم دکتر بشم . تو که دوست داری نه، دوست نداری؟

 51ماه است . وبعد 61گفتم من سربازیم چه می شود . دو تا از دوستانم دفترچه گرفتن احتماأل دوره آموزشی من 

ماه باید تدریس کنم . اصأل سپاه دانش بودن را دو ست ندارم . ای کاش سربازی برای بانوان نبود . ازدوردستها 

شمایل یاشار را مشاهده کر دیم وممانند رعد ازهم فاصله گر فتیم . هرکسی به سویی رفتیم . من رفتم رفتم تا با 

دم و با هم برگشتیم . وقتی به سر کوچه رسیدیم گفت : برد یاشار روبرو شدم . گفت : چه خبر؟ روزنامه را به او دا

 خونه پی بدون که من وقتی می گم حواست به درس نیست، نیست . حاال می فهمی که من چی می گفتم . 

باز با صدای بلند نواختن دستگیره در، کوکب سراسیمه آن را گشود و با های های گریه هایم روبه رو شد . او 

شده فریاد زد و مادرم را طلبید . خانم جان، خانم جان، تو را به خدا بیا ببین چی شده . نفس دختره نمیدانست چی 

برید . مادرم پی شامد و گفت : اشکالی نداره سال دیگه تالش بیشتری بکن، مهم نیست دخترم ، سرم را برگردانم و 

گرفته بودو میدانست که من قبول نشدم و اصال به روزنامه ای را در دستان مادرم دیدم که گویا یاشار جلوتر از من 

روی من نیاورد . شب مثل هر شب دیگر سر بر بالین نهادم و هزار و یک خی ال تا نیمه شب فرا رسید، باز صدای 

کریم بلند شد : بس کن ای دیوانه ور نه بیرون آورم که از سینه هجرانم امشب . سعی کردم که از پنجره نگاه کنم، 

انستم . ده دقیقه ازاین وضعیت نگذشته بودکه صدای یاشاررا از حیاط بیرون شنیدم . به طرف پنجره حیاط نتوولی

رفتم دیدم یاشارچادرشب توری را به کنار زده وبلند بلند حرف می رند . وقتی به دقت گوش دادم شنیدم که می 

ادت بره . پشت دررفت وکریم را صدا زد گفت پسره پُر رو بازصداتو ول کردی حاالکاری می کنم که عاشقی هم ی

وگفت مگه جایی جزء حریم خانه من پیدا نکردی که هرشب اینجا ناله می کنی . کریم جلوتر آمد تا به نزدیک 

یاشاررسید وصداها آرام شد به طوری که شنیده نمی شدگفت وشنودها به طول کشید . بیشتر کریم بودکه از حرکات 

ی رند . آه خدای من یاشار از الی درکنار رفت، کریم به داخل آمد وهردو روی تل دستش می فهمیدم که حرف م

خاکهای انگور نشستند و گرم صحبت شدند . من که ازگوش فرا دادن و ایستادن خست شده بودم ، سرانجام خواب 

 به چشمانم مستولی شد و خوابم 

نها خو شه ای انگور چیدن و می خورند . فانوس شب ساعت چهار صبح را می نواخت که من بلند شدم و دیدم هردو آ

را از البه الی درخت مو رو به طرف دیوار همسایه آویخته بودند و یک منظره قشنگی پیدا کرده بود . آیا آنها أشتی 

کردند؟ آیادیگر یاشار مثل گذشت ها باکریم دوست شده؟ اینها و هزار و یک فکر دیگر از نظرم گذشت . این 

بیدارشدم که کریم رفته بود و صبحانه درایوان چیده شده و همه گرم خوردن بودند و تنها من بودم که باروقتی 
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خواب مانده بودم . سماور ذغالی که متعلق به عهد نیکالی می شد همچنان ناله کنان در جوش بود که من جای تازه 

ا اینکه انشاءا . . . کارها درست شود . گفتم : چه دم بخورم . بلقیس گفت دیروز به امام زاده رفتم و برات دعا کردم ت

کاری داشتیم که درست شدنی نبود . خندید وگفت : خوب دیگه انشاءا . . . از طرف نعمت ا . . . خان به خواستگاری 

سر رخواهند آمد و حاج آقا و خانم جان هم بی میل نیستند . من با خودم غوغا داشتم که ایا تمام این بی رضایتی ها زی

 یاشاربود که به محض آشتی کردن با کریم همه چیز روبه راه می شود؟

هنوز صبحانه ام تمام نشده بودکه بچه ها نیز به ایوان آمدند و خواهر بزرگم میل وکالف کاموا در دست آمد و پشت 

ایوان  بر این بود که این به پشتی تکیه داد و پدرم قلیان شاه عباسی اش را چاق کرده بود . زیبا یی ایوان خانه پدری

طوری ساخته شده بود که در نیمی از صبح سایه درختان باغ ایوان را فرا می گرفت . بلقیس مجمعه مسی بزرگ را 

چنان با تبحر به زمین می گذاشت و بلند می کرد که من یاد قضیه لنبک آب کش می افتا دم . ساعت یازده صبح 

ان را باگوشت غاز داده بود . بوی ریحان و سبزی های دیگرکه درکنار حوض است، مادرم از دیشب دستور تهیه فنج

سنگی شسته می شد و در آبکش چوبی به لبه حوض میگذاشتند . بلند شده بود . . این بار پدرم بود که بلقیس را صدا 

سر تو کرد وگقت پکردکه آن فواره لعنتی را بازش کن . بلقیس گفت : حاج آقا سوراخش گرفته! پدرم یاشاررا صدا 

چرا به خانی نمی رسی؟ دو سال پیش هی اصرار می کردی که آب لوله کشی داشته باشیم و سازمان ابیاری را عاصی 

 کرده بودی حاال یک زحمت به خودت نمی دهی که سوراخ فواره را بازکنی تا شرشر آب را بشنویم 

 یاشارگفت : الساعه آقاجان . 

ا بید و دوست داشت صدای آب را بشنود و با وزش نسیم، صدای بهم خوردن برگها را پدرم هر شب درایوان می خو

احساس کند حوض خانه از چشمه ای پر می شد و سپس به زیر درختان باغ جاری می گشت . مادرم هندوانه ،خیار و 

ساند . بله اول خر داد ماه خربزه ما را به آب می انداخت تا خنک شوند و یاشار مامور بودکه آب را به همه جای باغ بر

تا فانوس خریده بود . شب که می  02بکارمی برد دیدنی بود . باغ رویایی می شد به خصوص سلیقه هایی که یاشار 

شد تمام فانوس ها راکه به زیر درختان آویزان کرده بود روشن می کرد . نور مهتاب از یکسو و نورفانوس ها ازسوی 

اغ می بخشید . برای اینکه کار یاشار آسان تر شود به پدرم اصرار می کرد که باغ را لوله دیگرزیبایی خاصی را به ب

کشی آب بکند وتالش اوبه ثمر رسیده بود . آب چاه را با پمپ به همه جای باغ می رساند وآب چشمه به زاللی اشک 

ر داده بود از آب لوله کشی فواره ازجلوی باغ مقابل ایوان رد می شد وبه حوض ریخته وازآن می گذشت . پدرم دستو

ای هم در حوض کارگذاشته شود ولی این منظره با آن فرق داشت . گنبد ستون های چوبی ایوان با طرح های 

حیوانات کنده کاری شده بود . داخل خانه سالن بسیار بزرگی بودکه درضلع شمالی آن چای خانه قرارداشت . آخر 

داشتیم و روزهای عاشورا هیآت عزاداری در حیاط بیرونی تحصن می کردند هرماه در سالن بزرگ روضه خوانی 

وکریم نیز یکی از نوحه خوان های مجلس عزاداری بود . شربت بادرنجبین و چای زعفرانی قسمتی از پذیرایی از 

 تعزیه خواندن بود .

 

اگرپسرشد وسالم بود اذان بگوید . برادرم ادرس موذن بود از وقتی که به دنیا آمده بود یپدرم نذر کرده بودکه 

هرروز صبح صدای اذان ادریس بر باالی پشت بام بلند می شد و چراغ های خانه های اطراف منزل ما تک تک روشن 

می قد وهمه به نماز بلند می شدند این صحنه ها دیدنی بود . ولی آن روز غصه خوردم که ادریس دیگردربین ما 

 را از دور دستها با صدای شخص دیگری می شنیدم .  نیست و هر بامداد صدای اذان
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پدرم که ازنواده های فتح ا . . . خان موید به حساب می آمد وطبق شجره نامه های موجود اجدادأ مکتب خانه 

داشتند؛جزء افراد بافرهنگ و بانفوذ شهر بشمار می رفت و عموی او صمدخان شجاع االوله بودکه درموقع انقالب 

یشترامالکش را در تقسیمات اراضی شاه تقدیم کرده بود و حاج علی خان با دریافت درجه افتخاری سفید نصف ب

سواره تو انسته بود روسها را به عقب نشینی  02سرهنگی اسم و رسمی داشت . گویا زمان حمله روسها به ایران با 

های عموحاج علی خان به مادرم بود . البته ما بچه وادارد وغنایم آنها را به یغما ببرد . سماور نیکالی ما نیز جزء هدیه 

ها اورا عموصدا می کردیم و پدرم آن سماور را بسیار دوست داشت . می گویند قدر زر را زرگر می شناسد . حاال که 

بزرگ شده ایم همه فهمیدیم که آن سماور که پدرم به جانش بستگی داشت طال بوده قسمت آتشکده اش یا أتش 

و پایه هایش برنز بود . آن موقع که ما بچه بودیم پدرم طوری وانمود می کردکه ما اصأل به سماور دان آن مس 

اهمیت ندهیم و نمی دادیم . آن را پرداخت نمی کرد وگویا این یکی ازشگردهایش بئد که به طال بودن آن شک کنند 

 . 

ه امام زاده می رفتیم که دیدم همسایمان که عصر روزی که یاشارو کریم با هم أشتی کرده بودند . من وبلقیس ب

دخترش بنام ملکه با من دوست وهم کالسی بود درب چوبی شان را برداشته وبه جایش درب آهنی بارنگ 

سبزگذاشته اند . ملکه با غرور بیش ازحد ازآن خارج شد وگفت . . . نمی گی مبارکه؟ درب ما آهنیه من 

انه های مد روزدربهای آهنی می گذارند غبطه خوردم که ای کاش چقدرحسودی ام شد واز این تحول که خ

پدرنیزهمین تصمیم را می گرفت . حال که بزرگ شدم وبا یاد خاطره خانه پدری این مطالب را می نویسم صد 

بارشکرمی کنم که درب زیبای چوبی ماکه متعلق به زمان اجدادی ما دوره شجاع االوله می شد عوض نشده وآن 

که دروسط لنگه سمت راست درب بزرگ تعبیه شده بود و من از بچگی از آن رفت و آمد می کردم  درب کوچک

 هنوزبه قؤت خود باقیست ومن به آن می بالم . 

به هر حال وقتی به امام زاده رسیدیم و طواف کر دیم بلقسس شمع را به دستم داد تا روشن کنم شعله شمعی 

مچی کریم را شناختم وگفت : قبول باشه . گفتم : آه اگه یاشارببیند!گفت :  درمقابل شمع من قرار گرفت . شاعت

غصه نخورمن راجع به همه چیزبا اوصحبت کردم . او نیز قبول کرده حاال بیا بقیه حرفهایم را بگم . اوگفت : 

:  گفت یاشارگفته که وقتی که دکتر شدم و مطب زدم عروسی را سر می گیریم و اگر دکتر نشم هرگز . کریم

 یاشارحق داره این راگفت و رفت من و بلقپس به خانه برگشتیم 

فردای آن روزپیغام رسید که نعمت ا . . . خان عصر روز پنج شنبه به خواستگاری می آیند . زمانی که این حرف را 

ت . دیگری نیسشنیدم خه اهر بزرگم پیشم بود . او خیلی ناراحت شد و من گفتم خوب بیایند جواب من جز،نه چیز 

یک تبسم خشک برچهره خواهرم ظاهر شد ، ساعت مو عد فرا رسید . از قدیم شنیدیم و دیدیم که دو نفر یا سه نفر 

به خواستگاری می روند ولی دوازده نفر به منزل ما آمدند ماه منیرخانم مادر کریم بودکه جلوتر ازهمه قدم به حیاط 

یم بودکه دستش را به کمر ماه منیر خانم حلقه کرده بود و بفرماه بفرما گذاشت . پشت سر او سادات خانم خاله کر

می گفت و یشت سر آنان یکی پس از دیگری وارد شدند و آخر از همه که شش مرد بودند اول نعمت ا . . . خان و 

تعریفها سپس دیگران به داخل آمدند تعار فات وگفت و شنودها آغاز شد و سرانجاو عمه کریم از خواهر بزرگم 

کرد و زیبا یی و محسنات دیگرش راکه سپاه بهداشت درده گل تپه بود و مردم را یاری می کرده و . . . سپس حرفها 

در خصوص من دور زد برای آنکه به خو اهران بزرگتر ازمن برنخورد ماه منیرخانم ازسن و سال من وکریم صحبت 

ن گرفتنش نیست و اِلی موقع شوهرش نیست ولی خوب به میان کشید که خیلی بچه هستند وکریم هنوز وقت ز
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ما می ترسیم کریم کاردستمان بدهد . . . اما همه من را دیده بودند . در مجالس شدی، در روضه خوانی جوان هستند 

های ما و هر روز ازدبیرستان که می آمدم از جلوی حجره نعمت ا . . . خان رد می شدم اینکه من مثل قدیمی ها چای 

رم پذیرفتم . صداها به هم ریخته بود و بلند بلند می گفتند ما ندیده قبول داریم . اصألچای نمی خو ریم وازاین بب

تعارفها . یاشار طبق معمول روی صندلی میزبان نزدیک در نشسته بود و با دقت گوش فرا داده بودکه سرانجام 

غ خان ساالری وقباله بادامستان ساری سو را در مقابلپدرم حرفها به کجا ختم خوا هد شد . نعمت ا . . . خان قباله با

 قرار داد وگفت این هم مهریه اش یک نوکر هم که می فرستم اسمش کریم است والسالم 

پدرم مکث کرد و به یاشار نگاه کرد جون میدانستند باغ خان ساالری چندین هزار مکتار است و بادامستان ساری سو 

وسعت این باغ است بسیاربا ارزش است . هردو سکوت اختیارکردند و جو اب را به روز که آب معدنی ساری سو در

دیگرموکول نمودند . . پدرم راضی به نظرمی رسید چرا که تعار فات از ته دل پدرم باعت شدکه همگی شام را 

و سالن غذا خوری ، درمنزل ما باشند . شمس ا . . . خان که عموی کریم می شد وکشتارگاه داشت و دارای میخانه 

پختن کباب را به عهده گرفت . طولی نکشید شام را در ایوان چیدند و شمس ا . . . خان گفت : یک صفحه به روی 

گرامافون بگذار یدکه طبع میل من باشد . همسرش ژانت که یک زن آشوری بودگفت ازسوسن بگذار ید . شمس ا . 

صفحه؟کریم را صدا بزنید تا با صدای قشنگش آواز بخونه، ماشاا . . . . . خان خیلی دوست داره . ماه منیرگفت چرا 

پسرم خیلی خوش صداس . تازه من متوجه شدم که اصأل کریم جزء خواستگارها به داخل نیامده بلکه درحیاط 

 یاشار به کریم پیوسته بود و در آنجا سرگرم گفت وگو بودند . اندرونی قدم می زده . 

از سر و صدا و خنده و شادی ، این وضعی بودکه منطقی به نظر نمی رسید . ما نه بله گفته بودیم و نه خانه شده بود پر 

قصد داشتیم بگوییم . این پدرم بود که ناگهان با اصرار و تعار فات همه را وسوسه کردکه بمانند . باالخره بعد 

یخانه به مادرم گفت مریم من که حرفی ندارم . ازصرف شام نوبت به چاقق کردن قلیان ها و چای رسید . پدرم در چا

توچی می گی؟ مادرم سکوت کرده بود هیچ نمی گفت . چرا که از سرنوشت خواهران بزرگتر از من هراس داشت . 

می گفت فکنه آنها بخت برگشته بشن . صدای ماضاا . . . خان که عموی بزرگترکریم بود بلند شد وگفت حاج آقا این 

قیمت بگذاری من خریدارم . پدرم بسیار ناراحت شد وگفت آن یادگار مرحوم پدربزرگم می باشد . منقل را هر چه 

قابل شما را ندارد . ولی من به یادگاری های اجدادم ارزشی قاولم . بله منقل . ورشو بسیار نزدیکی که تشک آن از 

ر بود و پایه های آن بسیار شکیل مس بود و دسته های تاج شاه عباسی داشت و در هواکش جلویی آن مجسمه شی

سانت عرض داشت . نصف آن را  02سانت طول و  82ریخته شده بود جلب نظرمی کرد به خصوص که این منقل 

قوری چینی بسیار بزرگ که نقش بانو حوریه همسر دوم سلطان عباس در آن حک شده بود و این به سفارش صاحب 

 ست به دست گشته عباسی ها به شجاع االوله بوده . منصب ایران درچین درست شده بود وهدیه د

وقتی که محسنات منقل به دوره اجدادی پدرم کشید شد ماشاا . . . خان با پنس مسی تکه ای ذغال برداشت تا 

 سرقلیان بگذارد و گفت عجب منقلی . . . . و باالخره خداحافظی کردند و رفتند . 

لی مادرم هرگز به آنها جواب نداد وفقط کریم بودکه همانند مرغ پرکنده فردا، پس فردا و فرداهای دیگر شد و

ازاین سربه آن سو می رفت و دیوار خانه ما را طواف می کرد همه منتظر بودند که جواب راکی خواهیم گفت . من که 

د و به پدرم گفت قسم خورده بودم دل خو اهرانم را نشکنم . هرگز دهانم را بازنکردم . مادرم ازفرصت استفاده کر

خوب کریم دختر مرا می خواهد ولی الی هنوز در این خصوص اظهارنظرهم نکرده که هیچ . اهمیتی هم به این 
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موضوع نداده می گوید خوب یک پسر ازمن خوشش آمده خواستگاری کرده کار مهمی انجام نشده من نمی توانم 

 تصمیم بگیرم . 

لی زحمت ،جواب این بود؟ چرا همان روزازاونپرسیدید؟ مادرم گفت حاال پدرم گفت پسر این همه خرج کر دیم وک

گرمای اواخر تیرماه بود دلم خیلی گرفته بود بهانه ای می طلبیدو تا بیرون بزنم خواستم پیش دوستم مگه چی شده . 

به مادرم رساندم  ملکه بروم، وقتی در راگشودم کارت عروسی پسر ماشاا . . . خان را بر ایمان آوردند و من آنرا

سپس پیش ملکه رفتم . وقتی زنگ درب خانه ملکه را زدم ملکه درب راگشود وگفت رنگ در هنوز خشک نشده 

گفتم خوب خشک می شه و داخل شدم ملکه در امتحانات تجدید شده بود و تابستان بدی داشت ،از من کمک 

صحبت کند تا او روزی یک ساعت هم که  خواست سپس حرفش را عوض کرد وگفت : مادرم قرار است با یاشار

شده با من کارکند بلکه بتوانم قبول شوم چنان با خنده و عشوه این مطلب را بیان کرد که انگار من یاشار هستم که 

می داند . قیافه ملکه به هندی ها این چنین صحبت می کند و حال اگرخود یاشار بود چه جوری حرف می زدکه خدا 

خانوادتأ امروزی بودند پدر ملکه سرهنگ ارتشی بود و اغلب به ماموریت می رفت ملکه با مادر و  شباهت داشت أنها

خواهر دیگرش زندگی می کردند . خانم سرهنگ که نامش بهجت بود از فامیلی سرهنگ محمودی استفاده کرده 

ا را به او سفارش می داد و بود چون خیاطی می کرد بنام خانم محمودی صدایش می کردند و مادرم اغلب لباسهای م

متر پارچه  6خوبی داشت ولی از تمام پارچه ها می برید وهمیشه اگر یک لباس برای ما می دوخت ازالحق که دوخت 

یک مترآنراکش می رفت ومی گفت باید یک متردیگربخرید پارچه کم آورده واین زمانی گفته می شدکه پارچه 

 بریده شده بود . 

رها ونیم مترها اگر زریفت بودکه سن درست می کرد ومی فررخت واگرپارچه معمولی بود تاب حال ازاین یک مت

 درست می کرد ویا رولحافی چهل تکه که از پارچه های الوان و تازه درست می شد . 

به حیاط  هبله ملکه یاشار را زیر سرگذاشته بود تا او را طعمه عشق خود سازد وگرنه درس بهانه بود . پنجره اطاق ملک

ما بازمی شد و ملکه هرروزخدا با لباسهای لختی یا بهتربگویم تاب هایی که مادرش برای اوتهیه می کرد جلوی 

پسران منزل ما رژه می رفت . منجمله زمانی که ادریس هنوزمحصل بود و به تهران نرفته بود . بیچاره ادریس هر 

تماشای ملکه می نشست . چند بارمادرم به بهجت خانم تذکر  روز پاهایش را به جوی پشته چشمه می اند اخت و به

داده بودکه پسرهای من نماز می خوانند وگناه داره که ملکه را ببینند و او می گفت مریم خانم چهار دیواری اختیاری 

است خوپسرانت می توانند نگاه نکنند این که کاری نداره . ولی این بارملکه ازچیز دیگری حکایت می کرد او می 

یاشار حضوری به او درس بدهد . و من می بایست این پیغام را به یاشار می رساندم . مقداری صحبت در خصوص 

 کریم و برنامه ریزی درسی برای ملکه . خداحافظی کردم وبه منزل برگشتم . 

ه چی گفت : خوب کیاشار در خواب بود با صدای بستن در بیدار شد وگفت : کجا بودی؟گفتم : پیش ملکه بودم . 

بشه؟گفتم : او ازتو خواسته که برایش معلم شوی وبا اوکارکنی . یاشارفوری چشمش به پنجره مقابل خیره شد وگفت 

د لبخن: مادوش چی می گفت؟گفتم : از زبان مادرش صحبت می کردکه اینطور! یاشارازخدا خواسته بود چون یک 

و می گویی ساعتی چهار تومان . گفتم : واه این که خیلی زیاده . حاکی ازرضایت بر یحهره ش ظاهر شد وگفت به ا

گفت : تو پیعام مرا برسان کاری به این کارها نداشته باش . سرم را پایین انداختم که از مقابلش رد شوم گفت : پس 

 برو دیگه،برو بگو . 
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 6ساندم . ملکه گفت از امشب ساعت من مجبور بودم اطاعت کنم و برگشتم و پیغام یاشررا به بهجت خانم وملکه ر

می کنیم . وقتی پیش یاشاربرگشتم وگفتم که آنها قبول کردند یاشار گفت : خوب هم تابستان را بعدازظهر شروع 

بعدازظهر شود و هی به هن  6سرگرم هستیم و هم پول تفریح ما هم ، فراهم شد . یاشار خدا خدا می کردکه ساعت 

را انتخاب کرده مگر نمی شه االن بروم . گفتم نمی دانم . گفت : برو توهم کمی بخواب . 6نهیب می زدکه چرا ساعت 

بعدگفت نه نه بیا با من حرف بزن آخه می دونی چیه من تا به حال با هیچ دختری کار نکردم . اودروغ می گفت تا 

 چطور شده برای من چشم گشودم اودر مدرسه مختلط تحصیل می کرده چون در تبریز درس می خواند . حاال

جانمازآب می کشید نه بگو که عجله دارد! خیال کرد من احمق هستم . بازگفت : می دونی آدم باید وقت شناس باشد 

نشده . گفتم : نیم ساعت مونده . درست پنج دقیقه به شش باید پشت درب آنها باشیم و  6. بازگفت : ساعت چیه 

به زنگ برسانم ودرست ساعت شش زنگ بزنم درهمین صحبت ما بودیم که دقیقأ یک دقیقه به شش باید دستم را 

مادرم رسید وگفت جا نمازم را درایوان پهن کن اطاق خیلی گرم است و رو به یاشارکرد وگفت : برو باغ پشتی 

می  ه منمقداری میوه بچین و بیار، یاشار من منی کرد و دنبال راه فرار بودکه من به دادش رسیدم وگفتم او کاردار

روم . گفت : چکاری که این قدرمهمه . گفتم : ملکه و مادرش از او خو اهش کردند که ساعت شش هر روز یک 

 ساعت به ملکه درس ریانی بدهد . ساعتی چهار ترمان پیشنهادکردند . مادرم . . .

 

سه . نمی خواد بری ،می ترسم گفت : نه جانم ول کن این خانواده ولنگ و وازهتند . دختره محرم و نامحرم نمی شنا

حرف درست کنند . یاشارگفت : مادرمن که دختر نیستم برام حرف درست کنند من یک معلم سرخونه هستم مگه 

چی می خوان بگن . مادرگفت : پس با الی برو من هم قبول کردم . وقتی ساعت شش شد زنگ زدیم ملکه از پنجره 

م دارم؟ چنان بهش برخورده بودکه اگر خجالت نمی کشید می گفت که تو سرش را بیرون آورد وگفت اِ وا دوتا معل

بروخط برادرت بماند ولی نگفت . درب راگشود وما وارد شدیم درتمام این سالها این اولین باری بودکه یاشار به انجا 

رهم رد و دیده ها دم کقدم می گذاشت . ملکه با یک بلوز آستین حلقه ای و دامن ماکسی قشنگ شده بود . یاشار سال

گره خورد و صدای مادرش بهجت خانم بلند شدکه بفرمایید خوش أمدید، چه عجب! مگرمشکلی داشته باشیم که 

شما تشریف بیاورید وگرنه شماکجا واینجا کجا؟ یاشاردوچشم داشت ،دوچشم دیگرقرض کرده بود وحریصانه ملکه 

 نها راحت تر از آن بودند که ماها فکر می کردیم . ! را تماشا می کرد انگار نه اینکه من آنجا هستم . آ

میزتحریرمخصوصی برای ملکه بود و یک صندلی دیگرنیزدر کنارش گذاشته بودند تا یاشاربنشیند . من وقتی دیدم 

ملکه کتابش را تندتند ورق می زند و توضیح بی جا می دهد . مجبور شدم تقاضای بهجت خانم را قبول کنم ودراطالق 

گری یک لیوان چای بخورم و همین کار را هم کردم . ویک تا یک ونیم ساعت به طول کشید اگرمن پیش یاشار دی

نمی رفتم که بگویم پس برویم حا الحاالها بلند بشونبود، ولی وقتی که در زدم وداخل شدم این پای ملکه بودکه 

ه های تب دار تندتند نفس می کشید . گفتم : اززیرمیزبه پای یاشار می خورد . یاشار رنگش پریده بود و مثل بچ

بخوانم . انگار حرفم را نشنید . تکرارکردم . گفت : باشه برویم . چشم در چشم یاشار برویم دیر شد . من باید نماز 

ملکه دوخته بود و یه وری می رفت تا از در خارج شدیم . من احمق پرسیدم چرا مثل دیو ونه ها به ملکه آنطورنگاه 

کردی . فوری گفت چیز مهمی نیست به خاطر اینکه او خیلی خنگ است . اصأل ریاضی بلد نیست . برای همین بود می 

آنطورنگاهش می کردم . راستی من نگاهش می کردم؟ گفتم : نه زیاد . یاشار شده بود یک پارچه انرژی! فوری به 
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س همه را درهم ریخته بود بعد ازصرف شام باغ پشتی رفت و یک سبد میوه چید : سیب ،گوجه سبزی مقداری گیال

 پدرم گفت یاشارشهنامه را بخوان تا لحظاتی بگذرد . یاشارگفت پدربگذاربرای فردا حاال سرم درد می کند . 

او رفت وسط باغ و تخت خوابش را مرتب کرد و خودش را به خواب زد فقط من متوجه رفتار غیر عادی او بودم . و 

ودترازهمیشه به خواب رفتم . ساعت ازنیمه گزشته بودکه صدای آو ازکریم مرا بیدار کرد : من از فرط خستگی ز

بس کن ای دیوانه دل ورنه بیرون آورم از سینه هجرانم امشب . به طرف پنجره رفتم با دیدن سایه ام مطمئن شدکه 

ا تو جلوه ساز این بهار من نمی بیدارهستم ازهمانجاکه ایستاده بود تکان نخورد شروع کرد به آواز خواندن : چر

شوی؟ چه بوده آن گناه من که یارمن نمی شوی؟ بهارمن گذشته شاید . . . تا اینکه این ترانه تمام شد و رفت . صبح 

همان روز کوکب نامه ای را به من رساند بلند بلندگفت : مادرجون اینکه دیگه قایم باشک بازی نداره همه می دونند 

واد و بزرگترها خواستگاری کردن حاال می تونی راحتر نامه را بگیری و بخونی . کمی آرام شدم و که کریم ترا می خ

 نامه را با اعتماد به نفس ازاوگرفتم و ضمن تشکرازاو خداحافظی کردم . 

اری د دوشیزه زیباه چشمهای تو بنای پرهیز و خانه خویشتن"نامه را در باغ پشتی یعنی اندرونی خواندم ،نوشته بود 

واکنون که این مطالب را می نویسم ازدایره رویت من دورند این است دردی که من دلباخته را مرا واژگون کردند 

پریشان می دارد . چشمان تو در عاشق کشی کرشمه ها دارند خوشبخت کسی که به نگاه تلطف آمیز انها نائل گردد . 

د . سعادتمنل کسی است که وقتی ترا بوسید به شنیدن قلب توگوهری است که انهأ فضیلت از آن ظاهر می شو

اعتراف عشق قادر باشد! روحم ازاشتیاق دراحتراق است . آه امشب بازبه دیدن تو درآن جامه خوشرنگ که دل 

ودین ازمن ربود خواهم آمد و تورا ازالی پرده ودر زیر سایه مهتاب در پشت پنجره خواهم دید وبرای چشمان 

اهم گفت : تو با چشمانت مرا تخسیر کردی و اکنون شیوه عاشق کشی پیش گرفته ای ای الهه توهزاران شعر خو

عشق بگو بدانم مرا دوست داری؟ اگرچنین است چراجواب نمی دهی . اگرغیرازاین است بگو تا زود تر بار سفر 

 دائمی ،دیریست که دل به ببندم ای بی رحم به من رحم کن . زندگانی چنین است شکایت دائمی ،وداع دائمی ، فراغ

تو داده ام و هنوز دوستت دارم . اگر دنیا نیز سرنگون شود از ویرانله آن شراره های عشق من زمانه خواهد کشید . 

سال بیشتر نداشتیم ازهمان دم که دل به عشق تودادم می دانستم که تسلیم عشق خاموش و بی امید شده  50هر ده 

ن چقدرعمیق و صمیمانه است . فقط آرزو دارم که خداوند نظیر عشق سوزان من ام . نمی خواهم بگویم عشق م

عشقی به تو ارمغان کند . تا بدانی در آتش عشق سوختن چیست . نه این آرزو را نمی کنم چون می دانم فقط من در 

گذشته و  آن قلب زیبایت جای دارم تو خوشبختی و خواب آرامش بخش را از دید گان من ربودی . شب ازنیمه

ساعت زنگ نیمه شب را می زند . حتی مردگان هم درخوابند اما روح سرگشته من دراین نیمه شب به رقص پرداخته 

و با توگفتگو دارد وقتی که چشمان ترا می بینم درد و اندوه خود را فراموش می کنم وچون ترا می بینم حس می کنم 

 که به کلی شفا یافته ام . 

رخوش را به سینه تو بگذارم نشاطی أسمانی بر فرازسرم پرواز می کند . اگر راستی زندگی اگردررویای خود س

رویایی بیش نیست چرا به همین رویا دلخوش نباید بود پس تراکه روح وقلب منی به نام می خوانم . الی جان شب به 

ن با عشق خویش به خانه های پایان می رسد و ستارگان اندک اندک روی پنهان می کنند . اکنون آخرین دلدادگا

خود برگشته اند ولی من به نوشتن مشغولم زیرا دراین نوشته ها عشق سرزدن من نهفته است که هیچ کتابی هیچ 

 عشق تو انایی شرح تشریح تجسم آن را ندارد . 

 « منتظر جواب تو هستم کریم
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میکردم چه بگویم چه بنو یسم آیا می توانم به او  نامه را خواندم گریه کردم . خندیدم . عالمی داشتم با خو د فکر

بنویسم که صدای زیبای تو تا امتداد ابدیت درگوش من طنین انداز است؟ آنچه را در قلب و احساسات من خودنما 

یی می کند . تو به قالب کالم درمی آوری و با آواز بیان می کنی! واز یادآوری عشق سوزان تو نسبت به خودم چنان 

 به من دست می دهدکه در آن هنگام ازعوض کردن مقام خود با شاهزادگان ننگ دارم؟  دولتی

صدای زیبای تو چنان اشک شوق در چشمم مجاری ص کناکه اختیار ازدستم رفت و اطرافیان را نادیده می گیرم اما 

د، همه غم هایم به پایان می ای محبوب من! اگر همان لحظه ترا به یاد بیأورم هر زبانی که کشیده ام جبران می یاب

 رسد . . . . 

نقش هر سنگی را دست زمان می زداید . ولی عشق تو در این ورق از هر آسیبی مصون است . اینها و این مطالب که 

بیان کردم در رویای خودم بودند وجرات نوشتن نداشتم . زیرا به خواهرم قول داده بودم که جواب من باکلمه نه 

ختر تا دبگذار به خواستگاری بیایند این جمله ای بودکه به خواهرم گفته بودم واو خوشحال بود که همراه است . 

بزرگتر شوهر نکرده کوچکتر شوهر نمی کند ولی باید به او جواب می دادم . بله باید تکلیف او روشن می شد 

ردی و راه سفر را با امید و یا با ناامیدی خانواده اش را از نگرانی نجاتمی دادم . و پسرشان را از سرگردانی و شب گ

بازمی کردم . به او چه بگویم . خواهرانم چه می شوند؟ بخت برگشته می شوند . بخت برگشته می شوند این جمله 

کوتاه مادرم بود . که مرا به هراس وامی داشت . چه باید کرد . آهسته آهست قدم زنان از باغ اندرونی به باغ بیرونی 

 با کی درد دل کنم! از چه کسی کمک بخواهم؟ بگویم شما بگویید من چه کنم . می آیم 

شب از نیمه گذشته دیده باز است . چرا امشبم طول و دراز است . غرور خانواده نعمت ا . . . خان اجازه نمی داد پیغام 

در یک کالم من نهفته دهند که جواب چه شد وکریم همچنان سرگشته و مجنون و حل تمام این مسائل و مشکالت 

 بود بله یا خیر . 

عصر روز چهارثنبه بود . همه دور هم در ایوان نشسته بودیم و بلقیس با مجمعه های مسی یکی پس ازدیگری سبزی 

خوردن و پنیر و نان لواش را می آورد وگرم خوردن بودیم . مادرم می گوید من نه عروسی پسر ماشاا . . . خان می 

وانم بروم چون جوابی به آنها ندادیم . خواهر بزرگم می گوید چه ربطی به ماشاا . . . خان دارد شما یک روم و نه می ت

مسئله با نعمت ا . . . خان دار ید جای خود محفوظ ازمن بیرسی ما همه منجمله الی به این عروس می رویم . می گن 

مرد هم قاطی است . همه جورغذا سفارش شده به  از تبریز أرکستر آوردند هم می خوانند و هم می رقصند و زن و

خصوص بره های سرخ شده رو آتش . می گویند عروس ماشاا . . . خان هم که دختردایی همسرش ژانت است 

آشوری و آرایشگرش هم از تبریز آمده . بیا و بروی حسابی است . خواهرم چنان با آب و تاب تعریف می کند که 

گی برویم یا نه با پدرم مصلحت کرد . یاشارگفت چرا نه اصأل بی ادبیست که جای دعوت مادرم را دودل کرده که هم

شده نرویم . مادرم ، پدرم را به چای خانه کشید وقانع کرد که می دونی چیه مثل قدیمی است که می گویند پایی که 

ببینند . خدا را چه دیدی شاید می گرده سنگ می خوره چه بهتر به این عروسی برویم تا انشا ءا . . . بچه ها را 

خواستگار های خوب پیدا شد . چون دخترها دیگه بزرگ شده اند امثال اینها چند تا بچه دارند . پدرم گفت : زنده باد 

تحصیل . شاعر می گوید : زگهواره تا گور دانش بجوی . بچه های من تحصیل می کنند هیچ حرفی نیست مگر غیر از 

 این باشد . 

ست می گفت خواهر بزرگم دانشگاه می رفت و رشته مامایی می خواند و خواهر وسطی خودش را برای کنکور پدر را

خیلی هم خواستگار داشتند ولی باب دل اینها نبود یا از تحصیالت شان ایراد می گرفتند یا دیگر می آماده می کرد و 
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خواهر بزرگم آمده بو دندهمه از خوانین بودند . یکی  از زشتی وگرنه تمام خانواده هایی که تا به حال به خواستگاری

هم ازهم دانشکده ای خوردش بود که خو اهرم به ماگفت پسره هیچ عیبی نداره ها فقط کله اش تخم مرغیه . همه 

 تصدیق کر دیم وکلی خندیدیم . 

می  ش را من می دانستم اوتصمیم بر این شد که همگی به این عروسی برویم یاشار تنها کسی بودکه نمی آمد . علت

خواست ملکه را در خانه ما درس بدهد تا هم خانه درامان باشد وهم درسش را داده باشد . ملکه ازخدا خواسته بود 

چون وقتی که من پیغام یاشاررا به او بردم گفت چه بهتر من درفضای باغ بهترحالیم میشه چه خوب ، باشه من می 

ه را به عروسی ترجیح داد چون اینطور راضی تر به نظر می رسید . ولی کسی از این آمد أیم . اینکه یاشارماندن درخان

و شد خبردار نبود . باالخره روزعروسی فرا رسید همه لباس های قشنگ پوشیدند و پدرم کت وشلوار سرمه ای راه 

زدکمه جلیقه آویخته راه پوشید وساعت زنجیری خود را در جیب جلیقه خودگذاشت وزنجیران را به رسم قضات ا

بود . کفشهایش را که ورنی بود با دستمال تمیز کرد و منتظر ایستاده بود ومادرم که زمانی در زیبایی تک بود وحال 

سال داشت 41که سن وسالی از اوگذشته بود جا افتاده و مثل شرابی که رسیده باشد به نظرمی آمد چون در آن زمان 

اس مادرم یک پیراهن بلند شب، سنگ دوزی شده بود و آرایش مادرم او را مثل خیلی زود ازدواج کذده بود . لب

بانوان قاجاریه کرده بود . ماتیک قرمز جگری زده بود حنا و رنگ به موهایش چنان گرفته بودکه به رنگ پرکالغی 

حافی و تشکی بر توپ پارچه رولامروز می گفت چیه . پدرم نگاهی به مادرم کرد وگفت مریم دوست داری فردا دو 

چرخی زد وگفت چرا دیشب نگفتی هان! آنها نمی دانستند که من در ایت بگیرم؟ مادرم نظر پدرم را خو اند و 

چایخانه هستم و لباس عو ض می کنم . پدرو به طرف مادر رفت و انگشتانش را در البه الی موهای انبوه مادرم فرو 

گفت دوست ندارم بزک دوزک بکنی . هرچند که حجاب داری . مادرم برد و او را بوسید و سرانجام پچ پچ کرده و

قبول کرد . سپس خو اهرم دوان دوان آمد و گفت بیگودی ها را از سرم بازکن که لباسم ازسرم رد نمی شود . لباس 

ایی بند جمن فقط یک پیراهن ساده ساده بودکه تازگی ها ادریس از تهران برایم فرستاده بود . دلم تالطم داشت وبه 

نبود . همه حاضرشدند سوارماشین پدر شدیم ، پدرم یک جیپ داشت سقف ماشین برزنت بود . ماشاا . . . خان 

عروسی را در باغ خان ساالری نعمت ا . . . خان گرفته بود . ما راه افتا دیم وکریم سوار بر دوچرخه پشت سر ماشین 

صورتم بیرون بود . دوچرخه کریم ازنوع دوچرخه های  پیش می آمد همه با حجاب بودند جزمن که فقط گردی

لحاف دوزی امروزه بودکه در آن زمان در نوع خودش بی نظیر بود . وقتی به باغ خان ساالری رسیدیم ازدرب 

ورودی بوی اسپند وکندور همه جا را پرکرده بود . همه جا چراغان شده بود . ازماشین پیاده شدیم وقتی به دروازه 

یم به دستور نعمت ا . . . خان گوشفند جلوی پای همه ما قر بونی کردند واین رفتن به عروسی را در باغ باغ رسید

خان ساالری ، به حکم بله گذاشتند . ماچ و بوسه ها رد و بدل شد . تعار فات آن چنانی نگو و نپرس . بله ما می 

ه مهریه من می شد . یا نباید می ذفتیم واگررفتیم دانستیم که عروسی در باغ نعمت ا . . . خان است . همان باغی ک

 یعنی بله راگفتیم . پدرم ازاین همه محبت به زبونی افتاده بود . 

کریم پیراهنی سفید و یک جلیقه مشکی با شلوار مشکی پوشیده بود و یک جفت نیم چکمه به یا کرده بودکه اورا 

و شاید یک گاو باز . هرچه بود قشنگ شده بود . همه ما درگوشه مثل لردمای اسیانیایی کرده بود که قمار می کنند 

ای ازباغ دورازچشم نامحرم ها جا گرفتیم فقط پدرازما فامله داشت آن هم به خاطر نعمت ا . . . خان بود که کمر 

ی ن به شمار مپدرم را حلقه کرده بود و انگار حاالحاالها ول کن نبود و در صندلی مدل منبری که جزو مبلمان خانه آنا

رفت نشستند . نوازندگان می نواختند وآهنگ های ترکی اصیل می خواندند . کریم به درختی تکیه داده بود 
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ودرتاریکی مرا می پایید . شب بود جو حاکم برمحیط آدم را وسوسه می کرد . ماشاا . . . خان درگوشه ای از باغ از 

یان عروسی نمانده بودکه خداحافظی کر دیم . وقتی به خانه دوستانش با مشروب پذیرا یی می کرد چیزی به پا

ذسیدیم هنوز ملکه منزل ما بود واین راز را فقط من می دانستم . یاشاربا اشاره به من حالی کردکه ملکه در باغ انگور 

د اده ما بواست . وقتی همگی وارد ساختمان شدیم یاشار ملکه را دزدکی ازخانه خارج کرد واین یک فاجعه برای خانو

. اگر سرهنگ که خود یک آدم بسیاربا تعصب ومردی خانواده دوست بود برعکس همسرش بسیار بی پروا و آدم 

بلهوسی بشمار می رفت می فهمید چه اتفاقی می افتد! شب نتوانستم تحمل کنم پیش یاشار رفتم و به او متذکر شدم 

ر تنها بماند . اگر سرهنگ متوجه شود برای تو و که صالح نیست این دختر تا این موقع از شب پیش یک پس

تحصیالتت گران تما م می شود . اینها باب خانواده ما نیستند حواست جمع باشه . ادریس از تو بزرگتره، حتی یکبار با 

او حرف نزد فقط نگاهش می کرد . یاشار گفت آخه ادریس بلد نبود حرف بزند . گفتم : این که حرف نزده به تهران 

فت . خالصه آقای یاشار از ما گفتن از تو شنیدن . فردای روز عروسی پیغام آوردند که نعمت ا . . . . خان تدارک ر

مفصلی می بیند تا به عنوان فامیل عروسش مهمانی بدهد و تمام فامیل ها را دعوت کردند تا با آنها هم آشنا شوند . 

ودت هم نمی دونی تو با پنبه سر بریدی . غیر مستقیم به آنها مادرم گفت ما که هنوز جواب ندادیم . یاشار گفت خ

 آره گفتی مگه نه اینکه به با غ خان ساالری رفتی؟ خوب دیگه خود دانی!

واین من بودم که باید تصمیم می گرفتم هیچ راهی نبود جز اینکه با کریم حرف بزنم . رودررو که نمی توانستیم 

تمام حرفهایم را کتبا بنویسم و خیال او و خودم را راحت کنم . صبحانه نیمرو  چون کاری بس مشکل بود . سعی کردم

داشتیم سفره چیده شد و سماور آماده پذیرایی بود . بلقیس در یک ماهتابه مسی بسیار بزرگ به تعداد نفرات دو 

اهر آن بگذرم . وقتی خوتخم مرغ رسمی را با کره محلی چنان با سلیقه درست کرده بود که من نتوانستم نخورم و از 

بزرگم تخم مرغش را به پیش دستی خودس می کشید گفت : ماه منیر می گفت عروسی کریم را هم در همانجا 

یعنی باغ خانساالری خواهدگرفت دیگه نمی دونند الی گوشش به این حرفها نیست . راستی خیلی خوشم می آید الی 

نبود عروسی نمی رفتیم که اینقدر خوش گذشت . دیگه جای  با سیاسته چشم می ده روشنایی نه . اگر سکوتش

تحمل برای من نبود باید حرف می زدم . گفتم : من برای تحصیل پیش ادریس می روم چون هدفتم تهران است نمی 

توانم تصمیم بگیرم . یاشار میان صحبت من دوید و گفت کریم هم در تهران دانشگاه می رود پس مسئله حل است . 

استکان چای از دستش افتاد و شکست . من می دانستم یک ضربه روحی بزرگی برای او است کمکش کردم  خواهرم

تا استکان شکسته را جمع کردیم و او بلند شد و من متعاقب او به آشپزخانه که پایین بود رفتم . ضمن شستن 

ند . او فقط برای تحصیل گفته دستهایم گفتم اگر ادریس بفهد که من چنین فکری دارم اصال با من حرف نمی ز

پیشش بروم مگه میشه! من تصمیم گرفتم که فقط ته تهران رفته و ادامه تحصیل بدهم . تا خدا چه بخواهد حال 

دختره که بهتر شد ناگهان چشم در چشمم دوخت و گفت مگه چه اشکالی داره که یک دختر از یک پسر چند سال 

یچ اشکالی نداره چطور مگه؟ گفت تو که کریم را دوست نداری؟ داری؟ ماندم بزرگتر باشه؟ و ازدواج کنند . گفتم ه

چی بگم . دوباره تکرارکرد که اگر دوستش داشتی تا به حال حرفی چیزی . باز ماندم که چی بشه چرا این سوال ها را 

دودلی که او می از من می پرسد . گفت : آخه می دونی چیه حرفش را ناتمام گداشت و مرا در دنیایی از شک و 

خواست چه بگوید آیا کریم را دوست دارد؟ آیا از صدای او خوشش آمده؟ یا اینکه اگر من با او ازدواج نکنم او قصد 

ازدواج بااو را دارد؟ با خودم فکر کردم که اگر جواب کریم و خانواده اش را هر چه زودتر بدهم به نفع همه است . 

 . کوتاه و مفید :  پس نشستم وبه نوشتن مشغول شدم . 
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کریم میدانم که میدانی! سرنوشت هر کس دست خداست چه بهتر ما تسلیم شویم و همه دوست داشتن ها و غیره را 

به طبیعت بسپاریم و هر کدام پی آرزوهای خود برویم من در اینجا نمی توانم تصمیم بگیرم . به امید دیدار در تهران 

ادرم رابه شما خواهم داد تو برو سفر سالمت . چندی دیگر دانشگاه شروع می برایم نامه بنویس و آدرس منزل بر

 شود من نیز خواهم آمد دیگر شلوغش نکن بیشتر از این حرفی ندارم دوستدارت الی . 

باز دو دل بودم آیا جواب این همه برو و بیا و محبتهای هر دو طرف خانواده این است که می دهم؟ نامه را که بیشتر 

ک یادداشت شبیه بود پاره کردم وغرق در افکار خویش شدم . آن موقع سربازی دختران اجباری بود . هر کسی به ی

که دیپلم می گرفت . باید سربازی می رفت حال اگر رشته طبیعی یعنی تجربی می خواند باید جزو سیاه بهداشت می 

پزشک یار زیر دست پزشکی که در آن ده طرح شد یعنی در دهکده های دور دست به صورت) ماما( برای زایمان یا 

خود را می گذراند کار می کرد و اگر رشته ادبی خوانده بود جز معلم دهکده منصوب می شد و در لباس سربازی به 

عنوان سپاه دانش بود رشته مهندسی همان سپاه عمران و آبادانی و غیره و غیره بود . اگر سربازی نمی رفت به 

نمی کرد و خیلی ها بخاطر اینکه به سربازی نروند از دانشگاه نیز صرف نظر می کردند . اکثر  دانشگاه راه پیدا

خانواده های مومن دخترانشان رابه سربازی نمی فرستادند و حال من باید به سربازی می رفتم . تصمیم گرفتم نامه یا 

سایر مسائل خانوادگی بخصوص سربازیم و  یادداشتم را عوض کنم به اونوشتم که : من به خاطر خواهران بزرگترم و

ادامه تحصیل نمی توانم ازدواج کنم . وعجله ای هم ندارم . اگر شما صالح می دانید پی تحصیالت خودتان به تهران 

بروید و من نیز بعد از اتمام دوره سپاه دانشی به تهران خواهم آمتد و در اصل هیچ چیز دیگری فرق نخواهد کرد به 

 ن که گفت کریم وقت زن گرفتنش نیست . قول مادرتا

بعد از اینکه نامه را نوشتم به دست کوکب دادم تا به کریم برساند و اما تنها جوابی که دریافت کردم این بود که 

نوشته بود : اگر به قولت وفا نکنی هیچ وقت طعم خوشبختی را نچشی . کریم . و امضا کرده بود . اواخر شهریور بود 

ا کوله باری ا ز آرزوهایش، زادگاهش را به قصد تحصیالت پزشکی ترک کبد . کوکب پیغام آوردکه کریم که کریم ب

می خواهد حضورا خداحافظی کند . پدر در حال وضو بود، مادرم نیز همین گونه، جلو رفتم . خواستم با مادرم حرف 

مادرم درد دل کنم و بگویم تمام این  بزنم کالمم به نیمه از دهانم برگشت آی خدای من چقدر دوست داشتم با

جریانات را که می بینی به خاطر حرفهای توست . به خاطر خواهراانم بوده باز یاد حرف مادرم افتادم که می گفت 

دختران بزرگتر از این سیاه بخت میشن، بخت برگشته می شن، سنگ به پایشان می خوره . در همین خیاالت غوطه 

را بلند کرد و گفت چرا مثل علم باالی سرم ایستادی . وضو بگیر تا نماز بگذاری . وقت ور بودم که مادرم سرش 

تنگ است . آری فکر کردم که پیشنهاد خوبی است تا به نماز فکر کردم آرامش عجیبی پیدا کردم . وضو گرفته 

حرف بزنم . و همین کار هم پشت سر مادر و پدرم به نماز ایستادم و نمازم راطول دادم تا در خاتمه بیشتر با خدا 

کردم و شمعی نذر امام زاده کردم تا خداحافظی با کریم به خیر بگذرد . دسته ایت خیاالت به ذهنم رسید . اول اینکه 

تمام تصمیماتم را با ادریس در میان بگذارم . تلفت خانه پدری مشکی رنگ و زیمنس بود . گوشی را برداشتم و 

اره گیر تلفن صدایش سنگین و زنگ دار بود . چرا که خواهرم از خواب بیدار شد و شماره ادریس را گرفتم . شم

گفت این وقت شب به کجا زنگ می زنی در این موقع ادریس گوشی را برداشته بود که با او سالم و احوال پرسی می 

فردا باید کردم و در باب رفتنم به تهران صحبت را شروع کردم . به قدری حرف زدم که ادریس گفت من 

سرخدمت باشم عصر فردا که آمدم با تو تماس می گیرم . شب بخیر گفت و گوشی را گذاشت . نتوانست با خودم 

کنار بیام پیش مارم رفتم هر دو در چاپخانه تنها بودیم . منظور از چاپخانه یک اطاق بزرگی که بیشتر طول داشت تا 
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سیار کوچک به اندازه قوطی کبریت و رنگ سبز،قرمز و آبی عرض پنجره پهن بزرگ که از شیشه های مثلث شکل ب

و زرد رنگ و کنده کاری زیبایی داشت و این پنجره وسط د و اطاق قرار داشت متعلق به عموی پدرم شجاع الدوله 

 بود . زمانی که خانه شجاع الدوله رو به تخریب بود، پدر آن را آورده و در بین چاپخانه و پذیرایی گذاشته بود و

حوض حیاط راحوض سنگ مرمر حیاط عمو شجاع الدول ه درمقابل ایوان به صورت تیکه تیکه وظریف کار گذاشته 

بودند که آب چشمه اول از حوض رد می شد و سپس به زیر درختان جار ی می گشت . بله مادر را در چاپخانه به 

بیا با هم حرف بزنیم . مادر گفت : دختر  هنگام جمع آوری جا نمازش گیر آورده بود . و روبرویش نشستم و گفتم

نگاهم بکن ببینم . سرم را باال کردم و به چشمان مادرم نگریستم مادر گفت : چرا این قدر الغر شدی چی شده؟ بگو 

چه  «چیز مهم نیست فقط از تو یک سوال دارم . تو تا بحال کسی را دوست داشتی؟ مادر با تعجب گفت« ببینم؟ گفتم

ی؟ دوباره تکرار کردم که مادر تو پدر را دوست داشتی با او ازدواج کردی یا عاشق او شدی؟ مکثی می خواهی بگ

کرد و گفت : برو ببین پدر خوابیده یانه؟ رفتم دیدم که مفاتیح را دردست گرفته و مشغول است . مادرم گفت : پس 

 داری؟ بیا بشین ببینم چرا این سوالهار ا از من می پرسی؟ آیا کریم را دوست

 

گفتم : اول تو بگوببینم آیا تو عاشق پدر شدی یا فقط ازدواج کردی؟ مادر گفت : اگر قول بدهی که با کسی حرف 

نزنی برایت داستان زندگیم را تعریف می کنم . به اوقول دادم . مادرم گفت : پدر اولین شوهر من نیست . وقتی که 

مرا از پدرم خواستگاری کرد و چون او زن و بچه داشت من خودم  پانزده سال بیشتر نداشتم حاج علی خان سردار

مخالفت کردم . اما از شجاعت او خوشم می آمد . مرد خوش هیکل وباهوشی بود بیشتر اوقات وقتی بیرون می رفتیم 

 سبشدنبال من با اسب می تاخت گاهی جلو می زد و همانند باد ردمی شد و گاهی روبروی من می امد و عنقریب که ا

مرا زیر کند . و گردو خاک را هوا می رکد و این نمایشانی بود که حاج علی خان می داد . مادرم ماجرای عاشقی حاج 

علی خان را تعریف کرد و گفت : اغلب فامیل می دانستند این عشق بعد از دوسال به جای تاریکی کشیده خواهد شد 

را مجهز به تجهیزات نظامی کرده بود درمقابل قشون روسها  و آن این که حاج علی خان دوستان و طرفداران خودش

ایستاده بود او می کشت و می برد و غارت می کرد . شجاع الدوله از این شهامت او خوشش آمده بود درخواست 

درجه افتخاری سرهنگی را به او از دست رضاخان عطاکرد و او مدتی صاحب منصب بناب بود تااینکه روزی من خانه 

قصد حمام ترک کردم . هنوز فاصله ای از خانه دور نشده بودم که حاج علی خان و بیست سواره از مقابل من رد  را به

شدند . وقتی چشمان سرخ و صورت عرق کرده حاج علی خان را دیدم که در مقابل دو قدمی من رکاب اسب را 

واره ها ایستادند . خم شد مرا با یک دست کشید و مر انگریست از ترس به لرزه افتادم او دستش را بلند کرد و س

کشید تا سوار اسب شوم، فریاد من بلند شد و بقچه حمام افتاد و کسی به فریاد من نرسید . یعنی در آن هنگام کسی 

در بیرون نبود . آیا واقعا ده خاموش بود؟ مردم مرده بودند؟ بله روسها چنان وحشت به جان مردم انداخته بودند که 

ت عرض اندام وبیرون آمدن رانداشت . اسب حرکت کرد و من یک دستم به حاج علی خان و بدنم با کسی جرا

لباسهای بلند به سبک ایالت عشایری دامنم کشیده می شد طولی نکشید که فریاد زد مریم سوار شو و من داد می 

داشت ومرا بلند کرد و سوار  زدم وقتی دامن بلند من زیر پای اسب گیر کرد احساس ترس کردم اسب را آرام نگه

اسب ساخت . او دست بلند کرد و سواره ها پشت سرش تاختند تاختند . تا به نزدیک ده قره چویق رسیدیم سواره 

ها را با اشاره دست در همانجا نگه داشت و مرا داخل باغ برد . تنها جایی که به یاد دارم . کاه دان بود . انبار پراز 

م بود و عطر عجیبی داشت . کاه های تله انبار در انبار را دیدم . گریه وحشت سراپایم را می ساقه های خردشده گند
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لرزانید . حاج علی خان مرا با دودست از زیر زانویم گرفت وبه روی کاه ها پرت کرد . کاه ها همچون تخت فتری 

پا زدن من بلند شده بود . فریاد من به  بود من تقال می کردم و او امانم را بریده بود گرد و خاک کاه ها با دست و

آسمان می رفت و او کار خود را می کرد بی آنکه به داد و فریادهای من اعتنایی داشته باشد . می گفت دوست داری 

جیغ بکشی بکش . سپشس دست در گردنش انداخت و قطاری از فشنگ ها را که مخصوص تفنگش می شد در آورد 

م تا فرار کنم از باالی کاه ها که نصف دیوار را پوشانده بود لیز خوردم او مرا دوباره بغل . دراین هنگام من بلند شد

کرد و به زمین خواباند و باالخره آن اتفاقی که نباید می افتاد ، افتاد . فرصت حرکت را از من گرفته بود فقط دست 

روی سینه های من بود و سرانجام تسلیم  های من آزاد بودند که با مشت به شانه های او می کوبیدم و او صورتش

شدم و آنگاه که کار از کار گذشته بود به کناری خزید و من بلند شدم و بی پروا فریاد زدم . درب کاهدان را باز 

کردم تا فرار کنم نتیجتا بی فایده دیدم و او نیز هیچ کوششی برای جلوگیری از فرارم نکرد و در همانجا چمباتمه 

م . لباسهایم را پوشاند و مرا نوازش کرد و و من دیگر نه می توانستم گریه کنم و نه می توانستم تصمیم زدم و گریست

بگیرم که چه باید کرد او خود تصمیم گرفت . دوباره مرا پشت است نشاند و از باغ خارج شدیم جلوی سواره ها قرار 

نزل پدرم رساند . بی آنکه در بزند درب را شکست گرفت و دست راستش را بلند کرد و فرمان حرکت داد . مرا به م

و وارد باغ ما شد . مادرم متوجه من شد و جریان را فهمید فقط سکوت کرده بود . حاج علی خان دید من سرافکنده، 

گریان و لرزان با دو دستم صورتم را گرفتم به صورت سجده به زمین افتادم و گریه می کردم گفت تو از امروز 

ستی . دوست دارم امشب دست پخت ترا بچشم . شب منتظر من باش اسب را به عقب برگردانید و همسر من ه

ناگهان صدای سم اسبان بلند شد و مثل باد تاختند . شبه به نیمه نرسیده بود که به همراه آخوند محمد علی خان که 

چون قلدر ومسلح بود پدر و مادرم عاقد ومالی ده بود و چند نفر از یارانش وارد شدند . صیغه عقد جاری شد و 

ازحاج علی خان احتیاط می کردند . او کله گرم ونترسی داشت . خیلی راحت می کشت و می برد و غارت می کرد و 

دوست و دشمن هم نمی شناخت . این خان زاده تا چشم باز کردم همینطور بود جوان هم که بود از حرکت صدای 

می شد . یک گونی که داخلش به اندازه بیست کیلو خمیر شکالتی رنگ  چکمه های او نفس ها در سینه حبس

رامشاهده کردم ما بین حیاط و راهرو گذاشته شده بود این تریاک بود به ارزانی گندم خرید وفروش می شد، ولی او 

ر آنجا منزل آن را که جزو غارتی هایش بود برای پدرم آورده بود . فردای آن روز مرا به باغ قره چوپوق برد و د

کردم . سوگلی بودم . از هیچ چیزی برایم مضایقه نمی کرد . آره دخترم این سماور را که میبیینی . هدیه حاج علی 

خان است که آن روز آورد و من بعد از گذشت سالها آن را به خانه پدر تو آوردم . حاال بلند شو سماور را آتیش کن 

تکان نخوردم که هیچ . نگذاشتم مادرم نیز بلند شود . به او گفتم ترا به خدا  تا یک چای با هم بخوریم و من از جایم

قسم بشین و بقیه را تعریف کن که چطور ش با پدرم ازدواج کردی . گفت دختر دست بردار حاال وقتش نیست 

ی شت حاج علبگذار فرصت بعد . گفتم : یا بگو و یا نمی گذارم بروی . گفت خوب من بچه دار شدم و روزها می گذ

خان هر وقت به پیش من می آمد چشمان سرخش نشانگر آدمکشی هایی بود که می کرد، روسها عقب نشینی کده 

بودند و تمام جواهرات، اسباب و اثاث آنان و لوازم نظامی شان را هرچه که بود غارت می کرد و به همراه می آورد، 

می ترسیدند و این شجاعت او بود که درجه افتخاری سرهنگی  افراد دولت امپراطوری روسیه شدیدا از حاج علی خان

را به او عطا کردند ما صاحب بچه شدیم دختری داشتم به نام سونا بسیار هم زیبا بود زندگی هنوز روی زشتش را به 

را  بما نشان نداده بود ولی درست پنج سال از بهار عمر او نمی گذشت که در برکه افتاد و برای نجات او آب آسیا

برگرداندند . نهر آب را گشتند ولی او را نیافتند و من ماندم و تنهایی . گوشه نشین شده بودم طاقت نیاوردم به منزل 
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پدرم رفتم این بار همسر اول حاج علی خان در پست سرم صفحه چید که از خانه خان فرار کرده ام . هنوز داغ فرزند 

ج علی خان همسر یکی از قزاقهای روسی را که شوهرش را کشته بود به قلبم را می سوزاند و زخم تازه بود که حا

زنی پذیرفت . و من طالق گرفتم و با دنیای خون و خونریزی خداحافظی کردم و به خواستگاری پدرت پاسخ مثبت 

فی ریدادم . پدرت مرد آگاهی بود نه در قلدری نه در شجاعت بلکه در نجابت و فرهنگ و درستی نمونه بود این تع

بود که از او شنیده بودم . وقتی منزل پدرت آمدم که پدرم مرده بود . هر چه که داشتم به منزل او اوردم . و تا امروز 

زندگی می کنم . خوب مادر ا زپدر راضی هستی؟ بله . مادرم نگاهی به من انداخت و تیزی نگاهش درون چشمم را 

مامان یک پلک بزن وقتی او را به خودش آوردم گفتم : چی شده  می شکافت و حرف نمی زد . گفتم چی شده مامان!

چرا اینقدر مرا نگاه می کردی؟ گفت : چقدر شبیه سونا دختری که در برکه غرق شده هستی اصال انگار که تو خود 

تم : او کی فاویی . مادرم انگار که هیچ وقت مرا ندیده بود گفت : یادم بیار عصری با هم به منزل آشنایی سر بزنیم . گ

هست و کجاست : گفت : در بناب هستند . یک دختر زیباست که او را برای ادریس خواهم گرفت و او همان دخترم 

سونیاست . عرق تمام بدنم را فرا گرفت مگر سونا غرق نشده! گفت وقتی یک سال از خبر فوت او در برکه گذشت 

می زدم و برمیگشتم و این تقریبا کار هر روزم شده بود . یک دیوانه وار در اطراف برکه کیلومتر در کیلومتر قدم 

سال شد سه سال تا روزی که دختر بچه ای را دیدم که شبیه سونا بود موهای بور چشمهای درست مانند دریا داشت 

او را نوازش کردم بوییدم بغلش کردم . بوش کردم زیر لب زیرینش خال کمرنگ کوچکی داشت درست مثل سونا . 

اقتی کردم پیش مادرش رفتم و از او پرسیدم که اوچند سال دارد . دختر کیست؟ خانم جوان نگاهی تیز به من بی ط

انداخت و گفت تو چکار داری و من اصرار کردم . که ترا به خدا بگو آخه اوخیلی شبیه بچه من است با غرور تمام 

یوان شباهت دارد که چی بشه! بچه بیا داخل . گفت خوب شبیه هست که هست آدم به آدم شباهت داره، حیوان به ح

او کودک را به داخل برد و در را بست در این میان خانمی شاهد گفته و گوی من با ایشان بود . گفت او که در را 

بست و رفت تو هم بیا برو . تو مریم زن سرهنگ حاج علی خان نیستی؟ گفتم . نه دیگه نیستم به خانه برگشتم . 

شده بود که او دختر من است . باز صبح زود به همانجا رفتم خانم دیگری از آن در بیرون آمد اسم آن  برایم الهام

دخترک ناز را پرسیدم . گفت : اسم او هست آری زوالر که همان آرزو به زبان ترکی است . گفتم : چه اسم قشنگی . 

ه این بچه که رسید گفت من به آرزوهایم خانم مزبور گفت : از بس که زن برادرم در حسرت بچه می سوخت تا ب

رسیدم . دختررا ندیدم و برگشتم . هفته ها گذشت و زندگی ادامه داشت تا اینکه روزی پیرزنی را که از من سوال 

کره بود که تو مریم زن سرهنگ حاج علی خان نیستی؟ به منزل من آمد و گفت راز مهمی را به تو می گویم نباید 

یک قزاق را می شناسی؟ گفتم : نه گفت : مادر او بچه ای را از آخر )درمان آرخی(که انتهای نهر فاش شود تو احمد ب

آسیاب را می گویند گرفته او همان دختر توست . تمام دنیا به سرم چرخید آیا درست است باور نکردم . یعنی نمی 

ی باشد یک ساعت راه است بچه چند ثانیه شد باور کرد از نهر آسیاب حاج علی خان تا آخر نهر که ) درمان آرخی( م

بیشتر زنده نمی ماند چطور شده یک ساعت در نهر آب غلطیده . . . . گفتم : اگر اوست چطور زنده مانده؟ گفت : 

خدا را چه دیدی؟ مثلی است که می گویند آن خدایی که من می شناسمش شیشه را در دل سنگ نگه می دارد . آره 

یک یک زنی روسی داشت وقتی روسها عقب نشینی کردند زن او نیز فرار کرد و احمد بیک مریم می گویند احمد ب

آن خانم را که دیدی مادر ) آری زوالر( بود به همسری گرفت . بچه نازی است و این بچه را یکی از رعیتها از نهر 

 بیک قزاق مگر با او میشه در گرفته و به او داده واکنون که می بیینی هشت ساله است با خود غوغایی داشتم احمد

افتاد او مثل جوجه آدم می کشد با دستهای خودش ده تن روسی را سر بریده . آه خدای من اگر حتی حرفش را می 
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زدیم او ما را کشته بود، چه رسد به اینکه ادعای مالکیت بچه اش را کنیم . پیغام من اگر به سرهنگ حاج علی خان 

در این میان سونا کشته خواهد شد . نه بگذار بماند سونا باید زنده باشد)آری زوالر( هم برسد جنگ در می گیرد و 

باید به حیاتش ادامه بدهد . او کشته می شود دیگه روزگارم شده بود سونا . من باردار بودم و دست خواهر بزرگت 

درب خانه احمد بیک همیشه باز  را می گرفتم هر روز به دیدن سونا می رفتم . بچه ها هم با هم دوست شده بودند .

بود . قراوالن او از حکم و خشم گرفته سر نترس داشتند مگر کسی جرات می کرد به نگاه چپ به خانه احمد بیک 

بیندازد؟ دیدن سونا واقعا تماشایی بود . عصرها سوار درشکه قشنگی می شد که یک جفت اسب قهوه ای داشت و با 

اطراف باغشان می رفتند . دهنه اسبان احمد بیک از غنایمات اسبهای روسها بود . احمد بیک و همسرش نازبانو به 

منجوق هایی با سنگ های قیمتی فیروزه اصل داشت . تمام نوکرانش مسلح بودند . اگر این راز را حاج علی می 

رد نگاه می کدانست . قطعا بچه را می گرفت . ولی احمد بیک یک کرد با تعصب بود که اگر کسی به مرغش چپ 

مرده بود . پس در این میان سکوت باید می بود . اکنون این دختر بیست و دو سال دارد به رازی که من در سینه 

دارم آگاه است و ادریس را بارها و بارها نشانش دادم . دیده و منتظر است تا به خواستگاری برویم . ادریس پسر 

 توست ولی نسبت به او محرم نیست انشاا . . . . بلقیس زن صیغه ای پدرت است که برادر ناتنی

 

منتظرم تا ادریس خلبانی اش تمام شود . حاال پاشو پاشو . بخواب که چای هم نخوردیم و آن وقت ساعت از چهار 

صبح گذشته بود . مادر گفت بگذار اذان را بشنوم و نماز صبح را بجا آوریم . میشه صبح هم خوابید . دو روز دیگر ماه 

مبارک رمضان است جای ادریس خالی بود که بر باالی پشت بام صدای اذانش به عرش پیچید و موج های صدایش تا 

به خدا برسد . اذان صبح را دوست دارم من صدای اذان را دوست دارم به خصوص صدای اذان آقای موذن زاده 

عد از نماز صبح تا دوازه ظهر خواب وبدم وقتی اردبیلی را دوست دارم من با صدای این اذان بزرگ شده ام . آن روز ب

بیدار شدم یاد م آمد که دیشب مطلبی ا که می خواستم به مادر بگویم نگفتم . وقتی یاد گفته های مادرم افتادم و 

سرگذشتی که مادرم پشت سرگذاشته بود غمی عجیب وجودم را گرفتم . قلبم فشرده شد یاد دختری به نام سونا 

را ببینم . از بس که این سرگذشته به نظرم عجیب و در عین حال جالب وغم انگیز آمد غم خود را افتادم که او 

فراموش کرده بود . م . آخه من که غم نداشتم آن کاهدان، آن حاج علی خان، آن احمد بیگ، سونیا یا سونا به 

ی دانست که تا به حال حرفی از این روایتی) آری زوالر یا آرزو( همه و همه جالب ود ولی چطور ممکنه! آیا پدر م

بحث ها به میان نیامده یا نمی داند . حتما می داند چون وقتی با مادر ازدواج کرد می دانست که مادرم دوشیزه نبوده 

وحتما می دانسته شوهری داشته به آن نام . پس حتما زنده بودن بچه مادر را نمی دند آیا می داند؟ چرا از مادرم 

. . . باز شب شد و من به سراغ مادرم رفتم فکر کردم که این بار مرا از سرش باز کند ولی مثل اینکه او  نپرسیدم . .

هم بی میل نبود با من درد دل کند . انگار که سالیان درازیست که منتظر یک همدل بوده که باهاش حرف بزند حال 

شم . بله این بار با یک سینی پر از میوه و آجیل و من به تفقد حالش افتادم که شاید مرهمی به زخمهای کهنه او با

چای با مادرم خلوت کردم . خواهرم آمد یاشار نیز به ما ملحق شد ولی طولی نکشید که آنها رفتند من دوباره شروع 

کردم که مادر نپرسیدی دیشب چه مطلبی را می خواستم برایت عنوان کنم . مادرم گفت حاال بگو . مادر باز نگاهش 

در نگاهم گره خورد برای اینکه او را از جو اوضاع فعلی در بیاورم تند تند میوه به دستش می دادم تا به یاد سونا  را

نیفتد . گفتم : من می خواهم کریم را ببینم و از او خداحافظی کنم . او گفت : چرا تکلیف او را روشن نمی کنی به کار 

فتم ای شمائید که با شوهر کردن من دو دختر بزرگتر از من را سیده و زندگیش برسد تو که او را دوست نداری . گ
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بخت حساب می کنی . بخت برگشته می بیینی، سنگ بپا خورده فکر می کنی، تا اینها را شنید فهمید که یک جای 

ه ده بکارش ایراد داشته و عیب از کجا ب ود . دنبال حرف می گشت پیدا نکرد فقط گفت تو اینقدر خوشگلی که اگر 

خواستگار جواب رد بدهی صد خواستگاری دیگه برایت سربلند می کنند . حاال اگر جواب رد به کریم بدهی دنیا که 

به آخر نرسیده مگر اینکه واقعا عاشق باشی و آن اینکه می تواندصبر کند تا خواهرانت شوهر کنند . حاال چه وقت 

پس همه مخالف ازدواج من وکریم هستند مگر پدرم . اولین شوهر کردن توست . من دیگه جواب را گرفته بودم . 

روز ماه مبارک رمضان است و اولین ماه رمضانی که ادریس در بین ما نیست . طبق آدام و رسوم اجدادی ماه مبارک 

رمضان روزهای احیا را هیات عزاداری طبق معمول همه ساله در افطاری ما شرکت داشتند و بعد از سحری و نماز می 

رفتند و باز برای آخرین بار بود که کریم با صدای قشنگش قرآن تالوت می کرد . توسط بلقیس پیغام فرستاد که می 

خواهد مر اببیند . پیش مادرم رفتم وبه او گفتم که باید با من بیاید و درکنار من باشد تا با او صحبت کنم . و 

است . یک روز دیگر به عید فطر باقی است مادر غروب آن  خداحافظی کنم . او نیز قبول کرد . صبح روز پنج شنبه

روز را در حیاط اندرونی برای این مالقات خود را آماده می کند . انگار که یک جانی یا یک دزد را به خانه راه می داد 

.  ن می گفت. مگر این همان کریم نبود که شب پیش از افطار تا سحری در همان منزل بیدار بود . قرآن می خواند اذا

حاال در حیاط اندرونی با مواظبت و مراقبت وسالم و صلوات وصد تا استغفراا . . . . . گویان و گوشت صورتش را کندن 

اوا خدا مرگم بده واینها؛ پسره بیچاره را به آن طرف حیاط هدایت کرد در صورتی که کریم از بچگی در آن خانه 

با مابزرگ شده بود حاال که می خواهد دکتر شود و قلبش پیش یک دختر همبازی من و دیگر اعضای خانواده بود و 

گیر کرده چرا باید این چنین رفتاری با اوشود . نمی دانم . به هر حال مادرم گفت . برو همانجا حرف بزنید من پشت 

است  ل معروفیاین درخت مواظبم تا حرفتان تمام شود واین خود بیشتر از پیش باعث یک نوع تنش در من بود . مث

که هر چیزی دزدکی باشد هیجان بیشتری دارد . آرام پیش رفتم کریم فقط به چهره ی من نگاه می کرد و هیچ چیز 

دیگری را نمی دید . شاید درهمان حال به هیچ چیز جز من فکر نمی کرد . هنوز شال دیشب دورگردنش بود گوشه 

داشت و سالم کرد و گفت : خوب حرف دلتو بگو! زن من می شال گردنش را گرفت به پشت انداخت و قدمی جلو بر

شی! ؟ سرم پایین بود . دوباره تکرا ر کرد وسرم را باال کردم وقتی نگاهم به نگاهش افتاد رنگش پرید انگار خونی 

ان تدربدن او نبود . گفتم : چرا نه! دستش را به طرف دستم دراز کرد تا دستم را بگیرد سایه مادرم البه الی درخ

نفس را در سینه می برید گفت : پس با من بیا . گفتم تو برو من هم به تهران می آیم . همه چیز درست می شود همه 

چیز درست می شود همانطور که گفتم همه چیز در تهران . این قول را دوباره از من گرفت و بلیط قطارش را نشانم 

ها خداحافظی ما بود . می رفت نه مثل آمدنش . افتاده داد که فردا ساعت هفت صبح حرکت می کندک و این تن

وسالنه ازحیاط اندرونی به مقابل ایوان رسیدیم و از حیاط بیرونی با تکان دادنه دست از درخارج شد . او رفت و من 

ماندم و تنهایی . . احساس عجیبی داشتم احساسی دوست داشتنی . مادرم گفت خوب مصلحت همین بود . خداوند 

زبان کسی را که قسمتش نیست می بندد اگر قسمت بود حتما تا به حال هر دو فرار کرده بودید حاال خیالم قفل 

راحت شد خدا خوشبختش کند . چه پسر خوبی بود نعمت ا . . . . . خان جواهر دارد . ماشاا . . . . . . . . مادرم نمک 

توجیه کند، ولی نمی توانست . وا ما من از اول  روی زخمم می پاشید . ولی عمدی نبود او می خواست خودش را

مهرماه شش ماه دوره آموزش را در عجب شیر شروع کردم . حدودهفت ماه از دوره سربازی من می گذشت قانونی 

بود که باید اطاعت می کردیم و آن اینکه در حین خدمت لباس فرم به تن داشتیم . روزی در دامنه تپه ای با عده ای ا 

قدم زنان صحبت می کردیم . که مستخدم مدرسه پیغام آورد که کسی به دیدار من آمده، راهی مدرسه  زهمکارها
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شدم . او کریم بود . همانطور ساده پوش، بی آالیش سالم کرد . مرا در لباسی دید که در ذهنش تجسم کرده بود با 

فت ی کارت سخت نیست؟ گفتم نه . گخنده گفت من می دانستم این لباس مقدس برازنده توست . خوب خسته نباش

بعداز اتمام دکترا دوره طرح خود را شاید در همینجاها بگذرانم . کریم را با مقداری میوه و انگور که از اولیای دانش 

آموزان برایمان رسیده بود پذیرایی کردم . او دنیای قشنگی داشت . عاشق همیشه زندگی می کند . عاشق وجود دارد 

د . آفتاب می رفت و سیاهی شب بر زمین چمن سایه گستر بود که کریم عزم رفتن کرد . می گفت . او عاشق بو

خداحافظی کلمه ای است قشنگ ولی من دوست ندارم . از این کلمه انرژی منفی می گیرم . و اگر اجازه بدهی به 

سالم چون دل رفتنم نیست ولی جای خداحافظی که همان خدایی که تر ا خلق کرده که حافظ توباشد . بگذار بگویم 

ناچار باید پذیرفت وباید رفت . من به خاطر تو درس می خوانم به خاطر توتنهایی را تحمل می کنم . می دانم یک 

روز مال من می شوی . گفت وگفت و گفت پا بپایش تا دم اتوبوس رفتم این همان رفتنی بود که دیگر او را هرگز 

بود به او انرژی می داد و من فقط نامه هایش را دریافت می کردم نامه هایی که چه ندیدم وقولی که از من گرفته 

امیدواری در آن نهفته بود . در آخرین نامه اش نوشته بود برایم بگو اگر پایان خدمت را گرفتی به تهران می آیی ور 

تم و در یک اردوی انفرادی شرکت وز ورودت را به من اطالع خواهی داد ولی من دوماه از دوسال را به کرمانشاه رف

داشتم وا ردوهای دسته جمعی به صورت مختلط از شهرهای دیگر به خصوص تهران شرکت داشتند . وقتی به عجب 

شیر برگشتم که فقط خداحافظی از کدخدا و همکارها و بچه ها و خانواده هایشان بود و با خاطرات تلخ و شیرین آنجا 

نگ زد و گفت من یک دختری را دوست دارم و می خواهم با او ازدواج کن . یاد را ترک کردم . روزی ادریس ز

مادرم افتادرم که منتظر است تااو دانشکده خلبانی را پشت سر بگذارد و ب خواستگاری سونا برود بسیار ناراحت 

روسی او شرکت شدم این مطلب رابه مادرم گفتم پدر هم فهمید، پدرم مخالفت نکرد ولی مادرم گفت : هرگز در ع

نخواهم کرد . گفتم : مادر خوب جوونه دیگه . تهران جای وسوسه انگیزی است . من انتظار آن را داشتم که او این 

کار را خواهد کرد . و اماپدر با خوشحالی پذیرفت و درمراسم عقد آنها نیز حضور داشت وقتی من جریان سونا را به 

قول نداده بودم . و او را نیز دوست ندارم چرا باید اینکار را بکنم؟ و  ادریس گفتم او گفت من هیچ وقت به مادر

دیگر کاری بوده که شده . او یکی را دوست داشت و آن را به زنی پذیرفت . بعد از مدتی من نیز پیش ادریس رفتم 

با یاد آوری این و اولین روز سفرم را بطوری که قبال ذکر شد آغاز کردم . چه فرجام بی سرانجامی داشت که نگو 

خاطرات در ذهنم حوله رابه صورتم گرفتم و چشمانم را که از فرط گریه سرخ شده بود پاک کردم . و به تختخوابم 

بر گشتم . صالحه بقدری محبت می کرد که من او را بهتر از خواهرانم می دانستم آن روزها گذشت دوستی ما به اوج 

یم که اگر ساعتی را صالحه یا من دیر به پانسیون می رسیدیم دلواپس هم رسیده بود به قدری با هم ندار شده بود

 می شدیم .

 

اغلب عصرها تا اوایل شب به دانسیتگی که در پشت دانشگاه تهران بود می رفتیم . صاحت دانسیتگ هتلی در خیابان 

پرسیدم . گفت : فقط  سعدی داشت و پسر صاحب آن دوست صالحه بود . یک روز نحوه آشنایی شان را از صالحه

نشانه به اسم مان باعث این آشنایی شد . صالحه گفت : اغلب اینجا می آمدم که غذا بخورم . به طوری که می دانی 

شام به عهده دانشجوست . ولی صبحانه ونهار را پانسیون می دهد . یک روز تصمیم گرفتم تولدم را به اتفاق چند تا از 

یم . یک میز پنج نفره رزرو کردم که مجبور شدم نامم را بگویم . جالب این که همان بچه های خوابگاه دور هم باش

پسر پشت میز بود و با یادداشت نامم خندید و گفت من هم صحاب هستم . نام صالحه و صحاب چه قدر با هم جورند 
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و سه بار در گوشه ای از  . از آن روز ما با هم درحد یک سالم و احوال پرسی دوست شدیم . من و صالحه هر هفته د

رستوران، کنجی را انتخاب کرده می نشستیم . موزیک زنده را دوست داشتیم . تیپ های مختلفی را در پیست رقص 

می دیدیم که از بعضی جهات موجب خنده ما می شدند . یک روز دختر و پسری که از دانشجویان و از همکالسی 

لحه از رقص دختری که مانند کانگرو دو دستش را ناخودآگاه جفت های صالحه بودند درپیست دیدم . من و صا

کرده و خمیده به طرف صورت پسر نشانه می رفت و دو پایش را جفت جفت باال و پائین می برد، کلی خندیدیم . یا 

ی بروز دیگر من از دیدن پسری به نام ابراهیم))ک(( که از جوانان فعال و سرشناس دانشکده بود و گرایشات مذه

داشت، تعجب کردم . او با دختری که پوششی متین و آراسته داشت در گوشه ای شام می خورد . وقتی یکدیگر را 

دیدیم، ابتدا با برخوردی سرد سرش را پایین آورد و سالم کرد . سپس از جا برخاست و سر میزمان آمد . من از 

در خصوص ترم جدید و واحدهایی که قرار بود  همراهش خواهش کرم که به جمع ما ملحق شوند و با ما باشند و

انتخاب کنیم، صحبت کردیم . ابراهیم شم داشت و به اصطالح از بچه های دانشکده ما بود و جزو کسانی بود که 

اولین سال تحصیلی من د رآن دانشکده به همراه عدهای با پرتاب سنگ، شیشه های دانشکده را شکسته بودند و به 

غذا کردند . ساواکی ها ابراهیم را با ضربات چاقو از پای در آورده وبدن نیمه جانش را در جوی دنبال آن اعتصاب 

 آب جلوی درب منزلشان رها کرده بودند . به علت خونریزی و نرسیدن خون به مغزش شوکه شده بود . 

ه یک منشی جهت کار روزی جلوی درب ورودی رستوران چشمم به یک آگهی روی دیوار افتاد . که نوشته بود)) ب

در دفتر وکیل نیازمندیم، (( من آن را یادداشت کرده و به اتفاق صالحه داخل رستوران شدم . طبق معمول در جای 

همیشگی خود نشستیم . صحبت در محور پیداکردن آدرس و آگهی بود که صدای مردانه ای از پشت صندلی مان 

 شنیده شد . 

. ضمن خوردن قهوه، صحبت های شما را شنیدم . من دلبر حقیقی وکیل محکمه  خانم ببخشید فضولی نکرده باشم -

مزبور که در آگهی قیده شده هستم . دفتر من در میدان بیست وچها راسفند جنب سینماست . صالحه پیشدستی کرد 

هرها از ظو گفت : شرایط شما چیست بفرمایید . آقای وکیل گفتند : که چون صبح ها دردادگستری هستم . بعداز

ساعت سه به منشی نیاز دارم . صالحه تعارف کرد . صندلی ایشان چرخی خورد و روبروی من نشست . و قرار بر این 

شد که اگر به درسهای من لطمه ای نخورد من با ایشان همکاری کنم . قرار و مدارهایمان همانجا بسته شد . با شب 

هشت به پانسیون آمدیم . چه شبی بود می توانم به جرات قسم بخیر و خداحافظی طبق معمول ساعت ده دقیقه به 

بخورم که از فرط خوشحالی در پوست خود نمی گنجیدم . من قبال مصاحبه استخدام در شرکت نفت که با شرایط 

درسی من نیز جور نبود موفق نشده بودم و دیگر هیچ کاری را آبرومندانه و فراخور وضعیت خود سراغ نداشتم تا 

آن شب چنین اتفاق دل انگیزی برایم افتاد . چرا که کار منشی گری آن هم دریک دفتر وکالت کاری  اینکه

آبرومندانه برایم بود . چون هم به پانسیون نزدیک بود و هم در مسیر دانشکده قرار داشت . چرا که از کرج که بر 

ت آقای دلبر، دو سه روز دیگر زمستان می گشتم دربیست و چهار اسفند پیاده می شدم . درست مقابل دفتر وکال

شروع می شد . صالحه بعداز مدت ها دوستی و زندگی مشترک برای اولین بار از من جدا می شد و به قصد دیدار 

خانواده اش به کویت می رفت . بعد از رفتن صالحه اتاق سوت و کور بود . بسیار غمگین بودم و قدری دلتنگ و ملول 

زیبای خانه پدریم که همواره شاهد شیطنت های کودکانه ام بودند، وبه من می خندیدند، می  که اگر گلهای با غچه

دانستند که دل من چگونه مجروح است از شمیم دلپذیر خود مرهمی برای زخم هایم می فرستادند . اگر بلبالن 

م نغمه های نشاط انگیزشان سرمست از بوی آن گل ها آگاه بودند که من چقدر پژمرده و افسرده هستم برای دلداری
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را بدرقه ام می کردند . اگر بر فراز آسمان کودکی ام ستارگان طالئی از درد من خبر داشتند هرا ز گاه فرود می 

آمدند و مرا دلداری می دادند . افسوس که که هیچ یک از اینان در د مرا نمی دانستند . خسته وتنها با دلی از آکنده 

ی زد م که صدای زنگ تلفن بلند شد . با خود گفتم که یا صالحه است یا صحاب که حتما تلفن از غم کتابی را ورق م

 کرده تا ببیند که صالحه زنگ زده یا نه؟ گوشی را برداشتم . گفتم : الو!

ولی جوابی که از آن طرف شنیدم صدای آقای دلبر بود، همان آقای وکیل . ضمن سالم و احوالپرسی گفت اگر مایلید 

به در دفتر من حضور داشته باشید . چون من مسافرتی کوتاه در پیش دارم . ضمنا افتخار بدهید شام را به اتفاق شن

بخوریم . ماندم چی بگویم، نمی توانستم تصمیم بگیرم . می ترسیدم اگر قبول نکنم تصمیم ایشان برای کار من عوض 

ساعت هشت بود از پانسیون به تنهایی بیرون بروم . به من شود و اگر قبول کنم، راضی نبودم در ان موقع از شب که 

 و من افتاده بودم و او منتظر بود . 

گفت : چون فرصت خوبی است که بتوانم در مورد کار، مسئولیت شما، مسافرت چند روزه هام و چیزهای دیگر 

 من اغلب بلوز یو شلوار یا لباس صحبت کنم . به نا چار قبول کردم . ده دقیقه طول کشید تا من آماده شدم . پوشش

ساده اسپرت بود . با اتومبیل دنبالم آمد و من در دفتر حضور و غیاب ساعت زدم و رفتم . اول فکر کردم که به یک 

رستوران خواهیم رفت ولی ماشین میدان بیست و چها راسفند را دورزد و جلوی سینما توقف کرد . همان آدرس بود 

م . دفترشان را به من نشان داد . آپارتمان شیک و جمع و جوری بود که در فراخور دفتر وکالت . از پله ها باال رفتی

بود . چشمم در جست وجوی اتاقی که برای من تعیین شده ، می گشت . سپس مجاور اتاق کار خودشان را به من 

امبون و نان تست و غیره روی نشان داد و صحبت از کارو برخورد با موکلین و ارباب رجوع و غیره شد . مقداری ژ

میز بود که من اصال میل نداشتم ولی برای آن که دور از ادب نباشد تکه ای از آن را برداشتم . سپس ساعت نه به 

پانسیون برگشتم هوا خیلی سرد بود . سرما از یک سو و اضطراب و نگرانی از تاخیر به خوابگاه از سوی دیگر مرا 

زدم . مستخدم درب را گشود ونگاهی حاکی از تحقیر که بی سابقه بود به من انداخت .  سخت آشفته کرده بود . زنگ

از الی در کنار رفت و من وارد شدم . تعجب اواز این بود که من هرگز مانند دختران دیگر دیر به پانسیون نیامده 

کندم، کتم را درآوردم و روی تخت بودم . کنار دفتر حضور و غیاب رفتم . ساعت زدم به اتاقم رفتم . چکمه هایم را 

دراز کشیدم . پاهایم را باالی شوفاژگذاشتم . خوابم گرفت . بعد از ساعت ها سرمای چندش آوری بر جانم نشسته 

بود و وقتی به خود آمدم ساعت دوازده ضربه نواخت . ساعت پانسیون بزرگ بود و قدیمی که صدای ضربانش 

گر خوابم نبرد . کمی مطالعه کردم و ساعتی را با مرتب کردن گنجه ی لباس آرامش را از آدم سلب می کرد . دی

 هایم وقت گذراندم . دوباره به خواب رفتم . 

صبح که از خواب برخاستم حرفی داشتم که به سرپرست پانسیون بگویم . عذرم را موجه می دانستم زیرا به خود می 

را که همیشه در پانسیون به عنوان یک الگو از من یاد می شد . در بالیدم که با تمام دخترهای دیگر فرق داشتم . چ

پانسیون پنجاه نفر عضو بودیم که بین آنها من تنها کسی بودم که هیچ گاه مسئله ای نداشتم . طبق معمول خود را 

و  آماده می کردم که به صبحانه برسم . گاهی جریان حوادث جور در می آید و تصادف های محتلف چنان عجیب

معجزه آسا دنبال هم قرار می گیرند و با هم کار می کنند که آدم بی اختیار از خود می پرسد آیا واقعا می توان همه 

ی اینها را به عنوان تصادف ساده تلقی کرد؟ چون گرسنه بودم، اگر زودتر نمی جنبیدم طبق قانون پانسیون بعد از 

دلیل موجهی برای این کار داشته باشیم . از جمله مریضی ساعت هشت حق درخواست صبحانه را نداشتیم، مگر 

دانشجویان که آن وقت صبحانه به اتاقشان آورده می شد . وقتی حاضر شدم و از پله ها پایین رفتم و با دعایی که زیر 
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لب می خواندم وارد هال گشتم و سپس نزدیک به در سمت راست ناهار خوری که دفتر سرپرست پانسیون بود 

 . قامتی را الی در حس کردم . وحشت زده قدم آهسته کردم . شنیدم صدای گرفته ای گفت :  رسیدم

 ـ سالم، صبح بخیر الی جان . دیشب تاخیر داشتید . 

من تا کنون چنین لحن و صدای زنگ داری را نشنیده بودم . از ترس زبانم بند آمده بود . فکر می کردم که شاید 

د تا این حد دلواپس می شدم؟ وقتی که صورت خواب آلود سرپرستمان را دیدم بی اختیار خطا کردم . اصال چرا بای

 لبخند زدم . 

 ـ سالم صبح به خیر . من امروز با یک وکیل همکاری خواهم کرد به همین منظور دیشب یک ساعت تاخیر داشتم . 

 بیشتر مواظب خودتان باشید .  گفت : ضمن این که در مورد شما دختر عاقل مسئولیت دارم توضیه می کنم

 با کلمه ی موفق باشی به صرف صبحانه در سالن غذاخوری حاضر شدم . 

بعد از صرف صبحانه راه افتادم . قرار بود از دانشکده یکسره راهی دفتر وکالت شوم . با کلیدی که شب قبل آقای 

دم وقتی پشت میز جای گرفتم ساعت سه بعدازظهر دلیر به من داده بودند در را باز کردم . کیفم را در کمد جای دا

بود . صدای پائی در پله ها پیچید . بله آقای وکیل بودند . کیفشان را روی میز گذاشتند و با دیدن من تبسمی کردند . 

یم ااز این که به موقع در دفتر بودم از من تشکر کردند . خدمتکاری برایی تمیز کردن و اوردن چای در اینجا بود . بر

چای آورد . صدای زنگ تلفن بلند شد . تلفن پشت تلفن از موکلین گرفته تا پرس و جوهای مختلف و چندین ارباب 

 رجوع . 

به همین منوال روزها یکی پس از دیگری می گذشت تا یک روز ساعت دو و نیم قبل از موقع در دفتر بودم که صدای 

 فت : خانمی را از پشت در شنیدم که به مستخدم می گ

 ـ ببخشید آقای وکیل تشریف دارند؟

صدای ظریف و با لهجه بود و کامال مشخص . چون بلند بلند حرف می زد . ایشان را راهنمایی کردم نشستند . شش 

ماه از منشی گری من در دفتر وکالت می گذشت . در بین مراجعین افراد مختلفی از زن و مرد بودند . از قاتل و 

ا کسی که چک بی محل کشیده و یا نزول خورده بود . از متجاوز و متصادف و زناکار تا ظالم و قاچاقچی گرفته ت

مظلوم؛ از مردانی که بدون اجازه زن قبلی زن گرفته بودند و غیره . . . پرونده های گوناگونی در محکمه دیده می 

اعی که در آنجا حکم فرما بود کامال مسلط شدند . به نظر من دفتر وکالت یک دادگاه تمام عیار شده بود . من به اوض

شده بودم و با تجربیاتی که کسب کرده بودم بیشتر به زندگی آینده ام امیدوار می شدم . حال این خانم با ظاهری 

کامال استثنایی به آنجا آمده اود . برای اولین بار در این مدت بیشتر از همه توجه مرا به خود جلب کرد . خانم مذکور 

یکلی کامال زنانه سی و پنج ساله به نظر می رسید . با چادر نازک سفیدش روی هم رفته زیبا به نظر می رسید . با ه

لبهایش برجسته بود . چشمهای درشت مشکی داشت . بلوز یقه بازی پوشیده بود که بدن او را کمی نمایان می کرد . 

تاد توجه مرا بیشتر به خود جلب می کرد . نمی دانم چرا از نظر من واقعا جالب بود . هر بار که چشمم به او می اف

نیرویی مرموز به من نهیب می زد که این زن را من می شناسم و جایی دیده ام . جوراب نازک شیشه ای پوشیده بود . 

 از حرکت و جابجایی پاهایش متوجه ساق های خوش ترکیب و خوش تراش او شدم . 

 می نمود، نگاهش به من افتاد . با کمی دستپاچگی از من پرسید که :  وقتی چادرش را روی پاهایش حائل

 ـ آقای وکیل کی تشریف می اورند؟

 خواستم جوابش را بدهم، دیدم بلند شد و امد پیش من . تعارفش کردم که در کنارم روی صندلی بنشیند . گفتم : 
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 ـ معموال ساعت چهار تا چهار و نیم باید بیایند . 

صوصیات من و کارم این بود که سعی می کردم با تمام مراجعین برخوردی دوستانه داشته باشم . و اگر یکی از خ

راجع به مشکالتشان مطلبی را می پرسیدند در فراخور اطالعاتم جوابگوشان باشم . این خانم تا نشست زد زیر گریه 

ایش به لرزش می افتاد . از او پرسیدم باید آن چه گریه ای . دست بردار نبود تا آنجه که از هق هق گریه سینه ه

 مسئله مهمی باشد که شما را تا این اندازه غمگین و ناراحت کرده است . 

 ـ بله خانم . چی بگم . 

لهجه اش ترکی بود و نشان می داد خانم باسوادی است . باز به فکر فرو رفتم که من این خانم را کجا دیده ام . اگر 

شش نمی توانست باشد . با خودم کلنجار می رفتم . چادرش نازک و از جنس وال با گلهای صورتی دیده ام با این پو

بود که امروز به عنوان چادر عروس یا چادر نماز به کار می رود . چادرش را دوباره با دست از قسمت سر به جلو 

وع در زیر پوششی این چنین که کشید و لبه ی آن را الی انگشتانش پیچاند و به طرف چانه اش آورد . در مجم

 حجاب عصر خود را داشت قطعا هرکس با دیدنش احساس شوق می کرد . 

 من با کمی حوصله گفتم : شما از کجا امده اید؟

ـ مسافرم . پنج روز است در تهران هستم . از پی شوهرم آمدم و هنوز موفق به دیدارش نشدم . خودش را به من 

 نه را ترک کرده و به تهران آمده، چون پدر و مادرش در اینجا زندگی می کنند . نشان نمی دهد . شوهرم خا

 عرق کرده بود . با دست های تپل و انگشتانی کشیده، موهای پیشانیش را کمی عقب کشید و چادر را به جلو آورد . 

 پرسیدم، شوهر شما چند سال دارد؟

 ـ بیست و چهار سال . 

شد . نگاهم روی ساعت دیواری افتاد با خودم گفتم آقای دلیر دیر کرده اند . دستش را  تبسمی کردم ولی او متاثر

که انگشتری از یاقوت سرخ درشت آن را زینت داده بود مقابل صورتش گرفت . این بار گریه اش را آهسته تر کرد 

 دادم و نامش را پرسیدم .  زیرا دو نفر از مراجعه کنندگان وارد شدند و دیگر تنها نبودیم . برایش سفارش چای

 گفت : پروانه . 

 سیگاری از کیفش بیرون آورد و روشن کرد . پک غلیظی به سیگارش زد . 

ـ من برای خودم ناراحت نیستم بلکه به سرنوشت تاخی که دخترم پیدا کرده و من باعث این پریشانی شده بم، 

 ناراحتم . 

چیزهای دیگر که معموال در دفتر شاهد گفتارهای کردم و پرونده  من فکر کردم که قتلی صورت گرفته یا خیلی

 هایشان بودم . کنجکاو شدم . 

 گفتم : چای شما سرد شد، بفرمایید . انشاءا . . . هرچی هست درست می شه . یه مقدار بر اعصابتان مسلط باشید . 

 ـ یعنی گمشده ام پیدا می شود؟

 ه بودم . حوصله ام سر رفت و گفتم : بفرمایید مشکل شما چی هست؟من از تکه تکه حرف زدن او کالفه شد

گفت : چهار سال پیش در عجب شیر اتاقی را به یک سپاده دانش اجازه دادیم . البته من مخالف بودم . دوست داشتم 

ایم بتوانند اتاقی را که قرار است به او اجاره داده شود به یک خانم سپاهی بدهیم نه به یک آقا . چرا که بچه ه

مشکالت درسی خود را از او بپرسند . ولی شنیدم که این جوان معلم پسرم است و دنبال اتاقی بود . این مطلب را 

 برایم گفت . چون او برای ما کارگر آورده بود و حمام می ساخت . « ب»دوستش حسین 
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 عمران اهل تبریز نبود؟! سپاه« ب»ناگهان به خودم آمدم . هراسان و با عجله پرسیدم : این حسین 

 گفت : چرا .

 

من که شوکه شده بودم به قدری جذب این خانم شدم که دیگر نمی توانستم ولش کنم . به گذشته به دوره ی 

سربازی و خاطرات شیرین آن زمان برگشتم . اسمش را دوباره پرسیدم . گفت : من دختر کدخدا نعمت اله خان 

ا قبال آن هم نه در این شکل و شمایل بلکه با پوششی متین تر دیده ام . کمی چاق شده هستم . تازه فهمیدم که وی ر

 و کشسته شده بود . گذشت زمان باعث شده بود که من فراموشش کنم . بیشتر کنجکاو شدم . 

 گفتم : ادامه بده . دیگه چی شد . 

 آن را با شوهرم در میان گذاشته بود .  قبال از خالی بودن اتاق در خانه ی ما مطلع بود و« ب»گفت : حسین 

 من هیجان داشتم و می خواستم بدانم چه اتفاقی افتده است . 

 گفت : در ضلع جنوبی حیاط اتاقی که سه پله باال می رفت بدون هیچ تجهیزاتی به بهرام اجاره دادیم . 

ل گفتم ای خانم قشنگ، اگر شده تو را به اینجا بود که من فهمیدم در این قصه ی شیرین من نیز سهیم هستم . در د

 پانسیون ببرم خواهم برد تا بدانم آخر داستانت به کجا می انجامد . آن طور که شروع کرده ای باید تمامش کنی . 

پروانه گفت : شبها اغلب بچه ها را دوی خودش جمع می کرد و آنها را در دسهایشان یاری می داد به خصوص ریاضی 

 ار ضعیف بود با او کار می کرد . دخترم که بسی

تازه من به عنوان مدیر مدرسه ی ده گرخ گوالخ، متوجه یکی از شاگردانم به نام رضا شدم که نوه ی کدخدا نعمت 

بود . به رازی پی بردم که ریشه در گذشته من داشت . به قدری موضوع خانم پروانه مرا گرفته بود که نتوانستم 

 تحمل کنم . 

 ب کجا هستی؟گفتم : ش

 ـ در هتل الله . 

 ـ مرا می شناسی؟

 ـ نه!

 ـ دوست داری بدانی که با کی حرف می زنی؟

 ـ البته . 

خودم را معرفی کردم . داستان آموزگاری خودم را، حتی فرستادن شیره ی انگور توسط پسرش به مدرسه و صحبت 

خودش از آمدن به مدرسه امتناع می کرد . بلند شد و  در مورد چیزهای مختلف و این که فقط شوهرش را می دیدم و

مرا بوسید . انگار که در گردابی گرفتار بود و حال دستش به تخته ای رسیده باشد . از او خواستم شب در پانسیون 

 پیش من باشد و او قبول کرد . به او گفتم : من باید بدانم قصه ای که شروع کردی به کجا ختم می شود . 

ی گفت و شنودهایمان را به شب موکول کردیم . آقای وکیل آمدند . طبق معمول هر روز ساعت هفت و نیم  دنباله

دفتر را بسته و با پروانه راهی خوابگاه شدیم . پروانه را به عنوان خاله ی خودم معرفی کردم . از مدیر پانسیون اجازه 

ه کند . پروانه آن شب پیش من ماند و تا نیمه های شب گرفتم که چند شبی مهمان من باشد و از تخت صالحه استفاد

با هم گفت و گو داشتیم چون قبال اطالع داشتم که نوه ی کدخدا نعمت در عجب شیر درس می خواند و از آنجایی که 

پسر کوچک وی شاگرد کالس بهرام بود . همه چیز در نظرم تداعی می گشت . به یاد می آورم روزی را که به علت 
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رضا پسر کوچک پروانه نامه ای برای پدر و مادرش فرستادم که به مدرسه امده تا از غیبت فرزندشان مطلع غیبت 

شوم که مادرش امده بود ولی نه این چنین که حاال می بینم بلکه زنی با لباس روستائی و حجابی سنگین، چون دیدار 

ول گفت و گو سرگرفت . پروانه روی تخت مجددی نبود پاک فراموشش کرده بودم . به هر حال از همان شب ا

 صالحه نشسته بود و من روی تختم دراز کشیده بودم . 

پروانه می گفت : من جهت نوعدوستی بیشتر به خاطر پسرم از پدر بچه ها خواسته بودم اجاره خانه از ایشان نگیرد . 

بهرام مریض است . من مقداری سوپ روزها گذشت و پاییز تمام شد . در یک روز سرد زمستان اطالع یافتم که 

برایش درست کردم تا زمانی که بچه ها از مدرسه آمدند، بدهم برایش ببرند . در این حین در زدند و وقتی در را باز 

را دیدن که با بسته ای در دست گویا به عیادت بهرام آمده بود . کاسه سوپی را که درست « ب»کردم، آقای حسین 

و به اتفاق به اتاق بهرام رفتیم . بهرام را تا آن موقع به دقت نگاه نکرده بودم اصال او به قدری کرده بودم برداشتم 

سر به زیر بود که من تصور نمی کردم حتی روزی چشم های او را ببینم . ولی اکنون جوانی با هیکل درشت و قامتی 

اهلل ای به من گفت . از او خواستم حرکت کشیده با موههای خوش فرم می دیدم که در رختخوابش افتاده بود . یا

نکند . سوپی را که برده بودم در کنارش روی زمین گذاشتم تا میل کند . گقدر از من تشکر کرد . قلبا احساس می 

کردم که وی احتیاج به این محبت را داشته زیرا بالفاصله سوچ را فوت کرد و با کاسه سرکشید . گفت و گوی میان 

رم شد و من ضمن خداحافظی گفتم برای شام شما مقداری فرنی درست می کنم تا بچه ها برایتان بهرام و حسین گ

بیاورند و از پله ها پایین آمدم . وقتی برگشتم بچه ها از مدرسه آمده بودند . پسر کوچکم فوری دوید پیش معلمش 

که حسین آقا هم رفتند . همان روز عصر  که از او احوالی بپرسد من هم ناهار بچه ها را دادم . از پشت پنجره دیدم

مقداری فرنی درست کردم و مقداری هم سوپ که از ظهر بود، گذاشتم داخل سینی و دادم به پسرم برایش ببرد . 

ولی هنوز قدم اول را برنداشته بود که کاسه از داخل آن لیز خورد که آن را گفتم و مجبور شدم خودم ببرم . چادرم 

ی را برداشتم و از پله های باال رفتم . در زدم و وارد شدم . بهرام خوابیده بود و یک مجله جوانان را سر کردم و سین

 در دست داشت . با صدای وارد شدن من سرفه ای کرد و یااهلل گفت . حالش را پرسیدم . 

 گفت : تب دارم . 

 مانده بود و نتوانست .  نشان می داد که سخت مریض است . خواست بلند شده و بنشیند . لحاف زیرش

 گفتم : بلند نشید خواهش می کنم . راحت باشید . 

در بیرون از اتاق سرما و طوفان بیداد می کرد . من کمی بخاری ذغالی را شعله ور کردم . سپس با کمال حسن نیت 

کرد که به او کمک در کنارش روی زانو نشستم و سوپ و فرنی را که آورده بودم به ایشان دادم . از من خواهش 

کنم چون نمی توانست کاسه را در دست بگیرد . نمی دانم حس نوعدوستی بود یا این که از معلم بچه هایم بود! نمی 

توانستم کمکش نکنم . کاسه ی سوپ را در دست گرفتم و در مقابل او نگه داشتم و ایشان با قاشق جرعه جرعه میل 

چهره ام مشاهده کردم . با دو چشم درشت و تب آلود مرا می نگریست . از  کردند . ناگهان نگاه های بهرام را در

این نگاه به خودم لرزیدم .  . گفتم : ببخشید لطفا کاسه را بگیرید، من باید بروم . شام بچه ها دیر شده . سرم را باال 

ما یک فرشته اید . از او کردم که بلند شوم چادر از سرم افتاد . شرمم شد که موهای عریان مرا دید . گفت : ش

خواستم تا موقع خواب اتاق را همچنان گرم نگهدارد . خداحافظب کرده و خواستم اتاق را ترک کنم . صدایم زد و 

گفت می شه کاسه را گرفته و کناری بگذارید؟ ناچار برگشتم و خم شدم که کاسه را از دستش بگیرم . دستم را 

را ول نکرد و روی لبهای داغش برد و بوسید . دستهایش لرزشی خفیف  گرفت از وحشت آخی گفتم ولی او دستم
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داشت و رنگ پریده بود . به نفس نفس افتاده بود و گفت من چطور می توانم محبت شما را جبران کنم . من دستم را 

رید های خاز دستش کشیدم و از اتاق خارج شدم . پیش بچه ها رفتم . پسر کوچکم از این که معلمش مریض بود کار

و آوردن نفت و ذغال را به عهده گرفته بود . گفت : مادر اتاق آقا معلم گرم است یا نه؟ گفتم : آره دخترم . پرسید : 

 پس می شه برم پیشش اشکاالت درسی ام را بپرسم؟ گفتم : نه . 

 تم . بهرام خواب بود .آن روز گذشت، فردا صبح که بچه ها را راهی مدرسه کردم با صبحانه ای مفصل به دیدنش رف

به طور غریزی فکر کردم که نکنه مرده وگرنه با سر و صدایی که من وارد اتاق شده بودم باید بیدار می شد . این بود 

که جلو رفتم تا ببینم چه وضعی دارد . دستم را روی پیشانی اش گذاشتم . از تب می سوخت . بیدار شد و گفت : شما 

 های شما خیلی خنکه . باز که به زحمت افتادید، اگر دکتر برم بهتره .  چقدر مهربان هستید . دست

گفتم : فعال مقداری ناشتایی میل کنید . با کمی حرکت دستم را گرفت و مرا به سمت خود کشاند . احساس عجیبی به 

بهرام سر نزدم . به بچه من دست داد . نمی دانستم چکار باید بکنم . چادرم را برداشتم و از اتاق خارج شد . ظهر به 

ها گفتم بهش سر بزنند . وقتی برگشتند،شنیدم که حالش بدتر شده . سراغ دکتر فرستادم . شوهرم با ماشین جیپ 

دکتر را بر بالینش آورد . تمام داروهایش را از شهر فراهم کردیم . آرام نگرفتم با یک سینی سوپ مرغ و مقداری 

کرده بودم پیشش رفتم . چشم به در منتظر من بود . با دینم سالمی کرد و کمپوت که از هلوی خشک شده درست 

گفت خانم پروانه کمی برایم صحبت کنید . گفتم چه صحبتی آقا بهرام؟ شما حالتان خوب نیست . بهتره که 

وی می  یاستراحت کنید نگاهش کردم چهارشانه، بلند قد با گونه های استخوانی که دندان های بسیار زیبا در چهره 

 درخشید . جلو رفتم و گفتم : آیا قصد ندارید به خانواده ات اطالع دهید که به دیدارت بیایند؟

 گفت : نه . 

مدتی از این در و آن در صحبت کردیم تا حرف هایمان به شما رسید که مدیریت در ده بی نظیر است . بهرام می 

ا و مساعدت هایی که توسط شما به خانواده ها می شد، صحبت گفت : یک ده هست و خانم المیرا . و از مهربانی شم

کردیم . صحبت مان که تمام شد خواستم خداحافظی کنم . گفت لیوانآب را به من بدهید و این کلمه را بدون هیچ 

ببخشید و معذتی ادا کرد . لیوان را به دستش دادم . دستم را گرفت و مرا بی پروا به سمت خودش کشید . چرا 

استم فریاد بزنم؟ چرا خواستم به او پرخاش کنم؟ نمی دانم چرا این طور شد؟ چرا؟ و هنوز هم که هنوز است نخو

نتوانستم به این چراها پاسخ بدهم . چادرم را که به زمین پخش شده بود برداشتم و با قدم های تند و لرزان و دلی 

ها خداحافظی می کردم که دیدم بهرام لباس پوشیده و شال  لبریز از طوفان به خانه رفتم . فردا از پشن پنجره با بچه

گردن بسته به طرف مدرسه به راف افتاده است . طوفانی که عالوه بر احساساتم، زندگیم را هم ویران کرده بود . 

 از پدر بچه ها یم مردی نجیب و یک خان زاده بود که رعیت ها بسیار احترامش را نگه می داشتند . از در وارد شد و

حال آقا معلم پرسید . نمی دانم چرا زبانم ناگهان بند آمد و تپق افتادم . گفتم : خوب شده، امروز با بچه ها به مدرسه 

رفت . شوهرم را که شانزده سال از من بزرگتر و مردی آبرومند بود بسیار دوست داشتم ولی طوفانی که به پا شده 

ماجرایی به بزرگی جدایی و آبروریزی و سلب آسایش و آرامش در بود دامن او را نیز می گرفت . می رفت تا 

خانواده ی خان فراهم کند . من تا کالس سوم دبیرستان درس خواندم . شعری را از دوران اول دبیرستان حفظ کرده 

 بودم که با وضعیت من جور در می آمد . 

 چون پرتو ماه آیم و چون سایه ی دیوار

 نتوانمگاهی ز سر کوی تو رفتن 
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 و این را زمزمه می کردم . 

بهرام می گفت چه وردی می خوانی . این شعر را برایش گفتم و او هم آن را نوشت . از آن به بعد هر روز بو را به 

نوعی ندا می دادم که بهانه ای از جلوی پنجره ام رد شود تا ببینمش . شعر من باعث شد تا او هرازگاهی برایم نامه 

 وانه نامه ها را از کیفش بیرون آورد و به من داد تا سر فرصت بخوانم . بنویسد . پر

نامه ها را از او گرفتم و از وی خواستم تا برود بخوابد و بقیه داستان را به فردا موکول کند . با حوصله و اشتیاقی 

 وصف ناپذیر شروع به خواندن نامه ها می کنم . اولین نامه چنین نگاشته شده بود : 

پروانه وقتی مرا فرا می خوانی همه چیز را فراموش می کنم . می بینم که حالت عادی خود را حفظ کرده است . چون 

همیشه با آهنگی مشخصی ثانیه ها را پشت سر می گذراد . اما بیچاره دل من که چه می لرزد . نمی ترسد که می لرزد 

ید می دهد که تحمل کن چون به دیدن جانان می روی . می . زیر سنگینی بار عشق یارای ایستادن ندارد . خود نو

رومی تا ماهروئی که چهره ی خود را از قاب پنجره ی اتاقش به نمایش گذاشته اسن بنگری . به خدا گام هایم 

سست، قلبم ایست می کند . چشمانم خیره می ماند . آهنگ حرکتم تغییر می کند . حتما تا به حال در مراسم رژه 

شته ای . وقتی که گروه موزیک حرکت یکنواخت و موزون را در گروهی جلوه گر می سازد زیبا و تماشایی شرکت دا

است . بر سکوی آنان که سان می بینند، می رسند و سر را به آن سمت بر می گردانند . و پس از چندین قدم دوباره 

رده است به محض رسیدن به اولین پیچ خانه ات به حالت عادی بر می گردند . اما زمانی که دلم عزم دیدار تو را ک

بدون آن که فرمانی از فرماندهی صادر شود و موزیک و رژه و سان و بیننده ای باشد نظر را به راست می گردانم . 

در آغاز خانه ات با گام های مصمم و آهنگی موزون دار پیش می آیم . هرچه نزدیکتر می شوم فاصله قدم های کوتاه 

ر می کنی خود را آن چنان محو تماشای تو می بینم که در یک کالم می گویم همه چیز را از من می ربائی . تر . باو

دوست دارم بایستم اما نمی توانم . یعنی می توانم اما نمی خواهم که ماللی بر خاطرات رخنه کند . می روم نه آن 

انگار کسی که جانش را از وجودش سفر می کند . می روم،  چنان شتابان که آمدم بلکه لنگان لنگان . . . وا رفته . . .

افسرده، غمگین با یاد تو که در میان پنجره اتاقت چون ماهی در آسمان می درخشی . می دانی که دوستت دارم و می 

 دانی که هر لحظه حلقه ی عشقت بر گلویم تنگ تر می شود . 

نگ زنم . شاید به حریمت رسم و آنگاه که به آرزویم رسیده پس طنابی از حفاظ پنجره ات آویزان کن تا بر آن چ

 باشم . و این عهدی است که با تو بسته ام . 

 قربانت بهرام . 

 به یاد بهرام افتادم که زمانی همکارم بود . چقدر خوش تیپ، سر به زیر، میتن ولی همیشه افسرده بود . 

باید از یکی از استادانم جزوه می گرفتم . از این که واحدهایم را صبح فردا طبق معمول باید به دانشکده می رفتم . 

غیر حضوری گرفته بودم مشکلی در کار نبود که پروانه هم همراه باشد . وقتی از کرج به تهران برگشتیم ناهار را 

م . دیبیرون خوردیم و ساعت سه به دفتر وکالت رفتیم . طبق معمول هر روز ساعت هقت دفتر وکالت را ترک کر

رفتیم به سمت مخابرات، پروانه گفت ما دیگر در ده نیستیم در خود عجب شیر زندگی می کنیم . او با بچه هایش 

تلفنی حرف زد و خیالش راحت شد . شب هنگام طبق معمول هر شب ضمن خوردن شام دنباله ی صحبت هایش را 

ی ککردم که دختر پروانه به بهرام و جواب نامه های ادامه می داد و من نامه های دیگر را که در دستم بود مطالعه م

 بهرام به او که بسیار محافظه کارانه نوشته شده بود : 
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سالم . بایاد تو آغاز می کنم آنچه را می نویسم با تو نوشته ام . طوفان های زمان آرام گرفتند . تندبار حوادث به 

ی تیره و تار کنار کشیدند . گنجشکان صحرایی نغمه سر نسیمی مبدل گشت . افق خاطرات جلوه گری کرد . ابرها

دادتد و جلوه و جمال طبیعت را ستودند . چرا؟ چون بهار آمد . به رسم آئین سفره ی هفت سین گسترده شد . درون 

تنگی بلورین ماهی قشنگی رقص کنان فضای این سفره رنگین را جلوه ای خاص می داد . نمی دانم چرا بدون اینکه 

این چیزها را نگاه کنم دل در گرو ماهی قشنگی که با حرکت زیبایش موجی بر آب می انداخت گذاشته بودم .  دیگر

با اینکه نمی دانستم آنکه در دل دریائی من خانه گزیده است ماهی نازنینی است که بعد از سپری شدن اندک زمانی 

گ برایم واژه ای زیبا و دوست داشتنی شده است . نامش را با طنین صدای قشنگش برایم بازگو کرد . این اسم قشن

بدان که اگر آگاه شوم به پاس اسم مقدس تو کسی قصد صید ماهی را داشته باشد از خدا می خواهم که دست های او 

بیجان و قایق صیدش اسیر طوفان گردد . چرا می خواهد موجودی را که نامش با اسم محبوب من یگانگی دارد به دام 

از من خواستی خوابت را تعبیر کنم . نازنینم بلندی کوه قامت توست ـ غار دهلیز قلب ـ سردی هوا لرزش  اندازد .

بزرگی عشق ـ خفاش ها پیام آور عشق بودند که می خواستند صدای لرزان عاشقی بی قرار را که در غل و زنجیر 

 و در آغوشش جا گرفتی سنگینی بار عشق وعشق تو در انتهای غار نشسته است به تو برسانند زیرا دیدی تا آمدی 

حرارت سوزان درونم آنچنان تو را در آتش کشید و از خود بی خود کرد که عالم رویایی خواب را رها کردی و 

 دیدگان زیبایت را با عالم بیداری آشنا ساختی ای محبوب ترینم . 

 دوش در خواب لب نوش تو را بوسیدم

 ری ما . خواب ما به بود از عالم بیدا

 

 گفتم : خوب کجا بودیم؟

 از همانجا که قطع کرده شروع به صحبت کرد . 

گفت : تصمیم گرفتم خانه ی شوهرم را مدتی ترک کنم و به منزل پدرم بروم تا شاید از طوفانی که گرفتار آن شده 

ماه این طوفان به اوج خود رسیده بودم نجات یابم . ولی هیچ علت و دلیلی برای ترک خانه ی خان نیافتم . بعد از نه 

بود و من از شوهرم تقاضای طالق کردم . انقالبی در خانواده ام شد . چون آبروی شوهرم مطرح بود . بی سر و صدا او 

 را ترک کردم و بچه ها را به همراه آوردم . به خانه ی پدرم امدم و با بهرام ازدوج کردم . 

را از دهان پروانه شنیدم، سرم گیج رفت . چهره ی بهرام را درست مانند « کردم با بهرام ازدواج» من وقتی کلمه ی 

دایره ای که از تنه ی درخت بیرون آمده باشد تداعی کردم . چقدر ذلیل بود . پس او به خاطر این ماجرا هر روز در 

یل نمی کرد . حاال می فهمم مدرسه با من مسئله داشت . حاال فهمیدم چرا تا دیروقت در مدرسه بود و کالسش را تعط

چرا غیبت داشت . چرا بچه ها افت تحصیلی داشتند و سرانجام موقع امتحانات ثلث ناگهان همه قبول می شدند . 

بازرس می آمد و از من به عنوان مدیر مدرسه انتقاد می کرد . با بهرام همواره بحث و جدل داشتم و اکنون به راز او 

مان خیلی از مسائل را به دست فراموشی می سپارد ولی خیلی چیزها را هم به یاد می پی می بردم . گرچه گذشت ز

 آورد . 

شکی نیست که من دوباره بهرام را خواهم دید . داستانی که پروانه شروع کرده بود پایانش به کجا می انجامید . این 

 خواب رفتیم .  خود برایم معمائی شده بود . آن شب تا ساعت سه صبح صحبت کردیم سپس به
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صبح که از خواب بیدار شدم چشم به آسمان دوختم و خدا را جستجو کردم و با عمق وجودم ندا سر دادم که ای 

خالق هستی! ای خدای مهربان! این همه مهر و محبت را از چه رو در قلب انسان گذاشته ای که با یک کرشمه عاشق 

سپس تنفر و کینه را ز چه رو در مقابل عشق قرار دادی که از می شود و زجر شیرین عشق را به جان می خرد . 

 شراره های آن آتش زبانه می کشد و آشیانه ها بر باد می رود . خدای خوب من! چرا؟ آخر چرا؟!

پروانه را که هنوز در خواب بود نگاه می کردم . زیبائی وحشی او دوست داشتنی بود . چقدر ساده دل بود . چطور 

 به خاطر یک عشق بی سر انجام خانه و کاشانه اش را ویران کند .  توانسته بود

در این اندیشه بودم که پروانه غلطی زد و پلک هایش را گشود . مرا در مقابل پنجره ایستاده دید . گفت : چقدر زود 

 بیدار شدید . 

 گفتم : تو بخواب . 

 گفته هایم درد آوردم .  گفت : نه دیگه بیدار شدم . راستی ببخشید دیشب سرت را با

گفتم : نه ابدا این طور نیست . بلکه تو به حدی مرا شیفته گفته هایت کردی تا نفهمم آخر ماجرایت به کجا می کشید 

 ولت نمی کنم که هیچ، کمکت هم نخواهم کرد . 

 تا خواست بقیه ی صحبت را شروع کند، گفتم بگذار برای شب، وقتی که از محکمه برگشتیم . 

ساعت هفت و نیم به سالن غذاخوری رفتیم و صبحانه خوردیم . اغلب بچه ها می گفتند خاله خانم چقدر خوشگل 

است چون تکیه کالم من خاله پروانه بود . چرا که به این عنوان اجازه ی اقامتش را در پانسیون گرفته بودم . باز طبق 

تختم دراز کشیدم و کتابی را مرور کردم . پروانه مشغول  معمول به اتاق برگشتیم . تا ظهر خیلی وقت بود . روی

مرتب کردن لباسهایش بود . نمی دانم چرا نوشته های کتاب را نمی خواندم . همه اش به گذشته فکر می کردم . به 

 و دوران خدمت دو ساله ام، به روزهای خاطره انگیزی که در آنجا گذشته بود . به پایان یک روز قشنگ که از مدرسه

بچه ها به امید دیدار فردا جدا می شدم . به افق روستا که االهه ی غروب از باالی تخت نیمرنگ خود تبسم کنان 

جهان آرام را بدرود می گفت . به گوسفندان خواب آلود که در سایه ی روشن شامگاهان از میان چمنزارهای 

آنان با آهنگی موزون آهنگ بدرود روز را می پهناوری به سوی خوابگاه خود روان بودند و صدای زنگوله های 

نواخت . به آخرین تابستانی که در آن روستا بودم، به فرش چمنی که همه جا را در برگرفته بود . شوق دوباره دیدن 

 همه ی اینها تبسمی را بر گونه ام جاری می ساخت . 

روز ساعت هفت محکمه را ترک گفته و شام بعدازظهر ساعت سه در دفتر وکالت آقای دلیر بودم و طبق معمول هر 

 به یک رستوران رفته سپس به پانسیون برگشتیم . نامه ای دیگر در دستم بود و مطالعه می کردم .

 

بغض در گلویم نشسته و دیده ها در انتظار یافتن فرصتی برای گریستن . دل در کالبد وجودم چون قایقی در دل 

قده دل بگشایم و نه یارای این را که سیالب اشک جاری کنم زیرا هر دو فاش می طوفان سرگردان . نه می توانم ع

گویند آنچه را در وجودم خانه گزیده است . پس با لبهای بسته و دلی شکسته سخن می گویم حال نه کسی از آه 

خن می گویم و درد سینه سوزم خبردار می شود و نه هق هق گریه هایم را می شنود . باور کن آنقدر آهسته با دلم س

دل می کنم که گاهی متوجه می شوم سینه ام چون بادکنکی باد می کند که همنشینان حالت دگرگونی مرا می بینند . 

 اگر بپرسند نمی دانم چه پاسخی خواهم داد . آیا مجبور خواهم شد اعتراف کنم؟
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 چون اگر بدانند دیگر من نیستم آنکه بودم و آیا اسرار بزرگی که در دلم نهفته است می توانم بازبگویم؟ نه هرگز .

 ندانم کیستم آنکه خواهم بود!

 

 پروانه که اشتیاق و عطش من را می دید، دنباله ی داستان زندگیش را شروع می کرد . 

 گفت : بهرام دیگر مانند روز های اول نبود . رفته رفته بداخالق می شد . بهانه می گرفت وقتی با من صحبت می کرد

به چشمانم نگاه نمی کرد . تمام این مسائل را به حساب جوانی و اختالف سنمان می گذاشتم . بسیار دیر به منزل می 

آمد . چون از ازدواج من او کسی جز خانواده ی من خبر نداشت به همین خاطر نمی توانستم زیاد در زندگیش 

 کنجکاوی به خرج دهم . 

مام می شد مجبور بود محل زندگی دائم خود را انتخاب کند . می گفت پایان چون دوره ی دو ساله خدمت بهرام ت

خدمتم را که گرفتم به تهران می رویم و خیلی چیزهایی دیگر که اوایل با شهامت و صداقت ببیان می کرد ولی این 

ز روز ظهر برای ناهابار دیگر صحبت از آینده نبود . حتی می گفت مادرم نباید از ازدواح من و تو بویی ببرد . یک 

ایراد گرفت و با قهر خانه را ترک کرد . من هنوز در شگفت بودم . غذا که ایرادی نداشت . چی شده؟ از دخترم هم 

خبر نداشتم . گاهی از دبیرستان یک راست به مدرسه ی بهرام می رفت تا ریاضی کار کند . یک روز دخترم دیر 

تا خانه ی ما چهارصد متر بیشتر فاصله نداشت . بهرام و دخترم را دیدم که  کرده بود . رفتم مدرسه دنبالش . مدرسه

به طرف خانه می ایند . هر سه با هم برگشتیم . همان شب بهرام گفت : پروانه من چند روز دیگر به تهران خواهم 

وضوع مادیات هست رفت . این مطلب مرا نگران ساخت . پدرم که از رفتن او با خبر شد گفت : بهرام! پسرم اگر م

من کمکت ی کنم چون تو زندگی دخترم را به هم زدی، ترک کردن این زن روا نیست . ما آبرو داریم . بهرام بدون 

 هیچ کالمی راهی مدرسه شد و بدین طریق یا دیر می آمد یا بهانه می گرفت . 

م می گذشت . یک روز خانه تکانی می دخترم بزرگم ماریا هیجده سال بیشتر نداشت . شش ماه از ازدواج من و بهرا

کردم که چشمم به یک بسته کاغذ افتاد . آن را برداشتم . نامه هایی که به دست خط بهرام بود . موضوع آنها به من 

مربوط نمی شد . ناگهان قلبم فروریخت و خشکم زد . نای حرکت نداشتم . حتی نمی توانستم اشکی بریزم و سبک 

 شوم . 

ر گلویش شکسته بود . انگار که اشکهایش خشک شده باشد . اشکی برای ریختن نداشت . شاید بغض پروانه د

گذشت زمان باعث شده بود به خودش بیاید اکنون فقط به فکر چاره بود . ولی از گفتن این مسائل هم باکی نداشت و 

 راحت صحبت می کرد . و من این نامه را از بهرام می خواندم : 

ت دیگر کاروان خواب از چشمان من کوچ کردند . دلم شبیه ویرانه ای می ماند . آسایش معنایی ندارد . با اولین نگاه

خنده غریبانه نگاهم می کند . پاهایم یارای حرکت ندارند . ولی با این همه به خود می بالم زیرا احساس می کنم نطفه 

دوباره افسانه هائی که در کتاب ها خوانده ام به  ی وجودم دوباره در رحم گیتی جان گرفته است . احساس می کنم

یقین مبدل گشته و در گوشم زمزمه می کنند بنال چون نی از تنهائی، از غربت، از عشق از شرری که سینه ات را می 

سوزاند و تاب و توان را از وجودت می گیرد . چون مجنون به یاد لیلی آواره کوه و دشت می شوی از مردم گریزانی 

ا همه چیز در عشق به او و وجود او می بینی . راست می گویند زیرا تمام لحظه هایم توئی . افکارم به جز سوی تو زیر

به جهت دیگری سوق نمی یابد . حال که صدای زیبای تو را می شنوم این چنین دیوانه وار به خود می پیچم . پس اگر 

 یش انتخاب کنم . ای محبوب نازنینم!بر وحود نازنینت دست یابم نمی دانم چه واژه ای برا
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پروانه گفت : وقتی نامه ها را خواندم به فکر راه چاره افتادم . اول گفتم نه دیر شده شاید که دیگر دخترم دوشیزه 

نباشد . شاید فقط به نامه ختم شده . شاید حامله است . شاید فرار کند . شاید و هزاران شاید دیگر که نتوانستم پاسخ 

. عصر بود . ساعت از شش گذشته بود . به طرف مدرسه به راه افتادم . چراغ مدرسه روشن بود . از پشت  دهم

پنجره تخته سیاه را دیدم که نوشته هایش درس ریاضی بود . پس این ها کجایند؟! جلو رفتم . خبری نبود . از پشت 

دو موجود را در سایه ی نیمه روشن مشاهده کردم  پنجره کالس دیگری را نگاه کردم، نبودند . جلوتر رفتم . ناگهان

. تنگ یکدیگر را در آغوش گرفته بودند . این درست همان بالیی بود که حدس می زدم بر سرم آمده بود . نفسم در 

نمی آمد . حالت خفگی به من دست داد . نتوانستم چشم از دیده بردارم . حتی پلک هم نمی زدم . بهرام بود، بهرامی 

اشقش بودم و زندگیم را به پایش ریخته بودم . این دختر من بود که در بغل شوهرم بود . خدایا این چه خاکی که ع

بود که با دست خودم بر سرم ریخته بودم . هر دو را از نیمرخ می دیدم . حواسشان به خودشان بود . من دیگر 

شنیدم . دیگر هیچ نفهمیدم . زمانی که چشم باز چشمانم سیاهی رفت . فقط صدای افتادنم را بر روی سنگفرش زمین 

کردم دیدم در منزل هستم و در اطرافم جز بهرام کس دیگری نیست . دیگر الل شده بودم . حرفی نداشتم . حتی 

نگاهش هم نکردم . او نیز با من حرفی نداشت . هیچ نگفت . من هم نگفتم چرا؟ حاال دیگر علت مراجعت او را به 

. پیش وجدان خود احساس خجلت می کردم . سخت پشیمان بودم . چقدر اشتباه کردم . ساعت چهار تهران دانستم 

صبح صدای در را شنیدم . او رفت و راه تهران را در پیش گرفت و من زیر بار مسئولیتی دردناک به همراه ظلمی که 

ه ماه است که از بهرام خبری نیست . آمده بر خود و خانواده ام روا داشته بودم قرار گرفتم . به تهران آمدم اکنون س

ام تا وکیل بگیرم، تا با بهرام صحبت کنم . او را به سر زندگی ام برگردانم یا طالقم را بگیرم . وقتی پروانه حرف 

هایش را زد و اشک هایش را گه مانند سیالب جاری شده بود پاک کرد و با گوشه ش چادرش که از پاک کردن 

 بود لب های خشکیده اش را تر کرد .  اشک هایش خیس شده

ساعت دو بعدازظهر بود . بعد از صرف ناهار به دفتر وکالت برگشتم . آقایی را که برای تخلیه مستاجرش با وکیل 

کار داشت راهنمایی کردم و پیش پروانه برگشتم . کار پروانه مشکل بسیار بزرگی بود که با احساس و عاطفه توام 

چیزی نبود که با قانون بتواند آن را حل کرد . اگر قانون نتواند عادالنه قضاوت کند حق یکی از شده بود . مشکلش 

 اینها ضایع خواهد شد . 

ماجرا را به طور خالصه برای آقای وکیل شرح دادم . قرار شد یک اخطار قانونی برایش بفرستیم و او را احضار کرده 

قمند شده بودم تا پایان ماجرا پیش بروم . اول پیشنهاد کردم که پروانه به تا مسئله را پیگیری کنیم . من شدیدا عال

منزل مادر بهرام رفته و به عنوان همسر بهرام خودش را معرفی کند و اگر شوهرش او را می خواهد همانجا بماند و 

یک : مادر یا دختر را زندگی کند . بعد نظرم عوض شد . گفتم بهرام را فراخوانده و از او سوال می کنیم که کدام 

انتخاب می کند . قطعا وجدانی هم مطرح است نباید احساسات پسر بیست و پنج ساله را نادیده بگیرمی و اگر بهرام 

مرا ببیند جی؟! شاید عاقالنه عمل کند . آیا او پیش من شرمنده خواهد شد . شب به فکر فوو رفتم و یاد یکی از 

ت افتا دم . به قدری درگیر این ماجرا شده بودم که صبح اولین کارم این بودکه دوستانم که در مجله مطلب می نوش

قضیه را برای او مطرح کنم . توسط اونیزهمین کارراهم کردم . طبق یک نقشه قبلی بهرام را به اتفاق پروانه به دفتر 

دانه اش را بشکند وگریه کند . مجله فراخو اندیم . اینجا بودکه با دیدن من بهرام بغض کرد نه می توانست غرور مر

و نه اشتیاقدیدار با من را ابرازدارد . پیش دستی کردم ونگاهم درنگاهش ثابت شد و أنگاه قطره های اشک مانند 
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رودخانه طغیان کرد گفتم این اشکهای شوق و ازدیدن من است یاکه . . . سکوت معنی داری حکم فرما شد و هنگام 

 ی کشید . احوا لپرسی او فقط خجالت م

 گفتم : دست شما درد نکند . به عنوان یک همکار حتی راضی نشدی یک استکان چای ازدواجت را بنوشیم . 

 گفت : در این مورد اصال صحبت نکنید . 

نشستمان بیش از دو ساعت طول کشید تا این که از بهرام خواسته شد تا نظرش را در مورد مسئله ای که پیش آمده 

بهرام گفت من باید فکرکنم . آن شب با خاطره ای به یاد ماندنی دفتر مجله را ترک کر دیم . من،پروانه و  بیان کند .

بهرام را به رستورانی که پاتوق همیشگی ما بود بردم . صالحه را در أنجا دیدم او ازکشورش برگشته بود . جمع ما 

. من با معرفی بهرام به عنوان همکار دوره  گرمی بیشتری به خود گرفت صالحه از پدر و مادرش تعریف کرد

سربازیم و پروانه، ماجرای آنها را خیلی سربسته بر ایش بازگو کردم . بیار عالقه مند شدکه ببیند آخر این قضیه به 

 کجا می کشد . 

اشیدن زندگی بهرام با من درد دل کرد . برایم گریه کرد از این که عاشق دختر پروانه است و اما به خاطر از هم پ

این مطالب که بهرام به من پروانه وجدانش اجازه نمی دهد، آینده ای غیر ازسعادت پروانه ساخته شود . صالحه از 

 می گفت اگاهی نداشت . خیلی کنجکاو شده بود . گفت بیا شرط ببندیم که بهرام مادر را انتخاب می کند یا دختر را . 

 گفتم : سر چی؟ 

 هار درکلوپ شاهنشاهی . گفت : سر یک نا

در نشست دوم که با حضور سردبیر و مشاور امور خانواده و دیگر روان شناسان که در دفتر مجله شکل گرفت . 

بهرام گفت من تمام ماجرا را برای مادرم که در اینجا حضور دارد اعتراف کردم . و او نیز راهنمایی ام کرد . اینجا 

ه بودکه بهرام چه تصمیمی می گیرد . بعد از تب و تاب فراوان و فکرهای زیاد بودکه نفس ما در سینه حبس شد

آخرین اظهاراتش را این گونه بیان کرد که با سرنوشت پروانه نمی توانم بازی کنم . او فعأل همسر قانونی من است و 

اتفاقش از سر خواهم گرفت به امید من زندگی می کند . اگر مرا ببخشد چون دوستش دارم زندگی او را در تهران به 

 . در دست بهرام کاغذی را مشاهده کردم . او آن را به پروانه داد . 

ی که خداوند در وجود هر یک از تقدیر و سرنوشت چنین خواست . نه هوی و هوس است نه شهوتپرستی . غریزه ا

 ه درکالبد انسان وجود دارد یاخته ایمخلوقاتش به ودیعت سپرده است شاید به خیال من از میان میلیون ها سلولی ک

به دهلیز دل رساند و در آنجا مأواگزیند . او هم خود را با عشق به معرض نمایش می گذارد . می کوشد تا خود را 

پرورش میابد تا به طریقی دیگرنقش خویش را بازی کند . حالید او تأثیرپذیراست . گاهی متأثرمی شود و زمانی 

ر آغوش می گیرد . وجه تمایزی میان این دو حالت است هم شادی و هم غم . اما هردو نشأت دمستانه شادی را 

گرفته از دل است که وجود انسان را چگونه به تسخیرخود درآورد . آری باید پذیرفت واقعیت را هرگزنمی توان 

پس مرا دریاب که چگونه انکار نمود . عشق و دوست داشتن جدأ زیبا ست و درکنارش غمی جانگاه و بی الیم . 

بر جای نمی ماند درهجرانت و در عشقت می سوزم و از این سوختن به خود می بالم . می بالم چون خاکسترم بیهوده 

. چون ریشه عشق آتشینم هرگز نخواهد سوخت و بدان چون باران خالق عشق فرود آید دوباره نهال عشقم سر بر 

 یرد و مصداق حالتی دارد که بگویم اسمان ساید و فریاد زندکه عشق نمی م

همه دست زدند و تبریک گفتند . تصمیم ثبت است بر جریده عالم دوام م  هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق 

جمع بر این شد دختر پروانه با داشتن خواستگاران زیادی که دارد و با اعترا فات بهرام که هرگز به دختر خیانت 
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رام و زنش أشتی صورت گرفت و آنان دست در دست هم به اتفاق مادر بهرام از دفتر مجله نکرده است، بین به

 خارج شدند و به سوی خانه برای شروع یک زندگی مشترک حرکت کردند . 

 فردای آن روز آقای وکیل عذر مرا میزخواست چرا که معتقد بود محکمه اش جای تهیه سوژه برای مجالت نیست .

 

ریبأ روال عادی خود را طی می کرد و با سرگرم کردن خود به درس و دانشکده زمان سپری می شد . زندگی من تق

در آن سال بنا به پیشنهاد دوستان و نزدیکان، خود را در انتخاب دختران شایسته ایران کاندید کردم . روزی که 

د منظوره برگزار می شد شرکت داشت . ملکه مادر برای دیدن دختران شایسته که در هتل شرایتون با تاالر های چن

که دستم را به نشانه امتیاز برتر بلند کرده بود با لباس سبزو بلند در روی صحنه ظاهر شدم . «ا»من توسط خانم لیال 

شومنی گرداننده برنامه بود و تلویزیون هم مراسم را پخش می کرد این شومن با شوخی و خنده های خاص خود به 

مجید های انچنانی مراسم را اداره می کرد . تمام دوشیزگان هر کدام ازاستا نهای مختلف و با همراه تعریف و ت

معرفی سن ، تحصیل ، هنر، زیبا یی و دیگر محاسناتشان که توسط گوینده ای از پشت بلندگو اعالم می شد به روی 

ه انجام گرفت و همگی از مقابلش رژه صحنه می آمدند . طبق برنامه ازقبل طراحی شده مراسم سان در برابر مادر شا

و  رخت کن برای تعویض لباسرفتیم . تمام این برنامه ها مرا شاد و مسرور ساخته بود . برگشت یکایک دختران به 

تالش آرایشگرانی که هرکدام به نوبه خود برای زیبا جلوه دادن هرچه بیشرکاندیدای موردنظر خود می کردند 

ای براضطرابی که قلب از طپش باز می ایستد تا نفر اول اعالم شود . توام با هیجان فراوان دیدنی بود . حال لحظه ه

تمام دختران را در برگرفته بود و من با سادگی و غرور و با اعتماد به نفس در انتظار اعالم نتایج بودم که خانمی خود 

وسید و برایم آرزوی موفقیت کرد . چند دقیقه را اعال یی معرفی کرد و مرا به پیش ملکه مادرفراخواند ملکه مرا ب

درکنارش جای گرفتم با معرفی دختر شایسته ایران ختم برنامه اعالم شد . دست بوسی کرده و به رختکن برگشتم . 

این اولین دیدارمن از یک مقام سلطنتی بود . صالحه دست بردار نبود . می گفت من بردم هم دختر شایسته ایران 

ام مادر را انتخاب کرده است . آن شب در هتل یک شب فراموش نشدنی راگذراندیم ، آرزو داشتم شدی و هم بهر

دخترشایسته دنیا باشم چرا که بشر با خاطراتش زندگی می کند . و هر نوجوانی به آرزو های دست نیافتنی هم فکر 

 می کند . 

لوپ ورزشی سد کرج وفتیم تا قایق رانی کنیم . یک روز پنج شنبه به جای این که به کلوپ شاهنشاهی برویم به ک

طبق برناما همیثگی مان سعی ص کر دیم زیاد ول خرجی نکنیم . میزی کنار پنجره مشرف به دریاچه انتخاب کر دیم 

. بعد دستور نوشیدنی دادیم . هنوز نیم ساعتی از استراحت ما در آنجا نمی گذشت که خانم اعال یی را با مرد مسنی 

ه وارد شدند . از همان لحظه ورود مرا دید و مستقیم پیش من آمد . ضمن احوال پرسی تعارف کردیم که دیدیم ک

بنشینند . خانم اعال یی اول از همه سر اپایم را برانداز کرد و سپس لبخندی بر چهره اش نقش بست . سرش را 

آمده، می گفت یک روز باید تو را  نزدیگ گوشم آورد وگفت : تو فوق العاده ای . شاهزاده از تو خیلی خوشش

 پیشش ببرم . آن روز را شما تعیین کنید . اما هرچه زود تر . 

درکنارش اقایی نشسته بود . مردک پیر مانند گربه گرسنه ای که به گوشت خیره شده باشد بِربِرنگاهم می کرد . 

 داشتم ازچشمان هیزش وحشت می کردم . 
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 یکی از بازرگانان و شخصیت« ه»اصأل متوجه نشدم همراهم را معرفی کنم . ایشان آقای خانم اعال یی گفت : ببخشید 

های سرشناس کشورند . دوباره گفت : آه خدای من چقدر دستپاچه شدم ، نمی دونم از چشمان شما تعریف کنم یا 

 ابت می کنند . از اندام زیبایتان . چه هیکلی دار ید . زیبا یی شما بی نظیراست . خیلی ها با شما رق

برابر نمی بینم . این تعریف و تمجید « و»اینجا بودکه من به حرف آمده وگفتم : خانم اعال یی من خودم را با دوشیزه 

شایسته ایشان است . واقعأ هم استحقاقش را داشتند . امیدوارم که ایشان هم در زندگی شخصی شان نیز همواره اول 

 و موفق باشند . 

 از من پرسید که این خانم کیست و ازکجا می شناسمش .  صالحه آهسته

 دیگر هیچ . گفتم : روز جشن انتخاب دختران شایسته با ایشان آشنا شدم و 

 گفتم : خانم اعال یی چه تصادفی شما کجا و اینجا کجا؟ 

ردم آدرس خوابگاه سؤال کگفت : خیلی دوست داشتم شما را ببینم . رفتم پانسیول گفتند تشریف ندارید و از دفتر

 اینجا را دادند . 

تعجب کردم . یعنی چی؟ این خانم با من چه کاردارد؟ ازکجا رد منوگرفته ، این همه راه برای چه منظوری آمده 

است . مانده بودم چی بگویم . به نظرم خانم محترمی می رسید . به خصوص که دست راست شاهزاده هم بود . 

 ن فکر بودم که خانم اعالیی خطاب به هر دوی ماگفت : دوست دارید عضوکلوپ شوید؟ کنجکاو شدم . در ای

 بودجه نداریم تا این ول خرجی ها را بکنیم . صالحه همیشه حاضر جواب بود . گفت : ما دانشجو هستیم! 

ید . من ولش را نکناقایی که همراه خانم بود و تا آن لحظه ساکت نشسته بود لب به سخن گشود وگفت : شما فکر پ

دوستدار علم هستم . به دانشجوها کمک می کنم . مدرسه می سازم . اخیرأ شهرکی ساختم با فضای ورزشی . از این 

 قبیل کارها برای همنوعان شما زیاد کردم . 

حات فریبه طور خودکار حرف می زد . سرانجام گفت هفته ای دو روز از اسکی روی آب گرفته تا قایق رانی ودیگر ت

 سالم . نگران رفت و برگشت تان هم نباشید

 صالح گفت : الی نظر تو چیه؟ 

من به ورزشی تنیس عالقه داشتم و در دانشکده تنیس بازی می کردم . ولی این بار صحبت از اسکی رو ی آب و 

 قایق رانی و دیگر ورزش ها بود . تازه وقتش را نداشتم 

 هر وقت که تو بخواهی مانده بودم که چی بگویم منتظر آره یا نه من بودند .  صالحه گفت : خوب گاهی می آئیم

 گفتم : باشد . 

پس از صرف غذا که پر از مخلفات بود . نگاه من به دور دستها بود به آبی آب سد کرج با قایق های رنگ وارنگش با 

 مردمانی که در حال تفریح بودند . 

 سواری!صالحه گفت : الی بریم قایق 

با دستپایگی از جا بلند شمد و دو دستش را به طور زاویه بازکرد . طوری که به بدن من نخورد . با « ه»ناگهان آقای 

احترام ما را به سوی قایق مخصوصش هدایت کرد . از پله ها پایین رفتیم ومقابل پالژ ایشان از اسکله کوچکی تا 

به جات غریق که با فرمان ایشان به تکاپو افتاده بودند ما را دروسط سد نزدیک قایق رفته و سوار شدیم . دو نفر ن

گردش بردند . موقعی که برگشتیم دیگرساعت نزدیک به شش عصر بود . هنگام بازگشت راحت بودیم چون خانم 
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شاهزاده  جوار اعال یی ما را رساندند وگفت وگویمآن با وی به اینجا ختم شدکه یک روزناهاررا به اتفاق در ضیافتی در

 باشیم . قرار و مدار را به روز سه شنبه موکول کردند . 

روز شنبه من امتحان داشتم و باید به دانشکده می رفتم . روز سه شنبه فرا رسید . طبق برنامه قبلی ساعت دو ونیم 

اشد . گوشی تلفن زنگ زد . صالحه گوشی را برد اشت . ازصحبت هایش متوجه شدم که باید ازطرف چه کسی ب

 راگذاشت خطاب به من گفت : تا ده دقیقه دیگر یک اتومبیل سورمه ای مقابل پانسیون خواهد بود . 

هردو حاصرشدیم . طبق عادت و برنامه خوابگاه برای ترک پانیون ساعت زدیم . همان طورکه گفته بودند ماشین 

رای هردوی ما بازکرد . خانم اعال یی هم جلو نشسته بود مورد نظر در مقابل درپانسیرن بود . راننده پیاده شد ودررا ب

. پایین آمد و هردوی ما را بوسید . سوارشدیم وبه طرف مقصد حرکت کردیم . ازخیابان که مانند تونلی از درخت 

بود پیش رفتیم . به تجریش واز آنجا به خیابان ها و کوچه پس کوچه های پردرخت و ساکتی که محله اعیان نشین 

بود رسیدیم . کاخی بود با دورنمای بسیار زیبا با اتومبیل پنج دقیقه طول کشید تا از درورودی آن تا مقابل ها 

ساختمانش برسیم . بیشترشبیه به پارک بود . بزرگ و تا چشم کار می کرد پر ازگل وگیاه . داخل سالن شدیم 

راهمان به داخل مشایعت کردند . لوسترهای تمام دونفرازمحافظین کاخ مقابل ما تعظیمی کردند وما را به اتفاق هم

کریستال برق می زدند . فرش های نفیس از چهار قطعه صد متری یک دست،کل تاالر را زینت بخشیده بود . وارد 

 بود از یکسالن بزرگی شدیم . آنچه من دیدم از اشیاء وکاالهای عجیب و غریب بود . گوشه ای از سالن مجسمه ای 

به دربارلوئی درکنار میز مشبکی از چوب بلوط که کار استادان همان دوره بود وکنده کاری های آن دوشس متعلق 

چشم را خیره می ساخت . در سمتی دیگر روی قفسه های عریض وکنگره دار بشقاب هایی از آثار هنر مندان ژاپنی 

ه هایی ازکار میناکا ری های برنارد و چینی با تقش و نگارهای رنگارنگ هم چیده شده بودند و درکنار آنها نمون

پالیسی هنرمند معروف گذاشته شده بود . از آنجا گذشته به یک سرسرای بزرگ رسیدیم که ته تاالر بود، چهار پله 

 باال می رفت . در و دیوارها از بهترین اشیاء قیمتی که هرکدام متعلق به کشور خاصی بود، به چشم می خورد . 

وهای گوناگون که بعضی از آنها نقاشی آب رنگ و بعضی مینیاتو ر بودند با یک نگاه فکر بیننده را تعداد زیادی تا بل

به نفیس بودن اشیاء قدیم متوجه می ساختند . درباالی سقف لوستر بسیارزیبای خمره ای شکلی آویزان بود . پرده 

ن نمایان بود . همه جا اشیاء مختلف دیده ها از مخمل ونوس فرانسوی عنابی رنگ با تصاویری ازگل های رز ابریشمی

می شد . قاب های چینی ،گلدان های مذهب کار ساکس و مجسمه ای از نوح سور دیده می شد . در حالی که خانم 

اعال یی آنها را به ما نشان می داد و تعریف می کرد، به قامت بلند و قد خمیده اوکه دقت کردم می دیدم که از حیث 

مار اشیاء ماقبل تاریخ درآمده . همه جا مثل سایه پابه پای ما همراهی مان می کرد . به هرشیئی که قیافه نیز در ش

نگاه من به آن معطوف می شد، فوری شرحی ازنفاست و داستان آوردن آن به ایران و هدیه کردنش از فالن ملکه یا 

 پادشاه یا رئیس جمهور آن کشور به صاحبش را بر ایمان شرح می داد . 

در حین تماشا صالحه به من نزدیک شد وگفت : الی به قیافه خانم اعال یی دقت کن . صالحه نیز مثل من فکر می کرد 

قصر به صورت یک عتیقه درآمده . وقتی به او دقیق شدم واقعأ مثل این بودکه او هم رفته رفته در میان اشیاء درون 

موی پریشان ریخته بود و از میان صورت گرد و آر ایش کرده  بود . روی پیشانی صاف و سیقلی شده اش چند تار

 اش دو چشم کوچک مثل نگاه صرافان رباخوار می درخشید . 

 رو به من کرد وگفت : حاال دیگر خسته شدید بفرماییدکمی استراحت کنید . 
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تمام قدی را مقابل خود  به همراه صالحه که هم گرسنه بود و هم تشنه به طرف سالن نشیمن هدایت شدیم . ائینه

دیدم . لباسی که من وصالحه برتن داشتیم اسپرت بود . کاله وکیفمان راکه بیشتر ازهر چیز ما را شبیه به ماهیگیران 

کرده بود برداشتیم و روی یک آرمیچر لم دادیم . خانم اعال یی که با هیجان آمیخت به احترام که حالت خاصی به 

فت : اگر دوست دار ید بد انیدکه کجا تشریف آوردید باید بگویم که اینجا یکی ازقصر لحن وگفتارش داده بود . گ

 های ماست .

 

 من بالفاصله به فکرفرو رفتم که کدام یک ازآنها می تواند باشد . چرا اسم نمی برد . 

زو برای هر دختری آرشاهزاده و یک نفر دیگر که دیدنش شاید سپس رو به من کرد وگفت : امشب شام را به اتفاق 

 باتد . صرف خواهیم کرد . 

 من گفتم : اون شخص کیست؟ اما جوابی نشنیدم . 

فقط گفت : شخصی که ازهرحیث الیق دوست داشتن آست . به طرف صالحه نگاه کرد وگفت : چطوره هان! دختر 

 بانمک یه 

نید . اینجا لباس خیلی زیاد است . آرایشگرهم چیزی بگو . چرا ماتت برده؟ حاالاگردوست دارید خودتان را مرتب ک

 هست . خیالتات ازهر جهت آسوده باشد . 

من به خاطردیدارازملکه ترجیح دادم همان کاری را انجام دهم که پیشنهاد شده . صالحه گفت اگر قراراست که 

 ازیک شخصیت دیدار کنیم من هم می پذیرم . 

ختصری که فقط ماتیک صدفی بود زدم ودیگرهیچ . وقتی به آئینه نگاه لباس هایمان را عوض کردیم . آرایش م

کردم به خودم بالیدم و اعتماد به نفس بیشتری پیدا کردم . زیرا خیلی زیبا تر از روز جشن انتخاب دختران شایسته 

ک ر و یشده بودم . لباس شبی بر تن کردم که خیلی برازنده من بود . یک پیراهن دکولته کوتاه مشکی از زی

ربدشامبر بلند لمه نقره ای رنگ یقه هفت با آستین های بلند شمشیری که ازهر دو طرف بازو از مقابل تا نوک پا 

زربافت نقره ای یک دست داشت . و جوراب شلواری بسیارنازک مشکی به همراه کفش مشکی رنگ که در حین 

د . خیلی به من توجه داشت . با سادگی تمام مقابل خانم سادگی کامأل زیبا بود . همه این ها انتخاب خانم اعال یی بو

 مذکور ایستادم . 

 گفت : مثل حوری ها شدی . 

صالحه با یک لباس بلند همانندکنیزکان دربار عثمانی، لب های سیاهش را با ماتیک صورتی صدفی برق انداخته بود . 

 نه کریستال در آن دیده می شد . درکنار این استخر بیستما به اتاقی رفتیم که با دو پله اختالف سطح استخری با بد

متری یک تخت و یک مبل چرمی بزرگ راحت دیده می شد . آب استخرها فشاراز کف آن به باال می آمد . طوری 

که منظره زیبا یی مانند آب معدنی هایی که از دل زمین می جوشد جلوه گر می نمود . من وصالحه مشرف به صحنه 

ن سفید رنگ نشستیم . خدمتکاری با یک سینی طالیی که درآن دوگیالس بلند بستنی ایتا لیایی قرار داشت روی مبلما

از سمت چپ اول از صالحه سپس ازمن پذیرا یی کرد . خانم اعال یی ازاین بستنی که در نوع خود بسیار خوشمزه بود 

 تعریف می کرد . را به ایران می آوردند،  وگویا توسط خلبان مخصوص صاحب منصب آن قصرکه دو روز در میان آن

روی میز انواع میوه ها با دیس زیبا یی تزیین شده بود . بادام زمینی های درشت و ترد که محصول مزرعه کشاورزان 

امریکا ازجمله کارتر بود قرار داشت . صالحه مشغول خوردن بود من هنوز شروع نکرده بودم که صدای مالیم 
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. سپس دیدیم دختری با قد بلند وارد آب شد و پسری سیاه متعاقب او به آب خزید . دختر رقص  موزیکی پخش شد

پروانه در آب را شروع کرد . این منظره چنان ما را مات و مبهوت کرده بودکه صالحه قاشق بستنی در دهانش 

 وامانده بود . 

 سپس نمایشی دیگردرآب توسط یک اسب آبی تربیتخانم اعال یی گیالس بستنی را به دستم داد . از او تشکرکردم 

شده با دختری سوئدی داده شد . غرق تقاشای این صحنه های هیجان انگیزبودم که وجود کسی را درکنارم حس 

کردم . سرم را بلند کرده تا ببینمش . با صدای مردانه ای گفت : ازرقص شنا خوشتان آمد؟ پشت دستش را به نیم 

چه پوست نرم و لطیفی دارید . به ناگاه تمام بدنم شروع به لرزیدن کرد . نمی دانستم  رخ صورتم کشید وگفت

 اوکیست؟ چه بگویم . چه کار بکنم . نگاهم با نگاهش تالقی کرد . 

 گفت : الی چشم عسلی آره اگر اشتباه نکنم! 

تکرد . انگار که دررختکن یا دستش سرد بود، وحشت تمام وجودم راگرفته بود . صالحه یک لحظه هم مرا نگاه 

درموقعی مناسب به او سفارش کرده بودند . چرا صالحه این طور مبهوت شده بود نمی دانستم . ریتم آهنگ عوض 

شد . نگاهم را دوباره به استخر انداختم یک دختر و پسر رقص تانگو در آب می کردند . و با حرکاتی خاص حباب 

صحنه ای تحریک انگیر بود . در این اثنا خانم اعالیی با قامت بلندش در پشت  هایی را به روی آب می فرستادند .

دست من داد و دهانش را به طرف گوشم آورد سرم قرار گرفت و با اشاره دست به خدمتکار یک گیالس ویسکی 

د . من بلند کروگفت ایشان یرنس . . . .  هستند . گیالسش را به گیالسم زد و به افتخار اشنایی مان گیالسش را 

هرگز مشروب نخورده بودم حتی آبجو . نگاهی به صالحه کردم . دیدم جرعه جرعه از مشروبش را می نوشذ . آنگاه 

دوباره چشم در چشم من نهاد و من یک جفت ابروی مشکی و پرپشت راکه بر دو چشم درشتش حائل بودند، دیدم . 

یالسم را روی میز نهادم . من در سکوت عمیقی فرو رفتم . به او اوکه خیره مرا نگاه می کردی به من نزدیک شد . گ

چه بگویم . نه!باید از او بیرهیزم و احتیاط کنم . دستم را در دست گرفت . مدتی با اشتیاق دست را در دست داشت . 

می  نشانلب به سخن گشودم . و در باب دیدار ملکه مادر با او حرف زدم . درضمن صحبت هرلحظه اشتیاق بیشتری 

داد تا بداند از این کار رضایت دارم یا نه؟ دستم را رها نکرد . ناگهان در میان جمله ای،درست درمیان یک کلمه ، با 

اشتیاقی خاص مرا بطرف خود کشید . همانند تششع نوری از اتاق بیرون جستم و او متعاقب من بیرون آمد . گفت : 

 چی شد؟ 

ا تمام وجودم احساس می کردم که باید فریاد بزنم : نه!لیکن در عین حال دریافتم که می خواستم فریاد بزنم : نه! ب

تالشم بی فایده است . آتشی در دل من افکنده بود که تمام پیکرم را شعله ور می ساخت . می سوختم ، شعله می زدم 

 . . . گریه می کردم . گفتم چرا مرا بو سیدی . می ترسم . 

ه طفلی را بغل کند مرا در آغوش کشید . بمان غزالی تیز پای از وی می گریختم گرچه درون من ناگاه مانند این ک

وهمه وجود حقیقی من فریاد شعف بود و آواز می خواند و به اهتزار درآمده بود . تا آمدن ملکه یک ساعت باقی بود . 

 حفظداشتم هنوز هوشیاری خود را  من مست ازسُکر مشروبی که در وجودم رخنه کرده بود و به اقتضای سنی که

 کرده بودم . 

گفت : المیرای عزیز! آن چه راکه درخرابه ای می جستی حال در کاخی خواهی یافت . اما درعوض تو ازسخاوت 

 دوچشم بی همتایت برمن مضایقه نکن . 
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د م که درمقابلم سر تعظیم فرواین وضع برایم رویایی بیش نبود . آیا دارن خواب می بینم؟ من او را شاه می پنداشت

آورده بود . دستپاچه شده بودم ودنبال صالحه می گشتم . چشم به هرسو می گرد اندم ولی او را نمی دیدم . پرسیدم : 

 دوست من کجا ست؟ 

 گفت : اونیز راحت است . بیآئید به قسمت های دیگرساختمان سر بزنیم و آنجاها را نشانتان دهم . 

 ررانش را به صورتم گرفت وگفت : تو چقدر می لرزی . دست سرد و ل

دستم را در دست گرفت به تماشای اتاقی رفتیم که در ضلع شرقی کاخ که مخصوص خواب بود برد . خود را عقب 

کشیدم و از ورود به آنجا امتناع کردم . در مقابلم دربی مشرف به باغ بود آن را باز کردم و از اوخواستم کمی برای 

اخوری قدم بزنیم . ساعت خفت و نیم بود . خوا خنک شده بود ولی من احساس سرما می کردم . آن روز اول هو

مهرماه بود . نباید من به أن حد می لرز یدم . هم می ترسیدم و هم خوشحال بودم . احساس عجیبی داشتم . تا به 

حالت ضربدر روی شانه هایم گذاشته بودم . حال کسی مرا نبوسیده بود . به خاطر احساس سرما دست هایم را به 

چیزی نرم و گرم را بر شانه هایم حس کردم . باال پوشش از پوست پلنگ بودکه خانم اعال یی به دوشم انداخته بود 

که اودرهر قدم ما را همراهی می کرد . تعجب من ازاین بودکه چرا این خانم پشت سر شاهزاده درست با ده قدم 

 رد . شاید رسمشان بر این بود . مرد محافظ دیده بودم ولی زن محافظ خیر . فاصله حرکت می ک

لطافت و نرمی باالپوش که بر شانه هایم انداخته شده بود صورتم را نوازش می داد . احاسش برایم بسیار خوش آیند 

 بود . ده دقیقه قدم زدیم . شاهزاده همراهیم می کرد در حین قدم زدن حرف می زدیم . 

فت : شنیدم که از شهری تاریخی آمده ای . یکی دوبار از آنجا دیدن کردم . به علت گود بودنش در منطقه گ

 کوهستانی آب و هوای خوبی دارد . 

ما بین صحبت هایش اشاره به من، پدر و مادرم و این که چه موقع به تهران آمدم، از تحصیالت ،از دانشکده و محل 

حرف زد . حیرت کردم که چطوردرعرض یک روز تمام داستان زندگی ام را می داند، به  زندگی ام در تهران و غیره

سالن برگشتیم زمان بسیارکنا می گذشت . پانزده دقیقه دیگر باید ملکه تشریف می آوردند . از آمدنش بیم داشتم ، 

ر نفر گارد محافظ وارد شدند . به سعی می کردم به نیامدنش امیدوار باشم . اما انتظار به پایان رسید و ملکه با چها

محض این که چشمم به اوافتاد قلبم فروریخت وشروع به تپیدن کرد . جلو رفتم . خیلی ساده نه تشریفاتی دست 

 ملکه را بوسیدم . او بر پیشانی من بوسه زد . 

می خواند . شام را به مهمان بود و آواز « ش»در سالن پذیرا یی پشت مبل سلطنتی جای گرفت . آن شب عبدالوهاب 

طور رسمی خور دیم . ازاین به بعدگفتگوها صورت خودمانی به خودگرفت . بعد از شام همه دور میز پوکر نشستیم . 

راستش را بخوامید من هیچ وقت پوکر بازی نکرده بودم و بلد هم نبودم . اما در شطرنج چرا بازیکن خوبی بودم . آن 

ی باشد متوجه صالحه بودکه چطور دست بازیکنان را نگاه می کرد . اوبا من شب حواسم بیش از آنکه صرف باز

محترما نه رفتارمی کرد . سراپایم را با دقت مورد مطالعه قرار می داد . نمی تو انستم حدس بزنم که اوچند ساله 

ی وم نبود . از جدتن داشت طوری آرایش کرده بودکه سن واقعی وی معلاست با لباس های فاخر وگرانبهایی که بر 

بودن و ظرافت رفتار او خوشم آمده بود، احساس می کردم او نیز از من خوشش آمده است زیرا این را در دل خود 

 نیز نسبت به او حس می کردم . 

ملکه گفت : شب همگی بخیر بلندشد و به اتفاث همراهان و محافظینش که در سالن به انتظارش نشسته بودند و از 

ن لباسش راکه کت بسیارزیبایی بود گرفت و پوشید وازعمارت خارج شد . من و صالحه و خانم اعال یی و یک نفرشا
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شاهزاده و عده ای دیگردرفاصله دورتر ایستاده بودیم و تا مقابل در او را بدرقه کر دیم . یک ماشین اسکورت جلو و 

و به صالحه کردم که ما باید به پانسیون ماشین ملکه دروسط و یک اتومبیل دیگرمتعاقب او حرکت کردند . ر

 برگردیم . 

خانم اعال یی گفت : چه موقع رفتن است . اکنون ساعت دوازده نیمه شب است . همین جا بمانید،صبح شما را با 

ماشین می رسانیم . خانم اعال یی دست مرا به مهربانی فشرد و مرا به اتاق خوابی که از قبل برایم آماده شده بود 

 اهنمایی کرد . اتاق با عطرکریستیندیور معطر گشته بود . ر

 گفتم : لطفأ صالحه را صدا بزنید تا بخوابیم . 

گفت : برحسب یک قانون مندی برای استراحت فکرنمی کنید که این هم یک نوع تنوع می تواند باشد؟ تنهایی هم 

 برای خود عالمی دارد . 

دازه ای طبیعی تزیین شده بود که در یک نگاه خود شیر را در نظر تداعی می کرد . اتاقم با روتختی پوست شیر، به ان

آباژوری همرنگ قفسه کتاب ها درگوشه دیگر تخت قرار داشت . یک تلویزیون صفحه سینمایی بزرگ در دیوار جا 

شسته نرزشی به بدنم سازی شده بود . هوای دامنه های سلسله جبال البرز با نسیم خنک خود در جریان بود . چنان ل

بودکه انگار وسط زمستان است . خانم اعال یی شومینه مثلثی شکل راکه سبیار شبیه نمای یک کلیسا بود روشن کرد و 

از نور و گرمای أن آرامش نسبی به من دست داد . ایشان کمک کردند لباسم را درآوردم و لباس خواب زیبا یی را 

ری هوس انگیزکه هرگز نظیر آن به مشاهم نرسیده بود برمی خاست و فضای اتاق بر تنم کرد . از این لباس بوی عط

را آکنده می ساخت . این عطر دریک لحظه چنان تمایالت و غر ایزم را تحریک کردکه پنداشتی همه عطرهای 

ب و توان مرموزو افسانه ای را یک جا دراین اتاق گرد آورده ودرهم آمیخت اند تا اعصابم را متشنج سازند و تا

ازکفم بربایند . نگاهی به خانم اعال یی کردم . دیدم نه! مسلمأ این زن، زن خوبی به نظرنمی آید . این را حس کردم . 

او از آن حسی که ما بدان اخالق و تقوی نام نهاده ایم، به کلی بی بهره بود . نه این که سنگدل یا بد نهاد بود،نه! به 

ب ومهربان و مالیم به نظرمی رسید وازهوش و عقل زیرکا نه ای نیز بهره داشت . عکس وی تا سرحد افراط خوش قل

خیلی کم حرف می زد و به هیچ یک از پرسش هایی که درباره او می شد جواب نمی داد . از نظر من یک زن خوب 

نمی شد . در یک  نبود، زیرا هیچ اثری از هیجان ما و احساسات و غر ایزی که یک انسان نوعدوست دارد دراو دیده

دستش لباس هایی راکه درآورده بودم قرار داشت و دست دیگرش به بدنه ویترین یاگنجه کتاب بود . به شکل یک 

بانوی پارسی پیراهن زیبا با نیمتنه ای خاکستری بر تن کرده بود وکاله گردی با لبه بلند برسر نهاده بود . این لباس 

خیلی بی مقدار جلوه می کرد . چشمان ریز انگیزش سراپای مرا مرتعش می با زیبا یی خاصی که داشت در تن او 

کرد . به من نگریست درچهره اش هیچ نشانی ازعالقه یا نفرت به من، شادمانی و یا خشم وجود نداشت . من به فکر 

 فرو رفته بودم . مرا به خود آورد و گفت : نمی خو اهید استراحت کنید . 

 ن مرا فراگرفته بود . گفتم : نه می خواهم برگردم، فوری صالحه را صداکنید . درحالی که خواب چشما

اوبه پریشانی وآشفتگی فراوان من پی بردکه وحشتی وجودم را فراگرفته است ، زیرا با أهنک مخصوصش که سعی 

 برنازک کردن آن داشت گفت : چرا پریشان هستید . 

اشک ریزان فریاد زدم : خانم من شما را تا سرحد جنون دوست دارم ترا به بی اختیارخویشتن را به پای اوافکندم و

 خدا اتومبیلی فراهم کنید تا به خوابگاه برگردیم . 
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سخن مرا شنید و دوباره با نگاه انگیزش که همچنان از آن برق شیطنت می بارید و قلب مرا می آزرد، به من 

گرمی در آغوش گرفت وبا خونسردی گفت : عجب! پس چرا  نگریست . آنگاه بازوان خود راگشود و مرا به

 زودتراین را به من نگفتید . 

دستم راگرفت مرا به اتاق صالحه برد . درمسیرشاهزاده را دیدم که گیالسی دردست داشت وتنها درسالن روی مبلی 

 درست پشت اتاق من نشسته بود وشاید حرف های مرا نیز می شنید . 

دراز کشیده بود و دستش را به زیرزلفان پریشان خود برده بود . جامه اومنحصربه پیراهن بلند صالحه روی تخت 

 ونازک به رنگ طالیی بودکه فقط نیمی ازساق های برهنه وی را می پوشانید . گفتم : صالحه بریم خوابگاه . 

رم علت تاخیر ورودم را به خانم صریح گفت : این موقع شب اآلن در پانسیون بسته است . تازه صبح هم حالشوندا

 ایران توضیح بدهم . یکباره می گویم شب مهمان بودیم . 

خانم اعال یی گفت : فکرخانم سرپرست نباشید ازاین به بعد او به شما سخت نخواهدگرفت چون من ازشما پشتیبانی 

مواظب مان هست . من ازاودلگیرنمی ر خواهم کرد . من گفتم : نه خیر نیازی به این کار نیست . خانم ایران مثل ماد

 شوم . 

به هر حال حرف صالحه را قبول کردم که شب را در همانجا بخوا بیم . من و صالحه به اتاقی که مخصوص من بود 

برگشتیم . در همانجا به خواب رفتیم . وقتی که بیدارشدم چنین به نظرم رسیدکه این خاطره عجیب، خوابی بیش 

عت ازهشت گذشته بود . صالحه نیز غلطی زد و بیدار شد . اطراف را نگاه کرد هر دو خندیدیم . نبوده است . سا

دیگر ترسی که شب داشتم از بین رفته بود . هردو بلند شدیم . ناگهان الی در باز شد و خانم اعال یی تشریف آوردند 

 . ضمن سالم وصبح بخیرگفت : دیشب خوب خوابیدید! 

می کردم . خانم اعال یی کمک کرد تا لباس هایم را عوض کنم . گفت : یک دوش گرم کسآلت من احساس گرسنگی 

 شما را برطرف می کند . قبو ل کردم 

بعد ازحمام من وصالحه هردئ آماده شدیم وبرسرمیزصبحانه رفتیم . جلوتر ازما شاهزاده منتظر بود با دیدن من 

گذراندم . درهمان نگاه اول چنان دل من تپیدن گرفت وچنان حالم برق آسا بلند شد . او را دراین حالت ازنظر

دگرگون شدکه حتی قدرت نگاه نیز ازمن سلب کردید . گلویم خشک شده بود وکلمه ای از آن بیرون نمی آمد . 

 خدمتکار جوانی صندلی ام را عقب کشید و من نشستم . هنوز او ایستاده بود . سپس گفت : شب راحت خوا بیدید . 

 گفتم : بله . 

صبحانه شامل املت گوشت قرقاول وچیزهای دیگربود . ازبین این مخلفات من فقط به خوردن یک لیوان شیر وکمی 

املت اکتفا کردم . صالحه نیزهمین طور . شاهزاده نگاهش را ازمن بر نمی داشت . گفت : خوشا به حال آن کسانی که 

 یابد . یک قلب شکست نمی تواند به زندگانی کسی راه  خدا جز از شکافقلبشان می شکند . رحمت 

نمی تو انستم نگاهش نکنم . حجب و غرور زنانه خود را کنار گذاشتم و ازاو پرسیدم : من شما را به چه نام صدا بزنم 

 . 

دوست داری خندید وگفت : در تمام دوره زندگی ام شیرین تر از این کلمه نشنیده بودم . تو مرا به هر نامی که 

 صداکن . اصأل بگو های چطوره هان . 

 تبسم مردانه ای رخسارش را پرکرد . دستپاچه شده بودم . 
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گفت : سردی تو نسبت به من به سبب ناالیقی من بود . از نامهربانی دیشب تو فهمیدم که پاکی چه نعمت بزرگیست . 

ند تو صبحانه خود را با تو صرف می کنم اگر دوباره درس خوبی گرفتم . امروز برای امتحان طبع عالی و سخاوتم

 زیارتت نمی کردم و می رفتم، نمی تو انستم به کارهای روزانه ام برسم . 

قدم جلو نهاد و پیشم آمد وگفت : تو ای پری ازسعادت حقیقی بی خبری . نمی دانی بهترین زندگانی کدام است . 

 . بگذار طعم خوشبختی را بچشیم . پس ازمن بشنو و در همین بوستان درنگ کن 

اینک من و اوکنار یکدیگر نشسته ایم . سر برداشته با منتهای غرور برچشمان وی نظر دوختم . عاقبت دانستم که 

مرا می پرستد . از بسیاری تعجب، قلبم متورم شده بود . مردد ماندم که چگونه رفتار کنم . . . دقایقی چند در این 

ب من بر تورم خود می افزود . دیدم که این شاهزاده در آن لحظه از آن من است . به روی خود حیرت بگذشت و قل

نیآوردم . اگر چه ضیافت دیشب درآن قصر پرشورو با نشاط بود ولی با لحظه فعلی فرق داشت . ناگهان به یک باره 

که با تمام زندگانی من برابری می احساس کردم که به خوابی مانند خواب وبیداری فرورفته ام . چه لحظه عجیبی 

 کرد . نه! از همه زندگانی من باالتر بود زیرا با جمله ای کوتاه گفت : تو باید همسر من شوی . 

این یک حرف این یک پاسخ ساده بی سوال زندگانی مرا عوص کرد و جریان حیاتم را به کلی تغییرداد . خواست 

 انشکده بروم و تمام روزرا درس دارم خداحافظی کند، که گفتم : من باید به د

موافقت کرد . بعد ازخداحافظی ازایشان مرا به همراه صالحه به خوابگاه رساندند . خانم اعالیی درطول مسیرصحبت 

 می کرد واشاره به این که باالخره موفق شدم . 

 گفتم : چطور؟ 

 ندکیم را بچشم . زکفت : کودک من چیزی نپرس . بگذار شیرین ترین لحظه های 

خواستم راجع به همسر ایشان سوال کنم با نگاه پرستی گرگفت : نجابت زیبا یی را تکمیل می کند . زیبا یی 

 ستودنیست و باید آن را ستود . الی جان این مطلب مهمی است که بعضی ها روی آن خیلی حساسند . 

شین پیاده شدیم . وقتی وارد پانسیون شدیم به به خوابگاه رسیدیم . راننده در را بازکرد و ما از ما

کناردفترحضوروغیاب رفتیم و ساعت زدیم . خوا ستیم از پله ها باالبر ویم که خانم ایران را دیدم که با محبت 

 بیشتراز روزهای قبل صدایم کرد ومرا بوسید . 

 گفت : دخترم ! عزیزم!هرچی احتیاج داشتی بگو به اتاقت بیاورند . 

حترامی بیش از حد معمول من و صالحه را تحویل گرفت داخل اتاق شدیم . گل ار کیده در سه زاویه اتاقم گذاشته با ا

شده بود . جزوه ها را برداشتم وسراسیمه به خانم اعالیی که بیرون به انتظار ایستاده بود ملحق شدم و به سوی کرج 

قتی به طرف تهران در حرکت بودیم چون ماشین مورد حرکت کر دیم . بیش از یکساعت دردانشکده کارنداشتم و

 نظر نمره داشت مشکلی که اتومبیل های . . .

 

دیگرداشتند ما نداشتیم، به خوابگاه رسیدم از خانم اعالیی خداحافظی کردم و یکسره به ناهار خوری رفتم . ناهار از 

ال صورت گرفته بود، که دیگر دانشجویان هم بی فراوانی و کیفیت حدو حسابی نداشت، زیرا سفارش ها و غیره از با

بهره نماندند . بعد از صرف ناهار به اتاقم رفتم و تا ساعت شش عصر مطالعه کردم ولی افکارم مرتب روی شب 

گذشته و شب های دیگر دور می زد . چه روز طوالنی ای بود . از شدت باران بی پایانی که از عص شروع به باریدن 

 ه می شد . کرده بود کاست
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رگبار شدید اوایل مهرماه تخفیف می یافت . سروصدای روی شیروای خوابگاه به تدریج آرام می شد . اما هنوز باران 

نرم و مالیمی غالبا آنطور نرم می بارد که به نظر می آید، بند آمده است، من از پشت شیشه های اتاقم بیرون رانگاه 

یست . پرده ها را می کشم . چراغ ها را روشن می کنم . به درک اصال خیال می می کنم . نه این باران تمام شدنی ن

کنم شب است . روی صندلی راحتی جلوی میزم می نشینم . افکار خود را دنبال می کنم . پی در پی در این خصوص 

یش اگهان برایم پمی اندیشم که آیا این موضوع یا پیشامد نشان از خوشبختی من دارد یا بدبختی من؟ زیرا چنان ن

امد که واقعا نمی توانم چه اسمی را روی ان بگذارم . آن چنان ناگهانی و این چنین غیر منتظره . یادآن چشم های 

سیاهی که در زیر مژگان بلند مرا می نگریست افتادم . فقط توانستم این را بفهمم که آن چشم ها آن چنان عاشقانه 

چندان جوان بلکه با اختالف سنی بیش از بیست و دو سال از من فرار داشت . در من خیره می شد در قیافه ای نه 

روی هم رفته رخسار مردانه اش برای جذاب و با محبت بود و صدای مردانه اش نیز مبهم و گرم . افکارم در این 

بودم  رست باز نکردهخیال سیر می کرد که چند ضربه به در نواخته شد . رفتم دستگیره در را گرفتم . . هنوز در را د

 که احساس غریبی چنگال در قلبم فرو کرد . در را باز کردم دهانم باز ماند با مطلبی کوانه که شما . . . . . . . . . 

چنان از وجود او پر و لبریز شده بودم که همه چیز از یادم رفته بد . حتی به فکر نیفتادم که نباید او را این قدر پشت 

 و باید به او می گفتم بفرمایید داخل . در نگاه دارم . 

به هر حال او از خودش دعوت کرده بود . داخل اتاق می شد . از آستانه د رگذشت . ومن بی آنکه چشم از صورت او 

بردارم آهسته در را بستم . همین طور بدون انکه بدانم آیا بهتر است که من علت آمدن او را بپرسم یا نه؟ دست و 

کرده و مجذوب او شده بودم . درتس مانند کسی که به خواب مغناطیسی فرو رفته باشد برجای خود پایم را گم 

خشکم زده بود . خندید . خنده اش نیز گرم بود . چرا من از او خواهش نکردم که بنشیند . به طرف پنجره رفت 

بود . اما شاهزاده اعتنا نکرد . گفت : وگوشه پرده را کنار زد . بیرون را نگاه کرد . باد پر زور و باران تند شده 

 پذیرایی طبیعت خشمگین بسی گوارتر از پذیرایی دختران سنگدل است . 

فکر کردم باید چیزی در جوابش بگویم . به او نزدیک شدم . در نظر دختران جوان عادتا مردی چهل و پنج ساله و یا 

ه سن او کار داشتم و نه به موهای جو گندمی اش . به قدری کمتر خیلی پیر و سالخورده جلوه می کند . ولی من نه، ب

 به او نزدیک شدم که این بار او نفسم را حس می کرد . 

ناگهان فریادی از شوق برکشیدم که ای نیمه اسمانی جان من! دوستت دارم . اگر هنگامی که به خواب رفته باشم با 

ش تو چشم خواهم گشود . دست هایش را دو رگردنم حلقه سر انگشت خود رشته عمرم را بگسلی بار دیگر د رآغو

 کرد و سر بر شانه ام گذاشت . 

 گفت : منتظر کلمه ای بود م که شنیدم . خیالم راحت شد . 

 سرانجام شاهزاده پیش از آن که اتاقم را ترک کندگفت : دوست داری بار دیگر پیش تو بیایم؟

 دادند مانعی ندارد . اما اگر زیاد مزاحم شوید بیرونتان خواهم کرد . گفتم : اگر خانم ایران اجازه بدهند که 

در میان موج خنده من انگشتری با سه قیراط جواهر به انگشتم کرد و یک خودکار و خودنویس طال با مارک پارکر به 

د و ی رنگی سوار شدستم داد و از پله ها پایین رفت . از پشت پنجره او را با محافظینش دیدم که در اتومبیل مشک

حرکت کرد . فردا نیامد . پس فرداهم نیامد . د راین دو روز من خیال کردم که او دیگر نمی آید نه این که من میل 

داشتم و اینطور خیال بکنم . این خیالی بود که به سرم می زدو ناراحتم می کرد . حاال که قول داده بود بیاید باید به 
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این دو روز فقط یک بار تلفنی حرف زده بودیم، آن هم کوتاه . روز سوم آمد . از دم در قولش وفا کرده باشد . در 

 شروع به خندییدن کرد . همان خنده هستی سوز . 

گفت : شما را منتظر گذاشتم . ، اگر می خواهی از من اعتراف بگیری اکنون آن موقع فرا رسیده است . آری اعتراف 

 زندگی کنم . همه جا چشمان ترا می بینم .  می کنم که بدونه تو نمی توانم

با این حرف ها به وسط اتاق می رسد . به اطراف نگاه می کند . به دری که سه روز پیش از آن داخل شده بود خیره 

می شود . چشم ها را به من دوخته نزدیک تر می شود . صورتم را در دست هایش می گیرد . چشم هایم را می بوسد 

 . 

 ی کند : آیا چیز مورد عالقه ای داری که همراه خودت بیاوری؟اضافه م

 جز کتابهایم دیگر هیچ .  -

 خانم سرپرست وارد می شود . 

دستور می دهم که در اولین فرصت کتابها را برایتان بیاورند . من بارانی سفیدم را که برادرم برایم خریده بود به  -

پانسیون خارج می شوم . جلوتر از من صالحه در ماشین لم داده بود . من  تن می کنم و دست شاهزاده را گرفته از

پانسیون را به قصد یک زندگی جدید ترک می کنم . و خانم ایران اشک هایش را بدرفه راهم می کند . زیرا بازرسی 

 کل خوابگاه های دولتی تهران را به او داده بودند . 

یگر نمی ترسیدم . صالحه درسالن پذیرایی پا روپا انداخته و مانند مجسمه ناهار را در جمع خودمان صرف کردیم . د

خشک شده ای مرا برانداز می کرد . بلند شد وعر ض احترام کرد . جای تعجب بود با خود گفتم : این آداب و رسوم 

ر عوض شدی تو چقددرباری را کی فرا گرفته . مانند یک پرنسس رفتار می کرد . وقتی پیشش رفتم به آرامی گفتم : 

 . 

او اصال خنده هم نکرد . دختره پاک شستشوی مغزی شده بود . خانم اعالیی به آرامی گفت : دستو ردادند . شما به 

عنوان بانوی خانه تمام اختیارات را داشته باشید . اگر دستو رمی فرمائید خدمتکاران را عوض کنید و یا دکور اینجا 

 د . راعوض کنید امر خواهید فرمو

شاهزاده دم گوشم نجوا کرد : دوست دارم شب و روز در جوار عزیزم باشم که اگر راز وجود نازنینش فاش شود 

 متحمل مشکالتی جبران ناپذیر خواهم شد . 

من نیز تدریجا بدو عالقه بسیار یافتم، چنان که اندک اندک موضوع ازدواج ما از صورت یک امر شفاهی تجاوز کرده 

 وافق قلبی در آمد . وبه صورت ت

ما با یکدیگر نامزد شدیم . در این هنگام ظاهرا خوشبختی و آرامش آینده من تامین شده بود . ما یا خارج از کشور 

بودیم و یا درشمال و بقیه روزها من با معلم موسیقی داشتم و با کالس زبان و یا در دانشکده بودم . تنها دلخوشی من 

 از اول به هم گره خورده بود .  صالحه بود که زندگی مان

روزی خانم اعالیی با نکته سنجی هر چه تمام گفت : یکی از عادت های شاهزاده انعام ندادن به افراد زیر دست و رد 

تقاضای نقدی هست . این شیوه را به خاطر ولخرجی های زیردستان و یا این که به یک باره به طور مداوم از شر 

ا رهاساخته باشد انتخاب کرد . هر چند که همه کلمه خاست را بر پیشانی ایشان حک کردند . دادن انعام ها خود ر

ولی گفته شما فرق می کند . الی جان خوشحال می شوم اگر هب شاهزاده بگویی که حقوق ماهیانه من را دو برابر 

 نند . کند . راستی تولد شما هم نزدیک است . چرا نمی خواهید این ملک را به نامتان ک
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خانم اعالیی با بیان این مطالب بار سنگینی را بردوشم نهاد . هر چند که من درمحور پاره ای از مسائل اقتصادی 

تجربه نداشتم ولی این خود خالی از لطف نبود که بتوانم دراین خصوص فکر کنم . بیشتر به خانم اعالیی فکر می 

و به ظاهر صمیمیتی که بین آنها می دیدم جرات نمی کرده است کردم . با تمام رازداری هایش نسبت به شاهزاده 

 خودش تقاضایی را از او بکند . 

 آیا تا به حال تقاضای کتبی از ایشان کرده اید؟ -

 گفت : هرگز . 

ده روز به تولد من باقی بود . افکارم از گفته های خانم اعالیی بسیار مغشوش بود تا این که به نحوی باید مورد 

شنهادی خانم اعالیی مطرح شود . زمان لحظه به لحظه سپری می شد . یک روز شاهزاده گفت : روز تولدت را به پی

 فرانسه خواهیم رفت و سه روز را در ساحل نپس سپری خواهیم کرد . 

.  مگفته های خانم اعالیی همچون پوتکی در مغزم صدا می کرد . دراین فکر بودم که به نحوی موضوع را مطرح کن

ولی شاهزاده به ناگاه گفت : الی جان تو که اینجا نخواهی ماند . چون به فکر فرداهای بهتری برای تو هستم . ملک 

فرانسه را به عنوان هدیه تولدت به نام تو کردم . خودت را برای یک سفر شیرین آماده کن . اینجا بود که من از 

ام منصرف شدم و گفتم : خانم اعالیی تقاضا کردند که حقوق طرح پیشنهاد خانم اعالیی را جع به قصر مسکونی 

 ماهیانه اش را دوبرابر افزایش دهید . 

گفت : این پدرسوخته هم دوست دارد از آب گل آلود ماهی بگیرد . چرا به خود من نگفته؟ بعد از این که از فرانسه 

 برگشتیم . 

ز آمریکا برگشته وبه خوابگاه رفته است و سراغ مرا گرفته، وبی یک روز تلفنی به من اطالع دادند که برادرم ادریس ا

 صبرانه آرزوی دیدار مرا دارد . جواب خواستند به او چه بگویند . 

از طرفی بین من و شاهزاده مسائلی مطرح بود که نباید به بیرون درز پیدا می کرد، من مانده بودم که چطور با این 

دآمده روبرو شودم اگر بگویم که من نامزد چه کسی هستم . واکنش او درمقابل جو حاکم بر اوضاع که اینک بوجو

مطلب فوق چه خواهد بود . نمی دانستم چه باید بکنم . اگر نمی گفتم پس باید سرم را به زیر افکنده، راهی منزل 

باشد تا من برسم . برادرم می شدم . ولی دلم برایش خیلی تنگ شده بود، طاقت نیاوردم . جواب دادم که همانجا 

یادداشتی نوشتم و به خانم اعالیی دادم . راننده ام مرا به پانسیون رسانید . وقتی ادریس را دیدم یکدیگر را تنگ در 

آغوش گرفتیم . و مدتی دراز گریستیم . سپس از سفرش به آمریکا صحبت کرد وموضوع های مختلف دیگر منجمله 

 من منزلشان را ترک کرده و در پانسیوه زندگی کنم .  اختالف من و همسرش که باعث شده بود

 

برادرم وقتی محیط انجا و دختران دانشجویش را دید خیلی راضی به نظر می رسید که من در آنجا زندگی می کردم . 

 و به عقیده او مقررات خوابگاه از مراقبت پدر و مادر نیز بهتر بود . ضمن گفتگو خبر عروسی خودم را به او دادم

گفتم بهمن ماه مراسم ازدواجم انجام می گیرد . حتی به او گفتم داداش م ن ترا به عنوان شاهد ازدواجم در نظر 

 گرفته ام . قبول کرد . 

 گفت : او کیست، چند سال دارد، چکاره هست؟

ت را قیه صحبت هایتا سکوت مرا دید گفت : خوب که این طور حاال بلند شوو لباسهایت را جمع کن تا بریم خونه . ب

آنجا دنبال کن . تا بفهمم موضوع از چه قرار است . داماد کیست؟ باید من او را ببینم و از من خواستگاری کند . در 
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موردش تحقیق کنم . بدانم سرش به تنش می ارزد . یا این که از آن یک القباهایی است که ژیگول کرده تا فرت 

ختر که اینجوری شوهر نمی کند . مگر تو بزرگتر نداری؟ چرا به خانواده اطالع بزنه . آخه رسمی و رسومی گفتند . د

 ندادی و . . . . . . . 

 گفتم : باید با دل سیر و با صبرو حوصله با تو صحبت کنم . با عجله که نمی شه . 

می آمدند، فرصت را مادر ناهار خوری خوابگاه نشسته بودیم و نزدیک ظهر بود ودانشجویان برای ناهار به پایین 

غنیمت شمرده، دست ادریس را گرفتم و رفتیم باال تا اتاقم را که یک سال در آنجا زندگی کرده بودم به اونشان 

بدهم . اتاق را به همان شکل با در بسته به یاد من نگه داشته بودند . در را گشودم و داخل شدیم . ادریس قفسه 

ام اینها را تماشا می کرد . کمد راباز کردم، لباس های من دست نخورده سر کتاب ها، تخت و میز تحریر کوچک و تم

جایش بودند . فقط خانم ایران چند یادداشت کوتاه نوشته و به لباس های مخصوصم زده بود از جمله شنل بلندی که 

رآمد  ند . خدمتکامخصوص مراسم رژه انتخاب دختران شایسته بود و چند تای دیگر که به عنوان یاد بود نگهداری ک

و گفت : ببخشید خانم الی در دفتر با شما کار دارند . از کلمه خانم الی برادرم جا خورد . پایین رفتم . دیدم سناتور 

))ب(( آجودان کشوری شاه که دوست صمیمی شاهزاده بود، به همراه در تن از محافظان ایشان آمدند تا مرا ببرند . 

سناتور کارت مخصوص خود را به ادریس که در لباس خلبانی بود نشان داد . برادرم از  برادرم رامعرفی کردم . آقای

فرودگاه یک سره به پانسیون امده بود . اصال وامانده بود . فقط به من نگاه می کرد . مسئله امنیت من مطرح شد . و 

د زیرا دیگر حرفی نزد . چون این که د رپشت پرده رازی نهفته است که نباید فاش شود . شاید برادرم قانع ش

خودش نظامی بود درک همه چیز برایش قابل فهم بود تا آنجا که حتی همسرش نیز از این موضوع خبردار نشود . 

من از برادرم خداحافظی کردم وگفتم که با محیط کارش تماس خواهم گرفت . راننده منتظرم بود سوار شده وبه 

 سوی خانه حرکت کردم . 

به را انتخاب کردم که به اتفاق برادرم درمنزل من شامی بخوریم، به اداره اش زنگ زدم . بعد از روز پنج شن

احوالپرسی های معمول از او دعوت کردم به طوری که همسرش متوجه نشود . راننده را راس ساعت چهار به دنبالش 

به راننده می دادم یاد روزی افتادم که  فرستادم . د رپایگاه دوشان تپه کوی خلبانن منزل داشتو وقتی که آدرس را

برای نخستین بار وارد خانه برادرم شدم . یا دآن روز هایی که عصرها درخیابان های خلوت پایگاه دوچرخه سواری 

 می کردم . 

ماموریت راننده به طور دقیق انجام گرفت . ادریس ساعت پنج بعدازظهر آمد . بسیار خوش تیپ، خوش لباس، قد 

زیبا . این کلمه را هیچ وقت به زبان نیاوردم . ولی برادرم واقعا زیبا بود . من از تیپ او خوشم می امد . اصوال از  بلند و

همان اول به شغل خلبانی او می بالیدم . این افتخاری بود که بعد از مدتی نصیبم شده بود . از حضور دیگران که بسیار 

بار پاره تنم راپذیرا بودم . در سالن پذیرایی به انتظار ورودش ایستاده هم اندک بودند خسته شده بودم/ ولی این 

بودم . او را که هر لحظه به من نزدیک می شد و چشم ا زدرودیوار بر نمی داشت می دیدم . یکدیگر را بوسیدم . در 

گی خاصی داشت کنارم روی مبلمان بسیار ظریفی که به رنگ طالیی بود و با رویه قرمزش که با پرده ها هماهن

نشستیم . شبی بود که دوست داشتم برادرم همسر آینده ام را ببیند . ساعت ها گذشت و شاهزاده نیامد . م حتی 

تلفن هم نکرد . ده شد، یازده شد . انتظار بی پایانی که به سر نمی امد، من به نیامدنش مطمئن شدم . دراین مدت 

 که اصال فراموش کرده بود چه مدت زمانی را گذرانده است .  برادرم به قدری مجذوب فضای موجود شده بود
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پذیرایی شاهانه و با شکوهی که از وی شد، قدم زدن در باغ، تماشای فیلم، همه و همه عواملی بودند که زمان برای او 

 خیلی سریع سپری می شد . 

یتی که برادرم را جذب کرده بود من نیز یاد روزی افتادم که هم برای اولین بار وارد این کاخ شدم . به همین کیف

جذاب شده بودم . ساعت یازده شب آمدن شاهزاده را اطالع دادند . د راین مدت تمام تعریف کرده بودم . وبه او 

گفته بودم که اگر این راز جایی درز کند دیگر من نخواهم بود . چه زندگی وحشتناکی داشتم . آزادی چقدر خوب 

د و خوشبخت با دست های خودم اکنون در قفسی طالیی گرفتار آمده بودم . شاهزاده داخل شد . بود و من پرنده آزا

برادرم بر جای ایستاد و یک دیگر را بوسیدند . شاهزاده دستش را بر کتف برادرم گذاشته بود و در حالی که با 

 انگشتانش به محبت آن را می نواخت تعارف به نشستن کرد . 

ر میز شام رفتیم . من حدس زدم که شاهزاده شام خورده است . خدمتکا رمرتبا برای برادرم چون دیروقت بود س

بشقاب عوض می کرد و از او پذیرایی می کرد و از هر نوع غذایی که دوست داشت می کشید . حاال دیگر بسیار 

دیگری داشت و شکل خودمانی شده بودیم از این که برادرم را در جمع خودمان می دیدم کاخ برای من شکوه 

واقعیرا به خود گرفته بود . شاهزاده با چنگالش تکه ای از گوشت گوساله را ده بار برش داد و با غذایش فقط بازی 

می کرد تا ما دست از غذا کشیدیم . دوبا ره در سالن پذیرایی دورهم نشستیم . ا زکار برادرم و از ماموریت هایش 

پایگاه شاهرخی همدان داشت صحبت می کرد . شاهزاده او را تحسین می کرد وا سوال کرد و از مانورهایی که در 

خیلی حرف های دیگر که مربوط به کارهای فنی هواپیما بود صحبت شد . آن شب برایم یک شب به یاد ماندنی بود . 

ان شب به بعد رفت من به وجود برادرم افتخار می کردم . تربیت برادرم شخصیت او را تحت شعاع قرار می داد . از 

 و امد بیشتری با برادرم پیدا کردم . 

برادرم پانزده بهمن ماه ماموریت داشت و ما مجبور بودیم ازدواج مان را دو روز جلوتر بیندازیم . یک روز عصر بعد 

د این ناز استراحت به کنا راستخر رفتم . صالحه را با پسری که بدنی به رنگ قهوه ای سیر داشت دیدم . درست مان

که واکسش زده باشند بیشتر به سیاهی می زد . دستی بلند کرد و سالم داد . از آب بیرون آمدند . پسر به زبان 

آمریکایی غلیظ صحبت می کرد . صالحه انگلیسی خوب می دانست و بسیار سلیس صحبت می کرد . پسر را معرفی 

اعالیی نزد ما آمدند . و او نیز با معرفی مجدد پسر کرد : عبدل کاظم یک مسلمان افریقایی . درهمین حین خانم 

گفت : عبدل کاظم . برای محافظت و امنیت شخصی شما انتخاب شده اند . ازطرفی چون مقدمات ازدواج من فراهم 

می شد با بودن عبدل کاظم که نامزد صالحه نیز می شد زندگی من رنگ دیگری می گرفت . احساس امنیت بیشتری 

بی شنای من دختری به نام فارا اهل کشور سوئد بود . حوله را از دوشم گرفت و هر دو آب زدم . یک می کردم . مر

ساعت تمرین داشتیم . شنای ساده را از دوران بچگی بلد بودم . ولی رقص پروانه وغیره را به خاطر پر شدن خال 

 ذشته بود . پنج روز بود که شاهزاده راندیدهتنهایی ام یا د می گرفتم . وقتی از استخر بیرون امدم، ساعت از ششت گ

بودم، فقط دوبا رتلفنی با هم صحبت کرده بودیم . بعد از مدتی دوباره او را مثل همیشه کم حرف ونکته سنج دیدم . 

نگفتم /چرا؟ او نیز می دانست چقدرا نتظار کشیدم . دیدارمان تجدید شد . به داخل ساختمان رفتم تا لباس پوشیده و 

ده شوم و اوبا گیالسی در دست به انتظار نشسته بود . با ورود من به استقبالم آمد . با همان تبسم هستی سوز . آما

حرفش در دهان جریان داشت . ولی بیرون رانده نمی شد . دو دل بود این را در نگاهش فهمیدم از طرفی دیگر 

اه می کرد . به طوری که لرزش تمام بدنش را از دست دستم را در دستش گرفته بود . و با هیجانی بیش از حد مرا نگ

 هایش احساس می کردم . روحش از اشتیاق در احتراق بود . 
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 گفتم : چی شده؟

 گفت : چیز مهمی نیست، هر چی هست مربوط به خود من می شه . 

اد : عزیزم! ای روح گفتم : خودم را مکمل هر پیش آمد برای تو می دانم . مکث کوتاهی کرد . باال خره جواب د

وحشی من به مدت یک ماه با خانم و بچه ها عازم سفری به آمریکا هستم . عبدل کاظم و صالحه و دو نفر خدمتکار 

بردار و به کاخ لواسانات برو تا من برگردم . تو باید به این وضع عادت کنی . گاهی کیفیت زندگی عوض خواهد شد . 

 ش در چشمانم بود گفت : تو هم چیزی بگو . تو که همه چیز را می دانی . نگاه

حرفی برای گفتن نداشتم . صالحه اجازه ورود خواست . گفت : به مدت یک هفته پدرم از کویت به ایران می اید . من 

چکار کنم . شاه با امیر کویت روابط نزدیک داشت ولی تمام جوانب احتیاط را باید می کردیم .  . او د رپانسیون 

نید . عبدل کاظم زوج خوب و مناسبی برای اوست . او را نیز به پدرش معرفی کنید . در عوض خانم اعالیی مالقات ک

 به جای صالحه به مدت یک هفته در لواسانات پیش شما خواهد بود . 

 رقبول کردم پس از دوساعت گفتگو و برنامه ریزی، سفارشات از تمام جهات داده شد و خداحافظی کردیم . هلیکوپت

ا زمیدانگاه باغ بلند شد و من چشم به آسمان دوخته، او را جستجو می کردم . خانم اعالیی، من، عبدل کاظم و دو نفر 

خدمتکار عازم لواسانات شدیم . و صالحه با یک محافظ به پانسیون رفت . من بدون صالحه نمی توانستم آرامش 

رم بود . همر از من بود . یک هفته رافقط تلفنی تماس داشتیم . داشته باشم . او تنها مونس من بود . او به جای خواه

می گفت پدرش سراغ مر اگرفته و به اوگفته که من پیش پدر و مادرم رفتم . از کویت برایمان چای، ترشی انبه و 

که  نخیلی چیزهای دیگر آورده بود . سابق بر این هم فرستاده بود . هفته اول بدون صالحه به سختی گذشت تا ای

برنامه ریزی شد و صالحه را پیش من آوردند . زندگی ام رنگ دیگری گرفت . ولی تلفنی از شاهزاده نداشتم . این 

 دومین هفته ای است که از پیشم رفته است . پ

غرو ب کوهستان لواسانات با آسمان سرخ فامش، آب نیلگون سد لتیان همه وهمه برای من رنگ باخته بودند . من 

ها در قایقی روی آب نشسته بودم که صالحه مرا به پای تلفن فرا خواند . گوشی را گرفتم . او بود . صدای تک و تن

مردانه اش در گوشم طنین انداز شد . بغض در گلویم شکست . گفت : تو گریه می کنی؟ گفتم : نه! فقط اشک می 

نستم ادامه بدهم فقط راجع به واحدهای غیر حضوری ریزم تا رودی باریک و زالل به و سعت هستی ام . . . . . . . نتوا

که گرفته بودم . و از اینکه پیشرفتی نداشتم و مرا نگران کرده بود صحبت کردم . گفت مهم نیست من تا آخر هفته 

دیگر می آیم . اجازه نذاد تا استادم با من کار کند . گفت وقتی در تهران هستم در این مورد صحبت خواهم کرد . و 

 د ادامه داد چی الزم داری؟ چیزهایی برایت خریده ام . سلیقه مرا هم امتحان کن . دوستت دارم . خداحافظ . بع

می دانستم پیش همسر و فرزندانش نمی تواند با من صحبت کند . باالخره یک ماه مثل یک سال گذشت و او از 

ا و کارهای عقب افتاده باعث شده بود فقط تلفنی تهران با من تماس گرفت . بعد از یک ماه مسافرت، دید و بازدیده

با هم حرف بزنیم . درست چها روز دیگر به مراسم ازدواج من مانده بود . این سردی و بی توجهی سخت آشفته ام 

کرده بود . با خود فکرهایی می کردم . با برادرم که شش روز دیگر عازم ماموریت بود تماس گرفتم . با او مقدمات 

برنامه ریزی کردیم که اگر تا مدت مقرر انجام نگرفت او به سفر خودش برود . در غیر این صورت تنها عقد را 

شاهد ازدواج من او خواهد بود . همسر شاهزاده را برای اولین بار در منزل ملکه مادر دیدم . با آن که سنی از او 

ین دم . هر چند که بی انگیزه نمی توانست باشد . نه اگذشته بد ولی هنوز زیبا بود ولی دلیلی برای ناراحتیم پیدا نکر

که حسودی کرده باشم که چرا یک ماه به هاوایی و دیگر جاها به مسافرت رفته نه! بلکه خودم دلم گرفته بود . 
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تصمیم گرفتم که دیگر در این دنیا نباشم . دوشیزه ای را از خودش خواستگاری کردند سپس او را در کاخی زندانی 

ند . به هیچ وجه از نظر من قابل قبول نبود . و هیچ ادله واستداللی هم برای آن پذیرفتنی نبود . شروع به نوشتن ساخت

 یادداشتی کردم تا پس از آن خواسته ام را عملی سازم . صالحه آن را برایم پاکنویس کرد . 

 ه وجود عزیز تو از آن من باشد حال کهای جان شیرین! اکنون که به عشق من دلبستگی نداری و تقدیر چنین نبود ک

نیروی عشق من از جلب مهر و محبت تو عاجز ماندو تیر آمال و آرزوی عمر من به هدف نرسیدد و به خاک نشست . 

اکنون که مشیت آسمانی چنین بود و تغییر آن امکان پذیر نیست من نیز سر می نهم و شکایتی ندارم . و نیز آن 

ه بودی اینک پس بگیر . پس بگیر که میان من و تو فاصله ای است بسیار . کسی چه می داند، امیدی را که به من داد

شاید همین امروز دنیا به آخر برسد . گوش بده . مثال من امیدوارم بودم که به محض ورود به تهران پیش من آمده و 

کجاست آن مرد یا زنی که آرزویی  مقدمات ازدواج را چیده و به خواست من بها می دادی . ولی خوب مهم نیست .

کرده و کامال به آرزویش نایل آمده باشد . آیا هیچ اراده ای یافت می شود که پرده تن را حجاب مقصود نیاید؟ پس 

 من چرا از تو اندوهگین و ناراضی باشم . 

بود . فرو ریختم و نامه  صالحه به نوشته هایم چشم دوخته بود . من همچنان ساکت بودم . اشک هایم را که حلقه زده

را امضا کردم و در پایان فقط به نوشتن نامم اکتفا نمودم . الی تو . صالحه از جا برخاست هیجان عجیبی به او دست 

داده بود . پیراهن نازکی برتن داشت . رنگ سیاه و خوش ترکیب او، مهر و محبتی که به هم داشتیم، مرامتاثر می 

ر نوشت او به کجا ختم خواهد شد . تصمیم گرفتم خواسته ام را عملی کنم . صدای ترمز کرد و این که بعد از من س

اتومبیل از بیرون شنیده شد . صالحه جلوی مرا گرفت و آرامم کرد . نامه همچنان در دستم بود شاهزاده با رنگی 

. او را دیدم که چقدر هراسان  پریده شتابان پیشم آمد . محافظین او در سرسرا ماندند . صالحه از اتاق بیرون رفت

بود . مرا در آغوش گرفت و چشمان پر از اشکم را با بوسه هایش پاک کرد . هرگز او را تا این حد منقلب ندیده 

 بودم . نامه ار که در دستم مچاله شده بود از من گرفت . او نیز پابه پای من گریست . 

. آن وقت برای دیدن تو مشکل نداشتم . اوتنها حامی من بود . گفت : ای کاش من یک کشاورز یا یک کارمند بودم 

مانند بوته اقاقیا با محبت او بزرگ شدم و بال و پر گرفتم . از نظر من او اولین کسی و نجیب ترین مرد دنیا بود . یاد 

ن ی . ایحرف صالحه افتادم که می گفت شاهزاده مرد فرصت طلبی نیست زیرا اگر بود تا به حال دوشیزه نبود

 مردانگی او بیشتر از هر چیز شیفته ام کرده بود . با این وجود گفتم : از اینجا می روم یا خواهم مرد . 

 گفت : چرا؟؟ فقط به خاطر این که دیر آمده ام؟ نامه ام را خواند . 

ز می گیرم . گفت : بعد اگفتم : اگر اجازه بدهی من به پانسیون بر می گردم و از همانجا که رهایش کرده بودم از سر 

مراسم به فرانسه می فرستمت . برو در آنجا بمان . کالس برو و زندگی تازه ای را شروع کن . من مشکلی از بابت 

آمدن به آنجا نخواهم داشت . هر وقت بخواهی پیش تو خواهم بود . مشکل ایران است که خیلی محدود هستم . 

ردم . کم کم شب، سنگینی خود را به اسمان پر از ستاره ها نشان می داد که خیلی حرف زدیم . عقده هایم را خالی ک

باید اندک اندک ستاره هایش روی پنهان کنند . بسیار خسته بودم . خواستم لباسم را عوض کنم و بخوابم . بازوانش 

. قلبم به تندی می زد  را برای در برگرفتنم گشود و مرا همسرم خطاب کرد . به چهره او نگاه کردم . عرق کرده بود

 . بی اختیار سر بر سینه اش گذاشتم و های های گریستم . گفت : حرف آخر ملکه مادر چی بود؟
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را باید می کردیم .  . او د رپانسیون مالقات کنید . عبدل کاظم زوج خوب و مناسبی برای اوست . او را نیز به پدرش 

 الحه به مدت یک هفته در لواسانات پیش شما خواهد بود . معرفی کنید . در عوض خانم اعالیی به جای ص

قبول کردم پس از دوساعت گفتگو و برنامه ریزی، سفارشات از تمام جهات داده شد و خداحافظی کردیم . هلیکوپتر 

فر و نا زمیدانگاه باغ بلند شد و من چشم به آسمان دوخته، او را جستجو می کردم . خانم اعالیی، من، عبدل کاظم و د

خدمتکار عازم لواسانات شدیم . و صالحه با یک محافظ به پانسیون رفت . من بدون صالحه نمی توانستم آرامش 

داشته باشم . او تنها مونس من بود . او به جای خواهرم بود . همر از من بود . یک هفته رافقط تلفنی تماس داشتیم . 

پیش پدر و مادرم رفتم . از کویت برایمان چای، ترشی انبه و  می گفت پدرش سراغ مر اگرفته و به اوگفته که من

خیلی چیزهای دیگر آورده بود . سابق بر این هم فرستاده بود . هفته اول بدون صالحه به سختی گذشت تا این که 

ین ابرنامه ریزی شد و صالحه را پیش من آوردند . زندگی ام رنگ دیگری گرفت . ولی تلفنی از شاهزاده نداشتم . 

 دومین هفته ای است که از پیشم رفته است . پ

غرو ب کوهستان لواسانات با آسمان سرخ فامش، آب نیلگون سد لتیان همه وهمه برای من رنگ باخته بودند . من 

تک و تنها در قایقی روی آب نشسته بودم که صالحه مرا به پای تلفن فرا خواند . گوشی را گرفتم . او بود . صدای 

اش در گوشم طنین انداز شد . بغض در گلویم شکست . گفت : تو گریه می کنی؟ گفتم : نه! فقط اشک می  مردانه

ریزم تا رودی باریک و زالل به و سعت هستی ام . . . . . . . نتوانستم ادامه بدهم فقط راجع به واحدهای غیر حضوری 

 ه بود صحبت کردم . گفت مهم نیست من تا آخر هفتهکه گرفته بودم . و از اینکه پیشرفتی نداشتم و مرا نگران کرد

دیگر می آیم . اجازه نذاد تا استادم با من کار کند . گفت وقتی در تهران هستم در این مورد صحبت خواهم کرد . و 

 بعد ادامه داد چی الزم داری؟ چیزهایی برایت خریده ام . سلیقه مرا هم امتحان کن . دوستت دارم . خداحافظ . 

دانستم پیش همسر و فرزندانش نمی تواند با من صحبت کند . باالخره یک ماه مثل یک سال گذشت و او از  می

تهران با من تماس گرفت . بعد از یک ماه مسافرت، دید و بازدیدها و کارهای عقب افتاده باعث شده بود فقط تلفنی 

ده بود . این سردی و بی توجهی سخت آشفته ام با هم حرف بزنیم . درست چها روز دیگر به مراسم ازدواج من مان

کرده بود . با خود فکرهایی می کردم . با برادرم که شش روز دیگر عازم ماموریت بود تماس گرفتم . با او مقدمات 

عقد را برنامه ریزی کردیم که اگر تا مدت مقرر انجام نگرفت او به سفر خودش برود . در غیر این صورت تنها 

من او خواهد بود . همسر شاهزاده را برای اولین بار در منزل ملکه مادر دیدم . با آن که سنی از او  شاهد ازدواج

گذشته بد ولی هنوز زیبا بود ولی دلیلی برای ناراحتیم پیدا نکردم . هر چند که بی انگیزه نمی توانست باشد . نه این 

ا به مسافرت رفته نه! بلکه خودم دلم گرفته بود . که حسودی کرده باشم که چرا یک ماه به هاوایی و دیگر جاه

تصمیم گرفتم که دیگر در این دنیا نباشم . دوشیزه ای را از خودش خواستگاری کردند سپس او را در کاخی زندانی 

 نساختند . به هیچ وجه از نظر من قابل قبول نبود . و هیچ ادله واستداللی هم برای آن پذیرفتنی نبود . شروع به نوشت

 یادداشتی کردم تا پس از آن خواسته ام را عملی سازم . صالحه آن را برایم پاکنویس کرد . 

ای جان شیرین! اکنون که به عشق من دلبستگی نداری و تقدیر چنین نبود که وجود عزیز تو از آن من باشد حال که 

ن به هدف نرسیدد و به خاک نشست . نیروی عشق من از جلب مهر و محبت تو عاجز ماندو تیر آمال و آرزوی عمر م

اکنون که مشیت آسمانی چنین بود و تغییر آن امکان پذیر نیست من نیز سر می نهم و شکایتی ندارم . و نیز آن 

امیدی را که به من داده بودی اینک پس بگیر . پس بگیر که میان من و تو فاصله ای است بسیار . کسی چه می داند، 

به آخر برسد . گوش بده . مثال من امیدوارم بودم که به محض ورود به تهران پیش من آمده و  شاید همین امروز دنیا
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مقدمات ازدواج را چیده و به خواست من بها می دادی . ولی خوب مهم نیست . کجاست آن مرد یا زنی که آرزویی 

پرده تن را حجاب مقصود نیاید؟ پس کرده و کامال به آرزویش نایل آمده باشد . آیا هیچ اراده ای یافت می شود که 

 من چرا از تو اندوهگین و ناراضی باشم . 

صالحه به نوشته هایم چشم دوخته بود . من همچنان ساکت بودم . اشک هایم را که حلقه زده بود . فرو ریختم و نامه 

خاست هیجان عجیبی به او دست را امضا کردم و در پایان فقط به نوشتن نامم اکتفا نمودم . الی تو . صالحه از جا بر

داده بود . پیراهن نازکی برتن داشت . رنگ سیاه و خوش ترکیب او، مهر و محبتی که به هم داشتیم، مرامتاثر می 

کرد و این که بعد از من سر نوشت او به کجا ختم خواهد شد . تصمیم گرفتم خواسته ام را عملی کنم . صدای ترمز 

. صالحه جلوی مرا گرفت و آرامم کرد . نامه همچنان در دستم بود شاهزاده با رنگی  اتومبیل از بیرون شنیده شد

پریده شتابان پیشم آمد . محافظین او در سرسرا ماندند . صالحه از اتاق بیرون رفت . او را دیدم که چقدر هراسان 

و را تا این حد منقلب ندیده بود . مرا در آغوش گرفت و چشمان پر از اشکم را با بوسه هایش پاک کرد . هرگز ا

 بودم . نامه ار که در دستم مچاله شده بود از من گرفت . او نیز پابه پای من گریست . 

گفت : ای کاش من یک کشاورز یا یک کارمند بودم . آن وقت برای دیدن تو مشکل نداشتم . اوتنها حامی من بود . 

پر گرفتم . از نظر من او اولین کسی و نجیب ترین مرد دنیا بود . یاد مانند بوته اقاقیا با محبت او بزرگ شدم و بال و 

حرف صالحه افتادم که می گفت شاهزاده مرد فرصت طلبی نیست زیرا اگر بود تا به حال دوشیزه نبودی . این 

 . مردانگی او بیشتر از هر چیز شیفته ام کرده بود . با این وجود گفتم : از اینجا می روم یا خواهم مرد 

 گفت : چرا؟؟ فقط به خاطر این که دیر آمده ام؟ نامه ام را خواند . 

گفتم : اگر اجازه بدهی من به پانسیون بر می گردم و از همانجا که رهایش کرده بودم از سر می گیرم . گفت : بعد از 

کن . من مشکلی از بابت مراسم به فرانسه می فرستمت . برو در آنجا بمان . کالس برو و زندگی تازه ای را شروع 

آمدن به آنجا نخواهم داشت . هر وقت بخواهی پیش تو خواهم بود . مشکل ایران است که خیلی محدود هستم . 

خیلی حرف زدیم . عقده هایم را خالی کردم . کم کم شب، سنگینی خود را به اسمان پر از ستاره ها نشان می داد که 

ن کنند . بسیار خسته بودم . خواستم لباسم را عوض کنم و بخوابم . بازوانش باید اندک اندک ستاره هایش روی پنها

را برای در برگرفتنم گشود و مرا همسرم خطاب کرد . به چهره او نگاه کردم . عرق کرده بود . قلبم به تندی می زد 

 د؟. بی اختیار سر بر سینه اش گذاشتم و های های گریستم . گفت : حرف آخر ملکه مادر چی بو

 

 صالحه که به قول دوستان همیشه حاضر جواب بود : پاسخ داد : می گویند ال هلو . 

شلیک خنده در فضای قصر پیچید . سرانجام به سالن پذیرایی رفتیم . هرچی من دوست داشتم بخورم شاهزاده هم 

 همان را میل می کرد . خنده و تعجب بانوی کاخ مرواید اوج گرفته بود . 

من واو به اتفاق در باغ کنار دریاچه قصر مرواید قدم زدیم و سوار بر قایق مسافتی را طی کرده سپس ساعت سه 

پیاده شدیم . موقع برگشت تا مقابل در ورودی قصر مسابقه دو گذاشتیم و هر دو با هم رسیدیم . داخل قصر شدیم . 

. دستی به دیوار زد . دیوار نصف شدو به کنار ، دیوارهای قصر با کاغذ دیواری مخمل قرمز برجسته تزیین شده بود 

رفت . اتاقی در مقابل ما ظاهر شد که دارای یک شومینه و پشتی های ترکمن و کوسن هایی با رویه ساتن که با 

اختالف سطح یک یا دو پله که به دیواره قوس دارد تکیه داده شده بود تزیین داده شده بود . کمی د رآنجا استراحت 

پس به دیدن پاسیوی گل ها و آکواریوم ماهی های کمیاب رفتیم . رو به من کرد و گفت : خسته شدی؟ کردیم . س
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گفتم : نه ! گلهای زنبق را با عمر ناپایدارشا به او نشان دادم . گفت : داری برایم عجیب می شوی . تو دختر افسانه ای 

به منزلش می رفت . خانم شمس هم شب مهمان  مشرق زمین هستی . ما دیگر شب را نماندیم زیرا شاهزاده باید

داشتند . از جمله چند هنرپیشه خارجی که پول براینر هنرپیشه معروف آمریکایی نیز از آن جمله بود . از ان روز به 

بعد هر چند که وقت یکبار یکی دو ساعت را با هم دیدا رمی کردیم . زندگی می گذشت . زمستان هم تمام شد و بها 

ز اول خرداد ماه من به خزر شهر شمال رفتم . یک ماه در آنجا بودم . شاهزاده هر سه روز در میان پیشم بود رآمد . ا

و مرتب تلفنی با هم ارتباط داشتیم . در شمال بیشتر تفریح ما قایق رانی بود . آقای جواد))ش(( در متل قو ناجی 

ه مردابی به نام جزیره گل رفتیم . من درآب افتادم . مخصوص و قایقران من بود . روزی در بندر انزلی بودیم . ب

شکی در شناگری من نبود ولی ناگهان در زیر انبوهی از گل های چتری نفس کم آوردم و اگر آقای جواد))ش(( و 

شاهزاده به کمک من نمی آمدند قدرت باال آمدن از آب را نداشتم . باالخره به روی آب آمدم وتن بی حال مرابه 

اندند . با کمی استراحت بهتر شدم . همان شب به تهران برگشتیم . دلیلی برای ناراحتیم پیدا نکردم ولی ساحل رس

خانم اعالیی متوجه موضوع بود . به خاطر اطمینان بیشتر با دکتر برادران تماس گرفت و او آمد . بعد از معاینات 

دم زندگی من از آن تاریخ عوض شد و رنگ دیگری صحت گفته های خانم اعالیی تایید شد . بله من باردار شده بو

گرفت . از وضع پیش امده، شاهزاده هم خوشحال بود و هم ناراحت . مرتب اه می کشید از این که ما پنهانی زندگی 

می کنیم و این موضوع ا و را ناراحت می کرد . بیشتر از هر چیز زندگی من گرمی بیشتری به خود گرفته بود . اوایل 

بود . در این موقع یازده ماه از آغاز زندگی من با شاهزاده می گذشت . من برای این که خطری متوجه او نشود پاییز 

می بایست ایران راترک می کردم و بقیه دوران بارداری را در فرانسه سپری می کردم . یک روز گفت : فردا بعد از 

 همان هستم . گفتم : ضیافت است!تنیس با یک مقام دیدار می کنم . شب را منزل ملکه مادر م

گفت : نه! نمی دانم چرا اصرار داشتم که من هم باید در آن مهمانی خودمانی شرکت کنم . نهی از او، اصراز از من . 

 نخواست دلم را بشکند . 

 گفت : باشد . 

نوان مخبر خانواده ی امیر رفتن مرا به مهمانی ملکه مادر پیشاپیش با او در میان گذاشت . قرار شد صالحه را به ع

 کویت معرفی کنند . من نیز همواره ایشان باشم . 

زمستان آهسته از سوی مال به پایتخت می خزید و تهران را در سرمای گزنده ای فرو می برد . سرسبزی و شادی 

ده می ای را زن محوطه ی قصرهای سلطنتی که در تابستان با زیبائی خیره کننده شان شکوه و جالل باغهای افسانه

کرد . اینک به تدریج برگ هایشان ریخته می شد . وقتی وارد ساختمان شدیم ملکه مادر را دیدم که در سالن مجلل 

شاهانه ی خویش پشت مبل سلطنتی با عظمتی نشسته است و با یکی از نوه هایش ـ لیال ـ سرگرم بود . گلدان های 

نفیس سوزن دوزی از شمایل حضرت مسیح و دیگر اشیاء لوکس، خاصه چینی،مجسمه های طالئی و برنزی، تابلوهای 

شمایل حضرت علی )ع( که قرآن به دست با سیمای جذابش در بافت ابریشمین و تابلوی بسیار گرانقیمت دیوار را 

 زینت بخشیده بود،توجه مرا به خود جلب می کرد و ظاهرا نشان می داد که واقعا خانه ی مادربزرگ است . 

در یک لباس قشقایی بلند به رنگ طالیی و صالحه با لباس عرب در منزل ملکه مادر حضور به هم رساندیم . با من 

 دیدن من ملکه با سر به عالمت خوش آمدگویی ما را فراخواند . زانو زده دستش را بوسیدیم . 

 گفت : دخترم خوش آمدید . 
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یبا و شاه هر دو گیالس در دست ایستاده و مشغول صحبت بودند آن طرف تاالر تقریبا همه جمع بودند . ملکه فرح د

. فرحناز، رضا )ولیعهد( و علی رضا و چند جوان دیگر از دخترخاله ها و پسرعمه ها گرفته گرم گفتگو بودند . لیال 

ز پیش مادربزرگ بود . خانواده ی شاهزاده همه در جمع خانوادگی حضور داشتند . من آن شب برای اولین بارا

نزدیک شاه و فرح دیبا را می دبدیم . با یکایک اعضا دست دادم . جای تعجب همه بود که نباید غیر از خانواده ی 

سلطنتی کس دیگر حضور یابد . خانم شمس نیز وارد شدند . اشرف با همراهانش آخرین مهمانانی بودند که آمدند . 

یده بوسی و احوال پرسی ها با شوخی بود . ملکه مادر بچه ها را خیلی ساده و به دور از تشریفات . اکثر برخوردها با د

 نوه های عزیزم صدا می زد . موزیک آذری پخش شد و سکوت همیشگی و سنگین کاخ را شکست . 

شمسی نگاهش را از شاهزاده بر نمی داشت . مرتب خنده بر لب داشت و در مورد مهمانی در کلوپ شاهنشاهی و 

مام دنیا در آن شرکت خواهند کرد صحبت به میان می آورد و در محور غذای خرچنگ که باید تنیس بازانی که از ت

با چه سسی باشد حرف می زدند . شاهزاده به عنوان میزبان آن مهمانی و تدارکاتی را که باید می دید صحبت می 

که درست رو به روی من قرار کرد و چشم از من بر نمی داشت . تمام حرف ها را با حوصله خاصی بیان می کرد چرا 

گرفته بود . انگار دوست داشت بانوی کاخ مروارید از مقابل او قدم برندارد . به ناگاه صدای موزیک غربی همهمه ی 

 بحث را شکست . 

من و صالحه به اتفاق یکی از پرنسس ها که از لباس صالحه خوشش آمده بود در قسمتی از تاالر در مورد کتاب 

تی راسل صحبت می کردیم . صالحه راسل را دیوانه می پنداشت و ما مخالف بودیم . این گفتگو تنها تسخیر خوشبخ

سرگرمی من بود . از طرفی ورد احترام ملکه مادر بودم . شام در آرامش صرف شد . من مقداری روس بیف و صالحه 

یی مقوی است و بچه ها را تپل می کند و آرتیشو میل کرد . برای بچه ها اسپاگتی هم بود که ملکه مادر می گفت غذا

مرتب به پرنسس کوچک می رسید . دوباره به سالن پذیرایی برگتشیم . رقص شروع شد و لیال چرخی زد و ایرانی 

رقضید . پدرش نگاه می کرد . فرحناز به وسط رفت و شاه از رقص دخترش لذت می برد . مانند پدر خودم که وقتی 

 لذت می برد . پدر گیالسش را به افتخار فرحناز بلند کرد .  شیرین کاری می کردم او

ولیعهد ساعت ده و نیم منزل مادربزرگ را ترک کرد . پدر با جمله ی رضا خوش بگذره از او خداحافظی کرد . 

 دناگهان شاه را پشت پیانو مشاهده کردم . دانوپ آبی را می نواخت . شاهزاده دستش را روی شانه ی وی گذاشته بو

و زیر چشمی مرا نگاه می کرد . دیگر طاقت نیاورد . مرا با اشاره ی سر فراخواند . تا نزدیکی پیانو قدم برداشتم، 

شاهزاده مست بود . نحوه ی موزیک عوض شد . بی محابا دستم را گرفت و ما در میان موجی از صدای پیانو به وسط 

بودند من جمله همسر شاهزاده  و نوشیدنی های دیگر سالن کشیده شدیم . همه ی جمع که مشغول خوردن دسر 

استکان چای بر دست مات و مبهوت ما را می نگریستند . من عرق کرده بودم . از دحشت دلم در سینه بی تابی می 

 کرد . از طرفی به خاطر باردار بودن سرم به دوران افتاده بود .

به طرف شمس رفت . باز گیالسی دیگر نمی دانم در چهره ی شاهزاده دستم را بوسید و بدون اعتنا رهایم کرد و 

زنش چیزی را که من دیده بودم او هم دیده بود یا نه! فاصله ای نکشدی که ندیمه ی ملکه به نام . . . خ . . . مالئکی 

همسر سناتور فهیم مرا تعارف به صرف چای کرد . کف دستم یادداشتی گذاشت و من چای به دست به طف صالحه 

رفتم . وقتی مکتوب را خواندم نوشته بود بیرون ماشین منتظر است . هنوز کلمه ی است تمام نشده بود که نوشته 

 محو شد که به قلم نامرئی بود . انگار که کاغذ از اول سفید بود . من و صالحه یکایک از حضار خداحافظی کردیم . 
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تر رفتیم . سپس در آن موقع شب پرواز کردیم و از فراز بیرون آمدیم و با اتومبیل تا نزدیک میدانگاه هلیکوپ

شمیرانات گذشتیم . در پایین تهران چون گوی می درخشید و تمام شهر مانند یک کرده ی زیبا که ستاره های رنگ 

 وارنگ بر آن مزین شده باشد زیر پایمان تاللو می زد . ما به کاخ لواسان رفتیم و این قرار ما بود . 

یی را در سالن دیدم که به انتظار نشسته است . بلند شد و از حالم جویا شد . اصال رو به راه نبودم . نوعی خانم اعال

ترس احاطه ام کرده بود . فکر می کردم که اتفاقی می افتد . صالحه آرامم کرد و به خوداب رفتم . تا دو روز از 

من بیشتر شد که چی شده است . شب ساعت هشت شاهزاده خبر نداشتم . دو روزی که دو سال گذشت و نگرانی 

لباس خواب پوشیدم که بخوابم . تلفن زنگ زد . گوشی را برداشتم . شاهزاده بود . حالم را پرسید ولی خال تنهایی 

مرا این احوال پرسی ها پر نمی کرد . گفت با دکتر برادران صحبت کرده که مسافرت من به خارج از کشور بالمانع 

م خودم را آماده سفر می کردم . چقدر دوست داشتم که برادرم یک خلبان کشوری بود و من با او سفر است . کم ک

می کردم . ولی متاسفانه او در ایران نبود که کمکم کند و نمی دانم ماموریت او چقدر طول خواهد کشید . دستور 

 و صالحه تنها دلگرمی من بودند .  پزشکم برای پیاده روی، دلجویی های شاهزاده، مراقبت های خانم اعالیی

باالخره او آمد . باز عاشقانه و عارفانه مرا بغل کرد . بلند بلند گفت : بگذار زخم عشق تو بر دلم بنشیند تا خونی که 

از آن بیرون خواهد جهید چون گوهری لعل گون ارمغان تو کنم . ای االهه ی سنگدل اگر اصرار تو به رفتن مهمانی 

چیز رو به راه بود . خوب باز به فال نیک می گیرم و این نیز بگذشت . امروز به شمال می رویم . دوست نبود همه 

دارم شکار کنم . تا هفته ی دیگر خیلی وقت است . انشاءاهلل در فرانسه این مسائل نخواهد بود و می توانیم نفسی 

 بکشیم .

 

ی تیر و سرما ناراحتم خواهد کرد و با شرایط و حال و روز من من باز به همراه او به شکار رفتم . هرچند گفت صدا

ماسب نیست ولی اصرارش بی فایده بود . وقتی پا به درون کلبه ی شکار گذاشتم گرمای شومینه ذغالی و بوی کباب 

انی خ ذایقه ام را تحریک کرد . به خاطر سرما ترجیح دادم در کلبه بمانم . جنگلبان پیر و یک محافظ به نام آقای

بیرون از کلبه از من محافظت می کردند . با یک تیکه آتش که از داخل شومینه برداشتم سیگاری روشن کردم . 

مدتی متفکر و تنها نشسته بودم و سیگار می کشیدم . به خاطر وضعیت خاصم دکتر کشیدن سیگار را منع کرده بود . 

یده از برف بود . ناگهان هوا تاریک شد و صدای مهیبی از دور دست صدای تیر شنیده می شد . کوه های شمال پوش

مانند غرش دریاهای دوردست به گوش رسید . از جای خود جستم و بیرون را نگاه کردم . دیدم باد زمستانی در 

میان ابرها می غرد . آرزو کردم که ای کاش صالحه نیز پیشم بود . به یاد شاهزاده افتادم . قلبم سرد و چشمانم تیره 

گردید . نمی دانم در این طوفان چه بر سرش امده است . ولی خود را تسلی دادم . گفتم اکنون بر می گردند . در 

همان لحظه غرش باد مهیب تر و هوا تاریک تر شد . من آقای خانی را به دنبالشان فرستادم . شاهزاده و همراهانش 

 . پنج نفر بودند . خانی سوار جیپ شد و به دنبالشان رفت 

برف شدید در میان مه غلیظی شروع به باریدن کرد . به طرف در مقابل رفتم و الی آن را باز کرد . باد به شدت در را 

با صدای مهیبی به هم می زد . بیرون را نگاه کردم همه جا تاریک بود . مه بسیار غلیی زمین و آسمان را فرا گرفته 

ها را به اطراف می پراکند . هولناک تر از همه ی این ها گوئی فریاد انسانی بود و باد از ناله های جان گداز خود برف 

به گوشم رسید . در را بستم و با قلب گرفته به کنار بخاری خزیدم . اتاق تاریک تر از سابق شد . روشنایی آتش روی 

طوفان صدای خش خشی از  دیوار می رقصید . ساعت مانند طپش قلب من وهم انگیز بود . ناگهان در میان و ولوله ی
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در خانه بلند شد . قلبم از حرکت ایستاد . فریاد خوفناکی مانند ناله ی ناقوس مرگ به گوشم رسید . در را باز کردم و 

به بیرون نگریستم، چیزی ندیدم . ولی حس کردم جسمی آن طرف تر از من حرکت می کند . به پایین نگاه کردم 

دن هیزم به بیرون رفته بود، زمین خورده و خود را کشان کشان به در کلبه رسانده دیدم جنگلبان پیر که برای آور

 است . نتوانستم کاری بکنم . فقط فریاد زدم : کمک! کمک!

در آن سرما و طوفانی که به پا خاسته بود به خاطر وضعیتی که داشتم نه قدرت ایتاسدن داشتم که او را تا موقع 

ه می توانستم او را داخل کلبه بکشانم . بعد از یک ساعت همگی با ماشین جیپ برگشت گروه دلداری دهم و ن

برگشتند . شکار آنها یک آهو بود . وضع نابسامانی که در مقابل کلبه رخ داده بود همه را متثر می کرد . مرد پیر 

. آن چه واقع شد به  ن خاطره ی تلخ و پرحادثه ترک کردیم»جنگل گوئی سالهاست مرده بود . آن شب جنگل را با 

 نظر من مانند خواب پریشانی بیش نبود . دنیایی از برف و آسمانی پر از باد و خاطره ای در دل جنگل . 

آخرین هفته ای است که در ایران هستم . خودم را اماده رفتن می کنم . تمام لوازم شخصی و اشیاء مورد عالقه ام را 

نگار همین دیروز بود که در جزیره ی کیش روی عرشه ی کشتی تفریحی قدم جمع می کنم . به فکر فرو می روم . ا

می زدیم . شاهزاده بانگ برداشت و گفت : ای خالق هستی از تو سپاسگزارم که ایم فرشته را به من ارمغان داشتی . 

در کنارش بود . آشنایی من با او، ازدواجم، مسافرت هایی که با هم داشتیم، غصه هایی که خوردم، شادی هایی که 

همه و همه مثل اثاث جمع اوری شده در ذهنم به تکاپو می افتند . از طرفی به دوست داشتن فکر می کردم . او چیزی 

را از من دریغ نکرده بود فقط نمی توانست مال من باشد . وقتی با من ازدواج کرد تمام هستی اش، شئونات خانوادگی 

گر را به مخاطره انداخته بود . من چگونه از او دلگیر باشم . حال لحظه، لحظه اش، شاهزادگی اش و خیلی چیزهای دی

 ی رفتن است . 

سحرگاه روز شنبه آخر اسفند ماه به همراهش ایران را به قصد نیس در جنوب فرانسه منطقه ای به نام کودازور ترک 

بسیار جالب بود . آپارتمان بزرگ کردم . شاهزاده یک شب بیشتر در کنارم نبود . شروع زندگی من در آنجا 

دوبلکسی نزدیک مجتمع وگ رونیر رو به دریای بی کران مدیترانه سکنی گزیدیم . صالحه و عبدل کاظم در قسمتی 

از ساختمان ساکن شدند . با استخدام خدمتکار فیلیپینی و خرید اتومبیل برای عبدل کاظم و دیگر مایحتاج زندگی جز 

اشتم . هوای خوب، محیط سالم،بهداشت و تغذیه خوب، پیاده روی هر روزه، گردش و وجود همسرم چیزی کم ند

 تفریحات سالم، دیگر همه و همه شادی آفرین بودند، اما افسوس!

خبر امدن برادرم ادریس را شنیدم . او با کوله باری از خاطرات کودکی پیشم آمد . امروز روزی است که شاهزاده به 

است . به اتفاق به هتل رستوران نگرسکو نزدیک بلوار آنگله رفتیم . پرفسور عدل را  مدت هشت ساعت پیش من

دیدیم . این دومین باری است که ایشان را می بینیم . اول بار در تهران که از مقابل الدورادور به باال می رفتیم تا به 

 داشت . اکنون با شاهزاده گرم گفتگو کلوپ برسیم به ما ملحق شد و شوخی کنان قدم ردیم . دوستی نزدیک با شاه

بود . ساعت عزیمت او با شاهزاده یکی بود . من به اتفاق برادرم برای مشایعت وی به فرودگاه رفتیم . موقع 

 خداحافظی گفت : چی الزم داری بفرستم؟

ه همان ا خواستم بیک فرش شصت متری چهار فصل ابریشم داشتم که به اندازه ی سالن بود . این بار قالیچه ی آن ر

 طرح و نقشه . 

 گفت : برایت تلفن می زنم . عبدل کاظم را بفرست تحویل بگیرد . 
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هواپیما به سمت ایران پرواز کرد . من، برادرم، صالحه و عبدل کاظم به خانه برگشتیم . زندگی من رنگ زیبایی به 

 خود گرفته بود . روح داشت و همه چیز بر وفق مراد بود . 

وز ساعت ده صبح به وقت ایران به تهران زنگ زدم . گوشی را برداشت . بسیار دلتنگ بودم . سکوت مرا درک یک ر

 کرد . 

 گفت : باز دلت گرفته، بگو . چرا حرف نمی زنی؟ بگو که دلت گرفته . 

 بنای نوازش را از پشت گوشی گذاشت . می خندید و سر به سرم می گذاشت و خداحافظی کردیم . 

ان صحبت های اخیرش گفته بود به آمریکا خواهد رفت . زمانی که با او صحبت می کردم تازه از دیدار یک مقام می

رسمی برگشته بود . ده صبح با او تماس داشتم و اکنون ده شب است و من خود را برای صرف شام آماده می کردم 

ی با شکوهی! اصال تصورش را هم نمی کردم . او و که دیدم او وارد شد . آه خدا من تو چه قدر مهربانی! چه صحنه 

همسرش عازم آمریکا بودند و در مسیرش با توقف دو ساعته در نیس به دیدارم آمده بود . شادی غیرمنتظره ای مرا 

 فراگرفته بود . 

 گفت : حال باز هم بگو دلم گرفته . هرچی هوس کردی بگو . 

عاقب او پایین رفت . مقداری خاویار و گوشت شکار برایم سوغاتی آورده بود تمام کارها با عجله بود . عبدل کاظم مت

. سپس وعده ی دیدار را موقع برگشت از امریکا موکول کرد . دیگر زایمان من نزدیک بود . دلم سخت هوای مادرم 

به او قول داده بودم را کرده بود . چرا که موقع زایمان خواهر بزرگم، مادرم پیشش بود . من می ترسیدم . از طرفی 

که چند روزی را پیش پدر و مادرم خواهم بود که انجام وظیفه نکرده بودم . با خودم فکر می کردم که شاید مادرم 

هنوز هم چشم به راه من اسن . در شهر پاریس در بیمارستان سنت آنتوان با یک دکتر ایرانی که چم آپم کرده بود 

یمارستان سیمیه در باالی کوه نیس تحت نظر دکتر ولتر دختری به دنیا آوردم . اشنا شدم ولی به خاطر دوری راه ب

وقتی که به هوش امدم خودم را روی تخت بیمارستان دیدم . اتاقم را دکترها و پرستارها پر کرده اند . میان دکترها 

 ی بینم . قیافه ی یک پزشک ایرانی را تشخیص می دهم . دکتر جاوید است . باالی سرم صالحه را م

 می گوید : مثل خودت خوشگل است . خدا را شکر . راحت شدی . 

 با خود می پرسم این همه مراقب چرا!

 پرسیدم : چی شده؟

صالحه گفت : بین مرگ و زندگی به سر می بردی . فشارت به حدی پایین بود که هیچ کس امیدی به زنده ماندن تو 

 نداشت . 

انجام « ب». وقتی مرخص شدم، تمام هزینه های بیمارستان و دیگر تشریفات را سناتور سه روز در بیمارستان بودم 

داده بود . او تنها کسی بود که راز ازدواج من و شاهزاده را حفظ کرده بود . تمام کارهای اداری ام را او انجام می داد . 

ت به صالحه گفتم : آیا من هنوز زیبا به خانه رسیدم . صدای گریه ی بچه سکوت خانه را شکست و من ضمن استراح

 هستم؟

در این هنگام سایه ی یلندی از الی در به روی زمین خزید . صدای خنده ی مردانه ای برخاست و گفت : تو قشنگی! 

 تو امیدی! تو به دلفریبی آرزوئی!

و قرار ان دم که در پناه لطف تپای تخت من نشست و ادامه داد : ببیبن که به پای تو افتاده ام و به حقیقت سوگند از 

 گرفته ام معنای زندگی را درک کرده ام . 
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 بچه را گرفتم و گفتم : نگاهش کن!

 بر دست و صورت بچه بوسه زد و او را بو کرد . 

صالحه کمک کرد تا بنشینم . او پیشدستی کرد و مرا نشاند . بچه را شیر دادم . فقط تماشایم می کرد و به خواب رفت 

الحه او را گرفت و به اتاقش برد . او کنار من جای گرفت . به خواب رفتیم . نمی دانم از چه چیزی به وحشت . ص

 افتاده بود . وقتی پرسیدم : نام او را چه بگذاریم؟

 گفت : بگذار فکر کنم . باید لیستی تهیه کنیم و یک اسم اصیل ایرانی برایش بگذاریم . 

ه ایران برگشتند . حاال دیگر هر روز تلفن می کرد . روزی سه بار تلفن می زد . فرزند ب« ب»صبح به اتفاق سناتور 

خوشگل من نوپا شده بود . خبر بارداری صالحه را به او دادم . او نیز شاد شد . روزها از پی هم می گذرند و هیچ 

فن از ایتالیا تل« ب»م دادن که سناتور نشانی از خود نمی گذراند . اکنون آماندای من چهارساله شده بود . برایم پیغا

 کرده و ساعت چهار بعدازظهر به اتفاق دوستش پیش ما خواهد بود . 

اجازه ی ورود خواستند . من هر « ق»با یک تاجر دیگر به نام هرمز « ب»من تا به حال مهمان از ایران نداشتم . آقای 

 : بگو تشریف داشته باشند .  دو را از باالی پله ها نگاه می کردم . به صالحه گفتم

وقتی به آن دو پیوستم بعد از معرفی و صحبت های مختلف بحث از قایق های موتوری به میان آمد . که در ورای 

چندین دستگاه از این آقا خریده است و در سد کرج همان « ب»صحبت هاشان معلوم بود که گویا اقای جمشید 

بود به آب انداخته اند . قایق های دیگر را آقای جواد « هـ»انم اعالیی و آقای کلوپ ورزشی و تفریحی که میعادگاه خ

در متل قو خریده بود . من از خاطرات قشنگی که در متل قو داشتم یاد کردم . سفارشات مرا که به سفارش « ش»

سفری دو ماهه به  شاهزاده آورده بود، به عبدل کاظم داد و بعد وی آنها را به هتل رسانید . به دستور همسرم

بوستون امریکا داشتم . وقتی برگشتم عبدل کاظم و صالحه در مورد ایران سخنانی را بر زبان جاری می کردند که با 

توجه به ساواک که امنیت کشور را تضمین می کرد و کوچک ترین حرکت منفی را از نطفه خفه می ساخت 

ر در یک روزنامه که از شاه ایران به بدی یاد کرده بو د تعجب باورکردنش برایم بسیار مشکل بود . برای اولین با

 کردم . اوضاع وخیم ایران را برایم توضیح دادند . 

آمدن شاهزاده به فرانسه دیر به دیر صورت می گرفت . زندگی همچنان جریان داشت . آماندای من به مهد می 

ش را قاسم گذاشته بود راهی کویت شده بود . عبدل رفت . کالس موزیک داشت . صالحه به اتفاق بچه اش که نام

کاظم با خدمتکار من تمام کارها را به دوش گرفته بودند . بعد از یک ماه صالحه با پسرش نزد ما آمد . باز زندگی 

 رنگ گرفت . من بدون صالحه احساس غربت می کردم . آماندا به قاسم یسر صالحه عادت کرده بود . 

تلویزیون را روشن کنید . اخبار فرانسه مجلس شورای ملی را نشان می داد . هر شخصی که پشت  عبدل کاظم گفت :

تریبون می رفت نسبت به عملکرد های شاه اعتراض داشت . تمام کسانی که به شاه پشت کرده بودند روزی از 

 همنشینان و تمجیدگویانش بودند .

 

اشد و زمان آن فرا رسیده که دیگر شاهی درکشور ایران مطرح نشود . روزی شاهزاده به من گفته بود باید این طور ب

اهل انزلی که « و»یاد روز چهارم آبان افتادم که من در جشن شرکت داشتم و یک دبیر ورزش داشتیم به نام آقای 

را از  رتیس فدراسیون ورزشی بود . با شروع نرمش یک صدا می گفتیم : خدا ـ شاه ـ میهن . من در ذهن خود شاه

داخل کادر که این سه کلمه ترسیم شده بود حذف کردم و به جایش چیزی یا کلمه ای که بتوانم خود را با آن کلمه 
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میهن . اگر در بودم . چرا! ولی چون در نبودم، شاید خدا را  -؟ -مانوس بیابم نیافتم . و این معما باقی ماند که خدا

 .  دوبار تکرار می کردم . خدا ـ خدا ـ میهن

دو ماه بود که از شاهزاده خبری نداشتم . شنیدم که تمام تلفن های خارج از کشور کنترل می شود . هر روز از جراید 

و رسانه های گروهی می شنیدم و می دیدم که مردم علیه شاه ایران شعار می دهند . اکنون پنج شش ماهی است که 

و درباریان به کشورهای خارجی پناهنده شده اند . من خیالم راحت شد  از او خبر ندارم . شنیدم که تمام اطرافیان شاه

که شاهزاده حتما از ایران خارج شده . ما لحظه به لحظه منتظر خبر دیگری بودیم . پس اگر خارج از ایران است چرا 

خص ایش مشتلفن نکردنش این است که جتلفنی به من نکرده؟ آیا تا این حد می ترسد؟ آیا علت پنهان شدن و 

نباشد؟ نه من این را باور ندارم . اصال راجع به خروج این یک نفر در هیچ جرایدی صحبت نشد . او که نمی تواند آب 

 شود و به زمین فرو برود . 

پسر صالحه سیاه و مو فرفری مثل خودش عروسکی بود و همبازی آماندای من . اکنون دیر زمانی است که همسرم را 

 ندیدم . 

صالحه گفتم : آماندا را به تو می سپارم و به ایران برمی گردم . تا هم خانواده ام را ببینم و هم خبری از ایشان  به

بگیرم . من نه این که کنجکاو باشم . بلکه دنبال بدر فرزندم بودم . دیگر منی مطرح نبود . هر چند می دانستم اشتباه 

نشسته بود . او را یک بار با « ق»ر صندلی من برحسب اتفاق آقای هرمزمی کنم . عازم ایران شدم . در هواپیما کنا

 در واردات قایق« ب»به صرف قهوه در منزلم پذیرا بودم . این تاجر چهل و هفت ساله که شریک سناتور « ب»سناتور 

ان رو برایم امکموتوری به ایران بود، به قدری دقیق منظره ی برگشت مرا توضیح داد که اگر راهی مثل جاده ماشین 

داشت عقب عقب برمی گشتم . من به اشتباه خود پی بردم و نیک می دانستم که هرگز نمی توانم از ایران خارج شوم 

آدرس و شماره تلفنش را به « ق». حال دیگر غیر از این چاره ای نبود . کاری بود که انجام گرفته بود . آقای هرمر 

 زنگ بزنم . من داد تا اگر کمکی خواستم بر ایش 

بعد از ورود به ایران اول به هواپیمای ما اجازه نشستن ندادند . سپس چون شخص با نفوذی در هواپیما بود در 

 فرودگاه مهر آباد به زمین نشتیم . 

گفت : اتومبیلم در فرودگاه است مسیرتان را بفرماثید تا « ق»در فرودگاه منتظر گرفتن چمدان هایم بودم که آقای 

 سانم . بر

اینجا بود که نمی دانستم کجا باید بروم . من نه کسی را داشتم و نه می تو انستم منزل کسی رفته و درد دل کنم . 

 یکسره به هتل شرایتون رفتم و در اولین فرصت به برادرم تلفن زدم . 

 اوگفت : حرف نزن . فقط بگو کجا هستی . 

مالقاتم آمد . به حدی عصبانی بود که دندان هایش به هم بعدازظهر همان روز به اسم هتل و شماره اتاقم را دادم . او 

 کلید می شد . 

 گفت : چرا آمئی؟ جی شده؟ بچه کجاست؟

 همه را توضیح دادم . 

 گفت : تو دیوانه ای . داری دیو انگی می کنی . 

 حتی گفت : تو یک احمقی!

 زد و می گفت : بدبخت شدی . هم آماندا را بیچاره کردی! هم خودت را!من نتوانستم متقاعد شوم و او نهیب می 
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تمام جزئیات جو ایران را که حاکم بر اوضاع بود شرح داد . راستی راستی گیج شده بودم . تصمیم گرفتم که برگردم 

 . حال ویزای فرانسه ندارم . سندی، شناسنامه ای، مدرکی که مبنی بر وجود دخترم

اشد همراهم نبود و اگر بازگو کنم و کلمه را مطرح نمایم ممکن است جان بچه ام در آنجا به خطر بیافتد . در فرانسه ب

اوضاع و احوال خودم نیز ممکن است به کلی خراب شود . به صالحه تلفن زدم . متوجه تمام جریانات بود . یک 

 م آماندا را به تو می سپارم . حساب مشترک در یکی از بانک های سوثیس داشتیم . گفتم تا من برگرد

 اوضاع ایران را او بهتر از من می دانست . 

گفت : من که گفتم نرو . شاهزاده تلفنی تماس گرفت . من مجبور بودم بگویم جریان از چه قرار است . او گفت چه 

یه شو سط اطرافیان او عازم ترکو یا تو« ب»اشتباهی کرده . گفت : به تو بگویم اگر می توانی از طریق خوی با سناتور 

 . احتماأل سری به فرانسه خواهم زد . سفارش می کنم، آماندا را مواظب باشید . خداحافظی کرد و گوشی را گذاشتم . 

صالحه گفت : الی جان من می دانستم که با رفتن تو شیرازه زندگیت از هم می پاشد ولی نخواستی بشنوی . شاهزاده 

 ر من هیچ توجیهی برای رفتن ندارد و او را طاله دادم و دیگر آزاد است . گفت که الی از نظ

 

بعد از این تلفن تصمیم گرفتم پیش خانواده ام برگردم . دو روز بعد به منزل پدرم رفتم . آه خدای من مادرم چقدر 

فتم ای کاش آماندا را می شکسته شده بود و پدرم چقدر پیر . عزیزانم را دیدم و در آغوشم فشردم . در دلم می گ

دیدند و می دانستند زن چه کسی شده ام . شب در بستر مادرم خوابیدم و از او سوال کردم که دستت درد نکند از 

 سینه ریزی که به من دادی . گفتم ادریس چطور این ها را از شما گرفت . 

تر می کردیم گویا تو دیگر دراین دنیا  لب به سخن گشود و گفت : من و پدرت ماجرا را می دانیم . فقط اگر لب

 نبودی . درسته دخترم!

 گفتم : بله، درسته مادر جان . 

ادریس به پدرت گفت : ساواکی ها هم مرا می کشند و هم خواهرم را ولی موقعیتی که اکنون خواهرم پیدا کرده 

به مقابلش گذاشتیم و او شمش و  برای هزکسی پیش نمی آید . به خاطر افتخار و سربلندی تو آن چه که داشتیم

 گردنبند را انتخاب کرد و به تهران آورد . 

صورت مادرم را بوسیدم . گریه امانم نداد و به خواب رفتم . صبح مادرم در گوشی گفت : چقدر آرزو دارم بچه تو را 

 ببینم باید مثل خودت قشنگ باشه . 

ل سینه پهلو را داد . من و خواهر بزرگم که برای دیدن من به عصر همان روز مادرم سخت مریض شد . دکتر احتما

آنجا آمده بود گرفتار پرستاری مادرم بودیم . که در این میان بر اثر غم غربت احساس محبت بیشتری بین من و 

 مادرم وجود داشت . 

که کلید صندوق خانه را بیماری مادرم یک هفته ادامه داشت . روزی برای درست کردن چای از مادرم سوال کردیم 

که پیشش بود بدهد . مادرم صندوق چوبی بسیار بزرگی را که از آن مادرش بود و در روسیه ساخته شده بود و 

قدمتش به جنگ جهانی اول برمی گشت داشت . درون آن را آنطور که از بچگی شاهدش بودیم از صابون های 

رد عالقه اش با سلیقه خاص خودش قرار داده بود . و هیخچ گاه عطری گرفته تا پارچه های زربفت و دیگر لوازم مو

به ما جرات باز کردن آن را نمی داد . در این صندوق از قباله های امالک و سند ازدواج خواهرانم و جواهرات خودش 

 ایو غیره نگهداری می شد ولی این بار فرق می کرد او مریض بود و خود نمی توانست به سر صندوق رفته تا چ
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خوش عطری که از مکه به عنوان هدیه برایش آورده بودند را بیاورد تا ما قاطی چای ایرانی بکنیم . چشم در چشم 

من دوخت و یک نگاه پر از عطوفت به خواهر بزرگترم انداخت . دو دل بود که کلید را به دست کدام یک از ماها 

انه و چای را که در گوشه ای از صندوق قرار دارد بیاور و درش بدهد . سپس گفت : ربابه بیا کلید را بگیر و برو باالخ

 را خوب ببند . 

وقتی خواهرم پائین آمد رنگ از رخسارش پریده بود و با دستهای لرزان و هیجان زده مرا نگاه می کرد و کلید را به 

اهنش سنجاق کرد و ما با چای مادرم داد . و او آن را طبق معمول بانوان محافظه کار دوران خود به درون جیب پیر

تازه دم در ایوان خانه دور هم نشتیم . من از بوی کاه گل ایوان خانه پدری که از ابپاشی حیاط اندرونی بلند می شد 

سرمست بودم . و با تکیه دادن بر ستون چوبی ایوان در عالم کودکی ام سیر می کردم . به یاد کریم اولین 

اثنا خواهرم با فشردن بازویم افکار مرا برهم زد و مرا به خود آورد و گفت بیا بریم به خواستگارم افتادم . در این 

حیاط بیرونی با تو حرف دارم . قبول کردم . در حین قدم زدن در زیر درختان تبریزی گفت در صندوق مادرم چیزی 

 را دیدم که داثی خدا بیامرزم یک عمر به خاطر آن با مادرم دعوا داشت . 

 : آن چیست؟ گفتم

 گفت : اگر یک بار دیگر کلید را از مادر بگیریم نشانت می دهم . 

به ایوان برگشتیم . این بار سبزی خوردن درون آبکش چوبی بزرگی به همراه یک سینی از نان خانگی و پنیر لیقوان 

عزیز دل تو را با خویشتن  مرا با اشتیاق فراوان به خوردنش دعوت کرد ولی خواهرم در خودش نبود . به او گفتم :

یک دل نمی بینم . چرا نگرانی؟ بخور به ما هم بچسبد . دستی در سفره ی گلدوز مادرم چرخاند و لقمه ای نان و پنیر 

 و سبزی برداشت ولی حوصله خوردن را نداشت . چشمش به نقطه ای خیره شده بود . 

 فکری؟ گفتم : مادر که حالش داره بهتر میشه تو چرا اینقدر در

 ربابه گفت : نه بابا در فکر نیستم بیشتر به تو فکر می کنم که چقدر عوض شدی . 

بلقیس ننه که زن صیغه ای پدرم بود به جمع آوری سفره و ریختن چای مجدد مشغول شده بود . این زن زمانی به 

اشت شوهر داده بود و بعد از فوت عنوان کارگر مادرم پا به خانه ما گذاشته بود . مادرم او را که پدر مادری ند

شوهرش باز در خدمت مادرم بود . تا روزی که پدرم با بودن نجابت و زیبایی مادرم او را به زنی پذیرفت . بعد از 

 مشاجرت فراوانی او را درکنار زندگی مادرم جا داد که حاصل زندگیشان همان ادریس برادر بزرگم بود . 

نه ای کلید را از مادر بگیریم تا راز نهفته در صندوق را به تو نشان دهم . هیح بهانه ای جز ربابه گفت : بیا با یک بها

برداشتن صابون عروس و شستن دست و صورتمان نداشتیم . مادرم کلید را به خو اهرم داد و ما به قسمت باال رفتیم 

ضا)ع( و غیره باز مرا به سن هفت وقتی درب صندوق را گشود عطرگل محمدی و بوی صابونها و مهر تربت امام ر

سالگی ام برد . جانمازهای سوقاتی مشهد مقدس، پارچه های دست نخورده و دیگر اشیای مورد عالقه مادرم را 

مشاهده کردیم . مادرم همچنان سلیقه گذشته اش را حفظ کرده بود . خواهرم دو حلب روغن نباتی پنج کیلوئی 

نشان داد . تعجب کردم این صندوق که جای حبوبات نبود . گفتم : خوب این ها چی جهان را که پر از لپه بود به من 

 هستند . روی لپه را کنار زد و اشرفی هایی که دل را می برد ظاهرشد .

 

خواهرم گفت : این ها همان اشرفی هایی هستند که بعد از فوت مادر بزرگ داثی خدا بیامرز برای یافتنش با 

ره داشت و سرانجام داثی متقاعد می شود که وقتی مادربزرگ زنده بود آنها را فروخته بود . حاال مادرمان سالها مشاج
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در این صندوق جا خوش کرده اند . سپس گفت کسی از این موضوع بویی نبرد . در صندوق را بست و با صابون 

 عروس پیش مادر رفتیم . کلید را به او دادیم . 

نشستیم و تا پاسی از شب به گفتگو یرداختیم و من به خواهرم گفتم که چیزی که به  ما آن شب در ایوان کنار هم

مادربزرگ وفا نکرد و همچنین به دائی به مادر هم وفا نخواهد کرد . بطوری که می بینی برای حفاظت و نگهداریش 

د . باید از این دیده ها دل خوش است و اما بعد از فوتش به عنوان یادگار شاید به هر یک از وراثش مقداری برس

 چشم پوشی کنی . او نیز قبول کرد . و چون دیر وقت بود به اتاق برگشتیم و صبح آن روز خواهرم راهی شیراز شد . 

روزی برای آوردن نان به زیرزمین رفتم باز غرق در رویای کودکانه خویش گشتم . سقف زیرزمین از تیرهای چوبی 

د و خوشه های انگور رنگ به رنگ به طو ل یک متر به موازات هم آویزان بودند . وجب به وجب میخ کوبی شده بو

درکنار دیوار دوازده خمره ی فیروزه ای رنگ که به قد یک آدم می رسید تا نیم تنه به زمین چال شده بودند . یکی 

ری یکی ترشی و آن دیگپنیر لیقوان، یکی دو تای آن گوشت قرمه برای تهیه خور اکهای محلی، یکی شیره انگور، 

روغن خالص را مشاهده کردم و و و . . . در ضلع دیگر یک قطعه ی تخته ی پهن به عرض یک متر و به طول دو متر 

با زنجیر به صووت تاب از سقف آویزان شده و نان خانگی را روی هم همانند کوههایی که از سنگهای آذرین بوجود 

. من در یی یافتن چیزی وارد زیرزمین شده بودم . چشمم در جستجوی آمده باشد تل انبار شده مشاهده کردم 

انگیزه ام بود که ناگهان از هشت خمره ی هم قد دو تای آن را مقداری بلندتر از دیگری یافتم . دست بردم، 

ای حرکتش دادم . شل بود، متوجه شدم که اشرفی ها در زیر این خمره ها قرار دارند . خیالم راحت شد و دلم بر

مادرم سوخت که اینچنین برای نگهداری آنها تالش می کند و دل خوش کرده است . وقتی باال رفتم از مادرم راجع به 

کریم پرسیدم . او گفت بعد از رفتن تو به تهران خانواده نعمت اله خان دیگر با ما حرف نزدند از این و آن شنیدیم 

کنه کریم اصال خوشبخت نیست . گاهی کوکب به ما می گفت هر که دختر سادات را گرفته و در تهران زندگی می 

وقت کریم به پیش مادرش بر می گردد از او می پرسیده که از الی چه خبر، کوکب می گفته کریم را فراموشش کن 

او دیگه رفته . کریم در جواب می گفته : چطور می توانم فراموشش کنم او به من قول داده بود و هنوز هم دوستش 

ارم . کوکب گریه های کریم را می دیده و پا به پای کریم می گریسته . کریم به کوکب گفته بود اگر یک روز هم د

به عمرم باقی مانده باشد او را به همسری خواهم گرفت . اینجا بود که من به مادرم گفتم که مادر اصال بیا و صحبت را 

 دم . عوض کنیم فراموشش کن؛ گذشته گذشت و من اشتباه کر

وقتی که چمدان هایم را می بتسم، مادرم شماره تلفن فرزانه را به من داد و گفت : او قسم داده که اگر ترا دیدم 

 بگویم تلفنی با او تماسی بگیری . 

من بعد از هفت سال دوری از فرزانه او را در تهران در منزل جدیدش مالقات کردم . باز هم مثل سابق با گیسوانی 

مشکی ولی الغر و رنگ پریده . اول فکر کردم که بیمار است . یک دستمال به دور گردنش بسته بود . بلند و 

یکدیگر را بوسیدیم و از سر شوق گریه کردیم . او به قدری متاثر بود و گریه می کرد که مجال صحبت را از دست 

 داده بود . از وضع او پرسیدم . 

ساله دارد و در بیمارستان ایرانمهر در بخش مامایی کار می کند و تازه از گفت : ازدواج کرده و یک دختر هفت 

 شیراز برگشته . 

در ضمن گفتگو رفت چای بیاورد . یک تلفن به صالحه زدم . تمام خطوط تلفنی خارج از کشور اشغال بود . از اپراتور 

 شی را برداشت حال آماندا را پرسیدم . مخابرات خواستم برایم شماره ی نیس فرانسه را بگیرد . وقتی صالحه گو
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گفت : مگر نگفتم نرو . همسوت همین امشب آمد . وقتی فهمید که هنوز در ایران هستی تمام رگ های گردنش از 

فرط عصبانیت ورم کرده بود . با مشت به روی میز کوبید . اصال از این که تو بیایی یا بیاردت حرفی به میان نیامد . 

جمله اکتفا کرد که بهش بگو خودت این طور خواستی این مطلب را گفت و به طرف گنجه رفت و جعبه فقط به این 

ای را که بسیار مواظبش بودی برداشت . از داخل آن چند کاغذ را در جیب بغل خود گذاشت و آماندا را بوسید و در 

 . آغوش کشید . ضمنا یادداشتی برای شما نوشت که هنوز در بسته است و رفت 

 وقتی که من این حرف ها را شنیدم . انگار با پتک بر مغزم کوبیدند . گفتم : نامه را بازکن و بخوان . 

 او یادداشت را این چنین قرائت کرد : 

به هر دلیلی که به ایران رفتی این ظلمی بود که نسبت به این بچه و خودت کردی و عذرهای ناموجه را برای غرض 

راع کردید و من باید رفع ظلم کنم؟ اگر انجام این کار محتاج به ریختن خون من هم باشد به آن رانی خودتان اخت

 اقدام خواهم نمود . ولی چطوری؟ 

در پایان از تو خواهش دارم . اگر ممکن است نقاب از رازهای نهانی برمدار و از سکوت خارج نشو . زیرا این 

قید می دارد . اگر چنین است به عهد خویش وفا کن . تو در فرانسه همه سوگندی است که ترا به یک مقصود نهایی م

 چیز داشتی که رفتی و اکنون خیالم از بابت بچه آسوده است چرا که همه چیز دارد . 

 فعال خداحافظ 

 

ستانش که ومن دنبال بلیط بودم . برادرم قول داده بود که اگر نتوانستم بلیط برای ت ترکیه تهبه کنم با یکی از د

 خلبان کشوری است . اگر شده در کابین هواپیما هم جایت بدهد مرا خواهد فرستاد . 

 فرزانه گفت : کو تا یک هفته بیا دو سه روزی به شمال برویم . من دلم خپلی گرفته است . 

شیراز است و دخترش هم تلفنی به برادرم اطالع دادم . قبول کرد . فرزانه تنها بود . اول فکر کردم که شوهرش در 

 همینطور . به قدری گرفتار ناراحتی روحی بودم که حتی فرصت کنجکاوی در محور زندگی فرزانه را نداشتم . 

 بعد گفت که طالق گرفتم . گفت الی اصال این حرف ها را ول کن من رفتم مرخصی بگیرم . 

انه جای دادیم و مقداری خرید کردیم تا کم کم به سد شش صبح مقداری از لوازم مورد نیاز را در پشت اتومبیل فرز

 کرج رسیدیم . پیاده شده خاطرات گذشته را از نظر گذراندم . سپس راه افتادیم . 

هدف چالوس بود . ولی مسیر را عوض کرده از جاده ی کناره به طرف بابلسر به خزرشهر رفتیم . به آن ویالیی که 

. هیچ کس در باغ نبود . فقط صدای پارس سگی باعث شد تا یک مرد چاق با لباس من قبال در آنجا بودم سر زدیم 

 نگهبانی که مسلح هم بود جلو در ظاهر شود . 

 گفت : چه می خو اهید؟ 

 گفتم : برای اجاره ویال یا اتاق امدیم . 

 گفت : اینجا مصادره شده و اجاره ای هم نیست . ببخشید! 

ی کنار ساحل منظره دریا را دیدم . دریا آبی نبود . شاید در مقابل دریای مدیترانه دریاچه خزر با راه افتادیم . لحظه ا

آسمان غم گرفته اش به دودی می زد . دیگر از آن قایق های موتوری رنگ وارنگ روی آب دیده نمی شد . دیگر 

دمانی که در بستر ساحل دل را به دریا آن سایه بان های چتری و پالژهای چوبی و حصیری به چشم نمی خورد . از مر

می سپردند، اثری دیده نمی شد . باالخره خاطراتی که در اطراف وجوانب دریا پراکنده بود روح مرا چنان به درد می 
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آورد که آنجا را ترک گفتم و به دامان جنگل و مشغولیات آشفته آن پناه بردم . ویالیی بود با تمام تجهیزات ممکن . 

به مدت دوشب اجاره کردیم . خانم میزبان بسیار لطف داشتند . با غذاهای محلی از ما پذیرایی می کرد . بعد  اتاقی را

 از شام آماده استراحت شدیم . من روی تخت دراز کشیدم . 

 فرزانه سیگاری آتش زد و گفت : الی جان نکنه دود سیگار اذیتت کنه . 

می کنی دیگه گفتن نداره . خندید و رفت پنجره را باز کرد . مثل سابق  گفتم : نه راحت باش تو که کار خودت را

وقتی که ساندویجش را تمام می کرد دو دستش را به هم می مالید و می گفت : تمام شد بریم کالس . این بار نیز 

 وقتی سیگارش را دور انداخت گفت : تمام شد بخوابیم . 

 پرسیدم : چرا لباس خواب نمی پوشی؟ بلند شولباست را عوض کن .  خواست ملحفه را روی خودش بکشد که از او

گفت : نمی توانم پیش تو لباسم رابکنم . چرا؟ این که خجالت نداره . اگر خیلی ناراحت هستی . چراغ را خاموش کن 

 . با آن دکمه های فلزی که به بلوزت هست راحتی؟

می کنی و ناراحت می شوی . خیلی ساده گفت : مگه هیوالیی . موضوع این ها نیست . اگر بدن منو ببینی وحشت  -

 هان!

خنده های من فضا را پر کرد . شروع به کندن لباس هایش کرد . اول دستمال گردنش را باز کرد . وقتی دگمه های 

 لباسش را می کند گریه های بی امانی 

ی بلوزش باز شد چشم هایم از حدقه بیرون آمد . بی امانی را شروع کرد که از ضجه زدنش مو به تنم سیخ شد . وقت

ناگهان احساس کردم که دارم باال می آورم . دامنش را در آورد فریاد زدم دیگه بسه . سرم را به زیر ملحفه بردم . 

قلبم تند تند می زد تکان نمی خوردم . چند ثانیه که بدین منوال گذشت . دست لرزان فرزانه به موهای من کشیده 

چون نفس گرمش را احساس کردم فهمیدم که می خواهد مرا نوازش کند . خودم را جمع کردم . اشک پهنای  شد و

صورتش را پر کرده بود . گفت : نترس من عادت کردم . گفتم : بگو چی شده؟ ترابه خدا بگو چرا در تهران برایم 

 نگفتی؟

لباسم را عوض کنم . داستانش درازست . بله فرزانه لزومی نداشت ناراحتت کنم . حاال هم خودت اصرار داشتی که -

سوخته بود . آن هم به طرز وحشتناکی تا حدی که سینه هایش به هم چسبیده بود و گوشته های قرمز اضافی بدنش 

 را پوشانده بود . شکمش سه الیه گوشت شیار دار اضافه در آورده بود . که دیدنش از تحمل هر انسانی خارج بود . 

وقتی از تو جدا شدم به شیراز رفتم . در دانشگاه با یکی از دانشجوهای دانشکده آشنا شدم . و با هم ازدواج  گفت :

کردیم . دوره مامائی من تمام شد ولی او در رشته روانپزشکی دوره دکترایش را می گذرانید . چهار سال از من 

به علت عدم توافق اخالقی از هم جدا شدیم . بعد از  بزرگتر بود . حاصل زندگی مشترکمان دختری شد به نام لیال .

دوسال به اصرار همکارم با علی که همسن و سال بودیم ازدواج کردم . لیال را با خودم به منزلش بردم . ماراحت 

بودیم و احساس خوشبختی می کردیم . لیالی من دیگر ناپدری اش را برپدرش ترجیح می دادو شوهر سابق من 

 دیدار می کرد ولی بچه راغب نبود، پدرش را ببیند . من از این جهت خیالم راحت بود که فرزندم با یک اغلب از لیال

انسان خوب زیر یک سقف زندگی می کند . روزگار هنوز روی زشت خود را به مانشان نداده بود . تا این که یک روز 

رم که دیگ از از یک دستم در رفت و به سینه که رب گوجه فرنگی می پختم؛ خواستم که دیگ را از روی اجاق بردا

ام برگشت با غلظتی که داشت مانند خمیر تکه تکه به تمام گردنم پرید و من دیگر چیزی نفهمیدم . سرانجام در 

بیمارستان چشم گشودم و دیدم که در وان یخ هستم . سه ماه در بیمارستان بودم . یک سوم بدنم سوختگی از نوع 
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وزها میگذشت . زخم های عمیق تنم عقونت می کردند تا این که پوست زیر شکم مادرم را درجه سه بود . ر

 برداشتند و به روی سینه ام، آنجایی که دنده هایم بیرون زده بود، پیوند زدند و بهبودی نسبی حاصل شد . 

ش عد از دو ماه لیال را آورد . رنگاز علی که لیال را نگهداری می کرد خواستم بچه را به بیمارستان بیاورد تا ببینم . ب

علی چی شده؟ بدنم درد گرفت بیا بچه را از روی شکمم بلند کن . خواست جلو « زرد شده بود و چقدر الغر . گفتم

بیاید . بچه می خواست از سرم باال رود با صدای من خانم پرستار آمد و او را از تخت پایین آورد وبه دست علی داد 

ی کشید . علی گفت : اگه گریه می کنه واسه اینه که تو لی لی به الالش گذاشتی . دفعه دیگه به بچه همچنان جیغ م

 دیدنت نمی آورم .

 

دیگر هیچ چیز نگفتم و رفتند . من ماندم و فکر بچه که چرا می ترسید و چقدر الغر و رنگ پریده شده بود . یک 

م گفت : دیدی که آوردم و چی شد! تو خونه راحته، صبح ها می  هفته دیگر گذشت . گفتم : علی بچه را بیار ببینم .

 برم مهد و ساعت سه می آرم خونه دیگه چیکار کنم؟ 

دیدم نه چون من به این روز افتادم علی آقا دیگر دم در آورده است . من مطمئن بودم که دیگر روی من حساب 

تم و یک سره به اتاق لیال سر زدم . صدایش کردم . جوابم نمیکند . سه هفته بعد از بیمارستان مرخص شده به خانه رف

 را نداد . 

دوباره گفتم : لیال جان! مادر اومده . مامان کجائی؟ دیدم رفته پشت تختش قایم شده . رفتم کنارش . فریادزد : نه 

 او روانی شده بود ونمی گم! نه نمی گم! دیگه نه به هیچ کس نمی گم! وحشت کردم . دیدم بچه ام مر انمی شناسد . 

با ترس نگاهم می کرد . دوباره فرار کرد و رفت پیش تختش . بدنش کبود بود . خانم صاحبخانه را خبر کردم وبه 

کمک او با تنی رنجور طفل معصوم را به بیمارستان رساندم . بعد از معاینه دکتر گفت : به او تجاوز شده و شکنجه 

بستری شدنش را صادر کرد و برایش پرونده تشکیل داد . بله عامل همه روحی سختی دیده . بالفاصله دستور 

بدبختی ها و دربدری هایم علی بود . علی ای که من او را حامی کودک خردسالم می دانستم . کسی که شریک 

 زندگیم بود . . . 

 آه خدای من . پس علی! علی چی شد . اصال کارش چی بود . 

 ارماه است که در زندان است . کار آزاد داشت . حدود چه -

پنج شنبه محاکمه می شود . صحبت فرزانه تمام شده بود . ولی گریه امانم را بریده بود و دست بردار نبود . اشک 

های فرزانه مثل چشمه ای که از دل سنگ بیرون زده باشد از سرچشمه خنک شده بود . او دیگر اشک نمی ریخت . 

که به جای او گریه می کردم . بغلش کردم . گفتم : من به جای تو گریه خواهم کرد . حرف نمی زد . این من بودم 

سیگاری روشن کرد با یک غلیظی آن را بلعید و به همراه آه دودش را به هوا فرستاد . ساعت ا زچهار صبح گذشته 

 دوختم آسمان ابری بود .بود . خورشید کم کم طلوع می کرد . هواخنک شده بود . هنگام صبح وقتی چشم به آسمان 

طبق روال معمول بلند شدم . لباس پوشیدم . کفش ورزشی پاکردم و به ساحل رفتم . سیاهی شب خود را به روشنایی 

روز مبدل کرده بود . مرغان دریایی سکوت فضا را شکسته طعمه ها را می بلعیدند، آب دریا امواج را با کف های 

دور دست های دریا دور زد . ای دریاچه نازنین! هنوز سال گردش خود را به سفید به ساحل می راند . چشمم به 

پایان نرسانده است . اکنون مرا بنگر که باز مثل آن موقع آمده ام تا به تنهایی در کنار امواج عزیز تو که با رها بر آن 

احل می زنی . به سینه من می سوار شده ام تماشایت کنم . آن موقع هم به همین سان که اکنون امواج خود را به س
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سائیدی . آن زمان نیز همین طور موج های کف آلوده خود را بر پاهای من نثار می کردی . به یاد داری شبی را که 

من و او روی آب های تو پارو می زدیم و هیچ صدایی به جز نوای پاروی ما که به مالیمت سینه امواج خوش آهنگت 

. خم شدم و مقداری صدف جمع کردم و به نیت خروج از کشور، دانه دانه به دریا پرت را می شکافت شنیده نمی شد 

 کردم تا نیت من بر آورده شود . اگر موجی را رد می کرد به فال نیک می گرفتم . 

 .وقتی به ویال بازگشتم، دیدم فرزانه هنوز خواب است . کیفم را برداشته به خرید رفتم . چیز دلخواهی پیدا نکردم 

برگشتم . فرزانه باز خواب بود . پیش خانم میزبان رفتم پول دادم تا مقداری خوراکی برایمان تهیه کند . گفت : ناهار 

چی دوست دارید؟ به اختیار خودش گذاشتم . هنوز فرزانه خواب بود . هوا شرجی بود . لباس به تنم چسبیده بود . 

ودم که به خواب سنگینی فرو رفتم . وقتی بیدار شدم . ساعت سه دوش گرفتم و به خواب رفتم . این بار این من ب

بعدازظهر بود . فرزانه ناهارش را خورده بود . شب برای شام به یک رستوران رفتیم . خیلی هوس خورشت فسنجان 

ودم رفته ببا مرغابی را کرده بودم . نداشتند . باز به ماهی روی آوردیم که معلوم بود تازست . از فرانسوی ها یاد گ

که به رستوران های سطح باال نروم زیرا به دلیل مشتری کم غذایش یا مانده است و یا گوشتش بوی یخچال می دهد 

. غذا راباید در رستوران های شلوغ خورد . چون غذایش به دلیل فروش زیاد همیشه تازه است . سوار اتومبیل شدیم 

باران را احساس کند . موسیقی مالیمی که خاطره ای از دوران خوش . فرزانه شیشه هایش را پایین آورد تا نم نم 

گذشته داشت پخش می شد . این آهنگ من و فرزانه را به دوران دبیرستان کشاند . شب خوشی با هم داشتیم . وقتی 

اری را گبه خانه رسیدیم هر کدام به تخت خود رفته و با دیگری کاری نداشت . کتاب خداحافظ گاری کوپر از رو من 

به دست گرفته بودم حوصله خوندنش را نداشتم . دیدم فرزانه شعری را زمزمه می کند . سکوت کردم تا گوش کنم 

. می گفت : مرا در تابوت سیاهی بگذارید، تا همه بدانند که در تاریک ترین گور، گوری به نام زندگی جان کنده ام . 

بدانند که به آنچه که می خواستم نرسیده ام . قالب یخی را بر مزارم  دو دست هایم را از تابوت بیرون نهید، تا همه

 بگذارید، تا با طلوع تابش آفتاب قطره قطره آب شود و به جای معشوقم برایم اشک بریزد . و . . . . . . . . . . . . . . 

فراموش می کند کیست؟ آرزو دارم بدانم اولین قطره اشک را چه کسی بر مزارم می ریزد و آخرین کسی که مرا 

خودم را به خواب زدم وکتاب به همان ترتیب در دستم بود . واقعا به خواب رفتم . صبح وقتی بیدار شدم دیدم فرزانه 

سر جایش نیست . لباس پوشیدم و کنار پنجره آمدم . دیدم با خانم میزبان حرف می زند و سفارش فسنجان با 

. خودم را راضی احساس کردم . برای فرزانه این مسافرت خیلی الزم بود . بعد  مرغابی را برای ناهار تدارک می بیند

از ناهار آماده حرکت شدیم . صحبت را من شروع کردم که وقتی تهران رفتیم به دیدن لیال دختر فرزانه به 

ها نباشم . تا من تن بیمارستان بروم . فرزانه گفت : پنج شنبه با من به دادگاه بیا و در محاکمه علی شرکت کن . بیا

فرزانه و من د ردادگاه حضورداشتیم . من با روسری و عینک و دامن مشکی ماکسی که بلوز آستین بلندی را به روی 

آن انداخته بودم و فرزانه چادر سرش بود . او گریه می کرد . گفتم : خوب دیگه اگر آدم بخواد بچه ای سالم داشته 

یک کانون گرم خانواده با وابستگی های محکم عاطفی . پدر و مادری که از هم جدا باشد باید محیطش مساعد باشد . 

نشوند و از نظر روانی و عاطفی و مادی تامین شود . وقتی این شرایط جمع شود مطمئن باش آدم خوب می شه و می 

عریف کردی کافیست که تونه بچه ای سالم بزرگ کنه . در مورد این علی با آن خانواده ا ز هم پاشیده که برایم ت

حیوانی بی رگ مثل اوباشه که زندگی طفلی را زا هم بپاشونه . اینجور آدم ها پر ترس برم داشت . گفتم : راستی 

راستی شما شوهرتان را خفه کرده اید! خنده کجکی کرد و چانه اش را که شبیه به پوزه روباه بود به طرفی خم کرد و 

 گفت : ظالقش دادم . 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –سکوت یک زن در 

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

 

7 7  

 

قسمت شماره یک اتاق  Fgچقدر سوال می کنی . اگر حاضر هستی آدرس می دهم با تاکسی به عمارت  گفت : تو

پنج بروید و تقاضای مالقات با موسیو آدام را بکن . او از شما سواالتی خواهد کرد . بعد به شما ویزای فرانسه خواهد 

مین امروز بعدازظهر وضع شما را روشن کند . داد . البته قدر ی معطل خواهید شد . اما او به من قول داده که ه

که گویا یک شرکت خصوصی بود و  Fgخواهش می کنم تشکر نکنید . بلند شدم راه افتادم . پیدا کردن عمارت 

برای این قبیل کارها ویا چیز دیگری که من اطالع نداشتم دایر شده بود بسیار مشکل بود . باالخره در خیابان لوئز 

کردم . آسمان خراش بزرگی بود با آسانسور . به سرعت به طبقه نوزدهم رسیدم . مقابل اتاق  آتا ترک پیدایش

شماره پنج چند نفر صف کشیده و نوبت گرفته بودند . من نیز با تسلیم و رضا جا گرفتم و منتظر نوبت خودم ایستادم 

بر  ویی من بود با پالتو پوست گرانبهایی که. سه دختر بچه چهارده تا پانزده ساله گریه می کردند و خانمی که نفر جل

تن داشت پیوسته اشک هایش را پاک می کرد . وقتی نوبت به او رسید . به داخل رفت و مدت کوتاهی بیشتر آنجا 

نماند . موقع خروج او به نظرم رسید که کمتر از وقت واردشدن متاثر است . از پشت شیشه مات صدائی گفت : نفر 

 بعدی . 

دم . پشت میزی به رنگ قهوه ای مردی با قیافه چاق و هوشمند فرانسوی نشسته بود . در آن سرما فقط داخل ش

پیراهن بر تن داشت . خیلی راحت فارسی صحبت می کرد . گویا این آقا، پسر خانم)) آنچه(( بود، اشک داشتم . 

د . وقتی پرسشنامه ام را دید، رقمی را در چون خیلی شبیه او بود . نگاهش در وهله اول به من اعتماد و آرامش بخشی

 دفتر نوشت . 

 با دست پاچگی گفتم : موسیو آدام نمی دانید که چقدر دلم برای فرزندم تنگ شده . پس می توانم برم؟ 

 نگاهی به من کرد . دلم فرو ریخت . نگاهی که حالت خاصی داشت . چطور بگویم مثل آدم ها تشنه بود . 

ونانی برایت می خوانم : طبیعت شاخ را به گاو داد و اسب را سم بخشید/ . چابکی را به خرگوش گفت : یک شعر ی

عطا کرد و دندان نیز را به شیر داد . شناوری را به ماهی آموخت . و پرواز را به مرغ . قوع تعقل رانیز به مردان داد و 

ن شمشیر و سپر است . شما با این زیبایی که دارید دیگر برای زنها چیزی نماند . پس به ایشان جمالی داد که جانشی

 بر آتش و آهن نیز غلبه می کنید . اگر بخواهید احساس مرا درک کنید می توانید بروید . درسته؟

گفتم : منظورتان را نمی فهمم . من که به اندازه کافی پول به خانم ))آنچه (( دادم . پس مشکلی در کار نیست . 

باز با حالت دیگری گفت : پولتان برای خودتان نگهدارید . چون درمسافرت الزمتان می شود .  اعصابم ناراحت بود

در سن شما اندازه عالقه ای که می توانید به همراه ببرید خیلی محدود است . مقداری هم از هیجان من وخودت! هان 

ده بودم لمس کند . گفت : و مقداری چطوره! آهوی رمیده! دستش را جلو آورد تا دستم را از پشت میزی که ایستا

 هم! دراین هنگام دستم را به عقب کشیدم و با خشم به او خیره شدم . 

گقت : خودخواهی . . . . . . . و در صورت تمایل مقداری . . . . . . مگر نه . آه خدای من چیزی نمانده بود که جان 

که نزدیک بود درهم بشکند . در حالت بسیار عصبانی که بسپارم . عرق از سرو رویم جاری شد . قلبم چنان می زد 

من بودم موسیو آدام مرا با نگاهی پر از ترحم نگریست و درمقابل حرف من که این چیزها را که برایم تدارک دیده 

 اید کنار بگذارید . مدادش را به لب زیرینش فشار می داد . ساکت بود . سرسختی مرا دید . 

سپس با لحنی قاطع گفتک خانم المیرا! چیزی که فعال برای شما الزم است وصالح شماست لحظه ای فکر کرد و 

تحصیل یک ویزای موقتی است . گفتم : اگر این تنها راه معمای من است با کمال میل قبول دارم . گفت : البته این راه 

 حلی برای معمای شماست، اما متاسفانه این راه حل در اختیارمن نیست . 
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 س در اختیار کیست؟پ -

باید به خود سفارت فرانسه بروید/ . آنها راهنمایی ات خواهند کردو اگر هم باز تصمیمتان عوض شد من در اختیار  -

شما خواهم بود . بسیار ناراحت شدم کیفم را که رو دوشم سنگینی می کرد به دست گرفتم و بیرون زدم . یک راست 

کار خانم )) آنچه(( سالمی کرد و کنار ایستاد تا من وارد شدم . گفتم : لطفا یک پیش خانم )) آنچه (( آمدم . خدمت

لیوان آب . بی اختیار با دستی لرزان دست در کیفم کردم و یک قرص والیوم که در ایران از فرزانه گرفته بودم 

. آخر بگویید چه  خانم الی رنگتان مثل مس شده« : بخورم، خدمتکار فکر کرد که دارم خودکشی می کنم . گفت

 اتفاقی افتاده؟ چطور شده؟ مردی که دوستش داشته اید شما را ترک گفته؟

مطمئن باشید که این جدایی به خودکشی نمی ارزد . دختر جوان با موهای بور و صورتی شبیه به شمایل حضرت مریم 

ام و بعد از آن از حماقت خودم با افسردگی گفت : اگر می دانستید من خودم چند بار تاکنون آرزوی مرگ کرده د

پشیمان شده ام . حتی نیم ساعت پیش بدم نمی آمد که بی سرو صدا و بی دردسر از این دنیا بروم/ . ولی حاال از این 

 که زنده مانده ام و می توانم کنار شما باشم . یک دنیا خوشحالم . گفتم : اسمت چیه؟

فت : ببخشید دوشیزه روزالینا . دوباره گفتم : دوشیزه روزالینا موضوع عشق گفت : روزالینا . گفتم : خانم روزالینا . گ

مرد در میان نیست . بلکه یک عشق شیرین و جانکاه درمیان است عشق مادر نسبت به فرزند پنج ساله اش . او 

 منتظر من است . من باید بروم . راستی! خانم آنچه کجاست؟

نگاه کرد . گفتم : این مردیکه چه جور آدمیه که منو پیشش فرستادی؟ آدم گفت : در اتاقش . رفتم پیشش تا مرا 

 هم پول بده و هم قاچاق ردکنه . واقعا که مسخره است . مردیکه قصد سوئی نسبت به من داشت . 

 نپیرزن با آن قیافه زشت و پوست چروکیده با دندان های مصنوعی سرش را باال کرد و قاه قاه زد زیر خنده . در ای

حالت پوست گردنش مانند طناب های پیچ در پیچ کش می آمد و منظره چندش آوری را به وجود می آورد . چمدانم 

را بستم و مقداری پول بابت هزینه دوشب مقابلش گذاشتم و آن دالرهایی را که بریا تحصیل ویزا به او داده بودم 

فتم . مشکلی برای داخل شدن نداشتم . درمصاحبه از جدا دریافت کردم و بیرون آمدم . شخصا به سفارت فرانسه ر

من طبق فرمی که پرکرده بودم . شناسنامه بچه با پاسپورت یا دعوت نامه مبنی بر اقامت فرزندم در فرانسه خواستند 

 ولی هیچ کدام را همراه نداشتم . خانم کنسول گفت : هرگاه حاضر کردید در خدمت شما خواهم بود . بای

سیم ساختگی گفتم : بای . بیرون آمدم شب در هتل آذ ر که صاحب آن زن و شوهری ایرانی بودند . من هم با ن

ماندم . تلفنی به صالحه زدم که من گیر کردم به من ویزا نمی دهند اگر دسترسی به شاهزآده یا سناتور ))ب(( دارید 

تم یعنی تا این حد می ترسد؟ به کدام سوراخ این آدرس من است . او گفت : من از جا و مکانشان اطالعی ندارم . گف

موش فرو خزیده! اگر تلفن زد و یا آمد فوری دست به کارشود و گرنه نمی دانم چه کنم . البته از وضع او چندان بی 

اطالع هم نبودم . فرزندانش، همسرش و خود او در رابطه با سرگردانی درباریان که شاید گریبانگیر آنها نیز می شد 

بودم . خودم را سرزنش می کردم که چرا فرزندم را با خود نیاوردم چرا چنین ریسکی را کردم . درست دو ماه  متاثر

درترکیه بودم . هنوز از هیچ کدام خبری نشد، ودر هتل آذر کسی گفت یک نفر هست از طریق بلغارستان و رومانی 

انم دیگری گفت چه بسا کسانی که این راه را رفتند مسافر می بردو مبلغ پیشنهادی اش هم برایم مناسب بود . اما خ

یا وسط راه لختش کرده ورها یش کردند یا کشته شدند . ولی من فقط منتظر یک تلفن از آن طرف بودم که هر دو 

خبردار شوند که در ترکیه هستم . پول تلفن به فرانسه و ایران سرسام آور بود . روزها با سرگردانی طی می شد و 

تلفن به صالحه می زدم و هر آن منتظر جوابی بودم . چه بیهوده سرمای شدیدی ترکیه رافراگرفته بود،  غروب ها
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تحمل می کردم . دلم لبریز از غم و تنهاییست . طعم تلخ غربت و بی باوری سخت بود . آه می کشیدم خدای من ولی 

 ر اشتیاق دیدار فرزندم می سوزد از حرکت بازقلبم همچون پرستوی پرشکسته به نیمه می تپید و جان وروح مرا که د

می دارد . خدایا در آن دم که روح از نومیدی می نالد روبه سوی که باید کرد . در قسمت البی هتل درست کنار 

صندلی من خانمی نشسته بود . و مانند یک روانکار چهره ام را بررسی می کرد . او را اغلب در قسمت بولینگ هتل یا 

می دیدم . پیشم آمد و گفت : سخت نگیر چرا تا این حد افسرده اید . از آنجایی که زن پرو با تجربه ای به در استخر 

نظر می رسید و اوخود برای ویزای امریکا در آن هتل بود، مقداری با او درددل کردم . تصمیم گرفتم به ایران 

ن شد . و آن ترس از افشای کلمه آماندا بود که برگردم که ای کاش بر نمی گشتم . فقط یک اشتباه باعث دربدری م

شناسنامه و پاسپورت آماندا راز پنهان را برمال می ساخت و ای کاش این ریسک را می کردم که نکردم . و حال 

هشت صبح فردای آن روز استامبول را به مقصد ایران ترک کردم . با زمنزل فرزانه که همه چیز را در برداشت . ولی 

داشتم که ای کاش با زن برادرم قهر نبودم و پیش برادرم می رفتم، ولی فرزانه جای همه را برایم پر  چقدر دوست

کرده بود . در زدم . فرزانه در خواب بود . وقتی در را گشود با دیدن من از خوشحالی در پوست نمی گنجید . خیلی 

ش لیالست که به خواب ناز فرو رفته است . از خوشحال شد و گفت : بیا تو . ببین چه کسی با منه . دیدم . دختر

حالش پرسیدم . گفت : بهتر شده، سه روزه که پیش من است . من هم خوشحال شدم و تقریبا شب را نخوابیدم . 

فرزانه آن روز مرخصی گرفت تا پیشم باشد . از سفرم تعریف کردم وا زاین که موفق نشده بودم ویزا بگیرم او نیز 

هار را به اتفاق برادرم در منزل فرزانه خوردیم . برادرم گفت : من شنیدم سناتور))ب(( به ایران ناراحت شد . نا

برگشته، درصددم با او تماس بگیرم . گفتم : اگر او در ایران باشد، حتما به شریکش آقای هرمز))ق(( سر می زند . با 

س گرفتم . بسیار خوشحال شد . گفت : از دستم هر شماره تلفن آقای هرمز))ق(( که در فرودگاه به من داده بود، تما

کاری برآید خواهم کرد، ولی متاسفانه ایشان همین امشب ساعت هشت پرواز داشت . اگر زودتر زنگ زده بودید 

موفق می شدید . او همه داستان را برایم تعریف کرده و گفت که شما درایران هستید . در خصوص دیدار ما در 

شد . بسیار خوشحال خواهم شد . اگر دیدار دوباره ای داشته باشیم . قرار گذاشتیم فردا روز هواپیما هم صحبت 

دوشنبه ساعت چهار بعد ازظهر به منزل ایشان برویم . تصادفا درست لحظه رفتن به فرزانه زنگ زدند که یک زایمان 

موردنظر که سناتور))ّب(( به دوستی با اورژانسی دارند و من مجبور شدم تنها بروم . در ماشین فکری در محور فرد 

او می بالید دور می زد . این که او فردی است تحصیل کرده سوئیس و دوستی با این فرد را جزو افتخاراتش می 

دانست و این که او در سن بیست و پنج سالگی جوان ترین و خوش پوش ترین عضو اتاق تجارت تهران بود . حال 

اتور))ب(( دیده بودم و ودوست و شریک او بود دیگر شکی نداشتم که اگر او را تنها مالقات که او را در فرانسه با سن

کنم، نخواهم ترسید . اصال چنین تصور کردم که او تنها کسی است که می تواند کمکم کند چرا چون فقط جای 

ها رمقابل درب منزل آقای سناتور را ایشان می دانست و من توسط او می توانستم به بچه ام برسم . حدود ساعت چ

هرمز))ق(( بودم . زنگ در خانه را به صدا در آوردم . زنگی قدیمی با صدی کر کننده طوری که از بیرون به خاطر 

این صدا ناراحت شدم . هرمز جلوی در آمد و آن را تماما گشود و از من خیلی با احترام استقبال کرد . ترس برم 

با این آقا در این خانه مالقاتی داشته باشم . هر قدر سعی کردم بر اعصابم مسلط داشته بود که چطور جرات کردم 

شوم نمی توانستم . باالخره با بفرمائید گفتن ها سالن درازی راکه مانند سالن امتحانات بود به نیمه طی کردیم . و 

تصری کرد و با دست پاچکی وارد اتاق بزرگی شدیم . روی مبل آبی رنگی نشستم . آقای هرمز از من پذیرایی مخ

گفت : خوب دیگه مجردی جز این نمی شه . در حالی که روی میز مقدار زیادی میوه و پای سیب وجود داشت . 
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هرمز گفت : پذیرایی قشنگی که شما از من در فرانسه کردیدیادم هست . این پذیرایی به پای آن نمی رسد . چشمم 

. حرف های ما بیشتر درمورد خانه مسکونی هرمز دور می زد . ساختمان  به درودیوارهای ساختمان دوخته شده بود

بزرگ و قدیمی بود . با درب های چوبی به شکل منبت کاری شده مانند پنجره های سرای مشیر شیراز، بیشتر از هر 

بی ایی از تور آچیز نظرم راجلب کرده بود . سالن پذیرایی اندرونی بامبلمان آبی با پرده های آبی از شال با لبه ه

رنگ زینت گرفته بودند . سالن بیرونی که ناهار خوری بود با میزناهار خوری بیست وچهار نفره و در گوشه ای میز 

چوبی کنده کاری شده برای تلفن و یک جفت شمشیر که می گفت از یک سفر به ایتالیا به یادگار آورده بود دیده می 

رفته با نقش و نگارهای حیوانات از سالن گرفته تا تمام قسمت های طبقه  شد . فرش ها همه زیر خاکی و رنگ و رو

زیرین که می دیدم، پوشانده شده بود . در سالن پذیرایی پایین در کنار یک ساعت قدیمی به شکل کبوتر که بسیار 

ی دم را فرو مدقیق کار می کردو باصدای ناقوس مانند به چشم می خورد که سر هرساعت با نواختن ضربه ای قلب آ

ریخت . او گفت وقتی ساعت دوازده شب، دوازده ضربه می نوازد شکوه بیشتری دارد . در حالی که برای من همین 

یک ضربه نواختن قبض روحم می کرد، چه رسد به دوازده ضربه نواختن . شاید او لذت می برد . به هرحال سلیقه ها 

ه از جنس بونز که با کالهخود زرهی همانند شوالیه ها با چهر ه ای متفاوت است . تصویر افراسیاب در یک قاب دایر

شبیه به اسکندر مقدونی در باالی مبل چهار نفره راحتی انسان را به یاد دوران گذشته و یادبودهای فراموش شده 

 اقوام مختلف می انداخت . 

ت . من با مشاهده این پله ها که مشرف در سرسرای دایره شکل پله های کج و معوج حدود بیست وپنج تا باال می رف

 به درب سالن پذیرایی بود گیج شده بودم . آقای هرمز کنجکاوی مرا دید . 

پرسیدم : چند سال پیش اینجا ساخته شده . گفت : هشتاد سال قبال این مکان خندق بود . از من خواست تا قسمت 

. پله ها با فرش قرمز که کناره هایی از گل های بوته جقه های این ساختمان را فقط به خاطر کنجکاویم نشانم بدهد 

ای داشت، فرش شده بود . دیواره سر سرا به طور دایره به ارتفاع شش متر تا سقف طبقه دوم بود که لوستر تمام 

اخ ک کریستال بسیار بزرگش با آن الله های قرمز رنگ مرا به یاد قصر ملکه مادر می انداخت . نظیر این لوستر را در

مرمر که به دعوت یکی از دوستان خانم اعالیی که هم ندیمه ملکه مادر بود . وهم مدیریت اداره کاخ را بر عهده 

داشت . دیده بودم . از پله ها باال رفتیم سبک طبقه باال همانند سبک طبقه زیرین بود . دقیقا پله هایی با همان سبک 

تمان سه درب را شامل می شد . درب پارکینگ، درب ورودی پایین و از باال به درب خروجی دیگر می پیچید . ساخ

دربی که از طبقه باال به بیرون راه داشت . در پله های سرسرا قاب های برنز یا عکس های ناپلئون بناپارت از کودکی 

تا به  نصب شده بودتا به پیری را نشان می داد . از هر چهار پله که به باال قدم بر می داشتی یک قاب عکس به دیوار 

طبقه دوم رسیدیم . دو اتاق خواب که سرویس های خصوصی داشت . تمام لوازم این سرویس ها از وان و توالت 

فرنگی که درکمتر خانه ای یافت می شد، در این خانه قدیمی بود . کمدها و گنجه ها همه پر از ظروف با اشکال 

رنگ زرد و سیاهش صدو پنجاه پارچه را شامل می شد . بیشتر  مختلف بود که فقط سرویس سرامیک ایتالیایی به

جلب توجه می کرد . این ساختمان چهار ده اتاق داشت و ارتفاع اتاق ها و راهروها به قدری بلند بود که نیم متر 

 نوع سقف کاذب زده بودند . . در قسمت ناهار خوری طبقه دوم یک بار مشروب با بدنه سیاه از چرم و رویه قرمز از

چوب توسکا ساخت . کشور مالزی که به صورت دایره به ارتفاع یک متر بود . روی آن چیزی حدود صدو پنجاه نوع 

 مشروبات الکی با بطری هایی به اشکال گوناگون دیده می شد . 
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 دآقای هرمز توضیح داد یک چهارم دنیا را گشته است . از هر کشوری سمبل بهترین مشروب آن کشور را با خو

آورده که این کلکسیون را شامل می شود . یک ظرف بشکه ای که بر روی چهار پایه ای از یک قطعه چوب با برش 

 بیضی شکل قرار داشت، داخل آن آبجو پربود . چهارگیالس چوبی نیزدرمقابل آن بود . 

م . به د . من امتناع کردپشت باررفت وازشیری که به بشکه تعبیه شده بود یک لیوان پر کرد و به من تعارف نمو

پایین رفتیم سپس به حیاط اندرونی وارد شدیم . در این حیاط که با آجر قرمز زینت یافته بود یک زیرزمین قرار 

داشت که بسیار روشن و با پنجره ای کوتاه مشرف به خیابان بود . درکنار انباری آشپز خانه ای قرار داشت که دارای 

سفید بو د و به جای کابینت یک میزسنگی درکناردیواربا ظرفشویی استیل کار یک حوضچه کوچک باکآشیهای 

گذاشته شده بود . یک یخچال بسیار بزرگ،شکم دار و بد هکیل توجه مرا بیشتر از هر چیزی به خود جلب کرد . 

 وقتی پرسیدم : این چیست؟ 

سیخچال فریزرهای مدرن را دیدمکه گفت گفت : این یخچال نفتی است . اولین یخچالی بوده که ما داشتیم . سپ

آخرین واردات من است . واردات دیگر را نام برد ازاتومبیل هایی که ازکشور رومانی وارد می کرد وموتورهای 

پرشی ازایتالیا و کاغذ دیواری ها و کاالهای دیگر ازکشورهای که گوناگون . درحین صحبت به زیرزمین های دایره 

م . آب اباری را نشانم داد بسیار تاریک که درته تاریک آن یک شکاف سه متری به عرض نیم دایره وتو درتو رسیدی

متر که صدای چکه چکه آب از درون آن شنیده می شد . این آب انبار دریچه نیم دایره داشت و یک سطل مسی که 

د . با یخ به دیوار گره خورده بوزنجیر نیم متری به آن وصل بود و الباقی را طناب کلفتی به دنبال داشت که با یک م

این توضیح که با این سطل درقدیم آب را از آب انبار بیرون می آوردند و آب بسیار خنکی داشت . ازدرون حیاط 

چشمه ای جاری بودکه آب انباررا پرکرده و از آن شکاف گذرکرده و به چاهی می ریخت که هنوز هیچ کس ازاین 

 ریزد و به کجا راه دارد . ساختمان با داشتن رادیاتور شوفاژ بدون موتور خانه بود . راز باخبر نیست که به کجا می 

به حیاط می رویم . دو سه درخت کاج و توت سیاه سرخم کرده و حوض با سنگ کبود فواره ای دروسط آن آب را به 

با عرض و طول سی سانتیمتر زاللی آب چشمه به نمایش گذارده است . سنگ های حیاط باز با اجرهایی به رنگ حنا 

با نقوش نعل اسب تمام سطح را پوشانده بود . وسط حیاط خاکی بود نشان می داد اگر این خانه کدبانو یی داشته چه 

گل هایی را پرورش می داده . با شش پله به سمت باال به ایوانی می رسیم . دو ستون مرمر به طور استوانه باال رفته 

ن را مجسمه شیر سنگی بزرگ کار گذاشته اند . پنجره ها همان بودند که درون سالن پایین است . هر دو طرف ایوا

را نشان می دادکه من روی مبل آبی رنگی نشسته بودم . دررا بازکر دیم و وارد شدیم . این بار یک استکان چای را 

مش را برگشتم مقابلم زانو زد ئ دبرای رفع خستگی سرکشیدم . آنگاه صدای پارس سگی را شنیدم . وقتی به ایو ان 

 به عاامت دوستی تکان داد . 

 گفت : فیدل را معرفی می کنم . او پنج ساله است . 

بله یک ساعت ازوقت عزیزمن به تماشای این دیر تاریخی تلف شد . سرانجام به علت معماری زیبا یی که داشت 

 گویا شهرداری اجازه تخریب آن را نمی داد . 

 خوب وقتتان راگرفتم . گفت : 

 گفتم : نه خیر این خود من بودم که کنجکاوی کردم . اصأل احساس سرما نمی کردم . 

گفت : این خانه تابستان های خنک وزمستان های گرم دارد . چون دیوارها دو جداره هستند . به طوری که می بینید 

 اصألکولر نداریم و ضد صدا نیزهست . 
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ایت نویسنده معروف را که به سبک شاه عباسی بود دیده بودم . واقعأ زیبا بود . حیاط اندرونی ، من منزل صادق هد

خاصی داشت . ولی حیاط بیرونی باکاشی کاری های سبک آن دوره انسان را مجذوب می کرد . زیرزمین های زیبا یی 

ر شهر آتن یا کشور یونان نظیرش را خانه هدایت خنک بود ولی به خنکی این خانه که مانند دیرهای قدیمی که د

دیده بودم ، نبود . ساعت را نگاه کردم، پنج عصر بود . رسیدیم به اصل مطالبی که باید درمحورش صحبت می کر 

 دیم . 

سرسبته مسائلی را برایم مطرح و پیشنهاد کردکه به هرطریق ممکن شما را ازکشورخارج « ب»گفت : آقای سناتور

ین یک دستور و تهدید بود یا یک پیشنهاد دوستانه و باز نمی دانم شما چه وضعی دار ید . دوستی کنم . نمی دانم ا

شما با آقای به هم خورده . در هرصورت اگر بدانم قضیه ازچه قرارا ست شاید بتوانم کمکتان کنم . من امروز صبح 

با آقای نیکالی صحبت کردم وازطرفی این طور  مانیباکشور ایتالیا با نماینده کاالهای مو رد قراردادم و همچنین رو

که پیش آمده احتماأل تجارت خارجی به دست دولت می افتد . البته من حدس می زنم . پس اگر بخواهید یک دعوت 

نامه برای شما از رابط تجاری او ازشرکت فرآنسوی به نام کمپانی مولیه بخواهم به همراه من به عنوان منشی 

 سفر همراه من باشید . البته ببخشید .  بفرستند تا دراین

 حرفش را خورد وناتمام گذاشت . 

 گفتم : داشتید می گفتید چه چیزی موجب شدکه من باید شما را ببخشم؟ 

 و بازامید وارو مرا خو اهید بخشید . سناتورگفتند اگر شده حتی 

 ین اندازه طالب رفتن هستید؟ صوری با او ازدواج کن . بلکه بتوانی خارجش کنی . آیا شما تا ا

گفتم : بله . آه خدای من . آخه چطوربگویم شما درجریان زندگی من نیستید . من مشکل بزرگی دارم . ای کاش می 

 تو انستم با شما حرف بزنم .

 

بغض درگلویم شکست . بعد ازاین که گریه هایم تمام شد دردلم گفتم چطور به تو بگویم که من شوهو دارم . 

چطورمی توانم بگویم کلمه دوستی با که نام می برید ازنظرکن یک توهین است . این باربا اعتماد به نفس گفتم : 

 چطورنتوانسته شمارا با حقیقت زندگی من . . . « ب»آقای 

 بیشتر حرف میزد ید . « ب»حرفم را خوردم وگفتم : هیچ ولی ای کاش با سناتور

هم به نگاهش افتاد . آبجو یی که در دستش بود باال برد وگفت : خانم چشم های شما به تا دید حرفم را خوردم و نگا

 جای تکلم سخن می رانند . چرا حرف نمی زنید . 

 گفتم : 

 دارم سخنی با تو وگفتن نتوانم 

 وین درد نهانسوز نهفتن نتوانم 

 ای چشم سخنگوی تو بشنو ز نگاهم 

 انم دارم سخنی با تو وگفتن نتو

 چه شعرزیبایی، دنباله ندارد؟ _

 چرا چرا!!_

 پس به قول شاعر عزیز اگر حرفی دار ید بگویید من گوش می کنم .  _
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بازگفتم : من درآنجا بچه دارم . شما می دانید یعنی چه؟ من فقط به خاطردخترم به آنجا می روم . بازمی دانید یعنی 

 چه؟ 

ردو ست دار ید بچه پیش شما باتد به طرف مقابل بگویید بچه را به مهماندار هواپیما گفت : این که کاری ندارد . اگ

 سپرده و شما در فرودگاه تهران اورا تحویل بگیرید . 

هم بگذرم . صالحه دوستم تمام موقعیت اقتصادی ولی من درآنجا چیز های دیگری هم دارم که نمی توانم از آنها _

 بازگفتم : بچه ام .  _انداختم  خواستم بگویم شوهرم و جا_

 به شماگفتند؟ « ب»سپس گفتم : ببخشید ازدواج سوری یعنی چه که آقای سناتور 

 فرانسه طالق می گیریم . این که من با شما ازدواج می کنم بعد از رفتن و رسیدن به  _

 آیا این برای طرف مقابل شما ظلم نخواهد بود!! _

ود وگیالسش را باال برد و سر کشید . گفتم : دیر وقت هست با اجازه شما من باید مرخص به چشمانم خیره شده ب

 حساب مثل این که کلید معمای ما دست شما ست . شوم . با این 

وای چقدر با تربیت بود . کوچه ترین جسارت و بی نزاکتی ازاو سر نزد . بسیار جدی و محترما نه رفتار می کرد . از 

دم که لطف می کنید مرا می رسانید . به حیاط رفتیم . یک بیوک ریورای نقره ای رنگ در حیاط پارک بود او تشکر کر

 . 

 گفت : مال شمس بود . یک هفته بیشتر زیر پایش نبود . ازش خوشم آمد و خریدم . 

اق به یک دهید شام را به اتف از بیست و پنج شهریور به راه افتادیم . در مسیری که می رفتیم پیشنهادکرد : افتخار می

 رستوران برویم . 

 حتی پیشنهاد« ب»مردد ماندم چی بگم ، قبول کردم . درراه فکر این که دیگرباالتراز این که تنها ناجی من آقای 

چندش آوری را به او کرده نیست آه خدای من . ازدواج سوری هرگز این کلمه را در هیچ کتابی و از هیچ کسی 

نخوانده بودم . ماشین از انتهای سلطنت آباد گذشت و به طرف جاده لشکرک پیش می رفت . ما به طرف نشنیده و 

زرد بند درحرکت بودیم تا به رستورانی به نام لیدی بر رسیدیم . بعد از توقف وارد شدیم . این رستوران دخمه دخمه 

 خوبی داشت . بود و اُردور 

منزل فرزانه را به صدا درآوردم . ازاو تشکرکردم وبه فرزانه که ازباالما را  ساعت ده شب در تهران بودیم . درب

 نگاه می کرد دست تکان دادم . موقع خداحافظی تعظیمی کرد و دستم را بوسید . 

گفت : مواظب خودتان باشید . این چهره برایتان دردسر درست می کند . گوش به زنگ تلفن شما هستم . فقط 

 امربفرمایید . 

فرزانه بیدار بود و ظرف می شست . تمام ماجرا را از سیر تا پیاز بر ایش تعریف کردم . فرزانه هم یک عادت و تکیه 

 کالمی که داشت و سر چیزکه برایش جالب بود می گفت : عجب، عجب . و من واقعأ عصبی می شدم . 

 گرحرف نحو اهم زد . گفتم : اگر موقع صحبت من یک بار دیگرکلمه عجب را بکار ببری دی

 بازگفت : عجب . دیگرسکوت کردم . 

به هر حال تنها شبی بود که من امیدوار شده بودم . به خو اب رفتم . فردا صبح برادرم به دیدنم آمد و گفت : چه 

قی خبر؟ تمام ماجرا جز مسئله ازدواج سوری را برایش تعریف کردم . حذف این جمله فقط به خاطر مالحظات اخال

بین خواهر و برادر بود . نگفتم زیرا نمی دانستم او از این محبت چه برداشتی می کند و من شرم داشتم این کلمه را 
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قراراست مرا به عنوان منشی همراه خود به فرانسه ببرد از خوشحالی « ق»به زمان آورم . اما وقتی شنیدکه آقای هرمز

در تماس باشم و اومی گفت : با آقای « ق»هر روز تلفنی با آقای هرمز پر درآورده بود . من تمام تالشم این بودکه 

تماس نگرفتم . با این حال می تو انید خودتان تشریف بیآورید تا در حضورتان مشخصات شما را بنویسم « ب»سناتور

 که دعوت نامه ای راکه قرار است بفرستد پرکنیم .

 

و آن خانه عجیب و « ق»م بود می رفتم . چه رسد پیش آقای هرمز جادو شده بودم . به خاطر بچه ام اگر جهنم ه

غریبش . چراکه تنها راه نجات من بود . ساعت یازده صبح به منزلش رفتم . خدمتکار شدرب را گشود . هرمز باالی 

ه بودم . دپله ها در انتظارم ایستاده بود . دست داد و تعظیمی کرد و درست در جایی نشستم که هفته قبل به آنجا آم

بوی غذا از آشیز خانه می آمد . خانه به قدری درسکوت بود که حتی نفس خودم را نیز می شنیدم . این بار راحت تر 

بودم . چرا که با بودن خدمتکار احساس امنیت بیشتری می کردم . گذرنامه من همرامم بود . زمانی که از کشور 

اید تمدید می شد واگراجازه همسرمی خواستند چگونه می تو انستم از خارج شده بودم مشکلی نداشتم . ولی این بار ب

کشور خارج شوم . مشکلی بودکه به قوت خود باقی مانده بود . این تنها مشکلی بودکه من داشتم و برادرم را زجر می 

فت در اولین کار خو دش را کرد . تمام مشخصات مرا نوشت و گ« ق » دادو لی باید تمدید می کردم . آقای هرمز 

فرصت تلکس خوا هدکرد . ده دستگاه تلکس در دفتر کارش بود . مجاور دفتر کارش کتابخانه بزرگی قرار داشت . 

از ایشان اجازه خواستم کتاب هایتان را ببینم . اغلب کتاب های ، رومان های تاریخی، حقوقی وکتاب های اقتصادی 

 فین به دست گرفتم و آمدم بنشینم . بود . کتابی از ناپلئون بناپارت و همسرش ژوز

گفت : کتاب خوبی است . بخصوص برای خانم ها تا بخوانند و درس عبرت بگیرند . ماشاءاهلل این پادشاه در ول 

 خرجی برای زنش سنگ تمام گذاشته است . 

 بعد از مکثی کوتاه گفت : خوب تمام شد، شما کی می خو اهید گذرنا مه را تمد ید کنید . 

 نفسم در سینه حبس شده بود . نمی تو انستم حرف بزنم . گفتم : بله مشکل من اینجاست . 

 گفت : یعنی چطور؟ آخه اگربه رضایت همسرنیازباشد چی؟از چه کسی باید . . . 

« ب»من پیش دستی کردم وگفتم : شماره تلفن آقای سناتورمکث کرد وگفت : اگر . . . باز حرفش را ناتمام گذاشت 

 را به من بدهید . ممنون خواهم شد . 

گفت : ولی متاسفانه او جای مشخصی ندارد . این طورکه بوش میاد تمام رجال مملکت از کشور خارج شدند . چون 

ایشان آجودان شاه هست . من از وقتی که با ایشان شریک شدم « . ب»اکنون تحت تعقیب هستند . منجمله آقای 

 دربارزندگی کرده باشند . پس چگونه می تواند جایی ساکن شود و علنی زندگی کند لحظه ای را ندیدم بی 

 گفتم : پس شما چی . 

گفت : من یک تاجرم . درتمام دنیا جا دارم . جزو اشخاصی هستم که دارای یک تز مشخص ام . نه راستگرا بودم نه 

 چپگرا . میانه رویی ثابت و خواهان یک دمکراسی واقعی . 

 تم : چرا نمی روید . گف

 گفت یا برو یا ازدواج کن . به نظرشما من کدا مین را انتخاب کنم . « ب»گفت : اتفاقأ آقای 

 گفتم : خوب ازدواج کن . 
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خندید وگفت : یک چرخش سیصد و تصت درجه برگشتیم مجای اول . اگر صد و هشتاد درجه بود، موضوع فرق می 

آلمانی ازدواج کردم ء موفقیت چندانی نداشتم . بار دوم ازدواج کردم که مالحظه می کرد . من یک بار با یک زن 

 فرمایید تازه ازگرفتاری این طالق دوم درآمدم . 

اظهارنامه ای مبنی بر طالقی در دادگاه خانواده را نشانم داد . من مات و مبهوت مانده بودم . اصأل باورم نمی شد او در 

دوازدواج قانونی داشته باشد . من را بگوکه فکرمی کردم او یک پیر پسر است . تازه سوالی را  پنج سالگیسن چهل و 

در ذهن آماده می کردم که ازاو بپرسم که چرا همسرندارد و یا چرا تا به حال ازدواج نکرده است و خودش گفت . 

 این بار او با جسارت از من سوال کرد آیا تا به حال همسری اختیارکردید؟ 

اینجا بودکه نه می تو انستم بکویم آره . چون می پرسید با چه کسی؟ و اگرمی گفتم نه . می گفت پس بچه مال کیه . 

نمی دانستم چه بگویم . قلبم شروع به زدن کرد . حالت خود را نمی تو انستم بیابم . چه جوابی بدهم . قلبم حالت 

یی از سینه بیرون بود و با صدای تاپ تاپ عنقریب بو د که ازکار بیماران درانتظار عمل جراحی راگرفته بو د . گو

بیافتد . پس نمی تو انستم بگویم آره و همسرم همانی است که در منزلش قهره صرف کردی . پس باید سکوت می 

 به ناگاءگفتم : نه . کردم . 

را عوض کرد . در غیر این صورت  چون مرد آگاهی بود وسرد و گرم روزگار را چشیده بو د بالفاصله موضوع صحبت

 چراهایی مطرح میشد که من نمی توانستم به آنها پاسخ بدهم . و باز سکوت و سکوت . 

آشنا شد و « ف»ایشان مرا همراهی کردند و به منزل فرزانه رساندند . وقتی زنگ زدم فرزانه پایین آمد و با هرمز 

مختصری با چای و میوه و شیرینی صورت گرفت وگفتگو  ضمن تعارفات بی حساب به باال رفتیم . پذیرایی

بازدرمحور ویزا ازکشور فرانسه توسط شرکت مولینه که طرف مقابل رابطه تجاری هرمز بود و دعوت نامه فوق را 

 باید می فرستاده دورمی زد . آنگاه زنگ درب نواخته شد . 

 لفن کرده که به اینجا خواهد آمد . فرزانه گفت : شاید ادریس باشد . چون قبل از ظهر به من ت

همان هم شد . وقتی درب راگشودیم برادرم بود و به ما ملحق شد . تکیه کالمش همیشه بعد ازسالم این بودکه می 

 گفت خوب چه خبر . این بارهم گفت : خواهر! چه خبر؟ 

مک بزرگی می کنند حرف زدم . من رشته صحبت را در دست گرفتم و در مورد آقای هر مزکه چقدرلطف دارند وک

سوال کردند . و این که خاطره ای در نیس با هم داشتند صحبت به میان آورد او می « ب»ادریس از آقای سناتور 

گفت کوت دازور از اول اسپانیا تا ایتالیا ادامه دارد و در تمام شهر های آن استراحتی کرده است . هروقت در 

می شد با اتومبیل خودش تمام ساحل نیس را طی می کرد . با یک مسافرت ده ماهه به  فرودگاه نیس از هواپبما پیاده

 یاد ماندنی به ایران برمی گشت . 

گفتم . او گفت : که فردا باید به اداره گذرنا مه رفته و پاسپورتم را «ت»به برادرم ماجرای دادن مشخصاتم را به آقای 

 تمدید کنم . 

د وفریاد زد این وضع مسخره کی تمار می شو د . تو به چه حقی فرانسه را ترک کردی و ناگهان برادرم عصبانی ش

حال اشتباه دیگر به چه حقی از ترکیه به ایران برگشتی؟ تو فقط یک دیوانه ای! مگر نمی دانستی گذرنا مه ات باید 

 تمدید شود . توچرا این ریسکراکردی؟ هدفت چیست؟ 

مقابلش ایستاد واورا دعوت به أرامش کرد . اوراست « ت»خارج شود که آقای هرمزدرب راگشود وخواست ازخانه 

می گفت . اگراز ترکیه به ایران برنمی گشتم خیلی کارها می توانستم بکنم . ولی تنها زیستن درکشوری همچون 
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 بود به صالحهترکیه و دسترسی نداشتن به اشخاص محترم و واجد شرایط چگونه امکان داشت . چاره ای جز این ن

بگوید که من د رترکیه هستم هر کاری می توانند انجام دهند ولی خبری « ب»تلفنی گفتم که به شاپور و سناتور

ازهیچ کدام از آنان نداشت . پس از دو ماه سرگردانی و عذاب دالر هایم ته کشیده بود و مرتب تلفنی به فرانسه و 

 م ولی کوگوش شنوا!کو کسی که مرا درک کند! ایران می کردم . به ناچار مجبو رشدم برگرد

 دراین اثنا برادرم گفت : چند روزاست که به صالحه زنگ زدی تا فتوکپی شناسنه آماندا را بفرستند؟ 

 گفتم : امر وزو فردا باید دستم می رسید . 

خطار دوم قطع می شد،که می از طرفی پول تلفن فرزانه به خاطر صحبت های من با سالمه سرسام آور باال بود با ا

 بایست فکری از این بابت می کردم . 

 برادرم گفت : تلفنی از صالحه بپرس ببین فرستاده یا نه؟ 

 زنگ زدم او گفت : بله، فرستادم . 

 گفتم : خبر جدید چی داری؟ 

ن به زودی برمی گرده . و وقتی گفت غصه نخور مامادو سه بار برای دیدن آماندا آمدند و به آماندا « ب»گفت : آقای 

 از او پرسیدم که جریان چیه؟گفت که مادرش درایران دورخودش می چرخد . آیا این به معنی طعنه نیست . 

 در پشت تلفن به قدری عصبانی شدم که نه می تو انستم فریاد بزنم ونه هق هق گویه هایم را فرو برم . 

چنین حرفی را بزند . چرا یک روز دیگر معطل من نشدکه سراغی از من گفتم : اوکه وضع مرا می داند چرا باید 

 بگیرد، تا مرا همراه خود ببرد . 

برای این که روحیه صالحه را خراب نکنم خیلی آرام حرف می زدم . چون هر نامالیما تی که پیش می آمد روی 

 می گذاشت . آماندا انعکاس بد 

رادرم سوار ماشین شدند و رفتند . قرارشد برادرم را به منزلش برساند . فردای شب از یازدهگزشته بود . هرمز و ب

آن روزبسته ای را از پست حویل گرفتم . چند عکس از آماندا و فتوکپی هایی که خواسته بودیم و مقداری لوازم 

 آرایش که برای فرزانه بود 

فت : مدارک بچه و خودت را بده ببینم چه درست یک هفته ازاین ماجرا می گذشت . ادریس ییش من آمد و گ

 کارمی توانم بر ایت انجام دهم . 

من از آنها فتوکپی گرفتم و به اودادم . موضوع ویزا از فرانسه راکه قرار بود دعوت نامه از شرکت مولینه بر ایمان 

 جام نمی گیرد . من ماندم بابفرستند آمده بود مبنی بر این که هیچ گونه رابطه تجاری از هیچ کشوری با ایران ان

مشتی افکارگسیخته . چقدر احساس بدبختی می کردم . به قدری افسرده شده بودم که شبی نبود بدون قرص خواب 

به بستر بروم . فرزانه تنها یاورم بود مثل دوران تحصلیمان که می گفت چیزی نیست خوب می شه . می گفتم چی 

هرروزتلفن می کرد ، جو یای حال من می شد . یک روز « ق». ولی آقای  خوب می شه در جواب پاسخی نمی شنیدم

تلفن کرد و با عجله کلماتی را به زبان جاری کرد که متوجه هیچ مسئله ای نمی شدم . فقط گفت من شما را امروز 

 در تهران هستند . « ب»باید ببینم ، زیرا آقای 

مدارک موجود در ایران را برداشتم و پیششان رفتم . نهایت احترام دنیای قشنگی برایم باز شد . لباس عوض کردم . 

را بجای آورد . مثل همیشه اظهار لطف می کردند . نمی دانستم در محور چه موضوعی بحث خواهند داشت ولی خودم 

ت راحاز آشفته حالی من سخت نا« ب»را آماده هرپیشنهاد و پیش آمدی کرده بودم . وقتی به آنجا رسیدم سناتور 
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سربسته به من گفت : من کوچکترین مدرکی مبنی بر ازدواج شما با شاپور را در « ب»شد و با وجودکمی وقت آقای 

 بهتراز فرداست . ایران ندارم . فقط خروج من به ویزای فرانسه بستگی دارد . اگر امروز انجام بگیرد 

 گفتم : چطور و چگونه؟ 

درمی أیید تا بتو انید به عنوان همسر با او به قصد دیدار از نمایشگاه «ق»ای هرمز گفت : به محضر رفته و به عقد آق

 مولینه به فرانسه بروید . من بلیط را برای سه نفرگرفتم . دو روز دیگر پرواز خواهیم کرد . 

ا به سرم وقتی از معاون و دوست صمیمی شوهرم چنین دستوری را برای خروج از ایران دریافت کردم . تمام دنی

چرخید نمی دانستم چه بگویم و چه بکنم . آیا این به دستور شوهرم بود؟! آن که مرا غیابی با یادداشتی که پیش 

وج ش او برای خرصالحه گذ اشته بود طالق داده واگر غیر از این باشد حس ترحم سناتور بقایی به خاطر آماندا و تال

چون بچه دار نمی شد آماندا را به حدی دوست داشت « ب»چی؟! آقای فوری من از ایران است . در غیر این صو ت 

الد خو دش می دانست وگویا به او قول داده بود که هر چه زودترمادرت پیش توخو اهد آمد . هیچ که او را مثل او

« ب»د آقای اچیزی درزندگی بدون انگیزه نمی تواند باشد . من فقط دوست داشتم به آماندا برسم . باالخره با پیشنه

تن به این ازدواج سوری دادم . به طور خصوصی عاقد را به منزل آوردند و با دو نفر شهود کار انجام گرفت . تمام 

طراحی شده بود . بی آنکه هرمز خبردار شود . محضر دار با دریافت پول اؤل یک طالق « ب»برنامه ها توسط سناتور 

در آمدم . . در این روزها چون همسرم « ق»ه ازدواج سوری آقای هرمز نامه غیابی صادر کرد، سپس با پاسیورت ب

هیچگونه اقدامی برای نجات من نکرده بود . نفرت و انزجاردردلم خانه کرده بود . آیا او تا آن حد به دنبال سوراخ 

داشت .  می موشی بودکه حتی نمی بایست کوچکترین تالشی برای نجات من از برزخی که در آن گرفتار آمده بودم

آیا تا این حد و به این سادگی از عشق و فداکاری من می باید می گذشت؟ قلب چرکین من در وابر این همه 

با فرض اینکه دو روز دیگر که به فرانیه می رسیدیم این ازدواج فیخ گرد ید . از طرفی نامالیمات چه باید می کرد ؟

ک روزه تمام کارهای پاسپورتی انجام گیرد و من گذرنا مه ام را در اداره گذرنامه دستور جدید داده بودند که ی

تمدید کردم . بلیط گرفتیم و لحظه موعود فرا رسید . با وجود عشق و نفرت من از صمیم قلب به پدر آماندا 

« ق»وفادارهستم . ولی ازدواج سوری ام مسئله بغرنجی را پیش آورده است و آن عالقه شدیدی است که آقای هرمز

سبت به من پیدا کرده است . از وقتی هم که قانونأ همسرش شدم این عالقه شدید ترشده است . کاربه جایی رسیده ن

سوال می کردم که در فرودگاه مشکل خواهیم داشت؟ هرمز فو ری عصبانی می شد و « ب»که وقتی از آقای سناتور

 به ایشان این مطلب را مطرح کنید .  می گفت : از من هم می توانستی سوال کنی . لزومی نداردکه خطاب

این خانم مدتها است که درایران به سرمی برد . اگر با شاهزاده « ب»می گفت : آقای « ب»به ناگاه خطاب به سناتور 

دوست بو ده که جدا وگر نه اگر همسری دیگراختیارکرده و یا دارد باید دراین مدت خبری از ایشان می گرفت . 

به این سفر دار ید می تو انید تشریف ببرید ولی من به یک هفته استراحت احتیاج دارم . لطفا بلیط  اگر شما عجله ای

 شما باطل نشود . 

 وای بیچاره من . شروع به لرزیدن کردم . 

که خودکار دستش بود آن را روی میزکوبید و فریاد زد : آیا تو درک نمی کنی که در آن سوی آب ها یک « ب»آقای 

ک به انتظار این زن جوان به عنوان مادر چشم به راه ایستاده؟ تو ازاین روحیه داغون چه خواهی ساخت . به صد کود

 دلیل دریافتم که ذهن تو را می توان خواند . فکرا ازاول هم پلید بود .
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 .  کردکه نکرده بودبود و باید به این نقطه هم فکر می « ب»من سکوت اختیار کرده بودم . ولی این پیشنهاد آقای 

گفت : جسارت نشه فکرکرده بودم که شما به عقد من درآیید تا راحت تر برویم . ولی شما که زندگی مرا می دانید . 

من همیشه مسئله داشتم و این قولی است که هم به آماندا دادم و هم به همسرت که ترا برگردانم . چقدر دوست 

به پیش آماندا می رفتید . مثل این که تقدیر چنین نمی خواست . پس حاضر شوید داشتم با راحتی سوار هواپیما شده 

 یک سفر پرماجرا را شروع کنیم . من مجبورم زمینی از طرف خوی راهی ترکیه و سپس به فرانسه برویم . 

رد ید و خط آن زمان مُردکه تهدید می ک« ب»دراین گفتگوها بودیم که هرمز با صدای بلند نعره برآورد : آقای 

 ونشرن می کشیدید . 

دست هایش را ازهم بازکرد ودرب راگشود و با تمام توان فریاد کشید : من خودم از تو یک می سازم که بتوانی 

جوالن بیشتری بدهی . آیا بازار داری؟ حیف که شریکم بودی وگرنه چرا باید بدین سان به دوستی دیگری تا این 

 عأ قصد داشتی او را ببری چرا از اول خودت چنین کاری را نکردی! اگر واقاندازه بها بدهی! 

دستم را گرفت تا از خانه خارج شویم . هرمزمرا فراخواندکه یرگردوگفت : با برادرتان تماس بگیرید تا با « ب»آقای 

 هم صحبتی کرده باشیم . 

 باز خواستم از در خارج شوم مقابلم ایستاد . ملتمسانه گفت : 

 قعأ تشریف می برید؟ وا

 گفتم : بله . 

 از الی درکنار رفت و من عبور کردم . 

 گفت : من مجبورم علیرغم میل باطنی خوده شما را به هرکجا که تشریف می برید برسانم . 

به طرف در پارکینگ حرکت کر دیم سوارشدیم . گفت : خوب که این طور، یک زن شوهردارکه خانه اش را ترک 

 کند این جزو اصول اخالقی نیست . نمی 

 گفتم : قرارداد ما غیر از این است . شما خواستید از این طریق کمکی به من و بچه ام کرده باشید وگرنه . . . 

دیگر حرفی برای گفتن پیدا نکردم . او هنوز با ورنمی کردکه من هم دلی دارم . دوست دارم درکنار کودکم زندگی 

. ولی چطور می توانم به ناگاه همه شئونات خانوادگی ، عاطفی و نابسامانی اقتصادی خودم را نادیده  خوبی داشته باشم

 بگیرم 

گفتم : اگر برادرم بفهمد برای هیچ کسی خوشایند نخواهد بود . اکنون ازلحظه خروج ازخانه بیست دقیقه می گذرد . 

متعاقب ماشین هرمز پیش می آید . دست ثکان داد . مر دد  را دیدم که« ب »وقتی پشت اتومبیل را نگاه کردم آقای 

 کنار زدند . باالی خیابان فرشته، اول خیابان الهیه بودیم . 

 گفت : من فردا باید عازم شوم . آخرین حرف تو چیست؟ «ب»آقای 

 گفتم : می آیم و یا خودم را خواهم کشت . 

. دیدم تاریخ تکرار می شود . یک بار شکست برای تحصیل ، تنهایی و این دومین مورد برای از بین بردن خودم بود 

بی کسی ام که در زندانی به نام کاخ بودم . و این بارکه نمی دانم چه کنم . به جای خانه فرزانه ، برگشت و مرا به خانه 

بلند  صدایی« ب»آقای خودش بُرد تا صحبت کنیم . او نیز برگشت ، ماشین داخل شد . درب ها را پشت سر بست . از 

نشد . گفتگوها آرام بود . هرمز به یک جمله و آن جمله آخراکتفاکرد : دوستش دارم . اگر اقدام دیگری بکنید به 

 پلیس اطالع می دهم که ازکشور خارج نشوی . 
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 سخت پشیمان بود . گفت : اگر قول مردانگی این است من حرفی ندارم . « ب»آقای 

من ماندم تا شاید بتوانم رامش کرده که با من کنار بیاید . زیرا می ترسیدم . وحشت تمام بدنم را  از در خارج شد .

می لرز انید . نمی دانستم در بین مردان و زنان گویا ازدواج سوری برای یهودیان و اشخاص با نفوذ و اعیان و اشراف 

و قصد داشت ازکشور خارج شود بالفاصله با یکی  مد روز شده است . هر زنی که دارای موقعیت مادی و و غیره بود

ازکار مندهای سفارت خانه ها،هواپیمایی یا تاجرانی که کارت بازرگانی دارنذ وافرادی که ذرخارج از کشور مقیم 

هستند و می توانند سالی یک باربه اتفاق همسر به خارج ازکشور سفرکنند خیلی راحت از زن گرفته که می توانست 

د و ببرد واز مرد گرفته تا همسری اختیار می کرد و این خو د یک تجارت بسیار باب روزی شده بود . شوهر بگیر

دقیقأ به محض ورود به کشور مورد نظر، دل ها پاره شده و عقد فسخ می گرد ید و در فرصت مناسب مرا حل قانونی 

را ازنظر عرف وشرع همسر قانونی خود  را انجام می دادند و بودند اشخاصی که چه بسا مردانی همانند هرمز زن

دانسته و ول کن بنده خدایی مثل من نبودند . تمام این جریانات را در ذهنم مرور میکردم که صدای به هم خور دن 

ته رفتند یا نه؟ در را بس« ب»در را شنیدم . سپس کلید در قفل چرخید . این درورودی بود . دویدم تا ببینم که آقای 

شم هرمز روبه رو شدم . به حیاط فرارکردم . فیدل سگ مهربان جلو پای من خودش را لوس می کرد و دیدم و با خ

انتهای کوچه را با ماشین پیچیده است . « ب»به دنبال من اونیزمی دوید . تا در پارکینگ را بازکردم دیدم آقای 

ودم حس کردم . نمی دانستم گریه کنم یا هرمزدستم راگرفت . مرا به داخل هل داد . هیجان غیرقابل وصفی را دروج

فریاد بزنم . فقط گفتم : دستم را ول کن بچه ام را می خواهم . با تکرار این جمله در حیاط به پای درخت توت قرمز 

نشستم وگریه کردم . سگ بیچاره به حال من متأثرشده بود . همچنان درکنارم دودستش را به جلو دراز کرده و 

اهی دستی را به عالمت دلداری به زمین می زد وگاهی چشم هایش را به شکل مثلت درمی آورد و خوابیده بود . گ

رویش را از من برمی گرد انید . هق هق کوتاهی را از باالی سرم حس کردم . وقتی سرم را برگرد اندم هرمزرا دیدم 

 کند . که یک دستش را به درخت کاج تکیه داده و دست دیگررا به کمرزده وگریه می 

درب پارکینگ را قفل کرد . هنوز چند قدم ازدرفاصله نگرفته بو د که چند ضربه به در نواخته شد . خدمتکار به 

 صدای آرام گفت : آقا . 

 آقای هرمز بی آنکه درب را بازکند . از پشت درگفت : صفدر برو خبرت می کنم . 

شنه بودم . فقط خوابم می آمد . سرم را به تنه درخت توت من ماندم و فیدل . نه احساس گرسنگی می کردم ونه ت

تکیه دادم . شاید مدت یک ساعت را خواب بودم . با صدای پارس فیدل پریدم و فیدل را در حال پرش به ارتفاع یک 

مترشاید بیشتر به طرف باالی دیوار حیاط که در آن باال گربه ای رژه می رفت و این سگ بدبخت را عصبی می کرد 

دیدم . یاد آخرین شیرین زبانی های آماندا افتا دم که می گفت : مامی تو کجایی کجایی . مامی بیا پشم . که من به او 

قول داده بودم به زودی با او خواهم بود . درکتابی خوانده بودم که درزمان های دور دختر ناتال در ساحل فریگیه به 

مده و پرواز کرد . اگر برای من هم امکان داشت آرزو داشتم که به سنگ تبدیل شد و پاندپون به صورت پرستو درآ

 صورت شاهین درآیم، پرو ازکرده و هر چه زودتر آماندا را زیر بال خود بگیرم . 

اگرخاک تیره، آب ها را می نوشدودرختان ، شیره خاک را ودریا، سیالب ها را می آشامد و خورشید، دریا را . ماه نیز 

ورشید تشنگی خویش را فرو می نشاند . پس چرا آماندای من از نعمت مهر مادری بهره مند نگردد از روشنایی خ

وگرمای آغوش مادرش را نچشد . من دراین فکرغوطه وربودم . دیدن آماندا برایم رویا شده بود . ناگهان دستی به 

 شانه ام خورد . هرمز مست مست بودگفت : ماه عسل کجا را دوست داری؟ 
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ام حیاط دور سرم چرخید . نتوانستم نگاهش کنم . سرم را به زیر اندا ختم وگفتم : این از جوانمردی به دور است . تم

 به هر زبانی که گفته اند : قیصری عیار، لوطی ، جوانمرد و مرد . کدام یک روی شما اطالق می شود!

تر از این است و من بیشتر می پسندم . دیگر باالبی آنکه حتی تبسمی کند . شوخی کنان گفت : قیصر یک کلمه عربی 

 که نخواستم و نگذاشتم همراه نامحرم سفرکنی ئ با یک نامرد دیگرکه نامشپهلویه معاشقه داشته باشی! 

نتوانستم تحمل کنم . این توهین بزرگی بو دکه به من می شد . کیفم را بازکردم ، فتو کپی شناسنامه آماندا را با 

ورت فرانسوی که داشت و صالحه برایم پست کرده بود و شناسنامه او را به او نشان دادم . اینجا بود که فتوکپی پاسپ

او محکم بر پیشانی خودش کوبید و ادای احترام کرد . مرا که عاشقانه دوست داشت وازرفتنم جلو گیری کرده بود . 

 این بارگفت : ترا به حد پرستش دوست دارم . 

ه به تازه کارم درآمد . این که بدتر شد . اول فکر می کرد زنی هستم که گمراه شدم و حاال که فهمید با خودگفتم : ب

پاکم و همسری داشتم و آن هم چه کسی، بیشتر از پیش مجذوبم شد . هم ترسید اطرافیان طرف من او را ترور کنند 

رنگی بود ودراثر نشستن روی سنگفرش و هم مرا از ذست بدهد . دستم را گرفت ولباسم راکه کت ودامن مشکی 

سالن نشیمن در سرسرای دایره مانند زیر لوستر خمره خاکی شده بود خواست بتکاند . مانع شدم . راه افتا دیم وبه 

ای شکل تمام کریستال که ازسقف طبقه دوم به نیمه پله های کج ومعوج آویزان بود، روی مبلی های چرم مشکی 

راکه برانگشتانم فشار آورده بود درآوردم . پا هایم کش آمد . درعرض ده دقیقه احساس رنگ نشستم . کفش هایم 

 کردم که بادکرده و دیگربه کفشم فرو نرفت . دنبال دمپایی یا چیزی مثل آن می گشتم تا بپوشم . 

 گفت : اگر چیزی الزم دار ید غیر ازکفش رو فرشی و . . . برایتان 

 تهیه کنم . 

 ه تلفن زدم . گفت ادریس بیچاره شده دنبالت می گشت . به فرزان

 را نداشتم بهش بدمم . بگو چه کارکنم . « ق »تلفن آقای 

گفتم : هنوزهیچی نگو تا ترا در جریان وضع پیش آمده بگذارم . حداحافظی کردم وگوشی راگذاشتم . هنوزامیدوارم 

 بروم ، تو هرتصمیمی داری بگیر و مرا آگاه کن .  بودم خطاب به هرمزگفتم : من باید به منزل فرزانه

باگستاخی تمام گفت : من اجازه نمی دهم که زنم بدون اجازه من به جز منزل من درجای دیگری باشه . حاال درها را 

 قفل و تلفن را قطع می کنم تا چنین هوسی نکنی . 

. با سیلی به صورتم نواخت . سپس چنگ به موهایم زد کیفم را بلند کردم تا به طرفش پرت کنم . درهوا آن راگرفت 

و مرا در اغوش گرفت . نتوانستم تعادل خودم را حفظ کنم وافتادم . دست درکمرمن و به حالت نیمه جان دست 

دیگر را به زیرزانوانم حلقه کرد و به طبقه دوم یرد وروی تخت اند اخت وفریاد زد : بگوکه ازمن فرار نمی کنی . 

:  بلند شدم . دیگرصبرم لبریزشده بود . گفتمی هستم . چرا ازمن بدت میاد . لباسم را با دکمه هایتی کند . مگرمن ک

 فقط قول بده که مرا پیش آماندا می بری دیگرهیچی ازتونخواهم خواست . 

 مکث کوتاهی کرد و گفت : قول میدهم . قول مردانه میدهم . 

 شد .  اینجا بود که تا حدودی خیالم راحت

گفتم : پس چرا منو زندانی کردی . درها را قفل کردی . چرا نمیذاری منزل فرزانه برم . چرا تلفنو قطع کردی؟ 

 چرا؟چرا؟

 او سکوت را شکست و گفت : غذا میخورید؟
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 نه! -

 آب میخورید؟ -

 نه! -

 یک تبسم بکنید تا من احساس غرور کنم .  -

ختیار احساس کردم که سراپای او دستخو ش هیجانی خاص وناگفتنی آست . مثل این نکردم . بعد از چند لحظه بی ا

بودکه روح و قلب از با بحران درونی طاقت فرسایی دست به گریبان است که سراسر ذرات وجود او را تکان می دهد 

ایش . اما وی چشمه. برای این که بهتر به ماهیت این کشمکش رو حی از پی ببرم سعی کردم به چشمانش نگاه کنم 

را به زیر افکنده بود و حتی یک لحظه نیز آنها را برای دیدن من بلند نکرد . عجیب این بودکه حتی دست خود را نیز 

به سمت من درازنکرد و این عدم توجه او به من فرصتی بودکه بهتردر قیافه و حاالتش کنجکاو شوم . باالخره نوع 

ین ناراحتی مال کسی بودکه خودش را گناهکار می داند . اما هنوز خودش نمی ناراحتی مرموزا و راکشف کردم . ا

داند که گنامش چیست؟ حالت آدم پشیمانی را داشت که ازعلت پشیمانی خودش بی خبرا ست و فقط می داندکه از 

فت نمی گاین بابت رنج می برد . تعجب من وقتی بیشترشدکه وی حتی به من که زنش شده بودم نزدیک نشد . فقط 

 دانید چقدر متاسف و ناراحتم . این راگفت و به اتاقی دیگری رفت . 

من ماندم و تنهایی و خاموشی غم انگیز و دل افسرده ام ، آه چه سرنوشت عجیبی برای من رقم زده شده است . 

ی گین ازسرزمینهمیشه سرگردانی، همه جا بی کسی و تنهایی! هیچ کس در این دنیا به یاد من که با قلبی اندوه

دوردست آمده ام نیست . هیچ کس نیست که با رنج من هم آواز شود و با دست های التیام بخش خود بر زخم دلم 

مرهم گذارد . بدون شام خوابم برد . وقتی که صبح از خواب بیدار شدم . رفتم دوش بگیرم . کلیدی در پشت درب 

سالن نشیمن دیدم . سالم کرد . یکی دوبار خواستم چیزی بگویم .  حمام نیافتم . مجبور شدم دوش نگیرم . او را در

 گمان می کنم او نیز می خواست با من صحبتی داشته باشد . 

 به اجبار گفت : چه کمکی می توانم به شما بکنم؟ 

 گفتم : یا باید منزل فرزانه برم یا باید لباس هایم را بیاورند . 

 فوری برخاست . انگار دنیا را به او دادند . 

 من حاضرم چکار باید بکنم .  _

 گفت : تلفن بزنم لوازم مرا آماده کنند تا بیاوریم . 

کیفم را برداشتم و راه افتادیم . فرزانه به خاطر من منزل مانده بود . ساعت ده صبح به آنجا رسیدیم و تمام چمدان 

مدان یکی لوازم و وسایلی اعم از چیزهای مورد عالقه من بود که هایم را که چهار تا می شد برداشتم . از این چهار چ

از مادرم به یادگار گرفتم که به فرانسه ببرم و مقداری چیزهای مورد عالقه آماندا که از مادر بزرگش به او هدیه 

داشته و به شده بود و دو چمدان لباس هایی که از فرانسه به ایران آورده بودم و جزء لوازم شخصی ام می شد . بر

منزل هرمز آوردم . هوا بسیار سرد شده بود . خود او نیز این سرما را حس می کرد . گفت : به صفدر، خبر بدهم 

 بیاید کمک کند تا بخاری ها را روشن کنیم؟ 

 نبه راستی انسان چه زودباور و فراموشکار است و چه آسان تحت تاثیر افکار و احساسات متضاد دل آزرده یا شادما

می شود . وقتی به این خانه پا گذاشتم چشمم گریان و دلم ماالمال از غم و اندوه بود . اما چند دقیقه بعد خندان و 

مغرور بودم که برای نجات خود و شادمانی آماندای مهربانم با او سفر کرده به فرانسه خواهم رفت . باز به خود آمدم 
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قاعد کنم که هرچه زود تر حرکت کنیم . در غیر این صورت بیچاره . آینده ی من چه خواهد شد و چطور او را مت

آماندای من که از سرگردانی من همیشه ناراحت و اشک بار خواهد بود و بیچاره تر خودم که کاخ نیکبختی آینده ام 

که او در را به خاطر دیگری به دست خویش ویران و خراب کرده ام . دوباره به یاد دخترم افتادم . به خاطرم آمد 

 آرزوی دیدار من است . مخصوصأ پشت تلفن گفته بود که مامی بیا تا تو را مثل عروسکم بغل کنم و ببوسم . 

هوا بسیار سرد شده بود و برف زیادی زمین را بو شانده بود . به جستجوی لباس گرم پرداختم . نیافتم . او که در 

 ا به هم ریختی . تاالر نشسته بود پیشم آمد گفت : چرا لباسهایت ر

آمدم نه شش ماه . اول شهریور هوا گرم بود حاال گفتم : لباس گرم ندارم . من برای یکی ژ دو هفته از فرانسه بیرون 

 چی؟ 

 گریه امانم نداد . برگشتم به طرف درب حمام گفتم : کلید ندارد؟ 

 گفت : احتیاجی به کلید نیست من که نامحرم نیستم . 

ظر شدم تا بیرون رفت و من داخل حمام شدم . وقتی شستشو تمام شد و شیر آب را بستم با حوله ای که به آنقدر منت

اطرافم بسته بودم بیرون آمدم . دیدم در همانجا ایستاده . وحشت کردم . با حجب و حیای زنانه فریاد زدم . می 

و گفت : من دوست و حامی تو هستم . از اینها  خواستم دوباره به حمام پناه ببرم . دست برد کراواتش را باز کرد

گذشته تو همسرم هستی . نمی گذارم آسیبی به تو بوسد . حوصله کن تو را به فرزندت خواهم رساند . حاال بیا به 

 اتاق من هوای آنجا گرم تر است . 

 گفتم : نه!

د و به اتاق خود برد . بدین ترتیب دور چون از فرمان او سرپیچی کردم کمرم را گرفت و با یک حرکت از زمینم ربو

تازه ای در زندگانی من آغاز شد که شدیدترین شکنجه های روحی را برای من به همراه داشت . من از میان آن همه 

آمال و آرزوهای دور و دراز اینک فقط در زیر بار یک آرزو می سوختم و آن باز شدن قفل های در ورودی ساختمان 

جریان زندگانی زناشویی ما به این صورت ادامه نیافت و من باردار شدم . اکنون بادهای سرد و یک تلفن بود . 

زمستانی می وزید . درعالم خیال آماندا را در اغوش می گرفتم تا به نونهالی که سر از سبزه به در می کند، در آغوش 

لم را صدای پسر جوانی پاره کرد . که گیرم و نی نی گویان در عوض کردن لباسش کمکم کند . ناگهان پرده ی خیا

 می گفت : باز کنید . در را باز کنید . 

 به درمی کوبید . تمام طول راهرو را تند تند طی کردم . 

 گفتم : کیستی؟! چی می خواهی؟ 

 پسر گفت : خانم تو را به خدا باز کنید وگرنه کشته می شویم . 

ی سرسرا باال رفته و از پله های خروجی طبقه فوقانی به پایین رفتم . باز قفل بود . ولی متأسفانه در قفل بود . از پله ها

هیچ کمکی نتوانستم بکنم . صدای تیری شنیده شد و آن گاه سکوت بود و خاموشی وهم انگیز . به ناچار پنجره اتاق 

 دم . باز به اتاق برگشتم و به تماشایباالیی را به زور باز کردم . آه چقدر خوشحال شدم . چرا قبال امتحانش نکرده بو

تلویزیون نشستم . دیدم حالم خوب نیست بلند شدم به طرف پنجره راه افتادم و بیرون را نگاه کردم که گرمای 

 نفسی را در کنار گوشم حس کردم . گفت : به به راه دزد را نشان می دهی؟ چرا پنجره را باز کردی؟ 

 واهم برم بیرون . می خواهم پیش ادریس برم . گفتم : می خواهم ببینم . می خ

 ادریس حتمأ متوجه شده که از ایران خارج نشدم . اگر بفهمد برایت گران تمام خواهد شد .  _
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از چشمانش شعله های سوازن حسد نمایان بود . بانگ برداشت و گفت : چرا؟! صفدر جلوی درایستاده تو او را نگاه 

 می کردی؟ 

که من اصال نوکر این خانه را ندیدم . شاید همین االن رسیده باشد . چون در مورد صفدر توضیح دادم قسم خوردم 

بهتر شد . سکوت سنگینی بر همه جا مستولی شده بود . هنوز پنجره باز بود . این سکوت با انعکاس قدم های موزون 

هم می شکست . همراه با این صدا آوازهای یک دسته سرباز و به هم خوردن تجهیزات آنان که در دست داشتند در 

دیگری هم به گوش می رسید . هرمز به طرف من خیز برداشت و پنجره را بست . تمام پنجره را پتو زد و دور آن را 

با میخ به دو سانت در دو سانت کوبید . یک ساعت روی این پنجره کار کرد و خسته شد . من به پایین آمده بودم . او 

بار نشسته بود و تا خرخره و سرحد مرگ مشروب خورده بود . می ترسید . می غرید . دیوانه شده بود .  درباال پشت

من شب نتوانستم در اتاق راحت باشم . خدایا! این دیگر چه بدبختی است؟ این دیگر یخه ترس احمقانه ای است که 

شود . من به آن می نگرم و کم کم حیرتم بر  سراپای مرا گرفته؟ از پشت پنجره نگاه می کنم . داخل اتاق خواب می

می شود و من وحشتم غلبه می کند! از کدام در به اتاق آمد . من که در را بسته بودم . این در هم که به حیاط باز 

پشت آن هستم و از پنجره می بینم . به پشت شیشه نزدیک می شوم . آه به من خیره می شود . از باران پی در پی 

خ زده است . دیگر در بیرون نمی توانم بمانم . ولی می خواهم بفهمم او از کجا به اتاق وارد شده . با انگشت پاهایم ی

به پشت پنجره می کوبد . گفت : بیا . چرا فرار میکنی . در را باز کرد و من داخل شدم . درب به ایوان مشرف بود و 

 تی وارد اتاق شدم، یرسیدم : تو از کجا داخل شدی . پشت در یک نعل اسب نقره ای رنگ کوبیده شده است . وق

 گفت : من در حمام بودم . 

 آه چقدر وحشتناک . پس من چرا متوجه نشدم . 

روی تختم نشستم و با یک دستم به مرتب کردن ملحفه مشغول شدم . او نیز در صندلی راحتی که در گوشه ای از 

ه دقت به چهره اش نظر دوختم یک مرد جذاب و خوش سیما . من چرا از او اتاق خواب قرار دارد فرو رفته است . ب

وحشت دارم . گفتم تو مرا از چنگال به قول خودت دیوی ربودی . ولی از تحمل خیال تعلق من به دیگری که اکنون 

تی می دانسوجود خارجی دارد دیوانه می شوی! مثال صفدر یک نوکر بدبخت . حتی به او بدبین هستی . آه ای کاش 

که برای من چشیدن ساغر مرگ ازدست تو چقدر شیرین است . دراین صورت الزم نیست که من خود را به لمس 

انگشتان شاهزاده تسلیم کنم . مرا بکش و راحتم کن . باور کن دیگر در فکر همسرم نیستم فقط بچه ام را می 

 خواهم . 

 م شاهزاده را در خانه ی من به زبان مران .ناگهان مانند تیری در قفس جستن کرد و گفت : اس

 

 در این لحظه خیال غرورآمیزی از خاطر وی گذشت . دستم را گرفت و گفت بیا . بیا . 

مرا کشان کشان به دفتر کارش که در مجاور اتاق پذیرایی بود برد . در کنار میز تحریر بزرگی در گاوصندوق را باز 

ه های بانکی و غیره بود یک برگ سند را مقابل چشمم گرفت و گفت : بخوان! سواد کرد . بین مدارکی که همه سپرد

 داری بخوان!

مبلغ بسیار قابل توجه ای که در تصورم نمی گنجید پول نقد و دیگر اسناد اعم از قباله های مختلف و چک های 

 مسافرتی و غیره . . . همه پخش زمین شدند . 
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رافت به دست آوردم . روزی هیجده ساعت کار، ثمره ی یک عمر تالش . نه عرق گفت : بیا این همه ثروت با ش

فروش بودم، نه قاچاقچی! نه قاتل، نه ساواکی! دیوسی هم نکردم . بردار! آتش بزن! همه مال تو . حاال تو مرا بکش و 

 راحتم کن . 

گفت : تو دیگر با لحنی که در آهنگ  اما من سکوت کرده بودم . چه می توانستم بکنم و بگویم . ناگاه به آرامی

 صدایت استهزایی تلخ از آن به مشام می رسد از من چیزی مپرس . 

در همین اثنا با تبسم غمگینی که بر لب داشتم به چهره ی او نظر دوختم . ناله ای در لب های من شکست . گفتم : 

 ول نیستم . ندار هم نیستم . احتیاجی به این بزرگواری نیست . بساطت را جمع کن . من دنبال پ

 دیدم طهارت انسانی در چهره ی او آشکار شد . نزدیک آمد و مرا به خود فشرد و گفت : بت من!

دستش را گرفتم . این اولین باری بود که بعد از سه ماه حبس در آن خانه ی قدیمی که نامش را دیر وحشت نهاده 

محبت آمیز دور کمرش حلقه کرده بودم حس کرد . از پله ها باال  بودم می گذشت . او دستهای مرا که به نوازش

رفتیم و به اتاق خوابی که شب اول در آنجا بودم رسیدیم . بسیار سرد بود . زیر لحافی از پر قو که از هلند آورده بود 

او باالی  گ زد .رفتیم . صبح مانند شقایق از خواب بیدار شدیم . زندگی خندید و گل از گلبن شکفت . به صفدر زن

شهر در خانه ی منطقه ی الهیه بود . صفدر در عرض نیم ساعت خودش را به ما رساند . هرمز درب را گشود . من 

 فقط صدای آنها را از باال می شنیدم . 

 او سفارش کرد ببین خانم چی می خواهد . 

سس قارچ در ظرف گرمکن گذاشته شده  باالخره ما یک غذای پیک نیکی که شامل چند عدد زبان گوسفند می شد با

بود به طرف ارتفاعات پربرف گردنه قوچک حرکت کردیم . پس از مدت ها برای اولین بار خیابان ها را دیدم . راه 

افتادیم و به گردنه قوچک رسیدیم . سالم بر طبیعت . هوا سرد و صاف و نیمه آفتابی بود . سوز شدیدی حاکم بود . 

خوردیم . یک ساعت دیگر به طرف تهران در حرکت بودیم تا به منطقه ی الهیه رسیدیم . منزل  ناهار را در ماشین

مسکونی پدر هرمز که ملک بسیار بزرگی بود . با توصیف فراوانی که در محورش صحبت می کرد آنجا را دیدم . 

ای ل ما آمد و مرتب به پر و پصفدر و همسرش از آنجا نگهداری می کردند . سپس به منزل رسیدیم . فیدل به استقبا

هرمز می پیچید . غروب آن روز خیابان از آدم خالی بود . ابر سیاهی که در آسمان بود کم کم رخت بربست و 

پراکنده شد . باد سختی که مقدمه ی برف بود می وزید . سکوتی مرگبار بر آن خانه مستولی شده بود . هرمز به جای 

بیل داخل خانه شود دور تا دور حیاط قدم می زد و بلند بلند حرف می زد . فکر کردم اینکه بعد از پارک کردن اتوم

که کم کم خسته شده و باالخره به داخل خواهد آمد . ناگهان احساس کردم که او دستخوش اختالل و گسیختگی 

می  ی مرگبار واردهولناکی شده است . به درخت غول آسایی شبیه شده بود که هیزم شکنی بی پروا بر او ضربه ها

آورد . بعد از قدم زدنهای طوالنی و حرف زدن های بی دلیل به داخل آمد . من می ترسیدم، این انس و الفت امروز 

هم به جایی نرسیده بود . درست مثل آن روزی بود که می خواستم از خانه بیرون روم و به دنبالم به خیابان آمد و در 

م جلوگیری کرد . دقیقا حالت آن روز را داشت . آن شب دریافتم که عالقه ی او آن حال دستم را گرفت و از رفتن

نسبت به من رو به تزاید رفته و اما من در وفای عاری از خودپرستی و بی ریا به او گفتم : مثل این که مشکل داری؟ 

 چی شده؟
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کنم چند روزی بیشتر به پایان زندگی گفت : من نه دیوانه ام و نه دچار کابوس وحشتناکی شده ام . اما احساس می 

من نمانده است . بدین جهت می خواهم قبل از مرگ روح دردناک خود را از زیر بار آالم جانکاهی که بی رحمانه بر 

 آن فشار می آورد آسوده کنم . آالمی که دیر زمانی است اعصاب و مغز مرا خورده و متالشی ساخته است . 

مشروب می خورده ولی در مدتی که من با او زندگی می کردم و بهتر بگویم زندانی او  هرمز از بیست و شش سالگی

بودم پایبند میخوارگی شدید شده بود و به همین سبب مزاج سالم او تباه و خلق سلیم او دستخوش فساد و عصیان 

. از آن روز به بعد افسرده  شده بود . جمله ی ) چند روزی به زندگی من نمانده( مرا تکان داد . بر خویشتن لرزیدم

تر شدم . او نیز روز به روز عبوس تر و آتشین خوتر و نسبت به عواطف من بی اعتناتر شده بود . از صورت یک 

انساس پاکدل به صورت یک آدم رذل حسود و بی رحم درآمده بود . در این وضع بحرانی تنها سعی من در این بود 

نی من بود و من از او باردار بود کلمات تند به کار نبرم . اما او به سرعت عجیبی که نسبت به او که اینک همسر قانو

رو به فنا می رفت . تغییر حالت و تباهی خلق او به حدی محسوس بود که حتی فیدل زبان بسته هم فهمیده بود . 

ه من و حیوان بدبخت دیگر وقتی که هرمز در حیاط بود سگ بیچاره به سراغش نمی رفت . او خود حس کرده بود ک

از او می گریزیم . باید اعتراف کنم که خود من هم هر وقت او را می دیدم از او می رمیدم . او در اتاق خودش و من 

در اتاق خودم بودم . من باید طغیان های روحی او که با دیدارم روح انسانیش فرار می کرد او را ترک می کردم و باز 

لفن قطع بود . شب ساعت ده بود و من به نوشتن نامه برای صالحه مشغول بودم . به قدری مثل هر روز درها بسته و ت

افکارم در هم و مشوش بود که همانجا در پشت میز تحریر خوابم گرفته بود . زمانی چشم باز کردم دیدم ساعت 

گی می کردم . حوصله دوازده ضربه نواخت . اوه چقدر از صدای ناقوس وار این ساعت تنفر داشتم . احساس تشن

نداشتم از باال به پایین طبقه ی اول بیایم . ولی یخچال در آشپزخانه ی طبقه ی زیرین قرار داشت . من خواب آلود 

پله ها را طی کردم و به پانزدهمین پله که رسیدم تمام چراغ ها خاموش شد . از بیست و پنج پله ی کج و معوج، هنوز 

ه بود . علت خاموشی را نمی دانستم . آیا برق رفته؟ دیدم نه آن باال در اتاق خواب من پانزده تا را بیشتر طی نکرد

برق از دور سوسو می زند . نور آن به اتاق راهرو باال می زد . پس دریافتم که برق نرفته . به جای اینکه باال برگردم 

 تن داشتم خواستم برگردم . دامنم زیر برعکس جلو رفتم تا کلید را بزنم . ترس برم داشت . چون لباس بلندی بر

پایم ماند . باز مجبور شدم جلو بروم . پله ها را شمرده بودم . یکی به آخر مانده دستم را بردم تا کلید برق را بزنم . 

ناگهان دستم با یک صورت گرم و نفس گرم برخورد کرد . فریاد زدم و پله ها را یکی دو تا کرده و به طرف باال فرار 

دم . پاهایم سست شده و راه رفتن برایم غیرممکن گردید . نفسم در سینه حبس شده بود . صدای به هم خوردن کر

 روبدوشامبر بلند و کلوشی که هرمز به تنش کرده بود مانند باد پیچید . گفتم : کجایی تو؟

یک جا روشن شد و چشمم را فریاد زدم و چراغ روشن شد و لوستر با آن عظمت با هفده الله ی شمعی و چهل المپ 

 خیره کرد . هیچ ندیدم . وقتی چشمم روشنایی را گرفت صدای قهقهه ی هرمز به طرز مرموزی بلند شد . 

 گفت : ترسیدی؟!

 آرام بی آنکه صدایی از من بلند شود به صدای گرفته ای گفتم : چه شوخی بی مزه ای . 

رت کنم . امشب چقدر زیبا شدی . بیا، بیا با هم کنار بار با دست های او از کتابخانه می آمد . گفت : خواستم غافلگی

 قشنگت برایم ساقی گری کن . 

ولی من نه قدرت ایستادن داشتم و نه نای راه رفتن . نمی دانم او را چطور نگاه کردم . ناگهان تمام احساسات انسانی 

تی که به مرور ایام به کینه و دشمنی تبدیل شد . من جای خود را به خشم و نفرت فراوان مبدل کرد . خشم و نفر
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سرانجام وسیله ی سقوط و فنای واقعی مرا فراهم اورد . از آن به بعد دیگر حرفی را که هر روز تکرار می کردم و می 

گفتم امروز برو بلیط بگیر . حتما جا هست تا به پیش آماندا برویم را تا مدتی کنار گذاشتم و در صدد نجات خود 

 رآمدم . ب

هر روز دربها را بررسی می کردم و با زرنگی تمام کلیدهای درب ها جستجو می کردم . او کلیدها را روی جیب سینه 

اش می گذاشت . بارها شده بود که در اثر غلطیدن به یک طرف دسته کلید همانند زخم بستر گوشتش را لیچ کرده 

 بت شدید او که مبادا فرار کنم . بود . ولی باز تکرار همان روزهای گذشته و مراق

از جمله کاالهایی که وارد می گرد، یخچال صندوقی بود که با کشتی از یکی از بنادر ایران مثل خرمشهر ترخیص می 

شد . بعد از آن ترخیص، موردهایی که در اثر نقل و انتقال آسیب دیده بودند به زیر زمینهای خانه و قسمتی از حیاط 

. من تا یک ماه به خصوص شبها صدایی شبیه نواختن سم یک گله اسب را انگار که طوفانی از دور منتقل می شدند 

دست ها برخیزد می شنیدم . می پرسم صدای چی بود؟ می گفت زمین لرزه است . گفتم صدا از سقفهاست . یا 

 زمین؟ می گفت : فکر می کنید، من که صدایی نمی شنوم . 

خانه رفتم . در یک نگاه با گربه ای صوسی رنگ با چشمانی به شکل آلبالو گرد و سیاه و تا این که یک شب به آشپز

براق روبرو شدم . بعد از فرار و در امتداد لوله ی روکار شوفاژ که داخل سقف کاذب می شد متوجه شدم که او موش 

. صبح ماجرا را به هرمز گفتم . است ولی چرا به آن بزرگی . از بهت و تعجب بسیار ساعت های متوالی خوابم نبرد 

اظهار بی اطالعی کرد . ولی این بار کامال ترس بر من چیره شده بود . چون اغلب شبها در خواب و بیداری بودم . باز 

به صدای هجوم سم اسبها بیدار شدم . به طرف پنجره رفتم . کف حیاط سایه ی برجسته ای به بزرگی دو عدد چادر 

صورت دایره مشاهده کردم . فقط نور ماه بود که باعث شد جنب و جوش سایه و یک مشکی پهن شده را به 

برجستگی بزرگ در حال نیمه نشسته با دستهای رو به باال که با صدای هوس هیسو که برای موش های دیگر 

دم . م و کف زسخنرانی می کرد مشاهده کنم . برای این که از اشتباه بیرون بیایم دو دستم را از پنجره بیرون برد

ناگهان تمام موش ها با هجوم زیاد و وحشتناک به طرف زیرزمین و درون کاالهای حیاط پناه بردند و من غرق در 

حیرت و دهشت زیاد پنجره را بستم . این ها موش های صحرایی بودند که یک جفت از آن همراه کاالها وارد شده 

را دیده بودم به هرمز گفتم . او هر شی به حدی مشروب می خورد که در این خانه زاد و ولد کرده بودند . صبح آنچه 

 صدایی از من شنیده که هیچ اگر واقعا زلزله هم می امد خبردار نبود . شاید هم به این صدا عادت کرده بود . 

 او گفت : خوبه چه داستان قشنگی! ببینم تو کارگردان فیلم های وحشتناک نیستی؟!

 متقاعد کنم که ساعت دوازده شب به تماشای صحنه ای که من دیدم بنشیند قبول نکرد . هرچه خواستم او را 

 گفتم اگر این موش ها غذایی برای خوردن نداشته باشند تو را که با این تلخی هستی خواهند خورد . 

لفنی . اولین تماس ت دیگر کار به جایی رسیده بود که موش ها مانند یک بچه ی نوپا سطل آشغال را بر می گردادندند

 هرمز با انسیتو پاستور و اقدام به ریشه کنی آنان نیز ماجرایی داشت . 

 

یک روز با خود گفتم زندگی یعنی لحظه ها . لحظه هایی که با ترس و وحشت و در تنهایی و بی خبری سپری می 

گر آن نگاه آشنا و مهربان نبود . شود، زندگی نیست؛ بلکه مرگ تدریجی است . شدیدا عوض شده بودم . نگاهم دی

او خود این را حس کرده بود . دیگر رو در رو با هم حرف نمی زدیم و دیگر در مسیر راه من قرار نمی گرفت . هر 

وقت مرا از دور می دید با ترس از من می گریخت . چند بار او را در آن حال دیدم . متاثر شدم . شاید هنوز از 
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آن اندازه در نهاد من باقی مانده بود که ازدیدن وضع حزن آور او ناراحت باشم . اما او .  شفقت و ترحم گذشته به

نمی دانم شما هیچ دقت کرده اید که گاهی یک حس خودسری و عناد، یک میل شدید آزردن و بدکردن در وجود 

قلوب بشری نهفته است . انسان بیدار می شو د . این حرص و تمایل شدید مولود عامل نیرومندیست که در اعماق 

یکی از آن انگیزه های قوی، یکی از آن نیروهای سرسخت و مغلوب ناشدنیست که بر تمام اخالق و اعمال ما تسلط 

دارد . اگر عدالت هم نیز مانند عدل خداوندی موارد استثنایی مخصوص را درک می کرد . اگر ان لیاقت را داشت که 

و قربانی، گناهکار و بی گناه، ظالم و مظلوم کدامیک اهریمنند . آنگاه من هم می تفحص کند و جویا شود که از جانی 

توانستم راحت زندگی کنم . آه چقدر دوست دارم به جنگ دنیا برخیزم و قوانینی را درهم بریزم و نابود کنم . همین 

او می خواست گناه کند . جنایت روح عناد و میل به آزردن با تمام قدرت و سیطره خود به سراغ هرمز هم آمده بود . 

 کند . مرتکب اعمال تبهکارانه شود . فقط به صرف آنکه می دانست نبایستی این کارها را بکند . 

یک روز به او گفتم : در را باز کن! می خواهم خودم دنبال بلیط برم . من از تو نمی ترسم وگرنه کاری می کنم که 

 ؟ دیگر فراموش کنی، زشت خویی یعنی چه

 

چه جراتی پیدا کرده بودم! او پیش آمد و با حیرت و تعجب مرا برانداز کرد . لحظه ای به فکر فرو رفت و من از این 

حالتش چیزی سر در نیاوردم . ولی ناگهان فکری به خاطرم خطور کرد . این که وقتی او در خواب است کلید را 

 برداشته و از آن خانه فرار کنم . 

 

او تنها در صندلی راحتی اش فرو رفته و میخوارگی می کند . با خود گفتم شاید خاموش کردن چراغ یک  باز دیدم

شوخی واقعأ بی مزه ای بوده . دلم به حالش سوخت . چون شفقت و حس ترحم در نهاد من سرشته شده، من هیچ 

را با نوک کلیدی پی در پی زدند .  وقت نمی توانم بد باشم . آن روز در حیاط به فیدل غذا می دادم . درب حیاط

 برسیدم : کیه؟ 

 جواب داد : مأمور آب . 

 گفتم : صبر کنید کلید را بیاو رم ، در بسته است . 

 به او رسیدم، گفتم : مأمور کنتور آب است . 

 می آیی؟فوری بلند شد و من متعاقبظ راه افتادم . به من گفت : تو کجا 

 ابان را ببینم . گفتم : می خواهم خی

 گفت : پس در را باز نمی کنم . مامور آب هم خواهد رفت . آنوقت تو آب هم نداری . 

 چون می شناختمش قبول کردم که خودش رفته و در را باز کند و همین کار را هم کرد . 

 

تور بدرقه کرد و سپس در حیاط را او مرا در اتاق گذاشت و در را بست و بعد به حیاط رفت . مامور را بعد از دیدن کن

« ک»بست و آمد . در اتاق را باز کرد و من به حیاط رفتم . مقابل آن خانه لعنتی در طبقه دوم دکتری به نام دکتر 

مطب داشت . این زن مرا از روی ایوان خود تماشا می کرد و اغلب از زاویه ی پنجره اش مرا دید می زد . گاهی به او 

 دم تا با او طرح دوستی بریزم . یک روز به حیاط رفتم و از پارکینگ او را صدا زدم : خانم دکترا دست تکان می دا

 با شنیدن صدای من به کنار ایوان آمد . گفت : بله . « ک»خانم 
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 گفتم : دوست دارم شما را ببینم . لطفأ پشت در بیایید . خیلی واجب است . 

ه دقیقه او آمد و من از پشت در با او حرف زدم و گفتم : شوهرم بسیار بدبین است و هوا بسیار سرد بود . بعد از د

اجازه نمی دهد پا از خانه بیرون بگذارم . ازشما خواهش می کنم یک ساعت دیگر زنگ در خانه ما را بزنید و از 

شد دو ساعت و چهار  شوهرم بخواهید که پیش شما بیایم . فقط به خاطر دوستی . او قبول کرد . ولی یک ساعت

 یک ساعت بعد آمد و من گفتم : که هنوز نیامده . « گ»ساعت تا شب شد و هرمز نیامد . خانم 

گفت : هر وقت آمد سگ را بهانه کن و به حیاط بیا . با دیدن تو من هر ساعتی که شده پیش شما می آیم و از او 

 ا معاشرت کنم . خواهش می کنم که چون تنها هستم دوست دارم با خانم شم

ساعت از یازده شب گذشته بود . ذکلید در قفل چرخید و صدای بستن در شنیده شد و او مست مست و نیمه دیوانه، 

پس از سرگردانی و دربدری که معلوم نبود به کجا رفته و مشروب خورده بود آمد . شب در اتاق خودش خوابید و 

 . حاضر شو تا برگشتم با هم برای هواخوری بیرون برویم . صبح که بیدار شد گفت : من به بانک می روم

 

من هم بذیرفتم . دو ساعت بعد از رفتن او به حمام رفتم و دوش گرفتم . وقتی از داخل وان پاپم را بیرون گذاشتم 

. دست  وشیدملرزش مرگباری همه پیکرم را لرزاند . پایم را بلند کردم . و با نوک دستم دمپایی ها را جلو کشیده و پ

دراز کردم تا حوله را که روی رادیاتور شوفاژ گذاشته بودم بردارم، ناگهان برق مرا گرفت و به یک متری پرتاب 

شدم . من با پهلو به زمین خوردم ولی خداوند کمکم کرد . آسیب چندانی ندیدم . فقط احساس کردم که چون حامله 

از من قرمز شده بود . سپس در صدد حادثه برآمدم که این برق هستم شاید بچه طوری شده باشد . زیرا قسمتی 

شوفاژ از کجا بود . این خانه اصأل موتور خانه و مشعل ندارد . لباس پوشیدم و به پایین رفتم . چشمم به کنتور 

و س زیرزمین خیره ماند . دیدم سیم سیار جاروبرقی را که جهت کشیدن جارو به راهروها طویل بود برداشته از یک

به کنتور و از سوی دیگر به لوله شوفاژی که در امتداد حمام قرار داشت وصل کرده است . فوری باال رفتم . این بار از 

حیاط اندرونی خارج شدم که زوددتر برسم . درباال پشت در که مشرف به پله های باالیی بود قایم شدم . نای 

. قلبم می زد و احساس می کردم که عنقریب خواهم مرد . صدای ایستادن نداشتم . به زمین زانو زده و صبر کردم 

کلید در قفل به آرامی چرخید . درب طوری بسته شد که من فکر کردم هنوز آن را نبسته است . پله ها را طوری باال 

 نکهامد که هیچ صدایی از او شنیده نمی شد . حدس زدم که چکار می خواهد بکند . یک راست به حمام رفت . بی آ

مرا صدا کند . وقتی که مشاهده کرد در حمام نیستم مرا صدا کرد : الی! الی! به طرف اتاق خوابم رفت . من نبودم . با 

تکیه کالم همیشگی اش که می گفت پیش مسخره است . برگشت وقتی وارد سالن پذیرایی شد خونسردی ام را 

 به او نزدیک شدم .  کامال حفظ کرده و پشت سر او به آرامی ایستادم . کم کم

 گفتم : چی شده؟ 

نفس گرم و صدای من او را به قدری به وحشت انداخت که هر کس دیگر بود سکته می کرد . گفت : ای وای 

 ترسیدم . چرا بی صدا ئنبالم می آیی . آهی، اوهوی، حرفی بزن! صدا بکن!

 انی! آدم کش! قاتل! قصاب! کدام یک . گفتم : نامت را فراموش کردم . شما را به چه نام صدا کنم؟ ج

 گفت : منظورت چیست؟ نمی فهمم امروز چت شده؟

هیچ نگفتم . یک راست به اتاق رفتم . چمدان بزرگم را باز کردم و تند تند لباس هایم را از چوب رختی کنده و مچاله 

 ریه کردم . مچاله در آن جای دادم . باالی سرم ایستاده بود و مرا نگاه می کرد . من گ



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –سکوت یک زن در 

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

 

9 9  

 

 گفت : حرف بزن . گریه کن تا سبک شوی . 

او نیز گریه کرد . آه خدای من علت گریه او از چیست؟ دوست داشتن؟! خاموش بودن؟! اذیت کردن؟! و تازه 

 ادعای عشق هم می کند! واقعا که بعضی ها چقدر احمقند . 

ریخت . تو گویی نسیم فتوت و جوانمردی او وزیدن در این هنگام اشک ندامتی که در دیدگانش حلقه زده بود فرو 

 گرفت که شرمگینش کرده بود و از آنچه بر من گذشته بود خود را نادم و پشیمان می دید . 

 به پای من افتاد و تقاضای عفو کرد . آیا هنوز نمی داند که من کنتور را دیدم یا می داند . 

 گفت : تو قلبی پاک و تابناک داری . 

در آغوش کشید و گفت : بگو که گذشته های تاریک و هولناک را فراموش می کنی . بگو که مرا نفرین نخواهی مرا 

کرد . آخه من محتاج ذره ای از محبت تو هستم . من تو را بی نهایت دوست دارم . می ترسیدم تو را از دست بدهم . 

 حاضر به مرگ تو هستم ولی حاضر به از دست دادنت نیستم . 

خت احساس ندامت می کرد . حالش دگرگون شده بود . گویی در سیمای من اثری از یک عشق گمشده و آرزوی س

 بر باد رفته را می دید . 

آن روزها ویار نان تازه کرده بودم . وقتی به یاد نان تازه و داغ با عطر اشتهاآورش می افتادم حالم دگرگون گشته و 

صبح از او خواستم که نان برایم تهیه کند . مست مست بود و یارای حرکت  دندان هایم کلید می شد . یک روز

نداشت . خودم جرات کردم کلید را برای اولین بار از باالی سرش برداشتم . گفش پوشیدم و در را باز گردم و به 

. از  رزیدن کردمقابل نانوایی رسیدم . نان بربری پخت می شد . تا بوی نان به مشامم رسید دست هایم شروع به ل

خانمی که نانش را خریده و در حال حرکت بود، تکه ای گرفتم و همان جا با اشتیاق آن را بلعیدم . نه این که گرسنه 

باشم بلکه دوست داشتم بو کنم و سیرمانی نداشتم . باز بو کردم و تکه ای دیگر خوردم . پنج نفر جلوتر از من بودند 

فته، آن را زیر بغل زدم و راه افتادم . در را از زیر چادر نماز عذراخانم زن صفدر که . باالخره یک نان تازه داغ گر

سرم کرده بودم تکه ای دیگر درآورده، بو کرده و می خوردم . تا به خانه رسیدم . او بیدار شده بود . همه جا را برای 

ز کشیده بود . چادر نماز را به چوب رختی پیدا کردن من گشته بود . دید آمدم . لباس پوشیده و آماده روی تخت درا

که در باالی سرش بود آویزان کردم . او از زیر، بازوی مرا که در حال آویزان کردن چادر نمازم بودم می دید . 

 ناگهان دستم را گرفت و فریاد زد : کی تو را به مغازه کشیده؟ این جای انگشتان کیست؟

 ترسیدم . گفتم : کدام انگشتان؟ کو؟

وقتی دستم را بلند کردم دیدم راه راه های نان داغ بربری از گرمایی که داشته شیارهای خود را به زیر بازوی من 

حک کرده و قرمز شده اند . انگار که با انشگتان شخصی کشیده شده باشد . توضیح دادم که هوس نان تازه داشتم . 

 رفتم تهیه کنم . 

 گه نه؟ بیا!گفت : داریم . خیلی هم داریم . م

مرا به طرف فریزر صندوقی شکل بزرگی که در گوشه ی آشپزخانه قرار داشت مرا به طرف فریزر بزگی که در 

گوشه ی آشپزخانه قرار داشت برد . در آن را باز کرد . از نان باگت گرفته تا نان تست، لواش، بربری و سنگک همه 

 ای داده بود . را صفدر خریده و قطعه قطعه به ترتیب در فریزر ج

گفتم : بله من نانی که بوی پختنش بلند بشه و تازگی آن مغزم را آشفته کرده می خواستم . آخه من حالم خوش 

 نیست و هوس نان تازه دارم . 
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 گفت : خوبه . 

شده بود و  در این حال نان را مقابل بینی خودم گرفته بودم و بو می کردم و هم تکه ای از آن را می خوردم . او آرام

 من به خوردن مشغول بودم . 

 گفت : این چه نوع مریضی ای هست که هم می خوری و هم راه می رویم . 

 گفتم : من باردار هستم . 

 ـ پیش مسخره است . 

این کلمه جای تمام فکر بد آدمی را که اگر به اخالقش وارد بوده می شورد و با گفتن این از کنار موضوع رد می شود 

.  

گفتم : حال که اینطور شده پس از زندانی کردن من بگذر و بگذار زندگی کنیم . بیا و به قولت وفا کن . هرچه زودتر 

حرکت کنیم . خانمی در خیابان بلند بلند به دوستش می گفت رفت و آمد هواپیماها از سر گرفته شده . پس ما نیز 

 می توانیم حرکت کنیم . 

 دارم که باید انجام بدهم .  گفت : من کارهای زیادی

او کاالهایی داشته که به حراج گذاشت . این سومین روزیست که از ماجرای برق گرفتگی من می گذرد و عذرا آمده 

تا به کارهای خانه برسد . در کمد را گشودم و دو سر سیم رابط را مشاهده کردم . او آن را از زیر زمین باز کرده و 

ن نهاده بودم سرجایش گذاشته بود . از آنجه که خداوند مصلحت از بین رفتن من و بچه ای را به همان ترتیبی که م

که در شکم داشتم نمی دید، جان سالم به در بردم . بی آنکه دست به سیم رابط بزنم، عذرا را صدا کردم . جلوی 

 . اگر این بچه طوریش می شد، چکار بایدگریه ام را نمی توانستم بگیرم . به عذرا گفتم این بچه تو دلم مرا می خورد 

 می کردم؟!

 به عذرا گفتم : از آقا تبفن را بگیر به شوهرت تلفن کن . آنگاه من با تلفن حرف می زنم . 

همین کار را کرد و من در یک فرصت به مادرم زنگ زدم و ادرس هرمز را دادم . گفتم : به ادریس بگو هر چه 

 را گذاشتم .  زودتر پیش من بیاید و گوشی

هرمز سمبل پلیدی و زشتخویی بود . حتی یک صفت خوب هم نداشت که دلم را به آن خوش کنم . آن جذابیت و 

زیبایی که کمتر کسی یا مردی باید دارا باشد دارا بود، ولی اخالق ناپسندش تمام این محسنات از ثروت گرفته تا 

ال در می یافتم که اخالق نیک در خانواده مسائلی را حل می کرده تحصیالت و غیره را تحت الشعاع قرار می داد . ح

که ارزشش باالتر از زیبایی و ثروت و غیره است . ثروت و زیبایی را خداوند به او داده بود ولی چه سود؟ عجب از 

چرا؟ چون خداوند که تا این حد رحمان و رحیم است . با این همه از نعمت عافیت و آرامش بی نصیب مانده بود . 

 حسود بود . هر لباسی که می پوشیدم یا پاره اش کرده بود یا لک های سیاه روغن در آن دیده می شد . 

روزی به من اطالع داد که خواهرش به ایران می آید . مثل هر زن دیگر که به بهداشت صورتشان اهمیت می دهند 

لبم پاره شد سیل خون از آن جاری گشت . وقتی به خواستم آرایش صورتم را کامل کنم . تا خواستم ماتیک بزنم 

روژ لبم نگاه کردم، خشکم زد . خدایا این تکه تیغ شکسته را کی داخل ماتیک فرو کرده؟ همیشه در چنین مواقعی 

که بی پروا و بی محابا فریاد می زدم : جانی تو با من چکار داری؟ سکوت کردم . لبم را با چسب بستم و مداد را که 

شکی در مقابل میز آرایشم بود انتخاب کردم که به چشمم بکشم ولی ناگهان چشمانم به حدی سوزش پیدا کرد بل م

که عنقریب کور شوم . ذرات فلفل قرمز را در نوک مداد دیدم . در جلوی من دشت بی کران ابدیت و سرای دیگر 
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می شنیدم که با شتاب هر چه تمام  گسترده شده بود و من در پشت سر خویش صدای چرخ های گردونه ی مرگ را

 تر هر آن نزدیک تر می شود . 

ساعت ده صبح بود و خواهرش نیامده بود . دو دستم را زیر چانه ام تکیه دادم . آرنج هایم را روی میز آرایشم 

 ند . کگذاشته بودم . هنوز چشمانم می سوخت . وقتی به آینه نگریستم او را پشت سر خود دیدم که مرا نگاه می 

گفت : این زیبایی که مایه ی ناز توست درپا نیست و در بدن عاج مانند تو فریاد دل دردمند من مدتی طنین افکن 

نخواهد بود . روزی خواهد آمد که کرم ها با آنچه تو آن را از من دریغ داشتی شکمی سیر کنند و شهرت زیبایی تو و 

 آرزوی من خاک و خاکستر شوند . 

یست که تمام وجودم در اختیار اوست . او چه چیز دیگری از من می خواهد نمی دانم . او به حدی حسود این در حال

است که حتی آرایشی را که برای احترام به خواهرش کردم عذابش می داد . وقتی به گذشته او فکر می کردم، می 

 به همین دلیل در زندگی زناشویی شکست دیدم او با هیچ یک از زنانی که در زندگیش بودند با محبت رفتار نکرده

خورده است وگرنه مگر یک زن دیوانه باشد با این همه موقعیت مناسب و در اوج تکامل جسمی و روحی یک مرد در 

سن چهل و پنج سالگی نتواند او را مهار کرده و زندگی کند . پس عیب را باز از خود او می دانستم نه از زنانی که در 

. باالخره صدای زنگ بلند شد . بله خواهرش بود . مانند حبشه ایها با موهای فر و وز و چشمهای زندگیش بودند 

کوچک و ریز . لباسهایی به رنگ بنفش بر تن داشت . ببلوز و شلواری مانند سوارکاران پوشیده بود . من در وسط 

 د . راهرو ایستاده بودم . او چشم از من بر نمی داشت . نزدیک شد و مرا بوسی

 گفت : داداش این دوشیزه چقدر زیباست . این بار به سلیقه ات احسنت باید گفت . 

 برادرش با پررویی تمام گفت : بله ولی بیوه بود گرفتمش، اگر دختر بود از این هم زیباتر بود . 

 خواهرش گفت : باز این فرهنگ غلط را شما دارید . من که خیلی از او خوشم آمده . 

 صحبت به سالن پذیرایی رفتیم . المیرا چه اسم قشنگی، خیلی قشنگ است .  در حین

 ـ الی جان اگر شال گرمی بدهی تا روی زانوانم بگذارم ممنون می شم . 

رفتم و آوردم . من طبعا در برابر هر چیز تازه ای شرم زده می شدم . بخصوص چهره ی تازه او در من به یک نحو 

ه مواجهه ی با آن را بسیار دشوار می یافتم . مانند آن است که حس امیدواری در من مرده تشویش تولید می کرد ک

و به جای آن نیروی یادآوری من نیرومندتر گشته باشد . همواره شیفته چهره های بسیار آشنا و اطالعات کهنه ی 

او همسفر شوم . او پیش ما ماند . خویشم . دلم را خوش کردم که با این خانم می توانم درد دل کنم تا به نحوی با 

مدتی به هم عادت کرده بودیم . در این روزها دیگر صفدر و همسرش مرتب پخت و پز می کردند و همه چیز 

 روبراه بود . تلفن برقرار شد با مادرم تماس گرفتم و گفتم : چرا ادریس را نفرستادی؟ 

م شماره تلفن به من نداده بودی و اصال درباره خودت هم گفت : او د رخارج از کشور است و دیگر ندیدمش و تو ه

صحبتی نکردی . این که نتوانستم کنجکاو باشم . با خود فکرکردم من با این وضعی که دارم اکنون کجا می توانم 

ی کنم م بروم . پیش مادرم که نه و اما اگر بگویم مادرم پیشم بیاید با رفتار و اخالق هرمز چگونه کنار بیاید . من صبر

تا وضع حمل کنم . زندگی در هر شرایط یک نوع مبارزه است . پس من مبارزه می کنم . شاید پیروزی نصیبم شود . 

مادرم مکث مرا دید و گفت : چرا حرف نمی زنی؟ گفتم : چی بگم هنوز دنبال برنامه رفتنم هستم وقتی آماده شد 

. یک تلفن هم به صالحه زدم با آماندا صحبت کردم . قلبم  بهت خبر می دهم . خداحافظی کردم و گوشی را گذاشتم

از درد فشرده می شد . می گفت : مامان توماس با من قهر کرده . گفت : توماس کی هست؟ گفت : دوستم ، پدر برام 
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 خریده . خوب نمی دانستم مطلب کودکانه او را تجزیه و تحلیل کنم . فکر کردم که واقعا از شخصی حرف می زند .

دوباره گفتم : راجع به توماس بیشتر برایم حرف بزن . اینجا بود که صالحه به طوری که در پشت گوشی می شنوم با 

احترام به اوگفت : آماندا جون اجازه می دهی من با مامان حرف بزنم و به او بگم که توماس چه شکلی است؟ اول 

تداعی می کردم ایستاده و اجازه داده آماندا صحبت  گفت نه من خودم می گم . صالحه طبق عادتی که داشت و من

 کند . بعد گفت : بیا . 

گوشی را به صالحه داد و او گفت : پدرش تا حاال سه بار به بچه سر زده است و هر بار دنیایی از اسباب بازی های 

 برای او آورد، ولی باتریمختلف را برای او آورد . آخرین بار ک هفته پیش بود یک روبات بسیار زیبا هم قد خودش 

اش دردسر درست می کند . چون خیلی روشن می کنه . ضعیف می شود، مثل االن که حرف نمی زند . . تمام 

گفتارهای یک همبازی و دوست را عبدل کاظم به حافظه اش می دهد . ولی وقتی باطری اش تمام می شود، آماندا 

 به صحبت می شود . این بار می گفت : توماس تومریض شدی!افسرده شده گوشه ای می نشیند و با او مشغول 

صالحه مقداری از شاهزاده صحبت کردو گفت : اگر او را ببینی نمی شناسی، عصبی، پیرو الغر شده است . بیشتر کاله 

 نو عینک به چشم دارد بسیار مرموزانه رفت وآمد می کند . هنوز هم که هنوز است چشم به راه توست . آه خدای م

این که پیشنهاد او بود . اصال چرا این طور شد . باز با گریه بی امان دنباله حرفم را گرفتم که صالحه حرفی را به تو 

می گویم جایی درز پیدا نکند . من همسر شخصی شدم که قصد داشت مرا از ایران خارج کند . ولی بعد از مراسم 

اندم و او، اکنون از او ناخواسته باردار هستم . تو باید مرا درک عقد زیر قولش زد و به تعهد خود عمل نکرد . من م

کنی . او گفت : می فهمم . به او گفتم : هرمز))ق(( همان آقایی که با سناتور به منزلمان آمد . به او سفارش کردم که 

 ما بیایم . ولیبه جای تلفن برایم به آدرس فرزانه نامه بنویس . من نهایت سعی ام را خواهم کرد . که پیش ش

مدتی طول خواهد کشید . زیرا من از آن کسانی نیستم که آمدنی را بی موجبی خوش آمد بگویم و اسباب سفر آن 

راکه رفتنی است زودتر فراهم کنم که وی رامجال درنگ نباشد . آری خداحافظی کردم و دو دستم را به صورت 

ز سه نفره برای صرف ناهار اماده بود . خدای من چرا ایوان!؟ گرفتم و لحظه ای ساکت و صامت ماندم . درایوان می

هوا خیلی سرد است . خواهرش به اتفاق هرمز داخل شدند . صحبت از تمدید بلیط بود . باز مرا بوسید . عذرا را صدا 

نده پوشاکردم . ایوان برای چی؟ هوا سرد است و مناسب نیست . گفت : ارباب دستور دادن . برف زمین را از دیشب 

بود . درخت توت قرمز همچون کلبه اسکیموها را چتری از برف خیمه زده بود . آب حوض یخ بسته بود . قیدل خود 

را به برف ها می مالید و خمیازه می کشید . منظره ای عجیب داشتم هر چی بود به من نمی چسبید . ولی از دیدگاه 

 اتاق راه افتادم . همهمه خواهر و برادر را می شیندم . نهرمز جالب و جذابیت خاص خودش را داشت . به طرف 

بله خواهر! این زیبا صنمی که می بینی یکی از جنایت هایی است که این خانواده مرتکب شده وحاال باید من  -

تقاصش را پس بدهم و هر لحظه فکر می کنم که شوهرش دستو رداده مرا ترور کنند . چرا که کاری را انجام دادم 

از واقعیتش بی خبر بودم . اگر می دانستم او زنش است دست به چنین کاری نمی زدم . خواهرش گفت : حاال  که

چکار باید بکنی . اینها ول کن نخواهند بود . و این قصه سر دراز دارد . داداش بگذار با هم برویم تا پیش من وضع 

هد و هر راهی که صال ح می داندانجام دهد . هرمز حمل کند . سپس راهی فرانسه خواهد شد . هر کاری که می خوا

گفت : بگذار فکر کنم . به طرف ایوان در حرکت بودند که از درب مشرف به ایوان خارج شدند و من برگشتم واز 

سالن رفتم . باالپوش تنم کردم . ناهار به خاطر خواهرش قورمه سبزی داشتیم که دوست داشت و سوپ قارچ، هوا 

غ می چسبید . من زودتر به درون آمدم . ولی هر دو مشغول نوشیدن مشروب بودند . خواهرش سرد و سوپ دا
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سیگار می کشید . انگار که وسط تابستان است . آیا سردشان نیست! از پشت پنجره آنها را می دیدم . گونه پر از آبله 

بندی به گذشته یک نوع ناخوشی و خواهرش که یادگار کودکی اشت بود مایه اندوه من میشد . شاید این همه پای

خودبینی باشد که در مزاج من رخنه کرده است . یا آنکه موجب این عالقه چیز دیگری است و آن این که چون بچه 

عزیزم را که در آرزوی دیدنش لحظه شماری می کنم مرا رها نمی کنند . دوست داشتم در بستر کوچک آماندانا 

ر نشسته و او را به خواب کرده و تماشا کنم . هر بامداد با وی بیدار شده نوازش  خفته باشم یا بر بالین او بیدا

غمخوارانه مادر را نثارش نمایم . درست بسان پیران و بزرگان خانواده ما که من در سایه عطوفت آنها تربیت می 

خود را می پوشاندند و شدم و در حفظ آداب و رسوم کهن تعصب داشتند . هر نیمه شب بپا خاسته و روی کودکا ن 

 توجه زیادی به بچه ها داشتند . چرا که مادرم همیشه این کار را انجام می داد . 

برای استراحت به اتاقم رفتم . در روبروی تختم دو شمشیر که متعلق به هرمز بود به دیوار آویخته شده بود . یکی از 

بیست و دو سالگی در ایتالیا به درجه قهرمانی رسیده رشته های ورزشی هرمز، شمیشیربازی بود و یک بار در سن 

بود . زیرا این شمشیرها دو قاب عکس که یکی او را در حال گرفتن کاپ از دست یک فرد خارجی و دیگری رئیس 

فدراسیون ورزشی آن دوره نشان می داد، به دیوار زده شده بود . چشم به آنها دوخته بودم که چشمم به هم آمد و 

رفتم . وقتی بیدار شدم خواهرش بربالینم نشسته بود . خیلی اظهار لطف داشت . یک لیوان آب انار باال سرم به خواب 

به لبه تخت نهاد و گفت : من می دانم داداش آدم دل رحمی نیست . باور کن او ازموضوعی رنج می برد و حق هم 

نمی داند و نمی تواند کاری بکند . از یک سر عاشق تو دارد . ولی شما به قدری بزرگوارید که او را دو دل کرده اید . 

است و از سوی دیگر از این که به شخص دیگری تعلق داشتی و اشتباه از خود تو بوده او را زخر می دهد . او میگوید 

ظه هر لح من که ا ز او و از سناتور ))ب(( سوال کردم چرا حقیقت را به من نگفتند . حاال هم با یک اتفاق باردار شده و

هم دل او می ریزد که به دستور همسرت شاید ترور شود . من این صحبت ها را از پشت در شنیده بودم و اکنوت 

اوتکرار می کرد و تکرار این گفته ها مرا به خود آورد و دلم سخت برای هرمز سوخت که او حق دارد . خواهرش 

 ه های خواهرانم هستم ولی عمه نشدم . من آرزو دارم عمه شوم . چون خاله خیلی از بچ« می گفت

دقیقا هفده دی ماه باید بچه به دنیا می آمد و پانزده روز دیگر باقیست . سفر خواهرش به کشور هلند تایید نشده 

بود و طبق برنامه دوست داشت فقط خانم دکتر))گ(( همسایه روبرویم زمان زایمان را پیش بینی کرده بود . ولی به 

نم که این لقب را هنوز بچه بدنیا نیامده به او داده بودم و او از این لقب لذت می برد . به پیش دکتر اتفاق عمه خا

خواجوی اول فرمانیه رفتیم . بار دوم در بیمارستان ایرانمهر توسط فرزانه او را مالقات کردم . تحت نظر او بودم . 

به کرج رفتیم . تا چند نهال میوه خریداری کرده و در  اکنون پانزده دی ماه است و من به اتفاق عمه خانم و هرمز

حیاط بکاریم . بله حدود سی درخت که بعضی از آنه آلبالو بود خریده و بعد از صرف ناهار به تهران آمدیم . ساعت 

دو از هواپیمایی مطلع شدیم که عمه خانم باید ساعت هشت صبح فردا تهران را به قصد هلند ترک کند و افسوس می 

خوردکه ای کاش یک یا دو روز دیرتر می رفت . من تنها ماندم . هرمز بعد از رفتن عمه، صفدر را موقتا جواب کرد . 

و به جای او همسرش کارها را انجام می داد . عذرا هر روز با من بود . صبح ها ساعت هشت می آمد . عصر ساعت 

م تا به ملک الهیه رفته و در آنجا ساکن شویم . اما چون چهار مرخص می شد . ما نیز کم کم خود را آماده می کردی

امروز و فردا زایمان من صورت می گرفت تصمیم بر این شد بعد از زایمان اسباب کشی کنیم . هر مز ساعت هشت 

 و نیم از فرودگاه برگشت و ما به اتفاق هم تفریحی درختکاری کردیم . 
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م بلد میشویم . اول زمین را به شکل مخروطی می کند و یک درخت هرمز گفت : کاری را که صفدر بلد هست ما ه

تازه درون چاله گذاشته اطراف آن را با خاک پر می کرد . بیست و پنج درخت را به همین کیفیت کاشت از سه عدد 

 بود .  تر خواهدنهال که اغلب آلبالو بودند پنج تا مانده بود که گفتم : اگر این کار را من هم انجام بدهم زایمانم آسان

 وقتی درخت آخری را کاشتم گفت : صبر کن، این یک گالبی است . اسمش را بگذار پسرم . چون علم غیب داری . 

تعجب کردم! دیدم هر چیزی را که برای خواهرش تعریف کرده یا گفته بودم به برادرش گفته بود . روزی در 

ر باال می برم دم انگور را نمی بینم . خوشه انگور قرمز و زرد و خواب دیده بودم که انگوری در دست دارم . هر چقد

کهربایی بلندی که هر چقدر بلندش کردم، باز نه آن را ندیدم . بیدا رشده و سر میز صبحانه برای عمه خانم تعریف 

 کردم . او گفت : پسری به دنیا خواهم آورد . 

کردم . فوری سوار ماشین شدیم و به بیمارستان ایرانمهر همان شب بعد از درختکاری درد شدیدی در دلم احساس 

رفتیم . مامای شیفت خانمی به نام نسیم اهل پاکستان بود . فوری به دکتر خواجوی تلفن کرد و او آمد . در شانزده 

 نزلدی ماه ساعت چهار صبح پسری به دنیا آوردم . بعد از پنج روز مراقبت ویژه که فرزانه عهده دار آن بود به م

برگشتم . از آن پس زندگی ام رنگ گرفت . هرمز صاحب وارثی شده بود که بهش می بالید . میگفت من نایب دارم . 

به عمه تلفن کرد که سلسله این طایفه منقرض نخواهد شد واو خوشحال شد . . دیگر تمام تالش هرمز برای بچه بود 

برایش فدا کند . دو ماه بود بچه اسم نداشت و تمام فکر و . اورا به جدی دوست داشت که تمام جانش را حاضر بود 

ذکر هرمز این بود که نامی زیبا انتخاب کرده که شایستگی نام فامیلی او را داشته باشد . حتی مشورت هم کرد که تو 

یم رهم نظر بده، ولی من برایم فرقی نمیکرد، فقط از بچه گفتن خسته شده بودم . سرانجام گفت نامش را می گذا

 انوشیروان که انوش صدایش می کنم که با نام فامیلی او جور باشد . 

در آن تنگنای جهنمی که خود ساخته بودم، به ناگاه ترس دیگری بر وجودم رخنه کرد . روبروی اتاق خواب من 

ود، تا هنه و گلی بساختمان نیمه خرابی بود با دیوار کوتاه و پهن، پنجره های ساختمان خرابه را که رنگ و رو رفته وک

رعنکبوت بسته بود . نیمی از شیشه های شکسته اش به صورت نیمه باز بود که با وزیدن هر باد از خوردن آن قلبم از 

 حرکت باز می ایستاد . 

خانه دربی چوبی داشت . که هیچ گاه بسته نبود . درون آن خانه پیرزنی ارمنی با قامتی بلند و چاق دقیقا هشتاد ساله 

دگی می کرد . او مشروب می خورد و در تنهایی با خودش صفا می کرد . لباس او اغلب یک پیراهن رکابی کوتاه زن

بود . چون همیشه مست بود، سرما و گرما سرش نمی شد . در راهرو میزوصندلی برای نشستن خود می گذاشت و 

 تنها دلخوشی او دیدن من بود . 

ر وقت مرا تماشا کند که در اتاق از کدام سو به کدام سو می روم . نیمه شب از او عادت داشت حتی اغلب شبها تا دی

چراغ قوه بسیار بزرگی که گوبا مال شوهر مرحومش که زمانی فانوس بان راه آهن بوده استفاده می کرد . او دقیقا 

وی به اتاق من می ساعت دوازده شب چراغ قوه را به طرف اتاق خواب من که مشرف بود میگرفت و توری بسیار ق

 افتاد . 

او می دانست که من در این موقع از شب بچه را شیر می دهم و شاید بغل کرده و می گردانم . اگر چنین صحنه هایی 

را نمی دید دل تنگ می شد . باز چراغ می انداخت، با خودش بلند بلند حرف می زد و شاید همانند مالیخولیایی ها 

ی کرد، زیرا فریاد می زد که برو! برو! گفتم برو! من فکر می کردم که واقعا شخصی جن وپری را از خود دور م

 مزاحم اوست ولی بعدها فهمیدم که اوهام و تصورانی را در اطرافش می دید . 
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 شاید با روح همسرش دعوا داشت . 

 اغلب میوه و غذا برایش روزها یک سطل پالستیکی را به طنابی می بست و به این سوی دیوار من می فرستاد و من

می گذاشتم و او آرام آرام طناب را می کشید . این دوستی با او هر چند که روزها برایم خالی از لطف نبود ولی شبها 

بسیار می ترسیدم . یک روز او رادر مقابل خود که همیشه به عنوان سمبل وحشت که افزودن بر وحشت خانه دیر 

همینطور . سرانجام شبی با وزیده باد ماه دوم پاییز که با توفان همراه بود و پنجره ها  بود نیافتم . فردا و فردا نیز

چنان به هم خورد که فکرم را متوجه خبر شومی کرد . پرده سفیدی که با گذشت زمان از دود وچرک به سیاهی 

ی شد ودرها به آرامی بسته می گرویده بود با دو میخ از دو طرف درب آویزان بود، که با وزش باد به بیرون رانده م

شدند . ناگهان هر دو لنگه در باز می شد و باز به هم می خورد . بیرون آمده و از چهار پایه ای باال رفتم و مردی را که 

 در زیرزمین آن خانه ساکن بود صدا زدم . مش قلی! سروش خانم کجاست؟ 

از او نمی شنوم . او را وادار کردم که به خانه او سر بزند . او گفت : من هم چند روزی است که او را ندیدم و صدایی 

متاسفانه یا خوشختانه او را درون دستشویی به صورت چمباتمه، خشک شده یافتند . بسیار وحشتناک بود . از مراسم 

ه همان تدفین او که توسط خواهر زاده اش انجام گرفته بود یک ماه می گذشت . هنوز درها و پنجره های آن خانه ب

کیفیت باقی بود و از شدت باد و زوزه توفانی که برپا می شد مرادر اندوهی بی پایان فرو می برد . یک شب برای 

تماشای برفی که در شرف باریدن بود مقابل پنجره اتاقم قرار گرفتم، ناگهان در راهروی دیوار کوتاه و پهن مقابل 

چراغ به دست و قدم زنان با قامتی راست به حالت رژه مشاهده  خودم که دیوار مشترک ما وسروش خانم بود او را

کردم . سرتاسر دیوار را طی کرد و برگشت و به انتهای دیوار فرو رفت . من به وضوح و عیان او را می دیدم . حتی به 

 از روی دیوار اه این باورکه خواستم او را صدا بزنم . ناگهان به فکرم رسید که او مرده، چطور می تواند زنده باشد و

 برود!

هر چند که یک بار این صحننه رامشاهده می کردم و گریه امانم نمی داد . به هرمز گفتم که او را دیدم به این شکل 

با قدم هایی بلند روی دیوار حیاط راه می رود . درست ساعت دوازده شب،باور کن . و او مسخره ام می کرد و می 

هستم چرا که تو دیوانه شده ای . تا روزی که در اثر نیمه باز بودن پنجره سرمایه  گفت من بیشتر نگران این بچه

اتاق وارد می شد و او بلند شد تا پنجره را ببندد . و من متعاقب او پشت سرش ایستاده بودم . گفت : پیش مسخره 

 است این زن که نمرده . 

م که خانم سروش با چراغ قوه قدم زنان داخل انتهای من بالفاصله نگاهم به روی دیوار دوخته شد و هر دو دیدی

 دیوار شد . 

هرمز عرق کنان و حیران و ترسان به طرف آَشپزخانه رفت تا آب بخورد ولی فوری برگشت و گفت : تو هم بیا میوه 

 ای بخور . 

م اد صحنه هایی افتاداینجا بود که متوجه ترس اوشدم . دست رو دست بسیار است و جنایات و مکافات فراوان، به ی

که چطور و چگونه از عذاب دادن من لذت می برد . ولی حال این او بود که با دیدن روح سروش خانم و شاید جسم 

 تخیلی او بدنش مانندمردگان سرد شده بود . 

ه هلند باکنون وقت آن بود که من حرکت کنم . روزی نبود که بگویم پس چرا بلیط نمی گیری . قرار بر این شد که 

رفته و از آنجا به دیدار آماندا بروم . به اوگفتم : عمه خانم خودش را برای پذیرایی از من آماده کرده است . ما قرار 
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است همگی سفر کنیم . ولی به ناگاه فکر پلید او به کار گرفته شد که مبادا اگر فرانسه رفتم شاهزاده را نیز ببینم . 

 ی برگشتم تو با بچه برو . گفت : من سری به هلند زده وقت

بعد از یک سال و شش ماه زندانی شدن تازه درب ها به رویم گشوده شد . آن هم بنا به سفارش هرمز که مادرش را 

پیش من به عنوان نگهبان گذاشته بود . باالخره سفر یک هفته ای او به پایان رسید . صبح یک روز گرم تابستان بود . 

ای بچه بودم که صدای درب ورودی را شنیدم . بله هرمز بود . به محض این که من مشغول رسیدگی به غذ

چمدانهایش را زمین گذاشت و بچه را بغل کرد، صدای زنگ در نواخته شد . با تعجب درب را که همچنان می 

تان ا حجابکوبیدند و زنگ می زدند، گشودم . یک نفر که عده ای هم پشت سر او قرار داشتند، گفت : حاج خانم لطف

 را رعایت کنید . این خانه محاصره شده است . 

درب را بستم و اجازه خواستم چادر نمازی سر کنم . تا هرمز جریان را فهمید به طرف طبقه دوم فرار کرد و از آنجا 

ن ، ده تبه زیر شیروانی و از پشت بام به مدرسه ای به بیرون رفت . فقط این را می دانم که او رفت . در را گشودم

افراد مسلح به درون خانه ریختند . این واقعه دقیقا قبل از پیام هفت ماده ای امام خمینی بود . چون پیش از آن می 

ریختند، می گشتند و می بردند . وقتی آنها وارد اتاق خواب من شدند اول به زیر تختخواب رفتند . در یک چشم به 

 .  هم زدن اتاق خواب به بیغوله ای تبدیل شد

سپس تمام خانه وارسی شد . گاو صندوق را با یک سنجاق یا چیزی شبیه به آن در یک چشم به هم زدن باز کردند 

که انگار کلید خودش بوده . هر چه که محتوای گاوصندوق بود برداشتند . دو عده خمره ی فیروزه ای رنگ به ارتفاع 

و با مشاهده بار مشروب وغیره با بی سیم به مرکز اطالع یک متر بیشتر شراب قرمز در یکی از زیرزمین ها بود 

 دادند ومثل این که آنهارا فراخواندند و رفتند . جز محتوای گاو صندوق به چیزی دست نزدند . 

شب ساعت هفت ونیم خیلی راحت هرمز به درون آمد تا خواست به خودش بجنبد از دیوار کوتاه حیاط به درون  

ی یک تیر هوایی ساکت شده بود . وقتی او را بردند . متعاقب او عده ای پنجره ها را گشودند و ریختند . قیدل با صدا

تمام مشروبات بار را بطر، بطر به حیاط پرتاب کردند . شراب های گازدار مانند توپی ترکیدند و از صدای مخوف 

وردند و به زمین برگرداندند و آنان بچه در آغوشم گریه می کرد . خمره های شراب را از زیر زمین بیرون آ

سرانجام رفتند . حال من ماندم و بچه وآن خانه وحشت! شب ترس برم داشت و نمی توانستم یک لحظه تفنگ های 

آنان را ازیاد ببرم . به خانم دکتر))گ(( روی آوردم . که من می ترسم . از او اجازه خواستم تا به منزلش رفته یا این 

د، خواهش مرا ردکرد . او می تر سید . چرا؟ نمی دانستم ترس از سرگذشتی که به سر ما آمده که او مرا تنها نگذار

بود یا نه ! او ترس عجیبی داشت . به هر حال مرا از خود راند وگفت من وضعیتی ندارم که شما را در منزل خود 

در زندان انداختند . و در زندان بچه  نگهداری کنم . بعدها فهمیدم که جزو حزب منحله ای بوده و او را نیزگرفتند و

 ای به دنیا آورد و بعد ازگذشت چهار سال اززندان آزاد شد و سرگذشت غم انگیزی را پشت سر نهاده است . 

من دیگرنمی تو انستم در آن خانه بمانم به منزل منطقه الهیه رفتم و پیش صفدر و عذرا ساکن شدم . خانه الهیه 

مکانات رفاهی بیشتری بود . بخصوص آب و موای آنجا برای بچه الزم بود . در ساختمان تنها بسیار بزرگ و دارای ا

بودم . صفدر وعذرا در ضلع شرقی حیاط ساکن بودند . با این وجو د شب ها بازمی ترسیدم . ولی به خو دم مسلط 

د داد . فکرمی کردم تازه متو ل شدم . رفته رفته احساس آرامشی در این تنهایی بعد ازگذشت چندین ماه به من دست

شدم . برای بچه و خودم احتیاج به لوازم داشتیم . باید به دیر وحشت می رفتم . وقتی در را باز کردم . صفدرگفت : 
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خانم، اقایی با ثماکاردارند . او یک پاسدار بو د . نزدیک آمد وگفت : حاج آقا پیغام دادند شما می تو انید بچه را به 

 ید . دیدنش ببر

من همان روزبا حجاب کامل به زندان اوین رفتم . ازدور مردی را دیدم که با ریش سفید و سیاه با بلوز و شلوار راه 

بله او خودش بود . من به اتفاق بچه راه که نگهبانی همراهی اش می کرد به پیش می آید . خیلی شبیه هرمز بود . !

هبان در فاصله دوری ایستاد . او نزدیک شد . سالم کرد . من تعجب کردم درگوشه ای از راهروی بلند ایستادم . نگ

 آیا او سالم هم بلد بود؟ 

 گفت : بیرون هرکاری که می توانی بکن . 

 تا زانو انم خم شده بود،کم مانده بود به پاهایم بیفتد گفتم : زشته بلند شو . 

 گفت : بگوکه مرا خواهی بخشید . 

الهیه برگشتیم . شب هنگام با خود فکرهاکردم به پسرنوپا نظردوختم . به سرنوشت این . به سرنوشت من با بچه به 

آماندا . به خودم . روزمالقات هرمزبه آهستکی گفت : برو وکیل بگیر . هرکاری می توانی بکن . اینها مرا 

 خواهندکشت . 

 گفتم : به کدا مین کناه؟ 

 ند، سرمایه داریست . دیگرهیچ! گفت : تنها نسبتی که به من داد

مالقاتش وثتم . انتظار دیدن مرا نداشت . شاید هزار و یک ماه از مدت بازداشت اوگذشته بود و من یک بار دیگر به 

 یک فکرکرده بود . تعجب کرد . به ناگاه ازدهانش پرید : تو هستی؟ نرفتی؟ گفتم : کجا؟ 

اورا خوانده بودم، به او بازگو نکردم . وقتی مطمئن ران رفته باشم . چون ذهن فکرکردکه تا به حال باید به خارج ازای

 شد . گفت : دیگر اینجور جاها پیدایت نشود . 

من می دانستم چرا این حرف را زد . چون یک پاسدار جوان مرا تا پیش اوهمراهی می کرد واوازاین بابت دلگیرشد 

ن و بچه را دوباره به همراه آن جوان دیدکه بیرون می آییم هنوز ازپشت وتعصب احمقانه به خرج می داد . وقتی م

 سرما را نگاه می کرد . 

دوماه و پانزده روزگذشته بود ومن درمیان بازوانم بچه را بازی می دادم . کنار حوض سنگی با مرمرکبودکه دروسط 

به آب حوض فرومی بردم واوقهقهه کودکانه باغ بود، آب زمزمه وار با وزش هر نسیم می رقصید . پاهای پسرم را 

درمی اش را مانند بلبالن درفضای پردرخت طنین اندازمی کرد . فواره حوض پهن بود وآب را به صورت چشمه ای 

آورد . ناگهان بچه ازدستم دررفت ودرحوض غلطید خود را به آب اندا ختم و بچه را بیرون آوردم . لباس هایم 

یده بود . صدایی از پشت سرشنیدم که می گفت : یک باره لخت بشوی بهترازشناکردن با خیس شده و به تنم چسب

 لباس است که این چنین نمایش بدهی . 

اوهرمزبود . بازدلم لرز ید . مرا برانداز کرد وگفت : خوب! خوب! من نبودم آبی زیر یوستت رفته، چاق شدی ، خوب 

 خوش گذشته! 

ا بغل کرد . ریش های جوگندمیش بچه را به گریه آورد . از روزی که در منزلش بودم او بر ایش چای أوردم . بچه ر

 را یک بار با ریش نتراشیده ونامنظم ندیده بو دم . 

کمد های خانه وحشت کشویی بود . وقتی برای اولین بار آنها را گشودم درطبقه زیرین بسیت جفت کفش نوبا مدل 

ن دیور . لباس ها،کت شلوارها،کراوات ها همه با مارک های دان هیل وغیره . اواکنون مای مختلف بود . همه کریستیا
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درلباسی جزیک پیراهن که دکمه وسطش کنده شده بود و یک تقلو ارکه اغلب درخانه می یو شید . چیز دیگری بر 

. زیرا تمام اسباب  تن نداشت . شکسته و خوار و رنجور شده بود . به حمام رفت . حوله جهت خشک کردن اونبود

 واثاتیه او و من درخانه وحشت بود . 

بازتالش برای رفتن، هنوز چمدان هایی که ازسفربرگشته بود باز نکرده بودم . یک ساک بزرگ از بسیکویت لخا 

گرفته تا خوراکی های مغذی دیکر، لباس برای بچه . آنقدر زیاد بودکه شایئ برای دو سال دیگرش بس بود . چمدان 

های بزرگی که ما موقع رفتن عمه خانم آنها را برای بردن فرش خریده بودیم اکنون پرازلباس برگشته بودند . تمام 

. از نرع إلمی هایی که نظیر شان را در پاریس خریده بودم . کفش  لباس هایی که برایم آورده بودند گرانقیت بودند

افسرده من با دیدن هیچ لباسی ء آنها را ببینم؟ دیگر روح ها و لوازم آر ایش و غیره آیا من چشمی هم داشتم 

نمی آمد . چشم دیدن زرق وبرق وشادی را نداشتم . من خیلی راحت به بدی هایی که به من شده وزیوری به شوق 

 بود خو کرده بودم . من برای آخرین بار به خانه وحشت رفتم هنوزدرراه بو دیم . احساس می کنم که با هوای آزاد

وبی قید وبند سر وکار دارم . اینجا نفس تازه و شیرین آسمان ها را استشمام می کنم و می فهمم که بهار تازه ای یا به 

جهان گذاشته است . هرچندکه آسایش روح ازبند خیاالت جانگداز برمن میسرنیست وایام گذشته را پیش چشم 

روز چه هستم؟اوه!نمی دانم آسمان چه در سر داشت که مجسم می کنند و به یادم می آورندکه روزی چه بودم و ام

تقدیر مرا این چنین فناکرد . اما بگذار دراین پیشگویی خداوند شک نداشته باشم، ازکجا که آنچه مقرر شد در نتیجه 

قصور من این زجرها و مشقت ها واقع شد . چرا باید ازدیگری شکایت آغاز کنم . درحالی که هرچه به من رسید و 

 رسد ازخو د من است .  می

چند لحظه دیگر به خانه وئحشت به آن دیر لعنتی می رسیم . ما تمام اسباب و اثاثیه آنجا را به خانه الهیه منتقل کر 

 دیم و فیدل را به الهیه آور دیم . هرمز به خانه وحشت سر می زد ، روزگار باز چندی گذشت . 

د تحویل می گرفتم رفته بودم . مبلغ دو میلیون تومان جهت خمس و روزی برای گرفتن مدارک و اسنادی که بای

زکات در حضور مرجعی به کمیته سپردیم و دیگر اسناد اعم از چک های مسافرتی و اسنادو مدارک بانکی ، قباله ها 

 و مدارک معتبر دیگر را دست نخورده به ما تحویل دادند . 

دو نعمت بزرگ برای مخلوقاتش عطا فرمرد . یکی فراموشی و دیگری حال آماندای من هفت ساله شده . خدا وند 

پیوسته او در آسمان روح و عادت اگر چه به دوری از آماندا عادت کرده بودم ولی نمی تو انستم فرامو شش کنم و 

تا  وجانم می درخشید و از این درخشش بر خویشتن می بالیدم که دختری زیبا ودوست داشتنی دارم . ماهی یکی د

عکس از او دریافت می کردم . با دستخط خودش برایم نامه می نوشت . برای اولین بارکه فیلم ویدیویی او را دیدم ، 

به حدی به هیجان آمده بودم که گریه شوق می کردم . فراموش کرده بودم بچه را در زیر سایه درخت توت خوا 

م امدکه درحیاط است وقتی به اونزدیک می شدم، فیدل را باالی بانده ام . ناگهان به خود آمدم . دیدم بچه نیست یاد

سرش مشاهده کردم که تمام بسکویت خای دور دهانش را می لیسید . فکرکردم که دارد بچه را می خورد . پاهایم 

سست شد و توانستم به جلو گام بردارم . به صدای من که کمک می طلبیدم عذرا و صفدررسیدند وبچه را از فیدل 

 ورکردند و سگ ذوق زده به لیسیدن لب و لوچه خو دش روی آورده بو د . د

باالخره اولین روز سفرم را با یادآوری شکست پادشاهی که در مو قعیت چهار راه تمدن در خاورمیانه قرار گرفته بود 

شت درمیان سربازانش و کم کم لقب امپر اطو ر را به خود القا می کرد نابو د شده می دیدم . خوب می دیدم که وح

که ارتش بزرگ نامده می شد و ساواک که او را یکی از مخوف ترین و قدرتمندترین سازمانهای امنیتی منطقه می 
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دانستند اینک پس از فروپاشی ، هرکسی در میان جست وگریز از هر سو تالش مذبوحانه ای برای نجات جان خود 

آنان رخنه کرده بود . بخصوص گارد شاهنشاهی که بزرگترین امید داشت و آهنگ ناامیدی در اندیشه مغر ورترین 

و محوراندیشه سردمدارایران بود ازهم پاشیده شده است . همه را به عینه می بینم و اینک تاریخ ورق خورد . با همه 

که ظالم  جفا ورنجهائی که برمن رفت چه خوب شدکه ماندم ودیدم و شدم قطره ای از دریای بیکران از توده مردمی

که ارتش که روزی غرش ترین آنان به وجد آمده و اشک شوق ازدیده فرو می ریزد . موقعی به سفر می روم 

ذعدآسای توپ و تفنگش در درون درب های بسته آن دیر یا خانه وحشت مرا به هراس وا می داشت و شاه که 

ته و با چشمانی گریان رفته بود . توده مردمی که درمیان گردابی از توفان و از توده مردم خشمگین سر به زیر انداخ

شبیه به امواج دریا شده بودند که سر بر صخره تاریخ دو هزار پانصد ساله می کوبیدند با قدم های استو ارو پر غرور 

 در زیر بارانی از شعار های ندای أزادی . 

ندم بود و خاک فرانسه که میعادگاه عشق در فرودگاه مهر آباد ایران را به قصد فرانسه ترک کردم . هدف فرز

مردمانی شده بودکه زمانی رهبرشان را پناه داده و پذیرای وجو دش شده بهودند . آری هواپیمای ارفرانس 

درشهرنیس به زمین نشست . من آماندا وصالحه و همسرش عبدل کاظم را به اتفاق پسرشان دیدم که به استقبالم 

رسر نهاده بو د . لباسی به سبک بالرینها و به رنگ قرمزبر تن داشت . مانند پروانه زیبا آمده بودند . آماندا کاله ب

شده بود . مرا دید و دوان دوان به سویم شتافت و فریاد شوق برکشید . من نگاهش می کردم و قر بان صدقه اش می 

 قول داده بودم؟ حرفی نداشتم .  رفتم و بویش می کردم و می بوسیدم . جز این که بگویم دیدی آمدم؟ دیدی به تو

 اوگفت : این که زود نیست!

 گفتم : باالخره اومدم . 

 گفت : پس نی نی کو؟ 

ماندم چی بگویم . بله شب قبل از پروازم قرار بود با پسرم به این سفر بروم و من این قول را به آماندا داده بودم . اما 

ست درآخرین لحظه بچه راگرو نگه داشته بودکه من عرض یک هفته بازشیطنت و بدجنسی هرمزگل کرده بود ودر

برگردم واما ویزای من درصورتی تحصیل شدکه ادریس کاری که باید بکند وقولش را داده بود به انجام رسانده بود . 

فردا وارث  : زیرا به هر مزگفته بودم که یک شناسنا مأ ایرانی به نام خودش برای آماندا بگیرد . او قبول نکرد وگفت

اکنون وقت آن است که منزل آماندا راکه درآنجا چشم به جهان گشوده ثروتم می شود . چرا باید این کاررا بکنم . 

بود، دوباره ببینم . بله زندگیم همان بودکه رهایش کرده بودم . سبک دکوراسیون تمام تزیینات خانه به همان منوال 

 باقی بود .

 

کیفیتی بودکه حتی کتاب مطالعه ام درشبی که صبح فردایش باید عازم ایران می شدم با مطالعه خوابم درست دراتاق 

ننهاده بود، مشاهده می کردم . گنجه راکه درآن پنجاه صفحه اش در باالی تختم بازبود وصالحه هرگز پا به آن اتاق 

ندیدم . جواهرات و اسناد بانکی ام دست  مدارک مورد نیازمن بود بازگردم . چیزی راکه برایم با ارزش بود در آن

نخورده باقی بود . دیگرمدرک مهمی که به داشتنش بسیار نیازمند باشم نبو د . کاری هم نمی توانستم بکنم . رفتم 

حساب های بانکی را رو براه کردم . و آن آپارتمان که به نام من بود در اختیار صالحه قرارگرفت که ماهیانه مبلغی را 

و ان اجاره بها به سبک ایران که درمحضرمنعقدکردیم به ایران بفرستد، تا آماندا خرج هزینه تحصیلش کند . به به عن

ایران برگشتم . زیرا کودک تازه از شیر گرفته ای را در ایران داشت و خو د را تسلیم سرنوشت کردم . فقط 
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ی نجاتم که در آن زمان همسر قانونی اش به یادداشتی مبنی بر عدم اقدامات جدی و قاطع از طرف شاهزاده برا

 حساب می آمدم به همراه گالیه های نگفته دیگربرایش نوشتم وبرای همیشه از اوخداحافظی کردم . 

این بار فقط هرمز در فرودگاه مهر آباد بود . آه خدای من بچه کجاست؟! چی شده؟! زبانم بند آمده بود . من ازبچه 

ای جواب من آماندا را برانداز می کند . با او دست می دهد . دوباره هراسان سراغ بچه را سؤال می کنم و او به ج

 ازاوهی گیرم . 

 حالش خوبه؟ چرا نیاوردیش . او االن باید بیدار باشد . اکنون ساعت نه صبح است .  _

 گفت : پیش مادرم است . 

 می آید . در دل گفتم : آه که تو جز عذاب کار دیگری از دستت برن

 چرا زود تر نمی گو یی . 

 او وردی راکه در دل می راندم به زبان جاری شده نشده فهمید . 

 گفت : یچرا غرغر می کنی . گفتم که پیش مادرم است . 

 فبه خانه رسیدیم بچه در خواب بو د . خانه بی روح با بودن آماندا روشن شده بود . جان گرفته بود . آماندا در اطرا

تخت برادرش رژه می رفت و منتظر بود تا اوبیدار شود . هرمز عصبی شده بود . هی به آماندا نهیب می زد که بنشیند 

. با تظاهر به محبت می گفت بیا پیش ددی . ولی آماندا در آرزوی لمس نی نی می سو خت و لحظه شماری می 

ش اماناا جای دادک . برای مادر هیچ کدام نسبت به دیگری کردکه بیدار شود . باالخره بچه بیدار شد و او را در آغو 

برتری نداشت ولی هرمزکودک را از آغوش آماندا که محکم به شکمش فشرده بو ذ تا نیفتد گرفت و به روی 

 زانوانش نشاند . آماندا پیشش رفت دستش را گرفت تا بازی کند . 

تر پیله کرد . هرمز به زبان فرانسه با آماندا صحبت می کرد . آماندا بیشهرمزکفت : انگشتش را ول کن در می رود . 

اصأل عشق نی نی آماندا را به سوی من و ایران کشیده بود . خستگی راه و سنگینی شب همه و همه حضور خود را بر 

 خواب، به خواب عمیقی فرو رفت . چشمان او مستولی کرده و روی مبل راحتی گوشه اتاق 

 بنای ناسازگاری با آماندا را شروع کرد .  از همان شب فرمز

 مگر اتاق دیگری نیست که جلوی پات خوابوندیش .  _

او تنهاست وهنوزبه اینجا عادت ندارد . هر روزبیشترازروزپیش به بچه خودش محبت می کرد . و آماندا را به این _

ها بودندگوش فرا داده ببینم بین این کیفیت زجر می داد . روزی حس کنجکاویم تحریک شد . وقتی این سه تن

دودررابطه با بچه چه می گذرد . به هوای حمام آن سه را تنها گذاشتم ولی حمام نرفتم بلکه آهسته در پشت دراتاق 

 نشیمن به گوش نشستم . 

ماندا با . آ هرمز بیسکویت لخا را درداخل شیر به صورت پوره درآورده بود، مثأل مثل سرالک وبا قاشق به بچه می داد

 هرقاشقی که بچه می خورد زبانش را به لب زیرین می کشید ونگاه می کرد . به ناکاه گفت : من هم دوست دارم . 

 هر مزگفت : نه این مال تو نیست تو فقط فقط نگاه کن ببین چطو ر قشنگ می خورد . 

 نه تو فقط بو کن . آماندا گفت : من هم دوست دارم بخو رم . گفت 

این چنین طفل معصوم را آزار می داد . شب و شب خوا ست دهانش را بازکند تا بخوردکه هرمزقاشق را می کشید و 

 های دیگر مرتب می گفت : اتاق دیگری هم هست که آماندا در آنجا بخوابد . 
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لم تنها باشد . من د ولی درساختمانی به این بزرگی با آن اتاق های درندشت و سرد چطور ممکن بود بچه هفت ساله

را خوش کرده بودم که وقتی مهرماه به مدرسه رفت یک اتاق هم به او و هم به بچه اختصاص داده بشود . ولی اکنون 

چون هرمز راضی نبود دروسط اتاق بخوابد او بهانه می کرد . به قدری رختخواب کنار تختم ریختم تاهمسطح تخت 

بیشتر از پیش ناراحتش کرد و آزارها و اذیت هایش بیشترشد تا حدی که  بچه شد و در آنجا خوا بیدکه این خود

 تا پدر بیاید منو ببرد . روزی آماندا پاهایش را به زمین کوبید وگفت : مامی منوبگذارسطل اشغال 

 برادرم مرتب می گفت : آوردن بچه به ایران اشتباه بوده ،چون ناپدری درست و حسابی ندارد . 

آدم آهنی هم قد خودش که توماس نام داشت بهتر توانست ارتباط برقرار کند تا با هرمز . اسباب بازی آماند با 

هایش را بهانه کرده بود . این حرف ها و حرف های دیگر بود که مجبور شدم پس از شش ماه آماندا را دوباره به 

 پیشنهاد برادرم و پدرش به پیش صالحه بفرستم . 

پروازش به دستور سران گذشته شخصی را به خاک امارات برده و از آنجا به امریکا رفته ، پناهنده برادرم در آخرین 

شده بود، اکنون در بوستون زندگی می کرد . سرانجام به خاطر خالء تنهایی خود ش آماندا را پیش خود بُرد . از آن 

ه کمک آماندا شتافت و این در حالی است تاریخ نه سال می گذشت و پدر آماندا از سوراخ موشش سر درآورده ، ب

شنیده بو د . روزی که من از هرمز یک پسر نه ساله دارم و او آنچه که بر من گذشته بود از زبان برادرم مفصال 

ی ست داربرادرم تلفنی به من اطالع داد که : آماندا با اجازه پدرش با پسر نخست وزیر مراکش نامزد شده ،اگر د و

 بیایی بر ایت دعوت نامه بفرستم . به دید ارش 

 من جا خوردم هنوز کالج آماندا تمام نشده ،اوخیلی بچه است و دختر شانزده ساله که ازدواج نمی کند . 

ادریس گفت : اتفاقأ درکالج با هم آشنا شدند و اقدامات نامزدی و مراسم هم در حضور پدرشدر منزل من صورت 

 می فرستم تا او را بینی . ثانیأ دعو ت نامه ترا به سفارت امریکا در اتریش می فرستم گرفت . اوال یک فیلم از او 

هرمز از مراقبت های پدر آماندا و نظارت به تحصیلش خبردار نبود و رابطه ادریس و پدر آماندا را نمی دانست 

بلند مدت بانک گذاشته ساب های وگرنه از رفتن من جلو گیری می کرد . من مبالغی راکه به ایران آورده بودم در ح

 بوذم . مقذاری ازآن را برداشت کرده تا خرج هزینه سفرکنم . 

به اتریش رفتم که ازآنجا به امریکا بروم ولی رفتنم به آمریکا به مشکل برخورد . به ناچار آماندا با نامزدش به اتفاق 

. او شبیه محمدعلی کلی مشت زن معروف بود .  برادرم وهمسرش به اتریش آمدند . برادرم داماد را معرفی کرد

موهای فر، قهوه ای رنگ و با نمکی داشت که برایم به عنوان یک مادرکه می دیدم دخترم سرانجام گرفت است 

 شادی آفرین بود . دخترم بسیار زیبا شده بو د . 

اسپانیا یا جزایرقناری که آب  در اتریش یک ماه بودیم . بسیار خوش گذشت . به خاطر چهار فصل بو دن سرزمین

وهوای مشابه ایران را دارد یک هفته ازیک ماه را درآنجا بودیم . همه وهمه درکنار دخترم ، نامزدش برایم شادی 

 آفرین بود . بعد به ایران برگشتم و أنها عازم آمریکا شدند . 

انه وحشت که روزگاری کانون بدبختی من یرانه های نیمه خراب شده خبامداد یک روز بارانی من برإی تماشای و

شده بود رفتم . کارگران افغانی سقف ها و دیو ارها و ستون های آن جا را خراب کرده بودند . دیگر هیچ نشانی از 

دیر وحشت نمانده بود . مگر فقط یک دیوار و آن هم دیوار اتاق خواب من . اتاقی که مدتی کانون سعادت پسرم شد 

 رو ریختن بود . و حاال درحال ف
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روزگار می گذشت و طبیعت بی رحم جوانی و زیبا یی را ترور می کرد . می سوزاند و خراب می کرد آری من زندگی 

 را باخته بودم . 

روزی از روزهای بهاری از میدان هفت تیر به طرف تجریش در حرکت بودم ناگهان اتومبیلی به سرعت با ماشین من 

نده و سمت راست اتومبیل من شدیدأ خراب شده بود و حتی رادیاتور اتومبیل اوازبین رفته تصادف کرد . سمت ران

تعریف کنم که واقعأ فاجعه ای بودکه شاید عمر هردوی مان دراین دنیا بود، پیاده بود . شدت تصادف را نمی توانم 

بعد از اینکه آرام شدو . گفتم : آقا چه شدم و پسرم راکه بسیار ترسیده بود پایین آوردم . راننده نیز پایین أمد . 

خبره می بینید چه شد . گفت : متآسفم، شما سالمید؟ من فقط پسرم را در آغوش می فشردم و مرتب موهایش را 

دست می کشیدم . اما راننده بدون آنکه حرفی بزند مرا نگاه می کرد . دیگران نیز همینطو ر متوجه نگاه 

مردمی که برای کمک جمع شده بودند با تعجب متوجه نگاه راننده بودند که چی شده  اوبودند،اودیگرحرف نمی زد .

. مجبو ر شدم بگویم؛ چیه؟ مقصر هستید تازه طلب کار هم شدید؟ نگاهم را از نگاهش برداشتم . مردی او را به خو 

م ! وقتی این حرف را شنیدد ورد : هی آقا حالتان خو ب نیست . بفرمایید پیاده رو تاکمک کنیم بروید بیمارستان

دوباره نگاهم به نگاه راننده افتادکه بازمانند ایمکه به خو اب مغناطیسی رفته باشد مرا نگاه می کند . گفتم : من شما 

را به جا نمی آورم؟گفت : من همو نم که قربونی نذر چشمات کردم . آه خدای من این کریم است . حس تله پاتی یا 

نامش باشد . نمیدانم یک نیروی عاطفی ازطرف من . دلم گرفت او رو به مردم کرد و وگفت : الهام یا هرچیزی که 

مسئله مهمی نیست، به خیر گذشته . دستپاچه شده بود . گفت : هر کسی کمک کند ماشین را به طرف پیاده رو ببرم 

دند ومن اتومبیلم راکناری لطفش را جبران می کنم . اغلب مردم کمک کردند ماشین را به طرف راست خیابان بر

کشیدم . او پسرم را بوسید واحوال پرسی کرد و تمام این اتفاقات را به فال نیک گرفت . ازمن پر سید . ازخودش 

گفت . کارت نظام پزشکی ، آذرس محل کارش . . . همه وهمه را به من نشان داد . دربیمارستان لبافی نژاد جراح 

ارمی کرد . . . پرسید چند تا بچه دارم . ماندم چه بگویم . به اوگفتم دو تا یک کلیه بودکه با دکترسیم فروش ک

 دخترهم دارم که در ایران نیست وسرانجام خداحافظی کردیم . 

و او مانند تا ماشینش را بُکسل کنند . وقتی به خانه رسیدم . داستان تصادف را تعریف کردم . و برای اولین بار به 

ه راننده متخلف زد وفرارکرد . عذاب وجدان به این دروغ مرا می آزرد، زیرا تنها شیوه قشنگی دروغ متوسل شدم ک

که در زندگی دارم و داشتم این که بزرگترین در زندگی حقیقت است . حال به دلیلی برای کتمان این مطلب یا 

 ها راگفت . . .  موضوع پیش آمده داشتم نمی دانم . خوب به او چه بگویم اگر بگویم باید واقعیت

زمان گریز پا می گریخت . شب، روز را دنبال می کرد و لحظه ها را که همان عمرناپایدارباشند ترور می کنند و 

یاد کریم که در روزهای عزاداری شال میگریزند ومرا در دنیای خیال آن روزهای گم شده می برند به خانه پدری و 

وطه ور کرده وچشمان مرا که از فرط گریه ما و انتظار های بی پایان که سیاه برگردن نوحه خو انی می کند، غ

سرانجامی نداشت پر اشک کرده بود و عنقریب که فرو ریزند صدای پسرم مرا به خو د آورد . مادر ترا پای تلفن می 

م تباه کردم . بگویخو اهند . این کریم بود . سالم . فقط جواب سالم او را دادم ودیگر سکوت چه بگویم . بگویم اش

غرور زیاد باعث شکست من شد یا نفرینت دامن گیر من شد یا زرق و برق دنیا چشمان مرد که زمانی تو عاشقش 

بودی کور کرده بو د؟ بله به او چه بگویم . به او بگویم اکنون که از پا افتاده ام!نه !اوکه از زندگی من خبر ندارد او 

ازنگاهش فهمیدم آن نیروی عظیمی که عشق نام دارد . اگر چه خاکسترشده ولی فقط عاشق است این را میدانم و 

درزیر این خاکسترآتش نهفته ای ست که هرآن امکان شعله ورشدن آن وجود دارد ولی آیا من هم أشتی نهفته ای 
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را یم گفت : چدارم که با هم درآمیزد و فوران أتش نشانی را بوجود آورد که قامتی را بتوان عشق گذاشت؟ بله کر

سکوت کردی . یه چیزی بگو . اگر مزاحم هستم قطع می کنم . به اونگفتم نه . دوباره درمقابل سکوت من گفت می 

خواهم خسارت ماشین را بدهم آیا می توانم شما را ببینم؟ هنوز جمله ای راکه در ذهنم بود به زبان جاری نکرده 

دوقدمی منتظر شنیدن گفت و شنود من شد که با ادای کلمه ببخشید بودم که هرمز رسید وگوشی به تلفن با فاصله 

گوشی را گذاشتم . گفت : کی بود . گفتم : اداره راهنمایی و رانندگی بود داشتم اطالعاتی در خصوص تصادف می 

 پرسیدم . 

ان لبافی نژاد ارستساعت ده صبح یک روز بدون تلفن بدون اینکه بدانم کریم در بیمارستان هست یا خیر به طرف بیم

راه افتا دم . از اطااعات سوال کردم که دکتر کریم . . . هستند یا چیزهای دیگر بله اودر اتاقی عمل بود . نشستم و 

پیغام دادم که به ایشان بگویند خانمی به این نام . . . در انتظار دید اش در سالن نشسته . حرفی نداشتم، اصأل برای 

. ازدیدن او چه منظوری داشتم، نمی دانم . پسرم دلتنگی می کرد چند بار عزم رفتن کردم . چی به آنجا رفته بودم 

بازنیروی غیرارادی نهیبم زد که بنشینم و سرانجام انتظاری که به پایان رسید . مقابل خو د دکتری را با لباس 

آب میوه، چای،کیک و بستنی کرد  عملی مشاهده کردم . کریم از من دعوت کرد تا به اتاث کارش برویم تعارفاتاق

. هچنان در سکوت خود محکم ایستا دم ولی طبق عادت تبسم همیشه بر لب را حفظ کرده ام و این باعت شدکه جای 

برای من و آب میوه برای پسرم سفارش داد . در مقابل سکوت من گفت : نگفتید خسارت ماشین یحقدر هست؟ بی 

هنوز هم قشنگی . فقط تماشایم می کرد . سپس از پسرم پرسیذ چند سال دارد محابا دنبال حرفش راگرفت وگفت : 

و کالس چنذم است . گفت : ازخانواده شماکسی پیدا نشد تا آدرس شما را به من بدهد . وقتی از بلقیس آدرس منزل 

ی ندادی؟ چرا آقا ادریس را پرسیدم گفت : نمی دانم درکجای تهران است . واما شما چرا آدرسی، تلفنی ، نشان

من کسی خانه نکرده بود و چیزی نبودکه به این آسانی سراغی از من نگرفتی که من کجایم؟ آخه جز تو در دل 

ازبین برود . آخرین باری که ترا دیدم دوماه به اتمام سربازیت مانده بود . مگر قول نداده بودی که به تهران می 

! نداشتی؟ هیچ چیز قابل توضیح نداشتم . دست در کشوی میزش کرد آیی؟ توکه آدرس و تلفن دانشکده مرا داشتی 

و عکس های مرا که از مجالت برش داده بود بیرون آورد . من تازه فهمیدم که کیستم . چقدر مهم بودم که خود نمی 

را با  رمدانستم از وجود خود بی خبر بودم . اشکهای درشت من سیل آسا صورتم را فرا گرفت . درمیان گریه هایم س

الکردم . دیدم کریم نگاهم می کند . بی آنکه گریه کند . گفت : من گریه هایم راکردم وشبها نخوابیدم، قبل از اینکه 

مجله ای به بازار بیاید مقابل دکه روزنامه فروشی یک ساعت جلوتر حاضر می شدم که مبادا مجله تمام شود و عکس 

برای ریختن ندارم . آدرس ترا ازهرکسی که می شناختم پی گرفتم ولی جدید ترا نداشته باشم . بله دیگر اشکی 

کسی نداد،ندا شت . به خصوص از مادرتان مریم خانم خیلی گله دارم . روزی به مجله زن روز رفتم و عکس ترا 

ی نشانشان دادم و آدرس ترا خواستم . گفتند : ما نداریم و اجازه هم نداریم آدرس کسی را به اشخاصی که نم

شناسیم بدهیم . به پیش سردبیر مجله رفتم . آقای مطیعی نیز همان حرف را زد . در مجموع شش عکس بیشتر 

نیست، نگاه کن این عکس نفراول ازسمت راست چقدر دوست داشتنی است . لباست چقدرزیباست . نگاه کردم 

م . . . ننراول از آذربایجان در آن عکسی رانشانم داد که اول شده بودم . زیر عکس نوشته شده بود دوشیزه خان

عکس هویدا نخست وزیر، فرح روی پارسا و دیگر اشخاص سرشناسی آن دوره را نشان می داد و عکس های 

دیگرهم به همین ترتیب بودند . پسرم گفت : مامان بریم و من باید بلند می شدم حقدر خود راکوچک احساس می 

خود را، یا هر دو را . به قدری دم مرا عذاب می داد . آیا اورا تحقیر کردم، یا کردم . اصأل برای چی به آنجا رفته بو
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فکرم مشغول شده بود که نمی توانم توصیف کنم . ولی چکار می تو انستم بکنم او همسر و دو فرزند داشت وقتی از 

ه بود که پدر و مادرش انتخاب من ناامید شده بود با دختر خاله اش ازدواج کرده بود و ناخواسته تن به ازدواجی داد

 کرده بودند . 

هنگام خداحافظی پاکتی را ازکشوی میزش درآورد وگفت این امانتی مال شماست در طول این سالها آنها را از جان 

عزیز تر داشتم و حال خوشحالم که بدست صاحب اصلیش می سپارم نامه هایی است که در رویاهای جوانی و در 

 نوشته بودم :  خیال خود برای تو

 این جا لب حوض نشسته بودی و پاهایت را تا مچ در آب حوض فروکرده بودی، آب سرد بود ولی انگار نه انگار! "

حاشیه چشمانت خیس شده بود از باران یا اشک ! و تو در زالل آب حوض می نگریستی که پاهایت چه وقت کرخت 

 ر!می شود و یا خسته می شوی! ولی انگار نه انکا

 من ایستاده بودم تکیه بر درخت نارون و با حسرت تو را می نگریتم و تو انگار نه انگار!

صدای گنجشکان روی درخت نارون غوغا می کرد و قارقارکالغان از دور و نزدیک سرما را خبر می دادو تو همچنان 

 خیره به آب حوض، انگار نه انگار!

که نه پریشان بود و نه صاف و بافته . و هی دلم می خواست که نگاهم کنی یا من ملتمسانه زل زده بودم به موهایت 

 سرت را باال بگیری و ببینی من آنجا ایستاده ام اما تو انگار نه انگار!

ماهی حوض پرید و با ماهی دیگر جنگ و دعوایی داشتند یا شاید هم بازی می کردند و یا نه شاید راز و نیاز می 

ر هم می گذاشتند اما تو همین جور به پاهایت زل زده بودی یا به آب حوض انگار نه انگار که در گفتند و سر به س

 این جا جنبنده ای هست!

صدای زن همسایه می امدکه کودکش را دعوا می کرد که چرا آب حوض را گل می کنی و با پرخاش می گفت ذلیل 

 خیس می کنی و تو انگار نه انگار!نشده چرا خودت را 

و من شک کرده بودم که نکند اتفاقی افتاده باشد و می خواستم تکانی به خود بدهم و بیایم و جلوتر که چه شده 

 است؟ و فکرکردم که تو متوجه شده ای ولی انگار نه انگار!

گفتم ام وصد ایت زدم به نام!و تو در غوغای گنجشکان و غارغار کال غان شاید نشنیدی ولی چند بار صد ایت زدم به ن

 مگر نمی شنوی؟ و صدایم را تکرار کردم و باز هم تکرار کردم ولی تو انگار نه انگار!

در من غوغا یی بود نمی تو انستم جلوتر بیایم انگار پاهایم را به درخت بسته بودند!چند بار عزم کردم که به سویت 

من یا هر دو؟ یا از روزگار یا از . . . چه  بیایم و بپرسم که چه شده است؟تو را چه می شود؟ ازکه دلگیری؟ از

 کلنجاری من داشتم و تو انگار نه انگار!

صدای شلیک گلوله ای آمد یا به ذهنم آمد، تمام گنجشکان روی درخت پریدندوازهمهمه و جیک جیک انآن سر و 

 تو انگار نه انگار!صدایی شدکه نگو و نپرس حتی قارقارکالغان در ان کم شد یهو همه چیز به هم ریخت ولی 

سنگ بودی یا مجسمه؟ یا خیره به آب یا پاهایت در حوض! یا در دور دستها منو می کردی یا این جا نبودی و فقط 

 جسمت حضور داشت؟ به راستی چه بودی و که؟ من می پرسیدم از خودم یا تو نمی دانم ولی تو انگار نه انگار!

یه ام نمی دانم !سنگی از زمین برداشتم، سنگ سرد بود دستان من نیز! طاقت نیاوردم خم شدم خودم بودم یا سا

سنگ را در اب حوض پرت کردم ماهیها جستی زدند و آب به هوا برید حلقه حلقه آب را به هم زدند، قطره ای آب 

 بر پیشانیت نشست ولی تو انگار نه انگار!
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رید حتمأ پستچی بودکه نامه را آورده!ازکه بود؟ حتمأ حیاط سصدای زنگ بود، زنگ در، متعاقب آن نامه ای داخل 

باید ازکسی باشد؟ شاید هم نامه ای اداری بود یا قبض آب یا برق یا تلفن؟ یا اخطاریه ای و یا اعالمیه ای بود . ولی 

گردانده رانگار نامه بود پاکت در بسته سفید . از این فاصله معلوم نبود روی آن چه نوشت شده! سرم را به طرف در ب

بودم نامه را دیدم که به آرامی روی برگهای زرد درختان سرید و بین آنها آرام گرفت نامه آمده بود همانی که 

 منتظرش بودی، ولی باز هم انگار نه انگار!

جادو شده بودی یا آب حوض طلسم ات کرده بود یا نه پاهایت یخ زده بود و از آن جا سرایت کرده بود به همه 

جانت؟ سردت بود؟ یا نای حرف زدن نداشتی؟ اما نگاه که می تواتسنی بکنی؟ خشکیده بودی یا طلسم شده جسم و 

بودی یا با من این چنین می کردی؟ همه اینها را من با تو حرف می زدم ،صدا می زدم نه فریاد می کردم ولی تو انگار 

 نه انگار!

ه تا مچ در آب حرض فرو برده بودی، شاید هم سالهاست که به ساعتها بودکه همین جور زل زده بودی به پاهایت ک

همین حالت مانده ای نه یادم می آید از صبح که من آمدم همین طور بودی یا نه، شاید من خواب می بینم . پایین 

ه ببود،برکهای زرد همه جا را پوشانده بود گنجشکها دوباره برگشته بودند ممهمه می کردند، گنجشکی از شاخه ای 

 شاخه دیگر پرید برگی از درخت جدا شد و درست وسط حوض افتاد . ولی تو انگار نه انگار!

جرئت نداشتم به طرفت بیایم نمی دانستم چه اتفاقی می افتد می ترسیدم یخ زده باشی نه! نه! می ترسیدم همین جور 

ی ترسیدم نگاهم نکنی و بیشتر از هر چیز از زل زده خوا بت برده باشد با چشمان باز! می ترسیدم که ا از همه بدتر م

همین می ترسیدم!نه جرئت نداشتم از درخت جدا شوم، یک قدم جلو آمدم دوباره پس نشستم دوباره جلو آمدم و 

 باز هم . . . و تو انگار نه انگار!

سر آنها می یادت می یاد تعریف کرده بودی بچه که بودی یک روز با ماهی های حوض بازی می کردی سر به 

گذاشتی و هر کاری می کردی نمی توانستی آنها را بگیری آخر سر با سر افتادی داخل حوض !زمستان بود سرد 

سرد!حوض یخ بسته برد تو که با سرافتادی یخ حوض شکست !ماهیها فرارکردند، تو اسیر آب شدی ،آب یخ زده، 

شدکه ما در نزدیک بود از صدای افتادنت توی آب منجمد شده بودی لبانت کبود نای نفس کشیدن نداشتی خدایی 

مترجه تو شد و همین طور که تو را از آب می گرفت دعوایت می کرد و تو بیچاره مثل گنجشکی که خیس شده باشد 

واسیر صیاد! لبانت کبود، صورتت قرمزقرمز! و چنان می لرز یدی که صدای به هم خوردن دندان هایت می آمد . یک 

تری بودی! حاال پاشو می ترسم یخ بزنی ! خدای ناکرده باز بستری بشی! پاشو!صدایم ازگلو بیرون نمی ماه تمامم بس

 آمد ولی من فریاد می زدم ! و تو انگار نه انگار!

دل به دریا زدم ا از درخت جداشدم به سویت آمدم نه ! رفتم به طرف در ورودی که نامه را بردارم راستش جرتت 

بیایم! صدای قدم هایم بر روی برگها خش خش میکرد و مشخص بودکسی در حال راه رفتن است . نداشتم به سویت 

نگاه کردم گفتم شاید تو به صرافت نگاه حال به کدام طرف مهم نبود . مهم بود؟ برگشتم و بی صدأ پشت سرم را 

 کردن یا حتی تکان خوردن افتاده ای ،ولی . تو انگار نه انگار!

اشتم و برگشنم . این بار به سوی تر آمدم! مقابل تو ایستادم طوری که محکم در آب حوض افتاد، سرم بردنامه را 

 زیرپای تو بود ولی تو انگار نه انگار!

روی پاکت فقط نشانی منزل نوشته شده بود به خطئ خوش نوشته بود . خواستم بازکنم معلوم نبود نامه ازکیست ؟ 

سی نوشته شده؟ اما فکرکردم شاید نامه ها مال تو باشد نه نباید بإزکنم . به بهانه نامه ببینم از کیست و برای چه ک
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وشت گیرنده، با یه خط زیبایی ن خواستم با تو حرف بزنم، گفته بودم اسم هیچ کس روی آن نیست، نه فرستنده نه 

 ولی معلوم نیست برای کیست؟ 

 

سی بودی کسی قرار بود برای تو نامه بدهد؟ همین جور پشت سر هم می فقط نشانی اینجا را نوشته! تو منتظر نامه ک

 پرسیدم ولی تو انگار نه انگار!

اصأل نمی دانم مید انستی من آن جاهستم یا نه !چون چنان زل زده بودی به پاهایت که تا مچ در آب حوض فروکرده 

که می دانی من آن جا هستم یا نه ! آخه من  بودی یا به أب حوض یا ماهی هاکه خوش خیالی بود اگر فکر می کردم

از صبح این جا بودم همین امروز صبح . خودت در را به رویم بازکردی و با هم آمده بودیم تا کنار حوض نه من طبق 

 عادت رفته بودم کنار درخت نارون و تو هیچ با من حرف نمی زدی به جز همان دو سه کالم! 

فته بودی یا من خیال می کردم که گفت بودی ! شاید هم من همه این ها را خیال می سالم، چطوری؟ این ها را نگ _

کردم که امروز صبح آمده ام و تو در را بازکرده ای ! بعد نمی دانم که چه طور شده بودکه نشستی وکفشهایت را در 

د و من و پرسیده بودم که آوردی و پاهایت را تا مچ در آب حوض فروکردی روی کناره دیوار حوض ! غیر از این بو

 من از صبح این جا هستم؟ و تو انگار نه انگار!

نامه را به سویت دراز کردم وگفتم فکرکنم مال توست! چون من کسی را ندارم که برایم نامه بنویسد! تو انگار منتظر 

ک ی یادم می یادکه . یکسی بودی یا نه منتظرنا مه کسی بودی خودت به من گفته بودی این طور خیال می کردم !ول

بارگفته بودی که االن چند وقت است که فکر می کنم کسی می خواهدبرای من نامه بنویسد همین روزها ست که 

پستچی برایم نامه بیاورد چون من خواب دیده ام که کسی دارد برایم نامه می نویسد یا نه نامه را نوشته و پستچی می 

در ذهنم بود و من گفت بودم بیا این نامه ای که منتظرش بودی مال توست بگیر! آورد!تو این ها راگفته بودی و من 

 دستم را دراز کرده بودم ولی تو انگار نه انگار!

و من یا خانه، یا نمی دانم چه چیزی!و بعد چادر سرکرده . بود و رفته بود! "ماهی ها"مادرگفته بود مواظب تو باشم یا 

ولی مادراین جا بود و صبح گفت من خرید می روم مواظب منزل باشید تا من برگردم! به آمده ام که مواظب تو باشم 

توگفته بود یا من! یا به هر دو و من مواظب بودم؟ توکه اصأل حرف نمی زنی ! مواظب آب حوض یاگنجشکها یا 

کردم ولی توکه مثل  درختان یا برگهای زرد ریخته شده روی زمین ،یا ماهی های حوض ! من باید از تو مواظب می

مجسمه همینطور زل زده ای به پاهای کرخت شده ات که حاال ازکرختی انگار یخ زده !چند ساعت است که همینطور 

 زل زده ای به آنها! تو یخ نکردی؟ خسته نشدی؟ من بودم که پرسیدم و تو انگار نه انگار!

فتاب نبود! هوا ابری شده بود . ابرهای شیری سیاه می آفتاب رفته بود ولی غروب نبود! ظهر بود . صلوه ظهر ولی آ

شدند،حیاط انگار تاریکتر شده بود ولی هنوز ظهر بود . گنجشکان غوغا می کردند االن است که باران ببارد! اگر 

همین طور بنشینی و زل بزنی به پاهایت، خیس می شوی ، مریض میشوی!سرما می خوری، مثل اون موقع که افتادی 

ب یخ بسته حوض و یک ماه تمام توی رختخواب افتاده بودی، سینه پهلو کرده بودی ! االن هم مریض می داخل آ

شوی، باران می آید خیر می شوی!راستی همین حاال هم یخ زده ای، نزده ای؟ آخر مادرگفته که مواظب تو باشم 

ای بلند و تو انگار نه انگار!جرئت نزدیک نگفته؟ داد زده بودم نه دلم نمی آمد سر تو داد بزنم پوسیده بودم با صد

 شدن را هم نداشتم . 
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دستم خسته شده بود نامه را نمی گرفتی و من هی اصرار می کردم که بگیر مال توست . همانی است که منتظرش 

ت رسبودی ولی نه ، تو این جا نبودی . نامه از دستم داخل حوض افتاد تا آمدم آن را بگیرم خیس خیس شده بود! د

وسط حوض افتاده بود! مجبور شدم دور بزنم تا به نامه برسم چند قلپ آب خورده بود! خدایی شد که غرق 

نشد!گذاشتم لب حوض که خشک شود . آفتاب نبود! تمام خط روی پاکت که با جوهر نوشت شده بود پخش شده 

نیز محوشد انگاری با آب  شیار باریکی از مرکب مشکی روی آب زالل حوض خش اند اخت!و آدرس روی پاکت

روی پاکت نوشته باشند! پاکتی بی نام و نشان ! حال هرکس می تو انست بگوید این نامه مال من است! و من خدا خدا 

می کردم که نامه داخل پاکت با مرکب نوشته نشده باشد واال . . . ؟ رنگم پریده بود و دستانم می لرزید ولی توانگار 

 نه انگار!

واست این جا ننشسته بودی در جنگلی بودیم و می دویدیم و برگها زیر پاهای مان خش خش می کرد تو دلم می خ

می دویدی و من دنبالت می کردم و بعدکه خسته می شدیم می افتا دیم روی برگ های درختان و تو می گفتی خسته 

م یا دویم این ما را به توگفته بودتا آفتاب هست باید بشدم دیگر بس است ونفس زنان می خندیدی ومن گفتم نه!

 ازذهنم گذشت ولی گفته بودم و تو انگار نه انگار!

اسمان سیاه سیاه شده بود ظهر بود ولی همه جا تاریک بودو رعد و برق می زد و آسمان غرومبه حکایت از باران 

ت ها ازصدای آسمان غرومبه می داشت . االن است که باران ببارد هوا سردتر شده بود و تو نمی ترسی؟ ولی اون وق

ترسیدی خودت را پرت می کردی در بغل من نه یادت می یاد حاال چرا نمی ترسی مگر عوض شده ای یا ترست 

ریخته؟ اگر باران ببارد و تو همین طور نشست باشی خیس می شوی و پاهای کرخت شده ات؟ سردت نیست؟ نمی 

 ترسی؟ با تو هستم! و تو انگار نه انگار!

باز صدای زنگ آمد این بار صدای زنگتلفن بودکه صدای آن از اتاق به گوش می رسیدگفتم این بار حتمأ از جایت 

بلند می شوی و به سمت تلفن می روی گفته بودی منتظر تلفن هستم کسی قرار است با من تماس بگیرد این ها را 

 بودی که منتظر تلفن هستم و حتمأ کسی با تو خودت گفت بودی دیروز یا دیشب یا امروزصبح نمی دانم ولی گفته

می زد بیشتراز دو دقیقه کار داشت صدای زنگ تلفن را مگر نمی شنوی؟ تلفن هم چنان مدام و یکنواخت زنگ 

بودکه زنگ می زد قطع نمی شد ودوباره زنگ زد . شاید مادر باشد با تو کار دارد و یا می خواهد پیغامی بدهد . تلفن 

خواستم روبه رویت بنشینم وکفشها و جوراب هایم را در یاورم می زد وزنگ می زد و توانگار نه انگار!  هم چنان زنگ

و پاهایم را در آب حوض فروکنم تا مچ و دست هایم را روی زانوانم بگذارم و سرم را روی أنها و زل بزنم به تو نه! 

نکردم، هم از تو هم از خودم ! فکرکردم مثل تو  به پاهایم که کی کرخت می شود یا خسته می شوم ولی باز جرئت

می شرم یخ می زنم منجمد می شوم و هیچ حرکتی نمی کنم !ترسیدم، ولی نه تو یخ نزده ای تو شاید نمی خواهی با 

من حرف بزنی یاکه نه با خودت یا چه می دانم با همه چیز با ماهی ها با تلفن با نامه با درختان با همه چیزا آمدم 

ت روبه رویت ایستا دم، خم شدم و دستم را فروکردم در آب حوض بعد آرامش آب را به هم زدم ! رعد و برق درس

 زد و اسمان انگار ترکید ولی تو انگار نه انگار!

عجیب است انگار این حالت تو را یک بار دیگرهم دیده بودم !ولی نه خیال می کردم راستی چرا بعضی وقت ها این 

عنی آدم فکرمی کند خیال میکند که چنین اتفاقی یک باردیگر با همین حالت و وضمیت رخ داده است طور می شود ی

ا؟ هیچ برای تو پیش آمده است حتمأ، اما تو هیچ چین نمی گویی!هیچ حرفی نمی زنی پلک هم حتی نمی زنی ! تکانی 

ی ه کار داری که می خواهی با من حرف بزن! جنبشی! به قدر یک نگاه حتی!نه! تو خودت به من گفته بودی که بیایم ک



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –سکوت یک زن در 

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

 

1 1 8  

 

!که خیلی حرفهای ناگفته را می خواهی به من بگویی!که خیلی حرف های ناگفته داری چه حرفی است که تا حاال 

نگفته ای و می خواهی بگویی! و من خودم را آماده کرده بودم که ساعت ها پای حرف های توبنشینم و گوش بدهم و 

بشنوم بدون این که بحث و جدلی باشد! بدون این که مناظره و مجادله ای باشد! و من دلم توهی بگویی و من هی 

برای حرف های تو برای گفتنی های تو تنگ شده بود و دلم می خواست همه خستگی ها و آزردگی هایت راکنار 

نه  ودکه پیغام داده بودیبرایم گویی و بگویی و بگویی . . . همین دیروز صبح یا دیشب یا امروز صبح ببگذاری و 

خواست بودی!من همین طور سر خود راه نیفتاده بودم می آمدم تو را می دیدم اما مالحظه هم تلفن زده بودی و مرا

می کردم نمی تو انستم بی محابا بیایم،سرخود و دعوت نشده ! نه نیازی به دعوت و از این تعار فات نبود ولی خوب 

آنها  نی بهمرا این جاکشانده بودی که از صبح پاهایت را در آب فروکنی و زل بزردم حال هر چه بود باید رعایت می ک

یا نمی دانم یخ می زنی و همین طور مثل مجسمه نه خدای من بی که کی کرخت می شوند یا خسته می شوی . ! 

منم آمدم می خواهی حرکت نشست ای وزل زده ای به پاهایت بدون پلکی و تکانی ! آب حوض راکه آشفقم گفتم 

 ببینی و تو انگار نه انگار! . مرا 

متوسل به آسمان شدم خدایا هر چه زودتر ببار! این همه رعد وبرق چرا بارانی ندارد! شاید باران ببارد شاید خیس 

را  تشدی و از جایت تکان بخوری! شاید از باران بترسی که تو را خیس کندو بلند شوی و بروی داخل اتاق بعد خود

عوض می کنی حرف بزنی و بگویی چه می خشک می کنی و لباس هایت را خشک کنی همین طور که موهایت را 

خواستی بگویی همه آن حرف ها راکه من منتظرش بودم . شاید سال ها در انتظار آن ها به سر می بردم همه آن 

و  تغییرکندگاهی متعجب شوم و شاید تو بغض کنیناگفته ها را بگویی و من بشنوم و بعد قیافه ام با حرف وکالم تو 

منم مثل تو بغض کنم و بعد بخندی و در حال گریه بخندی و حرف بزنی و تشر بزنی و عصبانی بشوی نه عصبانی 

نشو! من این جا آمده ام که حرف بزنی که نا گفته ها را بگویی که سکوت سالیان را بشکنی ! من این جا ایستاده ام رو 

و!مگر خودت نگفته بودی که می خواهی با من حرف بزنی مگر نخواسته بودی که من این جا بیایم تو با من به روی ت

 پرسیده بودم و تو انگار نه انگار!من این جا هستم رو به روی تو نگاهم هم نمی کنی ! نه . !گپ بزنی . ! 

با خود به زمین می ریخت قطرات باران برروی  باران شروع کرد به باریدن . نم نمک می بارید و هوا را می شست و

آب حوض موج می اند اخت و دایره دایره جا می گذاشت و ماهی ها آن زیر ازاین سو و آن سو می رفتند، باران دما 

دم تند ترمی شد و من هی نگاهت می کردم که شاید تکانی به خودت بدهی و یا حتی پلک بزنی و این که چشمانت 

سو و یا نه سرت را باال بگیری و مثل اون وقت هاکه می گفتی از بارش قطرات باران روی صورتم  رااین سو به آن

باال بگیذم و خیس خیس از قطرات باران شود این بار هم سرت را لذت میبرم دلم می خواهد همین طور صورتم را 

حس کنی ! نه خیس کنی ! طوری که باال بگیری و با چهره شادمان قطرات باران را روی صورت ات روی گونه هایت 

از صورتت به گددنت سرازیر شودو یک دفعه تمام تنت مورمور شود و تو بخندی و دندان های ردیفت نمایان شود 

چه کیفی دارد! و مثل اون وقت ها غش غش بخندی! این ها راگفته بودم یا فکر کنی . بگویی چه قدرزیباست! وذوق 

 نگار!می کردم ولی تو انگار نه ا

 

 مادر همیشهدوباره صدای زنگ آمد این بار صدای زنگ ساعت شماطه دار بودکه می نواخت ! باید ساعت پنج باشد! 

ساعت را روی پنج صبح کوک می کردکه برای نماز بیدار شوداما طبق عادت دیرینه همیشه زودترازساعت بیدارمی 

که بیدار شود و وضو بگیرد و نماز بگذارد دست کم پنج  شد! از موقعی که سرش را روی بالش می گذاشت تا وقتی
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بار بیدار می شد و ساعت رانگاه می کرد یا آسمان راکه کی سپیده می زند وهی از خود یا دیگران معلوم نبوده ولی 

عادت کرده بود و می پرسید ساعت چند است؟ وقت نماز شده! درهمه این سال ها هیچ وقت نگذاشته بودکه ساعت 

بزند و دیگران را بیدار کند همیشه زود تر از ساعت از خواب بیدار می شد اصأل انگار بیدار بود تا موقع نماز زنگ 

خوابش نمی برد همیشه حول این را داشت که نکند خوابش ببرد و نمازش قضا شود!ولی هیچ وقت هم ساعت 

! و حاال سر موقع ساعت زنگ زد ولی بیدارش نکرد و اؤ بودکه ساعت را خواب می کرد و نمی گذاشت زنگ بزند

ساعت پنج بعد ازظهر بود و مادر هنوزنیامده بودوکوک ساعت در حال تمام شدن بود تا این که زنگ قطع شد،ولی تو 

 انگار نه، انگار!

دارد باورم می شودکه اتفاقی افتا دههست . مگر می شودهمین طور زیر باران که قطرات درشتش صورت را آزار 

و و آن لطافت را ندارد ساکن و سأکت ایستاد، نه نشست و هیچ حرف وکإلمی نزد و هیچ حرکتی نکرد!مگر  میدهد

 می شود خیس شوی وسردت شود و از سرما ببلرزئ و یخ بزنی وهیچ عکس العملی نشان ندهی ! مگر می شود؟!

م دارم می لرزم و سر تا پایم خیس  تو را چه شده است . من واقعأ باورم شده که اتفاقی افتاده است ! خیس شده

خیس از باران است مثل سگ ترشدهام !یاد خروس خاله مرجان در کتاب فارسی دبستان در آن شب سرد زمستانی 

که زیر باران مانده بود افتا دم ولی او تو پیش من ! هنوز هم شب نشده . از سرما می لرزیدم حتمأ مریض می شوم 

نیستی فکر من باش من نمی توانم از اینجا تکان بحورم فکر تو هستم !نکند من دت حتمأ بستری می شوم، فکر خو

ببین به چه روزی افتاده ام، خیس خیس شده ام می لرزم به فکر خودت هم مثل تو سنگ شده ام !نگاه کن حال مرا و 

 نیستی فکر من باش ! با تو هستم ولی تو انگار نه انگار! 

ن نه نباید بخوابی اگر خوابت ببرد یخ می زنی ! منجمد می شوی نباید خوابت برده باشد، شاید خوابت برده باشد ول

خواب به این سنگینی !مگر می شود . اینهمه اتفاق بیفتد و باران ببارد نه سیل بارد و تو از باران خیس شوی . طوری 

ندیده ام نه ! آره خوابیده ای خواب به که سیل از تو سرازیر شود و از خواب بیدار نشوئ !نه خواب به این سنگینی 

د ولی بسته باشاین سنگینی آن هم زیر این باران در این هوای سرد؟ نشستم و نگاهت کردم گفتم شاید چشمانت 

چشمانت باز باز بود، خواب با چشمان باز مثل اهو! واقعأ خوابیده ای؟ زیر شلتاق باران فریاد می زدم و تو انگار نه 

 انگار! 

!باید کاری کرد چشمم به پاکت نامه افتاده بودکه یعنی گذاشته بودم که خشک شود! ولی دیگرازخیسی وارفت  نه

بود نامه از پاکت جدا شده بود نامه را درآوردم که بر ایت بخوانم متاسفا نه ان هم با مرکب نوشته شده بود اما نوشته 

 محوی نمایان بودکه : 

 سالم عزیزم! 

ستم بر ایت گل کاغذی درست کنم کاغذ های رنگی سبز، سرخ، سفید روی میز پخش بود همه وسایل دیشب می خوا

را از دیروز اماده کرده بودم که برای روز تولدت گل های کاغذی درست کنم و بفرستم که به یادگار نگه داری می 

م بر ایت کل بفرستم فقط برای دانم که تو گل کاغذی دوست نداری اما می دانی که من از این فاصله نمی توان

ماندگاری آن گل کاغذی درست می کنم و بریت می فرستم چون می دانم که تو از وسایل خوب نگهداری می کنی 

!بخصوص چیزهایی که بر ایت مهم باشد و آنها را خیلی دوست داشته باشی ! اگر به گل کاغذی بسنده می کنم باید 

گلها گل مریم را بیشتر از همه دوست داری من دلم می خواهدکه یک بار ماشین  مرا ببخشی می دانم که تو میان همه

بر ایت گل مریم بفرستم تا تو هر روز یکی از شاخه ها را درگلدان بگذاری و بوکنی و یاد من باشی بخصوص شبها 
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م از این این همه گل مری که بوی مریم همه جا را پر می کند و تو بو بکشی و شاید یاد من بیفتی اما دریغ که فرستادن

فاصله امکان ندارد ولی من سعی می کنم که با کاغذ سفید چیزی شبیه مریم بر ایت درست کنم و بفرستم هر چندکه 

نمی شود شکل مریم را درآورد اما به آن سطر مریم می زنم تا تو احساس کنی که همیشه گل مریم در خانه داری ! 

 ی کاغذی را بر ایت بیاورد و تو هم یادت نرود که انها را جا بگذاری؟ اگرچه پستچی یادش نرود که گل ها

راستی خواب دیده بودم که در باغی هستم پر ازگل مریم است دسته گل مریم می چیدم و کنار می گذاشتم و چه 

ود خ بویی می داد این مریم ستان !من مست مست شده بودم و نمی تو انستم حرکت بکنم چنان عطر وگل مرا با

برده بودکه هی سعی می کردم دست دست مریم بچینم وکنار بگذارم تا سالها که هر روز یک شاخه مریم بر ایت 

 بفرستم ولی حیف که زود بیدار شدم و د یدم که خواب بوده است . 

 . گاغذ کل دستم گرفته ام که بر ایت گل . . . و یادم آمد که روز تولد تو نزدیک اسمت و حاال سیم و 

و ادامه نوشته محو شده بود نام نویسنده هم محو شده بود کاغذچسیبده بود و چیز هایی شبیه پرز به کاغذ چسبیده 

 بود، الب همان کاغذ گل بود!

کاغذ در دستم وار رفت و افتاد و همراه شیار باریک آب که باران درست کرده بود راه افتاد و با باران رفت . انگار 

مه ای نبوده است !گفته بودم نامه مال توست بگیر خودت گفته بودی که منتظر نامه هستی ! این همان که از اول نا

چرا حرف نمی زنی؟ چرا نامه ات به من نگفته بودی؟ توکه انکار می کردی؟ توکه انکار می کردی نه! نامه بود؟ چرا 

 باران و اشک بودم !و تو انگار نه انگار! را خودت نمی خوانی؟ بگیر مال توست ! اشکم درآمئه بود و خیس از

نوشته های کریم به خواب زیبای لیلت که گاه می خندد وگاه به یاد دلدار فرو می رود، شبیه است . زیرا حال او به 

میوه شیرین و معطری می ماند که هم دهان را خنک می کند ، هم دل را نشاط می بخشد و زیبا یی گفتار و فکر پاک 

نوشته هایش مرا به یاد دعای لیال به پیشگاه خداوند برد واین که می گویند حضرت آدم غیر ازحوا همسر  کریم در

 می گوید : دیگری داشت به نام لیلت که همان لیالست آنجا که 

 

را  هخداوندا به من وعده مرگ ده تا شادی زندگی را احساس کنم . مرا از نعمت پشیمانی برخور دارکن . تا لذت گنا"

 .  "دریابم . به من طعم رنج را بچشآن تا قدر خوشی را بفهمم

 

امروز که خزان های بسیار بر نو بهار عمر من گذشت است ، نمی دانم این سخن مرا باید ابلهانه پنداشت یا عاقالنه 

داشت بدون که می گویم اگر زن بتواند ازچهل سال حوادث عمرخویش گذشته وبه آغازصباوت برگردد حق خواهد 

أن که به خودپرستی وخویشتن بینی متهمگردد جوانی خویش را دوست بدارد؟ اما من آیا مستحق این مجازات 

 شدید بودم . این حوادث مرا بیدارترکرد . 

ولی من چون عاشق فرزندان خود هستم اکنون یک لحظه راحتی و آسایش آنان را با پادشاهان وملکه های دنیا 

 چرا که زندگی بسان رودی خر وشان و پر تالطم همچنان درجریان است .عوض نمی کنم . 

 

 پــایان
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 پايان

 » رمان سراکتابخانه مجازی  «

رمان های ايرانی و  بهترينبرای دانلود جديد ترين و 

 مراجعه کنید رمانسراخارجی به 


