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  1فصل اول / 

 1فصل 

شب گذشته خواب پشت پلکهایم قفل شده بود و تا خود صبح بیدار بودم . بدون اینکه توانسته باشم پلک هایم را 

ببندم دفتر چه کهنه ای بدجوری ذهنم را مشغول کرده بود . یادداشتهایش رهایم نیم کرد . بارها کاغذهای کهنه اش 

ا مو به مو خواندم . نوشته مربوط به خاطرات شخصی است که هیچ گونه اطالعی از را زیر و رو کردم و نوشته هایش ر

او ندارم . البته نوشته ها زیاد مفهوم و واضح نیست . گوشه بیشتر کاغذها بر اثر سپری شدن زمان از بین رفته و از 

. الی این چند ورق کهنه فشار نم و رطوبت . جوهر قلم روی کاغذ پخش شده است . و خواندن را دشوار می سازد 

چند قطعه عکس کوچک سیاه و سفید به چشم می خورد که عکس زن و مرد جوانی بیشتر جلب توجه می نماید . 

 پروین السادات صدر صفوی . -3/9/1311پشت یکی از عکسهها نوشته شده است 

طرف پنجره ای می روم و ان را باز دفترچه کهنه و عکس ها را الی پوشه ای جا یم دهم و زا جایم بر یم خیزم و به 

می کنم . افتاب تازه ای از پشت درختها باال امده است جریان تازه ای به داخل می تازد و بال پرده حریر را با قدرت 

به طرف خود می کشد . از پشت این پرده به دور دستها دقیق می شوم و شهر را از غرب تا شرق زیر نظر می گیرم . 

این شلوغی چه یم گذرد ؟ کاش می شد تاریخ را مثل دکمه رادیو ضبط پس و پیش کرد و با لحظه ها در این شهر به 

همراه شد و ارزو می کنم کاش پروین اسادات زنده بود و سواالت مجهول مرا پاسخ می داد ولی می دانم غیر ممکن 

 این دفترچه می گذرد .است بعد از این همه سال او زنده باشد . محال است چون چند دهه از خارات 

از اتاق بیرون می ایم داخل اشپزخانه مادر کنار میز صبحانه ایستاده و مشغول تهیه صبحانه است با دیدن من می 

 گوید : ستوده جان صبحانه می خوری مادر ؟

 نه مامان ... فقط چای می خورم زیاد میل به خوردن ندارم . -

 گذارد و می پرسد : دیروز به سهیال سر نزدی مادر . منتظرت بود. مادر فنجان چای داغ را ریو میز می -

 فرصت نکردم . -

 امروز چی ؟ خواهرت دست تنهاست به کمکت احتیاج دارد برو از یان بچه احوالی بپرس. -

 در همین موقع پدر وارد اشپزخانه میشود . صندلی پشت میز را عقب می کشد و می نشیند : عجب هوایی ! -

ش را دراز می کند و فنجان چای را به رف خود می کشد . نگاهش را به من می دوزد و دنباله حرفهایش می دست

 گوید .راستی ستوده یادت نرود کاغذی که روی میز گذاشتم بردایر .

ه ان چای را می نوشم و از جا بلند می شوم . مادر می پرسد : کجا یم روی ؟ بیرون از شهر . دلم می خواهد نگاهی ب

 خانه قدیمی بیندازم .

 پس خواهرت چی ؟ مادر بیچاره بچه ام منتظر توست ؟

 صدای پدر م را به دنبال حرفهای مادرم یم شنوم .

اه ....خانم من نیم دانم چرا سهیال برای بچه اش پرستاری دست و پا نمی کند ؟ همیشه منتظر کمک این و ان است  -

. 

 د .اخه به هیچ کس اعتماد ندار -
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 این همه پرستار . یعنی به یکی اعتماد ندارد . -

بدون توجه به جر و بحث و ادامه حرف پدرم کاغذ یادداشت را از روی میز برمی دارم و ادرس را چند بار می  -

 و خوانم . اماده می شوم . و از خانه بیرون بیایم . پدرم از اشپزخانه بیرون می اید و یم گوید : ستوده چند تا خرت

پرت توی زیر زمین ان خانه هست انگار صاحبخانه فراموش کرده انها را ببرد از کارگرهای ساختمان بخواه داخل 

صندوق عقب اتو مبیل جا بدهند . راستی تا فراموش نکردم از قول من به اقای شیرازیان سالم برسان بگو حتما 

 خدمت می رسیم .

یچ صحبتی با پدرم نداشته ام نمی دانم تا چه حد ا زوضعیت این خانواده در مورد یادداشتها و شخص مورد نظر م ه -

اطالع دارد . او ابتدا از اینکه روی یادداشتها کنجکاوی داشته باشم زیاد راضی نبود ولی به اصرار من اجازه داد یک 

 شب پیشم بماند . 

ارج از شهر می شوم امیدوارم هنوز کارگرها از خانه بیرون می ایم و با هزار امید ی که به ان امید ندارم راهی خ

باقیمانده ساختمان را خراب نکرده باشند ولی وقیت به ان جا یم رسم طوفان اه از نهادم بر یم اید . فضایی که روزی 

در ان زندگی جریان داشته . حاال زمان فقط یاد و خاطراتش را در خود پنهان کرده است دیگر نه از ان اتاقها اثری 

مانده است و نه از پنجدری های بزرگ با اتاقهای تو در تو نه ستونهای بلند و داالنهای تاریک و پیچ در پیچ فقط  باقی

یک قسمت از ساختمان هنوز خراب نشده است سرداب و قسمت زیر ساختمان که مربوط به انبار بوده است . 

دهد خیلی مراقب باشید نیمی از خانه به دلیل  مهندس ساختمان به سویم می اید . حالش را پرسیدم و او توضیح می

قناتهای بزرگ زیر زمینی نشست کرده است . به او قول می دهم مواظب خود باشم . کاله ایمنی روی سر می گذارم و 

 زا او تشکر می کنم .

جود داشته . حاال به محیط اطرافم دقیق می شوم . خانه ای که روزی زیبا بوده . جایی که زمانی شور و هیجان در ان و

تبدیل به تل خاک شده و چیزی از ان باقی نمانده است . درست وسط حیاط . کنار تاالبی رنگ و رو رفته که برگهای 

پالسیده روی اب مانده شناورند می ایستم . درختهای خاک گرفته حیاط کوتاه و بلند خیلی منظم کنار یکدیگر صف 

افکنده اند مبادا کارگرها انها را از ریشه در اوردند . برگهای درختان رنگ  کشیده اند انگار پنجه در پنجه یکدیگر

باخته اند و در میان شاخه های انبوه و خم شده و خاک گرفته . چند گنجشک یک ریز بدون توجه به هیاهوی 

کنم  اطرافشان جیک جیک می کنند . بوته های سوسن پژمرده اخرین لحظه های حیات را می گذرانند . حس می

چیزی از میان این فضای تهی وجودم را با جاذبه ای مرموز به سوی خود می کشاند . با احتیاط از پله هایی که به 

سراب منتهی یم شود دو سه پله پایین می خزم . ارام . بدون اینکه سکوت بشکند یا لطمه ای به زمان وارد شود . هر 

از گذشت سالیان تاول زده ان ریزش کنند . بوی نا و کهنگی در لحظه ممکن است سقف و دیوارهای بلند سرداب که 

تونل ها ی کشدار سرداب پیچیده . با اینکه پنجرهها باز هستند و نسیم توی سرداب می زند و خاطرات را به یغما می 

گذشته برد اما بوی اصالت هنوز در جای جای این سرداب قدیمی وجود دارد . این بو و فضا ماندگارم می کند تا 

تاریخی این خانه قدیمی را مرورکنم . پرواز افکارم به لحظه های تاریخ . مجبورم می کند . کمی ارافم را به دقت 

بنگرم . چمدانی با رویه مخمل قهوه ای که غبار زمان رنگ و روی ان را برده است درست زیر طاقچه ای که چند 

ای مکث می کنم و در خیاالتم به دنبال گنجی هستم . شی خمره خالی در ان جای دارد قرار گرفته است . لحظه 

قدیمی چیزی که برایم حرف بزند اما وقتی درش را باز می کنم به جز چند تا خرت و پرت خاک گرفته چیزی به 

چشم نمی خورد . عقب می روم یک گام به جلو .یک چرخ به دور خود و نگاهم بر طاق گود سرداب . تنها صدای پای 
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ه سکوت را می شکند و فضای خفته را در هم می گیرم . حاال صدای مبهم باد چه صدای غمینی گویی اه من است ک

 سردی است که از سینه پردرد تونلها و فضا بر یم خیزد و در فضا می پیچید .

هی به از سرداب بیرون می ایم . یکی از کارگرها چمدان را در صندوق اتو مبیل جای می دهد برای اخرین بار نگا

 ساختمان مخروبه می اندازم و با خاطراتی که در ان مدفون شده است . خداحافظی می کنم .

@@@@@ 

از جاده خاکی پشت دهکده به طرف شهر اتو مبیل را می رانم . توی شهر بعد از عبور از چند پیچ و خم به مقصد می 

. نسیم البه الی شاخه درختان می پیچد و برگهای  رسم . در گوشه ای اتو مبیل را پارک می کنم . خیابان خلوت است

سبز را در تسخیر خود می گیرد . نگاهی به ادرس می اندازم و از اتو مبیل پیاده می شوم . ساختمانی زیبا . نظرم را به 

خود جلب می کند . ساختمان شباهت زیادی به عمارتی خیال انگیز دارد . نمای خانه با سنگهای مرمرین زیر نور 

خورشید زیبا جلوه می کند . محو تماشای معماری زیبای این خانه می شوم با این حال که زمان زیادی از خاطراتی که 

خوانده ام می گذرد ولی باز ان عظمت و جالل وجود دارد . دستم را روی زنگ می فشارم صدای خانم جوانی بعد از 

 چند دقیقه در دستگاه ایفون می پیچد . بله بفرمایید .

از اینکه شان سداشتم و یم توانم با یکی از افراد این خانواده محترم دیداری داشته باشم در پوست خود نمی گنجم با 

 شادی تمام گفتم : ببخشید خانم منزل اقای شیرازیان .

 بله خانم بفرمایید . -

 من دختر مهندس اتابک هستم . -

 بفرمایید خوش امدید . -

ه داخل می روم و ارام در را پشت سر خود می بندم . به محض ورود چشمانم نظاره گر باغی در گشوده می شود . ب

می شود که منظره زیبا و مصفایی دارد . میخکوب بر زمین مبهوت از شکوه .چه می بینم گویی تکه ای از بهشت را در 

. لحظه ای هوای سبک و پاکیزه را یم اینجا جای داده اند . چه باغی !بسیار عالی !مرده در این بهشت جان می گیرد 

بلعم . احساس اینکه در بهشت ی از شادابی و تمیزی ایستاده ام . مستقیما به طرف ساختمان می روم . با هر چند 

اصله درخت . یک تیرک چراغ برق در ال به الی شاخ و برگها . این همه طراوت و تازگی دنیای دیگری را رقم می 

میان استخر ی بزرگ . فواره ای خودکار باز و بسته می شود انگار که قلقلکش می دهند و اب زنند . درست وسط باغ 

رقص کنان هنوز باال نیامده پایین می پرد و درون حوض پخش می شود . . قدمهایم را تند می کنم و مقابل در 

قبال می اید . با پوستی گندمگون به استساختمان می ایستم تا به استقبالم بیایند یا اجازه ورود بدهند . پیرزنی اراسته 

کت و دامن زرشکی به تن دارد و موهای کوتاهش روی شانه هایش ریخته شده است . مرا به یاد خدمتکاران هتل می 

اندازد . پس از خوش امدگویی خیلی رسمی با تشریفات خاص مرا به داخل ساختمان هدایت می کند . با کنجکاوی 

م تا اصالت و هویت این خانواده را بشناسم . خانم مسن همچنان پیش می رود و با ان بیش از حد در تجسس هست

 حالت رسمی و خشک مرا به سالن پذیرایی راهنمایی می کند . 

 تشریف داشته باشید االن خانم را صدا می کنم .  -

مکان برای به دست اوردن  سپس از سالن خارج می شود و مرا تنها می گذارد در مبلی فرو می روم . بی حرکت در

خاطرات گذشته . برای انچه که در ذهن مرا به خود مشغول کرده است . هنوز دقایقی نگذشته است که خانم جوانی 

وارد سالن می شود . خانمی در بحبوحه جوانی منتهای وجاهت . طراوت و شادابی با چشمانی جذاب و خندان مردمکی 
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رگه های قهوه ای در ان بوجود امده است موهای بلند و بلوند و خرامیدنی چون گیرا همانند یشم که زخم خورده و 

 طاووسی مغرور با اندام باریک و متعادل .

در بهت و حیرت فرو می روم . در جا خشکم می زند . به چشمانم اطمینان می دهم که این دختر جوان همان بانو 

در دست من است مو نمی زند . مدتی به او خیره می شوم تا پروین اسادات است زیرا شکل و شمایلش با عکسی که 

فرد مورد نظرم را در او بیابم ولی این مساله در عقلم نمی گنجد . این یک اشتباه محض است مگر می شود ؟ چطور 

ممکن است بانو پروین السادات باشد ؟ چطور ممکن است جوان مانده باشد ؟در حالی که زمان زیادی از تاریخ پشت 

عکس می گذرد . با خودم می گویم جای تعجب ندارد با علم پیشرفته ای که وجود دارد و جراحهای ماهر حتما خود 

 اوست از دست بشر موجود متفکر هر کاری بر می اید .

از حیرت به زحمت به پاس احترام خانم جوان از جا بر می خیزم . لبخند زنان به طرفم می اید . با دست تعارف می 

 که راحت باشم . انگاه روی یکی از مبل ها روبرویم می نشیند . زبانم بند امده است من من کنان می گویم :کند 

 راستش را بخواهید کمی گیج شده ام یا دچار اشتباه شده ام یا اینکه زمان در شما تاثیر نگذاشته است . 

 خانم جوان تبسمی بر لب اورد و می گوید .: چطور مگر ؟

ن اشنایی بیشتر نوشته ها و عکس ها یی که از این خانواده به دستم رسیده است از درون کیفم در می اورم بدون داد

و به او نان می دهم نوشته ها و عکس ها را از دستم می گیرد . کمی انها را بررسی می کند ورق ورق سپس سرش را 

ی لرزد . احساس می کنم شاید از اینکه بدون اجازه بلند می کند و در چهره ام دقیق می شود دستپاچه می شوم قلبم م

 این خاطرات را خوانده ام ناراحت شده است می گویم :

 خیلی ببخشید منظوری نداشتم فقط از روی کنجکاوی نوشته ها را خواندهام همین و بس . -

نه اصال مهم نیست . راستی خانوم جوان لبخندی می زند و از ان حالت مجسمه گونه در می اید و پاسخ می دهد : نه 

ر د <چرا این نوشته ها اینقدر نامفهوم هستند ؟ این دست نوشته ها و عکس ها از کجا به دست شما رسیده است 

 تعجبم هیچ وقت خانم بزرگ وسایل شخصی اش را از خود دور نمی کرد .

 ر او پروین السادات نیست و ...از طرز صحبت و سواالت خانم جوان چشمانم از فرط حیرت گشاد می شود . پس اگ

خواستم حرکتی بکنم ولی انگار از شدت خوشحالی برجایم میخکوب شده ام توان هیچ حرکتی را ندارم با شک و 

 دودلی می پرسم .یعنی ایشان در قید حیات هستند ؟

از طرزگفتارش تعجب خانم جوان لحظه ای مکث می کند و هر دو ابرویش را باال می برد انگار فهمیده است واقعا 

 کرده ام اما خیلی خونسرد جواب می دهد : بله ایشان در قید حیات هستند .

  2فصل اول /

از فرط شادی تمام بدنم می لرزد احساس نی کنم تمام سلولهای بدنم به تحرک در امده اند. لحظه یا به صحبت یم 

ه زودتر مرا نزد او ببرد باالخره انتظار به پایان می گذرد و او زا خانم بزرگ تعریف می کند . دلم می خواهد هر چ

رسد و او صحبتهایش را تمام می کند . از جا بلند می شود و من به دنبال او راه یم افتم . خانم جوان در حالیکه خودش 

ا بجلو یم رود راهنمایی می کند و می گوید : یکی از خوبیهای خانم بزرگ این است که از همنشینی و همصحبتی 

جوانان لذت می برند . حتما از دیدار شما خرسند خواهند شد از شما پنهان نباشد ستوده خانم ایشان همیشه ترجیح 

یم دهند بین من و مادرم مرا برای مشورت در کارهایشان انتخاب کنند . می گویند جوانها افکار باز و جدیدتری 

 سند. دارند باید همیشه به انها یمدان داد تا خود را بشنا
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همچنان پیش می رویم و او از مادر بزرگش صحبت یم کند . از سالن بزرگی می گذریم داخل حیاط می شویم . جدا 

از ساختمان اصلی . ساختمان کوچک در باغ به این بزرگی جلب توجه می نماید . چندان بزرگ نیست اما زیباست 

 شتها یش از خارات زمان حرف دارند .انسان به یاد خا نه های قدیمی می افتد تک تک سنگها و خ

خانم بزرگ در این ساختمان زندگی می کنند . این ساختمان خیلی برایش ارزش دارد . این خانه قدیمی و کوچکتر از 

 ساختمان اصلی است . خانه پدری اوست . خانم بزرگ دوران زیادی از عمرش را در این خانه گذرانده است .

کوچک می اندازم با توجه به قدیمی بودن ساختمان اثری از فرهنگ بناهای ایرانی به چشم نگاهی به اراف ساختمان 

نمی خورد بیشتر شبیه خانه های قدیمی فرانسویست که در عهد پهلوی باب شده بود . پنجره ها نزدیک به هم و از 

ن زمان است . اوچند بار انگشت زمین فاصله کمی دارند که کامال متضاد با معماری و سنتهای خانه های ایرانی در ا

تلنگری به در می نوازد و بدون معطلی در خانه کوچک را می گشاید و زا مقابل در کنار می رود وبه عنوان تعارف 

دستش را دراز می کند . قدم به درون می گذارم . مطمئنم با قدم گذاشتن در این ساختمان زمان مرا به قعر خود 

از تو یم بندد . بوی گلهای نرگش شیراز به مشام می رسد . چند قدم بر یم داریم . داخل  خواهد کشید . اهسته در را

داالن دومتری می شویم که اینه و شمعدانی بزرگ با قاب نقره سیاه داالن را زینت داده است . این اینه یادگار 

ا دو لنگه چوبی منبت کاری و کناره سالهای دوری بود که هزار نقش را در خود جا زده بود . در انتهای داالن دری ب

های گچ بری شده . به ایوانی باز می شود که ایوان نقلی با دو پله به حیاط و باغ متصل می شود . نسیم مالیمی می وزد 

و باعث می شود ذتا سایه شاخه و برگها روی در و پنجره به رقص در می ایند . مکان مرا به خاطرات خوانده شده باز 

. چقدر متین چقدر ارامش و مالحت . انگار اصال با این محیط بیگانه نیستی و سالیان دراز با ارامش ان یکی  می گرداند

 بوده ای . 

 خانم جوان با صدای اهسته صدا می زند : خانم بزرگ .. میهمان دارید .

که دارد هنوز باید  صدای نچندان لرزان به گوش می رسد از صورت او می فهمم شخصیت مورد نظرم با سن زیادی

 سرحال و سرزنده باشید .

 کیه ؟

 چندان غریبه نیست .  -

 بفرمایید قدم روی چشم می گذراند . -

دلشوره دارم یک نوع اضطراب یک نوع حس مبهم و پیچیده می دانم زمان کلید برگشت ندارد ولی از خود یم پرسم 

ایا می توانم هنو زشخصیت یک دختر سرکش را در او ببینم ؟ ایا  ایا زمان او را از غمها در خود قرنطینه کرده است ؟

می توانم همان دختر رویایی را ببینم که در رویاهایم تصورش کرده بودم . دختری که برای خواسته اش تمام 

زندگیش را تیر امالش قرار داده بود ولی بمحض دیدن چهره اش ارامش می یابم . چهره اش ارام است . بی دغدغه 

عاری از خاطرات گذشته گویی گذشت سالها بر وجاهت و متانت او خللی وارد نکرده است ولی به وضوح معلوم است 

در بطن کهنسالیش بلوایی بر پاست و وری سعی می کند ان را پشت گره خورده و خنده در هر یک از این چین و 

ی اید . انگار خانم جوان و بانو پروین السادات چروکها اشیانه کرده است . به نظرم بسیار جوانتر ا زسن و سالش م

سیبی هستند که دو نیم کرده باشند . یکی جوان و شاداب دیگری پیر و فرسوده یکی از باغ جوانی یکی از باغ 

 کهنسالی شاید اگر گذر زمان نبوود او شاداب تر و زیبا تتر از خانم جوان بود . 
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صندلی حصیری می نشینم . چهره پر چروک او نوری دارد که نیم گذارد با هزار تعارف پیرزن . کنار پنجره روی 

لحظه ای از دیدنش غافل شوم خیلی زود به یکدیگر معرفی می شویم . او یم گوید : انتظار شما را داشتم ولی نه به 

رده اید را به ارث باین زودی اتفاقا چند روز پیش مهندس اتابک اینجا بودند چه مرد نازنینی شما انگار قیافه پدرتان 

. اره اره درسته اگر پدرت ریش و سبیل نداشته باشد ظرافت صورت شما را دارد . صحبت شما شد از شما تعریف 

 کردند از اینکه به هنر موسیقی دایرد و چقدر هنرمندانه سه تار یم نوازید .

بر هنر شما جایی برای هنر من باشد . بانو در برابر بزرگواری او سر خموده می کنم و یم گویم : فکر نمی کنم در برا

یم خندد و چهره نورانیش بیشتر می درخشد . خانم جوان میان صحبت ما . عکسها وورقهای زرد رنگ را به بانو 

پروین السادات نشان می دهد . او با دیدن عکسها وورق پاره هایی که گذشته اش را در خود جای داده اهی می کشد 

کند یا اینکه عکس العملی نشان دهد ولی او همانور با لبخندی محزون به عکسها می نگرد و  انتظار دارم تعجب

خارات گذشته را مرور می کند . احساس او را درک می کنم یاد اوری خاطرات گذشته . ان هم خاراتی که تلخ ترین 

 لحظه ها را در بردارد واقعا سخت است . 

می دهد و با حرکات اعضای صورت خواستار موضوع می شود ولی خیلی  خانم جوان نگاهش را به جانب من سوق

زودتر از اینکه من بخواهم حرفی بزنم بانو پروین اسادات به حرف یم اید می پرسد :این عکس ها و دفترچه از کجا 

 بدست شما رسیده است ؟

جایش بلند می شود و به کنار پنجره  جوابش را می دهم اینکه چطور پدرم انها را زر خروارها خاک پیدا کرده است از

می رود . پرده را کمی عقب می زند و همان جا یم ایستد یک تکه از نور خورشید اتاق را روشن یم کند . نگاهش 

توی اسمان می دود بدون اینکه دیگر توجهی به ما داشته باشد اسمان را می نگرد شاید با نگاه کردن به اسمان زمان 

رداند تا انچه را می بیند بازگو کند . صورتش حالت غم گرفته دارد . بدن نحیف پیرزن یم لرزد . را به عقب بر می گ

خانم جوان او را دلداری می دهد و می گوید : شما نباید با یاد اوری خاطرات گذشته که هیچ ارزشی ندارد خود را 

 عذاب دهید .

 ا داشتی . هر کس دیگری هم بود همین حال را داشت .او جواب می دهد : عزیزم تو هم اگر جای من بودی حال مر

سپس رو به من می گوید : ستوده خانم همیشه سعی کرده ام خاطرات گذشته را فراموش کنم . با دفن کردن این 

کاغذ پاره ها فکر می کردم خاطرات چیزی نیست از ذهن پاک شود . اغلب حوادث چه بخواهی و چه نخواهی در 

 می ماند مخصوصا خاطرات تلخ باشد که برای همیشه جاوید می ماند .ذهن انسان باقی 

از او معذرت می خوام از اینکه با یاد اوری خارات او را ناراحت کرده ام ولی او با تبسم گرفته ای دنبال صحبتهایش 

ک لحظه احساس ادامه می دهد : هیچ اهمتی ندارد . ناراحتی من بخاطر این عکس ها و کاغذ پارهها نیست . فقط ی

کردم زمان برایم تکرار شده است . باز روزهای تلخ تاسفم برای غرور و تکبر بیجای جوانی است که باعث شد در 

اتش عشق ابلهانه ای بسوزم . تاثر برای خودم که بازیچه مردی شدم که مدتها مرا به بازی گرفت . این گفته درستی 

ور و کر می کند و به خاک فالکت می کشاند همان طور که مرا به نابودی است که غرور و تکبر باهوشترین افراد را ک

 کشاند .

خانم جوان لیوان اب را از روی میز بر می دارد و به دست او می دهد . بانو جرعه ای از اب لیوان را می نوشد و سعی 

ی سواالتم را برای مالقات بعد می کند به خود تسلی دهد . فکر می کنم حاال دیگر اگر مزاحمت را کم کنم بهتر است

می گذارم . باعث ناراحتی خانم بزرگ هم شدم . از جایم بلند می شوم و اجازه رفتن می خواهم بانو پروین اسادات 
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ابرو باال می برد و خیلی مهربانانه می گوید : کجا می خواهید بروید . چه امدنی چه رفتنی !امدن شما بی دلیل نیست 

 اب سواالت مجهول خود را بشنوید .حتما می خواهید جو

تعجب می کنم چگونه او ا زنیت درونی من اگاه شده است . مجددا می نشینم ممئن می شوم که امروز پاسخ 

 سواالهایم را خواهم گرفت .

ی در همین موقع خانم مسنی که بدو ورود با او روبرو شده ام اجازه ورود می خواهد وارد اتاق می شود . سبد میوه ا

در دستانش دارد انباشته ا زالو های زرد کتانی و خوشه های سبز انگور مشغول پذیرایی می شود . خانم جوان در 

 حین صرف میوه خطاب به من می گوید : پدر شما این دفتر چه را از ان خانه قدیمی پیداکره اند /

 بله توی یکی از باغچه ها .

 ا برای خانم بزرگ است .چطور متوجه شدید که این دفترچه و عکس ه

راستش را بخواید توی ذهنم احتمال خیلی ضعیفی از این موضوع داشتم فکر کردم اول به ان خانه قدیمی سر بزنم 

شاید بتوانم انجا جوابم را بگیرم ولی بیشتتر متاثر شدم و خیلی متاسف از اینکه ساختمان و این بنای قدیمی و زیبا 

. با این حال با خود گفتم . شاید با تحویل دادن این ورقها چیزی دستگیرم شود و این  بوسیله قنات فرو ریخته است

مساله را بهانه کردم و مزاحم شما شدم و خیلی خوشحالم که خانم بزرگ را می بینم در صورتی که اصال تصور دیدن 

 خانم بزرگ را نداشتم و نمی دانستم این اوراق برای ایشان است .

 ی در این نوشتها وجود داشته که شما را به اینجا کشانده است .حتما چیز جالب

 بله واقعا این نوشته ها مرا مجذوب خود کرده بود.

 با این اوصاف خیلی دلم می خواهد من هم از این موضوع باخبر شوم فکر می کنم جالب باشد .

 نیده ام مامان بزرگ .سپس رو به خانم بزرگ می گوید .تا حاال چیزی از خاطرات جوانی شما نش

بانو اب دهانش را قورت می دهد و می گوید : بله تا حاال درباره گذشته ام حرفی نزده ام خاطرات تلخ هر چه محفوظ 

 بماند دخترم بهتر است چرا خاطراتی که مدتی باعث عذاب روحی من شده عزیزم بخواهد وقت شما را خراب کند .

 خواهش می کنم مامان بزرگ .

و خانم جوان اصرار می کنیم و خواهان شنیدن خاطراتش . او وقتی اصرار و پافشاری ما را می بیند می گوید : من 

بسیار خب از خاطرات گذشته برایتان می گویم شاید از این بار سنگین و راز پنهانی که سالهاست بر دوش من و 

 خاک است کمی بکاهم

الت مجهول شما بدهم و شما را روشن کنم مجبورم زمینه الزم را به شما ستوده خانم برای اینکه پاسخ درستی به سوا

. 1311بدهم و این زمینه فقط در گذشته ام پنهان است. گذشته ای که پرا ز خاطرات است و بر می گردد به سال 

ا خان سالی که رض 11و  13سالهایی که وضع مملکت اشفته بود و اگر بخواهیم دقیق تر حساب کنیم بین سالهای 

قانون کشف حجاب را تصویب کرد و کشف حجاب را از پشت پرده بیرون انداخت و ان را عمومی خواند . ان زمان 

یا شاید خیلی جوان تر . انقدر جوان که خوب و بد را از یکدیگر  11من خیلی جوان بودم خیلی جوانتر از شما حدود 

اوضاع مملکت کامال بهم ریخته بود . از یک طرف جنگ تشخیص نمی دادم . خام و بدون تجربه . در این دوران 

جهانی و جار و جنجالهایش در دنیا و ترس مردم از هجوم اجنبی ها و ضعف کشور و زا طرف دیگر اقدامات رضا خان 

در جهت مدرن سازی مملکت . او فرهنگی را در ایران ایجاد کرده بود که منجر شده بود اکثریت مردم به سنتها و 

خود دیگر توجهی نداشته باشند . چخ وضعی شده بود تار و پود مملکت از هم جدا شده بود . فرهنگ غلط فرهنگ 
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مثل علف هرز همه جا روئیده بود . ضربه بیشتر شامل حال جوانان می شد . جوانانی که بین دو فرهنگ مانده بودند . 

و بیشتر وقت خود را در خواب خر گوشی می دیگر خود را نمی شناختند . سنت های خود را فراموش کرده بودند 

گذراندند . با یه وجود امدن محل های کثیفی چون شراب فروشیها و کاباره ها که به یک باره در خیابان ها سبز شده 

بودند خواه ناخواه جوانان ما فاسد شده بودند و دیگر میلی به شناخت خود نداشتند . گرایشهای خاصی بین انان 

ود که گاه حتی این گرایش برایشان قابل هضم نبود . یکی از بدترین تجددهای رضا شاه در این زمان بوجود امده ب

اتخاذ تصمیم به تغییرات اجباری البسه سنتی بود . به امر ان ملعون سرپوشهای سنتی که مظهر عقب ماندگی مردن 

سالها به ان خو داشتند کاله پهلوی رسم شد . ایرانی بود کنار گذارده شد و به جای کاله های پشمی و نمدی که مردها 

همچنین در مورد زنان نیز بعد از کشف حجاب زنان مجبور شدند به جای چادر و سرپوشهای اسالمی کاله اروپایی به 

 11سر بگذارند . از همه بدتر زیر پا گذاشتن حرمت و اقتدار مکان ها ی مقدس بود. او به بیانات و سخنرانی کهدر 

داشت مخصوصا در مورد کشف حجاب ،عنوان این قانون را برای ترقی جامعه و شرکت زنان در  1311دی 

 اختیارات مملکت و همپای انان با مردان دانست .

در این زمان من در خانواده ای زندیگی می کردم که کامال با این فرهنگ جدید مطابقت داشت و من خواسته و 

 و زندگی می گذراندم . ناخواسته با این فرهنگ رشد می کردم

پددرم روحش شاد . اقا مسعود خان صدر صفوی ،مردی متین و بردبار بلند نظر با وقار و قابل احترام بود که رد ان 

زمان به علت داشتن موقعیت و تحصیالت مرتبه واالیی در اجتماع داشتند ولی به دلیل گناه ازدواج با مادرم که 

طرد شده بود . پدرم در خانه ای کامال مذهبی پا به دنیا گذاشته و در یکی از  دختری روسی بود از خانواده اش

خانواده های متدین روزگار تربیت شده بود . بعد از اتمام دوره دبیرستان به پیشنهاد پدرش برای تحصیل چند سالی 

د . در مشغول به کار شبه انگلیس رفته و بالفاصله بعد از اتمام تحصیالتش به ایران بازگشت و در سفارت روس 

سفارت با زنی اشنا شد که هیچ کس فکر نمی کرد پدرم در چنین مقام و منزلتی با زنی ازدواج کند که عالوه بر 

خارجی بودنش . فرهنگ و مذهب متضادی با پدرم داشته باشد . این ازدواج ناجور همه را در بهت فرو برد و محکم و 

حاضر شده بود به خاطر همسر مورد عالقه اش از خانواده طرد شود و بالفاصله  قرص در برابر همه ایستاد . او حتی

پدرش او را فرزندی ناخلف خواند و رابطه پدر م با همه اعضای خانواده اش قطع شد . بارها پدرم سعی کرد و زا 

ا سالها از اصل و خانواده اش درخواست کرد کدورت ها را کنار بگذارند ولی این مساله حاد هیچ وقت حل نشد . م

نسب خود دور بودیم تنها چیزی که برایمان زنده مانده بود اسم و رسم پر اواره خاندان صدر صفوی بود که ما را به 

پدر پدرم بزرگ خاندان صد صفوی که یکی از شاهزاده های  1311انها مرتبط می ساخت تا اینکه در تابستان 

 د درگذشت .قدیمی و از خانواده ای پر نام و اوازه بو

از رف خانواده پدرم طوماری بلند باالیی برای او نوشتند و او را از مرگ پدرش با خبر کردند . پدرم بی طاقت بعد از 

این همه سال دوری از خانواده دست من و مادرم را گرفت و راهی خانه خواهرش شدیم . با اینکه با نامه ای بلند باال 

اسم سوگواری اقا بزرگ شرکت کند با این حال پدرم شک داشت خانواده اش ما را از پدرم دعوت شده بود تا در مر

 بپذیرند . این حدس پدرم خیلی زود خود را نشان داد و واقعیتهای که برایم تاریک بود روشن کرد .

یز همراه موقع ورود ما به خانه عمه خانم اول کمب اهل خانه دست دست کردند انگار انتظار نداشتند پدرم ما را ن

خودش بیاورد بعد زا کلی انتظار توی حیاط خانه من و مادرم یک طرف پدرم و عمه خانم طرف دیگر .عمه خانم پیچه 

روی صورتش زده بود و قیافه اش معلوم نبود . دائم سر تکان می داد و رو به پدرم می گفت : دستت درد نکند این 
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چند روز از مرگ خدا بیامرز بگذرد کفنش خشک شود و بعداٌ  بود جواب محبتهای اقاجان . حداقل صبر یم کردی

 دست اهل و عیالت را می گرفتی و با این سر ووضع می اوردی اخر این چه وضعیه ؟

پدرم با لحنی دردمند گفت : یواش خواهر می شنوند . ناراحت می شوند . مگر چه سر و وضعی دارند ؟ لباسهایشان 

 که مناسب است .

ورد اول اخالق عمه خانم دستم امد . خوب من و مادرم را چزاند . عمه خانم زن تند و عصبی بود وای به از همان برخ

 حال کسی که زا چشمش می افتاد پدرم مستاصل نگاهی به ما انداخت . و گفت : کمی صبر کنید .

 ال عمه خانم وارد ساختمان شد . درما ناچارا گوشه یا از حیا ط کنار مطبخ زیر سایه پیشامده ان ایستادیم پدرم به دنب

استانه در وردی ساختمان عمه خانم اهی کشید و گفت : خان داداش به روح اقاجان قسم با وضعی که انها را اوردی 

ابروی ما توی دهکده کن می رود . هر چه باشد شما برادر ما هستید . اقاجان به جز شما پسر دیگه ای نداشت . خوب 

کده کن مثل تهران بی در و پیکر نیست . همه همدیگر را می شناسند . از بقال و چقال تا ارباب و یم دانی که اهل ده

کدخدا تنشان یم خارد برای حرف مفت زدن . من تنها برای وصیت اقاجان بود که خبرت کردم واال پیغام نیم دادم 

غام می دادم بیایی ارث و میراث را بگیری . می گذاشتم تا موقعی که مباشر وصیت نامه اقاجان را باز کنند ان وقت پی

با یان اوضاع ناجور احوال ادم زهرمار یم شود . اگر می دانستم با یان ظاهر جلف اهل و عیالت را می اوری . پشت 

 دستم را داغ می کردم که به شما خبر بدهم .

ه کاری به اهل و عیال من دارند . پدرم که از دست خواهر ش کالفه شده بود گفت : اینقدر سخت نگیر اهالی کن چ

 قرار نیست که در دهکده کن مانور نظامی بدهند .

عمه خانم جیغی کشید : واه من هر چه می گویم تو جور دیگری جواب مرا می دهی . قباحت دارد تا حاال دیدی من 

ه بخدا برادر من اهالی کن این چادر و پیچه را حتی این پیچه سفید را در مقابل نوکرها از صورتم پس زده باشم ن

چشمشان به ما ست ببینند ما چکار می کنیم . االن چند وقتی است از کشف حجاب رضاخان می گذرد کثیری از 

زندهای تهران بدون حجاب رفت و امد می کنند ولی زنهای دهکده کن با حجاب کامل رفت و امد می کنند. حاال زن 

ن شوندن به پیر !به پیغمبر !مردم ما را مسخره می کنند. حداقل به انها می و دختر تو یم خواهند بدون حجاب وارد ک

 گفتی یک چارقد روی سرشان بیندازند . خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو .

مثل اینکه حق با عمه خانم بود هیچ کاری هم نمی شد کرد . جر و بحث همچنان ادامه داشت . فرنگیس خواهر دیگر 

در استراق سمع می کردند دلشان به حال ما سوخت . عمه فرنگیس به اقا میرزا احمد . اشپز  پدرم و خاتون پشت

مطبخ دستور داد برای ما لیوانی شربت بیاورد . اقا میرزا احمد شالن شالن لیوان شربت خنکی از مبخ اورد و خیلی 

 سرد و بی تفاوت به دست ما داد . چله تابستان بود و هوا گرم .

س از ترس عمه خانم جرات نیم کرد به ما نزدیک شود . عاقبت دو تا چادر کلوش مشکی از صندوقخانه عمه فرنگی

در اوردند و موافقت شد ما چادر روی سر بیندازیم . ان وقت بعد زا جر و بحث داد و هوارهای عمه خانم و اهانتهای 

م . پدرم اتو مبیل سیاه رنگش را کنج حیاط واضحش نسبت به ما همه اهل خانه از نوکر و چاکر راهی دهکده کن شدی

 خلوت عمه خانم پارک کرد .

کاسکه های شیک و براق با اسبهای جوان پشت سر هم در حال حرکت بودند . بر طاق هر کالسکه پارچه مشکی 

ر دکشیده و پرچمی سبز به نشانه سید بودن مرده و خانواده عزادارش روی دسته های کالسکه علم کرده بودند . 
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یکی از کالسکه ها عمه خانم و عمه فرنگیس من و مادر و پدرم در کالسکه بعدی خاتون و اقا میرزا احمد و مباشر اقا 

 بزرگ و بقیه هم در کالسکه های دیگر سوار شدند .

کروکی کالسکه را کشیده بودند . عمه فرنگیس کنار من نشسته بود . و پدرم نزد عمه خانم . عمه خانم به یاد 

اطرات گذشته هق هق می کرد و با مویه نام اقا بزرگ را می برد و بر سینه می کوفت . زیر پیچه نه قیافه عمه خ

بزرگ پیدا بود نه عمه کوچک هنوز قیافه انها را ندیده بودم . مادرم یک دست لباس مشکی به رسم راهبان مسیحی 

از همدردی کند . با یان لباس بلند و ضخیم و ان چادر پوشیده بود . با یان پوشش خواسته بود با خانواده پدرم ابر

کلوش و سنگین انگار خود را در عذاب می دید . کمی جابه جا شد . لبخندی زدم . از نگاهش حال و احساسش را 

درک کردم . بعد زا چند سال دوری و طرد شدن از فامیل شوهر با چنین استقبال سردی مواجه شده بودو . دستش را 

 ه احساس غریبی نکند . لبخند محزونی زد و دستش را روی دستم گذاشت . گرفتم ک

از بس جاده ناهموار بود توی کالسکه تمام بدنم کوفته شده بود صدای یکنواختی باتاالق و تولوق پای اسبها ایجاد 

ه لحن تند و گزند شده بود انگار کاروانی بزرگ تو جاده در حال حرکت بود . بعد از یک سکوت طوالنی عمه خانم با

 ای به حرف امد : دختر چادرت را بکش توی صورتت .

 

به خودم امدم با من بود ؟ اخه کسی داخل کالسکه نبود که بخواهم از او رو بگیرم . این زن انگار خوش داشت بهانه 

نرا به نیش دندان بگیرد و باز بان تند حرف بزند . چادر سیاه رنگ را به زحمت روی سرم جابه جا کردم و گوشه ا

کشیدم . خواستم اعتراض کنم ولی قبال پدرم سفارش کرده بود احترام عمه خانم را نگهداریم . من و مادرم هم چاره 

ای نداشتیم . جز اینکه گوش به فرمان باشیم تا جنجال به پا نشود . بعد از طی مسافتی سورچی زمام دهنه اسبها را 

ین پرید و در کالسکه را باز کرد . عمه خانم اول پیاده شد سپس مادرم . عمه کشید و خیلی سریع از کالسکه پای

فرنگیس زودتر از من پیاده شد . کمک کرد و زا زیر چادر دستم را گرفت تا زا پلکان کالسکه پایین بیایم . با یانکه 

فشار مالیم همه خانواده  چهره اش را نیم دیدم ولی فشار مالیم دستش نوید صمیمیت می داد . احساس کردم با یان

 اقابزرگ از ما تنفر ندارند .

چند نفر مرد سیاه پوش با سبیلهای تابیده قاجاری . صورت های سرخ و خشن پنجه های ضمخت و زحمت کشیده با 

اخالق ساده و بی ریا به استقبال امدند انگار رعیت های اقا بزرگ بودند همه یک قاب دستمال یزدی به دست . مهیای 

شک ریختن بودند و مدام دستمال را به چشمهایشان نزدیک می کردند . یکی از انها با صدای کلفت تر از سبیلش ا

 گفت : خانم بزرگ غم اخرتان باشد عمر اقا پای شما و خانواده .

عمه خانم در برابر استقبال و همدردی رعیت ها کالمی نگفت . خاموش و ساکت همچنان به طرف دهکده پیش می 

 فت و ما هم پشت سراو به فرمان او.ر

کم کم جمعیت زیاد شد . نمی توانستم به اراف نگاه کنم . کوچه های خاکی و باریک با یدوارهای بلند قلعه مانند را 

پشت سر گذاشتیم . زیر ان چادر و پیچه فقط این را فهمیدم کهدهکده کن به علت داشتن کوچه های تنگ و باریک 

از کوچه ها غیر ممکن بود پس کالسکه ها را کنار میدانگاهی پار کردندن .مقابل یک خانه بزرگ رد شدن کالسکه ها 

با درهای چوبی عظیم جمعیت متوقف شد . صدای بلند قران به گوش می رسید . چند نفر مال داخل خانه قران می 

االنی به وسعت اسب گذشتیم تا به صحن خواندند . از زیر چادر نگاهی به داالن خانه انداختم تاریک بود . از دو سه د
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حیا رسیدیم . کنار مادرم خزیدم شلوغ بود صدای گریه صدای دنگ دنگ همه جور صدایی می امد . با و رود ما 

 صداها به کلی خوابید بجز صدای قاریها ی قران .

الل است از ته دل جیغ  عمه خانم که تا ان موقع ساکت بود و نظق نیم زد . و هر کس نیم دانست فکر یم کرد او

گوشخراشی کشید و نقش بر زمین شد و چادرش عین خیمه اطرافش را گرفت . همه اطرافش را گرفتند . مادرم از 

 ترس و افتادن عمه خانم شوکه شد و ناخوداگاه جیغ کشید و به رف عمه خانم دوید . یکی فریاد زد : اب بیاورید .

 . دیگری گفت : خانم بزرگ غش کرده است

یک دوید و کیم کاهگل اورد و زیر دماغ خانم گرفت . و دیگری گالب اورد و دیگری یک قدح شربت نعنا . عجب 

وضعی شده بود . همه گیج شده بودند و دست و پای خود را گم کرده بودند . مادرم کمی ترسید ه بود. برایش 

م از مرده یم ترسید و همیشه بعد از برگشت عجیب بود من و مادرم کمتر می شد در عزاداری شرکت کنیم . مادر

مجلس عزا تا چند روز دل اشوب می شد و حال با یان رفتارها رنگش پریده بود . دلم به حال مادرم سوخت او را در 

اغوش کشیدم . بیبچاره مثل بید مجنون می لرزید . خانم ریز میزه ای عصای دست عمه خانم شد . او را در اغوش 

 شان به داخل ساختمان برد .کشید و کشان ک

جمعیت با گفتن صلوات از پله ها باال رفتند و پشت سر جمعیت سینی های خرما حلوا و شربت و یموه بود که بق طبق 

از سردابی بیرون می امد و برای پذیرایی به داخل ساختمان اصلی برده می شد . همه رفتند حتی عمه فرنگیس و 

 پدرم ما تنها ماندیم .

زدحام حیاط کمی کاسته شد . زنها چادر نماز به کمر بسته مشغول کار بودند و مردها دیگ ها و ظرفهای بزرگ جا از ا

به جا می کردند . گاهی اوقات زیر چشمی به ما نگاهی یم کردند و دوباره مشغول کار خود می شدند . یک لحه 

ود . ترس را در چشمهای من و مادرم دیده بود دستی روی شانه هایم سنگینی به عقب برگشتم نگاهش کردم پدرم ب

 مادرم گفت : 

 حاال چه کنیم کاش نمی امدیم تقصیر شماست شازدی . -

 گفتم : بله پاپا کاش نمی امدیم اینجا همه چیز عجیب و غریب است . -

 شانه های پدرم ارام تکان می خورد انگار گریه می کرد اشک از چشمهایش برگرفت و گفت 

ر است با فرنگیس خانم همراه شوید شما را به اندرونی می برد می دانم در چه وضعیتی هستند ولی بهت -

 شرمنده کمی تحمل کنید .

عمه فرنگیس به دنبالمان امد و با راهنمائی او وارد سالن بزرگی شدیم . همه جا سیاه پوش بود . تمام زنهایی که در 

ند و هق هق گریه می کردند . مالی سید پیری لباده به تن گوشه مجلس سالن نشسته بودند چادر سیاه به سر داشت

کز کرده بود و با صدای مخصوص به خودش روضه یم خواند و هر بار نام ائمه یا اولیاء اهار را که می اورد کل مجلس 

 به ذکر صلوات بلند می شد .

ت می کردم . فردی که نم دانست چه عقاید و چقدر مراسم برایم عجیب بود بار اولی بود که در چیننی مراسمی شرک

رسومی دارد چور می توانست این همه شلوغی را تحمل کند. پیرمرد یک نفس روضه می خواند و زنان با گریه ارام او 

را همراهی می کردند . چند ساعتی گذشت . پیرمرد روضه اش را تمام کرد و دعا گویان از سالن بیرون رفت . 

شد . احساس کردم پایم از بی تحریک چالق شده است . سنگینیش طاقتم را ربوده بود . اهی مجلس کم کم خلوت 
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کشیدم . نفسی را که درون سینه ام حبس شده بود بیرون دادم . فرصت را غنیمت شمردم پاهایم را دراز کردم . 

  21مادرم نیز همین کار را کرد . کسی به کسی نبود همه مشغول کار خود بود ند . 

دم دمای غروب بود نه تاریک نهروشن امیزه ای از سیاهی و سپیدی گرگ و میش گونه بوی خشت نم خورده به 

مشام می رسید همراه بوی چند غذای طبخ دشه اشتها را بدجوری غلغلک می داد . دلم مالش می رفت . اهل خانه 

د . مادرم تا انجا که یم توانست حرف نمی زد و دائم در رفت و امد بودند . نگاهی به مادرم انداختم . ساکت نشسته بو

سعی می کرد نسبت به برخوردها و جریانهایی که می گذشت ارامش داشته باشد . پدرم در چهارچوب در ظاهر شد . 

گونه هایش پف کرده بود معلوم بود خیلی گریه کرده است . با بی قراری گفتم : پاپا مجلس ختم تمام شد یا نه ؟ چه 

 ی گردیم واقعا خسته شدیم اینطور نیست مامان ؟موقع برم

 مادرم با لهجه ای که به سختی به فارسی شباهت داشت گفت : پروین راست یم گوید واقعا خسته شدیم . 

پدرم سری تکان داد و گفت : اینطور که نمی شود ما باید چند روز اینجا باشیم تازه می خواهم شما را با خانواده ام 

بلند شوید موقع مناسبی است دوری ها کنار گذاشته شود . مخم صوت کشید. چند روز !خدا رحم کند . اشنا کنم . 

ناامید به مادرم نگریستم . مادرم قری به گردن داد و چشم و ابرو شیطونش راچب و راست کرد و گفت : ناچاریم . 

 حرف شازدی برو برگشت ندارد .

یا به اسم کوچک صدا نمی کرد اصطالح شازدی را به  "اقا  "پر کن مثل  مادرم هیچ وقت پدرم را با نامهای دهان

خاطر شاهزاده بودنش بکار می برد زیرا پدرم از یک خانواده بسیار قدیمی بود که ریشه خانوادگیش به سلسله 

 صفویه ختم می شد .

 نم .پدرم ابرویش را باال برد و با تبسم شیرینی گفت : همییشه مرا شرمنده می کنی خا

این جمله کوتاه تکیه کالم پدرم بود که هیچ وقت در برابر مهربانی هایش از دهانش نمی افتاد بعد ادامه داد : فقط 

دلم یم خواهد چند روز ی تحمل کنید ما به زودی به خانه بر می گردیم . هر چه باشد نمی توانیم احترام را زیر پا 

 بگذاریم .

. کلفتها و نوکرها کنار حوض بزرگ که اطراف ان پر از گلدان های گل بود حلقه زده و توی حیاط چه بیا و برویی بود 

مشغول کار بودند . چه حیاطی !دست کمی از یک باغ نداشت . چه زیبایی خیره کننده ای داشت که موقع ورود به 

 تهای انار کوتاه قد مثلدلیل صدای زیاد متوجه ان نشده بودم .پیچکهای درهم اطلسی بوته های سوسن و یاس و درخ

سر بازخانه رضاخاین صف کشیده بودند و سنگینی خوشه های نارس مو . درختها را به زیر کشیده بود . بوی تازگی و 

 شادابی فضا را پر کرده بود .

ر الپشت در تاالر که جدا از قسمت اصلی ساختمان ایستادیم . پدرم اجازه ورود خواست و ما با یک اشاره او وارد تا

شدیم . دور تا دور تاالر نشسته بودند . چهره خانمها زیر پیچه بود نمی شد تشخیص داد که چهره چه کسی زیر این 

پیچه هاست . اطراف تاالر با یک سلیقه خاص ایرانی اراسته شده بود . اتاق تقریبا بزرگی بود مفروش به فرشهای 

که بیننده را به یاد هنر ماندگار ایرانی می انداخت . خوش رنگی و منقوش به نقشهای زیبای کاشان و تبریز 

خرسکهای ابریشمی و مخده ها کنار دیوار چیده شده بودند . درون چند طاقچه چراغ الله های قدیمی در چند رنگ 

محفل را روشن می کرد . قاب عکس بزرگی روبروی در ورودی زده شده بوود به اندازه قد یک ادم متوسط مردی 

فنگ شکاری و سبیلهای بلند و اویزان ایستاده بودو . با اولین نگاه فهمیدم عکس اقا بزرگ است . چشمان تکیه بر ت

سرد و مغرورانه اش نمایش غریبی داشت . چقدر پدرم شبیه اقا بزرگ بود . از نظر قیافه مو نیم زد . کاش این مرد 
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ایرانی . از همان شازده های قدیمی با همان خلق و  را زماین که زنده بود . می توانستم ببینم نمونه کامل یک مرد

خوی اصیل ایرانی . ولی صد حیف چشمان من به مردهایی افتاده بود که فراموش شده تاریخ خود بودند و فرهنگ و 

سنت خود را زیر استبداد رضاخانی از دست داده و تبدیل به مردانی شده بودند که هویتشان نامشخص و زیر یوغ 

بدیل به کالغی شده بودند که راه رفتن خود را نیز فراموش کرده بودند . با ورود ما همه به همهمه در دوگانگی ت

امدند ولی هیچ کدامشان از جایشان تکان نخوردنند انگار چیزی از ما طلبکار بودند که اینچنین سنگین نشسته بودند 

چقدر زیباست !هزار ماشاءاهلل دختر اقا مسعود اولین جمله ای که شنیدم و به گوش رسید : خدای من چه دختری !

 خان هم بد نیست .

گوشهایم را تیز تر و قامتم را راست کردم . تمام این جمله ها برایم تکراری بود . بارها از زبان این و ان شنیده بودم 

م . من و مادر کنار دیوار اما در میان این جمع تعریف کردن از من کمی غیر منتظره به نظر می رسید . با راهنمایی پدر

نزدیک در خروجی پشت به پشتی نشستیم . مردهایی که داخل تاالر بودند یکی یکی اجازه خواستند و بیرون رفتند . 

سکوت محض غوغا یم کرد نمی دانستم زیر این پیچه های سیاه و سفید چه نگاههایی متوجه ماست و چه انتظاری از 

 که به زور از حنجره یا بیرون می امد گفت : خاتون شما هم بفرمایید بیرون .ما دارند ناگهان صدای خش داری 

زنی میانسال چادرش را جمع کرد و گوش به فرمان او از تاالر بیرون رفت . از لحن خشک و بی روحش فهمیدم 

در گوش فرد بغلی  صاحب حنجره عمه خانم است . پیچه ها باال رفت تا این ساعت قیافه عمه خانم را ندیده بودم . او

پچ پچ می کرد که بعدا فهیمدم یکی از دخترهای عمه خانم است . سپس نگاهش را به طرف من و پدر و مادرم 

دوخت .با باال رفتن پیچه ها و کنار رفتن چادرها مالحت و زیبایی که فکر شرا نمی کردم نمایان شد . مبهوت ماندم با 

نداشتم چنین چهره خوبرو و جذابی پشت این پیچه باشد صورتی تکیده گونه برخوردی که عمه خانم با ما داشت باور 

های درشت و برجسته و سفید چشمهای میشی و مژگانی مشکی ابروهای کشیده و هاللی و پیوسته و لبانی که لب 

د جواین و نویپایینی گوشتالودتر از لب باالیی بود عمه خانم بزرگتر از پدرم بود ولی هنوز چهره اش جوان و سرزنده 

 ابدی را می داد. 

تنها مردی که در تاالر باقی ماند پدرم بودو و خانمهای محترمه که در مقابل ما سوگوار خیمه زده بودند دخترهای 

 عمه بزرگ . عمه فرنگیس . خاله و عمه هیا پدرم و فامیلهای دور و نزدیک .

خته بودند چشمهایشان پیاله خون شده بود و گودی چهره ها اندوهگین و غمزده و اشفته بود . از بس اشک ری

چشمهایشان مثل بختک منظره غمینی داشت . این اولین اشنایی ما با خانواده پدرم بود . در طی چند روزی که در 

خانه اقا بزرگ مرحومم بودیم به وضوح دریافتم که عمه زاده ها دل خوشی از ما ندارند و زا بودن ما راضی نیستند 

ی من نگاه بی اعتنا و سرد انها اهمیتی نداشت . دنبال کار خود بودم . جای جای این خانه برایم تازگی داشت ولی با

انگار وارد موزه شده بودم . بررسی و کنجکاوی در این خانه برایم شیرین بود . اقا بزرگ در هر اتاقش یک 

تر ی شکاریش بود و از همه جالب تکلکسیون داشت کلکسیونهای مختلف محبوبترین کلکسیونش جمع تفنگها

سرهای تاکسیدرمی شده حیواناتی که خودش شکار کرده بود . اما مادر بیچاره ام کمی در عذاب بود . کنایه . طعنه 

نگاه هیا معنی دار و نیشخند که ان هم با وساطت پدر م حل بود. ما تافته جدا بافتهای بودیم برای انها بیگانه . هر چه 

 مسعود خان یک فرنگی بود که علیرغم مخالفت پدرش که خان دهکده کن بود با او ازدواج کرده بوود .بود زن اقا 

مادرم یکی از بازماندگان خاندان اشرافی روسیه بود که توانسته بود قبل از بهم ریختن رژِم تزاری با بستگانش به 

مادرش را از دست می دهد و در دیار غربت تنها  ایران پناه بیاورد و جان سالم در برد . خیلی زود در غربت پدر و
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همدم او دایه پیرش بوده است . اشرافیت به خوبی در چهره اش خوانده می شد حرکات و رفتار خاصی داشت که 

برازنده یک شاهزاده خانم بود و با حفظ رفتارش در این وهله زندگی شاید می خواست بگوید کاش گوشه ای از 

چشم دیده بودید و با وضع غمناک و اسفباری که برایم رقم می زنید مقایسه می کردید . در زندگی گذشته مرا به 

اصل مادرش فرانسوی و پدرش روس بود . به زبانهای روسی فرانسوی انگلیسی و عربی تسلط کامل و با این توانایی 

ازدواج انها یم شود اما زبان در کارهای پدرم دخالت داشت منشی مخصوص پددرم می شود که بعد از مدتی منجر به 

 فارسی را به راحتی نمی توانست تکلم کند و لهجه اش شیرینی خاصی پیدا می کرد .

جالب بود این صفات مادرم و کلمه فرنگی غول بی شاخ و دمی بود که به نظر همه وحشتناک می اممد و ناگزیر 

 وشت بودیم طرد شده بودیم .چندین سال از کسانی که جوهر وجودشان بودیم و از یک خون و گ

روز قبل از شب هفت اقا بزرگ با شایستگی تمام اهل خانواده روزانه مزار و خاک ان مرحوم شدند . همه 

دستمالهایشان را به بینی هایشان چسبانده بودند و مهیای پاک کردن قطره های اشک هایی بودند که هرگز نمی امد 

را به سینه می زد اشک نمی ریخت و خیلی خونسرد به درختی تکیه داده بود  حتی عمه خانم که انقدر سنگ اقا بزرگ

 و یکی بادش می زد تنها پدرم بود که هنوز اشک می ریخت .

بعد از شب هفت اقا بزرگ و پایان گرفتن مراسم عزاداری قرار شد وصیت نامه باز شود. مباشر اقا بزرگ مردی 

و دراز که هر وقت نگاهش می کردم یاد مداد می افتادم .اصال به قیافه  شصت و دو سه ساله ای بود با هیکل نحیف

اش نمی خورد در میان چنین جمعی باشد . بیشتر شبیه میرزا بنویسها و عریضه نویسها بود تا مباشر اقا بزرگ . ولی 

ک ته استکان معلوم بود مردی زیرک و هوشیار بود که تمام حساب و کتابهای اقا بزرگ را در دست داشت . عین

درشتی روی بینی عقابیش قرار داشت که با حرکت صورت الغرش سر می خورد و پایین می امد و بنده خدا 

 مجبورمی شد مدام انرا جابه جا کند . ادم کم حرفی بود اگر کسی از او سوالی می کرد جواب می داد .

وی صندلی نشست بادی از بینی بیرون دادو صندلی اوردند باالی مجلس گذاشتند . مباشر قبایش را جمع کرد و ر

گفت : خدمت حضار عرض کننم وصیت نامه اقا بزرگ قرار بود دو روز بعد از فوت مرحوم باز شود ولی به اصرار 

 خانم بزرگ و نبود اقا مسعود به تاخیر افتاد . امیدوارم روح ایشان شاد و خاکش بقای عمر شما فرزندان باشد .

هزار نخ و کاغذ به ان پیچیده بود باز کرد و مقابل چشمانش گذاشت با دست راست عینکش را  سپس بسته ای را که

ریو بینی جابه جا و لحظه ای مکث کرد . ان وقت نگاهی به جمع انداخت و تک تک افراد را حاضر و غیاب کرد و 

 گفت : انگار یکی از وارثین غایب است . 

تند و به دنبال فرد غائب بودند که عمه خانم گفت : نه مباشر همه حاضر همه نگاه پرسشجویانه به یکدیگر انداخ

هستند اقا مسعود خان هم که امدند . مباشر عینکش را روی بینی باال انداخت . جواب داد : عرض کنم که صولت خان 

 نوه بزرگ صدرالدوله تشریف ندارند ؟

 وکیلم .عمه خانم گفت : خیر ایشان نیامده اند من از طرف ایشان 

 نه بد شد تا خود ایشان نباشند حق باز کردن وصیت نامه را ندارم .

عمه خانم جواب داد : حاال نمی شود بدون او وصیت نامه باز شود نمی شوود مردم را معل یک نفر گذاشت می 

 خواهند به سر زندگیشان برگردند .
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لی همچنان ساکت نشسته بود و چیزی در مقابل زبان تیز منظورش از مردم ما بودیم . پدرم نیم نگاهی به او انداخت و

این زن نگفت اما مباشر جواب داد : عرض کنم تا ایشان نباشند وصیت نامه باز نمی شود به هر حال ایشان یکی از 

 وراث هستند وجود ایشان الزم است .

مه دیگری استفاده کند .مجلس مباشر پیوسته با واژه عرض کنم و عرض کردم حرفش را می زد و محال بود از کل

ساکت بود ساکت تر شد ولی این سکوت چندان ول نکشید و تبدیل به یک همهمه عظیم شد . مباشر وسایلش را 

جمع کرد و از مجلس بیرون رفت . یک لحظه متوجه قیلفه عمه خانم شدم . برق شادی از چشمانش می درخشید . 

ود که اینچنین خوشحال بود . در گوشه ای خلوت کنار پدرم خزیدم شاید تمام ثروت اقا بزرگ به پسرش رسیده ب

 گفتم : پسر عمه خانم مگر در عزاداری شرکت نکرده اند ؟

 چرا ؟---نه 

 نمی دانم حتما کارش مهمتر از شرکت در عزاداری بوده است .

 ه بدهید مزاجمت را کم کنیم .بعد از ختم جلسه و رفتن حضار پدرم نزد عمه خانم رفت و گفت : خان باجی اگر اجاز

عمه خانم که زا بودن ما زیاد خوشحال نبود و با حرکتش نفرت خود را نشان می داد گفت : می توانید ولی بهتر است 

امشب را بمانید تا ببینم صولت خان تشریف می اورند یا نه . باالخره اهالی ده چشمشان به این تکه کاغذ است ببینند 

 ینها را به دست می گیرد و چه کسی می خواهد ارباب بشود .چه کسی مالکیت زم

ناامید باز مجبور به ماندن شدیم دلمی م خواست هرچه زودتر به خانه برمی گشتیم تا زا نگاههایی که با ما حرف می 

 یم .اشزدند شما از این خانواده نیستند از این ریشه و بن نیستند چویی فرعی هستید که از رود جداست در امان ب

با رسیدن غروب که نم نم خوش باران را به همراه داشت دهکده کن بوی خشت نم خورده می داد نوری کم رنگ از 

ستارگان که در ال به الی ابرهای سیاه و دودی رنگ قایم موشک بازی می کردند و صدای موذن که با نفس خوشی 

م دیرینه این خانه نماز جماعت در یکی از اتاقهای بزرگ می خواند فضا را جذاب و دلنشین می ساخت . با رسم و رسو

برگزار می شد خانمها با چادر سفید یکدست پشت سر اقایان چه جلوه با شکوهی !در این موقع من و مادرم در اتاق 

 دیگری می نشستیم و پدرم همراه جماعت به نماز می ایستاد .

کرده بودند که هر کدام به دین خود باشند عیسی به دین خود  مادرم مسیحی بود و در زمان ازدواج با پدرم توافق

موسی به دین خود شاید از خودتان بپرسید من چه دینی بودم ؟ پیرو کدام ائین بودم ؟ در این میان من باطل بودم 

 بدون هیچ عرفی . نه تعلمات مسیحیت نه تعلیمات اسالم هیچ کدام به من اموخته نشده بود تقریبا می شد گفت

 مذهیب نداشتم و بدون هیچ قید و بندی روزگار یم گذراندم .

بعداز نماز سفره شام اماده بوود ولی همه منتظر صولت خان بودند دیر کرده بود خبر داده بودند اومی اید ولی هر چه 

ود که ب گذشت خبری نبود. عمه خانم نگران شده بود نه اینکه نگران حال پسرش شده باشد بلکه نگران میهمان ها

همه انتظار او را می کشیدند عمه خانم دائم بی حوصله رو به مهمانها می گفت : شرمنده ام نمی دانم چرا این پسر 

 نیامد رویم سیاه .

ناهید یکی از دخترهای عمه خانم میان انتظار همه یک کاره با طعنه گفت : من هم اگر جای خان داداش بودم و تمام 

 به من می رسید برای امدن چشم و ابرو نازک می کردم .ارث و میراث اقا بزرگ 

 بعد رو به ما کرد و گفت : اخه می دانید که خان داداشم تنها پسر خانواده است .
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سپس عشوه ای مسخره امد و خودش را کنار کشید با یان بی احترایم نسبت به پدرم ار طرف دختر عمه به پدرم از 

یس اتش گرفت و جواب او را با نیشخند داد : بر حسودش لعنت کیه بخیل باشد طرف دختر عمه عزیزم . عمه فرنگ

 خاله جان . ولی این وسط چی به تو می رسد که اینهمه باال و پایین می پری .

عمه فرنگیس کوچکترین فرزند اقا بزرگ به حساب می امد که با عمه خانم و پدرم از یک مادر نبود و خواهرر ناتنی 

ی شد شیرین زبانیش زبانزد همه بود همه او را دوست داشتند با یانکه چند روز بیشتر نبود با او اشنا انها محسوب و

شده بودم او را دوست داشتم شیرین و خواستنی بود خونگرم و دمخور تنها هفت سال از من بزرگتر بود اما بازی 

 روزگار او را پخته تر نشان یم داد .

د . عمه خانم دستور دادند ما حداقل یک روز دیگر بمانیم تا صولت بیاید . مادرم بی باز ان شب صولت تشریف نیاور

تابی می کرد و اصرارداشت هر چه زودتر به خانه برگردیم ولی دیگر بای من فرقی نداشت خیلی دلم می خواست 

پدر من هم سهمی می ببینم موقع تقسیم ارث و میراث ان مرحوم در این خانه چه خبر است و چه خواهد گذشت ایا 

برد یا نه ؟ ایا از ان دهات و باغات و دشتهایی که همیشه تعریفش را می کرد چیزی به او یم رسد ؟ هر چه بود جالب 

بود حتی دیدن پس عمه خانم نیز خالی از لطف نبود و ضرر نداشت . تنها وارث این خانواده که قرار بود تمام ارث و 

 در این چند روز ان همه وصفش را شنیده بودم . میراث اقا بزرگ به او برسد و

باالجبار یک رو.ز دیگر هم ماندیم . سر ظهر صدایی نمی امد و خواب بعد از ظهر شیرین بود همه درزا کشیده بودند 

 تا چرتی بزنند افتاب نیم روزی کمی از وسط اسمان گذشته بود و تا نیمه های دیوار خود را باال کشیده بود خوابم نمی

امد . کنار حوض بزرگ روی یک پله مه به سرداب منتهی می شد نشسته بودم میرزا حسن طباخ در مطبخ مشغول 

کارش بود . مطبخ به طرز خیلی جالبی در گوشه حیاط جدا از ساختمان ساخته شده بود مبادا دود و دم ان به اهل خانه 

نگین و شکم بزرگش را می کشید و به زحمت راه می ازار برساند . او گیوه بر نوک پا کلش کلش بهس ختی هیکل س

 رفت . بنده خدا پای چپش کوهتاهتر از پای راستش بود بی تفاوتی به وجود من به سوی حوض امد .

 خسته نباشی اقا میرزا این چند روز حسابی به زحمت افتادید .

انه ای پیش گرفت و گفت : خدا میرزا نفس زنان وسایلی که در دست داشت کنار حوض گذاشت و حالت متواضع

 خیرت بدهد بابا جان هر چی خاک اقاست عمر شما باشد کاری نکردیم وظیفه بود .

سپس پیرمرد دنبال کارش درون مطبخ رفت و در عمق مطبخ گم شد . مطبخ تاریک تاریک بود چند تا پله می خورد 

م کردی مطبخ تاریک است ولی وقتی وارد مطبخ می و بعد وارد محوطه مطبخ می شدی با اینکه از نگاه اوا احساس ی

شدی با وجود پنجره هایی مشبک مانند و تابش نور از داخل این مشبکها این تاریکی محو می شد . چیزی شبیه 

کندوی زنبور عسل معماری زیبایی داشت مثل تمام خانه . ظرفهیا چینی مسی دیگ و قابلمه های زیادی را به سبک 

جای داده بودند وسایل این مطبخ یک ارتش را سرویس می داد یک چراغ بادی ته مطبخ می  خاص در یان مطبخ

سوخت انگارپستوی ته این مطبخ بود که مدام پیرمرد داخل مطبخ و پستو در رفت و امد بود از خود پرسیدم چگ.نه 

ت و اند می کند ؟ مدتی این مرد با یان دو چشم ضعیف و هیکل سنگین در یان راهروی به این تنگ و تاریکی رف

طول کشید و من همچناان به ساختمان نگاه می کردم تمام شگردهای معماری دوره صفوی را در خود داشت جنب و 

جوش خفیفی در جریان بود که برایم خیلی معنی داشت زیبا بود معماری اصیل از یک خانه ایرانی و شرقی چهار رف 

زرگ یک تاالر پذیرایی شاهنشین و جلو انها ایوانهیا وسیع قرار داشت که با باالی خانه را هشت اتاق و دو پنجدری ب

ستونهای قطور و بلند به پشت و بام وصل می شد تمام مصالحش مملو از اذوقه زمستانی طویله و اغل بریا حیوانات 
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برای ارباب و  خانگی و یک اصطبل بزرگ که به اندازه سی چهل راس اسب جا داشت و چند جور اتاق و پستو خانه

رجوع رعیت مطبخ سرداب برای گرمای تابستان و یک حوضخانه دیدنی با چند چاه کال انچه برای یک خانه اربابی 

 الزم بود این خانه بزرگ داشت .

لحظه ای احساس کردم کمرم از نشستن روی پله ها درد گرفت . جرات حرکت نداشتم انگار تنم بی حس شده بود 

م و ایستادم تا زا حالت بی حسی در ایم . از سایه ای که توی حوض اب افتاده بود و موج های تمیز به سختی بلنند شد

اب باال و پایینش می کردند فهمیدم یکی باالی سرم روی ایوان ایستاده است عمه خانم بود اصال حوصله اش را 

کرد و دهان به عیب و ایراد باز می نداشتم چشم دیدن مرا نداشت تا به من می رسید باز جویی خود را شروع می 

کرد . خود رازیر طاق سرداب کشاندم و طوری پنهان شدم که او مرا نبیند میرزا حسن دوباره از مطبخ بیرون امد و 

مبهوت نگاهم کرد . نگاهی هم به رف ساختمان انداخت . بدون اعتنا به پیرامون خود کنار پاشیر حوض مشغول 

یدم عمه خانم رفته بود . نفس عمیقی کشیدم و روی نوک پا به ساختمان برگشتم کارش شد . یواشکی سرک کش

انگار زا دست بازپرس فرار می کنم یک لحظه از وحشت قالب تهی کردم صدایی تنم را لرزاند اهسته به عقب 

خانم  هبرگشتم . عمه فرنگیس بود . گفتم : عمه جان ترسیدم فکر کردم دنیا بر سرم خراب شد احساس کردم عم

 است .

 عمه فرنگیس ریز ریز خندید و پرسید :شازده خانم چرا نخوابیدی ؟ -

 خوابم نمی برد . -

اهسته در اتاقی را که مادرم در ان خوابیده بود گشودم و یب صدا وارد شدیم در را پشت سرم بستم مادرم که خواب 

بالشت گذاشتمن . روی کف اتاق کنار مادرم دراز  نبود بالفاصله با دیدن عمه فرنگیس بلند شد . سرم را روی ناز

کشیدم . نور خورشید اتاق را در بر گرفته و روی شیشه های رنگی اتاق باال و پایین می پرید مثل اینکه او هم خوابش 

 نمی امد .

  .مادرم رو به عمه فرنگیس گفت : کاش هر چه زودتر اقا صولت تشریف بیاورند و ما مزاحمت را کم کنیم  -

عمه فرنگیس باز ریز خندید و گفت : این چه حرفیه ن داداش قدم شما روی چشم ما جای دارد . دیگر از  -

 این حرفها نزنید که من یکی ناراحت می شوم .

 ولی انگار خان باجی ناراحت است . -

ا باالخره شما هم اینج خان باجی ؟ نه بابا او ناراحت باشد ولی چیز مهمی نیست . شما خودتان را اذیت نکنید -

 حق اب و گل دارید .

ان روز عمه فرنگیس کمی از خود ش گفت و از شوهرش که یکی از ازادیخواهان مبارز و سرسخت حکومت بوده و 

چگونه بی رحمانه او را بعد از چند سال در زندان قجر به قتل رسانده بودند و حاال بیوه بود و تک و تنها زندیگ می 

د از هر جمله عمه فرنگیس یک اخه از سر دلسوزی به ان اضافه و با عمه فرنگیس همدردی می کرد و کرد مادرم بع

عمه فرنگیس اه و سوزش بیشتر یم شد . میان حرف عمه فرنگیس و صدای اخه اخه گفتن مادرم هیاهوی ورود چند 

 هایم را تیز تر کردم .نفر و صدای پای اسبها به گوش می رسید که تازه وارد صحن حیاط شده بودند گوش

 خوش امدید اقا همه منتظر شما هستند دیشب منتظر امدن شما بودند . -

 میرزا حسن کمک کن اقا از اسب پساده شود .  -

 عمه فرنگیس نگاهی به من و مادرم انداخت و گفت : صولت امد . -
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را دید زدیم چند اسب توی صحن حیاط هر دو بدون معطلی به طرف پنجره بیرون دویدیم و از پشت پنجره بیرون 

ایستاده بودند و مردی مهار اسبها را نگه داشته بود و مرید برایشان اب حوض می کشید . اسبها با کپلهای قوی خود 

توی هوا دم می چرخاندند و حشرات مزاحم را یم پراندند اما خبری از سوارهایشان نبود . عمه فرنگیس چادرش را 

برای خوش امد گویی از اتاق بیرون رفت . من و مادرم ترجیح دادیم در اتاق بمانیم در گوش روی سرش انداخت و 

 مادرم نجوا کنان گفتم : مامان اینطور که عمه فرنگیس می گفت صولت مرد خوشگذرانی است .

 ر مورد کسیمادرم چشم و ابرو روشنش را درهم کشید و گفت : پروین این چه فضولیه . به ما ربط ندارد در ضمن د

که تا به حال با او برخورد نداشتهای حق نداری اینطور قضاوت کنی . زشت است همیشه ادمها را ببین و بعد قضاوت 

 کن .

خجالت کشیدم . کلی به خودم بد و بیراه گفتم . مادرم راست می گفت نمی دانم چرا دهانم قفل و بست نداشت و هر 

خواست هر چه زودتر صولت را که انقدر دختر عمه هایم از او داد سخن می حرفی را بیجا یم زدم . خیلی دلم یم 

دادند و ده به ده مال و منال به پای او یم ریختند . ببینم کسی که ما به خاطر او چند روز معطل و در یان خانه ماندگار 

 کردم بخوابم تازه خواب شده بودیم ولی خبیر نبود هیچ کس به سراغ ما نیامد . سرم را روی بالش گذاشتم و سعی

بعد از ظهر پلکهایم را سنگین کرده بود . چند دقیقه ای گذشت همانطور که پلکهایم باعث خواب شده بود با سنگینی 

و هیاهو و غوغا از خواب بیدار شدم . اتاق بغلی بود با حال کسل از اتاق بیرون امدم . کمی چشمهایم را ماالندم . چند 

بودند پدرم یک مرد جوان خوش پوش بلند باال و زیبا اسلحه به کمر بسته با لباس شکار . چند  نفر روبرویم ایستاده

 مرد ناشناس . مادرم مباشر عمه خانم و عمه فرنگیس .

ناگهان فریاد عمه خانم از کسالت بیرونم کشاند . : خدا مرگم بدهد . دختر چادر و چاقچورت کو ؟ شرم و حیایت 

 حی حیا را خورده ابرو را قی کرده .کجاست ؟ چه دختر وقی

تا امدم به خودم بیایم و ببینم در اطرافم چه یم گذرد بد و بیرای عمه خانم نثارم شد کمی به خود نگاه کردم و در 

میان خانمهای محجبه که روی ایوان ایستاده بودند تنها من بدون پیچه و چادر بودم و این عمل باعث شده بود که 

نین داد و هوار بکشد . فریادهای عمه خانم چون بهمنی خروشان بر سرم فرود امد . مو به تنم سیخ عمه خانم اینچ

شد . میان جمع غرورم را شکست . یک لحظه تحملم را از دست دادم و ناخواسته سرم گیج رفت . روی پاهایم بند 

 نبودم . پددرم وضع مرا به خوبی فهمید و سریع به جانبم شتافت .

 چور است دخترم ؟حالت  -

چشمانم سیاهی رفت . نمی توانستم جواب او را بدهم . شوکه سختی بود خود را در اغوش پدرم انداختم و تند تند 

اشک ریختم . صدای پدرم را می شنیدم که خطاب به خواهرش می گفت : ابجی خانم کم در این چند روزه به اهل و 

ره پروین نزدیک بود از دست برود . ما از اینجا می رویم که خیال شما عیالم نیش زدی حاال هم با ان فریادت بیچا

 راحت شود .

عمه فرنگیس گفت : همین یکی را کم داشتیم . محض رضای خدا بمانید خان داداش خان باجی را که می شناسی این 

 اخالق تو ذاتش .

بهتره ما برویم . اگر برای ارث و میراث این چه حرفیه ابجی برای چه بمانیم . مرده مال دنیا که نیستیم .  -

اقاجان است که ما نیم خواهیم مفت چنگشان . حرمت خواهر و برادری را از بین برده . دختر و زن من هم شخصیت 

دارند . من هر چی کوتاه می ایم . هر چی احترام یم گیرم او بدتر می کند . دختر زن و دختر من مذهب و فرهنگ ما 
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انسان که هستند خدا را خوش نمی اید چند روز اینجا اسری فرمانهای او هستند ولی احترام هم حد و را ندارند ولی 

 حساب خود را دارد .

سپس بی توجه به خشم سوزان عمه خانم که تبدیل به نفرتی عمیق تر شده بود رو به مادرم که از یان جنجال جر و 

ید من یم روم ببینم می توانم کالسکه یا پیدا کنم تا ما را به بحث و حشت کرده بود گفت : خانم سریعتر اماده شو

 شهر برساند .

 عمه فرنگیس که کنار مادرم ایستاده بود و مات و مبهوت وقایع را از نظر می گذراند زیر لب نالید . 

شد  ترا بخدا خان داداش . من حال شما را می فهمم حداقل به خاطر پروین حالش بد است حالش بهتر که -

 بعد بروید اینطوری خیلی بد یم شود ابرویمان پیش کلفت و نوکر می رود دیگران چه یم گویند خان داداش . 

 سپس دست به دامان مادرم شد : شما حرفی بزنید زن داداش . -

عمه فرنگیس التماس می کرد و با خواهش و تمنا از پدرم می خواست کمی حوصله به خرج دهد اما پدرم گوشش 

هکار نبود . باالخره عمه فرنگیس طاقت نیاورد و رو به عمه خانم گفت : خیلی ببخشید خان باجی . شما از ما بد

 بزرگترید نباید شما را نصیحت کنم ولی نزدی بود بچه نفله شود .

ج یم وبا خوردن اب قندی که یکی از کلفتها اورده بود حالم کمی بهتر شده بود ولی سیل اشک بود که از چشمانم م

زد . صورتم را با دستهایم پوشاندم . پدرم به اصرار عمه فرنگیس قبول کرد بماند تا مباشر وصیت نامه را بخواند بعد 

 راهی خانه شویم . سپس پدرم رو به عمه بزرگ کرد و گفت : 

گناهکاریم ولی نمی دانم برای چی از ما ناراحتی و زا چی می خواهی انتقام بگیرید . به هر حال این وسط ما  -

خواهر کوه به کوه نمی رسد ادم که به ادم یم رسد . با داد و فریادئ الزم نبود در جمع غرور دخترم را بشکنی پروین 

روح مذهب پذیری دارد . خوب می تواند با ارامش هدایت شود ولی شما دائم در این چند روز او را از فرهنگش و از 

او با این داد و فریاد ها بیشتر دلزده می شود . من که پدر او هستم تا حاال به او اصل و نسبش دور کردید . خواهز من 

چیزی نگفتم چون مادر شمذهب دیگری دارد دلم می خواهد او خودش پی به وجودش ببرد . امیدوار بودم با شرکت 

د هم الزم نیست به او امر در این عزاداری خودش را بیشتر بشناسد ولی شما همه چیز را خراب کردید . از این به بع

 و نهی کنید . من پدر او هستم و می دانم کجا به صالح ا و هست یا نیست .

 عمه خانم هیچ جوابی نداد و تنها به سکوت اکتفا کرد که باز هم این حرکتش برای پدرم خیلی گران تمام شد .

ند تا هر سریعتر وصیت نامه خوانده شود و بعد از جرو بحث سنگین . اهل بیت اقا بزرگ در سالن پذیرایی جمع شد

همه به سر زندگیشان برگردند وسط مجلس روی کف سالن بساط خیار تازه و سیب سرخ و خربزه نوبرانه و قلیان 

چاق شده اماده بود . مجلس در سکوت فرو رفته و همه گوشها تسخیر سخنان مباشر قرار گرفته بود . مباشر نیم 

گفت : عرض کنم حاال که همه حاضر هستند و دیگر غایبی وجود ندارد وصیت نامه را با  نگاهی به جمع انداخت و

اجازه خانم بزرگ . خانم کوچک و اقا مسعود خان باز می کنم . بعد از قرائت وصیت نامه مرحوم مغفور تمام اسناد و 

ه اند . میان حرف مباشر ناهید که قباله هایی که باید بین وراث تقسیم گردد برای هر کدام درون بسته ای قرار داد

 طاقتش تمام شده بود گفت : چقدر این وصیت نامه دنگ و فنگ دارد زودتتر قال قضیه را بکنید .

مباشر نیم نگاهی به ناهید عجول انداخت و دنباله حرفهایش ادامه داد : بله اگر اجازه بفرمایید باالی چشم . حضور 

ا خانم فرنگیس السادات تمام وسایل مادرتان و یکی از باغات بهجت اباد گرامی شما عرض کنم فرزند کوچک اق

 مبارک باشد خانم کوچیک .
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ه سر کلمه فرزند ب "فرزند  "عمه فرنگیس عادی تبسمی بر لب اورد و نشان داد که خوشحال است . مباشر ادامه داد 

تمام دارایی اقا بزرگ به صولت یم رسد  خودم گفتم پدرم که از ارث محروم شده است و چیزی به او نیم رسد پس

حتما دل توی دل عمه خانم نیست . نگاهش کن چطور از زیر پیچه گوشهایش را تیز کرده است ولی بعد از کلمه 

فرزند دوم اسم اقا مسعو خان خوانده شد. نام پدرم برده شد . اول فکر کردم گوشهایم اشتباه شنیده اند ولی اطمینان 

 ه نیست . اصال باورم نمی شد اقا بزرگ ما را به حساب بیاورد .پیدا کردم اشتبا

فرزند اقا مسعود خان حاال چه پسر باشد چه دختر فرزند پسرم مالکیت خانه اربابی دهکده کنک و تمام  -

 رباغات شمیران و دهکده های مجاور زمینهای چند ده گیالن و احشام تمام ایالت و بعالوه باغ عروس که تنها یادگا

 این خانواده است به او واگذار می کنم .

ویم تبریک می گ -عمه فرنگیس به گردنم چسبید  "فرزند اقا مسعود خان "حیرت زده این دیگر باور کردنی نبود 

 پروین جان . تبریک می گویم .

پدرم حلقه زده ولی من مبهوت و بهت زده به همه می نگریستم . نگاهی به مادر و پدرم انداختم . اشک در چشمان 

بود و بغض و خنده روی لبش پر پرمی زد . چیز کمی نبود بعد از اقا بزرگ من وارث او شده بودم . یک لحظه با تمام 

وجود خوشحال شدم . انقدر خوشحال که اگر قدرت داشتم فرش زیر پایم را با تمام ادمهایش می کشیدم تا این 

شوند . عمه خانم دیگر نمی توانست به ما سرکوفت بزند . اقا بزرگ  ادمها ی خودخواه مثل غباری به بیرون پرتاب

خانواده ما را پذیرفته بود اما صد حیف که قیافه عمه خانم زیر پیچه بود و من نمی توانستم عکس العمل او را ببینم 

 مباشر همچنان دنباله رو صحبتهایش بود و متوجه شور و اشتیاق من نبود .

 قا بزرگ می تواند سر پرست وولی فرزندش در امور امالک و دهات و احشام باشد. اقا مسعود خان . ا -

 پدرم گفت : خدا بیامرز اقا جانم را بااین که از دست من ناراحت بودند باز از لطف خودشان دریغ نکردند . -

بودند . عمه خانم با اقا مسعود خان اقا بزرگ شما را واقعا دوست داشتند و از دور و نزدیک متوجه حال شما  -

 حرص گفت : مباشر سریعتر قائله را تمام کنید تعریف و تمجید باشد برای بعد .

چشم خانم بزرگ به حضور شما برسانم برای نوه ارشد خانواده اقا صولت خان تمامی اسبها که شامل سی  -

اد مهر .محبت ما بین انها و تمام راس اسب اصیل می باشد و وارث بزرگ خانواده . جمع اوری تمام خانواده و ایج

 وسایل و دارایی مادرتان مهدالملوک .

ناهید دهن کجی کرد و گفت : الحمدا... پدرم برای خان داداشم اینقدر گذاشته که احتیاجش به مال و منال  -

 اقا بزرگ نباشد و میراث خوار دیگری باشد .

بان باز کرد و گفت : بریا من هیچ مهم نیست به چه کسی صولت که تا ان موقع خاموش و ساکت ناظر وقایع بود ز

 چقدر ارث رسیده است خواهش می کنم ناهید اینقدر تیکه نپران .

ناهید زبانش کوتاه شد و بالفاصله صولت از مجلس بیرون رفت و به نظرمی رسید کمی ناراحت است ولی بروز نمی 

را صاف و صوف می کردو از در بیرون می رفت گفت : د  داد . پشت سر او در حالیکه عمه خانم با غیظ چادرش

...همین بشکنه این دست که نمک ندارد نوکر و چاکر اقا ما بودیم اخر عمری ما همدمش بودیم اما کسی که از خون 

 ما نبود وارث خودش کرد الهی که یان دست بشکند که نمک نداره.

به دهان گرفت و گفت : خدا مرگم بدهد ببین مال دنیا چیه که  عمه فرنگیس از کالم عمه خانم چشم باز کرد و دستی

 خان باجی اینجوری حرف یم زند .
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پدرم باز سکوت کرد و زا روی احترام در برابر اعتراض عمه خانم و اهانتش حرفی نزد و حتی سرش را بلند نکرد که 

صدایی از بیرون به گوش نمی رسید اال  بگوید با من ب.دی همه سکوت کرده بودند انگار که همه الل شده بودند و

غرغر عمه خانم . البته حق داشت و حق با او بود . تما م زحماتش نادیده گرفته شده بود . ناهید و فروغ و افاق نیز به 

دنبال مادر روان شدند . دخترهای عمه بیچاره ام که تا ان موقع سر و دست می شکستند و کر کریمی خواندند و خان 

ان داداش می کردند حاال دمشان روی کولشان با شرمندگی از پنجدری بیرون می رفتند . چقدر توی دلم به داداش خ

 انها خندیدم حقشان بود .

با رفتن انها انگار خانه خایل شد و در خانه به ان بزرگی که تا یک ساعت پیش غوغا بود و هیاهو یک دم ارام نمی 

تنها عمه فرنگیس ماند تا کمک و راهنمای پدرم باشد . عمه خانم حتی نوکرها را گرفت حاال دیگر پرنده پر نمی زد و 

نیز مرخص کرده بود . پدرم با کمک اهالی ده اثاث خانه را برچیدند و اشیاع نفیس و عتیقه را از طاقچه ها و چلچراغ 

را لوله کردند و در کنانر  ها را از سقف پایین اوردند و همه را به دقت در گوشه ای گذاشته شد . مردها فرشها

دیوارها جای دادند و زنها همه پرده ها را از درها و پنجره ها پایین و روی لوازم خانه کشیدند . درها را قفل کردند . 

 سپس ما راهی خانه خودمان شدیم . 

ا چاپلوسی هم خوب به خار درام خبر وارد شدن ما به تهران مثل توپ توی شهر منفجر شد و همه برای تبریک و ی

که بود به دیدن پدرم امدند و عصر روز یکشنبه ای که مادرم بعد از مراسم کلیسا به خانه برگشت و با لبخندی که به 

لب داشت رو به پدرم گفت : امروز توی کلیسا موضوع اصلی صحبت دوستانم پول و امالکی بود که به پروین رسیده 

 مادرم با توجه به یب اعتنایی پدرم خیلی زود موضوع را عوض کرد .است . پدرم اعتنایی به صحبت او نکرد و 

باز همان روز اتو مبیل شیک و گرانقیمت کنار خانه ما پارک شد و خانم ماریال برنچ با همسر و پسرش بدون دعوت 

ایستاد . اخه  افتخار میزبانی را به ما دادند . مادرم که از امددن این خانواده متعجب شده بود یک گوشه بدون حرف

این خانم انگلیسی یکی از با نفوذ ترین خارجی هایی بود که ما انها را می شناختیم و میهمانی دادنش شهره عالم و 

چشمگیر بود و همه از میهمانی دادنش چه تعریف و تمجیدی که نم کردند مادرم همیشه ارزو داشت بریا یک بار هم 

ببیند . با ناباوری از انها استقبال کرد و یان زن انگلیسی که بهت مادرم را شده حسن سلیقه و پذیرایی این خانم را 

دیده بود گفت : می دانم که تعجب کردی عزیز جون . همیشه به شوهرم گفته ام که کاترین برازنده میهمانی های 

 .ماست . هر چند خون انگلیسی در رگهایش جاری نیست . اما هر چه باشه یک شاهزاده خانم هستی 

سپس بدون تعارف پیشاپیش چند کلفت و غالم زنگی وارد سالن پذیرایی شد و مستقیما به دیدن من امد و با لهجه 

اصیل انگلیسی اش گفت : او عزیزم نتوانستم بیش از این صبر کنم بیا گونه ات را ببوسم پروین عزیزکم از دیدن 

 واین چند تا از سهام کارخانه مارا بخری .شما بسیار مشعوفم امیدوارم با پولهایی که نصیبت شده بت

پوشیده و به هبکل درشتش چسبیده بود و سعی می  14با یان حرف بانو که لباس اهار زده ابریشمی بسیار ظریفی 

کرد تمام حرکات و رفتارش از رسم و رسوم درباریهای انگلیسی نشات بگیرد بی درنگ فهمیدم که بین دوستان 

در و منزلتم یک شبه ره صد ساله را پیموده است . خانم با ادا و اطوار فراوان گفت : من بارها خیلی عزیز شده ام و ق

 حکایت هوش . ذکاوت و زیبایی دختر شما را پیش همسرم بازگو کرده ام.

رای بو شوهرش تایید کرد که بله بارها حکایت او را شنیده است و باز خانم محترمه ادامه داد:البیته خوبیهای شما را 

 پسرم جرالد نیز تعریف کرده ام .
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و بدون مقدمه اضافه کرد :نه فکر می کنم دختر شما با پسر من زوج مناسبی را تشکیل خواهند داد. درست نیم گویم 

 لرد برانچ .

پدرم از رک گویی خانم برانچ لبخندی زد و با رک گویی خیلی واضح تر از او گفت : انگار ثروت رسیده نور چشمی 

 ا نزد خانم خیلی عزیزکرده است .مر

او ....اقای عزیز او همیشه برای ما عزیز بوده است و بیش از هر کسی قدر و منزلت او را می دانیم .  -

 مرواریدی است با ارزش درسته لرد برانچ عزیز ؟

 بله همین طور که شما می گویید خانم . این دوشیزه همیشه برای ما عزیز بوده است . -

 وین هم زیباست و هم گلچینی از انچه که ما یم خواهیم درسته لردبرا نچ ؟پر -

 بله عزیزم یک زیبای به تمام معنا . یک ونوس دو رگه . -

به نظر من جنان لرد برانچ عزیز از فرو تن ترین و خامو شترین و سر به زیر ترین مردان دنیا بود و چنان مطیع اوامر 

د که انگار پیش خدمت اوست و برای این به دنیا امده بود که حرفهای خانم را تایید و فرمایشات شریک زندگیش بو

 کند و مثل یک بچه گربه زیر دست خانم رام بود .

هنگامی که پدرم و اقای لرد مشغول کشیدن پیپ شدند خانم محترمه به خودش اجازه صحبت داد و مشغول نقل و 

خود و شوهرش پرداخت که نزدک بود خود و شوهرش را به یکی از حدیث و حکایت شد و انقدر به شجره نامه 

بارونت های معروف انگلستان بچسباند . از تعریف و تمجیدی که او برای جلب توجه مادرم م یکرد خسته شدم . 

معذرت خواستم و به بهانه ای کوچک از سالن پذیرایی بیرون امدم می دانستم پدرم جواب رد به انها می دهد 

ور که من دلم می خواست اما یک لحظه متوجه شدم جرالد نیز بیکار ننشته و به محض خارج شدن من از سالن همانط

به دنبالم امد . عجیب بود. پول چه کارها که نمب توانست بکند . البته پنهان نماند که چند سالی از سن ازدواجم 

ودم ان زمان مثل حاال نبود که دخترها اختیار گذشته بود و دیگر اش دهان شوزی نبودم . بقول معروف ترشیده ب

خودشان را داشته باشند و هر جور دلشان خواسته باشد رفتار کنند نه . ان زمان معتقد بودند که دختر تا چشم و 

گوشش باز نشده باید شوهرش داد و دخترها را مجبور به ازدواج اجباری می کردند البته رد مورد پسرها هم 

نوال بود و چون تا قبل از ازدواج تنها با خواهر ومادر و محارم برخورد داشتند زنی که برایش می وضعیت به همین م

گرفتند فرشته ای از دنیای دیگر بود . بگذریم با اینکه من بقول خیلی با سن زیادی که داشتم ترشیده بودم و در عین 

نمی فرستادند . بعضی از انها پاشنه در را از جا  حال خواستگاران زیادی داشتم برای پدرم چه هدیه ها و رشوه هایی

می کندند . پسر دکتر سراجیان والی یکی از والیت خراسان بود . بیچاره ها چقدر امدند و رفتند . چقدر خواهش و 

تمنا یک پایشان تهران بود و پای دیگرشان خراسان . حتی مادرش دست مادرم را بوسید ولی هیچ عالقه ای به پسر 

نداشتم با ان موهای طالیی اش حالم را بوسید . مادرش فرانسوی اصل بود و پدرش ایرانی . پسر از شباهت دکتر 

ظاهری کپی مادر بود . همیشه دوست داشتم با مردی ازدواج کنم مطابق با انچه یک مرد اصیل ایرانی از خانواده 

. حاالت یک مرد ایرانی مثل اسب اصیل  شازده ها .مردی که موهای مشکی داشته باشد . چشمهای درشت و سیاه

عرب . پدر می گفت ببین پروین من مثل پدرهای دیگر نیستم که دخترشان را زود یا به زور شوهر می دهند یا روز 

عروسی با گرفتن نیشگون از تن عروس خانم جواب بله را می گیرند هر وقت خودت امادگیش را داشتی و هرکس 

 اج کن .را دوست داشتی با او ازدو
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با گفته های پدرم نگاهی به صورت جرالد انداختم که رو برویم تکیه بر نرده های ایوان ایستاده بود . اگر دیگران می 

خواستند برای زیبایی با من ازدواج کنند این یکی دیگر معلوم بود که به زیبایی من کاری ندارد چون دخترهای مثل 

نبال پولهایی بود که قرار بود به من برسد . هر چند از ظاهر و تا جایی که من ارافش پر بودند . فقط چشمهایشان د

جرالد را می شناختم و چند بار در کلیسا با او حرف زده بودم مرد ارامی به نظر می رسد و دلخواه خیلی از خانمها ی 

ک ازدواج معامله ای بود که جوان که به کلیسا می امدند و ارزوی چنین مردی را در زندگی داشتند اما این ازدواج ی

جرالد به پیشنهاد مادرش به خواستگاری امده بود و این مساله خیلی واضح بود . چرا قبل از این خواستار ازدواج با 

 من نشده بود ؟ پس صد در صد می خواستند معامله کنند . جرالد گفت : نظرت در مورد ازدواج چیه ؟

 من و تو ؟

 بله . -

 و را از زمانی که بچه بودم کم و بیش می شناسم اما هیچ وقت به ازدواج با تو فکر نکرده بودم .ببین جرالد ت -

 حاال چی / -

 االن هم حاضر نیستم برای من مهمترین مساله دوست داشتن طرف است . -

دوست داشتن ؟ اینطوری فکر نکن . عشق و دوست داشتن مساله مهمس نیست !کم کم با رفت و  -

 مان بوجود می اید ما می توانیم زوج خوبی باشیم .امدهای

 نه من اینطوری فکر نمی کنم و خیال هم ندارم با مردی ازدواج کنم که غیر ایرانی باشد . -

در برابر جوابم سرش را خم کرد و اجازه خواست دستم را ببوسد با یانکه او مردی بلند قامت بود . با چشمهای ابی و 

 دانم چرا هیچ احساسی نسبت به او نداشتم اجازه ندادن دستم را ببوسد .موهای زیتونی نمی 

 طفلکی جرالد . من فکر نمی کنم ازدواج ما یک امر طبیعی و عادی باشد این کار احمقانه است . -

 شاید همینطور باشد اما باز خوب فکر کن باز منتظر پاسخت می مانم . -

کار نیست حتما یک کار احمقانه خواهد بود همانطور که مادرت گفت  خندیم و مغرورانه گفتم : شایدی در -

ما انگلیسی نیستیم و عقیده های من با تو از زمین تا اسمان فرق دارد . من در زندگی دنبال چیزی هستم که شاید 

 برای تو اصال ارزشی نداشته باشد .

یس و افاده ای که تا قبل فرشته ای را می مانست لبخندی زد و موضوع را سریعتر به مادرش اطالع داد و ان خانم ف

تبدیل به سنگی سخت شد و به سه شماره کلفت و نوکرهایش را جمع کرد و از خانه ما بیرون رفت . بعد از رفتن انها 

پدرم گفت : خوشحالم از اینکه سریع گفتی . این خانم فکر می کند از دماغ فیل افتاده است و اگر عروسی از خانواده 

یرانی بگیرد لف کرده است . چه اخم و تخمی کرد و رفت . قول می دهم اگر پای منفعتش باشد این خانم از روبرو ا

نیست تازه موقع رفتن با اینکه عصبانی بود گفت اقای صدرصفوی درهای کارخانه ما همیشه به روی شما و دخترتان 

 رمایه گذاری کند .باز است . حتما خانم جوان را ترغیب کنید در کارخانه ما س

زندیگ خوبی داشتیم . بدون هیچ فکر و خیال . بدون اینکه نگرانی برای اینده داشته باشیم . با اینکه جنگ بزرگی در 

دینا حکومت و قحطی بیداد می کرد و یان قحطی گوشه چشمی هم به ایران داشت ما در رفاه کامل به سر می بردیم . 

بود . و اگر مساله ای را هم دنبال می کرد هیچ وقت به داخل خانه نمی کشاند . مادرم پدرم اهل هیچ برنامه و حزبی ن

نیز یک زن نمونه بود و در عرصه زندگی از وظایف همسری خوب بریا پدر و مادرم دلسوز برای من کوتاهی نمی 

ادرم تالش می کرد یک رابه کرد . مادرم از سرنوشتش با اینکه از خانواده شوهرش او را رانده بودند و هر بار که م
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کوچک با خانواده پدرم داشته باشد همیشه به بن بست می خورد با یان حال بیش از حد تصور از زندگیش راضی بود 

و زا اینکه همسرپدرم شده بیش از هر چیز در زندگیش به ان یم نازید . در مقام مقایسه با زنهای روسی که به یاران 

. شوهری خوب اقا متین و قابل اعتماد و حاال که چقدر به من می بالید و زا ثروتی که به گریخته بودند خوشبخت بود 

 من رسیده بود خیلی خوشحال بود . اما پدرم کاری به ارثی که به من رسیده بود نداشت . زیاد خوشحال نبود .

ان نوه صدرالدوله بزرگ ده کن او معتقد بود پول زیاد باعث خودخواه یو بدبختی می شود ولی من دختر اقا مسعو خ

برای ثروت خیالها یم بافتم و حساب و کتابها می چیدم اخه نوبر بود دختری در یان سن و سال همچنین ثروتی داشته 

باشد . چقدر هیجان داشتم و از ثروت و همای سعادتی که رد شرف به دست اوردن بن بودم روی پا بند نبودم توی 

ز همه بدتر تاثیرات خانه اقا بزرگ بود که مرا بیشتر به وسوسه می انداخت . به یاد خانه اقا خانه ارام و قرارنداشتم ا

بزرگی که می افتادم دلم یم خواست ما هم کلفت و نوکر داشتیم .مقابلمان خم و راست می شدند به انها امر و نهی می 

ه اینکه در توان مالیش نباشد نه . بلکه کردیم و لی مگر می شد پدرم حاضر نمی شد کلفت و نوکر استخدام کند ن

حاضر نبود در خانه خود غیر از دستپخت و سلیقه مادرم . سلیقه و دستپخت دیگری باشد . راستش بخواهید وسواس 

خاصی داشت . در ضمن داشتن نوکر و کلفت را اضافه بر سازمان یک خانه می دانست . راست هم یم گفت ماردم به 

بر یم امد یک کدبانوی کامل انواع غذاهای ایرانی و فرنگی را با مهارت خاص می پخت . اگر  خوبی از مدیریت خانه

از دست پخت او یم خوردی حاضر بودی از عم لذیذ ان انگشتهایت را بخوری . بقیه کارهای خانه را هم که حنیفه 

ادرم چای روسی دم می کرد و سفره انجام می داد . صبح زود حنیفه نان تازه یم خرید و سماور را روشن یم کرد و م

را با سلیقه خودش می چید . یادش بخیر چه روزهای خوبی بودند پای همین سفرهها پدرم از خاطرات گذشته خانه 

 پدرش حرف یم زد :

نازدانه خانه بودم و عزیز کرده پدر و مادر پدر ریش سفید ده بود و مشکل گشای اهل ده . دست و دلباز  -

ه اش بر و بیایی بود گفتنی . در خانه اش هیچ وقت بسته نمی شد و به روی اهالی ده همیشه باز بود . روز بود . در خان

روزی نخوردند . خلق و خوی حاتم طایی داشت . اقا 45و شبی نبود میهمان نداشته باشد و چند نفر سر سفره اقاجان 

دوست را برایش داشت . از گل باالتر به او نیم گفت . جان بزرگ ده بودند تا انجا که یادم می اید . مادرم حکم یک 

هر کدام از بچه هایش که به دنیا یم امدند ان روز برای اهالی ده عید بود و زمانی که من به ئنیا امدم چند روز و شبانه 

وکر روز جشن و سرور به پا کرد شادی اقا حد و حصر ی نداشت به همه مشتلق می داد . کوچک و بزرگ ارباب و ن

چند تا ابادی را خبر کرده بودند . خدا می داند چه خبر بود . چقدر عیادت کننده . پدرم مرد نازنینی بود حال و هوایی 

داشت نا گفتنی هر چند مرا از خود راند شاید صالح دانسته شاید خطای من نا بخشودنی بود با دختری ازدواج کرده 

اشت . بعد زیر چشمی نگاهی به مادرم یم انداخت تا عکس العمل بودم که جدا از فرنگی بودنش مذهب دیگری د

مادرم را ببیند . مادرم از گفته های او نگاهی به او یم انداخت و زا تعجب فرو کش می کرد اهن وقت نازی می کرد و 

 یم گفت : شازدی تو یان حرف خودت را قبول داری .

 : تا حدودی .پدرم برای اینکه او را بیشتر ازار بهد می گفت  -

مادرم مظلومانه به او یم نگریست و انتظار چنین پاسخی را نداشت و ان وقت بود که پدرم این عروسک ریز  -

نقش روسی را بیشتر می چزاند با چشمکهای رد و بدل شده بین من و خودش طوری موضوع را کش می داد و در اخ 

ی وجود تو هیچ چیز به قدر تو در تو زندیگ برایم ارزش از او معذرت می خواست و می گفت : اول تو زندیگ یعن

 ندارد .
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چقدر دوست داشتم وارد دنیایی بشوم که پدرم زماین در ان طعم لذت را چشیده بود از امر و نهی کردن لذت یم 

وز ا ربردم . زا زندگی پر هیاهو . نشست با خان ها دول ها فقط باید صبر یم کردم و دندان روی جگر یم گذاشتم ت

 موعود که تمام قباله ها و اسناد به نام من می شود و من مثل یک خانم پای انها را امضا می کردم . 

سر انجام روز موعود با صبر عجوالنه من فر ا رسید . صبح روزی که قرار بود ارثی که از اقا بزرگ به من رسیده اسن 

بیدار شدم . چه روز زیبایی !واقعا هم زیبا بود . امروز  به نامم شود . بر خالف روزهای عادی خیلی زود زا خواب

تقدیر به کامم بود و من نقطعه پرگار سرنوشت بودم . شادی فراوانی در وجودم حس می کردم . هوا را به دلخواه 

خود با نفسی عمیق بلعیدم و زا اتاق بیرون امدم حنیفه با لهجه عربی خیلی غلیظی گفت : صبحت بخیر عزیزم 

 ی مادر .چطور

با خنده و حالتی که او داشت گفتم هم االن خم و راست می شود و بوسه بارانم می کند ولی نکرد یک لحظه خنده ام 

گرفت چه توفع بیجایی من صاحب مال و منال شده بودم به او چه ربطی داشت . پیر زن بیچاره چیزی در دنیا نداشت 

ن زن را از وقتی چشم باز کرده دیده بودم همانطور که مادرم توی دامن تنها امیدش در زندگی من و مادرم بودیم . ای

او بزرگ شده بود . من ومادرم او را مانند یکی از اعضای خانو.اده دوست داشتیم و اجرو قرب خودش را تا زمان 

بود . از بچگی مرگ داشت . او تنها کسی بود که زا خاطرات و یادگارهای دوران زندگی مادرم در روسیه باقی مانده 

مادرم را بزرگ کرده بود و دایه او محسوب می شد و او را مثل فرزند دوست داشت . موقع رفتن به محضر مقابل اینه 

خود را برانداز کردم بهبه !چه خانمی خانم که بودم خانم تر شدم . چه چشم و ابرویی چه موهایی عین پنجه افتاب . 

یباییم برایم نخودچی کشمشی بود که کف دستم می کردند . داخل کمد را تعریف و تمجید و ستایش دیگران از ز

زیر و رو کردم .شال عربی را که حنیفه بافتهب ود و کت و دامنی که مادرم هزار طرح برایش ریخته بود برداشتم . 

دم و مهیای رفتن شال عربی را ریو سرم انداختم و موهای طالییم را زیر شال سیاه پنهان کردم . کت و دامن را پوشی

شدم . مادر و پدرم که مقابل در منتظرم ایستاده بودند به محض دیدن من با ان سر ووضع تعجب کردند و دهانشان 

باز ماند . فکر کردم شاید تعجبشان برای زیبایی لباس است . منتظر تعریف انها بودم ولی پدرم دستی بهزیر ابرویش 

 لباس ببیند گفت : سر کار علیه کجا تشریف می برند؟کشید انگار انتظار نداشت مرا با ان 

 من مبهوت از صحبت انها جواب دادم : مگر نیم رویم محضر ؟ -

پدرم با لبخندیزد و گفت : با یان سر ووضع ؟ من دخالت نمی کنم فکر شرا بکن امروز با چه کسانی می  -

باره پیش بیاید . در ضمن این کت و دامن کوتاه خوایه روبرو شوی . حتما نمی خواهی ماجرای خانه اقا بزرگ دو

 مناسب این روز نیست . اصال جور در نمی اید .

از حرف او تعجب کردم . بعید بود پدرم در مورد لباسهایم نظر بدهد و ایراد بگیرد این بار اولی بود که  -

از شما توقع نداشتم . پدرم که چاره  چنین حالتی داشت لبخند پدرم را با تبسم جواب دادم : خواهش می کنم پاپا من

 ای نداشت و مقاومت مرا دید سری تکان داد و گفت :صالح مملکت خویش خسروان دانند .

مادرم و حنیفه ما را بدرقه کردند و ما با اتو مبیل سیاه رنگ پدرم راهی محضر شدیم . توی خیابان درشکه  -

د هنوز خنکی هوای بهاری با نم نم باران سح شهر را در تسخیر خود ها و تعداد معدودی اتو مبیل در رفت و امد بودن

داشت . گاهی یک قطره گونه هایم را خیس می کردم . بدون توجه به باران دل توی دلم نبود . در جایی دیگر سر 

ی م ممی کردم فکر می کردم عابران و رهگذران همه ایستاده اند عظمت و شکوه جالل مرا تماشا می کنند . تحسین

کنند . در صورتی که نم نم باران عابران سعی می کردند هر چه زودتر سر پنهای پیدا کنند و هر کس جای مناسبی 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – شازدهعشق 

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

 

2 7  

 

گیر می اورد و متوقف می شد پدرم گفت : ببین پروین من به یک از دوستانم در یک دانشکده درس می خواندیم 

ی اید . البته با مباشر اقا بزرگ هم صحبت کرده ام سفارشت را کرده ام وکیل خوبی است از عهده کارش خوب بر م

پیر مرد زبده است از چند و چون کارها سر رشته دارد حال حق انتخاب داری فکرهایت را خوب بکن خوب می دانی 

 که من کار دارم و نمی توانم کمکت کنم خودت می دانی و خدای خودت . 

 و رخودت صالح بدانید . با حالت مغرورانه گفتم : من حرفی ندارم هر ج -

بعد از گذشتن چند پیچ و خم خیابان به محضر رسیدیم . مقابل در محضر کالسکه های اشنا به چشم می  -

خوردند که خیلی زودتر از ما رسیده بودند ناگهان اسمان رعد و برقی زد و بارش باران سریعتر شد . شال خیس شده 

اخل اتو مبیل گذاشتم . موهایم را مرتب کردم و سریع داخل محضر شدیم روی سر م برداشتم مبادا سرما بخورم و د

. بازوی پدر را در اختیار داشتم نگاهم راسخ و بی تفاوت به اراف . عمه فرنگیس عمه خانم صولت مباشر و چند نفر 

 دیگر که به عنوان شاهد امده بودند .

چهره اش را پیدا نباشد . با عمه فرنگیس صحبت یم کرد با  عمه خانم پیچه را باال زده بود و پشت به مردها طوری که

دیدن من و ان سر وضع که به نظرش جلف بود و قابل تحمل نبود چشمانش از فرط تعجب گشاده بود . یک لحه 

احساس کردم از طرز لباس پوشیدن من عرق شرم روی پیشانیش نشسته است . نگاهش مثل دشنه ای سرد و برنده 

شمانم جا گرفت . نمی دانم این چه خصومتی بود که یان زن زیر دندانهای خود یم جوید ؟ چه کینه و غضبناک در چ

یا بود که مدام به رخ می کشید و دست بردار هم نبود ؟ نگاه تندش حکم زبان گویایش را داشت گاهی چنان با نگاه 

 متر به اطرافم توجه کنم مخصوصا به عمهتیزش حمله یم کرد که قادر نبودی از تیر نگاهش فرار کنی . سعی کردم ک

خانم که خون خونش را می خورد . عمه فرنگیس رویم را بوسید و احوال مادرم را جویا شد اما او اصال اعتنا نکرد . 

کوتاه نیامدم و مطابق رفتار او عکس العمل نشان دادم پدرم برای ادای احترام نز د عمه خانم رفت و مقابل او مودبانه 

د و گوشه چادرش را گرفت و بوسید نمی دانم چرا پدرم با یان همه بد رفتاری که عمه خانم به او کرده بود باز ایستا

برایش احترام قائل بود . بعد زا چاق سالمتی و صحبت با مباشر در مورد امالک و باغها به جانب صولت رفتم تا با او 

بود که وقت نشد من با او اشنا شوم و او نیز در خانه اقا بزرگ اشنا شوم . اخر در خانه اقا بزرگ انقدر وضع اشفته 

تمایلی برای اشنایی نداشتم . فکر کردم وقت مناسبی باشد تا با او اشنا شوم . نگاهش به سوی من نبود . سوی دیگر 

 را نگاه می کرد با لبخندی دستم را دراز کردم با او دست بدهم 

 اقا صولت پسر عمه عزیز . -

متوجه حضور و دست دراز من که برای اشنایی به طرف او کشیده بود شد . برای یک لحظه با نگاهش به تازه 

چشمانم زل زد . نگاهی سرد و برانداز کننده مات و مبهوت در چشمانم نگریست . بریا چند دقیقه گیج و منگ انگار 

زد ولی ناگهان از ان بهت زدگی در امد و  از چیزی تعجب کرده بود نگاهی به چپ و راست کرد و با زبه چشمانم زل

با عصبانت گفت:چه غلطها. منظورش را نفهمیدم ولی از لحن غیرت شدیدش را که مخلوطی از عصبانیت و خشم بود 

حس کردم . با شک و تردید دستم را عقب کشیدم . دستهایم از شانه اویزان شد . رنگ و رویم را باختم برخود 

ردی روبرویم نشده بودم که با این محکمی تشر بزند . اه چه موجود بی حسی . چطور توانسته بود لرزیدم . تا حاال با م

با من اینور رفتار بکند . فکر کردم رفتا ر این یکی با مادر و خواهرهایش فرق داشته بادش . چشمانم را از چشمان 

 غضبناکش گرفتم ولی عین چوب خشکم زده بود .

 که با صولت محرم نیستی .دختر حواست کجاست . تو 
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 یعنی چه عمه جان ؟ محرم بودن یعنی چه ؟

در جایم میخکوب شدم این واژ[ تازه ای بود که یم شنیدم تا به حال به گوشم نخورده بود مگر دست دادن به عنوان 

محرم  ابراز محبت و دوستی اشکال داشت ؟ عمه فرنگیس سرش را تکان داد و گفت : در عرف ما زن و مردی که

 نیستند نمی توانند به یکدیگر نزدیک شوند تو وصولت نیز به یکدیگر محرم نیستید .

تازه معنی محرم بودن را فهیمدم . تازه متوجه حرکت صولت شدم . عمه فرنگیس چند دقیقه برایم از یان موضوع 

 دانم . حرف زد تا معنی محرم بودن را بفهمم و تعجب کرد که چطور معنی این کلمه را نمی 

با یان کار زا یانکه خود را سکه یک پول کرده بودم از خودم و صولت خشمگین بودم . دائم تیو دلم او را نفرین و 

خود را سرزنش می کردم . یواشکی به او نگاهی انداختم با فرد بغلی اش حرف می زد و با کمال خونسردی لبخند می 

ی زدم مثل سماور دم جوش . کاش خودم را چینن کوچک نمی کردم زد . کاش دستم را دراز نمی کردم مدام جوش م

برایم سخت بود که او با من چنین رفتاری داشته بادش در برابرش احساس حقارت یم کردم . احساس می کردم 

 یک نوع برتری نسبت به من دارد .

مدم بنجاق ها را تحویل پدرم دادم بعد از یک سری تشریفات در محضر چند امضا پای قباله ها زدم و از اتاق بیرون ا

 . صولت تمام هیجان و اشتیاقم را با فوتی خاموش کرده بود . حال و حوصله نداشتم لحظه ای دیگر ددر محضر بمانم .

صولت اخرین نفری بود که کارش تمام شد منتظر بودم پدرم زودتر خداحافظی کند ولی مشغول حرف زدن با مباشر 

س روی صندلی نشستم . او به دیوار تکیه داده و دست ها را به سینه قفل زده بود . و با نگاهی بود . کنار عمه فرنگی

سرد به من خیره شده بود . نمی دانم چرا غریبانه نگاهم می کرد انگار مجسمه ای در یخ بود . انگار چشمهایش دو 

ا زیر صندلی قایم کنم . حتما نگاه تکه شیشه بی روح بود . خود را جمع و جور کردم و طوری خواستم پاهایم ر

کردنش برای طرز لباس پوشیدنم بود که اینچنین عصبانی و قرمز شده بود . حرفهای پدرم باالنخره تمام شد و به 

 طرف ما امد . عمه فرنگیس گفت : خان داداش مبارک است .

 ای بابا تازه اول دوندگیه . 

 کتان یم کند . نه توکل کنید به خدا مباشر هم که هست کم -

 امید به خدا . -

با عمه فرنگیس خداحافظی کریدم عمه خانم اصال نگاهش را به من نکرد که بگوید تو ادمی هستی یا نه . با یان حال 

 گفتم : خداحافظ عمه خانم . 

می کند .  هبه ارنج پدرم چسبیدم که کنار صولت ایستاده بود مثل طفل گریز پایی که از ترس استادش به پدرش تکی

 به او خیره شدم پدرم رو به او گفت : خب اقا صولت دست خانم جانت را بگیر یک روز تشریف بیاورید خانه ما . 

باالخره یک کلبه درویش داریم . خوشحال می شویم روی دیده ما منت بگذارید هر چند در خانه ما رونقی نیست 

 ولی صفا هست .

صولت با تبسم و خیلی مودبانه جواب داد : این چه حرفیه خان دایی شما سرور ما سپس دستی به شانه مردانه او زد 

 هستید چشم به روی چشم .

دستش را دراز کرد تا با پدرم خداحافظی کند . من که از ترس به او خیره شده بودم بی اختیار بر حسب عادت 

ه کار خود شدم . صولت نیم نگاهی به من انداخت دوباره دستم را دراز کردم تا با او خداحافظ کنم ولی ناگهان متوج

ولی به روی خودش نیاورد بدنم سست شد . از کار نکرده خود بدنم یخ کرد . حاال راضی شدی پروین خانم ؟ مگر 
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نفهمیدی عمه ات چه گفت . تو با صولت محرم نیستی ان وقت تو باز خودت را سکه یک پول کن . با دستپاچگی 

دون اینکه به او نگاه کنم با او خداحافظی کردم و زودتر از پدرم از محضر بیرون امدم . موقع دستم را کشیدم و ب

برگشت به خانه اصال به فکر قباله ها و اسناد نبودم . دیگر هیجان صبح را نداشتم اما نمی دانم چه احساسی مرا وا می 

صیان بیهوده مرا رها نیم کرد . من کاری داشت درباره صولت فکر کنم اب حوض صاف بود نمی دانم چرا خشم و ع

نکرده بودم که در دلم بیهوده اتشی ناشناخته شعله یم کشید و درونم را فرا گرفته بود ظاهرا می خواستم با 

احساسات درونم بستیزم خود را دائما سرزنش و دلداری می دادم ولی مگر می شد هیچ فایده ای نداشت . فکر م از 

با صولت پاک نمی شد چند هفته ای این ماجرا در ذهنم مثل چراغ خطر روشن و خاموش و خاطره روبه رو شدن 

 باعث عذابم می شد گاهی اوقات چنان این حادثه تکانم می داد که فکر می کردم دنیا رو به پایان است .

@@@@ 

یسی گاه نگاهم با گلدان نفگرامافون روشن بود و صفحه کی چرخید با پخش اهنگی ارام محو کتابی در فکر بودم . نا

که با چند قطعه طال که کار استادکاران زبر دست روسی و زیور طاقچه بود مماس شد . در زیبایی ان دقیق شدم . 

 مادرم عالقه زیادی به یان گلدان عتیقه و قدیمی داشت تنها یادگار دوران زندیگ اش در روسیه به شمار می امد .

طوری تو فکری . از وقتی رفتی محضر حال و هوایت عوض شده مدام به یک تصدقت مادر چرا نشستی این -

جا خیره می شوی من که تا حاال ندیده ام کسی از به ارث بردن این همه ثروت یخ کند . به چی فکر یم کنی دختر ؟ 

 بلند شو استاد پیانوت امده . 

 کی امد ؟ -

 چند دقیقه یا هست که امده . -

ش شد کتاب را کنار گذاشتم حوصله پیانو را نداشتم با یانکه اخر تابستان بود ولی هوا حنیفه مشغول کار -

هنوز گرم و بهله بود و گرما غوغا می کرد انگار گرما شهر تهران را در حیه خودش گرفته بود و به هیچ صراطی 

 مستقیم نبود به سوی اتاقی راه افتادم که استاد در ان حضور داشت

ره اب نما باز بود و با صدای مالیمی اب را درون حوض کاشی ابی می ریخت . چندین فرشته بالدار در حوضخانه فوا

 کوزه بدست . سر به اسمان دور حوض را احاطه کرده بودند. و با یک حرکت تند فواره یک 

 نخوت سالم کردم .رخ می زدند و دوباره می ایستادند . بی میل وارد اتاق شدم . شانه ای باال انداختم و از روی 

استاد پیانو مرد جوانی بود با موهایی خرمایی و سبیلهایی هیتلری . به موهایش روغن تندی می زد کهبویش تا چند 

فرسخی به مشام می رسید . همیشه سعی می کرد مودب به نظر برسد رفتار اقا منشانه داشته باشد که خیلی خنده دار 

لوارش روی یک خط قرار داشت . جلیقه تنگی به تن داشت با تکمه های نقره به نظر می رسید . هر دو خط اطوی ش

نما . طبق عادت دستش را دراز کرد دستم را جلو بردم تا با او دست بدهم ناگهان مثل جرقه خاطره تلخ چند وقت 

 درسا پسانو می دادمحرم بودن با استاد . ولی او اوستادم بود و به من  "محرمیت . محرم بودن  "پیش یه ذهنم رسید 

. او را می شناختم با این حال با دو دلی دستم را عقب کشیدم . استاد وقتی با عقب بردن دستم روبه رو شد ابرویی باال 

 انداخت و به ناچار دستش را پایین انداخت و مشغول کارش شد .

د ایا ناراحت شد ؟ ایا عمل مرا وقیح یک لحظه چقدر برایم این صحنه خوشایند امد .تمام فکر م پیش استاد پیانو بو

خواند ه بود ؟ که حتما ناراحت شده بود . اگر من جای او بودم حتما از کوره در می رفتم . یان سرکشی را نوعی 

گستاخی می دانستم و به نوعی تالفی می کردم با یان حال خوشحال بودم . نمی دانم احساس می کردم انتقامم را زا 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – شازدهعشق 

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

 

3 0  

 

با یان کار فکر می کردم به نویع خشم درونم را فرو نشانده ام باالخره استاد تعلیم خود را شروع صولت گرفته ام . 

کرد . باالی سر م ایستاد بدون اینکه حواسم به گفته های او با شد تمام ذهنم پیش صولت بود روی نت های پیانو 

فت : نم دستی به سبیل هیتلریش کشید و گباشک و تردید کار می کردم . استاد وقتی دید با شک و تردید کار می ک

خانم صدر نباید با شک و تردید انگشت روی دکمه ها گذاشت . به نظر من نوازنده وقتی خوب می تواند بنوازد که 

 انگشتانش تسلط و چابکی کافی را داشته باشد . انگشتان شما روی دکمه ها تحرک الزم را ندارند .

دم و به دنبال افکار خود بودم . اخر سر هم بیچاره ناراحت از خانه ما بیرون رفت . با اصال به حرفهایش اهمیت نمی دا

رفتن استاد با کسلی به نت های مشق شده را تمرین کردم و لحظه ای بعد بود که تلفن سیاه رنگ چسبیده به دیوار 

بعد از خداحافظی با او این خبر را بی به صدا در امد . عمه فرنگیس بود یم خواست برای امر مهمی به خانه ما بیاید . 

درنگ به حنیفه دادم . از خوشحالی چشمهایش درشت شد . با لبهای لرزان دستهایش را باال برد و گفت : الحمدا... 

 باالخزه یکی از فامیلهای نزدیک اقا به اینجا تشریف می اورند . باید اسپند دود کنم .

حال شد برق شادی در چشمانش موج می زد . سریع با سلیقه تمام مشغول مادرم نیز با شنیدن این خبر خیلی خوش

پخت شیرینی مورد عالقه اش شد . هر چه بود بای اویلن بار خواهر شوهرش به خانه او یم امد . ظرف مدت کوتاهی 

 ظر اولین میهمانخانه تغییر کرد و مادرم بهترین ظروف پذیرایی را از کمد در اورد . و روی میز چید . بعد هر سه منت

از رف خانه پدرم شدیم . بوی نان شیرینی تازه رد خانه پیچیده بود . امدن عمه فرنگیس التهاب اور بود . چند بار 

داخل کوچه سرک کشیدم و به امید دیدن عمه لحظه ای انتهای کوچه را دید زدم . خبری نبود . دوخانه ارمنی ازته 

ی امدند . در ناحیه ای که ما خانه داشتیم . تقریبا همه ارمنی بودند به استثنای کوچه خرامان خرامان زنبیل به دست م

چند خانواده اروپایی و مسلمان که کاری به یکدیگر نداشتند . شاید سال به سال انها را نمی دیدی و به اتاقم رفتم تا 

 انتظار م را وری کنترل کنم .

عمه فرنگیس باشد ذوق و شادی وجودم را گرفت . حنیفه به صدای زنگ خانه به گوشم رسید . حدس زدم باید 

طرف در رفت و در را باز کرد . ددر استانه در زنی دیدم چادر و پیچه سفید . درست حدس زده بود عمه فرنگیس 

 بود به سراغش رفتم . 

 سالم عمه فرنگیس . -

 سالم پروین جان چطوری خانم ؟ -

 خوبم بفرمایید . -

 که خانه نیست ؟مرد غریبه  -

 خودمان هستیم بفرمایید خوش امدید . -

بعد از اینکه خیالش راحت شد پیچه را از روی صورتش باال زد به اغوشش پریدم . بوی اشنا یی می داد همانی که 

انتارش را می کشیدم همانی که دوماه مرا دگرگون ساخته بود . حسی عجیب در درونم قیام کرده بود تا حدودی 

 هوم .نامف

 بفرمایید باال عمه فرنگیس . خوش امدید . -

عمه فرنگیس با لبخند گفت : نمی دانی جانم چند بار راهم را گم کردم از چند نفر پرس و جو کردم .  -

راستی تو این کوچه غریبه اید ؟ کمتر کسی شما را می شناخت ولی شکر خدا باالخره اینجا را پیدا کردم ببینم زن 

 ؟ داداش کجاست
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 بفرمایید االن می رسند خدمتتان . -

مادرم را صدا زدم و ولی نکشید که مادرم در کمال اراستگی به استقبال امد و اماده خوش امد گویی از عمه فرنگیس 

 شد در حالیکه روی پا بند نبود .

 خوش امدید خانم فرنگیس السادات . چه عجب تشریف اورید . منزل ما را روشن کردید . -

ر دو همدیگر را در اغوش کشیدند . مادرم عالوه بر زیبایی ظاهری که داشت رفتار جذب کننده ای هم داشت . از ه

همون اول مفتون رفتارش می شدی . شیفته متانت نجابت و سنجیدگی گفتارش . از همان برخورد اول اصال احساس 

هم صحبتش بوده ای هیچ وقت تظاهر نمی کرد . نمی کردی با او غریبه هستی انگار سالهاست او را می شناختی و 

نرم بود و مالیم و با ارامش صحبت می کرد . تا حدی که همه اطرافیان او را غمخوار و راز دار خود یم دانستند . 

 مشکالت بسیاری از هموطنان و هم کیشان را با کمال میل حل می کرد .

توی تاالر عمه فرنگیس به اطرافش نگاهی انداخت و در حین  عمه فرنگیس با مشایعت مادرم به رف تاالر رفتند .و

نظاره کردن چادرش را از سرش برداشت . مادرم گفت : خانم وقیت فهمیدم شما می ایید نمی دانید چقدر خوشحال 

 شدم . بفرمایید بنشینید اینطوری خسته می شوید خواهش می کنم .

 حتما .

سنگین عهد لویی شانزدهم گذاشت و در تشک نرم ان لمید . مادرم با  عمه چادر شرا روی دسته یکی از مبلهای

 صدای نه چندان بلند صدا زد : حنیفه لفا چای بیاور .

 عمه فرنگیس با شرمندگی گفت : خواهش می کنم زحمت نکشید زن داداش .

 این چه حرفیه فرنگیس خانم چای اوردن که زحمت نیست .

ینها به شما سر بزنم ولی نشد زن داداش . ببخشید ترا خدا . اینقدر ادم گرفتاری خیلی دلم می خواست زودتر از ا

دارد که یادش می رود به اقوام سر بزند . چه خانه ساکتی . چه خانه مقبولی دارید . نمی دانستم خان داداش چنین زن 

 هنر مندی دارد واقعا بارک ا.. افرین به این ذوق و سلیقه .

حرف یم زد . از این بگو . زا ان بگو از حرف زدن خسته نمی شد . چشمان کنجکاوش دائم  عمه فرنگیس یک ریز

روی دکور و تزئینات تاالر سر یم خورد . انصافا تعریفش بی جا نبود . مادرم سلیقه خیلی خوبی در دکوراسیون خانه 

 ی که می خواستند به خانه تازه ایداشت . بیشتر اشناها و دوستان از نظر سلیقه استفاده یم کردند مخصوصا مواقع

نقل مکان کنند. رومیزیهای اطلسی که مادرم با دست خودش بافته بود با گلهای ریز و درشت فرشهای ایرانی 

مطابقت می کرد چند تابلو کار نقاشان روسی به چشم می خورد که وقیت در ان دقیق می شدی از بس زیبا بود فکر 

گلهای چینی که ماردم با هزار زحمت با دستهای خودش درست کرده بود و به  می کردی خودت رد تابلو هستی .

 قول ایرانیها از هر انگشتش هزار تا هنر می بارید . این هزار تا هنر جایگزین خانه گرم و پر محبت ما بود .

د گفت : هیم کننیش عمه فرنگیس باز و دندانهای سفید مرتبش نمایان شد . برای اینکه مرا در حرف زدن بیشتر س

 اوا ...پروین جان تو چزا این وری یخ کرده ای و نشسته ای . حرفی بزن .

برای اینکه حزفی زده باشم گفتم : صحبتهای شما شیرین تر از ان است که من بخواهم حرفی بزنم عمه جان شرینی 

 بفرمایید مامان خودش پخته .
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ه وطرز اراستن شیرینهای توی نعلبکی را ستود . مادرم عمه فرنگیس نگاهی به ظرف شیرینی انداخت.حسن سلیق

شیرینها را با دقت کامل رد بشقاب کوچکی چیده بود . عمه فرنگیس تکه ای شیرینی ا زدرون بشقاب برداشت .و 

 گفت : به به چه شیرینهایی !چه رنگ و رویی دارد معلوم است توی دهان بگذاری اب می شود .

 ا را ندارد . نوش جان .مادرم جواب داد : قابل شم

 واقعا که خوشمزه است . شبرینها را تازه از تنور در اورده اید زن داداش .

 بله خانم فکر می کنم هنوز شیرینها گرم باشد .

 وقتی وارد خانه شدم بوی شیرینی تازه می امد .

م و کسر باشد . چادر عمه را مادرم مشغول پذیرایی از مهمانش شد تمام حواسش پیش مهمانش بود مبادا چیزی ک

برداشتم به اتاق گوشواره تاالر رفتم . چادر را به سر افکندم و پیچه را روی صورتم پایین زدم از پشن پیچه همه چیز 

به خوبی پیدا بود .چند بار بررسی کردم از سه تکه تشکیل شده بود . دو تکه بزرگ و یک تکه کوچک هشتی که به 

شده بود. از وقتی رضا خان حجاب زنان را ممنوع کرده بود کمتر کسی از یان چادرها این دو تکه بزرگ متصل 

استفاده یم کحرد . تا ان موقع فکر می کردم این پیچه باید چیز ضخیمی باشد ولی همه چیز به خوبی از پشت ان پیدا 

لی جالب تمام بدنم را پوشانده بود و بود . مقابل اینه کمی خودم را برانداز کردم . چادر کمی برایم کوتاه بود ولی خی

چیزی جز انگشتان دستم پیدا نبود . از خودم پرسیدم برای چه این چادر را روی سر می اندازند ؟ خانم ها چطور 

یکدیگر را از زیر چادر و پیچه تشخیص می دهند ؟ به نظرم مسخره می امد این چادر بیشتر بدرد بازی بچه ها می 

 قایم موشک بازی کنند چادر را از سرم برداشتم تا کردم دوباره سر جایش گذاششتم .خورد که یم خواستند 

دو سه ساعتی از امدن عمه فرنگیس می گذشت که پدرم امد توی حوضخانه روی تخت حنیفه سماور گذاشته و بساط 

ان را به عنوان دکور روی پیش قلیان به راه بود . اغلب در خانه ما کمتر از قلیان استفاده می شد . اگر هم بود مادرم 

بخاری می گذاشت و تزئین نی قلیان . جلوه زیبایی داشت . پدرم اکثر سیگار و پیپ می کشید و عالقه ای به استعمال 

 قلیان نداشت .

عمه فرنگیس چای غلیظی را که حنیفه در استکانها ی لب طالیی ریخته بود برداشت و در تشک نرم روی تخت به 

. نی قلیان را به دست گرفت و با دست دیگر کاسه قلیان را پیش کشید و پکی به دم نی قلیان نواخت . از عقب لم داد 

چشمانش می توانستی خوب بخوانی دردانه ایست . گوهری است نادر با برخوردی بسیار مهربان متواضع و عالئم 

اه پیوسته زلفی انبوه در زیر چارقد و متانت ووقار به خوبی از ظاهرش هویدا بود دو چشم سیاه و دو ابروی سی

صورتی سنجاب گونه با بینی قامی و خالی نه چندان درشت به اندازه یک عدس بر پشت لب باال داشت . هر چند 

زیبایش کمتر زا عمه خانم بود ولی اخالق خوبش جای تمام زیباییها را یم گرفت و او را مبدل به انسانی نیکو می 

ته دل دیگران را شاد کند . و خود نیز از شاد شدن دیگران لذت می برد . هیچ گاه احساس ساخت . دوست داشت ار 

بزرگ منشی و منیت نداشت . سعی می کرد خود را از چیزی که هست کمتر نشان دهد . این رفتاش کمتر در 

 اطرافیانش دیده می شد . 

ا پخش کرد . صدایش مالیم و ارام بود و نگاهش عمه فرنگیس باز پکی به نی قلیان زد و دود کم رنگ ان را در فض

 در چشمان پدرم .

ببین خان داداش . من نمی خواهم دخالتی کرده باشم وحرفی هم که می زنم از خودم نیست . تقریبا چند ماهی است 

که اقاجان فوت کرده و دهکده کن بی سرپرست شده است . اوضاعش بهم خورده . خان باجی به من سپردند تا 
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اصدی باشم تا به شما بگویم فکر چاره ای باشید . گفتند ابن طوری که نمی شودو دهقانها از این وضعیت ناراضی اند ق

. شاکیند . سر اب و ابیاری مساله دارند . نمی شود به حال خودشان گذاشت بنده های خدا را. شما تا االن که من اینجا 

رفع مشکالتشات به خان باجی و صولت خان رجوع می کنند . و انها  هستم اصال به دهکده رفته اید .اهالی کن برای

 هم که خود را صاحب ارث و میراث اقاجان نمی دانند .

 انگتهای کشیده پدرم روی پایش اویزان بوود و روی کاسه زانویش ضرب گرفته بود تنها به جمله ای بسنده کرد .

 چایت سرد می شود ابجی . -

بکن . چهار رعیت سهم اب دارند و چهار رعیت سرشان بی کاله می ماند . بگذریم در  خان داداش چاره ای -

 این میان زیان به محصوالت زمین می رسد .

 البته ولی من کار دارمک نمی توانم در قبال مسئولیتی که دارم شانه تهی کنم . -

 ها قانع نمی شود . فرمایش شما را می پذیرم خان داداش . اما رعیت و دهقان با یان حرف -

حرف شما درسته خواهر . ولی خوب می دانید شغل من شغلی نیست که بتوان رها کرد باید تا اخرش  -

ایستاد . همانطور که مرا می شناسی با اصول کدخدا منشی اشنایی نیستم زاده این کار نیستم . و از اولش هم چندان 

ه خود شباید تصمیم بگیرد اگر بخواهد سر پرستی ده را قبول کند دل خوشی از این کار نداشتم . می ماند پروین ک

 که هیچ و گرنه کارها را باید یه وکیل بسپارم .

موضوع جدی بود خیلی جدی . باید به انها یم گفتم که می توانم از عهده اش برایم ولی چطور ش را دیگر  -

دهی و سرپرستی را یم طلبید . اما می ترسیدم جربزه  خدا یم داند . جرات نمی کردم نظرم را بدهد درونم ان فرمان

این کار را نداشته باشم و دسته گل به اب بدهم و اعتبار خودم و پدرم را با رویاپردازی زیر سوال ببرم شک داشتم 

بتوانم با یان فرهنگی که من دارم فرهنگ دهکده کن را تحمل کنم . فکرش هم جنون اور بود چه برسد به اینکه 

اهم کاری را انجام دهم . نگاهی به عمه فرنگیس انداختم . او جایش را تمام کرده بود . دایه زا او پرسید : باز میل بخو

 دارید .

 نه جانم دستتان درد نکند . -

خاتون فنجان را برداشت و گذاشت توی سینی و از سالن خارج شد . عمه فرنگیس در حالی که با گوشه پیراهنش 

 فت : بازی می کرد گ

 خان داداش یک عرض دیگر هم داشتم . -

 بگو ابجی خانم چرا خجالت می کشی. -

 موضوع یکی از باغهاست که به پروین رسیده است . -

 خب . -

راستش چشم صولت را گرفته است انگار می خواسته روزی که رفته بودیم محضر عنوان کند ولی انگار  -

 فرصت نشده .

 من حاضرم از طرف دخترم به او ببخشم .  باشه هر باغی باشه -

 صولت خان گفته هر مبلغی که صاحب باغ بخواهد می پردازم . -

 این چه حرفیه ابجی خانم . صولت روی چشم ما جا دارد حاال کدام باغ هست ؟  -

 باغی که به مادرتان تعلق داشت باغ عروس . -



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – شازدهعشق 

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

 

3 4  

 

 گاهی به من انداخت و نگاهی به عمه فرنگیس .پدرم که انتظار نداشت نام چنین باغی بیاید ن -

باغ عروس خواهر چه بگویم خودت می دانی چقدر این باغ برای من عزیز است شرمنده ام هر باغ دیگری  -

را بخواهد حرفی ندارم ولی این یکی برایم مقد س است . اخه یم دانی که یادگار مادرم است و چقدر برایم ارزش 

 الم برسان و بگو هر باغی را بخواهی من حاضرم ولی این تکه را نه .دارد . به صولت خان س

 باشنیدن این پاسخ عمه فرنگیس گفت : باشه پیغامت را می رسان . -

***** 

چند روزی به فکر گذشت . چه کنم ؟ ایا قبول کنم یا نه ؟ چه مشکل بزرگی !ایا عقل جوان من از عهده این مسئولیت 

؟ صد بار پشیمان شدم . و دوباره همین که عظمت مسئولیت و جاه طلبی . سودای افتخار فکر  مشکل بزرگ بر یم امد

برابری با مالکان و شاهزادگان و مست و مغرور شدن از تعریف و تمجید دیگران در ذهنم جرقه زد . دل شوریده ام 

وین در مورد سر پرستی هوایی گشت . یک شب سر شام پدرم شاد و خندان لقمه به دهان گذاشت و گفت : پر

 دهکده کن فکرهایت را کرده ای ؟

قلبم از جا کنده شد دلم نمی خواست به این زودی جواب بدهم .وقت الزم بود می خواستم فکر کنم . مادرم که 

 نیشش تا بنا گوش باز بود با ابرو اشاره به طرف من کرد و گفت: پروین جواب پاپا را نمی دهی .

 روی خوشایندی بلکه از سر گیجی .فکرهایم را که کردم ولی هنوز ...لبخندی زدم نه از 

 هنوز حرفهایم تمام نشده بود که حنیفه وارد اشپزخانه شد .

 مبارک است مبارک است پروین جان .-

 سپس گونه ام را بوسید . مثل اینکه از پشت در حرفهای ما را گوش می داد با بهت و حیرت بقیه حرفم را قورت دادم

. چه چیز مبارک است . عروس به خانه بخت نمی بردند که با یک بله کار تمام می شود اب پاکی روی دستم ریخته 

شده بود ولی بد هم نشد هر چه بود از صدقه سرفضولی حنیفه خیالم راحت شد. باالخره که چی ؟ باید جواب می 

قبول و خیال همه را راحت کنم . پدرم وقتی سکوت مرا  دادم . چه حاال چه اینده چه بهتر که حاال باشد و مسئولیت را

دید به عنوان پشت گرمی گفت : اصال دلهره نداشته باش . زیاد حل این قضیه مشکل نیست .مباشر هست . پیرمرد 

عمری پیش اقاجان شاگردی کرده . در ضمن یک وکیل خوب هم برایت گرفته ام . بدون اینکه حرفی زده شود . و 

شود موضوع خاتمه پیدا کرد . صبح روز بعد پنجره ها باز بود . طبق عادت روزانه و به دستور پدرم . نظری داده 

حنیفه سفره صبحانه را توی حوض خانه انداخته بود . نشستن روی تخت و خوردن صبحانه و گوش دادن به شر شر 

شته به روغن اتو مبیل را درون سطل اب فواره نما دنیایی داشت و اشتها را تحریک می کرد پدرم دستمال چرک اغ

 زباله پرت کرد و گفت : دخترم حاضری ؟

 بی خیال از شور و دلهره ای که دائم در وجودم خاموش و روشن می شد گفتم : برای چه اماده ام ؟

 ا مگر یادت رفته .

 تظاهر به مبهوت بودن خود گرفتم : چی را فراموش کردم از چه حرف یم زنید . -

م تبسمی شیرینی گفت : د... تازه دختر می پرسد از چه حرف می زنید . معلوم است امروز باید به پدر -

 دهکده برویم .

 اعتنایی نکردم و لقمه یا دیگر گرفتم . پدرم دوباره ادامه داد :
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 برایت وکیل گرفته ام تا یکی دو ساعت دیگر سر و کله اش پیدا می شود اسمش چی بود ؟ اهان . اقای -

شمس . این مرد از رف من وکیل است در تمام کارها دخالت کند . مباشر اقا بزرگ را هم سپرده ام . خودم نیز 

 کمکت می کنم .

سپس دستهایش را شست و ورزشی به گردنش داد و مشغول خوردن صبحانه شد . بعد از صرف صبحانه  -

یرم به سرکشی دهکده کن بروم . به یاد داستانهای خود را اماده کردم عین یک سرباز وظیفه منتظر شدم تا با وز

تاریخی افتادم که شاهان برای سرکشی امالک خود لشر کشی می کردند . عزمم را راسخ و توانم را در شانه هایم 

گنجاندم مضحک بود باید صبر یم کردم تا امالک و باغهایم را می دیدم . چند بار عرض اتاق را با عصای پدرم مسلح 

 یمودم و از کار خود خنده مست و مغرورانه ای سر دادم بعد از ساعتی صدای پدرم بلند شد.گونه پ

 پروین اقای شمس تشریف اوردند . -

از پشت پنجره نگاهی به بیرون انداختم تا مشاوره ووکیل خود را ببینم با تجربه ای که داشتم فکر کردم باید اقای 

گر جا افتاده و کار کشته سرد و گرم و کالتها را چشیده باشد ولی به محض شمس مرد مسنی باشد . مثل وکیل های دی

روبرو شدن با او جوانی دیدم شق و رق . انگار عصای پدرم را قورت داده بود . استوار سینه ستبر گردنی متوسط . 

 با فرم ایتالیایی پی موهای کوتاه و روغن زده و زا میان به دو سو رها شده . چشمانی درشت و تیز . صورتی تراشیده

ریش چکمه ای و قدی همچون سپیدار . کت و شلوار دودی رنگی پوشیده بود و جلیقه یا سفید با خط های ریز مشکی 

و یک کراوات طوسی مالیم که زیبایش را چند برابر می کرد . برق از کلهام پرید . نوعی جذابیت در صورتش وجود 

خود یم کرد . همیشه در افکارم به دنبال چنین مردی بودم با این اوصاف . داشت که در نگاه اول اانسان را جذب 

 خیلی مودبانه و با طمانینه گفت : 

بنده فرهنگ شمس وکیل و در حقیقت مشاور حقوقی هستم . شما اولین موکل من در ایران هستید .  -

 خوشحالم که با شما اشنا می شوم خانم .

 ی زدم و دستم را دراز کردم .سپس دو دستش را دراز کرد .تبسم

اقای شمس واقعا خوشحال هستم از اینکه با شما اشنا می شوم و یم توانم از شما کمک بگیرم و امیدوارم از  -

 راهنمایی شما به خوبی استفاده کنم .

یک ان از  دستم را گرفته بود و تکان می داد و کلماتی را بز زبان می راند برق شادی در چشمان او یم درخشید .

چه غلطها محرمیت  "حرارت گرم دستش حس کردم تنم لرزید . موهای بدنم سیخ شد . دستم در دست شمس بود 

گفته صولت چند بار در گوشم پیچید . و حرفهای عمه فرنگیس مثل پتک خورد  "و محرم بودن با خود یکی نبودن 

لبخند ملیحی پای چشمهایش نشسته بود . استاد توی سرم . چاره ای نداشتم دستم داخل دستش بود نگاهش کردم 

پیانو با من اشنا بود ولی شمس دیگر با من اشنا نبود . برای اینکه خود را راضی کنم به خود گفتم این حرفها چیه 

دست دادن که جیزی نیست فقط از روی اشنایی و صمیمیت این عمل انجام شده است چرا خودت را ناراحت م یکنی 

با صولت وربرو شده بودم بلوایی در درونم اشوب می کرد . حرفهای عمه فرنگیس تا حدودی می رفت  . از روزی که

جایگزین خیلی از عقایدم شود . عقایدی که عمری با انها زندگی کرده بودم گذشته از این حرفها هر چه بود حاال 

رم انداختم برای او دست دادن یک دستم بیرون از دست شمس بود . سعی کردم خود را کنترل کنم نگاهی به ماد

عمر عادی بود برایش فرقی نداشت با چه کسی دست یم دهد زن مرد غریبه اشنا محرم یا نامحرم پدرم بعد ا 

 زمعرفی ما رو به شمس گفت : اقای شمس چرا ایستاده اید بفرمایید بنشینید . 
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 متشکرم چشم . -

 اورند اقای شمس گلویی تازه کنند. خانم لف کنید دستور بدهید شربتی اب خنک بی -

 همین االن . -

اقای شمس پیرو صحبتهای قبلی که داشتیم به شما اختیار تام می دهم که در غیاب دخترم را یاری کنید و  -

تعریف شما را از دوستان شنیده ام از یانکه چقدر در وکالتهای خود موفق بوده اید امیدوارم انچه در چنته دارید برای 

 ظ منافع دخترم بکار ببرید .حف

شمس سرشرا پایین انداخت و گفت : شکسته نفسی می فرمایید اقای صدر . تا انجایی که بتوانم موکلم را  -

 راهنما خواهم بود البته به نظر می رسد دختر خانم شما هوش و استعداد این کار را داشته باشد .

م از روی مبل بلند شد و به رفم امد و پشت سرم که روی از تعریفش لبخندی زدم و سر فرود اوردم مادر -

مبل دیگری نشسته بودم قرار گرفت دستهایش را روی شانه هایم گذاشت و دنباله رو حرف پدرم گفت : شازدی 

 تشخیص درستی داده فرد خوبی برگزیده فکر می کنم با انتخاب شما حداقل بار مسئولیتش کمتر می شود .

رای گفتن نداشت تنها با یکی دو جمله خیلی رسمی که ایمدوار است بتواند از عهده شمس حرف زیادی ب -

 کارها بر اید اکتفا نمود گاهی اوقات با لبخندی مالیم گفتهای پدر و مادرم را جواب می داد .

 حرفهایشان از گوشهایم مثل در دروازه می گذشت . انها در مورد من و اینده ام صحبت یم کردند من در -

این حرفهای عمه خانم بود  "شرم نمی کنی بی حیا . تف به رو بی حیایت "رویایی که در وجودم را می زد غرق بودم 

گیج و مبهوت بودم نگاهی به شمس انداختم لبخند از روی لبش محو نیم شد . انگار از وقتی به یک نوع اصالت خاص 

ریف می کرد پدرم گفت : من پروین را دست شما سپردم در درون دارد با عزم و اراده حرف می زد و از کار شتع

 دوست دارم دخترم را راضی باشد . همچنین حق رعیت و دهقان سوخت نشود . و مطابق میلشان عمل گردد.

 پروین حرفی نداری ؟ مشکلی نیست ؟ "سپس رو به من گفت  -

 با دلسردی گفتم : نه حرفی ندارم انتخاب شما را قبول دارم . -

 پس امروز اولین کایر که می کنیم به باغها سر می زنیم . فکر می کنم شروع خوبی باشد . -

شمس و من حرف پدرم را تایید کردیم و همان روز کار با یک بازدید ساده شروع شد . اول به مزارع گندم  -

ه . ناتوان در برابر باد سر زدیم . هکتار هکتار زیر کشت گندم . زمین زرد و الیی . خوشه های درشت و اب خورد

تنهای نحیفشان را به باد سپرده بودند .موج عظیمی انها را به رقص وا یم داشت انگار خوشه ها دست در کمر یکدیگر 

داشتند با نوای باد از این رقص تند لذت یم بردند رعیتها می گفتند امسال زمینها پر برکت شده و خوش برکتی 

انستند . بعد به مزارع و ملکهای ده کن پا گذاشتیم . زیبا بودند مزارعی با وسعت زیادد زمینها را از وجود پدرم می د

!گیالس و البالو رو درختها میان برگهای سبز چشمک می زد ند . و هلوها از انبوهی زیاد شاخه های درختان را به زیر 

 شی ریز نقش باغ را پوشانده بود .کشیده بودند . روی زمین بوته های تمشک اکنده و مملو بود و سبزه مثل فر

پدرم مباشر و شمس همراهم بودند و من مانند شاهزاده ای که با یال و کوپال بین انها بازوی پدرم را در  -

اختیار داشتم . سعی می کردم به ادمهایی که روبرویم ظاهر می شدند و با نگاه تملق می گفتند اعتنا نکنم مثل عمه 

مغرور بود و باالتر از دماغش چیزی نیم دید . دهقانهای ساده که بیل به دست با پوستهای خانم که همیشه سرد و 

افتاب سوخته عرق کرده و دستهای کار کرده و خشن در مقابل ما تا کمر خم می شدند و تعظیم می کردند و انهایی 
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نگاه  درست یم کردند و جوری که دور تر ایستاده بودند دست باالی پیشانی می گذاشتند و حصیری برای چشمانشان

 یم کردند و به ما زل می زدند انگار ما جنسی غیر از ادمیزاد هستیم .

برای راهنمایی و رویت ما زا زمینها و باغها سر کارگر مردی بود با ریش و سبیل تیغ انداخته ما را کنار  -

بزرگ داخل نهر اب روی انها موج می زد .  نهرابی برد تخت نسبتا بزرگی روی نهر باریک قرار داشت و چند هندوانه

بساط قلیان و ابکش های گیالس و البالو بدون سلیقه چیده شده بود . سر کارگر کاله نمدی خود را از سر برداشت و 

سر نیمه طاس صورتی رنگش نمایان شد . روی سرش دانه های درشت عرق نشسته بودند سرش را پایین انداخت و 

اقا بزرگ را مرد واالیی بودند سایه شا هیچ وقت از سر ما کم نمی شد . همه را زیر بال و پر  گفت : خدا رحمت کند

 خود داشت . فوت اقا بزگ ضایعه بزرگی بود اقا بزرگ با انتخاب شما دل همه را شاد کرد .

زرگ پروین ا بپدرم سری تکان داد و با مهربانی گفت : اشتباه نکید من سایه باال سر شما نیستم جانشین اق -

 خانم دخترم هستند .

سر کارگر با ان کله نیمه طاسش نگاهی به من انداخت و سر شرا با ناباوری خاراند و گفت : این خانم  -

 کوچولو ؟؟

در حالیکه نیش ناباوری بر لبانش نقش بسته بود اخم و تخم کردم و به خود تکانی دادم چند دفعه سر تا پایش را 

وب او را نگریستم باید از حاال طوری خود را جا می دادم که فکر نکنند نمی توانم بین انها برانداز کردم و خ

فرماندهی کنم . مرتیکه طوری حرف یم زد انگار با دختر خودش حرف یم زد . اگر سر کارگر این بود وای به حال 

 برت می کنیم .کارگرها مشت نمونه خروار بود بدون معطلی گفتم : حاال بروید اگر کاری بود خ

سر کارگر با دهان نیمه باز مرا نگاه کرد و دو سه بار پلک زد و شاید می کوشید قیافه اخمو مرا باور کند انگار انتظار 

و چنیین عکس العملی را از جانب مرا نداشت پس به زحمت گفت : چشم همین اطراف هستم هر وقت کاری داشتید 

 در خدمتم خانم . 

گویی و رگ گویی خود حیرت کردم پدرم قهقه ای زد ودستی به کمرم گرفت و به سوی خودش  خود نیز از صراحت

کشید و موهایم را نوازش کرد و رو به مباشر و شمس گفت : چه عزیم می دانم اگر دخترم را بین هزاران سرباز رها 

 کنم انها را رهبری می کند .

 ن دختری باید .مباشر سری تکان داد و گفت : از پدری چون شما چنی

نگاهی به شمس انداختم . سایهبرگهای درختان کنار نهر روی صورت شمس بازی می کردند و او مات دنیای اطراف 

خود را بازرسی می کرد حرف نمی زد فقط اطرافش را نگاه می کرد . لبخند شرمگینی به لب داشت . توی ان هوای 

بود . نسیم مالیم دلچسبی می وزید و موهای روغن زده شمس را  گرم تهران اب و هوای دهکده کن فو قالعتده خنک

پراکنده می ساخت . در صورتش دقیق شدم کوچکترین نقصی نداشت . جذاب بود و در دل می نشست با اصابت هر 

نسیم او سعی می کرد مبادا ظاهرش بهم بریزد رد صورتی که نمی دانست چقدر موهای پریشان و اکنده او را زیبا تر 

ی کند . برای یک لحظه او را قهرمان خیاالتم قلمداد کردم . مرد رویاهایم قیافه اش دوست داشتنی بود . لبانش به م

لبخندی باطراوت باز بود . در یک جفت چشم درشت و زیبایش . گردشی بود که از ان مالحت یم بارید . ناگاه منقلب 

ز اشنایی من با او نگذشته بود که چنین اتشی فروزان از او در شدم .پریشان شدم . شگفت اور بود هنوز زمان زیادی ا

 من بوجود امده بود . مگر یم شد نگاههای او چشمهای او این همه تحریک کننده باشد .
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ناگهان شمس نگاهش را که به جای دیگری خیره بود به چشمانم دوخت . سراسیمه ووحشت زده نگاهم را قاپیدم . 

خودم گفتم همین را می خواستی . دختر چشمهایت را درویش کن . خجالت بکش . حیا کن . کارم دزدکانه بود. به 

این اولین مالقات تو با اوست . بیش از حد خودت تجاوز کردی . پس کی می خوایه یاد بگیری چگونه با دیگران 

داد  ب بودنش را نشان میروبرو شوی . شمس که متوجه نگاههای عاشقانه ام شده ه بود با حالتی که شرمگینی و نجی

 گفت : پروین خانم این باغ گیالس و البالوی خوبی برایتان سوغات می اورد .

بند دلم پاره شد بی اختیار به نگاههای او گفتم : بله بله !سوغات خوبی به ارمغان اورده است چشمانم کور شده بود 

هانه ای تاکید روی سوال او چرا باید این جواب را می دادم انگار پدرم را نمی دید . به خودم گفتم بله بال چه جواب ابل

 در صورتی که االع زیادی زا محصول دهی باغها نداشتم .

بعد از ان نگاه سعی کردم نگاهم را جانب دیگر معطوف نمایم و این کار را کردم اما بی فایده بود . قیافه اش فکرم را 

ه او بنگرم و لحظه ای از او غافل نشوم . بعد زا پایان این بازدید ساده پریشان می کرد و باعث می شد هر چه بیشتر ب

 که نقطه اغازی بین اشنایی من و او بود شمس قول دادهر چه زودتر کارش را شروع کند .

در همان جلسه اول او را ستودم و چه لذتی برایم داشت وقتی تصور می کردم بتوانم در کننار چنین مردی دست در 

 با او قدم بزنم . بازوانش

دو روز صبح که از خواب بیدار شدم اصال دیگر فکر و خیال شمس در ذهنم نبود انگار اصال او را ندیده بودم و چهره 

اش به یادم نیم امد . خوشحال بودم از اینکه به ان زودی که به او دل بسته بودم به ان زودی هم توانستم او و ماجرای 

م . یک هوس کوچک که قابل فراموشی بود زیاد جای نگرانی نداشت . زندیگ در دنیایی دو روز پیش را فراموش کن

 به ان زیبایی در انتظارم بود هیچ دلیلی نداشت که مجذوب یک وکیل بشوم انهم مزد بگیر خودم .

طرب از ادرم مضشب میمهان داشتیم قرار بود چند نفر زا دوستهای پدر و مادرم برای شب نشینی به خانه ما بیایند . م

همان اول صبح دور خودش می چرخید که برای شام چه غذایی تدارک ببیند . کتاب نسبتا بزرگی با ورقهای کاهی 

زرد روی میز اشپزخانه قرار داشت که اگر به ان دستم یم زدی ورق ورق می شد . کتاب یادگار زمان کودکیش بود 

کتاب به زمان فرانسوی نوشته شده بود . هیچ وقت دوست نداشتم که مادرش در روز تولدش به او هدیه داده بود . 

از ان کتاب کهنه استفاده کنم مخصوصا پخت شیرینهای فرانسوی که حالم را بهم می زد . مادرم اصول کتاب را با 

ا رنهایت دقت و ظرافت رعایت می کرد ولی من ترجیح یم دادم باقلوا نان کشمشی و نان نخود چی سر گذر و بازار 

بخورم تا از دستپخت ناپلئونی خودم . مثل دخترهای همسن و سال خود که چند تا بچه دورشان بود و یک زندگی را 

می چرخاندند راه و چاه خانه داری را بلد نبودم . کال از واژه اشپزی بیزار بودم هراس داشتم از اینکه بخواهم روزی 

اخ و دمی تیو ذهنم پرورانده بودم . تا انجا که یادم می امد مادرم نمی از قابلمه و کاسه و کوزه استفاده کنم غول بی ش

گذاشت دست به سیاه و سفید بزنم می گفت اخه مادر خسته یم شوی . کاری نیست توی این خانه که تو انجام بدهی 

ا م می گذاشت ت. حیف تو نیست که وقتت را در اشپزخانه بگذرانی . اگر می توانست لقمه را هم می جوید و در دهان

زحمت جویدن نداشته باشم . راست می گفت احتیاج نداشتم . عزیز دردانه خانه احتیاج به کار نداشت . مادرم اعتقاد 

داشت دختری مثل من باید موسیقی یاد بگیرد . دنبال تحصیالتش باشد . میهمان دعوت کند مهمانی برود . گاهی 

تش هنرهای تزئینی را بیاموزد . اما پدرم اصرار داشت خیاطی را یاد اوقات برای سرگرمی و پر کردن اوقات فراغ

بگیرم . او می گفت برای زن فراگیری خیاطی الزم است ولی من به یان هنر هیچ عالقه یا نداشتم . پدرم نیز وقیت 

 تمایل مرا نیم دید چیزی نمی گفت .
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زد میهمانها تشریف اوردند مادرم هول شده بود  دم غروب همه چیز اماده بود. اخر شب وقتی دیگر پرنده پر نمی

همیشه دست و پایش را گم می کرد و خود را یم باخت وسواسی به خرج می داد دیدنی . مثال محال بود چند باری که 

در یک مجلس برای مهمانان نوشیدنی سرد و گرم سرو یم شد از یک فنجان یا یک لیوان استفاده کند . هر بار 

ها را عوض می کرد از لحظه ورود میهمانها تا خروج انها که معلوم نبود چقدر طول می کشد دل دل  فنجان و لیوان

مادرم را یم خورد پدرم قهقه کنان می گفت عزیزم میهان هستند حضرت فیل که تشریف نیاورده است که خودت را 

اش که پدرم برای شنیدن ان غش  گم کنی .مادرم قر و چرخش کوتاهی به گردنش می داد و با ان لهجه غلیظ روسی

 و ضعف می رفت . می گفت اخه تقصیر خودم که نیست بدم می اید میهمانها ناراضی از خانه ام بیرون بروند .

ما بین میهمانها شمس هم بود کت و شلوار مخمل کبریتی قهوه ای رنگی پوشیده بود پدرم دست به کمرش داشت . و 

د با یک نگاه هر چند کوتاه قلبم فرو ریخت . دل در سینه ام از دیدارش به تپش در او را به میهمانها معرفی می کر

امد . به اتاقم رفتم خدایا چه اتفاق شوق اوری روی می داد که من ناباورانه در برابرش بدون هیچ واکنشی بودم . قلبم 

یگر قلبم از دیدن او در سینه یک ریز مثل ساعت دیوار می زد به دلم لعنت فرستادم هر لحظه احساس می کردم د

نخواهد گنجید . چند بار از اتاق بیرون امدم و داخل سالن سرک کشیدم و باز به اتاقم برگشتم . پدرم اجازه نمی داد 

در مهمانی های خصوصی او و مادرم شر کت کنم . محیط را برایم نامناسب می دید . ناامید روی بستر دراز کشیدم . 

یدن شمس اینگونه طاقتم را لبریز می کرد . متوجه شدم این عشق انی بد جوری گریبانم شده عجیب بود . چگونه د

است . بدون شک دوستش داشتم قیافه اش را در ذهنم تجسم کردم . ان دو چشمان سیاه و پر حالت ددر صورتش 

کنارم باشد و با او  نمکینش . مثل الماسی درشتی توی نور مهتاب انعکاس داشت . برای یک لحظه ارزو کردم در

حرف بزنم . غرق در تصوراتم در باز شد پدرم در استانه در ظاهر شد . سریع به نشانه احترام روی تختم نشستم . 

 لبخندی زد و گفت : 

 اِه ...... چرا نشستی . بلند شو زود باش بیا داخل سالن میهمانها مشتاقند تو را ببینند.  -

. از اینکه خواسته بود من نیز در یک مهمانی انها شرکت کنم . جوابی به ذهنم نرسید . از پیشنهاد پدرم تعجب کردم 

توی اینه دستی به موهایم کشیدم و دست در دست پدرم وارد سالن پذیرایی شدم . دود سیگار پیپ و بوی الکل بهم 

بود . به پدرم حق دادم که با امیخته و فضای سالن را پر کرده بود . چه وضع خفه اوری . جایی برای نفس کشیدن ن

شرکت من در میهمانی های خصوصیشان امتناع ورزد ولی هیچ چیز برایم مهم نبود . نه ان فضای خفه اور نه ان بوی 

 تند مشروب . چشمهایم دنبال شمس بود او را بیابم .

 الم کردم و حاضرین ازموهایش را یک دست عقب زده بود و ان لبخند شیطنت امیز بر گوشه لبش بیداد می کرد س

جا برخاستند و پاسخم را دادند . شمس نیز سری تکان داد و خیلی راحت وکیل عزیزم به مناسبت دیدار تازه مان 

چشمکی زد . لبخندی تحویلش دادم ونزد مادرم روبروی او نشستم . مقابلش تا بهتر بتوانم این مرد را زیر نظر 

 داشته باشم .

مده بودند و به قول مادرم خانه ما را روشن کرده بودند . مادر جرالد کنار من و مادرم نشسته پدر و مادر جرالد هم ا

 بود . سراغ جرالد را گرفتم .خندید و گفت : امشب پسرم میهمان افتخاری اعلیحضرت بودند .

شرکت کند عذر خواست و چند بار شوق و ذوق نام ولیعهد ایران را برد و از اینکه افتخار نداشته است در یان مهمانی 

مادرم با کمال رضایت این عذرخوایه را پذیرفت ولی باز تاکید کرد حیف شد که از دیدار اقازاده محروم شدیم . 

بدون او اصال مجلس رونقی ندارد و اصرار زیاد که حتما اقازاده محبوب را به مهمانیهای بعدی ما بیاورید . خوشحال 
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ب منفی پدرم خیلی دلخور بود ولی صالح را در این دیدند که با خانواده ما ارتباط خواهیم شد هر چند خانم از جوا

داشته باشند و بعضی از برخوردها باعث تزلزل پایه هایی که بعدا ممکن بود به وجود اید نشود پدرم میان میهمانها 

 بادی در گلو انداخته بود و با شوق صحبت می کرد .

ی است عهده دار یک مسئولیت سنگین شده و این مسئله باعث شد مرد جوان شاید بدانید پروین چند وقت -

را به شما معرفی کنم که یکی از مردان نادر روزگار است و تحصیالتش را در بهترین دانشگاههای دنیا به پایان 

 رسانده است .

ا ر ما بود هیکل کوتاه و چاقی داشت بیکی از مهمانها به اسم روبیک . پیرمرد ارمنی بود که اتفاقاهمسایه دیوار به دیوا

شکمی گنده و چشمهای از حدقه بیرون زده و این چشمهای درشت و قلمبه را با عینکه ته استکانی می پوشاند . 

موهای جو گندمی فرفری نامرتبش با ان صورت پف کرده و چشمهای قلمبه اش به گونه ای مضخک همخوانی می 

ا محال بود یک وصله بزرگ یا چند وصله کوچک که با مهارت خاصی رفو شده بود کرد . لباسهای تمیز می پوشید ام

در لباسش نباشد . پدرم از او خیلی تعریف می کرد از اخالقش از معرفتش ولی به نظر من او با ان سن و سالش فوق 

اسش متوجه به العاده حریص بود حریص هوس . در حدی که وقتی چشمش به زنی می افتاد گویا تمام وجود و احس

دست اوردن ان زن می شد . گاهی اوقات چنان به ادم زل می زد که دلت می خواست از خجالت اب شوی و بروی 

 توی زمین . 

 روبیک بلند شد و لیوان جام نمایی را که پر از شراب بود باال اورد و گفت : برای سالمتی پروین خانم و اقای شمس .

باال بردند .شمس در حالیکه پایش را روی پای دیگرش انداخته بود محتوی جام نما را تا  و بقیه مهمانها جام نماها را

ته سر کشید . میهمانها از هر دری سخن می دادند ولی او ارام و متین یک بری روی مبل لم داده بود و مثل گربه یا 

 د .که بعد از خواب سیر روی کاناپه به هوش امده بود برای اطرافیانش ناز می کر

حنیفه شیرینی و میوه دور گرداند و مادرم از من تعریف یم کرد . از اینکه زیر چند سند و قباله را امضا کرده بودم و 

حاال چه بیا و برویی دارم واقعا هم چه کار بزرگی انجام داده بودم . شق القمر کرده بودم با ان کبکبه و دبدبه باید به 

م کرد و من غرق در غرور . شمس را نگاه می کرد و زیر نظرش داشتم . در همان خودم یم بالیدم . مادرم تعریف ی

دقایق اول همه حواسم جمع او بود نه کس دیگر . مشتاقانه به دنبال فرصتی بودم که نگاهم در نگاه او گره بخورد . و 

ش مرا ی دانست زیبایی و جذبه انگاه مشتاق مرا پاسخ بگوید . منتظر یک اشاره بودم که با سر پیش او بروم . انگار م

به دنبال خود می کشد ولی اصال توجهی به من نداشت . بی خیال از نظرهای من با اقای جهان ارا گرم صحبت بود و 

دریغ از گوشه نگاتهی . دریغ از نظری خشک . طاقتم طاق شده بود . می خواستم او تنها با من حرف بزند . تنها به من 

گذاشتم و به بهانه تعرف 11ر جای دیگر بود . ناخود اگاه لیوانی برداشتم و داخل سینی نقره ای نگاه کند .ولی او د

نزد او رفتم . و در مقابلش خم شدم راست می گویند عشق چشم را کور می کند . خودم هم نیم دانستم چه یم کنم 

فت . همه گوشها و چشم ها در یک لحظه دریافتم با بلند شدن من برای پذیرایی از شمس مجلس در سکوت فر ر

تسخیر حرکات و رفتار من قرار گرفته است . انگار همه نشته بودند و به من زل شده بودند . پذیرایی و تعرف کردن 

کار حنیفه بود نه کار من . هیچ وقت پذیرایی نکرده بودم . با ان تعریفی که پدر و مادر از من کرده بودند پس چرا 

یم خواستم از او پذیرایی کنم مثل یک گارسون . چیزی که کم داشتم و یک دستمال و یک من بلند شده بودم و 

 پیشبند بود . تازه از همه بدتر پذیرایی از یک نفر با بی زبانی گفتم : بفرمایید اقای شمس .
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کنت زبان صحبتش را با جهان ارا قطع کرد و در جا خشکش زد به چشمانم خیره شد . دستپاچه و هول بودم . با ل

 جوری که میهمانها شک نبرند و بتوانند بشنوند گفتم : کارها خوب پیش می رود .؟

در صورتی که هنو ز شمس کارش را شروع نکرده بود فقط چند روزی بود که وکیل من شده بود . شمس نیز از رفتار 

نداخت و معطل مانده بود لیوان را من تعجب کرده بود . انتظار پذیرایی از طرف مرا نداشت . نگاهی به اطرافیان ا

بردارد یا بر ندارد روبیک رو به شمس گفت : اقای شمس شما باید خیلی مورد عالقه پروین خانم قرار گرفته باشید 

که ایشان شخصا از شما پذیرایی می کنند . من اگر جای شما بودم از یان محبت دریغ نمی کردم و دست ایشان 

 راپس نمی زدم .

رف روبیک گوشت بدنم اب شد . پیرمرد یک لحظه چشمهای ورم کرده اش را از من بر نمی داشت . تمام با یان ح

حرکاتم را زیر نظر داشت . کلی به خودم ناسزا گفتم و به روبیک لعنت فرستادم ابرویم پیش مهمانها رفته بود. حتما 

پاسخ روبیک گفت : هر چند میل ندارم ولی  زا قصدم باخبر شده بودند . اخر همه زیر لبی یم خندیدند . شمس در

 تعرف پروین خانم را رد نمی کنم 

سپس دستش را دراز کرد ولیوان را برداشت می خواستم از اینکه اینقدر لفتش داده بود سینی را زا زیر دستش 

میم د شدم . تصبکشم . باعث شده بود کلی میهمانها به ریشم بخندند . حرص خوردم اتش گرفتم . کلی از او ناامی

گرفتم دیگر نگاهش نکنم . اصال به پدرم می گویم نیم خواهم او ویکلم باشد . همان مباشر اقا بزرگ کافی است یا 

کسی دیگری را انتخاب کن باید ردش می کردم به او بی اعتنا می شدم ولی تا سر بلند کردم طعمه نگاهش می شدم 

ی نتوانستم خودم را تا پایان مهمانی نگه دارم . هیجان داشتم . وری سعی می و تمام تار و پودم به لرزه می افتاد . حت

کردم توجه او را جلب کنم . این من بودم که سوار خر شیطان شده بودم خیال پایین امدن نداشتم . یعد زا مهمانی 

نستند . با یک معذرت پدر و مادرم پذیرایی مرا بیهوده خواندند . این طرز برخورد را در شان یک خانم جوان ندا

 خوایه توانستم ماجرا را فیصله دهم .

 ***** 

سه چهار ماهی گذشت . خیلی زود توانستم با ان محیطی که فکر می کردم نمی توانم با ان انس بگیرم و کنار بیایم 

 دست و پنجه نرم کنم و تمام این موفقیتهایم را مدیون شمس بودم . وکیلم .

او نیز به دنبالم بود . وقیت با کارگرها و مردان قلچماق و قلدر روبرو یم شدم او در کنارم سر  ویکلم هر جا می رفتم

پناهی بود با بودن او بخوبی می توانستم حرفم را به کرسی بنشانم و گرنه در صورت عدم وجود او کارگرها حرفم را 

بیرون می کشید . هیچ خطایی از نظر او قابل زیاد حساب نمی کردند . انقدر در کارش دقیق بود که مو را زا ماست 

بخشش نبود . تمام کارهایش طبق قاعده بود . یم دانست چگونه با کارگرو رعیت روبرو شود . انجا که الزم بود با 

خشونت رفتار یم کرد و انجا که الزم بود با صمیمیت برخورد یم کرد . جوان خوبی بود با خشونت رفتار می کرد و 

زم بود با صمیمیت برخورد می کرد . جوان خوبی بود . همه این صفات در طول این سه چهارماه باعث شده انجا که ال

بود پدرم بیشتر به او میدان بدهد و امینان بیشتری نسبت به او داشته بادش و او را در جمع خانوادگی ما بپذیرد . 

تگو ها و رفتارهای خود مانی خیلی زود زودتر از اینکه البته پنهان نماند در این چند ماه بعد از مالقاتهای مکرر گف

فکرش را بکنید به وکیلم دل بستم و عشقی را که فکر می کردم زودگذر باشد تبدیل به اتشی شد که مدام در دلم 

و شراره می زد . مجنون او شده بود و از این دیوانگی او نیز بو برده بود و طوری وانمود می کرد که او همان عالقه 

محبت را نسبت به من دارد . از یان نزدیکی دو طرفه پدرم هیچ واکنشی نشان نمی داد و ایرادی نیم گرفت و من 
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تمام روزم را در کنار شمس می گذراندم او نیز حتی اکثر شبها تا دیر وقت در خانه می ماند و با پدرم درباره امالک 

مام ریزه کاریهایی که پدرم باید می دانست برایش حرف می زدند . ساعتها می نشست و از کارش می گفت ت

یادداشت بر می داشت . گزارشهای کاریش نقص نداشت . نه تنها من بلکه همه ما به او عادت کرده بودیم . همنشین 

خوبی برای پدرم شده بود . اگر یک شب به دلیل کاری به خانه ما نمی امد پدرم بی حوصله می شد انگار چیزی را گم 

است . مدام سراغ او را می گرفت . هیچ وقت با چنین رقیب سر سختی در شطرنج و تخته نرد روبرو نشده بود  کرده

. مهارتش و اطالعات به روزش پدرم را متعجب یم ساخت . بارها پدرم از هوش و ذکاوت او تعریف و در مورد 

 تجارتش از او استقبال کرده بود و اینده خوبی بایش رقم یم زد .

ی از روزها موقع عصر شمس همراه پدرم به خانه امد . چشمان پدرم برق می زد . و شمس از موفقیتش برای من و یک

مادرم صحبت یم کرد و من خوشحال از حضور انها اوراقی را که شمس روی میز گذاشته بود بررسی می کردمک . 

 پدرم گفت :

 شمس به خاطر موفقیتت از طرف من پاداش خوبی داری . -

 شمس گفت : شما همیشه لطف دارید امیدوارم پایان کار خوبی تحویل بدهم . -

 امیدوارم  -

مادرم در تایید تحسین پدرم گفت : افرین اقای شمس با اطالعاتی که شازدی داده بود فکر یم کردم چند  -

 ماهی طول بکشد تا این سند ها سر و سامان بگیرد واقعا افرین . 

- 

درم بیشتر شمس را ان شب خوشحال کرد و به خاطر موقعیت او ان شب پدرم مهمانی داد و تحسینات ما -

شمس را بارها تشویق کرد . موقع رفتن پدرم او را با بدرقه کرد و به او گفت : فردا کمی زودتر بیاید می خواهیم 

هوایی عوض کنید . می خواهم  برای هوا خوری به بیرون از شهر برویم . بد نیست شما هم همراه ما باشید و اب و

 باغی نشانتان بدهم که نظیرش را در هچ جا ندیده باشید .

و او هم با کمال میل این درخواست را قبول کرد . بعد زا رفتن شمس پدرم نیز از خانه خارج شد و تا اخر  -

 شب به خانه برنگشت .

می رویم از خواب برخاستم . کنار پنجره نگاهی به صبح سر و حال و شاد از اینکه با پدر و مادرم به بیرون شهر 

بیرون انداختم درست اواخر فصل پاییز بود . ان موقع ها شهر تهران در ماههای پاییز حال و هوای خاصی داشت 

مخصوصا ماه اذر . دیوارهای قدیمی شهر بوی خشت نم خورده می داد و ادم را مست یم کردو من عاشق پاییز بودم . 

ار کالغها که شاید هیچ موجودی از صدای این موجودات سیاه رنگ خوشش نمی امد برای من مثل نت صدای غارغ

های پیانو جذاب و دلنشین بود ند . فصلی که برای همه غم اور بود و فصل مردگان نام داشت بای پروین دختری که 

باران روی شیشه ها هوهوی باد راه تیری محبتی مجروحش کرده بود مرهم خوبی بودم نم نم باران تلنگر انگشتان 

 رفتن روی برگها ی خشک چه اهنگی داشت . زیبا بود و دلنشین .

بعد زا صبحانه لباش مرتبی به تن کردم . مقابل اینه نشتم . موهایم را خیل ساده بافتم و به پشت انداختم .وسایل 

می خواست چهره دلقکها را داشته باشم همیشه می ارایش مادرم روی میز بود اما حق استفاده از ان را نداشتم پدرم ن

گفت دلم نیم خواد با یان رنگ و روغنها صورتک بسازی همین طوری هزار بار قشنگتری . جواین خود ارایشی 
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زیبنده است . الزم نیست دختری به سن و سال تو هفت قلم بزک کند زیبایی به ارایش نیست . خداوند به هر انسانی 

 ه است .زیبایی عطا کرد

از داخل اینه لبخندی زدم تقریبا اماده بودم دعوت کردن پدرم از شمس و همراهی او در یان گردش شادیم دو 

چندان شده بود ولی دیر کرده بود . کمی تحمل کردم ولی خبری نبو دلم شور می زد . صد بار جلوی اینه جلو عقب 

چه انتظار کشنده ای دائم از خودم یم پرسیدم چرا زنگ خانه به رفتم . مدام طول و عرض اتاق را باال و پایین رفتم. 

 صدا در نمی اید ؟ چرا نیامد ؟ مادرم با دیدن اشفتگی و بی قراریم گفت : چرا اینقدر بیقراری . چه خبر شده است ؟

 چیزی نیست . فقط نیم دانم چرا شمس دیر کرده است .

ده است عزیزم . اگر صبر کنی سر و کله اش پیدا می شود حتما مادرم نگاهی به ساعت انداخت و گفت : دیر نکر

 جایی کارش گیر کرده است .

بی اعتنایی به بی تفاوتی و سردی مادرم لحه ای نگذشته بود که صدای زنگ خانه بلند شد . شمس امد با وجود اینکه 

یخت . بی اراده و پای برهنه از یم کوشید اهسته حرف بزند . گوشهای تیزم صدای گیرایش را می شنید دلم فرو ر

 پله ها پایین خزیدم و فریاد زدم :

او امد . و خود را مثل باد به در رساندم . حنیفه و شمس ایستاده بودند و مشغول چاق سالمتی بدون سالم گفتم : چرا 

 یانقدر دیر کردی . نگرانت شده بودیم . اتفاقی افتاده بود ؟

انیم گفت : بر شیطان لعنت زبان به کام بگیر مادر می بینی که اقای شمس سالم هستند حنیفه در برابر اشفتگی و نگر

 اگر صبر کنی خودش توضیح می دهد . 

 شمس لبخندی رو به حنیفه زد و با ان لحن گیرایش گفت : اوال سالم .

 . جواب سالمش را دادم . شرم زده و خجل سرم را پایین انداختم . از هول حلیم دستم را تا ته دیگ فرو کرده بودم

 دوما کالسکه خیلی دیر گیرم امد . 

 حنیفه به طعنه گفت : دیدی مادر هیچ اتفاقی نیفتاده بود دلشوره بیخودی داشتی .

 پدرم زیر چشمی نگاهی به ما افکند و بدون سالم و علیکی گفت : زود باشید بچه ها .

او می امد . محال بود در مقابل شمس از جایش بلند نشود .ولی ان  از برخورد پدرم تعجب کردم . همیشه به استقبال

روز هیچ حر کتی نکرد . یک لحظه احساس کردم پدرم بدجوری زیر چشمی به ما نگاه می کند. طرز رفتارش نسبت 

ای هبه شمس از شب گذشته خیلی تغییر کرده بود انگار نگران بود ولی نگرانیش را بروز نداد گاهی با صدای گرفت 

 که با اضطراب همراه بادش می گفت : چقدر دست به دست می کنید نجنبید دیر به باغ می رسیم ها .

مدام حواسش جمع من بود . به نگرانی پدرم و گاه بی اعتنایی مادرم نسبت به شمس من از ذوق وجود شمس اماده 

ه مادرم از فرانسه اورده بود به تن کردم . شدم . همه حاضر شدیم . موقع رفتن بود و هوا سرد . پالتو پوستی را ک

 سوار اتو مبیل شدیم و به سوی بیرون شهر راه افتادیم .

پدرم از قبل به حاجعلی خبر داده بود که ما به باغ می اییم حاجعلی باغبان بود و با خانواده اش در باغ عروس زندیگ 

ترین باغهایی بود که از اقا بزرگ به من ارث رسیده می کردند . باغ عروس زندیگ می کردند .باغ عروس یکی از به

بود . وصف باغ را از قبل شنیده بودم اما بازیددی از ان نداشتم . به باغ عروس که رسیدیم نزدیک اذان ظهر بود 

ورود ما به باغ با جنب و جوش خانواده حاجعلی همراه شد . هوا نسبتا سرد تر از هوای شهر بود تا چشم می دواندی 

رخت بود درخت . درختها *** و عریان بودند .باغ نه سر داشت نه ته . سنگفرشهای باغ از کلوخ سفید بود و د
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برگهای پالسیده پاییزی رویشان نمایان . همان حال و هوایی که مشتاق ان بودم این باغ وصفش را داشت . حتی جو 

 این باغ حنیفه را به وجود اورده بود . 

لخورده ای وسط باغ قرار داشت . زن حاجعلی شتابان به استقبال ما امد . زن چاق و کوتاه و ساختمان قدیمی و سا

خوش برورو .و خوش خلقی بود . گونه هایش از هوا ی سرد گل انداخته بود . پیراهن چین داری پوشیده بود که 

با لهجه گیلکی تند تند حرف یم معلوم بود تازه از صندوق در اورده است . چادر نمازی محکم به کمرش بسته بود و 

زد و تا می توانست تملق من و مادرم را می گفت و قربان صدقه قد و باالی من رفت .الهی فدایتان بشوم . خانم جان 

از وقتی شنیدم شما خیال امدن دارید به حاجعلی گفتم حیوانی را قربانی کند . اسپند دود کردم مبادا از امدن منصرف 

 د چقدر خوشحال شدم انگار دنیا را به من دادند بفرمایید باغ را روشن کردید. شوید . نمی دانی

حاجعلی چند پسر قد و ینم قد داشت که دور ما یم چرخیدند و زا خوشحالی روی پایشان بند نبودند . تماشای این 

 در نهایت ادب . عزت منظره چاپلوسی دیگران در برابرم عزم مرا راسخ یم کرد تا بیشتر مقابل شمس پز بدهم همه

و احترام صحبت می کردند . انقدر تعارف می کردند که مادرم را شرمنده زن حاجعلی شده بود . لباسهای زمستانی 

که قبال مادرم برای بچه ها خریده بود تن بچه ها کرد . بچه ها حیرت زده ا زحسن سلیقه مادرم جست و خیزشان را 

 جعلی بیشتر قرمز شد و گفت : فراموش کرده بودند گونه های زن حا

 شرمنده کردید واال خانم جان چرا خودتان را به زحمت انداختید . -

 این چه حرفیه ماه با نو خانم . ناقابل است .  -

 شما سرور ما هستید بفرمایید باال بفرمایید بر دیده منت گذاشتند .  -

 اد . مادرم لبخندی زد و گفت : الزم نیست ماه بانو خانم .و به پاس زحمات مادرم سبدی پر از تخم مرغ به مادرم د

خانم جان دستم را رد نکیند ناقابل است . تخم مرغ خوبی است از یکی از دهات رشت فرستاده اند . قوت  -

 دارد .

ی شروع مادرم نگاهی به پدرم انداخت و او سری تکان داد . مادرم سبد تخم مرغ را قبول کرد . از همان اول پذیرای

شد . نمی دانم از کجا زن حاجعلی فهمیده بود مادرم عالقه زیادی به چای روسی دارد . با چه تشریفاتی چای دم کرده 

بودو . حتی بهتر از مادرم . . دوتا مجمعه مسی پر از انارهای شیرین و ترش اوردند . لبوی پخته . چقدر توی هوای 

 یش در امدی بود برای رضایت من .سرد می چسبید این خوش خدمتی و تمکین . پ

پدرم و شمس و حاجعلی دور اتش نشسته بودند و. روی شعله های اتش دستهایشان را بهم می مالیدند و گپ می 

زدند . شمس که تکلیف موهایش دست باد بود و با هر حرکت کوچک زلفهایش با باد گره می خورد . تمام تالش و 

زم داخل اتش می ریخت و به یک باره اتش گر می گرفت و جرقه هایش به حواسش به موهایش بود .حاجعلی هی

اطراف پرتاب یم شد . صورت زیبای شمس در پشت شعله های اتش چه تحسین بر انگیز شده بود ! با خود 

 اندیشیدم چه خوب توانستم شاهزاده خیالم را پیدا کنم او همانی بود که می خواستم حتی چیزی باالتر از خیالم را

پیدا کنم . او همانی بود که می خواستم حتی چیزی باالتر از خیالها و ارزوهایم در همان لحظه سه چهارم صورت و 

سرعت نگاهش برایم لرزش خفیفی توام بای ک لذت به همراه داشت . لبخندی تحویلش دادم و او دستش را بلند 

ا از من بگیرد . اه چه لبخند زیبا و مهر امیزی . کرد و خندید اما صحبت پدرم و حرکت پدرم مجبور شکرد نگاهش ر

در ان موقع دلم می خواست به او بگویم با بر من لبخند بزن ! نگاهت را از من نگیر محبوب من ! بگذار باز گرمای 

 وجودت را حس کنم . 
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 {94ص  -91}ص 

عما شده بود ولی پدرم ان روز مدام جذابیت و مهر این مرد چنان مرا سردرگم کرده بود که وجود و زیباییش برایم م

مانع نگاه او می شد . نمی دانم چه شده بود . بعد از سه ماه چهار ماه همچنین رفتاری از پدرم بعید بود . اصال رفتار 

پدرم شب قبل بسیار عالی و چقدر او را تشویق کرد و حاال چرا اینقدر فرق کرده بود ؟ این رفتارش سوال بر انگیز 

 شده بود .

بعد از ساعتی پشت ساختمان قدیمی بوی کباب سلطانی می امد . مردها بره کوچکی راب ه سیخ کشیده بودند که قبال 

حاجعلی برای استقبال از ما قربانی کرده بود . پدرم قاه قاه می خندید و دسته سیخ را می چرخاند و مادرم زا دور 

 فریاد یم زد : 

 بو یم گیرد سیاه می شوی . شازدی شازدی بیا کنار لباسهایت -

 نترس ... خانم خانم ها چقدر وسواس دارید . -

من و شمس هم می خندیدم . ماه بانو زن حاجعلی اتش گردان را می چرخاند تا بساط چای با سماور ذغالی بعد از 

یک یک ما گرداند و روی ناهار را اماده کند . لحظه یا بعد با مشتی پر اسپند به سراغمان امد . مشت پرش را دور سر 

 اتش ریخت . بوی اسپند توی فضا پر شد و به مشام رسید .

 بترکه چشم حسد صلوات صلوات بفرستید . -

لحظه ای همه ساکت ماندند همه همدیگر را نگریستند . ناگهان صدای حاجعلی بلند شد . سپس پدرم و  -

 حنیفه به دنبال او صلوات فرستادند .

 محمد و ال محمد . اللهم صلی علی -

تعجب کردم چرا همه صلوات فرستادند ولی شمس ذکر نکرد . مگر او مسلمان نبود ؟ از پدرم شنیده بودم نام محمد 

و صلوات بر خاندان او با خون و ذات مسلمانان امیخته است . پس چرا او همراه دیگران صلوات ذکر نکرد ؟  "ص "

نگرفتم . شاید نخواسته صلوات ذکر کند یا اینکه توی دلش ذکر کرده است . این نکته برایم سوال شد . دنبالش را 

 به هر حال به من ربطی نداشت . 

بعد زا یانکه ناهار خوردیم . حاج علی توی کلبه از خارات گذشته باغ و عالقه مهدالملوک و اقا بزرگ صحبت می کرد 

تایید حرفهای حاج علی لبخندهای معنی داری تحویل جمع  و پدرم به یاد خاطرات گذشته اه می کشید و گاه به منظور

 می داد .

ساعتی گذشته از ظهر صدای کالغها زیادتر شد و درون باغ از شاخه ای به شاخه دیگر می پریدند . من و شمس 

 : خواستیم جمع انها راترک کنیم و تو ی باغ دوری بزنیم ولی پدرم سرید هوا را بهانه کرد لبخندی زدم و گفتم

 هوا به این خوبی پاپا . دلم یم خواهد باغ را تماشا کنم . -

انگار از جوابم درماندهشده بود .سرش را خاراند و گفت : ممکن است راه را گم کنید یکی از بچه ها رابا  -

 خودببرید .

 .ابروهایم را درهم کشید و با ناراحتی گفتم : پاپا شمس که هست این چه حرفیه که می زنید  -

 پدرم بادی در گلو بیرون داد و گفت : مواظب خودت با ش.  -

 از کلبه بیرون امدیم رو به شمس گفتم : نمی دانم چرا امروز پدرم اینقدر گیر می دهد و به همه چیز بند می کند .
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ااه زنان به ر او در مقابل سوالم چیزی نگفت و ما از ضلع شمالی باغ که سر چشمه اب از همین قسمت می جوشید قدم

افتادیم . باد در باغ گرد و خاک به راه می انداخت و خار و خاشاک و برگهای افتاده را جارو می زد . صدای کالغهابود 

و هیهاهوی شر شر نهری که زا باالی باغ تا ته باغ طنین داشت . درختهای گردو و سیب با تنهای پهن سر به فلک 

زیادی دارند . در قسمتی از باغ تاالری زا درختان مو کشیده بودند . حرکت  کشیده بودند و نشان می دادند قدمت

زیر درختان انبوه مو کار سختی بود . ناخوداگاه یک شاخه دراز و خشک جلو چشمهایم سبز می شد . سخت مواظب 

پایی  د صباحی ازبودم مبادا شاخه ای خشک در چشمانم فرو برود و یا پایم روی برگ پالسیده سر بخورد با اینکه چن

گذشته بود هنزو برگهای درشت و خشک شده مو روی تاالر قرار داشت . ابرها اندک اندک کنار یم رفتند و نو 

رافتاب جلوی پایمان می افتاد و من و او سعی می کردیم در مسیر این افتاب کم رنگ حرکت کنیم . دوش به دوش 

دیگر یم برد . خش خش کفشهای ما روی برگها سکوت را می شکست و  او راه می رفتم . راه رفتن با او مرا به عالمی

هر دو به ناجار لبخندی می زدیم . او خم شد برگی از روی زمین برداشت و در دستانش خرد و خمیر کرد و تیو هوا 

 فوت کرد و گفت :

التش ادامه ه تحصیپروین قصد نداری به تحصیالتت ادامه دهی حیف است دختیر مثل تو با چنین موقعیتی ب -

 ندهد . همه جوانان امروزی سعی می کنند . تحصیالت عالیه داشته باشند . کمتر وقتت را تلف کن .

از حرفش جا خوردم . من وقتم را تلف می کنم . با یانکه او را دوست داشتم ولی از اینکه گاهی اوقات برایم تصمیمی 

ده خوشم نمی امد . از اینکه خود را هنوز چیزی نشده خودمانی بگیرد و نقطه نظری داشته بادش صاف و پوست کنن

می دانست عصبانی شدم . خواستم اعتراض کنم ولی نه عاجز تر از ان بودم که بخواهم به او بگویم به تو چه مربوط . 

 تو فقط یک وکیل هستی همین و بس .

از یاد م می رفت . لبخندهایش و چشمهای کاری به این کار نداشته باش . وقیت به او نگاه می کردم همه چیز 

سیاهش جای همه چیز را می گرفت . چنان در طول این مدت کوتاه بر قلب من استیال یافته بود که با یک لبخند 

کوچک مرا می توانست مرا تسخیر کند . در برابر او پروین دیگری بودم . او با یک نگاه کوچک مرا محکوم یم 

ود . مالیم و ارام و من تسلیم این ارامش بودم من حتی اگر صدای نفس کشیدن این ساخت . حرف زدنش زیبا ب

 موجود را در کنارم می شنیدم تسکین می یافتم .

از سوال او ماندم چه بگویم . مثال می خواست تحصیالت عالیه اش را به رخم بکشد و بگوید حساب کار دستت باشد 

ر پول داری ما هم اینم در فرنگ تحصیل کرده ایم . دارای تجدد فرنگی پروین خانم . اگر تو فالنی . کرور کرو

هستیم . ایستادم و گفتم : چرا چرا تصمیم دارم حساب و کتابم را سر و سامان دهم بعد برای تحصیل به فرانسه بروم 

. 

بی  اه می کردند کهباز همان لبخند زیبا بر لبانش ظاهر شد . چشمهای شهالیش به رویم خندید و چنان پر نفئذ نگ

 اراده گفتم : خوبه یا نه ؟

 با همان قیافه متبسم گفت : اره .. خیلی خوبه .

کارها کمی رو براه شد با پدرم درباره این مورد صحبت می کنم . البته او در مورد یکی دو تا کالج تحقیق  -

ی کنم موقع خوبی هم بای تو باشد تا بتوان کرده است . شاید سال دیگه در یکی از این کالج ها ثبت نام کردم فکر می

 . اینده سال تا فعال:  گفت و چرخاند ی ابرو چشم –تحصیالتت را ادامه دیه . با من خوایه امد اینطور نیست 
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کمی جلو تر از درختهای نارین انار بزرگی چیدم و خواستم با فشار دست انار را اب لیمو کنم ولی دستان کوچک 

. انار را از دستم گرفت و با یک حرکت دست ان را فشار داد . دانه های انار زیر قدرت انگشت قدرتش را نداشت 

 های مردانه اش له شد . انار را به دستم داد و با طعنه گفت : کار را به کاردان باید سپرد .

تا از  او نبود شاید چندمفهوم حرفش را فهمیدم خیلی تیز کنایه شارا گرفتم . منظور کار وکالتش بود . اگر زرنگی 

باغهای مرغوب را از چنگمان در می اوردند . نمی دانم چرا یانقدر امروز پیله یم کرد . به هر حال گستاخی اش برایم 

غیر قابل تحمل بود . او کسی نبود جر یک مزد بگیر ولی نمی دانم چرا باز چشمهایم کور شده بود و کورکورانه 

یم توانستم اعتراض در برابر گستاخی اش داشته باشم . به خودم گفتم ولش کن اینقدر حرف او را قبول می کردم و ن

حرفهایش را جدی نگیر . انار اب لمبو را بچسب . جرعه های انار را نوشیدم . چقدر گوارا بود . او مرا به سوی تنه 

میان ما حایل شد . تکانی خورد و درختی که روی زمین افتاده بود هدایت کرد . هر دو نشستیم . چند لحظه یا سکوت 

دستش راب ه دو لبه کنده درخت تکیه داد و باز به سخن در امد و گفت : می داین پروین مدتی است می خواهم 

 سوالی از تو بپرسم هیچ وقت فرصت مناسبی پیش نیامد االن موقع مناسبیست .

 بپرس . -

 ناراحت نیم شوی ؟ -

 حاال سوالت را بپرس اگر ناراحت کننده باشد سعی می کنم ناراحت نشوم .هنوز نپرسیده ناراحت شوم .  -

 خندید و گفت : به چی اعتقاد داری ؟ -

 اول منظورش را نفهمیدم گیج شدم و گفتم : منظورت را نیم فهمم . -

 کمی فکر کرد و جواب داد : می دانم بدون مقدمه بود اصال ولش کن از این موضوع بگذریم . -

 واضح تر بگو متوجه منظورت بشوم . نه -

فضولی نباشه با وضعیت و چند اقلیتی که در خانواده شماست تو به کدام ایین هستی ؟ مسلمان هستی یا  -

 مسیحی ؟

سوالش همچون تیری بر قلبم نشست . حتما فهمیده بود درونم از هر نوع مذهب و ائینی تهی است . خجالت کشیدم . 

الی هستم . بدون مذهب هستم خیلی زود مرا ترک می گفت و من همیشه تنها بودم . حاال باید هر کس می شنید الاب

 چه به او می گفتم مسلمان هستم که نبودم . نمی توانستم به او به دروغ بگویم دهن کجی کردم و گفتم :

 برای چه این سوال را می پرسی ؟

الزم نیست جواب بدهی . سکوت کردم و او هنگامی که پاسخی  از روی کنجکاوی . البته اگر سوالم ناراحتت می کند

دریافت نکرد دستی تکان داد و مجددا ادامه داد : در این چند ماه خیلی سعی کردم بفهمم چه سلک و ائینی داری تا 

 باالخره با کنکاش در موقعیتهای که با هم بودیم فهمیدم تو پیرو هیچ ائینی نیستی . 

پوکی بودم که زا روی درخت بدون ثمر به زمین افتاده و تو خالی بود . اگر هلش می دادی به  حق با او بود .گردو

 علت سبکی به هر رف می رفت . من منی کردم و گفتم : 

خودم نمی دانم چه مذهبی دارم . اصال در امور مذهبی در برنامه روزانه ام نبوده است . گاهی اوقات با مادرم  -

و بعضی روزها به عبادت پردم که گوشه ای خلوت می ایستد چشم یم دوزم . برای انها هم اهمیت به کلیسا می روم . 

ندارد چه مذهبی داشته باشم . شاید برای خودم نیز مهم نباشد که چه اعتقادی دارم . نه از راز و نیاز های پدرم چیزی 

جز بزرگترین پیامبران خدا می داند و به مسیح و  می فهمم نه زا ائین مادرم . پدرم حضرت مسیح را قبول دارد و او را



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – شازدهعشق 

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

 

4 8  

 

را قبول ندارد و می گوید عیسی مسیح اخرین فرستاده  "ٌص"مریم مقدس ایمان دارد ولی مادرم حضرت محمد 

خداوند است و کسی بعد از نخواهدد امد و نیامده است . رد این میان مبهوت مانده ام کدامشان بر حق هستند . 

 ت محمد . تو جواب این سوال را می دانی ؟عیسی مسیح یا حضر

شمس همچنان به حرفهایم گوش می داد و چشمهایش را به دهانم دوخته بود . وقتی به حرفهایم گوش می  -

داد جدی و دقیق بود مابین صحبتها یم هیچ حرفی نمی زد . می گذاشت تا صحبتم تمام شود . شانه ای باال انداخت و 

ویم ولی نمیشود وجود را عاطل و باطل گذاشت . همچنان که جسم احتیج به تغذیه دارد روح دستم را گرفت . چه بگ

نیز احتیاج به تغذیه دارد . همه انسانها به نوعی به مذهب احتیاج دارند . حتی انسانهای اولیه به شی بی ارزشی ایمان 

 نسان می شود . داشتند . بلتکلیفی مذهب خود یک نوع کمبود است که باعث خال در وجود ا

بارها تصمیم گرفتم چیزی بیایم که جوابگوی سوال من و نیاز م باشد . خدایی را که همه قرنها پرستیده  - -

ان و به خاکش سجده می کنند ولی وقتی این ریشه معرفت در من وجود ندارد چطور می توانم چیزی را که نیم 

 و بتی و قادر به کاری نیست و مخ لوقی از سوی خداوند است .شناسم به ان عقیده و ایمان داشته باشم . حتی شی 

نگاه متفکرانه به سوی درختها انداخت و گفت : راست یم گویی انسان وقیت با چیزی اشنایی نداشته باشد  -

چطور می تواند او را بپرستد ولی من خدایی به تو نشان می دهم که به دنبال ش هستی تا بتوانی خال وجودت را پر 

 کنی .

قاه قاه خندیدم . شیطنتم گل کرد . گفتم : من با یانکه مذهبی ندارم ولی بتی را در کنارم می بینم که تمام  -

 وجود مرا پر می کند . 

دندانهای خوش ردیفش راب ه خنده ای شیرین باز کرد . دستی روی شانه ام گذاشت و گفت : خودت را  -

 درت موقع امدن کمی نگران بود .لوس نکن برویم ممکنه نگران شوند . پ

 نه بمانیم . -

 باشه چند لحظه دیگر می مانیم ولی پروین با این سردی هوا عجب روز قشنگی است اینطور نیست ؟ -

 درسته چه بوی خوشی روز قشنگی است چه لذتی می برم . -

 حاال دیگر سرما می خوری خواهش می کنم برویم دختر .  -

 . سرما چیست در کنار تو بودن همیشه هوایم بهاری است کمی بنشین .اصرار نکن شمس  -

نگاه عمیق و نوازشگرش مانند مرهمی جان بخش بود روح سرگردانم که تشنه محبت و در کنکاش نوازش  -

 زبود با لحن ارام و مالیمش تسکین می یافت . می دانستم و بر من مستور نبود او که نیز مرا دوست دارد . اغوشش ا

 پالتو پوستی که پوشیده بودم گرمتر بود هر چه بود بتی بود که مرا دلباخته خود کرده بود .

موقع بگشتن از باغ عروس هوا کمی تاریک شده بود . ستارگان در اسمان نمایان بودند و ماه لخ لخ کنان در  -

خاکی را روشن یم کرد . پدرم از قلمرو خود پس و پیش می شد . روشنایی المپ جلوی اتو مبیل جاده ناهموار و 

امروز تعریف می کرد که چقدر خوش گذشته است . حاج علی هیچ کوتاهی نکرده است . از کباب بره سالنی که 

خودش کباب کرده بود مادرم کمی شیشه را پایین کشید و پدرم با صدای امرانه ای پرسید : خانم چرا شیشه پنجره 

 ما می خوردند .را پایین کشیده اید ؟ بچه ها سر

ترا خدا شازدی . نمی دانی چه بویی داخل اتو مبیل پیچیده است . بوی هیزم . بوی دود سر تا پایت را گرفته  -

 است .
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دست بردار خانم اینکه چیزی نیست . باالخره هر کی اوس خواهد جور هندوستان کشد . بد بود کباب  -

 سالنی میل می کردید .

بود شیشه را باال کشید . حنیفه رو به مادرم کرد و گفت : اینکه غصه ندارد مادر تا برسیم خانه مادرم که حریف پدرم ن

 اب گرم می کنم اقا دوش بگیرند . 

پدرم خندید و از داخل اینه نگاهی به عقب انداخت و گفت : می بینی اقای شمس خانم ها چطور پوست ادم را غلفتی 

 از سر می کنند ؟

خوش و بش کردن مادر و پدرم سری تکان داد . پدرم ادامه داد : خانم روی چراغ نفتی غذا درست  شمس با لبخند از

می کنند خبر ندارند قدیما ما چه کارها می کردیم . وقتی بودم ده دوازده سال بیشتر نداشتم . اندازه همین پسر 

یم . اتش منقل کرسی از همین فضوالت حاجعلی بودم ا ز چوب . فضوالت گاو و گوسفند برا ی اتش استفاده می کرد

 بود . شبهای زمستان را با همین اتش صبح می کردیم . اخ چه کیفی داشت هیچ کس هم نمی گفت بو می دهید .

 بعد پدرم صدایش را زا خاطرات شیرین گذشته بند تر کرد و گفت : 

ضوالت حیوانی چه غذایی یم پختند . به به چه غذایی می پختند ننه خانم و میرزا حسن از صبح روی همین ف -

یادش بخیر چه روزهایی بود . موقع پاییز همین موقع ها گله شتر علی ساربان از پشت ده کن یم گذشت و به سوی 

شرق و کاشان می رفت . بچه ها ی ده کیسه یا گونی بر می داشتند و پشت گله راه می افتادند و فضوالت شترها را 

 رز خانم جانم را نمی گذاشت با بچه های ده همراه شوم .جمع می کردند خدا بیام

 مادذرم عقی زد و گفت : خواهش می کنم شازدی . حالم را بهم زدی بس کن . -

پدرم سرمست قهقهه ا ی زد و حنیفه با تشر رو به پدرم گفت : اقا چقدر خانم را اذیت می کنید . نمی دانید  -

 به یان چیزها حساسیت دارد . 

 ین دیگه وقتی خانم خانمها نازک نارنجی تربیت شده . تحمل این حرفها را نداره .هم -

شمس زیر لبی خندید و هیکل مردانه اش از فرط حرفهای رد و بدل شده لرزید . با خوش و بش های مادرو  -

ی پدرم سر این پدرم و حرکت ارام اتو مبیل و گاهی اوقات افتادن چرخهای اتومبیل داخل دست اندازها و شوخیها

مساله و در کنار شمس بودن مرا در رویایی شیرین فرو می برد . مست هوای خودم بودم و انچه به دست اورده بودم 

. سر مست از اینکه کنار مردی نشسته بودم وواقعا او را مجنون وار دوست داشتم . حاضر نبودم با هیچ چیز و هیچ 

لی چه مجنونی . که لیلی در کنارش وجود داشت . به یاد کتابهایی که خوانده کس در دنیا عوض کنم . دیوانه او بودم و

بودم افتادم . رمانهای زیبای قرن نوزدهم فرانسه شیرین و فرهاد . هزار و یکشب و خیلی کتابهای دیگر . برعکس 

تر  قتی شیرینخیلی ها که عاشق می شدند . و دلشان می خواست سریع به معشوق خود برسند ولی بریا من عشق و

بود که دسترسی به ان مشکل و دور از دسترس باشد . دریغ از دو انگشت کاغذ که روی ان گل و بلبل کشیده باشند . 

در پستوی صندوقخانه ای خوانده شود . لبخندی زدم و نگاهی به شمس انداختم . او همه جا با من بود و همیشه کنارم 

 چیه به چی می خندی ؟ "چ کنان گفت بود . سرش را نزدیک گوشم اورد و پچ پ

 هیچی . -

اهنیگ را با دلنوازی زیر گوشم زمزمه کرد . دلم ضعف رفت . چقدر این مرد نازنین بود . خوب کنار هم بودن نیز 

حال و هوایی دارد . این هم یک جور عشق ورزیدن بود . به خودم گفتم برای یک دفعه هم کهش ده بگذار در طول 

 و مجنون در کنار هم باشند . مگر چه یم شود اسمان که به زمین نیم رسد زمین همب ه اسمان نمی رسد .تاریخ لیلی 
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وقتی به خانه رسیدیم با اصرار و خواش زیاد من قرار شد شمس در خانه ما بماند اما انگار پدرم زیاد خوشحال نبود و 

صبح در چهره اش بود با ز در صورتش موج می زد ولی  مثل شبهای دیگر زیاد اصرار به ماندن او نداشت . نگرانی که

به روی خودش نیاورد . حتی مثل شبهای قبل حاضر نبود یک دست شطرنج بازی کنند. حنیفه سریع اتاق خواب را 

اماده کرد . روی تخت فنری رختخوابی انداخت و ملحفه یا روی ان کشید . پدرم دوش اب گرمی گرفت و هر کسی 

 ام به اتاقش رفت .بعد از خوردن ش

ظلمات محض غوغا می کرد . بعد از تفریح امروز از خستگی همه اهل خانه در خواب بودند روی بستر دراز کشیدم و 

 به حرفهای امروز او فکر کردم . خدا اعتقاد مذهب وایمان .

نین جدی در این مورد با چقدر مفهوم حرفهایش زیبا بود . چقدر در دلم یم نشست . برای اولین بار بود که فردی چ

من صحبت کرده بود . انگشت روی مساله ای گذاشته بود که تا به حال برایم اهمیت نداشت . خوابم نمی برد . چراغ 

گردسوز کنار تختم را برداشتم . روشن کردم . از اتاق بیرون امدم . پاور چین پاورچین از کنار اتاق مادر و پدرم 

سر گذاشتم حوضخانه جلوی در اتاق شمس متوقف شدم اهسته تلنگری به رد زدم . باد  گذشتم . اتاق حنیفه را پشت

پاییزی همچنان می وزید . از اصابت باد روشنایی چراغ گردسوز سو سو می زد . دستم را روی لوله بلند ان گرفتم . تا 

اب می درخشید . ان طرف  خاموش نشود. هر چه منتظر شدم کسی رد را باز نکرد . نور کم رنگ ماه روی موجهای

تر بیدی قوی . با شاخه های فرو افتاده و بلند بر بستر چمن خوش قامتی می کرد و گل های ناز توی این تاریکی بر 

 جلوه این شب پاییزی می افزوند .

نبود  صباز در زدم . ولی خبری نبود از پشت پنجره نگاهی به داخل اتاق انداختم . پرده ها کشیده بود و چیزی مشخ

اما نور ضعیفی به چشم می خرود . به خود اجازه دادم و در را باز کردم . شمس وسط اتاق روی زمین نشسته بود کمی 

نگاهش کردم متوجه شدم مشغول راز و نیاز است . روی تخت فنری نشستم و تا عبادتش تمام شد مدتی طول کشید 

 تا از عبادت دست بکشد .

 غ اتاق را روشن کرد . چرا نخوابیدی ؟نگاهی به من انداخت و چرا

 خوابم نمی برد . را ستش را بخواهی .. حرفهای امروزت . -

حرفم را قطع کرد و گفت : می دانستم با خود گفتم عاقبت به خود می ایی ولی انتظار نداشتم به این زودی  -

 عکس العمل نشان بدهی .

 چکار می کردی ؟ -

 می کردم . در خلوت خود راز و نیاز  -

 چه دینی داری مسلمان هستی ؟ -

 موشکافانه در چشمانم نگریست و بر خالف سوالم گفت : نه  -

از جوابش خوشکم زد احساس کردم شوخی می کند و مرا به بازی گرفته است پوزخندی زدم و گفتم : مسلمان 

 نیستی مگر می شود ؟

 چرا نشود ؟ -

مسیحی باشی . یهودی هم که نیستی . پس زرتشتی هستی ؟ من از مسلمان که نیستی غیر ممکن است  -

 زرتشتی خوشم می اید . ائین جالبی دارند .
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سری به عالمت نه تکان داد . دیگر دینی به ذهنم نمی رسید . ناگهان جرقه یا در ذهنم زد و هیجان زده گفتم : اهان 

 ه ام . پیرو بودا هستی . کتابهای زیادی در مورد عقاید او خواند

 باز گفت : نه .

 از سواالت پی در پی خود کالفه شدم .

 پس چه مذهبی داری ؟

کنارم نشست و خیلی عارفانه از اعتقاداتی سخن گفت که خیلی برایم تازگی داشت خیلی نو حرف یم زد . شمس 

کش و روشش برایم اولین نفری بود که با او روبرو می شدم که چنین اعتقادی داشت . ان شب تا صبح از مسل

سخنرانی کرد . لهیب اتش از پیش بخاری شعله می زد و صدای جرق جرق شراره های اتش به گوش می رسید و او 

همچنان حرف می زد و من در مقابلش زانوها را قائم گذاشته .دست روی ان قرار داده و او را تماشا می کردم و به 

از خدایش سرم سوت کشید . حرفهایش کمی سنگین بود تازه  صحبتهایش گوش می دادم .او می گفت از خودش .

 شبیه ادمهایی شده بودم که می خواستند عملیات سخت مرتاض شدن را شروع کنند . 

 ****** 

زمستان گذشت . بهار و تابستان نیز مثل باد گذشتند و باز پاییز شروع شد . در این مدت او استاد بود و من شاگرد . 

و من سر تا پا گوش بودم . مثل عطش زده ای که به چشمه ای زالل و خنک رسیده باشد جرعه او ردس می داد 

جرعه سخنانش را می نوشیدم . او هر روز بر تعلیمات می افزود و این تعلیمات با گوشت و خونم می امیخت . روح 

 اوقات زیر بار سنگین تعلیماتشسرگردان من که بدون افسار بود حاال به وسیله تعلیمات او مهار شده بود . گاهی 

کمرم تا می د . اعتراض می کردم و زا فراگیری سر باز یم زدم . لبهایش را جمع می کرد و غرولند کنان می گفت می 

توانی . می تواین تا وجودت خالی است . می تواین فرگیری من خوب شاگردی دستورانت و قوانین را می گرفتم و 

ک دانش اموز کامل . بدون اینکه بخواهم و خواسته باشم مرا ساخته بود . مرا در دستانش یکی یکی به کار می بردم ی

داشت و مانند وقی به گردنش به هر رف می کشید . در بیشتر مجالس و میهمانی هایش همراه او بودم . یکی از 

عهده داشت . پیش رو د مجالسی که به دنبال او بودم و برایم تازگی داشت مجلسی بود که ریاستش را خودش به 

رگسترش و تبلیغ کشف حجاب رضاخان . شمس یکی از طرفداران محکم کشف حجاب بود و بد جوری سنگ این 

موضوع را به سینه می زد . چند بار نیز از رف مقامات باال تشویق شده بود و چقدر به این مساله مباهات می کرد و 

ک صیغه کهنه است و باید زنان از قید این اسارت ازاد شوند و برای خرسند بود . او معتقد بود حجاب زنان دیگر ی

پیشبرد هدفهای سیاسی و اقتصادی جامعه الزم است این مهم از دور خارج شود . در اولین جلسه به عضو افتخاری در 

 اه داشت و حتیامدم . چه مهمانی هایی که برای نفوذ این مساله بر پا نمی شد . جلساتی که هزار تف و لعنت به همر

شرکت کنندگان نیز ناراضی بودند ولی به خاطر حفظ موقعیت و دستورات مجبور بودند . قانون شاه مملکت بود و 

باید به قانون احترام می گذاشتند . زنانی که حتی روی انها را کسی ندیده بود و غیر از نجابت و متانت چیزی به انها 

بودند مجبور می شدند صفات واالیشان را در صندوقخانه اندرونی قایم و در نمی چسبید و جزو پرده نشینان متعصب 

این مجالس شرکت کنند . بی چادر و چارقد . اغلب انان در پشت صورت ارایش کرده خود انی نبودند که نشان می 

ود و غیر عادی بدادند و بعضی انها با ان ترکیب و ریختی که ظاهر می شدند در عذاب ووحشت بودند . برایشان تازه 

. رنگ به رنگ عوض و پشت مردها یشان قایم یم شدند . پیشخدمتی به عالمت احترام تا کمر جلوی مهمانان خم می 

شد و تعظیم می کرد و پالتو و کاله را از خانم ها می گرفت . از روی حجب و حیا بیچاره ها حاضر نمی دند کاله و 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – شازدهعشق 

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

 

5 2  

 

ند . حتی از ناراحتی گریه یم کردند و این گریه اشکی نبود که جاری شود پالتو خود را بدهند و خود را گم یم کرد

بغض وحشتناکی بود که فرو می دادند . اما بعضی از زنها که مشخ بود بی اصل و نسب هستند با بی پروایی و جسارت 

ندند . جالب بود تمام در استقبال چنین برنامه ای چنان ظاهر می شدند که تمام حضار تا ته این قضیه را می خوا

فکرش را بکنید چه مجلسی می شد . یک عده در هیجان . یک عده در عذاب و دستپاچگی اندکی مسخره مضحک و 

حتی عجیب به نظر می رسید . گذشته از خانم ها اقایان نیز نوعی واکنش نشان یم دادند و در پس غیرت خود گونه 

که عکس اعکلی در مقابل بی حرمتی نسبت به ناموسشان ای مواظب حرر کات همسرانشان بودند ولی جرات این

داشته باشند نداشتند . مردانی که تا ان زمان حتی اسم کوچک زنانشان را خود از غیرتی که به تعصب امیخته بود نمی 

 بردند یا به اسم پسر خانواده یا به اسمی دیگر صدا می زندن مبادا نامحرمان از حرم انها اگاه شوند . 

ر یکی از خارجی ها ی مقیم اصفهان به دیدن پدرم امده بود او تعریف می کرد که ندانسته از مرید که مهمانم یک با

بود پرسیدم پس همسرت کجاست ؟ دیدم مرد سرش را پایین انداخت و رنگ رخسارش عوض شد . فهمیدم که 

وم نبود بعد از مهمانی چه جر و بحثی ما حرف نابجایی زده ام . حاال با یان اوصاف فقط خودشان را می خوردند . معل

 بین زوجها در می گرفت که انهم حکایتی داشت .

 ***** 

بله !!! و خالصه اینکه دیگر وکیلم نبود . بلکه تمام زندیگ من شده بود کم کم بعد زا خوب جا گرفتن در جمع 

ی کرد و به امور اعتقادیم می پرداخت . خانوادگی ما و غالب کردن اعتقادش . هر روز از کار وکالتش شانه خالی م

شاید باور نکنید وکیل من چقدر زود کار وکالت را کنار گذاشت . او بدون تعارف خود را عقب کشید . دیگر مانند 

اوایل در کارش جدی و کوشا نبود . همه کارها را به مباشر اقا بزرگ سپرده بود. البته دورا دور بای اینکه پدرم 

گاهی اوقات دستک دفتری جور می کرد و به قول خودش کار را ماست مالی می کرد . البته پدرم که اعتراضی نکند 

نفهم نبود از اوضاع اگاه ب.ود ولی لب به اعتراض نیم گشود . همه چیز مثل روز روشن بود . دیگر نه از ان جنب و 

 جوشهای اولیه شمس خبری بود نه از نظم و انضباتش .

ش کنار من در خانه می نشست . و برنامه میهمانی های شبانه را جفت و جور می کرد . امشب در عوض کار وکالت

 مهمانی جناب شهردار فردا مهمانی کلوپ جوانان . عصرانه باشگاه کارمندان فالن اداره دولتی .و .....

اب می کرد . او دوستد شمس انقدر به من نزدیک شده بود که حتی رنگ لباسهایم یا مدل کاله و چترم را او انتخ

داشت همچنان که خودش از تیپ و ترکیب سر امد جوانها بود من نیز چیزی کم نداشته باشم . و الحق االنصاف 

 سلیقه اش رد خور نداشت .

روزگار به همین منوال می گذشت تا اینکه یک روز صبح زود عمه فرنگیس با بکی از کلفتهایش بدون خبر با یک 

خانه ما امد . خوشحال به نر می رسید . پدرم گفت : فرنگیس . ابجی خانم دیر به دیر تشریف می بسته شیرینی به 

اورید . چشم ما به در سفید شد . وقتی شما رفت و امد داشته باشید دلمان گرم می شود که چندان هم بی کس نیستم 

 . مادرم میان کالم او گفت : 

 وقتی شما را می بینم چقدر خوشحال می شویم .شازدی درست می گویند خانم . نمی دانید 

 عمه فرنگیس گفت : گرفتاری خان داداش .

 ان شاءاهلل که هر چه زودتر بر طرف شود . -
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کوتاهی از من است باور نمی کنید وقت برایم طال شده فرصت نمی کنم سرم را بخارانم . از صبح وعده نمار  -

دانید من هم وقتی شما را می بینم انگار جان تازه پیدا یم کنم مخصوصا  تا وعده شام دستم خالی نمی شود . نیم

پروین را ولی باید حوصله کرد ببینیم ان شاء ا...کی خان باجی از خر شیطان پایین می اید و ما می توانیم مثل قبل 

 وقتی که خان داداش ازدواج نکرده بود با هم باشیم .

 . خوش خبر باشی . پدرم گفت : خب حاال چه خبری داری -

عمه فرنگیس با صدایی که لرزش و شادی د ر ان موج بزند ولی کمی نگرانی هم در ان وجود داشته باشد گفت : خبر 

 خوبی برایتان دارم .

 پدرم گفت : خیر باشد خواهر . -

 من گفتم : چی شده عمه فرنگیس ؟ چه اتفاقی افتاده ؟ زودتر بگو . -

 عروسی افاق است . -

 از شوق از جا پریدم . پدرم شادمانه گفت : به مبارکی کی ؟ -

 به همین زودی . خانواده داماد روز جمعه را انتخاب کرده اند . -

 به به چه روز خوبی . حاال شاخه شمشاد کیه که امده نقل نبات ما را ببرد . -

 پسر عمویش . -

 به پای هم پیر شوند . کدام پسر عمویش ؟ -

 اج امین خان .پسر ح -

 اهان چند وقت پیش تو اداره مالیه دیدمش برای خودش مردی شده . خب خدا شکر . -

خان باجی پیغام داده حتما خان داداش باید در عروسی افاق شرکت کند . گفته خو بیت نداره خان دایی  -

ل ندارند هر چه باشه یک خان عروس تشریف نداشته باشند . فامیلهای داماد حرف در می اورند . می گویند فامی

 دایی که بیشتر نداره . 

پدرم با لحنی که با حرص و غلیظ همراه باشد گفت : خان باجی نگفت خان دایی عروس خانم اهل و عیالی  -

 هم دارد . 

 عمه فرنگیس با شرمندگی در مقابل من و مادرم سرش را پایین انداخت و دست و پا شکسته جواب داد :

ام خان داداش . چه بگویم من به اندازه خودم هر چه اصرار کردم خان باجی کینه ها را کنار بگذارد  شرمنده -

 نشد که نشد . این روزها خان باجی دل و دماغ خوشی از شما ندارد .

 نه اینکه از همان اول ابجی خانم دل و دماغ خوشی از ما داشت . -

 چی بگم واال . -

من و مادرم رد و بدل شد و پدرم خیلی خوب متوجه این نگاه سرد شد . با ز برای یک بار دیگر  نگاه ناامیدانه یا میان

خانواده پدرم ما را از خود رانده بودند . باز برای دیگر ما را جز خانواده حساب نکرده بودند و این برای پدرم واقعا 

 سخت بود سری تکان داد نچی نچی کرد و گفت : 

 ان دایی هر جا برود با زن و بچه اش می رود شاخه از درخت جدا نیست .به خان باجی بگو خ

 هر چه شما بفرمایید خان داداش .
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چشمان مادرم از فرط وفاداری شوهر گرد و گشاد شد . پدرم واقعا مرد وفاداری بود و همیشه در کنار خانواده اش 

می فهمم چرا مادرم همیشه به پدرم احترام می گذاشت  بود ممکن نبود ما را تنها بگذارد . حاال که فکرش را می کنم

 و به وفاداری او قسم می خورد .

بعد زا رفتن عمه فرنگیس مادرم اصرار حتما پدرم به عروسی افاق برود . روابط را بیش از یان که هست تیره نکند . 

روم . می خواهد خوششان بیاید یا  دنیا ارزش بحث کردن ندارد . پدر قبول نکرد و گفت : من بدون شما هیچ جا نیم

 یناید .

 مادرم باز خواهش کرد .

مگر چه می شود ما نیاییم . دنیا بهم نمی خورد . طوری هم نیم شود ولی زشت است خان دایی عروس در  -

جشن عروسی خواهر زاده اش شرکت نکند افاق توقع دارد شما در عروسیش شرکت کنی . یک دایی که بیشتر 

ما نباید به خار کینه خودمان . بچه ها را در این مساله شریک کنیم . اصال منطقی نیست حاال بزرگتر هها با ندارد . 

 یکدیگر درگیرند بچه ها که تقصیری ندارند .

 پدرم از حرفهای متفکرانه مادرم لبخندی زد و گفت : تو همیشه مرا شرمنده می کنی . -

ی افاق شر کت کنم . کوچکی عاشق شرکت در مراسم عروسی بودم . چقدر دلم می خواست روز جمعه در عروس

همیشه توی کلیسا دلم می خواست دنباله لباس عروس را بگیرم . و در کنار عروس باشم ولی حاال کینه بزرگترها 

 مانع رفتن ما می شد . عمه خانم به هیچ حاضر نبود ما را بپذیرد .

 ***** 

ری را که با استفاده از حسن سلیقه مادرم انتخاب کرده بود و نصیحتهای مادرم روز جمعه پدرم سرویس طال جواه

اگر حرفی شد سکوت کند و عروسی را به کام خودش و دیگران تلخ نکند . صبح از خانه خارج شد و به خانه عمه 

ز خانه بیرون امدیم اما خانم رفته بود . همان روز اتفاقا شمس نیز در خانه ما بود . اول به بهانه سرکشی به امالک ا

حوصله روبرو شدن با رعیتهاو دهقانها رانداشتم . پیشنهاد دادام امروز از کار صرف نظر کند انگار از خدایش بود زود 

پیشنهاد مرا قبول کرد . بیهوده به راه افتادیم توی کوچه در هر چند قدمی تو ده ای برف تلمبار شده بود . به علت 

خیابانها یخ ده و به طرز وحشتناکی لغزنده شده بود . دستها را زا شدت سرما به یکدیگر  سرمای شدید شب گذشته

مالیدم . لپهایم قرمز شده بود از چند کوچه و پس کوچه سالنه سالنه گذشتیم . با اینکه برف زیادی امده بود افتاب 

اب زمین را الیی رنگ کرده بود راه گوشه ای از نعمتش را روی زمین پاشیده بود . سعی می کردم از جایی که افت

بروم . توی خیابانها همه چیز مسیر معمولی خودش را داشت . تعداد معدودی کالسکه و اتو مبیل هر کدام با صدای 

خاص خودشان به زحمت پیش می راندند و عابران از سرما سر در جبین خرقه و پالتو هایشان و دست در جیبهای 

فروشندگان و دست فروشها برای اجناس خود تبلیغ می کردند و انهایی که به یکدیگر  خود در رفت و امد بودند .

 نزدیک تر بودند سعی می کردند بیشتر صدای خود را بلند کنند تا صدای دیگری گم شود .

ستوران رتا ظهر اینور و انور میان ادمها پلیکیدیم موقع ناهار به پیشنهاد شمس به رستوران لهستانی ها رفتیم . این 

یکی از گرانترین و شیکترین رستورانهایی بود که شمس همیشه وقتش را انجا یم گذراند و پاتوق خودش و 

دوستانش شده بود تمام پرسنل رستوران خانم های جوان و مرتبی بودند و دوشیزه های جوانی که در انجا کار می 

 استقبال می کردند . کردند به خوبی از سلیقه شمس با خبر بودند و به گرمی زا او
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دو ساعتی از ظهر گذشته بود که زا رستوران بیرون امدیم . خیابان خلوت بود . نگاهی به ساعت میدان انداختم و رو 

 به شمس گفتم : 

 من که حوصله ندارم و به خانه برگردم برویم طرف قلهک .

 شمس پرسید : قلهک ؟ نکنه انجا هم زمین و امالک داری ؟

 امروز جشن عروسی دختر عمه ام افاق است . نه امروز

 مگر شما دعوت نداشتید ؟

 نه فقط پاپا را دعوت کردند .

 خب اگر شما را دعوت نکردند برای چه ما برویم انهم بدون دعوت .

ا خانواده بشانه ای باال انداختم و کالمی نگفتم و او دنبال بحث را نگرفت . تقریبا در ول این چند ماه فهمیده بود . و 

 پدرم میانه خوبی نداریم و رفت و امدمان محدود است .

به انتظار کالسکه ایستادیم که از سر پیچ فخرالدوله می پیچید و به رف ما یم امد . یک قدم به جلو گذاشت و سورچی 

که که کالس را صدا زد . سورچی کالسکه را نگه داشت کمکم کرد و پای در رکاب کالسکه گذاشتم و سوار شدم توی

نشستم احساس کردم از اینکه به طرف خانه عمه خانم می رویم هیجان دارم . کروکی کالسکه باال بود . کالسکه بعد 

از پیمودن مسافت زیادی سر کوچه عمه خانم ایستاد . چقدر شلوغ بود به صندلی چرمی کالسکه تکیه دادم و کروکی 

یم . چه شکوهی !! چه هیاهوی عجیبی توی ان سرما چه حوصله ای ! به کالسکه را پایین کشیدم . به موقع رسیده بود

تمام دیوارهای کوچه قالیچه بسته بودند . غوغا بود . جمع زیادی در رفت و امد بودند . صدای ساز و دنبک . صدای 

تم میان این دست و پایکوبی . صدای خنده درم و برهم . جورواجور کوچه را پرکرده بود . دلم می خواست می توانس

هیاهو باشم . در عروسی افاق شرکت داشته باشم . چند نفر سینی های خنچه روی سرشان بود پر از شیرینی . کله 

قندهای روبان پیچیده . اینه و شمعدان نقره . نبات و حنا و زعفران و شمع و سکه میوه و پارچه . چند نفر مرد جلو 

ردند با لباسهای محلی که بیشتر به لباس قشقائیها شبیه بودند می پشت سر افرادی که سینی خنچه را حمل می ک

 رقصیدند . بچه ها ورجه ورجه یم کردند و احساس سرما نمی کردند .

خنچه ها یکی یکی وارد خانه عمه خانم شد . هر چه چشم باز کردم کسی به چشمانم اشنا نیامد. ناگهان میان شلوغی 

خانم افتاد که کنار در خانه دست به سینه ایستاده و به دیوار تکیه داده بود و از و جمعیت نگاهم به صولت پسر عمه 

مهمانان استقبال می کرد . خیلی جدی به نر می رسید . لبخندی به لب نداشت . اخمالو و گرفته . گاه به دادن فرمانی 

. صولت چندان فرقی با شمس دستش را بلند می کرد . کمی بر اندازش کردم و چند دقیقه ای زیر نظر ش گرفتم 

نداشت شاید به اندازه او بلکه بیشتر زیبا بود ولی یک نوع حالت خشک و جدی داشت که این زیبایی را در برخورد 

اول محو می کرد ولی زیبایی شمس توام با توحش بود زیبایی که بیشتر مبوع حال من بود . به یاد روزی افتادم که در 

چقدر از او حساب بردم . ناگهان احساس لرز کردم . "چه غلطها  "و او بر من تشر زد محضر دستم را دراز کردم 

سرمایی داخل کالسکه نبود احساس کردم . با تر س و تشویش نگاهی به شمس انداختم که یک بر تنش را به من 

محرمیت و  "تکیه داده بود . حرارت بدنش را حس می کردم . ناگاه حرفهای عمه فرنگیس در گوشم زنگ زد 

خواستم خود را از چنگال این نامحرم بیرون بکشم که ناگهان صدایی در گوشم گفت این مزخرفات  "نامحرم بودن 

چیه ؟ محرمیت چیه ؟ نامحرم بودن یعنی چه ؟ برای چه خودت را عقب بکشی ؟ بار دیگر به صولت نگریستم . 

 ه ای رنگی به تن داشت . دست شمس را گرفتم و گفتم :چکمه های بلند و سیاه به پا و پیراهن سفید و جلیقه قهو
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 شمس نگاه کن ان مرد را می بینی . -

سرک کشید و به ته کوچه چشم دوخت . لبی ورچید و گفت : ان مرد عبوس که کتش را روی دستش  -

 انداخته ؟

 بله همانی که به دیوار تکیه داده. -

 خب کیه ؟ -

 صولت خان . پسر عمه خانم . -

پوزخندی زد و گفت : اِه ..... چه اخمی و تخمی دارد..... مثل لولوی سر خرمن می ماند . تعریفش راز یاد  -

 شنیده ام خیلی مشتاق بودم او را ببینم .

خنده ام گرفت ولی از حرفش خوشم نیامد . خنده ام برای این بود که به صولت لقب لو لوی سرخرمن داده  -

رازنده ان چهره عبوس و اخمالود بود ناراحت شدم که او چگونه به خود جرات داده بود به یکی بود و واقعا این نام ب

از افراد فامیل من توهین کند ولی چه فامیلی که ما را قبول نداشتند و نمی خواستند رنگ ما را ببینند و احترامی برای 

 113نیم اورید می خواهند در باغ را ببندند .ما قائل نبودند پرس بچه ای در کالسکه را باز کرد و گفت : تشریف 

 شمس نگاهی به سوی من انداخت و بدون شنیدن جوابی از جانب من گفت : 

 چرا ؟ چرا ؟ االن می اییم . -

پسر بجه رفت و او به سورچی دستور داد حرکت کند . زا پشت پنجره کروکی را باال زدم و رد حین حرکت کالسکه 

م دوختم تا دور دور و از نر محو شد . سعی کردم دیگر به صولت فکر نکنم و با عث عذاب چشم به خانه عمه خان

وجدان نشوم . یب هدف راه افتاده بودیم اصال حوصله تنهایی خانه را نداشتم . پدرم که در جشن عروسی افاق بود 

ر یم رفتم باید رد خانه تنها با حنیفه سمادرم نیز حتما تنها بوده به خانه یکی از دوستانش رفته بود . اگر به خانه می 

کردم حوصله نداشتم . ناگهان فکری مانند جرقه ا زذهنم گذشت کاش نمی گذشن . کاش هیچ وقت این فکر به 

ذهنم نمی رسید و پایم به خانه شمس باز نمی شد . فکر کردم در طول این یک سال که با شمس اشنا شده ام خانواده 

اده ای که مورد عالقه من بود هیچ گونه اطالعی از وضعیت او نداشتم . فقط این را یم دانستم او را ندیده ام . شاهز

چون پدرم نتوانسته دوست خود را به وکیلی من اختیار کند . شمس ررا که تازه از انگلیس برگشته بود به تایید 

با لحنی مهر امیز که خواهان دیدار  دوست وکیلش کاندید و پس از تحقیق و بررسی از کارش او را الیق خوانده بود

 خانواده ام باشم گفتم :

 امشب مهمان نمی خواهی مرا به خانه ات دعوت نیم کنی ؟ -

 از حرفم تعجب کرد احساس کردم رنگش را باخت ولی خیلی زود جواب داد : چه مهمانی عزیزتر از پروین .

را مالقات کنم خود را نمی شناختم همیشه یکی از ارزوهای خوشحال شدم . زا یانکه به زودی می توانم خانواده او 

دخترهیا جوان این است وقتی با خانواده مرد مورد عالقه خود روبرو می شند . استقبال گرمی از انها داشته باشند . من 

 هم به طبع همین انتظار را داشتم برخوردی در خورم .

س خانه اش را به او داددر یک لحظه تصور کردم مرا به قصری می سر خیابان برق به سورچی دستور داد پیچید و ادر

برد که بنایش را در خیالم ساخته بودم . قصری که سقفش از فیروزه باشد و زمینش از مرمر خالص صیغل داده شده 

 و هر خشتش از طالی ناب قصری که سلیمان برای بلقیس اماده کرده بود .
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در تصورات و خیاالت خود غرق بودم و با هر تکان کالسکه خود را نزدیکتر به کالسکه رد حرکت بود و من همچنان 

رویاهایم می دیدم . کمی ول کشید ولی باالخره با یهجان و اضطراب من . کالسکه سر یک کوچه ایستاد . شمس دو 

 تومان کف دست کالسکه چی گذاشت . کالسکچی خوشخال از پول دریافتی تظاهر کرد .

 اد است .اقا این زی -

 باشه بقیه اش را به حساب انعام بگذار . -

 خدا عمرتان بدهد اقا بروم یا بمانم . -

 برو خیر پیش . -

 عزت زیاد . -

کالسکه چی افسار را کشید . زا کالسکه پیاده شدیم و به طرف خانه اش به راه افتادیم داخل کوچه ای شدیم . کوچه 

کهنگی زمان سوراخ سوراخ شده بود . محیط عجیبی بود . جویی وسط کوچه قرار  نسبتا تنگی بود دیوار خانه ها از

داشت و ابی کدر و سح کم جاری بود . طولی نکشید که فهمیدم در قسمتی از شهر قرار دارم که تا به حال چشمم به 

رش کوچه ها هنوز ان نیافتاده است . همه چیزش با محیط زندگی ما فرق داشت . از ساخت خانه ها گرفته تا سنگف

خورشید در اسمان بود و روشنایی وجود داشت . کنارش خزیدم و بازویش را گرفتم صدای پاشنه کفشهایم در کوچه 

 می پیچید . یک لحظه به او شک کردم .

 شمس کجاست ؟ مرا به کجا یم بری ؟ -

 مگر نمی خواستی به خانه من بیایی . -

 چرا ؟ -

 ت .خب انتهای همین کوچه اس -

خاری از اندوه در دلم خلید . انگار باد سرد هو کشید زیر گوشهایم و تنم زیر سرما و این همه دلهره لرزید . به کجا 

می رفتیم ؟ایا یکی از این قوطی کبریتها خانه او بود ؟ باور م نمی شد . چرا در این محل ؟ چرا یکی از این خانه ها 

بازویش را محکتر گرفتم . گربه ای کثیف و الغر روی تلی از اشغالهای گوشه  باید خانه او باشد ؟ در حیرت ماندم .

کوچه جا خوش کرده بود . به محض دیدن ما دمش را بلند کرد و گارد گرفت . گربه بیچاره حتما فکر می کرد قصد 

 اذیت و ازارش را داریم انتهای کوچه ایستادیم .

 رسیدیم اینجاست . -

ون خانه انداختم . با خود گفتم . یعنی این ساختمان خانه اوست ؟ این الونک خرابه ؟ او اینجا توقف کردم .نگاهی بیر

زندیگ می کند ؟ نکند شازده من در جنگ شکست خورده بود . و قصرش ویران گشته و دشمنانش سقف فیروزه 

ه صدای او مرا از دنیای پر از اش را به تاراج برده باشند . اه این خانه بی شباهت به مخروبه ای نیست ؟ که ناگا

 سواالت اشفته بیرون اورد .

 بفرمایید . -

در خانه قهوه ای رنگی باز بود . مجبوری وارد شدم . نمی خواستم ولی از نگاهش خجالت کشیدم . نگاهی به داخل 

. پر زا گل های  خانه انداختم . محقر و مجردی کوچک بود ولی تمیز بود یک باغچه داشت به اندازه چند موزاییک

الله عباسی چند تا گلدان شمعدانی زیر سایه کنار حیاط به ردیف چیده شده بود . تا حدی توانسته بود دکور مناسبی 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – شازدهعشق 

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

 

5 8  

 

برای خانه محقرش درست کند که وضع ابرومندی داشته باشد از حیرت خندیدم و من من کنان گفتم : شمس اینجا 

 خانه توست ؟

 من خیلی دوستش دارم راحته . اره کوچیکه ...نه ؟ ولی  -

 باورم نیم شود من انتظار ..... -

 انتظار چی ؟ 

 هیچی . ولش کن . -

خودت که میداین اصال وقت ندارم به خانه بیایم . همین خانه کافی است .ایستاد و خودش را نیز اطرافش  -

 دقیق شد .

 تعارف نیم کنی ؟ -

 البته بفرمایید . -

ندگی ته سرم به خارش افتاد . از دو سه پله باال رفتیم و داخل اتاق کوچکی روی مبل کهنه که دور از سر تعجب واما

یک میز چیده شده بود لمیدم . نه از ان مبلهای که خانه خودمان یا در خانه دیگران دیده بودم بلکه از همین مبلهای 

 خالی بود . نه تابلویی نه هنری هیچ . راحتی که توی حجره های قدیمی دیده می شد . در و دیوارهای اتاق

کنار پنجره میز تحریر قدیمی قرار داشت و چند کتاب و مجله نامنظم روی میز چیده شده بود .اصال این خانه به 

سلیقه او نیم خورد یعنی با رفتلر و من منمش مطابقت نداشت . تنها چیزی که جالب توجه بود شیشه عطرهای 

م به سبک خاصی قرار گرفته بودند . کوچکی و محیط سرد خانه را به حساب مجردیش متعددی بوود که کنار ه

گذاشتم . چیزی نگفتم مبادا از حرفم رنجیده خاطر شود شاید من اشتباه می کردم و این خانه جزو دارایی و امالک 

م حرف الکی و مزخرف از پدرش بود یا اینکه او ادم صرفه جویی بود یا اینکه .... اصال نمی دانم فقط مواظب بود

 دهانم خارج نشود . خیلی وقتها تا دهانم را با زمی کردم یا اشوب به پا می شد یا زود طرف بر می خورد . 

سریع قهوه ای درست کرد و فنجان قهوه را مقابلم گذاشت انگار فهمیده بود از وضع خانه کمی تعجب کرده ام .ولی 

ود می کرد انگار مرا به قصر پادشاهیش اورده است ولی ناگهان پوزخندی زد اصال به روی خودش نیاورد طوری وانم

 و گفت :

سر کار خانم پوزش می خواهم در این خانه کلفت و نوکری وجود ندارد ا زشما پذیرایی کند . افتخار  -

 بزرگیست از شما پذیرایی می کنم اجازه می فرمایید ؟

 نگاهم را از دیوار ودر گرفتم . -

 کن شمس . مزخرف نگو . همین طوری هم دلم خالی شده . بس -

مدتی به حیرت گذشت از اینکه سکوتی بین ما بوجود نیاید گفتم : حق داری زندیگ مجردی همین است حتما پدر و 

 مادرت در والیت هستند .

ی که سعی می کرد روی به خوبی منظور و مفهوم جمله ام را فهمید و دریافت مقصودم چیست . قهقهه ای زد و در حال

 مبل بنشیند گفت : 

 نه پدر و مادرمن در همین دو کوچه بعدی زندگی می کنند .

تنم را که روی مبل رها بود جمع کردم صاف نشستم و با تعجب و بهت گفتم : دو کوچه بعدی اره همین دو کوچه 

 پایین تر نزدیک بازارچه .
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راری بگوید که مرا مضطرب سازد نمی خواستم ولی ناخود اگاه زبانم در انگار می ترسیدم بیشتر کنکاش کنم و او اس

 رفت و گفتم :می توانم انها را ببینم .

 بله .

 کی ؟ -

 هر وقت تو بخواهی ؟ -

 همین االن . -

 حرفی نیست . -

ه وست داشتم شازدبا انکه می ترسیدم با واقعیت روبرو شوم با یان حال خوشحال بودم همه چیز را فراموش کردم . د

اصیلی که عاشقش شده بودم ببینم مادرش را ببینم با عجله قهوه ام را سر کشیدم و به راه افتادیم و به خود قبوالندم 

او هنوز یک خان زاده است . همان شاهزاده رویاهای شیرین یک سال من . کسی که توانسته بود عالوه بر اینکه دل 

 خویش در بیاورد . مرا به دست اورد مرا نیز به سلک

از در خانه بیرون امدیم رنگ چهره اش کمی تغییر کرد . سرخ شدهبود . دائم اب دهانش را قورت می داد . یقه اش 

اندکی باز بود . انگار توی ان هوای سرد گرمش شده بود . هیچ حرفی نیم زد . دست بردم تکمه یقی پیراهنش را 

ود . هیچ وقت او را در این وضعیت ندیده بودم پرسیدم : چی شده ؟ ببندم مرتب کنم ولی بدجوری سرخ شده ب

 پریشانی .

 جواب داد : چیزی نیست راستش را بخواهی کمی احساس خفگی می کنم . -

 می خواهی تکمه ات را باز بگذارم . -

 نه االن حالم بهتر می شود فکر کنم فشارم کمی باال زده . -

گفت . سر کوچه دومی ایستادیم داخل کوچه بچه های قد و نیم قد مشغول بازی بودند دیگر کالمی بعد زا ان جمله ن

و چند نفر با نگاه ما را تعقیب می کردند . با کنجکاوی ایستاده بودند ببینند ما با این ریخت و ظاهر چه کاری توی 

 د کوچه شده است .این کوچه داریم و طوری به ما نگاه می کردند که انگار جنسی غیر از ادمیزاد وار

اضراب داشت ولی چیزی نمی گفت سرش پایین بود و راه می رفت . دستم را روی پیشانیش گذاشتم داغ بود انگار 

کوره اجر پزی روشن بود که او اینچنین می سوخت هر چه گفتم چی شده ؟ فقط یکی دو کلمه بر سر زبانش امد هر 

 چه مقدر باشد .

در پی تاب و تب او یک لحظه خود را مقابل خانه ای یافتم که باالی در ورودی روی چیزی از حرفش دستگیرم نشد 

 "توکلت علی اهلل  "یک کاشی ابی نوشته بود 

سنگ ریزه ای برداشت و در چوبی روغن خورده ای را چند بار زد . پنداشتم االن همه اهل خانه به استقبال خواهند 

و مرا روی دست بلند خواهند کرد . نگاهی به شمس انداختم که دائم رنگ امد و روی سرم تاج گل خواهند گذاشت . 

به رنگ می شد عین جعبه مداد رنگی . خیلی مودبانه دو دستش را رو ی یکدیگر گذاشته بود و منتظر که در را با 

از  ریاد همراه باشدزکنند . توی حال و هوای خود شگم بود انگار حضور مرا نیز از یاد برده بود ناگهان صدایی که با ف

 توی خانه به گوش رسید .

 کیه ؟ صبر کن امدم بابا . -
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پیرمردی در را با زکرد و در استانه در ظاهر شد . قبای دارچینی رنگ کوتاه سه چاکگ یقه گرد به تن و شلوار دبیت 

داشت . چهار تا موی سیاه رنگ به پا داشت . شال سبز رنگی روی قبا دور کمر بسته بود و کاله عرقچین به سر 

سفیدش زیر عرق چین پیدا بود . قیافه با نمکی داشت فکر کردم باغبان یا طباخ خانه باشد هر چند شکل و شمایلش 

شباهت زیادی به شمس داشت پیر مرد نگاهی تندی به سر تا پای من و شمس انداخت . خیلی زود تر از اینکه 

 بخواهد حرفی بزند گفتم : سالم .

 با عصبانیت فریاد کشید .:سالم از بنده است خانم . پیرمرد -

از کارش ناراحت شدم از طرز حرف زدنش رنجیدم چور یک نوکر به خود شاجازه داد با گستاخی رفتار کند و مانع 

رفتن ما به داخل خانه شود مگر او شمس را نشناخته بود با نفرت او را هل دادم و کنار زدم . دست شمس را گرفتم و 

 رد خانه شدم با ناراحت یگفتم : نوکرهای شما چقدر سمجند .وا

ولی ناگاه چشمهایم به خانه ای افتاد که خیلی کوچکتر و محقرتر از خانه شمس بود حدود شصت هفتاد متر . شبیه 

خانه مارد بزرگها توی قصه ها . با گلدانهای زیاد و حوض ابی کوچک فقط چیزی که کم داشت بز بز قندی و مرغ 

 نوک حنایی . ناگهان پیرمرد فریاد کشید :

از جان ما چی می خواهید ؟ بی ابروها . پسر چم سفید خدا تو را لعنت کند مگر نگفتم گورت را گم کن و  -

 هیچ وقت این طرفه پیدایت نشود ؟

ما . می ششمس ملتمسانه مانند کودکی که در برابر تنبیه پدر چاره ای نداشته باشد گفت : امدم دست بوس  -

 خواهم با شما شتی کنم . پدر چرا دست از لجبازی بر نمی دارید .

 برو گمشو پدر سگ . به من نگو پدر من پدر تو نیستم . -

 این چه حرفیه ؟ ابروی مرا پیش این خانم نبرید . -

ک و ن کوچهنوز حرف شمس تمام نشده بود که پیرزنی با چثه استخوانی و موهای سفید حنا بسته در ایوا -

 نقلی خانه ظاهر شد .

 حاجی کیه دم در ؟ -

پیرزن تا چشمش به ما افتاد جیغی کشید و مشتی به سینه کوفت .ای فالن فالن شده . شیری که به دهانت  -

 گذاشته ام حرام وجودت باشد ای بی ابرو بی شرف بی غیرت .

زمین میخکوب شده بودم و مثل محجسمه اتفاقهای  در برابر حرکات پیرمرد و پیرزن زبان بند امده بود انگار بر

ناگوار را یکی یکی از چشم می گذراندم شمس در برابر نفرینهای س.ز اور پیرزن گفت : خوبیت نداره نفرین کنی 

 مادر .

 یاه نفرینت نکنم . روز ی هزار بار اقت می کنم . الهی حناق بگیری . یان دختر حرامزاده و بی حجاب کیه که برداشت

با خودت اوردی . موش تو سوراخ نیم رفت جارو به دمش می بست . تو نجس کم بودی یک نجس دیگر را هم با 

 خودت اورده ای ؟ برو گمشو بیرون پدر جهنمی .

وای این پیرمرد و پیرزن می گفتند ؟ از چه حرف می زدند ؟ چرا این الفاظ رکیکی را به من نسبت می دادند ؟ ایا من 

اب بودم و این اتفاقات یک رویا بود ؟ تازه داشت باورم می شد این اتفاقات رویا نبوده است که ناگهان در عالم خو

 پیرزن خم شد
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خم شد و از میان نرده های منبت کاری شده چوبی ایوان که اشکال هندسی مختلفی داشت لنگه کفشی برداشت یک 

به خود تکانی بدهم لنگه کفش را به سوی ما پرتاب کرد لحظه چشمهام به دست پیرزن افتاد ولی تا امدم بجنبم و 

لنگه کف ش مستقیم روی صورت نشست . چنان به صورتم خورد که اه از نهاد بر امدم . از دود گونه رف چپ 

صورتم را گرفتم یخ کردم پیرزن و پیرمردی که من انها را اشتباه گرفته بودم پدر و مادر شازده رویایم بودند . انها با 

 فرت مشتی فحش و ناسزا حواله من و مس کردند و ما را همچون شی نجس از خانه بیرون انداختند .ن

از همه بدتر موقعی بود که مادر شمس وقتی مرا هل می داددستش را در اب حوض فرو برد تا نجاست را از دستانش 

خود می نالیدم . راست می گویند اگر پا کند . این بدترین ضربه مهلکی بود که به من وارد شد . همچنان به درد 

شانس بد به ادم رو کند پشت سر هم می اید میان در پاشنه پنج سانتی کفشم به لب در خانه گیر کرد و از بیخ کنده 

شد . کنده شدن پاشنه کفشم همانا . افتادنم چون ببری زخمی همانا . در خانه تق صدا داد و به روی ما بسته شد . درد 

م تیر کشید و توی ماهیچه پایم پیچید بی تاب روی برفها ولو شدم پایم پیچ خورد ه بود از درد اهی از ساق پای

کشیدم . صورتم کبود و سیاه شده بود . نمی دانستم از چه بنالم و زا چه دردی اه بکشم شمس شکست خورده و 

ه ان .. از درون فرو ریخت چه بکند . گیج خسته وقتی خود را در کوچه رها دید . وقتی دید مرا از خانه بیرون انداخت

بود منگ بود انگار انتظار جز این نداشت . نفسی برایش نمانده بود . بدون رغبت و کالمی زیر بغلم را گرفت و تا سر 

 کوچه مرا لنگ لنگان پیش کشاند . خاموش بود زیر گوشش زمزمه کنان گفتم : 

 د شمس .این چه بالیی بود سر من اوردی . خدا تو را لعنت کند . خدا تو را لعنت کن -

و دیگر نفهیمدم . به هوش بودم . نبودم خود را جلوی در خانه یافتم نمی دانم چور مرا به خانه رسانده بود هیچ چیز 

 به یادم نیم امد به محض ورود ما به خانه حنیفه وقتی اوضاع مرا دید مبهوت ماند .

 سالم 

 ا به حیاط گذاشت و فریادی از ته دل کشید .حنیفه بی جواب سالم شمس پ

 وا یخدا مرگم بده مادر . چی شده پروین ؟

چنگی بر گونه هایش کشید . گیج شده بود با نگرانی پرسید : چه بالیی به سرش امده است ؟ شما حرفی بزنید اقای 

 شمس .

 وان تیر می کشید . حنیفه بالشتی رویتوان ایستادن و حرف زدن نداشتم سرم گیج می رفت درد پایم تا مغز استخ

تخت اضافه کرد و هر دو کمک کردند تا روی تخت دراز بکشم . دنیا تیره و کدر می دیدم . امواج درد از هر سو 

احاطه ام کرده بود . دردی پس از درد دیگر . نفس کشیدن برایم مشکل بود . دایه بالفاصله شمس را دنبال دکتر 

دن دیکتر از هیچ تالشی دریغ نکرد . با عذابی و دردی که داشتم متوجه رفتن شمس نشدم . فرستاد و تا لحظه رسی

حنیفه برایم اب گرم اورد و خواست پایم را درون تشت اب گرم بگذارم . پایم را به سختی حرکت دادم و درون 

و به تمام بدنم سرایت کرد . تشت گذاشتم . در برخورد اب گرم با پاهایم درد مانند ماری در درون ساق پایک خزید 

 جیغ کشیدم .

 اخ اخ . -

 حنیفه دلداریم داد . -

ساکت باش پروین جان دردت به جانم . خوب می شوی . کمی تحمل کن شمس رفته حکیم بیاورد . الهی  -

 برایت بمیرم به چه روز ی افتاده ای .کجا به این روز افتادی ؟
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دهای تنم بود جیغ محکمتری کشیدم حکیم بخورد توی سرش مردک مزلف با شنیدن نام شمس که صد بدتر از در

 وای پایم . اخ .-.

اهلل اکبر چه کنم مادر من که نمی توانم کاری بکنم طاقت بیاور االن حکیم می اید مادرت هم که نیست می  -

 گویی چه خاکی تو سرم بکنم .

ون زا اتاق باشد . از شرم ترجیح داده مرا نبیند دیگر از غم دکتر امد همراه او شمس را ندیدم . گمان بردم شاید بیر

 و غصه تاب ندارد که داخل اتاق شود ولی بعد فهمیدم اقا دکتر را به خانه ما رسانده و خود برگشته بود .

اوا را مددکتر مداوایم کرد . دکتر حبیب یکی از دوستان خانوادگی ما بود . از وقتی یادم می امد او من و مادر و پدرم 

می کرد . در حقیقت دوست جون جونی پدرم بود . دکتر با لحنی که حاکی از حرف کشیدن زا زیر زبانم و دادن 

 قاقالی لی دوران کودکیم باشد .پرسید :

 پروین خانم به من بگو ببینم صورتت چه شده ؟ -

یده بریده میان درد و زجر گفتم : اقای هاج و واج ماندم چه بگویم چه جوابی در مقابل سوالش بدهم . با کلمات بر

 دکتر به دیوار خورده ام .

 عجب دیواری بوده ! نمی دانسته سر کار علیه تشریف می اورند خود را عقب بکشد . -

در ان غبار درد که وجودم را یم پوشاند و خشم وجودم را احاطه کرده بود خنده ام گرفت . دکتر بدون اینکه لبخندی 

 را عنوان می کرد . خبر نداشت دیواری که به صورتم خورده یک کیلو عاج چوبی داشته است .بزند مزاحش 

بعد زا رفتن دکتر انقدر درد داشتم که چند ساعتی در بی هوشی به سر بردم حتی امدن مادرم را باالی سرم نفهمیدم . 

جشن عروسی افاق امد . کلی حرف بیچاره از ترس غش کرده بود . شب از نیمه گذشته بود که پدرم خوشحال از 

برای گفتن داشت ولی با دیدن صورت کبود من . خوش گذرانی جشن افاق زهر مارش شد باالی سرم امد . ناگهان از 

 وحشت فریاد کوتاهی کشید و با دلسوزی دستی بر سرم کشید و گفت : 

 چرا صورتت این وری اش و الش شده ؟ -

 چیزی نیست . -

 این بال را سرت اورده است ؟ یعنی چه ؟ کی -

من که دست و پایم را گم کرده بودم چه بگویم . یم گفتم از مادر شمس کتک خورده ام . از پدرش ناسزا شنیده ام . 

 مرا مانند شی نجس از خانه بیرون انداختند ؟ دخترش کسی که زا گل به او باالتر نگفته بود ولی بی اختیار گفتم : 

 به درختی خوردم و در گودالی افتادم .من من توی باغ  -

 کدام باغ ؟ -

 باغ ... نمی دانم پاپا. -

 سری تکان داد و گفت : حواست کجاست دختر . مگرشمس نبود ؟ -

 چرا !چرا او مرا به خانه رساند . -

دم امد م . زا خودم باه عمیقی از ته حنجره کشید و پیشانیم را بوسید و از بالین دخترش دور شد . به پدرم دروغ گفت

از دروغی که به او گفته بودم . حقیقت داره که دروغگو حرفی که یم زند یادش نمی ماند . به دکتر گفته بودم به 

 دیوار خورده ام و حاال به پدرم دروغی دگر . خدا خدا می کردم مچم از دروغی که گفته ام باز نشود .
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قم اورد . لبخندی زد و کنارم نشست و گفت : بخور جانم باید خودت را صبح روز بعد حنیفه سینی صبحانه را به اتا

 تقویت کنی . دیشب تا حاال هیچی نخوردی . اقا و خانم خیلی ناراحت هستند .

 پرسیدم : دیشب شمس موقع رفتن چیزی نگفت : 

ی شود بعدا به نه مارد وقتی حکیم اورد گفت اقت شنیدن اه و ناله های پروین را ندارم . دلم ریش م -

 عیادتش می ایم . هر چه گفتم بمان . گفت نه باید بروم .

مثل اپند روی اتش پریدم بی شرف خودش را به موش مردگی زده بود وبا زیرکی از میدان فرار کرده بود . چقدر 

.  از خود دفاع کندماهرانه توانسته بود صورت واقعی خود را زیر نقاب افکار من پنهان کند . انتظار داشتم مثل مرد 

حقیقت را بگوید ولی شاهزاده خیالی من سستی کرده بود . مرا بی ارزش کرده بود . واقعیت فرار کرده بود . از او 

سیر شدم . معده ام منقبض شد . و میل خوردن را زا دست داد . سینی صبحانه را عقب زدم و سرم را زیر ملحفه 

 شمس ناراحت شدم گفت :  کردم . حنیفه فکر یم کرد از دور بودن

 اوا مادر چرا سینی را کنار یم زنی . مگر نیم خواهی صبحانه بخوری ؟ -

 نه اشتها ندارم . -

من که از کارهای تو سر در نم یاورم بد عنقی ندارد رفت که رفت . نترس بر می گردد حاال بیا صبحانه ات  -

 را بخور .

 نه نیم خواهم گفتم که اشتها ندارم . -

 مادر جان یک لقمه . دهانت را باز کن عزیزم فقط یک کلمه . -

 فریاد کشیدم : نیم خواهم . -

وا خاک عالم چقدر نازک نارنجی شدی مادر . نیم خوری نخور . نمی توانم به زور تو گلویت بچپانم پناه  -

 برخدا .

اق بیرون رفت . به دنبالش ماردم وارد اتاق شد . صورتم را داخل بالشت فرو بردم . پیرزن رنجیده خار و ناراحت از ات

و کنار بالینم شروع کرد به نوازش موهایم . صدای او را که شنیدم صورتم رابیشتر پوشاندم . ناامید تر از ان بودم که 

 حوصله روبرو شدن با ماردم را داشته باشم . مادرم که چاره ای نداشت بهتر دید که مرا به حال خود بگذارد .

بعد زا رفتن مادرم به خود گفتم رفته بودی مدینه فاضله را ببینی خرابه هم نصیبت نشد . احمق جون خوب رو دست 

خوردی . خوب کالهی سرت گذاشت . اگر به چنگم بیفتی شمس . اگر اینجا پیدایت شود . اگر دستم به تو برسد 

ازاردهنده و این اتفاق شوم امانم بریده بود از اینکه  .اگر ... اگر ..و های های به حال خود گریستم از غصه و افکار

دستخوش وقت گذرانی مردی شده باشم دچار تهوع می شدم . او با سکوت رازهای زندگیش را پنهان کرده بود . 

احساس می کردم تمام فشارهای دنیا گلویم را گرفته است . و هر لحظه ممکن است مرا به مرز خفگی برساند . او با 

فتارش مرا خوار و سبک کرده بود . اخر به چه منظور ؟ به چه هدفی او اینگونه رفتار کرده بود . ؟ ایا چیزی از یان ر

 من طلب داشت ؟

در قلبم غمی به اندازه یک چاه بزرگ دهان باز کرده بود و برای درمان ان هیچ چاره ای نداشتم . شب را با کابوس 

ید می تابید با همان چاه غم بیدار می شدم . با اندوه و حزن اسمان ابی را نگاه به پایان یم رساندم . و صبح که خورش

می کردم . اسمانی که رفیق تنهایی من بود . و بیشتر اوقاتم در کنار پنجره به ستایش اسمان صرف می شد . حاال هیچ 

اوقات به خودم یاداوری می  مفهومی برایم نداشت . توان هیچ حرکتی نداشتم . انقدر از خودم غافل شدم که بعضی
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کردم نفس بکشم و قلب را وادار م تا از تپش باز نایستاد . به خود می باورندم که فریب نخورده ام . همه اینها سو ء 

تفاهم بوده است یک خیال ولی این یک خیال نبود سوءتفاهم نبود . واقعیت بود حقیقت داشت . بارها به خود گفتم 

مهم بود ورم صورتم و تاب خوردن ساق پایم متکای سنگینی شده بود بر گردنم . تحمل شرا مهم نیست . ولی خیلی 

نداشتم خود را موجودی فنا پذیر می دانستم و بیچارگیم حد و حصیری نداشت . دلم یم خواست هر چه زودتر این 

ی زدند . غمگین و افسرده دنیای لعنتی تمام شود . مژ هایم مدام خیس بودند . لب هایم از شدت نگرانی پر پر م

بودم . دلم می خواست با یکی حرف دلم را بزنم .و بگویم که من اشتباه کرده ام . انچه دیده ام یک خواب بوده است 

. بگوید کسی را که دوست ش داشتی همان کسی نبود که شاهزاده قالبی از اب در امد . همان نبود که از مادرش 

ی رکیک شنیدی . فکر شرا بکنید کسی را که انقدر دوست داشته باشی با تو لنگ کفش نوش جان کردی و حرفها

چنین رفتاری داشته باشد . زا سر افسوس و اندوه اه می کشیدم . تاریخ برای یکبار دیگر یم خواست بعد زا بیست 

من را زا  سال تکرار شود و من و شمس یم خواستیم جانشین پدر و مادرم شویم . باز دوباره تاریخ یم خواست

 خانواده یا دور کند و چقدر از این طرد شدن نفرت داشتم .

مارد و پدر هیچ کدام از درد دل من خبر نداشتند . فقط می دانستند از روی حواس پرتی صورتم به درخت خورده 

.  ه می کرداست . اگر پدرم می فهمید که تمام این بالها زیر سر شمس و خانواده اوست یقینا روز گار شمس را سیا

اگر پدرم می دانست او مرا به یان روز انداخته حسابش را کف دستش می گذاشت ولی گاهی اوقات از ان خشمی که 

نسبت به او داشتم فکر یم کردم ایا به اصرار خودم نبود ؟ ایا از روی کنجکاوی من نبود که می خواستم پد و مادر او 

م . می اندیشیدم که حتما شاه و شاه بانو را خواهم دید . به خود باورانده را ببینم ؟ یعد جواب خود را یانور یم داد

بودم اگر در اینده همسر ولیعهد شاه نشوم همسر پسر خان زاده ولیعهد شاه که خواهم شد . چقدر نازک خیال بودم 

زا میان پرهای رنگین . چقدر با این کبکه و دبدبه خام بودم . گول مار خوش خط و خالی را خورده بودم که سرش را 

طاووسی در اورده بود و دم می جنباند . گول ظاهرش را خورده بودم . حیف ان دستمزدی که به پایش ریختم . حقوق 

چند وکیل را سر هر برج با بفرمایید بفرمایید دو دستی تقدیمش می کردم نفسم به نفرین و هر اهم خرمنی را می 

کلی رشوه و حق الزحمه بیخودی از رعیت های من می گرفت . تیز اب عشق را سوزاند . غیر از این همه پوا خودش 

 خوب روی دلم نشانده بود سرکشی و غرور مثل ترشی چند ساله در گلویم جا افتاده بود پدرم با ناراحتی می گفت : 

من نمی  دختر م دائم یک جا کز نکن . حرکتی بکن پایت خوب شود . راه نروی پایت خشک می شودها .... -

 فهمم تو پایت ضرب دیده است چرا روحیه ات را زا دست داده ای .

و اصرار روی اصرار ایا مساله ای بوجود امده است که من خبر ندارم . ایا این میان چیزی تو را ازار می دهد و من 

 مدام همه را نفی می کردم و مادرم شوریده حال و نگرانتر زا او یم گفت : 

دخترم به چه روزی افتاده . دائم کنجی کز یم کند و توی فکر یم رود . اصال به خودش نمی دیدی شازده  -

 رسد . من کم کم دارم نگران وضع روحی او می شوم . 

حال و حوصله هیچ کدام را نداشتم . نه پدر و مادرم نه دهقان و نه رعیت و نه دیدن ان باغهای درندشت که زمان نه 

 ا خوش بود .چندان دور دلم به انه

 ****** 

بیش از یک هفته گذشته بود که او روز یکشنبه امد . موقعی امده بود که مادرم به کلیسا رفته بود وکسی در خانه نبود 

تا جلوی ورودش راب ه اتاقم بگیرد . با ورودش بوی عطر مطبوعش در فضای دلمرده و خالی اتاقم پخش شد . 
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محال بود در مورد عطرهای که او استفاده می کرد سوال نکنم ولی حاال از بوی عاشق عرهایی بودم که او یم زد و 

عطرش حالم بد یم شد . کاله شاپوی فرانسوی معروف به کاله لنگی به سر گذاشته بود . کت و شلوار جدیدی 

یدن بود . سپوشپوشیده بود با کراواتی قرمز رنگ که گوشه ان لنگر کوچکی گلدوزی شده بود . او عاشق و دیوانه لبا

سینه جلو می داد و راه می رفت . هر کس نیم دانست مثل من لوده خیال یم کرد واقعا یک بزرگزاده است که انور با 

 فخر و جالل راه یم رود او گفت :سالم .

جوابش را ندادم بدون تعارف نشست . تک شاخه گلی قرمزی را که در دست داشت و به عنوان هدیه اورده بود مدام 

ساقه نحیف ان را یم پیچاند . روبرویم روی مبل لمیده بود و با ان نگاه جادویش مرا می نگریست . هیچ حرفی نمی 

زد نه معذرت خواهی نه تسلیمی انگار اب از اب تکان نخورده بود . لحظه ای بعد تکان کوچیک خورد و شاخه گل را 

 یک دستش تکیه گاه مبل را در بغل گرفت .روی میز گذاشت پای راستش را ریو پای چپش انداخت و با 

نمی خواستم او را ببینم می خواستم به او بگویم از مقابل چشمانم دور شو نمی خواهم دیگر چشمم به رویت بیفتد . 

همین حاال از پیش من برو بدون اینکه نگاهش کنم چشمهایم روی ملحفه های گلهای ریز و درشتش را می شمرد . از 

ش تعجب کردم . دلم یم خواست منعذرت خواهی کند . به دست و پایم بیفتد و اعتراف کند چه گناه سکوت و حماقت

بزرگی مرتکب شده و بعد برای همیشه گورش را گم کند نمی دانست چقدر از دست او ناراحتم . چقدر از کسی که 

ر از نفرت بود . دلم می خواست به محبوبم بود سالن رویاهایم بود . ان چهره ادم نما خشمگین هستم . وجودم سرشا

چنگ و دندان تکه تکه اش کنم . تاوان خوار شدنم را . به هر نحوی که شده است .نیم دانست بیزاری او را به خشم 

زیر دندان می جوم . هر چه که او بیشتر سکوت می کرد نفرت درونی من بیشتر می شد و بیشتر عذابم یم داد . دلم 

تر حرفی بزند . عاقبت قفل صدا را شکست و با همان لحن و ته صدایی که در ان اعتماد موج می خواست هر چه سریع

 یم زد و مثل همیشه تظاهر به بزرگ منشی می کرد گفت : پروین ساکتی از استراحت انداختمت نه ؟

یب این ظاهر ارام و سرم را باال اوردم جوابش را بدهم . او را تو بیخ کنم او را زا خود برانم . مغزم یم گفت فر

خاموش را نخور . سعی کردم نگاهم با نگاهش مماس نشود ولی ناخوداگاه چشمانم در نگاهش گره خورد . لبخندی 

زد . لبخندی کوتاه با گوشه چشم . از همان خنده ای بکار برد که در مواقعی که ناراحت بودم و سعی می کرد مرا 

هرش به لبخندش فرو ریخت . چه سست بودم من !! چه سریع با یک راضی کند . دل مجروحم و قلب مصدوم از م

نگاه خود را باختم خیلی زود تیر سالحش به هدف خورد . با یان حال به اراده ام گفتم مقاوم باش . خواستم به او 

 بگویم برو

ونه را مهای شیداگولی دل ضعیفم اقت نیاورد وقیت ان قیافه را که مظلومیت حق به جانبی گرفته بود وقتی ان چش

نگریستم که مثل گرگی تسلیم شده بدون چنگ و دندان در مقابل چشمانم خیمه زده بود و ان لبخندی که قیافه اش 

را معصومانه تر جلوه می داد . چانه ام لرزید . گلوی باد شده ام بی بار شد . اشکهای درشت عین مروارید از 

که خود را از نگاه سوزان و اتشین و لبخند گیرا رها کنم در حالی که صدا چشمهایم جایر شد . بغضم ترکید . برای یان

 به زحمت از گلویم بیرون می امد گفتم :

 دستت درد نکند همین را یم خواستی ؟ و گونه چپم را نشانش دادم . -

 این طوری می خواستی سکه یک پولم کنی . چطور توانستی بی رحم ؟ -
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ن دغدغه پریشانی . باز لبخند ملیحی بر لبش ظاهر شد . خوب به احساس و عوافم اشنا خیلی خونسرد بود ارام بدو

بود . می دانست چگونه دلم را به دست بیاورد . چگونه رفتار کند . چگونه احساساتم را به بازی بگیرد . اموزگاری را 

 :  بتاباند مکثی کرد و گفتخوب در مدت این یکسال یاد گرفته بود . می دانست چگونه گوش شاگرد تنبلش را 

 می دانی چقدر دلم برایت تنگ شده بود عزیزم ؟ -

 گیج و منگ و حتی بی توان در برابر نگاهش . همین دلت تنگ شده بود ؟ -

نه نه متاسفم با خود گفتم هر چه از پروین دورتر باشم شاید بهتر باشد می دانستم با یان وضعیت روحی که  -

 رها هم برایت جالب نخواهد بود یم دانستم اگر به عیادتت بیایم مرا زا خود خواهی راند .داری دیدن من انقد

 چرا نگفتی که پدر و مادرت . -

 حرفم را برید و گفت : تو از من نپرسیدی . پرسیدی پروین ؟ -

ریشه هستی ؟ از  ماندم راست می گفت من هیچ وقت از او نپرسیده بودم پدر و مادرت چه کسانی هستند ؟ از کدام

چه اصل و نسبی هستی ؟ و او یهچگاه از خانواده اش حریف نزده بود . شمس خوش برخورد بود و در وکالت 

سختکوش و مورد اعتماد خانواده ما موقعیت اجتماعی بسیار باالیی داشت . جذاب و زیبا رفتار با هر کسی در هر 

یم گفتی دست چهار انگشت دارد نه پنج انگشت ماست سیاه است مرتبه و قشر جامعه را خوب یم دانست . اگر به او 

نه سفید . او بدون هیچ چون و چذایی قبول یم کرد و هیچ وقت مخالفتی در برابر گوینده نداشت نه اینکه این اخالق 

طرف  د را بهاز حماقت و یا سادگی او باشد نه از روی سیاست این اخالق را پیشه کرده بود تا بتواند با یان اخالق خو

غالب کند . از نظر ظاهری اغلب همه را به سوی خود جلب می کرد از هر چیزی کم و بیش سر رشته داشت و طوری 

با چرب زباین حرف یم زد که همه فکر می کردند اوست تنها عالم دهر . در مجالس محور اصلی او بود و همه پروانه 

ت های او در نظر من باعث می شد که هیچگاه از او درباره خانواده وار دور او یم چرخیدند . این خصایص و محبو بی

 اش سوالی نپرسن . ضرورتی نمی دیدم به او اعتماد داشتم ادامه داد :

 ان روز به اصرار خودت نبود ؟

 چیزی نگفتم باز سوالش را تکرار کرد .

 پروین به اصرار خودت نبود ؟ -

که نوش جان کرده ام بر حق بود و باید این لنگه کفش را می خوردم وقتی چنان حرف می زد انگار لنگه کفشی را 

 سکوت کشدار مرا دید ادامه داد:

اخر گناه من چیست ؟ غیر از این است که می خواستم با نگفتن حقیقت تو را برای خود داشته باشم .  -

ان لحظه اول دست رد بر سینه من خوایه عشقت را . اگر یکباره همه چیز را برایت تعریف یم کردم می دانستم تو هم

زد و من این را نمی خواستم پروین . من تو را یم خواهم هزار بار بیشتر از انکه تصورش را یم کنی . تصور یم کردم 

قدم به قدم خواهم رفت و به مرور زمان تمام جریان را به تو خواهم گفت ولی از شانس بد تمام کاسه و کوزه هایم 

حاال خودت می دانی من واقعا درمانده ام وچیزی ندارم بگویم . یم خواهی مرا بران یا ینکه لطف می کنی بهم ریخت . 

......... 

ساکت شد احساس کردم گلویش را بغض گرفته است . به سختی اب دهانش را فرو داد و دستی به زیر  -

یدم . مثل عمر نوح گذشت چه عذابی کش بینی اش کشید و گفت : پس من مستحق سرزنش نیستم نیم دانی این هفته

شرمنده ام قبل از اینکه به خانه پدر و مادرم برویم می خواستم حقیقت را بگویم واقعیتی که هیچ وقت نپرسیدی 
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اشکار سازم ولی وقتی ذوق تو را دیدم چیزی نگفتم ترسیدم از من دور شوی و برای همیشه تو را از دست بدهم تازه 

 را برایت باز می کردم شوکه ناگهاین تر بود .اگر همانروز قضیه 

 چه حقیقتی . چه حقیقتی روشن تر زا این . -

خواهش می کنم خودت را عذاب نده . تقصیر از من است . باید از همان اول همه چیز را می گفتم نه من  -

د خودت دیدی شوکت و جالل مرا شازده هستم نه پدر و مادرم هیچ کدام از ایل و تبارمان نیز خان و خان زاده نیستن

. 

دلم به حالش سوخت دل برایم می سوزاند . خودش اعتراف کرد تا قبل از اینکه من بخواهم طرز رفتار نادرستش را 

 عنوان کنم . دنبال صحبتهایش ادامه داد : 

ود درست پانزده سال پیش با دوستی اشنا شدم که حرفهای تازه می زد . حرفهایش برایم جالب ب -

اعتقاداتش جالب بود سریع جذبش شدم . اوایل اعتقادم را از دیگران مخفی می کردم . حتی پدر و مادرم اصال از این 

موضوع اطالع نداشتند . من تنها فرزند انها بودم بیچاره ها از هیچگونه خوبی در حقم مضایقه نمی کردند . یکی یک 

شتند از شیر مرغ تا جان ادمیزاد برایم فراهم می کردند . مادرم سالها دانه خانه بودم . با اینکه وضع مالی خوبی ندا

بود که بچه دار نمی شد . انقدر به پا بوس امام رضا )ع( رفت و نذر و نیاز کرد تا باالخره خداوند بعد از ده سال به انها 

و ارزوهایشان باطل و به یاس  فرزندی عطا کرد و مرا نذر اقا کردند وقیت فهمیدند از دین خارج شده ام تمام امید

تبدیل شد . مرا فرزند نا اهل خواندند و چند روزی در خانه حبسم کردند به امید اینکه سر عقل بیایم ولی من راهم را 

انتخاب کرده بودم . انها که چاره ای نداشتند مرا از خانه راندند . موضوع را با همان دوست در میان گذاشتم گفت با 

صحبت یم کنم از نظر مالی کمکت کنند تا بتوانی به انگلیس بروی در انجا ادامه تحصیل بدهی و هم مقام باالتر 

عقایدت را گسترش دهی . من نیز قبول کردم و برای ادامه تحصیل به انگلیس رفتم و کنار درس اعتقاداتم را وراج 

شو سختی توانستم به امید اینکه تحصیل می دادم می دانی هم فال بود و هم تماشا . بعد از چند سال زحمت و تال

کرده ام و سری در یمتن سرها در اورده ام به ایران برگشتم تا به اغوش خانواده ام باز گردم ولی باز پدر و مادرم 

برای چندمین بار مرا از خود راندند پدرم گفت خر همونه فقط پالونش عوض شده و قسم خورد تا وقتی زنده است 

و نام مرا از سجلش پاک کند . خیلی سعی کردم به تنها ترین نزدیکانم نزدیک شوم ولی فایده ای  اسمی از من نبرد

نداشت و قبول نکردند و مرا نجس خواندند . مادرم هر بار که به خانه انها می رفتم حتی اگر به در خانه دست می 

. هر چه می گفتم من فرزند شما گذاشتم در خانه را می شست . می گفت تو نجس شده ای و از نجاست بدتری 

هستم و چه کسی می خواهد موقع پیری عصا کش شما شود می گفتند به چوب خشک تکیه کنیم بهتر از این است به 

پسر ناخلفی مثل تو تکیه کنیم . اه نمی دانی چه عذابی کشیدم و چه حرفها که نشنیدم . اگر این وقایع را به تو می 

راندی تو بگو نمی راندی ؟ می دانستم عشقم را ذلیل می شمردی و من مجبور بودم همه گفتم حتما مرا از خود یم 

 چیز را از تو پنهان کنم .

نشان می داد قیافه اش محزون و اندوهگین است . هر چند او با رز رفتار عادی و پیش افتاده از این بحث  -

شنیدن ماجرای تلخ و بدفرجام زندیگ او دلم ریش  گذشت در حالیکه در قلب من طوفانی از هیجان برپا شده بود از

ریش شد . دلم سوخت از یانکه او چنین زندگی فالکت باری داشته و محبت پدر و مادر را نچشیده و حاال من هم می 

خواستم با تمام نفرت او را زا درگاهم برانم از جایش برخاست و روی بستر پایین پایم نشست . نیشخند شینت 

شاخه گل را به دستم داد گل را گرفتم و به چشمانش نگاه کردم . هنوز چقدر برایم نگاهش و یان امیزی زد و 
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صورت زیبا بود شاهزاده قالبی باز در دلم راه پیدا کرد . به رویش لبخند زدم و او خم شد و پیشانیم را بوسید و خود 

مثل سگ دست اموزی که در برابر صاحبش واق را گم کردم . افسونش جادویم کرد . بوسه شا کار خود را کرد و من 

 واق می کند در برابر او تسلیم شدم . دستش را گرفتم و با حزن گفتم :

 پس تو شازده نیستی شمس ؟ -

چشمانش را خمار کرد و از گوشه چشم گفت : اگر پدرم شاه نباشد تو دیگر مرا دوست نخواهی داشت ؟  -

 م نیستم ؟ تو دیگر مرا دوسن نخواهی داشت ؟وقتی من شاهزاده نباشم دیگر دخل اد

 دستپاچه شدم . با محبت به دیدگانم نگریست .

وای وای نه این.ری فکر نکنی ها ... عشق که یان چیزها سرش نمی شود . تو هر چه باشی برای من عزیز ی  -

 مثل قبل . شاید هم عزیز تر زا قبل . گور پدر شاهزاده ها . 

بر لبانش ظاهر شد و من زا ذوق و لبخند ملیحش گل سرخ را در دستم پر پر کردم و او گفت : لبخند زضایت بخشی 

 خیلی الغر شدی پروین ؟

 از دست تو .

می دانم می دانم برای من است خوب من . یم دانی حاضری همه چیزم را به خارم فدا کنی من هم تو را  -

 دوست دارم .

عالقه ام به قضیه فیصله دادم او چیزی نگفتم و او را کوچک و خوار نکردم و او همه چیز تمام شد . به خار عشق و 

خوب می دانست همه این گذشت و چشم پوشی ها بخار او بود و عشقش که مثل علف هرزی که در ول این یک سال 

 بیش از حد در درونم ریشه دوانده بود

دم می توانم راحت نفس بکشم . زندگی روال عادی دارد . باز فصلی دیگر باز دوباره حال خود را یافتم . حس می کر

 باز دختری شاد باز دیوانه و پرواز تا اوج رویاهایم .

مجددا رفت و امدش به خانه ما باز شد . باز وکیل من باقی ماند با همان عزت . با این تفاوت که قبل از این حادثه 

جایگاه او االع یافتم وقتی از وضع خانوادگی او اگاه شدم این  عشق شدید من توام با احترام خاصی بود ولی وقتی از

احترام خاص شکسته شد . رفتار پدرم و شمس بعد از ان واقعه کمی سنگین شده بود دیگر شبها به گفتگو نمی 

 نشستند . یا شرم و خجالت شمس ببود که زا او کناره می گرفت یا اینکه پدرم دیگر به او اعتنایی نداشت .

بیست روزی از این جریان گذشت . کم کم حالم بهتر شد ورم پایم تا حدودی خوابید . همانور خشم و نفرتم ده 

نسبت به او فروکش کرد . سعی کردم باز او را به عنوان شاهزاده خیالم نگاه کنم و به خود بقبوالنم که جالل و 

 شکوهش هنوز باقی است . 

چند بار به خانه ما امده و ما را به خانه اش دعوت کرده بود ولی به خاطر در ول مدتی که مریض بودم عمه فرنگیس 

 حال بدم پدرم گفته بود باشد برای بعد از خوب شدن حال پروین .

یک شب پدرم گفت برای بهتر شدن حال پروین خوب است دعوت ابجی فرنگیس را قبول کنیم . روز بعد قرار شد 

ی پدرم کار فوری پیش امد ه بود کهخبر داد شما بروید من بعد زا اتمام کار در به خانه عمه فرنگیس برویم ولی برا

سفارتخانه طرفهای عصر خواهم امد . همان روز بعد زا ناهار سوار اتو مبیلی شدیم که چند روزی بود پدرم برای 

رانندگی می کرد . با اینکه مادرم خریده بود و هر دو بدون پدرم به رف خانه عمه فرنگیس راه افتادیم . مادرم اهسته 

خیابانها خلوت و تک و توکی اتو مبیل در رفت و امد بودند مادرم جانب احتیاط را داشت ا چند خیابان که دو رفش را 
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درختهای چنار و بید مجنون احاه کرده بودند گذشتیم . و به مقصد رسیدیم . به محض ورود ما به خانه عمه فرنگیس . 

استقبال امدند . عمه فرنگیس کهپشت پنجره ایستادهبود نگاهی به بیرون انداخت و دستی تکان خاتون و کلفت ها به 

 داد و به سرعت به حیاط امد . 

خوش امدید . صفا اوردید . بفرمایید زن داداش . افتاب از کدام سو در امده که شما امروز یادی از ما کردید  -

. 

ماهمیشه به یاد شما هستیم . کم سعادتی از ماست که باعث می شود مادرم خندید و گفت : اختیار دارید و  -

 کمتر شما را ببینیم .

عمه فرنگیس نیشش را باز کرد . اختیار دارید ما افتخار نداشتیم . تو چطوری خانم کارها خوب پیش می  -

 رود ؟

 ای خوبه بد نیست . -

 خب شکر خدا . -

 دراز کرد و گفت : بفرمایید بفرمایید . سر افراز فرمودید . عمه فرنگیس دستش را به عنوان تعارف -

پله ها را گرفتیم و باال رفتیم . عمه فرنگیس خودش جلو می رفت و ما را راهنمایی می کرد . چادر نماز گل قرمزی به 

 سر داشت که با حرکت سرد باد تکان می خورد . کنار پنجدری ایستاد و گفت :

 راموزها دارند وسایلشان را جمع می کنند .یک لحظه صبر کنید کا -

عمه فرنگیس مربی خیاطی بود و چند تا زا دخترهای خانواده های سرشناس نزد او کاراموزی می کردند . کار اموزها 

 از پنجدری بیرون امدند و بعد از احوالپرسی کوتاه خداحافظی کردند .

 خوش امدید . خداحافظ . به امان خدا . -

نگیس رو به اخرین دختری که از همه جوانتر بود گفت : انسی جان یادت نرود رنگ پارچه سفید عمه فر -

 باشد با گلهای ریز .

 چشم فرنگیس خانم یادم نمی رود . -

 چشمت بی بال ... به سالمت به مادرت سالم برسان . -

 حتما خانم جان . -

خیاطی وسط اتاق ولو بود عمه فرنگیس با صدای بلند فریاد  با رفتن انها ما وارد پنجدری شدیم . خرت و پرت های

 زد : 

 خاتون بیا این خرت و پرت ها را جمع کن . -

 بعد زا چند دقیقه اتاق از خرت و پرتها خالی شد .: ترا خدا بفرمایید ... اِه .... چرا خان داداش نیامدند؟ -

ر دادند کار مهمی برایم پیش امده ات شما بروید من مادرم شانه ای باال انداخت و گفت : قبل از ظهر خب -

 خودم یم ایم .

خوب کردید امدید . این مردها همیشه سرشان شلوغ است ادم اگر منتظر مردش باشد به هیچ کاری نمی  -

 رسد .
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ا دستمان داد . خاتون چای اورد بخار غلیظی از چای داغ بلند بود . با هزار تعارف و بسم ا... و بفرما فنجانهای چای ر

بعد زا ان بساط قلیان و اجیل و میوه اوردند عمه فرنگیس قلیان را پیش کشید و نی قلیان را اماده کرد و مشغول پک 

 زدن شد .

 بفرمایید چای سرد می شود . -

 مادر م فنجان کریستال بزرگ را برداشت و گفت : عروسی خانم افاق خوش گذشت . -

 و هر چه دود در گلویش انباشته بود بیرون داد . عمه فرنگیس سرفه ای کرد

 جای شما خالی بود زن داداش نمی دانید چه خبر بود قیامت بود . -

 دوستان جای ما شازدی تعریف کردند . -

 چه عروسی !!هفت شبانه روز ادامه داشت . -

 به مباریک !امیدوارم خوشبخت باشند .  -

باز می کردی بدون سوال خود شاز الف تا ی اخرش را تعریف ریم کرد و احتیاج اگر سر حرفی را نزد عمه فرنگیس 

 به پرسش و پاسخ نبود .

ان شاءا.. همه عروس و دامادها خوشبخت باشند . ماشا ءا... افاق انگار شهربانو بود . چقدر خوشگل شده بود  -

واهم از افاق تهریف کنم و برایش بازار گرمی به ماه شب چهارده می گفت زکی ... زن داداش پروین جان نه اینکه بخ

کنم نه بخدا . دختر عین حوری بهشت . یک دسته گل . خلق و خویش برعکس ناهید و فروغ است . یک پارچه خانم 

است تو دلبرو ست . مادر داماد در اصل زن عموی افاق است . نمی دانید چه وسواسی است . هزار تا دختر دیده . 

را زدند ولی گفته هیچکدام از این سرمه ها برای درد چشم پسرم خوب نیست . پسرم را خوشبخت  هزار تا در خانه

نمی کنند . امدند سراغ افاق با اینکه افاق را یم شناختند و زا رفتار و کردارش با خبر بودندپیغام دادند می خواهیم 

ری با چه جالل و شکوهی امده بودند . خواهر های بیایم دختر را ببینم . خان باجی هم قبول کرد ه بود . روز خواستگا

داماد هم امده بودند هزار بار سر تا پای افاق را برانداز کردند تنها مانده بود او را وجب کنند . الهی قربان این دختر 

 .بروم که اینقدر خانم است . خواستگاریش گذشتن از هفت خان رستم بود تا حاال همچین خواستگاری ندیده بودم 

اینقدر وسواسی . برای انکه صبر عروس خانم را امتحان کنند موقع مراسم چای . مادر داماد هزار تا بهانه اورد یکبار 

گفت چای پررنگه . افاق چای را عوض کرد . دوباره گفت کم رنگه . بیچاره دوباره چای را عوض کرد بدون هیچ 

ه اخری که خواسته بود چای را عوض کند دست او را گرفت اعتراضی این بار گفت سر فنجان خیلی خالی است . دفع

و گفت هزار ماشا ء ا.... عجب دختری . پنجه افتاب !! این همان سرمه ای که باید پای چشم پسرم بنشیند . هنوز افاق 

ی تو و خان باجی جواب بله را نداده . مادر داماد انگشتری داخل انگشت افاق کرد و گفت عقد پسر عمو و دختر عمو

اسمانها بسته شده است . خوشبخت باشید چه انگشتری !.... نگینش برلیان بود . این انگشتر از مادربزرگ این خانم 

به ارث رسیده بود . توی هیچ یک از زرگری های تهران نتوانستند روی ان قیمت بگذارند انقدر سنگین بود که روی 

گشتش در اورد و به خان باجی بدهد . خان باجی وقتی دید دستش سنگینی می کرد . مجبور شد انگشتر را از ان

دخترش به دهان انها مزه امده و دختر شرا پسندیده اند کوتاه نیامد پیغام داد . دختر نمی دیهمو به یان و انش نمی 

ست بردار دیهیم . به راه دورش نیم دیهم . به راه دورش نیم دهیم . اوه چه منتی بر سر انها گذاشت ولی باز انها د

نبودند . دو سه ماه امدند و رفتند کلی طال برایش فرستاند از این طرف خاتون را می دیدند و از طرف دیگر مرا . تا 

 بدانند مزه دختر خان باجی و صولت چیست ؟ 
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عاقبت خان باجی و صولت دهانشان قفل شد و راضی شدند . دیگر اعتراضی نکردند و گفتند البته امروز ه کمتر 

وانی به این خوبی پیدا می ود اما مهلت بدهید فکر کنیم و ببینیم حرف افاق چیه . اگر نظر ما باشد تسلیمیم . افاق ج

هم گفته هر چه بزرگترها صالح بدانند نیم دانید زن داداش ! زن داداش سر مهر بران انقدر مهریه زیاد بود که دهان 

ینطور سکه طال پخش می کرد . چه شبی بود . چه اقبال بلندی الحق همه ا زحیرت واماند . مادر داماد شب عروسی هم

 افاق لیاقت اینهمه خوبی را داشت از بسکه این دختر باوقار و با متانت است .

من و مادرم گهگاهی بین حرفهای عمه فرنگیس برای تاکید و خوشحال شدن سری تکان می دادیم .و او چنان با اب 

ات دست و سر و صورت بازی می کرد که فکر یم کردی خودت انجا هستی و همه چیز و تاب حرف یم زد و با حرک

 را به چشم خود دیده ای .

تعریف و تمجید عمه فرنگیس از مراسم خواستگاری افاق مثل لقمه نجویده در گلویم گیر کرد چقدر بدشانس بودم 

رای یک دیدار کوچک این هم به ور غیر مردم عروسشان را روی سر می گذارند حلوا حلوا یم کنند من بدبخت ب

 منتظره از همان اول کتک بخورم . تقصیر خودم بود به قول پدرم هر که طاووس خواهد جور هندوستان کشد .

حاال حکایت من بود ته دلم حسرت را حس می کردم . از اینکه افاق همچین خواهانی داشته است و شوهرش رسم و 

اب به جا و عالی داشته وا رفتم . خاری در دلم خلید . هر دو نوه بزرگ اقا بزرگ بودیم رسم دار است . از اینکه انتخ

ولی او چه وضعی داشت من چه وضعی !اینور که عمه فرنگیس پیش ما نشست و از خوبی و بدیهای انها گفت . پس 

ن و ستند به پچ پچ کردفردا که من هم با شمس ازدواج می کردم تکلیفم مشخص بود همه تیر و طایفه پدرم می نش

نیشخند زدن . بله که دختر مسعود خان با ان همه مال و منال با ان همه ارث و میراث با یک وکیل بی سر و پا ازدواج 

کرد ه است که نه خانواده دارد نه مقام نه مالی . فقط تحصیل کرده است . پروین دلش را به چی این پسره خوش 

خانم مجنون شده است . پروین خانم فالن و بهمان به یاد اینده و حرفهای بی  کرده به چشم و ابرویش ؟ پروین

 ارزش دیگران مور مورم شد .

 یک لحظه احساس کردم که مرا صدا یم زنند عمه فرنگیس بود که حاال دستهایش روی شانه هایم بود .

 پروین چرا ساکتی ؟ تو فکری . -

 م : چیزی نیست دلم پیش حرفهای شماست می گفتید .به خود امدم تبسمی به لب اوردم و گفت -

 اره می گفتم . -

بر خود لعنت فرستادم که اگر سرم را می زدند دلم پیش شمس بود و اگر دمم را می زدند باز هم دلم پیش شمس 

اینکه از  بود این مردها تمام هوش و حواس مرا دزدیده بود . خیالش راحتم نمی گذاشت . دیوانه اش شده بودم برای

حال و هوای شمس بیرون بیایم و ذهنم برای چند دقیقه از فکر و اسایش داشته بادش مشتی اجیل برداشتم و مشغول 

 خوردن شدم . مادرم پرسید :اصل حال خان باجی چطور است ؟

عال عمه فرنگیس قری به گردن داد و کمی شانه هایش را چپ و راست کرد و گفت :خوبه .. خوب خدا را شکر ف

 کبکش خروس می خواند .

سپس سرش را کمی جلوتر اورد طوری که غیر از من و مادرم کس دیگری حرفش را نشنود و در صورتی که کسی 

 جز ما در پنجدری نبود گفت :

 اخه قرار است برای صولت خان زن بگیریم . -

 مادرم گفت :اِه ....به مبارکی همیشه به شادی باشند کی به سالمتی . -
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عمه فرنگیس با لحن مسرت امیز جواب داد : کی و چه موقع اش را نیم دانم . خان باجی چند نف را زیر سر  -

گرفته .دختر اقای وثوق الدوله . دختر اقای میرزا ولی خان . خیلی ها را رفته دیده . ولی فکر می کنم هیچ کدام باب 

پنجه افتاب کدبانو . باادب خانواده دار . و رویش را هم  دندان خان باجی نباشند . خان باجی عروسی می خواهد عین

 افتاب ندیده باشند .

 از حرفهای عمه فرنگیس خنده ام گرفت . -

 به چه یم خندی عمه . به حرف من یم خندی ؟ -

 وای ببخشید عمه . اخه چه دختری رویش را افتاب ندیده باشد . -

ت : زیادند دخترهای خوب و مومن . با اصل و نسب .نمونه اش انگار به او برخورد . دهن کجی کرد و گف -

همین افاق خودمان چهره اش را یک مرد نامحرم ندیده است . شب قبل از عقدکنان داماد خواسته بود قیافه اش را 

خره با ببیند .افاق گفته بود من همان هستم که بچگی بودم هر وقت به هم محرم شدیم می تواین قیافه مرا ببینی . باال

اجاه خان باجی و به اصرار مادر داماد قبل از عقد برای یک لحظه پیچه اش را باال زده بود و داماد چهره اش را دیده 

 بود .اخه .... در اعتقادات ما دیدن دختر یک نظر حالل است .

یده چیست . عمه من که از حرفهای عمه خانم سر در نمی اوردم بعدها فهمیدم منظور عمه از دختر افتاب ند -

 فرنگیس صدایش را پایین اورد انگار از موضوع مهمی صحبت کند مجددا ادامه داد :

همین انسی را دیدید شاگردم را می گویم . همسایه دیوار به دیوار ما هستند نزدیک به سی سال است  -

رم و متشخصی هستند توی محل ساکن این محل هستند اگر چه دختر از خانواده شازده ها نیست ولی زا خانواده محت

 سرشناسند .

 بله بله . -

حایی درز نکند ها .... به خان باجی گفتم دختر مقبولی است هر شرایطی که شما یم خواهید انها دارند .  -

خیلی تو روضه ها و تو فامیل دور و نزدیک دنبال دختر می گشت . ولی هیچکدام باب دندانش نبود . انسی را به او 

کردم . خان باجی یک رو زبدون اطالع امد انسی را دید . خوشش امد او هم تایید کرد دختر مقبولی است . با  معرفی

مادر انسی صحبت کردم انگار از خدایشان بود گفتند بفرمایید قدمتان رو یچشم . انسی کنیز شماست . هنوز خبری 

 اوردند . نشده حاضر ند دخترشان را بدون هیچ چشمداشتی به عقد صولت در

سپس بالحنی که به دلسردی شباهت داشته باشد گفت : ولی صولت خان بهانه می اورد می گوید دختره هنوز بچه 

است نازنازی است . به درد خاله بازی می خورد من زنی می خواهم که حداقل بتواندغیر از خانه داری مدیریت داشته 

 باشد .

 پرسیدم : مگر چند سال دارد ؟

رنگیس کمی تامل کرد لبی ورچید و گفت : راستش را بخواهید نیم دانم چند سال دارد شاید دوازده عمه ف -

 سال یا بیشتر سالش باشد .

 من و مادرم همزمان زا روی تعجب گفتیم : ده سال !! -

ب در حیرت ماندیم در ان زمان با سطح فکری پایینی در مورد ازدواج دختران وجود داشت زیاد جای تعج -

نبود ولی سن و سال این دختر خانم که برای صولت در نظر گرفته بودند خیلی پایین بود . عمه فرنگیس که تعجب ما 

 را دید دستی در هوا تکان داد و گفت :
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اینکه چیز مهمی نیست و من خودم نه ساله بودم شوهر کردم . همین خان باجی هشت سال داشت هیچ  -

من دختر هر چه زودتر باید شوهر کند . دختر مسئولیت دارد . چه معنی داره دختر توی اتفاقی هم نیفتاد . به نظر 

خانه بماند ولی یک لحظه انگار به یاد من افتاد که هنوز ازدواج نکرده بودم با ان سن زیاد م حاال دیگر ترشیده بودم 

 و گفت : یکه خورد وباز حرف خودش را زد بدون رودر بایستی سپس نگاهی به من انداخت 

پروین جان یک وقت به شما برنخورد دور از شما شما که وضعتان فرق می کند . دخترهای پانزده سال به  -

 باال دیگر ترشیده اند .

مادرم از حرف او زیر لبی خندید . پوزخندی زدم و گفتم : خواهش می کنم عمه جان حرفتان را بزنید  -

 راحت باشید .

یم زد . چانه اش خسته نمی شد . مثل اینکه تخم مرغ به چانه اش بسته بودند . جای عمه فرنگیس یک ریز حرف 

 شکرش باقی بود اگر حرف می زد و چانه اش گرم بود نمامی و غمازی نمی کرد . بد این و ان را نمی گفت .

وشحال است . عمه دم دمای غروب بود پدرم به خانه عمه فرنگیس امد با یک نظر می توانستی از چهره اش بفهمی خ

فرنگیس دستور داد برای پدرم دوغ بیاوردند . لیال خاتون زنی کوتاه و خپله اما مثل قرقره تند و تیز به کارهای عمه 

فرنگیس می رسید . دستورها را زا او می گرفت و به کلفتها یم داد به قول معروف نوکری نوکری داشت . در خانه 

 . باغبان و سورچی سه کلفت دیگر نیز مشغول خدمت بودند .عمه فرنگیس غیر از خاتون . طباخ 

دوغ داخل تنگ بلوری بود . عمه فرنگیس بلند شد و سینی نقره را از خاتون گرفت و به خاتون اجازه مرخصی داد . 

 خاتون زا پنجدری بیرون رفت . پرسیدم : 

 که اینهمه خوشحالی .پاپا امروز داخل سفارتخانه چه خبر بود؟ معلومه خبر خوبی بوده  -

 پدرم روی پشتی که نشسته بود تکانی خورد و گفت : خیلی خبرها . -

هنوز حرف پدرم شروع نشده بود که عمه فرنگیس پیاله چینی نسبتا کوچکی از داخل سینی برداشت و دوغ را داخل 

  ان ریخت و پایین پای پدرم زانو زد و در حالیه پیاله را دست پدرم می داد گفت :

عمه جان دندان به جگر بگذار اقاجانت گلویی تازه کند عرق به تنش خشک شود بعدا سوال کن می ترسی  -

 اقاجانت فرار کند ؟

 پدرم لبخندی زد و گفت : قربان دستت خواهر . -

 و پیاله حاوی دوغ را گرفت بی درنگ تا ته پیاله نوشید . عمه فرنگیس تنگ را نزدیک کرد و گفت : بریزم ؟

 پدرم دست باال برد و جواب داد : نه قربان خواهر .

 بعد دستی زیر لبش کشید و اثر دوغ را پاک کرد و گفت : بله چی می گفتم .

 جلو پریدم :باالخره توی سفارت چه خبر بود ؟

اهان امروز داخل سفارتخانه خبرهایی بود اخرقرار است عهدنامه مهمی امضا شود من ماموریت دارم بع  -

 فرانسه بروم و اوضاع را بررسی کنم .

با شنیدن این خبر برق از چشمای من و مادرم پرید . مادرم چند سالی می شد که وطن مادریش را ندیده بود و حاال با 

 شنیدن این سخن لکنت زبان گرفته بود . 

 کی .... چه ... موقع می روید ؟ -

 ضمن قرار است این سفر و ماموریت همراه خانواده باشد .پدرم خندید و گفت : درست یک ماه دیگر . در  -
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با این خبر خوشحال کننده تا اخر شب قرار نداشتم . تا یک ماه دیگر عازم فرانسه بودیم . وقتی کوچک  -

 بودم برای یک بار به فرانسه رفته بودم ولی چیززیادی به یاد نداشتم .

نجدری کرسی گذاشت و من عمه فرنگیس یک اتاق و اخر شب عمه فرنگیس توی دو اتاق گوشواره پ -

 مادرم و پدرم در اتاق دیگر .

توی اتاق کنار عمه فرنگیس دراز کشیدم و لحاف کرسی را تا گردن باال بردم . از یک طرف خوشحال که  -

خانواده  عازم فرنگ هستیم . از طرف دیگر دمق از تعریفهای عمه فرنگیس از افاق و خانواده شوهرش . از یانکه

خوبی هستند. مادرش چه خانم نازنینی است با گرفتن چنین عروسی با دمش گردو می شکند . برای بله گرفتن به 

عروسشان انتگشتر نگین الماس داده . شب عروسی چه باغهایی به عنوان چشم روشنی به نام افاق کردند حرصم را 

دور صفوی باالی سرم روشن بود و نور کمرنگش روی شیشه درمی اورد .افکارم را مشغول یم کرد . چراغ الله هیا 

رنگی پنجره قدی اتاق سایه افکنده بود . چکار می توانستم بکنم . ایا باید به درد عشق خود میمردم ؟ یا مثل خشت 

م ؟ رگل لگد مالش می کردم ؟ چگونه یم توانستم این دیوار بلند فاصله را که چون دیوار عظیم چین بود از یمان بردا

این زا بخت و اقبال بد من بود که شمس یک ادم بی نام و نشان باشد و هیچ شهرتی نداشته باشد . مستاصل به دنبال 

چارهای می گشتم . باید راهی وجود داشته باشد که بتوانم شمس را اسم و رسم دارکنم . زا فکرهایم تعجب می 

بودم خود را فدای ان نگاه های وسوسه انگیزش کنم . کردم از عشق و عالقه ای که نسبت به شمس داشتم حاضر 

تمام ثروتم را انچه دارم . انچه از من ارث رسیده بود بخاطرش برای یک لبخند کوچکش به پایش بریزم . ان چهره 

 ودم .ب مردانه از همه مهتر او کسی بود که به من اعتقاد داده بود . برا ی اینکه او همیشه در کنارم بماند دنبال چاره ای

ناگهان شیطان وسوسه ام کرد زا جا بلند شدم و زیر کرسی نشستم به یاد باغ عروس افتادم باغی که صولت 

خواهانش بود و حاضر بود مایه زیادی برایش بگذارد . باغ نگو !یک دشت بگو . از بزرگی سر و ته نداشت . حدود 

عهای جنوبی و غربی باغ که هر کدام بحثی جدا داشت . چند هکتار ش فقط زیر کشت درختهای انار بود . غیر از ضل

ضلع شرقی ان مثل یک تکه جواهر ارزش داشت . چشمه های خود جوش داشت . اب فراوانی برای ابیاری داشت . 

فکر کردم اگر ان را به نام شمس کنم دارای مال و اموالی می وشد . دیگر خانواده اقا بزرگ نمی توانستند به شمس و 

خرده بگیرند . فکرم را تحسین کردم . باغ عروس می توانست جای تمام چشم ر.وشنی هایی را که به افاق  نداریش

داده بودند بگیرد . در ان موقع انقدر احمق بودم که گمان نمی بردم شاید این کار به ضررر خودم تمام شود . فقط به 

تا گلو در ان فرو رفته بودم . و هر چه دست و پا می  هوسم فکر می کردم . اه . عشق شمس تاالبی پر لجن بود که من

زدم . هر چه یم خواستم خود را بیرون کشم انگار فشار عظیمی مرا به پایین می فرستاد. و بیشتر فرو یم رفتم . بدون 

 او ماهی بودم که از اب بیرونپریده باشد و حیات برایش غیر ممکن باشد .

 روین بیداری عمه ؟عمه فرنگیس با صدای ارام گفت : پ

 بله . -

 خوابت نمی برد ؟ -

به طرف او چرخیدم و گفتم :عمه جان چرا نام باغی که در صدر اباد است عروس گذاشته اند ؟علتی خاص  -

 دارد چرا چشم صولت به یان باغ است و اصرار دارد هر طور شده ان را به دست بیاورد ؟

زیر لحاف بیرون اورد و گفت : یادش بخیر اقا بزرگ نام باغ را به خاطر عمه فرنگیس به رف من غلتید و دستش را 

بود این باغ از چند قرن پیش از پدر به پسر به ارث  "صدر اباد  "مادر خان باجی و پدرت عوض کرد اولش نام باغ 
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زرگ خالی بوده . اقا ب رسیده . می گویند خود اجداد ما این باغ را تبدیل به بهشتی زیبا کرده اند . اول زمینی خشک و

باغ را خیلی دوست داشت وقتی با مادر بزرگت ازدواج کرد از بس این خانم خوشگل و متشخص بوده نام باغ را 

عوض کرد و به احترام این خانم عروس گذاشت . من که او را ندیدم ولی می گویند در کمال و جمال از بهترین ها 

اقا  "مهدالملوک  "زارش به یک مورچه نیم رسید . بعد زا فوت خانم بزرگ بود ه است . ادیب و شاعر بوده است . ا

بزرگ از غم و غصه زیاد دستور داد در باغ را ببندند و دورش را حصار و دیوارهای بلند بکشند . هیچ کس حق 

ه اقا بزرگ اینک نداشت به ان باغ برود حتی نگهبان و سرایدار کم کم باغ را ویران و تبدیل به یک جنگل انبوه شد تا

با بعد از سالها مادر من افضل الملوک ازدواج می کند . مادرم از وصف و زیبایی باغ چیزهایی شنیده بود تا یانکه یک 

روز با چند نفر خدم و حشم به باغ عروس سرکشی می کن و بدون اطالع اقا بزرگ چند روزی انجا یم ماند اقاجان 

ده است خیلی ناراحت یم شود ولی به اصرار مادرم در باغ دوباره باز می شود . وقتی فهمید مادرم در باغ اطراق کر

یادم یم اید وقتی بچه بودیم بیشتر روزها که هوا خوب بود وقتمان را توی باغ می گذراندیم تمام عموزاده ها . خاله 

ت و زنهای فامیل دورش جمع زاده ها و عمه زاده ها به انجا می امدند . هر روز عصر مادرم وسط باغ تخت یم گذاش

می شدند گپ می زدند و خوش بودند . از میوه های باغ می خوردیم . و ما بچه ها تادلت بخواهد شینت می کردیم و 

دائم از درختها باال می رفتیم . وای به حال یکی از کا اگر اسیبی به درختها می رساند فاتحه اش خوانده بود . یک روز 

ختهای انار را شکست تا با ان عصا درست کند . صولت وقیت بچه بود خیلی شر و شور بود . صولت شاخه یکی از در

یک جوری دیگران را اذیت و ازار می داد حاال به هر نحوی شده . این بچه رو دست نداشت . همه زا دسشت جان به 

مان نداشت . خدا بیامرز همیشه لب می شدند . االنش را نگاه نکن که اخمالود و گرفته است . اقا بزرگ از دستش ا

می گفت من از دست این بچه خواب به چشمهایم نمی رود از بس شر است . زمانی که فهمید صولت مرتکب این 

عمل زشت شده است چوب را از دست او گرفت و محکم به پایش کوبید . عجب روزهایی بود . عمه جان خوش 

اند . و هر کسی ساز خود را می زند . بعد زا مرگ مادر مرحومم دوباره  بودیم . مثل حاال نبود که همه زا هم جدا شده

در باغ بسته شد . فقط به خاطر وصیت مادرم قرار شد حداقل یک سرایدار در باغ گمارده شود تا از باغ مراقبت شود 

 وم خانوادگی باغکه حاال همین حاج علی سرپرستی باغ را به عهده دارد . اقا جان خیلی دوست داشت طبق رسم و رس

را به نام پدرت کند ولی به خار طرد شدن او و قسمی که خورده بود از یان کار صرف نظر کرد . باالخره این ارث به 

یاد ماندنی باید به دست یک نفر الیق و کاردان یم رسید . اقا بزرگ صولت را در نظر گرفت ولی نمی دانم چرا باز 

سر زده بود که اقاجان می خواست تا سر حد جان او را بزند . خطایی که  تصمیمش عوض شد انگار خطایی از او

نابخشودنی بود و نوه عزیزدردانه اقاجان از چشمش افتاد هیچ کس موضوع را نفهمید به جز صولت و اقا بزرگ و 

 خان باجی .

 ورد بلکم باغ را به نامخان باجی بعد زا ان موضوع خیلی تالش کرد و زیر پای اقا بزرگ نشست تا دلش را بدست ا

پسرش کند اما موفق نشد اقا بزرگ جلو جمع گفت صولت لیاقت داشتن این باغ را ندارد ولی همه فکر یم کردند اقا 

بزرگ شوخی می کند اما مساله خیلی جدی بود . وری که رفتار اقا بزرگ نسبت به صولت عوض شده بود بعد ها که 

ن خشم عظیم فرو نشست قول داد باغ عروس را به نام عروس صولت کند کمی از تصمیم خود صرف نرظ کرد و ا

یعنی وقتی که صولت ازدواجکرد ان را به عنوان چشم روشنی به عروس او هدیه بدهد ویل صولت در ول حیات خدا 

نیدند ش بیامرز ازدواج نکرد . بعد از مرگش نیز بر همه مستور نبود باغ از ان صولت است ولی همه به وضوح دیدند و

 باغ را به نام تو کرده است .
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 سپس عمه فرنگیس ابرویی باال انداخت و اهی کشید و گفت : 

من خیلی به تو حسودیم می شود پروین جان نمی داین با داشتن این باغ خاطرات چند سال را به دوش می  -

 کشی .

تید می توانید زا حال و هوای باغ لبخندی زدم و گفتم : قابل ندارد . مال خودتان است . هر وقت خواس -

 استفاده کنید .

اهن شب تا نیمه های شب به بحث گذشت . عمه فرنگیس از دوران طفولیتش می گفت از خانم بزرگ اقا بزرگ و 

 من سراپا گوش بودم کم کم بدون اینکه بفهمم خسته و کسل به اغوش خواب افتادم .

لفتهایش بیدار شدم . صبح که نبود نزدیک ظهر بود عمه فرنگیس وقیت صبح با پچ پچ های عمه فرنگیس و یکی از ک

 دید بیدار شده ام باالی سرم امد . 

 صبح بخیر پروین خانم افتاب داره کم کم غروب می کند نمی خواهی از زیر کرسی بیرون بیایی . -

ی . نمازت قضا شده یادت باشه خمیازه ای کشیدم و ادامه داد: دلم نیامد سحر بیدارت کنم تو خواب ناز بود -

 بجا بیاوری . 

 از حرف عمه فرنگیس لبخندی زدم و او گفت : به دین مادرت هستی ؟

هیچی نگفتم کلفت عمه فرنگیس افتابه و مشربه اورد اب روی دستم ریخت . با کمال رغبت صورتم را شستم . می 

اند زا داخل اتاق نگاهی به حیاط انداختم . خاتون توی دانستم عمه فرنگیس صبحانه را خیلی زودتر از اینها خورده 

حیاط کنار تنوری نشسته بود و نان خانگی یم پخت و بوی عطر دلپذیر نان مخلوط با زعفران . کنجد و سیاهدانه تا 

درون اتاق پر می کشید و سینه پر زا میل خواستن . خاتون چانه های کوچک و بزرگ خمیر را داخل تنور می گذاشت 

با سیخی انها را جا به جا یم کرد تا خوب زیر و روی نانها سرخ و اتشی یود . وقیت کار نان پختنش تمام شد . ابی  و

روی تنور ریخت و تنور با دود زیادی شروع به نفس کشیدن کرد . سپس چند تا از ان نانها داغ را داخل سینی 

د مشغول خوردن شدم . خاتون قلیان را برای عمه گذاشت و به پنجدری اورد . به همراهش سفره صبحانه را چی

فرنگیس چاق کرد و مدام از نان و کلوچه تعریف یم کرد و اصرارزیادی داشت از کلوچه هایی که دستپخت خودش 

 بود بیشتر بخورم . عمه فرنگیس پکی به قلیان زد و گفت : پدر و مادرت بعد زا صبحانه رفتند خودت که یم دانی .

 هستم .در جریان  -

کاری با پدر و مادرم نداشتم با دل سیر صبحانه ام را خوردم . خوشمزه بود حق با خاتون بود کلوچه اش واقعا معرکه 

 بود مخصوصا با خشخاش و زعفرانی که روی ان پاشیده بودند .

س به دلخواهش وبعد زا تمام شدن صبحانه زا پنجدری بیرون امدم . با یانکه زا صبح خیلی گذشته بود . خورشید 

اسمان پشت ابرها به هر سو می رفت . بوی اب پاشی و شست و شوی حیاط به مشام می رسید . از سوی مطبخ بوی 

هیزم می امد . باخ اماده پختن غذای ظهر بود . به نرده هیا ایوان تکیه دادم و محو تماشای حیاط شدم میان حیاطی 

کرتهای چهار گوشی قرار داشت و در ان درخت نشانده بودند . وسیع حوضی بزرگ ساخته بودند که چهار دورش 

اطراف این کرتها را با اجر و خشت فرش کرده بودند ناگهان فکر دیشب مثل جرقه از ذهنم گذشت باید با پدرم 

مشورت می کردم . یم دانستم پدرم به خار عشق و عالقه ام نسبت به شمس از یان نظر استقبال خواهد کرد . 

 زا ریو تحسین زدم و به پنجدری رفتم . لبخندی 
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عمه فرنگیس چند تکه پارچه رنگ و وارنگ روی زمین ولو کرده و روی ان خم شده بود . صدای تق تق هیزم ها که 

در پیش بخاری به هوا می پریدند به گوش می رسید . نزد عمه فرنگیس نشستم . و به دیت نازپرورده و خوش 

ه بازی گرفته بود خیره شدم . چه با ظرافت با پارچه بازی می کرد از داخل قوطی نخ و تراش او که پارچه ها را ب

سوزنی برداشت نخ را با دهان خیس کرد . با دندان باریک و نازک کرد . سعی کرد نخ را وارد دندان کند . انقدر نخ 

داخت که تمام حواسم جمع نخ پس و پیششد تا باالخره داخل سوزن رفت . عمه فرنگیس زیر چشمی نگاهی به من ان

 و سوزن بود .

 پروین اگر سوالی بپرسم ناراحت نمی شوی ؟ -

 شانه باال انداختم و جواب دادم : بپرسید . -

نمی دانستم درباره چه یم خواهد بپرسد . حتما در مورد فالن باغ یا زمین بود با یک مکث طوالنی در حالی که سوزن 

بود خیره در چشمهایم گفت : البته می خواستم دیشب بپرسم انقدر حرف تیو حرف امد  را به گوشت پارچه فرو برده

 که نشد . پای چشمهایت چی شده /

واماندم . انتظار هر سوالی را داشتم غیر از این سوال . من منی کردم و دستم را روی گونه چپم گذاشتم حدود چند 

 لنگه کفش کمی روی گونه ام هویدا بود ولی دردی نداشت . هفته ای از ان حادثه شوم می گذشت اما هنوز اثر 

 چیز مهمی نیست . -

 از من قایم می کنی . -

 نه عمه جان  -

 پس چی ؟ -

 گیج از کنجکاوی بی موردش گفتم: به درخت خورده ام . -

 کجا ؟ -

 باغ عروس . -

 ه بیشتر مواظب خودت باش. چه ضربه شدیدی بوده . خدا رحم کرده توی چشمهایت نخورده . عم -

 چشم . -

عمه فرنگیس دستی روی صورتم کشید و در چشمانم زل زد از چشمانش خواندم یقینا حرفم را باور نکرده  -

است . مدیت طول کشید . تا نگاه بهت زده و کنجکاوش را زا صورتم برداشت . دیگر موضوع را کش نداد . نفس 

و چیزی نمانده بود که دلم را بگشایم و هر چه بود و نبود روی دایره بریزم و خود را راحتی کشیدم . با نگاه پر نفوذ ا

 لو بدهم و تمام ماجرا را برایش تعریف کنم .

منتظر اتفاقی . موضوعی بودم که بحث عوض ضود که ناگهان خاتون از میان در سرش را تو اورد و طوری  -

 موضوع عوض شد .

 ر همسایه دیوار به دیوار تشریف اورده اند .خانم بزرگ انسی خانم دخت -

 عمه فرنگیس ذوق زده قنجی زد و گفت : بگو بفرمایند باال غریبه اینجا نیست . -

سریع پارچه های پیرامونش را جمع کرد و در حالیکه ریز ریز می خندید گفت : کیف کن پروین جان ببین چه تکه 

 گل . ای زیر نظر گرفتم ناز یک تکه ماه یک دسته
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سپس دست مرا کشید و به رف پنجره کشاند و گفت : نگاهش کن از هر لحاظ قابل تحسین است دختر برازنده 

 ایست . 

از داخا پنجره نگاهی به بیرون انداختم . دختری پوشیده از پله ها باال امد و کنار پنجدری ظاهر شد . ارسی ها را به 

نار در جفت کرد وقتی انسی با ان چادر تازه دوخته اش که معلوم بود دوخت دقت از پا در اورد و خاتون ارسی ها را ک

خودش است وارد شد عمه فرنگیس به استقبالش رفت و پیشانی دخترک را بوسید . دخترک چادر را از سر برداشت 

ودبانه امد . مو چون کبکی خرامان که با راه رفتن روی زمین منت می گذارد با تعارف عمه فرنگیس به باالی پنجدری 

و خیلی متین سالم کرد . جواب سالمش را دادم . روی پشتی نشست . شلیته کوتاه و چین دارش دوری زد و گردش 

خیمه زد . چارقد وال سفیدش را که تا وسط پیشانی اش پیش اورده بود و موهای پر کالغی و فرق سرش نمایان بود 

. تکه ای از موهایش را به زور لعاب کتیرا و گل تبریزی روی با سنجاق گل سوسنی در زیر گلو محکم کرده بود 

پیشانی پیچ داده بود و دو رف گوشش دسته موی حلقه زده عین دم کژدم از چارقد بیرون زده بود با یانکه خیلی 

 . وقت بود که دیگر زنها خودرا مثل دوره قاجاری نمی اراستند ولی تمام اراستن او شبیه یک زن اصیل قاجاری بود

زیبا بود تعجب کردم انطور که عمه فرنگیس می گفت این رعنای طناز دوازده سال بیشتر نداشت ولی به هیکل 

درشتش نمی خورد . حق با عمه فرنگیس بود نیم شد تشخیص داد که یان دختر چند ساله است صورت گرد و تپلی 

بار طنازی تاب نداشت . عمه فرنگیس  داشت مثل شیر سفید چشمهای کشیده اش انگار اهوی معصوم بود که زیر

 خندید و رو بهخ دخترک زیبا و جوان کرد و گفت : حال ایران خانم چطور است ؟

دخترک خوشگل قری به سر و گردن داد و لبخند شیرینی زد انگار شرم داشت سرش را بلند کند و در چشمهای 

 . عمه فرنگیس نگاه کند یا اینکه برای عمه فرنگیس ناز می کرد 

 خوب هستند سالم خدمتتان عرض کردند گفتند دستتان را ببوسم . -

 سالمت باشند .  -

لبخند زدم چه زبان شیرینی داشت . همیچن حرف می زد که گویی زن هفتاد ساله ای در پیش رویت نشسته و با تو 

 خوش بش می کند .

زا ان بر یم خاست توی اتاق یم دوید . قوری گل سماور نقره ای گوشه پنجدری روی میز قرار داشت و بخار ابی که 

سرخ رویش بود و بوی چای تازه دم ددر پنجدری پیچیده بود . خاتون تند تیز امد نشست پای سماور . قوری گل 

سرخی را به دست گرفت و فنجان ها را پر زا چای کرد . سینی چای را دور گرداند . نیم توانستم نگاه زا صورت 

. دختری محجوب با قیافه ای محبوب که اصالت زا ان یم بارید . هر چه بیشتر به این دختر جوان  عروسکیش بردارم

 نگاه می کردم بیشتر محاسنش نمایان می گشت قیافه خاصی داشت یک الهه شرقی .

 عمه فرنگیس وقیت بهت و حیرت مرا دید . دستی به من زد و بلند بلند گفت : 

 و باهوشترین شاگردهای من هستند .انسی جان یکی از بهترین  -

 به خود امدم و نگاهم را زا او گرفتم . سری تکان دادم و گفتم : 

 بله بله خب معلوم است انسی خانم هزار ماشاءا... هم خوشگل هستند هم هنرمند و با سلیقه .

گفت : چشمهایتان دخترک خوشگل لبخندی زد و تا بنا گوش سرخ شد باز قری به سر و گردن کوتاهش داد و 

 قشنگ است خانم نظر لطف شماست . شما هم خوشگل و مقبول هستید ؟

 عمه فرنگیس قهقهه خندید و گفت : پروین السادات برادرزاده ام هستند .
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 دخترک بادی به غبغب انداخت و گفت : مشتاق دیدار بودیم البته دختر اقا مسعود خان دیگه ؟

 بله دختر خان داداشم . -

 پس رو به من کرد و ادامه داد : س -

 {115ص  -141}ص 

وصف شما را زا فرنگیس خانم شنیده بودم خیلی مشتاق بودم شما را ببینم با اینکه شما را ندیده بودم .  -

 احوال شما را از خانم می پرسیدم .

اخ بیرون می کشید . اب حاال دیگر چشمانم می خواست از حدقه بیرون بزند . عجب زبانی داشت . مار را از سور

دهانم را به زحمت قورت دادم و ماندم چه به او بگویم بیخود نبود عمه خانم او را پسندیده بود و دم به تله شا داده 

بود . واقعا خانم بود با یانکه سن و سال کمی داشت ولی بخوبی می توانست گلیمش را از اب بیرون بکشد . به خود 

را دارد ببین چطور توانسته بازار گرمی کند و توجه عمه خانم و عمه فرنگیس را با ان گفتم نگاه کن نصف سن تو 

همه االف و الوف جذب کند ولی تو چی ؟ چسبیدی به ادیم که هیچ ندارد . اصالت ندارد . اگر هم داشته باشد 

 نزدیکترین کسانش او را قبول ندارند .

اورد و با عمه فرنگیس مشغول گفتگو شد عمه او را راهنمایی یم کرد و انسی پارچه صورتی را از درون بقچه یا بیرون 

 او هر از گاه سری به نشانه فهمیدن تکان می داد .

موقع رفتن تا دم پنجدری او را مشایعت کردیم . دخترک در حالی که چادرش را بر سر می انداخت و پیچه توری 

 اش را پایین یم زد مرتب می گفت : 

 ان زحمت نکشید خسته می شوید . تشریف نیاورید ببخشید مزاحم شدم .قربان قرمت -

 اخر سر وقیت ارسی را به پا کرد گفت : پروین خانم خوش به حالتان . -

 چرا انسی خانم ؟ -

 ابرویی باال و پایین انداخت و گفت : واقعا عمه خوبی دارید هنرمند است .  -

انگشتی چه شیرینی زبانی می کرد . فکر یم کرد االن پاسفره عقد نشسته  حرصم گرفت از چابلوسی اش بدم امد بند

است و می خواهد جواب بله را بدهد که اینچنین چاپلوسی می کرد . لبخندی از سر تمسخر زدم و گفتم : بله دیگر . 

 شما هم خوب توانسته اید فیض ببرید .

 انداخت و گفت : انسی جان به مادرتان سالم برسانید . عمه فرنگیس لبی به دندان گزید و زیر چشمی نگاهی به من

 حتما حتما به روی چشم بزرگی شما را می رسانم . -

وخداحافظی کرد و رفت گفتم : وای چه زود خود را دم خور یم کند . چه شیرین زباین می کند . فکر می  -

 کند االن پای سفره عقد نشسته است . 

 حسودیت می شود عمه جان . -

 وا.... برای اینکه انسی می خواهد زن صولت شود .  -

عمه جان حرفهایی می زین من بخواهم بخاطر صولت حسودی کنم صد سال سیاه مگر ادم قحطی است .  -

 خدا نکند . او مثل مترسک سر خرمن می ماند . من حاضرم هر قیمتی به سرم بیاید ولی این بال به سرم نیاید .

یان خوبی . خیلی از خانواده ها برای اینکه صولت دامادشان شود . سر و دست می شکنند . وا.... جوان به  -

 هیچ وقت این جوری حرف نزن . خوب این حرف را تو گوشت کن بالیی را که نخواسته باشی همیشه سرت یم اید .
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 حرفش را قطع کردم .  -

انقدر می گردم دنیا را زیرو رو یم کنم تا  خدا نکند پسر عمه عزیز ما همچین اش دهن سوزی نیست ها . -

 انچه می خواهم پیدا کنم .

عمه فرنگیس لبخندی زد و گفت : خدا حفظش کند . من که از خدام عمه . پروین السادات دختر اقا مسعود خان 

قبول  رصدر صفوی الیق بهترین هاست ! من هم اگر جای تو بودم و چنین موقعیت و ثروتی داشتم از پسر شاه کمت

 نمی کردم . هر چی باشه االن یکی از خانمهای متمول شهر هستی .

چه عذاب اور بود صفات شمس که اگر کسی می فهمید با یان  "پسر شاه "جمله اخر او مثل پتک خورد توی سرم 

بود نجالل و شوکت و به قول عمه فرنگیس یکی از خانم های متمول شهر . دیوانه شمس هستم کسی که دارای هیچ 

مرا به بار تمسخر یم گرفتند . حرف عمه فرنگیس درست بود من هم کمتر از انسی نبودم شاید بدتر از او . او اگر 

چاپلوسی می کرد و برای جلب توجه بازار گرمی می کرد . من نیز حاضر نبودم او را رها کنم . کسی که زا هر نظر از 

نواده تنها تشابه بین من و او عقایدمان بود و تبلیغاتی که از طرف او من پایین تر بود . از لحاظ ثروت و فرهنگ و خا

 انجام می شد و من همراهش بودم .

بعد زا ظهر پدر و مادرم به خانه عمه فرنگیس برگشتند مقدمات سفر اماده بود . مادرم زا خوشحالی و از اینکه به 

و ارام و قرار نداشت . انوری که پدرم تعریف یم  زادگاهش می رود در پوستش نمی گنجید . مادرم سرش شلوغ بود

کرد قرار بود با ترن مسافرت کنیم از تهران به ترکیه و زا ترکیه به فرانسه . چقدر خوش می گذشت با خودم حساب 

کردم حتما پدرم شمس را نیز در برنامه این سفر گنجانده . خوشحال بودم حداقل شمس چند سالی در انگلیس و 

 است . فرنگ دیده 

 ****** 

چهار روز بعد وقت غروب برف سنگینی امده بود پشت پنجره به اندازه یک وجب دست برف به جای مانده بود که 

شمس به خانه ما امد . گونه هایش از شدت سرما یخ زده و سرخ شده بود . نوک بینی اش برق می زد . کاله پوستی 

. برف روی شانه هایش نشسته بود . جلو رفتم به یاد حرفهای عمه روسی روی سرش را تا گوشها پایین کشیده بود 

فرنگیس افتادم که گته بود من اگر جای تو بودم و چنین موقعیتی داشتم کمتر ازپسر شاه قبول نمی کردم . به یا 

ا زیر رانسی افتادم که چگونه خود شیرینی می کرد و احساسی که نسبت به او داشتم .حاال من و شمس . خواستم او 

ذره بین قرار دهم ولی در توانم نبود بدون انکه بخواهم بی اراده از جمال او لبخند بر لبم نشست . اتش مالیم 

 نگاهش چون خنجری در چشمانم نشست و زا تمام تفکرات معقول دست کشیدم . دست به سویم دراز کرد و گفت : 

 پروین در این چند رو خیلی دلم برایت تنگ شده بود . -

 حاال دیگر همه جیز از یادم رفت از خود بیخود شدم دستهایش را گرفتم و گفتم :من هم همینطور .

چقدر این مرد در نزد من نازنین بود . چقدر تبسمش خواستنی و دلنشین بود . هنوز بعد زا اینهمه مدت تا صدایش را 

زش اولین برخورد را داشت . دست بردم و یم شنیدم قلبم از شدت هیجان متالشی می شد و دست و پایم همان لر

 برفهای روی شا نه هایش را پاک کردم . بینی اش را باال کشید و گفت : نمی خواهی تعارف کنی .

 اه چرا بیا تو . -
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حنیفه را صدا زدم تا بایش چای داغ بیاورد . توی تاالر او روی مبل قرار گرفت و بعد زا چند دقیقه حنیفه با چای داغ 

د شد . فنجان چای را مقابلش گذاشت . فنجان چای را به دست گرفت و نگاهی به تاالر انداخت . پرسشجویانه وار

 گفت : 

 خبریه ؟ اینهمه جنب و جوش برای چیه ؟ -

 انگشت اشاره را باال بردم و گفتم : حدس بزن . -

 کمی فکر کرد ولی به نتیجه ای نرسید : نمی دانم . -

 شنود خیال مسافرت داریم خرسند خواهد شد اب دهانم را قورت دادم و بادی به گلو انداختم .می دانستم اگر ب

 عازم مسافرت هستیم .

 یک قورت از چایش را نوشید و گفت : کجا ؟

 فرانسه . -

 کی ؟ -

 تقریبا یک ماه دیگر -

وی مبل جمع و جور کرد و مودبانه تر در همان لحظه چند ضربه ارام به در نواخته شد . مادرم بود شمس خودش را ر

نشست . دیگر ان لبخندی که تا قبل زا ورود مادرم به لب داشت به لب نداشت . مادرم گفت : حا شما چور است اقای 

 شمس .

شمس سر شرا پایین انداخت و خجالت زده جواب داد : ممنونم خانم زیر سایه شما ماللی نیست . از پروین شنیدم که 

 رت هستید حتما سرتان شلوغ است اگر کمکی از دستم بر یم اید دریغ نکیند هر امری باشد در خدمتم .عازم مساف

 نه متشکرم تمامی کارها را شازدی سر و سامان داده . -

سپس مادر عذر خواست از سالن بیرون رفت و او با خیال راحت تا ته فنجان چای را نوشید . تازگی ها شمس از پدر 

ی کناره یم گرفت یا اینکه تظاهر می کرد البته هیچ وقت در محضر ان دو حرف بیهوده ای نیم زد . الکی و مادرم کم

شوخی نیم کرد . سعی می کرد خود را متین نشان دهد مثل هر ادم حسابی . ولی این اواخر رفتارش کمی رسمی تر 

 شده بود .

بهم مالید و گفت : عجب هوا سردیه . از سرما همه  پس از اینکه فنجان چای را روی زمین گذاشت . دستهایش را

دکان ها بسته بودند . خدا رحم کند تا اخر زمستام اگر اینجوری برف بیاید تمام محصوالن از سرما خشک می شوند و 

 دوباره اوضاع مملکت بهم یم خورد .

اقتصادی مملکت حرف می زد . درست  شانه ای باال انداختم یعنی به ما ربطی ندارد ولی او دو مرتبه درباره اوضاع

نفهمیدم چطور شد که اصال موضوع ما به سیاست و اقتصاد کشیده شد . اخر سر که از حرفهای سیاسی و اقتصادی او 

 خسته شده بودم . گفتم : 

شمس نظرت را درباره اقتصاد و سیاست نیم دانم ولی شخصا از سیاست خوشم نمی اید ادم خوابش می برد  -

 . 

 خنده ای تحویلم داد . بله هرکس عقیده ای دارد . -

و موضوع را کش نداد . کیم مکث کرد ولی دوباره مشغول حرف زدن شد . یم خواست پای یک مطلب مهم واساسی 

را باز کند ولی دست به دست می کرد . صغری و کبری می چید و از شاخه یا به شاخه دیگر می پرید . خودش هم 
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گوید و زا چه می خواهد صحبت کند که اینچنین مقدمه چینی می کند سرش را پایین انداخت و  نیم دانست چه یم

دوباره باال یم اورد . به من نگاه نمی کرد انگار خجالت یم کشید حقیقت و اصل موضوع را بیان کند انقدر حرف زد که 

ا ی بلند شماطه باالخره ساکت شد . خدا ساعت شما طه ای ستون سالن هفت بار به صدا رد امد . دنگ دنگ ... با صد

را شکر فرستادم که ساعت صدایش را به رخش کشید و گرنه بحث گرمش همچنان ادامه داشت لبی به دندان گزید 

 و سبیل نازکش را زیر دندان برد . زیر چشمی نگاهی به من انداخت . نفس عمیقی کشیدم و گفتم : 

 می خواهی حرف بزنی . اخر نفهیمدم درباره چه موضوع مهیم -

 من منی کرد : چیز مهمی نیست . -

 وروی مبل فرو رفت  -

 این چند روز که من نبودم مشکلی پیش امده . -

 نه نه همین چند ساعت پیش مباشر بودم هیچ مشکلی نیست . -

 خب پی چی ؟ -

 فقط .... -

 چی شده شمس ؟ از چه موضوعی حرف یم زنی ؟ -

ست فقط از من خواسته اند به تو بگویم اگر در حد توانت باشد برای اجرای برنامه های اینده چیزی مهیم نی -

 کمی کمک کنی . دستمان خیلی تنگ است . 

لبخندی زدم و اب دهانم را قورت دادم از اینکه انقدر دست به دست کرده بود گفتم : همین را می خواستی . جان به 

عت نشستم پای صحبتت داری از سیاست اقتصاد خوب و بد بودن اب و هوا حرف لبم کرید سریعتر می گفتی یک سا

 می زنی . 

به او قول دادم در حد توانم به او کمک و از نر مالی او را بی نیاز کنم . یان مرد برایم یک افتخار بود که بتوانم شمس 

به نامش کنم به او حرفی نزدم . فکر کمک کنم . البته ان شب در مورد تصمیمم و اینکه یم خواهم باغ عروس را 

 کردم بهتر است در ول مسافرت تصمیمم راب ه او بگویم اینطوری او بیشتر خوشحال می شود .

 ***** 

اخر شب بدون اطالع پدرم حساب و کتابهایم را کردم و مبلغ هنگفتی را کنار گذاشتم ممئن بودم با این پول شمس را 

شب که تمام ستارگان در اسمان ظاهر شده بودند و هوای خوبی را بای فردا پیش خوشنود خواهم ساخت . انتهای 

بینی یم کردند خسته از حساب و کتاب دفتری را که در مقابل چشمانم بود بستم . دو دستم را پشت گردنم گرفتم . 

 نه می امد امشبقدی کشیدم تا کوفتگی از شانه هایم بیرون رود . پدرم ان شب برخالف شبهای دیگر دیر به خا

خیلی زود امده بود . موقع مناسبی بود باید این موضوع را با او د رمیان می گذاشتم انتظار داشتم با پیشنهادم موافقت 

 کند با من هم عقیده باشد . به خود ایمان داده بودم حرف و عمل مرا تایید خواهد کرد .

وی کاناپه نشسته بود پشت به بخاری . پای راستش را روی پای از بین شکاف در تاالر نگاهی به داخل انداختم پدرم ر

چپش انداخته و نوک کفشهای برق دارش پیدا بود . جلیقه قهوه ای رنگ ریو پیراهن سفید و تمیزش به تن داشت . 

روزنامه ای را دوال کرده و مقابل چشمهایش گرفته بود . پدرم همیشه عادت داشت وقیت مطالعه می کرد عینک خو 

شفرمش را که قاب نقره داشت روی نوک بینی اش قرار دهد . وارد تاالر شدم مستقیم به جانبش رفتم با دیدنم 

 تبسمی به لب اورد و گفت : چطوری عزیزم ؟
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 خوبم پاپا. -

 لطف کن چند تکه چوب داخل بخاری بریز . -

اتشی که داشت خاموش می شد گذاشتم .  کنار بخاری مملو از هیزم بود چند تکه چوب برداشتم و داخل بخاری روی

 شعله اتش بیشتر شد .

از کنار پیش بخاری بلند شدم و به رف او امدم . خودم را لوس کردم . کنارش روی کاناپه نشستم چند دقیقه ای 

 گذشت لبخندی زد و با تبسم گفت : چیه دخترم ؟

یده بود که دخترش دنبال مطالبه چیز مهمیست که دستش را داخل موهایی لطیف و الیی دخترش برد . خیلی زود فهم

 اینچنین خود شرا لوس می کند . با لحن نشاط امیز گفتم : خسته نباشی پاپا.

پدرم زا باالی عینک نگاهی به من انداخت و چشمانش را ریز کرد و با همان قیافه متبسم و مالیم گفت : ای بال حاال 

 مطلب . من دخترم را نشناسم چه کسی می خواهد او را بشناسد .خودت را لوس نکن . زودتر برو سر اصل 

 خندیم و هوش و ذکاوتش را تحسین کردم . سریع رفتم سر اصل ملب بدون مقدمه و با طمانینه .

 پاپا ..... می خواهم با اجازه شما باغ عروس را به عنوان پیشکش به شمس بدهم . -

 چکار کنی ؟ -

س کنم . می خواستم اول با شما مشورت کنم و نظر شما را بپرسم البته یم دانم با باغ عروس را پیشکش شم -

 کار من مخالفتی ندارید .

 یکبار دیگر حرفت را تکرار کن .  -

 می خواهم باغ عروس رابه شمس بدهم . -

 خب که چه بشود ؟ -

خواهد دیگران در اینده به نداریش از یان راه شمس می تواند بین خانواده ما جایگاهی پیدا کند دلم نیم  -

بخندند و از اینکه مال و منالی ندارد مسخره اش کنند . دلم می خواهد وقتی با او ازدواج کردم سری در سرها داشته 

 باشد و من سر بلند باشم فکر خوبی نیست پاپا.

اما ناگهان پوزخند تلخی بر گوشه با چهره ای خندان منتظر عکس العمل او بودم . با امینان کامل منتر جوابش بودم 

لبانش ظاهرشد . چینی کبهم بر پیشانیش نشست . برای چند لحظه سکوت اختیار کرد چهره اش را درهم کشید و 

اطراف چشمانش چین خورد . دستش را زا داخل موهایم در اورد . با اهی بلند سکوت را شکسست . روزنامه ای را 

اشت و بی حال دست راستش را ریو کاناپه نهاد ناگهان رنگ از صورتش پرید که در دست داشت ریو یمز عسلی گذ

 و به سقف خیره شد .

بای اولین بار بود که او را در این حال می ددم . پریشان و اشفته . انگار با مطرح کردن این موضوع به او شوک وارد 

م کرد . وحشت زده به دستهای قوی محکم شده بود . یک لحظه نگاه خیره اش را زا سقف برگرفت و متوجه چشمان

و مردانه اش نگریستم .می لرزیدند . انگار نخ نخ رگ و پی او را از پنجه پا بیرون کشبده باشند . دلم فرو ریخت . 

برای چه پدرم چنین می کند ؟ چرا حرف نیم زند؟ از حاالت او جان به لب شدم . ناگهان مشتش را پر کرد و محکم 

کوبید روزنامه ها باال پریدند . مبهوت برای اولین بار خلق و خوی اراباب مابانه را در چهره اش دیدم روی میز عسلی 

رفتار یک ارباب بای ک دهقان . جذبه ای که هیچ وقت حتی در زمان کودکی موقع شینت در او ندیده بودم حاال در او 

 امیزی سر داد که صورتش قرمز شد .  نمایان شده بود . با صدای خفه و زا بیخ گلو چنان خنده تمسخر
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 {115 -111}ص 

 غلط کردی دیگه چی ؟ -

انگار از اسمان به زمین افتادم . مستاصل برجای ماندم از مشت کوبیدنش از نعره هایش و پوزخندش زانوهایم را 

 جفت کردم و به یکدیگر چسباندم .

 پاپافکرم خوب نیست ؟ -

داد . با هر دو دستش بازوانم را در مشتهای محکمش گرفت و به طرف خود کشید .  سگرمه هایش را باز به هم پیوند

 درد را به خویب حس می کردم ولی نمی توانستم زیر قدرتش بجقم وحشت وجودم را گرفت با تشر بانگ بر اورد .

خود دارد . چقدر خامی . عاقل باش دختر . کمی بیندیش . ان باغ خاطرات چند قرن خانواده مرا در قلب  -

یادگار اقاجان است . جای جایش بوی مادرم را می دهد یک فایمل برایش سر و دست می شکنند . بگذریم که وجب 

وجب خاکش چقدر ارزش ریالی دارد . همه در ارزوی داشتن چنین باغی هستند ان وقت تو با یان کارت باعث می 

ر خطر بیفتد . همه می گویند نوه صدرالدوله با ان همه ثروتی شوی همه به ریش بنده و جنابعالی بخندند . ابرویمان د

که به او رسید و پدرش با ان همه دارایی و اهن و تلپ و کیا و بیا و حرمت باغ عروس بهترین جواهر خانوادگی را 

 مفت و مجانی فقط فقط به خاطر هوسش از دست داد مگر من می گذارم فکر کرده ....

 پاپا این هوس نیست . -

 فریاد کشید : ساکت حرفم را قطع نکن خاموش باش اگر هوس نیست پس چیه ؟ -

 اخه پاپا  -

 گفتم حرف نزن . -

انگاه بازوهایم را محکمتر از گرفتنش رها رکد انگار خون در بازوانم لخته شده بود و با حرکت شدید دست او مثل 

ت او دیدم . تهدیدهایش را یم شنیدم ولی از حرفهایش سدی شکسته جریان یافت . یک ان خود را مورد اماج و حمال

چیزی دستگیرم نمی شد . پدرم بلند شد و چند قدمی راه رفت . صدای تق تق پاشنه کفشهایش روی زمین میخکوب 

یم شد و هربار بعد زا تق تق پاشنه کفش از سر نوک کفش یک ضربه محکم به زمین یم کوبید . ناگهان دیوانه وار به 

 برگشت .سویم 

حق نداری . اصال بگو ببینم چه چیز این مردک در چشم تو انقدر ستایش انگیز جلوه می کند ؟ چه چیز این  -

جوان تو را خام کرده است ؟ ثروتش ؟ فرهنگش ؟ خانواده اش ؟ یا حساب و کتابش و کارش که این روزها به درد 

 جرز دیوار می خورد یا چند دست کت و شلوار شیکش 

پاپا من فقط عشق و عالقه او را یم خواهم نه چیز دیگری من با این کارم تنها می خواستم مقام و جایگاه او  اه -

 را در میان دوستان و اشناها باال ببرم .

هوم ؟....چاهی که اب ندارد با اب ریختن ابدار نمی شود هی .... فکی کردی بی خبرم از این عشق و عالقه .  -

م چور پای چشمت را کبود کرده است ؟ چطور مانند بادمجان سیاه شده است ؟ به من دروغ گفتی فکر کردی نمی دان

صورتت به درخت خورده و به دکتر دروغی بزرگتر . البته دکتر خوب فهمیده بود صورتت به دیوار نخورده است . او 

 ضربه شدیدتر از ان بوده است . یم گفت اگر صورت پروین به یدوار خورده باشد نباید اینچنن کبود شده باشد .

حتما چیزی به صورتش عمدی خورده است . نمی دانم ؟ پاره سنگی یا چیزی محکم . پروین ماه هیچ وقت پشت ابر 

 نم یماند . اگر تو از او توقعی نداری . در عوض او زا تو خیلی توقع دارد .
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ده بود . نعره اش تمام خانه را برداشته بود مادرم و پدرم فریاد یم زد و صدایش را تا جایی که می توانست بلند کر

حنیفه وحشت زده وارد تاالر شدند وپدرم با دیدن انها بر سرشان فریاد کشید . برای نخستین بار در مقابل چشمانم 

 بر سر انها فریاد می زد و به انها امر می کرد .

 بروید بیرون . -

د از خود دفاع کند خشم خود را فرو می خورد و سعی یم کرد ارام باشد . پدرم حتی در مواقعی که ایجاب می کرد بای

کال بیعت ارام و دامی داشت ولی در ان لحظه هیچ کس برایش اهمیت نداشت . نه مادرم . نه حنیفه . خون جلوی 

 چشمانش را گرفته بود .

ن من و پدرم میانجگیری کند که پدرم با تمام مادرم از تاالر بیرون رفت ولی حنیفه ایستاده بود تا پدرم را ارام و یما

 قوایی داشت صدایش را بلند کرد .

 لفا بروید بیرون و در را ببندید . -

 حنیفه نیز بدون اینکه حرفی بزند از ترس از تاالر بیرون رفت . پدرم باز با همان حالت غضبناکی که داشت ادامه داد :

وجود من است به من دروغ بگوید . سپس ایستاد . دستی به کمر خنده دار است . مضحک است کسی که از  -

 زد . .

می دانی چه کسی این حقیقت را به من گفت و اینکه چطور صورتت ورم کرده و به ان وضع افتاده ای دختر  -

 جان ؟

 ز اینتعجب کردم این را یدگر کدام شیر پاک خورده ای کف دست پدرم گذاشته بود . کسی غیر از من و شمس ا

 ماجرا خبر نداشت . پدرم نزدیک تر امد . درست رو در رو . چشم در چشمان گریزان من .

چرا خاموش شده ای البد تصمیم داشت یهیچ وقت این واقعیت راب ه من نگویی بسیار خب حاال که تو  -

 اعتراف نکردی خودم می گویم جناب وکیلت شمس .

 نه این غیر ممکن است . -

 اید هم ندانی از بس ساده ای .اره شمس ب -

 پاپا. -

بله خود شمس مردک با کمال پررویی ووقاحت اعتراف کرد مادرش تو را با لنگه کفش زده . هیچ ابایی هم  -

 از اعترافش نداشت با خونسردی ماجرا را تعریف می کرد انگار که هیچ اتفاقی روی نداده است مرتیکه مسخره .

 نش را گرفتم و با التماس و تکیه بر اعتراض گفتم : به جانبش دویدم بازوا -

 پاپا او مقصر نیست . عمدی نبود . قصدی نداشت . -

 در جواب اعتراضم گفت : -

ساکت شو . من دخترم راب ه دست مردی نیم دهم که از خود هیچ اراده ای نداشته باشد . این مرد پی مال  -

 د نعلش را بکند .مفت دم می جنباند . پی اسب مرده می گرد

از این حرف پدرم تعجب کردم . یان دیگر چه توجیهی بود چرا صفت یب اراده را برای شمس بکار برده بود ؟ چرا 

او را به یان نام خوانده بود ؟ پدرم وقتی این صفات را بیان می کرد با دست راستش از داخل جیب پیراهنش تکه 

 کاغذی در اورد و به دستم داد .
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نگاهش کن . پولی است که یک ماه پیش باید ان را زا رعیت های ده کن می گرفتی ولی وکیلت بدون خوب  -

اینکه در این مورد چیزی به تو بگوید ریخته به جیب خودش . چند روز پیش رفتم پی طلب وصول . رعیتها تعجب 

درختها را هم داده ایم . خانم !! نمی کردند و گفتند یک ماه پیش پول اجازه زیمن را داده ایم حتی پول سود و زیان 

دانی از دست ندانم کارهایت خواب بر چشمانم حرام شده است . همه اش نگرانی . همه اش در تشویش . همه اش 

غصه خوردن و در عوض تو هنوز در خواب خرگوشی باقی مانده ای . کی می خواهی چشم باز کنی و ببینی دور و 

 چه فکر می کنی ؟ چی تو مغزت می گذره ؟ارافت چه یم گذرد . دختر به 

نگاهی به تکه کاغذ انداختم ولی زیاد برایم اهمیت نداشت . شمس اکثرا از یان کارها می کرد . چند بار خودم چشم 

 پوشی کرده بودم . ان را درون دستهایم مچاله کردم . پدرم به سختی اب دهانش ره قورت داد و ادامه داد :

کن و این پنبه را زا گوشت در اور . من تا زنده ام حق سرپرستی امالک و دارائیت را به  گوشهایت را باز -

عهده دارم محال است از این پس بگذارم بخار هوس وحشتناک که پیشیزی ارزش ندارد حتی ریالی را زا دست 

خرد . دختر من می بدهی و خودت را نابود کین . دنیا برعکس شده . مرد به زن پیشکش می دهد و نازش را یم 

 خواهد برای چیزی که به نظر من اهمیت ندارد پیشکشی بدهد ای ی ی ... من چه کنم از دست تو دختر ؟

کوه یخی که در ول این مدت در دل پدرم شناور بودم و من تصور یم کردم ساکن است ناگهان به عظمت یک 

ر مورد شمس عنوان کرد . پدرم به رف در رفت اما شکست مهیب تکه تکه شد و همه چیز را بروز داد و نفرتش را د

هنوز به در نرسیده برگشت چند قدم با در فاصله گرفت ولی دستگیره در را توی دست داشت . چشمهایش از فرط 

 غضب گشاده شده بود . دستی باال اورد و در هوا چرخاند .

ا اینجا دیگر بسه . اگر ان مردک فکر می کند قبل از اینکه بخواهد شیپور را بنوازد جلوی در انرا می گیرم ت -

 از این لحظه به بعد می تواند به ریش من بخندد کور خوانده است .

در اخر سر هم به عنوان اتمام حجت گفت : تا فراموش نکردم چمدانت را باز کن تو با ما به فرانسه نیم ایی و قرار 

ه من نیستم خان باجی و صولت سر پرستی تو را به عهده است به خانه عمه فخر السادات بروی . در این مدت ک

دارند و درضمن کله ات را هم از فکر این مرتیکه خالی کن . رفت و امد او به یان خانه از حاال به بعد تمام است . 

 دیگر حق ندارد به این خانه بیاید . خودم با او تسویه حساب می کنم .

ظه هیچ کلمه یا نمی تواسن حال مرا توصیف کند . شل شده بود انگار تمام پدرم روی پاشنه پا چرخید . در ان لح

استخوانهای بدنم را کشیده بودند و من یک تکه گوشت مرده شده بودم . ناتوان از کوچکترین حرکتی . بی اراده از 

نده بود که در وجود خودم . پدرم به قدری فاطعانه کلمات را ادا کرده بود که جای هیچگونه تردیدی برایم نما

 تصمیمش مصمم است و حرفهایش کامال جدی است با حالت تضرع التماس کردم . 

 پاپا ترا خدا پاپا شمس . -

بدون توجه به اتماسم در را محکم بهم زد و از سالن بیرون رفت . صدایش پشت در بسته به گوش می رسید که 

 یگ مرا تباه کند لعنت می فرستاد .مسبب این عشق را که خودم بودم و شمس که می خواست زند

 لعنت بر جوهره این مرد و وای بر این دختر نادان که پاک خودش را باخته . -

صدای مادر م نیز که به دنبال او یم دوید می شنیدم دائم از او یم خواست بر اعصابش مسلط ان شب برای اولین بار 

 کلمه و افاظی که هیچگاه نمی برد به کار برد .درهای حیا بین مرد من و پدرم شکس و پدرم ا زخشم 
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طوفان اه و درد از نهاد م بر امد و کلبه خیالم را با تمام قوا فرو بلعید . تا لحظه ای پیش خود را در اغوش هدفم می 

 ادیدم . هدفی که به ان خود گرفته بودم . یعنی به ان عادت کرده بودم و اینکه احساس می کردم با هدفم فرسنگ ه

فاصله گرفته ام و دیگر هیچ راهی برای دستیابی به ان ندارم . در همان حال خشکم زد و اختیار انجام هر کاری از 

دستم ساقط شد. حتی دیگر نیرویی در خود نیم دیدم که حرکت کنم . همانجا که نشسته بودم باقی ماندم هیچ حرفی 

 مثل حیوان که تاکسیدرمی کرده باشند .

درم تعجب کردم . چطور توانست شمس را زیر مشتی از فحش و ناسزا ببرد و به او تهمتهای ناروا بزند از حرفها ی پ

؟ گوشهایم مثل ناقوس کلیسا صدا می داد . ایا او فهمیده بود چه می گوید ؟ چگونه دلش امده بود مرد مورد عالقه 

هق هق کردم برای خودم برای شمس که دیگر او  مرا اینگونه خطاب کند ؟ مرد به این نازنینی . گریه مجالم نداد و

 را نمی دیدم .

سرم را میان دستهایم گرفتم و بی امان اشک ریختم . پدرم مرا از خودش رانده بود . می خواستم فریاد بکشم بابا 

 راین دل است خشت گل نیست که تو افتاب بگذاری خشک شود . می خواستم بیداد کنم عالم را از بدبختی خود خب

کنم ولی صدا در پشت تارهای حنجره ام قفل شده و این اشکها بودند که مثل مرواریدی روی گونه هایم می غلتیدند 

 . 

ناگهان در تاالر باز شد و ماردم شگفت زده به رفم دوید . با دیدن او صدای گریه ام بلند تر شد . خود را ددر اغوشش 

هد کرد تسلی خواهد داد . سر پناهم خواهم شد . سرم را در اغوش انداختم پنداشتم که این اغوش مرا یاری خوا

 گرفت و نوازش کرد و خواست از لغزش اشکهایم جلوگیزی کنم . خواستم ولی نتوانستم با لحنی توام با گریه گفتم :

ا پاپا عشق مرا محکوم کرد او باید انصاف بدهد . مرا از دیدن شمس منع کرد و زا من خواست دیگر او ر -

 نبینم . او را الیق خانواده ما نیم داند اخر چرا ؟

سرم را به سینه اش چسباند عین دوران کودکیم و در حین نوازش موهایم بوسه ای روی پیشانیم گذاشت : حاال 

دیگر چرا گریه می کنی حیف این چشمهای قشنگ نیست که خراب شود عزیزکم پدرت صالح تو را یم خواهد بدتو 

 اهد حتما موقعیت تو با او نیم خواند .را که نمی خو

اه مامان چه می گویی مگر پدر عاشق شما نشد و به خاطر دوست داشتن تا لحظه اخر ایستادگی نکرد ؟ او  -

 مگر تو نمی خواست و به همه چیز پشت پل نزد ؟

 دخترم ان موضوع را با این موضوع قاطی نکن .  -

 اسمان تپید . چرا مامان ؟ حاال که نوبت من شد  -

 نه عزیزم . چرا اینطوری قضاوت می کنی . گ -

چرا مامان پاپا از اینکه ابروی خودش برود می ترسد از حرفهایی که بعدا ممکن است پشت سرش بزنند  -

 واهمه دارد . خودش و خانواده اش را در نظر می گیرد . 

ی کشد . پروین او پدر توست دشمن تو که بس کن عزیزم . پدرت از شدت نگرانی پشت سرم هم سیگار م -

نیست . گفتم که صالح تو را یم خواهد نیم خواهد اینده تو خراب شود . خواسته چشمهایت را در برابر واقعیت ها باز 

کنی . چرا به همه چیز سطحی نگاه می کنی ؟ تو تنها فرزند او هستی پدرت در زندگی به جز تو به چیز دیگری نمی 

 ار باشد . تواند امیدو

 باز خشم در وجودم زبانه کشید . به تندی رو به بهترین موجود دینا گفتم : 
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او صالح مرا نیم خواهد . او حتی از امدن به فرانسه مرا منع کرد . گفت چمدانهایت را باز کن . از همه بدتر  -

ن دلم نمی خواهد با او روبرو شوم چه می خواهد به خانه عمه فخر السادات بروم . کسی که چشم ندارد مرا ببیند . م

 برسد به اینکه به کسی خانه اش بروم .

 حریفم نیم شد . نیم تواست ساکتم کند مرا از خود جدا کرد .

 ببین پروین . من نمی دانم چه بگویم اما پدرت می گوید چرا عاقل کند کاری که باز ارد پشیمانی . -

ا درک نمی کرد . بعد از یک سال و اندی به من می گویند او را رها کن . اتشی اغشکهایم را پاک کردم . مادرم هم مر

که پدر خودش به دامنم زده بود . حاال انتظار داشت . با یک فوت خاموشش کنم و یان برایم میسر نبود . مگر امکان 

سالن خارج شدم و به داشت به همین سادگی شعله عظیم این اتش را خاموش کنم . بدون توجه به وجود مادرم اط 

 طرف اتاقم دویدم . مادرم چند بار صدایم زد :

 پروین جان پروین جان صبر کن . خودسری نکن . -

ولی گوشهایم سنگین شده بود . چیزی نمی شنید . همچنان به راه خود ادامه دادم وسط اتاق مقداری پول بای سپردن 

 و زیر لب غرولندکنان گفتم :  به شمس اماده بود . با غیظ لگدی به پولهایم زدم

 مرده شور ترکیب هر چه پول است ببرنند .

پولهایی که روزی به انها می نازیدم حاال وبال گردنم شده بود اه که چقدر بدم می امد رنگ پول رنگ پول را ببینم 

ستر دراز کشیدم به پولها در فضای اتاق پخش شد و اهسته پر پر زنان روی زمین ووسایل اتاق ولو شدند . روی ب

بیهودگی خیاالتم اندیشیدم و حرفهای پدرم که در گوشم باقی مانده بود او همه چیز را سریع گفته بود بر خالف 

انتظار م . انچه نباید اتفاق می افتاد روی داده بود . از دست پدرم ناراحت بودم . چرا بعد از یک سال اعالم مخالفت 

دریای دلم بدون شمس مرداب بود از خودم از همه منزجر بودم . حاال دیگر اشکهایم کرده بود ؟ درونم غوغا بود . 

نیز با من مدارا نمی کردند و به چشمهایم را ه نمی یافتند تا به حال زارم جاری شوند . هیچ چیز مرا تسلی نیم داد . 

م خود اندیشیدم ایا حق با پدردیگر تکیه گاهی نداشتم احساس کردم پشتم خالی شده است . اما فقط یک لحظه با 

نیست ؟ او راست می گفت اوکسی نیست که اتیه مرا تامین کند ولی باز دلم به این حرفها راضی نمی شد در خیالم 

تنها برای عاشق یک قلب الزم بود و بس . شمس می توانست با قلب پر محبت خود پشتوانه خوبی باشد برای ثروت 

ای پروین . به حرفهای پدرت اهمیت نده . ان صورت دلکش را که خالقش با  کالن من دلم می گفت تنعها شده

مهارت خاصی نقاشی کرده است در نظر بگیر . هر که بود در هر پست و مقام . برای من اهمیت داشت . دوستش 

ان نیم یداشتم او که نبود حقیقتا هیچ کس نبود . دریغا کاش اصال چنین فکری به نظر نیم رسید و با پدرم در م

گذاشتم . پدرم در چشمانم تبدیل به بیگانه ای شده بود . که او را نیم شناختم . فردی که تازه فهمیدم اصال حس 

 ندارد . هیچ تفاهمی با من ندارد . فقط خودش را می بیند و حیثت و ابرویش را .

نت یالی بیش نیست و بر شیطان لعیک لحظه چشمهایم را بستم و پنداشتم انچه در این چند دقیقه گذشته خواب و خ

 فرستادم .

از بی حوصلگی سرم را زیر ملحفه بردم و خود را به خواب زدم تا به مغزم فشار نیاید و ارام شوم . روحیه ام را به 

دست بیاورم ولی انگار از ارامش خبری نبود . انگار واقعیت داشت . در فکرم و مغزم جنجال بود یک دعوای اعصاب 

سرم را از زیر ملحفه در اوردم و نگاهم به قفسه کتابها انداختم و به خود قبوالندم با خواندن کتابی ارام می خرد کن 

شوم . چند کتاب کت و کلفت چند جلدی در کتابخانه ام وجود داشت که هر سال روز تولدم پدرم انها را به من هدیه 
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یگری هدیه نیم داد . محال بود کتابی بخوایه و در کتابخانه داده بود . او خودش شیفته کتاب بود . و جز کتاب چیز د

پدرم پیدا نکنی . نگاهی به کنار تختم انداختم کتابی زیر بالشتم قرار داشت کمی نگاهش کردم دن کیشوت اثر سرو 

تابهای کانتس . به فکر قهرمان داستان که افتادم از شدت عصبانیت کتاب را پرت کردم رف قفسه کتابها . چند تا زا 

 کلفت با صدای ناهنجار سر خورد و تاالپ افتادند روی زمین .

دلم خنک شد . احساس کردم اب خنکی روی اتشم ریخته اند . لبخندی زدم . و به کتابهای روی زمین خیره شدم . 

ی م سپس دمر به پشت خوابیدم و با دو دست بالشتم را چسبیدم و چشمم را به اسمان میخکوب کردم که کی صبح

شود . کی این شب شوم و نامیمون به پایان می رسد . حس نهنگی را داشتم که در استخر اب جای داده بودند و با هر 

حرکت با دیوارهای استخر برخورد می کرد . هیچ رایه برای فرار نداشتم دلم می خواست زمین و زمان را به هم 

 بدوزم و اعتراض کنم ولی به امید فردا خوابم برد .

 *** 

صبح وقتی روشنایی خورشید از پنجه اتاق به داخل تابیده بود بیدار شدم . هنوز چشم باز نکرده حس کردم غمی 

مبهم روی دلم افتاده و نیم توانم زیر بار این سنگین تکان بخورم دلم یم خواست زا جا بریخزم اما نیم توانستم حتی 

وباره چشمانم را بستم و فکر کردم که روز دیگر اغاز نشده است . یارای این را در خود نمی دیدم که تکان بخورم د

روز نحسی که تازه اغاز ماجرا بود ولی نمی شد که چشمهایم تا ابد بسته باشد در بستر ماندم . بی میل چشمهایم را 

 اس روی میزباز کردم نگاهی دور اتاق انداختم وضع اتاق بیش از احوال خود اشفته و پریشان بود . قعه های اسکن

 پیانو چراغ الله ها صندلی و قفسه کتابها رها بودند و روی زمین چند کتاب قور بی حال تر از من ولو بودند .

بی جان از بستر پایین امدم با غیظی که از اتفاق دیشب داشتم به هیچ کس توجه نداشتم . نه پدرم نه مادرم نه حنیفه . 

 ز صبحانه نشستم بعد پدرم امداتفاقا همان روز زودتر از همه سر می

معلوم بود بد جوری دیشب بی خوابی کشیده چشمهایش قرمز و ورم کرده بود و پلک هایش از یب خوابی سنگین 

شده بود . به ارامی صندلی را پیش کشید و با حالتی غمزده و دمغ بدون اینکه به من بنگرد سالم کرد و نشست . همه 

تی . تنها تیک تیک خرده شدن نان و فنجانها بود . در دل یقین داشتم که دیری جمع بودیم بدون کوچکترین حرک

نمی گذرد که پدرم کوتاه می اید و تمام حرفهایش را پس می گیرد . کدام پدری قادر است اینهمه مدت در مقابل 

 ارزش حیاتی فرزندش و خواسته دلبندش سر سختی به خرج دهد ؟ این هم من ! کسی در قلب پدر همانند رگهایش

داشت و زندگی بدون من برای او معنی نداشت . عزمم را جزم کردم تا در نبرید که در پیش دارم چنان خودی نشان 

بدهم که پدرم سریعتر ترک میدان کند . قیافه گرفتم . هر سه در چشمانم برق خشم و کینه را می دیدند که چون 

کوتاهی نکردند و بی اعتنا بودند . خوب می دانستند عدم توجه و  شیر ماده اماده حمله به گله باشد ولی انها هم

سکوتم در برابر انها مخصوصا پدرم تنها از لجبازی سرچشمه می گیرد . به خودم گفتم فکر کن هیچ موجودی در 

 ممقابلت نیست . خودت را بزن به کوچه علی چپ . از در مخالفت سر میز صبحانه مخصوصا با فنجان روی نعلبکی ی

زدم تا سرو صدا ایجاد شود با کارد شعبده باز ی می کردم . با قاشق مربا خوری مربای غلیظ توت فرنگی را کش می 

دادم اخ که چقدر ماردم از این کار بدش می امد . قبال مادرم خودش مربا را روی نان می گذاشت و به دستم می داد 

موضوع داشت . حاال با این کار حالش را بهم می زدم ولی او مبادا ذره ای از ان بچکد . حساسیت عجیبی روی این 

خیلی خونسرد با اشتهای کامل صبحانه می خورد دریغ از گوشه نگاهی پدرم هم دست کمی از او نداشت . حرصم 
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گرفت . ناگهان نسبت به هر دوی انها احساس کینه کردم . از سر میز صبحانه بلند شدم و دوباره به درون اتاق 

 مثل ماری که دمش را بریده باشند بیغوله کردم .  خزیدم

اواسط دی ماه بود . زمستان با لباس زیبایش همه جا را پوشانده بود و درختان روی شاخه هایشان با اغوش گرم از 

نعمت زمستان استقبال کرده بودند . باد خنده کنان هوهو می کشید و دانه های برف را بر همه جا میخکوب یم کرد 

هر جا می نگریستی سفیدی را می دیدی . روی شیروانی . روی ایوان حتی استخر نیز در برابر زمستان نتوانسته به 

بود مقاومت کند ابش سخت فشرده شده بود . زیمن هم مثل جماعت رنگ رخسارش را عوض کرده بود . انگار تنها 

سردتر بود . پنجره را باز کردم سرما تا مغز  کالغها بودند که با جماعت یک رنگ نبودند . ان روز از همه روزها

استخوان تیر یم کشید . سریع پنجره را بستم و زا داخل اینه صورتم را نگاه کردم . غم و اندوه در هر گوشه زوایای 

صورتم دیده یم شد . باالخره از چیزی که وحشت داشتم و یم ترسیدم خیلی زودتر از اینکه بخواهم به سراغم امده 

اه نیم خواستم او را زا دست بدهم اصال نمی خواستم فکر کنم چنین موضوعی پیش امده است . با کسی که در  بود .

اینه بود عهد کردم هر ور شده این یدوار حائل را از میان بردارم و اگر نشد با هیچ مردی دیگر ازدواج نخواهم کرد . 

 کند .  بگذار طبیعت قهار موهایم راب ه سفیدی دندانهایم تبدیل

ان روز در خانه هیچ نقل و قولی در یمان نبود که به من ربط داشته باشد همانطور که انها برایم وجود نداشتند من هم 

برای انها وجود نداشتم نمی دانم چرا دلم می گفت لجبازی کنم مثل بچه ها که قهر می کنند در را محکم بکوبم 

ه امده بود . دم پیری سردردهای شدید داشت ولی چیزی نیم گفت . در صداهای عجیب ایجاد کنم . بیچاره حنیفه ذل

برابر اماج و حمالت و هجوم دیوانه وارم عکس العملی نشان نمی داد . یم دانستم همه یان کارها زیر سر پدرم است . 

م ر کار می خواهاو دستور داده بود در برابر حمالت روانی و خشونتهای من عملی متقابلی صورت نگیرد . بگذارند ه

انجام دهم . بکوبم بشکنم بریزم . بپاشم تا عاقبت خسته شوم و خود تسلیم خود شوم . مثل مرغ پر کنده بدون صدا 

خودم را به دیوار تنهایی می زدم و به دنبال چاره ای می گشتم تا بتوانم شمس را حتی برای یکبار دیگر ببینم . یکجا 

تم . هیچ یچز نیم توانست مرا زا این قفس تنهایی نجات دهد . به من بال و پر بدهد . بند نیم شدم . ارام و قرار نداش

فکر یم کردم اگر او بیاید خواهم توانست پرواز کنم و تا اوج اسمانها پر بکشم ان مرد هوسباز را قبول کند . به چشم 

ور نداشتم او یم توانست همدم و او شمس مردی بود که اراده نداشت . فقط به خاطر پول دور من یم چرخید . با

مونس من باشد غمخوارم تسلی خاطرم . انگار اصال گوشم بدهکار نبود فقط چشمهایم او را یم دید که یم تواند منجی 

من باشد . از اتاق یبرون امدم . تصمیم داشتم به دیدن شمس بروم حاال که قدغن کرده بودند او نیاید من خودم می 

م . فقط از خدا شانس می خواستم نگایه به بیرون انداختم . پدرم در خانه نبود و مادرم مثل همیشه روم و او را یم بین

کنج اشپزخانه برای شوهر عزیزش از روی کتاب اشپزی غذا طبخ می کرد تا عمق کتاب سرش پایین بود . سرش 

مشغول کارش بود دزدکانه از گرمتر زا ان بود که از من پرسجو کند حنیفه هم توی تاالر گردگیزی می کرد . 

مقابلش گذشتم گوش خیلی تیزی داشت الزم بود فقط یک صدای کوچک بشنود تا ته قضیه را یم خواند ولی حق 

 نداشت پا پی من شود .

با یانکه یم دانستم هیچ کس مرا زیر نظر ندارد ولی التهاب داشتم قلبم از شدت هیجان می خواست از جا کنده شود 

تم و کنار در خانه ایستادم از شور و هیجان از یک تا ده شمردم و دست بردم تا در را باز کنم ناگهان در از حیاط گذش

زا پشت باز شد . در جا میخکوب شدم وارفتم سعی کردم کنترل خود را حفظ کنم . دست و پایم را گم نکنم اما 

ه امده بود ؟ سعی می کرد چهر هاش را تلخ و دست و پایم همچنان یم لرزید . یان موقع روز پدرم برای چه به خان
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عبوس نشان دهدد ولی یم دانستم پشت این چهره عبوس همان مرد مالیم و مهربان است فقط تظاهر می کند . و 

 نقاب به چهره زده است . سالم کردم . 

 علیک سالم . -

 با لحنی خشک دوباره گفت : این موقع روز کجا به سالمتی ؟ -

 گینی زدم و به درو غ گفتم : همین جا . خانه مادام .لبخند غم -

 حرفم را برید و گفت : میهمان داری . -

نگاهی به پشت سرش انداختم فکر کردم پدرم حادثه چند شب پیش را فراموش کرده است و به خاطردل من شمس 

. ئمق بدون اعتنا به دخترک به تاالر  را همرا خود اورده است . اما او نبود دختری سیاه چرده پشت سر او ایستاده بود

مراجعت کردم . روی کاناپه نشستم . دستم راز یر چانه ام زدم و پیش خدای خود شکوه کردم . شانس هم نداشتم از 

بخت بد من پدرم به خانه امده بود . پدرم به دنبالم داخل تاالر شد و دخترک مثل جوجه اردک دنبالش می دوید . 

رم تعجب کرد برایش سوال پیش امده بود چرا یان موقع روز پدرم به خانه امده است ؟ نگاهی به مادرم با دیدن پد

 من انداخت و با اشاره رو به شوهرش گفت : کیه ؟

 پدرم در گوش مادرم طوری که من هم بفهمم گفت :

ش سوخت از او توی خیابان گدایی می کرد فال یم گرفت نزدم امد و خواست فالم را بگیرد و دلم برای -

 خواستم کلفتی یا کارهای دیگر را قبول کند و با ما در زیر یک سقف زندگی کند .

 مادرم شانه ای باال انداخت و پدرم با صدای بلند که باز من بشنوم گفت : -

 در ضمن مسافرت و ماموریت یک ماه به تعویق افتاد . -

ن اب شد یک ماه مسافرت انها عقب افتاده بود . کاچی بهتر از مادرم لبی جمع کرد و ناراحت شد اما قند توی دل م

هیچی . اقال یک ماه دیر تر به خانه عمه فخر السادات یم رفتم . یم دانستم پدرم روی تصمیمش مصمم بود و بدون 

 چون و چرا اجرا یم شد .

: خدا مرگم بدهد این دیگر چه حنیفه که تازه متوجه دختر کولی شده بود نگاهی به سر تا پای او انداخت و گفت 

 اعجوبه ای است اقا .

 پدرم خندید و گفت : یکی مثل من و شما .

 حنیفه دهن کجی کرد و به بهانه سر درد زا تاالر بیرون رفت و زیر دندان گفت : شِ.

می نگریست .  پدر و مادرم زا تاالر خارج شدند . دخترک که تا ان موقع مات و مبهوت ایستاده بود و به پیرامونش

 دوان دوان از ته تاالر باال امد و پایین پاهایم زانو زد .

خانم جان یم خویا فالتو بگیرم . خوب فال می گیرووم ها ..کف دستت بده ببینم . بختت چیه ؟ چه اقبالی  -

 داری ها .... چند تا ستاره تو اسمان داری ؟

زرد رنگش ارام و معصوم و یب دغدغه به نظر می رسید  نگاهی به صورتش انداختم و خوب نگاهش کردم . چهره

ولی در عمق ضمیر کودکانه بلوایی بر پا بود . در نگاهش هزار غم وغصه وجود داشت . نگاهش عجیب بود نگاهی 

حریص التماس می کرد . شاید برای چند سکه سیاه که برای من پیشیزی ارزش نداشت میان دو ابروی مشکی و 

رنگی به چشم یم خورد که با ظرافت خاصی خال کوبی شده بود . سبزه بود . زیر چشمهایش پرشتش خالی سبز 
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سرمه کشیده بود ان چشمهای ریز را درشت و کشیده تر نشان می داد . به پرده بینی اش شی زینتی چسبانده بود . 

 به جنوبی ها یم خورد . لباس محلی به تن داشت . چیزی شبیه لباس ساری هندی . 

 تم را کشید و دوباره ملتمسانه گفت : دس

 {114ص  -111}ص 

 فدات بشوم خانم جان از یک خطر بزرگ جستی از یک مرداب عمیق از یک باتالق . -

با یانکه فال گرفتن و طالع بینی را باور نداشتم و چرت و پرت حساب یم کردم . کف دستم را از دستش قاپیدم و 

 میان کف دستم گذاشت و با هیجان بیش از حد گفت : مشتاقانه نگریستم . انگشتش را

ناراحت نباش . اینجا یک ستاره داری . دنباله دار .... بختت بلنده . با یک شاهزاده ازدواج می کنی . ببین  -

خانم جان این ستاره خیلی به تو نزدیک است . نورش تمام عالم را کور می کند از ان شازده های اصیل است . 

 رد ای خدا ..... دوستت دا

هیجان زده کف دستم را جستجو کردم به دنبال ستاره ای گشتم اما به جز چند خط کج و معوج درهم و برهم و 

 شکسته چیزی دیده نمی شد . لبخند محزونی زدم و گفتم : 

 کدام شاهزاده ؟ کدام ستاره ؟ -

 ید هیتلر باشد !حرفم را باور کن . راست می گویم کدام شازده را نیم دانم شا -

 از حرف او قهقهه خندیدم و گفتم :  -

 بس کن مزخرف نگو . چه می گویی هیتلر که شاهزاده نیست . -

دخترک دست و پایش را گم کرد کمی فکر کرد و گفت : هیتلر شاهزاده نیست ؟ ولی می گویند نصف دنیا  -

 مال اونه .

 نه شاهزاده نیست . -

 تما هیتلر نیست شاهزاده ای که غیرت داشته باشد . مرد باشد سلطه داشته باشد .خانم جان منظورم که ح -

در خیاالتم دنبال شاهزاده ای می گشتم که دارای چنین موقعیتی باشد ولی پیدایش نکردم . حاال این دختر  -

ا خود گفتم کولی هم سر به سرم می گذاشت و مرا دست می انداخت . شازده .ستاره غیرت . مزخرف می گفت ب

حتما او هم فهمیده است که من عاشق هستم و مثل دیوانه ها اواره ام . البته بعدها فهمیدم این حرفها حرفهای 

 خودش نبود پدرم یادش داده بود تا مرا کمی منصرف کند و از حال و هوای شمس دراورد .

دستش خود به خود از درد باز شد . خشمگین مچ دخترک را گرفتم . و محکم فشار دادم ناله کوتاهی کشید کف 

مقابل چشمانش گرفتم حیوانی بدجوری ترسیده بود . رعب ووحشت به خوبی در چشمانش دیده یم شد . اهی کشید 

 اما حرفی نزد . می دید از کوره در فته ام ولی ساکت بود مظلومانه به چشمانم می نگریست . به تندی گفتم : 

 اسمت چیه ؟ -

 ته پته افتاده بود . ..عزت خانم جان .بدجوری به ت -

 چند تا ستاره تو کف دستت می بینی ؟ -

 اخ خانم مچم شکست یک کم یواش تر . -

 زود باش بگو چند تا ستاره کف دستت می بینی ؟ -

 هیچی . -
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 چرا ؟ -

 ناله خفیفی کرد .

وع نکرد . خانم جان کجا برای ما ستاره طلوع از اول هم ستاره نداشتم از وقتی به دنیا امدم ستاره یا برایم ل -

 یم کند ؟ ادم بدبخت که ستاره ندارد ! دارد خانم جان ؟ ها ؟

 مچش را رها کردم . سریع مچش را قاپید . دور تا دور مچش را ماالند .

 عجب زوری داری . -

ر حالیکه از سالن دور می شد . مغرورانه لبخند زدم و چشمانم را از سیمای معصومانه اش کنار کشیدم . پدرم د

ناگهان ایستاد . سیگار برگی از داخل سیگار دان نقره اش در اورد و زیر لب کشید و با فندک سر سیگار را روشن 

 کرد و الی انگشتانش گرفت و خیره به من عزت ماند . سیگار برگش را گوشه لبش گذاشت و گفت : 

  بهتر از ان مرتیکه بی شرف و بی ابروست .خوب نگاهش کن . سرگرمی خوبی است . اقال -

خواستم در برابرش قیام کنم . داد و فریاد کنم . دیدم ارزش ندارد . ارزش جر و بحث ندارد به دردسرش نمی ارزد 

. طاقت شنیدن حرفهای مفت را نداشتم . بیشتر خودم خرد یم شدم . پس چیزی نگفتم و سرم را پایین انداختم نباید 

گفتم . هر چه بود در رگم نبود به او پشت کنم . اگر چه در یان چند روز غافل نبودم و سعی می کردم همه چیزی می 

 را ازار بدهم .

سرم را به مبل تکیه دادم عزت پایین پایم چمباتمه زده بود و با چشمان سیاهش مرا نگریست . به یاد انسی دختر 

ه دیوار به دیوار عمه فرنگیس . همان دختری که شیرین زبانی می ایران خانم افتادم . همان دخترک خوشگل همسای

کرد و برای بازار گرمی کلمه های قلمبه سلمبه به کار یم برد و عمه فرنگیس از حرفهایش غش و ضعف می رفت . 

 چه تفاوتی بین ان دو بود و چه تفاوتی بین من و او بود . با مالیمت گفتم : 

 عزت چند سال داری ؟ -

 وی کج و راست کرد کمی فکر کرد .ابر

نمی دانم خانم جان . برای من تولد مشخص نکرده اند شاید پانزده سال یا کمتر یا بیشتر می گفت خواهری  -

داشتی قبل از اینکه تو به دنیا بیایی او مرد سجلش را برای تو گذاشتند . اگر در صورتش دقیق می شدی به وضوح 

ورتش عبوس و افسرده و پوست تیرع اش . خشک بود . لبهای عنابی رنگش ترک دختر بچه یا می دیدی اما ص

خورده و خون روی گوشه لبهایش نشسته بود . دستان ظریف و خردش عالوه بر ترک خوردگی زخم و زیلی بود . 

ناز پرورده  ردستان پینه بسته اش فریاد می زد مرا ببین . صاحبم را نگاه کن . دستهای خودت را نگاه کن . ببین چقد

است و در تنعم زیسته است . او را تماشا کن که زا فرط سختیها به چه رزو افتاده است . به سیاه و سفید دست نیم 

زین حتی عارت می شود دکمه پیانو را فشار دهی . چشمان معصوم او را بنگر . چقدر تنهاست و تو لوس کرده ای که 

ص محبت هستی . به دنبال محبت کاذبی هستی که هیچ ارزش ندارد . محبتی با داشتن جایگاه امن و خانواده باز حری

که حاضری بخاطرش از همه چیز بگذری . پدرم راست یم گفت . چقدر خام بودم . قدر زندگیم را نداشتم . فقط 

مهای شهالیش شدنبال لیلی بودم تا بنشینم دیوانه وار او را نگاه کنم . توصیفش کنم از سر و زلفش شعر بسازم و از چ

مست شوم . واقعا ساده بودم . چرا باید خودم را پایبند او یم کردم ؟ چرا باید به او فکر می کردم ؟ چرا باید اوقات 

خوب زندگیم را به پای او یم گذاشتم ؟ همه بدبختی من این بود که نمی توانستم به سوالهای خود پاسخ بدهم . دلم 

را بی اختیار به هر طرف می کشید و در منجالب بیهودگی غرق می کرد . جزو راضی نیم شد . هوس جوانی زمامم 
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گوشتی شده بودم که به ناخن چسبیده و با تیغ جراحی هم کنده نمی شد . در برابر هوس و عشق جانسوز او عاجز 

 ی بسپارم .بودم . عشقی که برایم شیرین و رویایی بود . حاال چطور یم توانستم با ان وداع کنم و به فراموش

باالخره مدتی که دوست نداشتم بگذرد چون نسیم بهاری گذشت . عاقبت روز موعود فرا رسید . روز ی که اصال 

منتظرش نبودم سر رسید . عمه فرنگیس و لیال خاتون از صبح زود امده بودند برای بدرقه پدر و مادرم و حنیفه که 

ش رشته پخته بودند . بوی ترخون و نعنا و سیر داغ توی خانه پیچیده عازم فرانسه بودند . چمدانها بسته شده بود . ا

بود . مادرم خوشحال بود و یم خندید ولی انگار مرا به سالخون می بردند انگار به زیر یتغ جالد می بردند ته دلم 

خ که چقدر دلم غوغا ود اشوب بود . گوشه چشمانم از جدایی پدر و مادر از اشک خشکیده بود عین کویری بی اب . ا

یم خواست گریه کنم . بنالم اما ساکت بودم . عزت نیز مثل سریش به من چسبیده بود و زا من جدا نمی شد . در یان 

دو ماه مثل گربه تربیت شده ای به پر و پایم می پیچید . اگر می دید ناراحت و غمگین هستم او هم کنجی می 

دید از موضوعی خوشحال هستم او بود که روی پایش بند نبود . ان روز نشست و تظاهر به ناراحتی می کرد و اگر یم 

هم در کنارم نشسته بود بچه بود ولی رفتار و اخالقش به من روحیه یم داد با بودن او سعی می کردم فکر شمس را از 

دام به دنبالم می ذهنم دور کنم . در خانه شده بود طرفدار و حامیم . حی تاب خوردنش را از من اجازه یم گرفت . م

دوید . پروین جان پروین جان این کار را بکنم فالن کنم . بهمان کنم . من می خندیدم و پوست تیره اش را لمس می 

 کردم .

 انج پروین شده چی –ان روز عمه فرنگیس وقیت دید من یک جا نشسته ام و در خود فرو رفته ام بهت زده پرسید 

 ؟ غمگینی چرا. 

 م و سرم را به دیوار تکیه دادم .پوزخندی زد -

 چی شده ؟... هیچی . -

لیال خاتون از روی دلسوزی گفت : بمیرم برایت پروین خانم حق داری از پدر و مادر جدا شدن سخت است  -

. 

 عمه فرنگیس گفت : وا ..... مگر پروین بچه است که برایش سخت است دلتنگی ندارد عمه . -

 دا دست به دلم نگذارید که دلم خون است .اهسته گفتم : ترا بخ -

اِه ... چرا عمه جان این چه حرفیه مگر اتفاقی قرار است بیفتد پای چوب دارت که نمی برند می روی خانه  -

 عمه خانم . .لو لو هم نیست واال تازه ادم هم نیم خورد . 

اگر جای شما بودم در برابر خانم  خاتون زیر لیب خندید و گفت : را ست می گویند پروین خانم ولی من -

 زبانم را تنوی حلقم قایم یم کردم . "عمه فخرالسادات را یم گفت  "بزرگ 

 عمه فرنگیس چپ چپ نگاهی به او انداخت و گفت :  -

 استغفرا... الهی قربانش بروم به تو که حرف بدی نزده که اینجوری برای خواهرم حرف می زنی . -

گر چیزی نگفت . سپس عمه فرنگیس نگاهی به عزت انداخت و دستی به دست دیگرش زد و خاتون ساکت شد و دی

 گفت :

عزت تو دیگر چرا غم گرفته ای ؟ مگر پدر و مادر تو هم به مسافرت می روند . بلند شو خودت را جمع و  -

 جور کن می خواهیم برویم .



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – شازدهعشق 

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

 

9 5  

 

ه ام گرفت .پدرم حق داشت عزت خوب می توانست نگاهی به عزت انداختم این دفعه واقعا از رفتار او خند -

 مرا سرگرم کند .

موقع بدرقه مسافران عازم فرنگ سرم را در اغوش مادرم گذاشتم . نگذاشتم اشکهایم جاری شود . باید  -

خود را خوشحال نشان می دادم و ضعفم را بروز نمی دادم . مادرم گونه هایم را بوسید . حرارت بدنش را حس کردم 

چقدر این حرارت تسلی بخش بود . ارامش دهنده بود . در دل گفتم کاش مادر پی ش پدر ضمانتم را یم کردی . . 

 کاش حداقل بایک التماس از او می خواستی به همه این بحثها فیصله دهد مرا از خودش جدا کرد .

کنم . به یادت هستم  عزیزکم مواظب خودت باش . دلتنگ می شوم . برای دیدار دوباره روز شماری می -

 عزیزم . اگر چیزی خواستی بهفرنگیس خانم بگو .

مادرم سوار اتو مبیل شد و دستمال روی چشمهاغیش قرار داد . کنار کشیدم و به پدرم خیره شدم . خواهان محبتش 

. مگر  در من نیستبودم . به خود گفتم االن قدمی به سویم بر یم دارد ولی به سوی نیامد . فکر کردم خدایا مگر او پ

من دختر او نیستم از گوشت و خون او نیستم تیو دلم نالیدم پدر خواهش می کنم . تمنا یم کنم ارزوهای مرا خراب 

نکن . خواهش می کنم فرصت دیگری به من بده . باز با من مهربانی و محبت کن . بگذار با تو حرف بزنم . دستهایت 

ا حس کنم . می خواهم در کنار شما باشم ولی او برای اخرین بار رو به من کرد را بگیرم و ببوسم . گرمای دستانت ر

 و با هیچ حسی گفت : 

در این مدت گوش به فرمان عمه خانم باش . سعی کن حرفهایی را که به تو زدم فراموش نکنی . دلم نیم  -

 خواهد وقیت برگشتم گله ای از تو باشد فهمیدی .

اعتراضی نیست . هیچگونه خواهشی میسر نیست . دیدم باز نزدیک است بحالت ضعف و متوجه شدم جای هیچ گونه 

بی هوشی دچار شوم . برگشتم و به اغوش عمه فرنگیس پناه بردم . با این حرف پدرم انگار تمام اب بدنم را کشیدند 

رمان می ینچنین دم به دم فبیشتر ریشه هایم پوسید . او فکر یم کرد من کاکتوس هستم و احتیاجی به اب ندارم که ا

 داد و گوشزد می کرد .

چمدانهایم را بستم و خودم را به قضا و قدر سپردم و مهیای رفتن شدم . همراه کلفتم و عمه فرنگیس و لیال خاتون 

راهی خانه عمه خانم شدیم . سورچی عمه خانم به دنبالمان امده بود . سوار کالسکه از خیابانها و کوچه پس کوچه 

ی شهر گذشتیم . کنار پنجره نشستم . دوست داشتم کالسکه ارام ارام حرکت می کرد و زمان در یان گذرها ها

متوقف می شد . ولی کالسکه چقدر بر خالف احساس من سریع پیش می رفت یا به نظرم یم رسید که تند تند حرکت 

ند حرکت یم کند . چرخهای کالسکه به یم کند . چرخهای احساس من سریع پیش می رفت یا به نظرم یم رسید که ت

زمین اصابت یم کرد و تلق تلق می کرد . اسبها که به اتو مبیل می رسیدند رم می کردند و سورچی مجبور می شد 

کمی کنار بکشد و سرعتش را کم کند تا اتو مبیل ها رد شوند . هر گز نیم خواستم به مقصد برسیم . مردی دهاتی با 

و داد می زد نمکی . ای نمکی چی می شد پیاده می شدیم و یک بار نمک می خریدیم شاید کمی االغهایش رد می شد 

از وقت تلف می شد . اصال دلم نمی خواست به خانه عمه خانم برسیم ولی رسیدیم . کالسکه وارد کوچه عمه خانم شد 

ده بودند پا در ان گذاشته بودیم . از در . کوچه ای که تنها برای یک بار انهم روزی که خبر فوت اقا بزرگ را به ما دا

عقب ساختمان وارد خانه شدیم . سر در عظیمی داشت با کاشی ابی و سفیدی که روی ان وان یکاد.... حکاکی شده 

بود . این در خانه اختصاص داشت به رفت و امد افراد اصلی خانواده غریبه ها و ارباب رجوع از در جلو ساختمان رفت 
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ند و این همان کوچه یا بود که در روز عروسی افاق من و شمس به تماشای رفت و امد میهمانها ایستاده و امد می کرد

 بودیم .

به خوبی می دانستم که عمه خانم از طرز لباس پوشیدن من خوشش نیم اید . چقدر با کشف حجاب رضا خان مخالف 

رابر عمل وقیحانه کشف حجاب رضاخان ایستادگی و است . او یکی از زنهایی بود که به خودش جرات داده بود در ب

در عام از یان کار رضاخان انتقاد کند و یهچ ترسی نداشت .و خیلی راحت با چادر رفت و امد می کرد . هیچکدام از 

پاسبانها جرات نزدیک شدن به او را نداشت تا از او چادر بگیرد این زن دل شیر داشت مگر کسی جرات داشت با 

و امد کند پاسبانها روزگارش را سیاه می کردند . زنها ان موقع یا در خانه یم ماندند یا چاره ای نداشتند چادر رفت 

جز اینکه فرمان رضا خان را اطاعت کنند و بدون چادر و چاقچور حضور پیدا کنند . به همین دلیل موهای الیی بلندم 

ریخته بودمن بلوز و دامنی نسبتا تنگی به تن داشتم این را که زیر نور کمرنگ زمستانی می درخشید روی شانه هایم 

 کار را کرده بودم که فق حرص و لج عمه خانم را در اورم .

میزبانان به استقبال امدند . غرور و تکبر را ددر صورتم نشاندم و سعی کردم لبخندی به لبانم نباشد . عمه خانم و 

ن به پیشواز امدند . دختر ها که عقب که عقب مادر به نظاره دختر هایش چادر نماز به سر افکنده احوال پرسا

ایستاده بودند نگاهی به من انداختند ه دست به سینه کنار عمه فرنگیس ایستاده بودم . نگاهش اصال برایم اهمیت 

ی گرفت اد منداشت . منتظر عکس العمل عمه خانم بودم منتظر هر گونه ایرادی یقینا او مرا با یان سر وضع به بار انتق

و چند لیچار حسابی بارم می کرد و بعد از خانه بیرون می انداخت ولی او در حالیکه محکم رویش را گرفته بود گفت 

: 

 خوش امدیدی سر افراز فرمودید باالخره خان داداش عازم فرنگ شدند . -

 عمه فرنگیس نخودی خندید . -

 ن جان تا یک سال میهمان این خانه هستند . بله ب سالمتی عازم فرنگ شدند و از االن پروی -

عمه خانم گفت : منت گذاشتند قدمشان روی چشم بفرمایید داخل پنجدری خاتون بدو بدو میهمانها تشنه  -

 هستند .

نمی دانم چرا اخالقش فرق کرده بود . چرا با دیدن سر ووضع من صدایش بلند نشد ؟ چرا حرفی نزد ؟ نه اینکه 

شده بود نه . ولی همچین رفتار می کرد و حرف یم زد انگار خوشحال بود من به خانه انها رفته ام . در خیلی با محبت 

ان لحظه هیچ عیب و ایرادی نگرفت و این باعث تعجبم شد . عمه فرنگیس چند تکه کیک و شیرینی که مادرم قبل از 

 :  حرکت پخته بود از زیر چادر در اورد و مقابل عمه خانم گرفت و گفت

 زن داداش داده . دست پخت خودش . گفته ناقابل است . -

عمه خانم بدون هیچ توجه و تشکری شیرینی را به خاتون سپرد ان وقت همه به طرف پنجدری به راه افتادیم . عمه 

فرنگیس کنار من در حالی که قربان صدقه ساقی دختر ناهید می شد و در دهان دخترک اب نبات می گذاشت می 

 :  گفت

 ببین چه بچه ملو سیست . حقیقتا ناز است . -

و من بدون اینکه توجهی به ساقی داشته باشم در درد پنهان خود گم بودم . قبل زا رفتن ما به پنجدری اقاخان 

 سورچی قبل از اینکه اسبها را باز کند و به اصطبل ببرد . دوید و چمدانهای مرا به داخل خانه اورد . توی پنجدری یکی

از کلفتها کمک کرد تا عمه فرنگیس و لیال خاتون چادر سیاهشان را از سر برداشتند . او چادرها را به ظرافت و دقت 
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تا کرد و داخل بقچه ای گذاشت و زا داخل بقچه ای دیگر چادر نماز در اورد و به دست انها داد . عمه فرنگیس چادر 

 را از تا باز کرد و روی شانه هایش انداخت .

 صولت کجاست خواهر ؟ تشریف ندارند .؟ -

عمه خانم لمیده در جایش دستی به پیشانی گرفت و ارام گفت : نه خواهر چند روزی است معلوم نیست  -

 کجا گم و گور شده است . 

 بعد چشمکی به عمه فرنگیس زد و بلند گفت : رفته کار رعیت و دهقان را راست و ریست کند . -

پی این قضیه را نگرفت . دختر های عمه خانم ساکت نشسته بودند . این بار اولی بود که افتخار  و عمه فرنگیس دیگر

داشتم بعد از مرگ اقا بزرگ انها را مالقات کنم . گاهی اوقات نجوا کنان در گو شیکدیگر چیزی می گفتند و بعد زا 

ده بودند تا کوچکترین عیبی از این و ان حرف خودشان از خنده غش می کردند مخصوصا ناهید و فروغ . این دو اما

ببینند و سوژه خود قرار دهند . کافی بود یک کلمه حرف بزند و زا چیزی انتفاد کند مثل داستان هزار و یکشب 

برایش روده درازی می کردند . مدام از خودشان صحبت می کردند . تمام بحثشان ختم می شد به خودشان ما فالنیم 

اینیم . انگار ی اسمان تنها این دو را تپانده بود اما افاق لنگه انها نبود با متانت و وقار نشسته بود و به  . ما بهمانیم . ما

ندرت تبسمی به لب می اورد . افاق با شوهرش در شیراز زندگی می کرد . برای گذراندن عید نوروز به تهران امده 

امده بودند . نه من روی خوشی از انها داشتم و نه انها از من .  بودند و ان دو دختر عمه خانم نیز که قبال به استقبال

 قرار بود برای اینکه تنها نباشم چند روزی تنگ دلم وراجی کنند و دائم زخم زبان بزنند .

خاتون مشغول پذیرایی شد . عمه فرنگیس خودش را سرگرم کرده بود و دخترک با زبا ن شیرین برای او بلبل زبانی 

ا کفتری که پدرش تازه برایش گرفته بود حرف یم زد . بهترین راه فرار برای اینکه خود را از این می کرد و ز

سکوت عذاب اور نجات دهم گرفتن ساقی از بغل عمه فرنگیس بود . دخترک را روی زانوهایم نشاندم . او که از 

نهایش جوید و محتویات دهانش را مکیدن اب نبات توی دهانش خسته شده بود . قورچ قورچ اب نبات را زیر دندا

قورت داد . طولی نکشید که از نگاه خیره ام خسته شد . خود را از زیر دستم بیرون کشید و به بیرون پنجدری رفت . 

 عمه خانم در حالیکه با بساط قلیان ور می رفت به طعنه گفت : 

و نوکر نداری جانم . اینجا نوکر و چاکر  دختر داداش کلفتت را روی جهاز اورده ای ؟ اینجا احتیاج به کلفت -

 داریم .

از حرفش بدم امد . احساس کردم که گلویم می سوزد با زخم زبان می خواهد نیش بزند لیوان شربتی را که در 

دست داشتم روی زمین گذاشتم و نگاهی به عزت انداختم که پایین پنجدری مثل مجسمه خشکش زده بود و مات و 

 مارت پر جالل و شکوه عمه خانم را تماشا می کرد . لبخندی زدم و گفتم : مبهوت ضیافت و ا

 عزت که کلفت نیست . راز دار و ندیمه من است که جای خاتون شما را می گیرد . -

 ناهید پکی زد زیر خنده و لب و لوچه ای باال و پایین داد و گفت : 

سیاه واهلل ادم عقش می گیرد نگاهش کند . باید کفاره داد واه ... واه .. خاک عالم !عجب ریختی . این چادر  -

 کی همچین دختری را به خاتونی می گیرد .

 ان وقت دستی تکان داد و عشوه ای امد و فوتی بیرون داد . 

 انهم ندیمه خصوصی . -
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شیفته وار این خونم به جوش امد مثل سماور درونم غلغل کردم . عزت که خیره به یک قاب سلطنتی مانده بود و 

گنجینه با ارزش را مثل یک نقاش هنرمند نگاه می کرد . یک لحظه انگار که اسمش به گوشش خورده باشد . نیم 

نگاهی به طرف ما انداخت و باز مشغول تماشا شد بی خیال و چشم و گوش بسته به اطرافش . بیچاره عزت مظلوم 

بود و در دنیای دیگر سیر می کرد . دلم برایش سوخت . قری به  نشسته بود . اصال حواسش به ما نبود از مرحله پرت

 سر و گردن دادم و در جواب دختر عمه عزیز گفتم :

وای دختر عمه چه حرفها یم زنید زشتی و سیاه بودن از صفات ادمی است فکر نکنم به عاقل بودن ربطی  -

 داشته باشد .

 گفت : ناهید هم نه برداشت و نه گذاشت با نیش و کنایه

خوب گفتید شما که اینهمه خوشگل هستید و سفیدی صورتتان به قرص ماه می ماند برای محض رضای خدا  -

 یک مثقال عقل ندارید چه برسد به این چادر شب .

و بعد هر دو از خنده ریسه رفتند در برابرنیش و کنایه های ان دو حیران و غضبناک بر جای ماندم . مستاصل شدم . 

ی خواستم انها را قانع کنم جوابی درازتر از زبانشان در استین داشتند . ول کن نبودند . دیگر طاقتم تمام شد هر چه م

. خواستم جواب ان دو را بدهم که از پشت عمه فرنگیس استینم را کشید و پلکهایش را روی هم گذاشت یعنی کوتاه 

. زبان نایهد از دشنه هم کاری تر بود تا سفیدی استخوان  بیا . چیزی نگو . حوصله داری .و به خواهش او کوتاه امدم

می نشست . ناگهان از شانس خوب یا بد من صدای گریه دختر تپل و مپل ناهید به هوا بر خاست که توی حیاط به 

زمین خورده بود یا اینکه از چیزی ترسیده بود . نایهد چاقو و میوه ای که در دست داشت زیمن گذاشت و دو دستی 

ر سرش کوبید .و ناله کنان دوان دوان از پنجدری به سراغ کودکش رفت . پشت سرش خاتون و افاق و فروغ روانه ب

 شدند . دخترک گریه می کرد و یم گفت : 

 از این تلسیدم لولو می خواست دستم را نیس بزنه . -

 می پرسید : ناهید دست انداخت دور گردن دخترک و بو سیدش و با همان لحن کودکانه از او

اخه ... چرا تلسیدی ؟ لو لو حق نداره تو را نیس بزنه . نازی نازی بیا عزیزم اب بزنم به صورت خوشگلت .  -

 دختر خوب که گریه نیم کنه .

دخترش را به طرف حوض برد . خدا را شکر گفتم که دخترش گریه اش را سر داد و گرذنه انقدر بحث را کش می 

ن رویم که هیچ وقت بروز نمی دادم اشکار کنم . عمه خانم هم انگار از جر و بحث و نیش و داد که باعث می شد ا

کنایه دخترانش نسبت به من لذت می برد و انگار از اینکه انها اینگونه مرا می چزاندنند کیف می کرد . یک کلمه به 

ید بعدا پوستش را بکنید نمی دانستم چه انها تشر نیم زد که بابا حداقل احترام میهمان را برای یک روز داشته باش

 نقشه ای دارد و چطور می خواهد در طول یک سال با من سر کند . هر چه بود پنیری بودم زیر کارد برنده و تیز او .

*** 

اندک اندک هوا رو به تاریکی نهاد و شب لحاف سنگین اش را بر پهنه اسمان کشید بعد از شامی که عمه خانم به 

رود من به راه انداخته بود از جمع انها جدا شدم و به ایوان امدم و تکیه بر نرده ها اسمان خیره شدم . برای افتخار و

خانه دلم تنگ شده بود برای اتاقم برای مادرم پدرم حنیفه شمس . حتی برای بید مجنون و گلهای ناز باغچه مان . ایا 

دم غیر از غریبی یک چیز ناشناخته دیگر را هم در یان خانه گم انها نیز دلتنگ من شده بودند یا نه ؟ احساس می کر
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کرده ام . دلم شور می زد . روی نرده ها خم شدم و زا درون تاریکی صحنه حوض را تماشا می کردم که عمه 

 فرنگیس لبخند زنان امد .

هش کردم نیم دانم چه شام خوشمزه ای بود . خاتون خان باجی بهترین سلیقه را درد پخت غذا دارد . نگا -

 این زن نازنین چرا هیچ وقت خنده از روی لبش پاک نیم شد .

 بلی خیلی خوشمزه بود مخصوصا دلمه برگ موش . -

 خب چرا ایستادی ؟  -

 دلشوره دارم یک نوع هیجان بیجا . -

 واه خاک به گورم عمه جان این چه حرفیه می زنی . بیا برویم اینقدر نفوس بد نزن . -

 نیم دانم ولی امروز به اندازه یک سال طول کشید . -

 اخر چرا عمه جان توی این خانه احساس غریبی می کنی یا گمان می کنی سر باری اره ؟ -

 نه عمه جان . -

 پس چی ؟! -

راستش را بخوایه کمی دلتنگ شده ام ولی غصه من بیشتر از این است که اب من با اینها توی یک جو نرود  -

 یدید چطور ادم را می چزاندند ؟. ند

برویم بیا برویم توی اتاق خواب من من که پیش تو هستم دل تنگی ندارد خانمم . غصه اینها را نخور فردا  -

 پس فردا می روند سر زندگی خودشان علی می ماند و حوضش بیا برویم عزیزم .

ن کرده بودند . عمه خانم لطف کرده بود اتاق بزرگی به دنبالش راه افتادم . تیو اتاق گوشواره پنجدری رختخواب په

روبروی پنجدری در اختیارم گذاشته بود ولی حال و حوصله تنهایی و رجوع به غم و غصه را نداشتم . کنار عمه 

فرنگیس ماندم . قرار بود چند روزی پیشم بماند مخصوصا با سفارش پدرم که به او گفته بود مرا تنها نگذارد و اگر 

 ی داشتم کمک حالم باشد .مشکل

کنار عمه فرنگیس اقباز خوابیدم . هنوز زمستان کوله بارش را جمع نکرده بود ولی حال و هوای بهار همه جا پیچیده 

 بود بوی بهار می امد او پرسید :

 امروز چطوربود ؟ -

 خوب بود . -

 می دانم حسابی دلتنگ پدر و مادرت شده ای . -

 بله خیلی . -

 ه نخور سرت را برگردانی از مسافرت بر می گردند .غص -

 خندیدم و بعد زا کمی فکر بخ یاد صولت افتادم که از بدو ورود نیدده بودمش .پرسیدم :

 راستی صولت کجاست ؟ -

 عمه فرنگیس برگشت و به رف من به روی دست راست تکیه کرد و گفت : قهر کرده است

 ؟ با کنجکاوی گفتم : قهر کرده است

 اره . -

 با چه کسی ؟ -
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 عمه فرنگیس تو جایش نیم خیز شد و لیوان ابی را زا باالی سرش برداشت و گفت : تشنه ات نیست ؟ -

بدون اینکه چیزی بگویم و جوابی بدهم لیوان اب را گرفتم و تا ته سر کشیدم و او جواب داد : با خان باجی  -

. 

را گذاشتم و به دنبال صدای بلند تشت کنار پاشیر . که ناگهان از حیاط تعجب کردم چرا خان بایج ؟ لیوان اب 

برخاست سریع به رف پنجره دویدم پرده را عقب زدم تشت روی یک نقطه تند تند به دور خود یم چرخید و گربه 

 ای گستاخ در حال فرار بود و اشپزخانه به حیوانی بدو بیراه می گفت . عمه فرنگیس گفت : چی بود ؟

گاهم را زا توی حیاط گفتم و برگشتم به رف عمه فرنگیس . یک تکه نور مهتاب پریده بود توی صورت عمه ن

 فرنگیس . یک طرف صورتش را روشن کرده بود .

 گربه بود .

 عجب دور ه زمونه ای شده . گربه ها هم زا رو رفتند . -

 رت پرسیدم :توی فکر رفتم چرا عمه خانم با صولت قهر کرده است ؟ با حی -

 حاال برای چه با او قهر کرده ؟ -

خان باجی اصرار دارد صولت باید هر چه زودتر ازدواج کند می گوید خیلی دارد دست دست می کند . باید  -

فکر چاره ای باشد اما صولت می گوید دلم نیم خواهد با دختری ازدواج کنم که کم سن و سال باشد و به درد 

می گوید من با دختری ازدواج می کنم که بتوانم با او مشورت کنم کمک دردم باشد بتوانم با  عروسک بازی بخورد .

 او دو کالم حرف حساب بزنم . 

توی حیاط دیگر خبری نبود . چراغ ها همه خاموش بودند . مهتاب توی اب حوض رقص ارامی داشت . نگاهی پاشیده 

هتاب بودم می توانستم همه جا سایه بیندازم . پرده را اهسته شده صورت عمه فرنگیس انداختم . کاشکی من هم م

رها کردم . نور مهتاب خودش را از رو یصورت عمه فرنگیس جمع کرد بیرون رفت و پشت پنجره پنهان شد . به 

 رف جایم برگشتم .

 حاال عروس کی بود ؟ -

 ام . انسی دختر ایران خانم یادت که هست . همسایه دیوار به دیوار خانه -

اهان یادم امد . به نظرم دختر خوبی بود . حقیقتا از خوشگلی ووجاهت لنگه نداشت خوب از پس اینها بر می  -

 امد .

 عمه فرنگیس در حالی که سعی می کرد بنشیند گفت :  -

ه کبین خودمان باشد این زن گرفتن صولت شده دردسر پروین . دیگر ابرویی برایم نمانده . اخه می دانی  -

من واسه شده بودم . خواستگار من بودم . من دختر را معرفی کرده بودم . خان باجی امد دختره را دید و پسندید . 

خوشش امد از دختر ه چقدر تعریف کرد . چقدر قربان صدقه اش رفت . به من گفت به خانواده دختر بگویم دختر 

ساده هم رفتم به ایران خانم گفتم انها هم که از خدایشان شما را پسندیده ایم . حاضر باشند انگشت بیاوریم . من 

بود گفتند قدمشان روی چشم . منت یم گذارند . و کلی تعارفات . یک ماه گذشت و خبری نشد . هر چی به خان 

باجی گفتم خواهر خانواده دختر منتظر شما هستند هر چه زودتر کارا تمام کنید . گفتم به خدا زشت است . چرا 

یا پیشنهادی نمی دهید . اینوری رسمش نیست . ها ... خودت خوب می دانی که اگر اسم دختری را برای حرفی 

پسری ببرند بعد خبری نباشد مردم هزار جور حرف از زیر سنگ برای دختر در می اورند اما خان باجی از یان شاخه 
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شده بودم قاصد دو رف . اخر سر خان باجی به ان شاخه می کرد هی قضیه را خالصه جوری می پیچاند . این وسط من 

گفت به خدا من که حرفی ندارم دختر از نظر من قبول است . مردم پسند است پاکیزه خانه داریست . بی قر و عشوه 

میدانی این صولت است که رضا نمی دهد . سر وا می زند . می گوید من حاال زن نمی خواهم فرصت زیاد است . 

زار شرمندگی و زحمت رفتم خانه ایران خانم . گفتم که خان باجی زیرش زده است . اقای داماد وارفتم به ناچار باه

رضایت نیم دهد . تصمیم ندارد ازدواج کند . وقتی این حرفها را به او می گفتم گوشت بدنم اب شد . نیم دانی ایران 

د و به روی خودش نیاورد . وانمود کرد خانم چه عکس العملی داشت . چقدر ناراحت شد ولی بنده خدا بزرگواری کر

چیز مهمی نیست اما به یکی از زنهای همسایه گفته بود مگر دخترمان را از سر راه اورده بودیم یا کوزه خالی بود که 

زا بام بیفتد که اینها با ما اینور رفتار کردند . اگر دختر ه را نمی خواستند از همان اول می گفتند . دیگر جلوی ادم و 

عالم ما را خوار و کوچک نمی کردند . خودشان امدند و دیدند پسندیدند بعد زا یک ماه می گویند ما دختر نمی 

خواهیم واال حق با انهاست . من نمی فهمم این پسره را جادو کرده اند که هر بار یک جور دبه در می اورد یا اینکه 

 چیزی به خوردش داده اند که ... 

 گفتم : شاید خان جوان دیگری را زیر سر دارد یا اینکه کنج دلش شیفته کسی باشد .از سر عنه و شیطنت 

 عمه فرنگیس پوزخندی زد و با تمسخر زیاد گفت : 

نه بابا تو دلت خوشه از این زرنگی ها ندارد سرش تو الک خودش . حتی به خودش اجازه نیم دهد . مفتون  -

 باشه چه برسد به اینکه عاشق بشود .  فریبندگی یک گل بشود که ادم دلش را خوش

 روی دست چپ تکیه دادم و به سوی او چرخیدم . -

 نیم خواهم فضولی کنم ها ..... اما وای به حال کسی که با صولت زادواج کند . -

واه عمه جان جوان به این خوبی . مگر چه عیبی دارد جوان به این رعنایی . چشم پاک و دست و دلباز . همه  -

در ارزوی داشتن چنین مردی هستند درسته از ازدواج فعال طفره می رود ولی من او را می شناسم حتما این میان 

 چیزی هست که سر باز یم زند . 

 خنده شیطنت امیزی زدم و نگاه مشتاقم را از صورت او گرفتم و جواب دادم : -

 که باشد حریف زبان ناهید و فروغ نخواهد شد .نه به خار صولت من اشنایی زیادی با صولت ندارم ولی هر  -

 عمه فرنگیس که تاره متوجه حرفم شده بود لبخندی زد : -

اه نگو. راستی گفتی زبان ان دو مثل شمشیر شمر می مان د . مخصوصا نایهد بیست سال بیشتر ندارد اما  -

ه می مانند . خدا همچین عروسی را نصیب زبانش ماشاءا.. حکم یک زن نود ساله را دارد همچین حرف می زند که هم

گرگ بیابان نکند با ان زبانی که دارد طاهره خانم مادر شوهر ناهید چند هفته قبل امده بود به خان باجی گفته بود 

خانم فخر السادات به تریش قبایتان بر نخورد واال اب ما با ناهید خانم تو یک جوی نیم رود . با ما سر ناسازگاری یم 

د . بی ادب است وری رفتار یم کند انگار من و خواهر های عنایت ا.. خان کلفت او هستیم . بزرگی گفتند گذار

کوچکی گفتند اینطور که نیم شود خان باجی در جوابش گفته شرمنده ام . ناهید بچه است نادان است طاهره خانم 

صد نفر را یم برد لب چشمه تشنه بر می هم در جوابش گفته . ناهید بچه است ؟ نادان است ؟ چشم بد بدور . 

گرداند . خان باجی از شدت شرم سرش را پایین انداخته و گفته . محض خاطر شما با او حرف یم زنم بخاطر گل 

 روی شما هم که شده حتما به او گوشزد می کنم شما به خانمی خودتان ببخشید جوان است و خام .
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گفتم : شاید تقصیر اقا عنایت ا... خان است . نباید نسبت به مادر و  با دلسوزی به خاطر مادر شوهر ناهید -

 خواهرانش بی احترامی کند . 

عمه فرنگیس با حرص گفت : قربان قدت بروم پروین جان . چه حرف ها می زنی . ناهید سالم و علیک  -

ین اقا عنایت ا.. خان را معمولی به زور کف دست مادر خودش و شوهرش می گذارد چه برسد به مادر شوهرش همچ

توی مشت دارد که نمی گذارد اب از درز انگشتانش خارج شود . اقا عنایت ا... خان توی فامیل به زن ذلیلی مثل شده 

ناهید از همان اول گربه را دم حجله کشت و اب پاکی را روی دست شوهرش ریخت . فقط کافی یک کالم زا دهان 

ش و خواهرشوهرهایش خراب می شود . به نظر من مرد باید انقدر جدیت داشته ناهید خارج شود دنیا بر سر مادر

 باشد که بتواند زن و مادرش را دریک کفه ترازو نگه دارد .

 اخر سر اهی کشید و گفت : بس است دیگر خیلی حرف زدم سرت را درد اوردم بگیر بخواب . -

 گیس کنار م خوابیده خوابیدم .پلکهایم را روی هم گذاشتم و با خیال راحت که عمه فرن

###  
صبح چشمانم را باز کردم کجا هستم ؟ اینجا کجاست ؟ چرا یان اتاق اینقدر سقفش بلند است ؟ چه کس یپرده ها را 

باال زده است ؟ باز خوابم می امد . در جای خود غلتی زدم و در بستر گرمم فرو رفتم و لحاف را روی سرم کشیدم . 

 بود که دستی روی شانه هایم حس کردم .لحه ای نگذشته 

 بلند شو عزیزم چقدر می خوابی نماز صبح قضا می شود . -

 بگذار بخوابم حنیفه . -

 حنیفه چیه . منم عمه فرنگیس پاشو عمه صبحانه خیلی وقت است حاضر است از دهان می افتد . -

 را ماالندم .تازه متوجه شدم کجا هستم در اتاق خود نیستم کسل چشمهایم  -

 بلند شو عمه جان زود وضو بگیر نمازت قضا می شود ها ... بلند شو دیگر تنبل خانم . -

 چشم عمه جان شما بروید االن بلند می شوم . -

او رفت توی حیاط و استینها را باال زد از حوض مشت مشت اب برداشت دستها را شست نیم خیز شد و  -

 وباره به اتاق برگشت .مسح سر و انگشت پا را کشید د

دست و رویش را با دستمالی خشک کرد و سجاده ابریشمی را روبروی پنجره قدی اتاق گسترد و به نماز ایستاد . با 

ارامش و طمانینه نما ز می خواند . کلمات را شمرده و زا ته گلو ادا یم کرد در دلم خندیدم . کی توی این صبح سرد 

 . اینهم تیو اب سرد حوض .  حوصله دارد صورتش را بشوید

و بستر ولی من هنوز تی "السالم علیکم و رحمته اهلل و برکاته اهلل اکبر اهلل اکبر  "عمه فرنگیس نمازش را تمام کرد 

بودم و خستگی و شب بیداری دیشب تنم را به بستر چسبانده بود . خاتون برایم اب اورد . همان جا در بستر صورتم 

اق گوشواره به پنجدری خیره شدم . عمه فرنگیس سجاده را جمع کرده و لب طاقچه گذاشته و به را شستم از در ات

 سوی پنجدری می رفت . انتهای پنجدری اشرف کلفت عمه خانم مشغول کاری بود .

ه رپنجدری خانه عمه خانم با سه لنگه در بزرگ به ایوان باز یم شد و از دو طرف پنجدری به اتاق کوچکتر یا گوشوا

محسوب یم شد و کنار هر اتاق نیز یک دخمه کوچک وجود داشت که صندوقخانه یا پستو نامیده می شد . در حقیقت 

 این پنجدری محور اصلی پذیرایی خانه عمه خانم بود و زا هر طرف دید داشت .
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شید نشسته دختر های عمه خانم با بچه هایشان عمه بزرگ عمه کوچک و خاتون کنار سماوری که غلغل می جو

بودند و خاتون تند تند چای می ریخت و دست انها یم داد . همه دور سفره حلقه زده بودند و صبحانه می خوردند 

ولوله انها و غلغل سماور و تق تق استکانها ادم را به اشتها می انداخت . بلند شدم و کنار سفره جا خواستم . عمه 

 نها پای سفره نشستم . خاتون چای ریخت و جلویم گذاشت . فرنگیس و افاق کمی جابه جا شدند ما بین ا

 بس ماهان خانم کوچیک . -

وای که چقدر گرسنه بودم . سریع لقمه یا برداشتم و مشغول خوردن شدم انگار که زا قحزی برگشته بودم احساس 

نشستن مسرت بخش بود خاصی داشتم . بین این شلوغی و ان هم خوردن غذا روی کف زمین و چهار زانو کنار سفر 

. دیگر ان مقرارت خشک وجود نداشت . مقررات و اداب فرانسوی و روسی . حتما پشت میز نشستن . پروین صاف 

بشین مثل یک خانم محترم و موقر اول از کارد استفاده کن بعد زا چنگال . سر یمز صبحانه فالن کن . بهمان کن 

شتم متوجه دیگران نبودم . حداقل اینجا یک خوبی داشت که مجبور به وگرنه مادرم ناراحت می شد . از ذوقی که دا

اطاعت از مقررات خشک و روسی نبودم . به حال خودم بودم . افاق که متوجه ذوق زیادم شده بود . لبخندی به گونه 

 زیبایش انداخت و گفت : 

 دختر دایی انگار صبحانه خیلی مزه می دهد . -

 م و در دهانم گذاشتم . با شادی لقمه دیگری گرفت

اره واقعا خوشمزه است . توی خانه ما سر میز صبحانه مقررات خاصی داریم که حتما باید به کار برده شود  -

 و گرنه مامان ......

 هنوز حرفم تمام نشده بود که ناهید پابرهنه میان حرفم پرید .  -

 معلوم است و گرنه با دهان پر حرف نیم زدی . -

نجویده افتاد توی گلویم و زهر مار م شد . سرخ شدم . به زور اب دهانم را قورت دادم تا بلکه لقمه  لقمه -

پایین برود مگر زهرماری پایین می رفت . عمه فرنگیس مشتی به کمرم زد باالخره لقمه از گلویم پایین رفت . های 

را برداشتم و یک قورت چای نوشیدم . سری تکان .... راه گلویم باز شد . نفسی از سر راحتی کشیدم . استکان چای 

 دادم اما چیزی نگفتم ولی او ادامه داد :

پروین جان مجبوری از کلمات فرنگی استفاده کنی و می خواهی کلمات فرنگی به رخ ما بکشی راحت باش  -

 داند خاتون است . چه عزیزم می دانیم اداب فرنگی را خوب یم دانی . اینجا تنها کسی که فرانسه و انگلیسی نیم

 معنی دارد مثل دخترهای لوس بگویی مامان . پاپا چقدر خودت را دردسر می دهی .

وارفتم انچه این دختر به دهان داشت زبان نبود به خدا نیش دراز ماری بود که مدام می لغزید و یم گزید . انچه 

داشتم که بخواهم کلمات فرنگی را به رخ انها خورده بودم حناق شد . و راه گلویم را بست . اصال چنین قصدی ن

بکشم . پس از کوره در رفتنم یک امر عادی بود . او داشت به من توهین می کرد و هر چه دلش می خواست می 

 گفت و حق داشتم از خود دفاع کنم . پرخاشجویانه بدون توجه به حضور بزرگترها گفتم :

ر اب ما تیو یک جوی نیم رود من هر چه کوتاه می ایم تو بیشتر قیام می کنی ببین ناهید احترام خودت را نگه دار انگا

. 

 نه دختر دایی چه ارزشی دارد اب خانه ما با اب خانه شما همجوی شود ما کجا و شما کجا . -

 و افاق کر کر خندید . عمه فرنگیس با کالفگی گفت : 
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د جان . هر کس دلش می خواهد مطابق با اداب و بس است دیگر چه معنی دارد جر و بحث می کنید ناهی -

 فرهنگ خودش صحبت کند . خدای نخواسته دختر دایی و دختر عمه هستید دشمن که نیستید .

 ناهید با لحن غلیظی با تمسخر گفت :

 من که چیزی نگفتم به سر کار علیه برخورد فقط خواستم ..... -

 لبکی کوبید و گفت :عمه خانم استکان لب طالیی را محکم روی نع

ال اله اله ا.... نایهد بس می کنی یا نه . یان چیه تو دهان داری دم به دم می گزی . تو هم شورش را در اوردی  -

 کم کر کر کن اول صبحی .

ناهید ساکت شد و فروغ از کرکر کردن افتاد . دلم خنک شد ناهید به پایم پیچیده بود و مدام ایراد یم گرفت انگار 

ه بود پیچکهای دور گیاه ریحان . حق دادم به مادر شوهرش که زا او گله داشته باشد . اصال احترام هیچ کس را شد

نداشت . زبانش را شالق می کرد و بی هدف می کوبید . لبخندی از سر پیروزی زدم و باز مشغول خوردن صبحانه 

بانیت خاب به خاتون گفت : خاتون یک چای بریز شدم . ناهید هم هیکلی چرخاند و زا سر سفره کنار رفت و با عص

 برای ساقی . مگر نمی بینی جان به لبم می کند ؟

 چشم خانم کوچیک بیا ساقی خوشگلم برایت چای بریزم !

دختر نایهد مظلومانه از خشم مادر پیش خاتون خزید و خاتون برایش چای شیرین کرد و لقمه درست می کرد و 

 دهان دخترک می گذاشت .

 *** 

دم ظهر موقعی که هنوز اذان نگفته بودند شوهران دختران عمه خانم یکی یکی امدند شوهر ناهید و فروغ هر کدام 

ماشین داشتند . عنایت ا... خان فولکس سیاه و شوهر فروغ شورلت . شوهر افاق هم با درشکه اجاره ای امده بود . 

به دست اوردن دل عمه خانم از یکدیگر پیشی می گرفتند . عمه  عمه خانم میان سه دامادش نشسته بود دامادها در

خانم از بین سه دامادش . داماد جدیدش را بیشتر زیر نظر داشت نگار تک تک حرکاتش را می سنجید . دامادها 

 شیکی از دیگری اقاتر . مخصوصا شوهر افاق . با ادب و سر به زیر اصال بیهوده نمی خندید . فقط گاهی اوقات چشم

به افاق که می خورد لبخندی می زد . باز به افاق به خاطر داشتن چنین شوهری حسودیم شد . باز در دلم غبطه 

خوردم یک مرد جا افتاده مرید که تظاهر نیم کرد انچه ذاتش بود نشان می داد . متین با کمال و با وقار . یک لحه 

و از هزار تیو وابستگیهایم نسبت به شمس خواستم لنگ چشمانم را بستم و هزار پاره ذهنم را جمع و جور کردم 

لنگان خود را بیرون بکشم . خود را متقاعد سازم که برای زندیگ با او ساخته نشده ام . من به این دنیا و این زندگی 

 دیفتعلق دارم که االن در ان هستم . به کسانی تعلق دارم که در اطرافم هستند . مردی استحقاق مرا دارد که همر

اینها باشد اما دیر شده و این زخم چرکین بیش از حد دهان باز کرده و کهنه شده بود موضوع به راحتی در ذهنم 

تجزیه و تحلیل نیم شد و روزنه ایمدی وجود نداشت که خود را زا عشق او خالص کنم . هر روز در کمال عجز و 

ی اوقات تصور یم کردم فراموش کردن او یک امر زبونی پی می بردم که بیشتر او را دوست دارم طوری که گاه

 محال است و بعید است شمس را فراموش کنم . 

 {215ص  -254}ص 

این چند روز یکه خانه عمه خانم بودم واقعا خوش گذشت . هر چند از نیش و کنایه هیا یان خانواده خالصی نداشتم 

 ولی احساس تنهایی نکردم .
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شان به خانه هیا خود برگشتند تا باز برای سال نو برگردند . افاق نیز با شوهرش برای دختران عمه خانم با بچه های

چند روز به خانه مادر شوهرش رفت . عمه فرنگیس هم خیال رفتن داشت . او چادر به سر افکند و پیشانی مرا بوسید 

 و خنده کنان گفت :

ان باجی باش او هم تنهاست . اگر حرفی زد نخود نخود هر کسی خانه خود . پروین جان مواظب خودت و خ -

 زیاد روی حرفش پافشاری نکن . هر چه می گوید بگو چشم .

گونه ام را بوسید و پیچه اش را بر سر گذاشت . چند قدم به دنبالش رفتم . اخرین پله برگشت و گفت : خیلی مواظب 

 خودت باش عزیزم .

 چند روز دیگر می ماندید .

 و هزار تا گرفتاری . گاهی سری می زنم تنها نباشی .  نه عمه دم عیده -

 قبول کردم و. او جانب خاتون رفت و با صدای اهسته به خاتون گفت : 

جان خاتون جان خان باجی مواظب پروین باش . نگذار بچه احساس تنهایی کند . وقت غریبی کند دلش  -

 هوایی شود پدر و مادرش نیستند احساس سر بازی کند .

 نه فرنگیس خانم مگر من یم گذارم به او بد بگذرد . -

سپس با همه خداحافظی کرد و از خانه بیرون رفت و با او نیز خوشی ها از جا پریدند . حاال دیگر توی این خانه به این 

اد لم افتبزرگی کسی نبود خالی خالی دیگر از ان همه شلوغی خبری نبود من بودم و عمه خانم . ناگهان هول وال در د

واقعا تنهایی را احساس کردم . غریبی را حس کردم . به رف در اتاقی رفتم که به من اختصاص داده بودند . درش را 

باز کردم . در چوبی اتاق به یدوار میخکوب شد قبال چمدانهایم را در اتاق جای داده بودند . با باز شدن در اتاق نور 

اتاق نشست . و اتاق تاریک روشن شد . بزرگ بود خیلی بزرگتراز انچه که فکر افتاب مثل دزد تیو اتاق پرید و کنج 

می کردم به اندازه تاالر خانه خودمان . انگار قبال با یک سلیقه و طبع دخترانه اتاق را اراسته بودند . تخت نسبتا 

محیط  تزیین شده بود و بزرگی گوشه اتاق به چشم می خورد که با تورهای اطلسی و تشک سانتی و با لشتهای ترمه

را رویایی و شاعرانه تر جلوه می داد بیشتر به حجله عروس بود تا یک تخت برای خواب .ابرویی باال و پایین بردم و 

 زیر لب غرولند زدم .

 اخه این اتاق به چه درد من می خورد کجایش به اتاق می خورد . عرضش یا طولش ؟ -

 ته بود و زا پله ها باال می امد . خندید و گفت : خاتون که دستهایش را به زانو گرف

این اتاق چطور است خانم جان . قبال اتاق خانم کوچیک بود حاال که او رفته است خانم بزرگ گفتند برای  -

مشا مهیا کنیم . همه چیزش مرتب و کامل است . البته ان تخت بزرگ قبال نبود . خانم بزرگ دستور دادند برای شما 

 ت چوبی را بسازند می دانستند عادت ندارید روی زمین بخوابید .این تخ

 دوری در اتاق زدم و خاتون که هر قدمی که من بر یم داشتم او هم گامی بر می داشت دنباله حرفهایش ادامه داد :

د ادم ز حتی پیانو هم دارد نیم دانید خانم کوچیک چه پیانویی می زد !! معلم سر خانه داشت وقتی پیانو می -

 از هوش می رفت . از بس قشنگ می زد هزار ماشاءا... جای بچه ام خیلی خالیست .

 به زور لبخندی زدم .

 ولی این اتاق بیش از حد بزرگ است خاتون . -
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نه خانم کوچیک اینجا که بزرگ نیست ؟ می خوایهد اتاق بغلی اش را بردارید ولی اگر من جای شما بودم  -

 تفاده یم کردم هم نور گیر خوبی دارد هم بیشتر مناسب حال شماست .از همین اتاق اس

 نگاهم به اتاقی افتاد که بردرش قفل زده بودند به ان اشاره کردم و گفتم : 

 ان اتاق چور است ؟ -

 کدام اتاق ؟ -

 همان اتاقی که بر درش قفل زده اند . -

 اتاق ترسید .خاتون چشمهایش را باز کرد انگار از نشان دادن ان 

 ان اتاق !! نه اتاق اقاست . هیچ کس حق ندارد به ان نزدیک شود . -

می خواستم کنجکاوی کنم اما حال و حوصله اش را نداشتم باالخره می فهمیدم . نباید زیاد فضولی می کردم  -

 . ددر ضمن منظورش از اقا صولت خان بود که حاال در خانه حضور نداشتند .

 ادامه داد : خاتون مجددا

 راستی خانم کوچیک برای کلفتتان چه کنم . کنار اتاق خودتان مستقر می شود یا اینکه . -

 با تعجب پرسیدم : عزت ؟ -

دستی بر پیشانی کوبیدم در یان چند روز بکلی فراموش کرده بو.دم سرم خیلی شلوغ بود بیچاره عزت دوباره 

 پرسیدم :

 او کجاست ؟ -

 اقا میرزا حمد کار می کند . توی مبخ نزد -

 وا... مگر من کلفت اورده ام در این خانه کار کند ؟ چه کسی گفته او کلفت است عمه خانم ؟ -

خاتون که از صدای بلند من هاج و واج مانده بود چنگی بر گونه هایش کشید و گفت : نه بخدا خدا مرگم  -

دیدم حیوانی تنهاست و یک جا کز می کند . گفتم برود مبخ بدهد خانم کوچیک . خانم بزرگ روحش خبر ندارد . 

 نزد اقا میرزا حمد کار کند . .

 ابرو در هم کشیدم .سریع بگو بیاد کارش دارم .  -

و زیر لب غر غر کردم و خاتون رفت و پس از چند دقیقه عزت سریع امد با دو دلی لب در اتاق ایستاد  -

 ود . نگاهی به اتاق انداخت و دهانش باز ماند تعجب کرده بود . انگار جرات نیم کرد وارد اتاق بش

 بیا تو چرا اینوری خشکت زده ؟ -

 کمی مکث کرد ووارد اتاق شد و با بی زبانی پرسید : -

 اینجا اتاق توست ؟ -

 بله . -

 خیلی بزرگ است . -

 اره خیلی بزرگ است از بس بزرگه ادم می ترسه وحشتناک است . -

الی که مات و مبهوت اشیاءدور و بر اتاق را نگاه یم کرد چرخی دور خودش زد و گفت : تا به حال خانه به یان در ح

 بزرگی ندیده بودم .

 بعد از سر افسوس کله یا تکان داد و ادامه داد :
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ضمن یکی و  ما در یک اتاق سه در چهار روی حصیر پاره زندگی می کردیم . انهم توی یک خانه همسایه داری . در

 دو تا هم که نبودیم شش و هفت نفر بودیم . 

 بدون توجه به ناله و افسوس های او پوزخندی از سر تمسخر زدم و گفتم : 

اینجا بزرگ است !! تو خانه ها و قصرهای بزرگ را ندیده ای من خانه هایی دیده ام به بزرگی یک قلعه  -

 رغ است .اینجا در برابر خانه اقا بزرگ شبیه النه م

ناگهان سایه ای از چهار چوب در بر روی خرسکها و فرشهای الکی افتاد . عمه خانم بود ا زوحشت خشکم زد . نیم 

دانم جمله اخر مرا شنید ه بود یا نه . اما به وضوح غضب در چشمانش دیده می شد . عزت از اتاق بیرون دوید . عمه 

 خانم با اوقاتن تلخی گفت :

 شت امد یا نه ؟از اتاقت خو -

تا ان موقع سرم به سوی عزت بود که زا در بیرون یم رفت . سرم را برگردانم و به چهره او نگریستم . حس ششم 

 می گفت که یان حضور به عنوان خوش امدن و یا نیامدن من از اتاق نیست بلکه می خواست اولتیماتوم بدهد .

 ای بد نیست . -

 از او خواستم که بنشیند اما او همانطور ایستاده بود . سپس با حرکات چشمان و دستها

 ای معنی بد نیست چیه ؟ -

 هیچی عمه خانم . -

خوشم می اید با تمام عیبهایی که داری حرفهایت را رک و پوست کنده می زنی . بابت نظر دادنش چیزی  -

 نگفتم و او باز گفت : 

ت بگو به من بگویند در ضمن پرده ها را یان موقع روز بکش اگر کم و کسری داری به خاتون بگو یا به عز -

 رفت و امد نامحرم بیشتر است گوشت با من است یا نه دختر ؟

 بله گوشم با شماست . -

بعد تمام پرده ها را کشید . اطلسی و تور زیر بودند و روی پرده های مخمل با گلهای درشت و زیبا اویزان  -

 ت :بود . اندکی مکث کرد و گف

 وقتی می خوایه زا حیاط و یاوان گذر کنی چادر روی سرت بینداز انجاست روی تخت . -

سری از روی احترام و ادب تکان دادم و در دلم خندیدم . چادر روی سرت بینداز . اصال و ابدا بمیرم ی این پارچه 

 مزخرف را سر نمی کنم .

ایی که در مورد من داشت حداقل عزت را جزء رده خاتون اولتیماتومش را داد ورفت . خوشحال بودم با نظر ه

 حساب کرده . نیم گفت کلفت نوکر و چاکر .

 عزت هم کنار من ماند همیشه سعی می کردم در ان خانه احترامش را بگیرم مبادا بی حرمتی به او بشود .

ه فرستاد و زا سمنوی نذری که عید نوروز داشت فرا می رسید عمه خانم برای دخترهایش به یمن سالی خوب . سبز

 پخته بود برای همه فامیل داد .

نوروز که امد . سفره یا انداختند از این ور تا ان ور اتاق . وسایل هفت سین را چیدند . سفره هفت سین خانه عمه 

 عدان و اجیلخانم خیلی بزرگتر و پر تجمل تر از خانه خودمان بود . داخل سفره را از ظرفهای قیمتی تا ایین و شم

های خوش خوراک به چشم می خورد جای انگشت گذاشتن نبود همه ساکت دور سفره نشسته بودند و به انتظار سال 
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نو پشت سر سال کهنه توی دل دعا می خواندند و خنده گلچین لبهایشان بود تا سال نو را با خنده و شادی شروع 

یگوش به مایه زل زده بود و هر ان مواظب بود تا یکی از ماهی ها به کنند . تنها ساقی دختر نایهد بود که مثل گربه باز

بیرون پرتاب شود و او خیز بر دارد و انها را بگیرد و ماهی ها نیز تیو تنگ بلوری جست و خیز می کردند و ارام و 

 قرار نداشتند و از نشاط و شادی تا لب کنگره ظرف باال می امدند .

ه خانم باالی مجلس نشسته بود و زمانی که طبلها در شهر به صدا در امدند شروع کرد به باالخره سال تحویل شد . عم

خواندن چندی از ایات قران . سپس شوهر فروغ طبق رسوم دیرینه سر سبزینه ها را چید و عمه خانم در مشت هر 

وسم بروم رویش را بب نفر کوچک و بزرگ یک سکه طالی پهلوی عیدی نهاد . نوبت به من که رسید دلم نیم خواست

و بعد سکه ای ناقابل به منت کف دستم بگذارد و بگوید سال نو شما مبارک . اما وقتی چشمان مشتاق دیگران 

مخصوصا ناهید و فروغ را دیدم که به اندازه یک پیاله باز شده و منتظر بودند ببینند من چه چیز از خانم جانشان 

عمه خانم بروم . کنار پایش که چهار زانو نشسته بود و دو زانو نشستم بر  عیدی خواهم گرفت . مرا واداشت تا نزد

حسب رسوم این خانواده که بزرگ خانواده می نشست و یک یک افراد می امدند و دستش را یم بوسیدند و عیدی 

ار مادر ر کنیم گرفتند عمه خانم دستش را جلو اورد تا ببوسم نگاهی به چشمان میشی اش انداختم ارزو کردم کاش د

و پدرم بودم و بر سر هفت سین خانه خودمان سال نو را شروع می کردم و مجبور نیم شدم دست او را ببوسم . 

دستش را به اجبار گرفتم و بی رغبت بوسیدم . عمه خانم پیشانیم را بوسید . سپس مشتم را باز کرد و پنج سکه کف 

ن اینکه محبتی نشان دهد دسته ای از مو های طالیی مرا گرفت و دستم گذاشت . چرا اینهمه ؟ تعجب کردم . او بدو

بلند گفت : تو یک ساداتی . من خوشحالم امسال سر سفره هفت سین خانه من سال را شروع کردی . احترام و عزت 

 سادات و فرزندان پیغمبر واجب است .

ز جایم بلند شدم . وقتی به ناهید و فروغ رسیدم بار دیگر میان پیشانیم را بوسید و موهایم را رها کرد . بدون تشکر ا

. جرینگ جرینگ صدای سکه ها را در اوردم تا از ته بسوزد ان دو نیز از حسادت مثل انار رسیده در حال ترکیدن 

 بودند . چقدر خوش داشتم این دو جان به لب کنم و حرصشان را در اورم .

 *** 

م رفتند . از همان ساعت اول خیلی شلوغ بود لحظه ای نبود . پنجدری خالی دید و بازدید شروع شد همه یم امدند و ی

بماند . ولی ان سال برای من رنگ و بوی سالهای پیش را نداشت . عیدی که ایام من بود و ایامی که تولد مرا مادرم با 

ر خیره می شدم . دیوارهایی بهترین میهمانیها برگزار می کرد . حاال هیچکس به یادم نبود و من داخل اتاقم به دیوا

 که به نظرم بلند می امدند و هر چه نگاهشان می کردی باالتر می رفتند و در ان خانه شبیه به هیوالیی می شدند .

خالصه اینکه همچنان امد و رفت ها به همین منوال ادامه داشت تا روز دوازدهم که دوباره همه توی خانه عمه خانم 

صمیم می گرفتند که فردا کجا برویم . یکی می گفت برویم شمیران . باغ فالنی . یکی می جمع شده بودند . همه ت

 گفت اشون فشم . دیگری می گفت می رویم دهکده کن .شوهر ناهید گفت : می رویم باغ حاج نصرا....

یی در ناهید چشم هایش را ریز کرد و گفت : نه انجا که دور است جای بهتری سراغ نداشتی . حداقل جا -

نظر بگیرید که به رفتنش بیارزد . راهش خایک و ناهموار است . سیزده بدر پارسال هم نصف جان شدیم تا به باغ 

 حاج نصرا... رسیدیم .

وقیت دیدند تصمیم و فکرشان به جایی نرسید . فروغ زیر چشمی نگاهی به من انداخت و گفت : برویم باغ  -

 ته ایم . البته اگر پروین خانم اجازه بدهند .عروس چند سالی است که به انجا نرف



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – شازدهعشق 

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

 

1 0 9  

 

برق شادی از شنیدن نام باغ عروس در چشمان همه درخشید ولی انگار در اظهار تردید داشتند از سر لج  -

گفتم : نخیر دور انجا را خط بکشید . هیچ کس حق ندارد به انجا برود به حاج علی سپرده ام در باغ را به روی هیچ 

 .کس باز نکند 

ناهید گفت : وا چه بخیل . یم ترسی باغ را درسته بخوریم . حقا که اخالقت عین اقابزرگ یکدنده و لجباز  -

 است . 

 عمه خانم چشم غره ای به ناهید رفت و گفت: -

 دختر چه کاربه مرده داری . عوض ذکر و صلوات فرستادنت . -

 ت جرو بحث اوج بگیرد گفت : عمه فرنگیس که همیشه خود را فدا یم کرد و نمی گذاش

 اینکه اینقدر جر و بحث ندارد . فردا می رویم باغ بهجت اباد . -

همه موافقت کردند . کوله بار ها بسته شد و از لوع صبح روز سیزدهم عید بارهایی که قرار بود به باغ بهجت اباد 

باغ عمه فرنگیس در جای خوش اب و هوا یی قرار  ببرند . اقا خان و چند نفر دیگر از کلفتها و نوکرها جلوتر بدند .

داشت . هوایش دلپذیر و تعداد زیادی کندوی عسل دیده می شد . زمین زیر بستر گل می لغزید و چمن ارامش 

 زیبایی به یان بستر می بخشید . هوا لطیف و خنک و همه خشنود از چنین مکانی که قدم به ان گذاشته اند .

توت تخت گذاشتند و بساط را پهن کردند . اشپزی اورده بودند که مشغول تدارک ناهار کنار چند درخت بزرگ 

ظهر بود و گوشتهای کبابی را تند تند به سیخ می کشید . اولین کاری که کردند همه جمع شدند و سبزه ها را به اب 

مشغول کار خودش شد . همه دادند و دعا کردند که سال سال خوبی باشد و بال از سرشان دور شود . بعد هر کسی 

خوش بودند به جز من که بین انها غریبه بودم تنها یودم . دختر های عمه خانم هر سه به اتفاق دو دختری که از باغ 

همسایه امده بودند . مشغول بودند . اقا خان زیر درخت بهار نارنج بزرگی چادر پهن کرده بود و خود با هیکل بلند و 

ت تا شکوفه های بهار نارنج را بتکاند هر یک از دخترها گوشه ای از چادر را گرفته و مثل درشتش باالی درخت رف

گل افتابگردان دور درخت حلقه زده بودند . اقا خان با هر لگد زدن به تنه و شاخه های درخت انبوهی از شکوفه های 

لگد اقاخان چادر را پس و پیش می کردند بهار نارنج را سوی چادر سرازیر می کرد و دخترها سرهایشان باال و با هر 

 و گهگاهی به حرف یم امدند . 

 اقا خان این شاخه شکوفه بیشتری دارد . همانی که باالی سر ته . این شاخع نه ان شاخه . -

 اقا خان اقا خان بیا پایین از ان باال نیفتی شکوفه ها له می شوند. -

ایشان بیچاره را عاصی کرده بودند خاتونها هم انگار تازهد به یکدیگر مدام سر به سر او یم گذاشتند و با شوخیه

رسیده بودند . دور هم نشسته و بساط اجیل و میوه شان به راه بود . از خانه هایی که در ان کار یم کردند حرف می 

 زدند و دلشان خوش بود که حداقل این روز از امر و نهی خانم بزرگ و نق و نوق انها راحتند .

 وقیت عمه فرنگیس تنهایی مرا دید . غریبی مرا دید که اینچنین سر در گریبان دارم . گفت :

بلند شو برویم انتهای باغ چشمه کوچکی را نشانت بدهم یک گنج حیاتیست . ابی شیرین تر از عسل دارد .  -

ه اکر او نبود همان روزی که به خان بلند شو اینقدر احساس تنهایی نکن . بلند شو دختر جان از یا ناب و هوا لذت ببر

عمه خانم امده بودم نفله شده بودم . از پیشنهاد او استقبال کردم و تا باالی باغ از میان درختان و جاده نسبتا باریک و 

طویلی من و عزت و عمه فرنگیس دویدیم . این گوشه باغ به قدری دور افتاده و پیچ پیچ بود . که به چشم هیچ کس 

. به خاطر هیمن دست نخورده باقی مانده بود . از تشنگی هر سه کنار چشمه هن هن کنان زانو زدیم . خم  نیم امد
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شدم و مشتی اب به صورتم پاشیدم . اب پاک و زالل از زیر تخت سنگی می جوشید و با عطر و بوی دل انگیزی که از 

ز کالبد می پراند . از ال به الی سنگها بوته ها ی گیاهان و گلها در فضا گسترده بود انسان را مسخ یم کرد و روح ا

خاک شیر مثل علف هرز روئیده بود کمی ان طرف تر از چشمه کنار درخت مجنون پیری بوته های گل قاصدک با 

نسیم بهاری تکان می خوردند . روی چمن نم خورده دراز کشیدم . چشمانم را بستم و در دل نیت کردم هر چه 

 م . سپس چمن گره زدم . عمه فرنگیس کنارم امد . زودتر شمس را ببین

 چه کار می کنی ؟ -

 {225ص  -211} ص 

 سبزه گره یم زنم . -

 حتما برای ارزوی خیلی بزرگی است . -

 خندیدم و گفتم . اره خیلی بزرگ . -

دگی کم دارد و خیلی دوست دارم بدانم چه ارزوی داری . دختری مثل تو و با یان موقعیت چه چیزی در زن -

 دنبال چیست ؟

 سکوت کردم و تو وقیت سکوت مرا دید گفت : -

 باشه زیاد کنجکاوی نمی کنم . -

کمی که نشستیم ناگهان اسمان تیره شد و رعد و برق اسمان را از هم درید . سینه اسمان را شکافت . باران تند و تیز 

اغ به گوش می رسید . هورا . هورا عمه فرنگیس گوشهایش شروع به ریزش کرد . فریاد شادی دخترها از ان طرف ب

را تیز تر کرد و گفت : ببین تو رو خدا صدای این ناهید بال از همه بلندتر است . ان وقت ما هم صدایمان را بلند 

امید  بهکردیم بلند تر زا انها . ولی ناگهان اسمان صدایش را حتی از ما بلند تر کرد و ما کمی زیر باران ایستادیم 

اینکه ریزش باران قطع شود ولی باز اسمان نعره کشید و هر سه خندان شروع کردیم به دویدن به سوی کلبه ها . مه 

بود و بخار و خاکی که از زمین بر می خاست . دخترهای عمه خانم بی پرواتر از ما زیر اسمان جست و خیز می کردند 

 فت ها به درون کلبه رفته بودند تا در امان باشند .. عمه خانم . خانم بزرگ ها . خاتون ها و کل

چند روز بعد سکوت مثل چراغ المپا سوسو می زد . دید و بازدید های عید تمام شده بود . تک و توکی می امدند و یم 

ش درفتند . افاق و شوهرش نیز به شیراز برگشته بودند . شوهر افاق اهل شیراز بود ولی بزرگ شده تهران . پدر و ج

زندیگ ایلی داشتند دوست نداشت در تهران زندگی کند . همیشه می گفت اب و هوای تهران دلگیر است . این شهر 

شهر جنجال و هیاهو است . دوست دارم در والیت خودم باشم . راست هم ئیم گفت وقتی تمام اقوامش در شیراز 

 م با او هم عقیده بود .زندیگ می کردند چرا او باید در تهران زندیگ می کرد و افاق ه

سکوت خانه باعث می شد بیشتر یاد شمس کنم . بیشتر یاد و خاره شمس در فکرم رخنه کند . بهترین موقع بود که 

به دیدار شمس بروم . سه ماه بود او را ندیده بودم خبری از او نداشتم . تنها امیدم او بود . تنها سر پناهم او بود . دلم 

. می خواستم به دیدارش بروم . ولی اگر عمه خانم مخالفت می کرد چه می گفتم ؟ چه بگویم .  برایش تنگ شده بود

به صراحت می دانستم دست کم عمه خانم از قضیه شمس بویی برده است . حتما پدرم چیزهایی به او گفته است و 

ختم به ضرورت کاری با یکدیگر گرنه مرا به خانه اش راه نمی داد چشم دیدن مرا نداشت . اخالقش را خوب می شنا

 روبرو یم شدیم . در مدتی که خانه او بودم کاری به کار یکدیگر نداشتیم .

 من دنبال کار خود بودم و او هم به دنبال کار خودش .
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ه ب دلم را به دریا زدم و خود را به دست تقدیر سپردم . مرگ یکبار شیون یکبار . یا یم گذارد بروم یا نیم گذارد . اما

خودم اطمینان دادم از رفتن من جلوگییری نخواهد کرد . برای چه جلوگیری کند ؟ حتما موفق خواهم شد . شال و 

کاله کردم . تصمیم خود را گرفتم و با قدمهای مصمم از اتاق بیرون امدم . خواستم اقا خان س.رچی را صدا بزنم ولی 

ای پخته و تیز از حرکاتم غافل نیست . خیلی خونسرد و بی تفاوت دیدم عمه خانم در ایوان ایستاده است و با نگاه ه

 راه یم رفتم و او با دیدن من که بی اعتنا و خونسرد اماده رفتن بودم گفت : 

 اقور بخیر سرکار خانم کجا تشریف می برند ؟ -

اهم به چند جا سر از زیر نقاب خونسردی ولی با دست و پای لرزان گفتم : به دیدن وکیلم می روم . می خو -

 بزنم . 

 دستی به کمر ش زد و روبرویم ایستاد .  -

 الزم نیست جایی بروی حق نداری بروی .  -

 چرا ؟ بریا جه عمه خانم ؟ -

چرا ندارد اینقدر با بزرگتر از خودت یکی به دو نکن . دختر نباید انقدر جعلق باشد بنشین سر جایت مگر  -

است ؟ برای چه دیگر یم خواهی بروی و ببینیش ؟ خدا را شکر که مباشر تمام حساب  مردک لندهور را عزل نکرده

و کتابهایت را در قبضه خود دارد و احتیاجی به ان مردک مزلف نیست . یان مردک یک القبا دنبال مال مفت می دود 

 پی خره مرده می گردد تا نعلش را بکند .

و ددر اخر به عنوان اتمام صحبت گفت : حق نداری بی اجازه انگاه مشتی فحش و ناسزا حواله شمس کرد  -

 من حتی به خانه عمه فرنگیس پا بگذاری .

مثل میخی که چکش بر سرش بکوبند در جایم فرو رفتم و در کمال عجز و زبونی پی بردم دیگر هیچ راهی ندارم . 

دست یابم . حاال عمه خانم نیز مانند همه چیز تمام شد . دیگر شمس بی شمس دریافتم دیگر نیم توانم به شمس 

پدرم حرفش را زده بود . من نیم دانم چه بدی از شمس دیده بودند که هر کس اسمش را یم شنید جن فراری از 

 بسم ا.. می شد .

با گامهای سست و لرزان به اتاقم برگشتم . در را بستم و پشت به در هیکلم را پایین کشیدم و چون کودکی هایم 

این جا هم راهی نداشتم تا او را ببینم . همه چیز خراب شده بود . خدایا مگر چه گناهی کرده ام که همه مرا  گریستم

زا دیدن او منع می کنند ؟ مگر ان بیچاره چه هیزم تری به انها فروخته بود . که همه او را به باد ناسزا می گرفتند ؟ 

می کردند . عشقم نسبت به او مثل اتشفشان بیشتر فوران می کرد و انگار هر چه اطرافیانم لجبازی و مرا از او دور 

گدازه های سوزانش بیشتر درونم را می سوزاند دلم می خواست دیگر در دنیا نباشم . بمیرم دیگر وجودی نداشته 

 باشم که همه بخواهند از وجود او دریغ کنم . سرم را به دیوار کوبیدم اخر چرا ... اخر چرا ... ؟

ورده و دلخور از همه جا چاره ای نداشتم جز اینکه باز صبر کنم . زجر بکشم و به خود امید بدهم تا موقع سر خ

 مناسب فرصتی بیایم . فعال گوشتی بودم زیر دندان انها . 

نیمه هیا شب از اتاق بیرون امدم تمام چراغهای خانه خاموش بودند . خانه در سیاهی خفته بود فقط سوسوی فانوسی 

ه روی ستون بلند ایوان اویزان بود محوطه کوچکی را روشن می کرد . فانوس را برداشتم و روی نوک پا زا ک

ساختمان اصلی بیرون امدم . ستارگان باالی سرم چشمک می زدند و ماه همچنان یمان ستارگان بی خیال ریو گهواره 

ز حدت گیجی بیهوده گام بر یم داشتم . بدون اش لمیده بود . فانوس را جلو گرفتم تا مسیر راهم روشن شود . ا
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اینکه بدانم می خواهم کجا بروم کمی راه رفتم ناگهان میان ان سکوت شب و خلوت بودن مکان . صدای اب شنیدم 

که از سوی اب انبار چک چک می کرد . سر به سوی اسمان بردم و ایه کشیدم تاریکی بیداد می کرد . فانوس را باال 

وشن تر شود . به اندازه ی دایره بزرگ روی زمین روشن شد . جغدی باالی سرم روی دیوار نشسته بردم تا فضا ر

بود و مدام جیغ می کشید و با چشمهای درشتش مرا می نگریست . شنیده بودم که اگر جغدی باالس سر کسی 

کردم . باز به راهم  بخواند شگون ندارد ولی برایم اهمیت نداشت اگر صدای زوزه گرگی هم می امد وحشت نمی

ادامه دادم اب انبار درست در باغچه هزار متری خانه عمه خانم قرار داشت و تمام مایحتاج اب این خانه از این اب 

انبار تامین می شد . جریان اب انبار ا باالی محله سر چشمه می گرفت . و به خانه عمه خانم می امد و زا انجا تا انتهای 

دیواری که به اندازه یک دایره کوچک باز بود خارج می شد و برای خودش ذپیش می رفت  باغ ادامه داشت و از

معلوم نبود تا کجا هر چه نزدیکتر می شدم صدای چک چک اب بیشتر می شد . کنار دهنه بزرگ و عمیق اب انبار 

ه دو ز صد پله می خورد شجاعانایستادم . نگاهی به ته اب انبار انداختم . تاریک تاریک خاموشی تا ته اب انبار بیش ا

سه پله پایین رفتم و در کنج سوم خزیدم . بغض گلویم را گرفته بود انگار یتیمی که پدر مادر نداشته باشد پاهایم را 

تا کرد م و در بغل گرفتم و سرم را خم کرده و میان دستان قرار دادم . دلم نیم خواست به ان ساختمان خراب شده 

به ته اب انبار انداختم موشها جیر جیر می کردند . از بس ناراحت بودم برایم فرقی نداشت چه برگردم باز نگاهی 

موجوداتی در اب انبار هستند اینقدر ناراحت بودم که یم توانستم برایشان شکلک در بیاورم . شده بودم سیندرالی 

وداگاه لنگه کفشم را در اوردم و ته اب انبار افسانه ها که مادرم قصه اش را بارها بارها برایم تعریف کرده بود . ناخ

انداختم . ارزو کردم که کاش موشها لنگه کفشم را ببینند و مرا نجات بدهند ولی چه خیال عبثی . چه خیالبافی خامی . 

 از فکر بیهوده ام قهقهه ای سر دادم . قهقهه ای از سر خشم و اضطراب کم کم افکار و خیالهای واهی به سراغم امد و

از ترس از اب انبار بیرون دویدم . بدون اینکه دنبال لنگه کفشم باشم لنگ لنگان موقع برگشتن به اتاقم صدای پچ 

پچ از سمت مقابل پشت درختچه ها به گوشم رسید . فکر کردم وهم و خیال است و زا تاریکی اب انبار خیاالتی شده 

و زنی بود که در ان موقع شب در تاریکی فرو رفته بودند زن  ام اما صدا اشنا بود . کلفتها نبودند صدای مرد جوان

تضرع کنان از مرد جوان خواهش می کرد و سواالتی می پرسید . درست حرس زده بودم عمه خانم بود که با اقا خان 

حرف می زد گوشهایم را تیزتر کردم و پشت درختچه ای پنهان شدم نور چراغ را پایین کشیدم تا پی به وجودم 

 رند .نب

 عمه خانم ملتمسانه پرسید :از صولت خبری داری ؟

 اقاخان با صدای کت و کلفتش گفت : نه به جان بچه ام خانم بزرگ من خبری از اقا ندارم .

قسم الکی نخور مرد. خدا بگویم چکارش کند این پسر را که از دستش قبضه روح شدم . من که می دانم از  -

که کجاست فقط به او بگو بس است دیگر برگرد خانه . پشت دستم را داغ کردم دیگر  او بی خبر نیستی و می دانی

 به خواستگاری بروم . بگذار برای همیشه چراغش خاموش باشد . حیف من که دل برایش می سوزانم .

 ا عذابچشم خانم بزرگ . به روی چشم . اگر او را دیدم به او یم گویم حاال شما بفرمایید اینقدر خودتان ر -

 ندهید اقا مگر بچه است ؟

کاش بچه بود هر چند بچه هم که بود نمی توانستم کنترلش کنم . در ضمن به او بگو تفحه ای که انقدر  -

 زاغش را چوب می زدی امد . دیگر چه یم خواهی مادرت نصف جان شد .
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ه مغزم فشار اوردم چه چیز می تواند نامفهوم حرف می زدند . از تفحه ای که عمه خانم حرفش را زده بود هر چه ب

باشد چیزی دستگیرم نشد واین بفحه برایم مجهول ماند . دیگر از اقاخان جوابی نشنیدم . اقا خان یک لحظه در 

تاریکی گم شد و عمه خانم اهسته خود را به پناه درختی کشید و همچنان خیره به تاریکی شب ساکت مانده بود 

 بل چشمان گریان عمه خانم گذشتم سریع به اتاقم برگشتم .معطل نماندم اهسته از مقا

شب بعد یکی دو ساعت پس از اذان مغرب و عشاء توی پنجدری نشسته بودیم هوا نسبتا خنک بود پنجره و درها باز 

 ز یبودند . خاتون مجمعه غذا بر رسر دست وارد شد . و مجمعه را مقابل من و عمه خانم گذاشت . بی میل با غذایم با

می کردم . اشتها نداشتم ولی یکی دو لقمه ای خوردم فقط به خاطر اینکه جر و بحث عمه خانم پشتش نباشد . نگاهی 

به عمه خانم انداختم . اشک در چشمهایش جمع شده بود حتما به خاطر صولت بود . با قهر کردنش جان به لبش 

ده بود . شام خوردیم و هر دو گوشه ای نشستیم . خاتون کرده بود . همانطور که مرا جان به لب و زندانی خودش کر

امد و سینی چای را روی میز کنار طاقچه گذاشت و باز به دنبال خرده فرمایش عمه خانم در خاموشی فرو رفت و از 

 مقابل چشمانم دور شد .

کرد به دم تکان دادن عمه گربه یا به هوای غذا تا دم پنجدری پیش امد و کنار در روی دو پای جلو ایستاد و شروع 

 خانم نگاهی به گربه انداخت و نگاهی به من . 

 پیشت پیشت گربه بی حیا باز که امدی .  -

گربه دمی تکان داد و با صدایش دل عمه خانم راب هر حم اورد این گربه از وقتی که من به این خانه امده بودم او 

نگید . با تکه نان و گوشتی که از من می گرفت اهلی و در این هم راهش را پیدا کرده بود یک پایش بدجوری می ل

خانه ماندگار شده بود . خیلی بد صفت و نا نجیب بود . از دله و دزدی توی خانه مثال شده بود با اینکه توی مطبخ 

ت حوض غذای سخاوتمندانه ای به او یم دادند و اقا میرزا حمد هوایش را داشت باز چشمش به مایههای ریز و درش

بود . خیره به طعمه اش ماهرانه پنجه به اب می زد و ماهی ها را به خیال امدن اب تازه به جلو می کشاند . به خاطر 

شکم حاضر بود خود شرا خفه کند . چند بار داخل حوض افتاده بود اگر چه زا اب می ترسید و احیانا اگر جایی قطره 

که مبادا خیس شود ولی وقتی می خواست ماهی بگیرد دست خود را با  ابی ریخته شده بود با پنجه پا راه می رفت

کمال بی پرویی بدون هیچ پروایی تا ته حوض فرو می برد . موقعی که تکه گوشتی یا غذای باب کیفش پیدا می کرد 

مئ مصر و از دسترس دور نگه می داشتند با سماجت تمام خانه را زیرو رو می کرد و یا مثل مجسمه گربه های اهرا

یک جا خشکش می زد و انگار نه انگار او یک موجود زنده است تا به موقع به مقصودش برسد و تمام خانه می 

فهمیدند که یان موجود زبل دنبال چیزی می گردد . خالصه اینکه ابروییی برای خودش نگذاششته بود هر چه این 

 تمیزی گرفت و به دستم داد .گربه را می راندند بیشتر می ماند .. عمه خانم لقمه تر و 

پاشو پاشو بده به حیونی ترا خدا نگاهش کن چه نگاهی می کند انگار طفیل از قحطی برگشته . خودت که  -

بخور نیستی در عوض این گربه یا که با خودت اورده ای به جای یک گاو غذا یم خورد . اقا میرزا می گفت تمام ته 

 ی باز گرسنه است .مانده هیا مطبخ را پاک یم کند ول

لقمه را گرفتم و کنار گربه ماندم تا غذایش را تمام کرد . برگشتم و دوباره ساکت سر جایم نشستم . عمه  -

 خانم ناله کنان تسبیح می انداخت و ذکر می گفت : اهلل اکبر . اهلل اکبر .
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بنای قدم زدن می گذاشت . بیهوده بی و گاهی اوقات نام صولت را با اه می برد . دلش شور صولت را می زد . گاه 

مقصد دور پنجدری می چرخید و گاه کنار یک طاقچه می ایستاد لحظه ای فکر می کرد و سری تکان می داد و دوباره 

 سر جایش بر می گشت . من روبروی او غمبرک زده بودم . ناگاه صدای ولوله و همهمه ای تو حیاط پیچید .

 بفرمایید اقا خوش امدید . -

 عمه خانم زیر لب نالید . -

می دانستم می ایی مادر می دانستم تا خبر را بشنوی می ایی . بی خیر نمانی پسر تو که مرا کشتی ببین  -

 چطور مرا عذاب می دهی بچه .

صدای پاشنه کفش های اربابانه اش که محکم به زمین می خورد و صدای خنده اش که با اقا میرزاحمد و نوکرها گرم 

 رفته بود نزدک تر می شد از پله ها باال امد و در استانه درب ایستاد .گ

 سالم هنوز اهل خانه بیدارند .  -

 عمه خانم شلیته بلندش را زا روی زمین جمع کرد و به طرف در دوید .

ی می ای سالم مادر فدایت بشوم کجا بودی ؟ چرا دلم را به هزار راه می بری . یم دانستم با شنیدن پیغامم -

 مادر ولی مادر با این ندانم کارهایت . داری زیر بخت خودت می زنی .

نیم رخ صورتش به طرف من بود ولی مرا نیم دید . خیلی هم جدی بود . قیافه ای داشت گرفته و تاریک  -

من  م یعنیچون چدن با صالبت . عین مرمری که به دقت تراشیده باشند بدون نقص . از حنجره سرفه ای بیرون داد

هم اینجا هستم و برای او اعالم موجودیت کردم به سرعت صورتش راب ه سمت من چرخاند و مخاطبش را نگاه 

کرد . نگاهش برای یک لحظه با نگاهم مماس شد. مرا که دید سرش را دزدید و زا در بیرون رفت و پشت در پنهان 

ون رفت . خوب او را می شناختم من و او یکبار دیگر با شد . فهمیدم برای چه خودش را عقب کشید و از پنجدری بیر

هم روبرو شده بودیم . به خاطر عدم حجابم . به خاطر سر عریانم بدون اعتنا نشستم . و با انگشتم ور رفتم انگار 

رد سکسی را ندیده ام . انگار او نیت اصال پشیمان شدم چرا اعالم موجودیت کردم . عمه خانم وقتی دید همانطور خون

 نشسته ام چارقد گل گلی را روی دامن انداخت و با لحن تلخ و گزنده ای گفت :

 روی سرت بنداز . اینوری خشکتت نزند مگر نمی بینی صولت ....  -

 با گشتاخی تمام حرفش را قطع کردم و گفتم : نیم اندازم امده که امده کور که نیستم . -

خار تو بیرون ایستاده می گوید تا پروین بی حجاب است من وارد  عمه خانم گفت : ای دختر پرو صولت به -

 پنجدری نیم شوم /

توی دلم گفتم به جهنم . خودت کم بودی حاال پسرت هم اضافه شد . کاش به خانه بر نمی گشت کاش برای همیشه 

 و زا پنجدری بیرون امدم وبا عمه خانم قهر بود ولی مسلما قبیح و دور از نزاکت بود که سماجت می کردم . برخاستم 

 گفتم :

 من یم روم به اتاقم ایشان راحت باشند .

چارقد گل گلی را هم همانجا گذاشتم و بدو از پنجدری بیرون امدم . بی معطلی کفشهایم را به پا کردم . سرم را نیز 

 تر دایی .بلند نکردم . که بگویم تو وجود داری ادم هستی ناگاه صولت سر به زیر گفت : سالم دخ
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بدون اینکه منتظر جواب باشد بدون کالمی دیگر وارد پنجدری شد . بدون اینکه مکث کند بی چشم داشت سالمی . 

جواب سالمش را قورت دادم . مادر و پسر داخل پنجدری شدند . عمه خانم در رابست . صدایش از الی در بخوبی 

 شنیده می شد که با ناله رو به او یم گفت : 

نبینی صولت کجا رفته بودی مادر خون به جگرم کردی اخر من چی بگویم از دست تو . حاال شام  داغ -

 خورده یا یا نه ؟

 بله خانم جان شام خوردم . -

 دلت خنک شد یا نه ؟ تحفه ای که منتظرش بودی زیارت کردی ؟ -

 ست .خانم جان می خواهی شروع کنی ها ..... من که گفته بودم حرف مرد یکی ا -

 ببینم چکار می کنی . یان گوی این میدان . -

 صولت خنده ای بیرون داد و خیلی مردانه جواب داد :  -

 محال است موفق نشوم من هر چیزی را که بخواهم به دست می اورم . -

ا چشم خاتون ناگهان خاتون را دیدم که از پله ها باال یم امد . زا تاریک شب استفاده کردم و پنهان شدم و دور ز

 یواشکی به اتاقم برگشتم باز تنهایی باز مراجعه به غم و دردی جانکاه .

روی بستر دراز کشیدم . تا نیمه های شب چراغ پنجدری روشن بود و مادر و پسر حرف یم زدند به تحفه ای می 

ه اشد ؟ صولت برای چاندیشیدم که دیشب و امشب از زبان عمه خانم شنیده بودم این تحفه چه چیز می توانست ب

گفت حتما موفق خواهد شد ؟ منظورشان چه بود چه چیز را می خواست به دست اورد ؟ با این فکر ها بود که خوابم 

 برد .

روز بعد ناهید . فروغ با اطالع یافتن از برگشت برادر برای دیدن او به خانه عمه خانم امده بودند . چه سر و صدایی 

نگار که صولت از سفر قندهار برگشته . عمه خانم از الهه صبح برای دختر هایش پیغام فرستاده راه انداخته بودند . ا

بود که اره . صولت خان برگشته است و قوم اجوج و مجوج بدون اتالف وقت سرازیر شدند . دو تا دخترهای ناهید 

ردند . پسر فروغ نیز که شیر خواره بود ارام و قرار نداشتند . از سر و کول صولت باال یم رفتند و خود شیرینی می ک

در اغوش صولت ارام خوابیده بود و گاه سینه کش خود را به اینور و انور می انداخت و عمه خانم با تشویق او را می 

 نگریست و می گفت :

 بیا مادرجان بیا یک قدم دیگر ا..... ماشاءا... بیا عزیزم .  -

 {235ص  -221}ص 

ه بین مادر مادر بزرگ و داییش سینه کش خود را جلو می راند و با زبان بی زباین سر و صدا می و کودک در حد فاصل

کرد . عمه خانم هم از کنار صولت عقب نیم رفت . شاید می ترسید فرار کند . مدام به کلفت و نوکر امر می کرد . 

ارد حتی بیشتر از دخترهایش . چند بار برای اقا فالن کنید . بهمان کنید . معلوم بود که صولت را خیلی دوست د

برایش اسپند دود کرد که مبادا پسر عزیزش را چشم بزنند . از عمه فرنگیس شنیده بودم . جان عمه خانم برای 

 صولت در می رود . هر چه بگوید بدون چون و چرا انجام یم دهد ولی نمی دانستم از کنارش تکان نیم خورد .

را بین انها سربا ر و طفیلی احساس کردم . فکر کردم بین انها مزاحم هستم . انها با  جمع انها را که دیدم خود

نگاههای سرد و بی اعتنا . انگار می خواستند از شر من خالص شوند . ناهید که هر وقت مرا می دید چشمهایش را 

 گفتم : ریز می کرد . سری می چرخاند و فروغ هیکل می گرداند انگار هوی انها هستم به عزت
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 برو به عمه خانم بگو پروین می خواهد به خانه عمه فرنگیس برود . -

 عزت رفت و خیلی زود برگشت .

 خانم بزرگ گفتند می توانی بروی اما با خاتون برو و با خاتون هم برگرد . -

های نیش دارشان را مثل اینکه عمه خانم هم بدش نمی امد به نحوی از جمع انها دور باشم . چه بهتر حوصله زبان

 نداشتم . هر کدام زبانشان از یدگری دراز تر بود و ماهرانه تر از دیگری ادم را می چزاندند .

 دو روز بعد وقیت دختران عمه خانم به خانم هایشان بازگشتند عمه خانم پیغام فرستاد به خانه برگرد .

بری از پدر و مادرم نداشتم درست دو ماه از رفتن چند روز بعد نیز گذشت تابستان کم کم نزدیک می شد . هیچ خ

انها می گذشت اما نه خبری نه نامه ای نه تلگرافی !انگار در فرانسه یادشان رفته بود دختری دارند انها نیم دانستند 

.  چه روزهایی بر من می گذرد و از شبهای دراز و زجر اورم اطالعی نداشتند .پنداری برای همیشه طردم کرده بودند

در خلوتم از انها شکایت می کردم و زا تنهایی خود انها را مالمت و سرزنش می کردم و دائما در یادداشتهایم از انها 

می خواستم که هر چه سریعتر برگردند ولی نامه هایم بی مقصد بودند چون ادرسی از خود نگذاشته بودند و اجازه 

وستان و اشنایان خبری یا پیغامی بگیرم . زندگی خاموش و ساکت ای هم نداشتم از خانه خارج شوم تا بتوانم از د

واقعا برایم مالل اور شده بود . در این خانه کاسه تنهاییم داشت لبریز می شد . تک و تنها صبح را به شب و شب را به 

لو بها تا ن به کصبح می رساندم نه سرگرمی نه دیگر از ان میهمانی های انچنانی خبریبود نه رقص و پایکوبی نه رفت

دیر وقت . نشاط و طراوت برایم مرده بود حتی صدای خنده هایم پشت پرده بود . تحرک در تنم سرد و بی رمق 

شده بود . در این خانه بزرگ دیگر فراموش کرده بودم چه کسی هستم . فقط دلم خوش بود که مرا در این خانه 

پروین السادات صدا می زدند اما چه خانمی ! دلم پر زا درد بود انهم خانم کوچک یا القاب گنده ای مثل خانم خانما یا 

چه دل پر دردی !! همه در اختیارم بودند هنوز کالمی از دهانم خارج نشده به انی حاضر می شدند . دست به سینه و 

انه در کر چابلوسحلقه به گوش فقط منتظر دستور بودند . مژه بر هم می زدم برایم کن فیکون می کردند . نوکر و چا

 برابرم کرنش می کردند و مثل جوجه اردک دنبالم می دویدند .

خانم کوچیک شربت شاتره با گالب . شربت عرق بیدمشک و کاسنی برای فالن اله بله اگر این را بخوری  -

 ری خیلیخوش برورو می شوی اگر ان را بخوری چاق می شوی یا الغر می شوی . اگر این شربت را صبح ناشتا بخو

 روی اعصاب تاثیر دارد .

و من با دیدن این همه پذیرایی و چابلوسی که تنها برای پر کردن محبت و جای پدر و مادرم عق می زدم . ازاینکه 

برایم دلسوزی می کردند . اتش می گرفتم تنها سرگرمیم در این خانه ان بود که ساعتها به نظاره می نشستم کجا می 

ه خانم را در بیاورم . گاهی اوقات وقتی از حیاط بدون حجاب رد می شدم نوکرها زیر چشمی توانم حرص و لج عم

نگاهی به من می انداختند ولی سرشان را بلند نمی کردند متعجب بودند کسی در این خانه بدون چارقد و چادر رفت 

تقاد می گرفت اما من با تمام قوا مسلح و امد می کند و عمه خانم با دیدن این صحنه ها عصبانی می شد و مرا به باد ان

می شدم و با این سمیرا کیس که با تمام جالل و شکوه فرمانروایی می کرد و اراده اش قوی بود به نبرد بر می 

خواستم اما اراده و نیرویش به اندازه من نبود . من پیروز بودم و دست اخر او را تو بیخ می کردم . در برابر او 

ستادم و جوابش را در کمال پرویی می دادم . انقدر جر و بحث می کردیم که او خسته می شد و مرا به گستاخانه می ای

حال خود می گذاشت ولی این وضع تا زمانی ادامه یافت که گل و سر سبد خانه صولت به خانه بر گشت و همه چیز 

 تغییر کرد .
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با فکر ارامی که دارم پیانو بنوازم . پارچه پیراهنی که  یک روز صبح از همان اوایل صبح سر حتال بودم . قصد داشتم

عمه خانم به خیاط خودش داده بود و چند بار خیاطش امده بود این پیراهن را به تنم اندازه زده بود و هزار بار عمه 

زخرف را م خانم گفته بود باید این پیراهن را بپوشی و چند بار به خاتون گوشزد کرده بود دختره هنوز این لباسهای

از تنش در نیاورده . به اصرار خاتون لباس را پوشیدم . از ان پیراهن های شلیته ای که خود عمه خانم می پوشید و 

پایین دمپاش چند چین داشت . خوشم امد احساس کردم لباس سبکی است پشت پیانو نشستم مدتی بود که پیانو 

وارد اتاق شد . امد کنار جعبه پیانو ایستاد . مدتی سکوت کرد تمرین نکرده بودم . شروع کردم به نواختن که عزت 

 و به پیانو نواختنم گوش داد و خندید .

 خوب پیانو می زنی ها . -

 چیزی نگفتم و باز نواختم او ادامه داد : اقا با شما کار دارد . -

 اقا ؟ -

 ها . -

 ان گزیدم .انگشتانم را از روی دکمه های پیانو برداشتم لبی به دند -

 اقا کیه ؟ -

 ارباب خان دیگه . -

 ارباب دیگر چه کسی است ؟ خان دیگر چه کسی است ؟ درست حرف بزن منظورت را بفهمم . -

 اقا صولت خان . -

البته همان اول منظورش را به خوبی فهمیده بودم . مردی غیر از صولت در خانه نبود که دارای چنین صفاتی باشد 

 تم تخم بدگمانی را نسبت به صولت در دل عزت بکارم . سر تا پایش را برانداز کردم و با اخم گفتم : فقط می خواس

دلم نمی خواهد هیچ وقت او را با القاب گنده ای مثل ارباب صدایش کنی تو اینجا کلفت و چاکر که نیستی  -

 او را با همان نام کوچک صدا بزنی کافی است . از سرش هم زیاد است . 

 دخترک از حرف من ناباورانه ابروئی کج و راست کرد و گفت : ها 

 خا یعنی چه بگو بله . -

 ها . -

 اِه باز که گفتی ها . -

 ببخشید پروین جان بعله . -

خندیدم همچین می گفت بله انگار پای سفره عقد نشسته بود . جعبه پیانو را بستم انگشت حیرت به دندان گزیدم 

ست با من داشته باشد هزار سوال به مغزم رجوع کرد ولی جوابی پیدا نکردم . ما دو تا هیچ وقت با چکار می توان

یکدیگر روبرو نشده بودیم و همین مساله را گنگ تر می کرد شاید خبری از پدر و مادرم داشت . شاید نامه یا یا 

 پیغامی داشت هر چه بود بی دلیل نبود . رو به عزت پرسیدم :

 کجاست ؟ صولت  -

 اشاره به مطبخ کرد و گفت :  -

پشت مطبخ توی همان اتاقی که رعایا و ارباب رجوع رفت و امد می کنند نشسته است . گفت به شما بگویم  -

سریع بیاید ارباب رجوع منتظر هستند نزدیک هر است هوا دارد گرم می شود عزت به دنبال کارش رفت . دم در 
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خود انداختم چه گستاخانه برایم پیغام فرستده بود . چور جرات کرده بود به من دستور اتاق داخل اینه نگاهی به 

بدهد !متفکرانه و سالنه سالنه به طرف پشت مطبخ به راه افتادم . افتاب نیم روزی تا وسط اسمان امده بود . هوا زیاد 

ایق مانده بود و عطر کهنه خاک تا یان داغ نبود . ابی را که دم ناشتایی پاشیده بودند هنوز روی خشت و سنگفرش ب

ور حیاط پر می کشید نفس عمیقی کشیدم و بوی نم خاک را با هزار اشتیاق بلعیدم . ماهی های درشت و قرمز حوض 

بزرگ باال پایین می پریدند و توی اب حوض و در خنکی اب به دیگران فخر یم فروختند . ناگهان خاطره یکسال 

شت و مرا در دریایی از تصورات غرق کرد . وقتی برای اولین بار با صولت روبرو شدم و پیش مثل بار از ذهنم گذ

خواستم با او اشنا شوم او چنان با برخوردش بر من نهیب زد چه غلطها که این کالم او همیشه اویزه گوشم شد . هیچ 

و ترسیده بودم که تا مدتی اوضاع و تنابنده ای جرات نکرد ه بود اینطور ی با من حرف بزنند . ان روز به حدی از ا

احوال خوشی نداشتم . از خود پرسیدم حاال چه ؟ ایا هنوز روی من نفوذی دارد ؟ ایا از او یم ترسم ؟ کمی در درونم 

به دنبال ترس گشتم . چرا باید پنهان کاری یم کردم و به خود دروغ می گفتم ؟ بدون اغراق از او یم ترسیدم و 

ا ان غیرت و حمیتی که او داشت اگر رگش را می زدی خونش بیرون نمی زد با نگاه مردانه اش حساب می بردم . ب

چنان حرف می زد که ادم را میخکوب می کرد . او یک مرد بود . ان هم چه مردی !یک مرد ایلیاتی . با غیرت . 

 مغرور چون کوه سخت لرزه به اندامم افتاد دو دل شدم بروم یا نروم ؟

خ ایستادم . اقا میرزاحمد تشت بزرگی را پر از سیب زمینی کرده بود و تند تند سیب زمینی های ریز و نزدیک مطب

 درشت را پوست می کند و در تشت اب می انداخت . با دیدن من از جایش بلند شد و با قد چنبروارش تعظیمی کرد .

 سالم خانم کوچیک وقت بخیر . -

داشتم با لبخند تصنعی و خشک سالمش را جواب دادم و او باز مشغول کارش شد  در حالی که تنم می لرزید و دلهره

. دوباره به فکر فرو رفتم . بر خود تشر زدم اصال چرا باید من بروم به من چه مربوط ؟ او با من کار دارد نه من با او . 

ست رفته ام را به دست چشمش کور دندش نرم خودش بیاید سراغم باید خودش می امد با یان فکر روحیه از د

اوردم و بر خود مسلط شدم . خواستم به طرف اتاقم برگردم اما عمه خانم باالی ایوان مثل بختک سایه انداخته بود و 

به من خیره شده بود با یددن او سعی کردم لبخندی بزنم . هر چند سایه انداخته بود و به من خیره شده بود با دیدن 

. هر چند خشک و تظاهر امیز . لبخندم را بی جواب نگذاشت او هم لبخندی سرد بر  او سعی کردم لبخندی بزنم

لبانش اورد . دوباره چرخیدم به سوی مطبخ عجب وضعی شده بود . حاال باید چه کار بکنم . چه کار باید می کردم ؟ 

اق پشت مطبخ و یم گفت برو قدمهایم قدرت جلو رفتن نداشت اما انگار یکی به زور مرا هل داد به سوی در ورودی ات

دیگر چقدر لفتش می دهی . بدون اینکه خواسته باشم در میانگاهی در ایستادم . یک لحظه فکر کردم من ارباب 

رجوع هستم و او ارباب . او خان است و من زیر دست . مودب بودم و او مغرور و بی اعتنا نگاهش پایین بود و با چند 

انگار ورود مرا ندیده بود مشغول کارهایش بود . دو تا تفنگ دو لول شکاری به  نفر دستک زیر دستش ور می رفت

شکل ضربدر باالی سرش مزین شده بود . احساس کردم خاتون شده ام و یا عزت و اقاخان سورچی که دست به 

م مثل م انداختسینه منتظر فرمان ارباب خود هستند و باید صبر می کردم تا او فرمانش را بدهد . نگاهی به دستهای

بید می لرزیدم . قلبم تند تند می زد داشت از جا کنده می شد . سعی کردم کنترل خود را نگه دارم و بر اعصابم 

مسلط شوم عرق سردی روی پیشانیم نشسته بود لزج و چسبناک و او در حالی که خیلی خونسرد و در عین حال بی 

 تفاوت دستک و دفترش را کنار می گذاشت گفت : 

 هنوز یادت نداده اند وقتی وارد جایی می شوی سالم کنی ؟ -
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انگار نه تنها کوچک و دستپاچه شده بودم بلکه حتی گیج به نظر می رسیدم تازه یادم امد که سالم نداده ام . خدای 

. لعنت  من خودم را خیط کردم . حماقت اخر کاری که نباید می کردم انجام دادم . همیشه یک جای کارم لنگ می زد

 بر من ولی او همانطور مصمم نشسته بود و مشغول کارش بود با دستپاچگی گفتم :

 س ... سالم . س ... ال.. م .-

نمی دانم او هم به رفتارم شک کرده بود یا نه ؟ متوجه لرزش اندامم شده بود یا نه ؟ هر کس جای او بود از خنده 

 د و چقدر سکوتش عذاب اور بود توی دلم گفتم : غش می کرد اما او حتی تکان نخورد . ساکت بو

 محض رضای خدا امرت را بگو و مرا خالص کن . -

همچنان چشمهایش را با سماجت خاصی به پایین دوخته بود . همیشه همینور بود اگر هم چشمهایش با دیگری 

ی تصور کردم که در چنگالش به مصادف یم شد . عاری از مهربانی بود . وقتی سکوت مطلق او را دیدم خود را اسیر

 طناب کشیده بودند . با مالیمت گفتم :

 صولت با من کاری داشتی ؟ حرفی داری بگو بیش از این نیم توانم منتظر بمانم . -

باز سرش را باال نمی کرد . همانور سرش پایین بود . و دسته های ورق را به شماره باالی یک پوشه یم گذاشت . می 

اطر چیست چرا سرش را باال نمی کند . به ضعفش خوب پی برده بودم . یب حجابی من باعث می شد دانستم به خ

 سرش را باال نیاورد . حداقل حربه خوبی بود تا نگاهش به چشمانم نخورد او گفت : 

 اینقدر عجله نداشته باش بیا تو . -

 نه صولت خیلی کار دارم . 

 گیرید .  همیشه همینطور با همه زود گرم می -

 چطور مگر ؟ -

 اخه مرا با نام کوچک صدا زدید ؟ -

از دستش کالفه شدم . بیش از حد لفتش می داد . طوری رفتار می کرد انگار از من نفرت دارد . پدر کشتگی دارد . 

ی خطاب مفکر می کرد با نوکر خود حرف می زند . به یاد شمس افتادم که با چه لخنی مرا با ضمیر تو و یا پروین 

کرد و اصال خجالت نیم کشید . دلم اتش گرفت . خاطرش دوباره در ذهنم افتاد . مالیمتش و اکنون در برابر برج 

 زهرمار نشسته بودم که دائم ایراد می گرفت . مدام خطو نشان می کشید :

ب یا ده ای مثل اقا یا ارباببین پسر عمه عزیز . من کلفت خاتون دده سورچی نیستم که بخواهم شما را با القاب گن -

 خان صدا کنم . فکر هم نمی کنم هیچ برتری نسبت به من داشته باشید تازه مجبور هم نیستم .

 با لحن امرانه ای گفت : -

 خوبه . خوشم امد . تعریفت را شنیده بودم اراده خوبی دارید . شهماتش را داری روی حرفت پافشاری کنی . -

 مه داد :سکوت کردم و او ادا -

من نخواستم با نامهای اضافی مرا خطاب کنی ولی احترام در بعضی مواقع الزم است انهم با افرادی که با انها  -

 برخورد نداری . ولی بعد زا این همه حرف گمان می کنم متوجه شده باشید که چرا احضارت کردم .

 بفهمم .نخیر . حس ششم انقدر قوی نیست که بتوانم علت احضار م را  -

 در حالی که مشغول کارهایش بود.دستش را زیر میز برد و پارچه لچکی مانندی را در اورد 

 بیا بگیر . -
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 این چیه ؟ -

 چارقد .  -

 تعجب کردم چارقد ؟ برای چه چارقد ؟ -

 می خواهم سرت را بپوشانی . -

 برای چه سرم را بپوشانم ؟ -

ی نامحرم هستند به خاطر اینکه همه زا نپوشاندن سرت در عذاب هستند به خاطر بخاطر اینکه اطرافت پر از مردها -

 اینکه من می خواهم .

با غیظ گفتم : به من چه که همه در عذاب هستند من نامحرم و محرم سرم نم یشود. دوست دارم بدون حجاب  -

 باشم .

زیباتر از تو وجود ندارد که هر دم با یک لباس فکر کردی با این لباسهای خوشگلت نوبرش را اورده ای یا اینکه  -

جلف ظاهر می شوی . در خانه یا که نوکر و مرد غریبه رفت و امد دارد این حرکات تو چه معنی دارد ؟ من که زا 

 کارهای تو سردرگمم .

فکار خاله این اپوف لباسهای نوبر . تو به این لباسها می گویی نوبر . لباس عهد بوق . تقصیر از لباس من نیست  -

 زنانه شماست که دیگر معنا ندارد .

بس است . خوش زبانی هم حدی دارد . توی این خانه جای این کارها نیست . صاف و پوست کنده بهت می گویم  -

 من خوشم نمی اید وقاحت را به جایی رسانده ای که نه در بند ابروی خود هستی نه به فکر ابروی ما .

 پسر عمه عزیز خوشت نمی اید می تواین چشمهایت را ببندی من اینجوری راحت ترم .چه خوب شد گفتی  -

 فریاد کشید : -

همه نیم توانند به خاطر تو در یان خانه چشمهایشان را ببندند و دوال دوال راه بروند مبادا گناهی مرتکب شوند و تو  -

 هر کاری دلت خواست انجام بدهی . 

فریاد کشیدنش رعشه بر تنم افتاد اما به زبونی خود مهلت ندادم و بیش از اینکه ترس و  لحظه ای خاموش ماندم از

 بیم بر من چیره شود بی پروا گفتم : 

 خواهش می کنم فریاد نکش من اگر بمیرم این پارچه مزخرف را سرم نمی کنم . -

 مجبوری ؟ -

 .مجبورم ؟ من حرف عمه خانم را گوش نکردم چه برسد به شما  -

بحث نکن . مجبوری حرف مرا گوش کنی . من کاری با خانم جانم ندارم در ضمن من چه ارباب این خانه باشم یا  -

 نباشم فعال تحت سر پرستی من هستی .

پوزخندی زدم و زا جایم بلند شدم که بروم . همچنین منم منم می کرد که انگار امیر ارسالن نامدار زا تاریخ پا  -

است شاید هم فکر می کرد ... اصال نمی دانم هر چه بود زورش به همه می چربید . کلفت و نوکر و بیرون گذاشته 

مادر و خواهر و رعیت و دهقان حتی ارباب و خان های دیگر حسابی جدا برایش باز کرده بودند و به چشم دیگری به 

او کیست ولی چنان غضبناک فریاد کشید  او نگاه می کردند . خوب اینهم یک جور ادم بود اما برای من فرقی نداشت

: 

 بنشین . -
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که عنان اختیار و اراده از کف دادم و بدون انکه بخواهم برگشتم سر جایم نشستم نمی دانم چه نیرویی مرا وادار می 

 کرد بنشینم . عصبانیت او یا شناخت قبلی که از او داشتم . سگرمه هایش درهم رفت . ذره ای احساس ترحم نداشت

. دو دستش را ریو میز عصا کرده بود و از شدت خشم نفس نفس می زد . سرم را پایین انداختم از پشت میز کارش 

به طرفم امد . شالق کلفتی به کمر شلوارش اویزان بود که نصفش فلز بود و نصف دیگرش چرم بهم بافته . برای رام 

الن این شالق را به تنم یم کوبد ولت و پارم می کند . کردن اسبش به کار می برد . با ان حالتی که داشت گفتم ا

 خشمگین جلو امد و چارقد حریری راب ه دستم داد . امتناع کردم و با حالتی ملتمسانه گفتم :

 من که به دین شما نیستم . من مجبور نیستم این چارقد را روی سرم بیندازم .  -

 بعد صدایم را بلند تر کردم .

 { 215 ص – 231}ص 

من به این تکه پارچه اعتقادی ندارم مسخره است . در ضمن من از رفداران کشف حجابم و یکی از معتقدان واقعی  -

 این موضوع هستم اگر نم دانید بدانید .

 خوش به حالت ! گناهت صد برابر شد . -

 برای چه ؟ -

موضوعی است ووقتش را برای چه فقط کافی است خانم جانم بفهمند که دختر خان داداشش طرفدار چنین  -

 اراجیفی تلف می کند خانم . ان وقت ببین چه قشقرقی به راه می اندازد .

 به اعتراض گفتم : مگر چه گناهی کرده ام ؟ -

پوزخندی از سر تمسخر زد و گفت : هیچی ولی تو مجبوری که یان چارقد را به سر کنی . چه اعتقاد داشته باشی یا  -

خانم محترم . شما به هر مسلکی و ائینی که هستی باش . باید این چارقد بی ارزش را ریو سرت  نداشته باشی .

 بیندازی .

ولکن نبود دست بردار نبود . حرف خودش را می زد . و من حریف او نبودم . اصال باید اعتراف می کردم تمام انرژیم 

تم گریه کنم از روی ناچاری چارقد را گرفتم و روی سر را از دستد داده بودم . نگاهم را به چشمانش دوختم و خواس

 افکندم . هر چه بود باالی سرم خیمه زده بود و زا سرو رویش غیرت می بارید . با بغض گفتم : 

 خوب شد ؟ -

 با مالیمت جواب داد : اهان .... االن خوب شد . -

بر من غالب شود و حرفش را به کرسی بنشاند . او پیروز شده بود و مرا زیر فرمان خود برده بود . او توانست 

برگشت و سر جایش نشست ولی من خشکم زده بود و فراموش کرده بودم کجا هستم زیر چشمی نگاهی انداخت و 

 گفت :

 حاال دیگر می توانی بروی . -

ونش که معلوم بود از ان جهنم بیرون امدم . اقا میرزاحمد به دیوار مطبخ تکیه داده و چپق می کشید و کیسه توت

یادگار دوره جوانیش بوده است پر شالش دور کمرش با یک قیطان کهنه نخ نخ شده اویزان بود . زیر چشمی با 

کنجکاوی نگاهم کرد . اعتنایی به او نکردم و به طرف پشت ساختمان ا ز طرف تاالر درختهای مو و بوته های اطلسی 

شم را به دست بیاورم . چارقد را از سر باز و به اسمان پرتاب کردم و بنفش و صورتی دویدم . نفسی کشیدم تا ارام

زیر لب ادایش را در اوردم . مجبوری . اطرافت پر از نامحرم است . همه نیم توانند به خاطر تو چشمهایشان را ببندند 
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دور بزنم و زا طرف به جهنم به من چه مربوط. موهایم را مرتب کردم و لی لی کنان خواستم ساختمان اصلی را  ".

اصطبل اسبها به اتاقم بروم که ناگهان صولت مثل جن بو داده در برابرم ظاهر شد . یک دفعه انگار کاسه اب داغ روی 

سرم ریخته باشند سی و سه بند بدنم به تکان افتاد . بند دلم پاره شد . رنگم مثل گچ سفید شد . دست مرا از قبل 

طرف ساختمان امده بودم او هم از طرف دیگر اصطبل امده بود . برق غضب نگاهش خوانده بود . وقتی من از این 

 مثل صاعقه روی صورتم نشست . خم شد و چارقد را از روی زمین برداشت .

 زرنگتر از شما هم پیدا می شود خانم . حاال بگیر و خوب سرت را بپوشان . -

 افتاده است کثیف و خاکی شده است .دوباره امتناع کردم و با تبختر گفتم : روی زمین  -

به طعنه گفت : بگیر ناز نکن . خاکی شده که شده. ما زا خاک هستیم و به خاک بر می گردیم حرفهیا دو پهلو می  -

زد . او هم مانند مادر و خواهرهایش حرف یم زد . نیش می زد انگار این خانواده در نیش زدن استاد بودند . چارقد 

 سرم انداختم و دم بر نیاوردم و او رفت دنبال کارش .  را گرفتم و روی

مدیت در حالت تخدیر گونه قرار گرفتم . سپس با اهی بلند پاهایم را توان بخشیدم و راهم را گرفتم و به سوی اتاقم 

رم دید به سرفتم و موقع رفتن به اتاقم عمه خانم را دیدم که ما بین دو ایوان به نظاره ایستاده بود وقتی روسری را 

لبخند مرموزی از روی لبانش گذشت انگاه ارام و با رضایت کامل به سوی پنجدری قدم برداشت . فهمیدم چرا در 

این مدت ایرادی از سر و ضع من نمی گرفت خوب به یان حقیقت پی برده بود که نمی توانم از زیر دست پسرش 

 فرار کنم .

مقابلش چارقد از روی سر بر دارم . گاهی اوقات سرکشی می کردم و  از ان روز به بعد دیگر جرات نمی کردم در

زمانی که نبود چارقد را از سرم بر می داشتم ولی زمانی که به یاد غیرت و صدای کوبنده او یم افتادم و بی رحمانه 

رم را می مورد خشم و هجوم او قرار یم گرفتم در کمال عجز و زبونی مجبور به اطاعت می شدم . ناخود اگاه س

پوشاندم و عجیب تر یان بود که همه جا بود . چشم باز یم کردی بدون تعارف ظاهر می شد . یک لحظه چشم از 

کارهایت بر نمی داشت . گاهی اوقات به او شک می کردم چرا اینگونه رفتار می کند . نکند به من شک دارد . اگر او 

هد تحت امرش باشم تسلیم شده ام . دیگر برای چه هر لحظه ارباب است من که او را پذیرفته ام . اگر می خوا

کارهایم را زیر نظر دارد . تنها جایی که زا دست او امان داشتم اتاقم بود که اگر از غیرت و تعصب خود شرم نداشت 

 حتما می امد توی اتاقم چمباتمه می زد .

من خوایم نبرد . در دل به صولت هزار بار ناسزا شب هر چه تقال کردم نتوانستم بخوابم مار گزید خوابش برد ولی 

گفتم حاال دیگر او هم برایم قد علم کر ده بود و زخم زبان می زد . اعتقاداتم را سرکوفت می زد . خوب توانسته بود 

 اب پاکی را روی دستم بریزد . همه اینها مقصر اصلی اش پدرم بود که مرا به یان ور زانداخته بود و مرا دست و پا

تحویل انها داده بود . نمی توانستم زیر قدرت انها بجنبم . کافی بود کوچکترین اشتباهی از من سر بزند . باید چکار 

می کردم . فرار . خودکشی . دیوانگی . ولی اینها خیالهای عبث بودند . من اگر دست به حماقت می زدم بیشتر به 

می دادم و او را در جریان اوضاع و احوالم قرار می دادم . با ضرر خودم تمام می شد . باید جوری به شمس پیغام 

انبوهی از تصورات پوچ و ناسازگار روی تخت مجللم می غلتیدم . انقدر غلتیده بودم که ملحفه و تشک و بالشتها جا 

ه دبجا شده بودند در ان سکوت شب و بی قراری خود صدای گریه به گوشم رسید . که مثل زنهای طفل از دست دا

و به دنبال صدا از اتاق بیرون امرم . چراغی روشن  239ضجه می زد . ناله می کرد . از فکر و خیاالت دست کشیدم .

نبود . هر کس بود در تاریکی گریه یم کرد تا کسی پی به وجودش نبرد . فکر کردم شاید اقا میرزاحمد باشد که از 
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رد نبود از ته دل بود . به زندگی لعنت فرستادم و نفرینش کردم . دوان درد پا اه و ناله یم کند ولی اه و ناله از روی د

دوان به سوی اتاق عزت دویدم شاید او بود ولی وقتی باالی سرش رفتم انگار هیچ شبی خوابی ارامتر از خواب امشب 

 م بود ولی ناگهاننداشته است . پس چه کسی بود اینچنین ناله می کرد ؟ به هر طرف خانه دویدم . لحظه ای صدا ارا

به اسمان بر می خاست . جالب بود هیچ کس نسبت به این صدا در خانه به یان بزرگی حساسیت نشان نمی داد . هیچ 

کس از اتاقش بیرون نیامد . جلو ی در تک تک اتاقها گوش ایستادم از پنجدری گرفته تا اتاق صولت که هیچ وقت به 

تاقها نبود . گوشهایم را تیزتر کردم و صدای گریه بیشتر شد . هر لحظه به ان نزدیک نمی شدم ولی انگار صدا از ا

صدا نزدیک می شدم . دخمه ای در پلکان پشت بام قرار داشت . سرم را به در چوبی ان دخمه چسباندم ولی نمی شد 

را زدم و  تشخیص داد چه کسی پشت این در گریه می کند . زن است یا مرد . صدا خفه بود چند بار اهسته در

صدایش کردم ولی کسی در را باز نکرد و جوابم را نداد مدتی پشت در نشستم با او همدردی کردم با این حال جوابم 

را نداد . این صدای گریه نوعی حس غریبی به من می داد . احساس می کردم درد مرا دارد ومثل من تنهاست ناله 

نکه بخواهم پشت در دخمه پلکان خوابم برد . صبح وقتی چشمهایم اش از دوری است . از فراغ است . ان شب بدون ا

را باز کردم خود را در بستر یافتم . کمی ارافم را نگریستم . تعجب کردم چه کسی مرا به بستر راهنمایی کرده بود . 

یرزاحمد حتی ان شب انقدر درمانده و خسته از افکار م بودم که چیزی نفهمیده بودم . از خاتون اشرف عزت و اقا م

عمه خانم هم پرسیدم چه کسی مرا به بستر راهنمایی کرده است . همه اظهار بی اطالعی کردند . وقت زا بی اطالعی 

دیگران اگاه شدم یقین پیدا کردم خود پای خود به بستر برگشته ام اما عجیب بود تو این خانه به این بزرگی با این 

 ستر رفته باشم !همه ایوان و پله و پرتگاهی سالم به ب

چند روز بعد پس از ناهار گوشه پنجدری نشستم . عمه خانم طبق معمول به جلسه قرائت قران رفته بود پس از 

قرائت قران هم می نشست پای روضه . وعظ حدیث نقل و قول یکی دو تا اخوند . پس از اینکه با همه زنها چند کلمه 

می گرفت دوباره چادر به سرش می انداخت و برای نماز مغرب و  ای گپ می زد . غروب بر می گشت خانه وضویی

عشاء به مسجد می رفت و هر روز حکایت تازه ای برای صولت داشت . دیروز تعریف می کرد وقتی مالشیخ حبیب 

سر  زاله پا زا مجلس وعظ بیرون می گذارد پاسبانها و امینه ها وحشیانه به طرفش حمله می کنند و عمامه و قبایش را ا

و تنش بیرون می کشند و به او زهر چشم نشان می دهند که دیگر نباید این لباسهای کهنه و خرافاتی را بپوشی . مال 

شیخ حبیب اله بیچاره که زیر مشت و لگد امینه ها جان به لب شده بود هر چی عقده داشته است خالی می کند و هر 

یخ حبیب اله را به پاسگاه می برند و هنوز در بند است . بیچاره مال چه فحش نثار شاه فقید می کند . پاسبانها مال ش

شیخ حبیب اله حکایت مال شکوری را دارد . او وقتی امینه ها عمامه و قبایش را از تنش کشیدند به ور کلی خانه نشین 

یک لحظه سجاده شد و بیرون امدن از خانه را بر خود حرام کرده است . شب و روزش شده است نماز ذکر و دعا . 

اش را جمع نمی کند . صولت هم در جواب مادرش گفته بود عجب عجب خودم می روم پاسگاه ببینم چه خبر است . 

 سبیل یکی دوتاشون که چرب کنی نرم می شوند شاید بتوانیم بنده خدا را ازاد کنیم .

عمه خانم را یم زدند و از او کمک می  باالخره عمه خانم همه کاره و بزرگ محله بود . عروسی و عزا بود در خانه

خواستند . انگار افراد محله بدون اجازه او اب نیم خوردند اجازه اجازه خانم بزرگ امر امر بی بی . هر چه فخر 

 السادات می گفت سرمه چشم می کردند .

رد د و پای چپش را دراز کصولت رادیو را از روی صندوق برداشت و به پشتی تکیه داد پیا راست را به طور عمو تا کر

. گاهی اوقات سعی می کردم در تنهایی با شیطنت هیبت و جالل خود را به نمایش بگذارم و او را تحت تاثیر قرار 
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بدهم وسوسه اش کنم اما اصال چشمانش تکان نمی خورد و کوچکترین نگاهی به من نمی کرد . اگر هم نگاهی بود با 

ست . هر طرحی می ریختم و هر نقشه یا می کشیدم و شکست بر می خوردند . نگاه چپ چپ و نفرت مرا می نگری

این مرد به پشه تیو اسمان نظر داشت اما به من نظر نداشت . دریغ از یک نگاه . اه چه موجودی بیخودی . عجب ادم 

با موجهای رادیو  بی حسی . اصال احساس کنجکاوی نداشت انگار نه انگار من در پنجدری وجود دارم غرق در رادیو .

باز یمی کرد . موجها و صدای گوشخراش را دیو اعصابم را متشنج می ساخت . صدایش شبیه جیرجیرکی بود که 

وسط شب در حین سکوت عالم ساز می زد . از او بدم می امد. از او نفرت داشتم . اصال می دیدمش حالم خراب می 

گاه می کردم انگار به یمر غضب خود نگاه می کردم . نگاهم را زا او شد . اسم عزرائیل بد در رفته بود وقیت به او ن

گرفتم . و به بیرون از پنجدری معطوف ساختم هنوز زمان زیادی از رفتن مادر و پدرم به فرانسه نگذشته و زمان 

ی دت تنهایزیادی باقی مانده بود تا برگردند . چگونه می توانستم تحمل کنم . چه کسی تاب می اورد . این همه م

دلگیر از دوری پدر و مادر تنها در یان خانه احساس ناتوانی و حقارت در برابر صولت خوب چالنده شده بودم . 

وجودم یک پارچه خاری شده بود . مایر سمی که به دور خود پیچیده بود و هیچ کس او را نمی خواست . اتش 

از درون خورده می شدم در این خانه ناچیز بودم چون سوزانی که همه از دست زدن به ان ابا داشتند دم به دم 

 پرکاهی سبک که با هر وزش نسیمی می پرید .

اب حوض برای ابیاری چمن و گلها رها بود اقا خان با یک بیل دسته بلند و پاچه شلوار باال زده و پا برهنه به دنبال 

راب شوند . اهی کشیدم تا راهی پیدا کنم کاش جوی و نهرهای اب می دوید تا تمام درختان و بوته های گل خوب سی

من به جای جوی اب روان بودم و به این خانه می خروشیدم . خرابش می کردم و به هر جا می خواستم می رفتم 

نسبت به اب احساس حسادت کردم . چون ازاد بود دلم تنگ شده بود . مدتی بود که به سرکشی امالک و باغ ها 

داشت وقتی با شمس در ول روز به چند جا سر می زدیم ! تمام مدت با او خوش می گذراندم .  نرفته بودم . چه لذتی

قدرش را ندانستم واقعا به یاد ان روزها غبطه خوردم با یان وضعیت حتی مناظر دل انگیز طبیعت از چشمانم افتاده و 

که با همان حالت عادی نشسته بود . به فریبندیگ خود را زا دست داده بود سر چرخاندم و نگاهی به صولت انداختم 

یاد حرفهایش افتادم و چارقدی که به سر داشتم به سر کردن چارقد عادت کرده بودم دیگر احساس خفگی نیم 

کردم بود و نبودش روی سرم فرقی نداشت ولی گاهی اوقات برایم این سوال پیشش می امد چرا عمه خانم به خار 

 می کرد ؟ چرا صولت این حرف را زد ؟ اعتقادات من باید قشقش به پا

 اقا خان فریاد زد : 

 اب حوض خلی شد . سوراخ چاهک اب را ببندید . -

و اقا میرزاحمد دوان دوان کنار چاهک اب امد و روی زمین دو زانو نشست . کهنه ای در سوراخ فرو برد و خسته از 

ارش را که چند ال برگردانده بود صاف کرد . اقا کارهای روزمره روی لبه حوض نشست . استین پیراهن و شلو

میرزاحمد خسته و کوفته عرق از پیشانی ستاند و کنارش نشست و چپقش را ریو لبه حوض زد تا ته مانده توتون از 

 چپق کنده شود اشرف برایشان چای اورد و به دستشان داد اقا میرزاحمد عینکش را جابه جا کرد و گفت :

 . خیر ببینی بابا -

دلم بی قرار بود نمی توانستم ارام بگیرم . پاورچین پاورچین از مقابل صولت گذشتم در حال چرت زدن بود . رادیو 

ریو سینه اش خم شده بود . بیرون از پنجدری کنار گلدانهای شمعدانی محو تماشای طبیعت و کار کردن افراد شدم . 

 ذشت .در خلوت خود در فکر بودم که صداها از گوشم می گ
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چشم خاتون شما همه چی را اماده کنید تا نیم ساعت دیگر اماده می شوم خودم می برم . اقا میرزاحمد دیگر خسته  -

شده . پیرمرد صبح تا حاال درگیر بوده . سر راهم می روم بازار هر چه خانم بزرگ سفارش دادند می خرم . با یک 

 تیر دو نشان می زنم .

در ضمن یادت نرود پیغام خانم بزرگ را به همشیره برسانی بگو خانم بزرگ گفتند امشب  خوبه بد فکری نیست . -

 به منزل ما بیایید امر مهمی پیش امده است .

 چشم خاتون امر دیگری نیست . -

 نه برو به سالمت . شیرینی فرنیگ یادت نرود خانم کوچک هوس شیرینی فرنگی کرده .  -

 به روی چشمهایم . -

از پله های سرداب پایین خزید و از دیدگانم محو شد . اقا خان دستمال ابریشمی را زا گردن باز کرد و عرق  خاتون

پیشانی را پاک کرد . ابی به صورت زد و دوباره دستمال ابریشمی راب ه صورتش نزدیک کرد اقا خان قصد خارج 

اال به این فکر نیافتاده بودم چقدر خنگم اقا شدن از خانه را داشت یک لحظه سکوت و یک جرقه در ذهنم چرا تا ح

خان به اسانی می توانست پیغام مرا به شمس برساند به خوبی می توانست گره کارم را باز کند بدون چنگ و دندان 

بدون اینکه اتفاقی روی بدهد سریع به اتاقم رفتم . قلم و کاغذ را برداشتم و یادداشتی نوشتم چند خط بیشتر ننوشتم 

ت نداشتم کشش بدهم نامه را تا رکدم و محکم در دستانم فشردم بهتر از این نمی شد از باالی ایوان صدایش . وق

 زدم :

 اقا خان . -

 بله خانم کوچیک امری داشتید در خدمتم . -

ی رضایت بیا اینجا کارت دارم . اقا خان بدون وقفه پله ها را یکی و دو تا رکد و خودش را رساند . لبخندی از رو -

 زدم و گفتم : 

 زحمت بکش این نامه را برسان پشت کاغذ ادرس را نوشته ام راه دوری نیست . -

 اهسته طوری که فقط او متوجه بشود گفتم :  -

 اقا خان هر کاری داری بگذار زمین اول نامه مرا برسان . یادتان نرودها ... برایم خیلی ارزش دارد .  -

 خان تا حاال هیچ امری را فراموش نکرده است .  چشم خانم کوچیک اقا -

سرم را تکان دادم کمی به اطرافم نگاه کردم و ده تو مان کف دستش چپاندم . زا دین اینهمه پول چشمانش خیره شد 

 . تظاهر به تعارف کرد .

 بگیر اقا خان حق شماست . -

ک که زحمت نیست . قابل این حرفها نیست انجام دستتان درد نکند خانم کوچیک ولی انعام زیادی است یک کوچی -

 می دهم .

پول را بر نمی دات کم نبود پول دو ماه کارش بیشتر بود . دلم می خواست سریعتر برود . اینقدر این دست و ان  -

 دست نکند اما او ایستاده بود و از دیدن پولها گیج شده بود . مرتب تشکر می کرد اخر سر هم گفتم : 

 دیگر اقا خان همه فهمیدند زیاد معطلش نکن .برو  -

 به چشم خانم کوچیک . -

 به سالمت . -
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 عزت زیاد . -

تعظیمی کرد و زا مقابل چشمانم دور شد . ایستادم و رفتنش را تماشاکردم . او رفت و خیالم راحت شد . نفسی 

ا پر زا هوای خوب و تمیز کردم . تا چند ساعت کشیدم و با اطمینان به خبر خوشی که برایم خواهد رسید . ریه هایم ر

دیگر نامه ام به دست شمس می رسید . او به اینجا می امد و مرا از تمام بدبختی ها نجات می داد . ذوق زده ابی به 

صورتم زدم و پله ها را دو تا یکی کردم . هنوز به پله اخر نرسیده بودم که صولت سبز شد . راست یم گویند مار از 

ن بدش می اید در خانه اش سبز می شود . حاال حکایت صولت بود که با دو دستش ستون اهنی دو طرف پله را که پو

تا خر پشته ایوان کشیده بود طلیب وار گرفته بود . بدون اعتنا خواستم رد بشوم ولی او همانطور با تحکم و قدرتی که 

رم شد . رگ گردنش برجسته شده بود . چشمان درشت و چند روز پیش در او دیده بودم ایستاده بود و مانع عبو

براقش که عین تیله بازی پسر بچه ها هفت رنگ داشت از خشم هولناکی می درخشید . با صدای خشم الود و بم 

 گفت : به به خانم چشمم روشن چه غلطها .

بود که یان طور خشمناک چون دنبال غلط کاری و خطاء به جستجو در ذهنم پرداختم دیگر چه خطایی از من سر زده 

 شیر ژیان سد راهم شده بود و اماده غریدن بود من من کنان از روی تحیر گفتم :

 مگر چه شده است ؟ -

صولت از روی تکبر و غرور سر بلند کرد و در حالی که به جای دیگری می نگریست گفت تازه خانم می پرسنند چی 

 شده ؟

 صدایش را بلندتر کرد : 

در این خانه خاتون و کلفت وجود ندارد که بی پرده با اقا خان صحبت می کنید ؟ اصال خاتون اینجا چه مگر  -

کاره است . پیغامی داشتید باید به خاتون می گفتید تا او به اقا خان یا هر مرد دیگری برساند . بعد از این همه مدت 

 مقررات این خانه را فرا نگرفتی ؟

به باد انتقاد گرفته بود که در برابرش یک جور بی پناهی احساس کردم . نزدیک بود زا پله چنان حرف یم زد و مرا 

 ها نزول کنم . دستانم را محکم به نرده دو طرف پله ها گرفتم و در نهایت استیصال و تامل گفتم : من .... احتیاج ....

 نگذاشت حرفم را تمام کنم .

و تو اعتقادات دیگری داری و در اعتقاداتت هیچ کدام از این مقررات می دانم هیچ استعالیی بر تو ندارم  -

 وجود ندارد ولی تو حق نداری در یان خانه مقررات را زیر پا بگذاری و هر غلطی دلت خواست انجام دهی .

کست شبغض بر راه گلویم سد زد و کالم در سینه ام زندانی شد طوری که دیگر نتوانستم جواب او را بدهم قلبم را 

وجودم را خرد کرد . هر لحظه عرصه را بر من تنگ می کرد و مرا به ستوه می اورد . چنان حرف می زد انگار نمی 

توانست من کیستم . ساکت و غمگینانه در حالیکه یارای عکس العملی نداشتم از زیر دست صلیب گونه پسر عمه 

دوهگین دور شدم . هر چه بود برگ برنده دست او بود و او عزیز گذشتم . میدان را به او دادم و با قلبی محزون و ان

 یکه تاز میدان .

تازه پی به حرف عمه فرنگیس بردم . دخترهای افتاب ندیده . از حاال دیگر خود را نیز باید مخفی می کردم مثل گل 

 های الله عباسی که روزها در خواب بودند و شبها بیدار .
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و دل گرفته منتظر دریافت نامه شمس . چند ماه بی خبیر از او سخت بود دلم خوش  در اتاقم سنگر گرفتم و بی تاب

بود نامه اش به دستم خواهد رسید و دلگرمی به دست خواهم اورد . سعی کردم رفتار صولت را زا ذهن پاک کنم و 

 به چند ساعت دیگر فکر کنم .

ن انداختم . نیم ساعتی بود که اقا خان به خانه برگشته هنوز افتاب غروب نکرده بود . زا پشت پنجره نگاهی به بیرو

بود . جرات نداشتم به اقا خان نزدیک شوم . صولت در خانه بود باید صبر می کردم تا برای انجام کار از خانه بیرون 

م برود . به وضوح از ان غیرت و تعصب او در وجودم احساس ترس می کردم و خود را ملزم به اطاعت فرامین او ی

دیدم . خدا خدا یم کردم هر چه سریعتر از خانه بیرون برود . خوشحال بودم خودم در اتاق و دلم در پی پیغام اقا 

خان و حواسم جمع ان که چه موقع صولت از خانه بیرون می رود . تا خود را به اقا خان برسانم . یکی دو ساعت به 

نه برای برداشتن کتش برخاست و به طرف کمد رفت . کت را همین منوال گذشت . ظاهرا به قصر بیرون رفتن از خا

برداشت و پوشید اما بیرون نرفت . از حرفهایش فهمیدم که قصد بیرون رفتن ندارد . کنگر خورده لنگر انداخته . 

 دائم زیر لب غر می زدم . این از کارچند روز پیشش و این هم از امروز . برو دیگر ولی شانس نداشتم هیچ چیز به

 خوبی پیش نمی رفت عزت را صدا زدم و گفتم .

 برو به اقا خان بگو پیغام خانم کوچیک را بده . -

 عزت نزد اقا خان رفت و خیلی زود برگشت . منتظر نامه یا بودم اما دست خالی نزد م امد . بهت زده پرسیدم :

 چی شد . چی گفت ؟

 م کوچیک برسانم .هیچی پروین جان گفت پیغام را خودم باید به خان -

 اه بخشکی شانس . این مردک هم برای ما قمپز در می کرد . بدشانسی پشت بد شانسی .

یادم امد خودم به او گفته بودم پیغام را به کسی ندهد . چکار می توانستم انجام دهم غیر از اینکه تسلیم شوم و 

ودم تا خطایی دیگر از من سر نزدند . حاضر بودم چشمها را از حرفهای بعداز صولت بپوشانم ولی باید مواظب می ب

 جانم را بدهم ولی بدانم شمس چه پیغامی برایم فرستاده است .

به هر ترتیبی بود بدون توجه به حضور صولت خود را نزد اقا خان رساندم . قلبم می زد نه از شدت ترس از صولت . 

و زان بار چادر به سر افکندم . نمی توانستم روی سرم جابه بلکه زا شدت هیجاین که داشتم . چارقدم را مرتب کردم 

جا کنم ولی به زحمت با نیش دندان ان را نگه داشتم و صورتم را پوشاندم . توی حیاط همه بودند اشرف کاسه و 

 کوزه ها را می سائید . خاتون با یکی از نوکرها برای شام روی تخت قالیچه یم انداختند و پشتی ها را روی تخت

چیده بودند . از یانکه چادر به سر انداخته بودم هیچ کدام تعجب و یا کوچکترین نگاهی نکر دند . شاید انها هم می 

 دانستند برای بستن دهان صولت است .

 اقا خان را صدا زدم .

 اقا خان . -

 سالم خانم کوچیک . -

 خسته نباشی پیغامم را رساندی ؟ -

یلی مودبانه گفت : راستش را بخوایه خانم کوچیک به زحمت توانستم خانه دستی روی دستش گذاشت و خ -

 اقای شمس را پیدا کنم البته پیغام شما را رساندم .

 خب بعد چی شد . جواب گرفتی ؟ -
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اول از جواب دادن امتناع کرد . خواهش کردم و گفتم خانم گفتند حتما جواب نامه را بدهدید . خندید و  -

 فرمایید ما را دیگر با شما کاری نیست . خیلی وقت است همه چیز تسویه حساب شده است .گفت به خانم ب

 اقا خان هیمن را گفت ؟ -

 بله خانم جان . نامه ای نداد ؟ -

 نه  -

 چیز دیگری نگفت حتی کالمی ؟ -

 نه بجان بچه ام . -

خوردم و با سر به زمین افتادم . چرا یان پیغام را  با دادن ای ن خبر انگار زمین را از زیر پایک کشیدند و من سکندی

داده بود . انهم شمس . اصال از او توقع همچین پاسخی نداشتم . اه اصال باورم نیم شد . اخر برای چه ؟ دیگر تحمل 

ا منی باین ناایمدی که تنها امیدم بود نداشتم . هیهات از اینهمه صبر که اخرش پوچ از اب در امد . چرا ؟ مگر چه دش

 من داشت ؟ کمی مکث کردم و با لحنی توام با بغض گفتم :

 ادرس اینجا راب ه او دادی ؟ -

بله اتفاقا خوشحال شدند .گفتند خورده حسابی با اقا مسعود خان دارند انگاری پدرتان در دادن دست مزد  -

ر را بست بدون اینکه خداحافظی یک ماهه اخر او سهل انگاری کرده است . بعدش ادرس را گرفت و با ناراحتی د

 کند .

او خرده حسابش را یم خواست ؟ از سهل انگاری حرف زده بود. دیگر پاهایم توان ایستادن نداشت . زانوهایم به 

شدت ضعف رفتند . چادر از سر برداشتم و خشمگین در دستانم به شکل توپی گرد مچاله اش کردم . حال خود را 

را نمناک ساخت . میل سرشار به گریستن . فشار بغض در گلو . احساس تهی شدن .  نمی فهمیدم . اشک چشمانم

احساس برداشتن ناگهانی تکیه گاهی محکم . در ان حال سیل بی امان اشک چهره ام را رها نیم کرد . از پشت 

رید . از دیدنش یکه اشکهای زالل صولت را دیدم که در برابر م ایستاده . انس و جن کم بود این یکی هم از دیوار پ

خوردم . از شدت خشم خون به لبش نشسته بود . یقه اش باز و استین هایش باال زده بود . شالقی که همیشه به 

کمرش اویزان بود حاال دور انگشتانش پیچیده بود و چون شیری غران اماده تازیدن بود . دستی بر پیشانی گرفتم و 

 دیگر تاب و تحمل شنیدن دستورات او را نداشتم . فریاد کشید :  صورتم را برگرداندم تا او را نبینم .

 خجالت نمی کشی بی حیا . مگر به تو نگفته بودم حق نداری با مرد نامحرم حرف بزنی ؟ -

در غباری از درد که قلبم را چنگ می زد و پاره پاره می کرد صدای او را می شنیدم . فریادش را می شنیدم ولی نمی 

ابش را بدهم . دهان دهانش شوم رو برگردانم . اقا خان جلو پرید و هیکلش را به خانم کوچیک برسانم . خواستم جو

 او مقصر نیست خانه زاد مقصرم .

بیچاره اقاخان که زا ماجرا خبر نداشت و بی اطالع بود در مقابل او زانو زد تا با من کاری نداشته باشد ولی خشم او 

بیرون جهیده باشد تند و سریع بود سنگ گداخته همه چیز را می سوزاند و عضالت چون سنگی که زا اتشفشان 

گردن صولت از خشم تپید و چینی عمیق از نفرت در پیشانیش نشست . انگار حواسش را از دست داده ب.ود و هیچ 

ید . چنان محکم کو چیز برایش اهمیت نداشت . ناگهان شالق را در هوا چرخاند و با تمام قدرت به بدن اقا خان کوب

بید که شالق چند گرد دور بدن اقا خان پیچید و به زحمت باز شد . صولت در حالی که زا نردبان غضب باال یم رفت و 

 نفس نفس می زد دوباره فریاد بر اورد :
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 بیخود کردی پدر سوخته نامرد . تو هنوز بعد از این همه مدت نمی دانی تو زان خانه چه یم گذرد کی به -

 کیه ؟

 غلط کردم اقا ببخشید . -

از یدن این صحنه فریاد کشیدم . عرق لزج و چسبناکی روی بدنم شروع به ترشح کرد شلیک جیغم را به هوا پرتاب 

کردم خاتون و اشرف و اقا میرزاحمد و سایر نوکرها و کلفت ها دورم را گرفتند و التماس کنان از او خواستند که ارام 

ود را حفظ کند ولی او همچنان به اقا خان بد و یبراه می گفت و سوال یم کرد که چرا اقا خان با من بگیرد و کنترل خ

حرف زده است؟ باید پیغام هر بود به خاتون یا عزت یم داده تا به من برسانند . نیم دانم ناگهان خشم چگونه در من 

ه بود یا یانکه زا فریاد ناهنجار صصولت که جوشید و لبریز شد . خشمم از جواب مایوسانه ای بود که شمس داد

 همچنان بر سر اقا خان خالی می شد و او را همچون کودکی بی پناه زیر بار شالق خود گرفته بود فریاد کشیدم :

بس کن دیگر بیچاره را که کشتی تا یک می خوایه سر یان بنده خدا هوار بکشی . یان من بودم که زا او تقا  -

 ه مرابه وکیلم برساند و مرا زا دست شما نجات دهد .ضا کردم تا نام

و گریه کنان زا پله ها باال رفتم . صولت دست زا سر اقا خان برداشت و به دنبالم دوید بد جوری پیله کرده بود . هر 

  :دو همززمان روی پله ها گام بر می گذاشتیم . پله پله وارد پنجدری شدیم . خاتون چنگ به گونه کشید و گفت 

 ننه صولت جان فدات شوم الهی کوتاه بیا . صبر کن خانم بزرگ تشریف بیاورد . -

 برو کنار خاتون خانم شورش در اورده .چ -

 وای ننه قربانت بروم اینجوری نکن . -

د با ناما او بدون اعتنا به حرفهای خاتون و حضور کلفتها و نوکرها که مات و مبهوت دعوا و مرافعه ما را می نگریست

 لحن عتاب الودی رو به من گفت :

 مگر ما بر دست و پای تو غل و زنجیر کشیده ایم که یم خواهی وکیلت تو را نجات دهد ؟ -

گفتم بدتر از این که هر جا یم روم مواظب هستی مبادا بر خالف شئونات احکام و مقررات شما کاری انجام  -

 بت یم کند مبادا قطره ای اب ا زدستانم بریزد .دهم . من اب می خورم چهار تا چشم مرا مواظ

 او صدایش را باال اورد . عربده زنان گفت : -

 افرین !افرین نمک خورددن و نمکدان شکستن . -

 من از این خانه خراب شده می روم تا دیگر نمکدان شکنی نکنم . -

 را به عنوان سپر جلوی در گاهی گرفت .قبل زا یانکه از اتاق خارج شوم دوید و جلو پنجدری ایستاد ودستش 

 حق نداری . نمی گذارم بروی . برو کنار می خواهم رد شوم . دیگر تحمل هیچی را ندارم . -

 نیم گذارم بروی . اینجا من دستور می دهم.  -

 حاال یم بینی می توانم و خوب هم حق دارم . -

 ید .به خودت زحمت نده دختر دایی شما هیچ کجا نیم رو -

 برو کنار چه یم خواهی از جان من دق مرگ شدم توی این خانه . -

 اینقدر صدایت را بلند نکن . گفتم برو یعین برو نیم گذارم بروی . -

 صولت اگر کنار نروی به خدا شیون یم کشم . -
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 ه ای که به خود گرفتهاولین شیون را زا ته دل کشیدم . رنگ از روی صولت پرید . تعجحب کرد و زا ان حات تحکمان

بود در امد . دستش را زا چار چوب در انداخت و خود را کنار کشید اما تا خواستم پایم را زا پنجدری بیرون بگذارم 

عمه خانم سر رسید وارد پنجدری شد . عقب نشینی کردم مجبور شدم . داخل پنجدری چشمانش از فرط تعجب گرد 

داشت و ان را به گوشه ای پرت کرد . فوئرا در های پنجدری را بست تا یدگر شده بود . چادر و پیچه را از سر بر

صدایمان بیرون نرود . خاتون و کلفتها گیج و منگ روانه حیاط شدند . صولت روی مبل فرو رفت و پیشانی را یمان 

 : دو دستانش گرفت . سر به زیر بود و من همان جا کنار در ماندم عمه خانم با لحن گزنده پرسید

الحق که خوشم باشه . کم مانده به جان یکدیگر بیفتید . یچ شده ؟ چرا کولی بازی در یم اورید . صدایتان تا  -

توی کوچه پر می کشد . چرا ابرو ریزی می کنید ؟ چه معنی دارد خجالت نیم کشید دو تا ادم گنده به جان هم افتاده 

 به دهان مانده اند ./ اید . کلفت و نوکر این خانه از حرکات شما انگشت

به طرف عمه خانم دویدم و زا دست صولت به درگاه او شکایت کردم گله کردم و زا او پناه خواستم در  -

 حالی که بغضم ترکیده بود گفتم :

عمه خانم صوات مرتب از من ایراد یم گیرد چپ می روم یم گوید این کار را نکن . راست یم روم می گوید  -

کن . زا من یم خواهد چارقد به سر کنم با مرد نامحرم حرف نزنم . اگر حرفی دارم به خاتون و عزت این کار را ب

 بگویم . بابا به یک بگویم من حاضر نیستم سنت های شما را بپذیرم اما او مدام ارباب بودن خود را به رخم می کشد .

گذاشت حرفهایم تمام شود . و عمه خانم ما ناگهان در کمال تعجب دیدم صولت در پنجدری را گشوده خارج شد ن

 بین ما قضاوت کند اهمیتی به رفتن او ندادم و ادامه دادم :

او یم خواهد باالجبار هر چه می گوید بپذیرم بارها به او گفته ام حاضر نیستم دین شما را بپذیرم . عقاید من با عقاید 

 یرو افکار باطل هستی .شما جور در نیم اید ولی او یم گوید تو یک مرتید و پ

گریه کردم . تضرع کردم و پیش عمه خانم از دست صولت شکایت کردم . لحظه ای گذشت عمه خانم همچنان که 

به یدوار تکیه داده بود و به حرفهایم گوش می داد یواش هیکلش را پایین کشید ارام ارام همانجا جای خود نشست . 

 نگار نفس به زور از گلویش بیرون یم امد . گفت : دیوانه وار خراشی به گونه هایش داد ا

 وای خدای من .... چه می گویی مرتد !! دختر تو مرتد هسیت ؟ خدا رمگم بدهد . -

دینا در برابر چشمان او تیره و تار شد و دیگر حریف نزد . عمه خانم زا هوش رفته بود ترسیدم مگر چه حرفی به او 

 ده شده بود .زده بودم که او اینطور وحشت ز

سریع درها را باز کردم تا هوای پنجدری عوض شود شاید زا جر و بحث من و صولت بود . عمه خانم ناگهان به خود 

 امد و جیغ کشید .

 ای وای ای وای دختر زندگیم را نجس کردی خاتون اشرف . -

ام یج و مستاصل چونان گربه ای که در دبر سرش می کو بید . خاتون و کلفتش را صدا یم زد تا چاره یا بیندیشند . گ

 افتاده باشد الی دست و پایم گیر کرده بودم . تنم یخ شده بود .

 عفرینه تمام زندگیم را نجس کردی بی شرف . -

 عمه خانم همچنان فریاد می کشید . خاتون وارد پنجدری شد به سر کوبان گفت :

 خدا مرگم بده خانم بزرگ چی شده ؟

 ون اه این دختر زندگیم را نجس کرده .خاتون خات -



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – شازدهعشق 

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

 

1 3 1  

 

عمه خانم مرا با دست نشان می داد و خودش بال بال می زد ناگاه ا جایش برخاست مثل ببری زخمی که تیر زا بدنش 

کشیده باشند کند و درمانده با نگاهی سرشار زا نفرت . خواست به رفم هجوم بیاورد که خاتون میانجی شد و ما بین 

 گرفت .من و او قرار 

 چکارش دارید خانم جان ترا به ارواح خاک اقا بزرگ ارام بگیرید جان صولت کارش نداشته باشید . -

این پسره پاک خودش را باخته اخه تو بگو به چب این بنده خدا دلخوش کرده دنیای خودش را برای یک  -

 چشم و ابرو فروخته .

ود و به زور تحملش می کرد با رفتاری که هیچگاه با من نداشت خاتون در حالی که عمه خانم را در اغوش گرفته ب

 گفت :

 برو بیرون خانم کوچیک . نمی بینی داره ..... -

فهمیدم اوضاع پس است خیلی وخیم است به یاد حرف صولت افتادم که گفته بود وای به حالت اگر خانم جانم بفهمد 

 تو مرتد شده ای چه قشقرقی به راه می اندازد .

از تر سدو پا داشتم دو تا پای دیگر قرض گرفتم و زا پنجدری بیرون دویدم و تیو حیاط صولت را دیدم که در حال 

خارج شدن از خانه بود با خود شحرف می زد و دستهای شرا تیو اسمان تکان می داد انگار او بیشتر زا من ترسیده 

زمینت بزند . کاش وقتی از خانه پایت را بیرون بگذاری بود . کمی تماشایش کردم و از ته دل نالیدم کاش اسب بر 

 عمه خانم داغت را ببیند .

دوان دوان به اتاقم رفتم و خود را حبس کردم . سریع در ان هوای گرم پنجره را بستم پرده ها را کشیدم سرم به 

 ه ناله می کرد .اندازه یک گلوله توپ سنگین شده بود صدای داد و بیداد عمه خانم به گوشم می رسید ک

به حق جدم قسم اگر زا اوالد پیغمبر نبوئد تکه تکه اش می کردم به دندان می کشیدمش . از خانه بیرون  -

می انداختمش . برود خدا را شکر کند از اوالد پیغمبر ست . منت بر سرم دارد . اخه دختر پدرت مرتد بود ؟ مادرت 

 رفتی مرتد شدی ؟ تمام زندگیم را نجس کردی .مرتد بود ؟ جد و ابادت مرتد بودند که تو 

 گاهی اوقات خطاب به پدرم که در حال حاضر غایب بود می گفت : 

ایواهلل خان داداش دستت درد نکنهد با این دختر بزرگ کردنت . خان داداش همه چیز را به من نگفتی  -

و فکر  ستم سر پرستیش را قبول نمی کردمگفتی دخترت عاشق شده گفتی دیوانه شده نگفتی مرتد شده اگر می دان

کردم مسلمان نباشد حداقل دین مادرش را دارد . مسیحی است . اما یان چشم سفید پایش را از گلیم خود بیرون 

گذاشته . تمام شان و شئونات خود را زیر پا گذاشته . دیدم هوایی است هر چه به او می گویم دختر حجاب را حفظ 

بگو خانم !!استغفرا... ای ذلیل مرده ای نفرین شده . دیگر ابرویی برایم نمانده دختر بی ابرو کن حفظ نمی کرد پس 

 دختر بی حیا .

خاتون روبروی عمه خانم نشسته بود و با بادبزن بادش می زد . و با دلداری می خواست ارام شود و او روح خود را 

 می جوید و خود را ازار یم داد . 

 ام باشید خانم بزرگ دیگر بس است بی تابی برای قلبتان ضرر دارد . محض رضای خدا ار -

اه خاتون الهی بمیرم زنده نباشم ببینم دختر خان داداشم مرتد شده . کسی که زا گوشت و خون من است .  -

 چطور دیگر یم توانم سر بلند کنم . چطو ریم توانم بگویم او ازما ست چطور می توانم داد و فریاد نکنم .
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من یم روم و با او حرف می زنم نصیحت می کنم تا از این را به در اید ترا به جان صولت خان کمی ارام  -

 بگیرید .

 حرف صولت را نزن که اگر جلو چشمم بیاید روزگار خودش و مرده هایش را سیاه می کنم . -

 اسغفرا... خانم بزرگ . -

 دروغ گفتند همه من احمق را به بازی گرفتند . خاتون همه می دانستند اال من . همه به من -

جای هیچ حرف و سخنی باقی نبود . یب پناهی را حس یم کردم و خود را مورد اماج حمالت و توهینهای عمه خانم یم 

دیدم و مثل مرغ سر کنده دور خودم می چرخیدم و صدای تیک تیک بهم خوردن دندانهایم را می شنیدم ویل هیچ 

نستم انجام بدهم . عاقبت انچه نباید روی می داد اتفاق افتاد . به یاد روزی افتادم که پدرم مرا از خود کاری نمی توا

راند و مشس را پست نامید . به یاد روزی افتادم که با شمس به خانه مادرش رفته بودیم و به محض ورود ما او را 

خورد دستانش را در اب حوض فرو برد تا نجاست نجس خواندند و مرا حرامزاده . زمانی که مادرش دستش به من 

پاک شود . فریاد ها و ضجه های عمه خانم حتی از لنگه کفشی که زا مادر شمس خورده بود دردش بیشتر بود لنگه 

کفش او را بر روی گونه ام نشسته بود درد از فریاد های عمه خاننم تا ته قلبم تیر یم کشید و مرا دیوانه می کرد . 

م تویهن یم کرد و من می لرزیدم هق هق می کردم و می ترسیدم از اینکه حیت صدای گریه خفیفم را دیوار عمه خان

بشنود . بره ای سر گردان . اسیر سر نوشتی شوم .چه پیش خواهد امد از همه چیز بی خبر بودم از حرفها و حرکات 

کشید تنها دخترش را تنها امید زندگیش را . حاال عمه خانم سر در گم بودم کاش مادرم اینجا بود و مرا در اغوش می 

در کنجی کز کرده بودم و زا توهینهای دیگران مثل گنجشکی کوچک و بال شکسته از سرنوشت و تقدیر شوم می 

 لرزیدم . ساکت می شدم ولی دوباره گریه یم کردم .

ه کسی مرا به یان روز انداخته بود ؟ چه از همه سو نگرانی داشتم در یان میان چه کسی را باید نفرین می کردم ؟ چ

کسی با من بی و فایی کرده بود ؟ پدر و مادرم که مرا تنها گذاشته بودند و در فرانسه دنبال کار خود بودند و اصال 

فکر من نبودند یا شمس ؟ کسی که عقاید شرا بر من تحمیل کرده و حاال حساب و کتابش تمام شده بود یا عمه خانم 

 نیم دانستم چه نقشه هایی برایم دارند ؟ و صولت که

 ***** 

چند روز گذشت در گوشه اتاقم خود را زندانی کرده بودم و فقط گریه یم کردم اما چه گریه کردنی چه فایده . گریه 

انسان را سبک یم کند . من هر چه گریه می کردم چند دقیقه نمی گذشت که دوباره همه چیز به سراغم یم امد . 

دی نگرانی دل تنگی و خالصه اینکه به کوچه اخر رسیده بودم که ان هم تمام درهایش به رویم بسته بود . نیم ناایم

خواستم هیچ کس را ببینم حیت عمه فرنگیس را که ان شب با خواهش و تمنا یم خواست در راباز کنم . تنها امید 

ری او بود که شعله اتشم را خاموش می کرد . حالم عزت بود . تنها عزت بود که حق رفت و امد داشت فقط دلدا

انقدر حوصله نداشتم از اتاقم بیرون بیایم که عزت افتابه و مشربه می اورد و دست و رویم را یم شستم . زا دنیا بیزار 

بودم . مرده متحرکی که بدون تمایل خود حرکتی انجام یم داد . حس می کردم عنصری لنگ و بی هویت شده ام . 

هیاهو و جنجال بود . غوغا بود مرور تمام خاطرات شیرین که به تلخی تبیدل شده بود . به یاد اوردن تبسم  درد سرم

های شادی که زیر پنجه بغض فشرده شده بود و حاال تبسم چه معنایی داشت و ارگ چیزی به نام تبسم بود لبخند 

با نفرت تا حد مرگ می خندید . زندیگ بی رنگ  مجسمه یا بود . لبخند دیوانه ای کهب ه یک جا خیره یم شد و گاه

شده بود ! همه چیز بی معنی شده بود تیره خورده لذت عشقی شده بودم که فقط زهر پیکانش به جانم نشسته و تا 
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انتهیا وجود مرا به کام نیستی کشانده بود دیگر تسلی و ارامشی در درونم یافت نیم شد . دیواری از یاس بین من و 

ئل شده بود که هر لحظه عرصه را بر من تنگ یم کرد و به جانم می رسید زندیگ عادی چیزی جر افسانه زندیگ حا

برایم نبود . من با ان کبکبه و دبدبه . با ان یال و کوپال که چون شیر نری فرمانروایی می کردم حاال دیگر دندانهایم 

 کنده شده بود و چون جانوری نزار اماده خرد شدن بودم .

ور نداشتم این همه مدت دلقک دست شمس شده بودم . گونه هایم زا فرط گریه های بی امان فرو رفته بودند و با

پشتم از بس به دیوار تکیه داده بود خود یدوار شده بود . انقدر به اشیا اتاقم خیره شده بودم که همه چی محو بود و 

رم قرار داشت . دیگر راهی برای برگشت وجود حاال همه پشت سرم خراب شده بود ند و موج اشتباه پشت س

نداشت . همه گناهکاران اطرافم یک رف و شمس طرف دیگر بیشتر از همه او بود که عذابم می داد و ان افت خانمان 

 سوز ی که به جانم انداخته بود و حاال دیگر حاضر نبودم مرا ببیند .

چقدر کودن بودم . خام بودم عشق ابلهانه ای که به صفت شمشاد و  اه که چقدر از او نفرت داشتم . بیزار بودم . اه که

الله شا خوش بودم . بازوی مردانه یا که اریکه ابدی خود می دانستم ان چشمان درشت و شهال که زیبایی زا ان می 

یا بار ا ریخت حاال برایم وقیح شده بود . چشمان گرگی شده بود کهدر کمین اهویی پشت صخره ها پنهان شده بود .

دیگر دستم به او یم رسید تا با همین دندانهای فرو ریخته ام خون گلو یش را بمکم ؟ ایا بار دیگر می توانستم تنها 

برای یک بار دیگر او را ببینم و ایا او همان مردی نبود که روزگاری دوستش داشتم و یک اعجاز می دانستم ؟ حاضر 

او بریزم . پس چرا اینگونه به من نارو زد ؟ ا زپشت خنجر زد . مگر چه  بودم بهترین ارزشهای زندگیم را به پای

کوتاهی در حقش کرده بود ؟ مرا باش که به وجود پست و بد طینت او اعتماد کردم . او مثال سکه ای بود کهی ک 

 طرفش را دیده بودم .

 {214ص  -211} ص 

وانه ای دورم یم چرخید . چقدر نفریشن کردم خط بطالن او فقط به خاطر اموالم و تحمیل اعتقاد مسلکش همچون پر

برعشق و اعتقاد او کشیدم اسیر و فریفته سخنان یاوه اش شده بودم . چقدر پدرم عاقل بود که مرا از دیدنش منع 

کرد . کاش اینجا بود و دستش را یم بوسیدم . به پایش می افتادم . می گفتم باالخره دخترت سرش به سنگ خورد . 

ش اینجا بود و مرا نوازش یم کرد و زا حمایت دستهایش استفاده می کردم یا کاش دوباره اخم و تخم می کرد و کا

من به جای چند ماه چند سال زجر می کشیدم . باز سرم فریاد می کشید نعره می کشید مردک رذل فقط با یک پیغام 

 کوتاه تمام ذات خود را فرستاده بود .

 ست .عزت پایین پاهایم نش

 بلند شو پروین جان نمی خواهی رنگ افتاب را ببینی . چقدر می خوایه خودت را زندانی افکارت کنی . -

 اشک گرم از گونه ام غلطید . دستهای سیاهش را رگفتم .

اخ عزت نیم دانی چه سر پرهیاهویی دارم . چه دل پردردی بیا برای یکبار اقبال مرا بگو و ببین چند ستاره  -

 ف دستهایم می بینی بیا اینجا کنارم بنشین .در ک

خندید و ذوق زده روی پاهایش جفت نشست . کف دستم را مقابل چشمانش گرفت و انگشتش را کف دستم 

 گذاشت . 

کف دستت صاف صاف عین رنگ چشمات . مثل قلبت . اینجا را نگاه کن . وسط کف دست یک ستاره می  -

 ره سهیل شدی .بینم . تو برای این ستاره .ستا
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 در کف دستم دقیق شدم . یعنی چه ؟ چه ستاره یا ؟ -

 دخترک کف دستم را بوسید .

 فدایت شوم پروین جان . نم دانم چه ستاره ای است فق می دانم توی اسمان در به در دنبال توست .  -

 پرسیدم : حاال این ستاره ستاره سهیلش را پیدا می کند ؟ -

 ها . -

 ی گفتم : عزت تو هنوز به جای بله ها را بکار می بری .به ارام -

 ها . -

خندید و نیشش را تا بناگوش باز کرد و دندانهای کج و کوله اش نمودار شد ناگهان بدون اینکه بخواهم اشک زا 

کنم .  هدرونم جوشید و کاسه چشمانم را پر کرد . بدون اینکه بخواهم پنجه بغض گلویم را فشرد . نمی خواستم گری

مدام اب دهانم را قورت می دادم تا گریه ام نگیرد . خداوندا چه احساسی بغرنجی بر وجودم مستولی گشته بود نمی 

 خواستم در برابر دخترک گریه کنم . به خودم گفتم چرا طاقت از کف داده ای ؟ چقدر ضعیف شده ای ؟

نامرد مورد ظلم واقع شده و غرورش به یغما  دختری که نخوت و تکبرش سر به فلک می شکید حاال به دست یک

رفته بود و خود را خوار و ذلیل می دید . کاش چشمانم کور می شد . سحر ان قیافه جادویی نمی شد . کاش ان لنگه 

کفش پیرزن چشمهایم را کور یم کرد و باعث عبرتم می شد . کاش از همان زمانی که پیرزن دستش را در حوض 

را می فهمیدم سر به دوش عزت گذاشتم و های های گریستم . دخترک بدون اینکه بخواهد با  اب فرو برد واقعیت

من همراه شد و چون ابر بهاری گریست . لرزش اندامش را حس کردم . چه خوب شد پدرم او را به کلفتی گرفت . 

ه گویه کردم از امروز شمس اگر او نبود به چه کسی حرف دلم را یم زدم به چه کسی راز دلم را می گفتم . در سین

 برایم مرد . اعتقاداتش را از قلبم تکان دادم با خود عهد می بندم تا ابد او را فراموش کنم . 

اینها جمالتی بودند که اهسته زیر گوش عزت چند بار زمزمه کردم اگر همان باری که لنگه کفش روی گونه ام 

ر همان حرفهیا رکیک مادر شمس نثارم کرد . جدی می نشست سرم به سنگ می خورد درس عبرت می گرفتم اگ

گرفتم حاال این وضع پیش نمی امد . حتما کلی به ریشم خندیده بود . از اینکه اینهمه وقت بازیچه دست او بودم و 

کاله گشادی روی سرم گذاشته بود خیلی ناراحت بودم . دلم به حال زارش سوخت . گفتم تنهاست . کس و کارش او 

ا گذاشته اند . برای همیشه ترکش گفته اند و اگر من او را ترک کنم خدا را خوش نمی اید . از انسانیت به دور را تنه

است ولی نمی دانستم حال خودم از ان موجود انگل پست زارتتر است . زیر دستش شاگردی کرده بودم گفتم نان و 

 مله نمی کند . نمک مرا خورده است و نمکدان شکن نیست .سگ با وفا به گله ح

افتاب تا وسط حیا ط پهن بود . پرده های چند الیه اتاق همه کشیده بودند . حتی با افتاب نیز قهر کرده بودم . 

 پیشنهاد عزت را پذیرفتم و به او گفتم : بلند شو تمام پرده ها را بکش .

 تمام پرده ها را ؟

 بله تمام پرده ها را .  -

 قدغن کرده است در این موقع روز تمام پرده های اتاق را عقب بکشیم . من من کرد . خانم بیزرگ 

 با مالیمت گفتم : باز ش می خواهم افتاب را سری تماشا کنم . 

دخترک شانه ای باال انداخت و با قد کوتو له اش باال پرید و نخ پرده را گرفت . پرده ها با صدای خرش خرشی به 

خورده بودند پرتو زرد افتاب از پشت شیشه ها مستقیم داخل تابید و بر روی اشیاء عقب رفتند انگار سالها روغن ن
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اتاق افتاد . همه چیز رنگ گرفت . ان اتاق مرده روح گرفت . کمی به افتاب نگریستم . دوست داشتم تنم را زیر 

 اینه یا قرار داشت . در حال افتاب گرم کنم . اهسته از جایم بر خاستم . عزلتبدنم را کوفته بود در مقابل در ورودی

رد شدن ادمی را دیدم جذایم با صورت متالشی و دگرگون . دماغ خورده و با چشمهای متوحش و خیره . یک خیال 

یک کابوس . به عقب کشیدم و به دیوار تکیه دادم وحشتناک بود . این من بودم ؟ تعجب کردم از خود حیرت کردم 

رتم حتی زردتر از زردی نور افتابی بود که یانکه بر روی اشیا اتاق نشسته بود زیر از رنگ و روی پریده ام . رنگ صو

نور گونه ام فرو رفته بود . امواج درد و غم به وضوح در چشمانم کلبه کرده بود . موهای زیبایم که انقدر به ان می 

د . حاال مانند گربه یا که ابش نازیدم و بدم می امد . چارقدی روی سرم بیندازم مبادا ریخت و مدل ان خراب شو

ریخته باشند بهم چسبیده بود چنگی به موهای ژولیده ام زدم . چندش اور بود . برای یک لحظه خنده ام گرفت . صد 

 رحمت به گربه یا که موهاش بدنش خیس شده بود حال و روزش از من بهتر بود . 

 عزت را صدا زدم .

 چه کسی در خانه است ؟

شیشه داغ پنجره چسباند و با کنجکاوی نگاهی به بیرون انداخت سپس به سویم برگشت . روی  صورتش را به

 صورتش از شیشه داغ گل انداخته بود گفت :

خانم بزرگ تو یپنجدری مهمان دارند . خاتون زیر سایه تاالر ایوان بساط پهن کرده است و قند یم شکند  -

 هم از سرداب بیرون امد وب ه طرف پنجدری می رود .یکی از کلفتها از حوض اب می کشد . اشرف 

 میهمان عمه خانم کیه ؟ -

 نیم دانم فکر کنم همسایه خانم بزرگ است .  -

تا عمه خانم مهمان داشت باید کمی به خودم می رسیدم سر و وضعم را مرتب می کردم هر کس قیافه ام را می دید 

لیته ای که یک هفته به تن داشتم بیرون اوردم و لباسهای تمیز وحشت می کرد قبل از هر کاری حمام گرفتم ش

 پوشیدم خاتون با دیدنم لبخندی زد و گفت : 

 صحت اب گرم عافیت باشد . -

بی رمق به رویش لبخند زدم . حوله خیس را از دستم گرفت و انداخت روی بند قالیچه ای در افتاب پهن  -

م . پنجه های افتاب را روی بدنم حس می کردم . پنجه افتاب مثل دالک بدنم کرد و من در زیر چتر افتاب پناه گرفت

را ماساژ می داد . چقدر لذت بخش بود خاتون سریع داخل سرداب رفت و در پیاله گل مرغی برایم شربت نعنا و 

 بیدمشک اورد .

ند . موهای بلندم را زیر بخور عزیزم حالت بهتر می شود نوشیدم کمی جان گرفتم خاتون شانه هایم را ماال -

افتاب شانه زد . عجب لذتی داشت این افتاب . عجب دلچشب بود ان وقت برای یک لحظه بار دیگر مقابل اینه 

ایستادم و بر کنار اینه تکیه زدم . احساس وجود باور اینکه پاره از اچیزی هنوز از خود با خود دارم . باور اینمکه 

ته است . باور اینکه خود را باور کرده بودم . اینکه هنوز می توانستم سر بلند کنم . زندگانی هنوز از دستانم نگریخ

دقیق به خود نگریستم موهایم واقعا زیبا بودند . نرم و لطیف و بالشک رنگ موهایم را از مادرم به ارث برده بودم . 

 بود که انهم زیبا بودند . دستی بهحتی رنگ چشمها رنگ پوست ولی حالت چشمها و لب و بینی ام راب ه پدرم رفته 

موهایم کشیدم . چرا باید این موها ی زیبا را بپوشانم ؟ چرا باید این صورت ناز را از دید نامحرم پنهان می کردم ؟ 
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چرا عمه خاننم و صولت اصرار داشتند این موهای شگفت انگیز را بپوشانم ؟ حجاب یعنی چه ؟ چرا شمس به دنبال 

 ود ؟نفی پوشش زنان ب

اعتقادی که شمس به من اموخته بود و انچه از حجاب یک زن در جلسات و مهمانیهای او اموخته بودم  -

منطقی نبود . بی بند و باری بود که ان را از کودکی تا قبل از اشنایی با او به خوبی اموخته و انچه زا او فرا گرفته بودم 

یدش را قبول کردم فقط به خاطر وجودش . فقط نسبت به مروری بر درسهای گذشته بود چشم و گوش بسته عقا

عشق حریصی که به او داشتم به خود گفتم دیگر نمی گذارم ذره ای از این عقاید ساختگی باقی بماند تصمیمم را 

گرفته بودم دیگر تحمل اینکه خفت و خواری خود را در اینه دیگران نظاره کنم و باز رانده شوم نداشتم باید عاطل و 

 اطل شده ام را با یک مذهب اصیل واقعی سیراب می کردم حاال به یدن اسالم و یا مسیحیت دین پدرم یا مادرم .ب

دین مسیح را قبول داشتم ولی به صورت تشریفت تنها دین اسالم بود که می توانست منجی من باشد و از  -

سالم بود که می توانست مرا به خانواده پدرم بر لحاظ دیگر مهجوری مرا در خانواده اقا بزرگ جبران کند تنها دین ا

گرداند . برای زنده ماندن و هدفی واال ناچار بودم با همه تحقیری که زا سوی شمس به من روا شده بود با اعتقاداتی 

 مکه در مغز من گنجانده بود مبارزه کنم و نگاهی مثبت به زندگی داشته باشم . و اینهمه باعث عذاب خود و اطرافیان

نشوم . به میل خود چادری را که خاتون تا کرده بود و کنار بستر گذاشته بود برداشتم و روی سرم انداختم . چرخی 

زدم پوشش یک زن . حجاب تازه معنی پوشش و حجاب رافهمیدم تازه پی به حقیقت حجاب یک زن بردم . نمی 

می امد و درد بازی بچه ها یم خورد ولی حاال ایده ام  دانم چرا قبال در ایده ام چادر یا هر پوشش دیگر مسخره به نظر

فرق کرده بود . احساس خاصی در روحیه ام کنکاش افتاده بود در قلبم اتشی شعله می کشید و سینه ام را می سوزاند 

ر ش. اتشی که دو سال قبل از این نیز در قلبم شعله هایش را بروز داد ولی شعله ور نشد . زماین که صولت بر من ت

 زد و مرا به باد خشم گرفت اگر ان روز یکی مثل او در کنارم بود اینگونه نبودم .

حاال ظاهرا می خواستم با احساسات پوچ و بی مصرف درونم بستزیم کمی خود را برانداز کردم و زا اتاق بیرون امدم . 

 عمه خانم میهمانش را بدرقه می کرد .

 ت خداحافظ .مشرف فرمودید احترام خانم به سالم -

 خدانگهدار.  -

 به امید دیدار . -

با دیدن من با نگاهی موشکافانه مرا نگریست سپس سریع به پنجدری برگشت و در رابست . احساسش را درک می 

کردم . نفرت به راحتی در چهره اش مشاهده می شد باید عقب نشینی میکردم و به درون اتاقم می خزیدم . باید 

گی خود یم شدم . با این حال به طرف پنجدر ی رفتم . باید یک برگ برنده به دست یم اوردم . تسلیم سر افکند

اهسته در را باز کردم . روی مبل نشسته بود و سعی می کرد بی اعتنا سیب قرمزی را پوست بکند . دستانش می 

اقو در دستش به هر طرف می لرزید . روبرویم سر خموده اش را به زیر داشت مبادا نگاهش با من مماس شود . چ

لغزید و هر بار ناشیانه زخمی به سیب وارد می شد . نمی دانم از خشم و کینه بود یا چیز دیگر . هر چه بود رعشه ای 

بود که او زا ان یم لرزید ولی انگار من تازه زاده شده ام و خود را شناخته ام انگار تازه حضور معرفت را در خود 

دی در سینه داشتم و بانگی در گلو . احساس زایش از معنویت . چنگ بر دامان پاکی . با چادر احساس می کردم . در

کمی مقابل او راه رفتم و سعی کردم توجه او را جلب کنم اما اوئ سرش پایین بود با هیجان و شعف با.ور نکردنی 

 گفتم :



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – شازدهعشق 

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

 

1 3 7  

 

 .عمه خانم فکر نیم کنید چادرم کمی کوتاه باشد ؟ پاهایم پیداست  -

منتظر عکس العملش بودم در دلم غوغا بود ایا این ذره رها شده از طغیان عقاید پوچ را رها یم کرد ؟باز مرا می راند 

یا این مهجور از دین را با تعالیم عرفانی سیراب می کرد ؟ ایا حصار ننگ و کفر را زا دورم باز می کرد یا نه ؟ ایا 

 ؟ تاب نیاوردم تا او عکس العملی نشان دهد . دستهایم را پیش کشیدم . حالوت عشق به معبود را به من می چشاند 

عمه خانم هاج و واج از گفته ام و حرکاتم سیب و چاقو را زمین گذاشت و با حالتی نگاه می رکد که گویی باورش نم 

با چشمانی شد . مردمک چشمانش تاب تاب مب خورد . لحظه ای زمان برد تا از جایش برخاست . قدمی برداشت 

 اشک الود و نمناک سر تا پایم را بر انداز کرد . دوید و خود شرا به من رساند . وقتی شور و شوق او را دیدم گفتم :

 چطور است . بهتر نیست چادرم بلندتر از یان باشد ؟ پاهایم پیداست . -

بار محبت را در وجود او یافتم مهر و وقتی راغب بودن مرا دید مرا در اغوش کشید و محم در سینه فشرد برای اولین 

 عطوفت را زا بند بند وجودش نسبت به خود احساس کردم . عمه خانم گفت : 

 عزیزم قربان قد بلندت بروم که این چادر برایت کوتاه است . -

 و ساکت شد باز نظرش را خواستم گفت : 

 رعنا را باید با چادر بلندتری پوشاند . اره عزیزم چادرت باید بلندتر از این باشد این قامت بلند و -

در حالیکه چانه ام می لرزید . سرم را روی شانه اش گذاشتم و طوری که او نفهمد اشک ریختم تا سبک شوم چون 

 قوی سبک بال . اهسته زیر گوشم زمزمه رکد .

 پروین السادات برایت چادری می دوزم که عالم را جارو کند . -

 ن جدا رکد و با ر دیگر با خوشحالی تمام گفت : سپس خودش را زا م

 اصال امروز می رویم بازار . هر چادری بخواهی انتخاب کن . گل ریز گل درشت . -

مشتاقانه به او نگریستم و در حالی که از شدت شعف لبهایم را یم جوید با تکان دادن سر کار او را تایید می کردم 

 دستم را کشید .

 ویم بازار با من بیا جانم .نه نه چرا بر -

و مرا به طرف صندوقخانه پشت اتاق گوشواره پنجدری کشاند . تو یصندوقخانه ذوق زده داخل صندوق را جستجو 

 کرد و زا میان قواره پارچه های رنگ وارنگ یکی را در اورد . 

ت نمی دانی چقدر دوستش ببین چه چادر زیبایی است این را مادر خدا بیامرزم سر عروسیم بر سرم انداخ -

 دارم شاید باور نکنی هفته ای چند بار ان را می بویم ولی حاال مال تو بگیز زود باش . 

چادر را در اغوشم گذاشت . پارچه ای حریر با زمینه ابی کم رنگ و گلهای نرگس خاتونی ریز بوی صندوق را یم داد 

 م شد و داخل ان را زیرو رو کرد .اما واقعا زیبا بود . شادمانه دوباره درون صندوق خ

 بیا دخترم . یک چادر دیگر هم دارم ببین دوسشت داری ؟ -

چادر مشکی ریز بافت . همراه یک جا نماز قهوه ای که جنسش از مخمل زریدوزی شده بود روی دستم گذاشت و باز 

 گفت :

خاک اقاست . برای عروس صولت پروین السادات این چادر و جانماز سوغات کربالست . مهر داخلش از  -

 نگه داشته بودم ولی حاال تو واجب تری بیا عزیزم . 
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جانماز را باز کردم بوی خاک تا فلک سر کشید و در محوطه صندوقخانه پیچید و چنان فضای معنوی و عرفانی ایجاد 

 کشیدم و با گریه گفتم :شده بود که زا شدت شوق نزدیک بود روح از کالبدم به پرواز در اید. او را در اغوش 

دلم می خواهد یک مسیر تازه در زندگی پیدا کنم . کمکم کنید تا خودم را بشناسم کمکم کنید به هدفم  -

 برسم به انچه خلعش وجودم را ازار می دهد .

 سری تکان داد و گفت : خیلی خوشحالم هر کاری الزم باشد برایت انجام خواهم داد.

م را در چنین محیطی احساس نکرده بودم . همانجا گوشه صندوقخانه نشستم . عمه خانم برایم اه که تا ان زمان جسم

حرف می زد و باز هم می گفت انچه می خواستم بدست اورده بودم . از چشمان عمه خانم زا ذوق اتش مالیمی می 

یگر ان خشونت وجود نداشت از بارید و با من صحبت می کرد . دستهایم را گرفته بود و با نرمی رفتار می کرد . د

اینکه این همه مدت از چشمانش حساب می بردم و وحشت داشتم تعجب کردم . به من می گفت دخترم .پیشانیم را 

 می بوسید و می گفت اصال باور نمی کنم و مدام مرا تحسین می کرد . 

ینی تعارف می شد . عمه خانم همه را عصر روز بعد خدا می داند در خانه عمه خانم چه خبر بود . چقدر نقل و شیر

خبر کرده بود . از دختران خودش و عمه فرنگیس تا دوستان و فک و فامیل های دور و نزدیک . غلغله بود چه روز 

خوبی بود . جمعیت در پنجدری موج می زد . پنجدری شلوغ و پر از بوی اسپند و گلهای مریم و نرگس که در 

چیده شده بود . این گلهای زیبا را عمه خانم به سلیقه خودش سفارش داده بود . اصال گلدانهای بزرگ کنار پنجدری 

ادم خیال می کرد یک مهمانی عظیم است . هر چند دست کم از یک مهمانی مجلل نداشت . هر چه بگویم کم گفتم . 

لل . حضور پدر و مادر م در هیچ وقت این روز را فراموش نمی کنم تنها ارزویم در یان روز با شکوه و این ضیافت مج

کنار م بود مخصوصا پدرم میان انها که تا ان موقع از من بیزار ی می جستند پاس داده می شد م . اش رشته پخته 

بودند و توی پنجدری از بگو و بخند پر بود . عمه فرنگیس هیجان زده تر از همه با چهره بشاش به طرفم امد . اشک 

بود مبهوت و با دهان باز مرا می نگریست . دو سه بار پلک زد تا باورش شود بعد در چشمان سیاهش حلقه زده 

 اهسته مثل کسی که در خواب و بیداری حرف بزند گفت :

 خیلی خوشحالم جای پدرت خالی است . -

 لبخندی زدم و او مشتش را باز کرد و میان کف دستم انگشتری نهاد و گفت :

چنین روزی بودم . امروز صبح وقتی خان باجی برایم پیغام فرستاد نمی دانی  خیلی زودتر از اینها منتظر -

 چقدر خوشحال شدم .

 ناهید که گویا ان طرف پنجدری ما را نظاره می کرد نیشخند زنان گفت : 

دختر دایی من اگر جای شما بودم حرزی به پیراهنم وصل می کردم تا زا چشم زخم دیگران به زمین  -

 نخورم .

لحظه طول کشید تا متوجه معنای کالمش شدم هیچ وقت از دست او خالصی نداشتم حتی در این رو زمستاصل  یک

 در پی جوابی بودم که عمه فخر السادات حرفهیا او را که شنیده بود رو به او گفت :

 بترکه چشم حسود از چشم شور بدور . خاتون بیا برای پروین جان اسپند دود کن . -

 رفت اسپند دود کند . ناهید که این وسط خوب کنف شده بود . لبخندی از روی شرم زد و گفت :  سپس خاتون

خوش به حال پروین خانم . خانم جان برای بچه های خودش تر ه خرد نمی کند حاال برای پروین خانم  -

 اسپند دود می کند .
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 عمه فرنگیس در دفاع از من گفت : 

 ان را نداشتی چکار می کردی .ناهید جان تو اگر این زب -

عمه فخر السادات زیر چشمی نگاهی به نایهد انداخت و به شوخی گفت : هیچی نمی توانست اقا عنایت را  -

 خام کند و زنش شود .

 ناهید قری به سر و گردنش داد و چشم ابرویی این ور و ان ور کرد . -

 نداشتم فقط محض شوخی یک چیزی گفتم وا خانم جان این چه فرمایشی است من قصد و غرضی  -

 انوقت همه زدند زیر خنده .

بعد زا روز مهمانی و جشن و سوری که به خاطر من بر پا شده بود عمه خانم به اقا خان گفت کالسکه را اماده کند . 

 سپس به نزد من امد و گفت :

دم به خانه اش خواهیم رفت خیلی زود عمه جان اماده شد برویم خانه حاج اقا لطفی . دیشب به او خبر دا -

اماده شدم . چادر مشکی که عمه خانم برایم تهیه دیده بود به روی سر انداختم و پیچه را از صورت پایین کشیدم 

 مقابل اینه ایستادم و نگاهی به خود انداختم .

 زود باش پروین جان هوا گرم می شود ها ..... -

 چشم االن می ایم . -

. خاتون را سپرد که مواظب خانه باشد و خودش زودتر از من سوار کالسکه شد . از یاوان گذشتم به عزت عمه خانم 

 که تردید در امدنش داشت نگاهی انداختم و گفتم :

جایی نمی روم خیلی زود بر می گردم . پیش خاتون بمان و اگر حوصله ات سر رفت وری سرت را گرم کن  -

. 

مکم کرد پای در رکاب کالسکه گذاشتم و سوار کالسکه شدم و کنار عمه خانم نشستم . اقا تا نزدیک کالسکه امد ک

میزراحمد دو لنگه بزرگ در خانه را باز کرد و اقا خان کالسکه را بیرون راند و ارام حیوان را شالق می زد و پیش می 

 رفت عمه خانم گفت :

 بگوید . پیش یکی می برمت که بتواند تمام سواالتت را پاسخ -

و شروع کرد به تعریف کردن محسنات کسی که می خواست به من درس اخالق و احکام بدهد . نرسیده به 

 میدانگاهی روبروی بازار بزرگ کالسکه ایستاد . عمه خانم پرده را کنار زد و کمی اطراف را با کنجکاوی نگریست .

 چی شده ؟ اقا خان چرا ایستادی ؟ خبری شده ؟ -

 انم بزرگ انگاری باز تنشان می خارد .بله خ -

 لعنتی ها چی از یان خلق ا... می خواهند . -

یاداور شوم که ان روز بگیر بگیری بود تازه قانون کشف حجاب رضا خانی به طور رسمی اجرا شده بود و سختگیری 

ده را کشید تا کسی نتواند از بیرون ماموران غیر عادی بود . عمه خانم پرده را با نفرت رها کرد و تند و تیز دو سر پر

 داخل کالسکه را ببیند . زیر لب غرید :گور به گور شده ها دست بردار نیستند .

 صدای اقا خان از باالی اتاقک کالسکه به گوش می رسید : 

 خانم بزرگ چه کنم ؟ بر گردم یا پیش بروم . -

 عمه خانم زیر دندانی گفت : 
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 . ببینم کدام قرمساقی اینها را همراهی می کند . دندان روی جگرم بگذار -

ناگهان صدای شیون زنی به گوش رسید پیاپی چند شیون دلخراش شیونی از ته دل . شیونی که زا نفرت و بیزاری 

باشد . گویی به دل زن چنگ زده و از تنش بیرون کشیده بودند که با درد زجه می زد پرده ها را باال زدم ببینم چه 

ست . در خیابان چه یم گذرد چرا اقا خان ایستاده است ؟ برای چه زنی شیون می کشد که عمه خانم پرده را خبر ا

 سریع از دستم قاپید و پرده رها شد .

پرده را بینداز اگر ببینند اینجوری با چادر و چاقچور نشسته ای دمار از روزگارت در می اوردند بی ناموسها  -

. 

صله گرفتم و منتظر وقوع حادثه ای نشستم . عمه خانم از من فاصله گرفت و گوشش را به در بی درنگ از پنجره فا

 چسباند . صدای قدمهای پاسبانی به گوش می رسید .

 مشدی کسی تو کالسکه هست یا نه ؟ -

 بله دو تا زن هستند کس دیگری نیست سر کار . -

 شد ولی با اشاره به من می گفت برو عقب برو عقب . عمه خانم نگران خود را پیش کشید و نزدیک در به گوش

 با اشاره عمه خانم خود را سر دادم به رف پنجره صداها درهم و برهم به گوش می رسید .

 مشدی بیا این در را باز کن . -

 گفتم که سر کار غیر زا دو زن کسی داخل کالسکه نیست . -

 خون خونم را نخورده است بیا این در را باز کن . چقدر لغز می خوانی مردک تا عصبانی نشدم و -

 مگر خودت نمی توانی در را باز کنی . -

 کور که نیستم می بینم قفل در را انداخته اند زود باش معطل نکن . -

 اقا خان معطل ماند از کالسکه پایین بیاید یا نه . منتظر جواب عمه خانم شد .

 کنم با تو حرف یم زنم مرد گل که لگد مال نمی کنم .چی شد خواب ماندی ؟ در را می ش -

 عمه خانم با صدای بلند و کلفتی گفت : 

نه اقا خان همانجا جات خوبه پایت را پایین گذاشتی نگذاشتی حاال گفته باشم به ان بی بوته هم بگو گورش  -

 را گم کند .

ن شدیدی خورد و اسبها بی تحمل از فشار وارده این پاسبان عصبانی شد و لگد محکمی به در زد . اتاقک کالسکه تکا

پا و ان پا شدند . اگر دستم را به گیره پشت صندلی کالسکه نگرفته بودم حتما پرت می شدم اقا خان هر جوری بود 

اسبها را مهار کرد . عمه خانم عصبانی در را باز کرد و محکم به عقب زد . در چند مرتبه باز و بسته شد طوری که 

سبان دو متر به عقب جست . بیچاره رنگش پریده بود . خنده ام رگفت . پاسبانک حدود یک و پنجاه قد داشت اما پا

چه صدایی داشت مثل شیری می غرید و حاال زا ترس عمه خانم مثل موش خود را جمع وجور کرده بود و عجب اراده 

اسبانک از طرفی دیگر خیال تخت که پشتوانه ای عمه خانم داشت . این میان از یک طرف گیج و مبهوت حرکات پ

ای چون عمه خانم تکیه گاهم بود . پاسبان قدم به جلو گذاشت و نزدیک در کالسکه شد و با تردید نگاه کرد . عمه 

 خانم غرید :
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بر پدر نامرد و هر چی بی غیرت لعنت . هار شده ای از خدا بی خبر . مگر نمی گوید دو تا زن داخل کالسکه  -

ستند . هنوز ننه ات یادت نداده وقتی می گویند دو تا زن در جایی هستند سرت را پایین نیندازی و جفتک بیندازی ه

 . زا اینکه پشت لبت سبز شده است .گردن کلفتی می کنی بند انگشتی .

اه ظه قاه قپاسبان خجول نگاهی به اطرافش انداخت ولی انگار نگاه پاسبانهای دیگر به او جرات بخشید . یک لح

 خندید و به تمسخر گفت :

 بیایید پایین خودم چادر از سرتان می کشم . -

 مگر زبان ادمیزاد حالیت نیم شود بی غیرت برو گمشو. -

پاسبان هجوم وار دستش را جلو اورد تا پیچه روی صورت عمه خانم را بکشد که عمه خانم با یک حرکت بی هوا 

سبانک خواباند . برق از گوش و چشمش بیرون پرید . پاسبان از ضربه ای که دستش را بلند کرد و تو گوش پا

خورده بود جراتش را از دست داد و دستش فرو افتاد تا پاسبان حال بیاید و دست به تفنگ شود عمه خانم زبان 

 دشنام باز کرد .

 بی حیا مگر ناموس نداری . مادرت به عزایت بنشیند بی پدر . -

پاسبانک پاسبانی دیگر با قدمهای نظامی کنار کالسکه امد . پاسبان که انگار از امدن سرکار اکبری جان با عقب نشینی 

 تازه ای یافته بود به زبان امد .

 قربان هر چه می گویم چادر از سر بگیرید بیشتر پرخاش می کنند . -

تا حاال جرات کرده به حرف  خاک بر سرت کنند که از یک زن کتک خوردی . انها هم غلط کرده اند کی -

 شاه پشت کند که اینها دومیش باشند .

سر کار اکبری پاسبان را کنار زد و بدون تعارف و اجازه به درون اتاقک کالسکه پا گذاشت و پشت سرش زنی بدون 

. این  دتر بودحجاب وارد شد با لباسی شبیه مردان . موهیا کوتاه و چتری و قدی که از سر کار به اندازه یک کله بلن

زن را خیلی خوب می شناختم . در میهمانیهای که شمس ترتیب می داد اویکی از طرفدارهای پر و پا قرص کشف 

حجاب بود . ارایش زنانه نداشت . صورتی پر مو و بی حس . چشمهای بسیار کشیده و خمار .موهای سر سفت و 

عمولی . نگاهش مرموز و خیره بود یک لحظه هول ضخیم جوگندمی بود و محکم از پشت سر بسته بود ساده و م

برداشتم نکند چادر از سرم بردارد . چه افتضاحی به بار می امد . او اگر مرا می دید حتما مسخره ام می کرد خانم 

 دیروزی و خانم امروزی .

ار رفت . اسبها از ب هر دو روبروی ما نشستند . با نشستن ان دو روی صندلی کالسکه قرچی صدا داد و باال و پایین

زیاد به جنب و جوش افتادند و کالسکه به این سمت و ان سمت متمایل شد. سر کار اکبری مردی بود چاق و فربه با 

صورتی تو پر و گوشتی . الله های گوش اویزان و سبیلهای از بنا گوش در رفته چشمهای درشت و نزدیک بهم لبهای 

به ان روز افتاده بود شکمی گنده و بر امده و تنگ در حصار لباسهای نظامی که کبود قهوه ای که زا استعمال سیگار 

مفت به تنش نمی ارزید گویی به هیکلش زار یم زد . اگر لباسها جان داشتند حتما از تحمل این همه گوشت خسته 

 می شندند . و زا زور خستگی می ترکیدند و همانجا روی زمین ولو می شدند .

 بی . باز یکی از زیر دستهای مرا به باد کتک گرفتید دستخوش . شما هستید بی -

خنده شرربار از چشمان این مرد گنده و بی ترکیب مثل اتش می بارید . گوشه سبیلش را گرفته بود به زیر می تاباند 

 اما زن ارام و بی تفاوت نشسته بود عمه خانم با شجاعت تمام گفت :
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بگویم چشم انتظار داشتی ساکت بنشینم و تماشایش کنم. اخر غیرتتان کجا  البد می خواستی هر چه بگوید -

رفته . چهار تفنگدار سر راه گذاشتند که چه شود ؟ چادر از سر ناموس مردم بکشند . تف به روی هر چه ادم بی 

 غیرت سر کار!تف !

 جوش نیار بی بی . دستور از باالست ما کاره ای نیستم مامور و معذور . -

ها مثل پرواز گربه تا کماجدون . خودت خوش داری کسی چادر از سر ناموست بکشد مرد . خوش داری  -

نگاه نامحرم به ناموست بخورد نه که نداری . فکر ش هم دیوانه ات می کند . مرد وصفت را شنیده ام چور زن بیچاره 

؟ مبادا گوشه جمال زنت را ببینند . تیو  ات را در خانه حبس کردی و بعد فرستادی والیت پیش ننه و باباش که چی

میهمانیهای کوفتی بد معصب شرکتش بدهند . مسلم هر چه خوب است برای خودتان می خواهید . شما اگر بیل زنید 

 باغچه خودتان را بیل بزنید .

ای سر سر کار اکبری کاله از سر برداشت و موهای کوتاه و عرق کرده اش را میان پنجه ها گرفت تا انته -

برد . موهای عرق کرده و چربش زود حالت گرفت و به سرش چسبید دوباره کاله را روی سرش گذاشت . دست 

 روی تسمه اش گذاشت و تسمه را جابجا کرد و فریاد کشید :

 اینجا خشکت نزنه . پسر برو رد کارت اینجا ایستادی که چی بشود . مردشور ریخت زشتت را ببرد . -

 د . سر کار اکبری کوشید عمه خانم را ارام کند ولی عمه خانم ادامه داد :پاسبانک دور ش

خدا بیامرز اقاجانم را . اگر می دانست تو پسر حسن کشکی وقتی به جایی برسی همچین گرگ باران  -

 خورده ای خواهی شد هیچ وقت استین برایت باال نیم زد تو را به نان و نوایی برساند .

. وظیفه است نمی توانیم سر برگردانیم . نانمان از همین طریق در می اید شما هم اگر جای چه کنیم بی بی  -

 ما بودید چاره ای نداشتند .

کوفتتان باشد پسر حسن کشکی خودت می دانی خدا بنده اش را بدون روزی نمی گذارد . این همه شغا و  -

مرد . فکر کردی نیم دانم چه می کنید از ان یکی که کار هست پس این مردم چه می کنند . کرم از خود درخت است 

ان باال نشسته است تا این نوچه ات که تازه از تخم در امده است . هر کدام طوری در کشف حجاب است . چادر 

برداشتن و کاله به سر گذاشتن است . فقط این نیست مامورهای دولت هار شده اند . دزد شده اند . چند روز پیش 

یکی از خانمهای معتبر شهر را از سر کشیده بودند . می گفتند چه چادیر بوده ! قیمتی ! حق با شماست سر بود چادر 

کار اکبری از همین را امرار معاش می کنید . درست می گویید چادر از سر ناموس مردم می کشید و بعد به غنیمت 

 می برید . 

 سر کار اکبری پوزخند زد و گفت :

 خور ش لعنت بی بی . شاید دیگران این کاره باشند ولی ما اهلش نیستیم . بر مال و مفت  -

بر پدر دروغگو لعنت پسر حسن کشکی . من تو را می شناسم . بس کن مرد . دروغ می گویی خودت هم  -

 د.وپوزخند می زنی . همه شما را می شناسند . در رگهایتان خون که نیست معلوم نیست چه چیزی در رگهایتان می د

سر کار اکبری با گوشه چشم نگاهی به من انداخت . مدتی از پشت پیچه نگاهم کرد عمه خانم وقتی نگاه گستاخانه او 

 را دید گفت :

 چیه سر کار ماتت برده ؟ به چی خیره شدی ؟ زن با چادر ندیده ای با یانکه تو هم تنت می خارد ؟ -

 به جایش زن گفت : این کیه ؟ -
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 ی .چکارش دار -

 زن جواب داد : شما می توانید بروید ولی او باید چادر از سرش بردارد . -

 دلم هری ریخت پایین . اما عمه خانم بی پروا جواب داد :

غلط کردی همچین حرفی زدی ملعونه . دلم یم خواهد فقط یک بار دیگر حرف از برداشتن چادر بزنی  -

 شی .کایر می کنم صد بار ارزوی مردن داشته با

 بعد رو به سر کار اکبری و گفت :

شما چه کار به ناموس صولت خان دارید اگر بفهمد همچین حرفی زده اید با رگ غیرتی که او دارد باید قید  -

 حیات خود را بزنید .

 سر کار لبخندی زد انگار با شنیدن نام صولت رعشه بر هیکل گنده اش افتاد . -

 ها .صولت خان !ارباب ایلیاتی  -

 بله صولت خان هوز ابی که به گلویت ریخته خشک نشده . -

خب ... پس ... می توانید بروید . مشکلی نیست . فقط پرده ها را بکشید تا از داخل چیزی پیدا نباشد کار  -

 دستمال می دهد بی بی .

. عمه خانم خوب دردش را و به زور هیکل نخراشیده اش را از کالسکه پایین کشید ولی انگار اخم گرفته بودش 

 فهمید دست کرد داخل کیفش و یک مشت اسکناس در اورد .

 بیا سر کار این را داشته باش. -

سر کار رنگ چهار تا اسکناس را که دید مثل گل اب دیده نرم شد . عمه خانم در حالیکه پول را از گوشه چادر به 

 به دستش نخورد .دست سر کار اکبری می داد سعی می کرد تا نگاه مردک 

 شرمنده کردید بی بی این چیه ؟ بیشتر زا اینها به گردن ما حق دارید ما نمک پرورده شما هستیم . -

 بگیر مرد تعارف می کنی . بگیر جای دوری نمی رود . -

 دستتان درد نکند بی بی ما سگ کی باشیم که بخواهیم دست ریو ناموس صولت خان دراز کنیم . -

زبان را گرفت توی جیبهای بی قواره اش چپاند . در کالسکه را بست و پاسبانها فرمان عقب نشینی داد .  پولهای بی

پاسبانها مثل تازی بی شکار از اطراف کالسکه دور شدند . عمه خانم سریع قفل در را انداخت و با گوشه چادر خود را 

 ت :بادز د تا خنک شود . سر کار اکبری همچنان که دور می شد گف

 به خان بگو حتما دست بوس می رسیم . -

می خواهم صد سال سیاه دست بوس نرسی مفت خور . مرتیکه مزلف همچین می گوید ما کاری نکرده ایم  -

انگار فتح خبیر کرده است . خاک بر سرها . همه کاره نیستیم ولی دو دستی پول را از دستم قاپید . فکر می کند مال 

دارد . به حق جدم . به ان نان و نمکی که از سفره اقا جانم خورده . دلش می خواست چادر از  مفت خوردن شاخ و دم

سرمان بکشد فقط جراتش را نداشت . همان سگ زرد برادر شغال است چه بگویم !چه کارها زا دست ادمیزاد بر 

بنشاندشان . خدا به زمین داغ  نمی اید . به خار یک لقمه نان حاضرند به هر کاری دست بزنند . خدا به روز سیاه

 بنشاندشان .

عمه خانم ساکت شد و نفس تازه ای کشید . بال پرده را گرفتم و کمی به اندازه دید چشمانم عقب زدم . پاسبانها با 

لباسهای کوتاه کاهی . گله گله ایستاده بودند و کاله های خود را پایین کشیده و چیزی از ابرو و چشمهایشان پیدا 
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. تنها سبیل مدل به مدلشان بود که بین کاله و چانه هایشان ستاره درخشان بود . تو پیاده رو پاسبانها زن دهایت  نبود

را دوره کرده و چادر از سرش کشیده بودند . چادر که نبود چیزی شبیه یک دستمال چهار خانه یزدی که سر زن 

 گریان را به صورت مثلث پوشانده بود .

و گرفتن چادر از پاسبانها داد و بیداد و انها را لعن و نفرین می کرد . پاسبانها انها را همچون مردش به رفداری 

گرگهای گرسنه محاصره کرده و اماده پاره کردن بیچاره ها بودند و مرد به طرفشان همجوم یم اورد و زیر مشت و 

 ما یکی از پاسبانها بی رحمانه قنداقه تفنگش را بااللگد خود می گرفت تا بتواند چادر را از انها بگیرد و به زن بدهد . ا

اورد و بر سر مرد کوبید . خون مثل فواره جاری و سطح خیابان رنگین شد مرد اخی خفه سرش را گرفت و بر جای 

خود نشست و در خون خود غلطید . از مشاهده این صحنه غمی بر دلم نشست . ضعف به تمام بدنم چنگ انداخت. 

ا را رها کردم . چشمهایم را بستم و روی صندلی فرو رفتم . حتما اگر عمه خانم دنبالم نبود همین بال را سریع پرده ه

 بر سر من می اورند . ان وقت چه می کردم . عجب عمل وقیحانه ای .

 عمه خانم دستم را گرفت .

 نترس عمه جان این کار هر روز انهاست یک مشت کودن نفهمم سگ پاچه بگیرند .  -

 بدون جواب ماندم سخن هم اگر می خواستم بگویم از دل ضعفه نتوانستم .

هر دو روبروی ما نشستند . با نشستن ان دو روی صندلی کالسکه قرچی صدا داد و باال و پایین رفت . اسبها از بار 

ه با بود چاق و فربزیاد به جنب و جوش افتادند و کالسکه به این سمت و ان سمت متمایل شد. سر کار اکبری مردی 

صورتی تو پر و گوشتی . الله های گوش اویزان و سبیلهای از بنا گوش در رفته چشمهای درشت و نزدیک بهم لبهای 

کبود قهوه ای که زا استعمال سیگار به ان روز افتاده بود شکمی گنده و بر امده و تنگ در حصار لباسهای نظامی که 

لش زار یم زد . اگر لباسها جان داشتند حتما از تحمل این همه گوشت خسته مفت به تنش نمی ارزید گویی به هیک

 می شندند . و زا زور خستگی می ترکیدند و همانجا روی زمین ولو می شدند .

 شما هستید بی بی . باز یکی از زیر دستهای مرا به باد کتک گرفتید دستخوش . -

مثل اتش می بارید . گوشه سبیلش را گرفته بود به زیر می تاباند  خنده شرربار از چشمان این مرد گنده و بی ترکیب

 اما زن ارام و بی تفاوت نشسته بود عمه خانم با شجاعت تمام گفت :

البد می خواستی هر چه بگوید بگویم چشم انتظار داشتی ساکت بنشینم و تماشایش کنم. اخر غیرتتان کجا  -

چه شود ؟ چادر از سر ناموس مردم بکشند . تف به روی هر چه ادم بی  رفته . چهار تفنگدار سر راه گذاشتند که

 غیرت سر کار!تف !

 جوش نیار بی بی . دستور از باالست ما کاره ای نیستم مامور و معذور . -

ها مثل پرواز گربه تا کماجدون . خودت خوش داری کسی چادر از سر ناموست بکشد مرد . خوش داری  -

موست بخورد نه که نداری . فکر ش هم دیوانه ات می کند . مرد وصفت را شنیده ام چور زن بیچاره نگاه نامحرم به نا

ات را در خانه حبس کردی و بعد فرستادی والیت پیش ننه و باباش که چی ؟ مبادا گوشه جمال زنت را ببینند . تیو 

دتان می خواهید . شما اگر بیل زنید میهمانیهای کوفتی بد معصب شرکتش بدهند . مسلم هر چه خوب است برای خو

 باغچه خودتان را بیل بزنید .
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سر کار اکبری کاله از سر برداشت و موهای کوتاه و عرق کرده اش را میان پنجه ها گرفت تا انتهای سر  -

برد . موهای عرق کرده و چربش زود حالت گرفت و به سرش چسبید دوباره کاله را روی سرش گذاشت . دست 

 مه اش گذاشت و تسمه را جابجا کرد و فریاد کشید :روی تس

 اینجا خشکت نزنه . پسر برو رد کارت اینجا ایستادی که چی بشود . مردشور ریخت زشتت را ببرد . -

 پاسبانک دور شد . سر کار اکبری کوشید عمه خانم را ارام کند ولی عمه خانم ادامه داد :

انست تو پسر حسن کشکی وقتی به جایی برسی همچین گرگ باران خدا بیامرز اقاجانم را . اگر می د -

 خورده ای خواهی شد هیچ وقت استین برایت باال نیم زد تو را به نان و نوایی برساند .

چه کنیم بی بی . وظیفه است نمی توانیم سر برگردانیم . نانمان از همین طریق در می اید شما هم اگر جای  -

 تند .ما بودید چاره ای نداش

کوفتتان باشد پسر حسن کشکی خودت می دانی خدا بنده اش را بدون روزی نمی گذارد . این همه شغا و  -

کار هست پس این مردم چه می کنند . کرم از خود درخت است مرد . فکر کردی نیم دانم چه می کنید از ان یکی که 

است . هر کدام طوری در کشف حجاب است . چادر ان باال نشسته است تا این نوچه ات که تازه از تخم در امده 

برداشتن و کاله به سر گذاشتن است . فقط این نیست مامورهای دولت هار شده اند . دزد شده اند . چند روز پیش 

بود چادر یکی از خانمهای معتبر شهر را از سر کشیده بودند . می گفتند چه چادیر بوده ! قیمتی ! حق با شماست سر 

ی از همین را امرار معاش می کنید . درست می گویید چادر از سر ناموس مردم می کشید و بعد به غنیمت کار اکبر

 می برید . 

 سر کار اکبری پوزخند زد و گفت :

 بر مال و مفت خور ش لعنت بی بی . شاید دیگران این کاره باشند ولی ما اهلش نیستیم .  -

من تو را می شناسم . بس کن مرد . دروغ می گویی خودت هم  بر پدر دروغگو لعنت پسر حسن کشکی . -

 پوزخند می زنی . همه شما را می شناسند . در رگهایتان خون که نیست معلوم نیست چه چیزی در رگهایتان می دود.

او  هسر کار اکبری با گوشه چشم نگاهی به من انداخت . مدتی از پشت پیچه نگاهم کرد عمه خانم وقتی نگاه گستاخان

 را دید گفت :

 چیه سر کار ماتت برده ؟ به چی خیره شدی ؟ زن با چادر ندیده ای با یانکه تو هم تنت می خارد ؟ -

 به جایش زن گفت : این کیه ؟ -

 چکارش داری . -

 زن جواب داد : شما می توانید بروید ولی او باید چادر از سرش بردارد . -

 خانم بی پروا جواب داد :دلم هری ریخت پایین . اما عمه 

غلط کردی همچین حرفی زدی ملعونه . دلم یم خواهد فقط یک بار دیگر حرف از برداشتن چادر بزنی  -

 کایر می کنم صد بار ارزوی مردن داشته باشی .

 بعد رو به سر کار اکبری و گفت :

با رگ غیرتی که او دارد باید قید شما چه کار به ناموس صولت خان دارید اگر بفهمد همچین حرفی زده اید  -

 حیات خود را بزنید .

 سر کار لبخندی زد انگار با شنیدن نام صولت رعشه بر هیکل گنده اش افتاد . -
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 صولت خان !ارباب ایلیاتی ها . -

 بله صولت خان هوز ابی که به گلویت ریخته خشک نشده . -

. فقط پرده ها را بکشید تا از داخل چیزی پیدا نباشد کار خب ... پس ... می توانید بروید . مشکلی نیست  -

 دستمال می دهد بی بی .

و به زور هیکل نخراشیده اش را از کالسکه پایین کشید ولی انگار اخم گرفته بودش . عمه خانم خوب دردش را 

 فهمید دست کرد داخل کیفش و یک مشت اسکناس در اورد .

 بیا سر کار این را داشته باش. -

سر کار رنگ چهار تا اسکناس را که دید مثل گل اب دیده نرم شد . عمه خانم در حالیکه پول را از گوشه چادر به 

 دست سر کار اکبری می داد سعی می کرد تا نگاه مردک به دستش نخورد .

 یم .شرمنده کردید بی بی این چیه ؟ بیشتر زا اینها به گردن ما حق دارید ما نمک پرورده شما هست -

 بگیر مرد تعارف می کنی . بگیر جای دوری نمی رود . -

 دستتان درد نکند بی بی ما سگ کی باشیم که بخواهیم دست ریو ناموس صولت خان دراز کنیم . -

پولهای بی زبان را گرفت توی جیبهای بی قواره اش چپاند . در کالسکه را بست و پاسبانها فرمان عقب نشینی داد . 

مثل تازی بی شکار از اطراف کالسکه دور شدند . عمه خانم سریع قفل در را انداخت و با گوشه چادر خود را پاسبانها 

 بادز د تا خنک شود . سر کار اکبری همچنان که دور می شد گفت :

 به خان بگو حتما دست بوس می رسیم . -

ن می گوید ما کاری نکرده ایم می خواهم صد سال سیاه دست بوس نرسی مفت خور . مرتیکه مزلف همچی -

انگار فتح خبیر کرده است . خاک بر سرها . همه کاره نیستیم ولی دو دستی پول را از دستم قاپید . فکر می کند مال 

مفت خوردن شاخ و دم دارد . به حق جدم . به ان نان و نمکی که از سفره اقا جانم خورده . دلش می خواست چادر از 

تش را نداشت . همان سگ زرد برادر شغال است چه بگویم !چه کارها زا دست ادمیزاد بر سرمان بکشد فقط جرا

نمی اید . به خار یک لقمه نان حاضرند به هر کاری دست بزنند . خدا به روز سیاه بنشاندشان . خدا به زمین داغ 

 بنشاندشان .

به اندازه دید چشمانم عقب زدم . پاسبانها با عمه خانم ساکت شد و نفس تازه ای کشید . بال پرده را گرفتم و کمی 

لباسهای کوتاه کاهی . گله گله ایستاده بودند و کاله های خود را پایین کشیده و چیزی از ابرو و چشمهایشان پیدا 

 تنبود . تنها سبیل مدل به مدلشان بود که بین کاله و چانه هایشان ستاره درخشان بود . تو پیاده رو پاسبانها زن دهای

را دوره کرده و چادر از سرش کشیده بودند . چادر که نبود چیزی شبیه یک دستمال چهار خانه یزدی که سر زن 

 گریان را به صورت مثلث پوشانده بود .

مردش به رفداری و گرفتن چادر از پاسبانها داد و بیداد و انها را لعن و نفرین می کرد . پاسبانها انها را همچون 

محاصره کرده و اماده پاره کردن بیچاره ها بودند و مرد به طرفشان همجوم یم اورد و زیر مشت و گرگهای گرسنه 

لگد خود می گرفت تا بتواند چادر را از انها بگیرد و به زن بدهد . اما یکی از پاسبانها بی رحمانه قنداقه تفنگش را باال 

ان رنگین شد مرد اخی خفه سرش را گرفت و بر جای اورد و بر سر مرد کوبید . خون مثل فواره جاری و سطح خیاب

خود نشست و در خون خود غلطید . از مشاهده این صحنه غمی بر دلم نشست . ضعف به تمام بدنم چنگ انداخت. 
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سریع پرده ها را رها کردم . چشمهایم را بستم و روی صندلی فرو رفتم . حتما اگر عمه خانم دنبالم نبود همین بال را 

 ن می اورند . ان وقت چه می کردم . عجب عمل وقیحانه ای .بر سر م

 عمه خانم دستم را گرفت .

 نترس عمه جان این کار هر روز انهاست یک مشت کودن نفهمم سگ پاچه بگیرند .  -

 بدون جواب ماندم سخن هم اگر می خواستم بگویم از دل ضعفه نتوانستم .

بازارچه ای که سقف قوس داری داشت روبروی یک پارچه فروشی که ابن  اقا خان سر یک سه راهی کالسکه را داخل

 ور و ان ورش حجره قالی فروشی بود نگاه داشت . عمه خانم یواشکی نگاهی به بیرون انداخت و گفت : 

 بدو عمه جان از کالسکه بپر پایین لفتش نده . مواظب باش گیر نیفیت . -

وقت عمه خانم دستم را کشید و به داخل حجره کشاند . مردی از پشت دکه  از کالسکه به سرعت پایین پریدم . ان

 حجره هراسان به استقبالمان امد .

 سالم حاج اقا لطفی . -

علیک السالم بی بی چور جرات کردید توی این وقت روز اینهم به این شلوغی پا به خیابان بگذارید ؟ مگر  -

 ر نمی کردم بیایید بی بی .سر میدان پاسبانها کشیک نیم دادند ؟ فک

 چرا حاجی معرکه ای گرفته بودند ! خدا رحم کرد و گرنه به اینجا نمی رسیدم . -

 حاج اقا لطفی لبخندی زا روی تحسین زد و با صدای بلند گفت :

ی م حقا که شیر زنی بی بی ! دیروز که بازار به خاطر این بگیر و بندها تعطیل شد امروزم که وضع بازار را -

 بینید . عبدا... پسر بی بی امده بدو به خانم بزرگ بگو میهمان داریم . بفرمایید بفرمایید داخل .

 متشکرم حاجی زیاد مزاحم نمی شویم . امده بودیم دو قلم جنس بخریم یک عرض کوچک هم داشتیم . -

ا اینجا امده اید یک چای که چه مزاحمتی مراحمید به جان عزیزم اگر بگذارم بروید . تعرف می فرمایید ت -

 می خورید .

 لطف دارید حاجی نخورده شما که نیستم . -

 عبدا.. بیا خانمها را راهنمایی کن زود باش پسر شاگرد هم اینقدر تنبل . -

پسرکی ریزه جثه مودب و کم رو راهنمای ما شد . از حجره وارد یک دهلیز باریک سپس وارد صحن حیاط و بعد 

حاجب شدیم . چیزی نگذشت که حاج اقا پشت سر ما امد و عبدا... راب ه داخل حجره فرستاد و به او وارد خانه 

 سفارش کرد برای اقا خان چند قاچ هندوانه ببرد . حاجی که پشت سر ما ایستاد ه بود گفت :

 بفرمایید بی بی . -

 زن حاجی با گشاده رویی به استقبالمان امد . -

 رگ یادی از فقیر فقرا کردید .خوش امدی خانم بز -

 اختیار دارید جیران خانم . ما همیشه به یاد شما هستیم . -

بفرمایید قدم به روی چشم خانه ما را روشن کردید . دیروز که خبر دادید می ایید خیلی خوشحال شدم .  -

 احوال دختر خانمهایتان چطور است نوه های گلتان چطورند .

 بوس شما هستند .به مرحمت شما دست  -
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از پله های پیچ در پیچی باال رفتیم وارد یاوان شدیم و منتظر تعارف صاحبخانه به سوی اتاق نسبتا بزرگی راهی شدیم 

بعد از تعارفات معموله قدم به باالی اتاق گذاشتیم و هر دو به یک مخده تکیه دادیم . حاجی خیلی پایین تر از ما 

زد . درون طاقچه های اتاق بشقابها کاسه ها و چند تا ترشی خوری و دو تا گالب پاش  مقابلمان بر پیشگاهی در تکیه

قدیمی چیده شده بود . در سمت راست اتاق یک تابلو چهار قل بزرگ زری دوزی شده روی دیوار به چشم می خورد 

 که با خط خوشی نوشته شده بود .

 خب حال و احوالتان چطور است حاج اقا ؟ -

 بی بی صد هزار مرتبه شکر می گذرانیم به امید خدا . شکر شکر -

کلفت و کنیزی در خانه نبود تا پذیرایی کند . جیران زن حاجی خودش سماور مسی را درون اتاق اورد و بیخ کنار 

 دست حاجی روی میز کوچکی گذاشت و رفت تا سینی استکانها را بیاورد .

 ا را شرمنده نکنید ترا بخدا ما زیاد مزاحم نیم شویم . زن حاجی چرا زحمت می کشید پیش از این م -

 ای خانم بزرگ یک روز خانه ما را قابل دانستید بگذارم بروید . یک چای قابل این حرفها را ندارند . -

جبران هنوز تعارف بر سر زبان داشت که از اتاق خارج شد . سپس پسر حاجی پشت سر جیران وارد اتاق شد و شانه 

 گذاشت . جوانی رعنا و به قاعده خوش چهره و مودب همسن و سال صولت .به در 

 یاله یا ا... سالم . -

 سالم بیا تو پسرم غریبه نیستند بی بی مادر صولت خان است می شناسی که ؟ -

 شرم روی گونه های پسر حاجی دوید . سرش را پایین انداخت و کنار پدر دو زانو نشست .

وز خوشی ان روزها زیر دندانم مانده است . همبازی صولت خان . خانم بزرگ جیبهایمان بله می شناسم هن -

 را پر از هله هوله می کرد . حال ارباب چطور است سر کیف هستند انشاء...

 بله پسرم شکر خدا جویای احوالتان هستند . -

ار سماور نشست و استکانهای شسته جیران با یک ظرف شیرینی به درون اتاق امد و مقابل ما گذاشت . خودش کن

 رفته را روی مجمعه چید . چای ریخت و سینی چای را دور انداخت . عمه خانم تکه ای از شیرینی را در کام گذاشت .

 شیرین کام باشید .

 جیران با ذوق گفت : انشاء... همین روزها شیرینی عروسی پسرم را می دهم بخورید . -

 خوش خبر باشید .اِه به مبارکی همیشه  -

 همین روزها خانم بزرگ بفرمایید چای سرد نشود قابل نیست . -

 حاجی ادامه داد : -

 دختر اقا نائب را که می شناسی بی بی غریبه نیستند خودمانی هستند .  -

 اره همان که ته بازار مسگرها مغازه دارد و اصل و نصبشان شیرازی است تعریفشان را شنیده ام . -

 جیران نگاهی به پسرش انداخت و گفت : -

اگر تعریفشان نباشد خانم بزرگ . چه دختر مقبولی . من یک چیزی می گویم شما یک چیزی می شنوید از  -

 یک دختر شایسته و به تمام معنا چیزی کم ندارد الحمدا.... از وجاهت هم چیزی کم نداره .

 ت و عمه خانم تایید کرد .پسر حاجی لبخندی زد و زا شرم سر به زیر انداخ

 شکر خدا به پای هم پیر شوند همیشه به شادی باشید . -
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 جیران گفت : انشاءا... عروسی صولت خان . -

 تا قسمت چی باشه . -

حاجی گفت : من در عجب مانده ام صولت خان چرا تا حاال زن نگرفته است اینهمه دخترهای خوب اطرافش  -

 به یان خوبی عزب باشد .می چرخند چرا باید پسر 

 عمه خانم گفت : هر کسی قسمتی دارد حاجی . -

بله هر کسی قسمتی دارد ولی صولت کسی نیست که شرایط ازدواج نداشته باشد ماشاءا... وضع مالیش که  -

بولش قخوبه مرد عاقل و بالغی هم هست فقط لب تر کند استین برایش باال بزنم خیلی از خانواده ها روی جفت چشم 

 می کنند . 

 شما لف دارید . -

 زن حاجی گفت : -

 حاجی شاید قسمت صولت خان هنوز گره نخورده . -

 ما دعا می کنیم خوشبخت شود . -

 زن حاجی ته این موضوع را قیچی کرد و رو به عمه خانم گفت :  -

خواست برای دست بوس  امروز به عروس خانم خبر داده بودم شما تشریف می اورید خیلی دلشان می -

خدمت برسند اما با این وضعی که تیو شهر راه انداخته اند مگر کسی جرات می کند پایش را از خانه بیرون بگذارد . 

 ما هم پیغام دادیم بماند یک روز دیگر .

 عمه خانم جواب داد : -

سر بازها مثل مور و ملخ ریخته کار خوبی کردید با یان وضع بیرون امدن از خانه مشکل است توی خیابانها  -

اند . من نیم دانم اخر چکار به این خلق ا... دارند . این مردک اخر چه نفعی می برد از قانون یا مفتش که فقط به مفت 

چنگ خودش و ناموسش می اید . یکی نیست به او بگوید اخر خانه خراب مردم شام شبشان بجاست که تو یم 

ها برقصانی . ان هم رخت و لباسشان را مردک خیال می کند اگر کاله از رس مرد و  خواهی جماعت را شبیه فرنگی

چادر زا سر زنها بگیرد اجنبی ها دیگر به ریش مملکت خراب ویرانش نمی خندند . نیم داند که بدبختی مردم زا 

د و دو تا خیابان را جای دیگر اب می خورد او گمان کرده همین که لباس ایرانی جماعت به کت و شلوار تبدیل شو

 اسفالت کرد انهم خیابانهای اطراف کاخش را اروپا به ایران اورده است .

 حاجی گفت :  -

نمی دانم این چه بالیی بود که مثل بختک افتاد روی اسمان این مملکت . مردم این مملکت چه گناهی کرده  -

را یم توانند تحمل کنند اال این بی غیرتی . تف بر همه  اند که تاوانش راباید اینطوری پس بدهند . این مردم همه چیز

چی بی غیرت . بی شرمیشان دارد به فلک می رسد خجالت هم نیم کشد . همین چند وقت پیش بود حرمت دختر 

 حضرت فاطمه )ع ( را شکستند . حاال هم که ماجرای گوهر شاد .

 ن نمی شودخبرش را دارم حاج اقا لطفی . اینها القیدند حیا سرشا -

ال اال اله ا.. . این شاه مملکت ما هم حکایت یارو کرده است که وقتی مرغش تخم طال داد از حرص و ندانم  -

 کاری مرغ را کشت تا به همه طالهای داخل شکم مرغ برسد .
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برای بگذریم حاج اقا لفی خون خودتان را کثیف نکنید . اینها چوپش را یم خورند . حاج اقا امروز امدم  -

 دختر خان داداشم یک مرحمتی بفرمایید .

 بفرمایید بی بی . -

 می دانید که برادرزاده ام تازه مسلمان شده است . -

 بله خبرش را دارم وقتی عیال یان خبر را داد خیلی خوشحال شدم خب به امید خدا. -

ی ر از شما پیدا نکردم اگر زحمتراستش را بخواهید حاجی هر چه فکر کردم و بین اطرافیان گشتم کسی بهت -

نباشد قران را به پروین خانم یاد بدهید . شخصا امدم از شما خواهش کنم چون هیچ کس بهتر از شما تبحر ندارد . 

 اگر تیو این اشوب بازار شما مرحمت بفرمایید منل ما بیایید خیلی لطف یم کنید .

 به چشم شما از ما جان بخواهید .  -

 خیرش را یان جوان ببیند .انشاءا...  -

 کاری نیست بی بی . چشم راستی حال اقا مسعود چطور است شنیدم فرنگ هستند . -

 بله حاجی چند وقتی است پی کاری به فرنگ رفته اند و برادرزاده ام را به ما سپرده اند . -

 حتما به ایشان سالم برسانید . -

 چشم انشاءاهلل از خجالت شما در اییم . -

کم کم عمه خانم و حاج اقا لطفی تعالیم خود را شروع کردند . عمه خانم مثل یک معلم اخالق روزها ساعتها می 

نشست و با حوصله تمام سوالهایم را پاسخ می داد و انجا که موضوع سنگین می شد و احساس می کرد کشش درک 

ادامه بحث را به تعویق می انداخت تا ذهنم امادگی موضوع را ندارم با مثالی شیرین مطلب را روشن می کرد یا اینکه 

 بیشتری داشته باشد .

اخرین کسی که به من تبریک گفت صولت بود او مغرور بود . خودخواه بود حتی حاضر نشده بود با من روبرو شود . 

ا نفرتی ه من بدهد بپیغام تبریکش را به همراه سینه ریز یاقوت نشانی به عنوان هدیه به عمه فرنگیس داده بود تا ب

 که زا او داشتم ان را قبول نکردم و گفتم :

تبریکش را می پذیرم ولی دست و دلبازیش برای خودش . بهتر است از این بعد هیچ کجا از من به بعد هیچ کجا از 

 من یاراد نگیرد دلم نیم خواهد دیگر سر راهم سبز شود .

ان کوبیده بود ناراحت بودم یکبار هم تیو اتاق گوشواره منتهی به هنوز از دستش به خاطر شالقی که بر تن اقا خ

 صندوقخانه با عمه خانم نشسته بودیم . پشت در کسی اجازه ورود خواست صولت بود که با تلنگر به در می نواخت . 

 یا اهلل یا اهلل . -

 ر گفت : سر برهنه نشسته بودم عمه خانم با صدای بلند از روی احتیاط به مخاطب پشت د

 صبر کنید کیم صبر کنید . -

سپس در حالیکه مشتاقانه به حرفهای ما گوش می داد منتر این بود سرم را بپوشانم چادر به سر افکندم و عمه خانم 

 با صدای بلندی گفت :

 بفرمایید بفرمایید .

بخندهای وقیحانه . لبخندی که زا صولت وارد اتاق شد . برای اولین بار لبخند کوچکی را روی لبش دیدم نه زا ان ل

 روی رضایت و تحسین بود نگاهش به طرف من نبود سرش پایین بود . 
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 ***** 

انقدر خوش بودم که حساب روزها و ایام هفته در دستم نبود امروز شنبه است یا جمعه . برایم فرقی نمی کرد با این 

نگ و وارنگ سریعتر از هر سال به دیدار طبیعت امده است و حال یم دانستم بهار تمام شده و تابستان با میوه های ر

من دیگر ان دختر غم گرفته و خسته نبودم سر مشت از خوشی رزوگار باز روی نوک پا هزار چرخ می زدم و سعی 

م دمی کردم زا نیروی جوانیم استفاده کنم و این نیرو را به دیگران هم منتقل کنم . باز مثل گذشته برای همه عزیز بو

 و زا جایگاهی که در این خانه پیدا کرده بودم خرسند و منتظر اینکه هر چه زودتر مسافرانم زا فرنگ برگردند .

یک روز صبح خیلی زود بود وقتی خط سپید ه روز در سیاهی شب پدیدار نگشته بود هنوز خروسان تاج گلی شروع 

مد که زا طرف شوهر افاق بود مضمون نامه وی را منقلب به خوندن نکرده بودند از شیراز نامه ای برای عمه خانم ا

ساخت . افاق مریض شده و تیماری مادر را طلبیده بود عمه خانم فکر کرد شاید افاق دچار و گرفتار تب محرقه شده 

ر اباشد . تبی کهب ه تمام کشور سرایت کرده بود . مخصوصا در شیراز کمتر کسی از این بال در امان بود . او کوله ب

سفرش را بست . پیشانی مرا بوسید و عازم شیراز شد . موقع رفتن زا من خواست به خانه عمه فرنگیس بروم تا تنها 

نباشم . نمی دانم چرا مایل نبودم به خانه عمه فرنگیس بروم و خواستم پیش خاتون بمانم . خاتون بیچاره هم ناراحت 

او عالقمند بود تا نیمه های شب باالی سرم می نشست و مانند  بود . او افاق را مانند فرزندش دوست داشت و به

 مادری که بخواهد زا دوری فرزند دلبندش حرف بزند از شیرین زبانیهای دوران کودکی افاق تعریف یم کرد .

یک شب مثل شبهای دیگر خاتون که نمازش را در مسجد خوانده بود به خانه برگشت . او هیچ وقت نمازش را در 

نمی خواند نزدیک اذان ظهر و مغرب که می شد چادر نماز خال مشکیش را به سر می انداخت و جانماز را بر یم خانه 

داشت و پاشنه های کفش هایش را می کشید . اب دستش بود می گذاشت و به مسجد یم رفت . همیشه می گفت 

. ان شب وقیت خاتون از مسجد  نماز اول وقت ثواب دارد اگر در مسجد خوانده شود ثوابش خیلی بیشتر است

برگشت خسته و کوفته بود وقیت عمه خانم نبود کارهایش روی دوش خاتون بود بیچاره بیشتر خسته یم شد . 

اشرف توی هشتی را اب پاشی کرده بود و قالیچه انداخته بود و من انجا نشسته بودم و چند سوره کوچکی را که 

خاتون امد . چادر نمازش را از سر برداشت و کنار گذاشت . تکیه بر پشتی  تازگی یاد گرفته بودم مرور یم کردم .

 نشست .

 قبول باشه . خاتون . -

 قبول حق باشه ننه . قبول حق . -

 دستی به پاهایش کشید و زا خستگی نالید .

مان می کنم فایده بد دردی است کوفتی نصیب نشه دو سال که به جانم افتاده پدرم را در اورده است هر چه دوا در

ندارد خانم بزرگ پیشنهاد کرده پیه شتر به پایم بمالم می گه قوت داره . بلکه دردش کمتر بشه . ببخشید پایم را 

دراز کردم ننه دیگر طاقت نداشتم از مسجد که در امدم تا اینجا چند بار نشستم و دوباره راه افتادم این پاها دیگر پا 

 متی را بدان .نمی شود ننه همیشه قدر سال

 راحت باش خاتون . -

 ننه عصری تا حاال چیزی خوردی . هندوانه خربزه ای . -

 تنها بودم حوصله نداشتم . -

 وا خاک به گورم ننه عصر تا حاال چیزی نخورده یا من نیم دانم تو چطور زنده یا .  -
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 صدایش را بلند تر کرد : اشرف اشرف خانم . -

 غ علی بابا حاضر شد انگار پشت دیوار ایستاده بود .اشرف مثل غول چرا -

 بله خاتون کاری بود . -

 برو به اقا میرزاحمد بگو یکی دو تا هنودوانه و خربزه از داخل کندو زیر زمین بیاورد . -

ل و ااشرف رفت با چند تا خربزه درشت و ابدار و هندوانه برگشت . دوباره به رف مطبخ رفت و با چاقو مجمعه چنگ

 قاشق برگشت . خاتون خربزه ای پیش گرفت و گفت :

 خانم کوچیک هندوانه می خوری یا خربزه ؟

 هر کدام باشه فرقی نداره خاتون .

ان وقت چاقو را به شکم خربزه فرو برد . از رسیدگی و ابدار ب.دن خربزه با اشاره چاقو تا انتها خربزه ترک بر 

 رد داخل مجمعه مقابلم گذاشت .داشت . وقیت حربزه را قاچ قاچ ک

 بخور ننه شیرین است خربزه مشهدی است . -

 ان وقت رو به اشرف گفت : -

برو ببین این دختره کجا داره چرت می زند. حتما سرش دوباره تو الک خودشه . خودت هم بیا دو قاچ از  -

 کنم دیگه کاری باشه ننه .این هندوانه و خربزه بخور بعد اگر خواستی می توانی بروی خانه فکر ن

 چشم خاتون. -

منظور خاتون زا دخترک عزت بود . بگی نگی خاتون روی خوشی از عزت نداشت . چون عزت مثل یک خرس قطبی 

می خورد و یم خوابید زبر و زرنگ نبود همیشه یک جا قوز می کرد و چشمهایش را می بست و چرت می زد . خاتون 

 با حرص رو به من گفت : 

 واه واه عجب دختری نوبریه ننه ! این خودش یک نوکر می خواهد چطور یم تواند کارهایت را انجام دهد . -

البته انتظار زیادی از عزت نداشتم . همین که کنارم می نشست و حرف دلم را یم فهمید برایم کافی بود . اشرف 

ما امده بود . و تمام بدنش زخم و زلی بود حاال عزت را اورد . دخترک سیه چرده ای که روزی با ان وضع به خانه 

وضعی بهم زده و کمی چاق شده بود . گونه هایش سرخ و خوش رنگ شده بود . چشمهایش دیگر حالت غم و 

نگرانی نداشت . شادابی در صورتش موج می زد . در پوشیدن لباس و رنگ لباس سلیقه به خرج می داد و انتخاب 

صورتش را روشن می کرد . او به ال و زیور االت عالقه خاصی داشت و زمانی که زا یان رنگهای شاد . پوست تیره 

 نعمت بی بهره بود از بدلیجات استفاده یم کرد و غیر ممکن بود او را بدون زیور ببینی .

 منتظر ایستاد تا با اجازه من بنشیند . خاتون نگاهی به دخترک انداخت و با کنایه گفت :

عضی ها خاتونند ما هم خاتونیم . اگر علی شانس داشت پشت سرش هم یار داشت عزت بدون خدا بدور ب -

 توجه به حرفهای خاتون چشمهای خمار و درشتش را ماالند و گفت : اجازه هست بنشینم پروین جان .

 خاتون ایندفعه محکم به او تو پید : خودت جمع و جور کن یعنی چه دختر ؟ -

 ورد .بعد ادایش را در ا -

 پروین جان چطور به خودت اجازه یم دهی خانم راب ه اسم صدا بزنی . -

 خاتون ترا خدا راحتش بگذار خودم به او گفتم مرا به نام صدا بزند . -
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عزت چارقد حریر قرمزی که بر سر داشت روی سر جابجا کرد و با نه بلند ان را به پشت انداخت . او هنو ز همان 

می پوشید . یک ساری صورتی . شلوار زری شده تنگ و دو تا چارقد که یکی را به روی سر می  لباس جنوبی ها را

 انداخت و دیگری را که دنباله بلند تر داشت به دور کمر می بست .

به هر حال عزت امد کنارم نشست . خاتون برایش هندوانه و خربزه کشید . خوردن خربزه و هندوانه که تمام شد . 

 ا جمع کرد و امد که خداحافظی کند .اشرف همه ر

زن محبوب و عزیزی بود . دو تا بچه یتیم داشت . خودش خرج انها را می کشید می گفتند یکی از پسرهایش تازگی 

دیپلم گرفته و قرار است بای تحصیل به فرانسه برود و پسر دیگرش تازه امسال کالس ششم را تمام کرده است 

 . اشرف بقچه اش به دستش بود

 کاری نداری خاتون . -

 نه ننه کایر ندارم . فقط صبح که یم ایی یک سر برو پیش میرزا عطار بگو دوای خاتون را بده .  -

 به چشم خاتون خداحافظ خانم کوچیک خداحافظ خاتون . -

 خدا پشت و پناهت عزیزم تو تاریکی مواظب چاله و چوله ها باش ننه .  -

 زت هم خواست بلند شود مردد مانده بود که خاتون گفت :اشرف که رفت پشت سرش ع

 کجا ؟ بنشین دو کالم می خواهم باهات حرف بزنم .

عزت پکر نشست و دوباره روی زمین وا رفت . خاتون دندان مصنوعی اش را توی دهان جابه جا کرد و خاب به من 

 گفت :

ها بد جوری عزت را پسندیده می گفت دختر با نمکی امروز که رفته بودم مسجد حرف عزت بود . یکی از همسایه 

 است اگر خانم کوچک قبول کند بیاییم خواستگاری .

یک لحظه احساس کردم خون توی بد عزت جوشید و صورتش سرخ شد سرش را پایین انداخت و خودش را جمع و 

 جور کرد پرسیدم : کدام همسایه ؟

 جمعه گذته خانه اش سفره دعوت داشتیم .زن حاج اقا نوری را که می شناسی همانی که 

 بله می شناسم ولی او که پر ندارد .

درسته چهار تا دختر بیشتر نداره ولی برای یک از پسرهای فامیل زیر سر گرفته است . بچه احمد اباد است ای 

 تکه زمین هم دارد . وضعشان بد نیست . یکی دو دهنه مغازه دارد . نمی دانم فکر کنم توی خیابان عباس اباد . یک

می گویند از ان شمل های روزگار است . معلوم مادر پسره توی مهمانی سفره .چشمش عزت را گرفته و زا او 

 خوشش امده است .

نگاهی به عزت چشموش انداختم . دخترک به جوش و خروش در امده بود . خاتون ادامه داد :خدایا اسم این پسره 

حاال از ما بود گفتن . یک وقت فردا حرف نشود بگویند خاتون فالن حرف خیر را  چی بود ؟ هان داوود جگری .

 نگفت اما خانم جان من اگر جای شما بودم این وصلت را قبول نمی کردم . 

 چرا خاتون ؟ باالخره که عزت باید ازدواج کند . -

انجام بدهد . پس فردا تو خانه ننه رک و پوست کنده بگویم ان دختره بی دست و پاست . کاری نمی تواند  -

شوهر چی می خواهد جواب شوهرش را بدهد . حتما می گوید من فقط می توانم بخورم و بخوابم گاهی اوقات هم 

 ماست دوغ کنم .
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 خنده ام گرفت عزت هنوز خاموش نشسته بود و به چارقد حریرش ور می رفت و خاتون همچنان پیگیر حرفش .

گوش این دختر می خوانم بابا دختر باید زبر و زرنگتر از این حرفها باشد ولی اوکه اره خانم جان هی تو  -

 گوش نمی دهد چرت خودش را می زند .

بعد سرکی کشید کسی ان دور و اراف نباشد از گوشه چشم نگاهی به عزت انداخت و گفت : البته و صد البته یکی 

 دیگر هم پا پیش گذاشته است .

 ن مدت چقدر عزت خواهان پیدا کرده بود با شادی پرسیدم : او دیگر کیست ؟ کنجکاو شدم توی ای

 اقا خان درشکچی . -

 همین اقا خان خودمان ؟ -

 اره ننه . -

 اِه مگر او دو تا زن ندارد ؟ -

چرا زن دارد ولی چشمش عزت را گرفته و گفته اگر خانم کوچیک قبول کند می تواند غالمی عزت را بکند  -

. 

عصبانی شدم اقا خان غلط کرده بود چنین حرفی زدهبود .هر چند به او از بابت سیلی و شالقی که به جای من از 

صولت خورده بود مدیون بودم ولی حاضر نبودم عزت بدبخت شود اقا خان اگر راست می گفت نان و اب زن و بچه 

 اش را بدهد زن گرفتن پیشکشش . با تروشرویی گفتم : 

ن این چه حرفیه ؟ عزت حیفه بای اقا خان اصال غل کرده چنین پیشنهادی داده مگه مرد خجالت نه خاتو -

 نمی کشد بعد از چند سال عیال داری دوباره یاد جیک جیک مستونش افتاده خوبه واال .

 درسته دو تا زن دارد ولی برای مرد که عیب نیست چند تا زن داشته باشد . -

ن . درسته مرد می تواند چند تا زن داشته باشد اما باید شرایط و موقعیت و عجب حرفی می زنی خاتو -

رضایت خانواده اش را داشته باشد یا نه ؟ اقا خان با یان وضع دو تا زن دارد اگر وضعی داشت حتما حرمسرا راه می 

 انداخت . خدا خودش خرش را می شناسد که شاخش نداده .

زندگی به عزت نظری داشته باشد وسواس پیدا کردم به عزت سپردم که دیگر حق  از اینکه اقا خان با ان وضعیت و

ندارد با اقا خان و دیگر مردهای خانه روبرو و همصحبت شود هر کاری دارد به خاتون یا اشرف بگوید ولی یک 

شت از گره ها دا لحظه به یاد حرفهای صولت افتادم که او نیز چنین فرمان و دستوری به من داده بود تازه یکی یکی

برایم باز می شد اما ازادی عمل به عزت دادم . بعدها عزت با همان داوود جگری ازدواج کرد و تشکیل چه زندیگ 

داد . ما در شوهرش چه تعریفی از او یم کرد . عزت پخمه سیه چرده . زخم و زیلی شده بود چشم و چراغ خانه 

 م شوهرش می خندید و یم گفت :شاکری ها . هر بار که با شوهرش روبرو می شد

 نمی دانید خانم جان چه تحفه بی نظیری نصیبم شده است . -

باال خره ان شب بعد از موضوع عزت باب حرفهای دیگر باز شد و تا اخر شب نشستیم . میان صحبتهای گاه و بی گاه 

درست یک ماه قبل هر چند شب  صدای ناله ای به گوش می رسید . باز صدای گریه و مویه می امد همان گریه که

 یکبار می شنیدم از خاتون پرسیدم :

 خاتون این صدای گریه کیه که گاه و بی گاه نیمه شب شنیده می شود ؟ -
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خاتون که چارقد شرا در اورده بود و به پشتی تیکه داده بود و همچنان زا باد زدن خود لذت می برد نگاهی به بیرون 

 ست .انداخت و گفت : صدای اقا

 صولت ؟ -

 بله . -

 برای چه گریه می کند ؟ -

 به خاطر گناهش . -

 چه گناهی . -

 نیم دانم واال همه زیر سر این زهرماری است که دست از سرش بر نمی دارد واقعا دلم برایش می سوزد . -

 ه من که دلم برایشمگر مجبوره بخوره بعد ابغوره بگیرد . در دیزی باز سات شرم و حیای گربه کجا رفت -

 نم یسوزد .

 سپس شانه ای باال انداختم و گفتم : او مغرورترین موجودی است که تا حاال دیده ام . -

خاتون خندید و گفت : مادر زود قضاوت نکن . درست اقا اهل دل و خوشگذاران است ولی دلش پاک است  -

ارد ولی اگر شبی شراب بخورد تا صبح گریه می . دست خودش نیست نمی تواند از یان گند زهر ماری دست برد

کند و از خدای خود لب بخشش می کند . اقا مرد شریفی است اگر در زندگیم مردی دیده باشم اوست . نگاه کن 

 چند بار به شما اخم و تخم کرده از روی غیرت و مردانگی او بوده است .

 به او چه مربوطه . -

 ست ؟ او دلش نمی خواست روی ناموسش را کسی ببیند . چرا جونم چرا به او مربوط نی -

 هان من که ناموس او نیستم .  -

چه می گویید خانم کوچیک هزار ماشاءا... قیافه مقبولی دارید زیبایتان خیره کننده است . موهایتان عین  -

ا نگاه کند . با یان قد رعنایی پنجه افتاب زیباست . وقتی راه یم روید ادم دلش می خواهد بایستاد و خرامیدن شما ر

که دارید تو دلبرو هستید به هیمن دلیل اقا گفتند چادر به سر کنید . با مرد نامحرم صحبت نکنید مثل هر مرد 

مسلماین . هر مرد با غیرت دیگری هم جای او بود همین کار را می کرد . من که به او حق می دهم . او خوبی شما را 

دلش سیر است . و گرنه می گفت بگذار هر کاری می خواهد توی این خانه انجام دهد . او می خواسته اقا چشم و 

 جوان است و می توانست از کنار شما بودن لذت ببرد به او چه ربطی داشت . درسته ؟

ان شب حرفهای خاتون مغزم را تکان داد . یعین صولت برای وجود من دل سوزانده بود ؟ برای وجود من احساس 

ولیت کرده بود ؟ چرا خواسته بود جسم مرا از نگاههای بد در امان نگه دارد ؟ عجیب بود ولی باز دلم قانع نمی مسئ

شد . صحنه ای که اقا خان را با بدترین وضع تنبیه کرده بود هیچ وقت یادم نیم رفت او را خودخواه و مغرور می 

 دانستم و هیچ چیز نمی توانست باعث بخشش او شود .

از سه روز از رفتن عمه خانم به شیراز طبق معمول طرفهای چاشت خاتون داشت حیاط را اب پاشی می کرد تا بعد 

کمی زا گرما کاسته شود خانه سوت و کور بود از بس پیانو زده بودم انگشتانم بی حس شده بود حوصله ام سر رفته 

امدم . هموا مثل تنو می سوخت از حرارت زیاد به  بود توی ایوان عزت چمباتمه زده بود و چرت می زد از اتاق بیرون

 درون اتاق خزیدم و سعی کردم وری خودم را مشغول کنم .
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نزدیکهای ظهر زمانی که هنوز موذن اذان نگفته بود کم کم سر و کله صولت پیدا شد سوار بر اسب اهسته اهسته به 

 سوی اصطبل رفت ولی انگار پشیمان شد . خاتون را فرا خواند :

 کجایی خاتون ؟ بیا یک لیوان اب به دستم بده .

خاتون بدون اینکه خوش امدی بگوید به سوی سرداب روانه شد تا شربت دلخواه او را بیاورد اسب شانه پایین 

انداخت و او به ارامی از گرده اسب پیاده شد . صولت افسار اسب را کشید و به رف حوض امد . صورتش را با کسالت 

شست . نگاهی به افتاب انداخت و زا گرما سری تکان داد . اقا میرزا حمد سطل ابی مقابل حیوان زبان  از اب حوض

بسته گذاشت پایش را محکم به سطل زد و اب ریخت . صولت دستی بر یالهای اسب کشید و یان بار خودش سطل 

بان و هوای دهان باال کشید . همانجا اب را مقابلش نهاد . اسب سری جنباند و سرش را داخل سطل کرد و اب را با ز

 به زین اسب تکیه داد و چشم به لب و دهان اسب دوخت . صولت لبخندی زد . اقا میرزا حمد نفس بلندی کشید .

 این اسب از دست هیچ کس اب نمی خورد به جز شما ارباب . -

شیست . بوی هیچ کس را صولت در حالی که سوار بر اسبش می شد لبخند ی زد و گفت : اره اسب چمو -

 تحمل نیم کند و به اسانی به کسی اشنایی نمی دهد .

خاتون لیوان شربت را به دست صولت داد . یک نفس محتوی لیوان را سر کشید . لیوان خالی شده را کمی نگه داشت 

 و زیر لب ذکر گفت :

 با حسین .

 لیوان را به خاتون داد . خداحافظ .

 منتظرت بمانیم ؟  خدانگهدار پسرم شب -

 نه دیر می اییم . -

ان وقت دوباره سر افسار را کشید و از خانه بیرون رفت . اسب که زا خانه خارج یم شد مدام شیهه یم کشید و دم 

 تکان می داد عین اتو مبیلی که زا یک پیچ یم گذرد و راننده محض احتیاط بوق یم زند . 

ل و دماغی ندارد به خاطر همین از خانه بیرون رفت . برای یانکه سکوت را از قیافه صولت با نبودن عمه خانم د

بشکنم تصمییم گرفتم به سفارتخانه بروم به این امید که خبری از در و مادرم بگیرم . طرف عصر از جا بلند شدم و به 

ذشتم . سر راه به خانه عمه اتفاق خاتون و عزت از خانه بیرون زدیم . اقا خان نبود پیاده از کوچه باغهای اربابی گ

فرنگیس رفتیم تا خانه او راهی نبود لب در خانه . خاتون دست برد و کوبه را به صدا در اورد . صدای لیال خاتون با 

هیکل گوشتالودش که هن هن می کرد به گوش می رسید . لیال خاتون در را باز کرد و بعد زا چاق سالمتی سراغ عمه 

 ت :فرنگیس را گرفتم او گف

 امروز خانم بزرگ رفته اند امامزاده قاسم .

در نبود عمه فرنگیس می خواستیم در ان خانه چکار کنیم ؟ باید تنها انجا قور قور می کردیم کالسکه گرفتیم و به 

طرف بازار رفتیم . خاتون چند تا خرده ریز خرید و بای عزت پارچه یا . سپس به طرف سفارتخانه رفتیم . کالسکه 

ر سفارتخانه متوقف شد و خاتون شاگرد سفارتخانه را صدا زد و از او خواست اگر پیغامی رسیده است برایم کنا

بیاورد . بعد زا چند دقیقه شاگرد سفارتخانه تلگرافی به دستم داد امید خبر خوبی را نداشتم ولی وقتی تلگراف را 

ادرم از مسافرت جلو افتاده بود . این باور نکردنی خواندم حاکی از خبرهای امید دهنده بود زمان برگشت پدر و م
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بود . پدر و مادرم تا اخر تابستان بر می گشتند . دلم یم خواست از خوشحالی تا خانه عمه خانم بدوم . باالخره بعد زا 

 سه چهار ماه خبری از انها رسیده بود .

سخت روز کاسته نشده بود انگار اتش جهنم را  وقتی به خانه رسیدیم افتاب داشت غروب می کرد اما هنوز از گرمای

ول کرده بودند روی زمین . گرما انچنان طاقت فرسا بود که مجبور شدیم ملحفه و تشک و پشه بند را به پشت بام 

انتقال بدهیم تا زا گرما در امان باشیم . خانه خلوت بود کلفتهای خانه مرخص بودند به جز اشرف تا وقتی از عمه 

 یراز بر گردد. اقا میرزاحمد توی حیاط می خوابید .خانم از ش

روی تخت کنار حوض . خاتون هم بعد زا کارهای روزمره هندوانه ای زیر بغل زد و به همراه عزت به باالی پشت بام 

از ررفت . با پیاده روی که توی بازار کرده بودم تنبلیم می امد با عزت و خاتون به باالی پشت بام بروم . روی تخت د

کشیدم و با بادبزن شروع کردم به خنک کردن صورتم . عرق شر شر از صورتم می ریخت . فایده یا نداشت هوای 

اتاق پر زا دم بود . چاره ای نبود باید به پشت و بام یم رفتم و رگنه تا صبح نفله می شدم ار بستر بر خاستم و از اتاق 

ریکی جای پایت را نمی دیدی . سیاه سیاه . توی ان خاموشی هزار تا بیرون امدم . تاریکی محض غوغا می کرد . از تا

اشکال عجیب و غریب به چشم می خورد . زا ترس عقب نشینی کردم و تر جیح دادم به تختم پناه ببرم . عجب غلطی 

بعد  ای کرده بودم با خاتون و عزت به پشت بام نرفته بودم . دوباره روی تخت دراز کشیدم . یب خیال گرما لحظه

چشمهایم گرم خواب شده و کم کم فراموش کردم چه چیزهایی اطرافم را گرفته است که صدای کش کش پایی 

گرمای خواب را از چشمانم دور کرد و ان راحت انی از وجودم گرفته شد . صدای گریه اما نه مثل اینکه خنده بود 

 و توی ان گرما ملحفه را بیشتر به خودم پیچیدم .صدا کوتاه بود .صدا چنان مرعوب بود کهروی تخت دراز کشیدم 

در اتاق باز بود . به خود لرزیدم . با شنیدن صدا دچار تشویش و نگرانی شدم . ارامشم را از دست دادم از ترس 

گوشهایم ناچیزترین صدا ها را می دزدیدند . هراسان صدا را تعقیب کردم تا جویا شوم از کجا می اید و به کجا یم 

نگاه کنم سعی کردم طوری اضطراب خود را پنهان کنم و با مشغول کردن افکارم خود را سرگرم کنم و از  رسد

اضطرابم بکاهم ولی فایده ای نداشت . بیهوده دسته ای از موهایم را گرفتم و مدام تاباندم ولی اضطرابم ارام نگرفت . 

چرا اینوری می لرزی . حتما صدای باد است که زوزه  بر خود تشر زدم . دختر چقدر ترسو شدی . مگر بچه شده یا .

 می کشد و در ستونها و درها می پیچید ولی این موقع سال تو چله تابستان باد کجا بود ؟

اما حاال صدای کش کش پایی هم می امد که خود را به زور روی زمین می کشاند . صدایی دیگر اسبها هم شیهه می 

بود که اسبها هم شیهه می کشیدند انگار کسی توی اصطبل بود که اسبها به حرکت  کشیدند انگار کسی توی اصطبل

 افتاده بودند مثل فنر از روی بستر پریدم . پاورچین پاورچین خودم را به در رساندم . اهسته و با تشویش صداز دم :

 اقا میرزاحمد اقا میرزاحمد شما هستید . -

بود . بیچاره توی خانه عمه خانم از صبح کله سحر توی ان مطبخ دودزده تا جوابی از جانب او نشنیدم حتما خواب 

شب کار می کرد . شب تا سرش را روی زمین می گذاشت خوابش می برد . اگر دنیا را اب می برد . از او ناامید شدم 

د باشد نکند دز چه کسی می توانست باشد ؟ باید چه کسی را در این موقع شب صدا یم شدم و به کمک مس طلبیدم .

کلفتها هم که در خانه نبودند . هر لحه صدای کش کش پا نزدیکتر می شد . نفسم بند امده بود خواستم جسغ بکشم 

اما توی گلو گیر کرده بود تر ستمام بدنم را چنگ می زد . و بر همه چیز غلبه می کرد . با وحشت تمام در را بستم و 

م . توی گردسوز فوت کردم . گردسوز با پت پتی خاموش و ان نور کم رنگ نیز باالی اتاق . کنار پیانو جبهه گرفت

محو شد . سرم را بر گرداندم و در انتهای تاریکی نگاهم به در خیره ماند . چه کسی بود؟ نکند به سراغ اتاق من بیاید 
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میان اتاق بودم که در ناگهان . یک لحظه یادم امد جفت دررا نینداختم . اه چه حماقتی . سریع به سوی در دویدم در 

باز شد و با شدت به دیوار کوبیده شد . یک قدم به عقب برداشتم . هراسان پی چاره ای بدجوری ترسیده بودم یک 

قدم به عقب برداشتم . هراسان پی چاره یا بدجوری ترسیده بودم صدای تاپ و توپ قلبم را از توی گوشهایم شنیده 

ا در تاریکی نگاه کردم . چهار چوب در را اشغال کرده بودم و مانع رسیدن نور مهتاب می شد . مبهوت فرد مقابل ر

می شد . با یانهمه می شد سیاهی مردی را دید که سایه اش جای دو نفر را اشغال کرده است . شناختمش . به ناگاه 

م م تا اینکه ممئن شوم اشتباه نکرده اپاهایم از دیدن او شل شد . به چشمانم اعتماد نداشتم . بار دیگر به او نگاه کرد

از حالت لباس پوشیدن او وی را شناختم . صولت بود اره خودش بود . تکمه های نقره چکمه اش در تاریکی برق می 

زد . هیچ کس غیر زا او در این خانه چکمه به پا نمی کرد . نفس راحتی کشیدم اما او اینجا چه یم کرد ؟ بای چه به 

 بود ؟ چکار داشت ؟ اخر به عقل درست می امد ؟ ناگاه با لحن کشدار و پر اب و تابی گفت :اتاق من امده 

 پروین . -

سپس روی زمین ولو شد . از ترس به باالی اتاق دویدم . درست دریافته بودم . یان صولت بود اما صولت قبلی نبود . 

توانستی بفهمی مست است . به زحمت خودش را کسی بود که زنجیر عقل گسیخته بود . کسی بود که به وضوح می 

بلند کرد و روی پاهای ناتوانش ایستاد . نفس نفس می زد .گاه می خندید . وضع خفت اوری داشت . ادمهای مست را 

 دیده بودم . یم دانستم کنترلشان دست خودشان نیست . با لحن ملتهب و غضبناکی گفتم :

 و بیرون .این وقت شب این جا چه می کنی ؟ بر -

این اولین باری بود که بر سر او فریاد می زدم . و به او امر می رکدم اما جوابی نداد . تلو تلو خوران تا وسط اتاق امد . 

خنده ای پر قدرت سر داد . بوی شراب مثل باد توی اتاق پیچد و به مشام رسید . بیچاره انقدر خورده بود که زا 

می توانست روی پایش بند شود انگار امشب بیش از هر شب دیگر خود را ساخته بود گلویش داشت باال می امد . و ن

. زیر لب اوازی زمزمه می کرد . فشار سنگینی بر قلبم وارد امد مثل گنجشکی که در چنگال عقابی به دام افتاده و 

ری به جشک شده بود و هیچ فکتوان بال زدن نداشته باششد به دیوار چسبیدم . مثل اینکه مغزم نیز به اندازه مغز گن

ذهنم نمی رسید . با کف دست به دیوار مماس شدم . دیگر راه فراری وجود نداشت . نه راه پس داشتم نه راه پیش او 

همچنان جلو می امد . انقدر نزدیک شده بود که نفسهای گرمش از سر مستی و خوردن ان زهر ماری روی صورتم 

من و او وجود نداشت چشمان مخمورش کشیده و قرمزتر شده بود زا ترس لبانم احساس می شد دیگر پرده یا میان 

را گاز گرفتم و او خیره به چشمانم نگاه می کرد با نگاهش عمق چشمانم را می کاوید خواستم فریاد بکشم اما اوضاع 

لی نشان می دادم او از انی که بود بدتر می شد . تازه هیچ کس صدای مرا در یان خانه نمی شنید و اگر عکس العم

سریع تر زا خود من عکس العمل نشان یم داد . اراده اش دست خودش نبود لبخندی زد با همان لحن کشدار و غلیظ 

 گفت :

 پروین من فقط تو را می خواهم نه هیچ کس دیگر را . -

 سپس دسته از موهایم را گرفت و ادامه داد :

 یباست .خیلی دوستت دارم . چقدر رنگ موهایت ز -

دلم فرو ریخت . کلماتش مثل تیری گدازنده بر قلبم نشست . در ان حالت مستی چرند و پرند می گفت . مزخرف 

می گفت و حال خودش و زبانش را نمی فهمید . عقلش پریده بود وچیزی جز من در برابر چشمانش وجود نداشت . 

طور صاحب چنین چشمان تسخیر نا پذیری می چشمان خمارش حاال تر س اور شده بود با خود اندیشیدم چه 
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توانست با خوردن ان کوفت زهرماری غیرت مردانه اش را که برای یک زن بهترین سمبل در زندگی بود از دست 

بدهد . او که همه احساس نجابت می کند چگونه خوردن این زهر ماری راب ه خود روا داشته است . به حالت 

 ملتمسانه گفتم :

 خواهش می کنم برو بیرون .صولت ..  -

 و دیگر گریه مجالم نداد . قهقهه ای زد و ملتمسانه تر از من گفت :

 پروین تو مرا دوست نداری . اره تو مرا دوست نداری . -

 بعد موهایم را رها کرد و سریع دستم را زا دیوار جدا کرد خواهش کردم التماس کردم .

 ترا خدا به من دست نزن . -

ردم تا از دستش فرار کنم ولی امکان پذیر نبود زورش به اندازه یک ببر بنگالی بود که خرگوش جنگلی تقال ک

کوچکی را در دست داشت . دیدم با وضعی که او دارد با التماس کاری پیش نم یبرم . این بار دیگر التماس نکردم . 

 خواهش نکردم فریاد کشیدم .

 ولم کن ولم کن . -

منفذهای کت و کلفت دیوار های خانه خارج نمی شد . انگار گوش عالمیان کر شده بود . انگار عالم را  انگار صدایم از

خواب برده بود و من او تنها موجودی بودیم که بیدار بودیم ناگهان دستم را به لبانش نزدیک کرد و با تمام ولع 

س کردم . یک لحظه احساس کردم سربازی بوسید . رطوبت لبانش بر روی دستم باقی ماند . حرارت وجودش را ح

بدون سالحم . زا خود بیخود شدم . کار از کار گذشته بود . من هر چه بیشتر التماس می کردم او حالت مستی اش بر 

 عقلش غلبه می کرد و همچنان دستانم را یم فشرد . ناگهان بر افروخته بر سرش بلند تر فریاد کشیدم :

 تا این حد غیرت داری .بی شرف خجالت نمی کشی  -

 دستم را رها کرد و مثل کسی که از چهره ام نفرت داشته باشد اهسته گفت : 

 ای بی انصاف . -

و روی زمین نشست و نگاهش به نقطه یا نامعلوم خیره ماند و اهسته و ارام اشک می ریخت انگار فراموش کرده بود 

گاهم به انگشتر اربابی اش افتاد که در حقیقت نقوش برجسته کجاست . انگار جایگاهش را فراموش کرده بود . ن

روی ان به جای امضا محسوب می شد . صولت پدر و چند نسل پشت او برای اثبات مالکیت خود از این انگشتر 

استفاده می کردند و گم شدنش برای او بالی اسمانی بود بی درنگ انگشتر را به راحتی زا انگشت میانه اش در اوردم 

نیرو گرفتم .دیگر پاهایم نمی لرزیدند . دیگر دندانهایم به هم اصابت نمی کرد . دیگرذ زا ترس مور مور م نمی شد  .

. چند بار دیگر سرش فریاد زدم و او تلو تلو خوران و گریه کنان زا اتاق خارج شد . دویدم و در را بعد از خارج شدن 

ایست او سرم بزرگ شده بود جوری که به زحمت می توانستم او بستم . هنوز نفس نفس می زدم از کردار ناش

سنگینی اش را تاب بیاورم . پشت در ایستادم تا تپش قلبم ارام شود . ناگهان صدای خشن و گوش خراش . سکوت 

صدای صولت بود که به یکی درهیا اتاق ها خورده بود . ناله سوزدار و بلندی  "اه "خارج از اتاق را درهم شکست . 

ید . ناله اش طوری بود که دلم به حالش سوخت . انقدر محکم به در خورده بود که اقا میرزاحمد از خواب کش

سنگینش بیدار شده بود . پیرمرد پلک ها را با پشت دست می ماالند و کاله بر روی سر جابجا می کرد و لخ لخ کنان 

 .با ان گیوه های گل و گشادش مرعوب و پرسان به سوی او می رفت 
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چی شده اقا ؟ چه بالیی سر خودتان اوردید ؟ عجب روز گاری بدی شده . اخر جوان چرا این گندزهرماری  -

را یم خوری ؟ من نمی فهمم چه استفاده ای دارد جز دیوانه کردن جز دردسر اهلل اکبر . خدا لعنت کند کسی که تو را 

 اورده است .به این روز انداخت . ترا خدا ببین چه بالیی به سر خودش 

بیچاره هی غر غر می کرد بد و بیراه می گفت . حتما حریف ان قامت بلند و عظیم الجثه نبود . پیرمرد خودش به 

اندازه یک جوجه وزن داشت حاال حتما تالش می کرد ان هیکل را به دوش بکشد و زور به طرف اتاقش بکشاند . 

انی زیادی داشتم از اتاق بیرون امدم تا ان موقع اقامیرزاحمد او را ناگاه دلم به حال پیرمرد سوخت . در حالی که نگر

 کشان کشان به اتاقش کشانده بود . خونسردی خود را حفظ کردم اهسته فریاد زدم :

 چی شده اقا میرزاحمد چه صدایی بود ؟ -

بام  ب به پشتپیرمرد هاج و واج وقتی حضور مرا دید با دستپاچگی گفت : شما هستید خانم کوچیک امش -

 نرفته اید هوا بهله است .

 نه صدایی شنیدم حاال چی شده ؟ -

 هیچی خانم جان چیزی نیست شما نگران نباشید . -

 ولی صدایی به گوشم رسید . -

 مثل اینکه اقا حالشان بهم خورده است سرشان گیج رفته و به در خورده اند . -

 کمک . کاری از دستم بر اید ؟ می خواهم بیایم -

 نه بابا جان برو بخواب چیز مهمی نیست . -

پیرمرد از من مخفی کاری یم کرد ولی نمی دانست ارباب جوانش امشب ابروی خودش را برده . کسی که دم زا 

 غیرت می زد حاال دستش رو شده است . انگشتر را محکم در دست فشردم تمام امید فردایم به یان انگشتر بود .

ر مانند کودکی نشسته بود و با پشت دست چشمهایش را پاک می کرد و اقا میرزاحمد با اب و سرکه صولت روی بست

 ای که اورده بود صورتش را شتشو می داد و او در ان حال خرابش می گفت :

خداوندا مرا ببخش . مرا خواهی بخشید ؟ خداوندا به من رحم کن . من بنده بدی هستم اما تو بخشنده ای .  -

 ت خدا بر جوهر پست و خرابم .لعن

 اشکها را از چشم گرفت و به اقا میرزاحمد گفت :

 حاال چه کنم ؟ راستی نمازم را خوانده ام مهر بیاور تا دیر نشده نماز بخوابم . اصال اذان گفته ان یا نه ؟ -

بهای دیگر خرابتر بله اقا اول وقت خواندی یادت که هست یادتان نیست ارباب ؟ انگار امشب حالت از ش -

 است .

نیم دانم اه چه سر دردی عجیبی دارم . عجب سر گیجه ای . احساس می کنم چشمهایم دارد کور می شود  -

 دیگر طاقت ندارم .

زار و کشدار گریه می کرد . گریه و ناله اش بهم امیخته بود . صدایش انگار صدای خود او نبود . زجه هایش گنگ و 

دلم به حالش سوخت اما جلو این حس ناگهانی را گرفتم و نگذاشتم بیشتر در وجودم گسترش غریب بود طوری که 

 یابد .

از فرصت استفاده کردم تا اقا میرزاحمد بیدار بود وسایلم را جمع کردم و بدو به پشت بام رفتم . عزت و خاتون در 

ی سبب . از بی خوابی و خستگی روحی به خاموشی . در بستر زا ان همه دلهره ب 4عمق خواب رها بودند . در عمق
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خود می پیچیدم . یب قرار و عصبی دست و پاهایم را حرکت می دادم و گردنم را به این سو و ان سو می چرخاندم 

مگر این بی تعادلی رهایم یم کرد مثال خوابیده بودم ولی مگر خوابم می برد مگر این شب شوم به پایان می رسید 

 اقت بود بر عکس من عجله داشتم زودتر اسمان روشن شود و من نقشه ام را عملی کنم .هرچه شب صبور و پرط

عاقبت این شوم با تمام هراس و کابوسها دست از سرم برداشت . سپیده که زد از جا بر خاستم انوار طالیی خورشید 

از حرکت این دزد ناشی مثل دزد ناشی روی پشت بام . پاورچین پاورچین به هر طرف می دوید . خاتون و عزت 

هنوز در خواب ناز بودند . ارام .و اهسته از باالی سرشان رد شدم و زا پشت بام پایین امدم . صولت روی تختی که در 

از خواب بیدار 351سایه درختان جاداده شده بود نشسته بود و مشغول صرف صبحانه . او عادت داشت صبح زود 

بود اذان نگفته بیدار بود . . کنار حوض امدم . دست در اب بردم و ابی روی شود حاال اگر دیر وقت هم خوابیده 

صورتم پاشیدم . ابی سرد و جان بخش . پرواز روح از جسم . خنکی اب تا استخوانهایم نشست . خنکی هوا و بوی نم 

درت را در خود حس خاک باغچه و صدای گنجشکها و پرواز قمری ها از شاخه ای به شاخه دیگر حالم را جا اورد . ق

 کردم . اعتماد را در خود یافتم .

سالم کردم و گوشه تخت نشستم . صولت که تازه متوجه حضورم شده بود خودش را جمع و جور کرد و رو به اقا 

 میرزاحمد گفت : برای خانم کوچیک چای بریز.

 در دل به او خندیدم امرزو خان چه خونسرد بود اقا میرزاحمد لبخندی زد .

 سحر خیز شدید خانم کوچیک .؟ -

خواستم دهان باز کنم و بگویم زا تاثیرات و اتفاقات دیشب بوده است که صولت صبحانه اش را تمام کرد و پا زا پله 

های تخت پایین گذاشت و به دنبال کارش . جمع ما را ترک . گفت نگاهی به اقا میرزاحمد انداختم طوری رفتار یم 

شته اتفاقی رخ نداده است . شاید کار هر شب پیرمرد بود که وقتی ارباب مستش به خانه بر می کرد که انگار شب گذ

 گشت او ربا جمع و جور کند . با نگاهم صولت را دنبال کردم . 

خیلی دلم یم خواست الابالی و شرابخوارگی او را هورا بکشم تا عالم و ادم بفهمند .از او انتقام بگیرم . تاوان کارش را 

. جبران عقدهایم را ولی با خود گفتم زشت است ابرویش می رود . نمی خواستم نقش دو عنصر مخالف را برایش 

بازی کنم اقا میرزاحمد فنجان چای را مقابلم گذاشت و برای خودش یک استکان چایی ریخت . قند به دهان گذاشت 

جه حال اشفته صولت شدم که پریشان عین تیر و چای را هورت کشید . مشغول گرفتن لقمه بودم . که یک لحظه متو

زا کمان پریده خانه را زیرو رو و چیزی را جستجو می کرد . حتما دنبال انگشتریش می گشت . انگشتری اربابیش . 

همان که دیشب به راحتی توانسته بودم از دستش در اورم . زیر نظر ش گرفتم وقتی چیزی را که یم خواست پیدا 

یزراحمد و در گوش او پچ پچی کرد و پیرمرد به عالمت نمی دانم شانه اش را باال انداخت . ناامید به نکرد کنار اقا م

طرف اصطبل رفت . بهترین موقع حاال بود حاال می توانستم تیغ خود را بنشانم شاید می خواست خانه یا جایی را که 

وانه اصطبل شدم تا عمل وقیحانه او را در خلوت دیشب در انجا انگشتری را گم کرده بود جستجو کند . به دنبالش ر

به گوشش برسانم . با دیدن من قیافه عبوس و مغرورانه ای گرفت و اخمالود تسمه های دهنه و افسار و رکابها را 

امتحان کرد . یال اسب را با انگشتانش نوازش کرد و به یک طرف ریخت . پای در رکاب گذاشت . بلندی دو رف 

خودش را باال کشید و اسب شانه به زیر داد تا صاحبش راحت سوار گرده اش شود . او ماهرانه و با  زین را گرفت و

جمال روی اسب نشست . اماده بود از خانه خارج شود و منتظر فرمان صاحبش . افسار اسب را رگفتم . زا زیر چشم 

 نیم نگاهی به دستم انداخت ولی ساکت بود .پرسیدم :
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 زی می گردی ؟ارباب دنبال چی -

 شانه ای باال انداخت و جوابم را نداد دوباره گفتم :  -

 خان دنبال چیزی می گردند ؟ -

نگاهش را به اجرهای گلی رنگ دیوار دوخته بود صبور و جسور بی قید از وجود من . موهیا شقیقه اش چند تار میو 

زا دنیایی مملو از غرور و نجابت . ابرویی باال  سفید داشت . رگ گردن برجسته و پرخون . چشمانش پر صالبت حاکی

 انداخت و گفت : نه 

واقعا خودخواه بود . حتی حاضر نبود به سوالم پاسخ دهد انگار او زا من دلگیر بود . انگار او زا من طلبکار بود . دستم 

ی ی غریب دستم تکان سخترا به جلو بردم و لگام اسب را محکمتر گرفتم و به طرف خود کشیدم . ناگاه اسب از بو

به خود داد و روی دوپا عقب ایستاد و دستها را باال برد شیهه بلندی کشید و مرا کمی به جلو کشید . سریع افسار را از 

 دستم گرفت و به مچش پیچید . هراسان اسب را هی کرد .

 هی اسب چموش . ارام باش ارام . ارام چموشی نکن . -

شد . کمی عقب تر ایستادم و دستم را ریو قلبم گذاشتم که تاپ تاپ صدا یم داد . اسب چند از ترس قلبم از جا کنده 

بار روی پاهایش رقص کرد و متمایل به چپ و راست شد . بای اینکه اسب ارام بگیرد دستی به یال اسب کشید و حبه 

اسبهای دیگر بود که از شنیدن  قندی دهانش گذاشت . اسب ارام شد و قورچ قورچ حبه قند را جوید ولی حاال صدای

 صدای همجنس خود به تکاپو در امده بود و درون اصطبل به جنب و جوش افتاده بودند .

 نترس اسب چموشی است روی خوش به کسی نشان نمی دهد . -

 هن هن کنان گفتم : -

 ترسیدم اما نه به اندازه دیشب . -

 دیشب !  -

 بله یادت نمی اید . -

 به یاد ندارم دیشب چه خبر بود ؟ کسی تو را ترسانده ؟  نه چیزی -

همانطور که روی اسب نشسته بود و دست بر یال اسب می کشید و حیوان را نوازش می کرد از اول تا اخر ماجرا 

دیشب را برایش تعریف کردم . تر سو واهمه ای نداشتم کامال خونسرد خونسرد تر زا خود او ارام و مغرور . باید 

ل خودش عمل می کردم . طویر حرف یم زدم و جبهه می گرفتم که زا کارش دست بر یم داشت باید از مث

 شرابخواری و این گناه بزرگ دست بر می داشت .

بیچاره یک لحظه از شنیدن موضوع جا خورد . انقدر تعریف ماجرای دیشب ضربه مهلکی بود که قدرت و اراده را از 

خ داغی بر رگ و پی اش کشیده باشند . در نهایت استصال سر باال کرد انگار خون بدنش را او گرفت . لرزید انگار می

 کشیده باشند لبخند غمگینی بر گوشه لبش ظاهر شد . صورت را با دو دست پنهان کرد و گفت :

 وای غیر ممکن است من ... من .... -

من تحقیر شده یافت . باور نمی کرد ولی خیلی زود به بیچاره و در مانده زبانش بند امده بود . خودش را در برابر 

 خودش مسلط گشت و قبل از اینکه شک و تردید بر او چیره شود بی پروا گفت :

 دروغ می گویی دروغ یم گویی می خواهی انتقام بگیری .
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خی هم چه انتقامی خان ؟ چرا بخواهم یب مورد دروغ بگویم من قصد ندارم بهد شما اهانت کنم قصد شو -

ندارم . تنها واقعیت را گفتم انگار شنیدن حقیقت تلخ است . هان ؟ خب البته حق هم داری هر چه باشد االن به 

غرورتان برخورده است مگر ممکن است اربابی اشتباه کند ؟ مگر ممکن است خان کایر را انجام دهد که شرم اور 

 باش د ؟

 گفت : نه . -

التماس و عجز می خواست حرفم را پس بگیرم و کالمم را انکار کنم اما با خونسردی  با تمام استیصال گفت نه . با

 کامل و تمسخر گفتم :

 بله شما دیشب . -

 حرفم را قطع کرد و فریاد زد : باور نمی کنم . -

اگر مدرک نشانت بدهم که دیشب از سر مستی و الابالی چه حرفهای می زدی باور می کنی ؟ باور می کنی  -

که مغرورترین ادم هستی که تا به حال دیده ام ؟ شراب می خوری . ضعیف می چزونی عیب خودت را می پوشانی 

 ولی سخت می کوشی تا عیب دیگران را بر مال کنی .

واقعا شرم اور است خان . کسی به خاطر ناموس از روی غیرت بر تن مظلومی شالق بکوبد اما خودش گناهی بدتر از 

د .عجیب است که ال الیی خواندن شما هیچ گاه خودتان را خواب نبرده است . عوض اینکه بی جهت کفر انجام ده

 بهخ پر و پای دیگران بپیچی خوبست کمی خودت را مالمت کنی . 

از کوره در رفت . از اسب پایین امد و روی یونجه های خشک و تازه دو زانو نشست خاموش . یک خاموشی  -

ه شده بود . انگار که ضعیف داشت با دو دست قفل کرده . بازوانش را فشار می داد و در خود عمیق چیزی شبیه سای

می پیچید . . سنگین حال . فوران اتش بود و من همچنان مثل روزی که بی مالحظه او بر سرم فریاد کشیده بود به باد 

ی که روز به روز سخت می شد نرم کردم . از انتقاد کشیده بود عقده دلم را خالی کردم . هر چه در دلم بود قلوه سنگ

 زور درد . دیوانه وار و شکست خورده . لبخندی بر لب نهاد . لبخندی دردمندانه . ناگهان فریاد کشید :

بس کن دیگر . خواهش می کنم دارم خرد می شوم . همین را می خواستی . خب دیدی دیگر بس کن .  -

 ی از جانم یم خواهی ؟دیگر ازارم نده . خواهش می کنم . چ

و های های مثل گریه یک طفل گریست . همین را می خواستم از دهانش بشنوم . دارم خرد می شوم دیگر ازارم نده 

چقدر زانو زدنش و گریه اش و باالخره سر تسلیم فرود اوردنش در برابر غرورش و دیدن این صحنه برایم شیرین 

 312ین مردی راب ه زانو در اورم .بود . کیف کردم . باالخره توانستم چن

 در مقابلش خم شدم و انگشتری را میان دو چشمان بهت زده و مغرورانه او به چرخش در اوردم .

بی نگه نکن . این انگشتری مال تو نیست ؟ انقدر بی رمق بودی که به راحتی زا انگشتت در اوردم . ببین  -

 انگشتری اربابییت نیست ؟ هان ؟

اصال انتظار نداشت انگشتر نزد من باشد . دانه های درشت عرق روی پیشانیش نشست . درشت درشت . یکه خورد 

چند بار با کنار انگشت اشاره انها را جمع کرد و دستی زیر بینی کشید . دستهایش قدرت پیش امدن نداشت . به زور 

عقب کشیدم . مانع ان شدم انگشترش را دستش را جلو اورد و خواست انگشتر را از دستم بگیرد . فورا دستم را 

بگیرد . وقتی دستم را عقب کشیدم چشمانش بدون نشانه دیگر مستقیم در چمانم نشست و برای اولین بار خیره به 

 چشمانم نگریست . حدقه چشمانش پر ا زاشک شده بود یک ان از نگاهش جا خوردم از نگاه مستقیمش . 
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نار لبش سر خورد . با خود گفتم عجیب است نکند از سخنانم دیوانه شده باشد . از مژگانش اشکی فرو افتاد و تا ک

اخر او هیچ وقت به طور مستقیم به من نگاه نمی کرد . برای چه اشک می ریخت ؟ اهی کشید . انتظار داشتم بلند 

لرزش وامانده بود  شود مثل همیشه فریاد بکشد و با همان قدرت و تحم حاشا کند ولی او با لب هایی که هنوز از

 اهسته بدون مقدمه گفت : 

پروین ؟ قلبم پروین . قلبم شکسته شده پروین . یک شبه درویش شدم . هر چه سعی می کنم این عشق را  -

 به ریشخند بگیرم نمی شود . محبت تو قلبم را قلبم را شکانده ....

 سپس صدایش را بلند تر کرد .

 دیگر نمی خواهم عشق خود را از تو کتمان کنم . باور می کنی یا نه ؟ می فهمی -

فریاد می کشید و مرا به اسم صدا می زد . پروین ! دیگر دختر دایی یا خانم کوچیک صدا نمی زد . دلم هری پایین 

ریخت وایا او با من بود ؟ زا وحشت عقل از سرم پرید . زا حرفهایی که هر گز از زبانش نشنیده بودم و انتظار 

 را نداشتم در کشاکش خشم و مهرش مانده بودم . کدام را باور کنم ؟ دو خروس را یا قسم روباه را . شنیدنش

صدای محکم و امرانه اش را حاال تبدیل به ناله شده بود و چنان التماس می کرد . و احساس دلش را صریح گفته بود 

بر مالء کرده بود بلکه از تجربه تلخی که از شمس  که دلم تکان خورد نه به علت هیجان هوس و یا از عالقه ای که او

داشتم . تجربه ای واقعا احمقانه . تجربه یا که یک بار مرا تا سر حد دیوانگی برد . شاید او هم می خواست مثل شمس 

 از یان فرصت استفاده کند . از وجودم از احساسم مرا تحقیر کند وای اگر هوس بود همان تجربه که به سرم امد بس

بود باید اعتراف می کردم که دیگر تحمل شکست را نداشتم . دیگر از نیش و کنایه های دیگران خسته شده بودم . 

از خوار شدن و از اینکه بخواهم به خار محبتی دروغین چشمهایم را ببندم و باعث وقت گذرانی مردی دیگر بشوم 

خط و خالی را بخورم و خود را ببازم . بهت زده در وحشت داشتم و غیر ممکن بود بگذارم بار دیگر گول مار خوش 

چشمانم شیفته وار مرا نگاه می کرد بدون اینکه پلکی بزند . بی پروا نخستین باری بود که بی تردید به من نگاه می 

کرد . تا ان روز اکر نگاهی بود گذرا بود و حاال در نگاهش معنی خاصی موج یم زد . چیزی شبیه شرم و غیرت . 

پاچه شدم لرزش سراپای وجودم را در بر گرفت . خواستم با تمام قوا فرار کنم که ناگهان استین لباسم را رگفت دست

ووادارم کرد مثل خودش در مقابلش روی زمین زانو بزنم . تقال کردم تا دستم را پس بکشم اما محکم استینم را 

 رگفته بود و رها نمی کرد گفتم :

 را ول کن .حیا کن صولت . استینم  -

سرش را پاییین انداخت . صورتش سرخ شده بود هیکل مردانه اش می لرزید . سیمای محزونش گواه عشقی بود که 

مدیت در دل او اشیانه کرده بود و چه ساده به ان اعتراف می کرد . اهسته استین لباسم را رها کرد . اندکی دقیق تر 

م این چه حرکیت است نکند او به این نحو خواسته مرا مرود تمسخر و به او نگریستم باز شک و تردید با خوود گفت

بازیچه قرار دهد اما لحن گفتارش کامال جدی بود . جدی تر از همیشه . ممئن شدم در خماری نیست . خیال شوخی 

ه طرف رفتم بندارد . انچه می گوید از ته دل می گوید تیشه به ریشه ام نمی زند . بلند شدم یکی دو قدم جلو و عقب 

در خروجی اما منصرف تز خارج شدن او هنوز نشسته بود سر خموده و نگاهش به نوری که به داخل می تابید . پشت 

 به او گفتم :

مرید که با ایمان راسخ به شریعت و ائینش اعتقاد دارد و همه او را باور دارند و روی اسم او قسم می خورند  -

د ؟ نکند فکر می کنی مرگ تنها برای همسایه است . خان ! بد نیست شالقی که برای چرا باید چنین گناهی انجام ده
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تنبیه دیگران به کار یم بری گاهی اوقات برای تنبیه خودت استفاده کنی . در ضمن اگر انگشتر را می خواهی باید 

 ترک کنی ان زهر ماری می گویم از سرت دور کن .

 پشت سرم ایستاد و گویه کرد . -

پروین خدا تو را لعنت کند من قصه حسن کرد شبستری نگفتم که تو ب یاعتنا . حرف زهر ماری را پیش  -

 می کشی.

 به طرفش برگشتم : ببین صولت تو اگر مرا هم یم خواهی باید ترک کنی .

. غافلگیر ناگاه از حرفی که یب اراده از دهانم خارج شده بود تعجب کردم . اصال نمی خواستم چنین حرفی بزنم 

شدم در برابر او بی سالح ماندم . یک لحظه بی اختیار هر دو خاموش شدیم . سر را پایین انداختم و زا یکدیگر 

 خجالت کشیدیم .لبخندی زد و گفت : 

وای خدای من چه می شنوم . یعین تو مرا می پذیری .پروین تو مال منی . من قدر این قیافه و چشمهای  -

دیگر نمی گذارم نگاه هیچ بی غیرتی به این قیافه و چشمهای پاک و معصوم بیفتد نمی گذارم و محبوب را می دانم 

 314دیگر نمی خواهم تو را زا دست بدهم . 

از شنیدن سخنان او صدا در گلویم شکست از فریاد ش از هیجانش دیگر بیهوده بود اگز سخنی می گفتم و او بدون 

ر اسب شد . پا به شکم اسب کوفت تا زا اصطبل بیرون برود اما پیش از اینکه دور اینکه منتظر جواب من باشد سوار ب

 شود زا روی اسب سرش را بر گرداند .

 با خانم جانم صحبت می کنم به گمانم همین روزها از شیراز برگردد دختر دایی .

. چادرم را جمع کردم و تکیه بر  با رفتن او باد صبحگاهی ارام ارام توی اصطبل زد و لبه چادرم را به بازی گرفت

دیوار به فکر فرو رفتم . خدای من او چه گفت ؟ با ان شوکت و غرور ایا او هم احساس داشت معنی و مفهوم محبت و 

عشق ر می دانست . باور نمی کردم ادمی به خشنی او در پشت سینه اش چیزی به نام قلب داشته باشد . مرا دوست 

ش از فلز بود و روی هیچ اتشی ذوب نمی شد . اکنون از شیدایی حرف بزند . شوریده حال داشته باشد مردی که قلب

باشد . اشک بریزد این اشکها بیهوده نبودند . لحظه ای به دنبال عشق صولت در قلبم به جستجو پرداختم ولی قلبم 

یزی سخن رانده بود که برای یک تکهخ یخ فشرده بود بدون ذره ای جا . حتی یک اتم و کامال بی حس . صولت از چ

من کلمه ناشناخته بود کلمه ای که در ماورای ذهنم هر چه به ان می پرداختم جز سرابی کم رنگ از ان چیزی باقی 

نمانده بود . چیزی که حقیقت داشت این بود که دیگر من پروین قبلی نبودم ان دختر کم تجربه نبودم . مار گزیده 

 و سفید هم می ترسید . ای بودم که از ریسمان سیاه

من عشق را یم خواستم نه با خواری و ضاللت . یان کلمه مقدس را با عزت می خواستم ایا صولت مثل شمس فکر می 

کرد . دختری ساده ای هستم دختری که به وصف مردانه ای خام شود ولی او اشتباه کرده بود من تجربه تلخی 

انند گوشت سفت ماده گاوی شده بود که به زحمت زیر دندان جویده می داشتم الفت قلب من در مورد این مساله م

شد . دیگر قلبم از به دست اوردن قیافه اهورایی نمی تپید . دیگر شاهزاده ای در دنیا و یا حداقل در نظر من وجود 

 نداشت .

شده بودند . نگاهشان را با یک لحظه به خودم امدم . اسبها سرهایشان را از جایگاه در اورده بودند و به من خیره 

 دهن کجی جواب دادم . چرا اینجوری نگاهم می کنید نکند شما هم فکر می کنید ساده هستم .
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اه چقدر مسخره بود در کجا ایستاده بودم درباره چه چیزی تمرکز فکر داشتم مثال امده بودم یکی را نهی کنم از گناه 

 گیر بود . این بار نیز از او رو دست خوردم .باز دارم ولی پای خودم بیشتر در این قضیه 

چند روزی از یان ماجرا و یک ماهی از رفتن عمه خانم به شیراز می گذشت . هنوز بر نگشته بود انگاری بیماری افاق 

عود کرده بود . هر چند روز یک بار قاصدی از شیراز می امد و خبر احوال شیراز را به صولت یم داد . عمه خانم 

شده بود در شیراز بماند تا حال دخترش بهتر شود و من در این خانه تنها بودم . از وقتی که صولت اعتراف به  مجبور

عشقش کرده بود بیشتر احساس عذاب می کردم . سعی می کردم کمتر از قبل در برابر چشمان او ظاهر شوم . دیگر 

شیطنتهای کودکانه ام دست کشیده بودم . به یکبالره نیت او را دانستم . از او خجالت می کشیدم . از لجبازیها و 

خانمی شده بودم که خود نیز از رفتارهایم تعجب می کردم . اگر می دانستم او زا حیاط رد می شود و او را نبینم نه . 

بلکه حسی مثل حیاء وشرم در وجودم را می زد و قید بندی را بایم روشن می کرد و خود را موظف می دیدم از ان 

پیریو و اطاعت کنم . گاهی اوقات نیمه شب می ایستادم تا بشنوی صدای گریه ای می اید . باز بای توبه به درگاه 

خالقش می رود ولی شبها خیلی زود به خانه می امد . دیگر شب نشینی های انچنانی در برنامه روزمره اش وجود 

را زیر نظر دارم . وقتی مطمئن شدم دست زا گناهش  نداشت . مثل اینکه می دانست در کمینش هستم و او و رفتارش

 بر داشته است انگشتری که به عنوان گروگان در برابر اعتیادش در دست داشتم به او دادم خندید و گفت : 

 من اگر جای تو بودم انگشتر را پس نمی دادم . -

 گفتم : برای چه پس نمی دادی ؟ -

 تا خوب از ان لجنزار بیرون بیایی . دست دستی کرد و گفت : صبر می کردم -

 تبسمی زد و به چشمهایش که زا اسمان صاف تر بود نگاه کردم .  -

این دیگر به خودت مربوط است پسر عمه خوب می دانم با نبود این انگشتری کارت لنگ می ماند در ضمن  -

 اگر ترک ان زهرماری به یان انگشتر ی بسته است بهتر است هر چه زودتر .

 حرفم را قطع کرد و گفت : هر چه زودتر چی ؟ -

 سرم را پایین انداختم . -

 هیچی منظوری نداشتم . -

خنیدید و از مقابل چشمانش دور شدم تا به اتاقم بروم . یم دانستم مرا تحسین می کند . توی اتاق دستم را زیر چانه 

شتباه بزرگی . چه تصور وحشتناکی از او در ذهنم ساخته ام زدم و به فکر فرو رفتم به او فکر کردم و رفتارش چه ا

بودم . لولوی سر خرمن . ایا واقعا این نام شایسته چنین مردی بود اخر کجای او به لو لو شباهت داشت ؟ چه قضاوت 

بی جایی . اندیشیدم به شمس . شمس از فرهنگ خودش دوری می کرد و تا می توانست از اداب و رفتار فرنگی 

ده می کرد و همیشه تظاهر به انی که نبود می کرد از انچه بود بزرگتر خودش را نشان می داد به قول معروف استفا

پایش را از گلمیش دراز می کرد ولی بر عکس او صولت جوان ساده و افتاده ای بود با انکه ثروتش از پارو باال یم 

می پوشید که در شان مقامش نبود اصال اهمیت نمی  رفت ولی هیچ فیس و افاده ای نداشت . برخالف شمس لباسهایی

داد دیگران درباره لباس او چه نظری دارند . در این مدت ی که در خانه انها بودم بای یک بار ندیدم زنجیر ساعتش 

را طال بیندازد در صورتی تنها مردی نیست که یم تواند مرا خوشبخت کند ؟ ایا او کشسی نبود که در زندگی به 

ش می گشتم ؟ شاهزاده یا از جنس خیال خودم . مردی که غیرتش سمبل قهرمان رویاهایم بود . همان جفتی که دنبال

می توانست هم اشیانم بشود او همان شوریده ای نیست که دیوانه وار مرا دوست دارد بدون هیچ چشم داشتی ؟ اری 
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نشیب زندیگ داشت ولی من می توانستم او را رام او تمام این محاسن را داشت پاک و بی االیش . هر چند لغزشی در 

کنم . زخمی که شاید خیلی کهنه بود درمان کنم . درسته چند سالی در فرنگ نبود و ان تجدد و فرهنگ ظاهری را 

نداشت اما در اوج کماالت و عرف یک مرد قرار داشت . ان بینش و هویتی که من در یک مرد ایرانی و شرقی می 

 شار بود .جستم در او سر 

د ر این هنگام که غرق در افکارم بودم در اتاق زده شد . خاتون بود که با صدای بلند پشت در گفت : خانم جان 

 مهمان داری .

میهمان دارم در یان موقع روز چه کسی می توانست باشد از اشنایان و دوستان کسی نشانی مرا در این خانه نداشت . 

 پشت در گفتم :  من در این محل غریب بودم از

 کیه خاتون ؟ -

 اقای شمس . -

 شمس ؟ -

 بله خانم کوچیک منتظرند شما را ببیندند.  -

شمس مردک پرو چطور به خودش اجازه داده بود به اینجا بیاید ؟ چقدر پست بود یعین زا چند غاز هم نگذشته بود 

را دعوت کردم . خودم خواستم منجی من شود . عجب او اینجا چه یم خواست ؟ پی چه امده بود ؟ یادم امد خودم او 

فکر ابلحانه یا به سرم زده بود . مردد ماندم بروم یا نروم ؟ با او روبرو شوم یا نشوم ؟ اصال دلم نیم خواست ریختش 

زدم و  می را ببینم . حوصله روبرو شدن با او را نداشتم ولی بهترین را ه این بود که او را یم دیدم و حرف دلم را به او

این بار سنگین مبهم را زا دوش خود را بر می داشتم . چادر به سر افکندم و بند پیچه را پشت سر بستم تا نگاهش 

هیچگاه به صورتم نخورد . زا اتاق بیرون امدم . صولت دست بهسینه به نرده های ایوان تکیه داده بود و با اقا خان 

 گاهی به اطراف انداختم و گفتم :مشغول گفتگو بود . وقیت مشس را ندیدم ن

 کجاست ؟ -

انتظار داشتم او را داخل اندرونی خانه ببینم ولی کشی نبود . شمس وجود نداشت صولت پریشانی مرا که دید گفت : 

 گفتم زا در خانه باال بیاید توی باغچه هزار متری ایستاده است . 

از اینکه من دوباره بخواهم با شمس روبرو شوم . انگار انتظار مدتی به او نگریستم انگار دلهره داشت و یم ترسید 

داشت از دیدنش صرف نظر کنم و به او بگویم مرا با او کاری نیست با او حرفی ندارم . خودت جوابی به او بده . یک 

یر می فسجوری او را دست به سر کن . ولی او سکوت کرده بود و چه زیبا مسئولیت و عشق مرا با زبانی از سکوت ت

کرد اما نه باید او را می دیدم و حرف و زخم دلم را به او یم زدم کسی که یم سال و اندی مرا به بازی گرفته بود 

 موقع رفتن صولت گفت : 

 مواظب خودت باش . نگذار با حرفهای یاوه اش تو را بفریبد .

بزرگ دویدم . با سرعت زیادم کفترهای  لبخندی به رویش زدم و تا پشت ساختمان اصلی که منتهی می شد به حیاط

سیاه و سفید میان باغچه از ترس به پرواز در امدند و گرد و خاک عظیمی به راه انداغختند . عقب نشینی کردم و 

کمی دور تر از او ایستادم تا نفسهایم منظم شود . ارام که گرفتم چند قدمی بر داشتم . کنار اب انبار قدم یم زدم و 

کبوترها شده بود . یک کاله سرمه یا خیلی خوش رنگ به سر داشت که باز مگ کروات و کفشش مو نمی مات پرواز 

زد . مثل همیشه کت و شلوار نسبتا راحتی پوشیده بود . تر و تمیز . انگار او را هار زده بودند . تازه از اطوشویی در 
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وست داشت لباس امروزش با لباس دیروزش اورده بودند بدون یک نقص . اوهیمشه عاشق لباس پوشیدن بود . د

فرق داشته باشد . او انقدر خوش لباس بود که حتی دوخت لباس های پدرم را نیز قبول نداشت . کت و شلوارهایش 

محال بود زا بورداهای امریکایی خریداری نشود . بهترین و گرانترین پارچه های دنیا برازنده هیکل او بود . کفشهای 

برق یم زد . سرش را باال گرفته قدم می زد انگار میله ای حد فاصل سینه و چانه اش قرار داده بودند تمیزش از دور 

مبادا سرش کمی پایین تر بیاید و ان ابهت فرنگی مابانه اش از بین برود . چقدر این ونوس فریبنده و ظاهرش گول 

حرفهای صولت اندیشیدم نگذار با حرفهایش  زننده بود خنده گلچین لبها و چشمهای درشت و سیاهش بود . کمی به

تو را بفریبد . به خودم گفتم به ریخت و ظاهرش نگاه نکن کره یابو را اگر هم به طویله شاهی ببندی و نقل و نبات به 

اخورش بریزی اطوار و شمایل اسب نجیب را پیدا نخواهد کرد . اگر دست و پایت را گم کردی نکردی ؟ محکم باش 

 وار .قاطع و است

مرد چیره دستی بود . او شبیه شیطان بود اصال خود شیطان بود موذی بود هیچ وقت درونش را ان طور که بود بروز 

نیم داد و. همیشه متنتظر بود تا من اطالعات در اختیارش بگذارم . تا من از او سوال کنم بعد جواب داد مثل قضیه 

نسبش می دانستم واهمه ای از دروغ ندارد حرفهایش را رک و  خواهش من برای اشنایی با خانواده اش . اصل و

پوست کنده می زند . با یهچ کس رودر بایستی ندارد و من فقط به خاطر اینکه او را داشته باشم هیچ وقت سوالی از او 

 نمی پرسیدم . مبادا بیشتر پی به حقارت و کوچکی او ببرم .

ختم تا زا طبل تو خالی که زا دور اوازش خوش بود و زا نزدیک جز صدای در دلم به جستجوی نام او و محبت او پردا

گوشخراش چیزی نداشت . از این میوه منع شده جاذبه یا احساسی بیایم ولی نه تنها ذره ای از یان اوهام وجود 

ت . تا سنداشت بلکه دیگر دلم بای تنهایی او وطرد شدنش از خانواده نمی سوخت دیگر برایم فرقی نداشت او کی

قبل از ان اتفاق شوم او برایم کس دیگری بود اما حاال مانند افرادی که صبح تا شام می دیدمشان . اکندن او یک ادم 

 بیگانه ای بود غریبه و شاید دشمن و در گذشته وکیلم همین و بس .

 خودم را زیر پیچه و چادر جمع و جور کردم . جلو رفتم و با لحن غریبه وار گفتم : 

 سالم . -

مات و مبهوت با دهان نیمه باز از پشت عینک یک چمشیش که به زنجیر طالیی ساعت درون جیب جلیقه اش وصل 

بود مرا نگریست انگار دو دل شده بود انگار مردد مانده بود ایا اینکه روبرویش ایستاده . همان ساده لوحی است که 

ستش فرا گرفته بود . به وضوح سوالهای متعدد را در چشمان مدتی ملعبه دستش شده بود . همان شاگردی که زیر د

 او یم خواندم .

 سالم پروین تو هستی ؟ -

 بله خودم هستم . -

 باور نمی کنم خودت باشی . -

کمی مکث کرد و یک قدمک جلو امد و من یک قدم گذاشتم باز یک قدم دیگر نزدیک شد و من یک قدم دیگر 

 عقب رفتم . 

 من غریبه شده ام . این چه حرکتیه ؟ حاال دیگر -

چیزی نگفتم . ترسیدم نکند چادر و پیچه از سرم بکشد . از او بعید نبود او نسبت به این مساله هار شده بود  -

 ولی ایستاد . 
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 انتظار نداشتم تو را زیر چادر و پیچه ببینم . -

 سکوت کردم .

 چادر و پیچه پنهان بماند .حیف ان صورت و موهای زیبا نیست که زیر این  -

فکر می کرد هنوز ابله هستم . در این زمان و مکان هم دست بردار نبود . باز حرف خودش را یم زد . باز می خواست 

مرا ملعبه دست خود قرار دهد اما کور خوانده بود لحظه ای چشمهایم را بستم و به کوتاهی یک نفس فکرم را جمع و 

 جور کردم و مصصم گفتم :

چه چیزی بهتر از این چادر و پیچه ؟ چرا حیف از من نباشد که دلقکی بشوم برای ارضا نگاههای وقیح و  -

 رذیالنه تو و امثال تو .

شمس الل شد انگار زبان بر کامش مانده بود دیگر نتوانست کالمی از چاپلوسی بر زبان بیاورد . چشمهایش عین دو 

ود وتارفته بود که جمع و جور کردن شانه هایش را از یا د برده بود . انچنان تکه شیشه بی ارزش شده و چنان از خ

محکم و برنده و معترضانه جوابش را داده بودم که انی متوجه تیزی کالمم شد . جواب دندان شکنم ان وقاحت را 

سی ی نبود و حاال با کگرفت . البته حق داشت ان طور حرف بزند . پیش از این دختری دیده بود که در هیچ قید و بند

 روبرو می شد که اصالت پیدا کرده بود .

در برابر پرخاشجوی من . مالیمت خود را حفظ کرد سرفه یا از سینه بیرون داد و سریع موضوع را عوض کرد و گفت 

: 

 نمی رفت .امده ام تو را ببینم . دلم واقعا برایت تنگ شده بود . در طول این چند ماه یک لحظه یادت از خاطرم 

 اره تو گفتی من هم باور کردم معلوم شد وقتی نامه باریت نوشتم با چه اشتیاقی به دیدارم امدی .

حق با توست پروین ولی خوب به من نگاه کن من ان بتی هستم که حاضر بودی تا سر حد مرگ بپذیری  -

 دیگر مرا نمی خواهی ؟

بی رو حس است . به قول معروف برای کسی بمیر که نه بتی که فقط منفعت خودش را یم خواهد چیز  -

 برایت تب کند . اقا یمحترم همه چیز تمام شده است . 

دیگر برایم فرقی نمی کند که باشی یا نباشی . پیش خودت عقلت را قاضی کن و از خودت بپرس سوال کن تو وجود 

ی تو را می خواستم که فکر می کردم ناخن و و خاطر مرا یم خواستی ؟ جز اینکه احساسم را به بازی گرفتی . وقت

گوشتی هستیم چسبیده به یکدیگر سخت و محکم حتی با تیغ جراحی نخواهند توانست ما را از یکدیگر جدا کنند اما 

متوجه شدم ناخن مرده و فاسدی که از الی در ماندن درد می کشد و خون مرده زیر جمع شده است بهتر است از 

عی وجودت را یم خواستم که فکر می کردم زندیگ یعنی قد و سر زلف و تحصیل . حق با گوشت جدا شود . موق

مادرت بود . تو یک نجس بودی و حق من همان لنگه کفشی که اکنون قدر ان را می دانم . شاید همان لنگه کفش 

ودم فراموش کرده ب هوس بیهوده مرا نسبت به تو به عنان کشید . سزای خودسریم همین بود انقدر عاشقت بودم که

دست راست و چپم کدام است . بدون چون و چرا گوش به فرمانت بودم حاضر بودم بهترین ارثیه فامیلیم را پایت 

بریزم ولی تو را از دست ندهم . سه ماه به خاطر تو به همه چیز پشت و پا زدم پدرم و مادرم فقط بخاطر عالقه ای که 

می پنداشتم و چشمهای ظاهر بینم تنها تو را دید و تو با یک پیغام یک جمله ای  به تو داشتم . حرفهای همه را دروغ

ذات و طینت پستت را برای سه ماه زجرم ارمغان فرستادی . هوم .... حاال فکرش را یم کنم می بینم احمقی بیش 

 نبوده ام .
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 پوزخندی زد و با تمام چیره دستی گفت :

روحت مفلس تر از این حرفها ست من تو را می شناسم . انچنان که اعتقادات  تو عقل از سرت پریده دختر قبول که

مرا قبول کردی و به سادگی رها کردی باز اگر روحت در تالطم اعتقادات دیگر قرار گیرد باز خودت را خواهی 

 باخت . 

اقا تو هنوز مرا  هوم ...... دیگ به دیگچه می گوید روت سیاه . روح من مفلس است ؟ نه سخت در اشتباهی -

نشناختی . روح من مفلس نبود بلکه اسب سرکشی بودم که تنها به خاطر وجود تو اعتقادات را قبول کردم و یان یک 

 اشتباه محض بود زا همه باالتر من از سست بنیانی اعتقادات تو عقایدم را عوض کردم . 

 سپس انگشت رو به او بردم و ادامه دادم :

که افسار داشت و مفلس نبودی و ادعای فیلسوفی می کنی و از خانواده ای بود یکه 321 ولی تو که روحت -

پدر و مادرت اعتقادات یکسان داشتند و از همه لحاظ غنی بودی چرا خودت را باختی ؟ پس اعتراف کن روح تو 

 مفلس بود نه من .

ند و هر لحظه مرا سنگری به جبهه بدون شک این من نبودم که حرف می زدم کلمات که از دهانم خارج می شد

نزدیک می کردند . چهره اش برافروخته شد و مثل جرقه روی اتش از جا در رفت . از اینکه او را به باد مسخره 

 گرفته بودم کالفه شده بود ولی باز خنده را روی لبها و زیر چشمها قرار داد و با لحن معترضانه ای گفت :

یه سر هم می کننی . خوب یاد گرفتی چطور از خودت دفاع کنی مثل اینکه پروین این چرت و پرت ها چ -

 حال و هوای این خانه وجود تو را هم رگفته .

 با غیظ و نفرت سر به سوی دیگر برگرداندم و جوابش را ندادم و باز ادامه داد : -

بودی خودت همیشه این را نمی  من با دلیل و برهان تو را به این راه کشاندم کلی جان کندم تو شاگرد من - -

 گفتی ؟

 خر ت راز من رمید پیدا نکرده بودی بنده خدا . من احمق با دلیل و برهانهای تو خام شدم و گرنه .... -

هنوز حرفم تمام نشده بود که صولت به جمع ما پیوست . کنارم ایستاد . رد کنارش پناه گرفتم زیر سایه اش . باز 

ه بود یک دستش زیر بغلش دست دیگرش عمود بر دست دیگر چانه اش را یم چرخاند . قیافه اش عبوس و گرفت

سری تکان داد .شمس در حضور او خود را جمع و جور کرد و عصایش را چند بار به زمین کوبید فهمیدم رفتار صولت 

 :رد او تاثیر گذاشته است . صولت یک قدم به او نزدیک و یک قدم از من دور شد . ارام گفت 

باید خیلی ببخشید .میان کالم شیرینتان مزاحم شدم دیدم مالقاتتان طول کشید گفتم نکند اتفاقی افتاده  -

 باشد . حاال تسویه کردید یا نه ؟

 از پشت سر صولت گفتم : چندر غاز که تسویه ندارد . -

کم یک ماه حیات است شمس سری تکان داد و گفت : شاید برای شما ارزشی نداشته باشد ولی برای من ح -

 سر کار خانم .

نمی دهم پیشیزی دیگر به تو نمی دهم هر چه تا به حال از مال و اموال مرا باال کشیده ای مفت چنگت نوش  -

 جانت ولی دیگر حاضر نیستم چیزی به تو بدهم و تو مرا احمق حساب کنی.

 این حق من است . -

 مرا نمی خوردی . حق تو هاه.... اگر بنا بر حق بود تو حق -
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 من چه حقی از شما خوردم . -

از خودت بپرس . اجاره زمینها یی که می گرفتی . پولهایی که بابت یک سال سود احشام می گرفتی همه و  -

 همه فکر کردی من احمقم . 

 صولت دستی به جیبش برد و نگاهی به من انداخت و خیلی جدی و محکم گفت : 

 برگردید داخل ساختمان . خودم با ایشان تسویه حساب می کنم .پروین السادات شما  -

از انها جدا شدم ولی به ساختمان برنگشتم چند قدم دور تر ایستادم صولت دسته اسکناس قرمزی در اورد و به دست 

 او داد و گفت :

 بشمر ببین درست است .

 فت :شمس پولها را شمرد در حالی که دسته اسکناس را جلو می اورد .گ

 اقای شیرازیان این کم است .

 سه خانم پروین ولی بله –صولت ابرویی باال برد و گفت : مگر به اندازه حقوق یک ماه یک وکیل نیست جناب شمس 

 .  کردند می پرداخت ماه در حقوق این برابر چهار

چوب خطتان گرفتید . اگر یم  پروین خانم پولشان زا سرشان زیادی بوده دست و دلبازی می کردند حاال هم بیش از

 بینی باز به شما لطف یم شود برای این است که دلم یم خواهد هر چه زودتر گورت را گم کنی .

ان دو مثل بزکویه نر شاخ به شاخ شده بودند و بر سر قلمرو خود می جنگیدند و من نظاره گر جنگشان بودم ببینم 

 ز خواهند شد و یدگری را مغلوب خواهد رکد .بحث و جدال این دو به کجا می کشد کدام پیرو

یک لحظه متوجه شدم بحث و موضوع پول عوض شده است و ان دو بر سر اعتقادات خود با یکدیگر جرو بحث می 

کنند . شمس از ازادی و تجدد حرف می زد و صولت با پوزخند او را مسخره می کرد . یواش یواش داشت کار به 

 ه صولت معترضانه بر سر او داد زد :جای باریک کشیده می شد ک

 یا بی شرف زا خدا ب یخبر هر چه کردی باالغیرتا تا یانجا دیگه بسه . -

 شمس گفت : منب ه نفع خودم هستم . -

 صولت جواب داد : به نفع خودت و نفع انهایی که در انگلیس هستند بی ناموس . -

کردند اهسته حرف بزنند من دیگر حرفهایشان را نفهمبدم یک زا حرفهایشان چیزی دستگیرم نشد . انها سعی می 

 ان متوجه شدم صورت صولت از عصبانیت کبود شده است . دست به یقه شمس شد و او را به عقب هل داد و گفت :

اگر شرف دایر به خودت و حرفهایت ایمان داری اعتراف کن . اگر راست می گویی مقابل خودش اعتراف کن . اگر 

 عتراف کن بداند با چه کسی طرف بوده است .مرید ا

برق مثل تیزی دشنه از چششمان شمس پرید و در برابر سوال او متحیر ماند بدون یک کالم دسته پول راب ه صولت 

داد و خداحافظیکرد و رفت . خوشم امد در دل او را ستودم و تحسینش کردم واقعا خوب جوابش را داده بود . 

که من می خواستم بزنم او زده بود و حق مرا گرفته بود اما حرفهای اخ رانها برایم مجهول  احساس کردم حریف را

ماند و باز یک معما به معما های دیگر افزوده شد . نیم خواستم پاپی مساله شوم تازه از دست شمس نفس تازه ای 

ه دم . حتما باز شمس دسته گلی بمی کشیدم می دانستم اگر موضوع بحث انها را زا صولت بپرسم باید حرص یم خور

اب داده بود و در دخل و خرج دخالت بیجا کرده بود که صولت اینگونه اصرار داشت او اعتراف کند . ان روز محبت 

 صولت در دلم چند برابر شد . 
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 ****** *** 

ای ارنج فرستاده بود برعمه خانم باالخره از شیراز بر گشت . کلی سوغاتی اورده بود افاق چند شیشه مربای بهار ن

بچه های ناهید و فروغ هر کدام یک بلوز بافته وبد و بای صولت یک چکمه پوستی و برای من یک بلوز بلوز را از عمه 

 خانم گرفتم و گفتم : خیلی قشنگ است دستش درد نکند راستی حالش چطور بود بهتر شده بودند ؟

 عمه خانم خندید و گفت :

قط روغن داغش را زیاد می کند . چیز ینبود یک سرماخوردگی کوچک و جزئی بود اما یب این عزیزدردانه من ف

انصافی نباشد تب شدیدی داشت نمی دانی طفلی شوهرش چه لل الهی می زد . دختره مریض شده بود او داشت می 

ز بالین افاق مرد اول فکر کردیم تب محرقه است بعد فهمیدیم چیز مهمی نیست اما زا دست شوهرش یک لحظه ا

 کنار نیم رفت . 

 خندیدم و گفتم :

 خب شوهرشه دیگه عمه خانم .  -

 عمه خانم از خنده ریسه رفت و به یاد خاطرات گذشته گفت :  -

وای نگو از ان شوهرهاست که دم به دم زنش را لوس می کند . قربان صدقه اش می رود یادم نمی رود  -

د خدا رحمت کند اسیران خاک را . یک روز به شدت مریض شدم و تیو رختخواب شوهر خدا بیامرز م وقتی زنده بو

افتادم . شوهرم راه می فت و غر می زد که چرا مریض شده ام انقدر نق زد تا باالخره مجبور شدم با احوال ناخوش از 

 بستر بلند شوم .

 سپس عمه خانم دستم را رگفت و گفت : -

 ه که من نبودم اتفاقی نیفتاد .چه خبر پروین جان این یک ما -

 نه مگر قرار بود اتفاقی بیفتد عمه جان ؟ -

 نه ... همینطوری پرسیدم . -

 ولی با خوشحالی گفتم : -

 چرا یک خبر خیلی خوب . قرار است مامان و پاپا تا اخر تابستان از سفر برگردند . -

 خبر را برایم گفته بود .اه خب به سالمتی عمه چشم و دلت روشن صولت قبال این  -

 دوباره عمه خانم نگاهی به چشمانم انداخت و گفت : -

 دیگه چه خبر . -

 هیچ خبر عمه خانم شما که نبودید واقعا این خانه سوت و کور بود این خانه بدون شما اصال جان ندارد . -

اتفاقاتی که در این چند روز افتاده عمه خانم ابرویی کج و راست کرد . فهیمدم انتظار دارد تمام وقایع و  -

است بایش تعریف کنم . هر چه او یمانبر می زد و من راهم را عوض می کردم هر چند می دانستم کما بیش صولت 

از پیش تمام اتفاقات این چند روزه را بایش تعریف کرده است ولی او یم خواست باز از زبان من بشنود و نظر مرا 

 انسته بود حرفی از زیر زبانم بکشد گفت : بداند عمه خانم که نتو

 پس خبری نبود . -

 با خوشحالی گفتم : چرا یان گربه که یک پاش می لنگید سه قلو زائیده . -

 عمه خانم چشمانش از خنده باز شد و گفت : -



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – شازدهعشق 

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

 

1 7 3  

 

 چشمت روشن عمه . فکر می کنم اخرش این گربه را سر جهازت بگذاری . -

 نم موضوع را عوض کرد .لبخندی زدم و عمه خا -

عمه فرنگیس به دیدار عمه خانم امده بود . کنار هم نشسته بودند و دائم پچ پچ می کرند از موضوعی حرف یم زدند 

که شنیدن ان به من ربط نداشت خود راب ه کار دیگری مشغول کردم ولی به وضوح از خنده ها و نگاهشان فهمیدم 

فرنگیس با خوشحالی خندید و عمه خانم با اشاره و ایمائ از او یم خواست که  که درباره من صحبت می کنند . عمه

موضوع راز ودتر به من بگوید . سرم پایین بود اما حرکات انها از نظرم یم گذشت بعد زا یانکه پچ پچ هایشان تمام 

در محو شد . عمه فرنگیس  شد . عمه خانم سراسیمه از پنجدری بیرون رفت . با نگاه او را دنبال کردم و او از پشت

که باالی پنجدری نشسته بود و از بدو ورود چادر مشکی اش را در نیاورده بود چادرش راب ه کمرش پیچید و زیر 

بغل زد و به سراغم امد . دریافتم حتما خبری است او نگاه کرد تا مطمئن شود که عمه خانم از پنجدری بیرون رفته 

ی که موضوع محرمانه در میان باشد بادی به باله چادرش داد و قری به گردن و است کنارم نشست بعد اهسته طور

 لبخند زنان گفت /:

خان باجی بدجوری تو را پسندیدها ..... می گوید پروین جان عزیز دلمان است . غریبه نیست از خودمان  -

 است . 

ه دهن مرا بفهمد و حرف از یر زبانم سکوت کردم تازه فهمیدم موضوع زا چه قرار است عمه خانم می خواست مز

بکشد اندکی سرخ شدم . احساس کردم از شنیدن حرفهای او تن داغ می شود با تظاهر به شرم و حیاء سرم را به زیر 

 انداختم . عمه فرنگیس ادامه داد :

دستم بر می اید  خان باجی از من خواسته دستت را در حنا بگذارم و با تو حرف بزنم من هم قول دادم هر کاری از

کوتاهی نکنم . ما ضرب المثل قشنگی داریم که خیلی جالب است یم گویند اسب اصیل همیشه دست صاحبش می 

ماند دختر نجیب هیچ وقت از قبیله اش بیرون نمی رود . او یم خواهد تو را بای صولت خواستگاری کند . خان باجی 

خودم می ماند انگار افاق است ناهید و فورغ است اگر قبول کند  خیلی تعریف تو را کرد و گفت پروین مثل دخترهای

 بر دیدگان ما پا نهند منت می گذارد روی جفت چشم ما جا دارد .

شرمزده سرم را پایین انداختم . نمی دانم چرا تنم داغ شده بود انگار کروه اجر پیزی روشن کرده بودم . به زحمت 

می برید خودش هم می دوخت و با ذوق از صولت تعریف می کرد و زا  لبخند زورکی زدم . عمه فرنگیس خودش

یانکه تنواسته بودم شر ان زهر ماری را از سر او کم کنم خان باجی چقدر خوشحال است گفته باید سر تا پای پروین 

 جان را غرق جواهر کنیم نمی گذارم همچین گلی از دستم برود .

من شد حرفی بزنم سرم را باال اوردم او که بر و بر به من نگاه یم کرد  عمه فرنگیس لحظه ای مکث کرد و منتظر

 ذوق زده گفت :

 خب چه یم گویی . چه جوابی به خان باجی بدهم .

می این پا و ان پا شدم لفتش دادم . باید چی می گفتم بله چه جوابی به انها می دادم به قول معروف نه چک زدیم نه 

 ینطوری جواب دادن بد بود اب دهانم را قورت دادم .چانه عروس امد تو خانه ا

چی بگم عمه فرنگیس . صولت جوان خوبی است به نظرم خوبیهای زیادی دارد ولی پاپا و مامان که نیستند  -

 باالخره اجازه بزرگترها هم شرط است و واجب .
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رد پنجدری شد به جانبم دوید و عمه خانم که پشت در پنجدری ایستاده بود بدون معطلی بعد زا حرفهای من وا

 صورتم را غرقه بوسه ساخت . 

 وای مبارک است مبارک است . عروس خوشگلم خیلی خوشحالم عزیزم . -

 مرا بغل نمود و مدام صورتم را می بوسید . ان وقت دستهایش را باال اورد .

 خدایا شکرت !! عاقبت عروسی که یم خواستم نصیبم کردی . -

 خنده و گریه پر بود دستم را گرفت و بدون هیچ مقدمه ای گفت :چهره اش زا 

اگر بدانی چقدر دلم می خواست عروس خوشگلم از فرزندان پیغمبر باشد نه یانکه خودم از سادات هستم دوست 

داشتم بچه هایم نیز مثل خودم سادات باشند ویل خدا نخواست . شوهرم زا سادات نبود . صولت وقتی که یک سال و 

نیم بیشتر نداشت مخملک گرفت . این بچه سه روز ازگار گریه می کرد و زا درد اشک می ریخت انقدر گریه کرده 

خسته شده بودم گریه هایم امانم را  "اشاره به چادر سیاه عمه فرنگیس کرد  "بود که شبیه این چادر سیاه شده بود 

فتم و گریستم گفتم بار الهی بچه ام را زا و یم خواهم بریده بود . خواب و خوراک نداشتم . اخر به درگاه خدا ر

خودت کاری کن خوب بشود اگر خوب شد نذر می کنم برایش دختری از سادات بگیرم از فرزندان پیغمبر تا پسرم 

 غالمی شرا بکند حاال به ارزویم رسیدم .

 عمه خانم اغوش گشود و گفت :

 ادات داشتم حاال ببین خدا چه دسته گلی نصیبم کرده .بیا ببوسمت عروس نازم . من ارزویم عروس س -

 سرم را روی شانه اش گذاشتم : عمه خانم . -

او چند بار میان پیشانیم راب وسید . عمه فرنگیس در حالی که زا شادمانی روی پا بند نبود گفت : حاال باید صبر کنیم 

 تا خان داداش از فرنگ برگردد . عمه خانم گفت : 

 وابم را گرفته ام ولی باشد اگر نقل و قول امدن خان داداش است صبر می کنیم .من که ج

 *** 

روز های خوش از پی هم می امدند و یم رفتند و ممن منتظر مسافرانم بودم که از فرنگ برگردند باید هر چه زودتر 

م بودم گاهی اوقات که کنار عمه خانم خود را برا ی استقبال از انها اماده می کردم . چند روز اخری که خانه عمه خان

می نشستم و او زیر لب زمزمه می کرد . پسرم تاج سرم . هوو می اره به سرم پسرم یکی یک دانه . عروسم 

 عزیزدردانه و من خودم را لوس می کردم و به اعتراض می گفتم :

 وای ... عمه خانم . -

 زکی . شوخی کردم بابا .او لبخندزنان می گفت : وای .... تو چقدر دل نا -

 و هر دو می خندیدیم . -

 *** 

دوباره تابستان رو به اخر بود . باز پاییز این ملکه زیبای بیعت این فصل دلگرفته که با مهرش ابان را نوید می داد زا 

 نظاره گر باشم باراه می رسید . من نیز همراه با بیعت عازم خانه خودمان بودم تا پاییز را زا پشت پنجره خانه مان 

اذر رد گوشه اتاقم تنها باشم و با همان دل انگیزی و شیدایی انگشت روی نت های پیانو بگذارم . وسایلم را یواش 

یواش جمع کردم و داخل چمدان ها جا دادم وسایلم از دو تا چمدانی که اورده بودم بیشتر شده بود . عمه خانم زا 
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ان خانه خوشم امده بود داخل چند چمدان جای داده بود . عزت و خاتون کمک چند قواره پارچه و هر چیزی که در 

 کردند تا سریعتر کارها را تمام کنم .

 عمه خانم از پشت رد صدا زد .:

 زود باشید اقا خان منتظر است بیچاره توی این افتاب نفله شد .

ا اتاقی که درست شش ماه زندگی من در ان به از اتاق بیرون امدم . اقا خان چمدانها را داخل کالسکه گذاشت . ب

 یادگار درمانده بود خداحافظی کردم . با همه خداحافظی کردم کلفتها نوکرها اقا میرزاحمد و اشرف .

به همراه عزت و خاتون و عمه خانم سوار کالسکه شدم در کالسکه را عزت بست و اقا خان کالسکه را به راه انداخت 

. 

 هی ... هی .. -

پدر و مادرم شب قبل به تهران رسیده و رد خانه جابه جا شده بودند بعد قاصدی فرستاده و خبر ورودشان را اطالع 

داده بودند . صولت خانه نبود که همراه ما بیاید . دو هفته گذشته به زادگاه پدرش رفته بود تا میهمان خواهر ش 

را ارام می راند . هرگاه کالسکه سر پیچی می رسید اسبها  باشد . از کوچه پس کوچه ها گذشتیم . اقا خان کالسکه

شیهه می کشیدند و پاهایشان را بیشتر به زمین می کوبیدند . اقا خان با انها همراه می شد و دائم با نچ نچ ارامشان می 

 کرد .

 نزدیک بود پس بیفتم در طول راه به یاد روزی افتادم که می خواستم به خانه عمه خانم بروم از ترس و لجبازی خود

. انروز دغدغه انرا داشتم که چطور با عمه خانم روبرو شوم و حاال نگران روبرو شدن با پدرم . سوالهای زیادی برایم 

پیش امد . ایا پدرم بعد از این چند ماه هنوز از دست دخترش دلگیر بود ؟ ایا مرا بخشیده بود ؟ ایا موقع روبرو شدن 

رفتار سابق را خواهد داشت ؟ سخت و خشن . ایا همانطور که من دلتنگ پدر و مادرم شده بودم با من . باز هم همان 

انها نیز دلتنگ من شده بودند ؟ شبی فکر کردم که سر نوشت مرا رقم زد . همان شبی که یم خواستم برای شمس 

قعا احمق بودم . در خواب خرگوشی اوازه و شهره ای به دست بیاورم . پدرم چقدر از طرز فکر م ناراحت شده بود . وا

به سر می بردم . در رویا و افسانه به سر می بردم . فکر می کردم اگر او را به اوازه و شهرت برسانم تمام فاصله ها 

برداشته خواهد شد . نمی دانستم این میوه از ریشه خراب است . انقدر در سواالت و افکار م غوطه ور بودم که 

سیدیم . کالسکه ایستاد همه پیاده شدند . عزت جلو جلو می رفت و راهنمایی می کرد . اقا خان نفهمیدم چه موقع ر

چمدانها را زا کالسکه پایین گذاشت ایستادم تا یدنم را به او ادا کنم . اقا خان بعد از اینکه افسار اسبها را به تیرک 

سکه پرید به طرفش رفتم شرمنده او بودم . چوبی بست چمدانها راب رداشت تا توی خانه برد و برگشت روی کال

 مقدار پولی کف دستش گذاشتم بر نمی داشت سر به زیر داشت و تعارف می رکد گفتم :

اقا خان تعارف نکیند بیشتر زا اینها به شما مدیونم . اگر بدی دیدی ما را حالل کن حقش نبود ان شالق راب  -

 ه خاطر من می خوردی . 

 نم کوچیک اشتباه زا ما بود به قول معروف چوب معلم گله هر که نخوره خله .خواهش می کنم خا -

 ان وقت حرف خودش غش غش خندید و ادامه داد :

اقا مثل استاد ما هستند بزرگ ما هستند ان شالقی که زا ایشان خوردم درس عبرتی بود واقعا چوب ایشان  -

را بر نمی داشت با هزار تعارف و اصرار بر داشت از چشمانش بهتر از خواندن هزار تا حدیث و روایت بود . پول 

خواندم ناراحت نیست خیالم راحت شد از او خداحافظی کردم و سراسیمه برگشتم حنیفه در استانه رد به استقبال 
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د . مات و امده بود همه وارد شده بودند . داخل خانهش دم . حنیفه اول جا خورد از اینکه مرا ما بین انها ندید یکه خور

مبهوت ماند . کمی منتظر ماند وارد خانه شوم ولیکس دیگری بیرون از خانه نبود پس فکر کرد شاید پشت یکی زا 

یان چادرها باشم . کمی حالت متفکرانه به خود گرفت که بداند پشت کدام یک زا چادر و پیچه ها هستم وقتی فکر 

 شمجهول ماند خندید و گفت : 

 ایید قدم رنجه کرید. بفرمایید بفرم - -

 پیچه را از روی صورتم باال زدم و گفتم : -

 سفر خوش گذشت . پیرزن از ته دل جیغی کشید و به گردنم چسبید و اشک ریخت . -

 سالم مادر چطوری عزیزم تو را نشناختم خانم . -

 ت : او را بغل کردم دلتنگی را از تپش قلبش فهمیدم پیرزن دستی به صورتم کشید و گف

نمی دانی در این مدت خانم و اقا بریت دلتنگی کردند . مادرت دائم رد سفر نگران حالت بود . سریع برو  -

 پیشش بیچاره دیگر اقت دورین را ندارد از دیشب تا حاال مدام گفته سریعتر بروید دنبال پروین دیگر طاقت ندارم .

 چشم حنیفه مامان و پاپاکجاهستند ؟ -

 مان .داخل ساخت -

از پیرزن جدا شدم . اندیشیدم از انجایی که حنیفه مرا نشناخت حتما پدر و مادرم نیز به نوبه خود تعجب خواهند کرد 

و مرا زیراین چادر و پیچه تشخیص نخواهند داد پس پیچه را از رو ی صورتم پایین زدم تا مرا نشناسند . عمه خانم 

بود مثل همیشه شاد و خندان ولی دلتنگی مرا در ته چهره مردانه اش می  جلو می رفت . پدرم باالی پله ها ایستاده

 شد خواند خوش امد گویان به استقبال می امد .

 بفرمایید .  -

 سالم خان داداش . میهمان نمی خواهید ؟ -

 بفرمایید خان باجی قدمتان روی چشم گل و گالب اوردید . -

 به سالمتی سفر که خوش گذشت . -

 شما خالی بود ولی خان باجی هیچ جا خانه خود ادم نمی شود . جای -

 خب انشاءاهلل همیشه به سفر باشید . با زحمت های خان باجی . حسابی این مدت باعث دردسرتان شدیم . -

 نه خان داداش چه زحمتی تا باشه از این زحمتها . -

داشتم مبادا پدرم مرا بین انها تشخیص بدهد . من به عزت و خاتون چسبیده بودم ما بین انها گام بر می  -

عمه خانم بعد از خوش و بش کردن با پدرم وارد سالن پذیرایی شد . دستهایش را روی لبهایش گذاشته بود و می 

خندید . سه تایی از پله ها رفتیم . کمینش بودم . نمی دانستم چطور باید با او روبرو شوم . اصال نیم دانستم ذره ذره 

م به سوی کشیده می شد . می خواستم به سویش بدوم به سویش پر بکشم نمی دانم ما بین ان دو مرا شناخته وجود

 بود یا نه مدتی ما را نگریست به محض ورود به تاالر زیر گوشم گفت :

 ای دختر شیان با پدرت قایم موشک بازی می کنی . فمر می کنی نیم توانم از بین گله بره خودم را تشخیص -

 بدهم ناقال .

 پاپای من . -
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مثل ان وقتها که بچه بودم از روی زمین بلندم کرد . دستانم را دور گردنش حلقه کردم صورتم راب ه صورتش 

چسباندم . احساس کردم محبت پدرم در این مدتی که نزد من نبوده است در سینه فشرده شده است و هر لحظه 

لحن مالیم و تبسم شیرین و پدرانه حرف می زد . چقدر این تبسم زیبا برای  ممکن است زا سینه اش بیرون بزند . با

دختری که زا درگاه پدر رانده شده بود دلنشین بود چقدر برایم مفهوم داشت . در تمام عمر به اندازه ان روز به 

خواست باز ان زخم معنی گرم اغوش او پی نبرده بودم . دستش را بوسیدم . صورت مردانه اش را بوسیدم . دلم می 

و تخم چند ماه پیش را در چشمانش می دیدم اصال دلم می خواست تا ابد نگاهش کنم زا او دلگیر نبودم همانطور که 

او زا من دلگیر نبود . شاید از یانکه دخترش باالخره هویت خود را شناخته بود خوشحال بود . گوشه چادرم را گرفت 

 مالید . عمه خانم با شوخ طبعی گفت : و با محبت خاص بوئید و روی چشمها

 خان داداش اینقدر عروس خوشگلم را لوس نکن فردا دیگر حریفش نمی شوم ها .  -

 پدرم تظاهر به تعجب گفت : چی شده ؟ چی شد ؟ -

 عمه خانم ابرویی باال برد و گفت : یعنی شما نمی دانید . صولت چیزی برایتان ننوشته ؟ -

 شده بود گفت: پدرم که مچش باز -

 چرا اشاره ای کرده بود پس این مدت که ما نبودیم خبرهایی شده خان باجی . -

اره خان داداش انهم چه خبرهایی شما به گشت و گذار بودید ما دست به کار . قصه اش دراز است باید  -

 درباره این موضوع خوب صحبت کنیم حاال زن داداش کجاست ؟

 ریف می اوردند .شما بفرمایید االن تش -

ناگهان مادرم مقابل چشمانم ظاهر شد . چشمانش از اشگ خیس شده بود با نگاه فراق کشیده اش با نگاهی که نیم 

دانست از کجا شروع کند دستهایش را دراز کرد . چادر از روی سرم سر خورد و افتاد . بی اعتنا به دیگران و بی تاب 

. حلقه دستانش دور گردنم سخت و محکم بود انگار می ترسید باز از او  به طرفش دویدم . در اغوشش جا گرفتم

جدا شوم . اغوشش نوید دلتنگی و دوری می داد . شش ماه جدایی زا او خیلی بایم سخت بود . کسی که لقمه را یم 

 بر شانه جوید و داخل دهانم می گذاشت دوریش غیر قابل تحمل بود مادرم وجودم کسی نیمی از دنیای من بود سر

 اش گذاشتم .

 سالم مامان .

 خیلی دلم بایت تنگ شده بود عزیزم . سخت که نگذاشت . -

 او را در اغوش فشردم . -

 نه مامان چه سختی خیلی هم خوشگذشت . -

 اه عزیزم چقدر عوض شدی . دختر خویم عزیزکم چقدر بزرگ شدی . -

مقابل مادرم قرار گرفت . مادرم هنوز مقابل خانواده پدرم رسمی لحظه ای به گریستن گذشت . عمه خانم جلو امد و 

بود مانند غریبه ها رفتار می کرد . سرش را باال کرد انگار خجالت می کشید . سالم خان باجی چراغ دلمان را روشن 

 کردید . 

 دستهای عمه خانم در دستهای مادرم بود . 

 خیلی خوش امدی خان باجی . -
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عمه خانم در دستهای مادرم بود و مادر منتظر یک حرکت . یک کالم از طرف خانواده پدرم . همچنان دستهای 

پذیرفته شدن بعد زا یان همه سال . عمه خانم سرد و خاموش و ناتوان بدون هیچ واکنشی از خود مدتی با دقت مادرم 

د د گاهی اوقات نفس عمیقی می کشیرا نگریست . دل تیو دل پدرم نبود . ساکت بود منتظر عکس العمل عمه خانم بو

. باالخره عمه خانم تکاین خورد . لحظه ای بعد هودیگر را در اغوش کشیدند و سر مادرم در سینه عمنه خانم بود 

نگاهی به پدرم انداختم . برق خوشحالی در چشمانش درخشید . سر پا بند نبود چند قدم بر داشت و پشت به همه 

شک شادیش را کسی ببیند . باالخره خانواده پدرم . مادرم را به عنوان عضوی از خانواده ایستاد انگار نمی خواست ا

پذیرفته بودند . باالخره بعد زا سالها می رفت تا برای همیشه کینه و نفاق کنار گذاشته شود شاید این بهترین لحظه 

رانی وجود نداشت . تنهایی ما زندیگ پدرم بود پیوند اعضای بدن . مهجوری سالهای سخت زندگی دیگر جای نگ

دیگر تمام شده بود . زا چیزی که خیلی نفرت داشتم مثل ابر بهاری که افتاب به ان بتابد از سرمان دور شده بود و به 

 جای غم و نفرت و طرد شدن از خانواده وازه های خوب جایگزین می گرید.

م دور بودند حرف زدند ولی یک کلمه درباره من حرف تا اخر های شب به اندازه سالهایی که یان دو خانواده زا ه

نزدند . هیچ نقل و قولی از شمس و رفتار شمس نبودند . انگار همه چیز فراموش شده بود . انگار همچین موجودی 

 اصال وجود نداشته است . حتی پدرم در مورد صورتحسابهایی که رد یان چند ماه عقب افتاده بود سوالی نکرد .

بعد اقا خان برای بردن عمه خانم امده بود . موقع رفتن عمه خانم بود دستها را رو ی کتفهیا عمه خانم صبح روز 

 گذاشتم و برای تسالی دل او سر به شانه اش گذاشتم . 

 نروید عمه خانم تازه به شما عادت کردیم دل کندن از شما سخت است .  -

 پیشانیم را بوسید .

وم عروس خوبم هر چند جایت خایل خواهد بود و بدون تو تنها می شوم ولی قربان قدت و باالیت بر -

خوشحالم کنار پدر و مادرت هستی . هرچه زودتر خودت را اماده کن می خواهم عروسی برایت بگیرم که تیو شهر 

 ضرب المثل شود .

 . سپس رو به پدرم گفت : خان داداش بهتر است هر چه زودتر تکلیفمان را مشخص کنید -

 فکر نمی کنید خیلی زود باشد خواهر هر چه باشد ما تازه از مسافرت بر گشته ایم باید جابه جا شویم . -

 نه چه فکر کردنی هر چه زودتر مراسم خواستگاری انجام بگیرد من خوشحالترم . -

 باشه خان باجی یک فکری می کنم . -

 به خانه برم . نه نشد جواب قعی را االن بده من باید جواب مثبت -

 چه بگویم . -

 جمعه خوب است ؟ -

 جمعه ؟ شما چه می فرمایید . -

 من و مادرم سری تکان دادیم و موضوع را به پدرم واگذار کردیم و پدرم با توجه به موافقت من و مادرم گفت .:

 هر چه شما صالح بدانید ریش و قیچی دست شماست . -

ا جمعه صولت از شیراز بر یم گردد بچه ام طول یان مدت خیلی سختی اینوری خیالم راحت می شود ت -

 کشیده است .

 سپس رو به من گفت : -
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 خب بیا عزیزم رویت را ببوسم خوب من . -

عمه خانم رفت تا روز جمعه وقتی نبود سرمان خیلی شلوغ بود غوغا بود . یک لحظه خانه خالی از مهمان نمی شد . به 

ه برای دید و بازدید می امدند دلشوره روز جمعه را هم داشتم . مادرم دلش می خواست سنگ تمام غیر زا مهمانها ک

بگذارد شیرینهای فرنیگ طبخ کند . حنیفه بیشتر وسواس نشان می داد . دائم غر می زد اوضاع خانه خیلی بی ریخت 

و تا نه خانه تمیز شدنی نیست . پدرم داست . دست تنهاست . عزت که کار بلد نیست باید دو تا کارگر بگیریم و گر

کارگر گرفت تا شاید کارها هر چه زودتر تمام شود . خانه به یک خانه تکانی حسابی نیاز داشت . شش ماه بود که 

حتی در خانه را باز نکرده بودند . اعصابم خرد شده بود . ان کاری که من می خواستم انجام نمی دادند . همه الی 

گر گیر می کردند . مهمانیهای پدرم از طرف دیگر که تمامی نداشت . سیل جمعیت می امد و می دست و پای همدی

 رفت و طرف دیگر حرص خوردنهای من . 

عزت ترا خدا این کارد و چنگالها را خوب برق بینداز. وای خدای من . هنوز گرد و غبار قاب عکس ها پاک  -

 نشده .

ه زا زیر کار در می رفت . بعد از عزت چشمم به کارهای او روشن . مرا کالفه می بیشتر تاکیدم ریو کارگری بود که ی

کرد بیش از اینکه کار کند چای می خورد و برای مادرم می نالید و مادرم با قیافه افسرده به حرفهایش گوش می داد 

ت همه گوش به فرمان من ولی کارگر دوم فرز و چابک بود . کارش راب ه نحو احسن انجام می داد . دلم یم خواس

باشند . انچه من می گویم انجام بدهند ولی همه کار خودشان را انجام می دادند و به ساز خود می رقصیدند . پدرم 

 چند دسته گل به خانه اورده بود .

 محض رضای خدا . پاپا گلهای بهتر زا یان نبود . -

 تازه همین گلها را هم با هزار بدبختی پیدا کردم .  دخترم !! بهار که نیست که همه گلی تیو بازار باشه -

عجب گیری کرده بودم وسواس داشتم هیجان بیهوده می ترسیدم باالخره یک چیز کم باشد یک جای کار لنگ بزند 

 . البته میهمانها غریبه نبودند ولی نمی خواستم بهانه یا دست ناهید و فروغ بدهم و دهانشان را به عیب جویی و ایراد

باز کنند . در این میان مادرم خیلی خونسرد و یب توجه به حرص خوردن من بی خیال توی اشپزخانه مشغول پخت 

 شیرینی بود هر چه گفتم : مامان بیا یک نظر بده . ببین خوبه یا نه .

 غرق در کتاب کهنه اشپزیش می گفت :

کارها وارد نیستم بیشتر کارها را خراب یم  خواهش می کنم دخترم از من نظر نخواه می دانی که من به یان -

 کنم خودت از سلیقه ات استفاده کن به نظرمن سلیقه خوبی داری .

چاره یا نبود باید خودم تمام کارها را تقبل می کردم . باالخره با تمام وسواسی که داشتم روز جمعه فرا رسید . زا 

 اطرافش را نگاه کرد .  همان اوایل صبح عمه فرنگیس به خانه امده بود . کمی

 به به چه سلیقه ای خوب توانستید در یان مدت کم همه چیز را روبراه کنید .  -

زیاد هم اسان نبود عمه نیم دانید نصف عمر شدم به اندازه شش ماه این خانه کار داشت بیچاره حنیفه دیگر  -

 جانی برایش نمانده .

 می فرستادم کمکت . خب یم گفتی خاتون و یکی از کلفت ها را -

 نه احتیاجی نبود پدر کارگر گرفته بود . -

 چیزی که کم کسری نیست . ترا خدا به من بگو دریغ نکنی ها . -
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 نه هیچ کم و کسری نداریم فقط از زبان ناهید و فروغ می ترسم دیگر هیچ . -

ه ان روز ی که انس ی دختر ایران خانم را اه نگو از خنجر تیزتر است من نیم دانم انها به کی رفته اند . یادت -

بریا صولت خواستگاری کرده بودم گفتی وای به حال عروسی ه خواهر شوهرش ناهید باشد گفتم نگو همین بال سر 

 خودت می اید . 

 کمی تامل کردم و با خنده گفتم : اره یادم امد . ادم از هر بدش می اید خدا روی تخم چشمش می گذارد .  -

 ه خندید و گفت : حاال خوب و محکم نگهش دار .قهقه

عیب ندارد . انها هر چه می خواهند با زبان نیش بزنند من سکوت می کنم . بهترین راه است دشمن را خیلی  -

 زود خلع سالح می کند فکر می کنم در مورد ناهید و فروغ همینور باشد .

ین دو تا را تنها کسی که می تواند گل بگیرد صولت افرین گل گفتی . بهترین را سکوت است اما دهان ا -

 است فقط کافی است ابرویی باال ببرد هر دو مثل موش می دوند توی سوراخ 

بعد اهی کشید : پروین جان قدر صولت را بدان کم مرید پیدا یم شود که اینچنین خانواده دوست باشد و  -

ا نباشد . خدا یم داند چه خانواده های محترمی حاضر بودند دختر غیرت داشته باشد . زا همه باالتر اهل هیچ فرقه ی

شان را در قبال اقایی او بدهند . ادم سر شناسیست . با اراده و با وقار است . مثل پدرت که اهل زندگی و خانواده 

سر است کارهایش روی حساب و کتاب است . حاضر است به خاطر ان چیزی که برایش در زندگی ارزش دارد تا 

 حد جان دفاع کند .

به یاد حرفهای صولت افتادم . روزی که توی اصطبل خواستم او را محکوم کنم و غرورش را بشکنم ولی او گفت دو 

سال منتظرت نشستم تا تو را به دست بیاورم ولی تو هر لحظه قلبت نسبت به من سنگ تر می شود . او عاشق من بود 

ک بودن او تنها به خاطر نخوت و غرورش وجودش را فرا گرفته بود . نیم و من درکش نکردم فکر می کردم مترس

 دانستم این ذات هر مرد پاکی است و مایه شیرینی است بای یک زن .

شوخی کنان گفتم : از االن تکلیف من روشن است . وقتی خاله داماد بخواهد از داماد تعریف کند خواهر و مادر داماد 

 کهجای خود دارند . 

 ویی در هم کشید و با تبسم شیرین دستی به شانه ام زد و گفت : ابر

اُ ... اُ نترس عمه عروس هم می داند کجا بای عروس خانم سنگ تمام بگذارد . کاری می کنم نه سیخ بسوزه  -

 نه کباب . هر دو شما برای من عزیزید نه بیشتر نه کمتر از دیگری . 

 یم . او زن زبان شیرینی داشت که سریع همه را جلب می کرد . سپس هر دو از شوخی و خنده ریسه رفت

نگاهی به ساعت انداختم دو ساعت مانده بود به صاللت ظهر دل توی دلم نبود .و مادر و پدرم و عمه فرنگیس توی 

در  متاالر مشغول گفتگو بودند ولی در دل من اشوب بود هیجان و التهاب داشتم . می خواستم زودتر صولت را ببین

طول این یکی دو هفته ای که او را ندیده بودم دلم برای اخم و تشرهایش . نگاه نکردنش و غرور حفظ کردنش تنگ 

 شده بود اما لحظه ای انتظار من طول نکشیده بود که حنیفه سرش را از داخل در تاالر بیرون اورد و گفت :

 خانم فخر السادات تشریف اوردند اقا . -

 بلند شد و گفت : خوش امدند تعارف کنید بفرمایند باال .پدرم زا جا  -

خودش و مادرم به استقبال رفتند . بالفاصله دویدم چادر نرگش خاتونی را که زا عمه خانم هدیه گرفته بودم  -

به سر افکندم . هر وقت این چادر را سر می کردم عمه هزار بار قربان صدقه ام یم رفت و می گفت مرا به یاد 
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نیهایم می اندازی . جلو اینه خود را بر انداز کردم همه چیز مرتب بود مراسم خواستگاری زیاد رسمی نبود . پس جوا

 الزم نبود بروم خود را پنهان کنم تا موقعی که بگویند عروس خانم چای بیاور . 

های خوشگلش فروغ با به استقبال مهمانها رفتم . همه امده بودند . عمه خانم ناهید و شوهرش و دوتا دختر -

شوهرش با ان پسر شیطانش که یک لحظه ارام و قرار نداشت افاق هم امده بود و ما بین برادر و شوهر ش ایستاده 

بود . چقدر دوستش داشتم . همیشه ارزوی چنین خواهر ی داشتم ناز نازی بود . مخصوصا با ان لپهیا تپلش وقتی می 

 و رفتم .خندید مثل سیب سرخ قرمز می شد . جل

 سالم عمه خانم .  -

 عمه خانم چاردش را باز رکد و مرا بغل نمود .

 سالم عروس نازم . دلم برایت یک ذره شده بود بیا ببوسمت . -

 لطف دارید من هم دلتنگ شما شده بودم . -

 اه اه ... نیم دانی که چقدر جایت خالی بود انگار بدون تو ان خانه روح ندارد . -

و عمه خانم پیشانیم را بوسید . با همه احوالپرسی کردم . ناهید و فرئغ در حین اینکه سالم و خوش و بش می  خندیدم

کردند گوشه کنار خانه را زیر نظر داشتند تا بهانه یا به دست بیاورند . مدام انگشت روی هر چیزی می کشیدند تا 

ر دو برو بر مرا نگاه کردند به خودم شک کردم انقدر ببینند گرد و غباری وجود دارد . وقتی سالمشان کردم . ه

نگاهشان خیره بود که فکر کردم نکند شاخی روی سرم پیدا شده باشد . منتظر بهانه شان بودم . یارادی کنایه ای 

تکانی به هبکلشان دادند و شانه ای چرخاندند . ناهید که سرش را باال رگفته بود و چشمها و ابروهای مشکی اش را 

 ائم توی صورت چپ و راست می کرد گفت :د

 علیک سالم خانم . خوب توانستی دل خان داداش ما را قاپ بزنی . -

 خیره ماندم و او نگاهی به فروغ کرد و گفت : -

 اینهم رد عرض چند ماه خدا شانس بدهد اگر سنگ تو سر ادم بخورد از جای بلند بخورد . -

 اه امد قری به چشم و ابرو دادم و گفتم :دیدم در برابر او نیم شود کوت -

 خالیق هر چه الیق . -

 معلوم است فقط شش ماه خانه خانم جانم بودی اگر چند سال بودی چه کار می کردی -

 کالیم نگفتم او همیشه منتظر بود یکی دهان به دهانش شود انگار از این کار خوشش می امد و لذت می برد . 

. صولت پشت سر دیگران وارد شد . سرش را پایین بود انگار شرم داشت یا تظاهر می کرد همه وارد سالن شدند 

خیلی جدی بود شا نهایی مردانه اش را به عقب داده بود و اربابی راه یم رفت . به جای چکمه های اربابیش . که هیچ 

می خندید . شاید با نخندین می خواست وقت انها را از پاهایش جدا نیم کرد حاال کفش چرمی به پا کرده بود . اصال ن

ابهت و متانت مردانه اش را به نمایش بگذارد . حاال دیگر خوب دستش را خوانده بودم سرم را پایین انداختم و خیلی 

ماهرانه تر از او با حجب و حیاء رفتار کردم . یم دانستم در دلش چه یم گذرد . روی پایش بند نیست . هوش از 

غرور و اعتقاداش به او اجازه نیم داد دست از پا خطا کند مثل خودم که طاقت دوری او را نداشتم . سرش پریده ولی 

بعد زا سالم و احوالپرسی مختصر رفت کنار پردم نشست . دستهای پدرم روی شانه های صولت اویزان بود . 

غ می رفت که تازه تاتی کردن بزرگترها حرف یم زدند و سرشان گرم بود . گاهی اوقات هم حواسشان پی پسر فرو
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را یاد گرفته بود مدام توی تاالر تاتی کنان خودش را روی پای این و ان یم انداخت و با زبان کودکانه اش بابا می 

 گفت و عمه خانم از حرکات او ریسه و قربان می رفت .

زا چهره و حرکاتش رضایت دیده مادرم که کنارم نشسته بود به صولت زل زده و گهگاهی به من نیز نگاه یم رکد . 

می شد . شاید از اینکه دخترش نیز مانند خودش طبع و سلیقه او را داتش خوشحال بود گاهی اوقات نیز عمه فخر 

السادات و عمه فرنگیس صحبت می کرد . عمه خانم هم مرتب از دستپخت مادرم تعریف می کرد . چند بار رو به 

 مادرم گفت :

قع رفتن یادت نرود دستور پخت این شیرینها را به ما بدهید واقعا خوشمزه است . معلوم زن داداش لطفا مو -

 است سلیقه خوبی به خرج داده ای .

 مادرم سرش را پایین انداخت و با لبخند متواضعانه ای گفت :  -

 چشم خانم بزرگ . حتما دستورش را تهیه می کنم و برایتان می فرستم .  -

راه به راه پذیرایی می کردند . می اوردند و یم بردند . یم چیدند و جمع می کردند و اگر من پایم  حنیفه و عزت نیز

را داخل اشپزخانه می گذاشتم حنیفه زبان به گله می گشود و از دست عزت بیچاره بهانه می گرفت و از دست و پا 

دم می ایم کممت و دوباره به جمع مهمانها جفتی بودنش شکایت می کرد . او را دلداری می دادم انقدر حرص نزن خو

بر می گشتم . میهمانی و خواستگاری نه چندان رسمی تا دم دمای غروب طول کشید . عمه خانم و پدرم حرفهایشان 

را زده بودند و خرقه یا را که خودشان بریده و دوخته بودند حاال اماده بود . صولت نظری نداشت و من نیز هر چه 

قبول کردم وقتی می خواستند خداحافظی کنند و بروند . افاق کنار مادر خزید و در گوش او نجوایی بزرگتر گفتند 

 کرد و سریع کنار رفت . عمه خانم گفت :

 افاق می گوید زمان عروسی صولت و پروین وقتی باشد که ما هم در تهران باشیم . -

 پدرم دستش را روی چشمش گذاشت . -

 حتما . ای به چشم دایی جان -

 به شکر خدا مهمانی به خوبی تمام شد و مهمانها رفتند .

در دفتر ازدواج با حضور پدر و مادرم عمه خانم عمه فرنگیس و خواهران صولت خطبه  1311/ 1/ 1روز چهارشنبه 

ورده بود عقد بین ما جاری شد و ما قانونا و شرعا زن و شوهر اعالم شدیم . عمه خانم قران نفیس و خطی با خودش ا

و تاریخ ازدواج ما را پشت جلد ان حک کرد . در این قران از چند قرن پیش ازدواج تمام خانوان شیرازییان ثبت شده 

 بود و ما هم اخرین نفری نبودیم که ناممان حک می شد .

 د .بعد زا خواندن خطبه همه به من و صولت تبریک گفتند . صولت و پدرم انعام خوبی به منشی محضر دادن

پدر و مادرم از خوشحالی اشک شوق روی گونه هایشان سرازیر بود و من بین ان دو پاس داده می شدم . یک لحظه 

 متوجه شدم ا دفتر خارج شد خواستم به دنبالش بروم که عمه خانم دستم را کشید . 

 کجا می روی .  -

ه دور گردنم انداخت . این همان گردنبندی بود لبخندی زدم و عمه خانم سینه ریزی را از درون کیفش در اورد و ب

 که صولت بعنوان تبریک گفتن بایم فرستاده بود ولی از نفرتی که به او داشتم نپذیرفتم . عمه خانم گفت :

این سینه ریز خیلی قدیمی است . زا مادربزرگ صولت به من ارث رسیده . به گردن هیچ کس برازنده  -

 نیست غیر از تو .
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خانم قول دادم خوب مواظبش باشم . سپس با عجله از دفتر خارج شدم وقتی با او روبرو شدم احساس کردم به عمه 

صولت روی زمین نیست از شادی بدون سنگینی جسم به دیوار تکیه داده و منتظر من است . چشمانش از غرور و 

نش به تبسمی شیرین زا هم باز شد . شادی و شعف می درخشید . ساکت بود جلو رفتم . رو به رویش ایستادم . لبا

منتظر کالمی سخنی اما او خامو.ش و خیره محو تماشایم شد . انگار هیچ کس در اطرافش به جز من وجود نداشت . 

فقط من بودم و من . انگار مجسمه گرانقیمتی بودم که سالیان سال بر زمین میخکوب شده بود و او مانند باستان 

ه ای شده باشد به دقت مرا می نگریست . چشمهایش پر از فرهنگ و اصالت و سنت ایرانی شناسی ماهر که محو عتیق

بود . انچه مابق میل من بود و یم خواستم . با وسعت تمام در عمق این نگاه فرو رفتم . نگاهی که هیچ وقت به این 

بار از ان شکست خورده و  خوبی در ان دقیق نشده بودم . خوب نظاره کردم . خوب جستجو کردم . نگاهی که یک

مرا بازیچه خود قرار داده بود . نگاهی که به ان اعتماد کرده بودم . به خودم ایمان دادم هرگز این نگاه ان نگاه نیست 

. او همسر من است خودش اعتراف کرده است مرا دوست دارد . خودش اعتراف کرده است عاشق من بوده است . 

ن نگاه قصد فریفتن مرا دارد در صورتی که یم دانستم این چنین نیست . حال من حال یک لحظه اندیشیدم نکند با یا

مار گزیده ای بود که زا ریسمان سیاه و سفید می ترسید . خواستم زا زیر نگاهش فرار کنم . صورتم را بپوشانم اما 

 ر اندامم انداخت که باز دلم درچنان پر نفوذ و پر تسلط به من خیره شده بود که ناگاه برق نگاهش چنان رعشه ای ب

تقالی محبت و عشق مهجوری که می پنداشتم در درونم کور شده . لرزید . عشق حقیقی را که فکر می کردم تنها به 

او و من تعلق دارد حاال در چشمان او یم دیدم شاهزاده ام را می دیدم . چند بار به ارامی سرش را تکان داد . انگار با 

 قشبند این زیبا رو را تحسین می کرد . ارام و شمرده شمرده گفت :تکان دادن سر ن

 زیباست زیباست .

 مکثی کرد و باز افزود : -

 فکر نمی کردم زا نزدیک هم به این اندازه زیبا باشد . -

 چه چیز زیباست ؟ -

 صورتت . واقعا زیباست . -

اعث شد لبخندی بزنم . خندید و دستان ش را درتز کرد دیگر دلیلی برای پنهان کاری او وجوود نداشت . تعریفش ب

تا دستانم را بگیرد دستم را اهسته جلو بردم و داخل دستش گذاشتم . گرمای وجودش را حس کردم . یک حس 

یک نوع لذت . حتی تاپ تاپ قلبش را که شدیدتر از قلب من می زد از رگهای دستانش حس می کردم اگر قلب من 

که از محبت حقیقی او زا بن کنده شود بی گمان تمام وجود او زا شکوه و زیبایی من گسیخته شده قدرت ان را داشت 

بود . دستهایم داخل دستانش بود . دستهای قفل شده او که محکم دستان مرا گرفته بود نگاه کردم . ناگهان تصویر 

ینه پشت به دیوار داده بود . صحنه دو سال پیش در نظرم مجسم شد . ان زمان که در کنج دیوار محضر دست به س

دراز کردن دستم . فریاد پر خشم او کنف شدنم در مقابل همه به تر تیب از مقابل چشمانم مانور می دادند باز واژه 

محرمیت و نامحرم بودن زن و مرد در برابر چشمانم رژه رفتند . باز حد تجاوز یک زن و مرد در مغزم جریان یافت . 

فورا دستم را از دست قفل شده اش بیرون کشیدم . خود را پس کشیدم یک قدم و با زیک قدم  مضطرب و پریشان

 دیگر ا ز حرکت و کاری که کردم در حیرت ماند . التهاب را در صورتم دید و ملتهب تر از من پرسید : 

 چی شده پروین ؟ -
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ت انگار انتظار نداشت دستم را از دستش به خود تکانی دادم سرم را باال رگفتم حیرت زده چشم در چشم من داش

 بیرون بکشم منتظر پاسخم بود گفتم :

 ما به یکدیگر محرم شدیم یعنی با یان خطبه عقدی که بین ما جاری شد ؟ -

 حرفم را قطع کرد و گفت : بله اما ما به یکدیگر محرم شدیم . -

 خیلی جالب است .  -

بیرون کشیدی که فکر کردم چیزی تو را گزیده نگفتی چرا  اما مرا ترساندی دختر همچین دستت را -

 مضربی ؟

 چیزی نیست فقط یک وهم بود . -

 چه وهمی ؟ -

 به یاد خاطره ای افتادم که چند هفته زا یاداوری ان رنج کشیدم . -

 خاطره ؟ -

ولی تو دستت را جلو  خاطره روزی که خواستم با تو اشنا شوم و به عنوان ابراز محبت دستم را دراز کردم -

نیاوردی برمن تشر زدی . از خود راندی . من معنی محرمیت را نمی دانستم . من چیزی از اعتقادات شما نشنیده 

بودم وقتی دستت را عقب کشیدی و گفتی چه غلطها احساس کردم قلبم را شکستی . خردم کردی . چنان محکم تشر 

راستش را بخواهی تا ان موقع از هیچ کس انقدر حساب نبرده بودم که زا زدی که تا چند هفته احوالم دگرگون بود . 

تو ترسیدم از نگاهت که با من حرف می زد . یم گفت برو گمشو زا خدا نمی ترسی که بند قید را پاره کرده ای ولی 

 حاال ....

 واقعا تا یان حد رفتار من در تو تاثیر گذاشته بود ؟ -

گذاشته بود که شاید اگر این رفتار تو چند بار دیگر ادامه داشت من همان روزها به بله انقدر در من تاثیر  -

 اعتقادات تو پایبند می شدم . 

 با سکوت نگاهم کرد مدتی سکوت مطلق . سپس چشمهایش حالت محزونی به خود گرفت و گفت :

 خوش به حال تو که چند هفتهای اوضاع و احوالت دگرگون شده بود . -

 گاهی پر از سوال گفتم : چرا ؟با ن -

اه از دست تو پروین اه از ان چشمهای زیبایت. من تا ان روز چشمانی به ان زیبایی ندیده بودم اگر هم  -

وجود داشت من اهمیت نمی دادم وقتی با من روبرو شدی و دستهایت را دراز کردی برای اولین بار گناهی را که دلم 

دم .مستقیم به چشمهای زیبایت نگاه کردم . هیچ وقت دلم نمی خواست به نمی خواست انجام دهم مرتکب ش

چشمهایی که رد حریم من نیست نگاه کنم . به چشمهای پاکی که شاید هیچ غرض و قصد نداشتند . اما روبرو شدن 

ش نبود یتو با من یک صحنه غیر منتظره بود لذت نگاه چشمهایت به دلم نشست و گرفتارم کرد و هیچ پادزهری برا

اگر لحظه یا دیگر می ایستادی شاید خودم اعتقادم ارزشهایم همه چی را زا یاد یم بردم . ودستهایم را دراز می کردم 

ولی ناگهان به خود امدم و بر سرت فریاد کشیدم . اعتراف می کنم ان موقع مهرت به دلم نشست و رد قلبم جا 

ری باید با او همنشین شود . چنان سریع امدی و رفتی که تنها گرفت . قلبی که اصال برایش اهمیت نداشت چه مه

برق چشمانت را برایم یادگار گذاشتی تو مرا اسیر نگاه خود کردی تو قلب مرا دزدیدی و من نیز خواستم تو را 
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ه ببدزدم ولی می دانی دزد ناشی بودم که دست و پایش را بسته بودند و در دام قسم خود گرفتار شده بود دو سال 

 خاطر یک گناه زجر کشیدم و خود را سرزنش کردم .

او حرف می زد و من گوش می دادم از عشقی می گفت که دو سال به خاطرش رنج و عذاب کشیده بود  -

مجنون شده بود از چیزی که روح من حتی زا ان خبر نداشت از لیلی حرف می زد که من بودم و زا عشقی که تنها با 

گذاشته بودم و خود از ان خبر نداشتم . اصال به فکرم نمی رسید از لیلی نام می برد که زا او یک نگاه کوچک بایش 

دور بود و با مجنون کذایی خود مشغول عشق بازی . زا مجنونی که از نظر او دیو صفتی بود که در تاالر با شکوه و 

 جاللم سایه افکنده و مرا با عشق کثیفش سرگرم کرده بود .

الی به حرفهایش فکر کردم به عشقی اعتراف کرده بود او مرا دوست داشت اما این دوستی به نظرم چند شب متو

 نمی رسید این محبت برایم در حد معمولی و متعادل بود .

پاییز تمام شد فصلی که شیرین ترین خاطرات عمرم را داشت و باز زمستان به امید زندیگ شیرین تر . شور و حالی 

بح به شدت برف می بارید انگار از اسمان تکه های پنبه را حالجی می کردند . برف همه جا را داشتم یک روز ص

سفید کرده بود . پدرم به خاطر شدت برف . پایش را از خانه بیرون نگذاشت . به سرما عادت نداشت . کمی حساس 

 تری می شد ان روز پدرم کناربود کافی بود فقط سوز کوچیک به سر و گردنش بخورد تا چند روز در رختخواب بس

شومینه یک بری ریو مبل لم داده بود و گهگاهی حین مطالعه کتابی هیزم خشکی از کنار شومینه بر می داشت و 

داخل شومینه می انداخت . شعله ها برای یک لحظه گر می گرفتند و زبانه می کشیدند و دوباره فرو کش می کردند . 

یش را روی شانه هایش ریخته بود با سینی چای وارد شد . سینی چای را مقابل پدرم مادرم که خرمنی زا گیسوان الی

 نگه داشت . او دست دراز کرد و فنجان چای را بر داشت . لبخندی به صورت مادرم زد و گفت :

کاش همیشه هوا برف و بارانی باشد و من مجبور باشم در خانه بمانم اینطوری کیفش بیشتر است . مادرم  -

 ندید و با شوخ طبعی گفت :خ

 به نظرم اصال بهانه خوبی نیست .مرد باید کاری باشد تو خانه ماندن دردی را دوا نمی کند . -

 پدرم رو به من در حالی که بت چشمهایش به من اشاره می رکد و موضوع را به شوخی گرفته بود گفت :

خانه بمانم و استراحت کنم باشه خانم هر چه شما می بینی دخترم مامانت اصال چشم ندارد من یک روز در  -

 امر بفرمایید همین االن اماده می شوم تا از خانه خارج شوم .

پدرم چشمکی زد و به شوخی از جایش بلند شد . مادرم خیلی زود باور بود و چون با اصطالحات و کنایه  -

را روی یکی از عسلی ها گذاشت و فنجان چای را زا های زبان فارسی کمتر اشنایی دیر متوجه قضیه می شد . او سینی 

 داخل سینی بر داشت و رد حالی که حاضر می شد روی مبل بنشیند گفت :

اوا ... شازدی من کی این حرف را زدم من که از خدا می خواهم شما هر روز در خانه باشید ولی اگر می  -

 خواهی بیرون بروی خودت نصمیم گرفتی بفرما .

 ندید و گفت : خانم ما که نتوانستیم زیر سایه شما بنشینیم پس تسلیم .پدرم خ -

از طرز صحبت کردن پدر و مادرم خوشم می امد . لذت یم بردم نمونه یک زن و شوهر کامل . زندگی ارامی داشتند 

و نرم  یمو هیچگاه مشاجره نمی کردند و اگر بحثی صورت می گرفت . یک امر طبیعی در زندگی زناشویی خیلی مال

رفتار و موضوع را حل یم کردند هیچ وقت ندیدم دردها و سختیها زندگیشان را به خارج ا خانه بکشانند و یا کسی 

بخواهد برای اشتی ما بین ان دو ساعت وساطت کند حتی حنیفه که همخانه انها بود . فنجان چای داغ را برداشتم و با 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – شازدهعشق 

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

 

1 8 6  

 

الن پذیرایی پرده ها را عقب زدم . صندلی را برداشتم پشت پنجره قدی لبخندی از جمع ان دو بیرون امدم . توی س

سالن گذاشتم اسمان خیلی زودتر از ادمها برای فرارسیدن سال نو خانه تکانی کرده و برف زیادی از دلش تپانده 

م . در حین کرد بوود . بعد از خانه تکانی افتاب تمیزی می تابید تنم را زیر افتاب افتاب دلچسب را روی صندلی ولو

خوردن چای بییرون را نگاه می کردم اب حوض یخ زده بود و زیر این افتاب تمیز با انکه برف زیادی روی زمین 

نشسته بود . باز گنجشکها روی توده برفها جست و خیز می کردند و به دنبال غذا و روزی بودند به دنبال کالغهای 

را جستجو کردم . کالغی نبود اما صدایشان را می شنیدم که سر تکه  سیاه توی اسمان چشم دواندم . روی شاخه ها

اشغالی جنجال به پا کرده بودند . ناگهان دو کالغ بزرگ ریو زمین نشستند چیزی به منقار داشتند و هر یک سعی می 

 د .کرد دیگری را مغلوب کند و تکه اشغال را صاحب شود عزت که توی سالن گرد و غبار می رویید نزدم ام

 به چه نگاه می کنی ؟ -

 به این دو کالغ نگاهشان کن هر دو سمج اند . فکر می کنی کدام برنده شود ؟ -

 برای من که فرقی ندارد . شاید هر کدام که قوی تر باشد . -

 به نظر من کالغی که تنش سفیدتره اخ چه نوکی بر سر ان یکی زد . -

 پروین جان .  -

 جانم . -

 ن چیه ؟تکلیف م -

 برای چی ؟ -

 در این خانه می مانم یا با شما می ایم ؟ -

 هر طور خودت بخواهی می توانی بمانی یا اگر دلت خواست نزد ما بیایی. -

دخترک خندید و به سر کارش بر گشت . اخه قرار بود زمستان که تمام شد بعد از جشن ازدواجمان من و صولت 

. دلم می خواست انقدر پشت پنجره بنشینم تا زمستان تمام شود ولی صدای حنیفه زندگی مشترکمان را شروع کنیم 

مرا مجبور کرد تماشای کالغها را رها کنم و به طرف اشپزخانه بروم . فنجان چای را کنار سماور روی زمین گذاشتم . 

گاهی به یله ای ایستاده بود نقابلمه روی چراغ سه فتیله ای می جوشید . به سراغ حنیفه رفتم .که کنار بخاری سه فت

داخل قابلمه انداختم . او قاشق را توی قابلمه فرو برد یادم نیم اید چه غذایی بود ولی هر چه بود او یم خواست شور و 

 بی نمکی غذا را بچشم قاشق را به دستم داد و با خود زمزمه کرد رنگش که خوب است سپس رو به من گفت :

 {315ص  -341}ص 

 ادر ببین شور یا بی نمک .بچش م -

 با تعجب گفتم : من غذا را بچشم . -

 اره تو باید بچشی . -

 چرا من ؟ تا حاال دیدی من اشپزی بکنم حنیفه ؟ -

مادرت که امروز اصال دست و دلش به کار نیم رود انگار وقتی پدرت در خانه است کار من دشوارتر می  -

م پدرت را که می شناسی بجز دستپخت مادرت حاضر نیست دستپخت شود . من هم که نمی توانم نظری بده

 دیگری در این خانه باشد .

 طفره رفتم اصال از اشپزی خوشم نمی امد . از مخلوط کردن فرمولهای شیمی سخت تر بود .
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 وای حنیفه من از این کارها خوشم نمی اید به عزت بگو بچشد .

نی ندارد یک چیزی باشد فقط بخورد . این دختر همه چیز برایش خوشمزه وا..... مادر عزت این کارها برایش مع

 است .

 پس خودت امتحان کن . -

 پیرزن لبخندی زد و بادی به گلو انداخت و گفت : -

باید این کارها را هر چه زودتر یاد بگیری . پس فردا توی خانه خودت می خواهی چه کار کنی ؟ شوهرت  -

 رذد غذا بی نمک است . غذا شور است . فالن و بهمان ان وقت ......هزار جور بهانه می او

غصه نخور حنیفه جون صولت از این جور مردها نیست تاه اینقدر کلفت و نوکر خواهیم داشت که اشپزی  -

 بکنند .

 وا... مادر هر مردی اول دستپخت مادر و بعد زنش را دوست دارد مثل پدرت . -

ر می کنی حنیفه . عمه خانم دست به سیاه و سفید نمی زند . چه برسد پایش به مبخ اینطوری نیست که فک -

 برسد . صولت هم عادت دارد دستپخت دده یا کلفت را بخورد از این نظر خیالم راحت است .

 پیرزن گوشه ابرویشرا خاراند و گفت : -

 راست گفتند خدا در را با تخته جور می کند . -

دای در خانه به گوش رسید . حنیفه قابلمه را رها کرد و دست زا سر من بر داشت و رفت میان صحبت ما ص -

که در را باز کند . نگاهی به داخل قابلمه انداختم . مشتاق شدم غذا را بچشم . قاشق را پر از خورشت کردم و به 

دم . محتوی قاشق روی لباسم دهانم نزدیک کردم ا ز بس غذا داغ بود لب و زبانم سوخت . دست و پایم را گم کر

ریخت . لباسم چرب و چرک شد . قاشق را گذاشتم و از اشپزخانه بیرون امدم . چندش اور بود به سوی اتاقم دویدم 

. توی سالن از پنجره نگاهم به حنیفه افتاد که کنار در خانه ایستاده بود . معلوم بود شخص محترمی پشت در خانه 

او تعارف می کند . خوب که دقت کردم چشمانم به صولت افتاد . تعجب کردم این موقع  ایستاده است . که مدام به

روز انهم با لباس و چکمه های اربابی از پشت پنجره او را دنبال کردم . عبوس و اخمالو بود . جدی بود . سعی می 

د مثل همیشه او به جز در کرد در برابر تعجب حنیفه جدیت ووقار یک مرد را به نمایش بگذارد . سرش پایین بو

برابر من عمه خانم عمه فرنگیس خواهرانش و مادرم سرش را در مقابل هیچ زنی بلند نیم کرد . مودب و متین بود . 

توی چند مهمانی که من و او دعوت داشتیم . زیر نظرش داشتم . همه او را تحسین می کردند . به کسی لبخند نشان 

وشهایم از چند نفر خانمهای جوان شنیده بودم که درباره او می گفتند اقا صولت خیلی نمی داد . چند بار خودم با گ

عبوس است . میهمانی هم که می اید .فکر می کند باالی سر رعیت و کارگرهایش ایستاده است . اقا صولت را نمی 

ین ظاهر امر بود . این یک توان با یک من عسل قورت داد از بس که یان مرد گوشت تلخ است . ولی اینطور نبود . ا

نقاب بود که بر چهره داشت یک پوشش ظاهری .صولت با محبت ترین قلب دنیا را داشت . محبتش به جا بود و می 

دانست کجا عاطفه ا شرابه خرج دهد و کجا عصبانتیش را وقتی نزد من یم امد دیگر ان صفات ظاهری را نداشت . 

و در مقابم زانو می زد انگار بچه ای که احتیاج به محبت داشته باشد در  غرورش را می شکست . خنده رو می شد .

 کنارم می نشست تا نازش کنم نوازشش کنم .

از پله ها باال امد از سرما دستهای سرخ شده اش را به یکدیگر می مالید . پدرم از اتاق خارج شده و به  -

. صولت خم شد و دست پردم را بوسید . ناگاه احساس استقبالش می رفت تا او را به داخل ساختمان دعوت کند 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – شازدهعشق 

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

 

1 8 8  

 

کردم پاهایم کشش و تمایل ان را ندارد که به استقبال او بروم و به او خوش امد بگویم . انگار میخ زمین شده بودم به 

خودم گفتم این احساس از سر لجبازی بچه گانه است یا زا سرمای بیرون واهمه دارم . دلم نیم خواست باز برای 

استقبال .پله ها را دو تا یکی کنم و زا حرص عشق و شهوت . جلف ظاهر شوم ولی کسی در درونم فریاد کشید . بچه 

نشو . مگر ان مرد شریک زندیگ تو نیست . چور وقتی شمس می امد در مقابلش مثل گربه بخار محبت او خودت را 

ولی کسی که دم از دوست داشتن تو می زند و  به اب می زدی دست و پایت را گم می کردی . خودت را می باختی

 نیمی از وجود توست از استقبالش سر باز می زنی و به او خوش امد نمی گویی ؟

نباید بیش تر زا این با عقلم لجبازی می کردم سریع به رف اتاقم دویدم باید از او استقبال گرمی می کردم روبروی 

موهایم تا وسط کمرم ولو شد . توی کمد را زیر و رو کردم . تا از میان  اینه ایستادم موهای بلندم را باز کردم .

لباسهایم لباس مناسبی پیدا کنم . یم دانستم خوشش نمی اید توی خانه از رنگ سیاه و قهوه ای یا هر تیره دیگر 

چپاندم  داخل کمداستفاده کنم /. پس لباس سفید و ابی را انتخاب کردم و با عجله پوشیدم سریع لباس های چرک را 

. وقتی از من تعریف می کرد و محو حاالتم می شد دوست داشتم لذت می بردم چنان با حسرت نگاهم می کرد انگار 

در تصاحبش نیستم . انگار مشت ابی می شدم که هر لحظه ممکن بود از ما بین انگشتانش سرازیر شود انگار هنوز از 

داشته باشد . دلم از شادی دیدار او مملو شد . گیج بودم . دستپاچه بودم او دور هستم و نمی تواند به من دسترسی 

چکار بکنم چکار نکنم . دویدم پشت پیانو نشستم نه به عنوان نواختن بلکه دیگر فکری به مغزم نیمرسید اگر پشت 

 ؟ در اتاق می ایستادم ممکن بود ناراحت شود اگر می خواستم زا او استقبال کنم چرا پشت در اتاق

نمی گفت چرا اینهمه لفتش دادی. همانجا پشت پیانو نشتم بدون اعتنا به شور و اشتیاق بیش از حد پدر و مادرم خود 

را سرگرم کردم ارام پیانو می زدم منتظر بودم تا بیاید . می خواستم طوری عجله و هیجانی که داشتم کتمان کنم . 

 صدا می زد و هر لحظه به در اتاق نزدیک می شد .طبیعی رفتار کنم . صدایش را می شنیدم که مرا 

 پروین .پروین . -

ولی از شیطنت جوابش را نمی دادم و از کارم لذت می بردم . در را بدون اینکه منتظر جوابم باشد باز کرد ووارد اتاق 

می به لب داشت . شد و به من خیره ماند نرم بود و مالیم شادی در پیشانی و زیر چشمانش موج یم زد لبخند صمی

 اخمو نبود عبوس نبود با من که روبرو می شد حالی دیگر داشت .

هیکل متناسبش چارچوب در را اشغال کرده بود یک پایش بیرون اتاق و پای دیگرش داخل اتاق بود دستی باال اورد 

 و گفت :

 اّ...آّ....بنشین دلم یم خواهد پیانو نواختن تو را گوش بدهم . -

ر جایم نشستم و شروع کردم به نواختن انچه او می خواست ارام می نواختم . در پیانو زدن استاد بودم . یکی دوباره س

از شاهکارهای روبرت شومان اهنگساز مورد عالقه ام را برایش نواختم . هر کار دیگری را بلند نبودم . این کار را 

نارم نشست . خود را عقب کشیدم و برایش جا باز کردم خوب فرا گرفته بودم و از عهده اش بر می امدم . امد و ک

دستی زیر چانه اش و تکیه بر میز پیانو باز خیره نگاهم کرد . حرکات دستهایم را و شوقی مه بای نواختن داشتم 

تماشا می کرد و من زیر چشمی او و شادمانیش را نظاره گر بودم از نگاهش می خواندم که همه چیز برایش زیباست 

سین بر انگیز و این زیبایی را همیشه به کسی نسبت می داد که سر منشاء زیباییها بود و زا وجود او زیباییها را و تح

 می دید .

 پنجه شیرینی داری . خیلی خوب پبانو می زنی .... -
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 کالمی در مقابل تشویق او نگفتم باز تنها برای دل او نواختم و او ادامه داد :

ادی به پیانو داشتم شاید بیشتر از اهنگها ی سنتی از عالقه ای که به پیانو داشتم برای افاق از بچگی عالقه زی -

پیانو خریدم . معلم سر خانه گرفتم و او را تشویق می کردم . حتی کنار او می نشستم و به تمرین کردن او گوش می 

رصتی ن می کنی ؟ گفت انقدر سرم شلوغ است کهفدادم و لی اینبار که به شیراز رفته بودم به او گفتم هنوز پیانو تمری

برای سر خاراندن ندارم چه برسد به تمرین پیانو . خوشحالم از اینکه می بینم تو چنین هنری داری و یم توانی به یان 

خوبی پیانو بنوازی . راستش را بخواهی زمانی که در خانه ما بودی اگر پیانو می زدی می ایستادم و گوش می دادم 

  اگر شده بود کارهایم را رها کنم . ارباب رجوع را معطل بگذارم و ساعتی پای پیانو زدن تو بنشینم .حاال

 دزدکی ؟ -

 بله !دزدکی . -

 عجب کار بدی . -

 از خنده غش کرد و من ادامه دادم :

ی و یه می کردحاال که تو اعتراف کردی . من هم اعتراف می کنم وقتی شبها مست به خانه بر می گشتی گر -

از خدای خودت لب مغفرت می کردی . دزدکی گوش می ایستادم و به راز و نیازهایت گوش می دادم . البته با این 

 تفاوت که نمی دانستم این صدای گریه توست .

 بله خوب به یاد دارم حتی ان شبی که پشت در دخمه از گریه من و خودت خوابت برد . -

 ای تو و دلتنگی پدر و مادرم دلم می خواست به یکی پناه ببرم.از سختگیریها و فشاره -

چه گریه ای می کردی و با چه همدردی مرا همراهی می کردی . وقتی صدایت را شنیدم تعجب کردم .  -

خیال کردم خانم جانم باشد که از سر دلسوزی پشت در نشسته برایم گریه می کند . کمی که مستی زا سرم پرید . 

ز کردم . همان موقع چشمم به تو افتاد که پشت در خوابت برده و محکم به در چسبیده بودی . جا خوردم در را با

گیج شدم . نگاهی به اطراف انداختم . می خواستم صدایت کنم اما دلم نیا مد زا طرفی با برخوردی که صبح ان روز با 

باالی سرت نشسته بودم و زا رفتاری که ان روز با تو  تو داشتم ترسیدم با دیدن من هل کنی . مانده بودم چکار کنم .

داشتم دلگیر بودم محبوب من با تمام معصومیتش در خواب ناز بود و بعد زا ان همه گریه من چه باید می کردم ؟ 

بیدارش می کردم ؟ چند دقیقه ای کنارت نشستم ولی چاره یا نبود دلم نیم امد تو را انجا بگذارم . توی دلمخ گفتم 

 هر چه باداباد . تو را در بر گرفتم و ارام به اتاقت بردم .

 فکر نکردی اگر من توی اغوشت بیدار می شدم چه می کردی ؟ -

 خندید و سری تکان داد . -

 همه زحمت هایم خراب می شد. مجبور می شدم به عشقت اعتراف کنم . -

 دم .در ان نیمه شب من هم عشقت را با ان وضعیت با ور می کر -

 ابرویی باال انداخت و من ادامه دادم : -

 در ان وضعیت فریاد می کشیدم و عالم و ادم از عشق ناگهانی شما متعجب می شدند .  -

 ارزشش را داشت پروین خانم . -

 خندیدم و با شوق پرسیدم : صولت دیگر لب به ان زهر مایر نیم زنی ؟ -
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ورتش مغموم به نظر می رسید . بر خودم لعنت فرستادم که باز یب موقع از ان حالت شوری و شیدایی در امد . ص

سوال کردم . خود را مالمت کردم . سرزنش کردم . هیچ وقت نیم توانستم حرفهایم را زمه مزه کنم بعد بزنم . 

 چشمهای پر نفوذش را به من دوخت و دستهایش را دور گردنم انداخت و گفت :

 پایبندم ... تو قسم مرا باور نداری پروین ؟ من به قول و اعتقاد خود -

حرفش را قطع کردم لبخند زنان دنباله سخنانش من منی کردم و گفتم : چرا چرا باور می کنم من به هیچ کس ایمان 

 نداشته باشم به تو ایمان دارم .

:  کنم بدون مقدمه گفتم و برای اینکه موضوع را عوض کنم دنبال موضوعی می گشتم تا این سوال را از خاطرش پاک

 هوا خیلی سرد است نه ؟

 لبخندی زد و خودش را به من نزدیک تر کرد گرمای وجودش را حس کردم .

اره خیلی سرد است . وقتی به یانجا می امدم خیابانها خلوت بود پرنده پر نمی زد انگار شهر فلج شده است .  -

علی و زن و فرزندش با سرمای زیاد نتوانسته بودند انجا دوام راستی پروین صبح زود رفته بودم باغ عروس . حاج

 بیاوردند انگار به روستاهای نزدیک کوچ کرده اند .

با گفتن نام باغ عروس باری زا غم در دلم خزید و قلبم به شدت درد گرفت دردش مثل سوزن تا مغزم باال  -

 مرا رنج می داد با بی حوصلگی گفتم : کشیده شد . باغ عروس برایم یاداور خاطرات نکبت شمس بود و

 تو امروز به باغ عروس رفته بودی ؟ -

 بله کاری ان اطراف داشتم گفتم به باغ هم سری بزنم .  -

 انجا چه کار داشتی ؟ -

 هیچی گفتم که همینطوری به انجا سر زدم . -

 سپس اهی زا ته دل کشید و گفت : 

ودن با تو بود . هر وقت دلگیر می شوم به ان باغ می روم . شاید باورت ان باغ مونس تنهایی من قبل از ب -

 نشود قدم زدن بین ان درختهای انبوه به من روحیه می دهد .

چشمهایم زا حد معمول گشادتر شد . فکر می کردم این تنها من هستم که به ان باغ رفت و امد دارم و به من تعلق 

 زده گفتم :دارد ابرویی باال انداختم و شگفت 

 یعنی قبل از ازدواج من و تو ....

 میان کالمم گفت : حتی قبل از یانکه با تو اشنا شوم به انجا رفت و امد داشتم .

 سپس با شور و اشتیاق باور نکردنی ادامه داد :

و  ر وجبشپروین ! گاهی با خود می گویم زیباترین جایی که خلق شده همین باغ است همینیک تکه جواهر است . ه

هر درختش خاطراتی از نسل گذشته را زنده می کند از اجدامادن از اینکه ما نسل کسانی هستیم که نور اقبالشان 

درخشان بوده و با غرور زندگی می کردند اصالت داشتند و من به خوبی این باغ را می شناسم . جای پای کسانی را 

 ص نبودند مثل خود ما که بی نقص نیستیم .دارد که خدا ترس بودند یکتا بودند البته بی نق

او مصصم بود و با اراده حرف می زد از خودش می گفت از من می گفت و از گذشته ما از اصالتی حرف می زد که به 

ما تعلق داشت . او نیز مانند پدرم حرف می زد فکر و اندیشه پدرم را داشت . از دردی صحبت می کرد که زخم کهنه 

ن من مب کرد . انگار نمی دانست از کجا بادی این زخم التیام یافته را باز کند و درد دلش را بگوید اش من بودم م
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ناگاه به در ضربه ای نواخته شد . صولت خود را عقب کشید و من در را باز کردم پدرم لبخندی زد و اجازه ورود 

 خواست صولت شرمزده گفت :

 

 خان دایی به زحمت افتادید . -

 چه حرفیه شاخه شمشاد چه زحمتی . این -

پدرم سینی چای را روی میز گذاشت . چای با شیرینی فنجان چای را از داخل سینی بر داشتم و دست صولت دادم . 

 صولت فنجان چای را از دستم گرفت و روی میز گذاشت و گفت :

 ببخشید امروز مزاحمتان شدم .

 او زد و گفت : پدرم قهقهه ای زد و دستی به شانه مردانه

شما صاحب خانه هستید در ضمن مادر زن عزیزتان اصرار کردند که امروز با ما باشید افتخار بدهید ناهار را  -

 با ما باشید .

رد برابر اصرار پدرم دستپاچه شد ه بود . تظاهر به تعارف می کرد . خواست زحمت را کم کند که پدرم  -

 گفت:

 ست و کاهایت زیاد است ولی نمی شود که روی مارد زنت را زمین بگذاری .می دانم خیلی سرت شلوغ ا -

صولت نگاتهی به من انداخت . با نگاه التماسش کردم و زا او خواستم بماند صولت خواهش پدرم را قبول  -

 کرد و پدرم راضی و خنده کنان گفت :

ر شدند و یم خواهند برای شما کباب بختیاری باالخره یک روز را یم توان بد گذراند . تازه خانم دست به کا -

 درست کنند . جای تعریف نباشد من از همین االن دهانم اب افتاده است ردست می گویم دخترم ؟

 درسته دستپخت مامان حرف ندارد . -

 دیدی صولت خان . فکر می کنم بد نیست امتحانی بکنی پس من بروم خبر را به خانم بدهم . -

اق بیرون رفت . صولت فنجان چای را با تکه های شیرینی بر داشت و قدم زنان کنار پنجره رفت . ارام پدرام از ات

پرده را عقب زد و به پرندگانی که بی اعتنا به سرمای زمستان و انبوه برف و یخ روی زمین جست و خیز می کردند و 

تا اوج اسمان پر می کشیدند و شادمانه بدون  گاه زیر نور کم رنگ خورشید که تازه از پشت ابرها سرک کشیده بود

هیچ غم و غصه ای به نظر می رسیدند نگاه می کرد . نیم رخ صورتش به طرفم بود . بدون شک قیافه اش زیبایی و 

ظرافت چهره عمه خانم را داشت صورتی تکیده . گونه های درشت و استخوانی چشمهایی به رنگ روشن . رنگ 

رنگی است . بیشتر احساس می کردی رنگ چشمهایش با محیط رنگ عوض می کند .  روشنی که مشخص نبود چه

ابروانی پیوسته و سیاه . کمی سراپایش را برانداز کردم . واقع مرد بود . تظاهر نمی رکد و زا بزرگ منشی دم نخم زد 

ش بیشتر نمودار بود . . همان طوری که بود خود را نشان یم داد . شانه های پهن و درشتش در برابر کمر باریک

موهایش را مثل شمس و جوانهای تازه به دوران رسیده که الف از فرهنگ فرنگی می زدند روغن نمی زد . ازاد و رها 

بودند و چقدر این موهیا روغن نخورده چهره اش را زیباتر نشان می داد . و بیشتر به دل می نشست . نمی دانم به چه 

چه چیزش عقل و عشق مرا دزدیده بود . که انقدر شیفته او شده بودم . چشمهای  چیز شمس دل خوش کرده بودم و

زیبایش که حاال وقیحترین چشمانی بود که در نظرم می امد . هر گاه نگاههای او به ذهنم می امد . انگار بدترین 

ی می خواستم انجام یاداوری به ذهنم رجوع می کرد . در فکر بودم چه اشتباه بزرگی مرتکب شده بودم . چه خطر
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دهم . از دام و باتالقی بزرگی جسته بودم قبل از اینکه بخواهم در تند اب ابشاری عظیم قرار بگیرم نجات یافته بودم 

. 

 احساس کردم که او صدایم می زند . از فکر مشس بیرون امدم و او را نگریستم . قدم زنان امد کنارم نشست .

 چه صدایت کردم حواست اینجا نبود . پروین به ه فکر می کنی ؟ هر -

 همین جا توی فکر بودم . -

 تو فکر ؟ -

 اره ؟ -

 به چه فکر می کنی ؟ -

وقتی او فنجان چای را روی میز گذاشت به طرفش چرخیدم و به او نگاه کردم . رنگ چشمهایش روشن و باز تر شده 

تیر نگاهش تا ته جان می نشست . دستهایش را گرفتم و بود . چشمانی که دلبستگی در ان تا عمق نفوذ داشت و یک 

 با شادمانی گفتم :

اخ صولت اگر به خانه شما نیم امدم . اگر پدرم روی مساله باغ لجبازی نمی کرد . اگر رفتار خشمناک پدرم نبود  -

م خود را به ورطه شاید هیچ وقت به ارزوهایم و به انچه دلم می خواست نمی رسیدم . اگر با شمس ازدواج می کرد

نابودی می کشاندم و تمام هست و نیستم را به باد یم دادم . خوشحالم که در کنار تو هستم . واقعا خوشحالم زا ته دل 

 نیم دانی با چه زبانی با چه حس می توانم بیان کنم .

 تو با شمس ازدواج می کردی ؟ -

 خب اره عزیزم با او ازدواج یم کردم . -

 مکن بود . محال بود تو با شمس ازدواج کنی . فکر می کنم هنوز در خواب غفلت باشی .این غیر م -

نه یان طور نیست این یک واقعیت است من اگر به خانه شما نمی امدم تمام شرایط برای ازدواج او با من فراهم بود  -

. 

 نه شمس هیچ وقت با تو ازدواج نیم کرد . حتی اگر تو یم خواستی . -

 رفش جا خوردم یک نوع احساس حقارت که چرا مرا الیق شکس ندانسته است پرسیدم :از ح

 برای چه ؟ -

خب معلوم است او زن و بچه داشت و تو تنها سرگرمی برای او بیش نبودی . از همه باالتر طنابی برای رسیدن به  -

 اهدافش .

؟ نه این دروغ است شاید شمس به دنبال پولهای من  چی اه ... نه او زن و بچه داشت ؟ من برایش وسیله ای بودم -

 بود ولی هرگز در رفتارش احساس دورویی خیانت ندیدم . 

 311باور کن پروین هنوز او را نشناختی . او پست تر زا ان بود که فکر ش را می کنی .  -

ب چیزی که او گفته بود مطل از شنیدن این سخنان از دهان صولت که به اسانی گفته شده بود یکه عجیبی خوردم .

کیم نبود . تنها فکری که نیم رکدم همین موضوع بود . هرگز این تصور را به مخیله ام راه نمی دادم که شمس حاضر 

شده باشد چنین خیانتی در حق من انجام بدهد . پوزخندی زدم . احساس کردم شاید بلوف می زند . شاید از حسادت 

هد مرا اذیت کنند ولی او هیچ وقت شوخی های بی مورد نمی کرد اینهم رد این مورد چنین حرفی می زند . می خوا

خیلی مهم بر خود لرزیدم . وحشتی عظیم سر تا پایم را فرا گرفت . باورم نمی شد شمس زن و بچه داشته باشد 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – شازدهعشق 

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

 

1 9 3  

 

من رد سوز و بخار  چطور ممکن بود ؟ او تنها زندگی می کرد انگار دیگ اب جوشی را روی سرم خالی کرده باشند و

ان دست و پا می زدم . اه چه حماقتی . خیانت . ان مردک نه تنها به پدر و مادرش خیانت کرده بود . به من نیز نارو 

زده بود . زذل بیشعور بی شرف چه کاله گشادی سرم گذاشته بود . کینه ای بر کینه امخ اضافه شد . عشقی را که می 

را زا او دور نگه داشته است . حاال می دیدم ان مردک با داشتن زن و بچه از محبت و پنداشتم تنها فاصله طبقاتی م

 احساسم سوءاستفاده کرده است . مگر چه بدی در حق او کرده بودم .

بله شمس مجرد نبود . زن و بچه داشت وای خدای بی شریک . استحقاق من در ان موقع مردن بود و بس باید زمین 

زا روی سیاهی مرا در خود از پنهان می کرد تا چنین لحظه یا را نمی دیدم کاش چشمانم کور می  دهان باز می کرد و

شد و کاش کمی درایتم بیش از یان بود . عاشق چه کسی شده بودم . نصف گوشت بدنم رد برابر صولت اب شد . 

ار ش کنم . اگر او نگفت چرا چرا شمس از همان اول به من نگفت زن و بچه دارد ؟ حتما می ترسید زا کار بر کن

دیگران این موضوع را پشت پرده گذاشته بودند پدرم و مادرم همه یم دانستند چرا حقیقت را زا من کتمان می 

 کردند ؟

تاز ه متوجه شدم که پدرم چرا او را بی اراده خوانده بود و به او فحش و ناسزا می داد اندیشیدم که حتما صولت نیز 

قبل می دانسته خجالت کشیدم با دسته گلی زیبایی که به اب داده ام با ان سر شکستگی که داشتم  این موضوع را زا

سرم را باال کنم و به ان چشمهای جذاب و پاک که پر از اعتقاد بودند نگاه کنم شرم اور بود . طاقت نداشتم دیگر 

که حال اشفته مرا دیده بود نگران  انگشت ندامت به دندان گزیدن فایده نداشت مرغ زا قفس پریده بود صولت

 پرسید :

 حالت خوبه پروین ؟ چرا پریشانی ؟ -

با ناباوری دستهایم را روی زانوانش گذاشتم . به سختی اب دهانم را قورت دادم و با خود گفتم برهان بیاورم دلیل 

 بیاورم . بلکه این موضوع مفتضح واقعیت نداشته باشد .

 ه داشت ؟ اخه او تنها در یک خانه مجردی زندگی می کرد خودم زندگیش را دیدم .ممئنی که شمس زن و بچ -

 دستهایش را روی دستهایم گذاشت و سری تکان داد و با اطمینان گفت :

 نگفتم هنوزدر خواب هستی . همه می دانستند او زن و بچه دارد . -

 مثال کی ؟ -

 پدر و مادر ت و خانم جانم . -

 1یم دانست وای عمه هم  -

 نه زیاد تا حدی می دانست . -

 با یب طاقتی گفتم : از کجا این خبر مطمئن را بدست اورید . -

 کمی مکث کرد و گفت : -

واال ... تا انجایی که یم دانم شمس خودش به خان دایی گفته بود که زن و بچه دارد فکر می کنم زن و بچه اش در  -

 زندگی می کنند .ایران نبودند انگار در انگیس 

زن و بچه اش در انگلیس زندگی می کردند ولی به من چیزی نگفته بودو از خودم از او خجالت کشیدم صولت  -

خیلی چیزها می دانست . او انگار زا خیلی زا مسائل اطالع داشت که من خبر نداشتم دستانم را از زیر دستش بیرون 

داشتم . او پاک بود خدا ترس بود انگار یکجا خونم را کشیده بودند کشیدم من . لیاقت همسری مردی مثل او را ن
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تمام بدنم نحیف و سست شد . سرم را پاییین انداختم خواستم رد برابرش زانو بزنم گریه کنم . به حماقت خود که 

ه تنها بود ن نادانسته بود اعتراف کنم ویل اشک ی وجود نداشت . چشمانم عاری از احساس بودند . کار از کار گذشته

در مورد شمس اشتباه می کردم حتی خصوصیاتی که فکر یم کردم ذره ای رد وجودش دارد نداشت بلکه تنها ضعیفی 

بود که تنها به خاطر منافع خودش زندگی می کرد . همین و بس یک انگل قوی مساله خیلی وخیم تر از یان حرفها 

 بود .

توانستم زیر بار نگاههای مالیم او دوام بیاورم . تقصیر خودم بود . شمس بلند شدم و به طرف در اتاق دویدم . نمی 

هیچ وقت دروغ نیم گفت این من بودم که چشم و گوش بسته به طرف او رفته بودم و قبولش کرده بودم . برا اینکه 

ت . زا صی اوسبه حقارت شخصی او پی نبرم سوالی از او نیم پرسیدم نمی دانستم که ذات او پست تر زا حقارت شخ

 اتاق بیرون امدم صولت ناله کنان پشت سرم دوید . چند بار صدایم زد :

 پروین پروین صبر کن عجب اشتباهی کردم این حرف از زبانم رد رفت .

من همانطور می دویدم . از واقعیت شرم انگار بالی عظیم بر سرم فرو امده بود می خواستم سر به بیابان بگذارم . 

که زمین دهان باز کند و مرا در خود جای دهد . از سالن پذیرایی گذشتم پدر و مادرم که اشفتگس مرا  ارزو. کردم

 دیده بودند شگفت زده پرسیدند :

 چی شده ؟

 صولت پاسخ داد : چیزی نیست نگران نباشید تقصیر من شد از زبانم رد رفت که شمس زن و بچه دارد .

ن روسی با پدرم حرف زد و من بدون اعتنا به انها حوضخانه را دور زدم و دوباره به مادرم با نگرانی چند کلمه با زبا

اتاقم برگشتم و در را قفل کردم نمی خواستم هیچ کس را ببینم . فقط در ان موقع زا خدا خواستار مرگ انی بودم تا 

 وانستم سرم را در مقابلش بلنددیگر نگاهم به چشمهای پاک صولت نخورد . از همه بدتر پدرم بود . چور دیگر می ت

کنم ؟ به یاد روزیس افتادم که زا او خواسته بودم باغ عروس را به نام شمس کنم . چه خواهش کودکانه و احمقانه ای 

زا خود خشمگین و نسبت به مردب که مرا مورد مسخره قرار داده بود احساس کینه و غضب می کردم . پچ پچ های 

له هایشان را می شنیدم حاال صدای حنیفه و عزت نیز به گوش می رسید . حنیفه عجوالنه با پشت رد را می شنیدم . نا

ان لهجه غلیظ عربی اش جویای موضوع بود . صولت انها را دلداری می داد و دعوت به ارامش می کرد . خواهش می 

یم امد . انگار همه زا پشت رد کرد که بروند تا خودش با من صحبت کنمد . لحظه ای بعد دیگر صدای مادر و پدرم ن

 عقب رفته بودند صولت زا پشت رد خیلی ارام گفت :

 دیوانه شدی پروین ؟ 

 فریاد کشیدم : نه یدوانه نشدم تازه عاقل شدم .

 زود باش این در را باز کن اینقدر سماجت به خرج نده . -

 باز نمی کنم  -

 به خدا دیوانه شده یا . -

 گریه کردم .

و صولت خواهش می کنم من لیاقت همسری مردی مثل تو را ندارم . من شایستگی این را ندارم که شریک بر -

زندگی تو بشوم . عمه خانم راست می گفت لیاقت تو داشتن همسری است که رنگ افتاب را ندیده باشد نه من که 

 حماقت سر تا پایم را پوشانده . 
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 با لحن ملتمسانه و پند دهنده گفت : -

اه زا دست تو ... تو را به خدایی که یم پرستی بیا این در را باز کن . پروین گذشته تو اصال برایم اهمیت ندارد .  -

انچه حاال هستی برایم ارزش دارد من تو را می خواستم عزیزمن . من که گفتم ما بی نقص نیستیم . این فقط کرم 

ه به خاطر کاری که زمان دارد روی ان غبار می پوشاند خودت را الکاتبین است که یب هیچ نقصی است . چرا یم خوای

 زجر یم دهی ؟ بابا من هم یک روز اشتباه کردم ... مگر نکردم ؟

 وحشت و اندوه و هراس وجودم را مسخر ساخته بود . در حالت بهت زدگی با بی حوصلگی گفتم :

 نار یم کشم بگذار به درد خود بمیرم .خواهش می کنم از یانجا برو من خود را زا صحنه زندیگ تو ک

 فریاد کشید با همان تحکم و قدرتی که چند ماه پیش از من خواسته بود تا چارقد به سر بیفکنم

 مزخرف نگو . بیا یان در را باز کن . من اگر شده تا روز قیامت پشت این در بمانم یم مانم تا یان در را باز کنی . -

 م .صولت برو خواهش می کن -

 به خدا نمی روم . -

 محض رضای خدا برو. -

حریفش نمی شدم. به در چسبیده بود التماس می کرد فریاد یم کشید به ناچار برخاستم و در را باز کردم . با باز 

کردن در متوجه شدم از شنیدن سخنانم قلبش از جا کنده شده . خیره خیره مرا نگریست . وقتی چشمان اشک 

. وقتی سکوت پر اتماسش را دیدم وقتی لرزش و جمع شدن لبانش را دیدم ناگزیر از مقابل در کنار  الودش را دیدم

رفتم . شرمزده سرم را پایین انداختم و بدون توجه به حضور او بر گشتم و روی تخت نشستم وقتی سکوت مرا دید 

ت ل کرد . کمی مکث کرد و ارام برگشرفت و رو به پنجره پشت به من ایستاد دست ها را به پشت الی انگشتانش قف

 . 

 تو زا چه فرار می کنی ؟ از کی ؟ ا ز من می خواهی فرار کنی اره پروین ؟ -

 نه چرا از تو ؟  -

 پس از کی داری فرار می کنی ؟ -

 از خودم از دلم از صبر پدرم از مردانگی تو . -

پیدا کرده ای که تا به تو نزدیک می شوم با ان بالهای اینقدر یب رحم نباش پروین . برایم حکم کفتر چاهی را  -

زیبایت پر می زنی و زا من دور می شوی . تو تنها خودت را یم بینی و خیلی ساده عنوان یم کنی من خود را از صحنه 

دی شزندگیت دور می کنم مثل اینکه قرار نیست اتفاقی رخ بدهد . خیلی ساده حرفت را یم زنی . بعدا که زا من جدا 

می خواهی چکار کنی ؟ امیدوارم معنی حرفت را فهمیده باشی . حتما می خواهی این درد را بریا همیشه سر دل 

بکشی اره ؟ پروین به خدا زا دستت خسته شدم کالفه شدم تو هنوز داری با گذشته ات زندگی می کنی فکر یم کردم 

مام شده ولی تو دوباره می خوایه استخوان الی زخم من غصه ای که به اندازه یک توپ سنگین سر دلم انباشته شده ت

 بگذاری .

سپس قدم زنان به طرفم امد . اگر اشک در بینایی من تراوش نداشت و مانند چشمه یا افتاب زده خشک بود ولی  -

از  داشتم در چشمان او وجود داشت و اماده نیش زدن بود مالیم و سبک انگار به او ارامش تزریق کرده بودند .انتظار

حرفی که زدم داد و فریاد کند هوار بکشد مثل روزی که برای اولین بار با او اشنا شدم مثل روزی که داخل اتاق پشت 

مطبخ خشم زا تمام وجودش می ریخت اما او هر لحظه ارام و مالیم تر یم شد . بر خالف انتظار من دوست داشتم 
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وض جلو امد و شانه هایم را در اختیار گرفت . ارام نفس می کشید منتظر فریاد بکشد . بیداد کند ولی او نکرد و در ع

پاسخش بودم سرم پایین بود و شگفتتر از ان مالیمت و متانت .گیج و بهت زده رد گستاخی و نادانی خود شانه هایم 

د ه صورتم را باال کشیرا رها کرد . مقابل زانوهایم چمباتمه زد و با دو انگشت شصت و اشاره چانه ام را رگفت و اهست

 . 

 به چشمهایم خوب نگاه کن . حداقل حرفی بزن زبان نداری ؟ -

اهی از ته دل کشیدم و سری تکان دادم . چانه ام درون انگشتانش لرزید . دیوانه وار به چشمانش زل زدم . افسرده 

 گفتم : 

 به تو بچسبد . خودت را به من وابسته نکن . یان انصاف نیست وصله ناجوری مثل من -

اه باز که حرف خودت را می زنی . پروین جان من خودم نو را خاستم . من همه چیز را یم دانستم می دانستم  -

 شمس را مجنون وار دوست دایر می دانستم می خواستی باغ عروس را به نام شمس کنی و خیلی چیزها .

ه باشد از ریشه کنده شدم و احساس کردم رد فضای در ان لحظه مانند درخیت که رد گردبار هولناکی اسیر شد

رهاشده ام سخت ترین لحظات زندگی را یم گذارندم و ا غمزده مشغول به اعتراف گناهانم بود . گیج و بهت زده در 

 برابر اعترافات او گفتم : 

 تو می دانستی باز به سراغ من امدی ؟ -

دم زدن پرداخت . چند قدم کوتاه برداشت . امد خودش را روی تخت چانه ام را رها رکد و زا مقابلم برخاست و به ق

 انداخت . انگشتانش را داخل موهایش برد و سرش را با اسف و ناراحتی به دیوار تکیه داد.

بله یم دانستم همه چیز را یم دانستم می دانستم دختری که دوستش دارم دیگری را دوست دارد ومی دانستم  -

ن او را ندارد و با یان وصلت سخت مخالف است . ولی باز دلم تو را یم خواست . ان نگاهی که خانم جانم چشم دید

یک بار مرا به گناه انداخت . ان موهیا پریشان بدون حجاب که وسوسه ام کرد یک غصه شد . یک درد عظیم و تو از 

تو دست یابم . شاید وقتی این غصه و  ان بی خبر بودی . حق هم داری کینه و نفاق بزرگترها مانع این یم شد من به

دردی را که در دل دامر برایت تعریف کنم . دیگر یک غصه نباشد قصه ای باشد که شنیدن ان نیز خالی از لطف 

برای تو نباشد . قصه مجنونی که برای هیچ کس جرات نداشتم تعریف کنم . کسی که شب و روزش امر و نهی کردن 

ل نداشته باشد شیدا شود اگر برای دیگران تعریف یم رکدم همه به من می خندیدند . باشد عاشق باشد . کسی که د

چون من ارباب چن ابادی بودم .شاهزاده بودم همه زا من انتظار داشتند مثل مترسک رفتار کنم . همه جا رفتار خان 

من شدند کفترها ی چاهی باغ ها را داشته باشم و غیر از این باور م نداشتند . تنها موجوداتی که مونس تنهایی 

عروس بودند . نمی دانم تا حاال چاه وسط باغ عروس را دیده ای یا نه ؟ همان چاهی که در قسمت درختهای ناربن 

 واقع شده ؟ نه .

 و او شروع کرد به سخن گفتن انچه رد دل داشت .

ای از این قسمت باغ زا درختهای انگور  یک روز تمام قسمتهای درختان انار خشک و خالی از گیاه بو د تنها گوشه -

پوشیده شده بود یک دفعه اقا بزرگ دستور داد تمام درختهای انگور را زا ریشه بکنند و بسوزانند درست به یاد 

ندارم باری چه اقا بزرگ این دستور را داد . ان موقع خیلی بچه بودم یک طفل چهار ساله . بعضی ها تعریف یم 

وکرهای اقا برگ پنهانی از چشم اقا بزرگ از انگورهای باغ خمهای شراب می انداختند و اقا رکدند چند نفر از ن

بزرگ سخت مخالف این کار بود برای اینکه نوکرهایش را رسوا نکند چیزی به انها نگفت ولی خود اقا بزرگ همیشه 
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ه باغهای انگور حمله می کنند و می گفت انگور خوب نصیب شغال می شود .اخه شبها شغال ها در ان نواحی غوغا و ب

باغبانها مجبوربودند کارگر بگیرند و برای درختان انگور نگهبان بگذاری . تازه گاهی اوقات گماشته ها نیز بازیگوشی 

می کردند و خوابشان می برد . شغالها نیز کلک یک سال زحمت را در عرض یک شب می کندند بعد زا ان ماجرا اقا 

خالی را زیر کشت درختهای انار رد . بعد زا چند سال درختها به بار نشستند . درست وسط بزرگ تمام این بخش 

همین زمین برای ابیاری دو چاه با فاصله دو متر کندند ولی به اب نرسیدند . چاه ها را به حال خود رها کردند . البته 

از بارگاه امام رضا چند  "خانم بزرگ "ک اب کمی دارد اما به درد زمینی با ان وسعت نیم خورد .یک بار مهدالملو

کفتر چاهی اورد و در این چاه رها کرد . میان این دو چاه یک تونل زندن که به یکدیگر راه داشته باشد . خانم بزرگ 

عاشق کفترهای چاهیش بود . هر روز بلند می شد از ده به باغ می رفت و دانه و ارزن یم برد . کفترهای چاهی چه 

و گرفته بودند . یکی دو سال گذشت تعداد کفترهای چاهی تعدادشان زیادشد . زماین که خانم بزرگ مرد انسی به ا

اقا بزرگ از شدت ناراحتی و تاثر رد باغ را بست و قدغن کرد کسی به ان باغ برود هیچ کس جرات نداشت به ان باغ 

عد از دامان مادر جایگاهی مناسبی برای من بود . سر بزند . حتی فرزندانش باغ شده بود جنگل انبوه . اما این باغ ب

دور از چشم اقا بزرگ به باغ می رفتم و تمام روز را در انجا به سر کردم . شاید بیشتر دوران کودکیم زیر همین 

 درختهای انار سپری شده باشد .

تعدادشان زیاد بود که توی هم  یک روز به طور اتفاقی متوجه دهانه چاه شدم که پر از کفترهای چاهی بوود . انقدر -

لول می خوردند . از سر نااگاهی و نادانی با چند نفر از بچه های همسن و سال خودم سر ظهر می امدیم سر چاه یکی 

می رفت داخل چاه و یکی از بچه هیا داخل چاه دیگر و ما از باال کیسه ای رس دهانه چاه می گذاشتیم . و کفترهای 

نداختیم . حاال که فکرش را یم کنم می بینم عجب بچه شروری بودم . واقعا سنگدل بودم . سر چاهی را به دام می ا

کفترها را بی رحمانه می زدیم و گوشت انها را کباب می کردیم . گوشتشان به اندازه یک کف دست بیشتر نبود چند 

خبرم بودم فکر می کردم تنها  روز گذشت . اقا بزرگ نی زگاهی اوقات به این باغ سر کشی می کرد و لی من بی

کسی که به این باغ رفت و امد دارد من هستم . از طرف دیگر اقا بزرگ فکر می کرد شاید کار شغال ها و یا گربه ها 

باشد که سر کفترها را یم زدند و همانجا کنار چاه می ریزند . اما یک روز به طور اتفاقی وقتی اقا بزرگ گذارش به 

ا را دید وارفت . دهانش از حیرت باز ماند . بچه ها زا فرصت استفاده کردند و پا به فرار گذاشتند . باغ افتاد و کار م

 ولی پاهای من سست شده و در جایم خشکم زد ه بود .

قادر نبودم زا ترس کاری انجام دهم . چشمهای اقا بزرگ زا ناراحتی و عصبانیت پیاله خون شده بود . انقدر خشمگین 

ه رگش را یم زدی خون بیرون نیم زد . با خود گفتم االن سرم را لب یکی از این چاهها می گذارد و گوش شده بود ک

تا گوش می برد . بر افروخته شالقش را در اورد و بر بدنم کوبید سپس مثل پرکاهی بلندم کرد روی اسبش انداخت . 

ی تنم را پاره کرده بود . روی اسب چون اهویی چون ماری به خود می پیچیدم شالقی که بر تنم کوبیده بود بد جور

زخمی ناله می کردم اما او گوشش بدهکار ناله های من نبود دائم زیر لب غر یم زد اخه پدر سوخته کفتر چاهی ها 

مگر چقدر گوشت دارند که تو ر به جان انها کرده ای !اینقدر به تو ینم دهند بخوری که گوشت این زبان بسته ها 

 سری می کند ؟ شکم تو را

تا دهکده کن یکسر ه تاخت و مرا مانند جوجه مرغی روی پای مادرم انداخت . دستور داد چند تا ترکه انار توی 

حوص پر زا اب بخوابانند . تا خوب خیس بخورد نیم دانی چه دردی دارد . صد رحمت به شالق چرمی . اگر یک 

م شد . مادرم واسطه شد و به پای پدرش افتاد . اصرار کرد . ضربه اش را فیل می خورد می خوابید دیگر بلند نی
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خ.اهش و تمنا کرد خاک پایش شد که از سر تقصیر من بگذرد . کلفتها نوکرها همه وساطت کردند ولی تاثیر ی در 

اقا بزرگ نداشت همچنان در تنبیه من راسخ بود و هیچ چیز مانعش نمی شد که از تنبیه من صرف نظر کند و دست 

کشد . مقابل چشمان گریان مادرم مرا خواباند و کف پاهایم را به دو تخته چوب بست . ترکه انار خیس خورده را به ب

 دست یکی زا نوکرها داد و گفت :

 بزن .

بیچاره نمی توانست بزند . معطل مانده بود مثل اینکه از ماردم و چشمهای وحشت زده اش می ترسید . یا اینکه دلش 

مستاصل خود را کنار کشید . اقا برزگ عصبی تر شد . ترکه انار را زا دست او گرفت و خودش بر پاهایم می سوخت . 

 کوبید . 

هر بار که یمز د ترکه اش را عوض می کرد تا ترکه اب بیشتری داشته باشد . مرید که در عین مالیمت و خشوع و 

ز درد به من نگاه و با سکوت به اقا بزرگ التماس یم کرنش سنگدل بود . مادرم طاقت نمی اورد و با چشمانی پر ا

 کرد ناگاه فریاد زنان دست اقا بزرگ را گرفت و با لحنی توام با گریه گفت :

 اقا جان خاک پایت بشوم . ترا به خاک مادرم از سر این بچه بگذار رهایش کن بچه ام تلف شد . -

ی انداخت . دستی تکان داد و خطاب به من که رد ان موقع چیزی اقا بزرگ به من انداخت و ترکه انار را به گوشه ا

 جز درد احساس نمی کردم گفت : 

فقط به خاطر ام مرحومه تو را بخشیدم و گرنه انقدر می زدم تا جانت با ال بیاید باند شو از جلوی چشمانم  -

 گمشو پدر سوخته .

که زا شدت درد مثل ماری زخمی به خود می پیچیدم  و بعد راهش را کشید و رفت در میان نفسهای بریده بریده

ماردم مرا در اغوش گرفت . پاهایم از ضربه های ترکه های انار پاره پاره شده بود و گز گز می کرد . خون می چکید 

. می  دنمی توانستم راه بروم . زا ان به بعد دیگر به باغ نرفتم یا یکسال . ولی دوباره دلم هوای باغ را رک 9تا دو ماه

خواستم به انجا بوم و باز رفتم ولی این بار دیگر رساغ چاه و کفترهای چاهی نرفتم . چند سال زا یان ماجرا گذشت تا 

اینکه قضیه ازدواج خان دایی ات پیش امد . اقا بزرگ پسرش را به خاطر ازدواج با دختری غیر مسلمان از ارث 

گ ترجیح داده است باغ را به کسی غیر زا پسرش بدهد چه کسی بهتر محروم کرد ه بود امیدوار شدم حاال که اقا بر

زا من . اگر چه به خارط ان ماجرا از چشم اقا برزگ افتاده بودم ولی باز امید ی وجود داشت که باغ مال من باشد البته 

اغ خانوادگی ب اقا بزرگ چند بار در جمع گفته بود صولت لیاقت داشتن باغ عروس را ندارد ولی طبق رسوم و سنت

باید به یکی می رسید از پدر به پسر . حاال که پسری وجود نداشت چه کسی بهتر زا من می توانست مالک باغ شود و 

باغ . ماردم نیز خیلی دلش می خواست این باغ به  9اقا بزرگ خوب این را یم دانست و همچنین از عالقه ام نسبت به

پای او نشست که باغ را تا زنده است به مالکیت من در اورد . اقا بزرگ من ارث برسد . تالش زیادی کرد . زیر 

اصرار مادرم را که دید قول داد باغ را به عنوان پیشکش به عروسم بدهد نه خودم . خدا نخواست من رد ول حیات او 

مرد در میان بهت و  ازدواج نکردم اما باز مطمئن بودم مالک باغ من هستم این باغ به من می رسید . وقتی اقا بزرگ

حیرت همه که فک ر می کردند باغ به من می رسد سهم االرث تو شد . پروین نه اینکه فکر کنی ناراحت شدم باغ به 

تو رسید یا حسادت کرده باشم . نه اما کودکیم گذشته شیرین من در ان باغ باقی مانده بود من با درختهای انار 

م رشد تک تک شاخه ها را به چشم خویش دیده بودم . با کفترهای چاهی که بزرگ شده بودم با انها حرف زده بود

زا دست ما بچه ها توی چاه ها پناه می گرفتند انسداشتم و اکنون به دست کسی افتاده بود که با ما هبچ گونه رابطه 
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ه با وسیله پول یا معاملای نداشت . تصمیمی گرفتم هر طوری شده باغ را از چنگت رد اورم حاال به هر طریقی که بود ب

باغی دیگر اوایل مادرم اصرار کرد از ان کار صرف نظر کنم ولی با نبود باغ احساس پوچی داشتم و احساس اینکه 

هویت خانوادگی م را از من گرفته باشند . حاضر بودم تمام ثروتم را بدهم در قبالش باغ عروس را به دست بیاورم تا 

ر برویم رفتم سفارتخانه نزد خان دایی . تیو سفارتخانه به دنبال خان دایی پرسجو کردم یانکه روز قبل از اینکه محض

خان دایی مشغول صحبت با مرد جوانب بود که بعدها فهمیدم ام مرد وکیل تو جناب شمس است وقتی شمس کارش 

بفروشد اما او شانه ای تمام شد و رفت با خان دایی صحبت کردم گفتم خاضرم باغ را در قبال هرچه بخواهد به من 

 باال انداخت و گفت :

ارث که به من نرسیده است دخترم صاحب باغ است و من شخصا با این کار مخالف هستم هر چه باشد ان باغ 

 خاطرات مرا نیز در بر دراد .

رار می ق نامید برگشتم باید صبر می کردم و رد فرصتی مناسب با خودت صحبت مب کردم یا یانکه دیگری را واسطه

دادم مثال خاله نرگس روزی که امدیم محضر قصد داشتم با تو رد مورد باغ صحبت کنم . موضوع را عنوان کنم به 

محض ورود تو و خان دایی خواستم جلو بیایم ولی با وضعی که تو لباس پوشیده بودی شرمم امد جلو بیایم و خواسته 

ی به محض روبرو شدن برا ی یک لحظه همه چیز از دستم در رفت . ام را بیان کنم . باالخره ان روز خودت جلو امد

هوشم حواسم نگاهت و ان چشمهای زیبایت از خود بیخود م کرد . فکری را که رد ذهن داشتم پاک کرد و زا یاد 

 بردم که اصال چه یم خواستم .

جا ب.دم راست میر فتم . چپ می ان روز گذشت دو سه روز متوالی نگاهت دلم را قاپیده بود هر جا می رفتم هر ک

رفتم نگاهت تابلوی چشمانم بود . ناخود اگاه چشمانت در ذهنم مجسم می شد . چشمانت می خندیدند . چنان نگاه 

پرنفوذت رد من اثر گذاشته بود که افکارم را مشوش کرده بود . ی مداین انچه نرم نرم در تنت فرو می رود و در 

بی حسی . ذره ذره وجودت را می شکافد و شاید درونت را پاره کند و ان وقت است  برابرش هیچ احساسی نداری .

 که تو حسش می کنی و نمی توانی در بیاوریش .

اوایل کلی به ریش خودم و دلم یم خندیدم . حتی فکرش را نمی توانستم به ذهنم راه بدهم بر شیطان لعنت می 

ا زا یاد ببرم . فراموشت کنم ولی مگر می شد . فرک کردم حتما به خاطر فرستادم و خود را به ان راه یم زدم که تو ر

افراط در خوردن شراب است . مدتی ترکش کردم و لب نزدم ولی افراط شراب بهانه بود . هرگز نیم پنداشتم عشقی 

ی ی برایم باقرا که با یک نگاه در وجود من پای گذاشته با این شتاب وجو مرا به مالکیت خود در اورد . دیگر شک

نمانده بود که واقعا تو را دوست دارم . برخودم تشر می زدم و دلم را سرزنش می کردم . او کجا و من کجا و 

اعتقادات ما کجا . انگار موجی عظیم مرا زا زندگی و حقیقت جدا می رکد و به دنیای رویا ها می کشاند و من قطه 

و پا می زدم . گاهی اوقات که برای سرکشی باغها می رفتم حال خود را ناتوانی بودم که د برابر این موج بزرگ دست 

نمی فهیمدم شاید ساعتها طول می کشید و من گیج و حیران زا نگاههای تو رد میان درختان مات و مبهوت می 

در چنگ  اپلکیدم و به فکر فرو می رفتم . نمی دانستم ولی می دانستم که ره چه باشد . گرفتار شده ام . عشق تو مر

خود داشت و هر لحظه عرص تنگ و تنگ تر می کرد . دیگر از دست رفته بودم . تمام وجودم ا ز دست رفته بود . 

سعی می کردم با خشم رد برابر این حس قد راست کنم ولی کسی که خود را در برابر چیزی ببازد دیگر توان روز 

ترسیدم مورد تمسخر قرار بگیرم و قرار هم گرفتم . تیو  ازمایی ندارد درد عشق تو . سوهان روحم شده بود . یم

خانه حال و حوصله هیچ احدی را نداشتم پکر شده بودم گوشه گیر شده بودم چهار ماه گذشت . گاهگداری به نزد 
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خان دایی می رفتم . وقیت او را دیدم دردم کمی تسکین می یافت انگار با دیدن او شعله اتش تو در وجودم کمتر می 

د . بهانه باغ را پیش می کشیدم کهشک نبرد . چی شده بعد زا این همه سال راه باز کردیم . بهانه خوبی بود . ش

خجالت می کشیدم که به او بگویم عاشق شده ام خترت را می خواهم و او با دبدن من می خندید و یم گفت : هنوز از 

 صرافت باغ دست بر نداشته ای ؟ 

ا بفهمد . کسی نبود درد دلم را به او بگویم .دلم می خواست سفره دلم را پیش یکی باز کنم اه هیچ کس نبود درد مر

. هر چه هست بریزم بیرون . خودم بودم و دل بی طاقتم غم و اندوه و تنهایی رد درونم عقده شده بود می ترسیدم به 

جید . راه به راه دخترهای این خانواده و خانم جانم بگویم . بیچاره اگر می شنید بدون شک مستاصل شده بود . می رن

 ان خانوداه را زیر سر می گرفت و با هزار تا ارزوی مادرانه پیشم می امد و می گفت : 

 مادر می خواهم بروم خواستگاری دختر فالن الدوله . فالن شازده چه می گویی ؟ -

وقتش نیست باشد برای یک فرصت سری تکان می دادم و یم گفتم : اخر مادر چه عجله ایست حاال که  -

 مناسب .

 می گفت : قربانت بروم پس کی ؟ چه موقع می خواهی زن بگیری ؟ ما که ارزو به دل ماندیم . -

وقتی سکوت مرا می دید . وقتی پکری مرا می دید دیگر کالیم نم یگفت از دیوانگی به سرم می زد می رفتم باغ 

ها سر چاه یم نشستم و غرق رد فکر می شدم . باید به چخ کسی می گفتم ؟ عروس . چند روزی انجا یم ماندم . شب

چه کس یمحرم اسرارم قرار یم دادم ؟ هیچ چیز بهتر از چاه و کفترهای چاهی نبود . حداقل اگر به چاه و کفترهای 

ق دختری ویند عاشچاهی می گفتم سر زنشم نیم کردند . مالمتم نیم کردند . جوابی نمی دادند زبانی نداشتند که بگ

شده ای که گنهکار است . کافر است . اه چه طوالنی از نهادم بر می خاست . سرم را میان چاه یم رکدم و فریاد می 

کشیدم تا درونم خالی شود. درد بی در مانم درمان شود . از فریادم چاه یم لرزید و کفترهای چاهی نیمه شب به 

ده بودم که فریادم باری زبان بسته ها عادی شده بود و دیگر پر نمی کشیدند . پرواز در می امدند . انقدر فریاد کشی

ماه دیگر گذشت ارام و قرار نداشتم . باید تصمیمی می گرفتم و راز دلم را به یکی می گفتم . چقدر می توانستم خود 

ید فته حال نزد خان دایی امدم . بادار باشم . تو دار باشم . به خود ردوغ بگویم که دل ندارم . بالخره تصمیم گرفتم اش

رو در بایستی را کنار می گذاشتم و به او می گفتم وقیت نزدش رفتم فکر کرد باز می خواهم موضوع باغ را پیش 

 بکشم خندید و گفت : 

 پس تو هنوز دنبال باغی ؟ -

 ت . دنبال صاحب باغ اس سر به زیر افکندم تا نگاهم به چشمانش نخورد با خجالت گفتم : نه این بار چشمم -

 او در کمال حیرت دستی به شانه هایم زد و رد حالیکه چشمانش از تعجب گشاد شده بود گفت 

 صاحب باغ شوخی نکن صولت تو و درویش شدن . ان هم عاشق دختر من .

 لبخندی زدم و گفتم : چیه به ما درویشی نیم خوره ؟

 ه لبخند غمگینی به لب اورد .سرش را پاییین انداخت و از سر غم و اندو

باورم نیم شود مردی مثل تو دختر مرا انتخاب رکده باشد . چه کسی بهتر از تو برای پروین من . من همیشه ارزو ی 

همچین مردی مثل تو برای دخترم داشتم اما ... اما ... صولت پروین من اسیر شده دخترم بدون اینکه بداند عاشق 

 دارد .مردی شده که زن و بچه 
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رد ان حال که امید رسیدن به تو را داشتم و با هزار اه و نه عقلم را راضی کرده بودم تا این موضع را با خان دایی 

 مطرح کنم و از فشار این راز بیرون بیایم وحشت زده از حرفش جا خوردم . با حالت مایوسانه و پکرانه ای گفتم :

 حاال عاشق کی شده ؟

 گفت : شمس وکیلش .

می خواستم سرم را به دیوار بکوبم دیگر به خود مسلط نبودم مثل مرغ سر کنده بال بال یم زدم به خودم گفتم نانت 

نبود ابت نبود عاشق شدنت دیگر چی بود . عجب مهر تلخی در دل می پروراندم شاید باور نکنی رد ان لحظه سخت 

زا یاد تو غافل نبود . رد ان لحظه فکر کردم تو تنها به من به من بر خورد . شخصیتم به غرورم به وجودم و قلبم که 

تعلق دایر نه هیچ مرد دیگری احساس کردم تو رد حیطه من هستی مانند خیلی چزها ی دیگر ه در زندگی به من 

نستم دا تعلق داشت و ما لکیت انها با من بود . فکر همه چیز را کرده بودم غیر از این . هیچ مردی را الیق ان نگاه نیم

و حاال چقدر برایم گران تمام شده بود . اختیار از دستم رد رفت . رگ غیرتم به شدت گرفت و بدون اراده بدون 

 اینکه بخواهم بر سر خان دایی فراد کشیدم : چرا گذاشتید ؟ چرا در برابر سر کشی پروین کوتاهی کردید ؟

خورد م . او کیم سر تا پایم را نگریست . پشیمان شدم فورا به  لحنم چنان تند و گستاخانه بود که خود نیز از لحنم جا

اشتباهم پی بردم و از خجالت نقطه ذید چشمانم را به سوی دیگر کشاندم . بغض مانند طناب دار روی گلوگاهم 

ن مافتاده بود و او باورش نمی شد عالقه من نسبت به تو تا این حد باششد . مسلما او نیز متوجه جسارت و غیرت 

شده بود ولی کالمی رد مقابل گستاخی من نگفت . با دو دستش سرش را رگفت و رد حالی که از درد پرپر شدن 

گلش می ترسید با نفسهای بریده بریده گفت : می خواهم به او بگویم ولی قادر نیستم می خواهم بگویم عاشق مرید 

اور نمی کند و اگر باور کند من او را می شناسم پروین از شده که زن و بچه دراد ویل نمی توانم اگر هم به او بگویم ب

شور و شیدایی که نسبت به این مردک پیدا رکده از حماقت خودش پس می افتد . فعال هر ایرادی از شمس بگیری 

برای او حسنه از همه بدتر این است که من روزی خود عاشق بودم پس الگوی خوبی برای او نیستم . او یم تواند 

اض کند چرا شما عاشق شدید من نشوم ؟ در ضمن شمس با رفتار و اعتقاداتش دخترم را بدجوری سرگرم خود اعتر

 کرده است .

سخنان او رما در دنیایی از بهت و حیرت به جا گذاشت . هرگز گمان نمی کردم چنین وضعی پیش بیاید و تو فریب 

اقی بود که الاقل او توانسته بود تو را به سلک خویش رد مردی حیله گر و اغوا گر را خورده باشی ولی جای شکرش ب

 اورد . لبخند تلخی زدم و گفتم :

 خوب است پروین خانم حداقل به یک چیزی ایمان اورده است .  -

 خان دایی رنگش را باخت و با دقت رد چشمانم نگریست ناگهان عربده زنان فریاد کشید :

م و در مورد صحت و سقم ازدواج او تحقیق کنم دخترم را با اعتقاداتش اشنا چه چیز خوب است عزیزم تا امدم بجنب

کرد و حاال او زا خودش بیشتر فاصله گرفته است اعتقاداتی که مفت نمی ارزد . مردک وقاحت را به جایی رسانده 

ا حامی کشف است که پروین روی او حساب خدایی باز کرده تمام مدت زیر نظرش دارد و جالب تر اینکه دخترم ر

 حجاب کرده است می فهمی یعنی چه ؟

 چی ؟ پروین یکی از طرفداران کشف حجاب شده است ؟ -

گریز را در نگاهش می دیدم نیش اشک را در چشمان مستاصلش می دیدم . فورا برگشت پشتش را به من کرد تا 

 اشکهایش را نبینم . 
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رایتش پی به وجود خود و خدای خودش ببرد اما او تقصیر خودم بود من او را رها رکدم تابا عقل و د -

ظرفیتش را نداشت . او ذهن مغشوشی داشت و مسلما شمس خوب توانست با استفاده از احساسش تا ثیر زیادی رد 

 روحیه او بگذارد . یم خواهم او را نجات بدهم ولی چطوریش را نمی دانم .

 تار شده است . بالخره شما پرد او هستید خان دایی .صاف و پوست کنده به او بگویید رد چه دامی گرف -

 نه نمی توانم صبر کنم تا سرش به سنگ بخورد اینطور بیشتر یم فهمد . -

 اقال با شمس صحبت کنید او چرا حرفی نمی زند و حقیقت را کتمان یم کند ؟ -

او زرنگتر از این حرفهاست . او به مردک فقط سکوت کرده . یکی دو بار به کنایه و طعنه به او فهماندم اما  -

 خاطر منافعش تو دهن شیر می رود پست فطرت .

ان روز در مانده و زا پای افتاده به خانه برگشتم سعی کردم همه چیز را زا یاد ببرم ول فوالد سردی شده بود که 

ای دل غافل یک دل خراب کوبیدن ان دیگر فایده نداتش . عشق بیچاره اخم کرده بود. صد بار به دل خودم گفتم 

شده یک ده که خراب نشده است . این همه دختر های خوب و قابل د ر این دنیا هست که چشم بسته تو را قبول 

دارند چرا چسبیدی به این دختر بیا از خر شیان پیاده شو . سر عقل بیا از رنج و اندوه بگریز ولی دلم قانع نیم دش 

ود و نمی خواست از دست بدهد به هیچ قیمتی یکبار حتی به فکرم رسید با شمس انچه را خواسته بود پیدا رکده ب

 حرف بزنم و تهدیدش کنم ولی به حال من فریق نداشت عشق من یک طرفه بود پس تالشم بی دلیل بود .

 شب همان روز ناهید که برای عیادت مارد امده بود گفت :

 کدبانو از هر انگشتش هزار تا هنر می باره اگر موافقی بسم ا.. خان داداش یک دختر زیر سر گرفته ام ماه ماه .

چیز ینگفتم یک لحظه مردد ماندم که بگویم حرفی نیست ولی باز دلم در یاد تو تپید باز نگاهت برای یک بار دیگر 

یتمندی زد . فکر مرا ازخود بیخود کرد. بعد زا رفتن ناهید کنار مادر خزیدم مالیم و ارام بود . خانم جانم خنده رضا

می کرد پیشنهاد ناهید را قبول کرده ام ولی ارام و با چرب زبانی حرف تو را پیش کشیدم . باید او را وادار یم رکدم 

به خواستگاریت بیاید . اگر هم به زور شده بود تو را ب چنگ بیاورم اما او با شنیدن سخنان من مثل یخ روی اتش 

 جب روی دهانش و دست دیگر چنگی بر گونه هایش کشید و گفت :وارفت . با یک دست به نشانه تع

خدا مرگم بده صولت ! جای دیگر این حرف را نزنی ها . مارد کسی را پیدا نکردی انگشت رویش بگذاری .  -

حداقل انگشت روی کسی می گذاشتی که انگ خودت باشد . این دیگر چه عجوبه ایست . عزیزم چوب کج 

 . گفتم : شایستگی ستون ندارد

 من فکرهایم را کرده ام . -

 خلقش تنگ شد و گفت : -

 اگر عاقلی تو را به یک اشاره بسست . -

 گفتم : من راههم را پیدا کرده ام فقط دلم می خواست نظر شما را بپرسم . گفت : -

 اگر راه را یم دانی فرسنگ پرسیدن برای چه ؟ -

 این حرفها را نمی فهمم فقط پروین را یم خواهم .گفتم : اال و باال من نیم دانم من  -

چشم غره ای رفت و گفت : چی بگم واال .. تو اگر چیری را بخواهی که دست بردار نیستی باید از زیر سنگ  -

هم که شده ان را به دست بیاوری . من نمی دانم این دختر چطور و کجا قاپ دل تو را زده است باید به خان دایت 

 ش را جمع و جور کند . بگویم دختر
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برای اینکه او را راضی کنم بهترین راه ریو اوردن تو به دین اسالم بود . یم دانستم اگر موضوع افکار تو را  -

پیش بکشم سر لج یم افتد و با من قطع رابطه می کند یا یانکه نفرینم کند پس ردباره این موضوع چیزی نگفتم الزم 

 را بداند . گفتم :نبود ا همان اول تمام قضیه 

پروین اصال روحش هم خبر ندارد. دل مرا نیز قاپ نزده است . من فکر کردم با ازدواج ما من می توانم با  -

 یک تیر دو نشان بزنم او را به راه راست هدایت کنم و هم ثوابی ببرم و هم به خواسته دلم برسم .

 جواب داد : -

دائیت نتوانسته دخترش را بعد زا این همه سال جمع و جور کند و به  د ... تو نمی خواهد ثواب ببری خان -

دین خود رد اورد . ان وقت تو این وس چه یم گویی . سر پیازی یا ته پیاز ؟ یادت نیست ان روز توی خانه اقا بزرگ 

خواهم  جلو همه چی گفت . من می خواهم دخترم خودش پی به وجود خود شببرد . خدای خودش را بشناسد . نمی

 دلزده شود . حقیقتا راست گفته ان اوالد حالل زاده اخالقش را زا داییش به ارث می برد . 

این بهانه ها چیه مادر من انور که ان روز شما فریاد زدید و فحش و ناسزا دادید نزدیک بود پروین نفله  -

 شود . با لحنی بی نهایت عصبانی گفت :

 یم خواهد کاسه داغ تر از اش شوی .چشم و دلم روشن . خب خب تو ن -

 سپس صدایش را پایین اورد و با لحنی مادرانه ای گفت : -

صولت ببین مارد بچه که نیستی عاقل یصالح خودت را بهتر می دانی اگر دختر یکی از رعایا و دهقانان را یم  -

سر و کار داری بیاد . برویی دای .  خواستی زیاد تعجب نیم کردم می گفتم صبح تا شب با هزار جور ادمهای مختلف

شاید چشمت را یکی از ان دخترهای دهاتی را رگفته است حداقل در شان و دین تو هستند نه پروین که برای تو 

کسر شان دارد . تو عارت نیم شود این دختر کافر را بگیری ؟ مگر این دختر غیر از یک جفت چشم و ابرو چیزی 

نه شرافتی مادر به قربانت برود چشم و ابرو که شرافت و نجابت و حیا نیم وشد و اال  دیگری هم دارد ؟ نه نجابتی

مردم ما را مسخره می کنند . تف و لعنت می کنند . باالخره عمری با ابرو زندگی کردیم . نکن مادر با خودت 

 اینچنین نکن . مگر شیطان تو جلدت رفته پسر جان ؟

 بردار بگذار به درد خود بمیرم با دختری ازدواج کنم که دلم دنبالش . ترا خدا خاک اقا م دست از سرم -

فدایت شوم مادر درست است ولی نگاه کن انگشت روی چه دختری گذاشته ای . تو حساب کن می تواین  -

 از چوب تنور بساز ی؟

مرا تنها عصلی  ان شب ساعتها مرا نصیحت کرد . خواست از این در باغ سبز بیرون بیایم . گریه کرد و -

دست خود خواند . کیم سرد شدم . حرف و پندهایش در دلم کارگر افتاد . اتش سوزان و فورانی که انقدر از عشقت 

شعله می کشید نرم نرمک زیر خاکستر رفت . قلبم که تا ان موقع سرکش و ظغیانگر بود با نصیحتهای او ارام شد . 

ار حداقل خانم جانم به ارزوهای مادرانه شا برسد . قرار شد به خواستگاری گفتم حاال که من به مراد دلم نرسیدم بگذ

 دختری که ناهید پیشنهاد داده بود برویم دختر شازده صنیع الملک . مادرم خیلی خوشحال بود با خنده گفت :

 دختر از سادات است زا تبار طباطبائیها ست از ان دخترهای با قابلیت .  -

است چنین عروس یرا بگیرد روی پایش بند نبود ولی برای من اهمیت نداشت چه کس و از اینکه می خو -

یهمسر اینده من بش و جای عشق تو را در دلم پر کند مثل قبل از اینکه تو را دوست داشته باشم موضوع برایم مهم 
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جمال عروس خانم  نبود باالخره من م به خیل جوانانی می پیوستم که طبق اداب غلط سر مراسم عقد چشمانم به

 روشن یم شد . به قول معروف اش کشک خالته بخوری پاته نخوری پاته .

و به خاطر عهد و پیمانت باید تا اخر خط می ایستادی . مادرم و ناهید و فروغ و خاله فرنگیس با کلی دنگ و  -

ته ده بود رد جوابشان گففنگ رفتند خواستگاری دختر شازده صنیع الملک . ولی زا شانس خوبم مرغ از قفس پری

بودند بای دخترشان انگشتر اورده اند . به دیگر یقولش را داده اند . بله دخرت اشزده صنیع الملک با یکی از 

دولتمردان معروف زادواج کرده بود . وقتی این خبر را به من دادند برای یک لحظه خوشحال شدم ولی چه فایده . 

برای رسیدن به خواسته دلم نداشتم جای خوشحالی وجود نداشت تا اینکه دوباره وقتی تمام درها بسته بود و راهی 

خاله فرنگیس دختر همسایه دیوار به دیوار خانه اش را زیر سر گرفت . این با بدون اطالع من همه چارد و چاقچور 

بود از  مقبول و محسنیکردند و رفتند خواستگاری چه بیا و برویی بود مادرم دختر را پسندیده بود به چشمش دختر 

ان دخترهای پنجه افتابی و افتاب ندیده . یک ماه زا این ماجرا گذشت و قرار و مدارها گذاشتهشد . فقط مانده بود که 

حرفهای اخر را بزنند که سر کله خان دایی پیدا شد ردست سه روز بعد زا عروس یافاق از همان نگاه اول فهمیدم که 

پر از درد و شکایت بود از او می نالید .پی شمادرم همه چیز را بازگو کرد از حماقتی  خیلی ناراحت است چشمهایش

که یم خواستی به خرج دهی صحبتکرد . از او خواست برای مدتی تو را در خانه اش نگهداری کند یک مرتبه مادرم 

 از جا پرید . 

تخم چشم او را می پذیرم ولی با قر و نه خان داداش اصال حرفش را نزن اگر دخترت دختر نجیبی بود روی  -

اطوارای که او دارد تیو این خانه جایش نیست توی این خانه کلفت و نوکر جوان زندیگ می کنند این بنده خداها مثل 

 دیوار چشم و گوش بسته هستند وقتی دختر تو را ببینند می ترسم هوایی شوند .

ید من از شما تعجب می کنم همچین حرف یم زنی اگ ر به اعتراض گفتم : خانم جان چرا بهانه یم اور -

 غریبه یا اینجا باشد فکر می کند پروین دختر ... استغفرا...

خان دایی گفت : حرف شما ردست خان باجی ولی نقل پذیرفته شدن پروین نیست ما می توانستیم او را به  -

 خواهد که چند روز زیر سایه شا تربیت شود . فرانسه ببریم یا نزد کس دیگری باشد مساله این است که دلم می

خانم جانم گفت : نمی دانم خان داداش هر کی را یم خواهی بیاور تیو این خانه فقط دخترت را نیاور اصال  -

دیواری کوتاه تر زا ما پیدا نکردی که یم خواهی سر ما خراب شوی . چه یم دانم خانه فرنگیس خانم . حداقل او یم 

 تحمل کند . تواند او را

ابتدا مادرم امتناع می کرد و زیر بار نیم رفت . نمی خواست تو را ببیند ولی خان دایی التماس کرد . تضرع  -

کرد و نجات دخترش را در این دانست که شاید شرایط و محیط این خانه در دخترش تاثیر بگذارد . عاقبت پذیرفت 

ند و تو هیچ گونه اختیاری از خود نداشته باشی حتی خارج زا خانه موقع به شرط اینکه سر پرستی تو را به ما واگذار ک

 خداحافظی و برقه خان دایی رو به من کرد . دستی به شانه هایم زد و با لبخندی گفت :

صولت تو تنها کسی هستی که یم توانی دخترم را زا این منجالب بیرون بکشی . اگر فکر می کنی کاری را  -

اده ام سختگیری که من نکرده ام تو ازادی تا جایی که سرش به سنگ بخورد سخت بگیری دخترم کهخ من انجام ند

 را سپردم دست تو از هیچ وظیفه ای در حق او کوتاهی نکن .

 {394ص  -395}ص  -

 بعد از رفتن خان دایی مادرم نگاهی به من انداخت و گفت :  -
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د و دبه رد اوری نکنه فیلت یاد هندوستان بکنه پسر جان ما قول نکند دختره یم اید اینجا تیو گلویت گیر کن -

 و قرار گذاشتیم ها .

بیچاره گمان می کرد اگر تو بیایی دست و پای من گیر است غیر ممکن است نامردی کنم قول و قرار این  -

ال خودم را نفهمیدم رد یک ماه راه بهم بزنم اما ناگهان زخمی که فکر یم کردم ردمان شده است سر باز کرد دیگر ح

 خانه بنای ناسازگاری گذاشتم و گفتم که من زن نمی خواهم مادرم گفت :

خودت را بکشی باید این دختر را بگیری نیم توانیم ابروی دختتر مردم ار ببریم . مگر دختر مردم لباس  -

 است که هر ساعت برایش تصمیمی بگیری یا گربه است که ره روز یک جور برقصانی ؟

 گفتم : -

من پروین را یم خواهم نه هیچ کس دیگر را خودتان رفتید پسنیدد خودتان هم قول و قرار هاتون پس  -

 بدهید .

 ما انگشتر برداه ایم . -

 نمی دانم مرغ من یک پا دارد . -

به باغ عروس ان موقع حتی ناله و نفرین های ماردم هیچ اهمیت نداشت . به حالت قهر از خانه بیرون زدم و  -

رفتم . هیچ کس نمی دانست من رد باغ هستم غیر از اقا خان که گایه اوقات به من سر می زد و خبرهیا خانه را برایم 

می اورد . مدتی انجا ماندم انقدر صبر کردم تا باالخره ماردم منصرف شد . پیغام فرستاد دیگر به خواستگاری هیچ 

ا خیال راحت به خانه برگشتم و این زمانی بود که تو نیز به خانه ما امده بودی . دختری نیم روم به خانه برگرد و من ب

نمی دانی از خوشحالی انگار دنیا را به من داده بودند . انگار سلطان پیروزمندی بودم که قلمرو مورد عالقه اش را به 

در استانه به دست اوردن ان بودم . دست اورده بودو . انگار فقط یک چیز در دنیا کم داشتم و حاال با تمام قدرت 

قدرتی که باالی ان چقدر عذاب کشیدم وچقدر صبر کردم اما تو تا خره خره در منجالب بیهودگی فرو رفته بودی . 

کوزه ای که زا اب و گل رد امده بود و دیگر قابلیت انعطاف پذیری نداشت . تازه عشق من نسبت به تو یک طرفه و 

یک سرش به میخ بسته و سر دیگر شدر هوا ازاد بوود و من هیچ امیدی به عالقه تو نداشتم . مانند طنابی بود فقط 

مکن بود وقتی از عشق من با خبر شوی حیرت زده شوی . البته حق با تو بود . چطور کس ی می تواند به فردی دل 

طرف دیگر بیم ان را داشتم اگر بسپارد در حالی که هیچ خاطره خوشی زا طرف مقابل ندارد ؟ های ... های ... از 

مادرم بفهمد تو نه به دین اسالم و نه به دین مسیحیت هستی و دنباله رو مساله کشف حجاب هستی چه جوابی به او 

یم دادم ؟ چه عکس العملی خواهد داشت ؟ هر می ا زمشکالت مرا احاطه کرده بود باید هر چه زودتر دست به کار 

م سوق می دادم اگر یم خواستم با نرمی و مالیمت با تو رفتار یم کردم اگر یم خواستم یم شدم و اول تو را به اسال

عشق و محبت خود را به تو نشان بدهم ممکن بود حتی رد پای زمان هم به تو برسم . پس بیش از این تاخیر جایز 

قط مظلومی شالق کوبیدم که فنبود به همین علت تو را محبوبم را تحت فشار گذاشتم . دائم ایراد گرفتم . بر تن 

بتوانم به مقصودم برسم . هر چند شاید فکر کنی من مغرور ترین و خود خواه ترین ادم هستم اما نتیجه اش خوب 

بود . با سختگیرهایم کم کم به هدفم رسیدم اما بدترین زمان برایم موقعی بود که مادرم موضوع را فهمید و از کل 

اه و ناله های او بود و زا طرف دیگر از اینکه می دیدم تو غمگینی و دیگر ان دختر  جریانئ مطلع شد . از یک طرف

بشاش نیستی . گل من سخت رد برگهای پریده خود فرو رفته بود و دیگر امید و تسلی در زندیگ نداشت اما باالخزه 

زا تصمیم تو خوشحال شد . امتحانهای من نتیجه داد و تو به میل خودت مسلمان شدی . دیدی که چقدر خانم جانم 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – شازدهعشق 

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

 

2 0 6  

 

چقدرذقربان صدقه ات رفت و بعد زا ان همه مخالفت بدون اینکه من صحبت ازدواج با تو را بازگو کنم خودش گفت 

 پروین تاج سر من است نگران نباش راضیش می کنم . ج.ری با او حرف یم زنم که به قضیه پی ببرد.

ردن تو یم خواهی سر مساله ای کوچک که کوچکترین حاال بعد زا ان همه تالش و رنج و خون دل خو -

ارزشی برایم ندارد به همه چیز پشت پا بزنم از صحنه زندگیم خود را کنار بکشی پروین ! پروین باور کن من تو را 

بیش زا انکه می پنداری دوست دارم . تو اشتباه یم کنی نباید دستخوش ائهام و گذشته خود بشوی . این افکار پوچ و 

هوده را زا سرت دور کن و بیرون بریز .چیزی که برای تو اهمیت دارد و غول بی شاخ و دمی شده است و زمانی با بی

ان درگیر بوده یا برای من اصال اهمیت ندارد . پاکی و صفای باطن تو اکندن غفلتهای گذشته را پوشانده . پروین تو 

مام وجود می پرستم و به ان ایمان دارم و بر همه چیز و همه باید بداین محبتی که رد دل من اشیانه کرده است با ت

 کس ترجیح یم دهم .

صولت ساکت شد . و دیگر حرفی نزد . رفتار ارمش قوت قلبم شد و دلداریهایش دردم را کمی تسال داد .  -

م کرد . طوری قانعم کرد که می توانم همه چیز را فراموش کنم . ان ترس و هراس را زا وجودم زدودم . امیدوار

صحبت کرد که فهمیدم او یم تواند بر نادانی و غفلتههای گذشته من سر پوش بگذارد . چرا من نتوانم همه چیز را 

فراموش کنمو رد کنار این مرد شریف به خوشبختی و سعادت برسم ؟ مردی که هر لحظه دلم به او نزدیک تر یم 

 شد.

شکسته .یکی از نعمتهایی که خداوندن به انسان عنایت فرموده فراموشی باالخره ابی بود که ریخته شده و کاسه یا 

است . نعمتی عظیم که این موجود خاکار می تواند رد بدترین شرایط و عذاب وجدان از ان استفاده کند و به روی 

 تمام خطایش سر پوش بگذارد .

دم و رد چشمانش خیره شدم این بس همانطور که ریو تخت نشسته و به سخنان او گوش می دادم به طرفش چرخی

نیست که دل مهربان باشد باید که دانایی به توانایی بینجامد خوب می دانستم بیش زا یان نباید ادامه بدهم و با مرد 

زندگیم بیگانه رفتار کنم اما نیم دانستم دیگر چه باید بگویم . کالم و ارادهام دیگر قادر نبود که در برابر این مرد 

شتنی به صدا رد اید . دستش را رگفتم و خم شدم و او را بوسیدم سپس با انگشت اشکهایش را زا روی دوست دا

گونه اش پاک کردم چشمهای صولت از غرور و نجانت لبریز شد و دوباره به رویم لبخند زد دستش را با مهربانی 

 روی دستم گذاشت .

 پروین من .

وسر روی شانه اش گذاشتم و قول دادم دیگر هیچ وقت تداعی از گذشته جای هیچ گکالمی نبود مرا در اغوش کشید 

تلخ خود نداشته باشم هیچ وقت هم نه او گذشته ام را بر من سر کوفت زد نه من یاداوری از خاطرات تلخ گذاشته ام 

ه ت تلخم را بداشتم تا این زمان که ستودهخانم از من خواستند با قولی که به صولت داده بودم خیال داشتم خاطرا

 گور ببرم .

من گذشته شوم خود را فراموش کردم زیرا این گذشته تا مدتی باور من بودند و اگر انها را در وجودم نمی کشتم انها 

مرا خرد یم کردند بله من غرور خفه شده بودم در انچه اقا بزرگ بایم ارث گذاشته بودخود را گم کرده بودم . زرق 

فریفته بود . درست یم گویند که ثروت بالی جان ادمی است اما خدا را شکر قبل از اینکه و برق دنیا چشمانم را 

بخواهم با کشتی سکان شکسته ام با گنج نهفتهی که داشتم به قعر دریا بروم قبل از اینکه ریشه ام بخشکد و پژمرده 
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ودم هوسی بی زمان و زودگذر بود که شوم نجات یافتم . من معنی و مفهوم عشق را درک نکرده بودم . انچه شناخته ب

 شاید خیلی ها را در طول تارخ مجنون کرده بود .

تمام روزنهای امیدی که در وجود من بارز شد مدیون صولت هستم به یاد غیرت و مردانگی او که مرا از سراشیب تند 

وشت تند کد و هست نیست زندگی از بی بند و باری نجات داد و پاهای سستم را در موجهای پر تالطم این سرن

هویتم را نجات دا و به امید زندگی رام و رینم در سایه و که هر روز از قبل صمیمی تر می شد هر لحظه خدارا شکر 

 گذار بودم .

زندگی ما اغاز شد قرار شد برای شروع زندگی تازه در دهکده کن در خانه پر شکوه اقا بزرگ جایگزین شویم . خانه 

سل چرخسده بود . و حاال رد دستان ما اداره می شد . اداره داخلی خانه به دست من افتاد و صولت ای که نسل به ن

عالوه بر سر پرستی اموال خود سر پرستی اموال مرا نیز به دست گرفت . او که همیشه سرش شلوغ بود حاال با تقبل 

کارهایش بود . رد کارهایش سیاست و اموال مرا نیز به دست گرفت . هشت نه تا مباشر داشت . همیشه در گیر 

 تدبیر داشت . هسچ وقت صحبت کار را به خانه نیم اورد مگر اینکه احتیاجی به نظر خواهی جدی داشته باشد . 

بعد زا یک سال و اندی ما صاحب یک دختر شدیم به نام صبا . زندیگ ما شیرین بود شیرین تر شد . ولی نکشید که 

دنیا امد . زندیگ شیرین ما بدون هیچ ماللی روی غلتک می چرخید زندگی پر از ظور و فرزند بعدی ما انیس به 

هیجان زندیگ ارام و صمیمی زندیگ که تو خراب نیز تصور ان بایم ممکن نبود اما انگار شب های بلند زندگی ما 

و هیجان ادامه داشته چندان طول نکشید ستاره هستی ام زود بی فروغ شد . انگار سر نوشت نمی خواست این شور 

باشد . خوشبختی ما پایدار بماند انگار بر پیشانیم تقدیر تلخی مهرخورده بوود زندیگ ما که بدون هیچ دغدغه و 

ماللی بود حاال دستخوش تصمیمات سیاسی دولت شده بود . قانون تصویب شد که بدون دلیل مقرر شد امالک را به 

د قانونی که زندگی ما را در هم ریخت و البته این خود بهانه ای بود برای نفع دولت و شخص اول کشور به زوربگیرن

تضیف شاهزاده های قدیمی و برداشتن انها مالکان زمین در مقابل این قانون ظاهری ایستادند و ان را بیهوده دانستند 

کرد و روی زمین انگشت می . اربابها و زمینداران بزرگ اعتراض کردند و لی هیچ سودی نبخشید . شاه اگر اراده می 

گذاشت تصاحب نیز یکی زا همین زمینداران بود . به خار اینکه زمینهایش را به دولت نبخشد چه پرونده های قطوری 

برایش درست کردند و او را در زندان انداختند . بیهوده بایش جرم تراشیدند . شازده من سخت ترین روزهای را در 

تن به حرف زور بدهد و هر حرف غیر منطقی را قبول و تحمل کند . او یم گفت : جان  زندان گذراند ولی حاضر نبود

مرا در اوردند من امالکم را نیم دهم . البته فقط صولت نبود که یان نقطه نظر را داشت تقریبا همه زمین دارها مخالف 

را پشت پنجره اهنین زندان ببینم رنگ  بودند . من و بچه ها تنها برای یک بار ان هم با دادن کلی رشوه توانستیم او

مرگ روی صورتش موج می زد انگار شبحی شده بود کشیده و بلندتر . شکسته شده بود پوستی شده بود نشسته بر 

استخوان رگهای گردنش بی حال و ب یخون از پوست بیرون زده بود . یکی از دندانهای نیشش را شکسته بودند . 

چشمان میشی اش ه دقیقه ها می نشستم ببینم چند رنگ دارد حاال از ضعف مثل فرفره  پای چشمهایش تو رفته بود .

دور خودش می چرخید . دستهای نحیفش را زا پشت میله ها در اورد . دستش را رگفتم باور نداشتم دستهای پر 

اینکه یک لحظه ما قدرت او باشد . صولت بچه ها را بوسید . طوری نگاه می کرد انگار داشت وصیت می کرد برای 

تنها باشیم به یکی از نگهبانها انگشتر نگین الماسیکه عمه خانم شب ازدواجمان به انگشتم کرده بود رشوه دادم تا 

بگذارد ما برای لحظه ای کوتاه تنها باشم . این لحظه حیت به کوتاهی یک اه نبود . به کوتاهی یک نگاه گذرا . با 

 لبخندی مهربان به من نگریست .
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پروین بچه ها را سپردم دست تو . نگذار کمبود محبت پدری را بچشند . تنها امید من به تو ست . نگذار  -

مادرم غصه بخورد . من تنها عصای دستش بودم حاال بدون من کمرش تا می شود تا زمانی که الزم است زیر بال و 

 پرش را بگیر نگذار احساس تنهایی کند . 

ینطوری حرف نزن . مگر دایر وصی تیم نی . اینج.ری با من حرف نزن . به امید خدا چشم صولت ترا خدا ا -

 بر می گردی خانه .

 اصرار کردم التماس کردم گریه کردم از حقمان بگذرد و زمینها و امالکمان را بدهد گتم :

 بگذر زا یان امالک مگر چقدر یم خواهیم بخوریم غرور بیجا به خرج نده .

 ست زیر بار نرفتن است .این غرور نی

سپس دو میر غضب امدند او را به بدترین وضع کشان کشان روی زمین زا مقابل دیدگان وحشت زده و حیرت زده 

 ام دور ش کردند . 

باالخره افتاب حیات کوتاه او بعد از دو سال حبس در زندانهای فجیع و مرعوب رضا خانی به علت ایستادن برای 

چه برای صوات ارزش داشت به علت نامعلومی خاموش شد . و پرونده او جزء یکی از بدترین گرفتن حق خود و ان

سیاست ها و مخالفان شاه و دولت جا زدند و رد بوق و کرنا دمیدند تا جایی که دیگران ما را به چشم وطن فروش 

 نگاه می کردند. 

و صوقی . افاق با تنها پسرش انوش و فروغ با یک روز عصر بود خواهران صولت ناهید با سه دخترش ساقی و ساغر 

دوقلوهایش کاوه و کسری و عمه خانم با حالتی غمزده و مشکی پوش پا به داخل خانه ما گذاشتند عمه خانم تکیه بر 

شانه شوهر افاق راه یم رفت . از باالی ایوان رد حایل که انیس رد بغلم بود به پیشوازشان رفتم تعجب کردم چرا این 

روز ان هم بدون اطالع و چرا همه اشفته و پریشانند ؟ چرا لباس سیاه پوشده اند ؟ این رنگ سیاه نشانه چه بود  موقع

 ؟ چه معنایی می توانست داشته باشد ؟ تنها چیزی که زا یان نشانه از این رنگ سیاه باورم نمی شد مرگ بود .

بل چشمان پف کرده انها که ساکت زا بدو ورود ایستاده فروغ انیس را از بغلم گرفت لبخندی زا ترس زدم و رد مقا

 بودند و نگاهم می رکدند پرسیدم :

 خدا بد ندهد چی شده این موقع روز تشریف اورده اید ؟

 که ناگهان ناهید مثل بمب منفجر شد و به رفم دوید و مرا در اغوش کشید و به ضجه و گریه گفت :

 خان داداش خان داداشم پروین جان. -

 چی شده ناهید ! نصف جان شدم دختر . -

 وای خان داداشم از دست رفت . -

 ترا خدا یکی چیزی بگه من بفهمم چی شده. چه خبر شده . -

 ناگهان ساقی از روی بچگی و تر ساز جیغ و دادهای مادرش گفت : -

 خان دایی مرده . -

 اره ؟ مرده !خان دایی مگه یم ود . اخه چرا نه !اره ناهید ؟ -

ناهید ساکت شد ا ز خودم جدایش کردم به طرف عمه خانم دویدم او میان بازوان شوهر افاق عاجز و ناتوان  -

مانده بود . به طرف افاق به طرف فروغ . به جانب همه دویدم اما زا هیچکدام جوابی نشنیدم به سوی ساقی امدم 

 دخترک گریه می کرد و با نگاههای دیوانه وار می گفت :
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 مامان من می گه دایی رفت ان باال پیش فرشته ها دایی دیگه پیش ما نیست زن دایی ؟ -

قلبم سوخت انگار میخی داغی بر ان کشیده باشد . خفگی بر گلویم چنگ زد از شدت سستی دیگر نفهمیدم . نمی 

ی باز یک خواب بدون میل . دانم چی شد که خود را در پنجدری یافتم . بو.ی کاه و گل را حس کردم . بوی گالب ول

ناگهان از جیغ و داد اطرافیانم به هوش امد م چی شده ؟ اطرافم چه یم گذشت ؟ اینها با وحشتشان چه چیزی را یم 

خواستند فریاد کنند . یکی عمه خانم را باد می زد عمه خانم تا جایی که صدایش اوج گرفت صدایش را بلند کرده 

کرد و دخترها وای وای می کردند و موی می کندند . ناهید عین دیوانه ها ارام و قرار بود و نام صولت را تکرار یم 

نداشت . روی زمین و اسمان بود زا شدت ناراحتی مثل اسپند روی اتش بود . فروغ و افاق گریه می کردند اما 

ل مرده های رنگ و رو باخته صدایشان شنیده نیم شد . شوهر افاق انگار فراموش کرده بود در این دنیا وجود دارد مث

به دیوار تکیه داده بود و با سکوت فریاد می کشید . نگاهی به صبا و انیس انداختم طفل معصوم ها ب یخبر زا دنیا و 

حوادث شوم ان در خواب عصر گاهی بودند و فروغ انها را با گوشه چارد باد می زد. و غریبانه به این دو طفل معصوم 

تمام این صحنه ها را به خواب می دیدم و منتظر بودم زا خواب بیدار شوم انگار زبان نداشتم که می نگریست . انگار 

مانند انها شیون بکشم مانده و در مانده ناگهان بودن خبر یک نوع شوک به بدنم وارد کرده بود . همه چیز غیر 

ل تزریق کردند دو روز پشت در شهربانی منتظره بود غیر منتظره تر از ان دو روز عذابی بود که به من و همه فامی

ماندیم که حداقل جسد صولت را تحویلمان بدهند قبول نکردند . چقدر دوندگی چقدر خواهش و تمنا . چقدر پیش 

کس و ناکس رو انداختیم . وقتی تالش و جدیت ما را دیدند وقتی کثرت جمعیت را پشت در شهربانی دیدند وقتی 

ل سیاهشان امد از طرف شهربانی تصمیم گرفتند بدون هیچ تشریفاتی پیکر او را در سماجت را دیدند رقتی به د

ارامگاه خانوادگیش به خاک بسپارند تازه دسته یا از پاسبان هم با ما راهی گورستان شدند که مبادا جنجایل به پا شود 

شان داند اثار شکنجه و گرسنگی روی انگار از مرده او هم به اندازه زنده اش ترس داشتند هنگامی که جسد را به ما ن

بدنش بیداد می کرد صولت به پهاو خوابیده بود استخوانهای قفس سینه اش به راحتی شمرده می شد . تکه ای از 

موهایش روی پیشانی ریخته و سرش روی شانه خموده بود او را در تکه پارچه کثیف و کهنه پیچیده بودند . پنداری 

ی قواره بستر ی نرم و ارام یافته بود که اینچنین فارغ زا هیاهو ی گیتی رد خوابی ارام خفته میان این تابوت زشت و ب

بود چهره اش ارام بود سبک ارام و خاموش انگار که اصال رنگ دنیا را به چشم ندیده بود . عمه خانم لحظه ای گنگ 

ت رد سکوت در امیخت سکوت و با درد صولت را نگریست .سپس خم شد و روی بر صورت صولت گذاشت . سکو

عمه خانم در مهر مادرانه اش و سکوت دیگران از زجر و تالم و سکوت بی اعتنا و خفه من از روی ناباوری . ازاینکه 

 این حقیقت بود یا نمایش خواب بود یا رویا .

 روی جسد صولت با اینکه مقرر شده بود که یهچ گونه زاری و شیون وجود نداشته باشد یک لحظه متوجه شدم همه

افتاده اند و دیگر حال خود را نمی فهمند . پاسبانها ابتدا خواستند هجوم بیاورند و اوردند ولی فشار هیکلها و هجوم 

عزاداران بیش از حد بود و انها به ناچار جزعقب نشینی چاره یا نداشتند . رد ان لحظه هیچ کس نبود که به من امید 

چنگال غم می نالیدم دل ارامی بدهد تسکین بدهد همه صولت صولت می کردند و من به بدهد و من بی پناه را که رد 

دیوار تکیه داده بودم و تنها یم نالیدم گوری تنگ اماده بود تاریک و سیاه وقتی او را به خاک می سپردند سرم را 

همهمه و هجوم !فریاد و  برگرداندم نمی خواستم ببینم شازده مرا گور می خواهد ببلعد طاقت دیدنش را نداشتم

شیون همه سعی می کردند گوشه یا زا کفن را بگیرند و صداها به ندای انا اهلل و انا الیه راجعون بلند و هنگامی که 
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خاکر بر روی او می ریختند ارزو کردم کاش خاک بودم ریگی بی ارزش همبستر خاک و هم اغوش او . ولی نه من 

 !خاک بودم و نه خواسته ام شدنی 

افسوس گورگن ها بیل را به عالمت تمام شدن کار به دوش انداختند وکنار گوری دیگر رفتند نگاهشان کردم چقدر 

این جماعت بی رحم و بی تفاوتند چطور دلشان امد ؟ خدایا پیش رویم چیزی جز تل خاک انباشته نبود بله هیچ نبود 

ون شکارچی حریص در پنجه اهیش می فشرد باید کایر همه چیز را خاک شکار کرده بود و چه اسان محبوب مرا چ

می کردم برای رهایی صید بی گناهم از دستان مسخر شریرش پنجه رد پنجه خاک افکندم برای مبارزه برای پس 

گرفتن گوهری که نگن خود کرده بود اما خاک و زور و توانش بیشتر زا ممن بود و هیچ گاه نگذاشت دستم به او 

بار صدایش کردم و به او گفتم انجا چه یم خواهد ایا منصفانه است مرا تنها بگذارد ؟ ایارسمی برسد . حتی چند 

 عاشقی همین بود ؟

ان زمان هیچ کس غیر زا پدرم نتوانسته مرا پناه دهد به اغوشش پناه بردم سرم را ریو سینه اش گذاشتم بوی صولت 

لداری می داد و به ارامش می خواند. اما چه سود که هر را می داد بوی اشنا حسی نزدیک گویی نفس گرمش مرا د

چه اشک می ریختم ناارامت می شدم نبود او که بزرگترین حادثه زندگیم بود نمی خواستم باور کنم . باور نداشتم که 

م . تاو را برای همیشه می خواهم زا دست بدهم بیقرار و پریشان به سینه پردم می کوبیدم و صولت را زا او یم خواس

از او که اگاهانه مرا به صوات سپرده بود و الحق شاهزاده من مرید بود از تبار بزرگان . پدرم در مانده شده بود و 

راهی تداشت کاری نمی توانست بکند تنها سینه اش را سپر مشت هایم کرده بود و گاه بوسه ای بر پیشانیم می زد . 

 رده ایم .او هم یم دانست چه گوهر عظیمی را به خاک سپ

@@ 

بله او رفته بود و مرا تنها گذاشته بود او رفته بود و من تنها مانده بودم بدون او . بعد زا مرگش از دنیای فانی چه می 

خواستم ؟ به چه هدفی می خواستم زنده باشم ؟کار هر روز م رفتن به ارامگاه او شده بود ساعتها کنار ارمگاه او می 

جه یم زدم انگار قلبم در درون این ارامگاه می تپید و زندگی بدون این قلب ادامه نیافتنی نشستم و گریه می کردم ض

بود . انقدر اشک می ریختم و فریاد می کشیدم تا ارام شوم شبیه دیوانه ای شده بودم به یک جا زل می زدم و 

م می دادند ولی پند و نصیحت فراموش می کردم کجا هستم . مادر و پدرم دلداریم می دادند حتی عمه خانم تسکین

انها یک دلداری و تسکین انی وبد . وصیت صولت نسبت به مادرش را فراموش کرده بودم . بیچاره عمه خانم زا غصه 

مرگ صولت موجودی شده بود بدون روح . زنده یا که به ظاهر زنده بود و هر نفسی می کشید بدتر از هر غم و غصه 

 دنیا بود .

و خاطره ها باقی می ماند خیلی دیر تر حقیقت مرگ او را پذیرفتم و به خود باوراندم .چشمانم بتدریج  همیشه تنها یاد

واقعیت تلخ را پذیرفتند یعنی یکی زا موهبتهای الهی فراموشی است که خواه ناخواه شامل همه انسانها می شود 

 اشک چشمانم را تاراج می کند .همیشه به یاد خوبی ها و غیرت و جوانمردی او که یم افتم دریای از 

بانو پروین السادات نفسی کشدار زا سینه رها رکد و خاموش شد ولی اشک مثل مرواریدی درشت روی پوست پر 

چین و چروکش جای می گیرد دستهای بی جانش تکه کاغذهیا کهنه را رها رکد و کاغذهای روی زمین پخش شدند . 

دن این سر گذشت دستی به کمر او گرفت و سرش را روی شانه نحیف او قرار خانم جوان با چهره ای افسرده زا شنی

داد . از جایم بلند می شوم تا رگیه انها را نظاره رگ نباشم . زا روی زمین کاغذها و عکس ها را جمع می کنم نگاهی 
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می توانست در به عکس شمس می اندازم در مقام زیبایی و اراستگی واقعا یک مرد منحصر به فرد بود . مرید 

 رویاهای خیلی از خانم ها جایگاه مناسبی داشته باشد .

لب پنجره می ایستم و محو تماشای بیرون محو سادگی این پایک این یب االیشی می شوم می اندیشم به زندگی و 

 سرنوشت او.

 خانم جوان سر از شانه او بر یم دارد و دستهایش را می گیرد و می گوید :

 باید استراحت کنید شما نباید بیش از این به خودتان عذاب بدهید .حاال دیگر  -

 بانوی دل شکسته لبخندی زا روی صمیمیت می زند و یم گوید :

نه عزیزم رد عذاب نیستم تازه احساس راحتی می کنم احساس سبکی ببخشید مارد جان بیش از حد حرف  -

و کنترل خودش را زا دست می دهد اما امیدوارم که ستوده  زدم معموال انسان که پیر می شود زیاد حرف می زدند

 خانم پاسخ سوالهای مجهول خود را رگفته باشند .

 سری به عالمت رضایت تکان می دهم . -

 بیشتر از انکه می خواستم و فکر می کردم. جواب گرفتم واقعا خسته نباشید . -

 می گوید .: لبخند معصومانه ای می زدند و با مهربان و مالیمت -

 در مانده نباشی دخترم خسته که نیستم هیچ از دیدار شما شاد و مسرور شدم . -

برایش توفیق و عمر طوالنی ارزو می کنم من و خانم جوان او را تنها می گذاریم و از ساختمان کوچک  -

ا را رد اسمان ابی می دواند بیرون یم اییم . خانم جوان رد حین قدم زدن از ساختمان کوچک تا ساختمان اصلی چشمه

. کیم مکث می کند . انگار او هم مجذوب گفته های بانو شده است .چشم از اسمان می گیرد و می وید : نمی دانستم 

مادر بزرگ زندیگ غم انگیزی داشته است . شاید اگر شما به اینجا نمی امدید هیچ وقت او از زندگی گذشته خود 

ف است به ندرت حرفی از گذشته خود می زند . گاهی اوقات درباره پدربزرگ حرفی نمی زد . معموال کم حر

چیزهایی می گوید ولی نه تا این حد . حاال که در ذهنم شخصیت پرد بزرگم را تجسم یم کنم فکر می کنم فداکاری 

 او در راه اصالح مادر بزرگ و منصرف کردن او از عشق بی معنیش قابل ستایش بوده است .

ندیگ و سرنوشت انها واقععا در من هم تاثیر گذاشت . دیشب مدام چشم به اسمان داشتم کی صبح بله ز -

 می شود تا بتوانم با خانواده خانم بزرگ دیداری داشته باشم اما انگار از اقبال بلند من .

تظار نداشتید حرفم را قطع می کند و یم گوید : بله زا حاالت و حرکات شما از بدو ورود متوجه شدم که ان -

 ایشان در قید حیات باشند .

هر دو ساکت می شویم . مدتی سکوت . اهی می کشد و سکوت را می شکند و دنباله سخنانش ادامه می  -

 دهد : 

واقعا عشق چیز عجیب و غریبی است وقیت فکرش را می کنم عشق چیست ؟ به جایی نمی رسم به نظرم  -

رین تر می وشد که با درد و رنج همراه باشد و جنون وقتی حاصل می شود که عشق وقتی معنی پیدا می کند یا شی

 چشم و گوش ادمی بسته باشد .

بله کامال درست است وقتی که عفریتی از زشتی و پلیدی خود را به نام عشق و محبت جا می زند تا مدتها  -

دن رد جایگاه عشق نیست و به ناچار با نیت می تواند چهره منفورش را پشت الفاظ پنهان کند ولی پلیدی را پای مان
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شومش به خرابی ابادیها می پردازد و در مدتی نه چندان طوالنی می تواند تمام هستی را ب یمفهوم و به تلی از ویرانی 

 بدل سازد .

م ی نزدیک ساختمان اصلی از حرکت می ایستم خانم جوان دستش راب ه عنوان تعارف دراز می کند امتناع می کنم و

 گویم :

 باشد برای موقع مناسب .  -

 خواهش می کنم بمانید خانم بزرگ خوشحال خواهند شد . -

نه بگذارید ایشان استراحت کنند . چند ساعتی به ارامش و سکوت احتیاج دارند . باز به زودی به خدمت  -

 ایشان خواهم رسید مشتاق دیدار تازه .

 باز تشریف می اورید .هر جور میل شماست اما قول بدهید  -

 حتما  -

خانم جوان مرا تا دم رد خانه مشایعت می ند از صندوق اتو مبیل چمدان رنگ و رو رفته را بیرون یم اورم . همراه با  

نامه کوتاهی که پدرم بای اقای شیرازییان داده به دست او یم دهم . سوار اتو مبیل می شوم و از او و از این خانه 

کنم او دستی تکان می دهد لبخندی می زنم و اتو مبیل را به سوی خانه سهیال . خواهرم پیش می رانم  خداحافظی می

و در این اندیشه صندوق بهانه ای بیش نبود جز اندوخته تجربه ای که ره چه تجربه شود باز منتهی می شود به این 

یرد ؟ عشق به خداوند که ابدیست و همیشه سوال واقعا عشق چیست ؟ معنی واقعی این کلمه زا کجا سر چشمه می گ

جاودان است و نیازمان به او ما را وادار می کند به خاطر االفش در هز زمان و هر مکان باشیم در برابر او سجده کنیم 

زیرا ما قسمتی زا ان وجود اعظم هستیم عشقی که شایان وصف است اما وصف نشدنی است و ما عاجز تر از انیم که 

ین عشق را به قلب و قلم بکشیم و یا عشقی که عاشقی توانا تر از ما در وجودمان نهاده است تا بشر به وسیله بتوانیم ا

ان تکامل حیات برسد . ایا این محبت الهی ایا این هدیه مورد تقدس تنها به اندازه یک لحظه بوئیدن گل ارزش دارد 

 ؟ واقعا ... عشق مفهوم عجیب و غریبی دارد !

 پایان

 

 

 پايان

 » رمان سراکتابخانه مجازی  «

رمان های ايرانی و  بهترينبرای دانلود جديد ترين و 

 مراجعه کنید رمانسراخارجی به 


