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   شرح طرح روي جلد

قزل "كه درنزديكي ميانه و برروي رودخانه  "پل دختر"عكس پلي است به نام  ،تصوير روي جلد
  .تعمير شده است "شاه بيگم "ميالدي به همت بانويي به نام 1517اين پل در سال . اقع استو "اوزن

 افسانه هاي زيادي گفته مي شود اما به نظر مي رسد علت "پل دختر"در مورد وجه تسميه 
هاي  اين پل راه اصلي ارتباطي آذربايجان با استان. بانو باشد كي تعمير پل به همت  ،نامگذاري

اين پل در . اين پل در طول تاريخ اهميت استراتژيك فراوان داشت علت مينبه ه.شرقي تر بود
مين   ،به دليل اهميت استراتژيك) ش. ه  1324( ارا اتفاق مي افتدهمان سال هايي كه داستان س

با وجود . ه استهمچنان كه مي بينيد در اثر اين مين گذاري چشمه اصلي  پل ويران شد. گذاري شد 
  .جفاي روزگار اين پل همچنان استوار ايستاده است

اين  ،تبريز بگذريد-قديم تهران اگر از جاده.  داستان اين پل شباهت عجيبي به داستان سارا دارد 
. پل را در دامنه هاي زيباي قافالنكوه بر فراز رودخانه خيال انگيز قزل اوزن مشاهده خواهيد كرد

البته اتوباني كه اخيرا احداث شده از .(قلعه اي نيز به همين نام بر فراز كوه در كنار آن قرار دارد
.)كنار اين پل نمي گذرد  

هاي قديمي تبريز در سال هاي اخير توسط سازمان ميراث فرهنگي و  در ضمن برخي از خانه
. ه اندتشگتبديل به مكان هاي عمومي مثل موزه يا فرهنگسرا  ،نهادهاي ديگر خريداري شده  

 

 

:منبع عكس روي جلد  

http://www.miyaneh.info/Pages/Gallery/Pol-dokhtar-Miyaneh.htm 

: آدرس وبالگ منجوق  

http://monjoogh.blogspot.com 

 

 

 



 

 

 

 

الهام بخش من در نگارش اين داستان بوده  ،تقديم به همه آنان كه خاطراتشان ويا شخصيتشان
.است



 پيشگفتار
حدود يك  عرضداستان سارا مجموعه داستان هايي است كه  من در وبالگم با نام مستعار منجوق در

در بخش . در خاطرات من و يا نزديكانم دارداين داستان تخيلي است اما ريشه . سال منتشر كرده ام
بخش هايي از تاريخ صد سال ، به اين داستاندر . دنمي آميز همتخيل در وهايي از آن واقعيت 

خته شده كه كمتر مي توان در كتاب هاي فرهنگ و سنن  مردم تبريز پرداقسمت هايي از  گذشته و 
استخوان بندي اين داستان   )خصوص بانوان به(زندگي و دغدغه هاي مردم معمولي . متعارف يافت

و تحول افكار، دغدغه ها و سبك ) سارا(نوشته حاضر داستان زندگي يك زن . را تشكيل مي دهد
.دنبال مي كند زندگي او و خانواده اش را  در طي  قرن گذشته و در پي حوادث مختلف تاريخي   
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اول لصف  
  .)نوشته شده است 87ل در پاييز فصل او(

  سارا )1

حاج ". مالك و كارخانه دارمعروف شهر بود ،تاجر "حاج كاظم آقا "سارا دختر سوم و نورچشمي 
اما با هر . برقرار كرده بود قوي فرزندان بسيار داشت و با تك تك آن ها رابطه  عاطفي "كاظم آقا

و خصوصيات هر كدام از آنها را مي شناخت و  نيازها. كدام از فرزندانش جور ديگري رفتار مي كرد
سارا همه عمر طوالني خود به فرزند . با توجه به انتظاراتي كه از آنها داشت با آنها رفتار مي كرد

حاج "سارا همواره به فرزندان و نوه ها و نتيجه هاي خود از كارهاي . بودن باليد "حاج كاظم آقا"
. ي گفت كه رفتار او با پسرهاو دخترهايش كامال متفاوت بوداز جمله م. تعريف مي كرد "كاظم آقا

پسرهايش را باانضباط شديد بزرگ مي كرد طوري كه در حضورش هميشه دست به سينه و در كنار 
دايم از سر و كول او باال  "حاج كاظم"در مي ايستادند اما چنان كه سارا تعريف مي كرد دخترهاي 

خالصه رفتار او با دخترهايش چندان با رفتار . او بزرگ شدند مي رفتند و در واقع روي زانوهاي
  .مادرش به ظاهرا سارا به پدرش نزديك تر بوده تا. پدرهاي نسل ما تفاوت نداشت

همسران آنها هر دو پسرهاي  .هر دو ازدواج كردند و به خانه بخت رفتند سارا خواهرهاي بزرگ تر
سارا هم از سن نه سالگي از چنين . ر رديف پدر خود ساراچيزي د: تاجران موفق و نامدار شهر بودند

در واقع هر كه از بين تاجران شهر و يا از دوستان قديم كه به تهران . خواستگاران فراوان داشت
. مهاجرت كرده بودند پسري به سن ازدواج داشت با پدر سارا براي خواستگاري صحبت كرده بود

سارا . او باور داشت كه سارا با آنها خوشبخت نمي شود. ه بوداما پدر سارا همه آنها را جواب گفت
حاج كاظم آقا مي دانست . كسي بود كه هر كه را كه دوروبرش بود به چالش فكري فرا مي خواند

 ؛بيشتر مردها از اين كه زني آنها را به چالش فكري بخواند متنفرند و در مقابل پرخاش مي كنند
 !"كم نمي آورند"ند كه مگر آن كه صددر صد مطمئن باش

بعضي وقت ها همسرش به او اعتراض مي كرد . براي همين همه خواستگاران ثروتمند را جواب كرد



حاج كاظم  "!يعني مي گوييد سارا تنها به خاطر اين كه باهوش است بايد در خانه بماند؟":و مي گفت
 "!ش را هم مي رساندخدايي كه هوش را بدهد شوهر !نگران نباشيد! نه":آقا پاسخ مي داد

حاج كاظم آقا از همان هنگام كه اين اخالق سارا را كشف كرد به فكر فردي مناسب براي ازدواج با 
چنين شخصي را هم پيدا كرده . او افتاد كه از نظر هوشي جلوي چالش هاي فكري سارا كم نياورد

 شعورمتحان مي كرد تا ببيند آيا چند سالي بود كه او را ا. "در پياز خوابانده بود"بود و به اصطالح 
به آدم هايش سپرده بود تااو را تحت نظر داشته باشند تا . اداره اموال سارا را خواهد داشت يا نه

اين شخص كه همه امتحان هاي حاج كاظم را با نمره عالي  .خداي ناكرده آلوده به فساد نباشد
صدا مي  "آقا ودود"از خردسالي او را  كه چون سيد بود "ودود "گذرانده بود جواني بود به نام

وقتي آقا ودود هنوز  -پدر آقا ودود تاجر كوچكي بود كه به هنگام شيوع يكي از اپيدمي ها. كردند
حاج كاظم آقا كه به پدر آقا ودود عالقه داشت خانواده . جان خود را از دست داده بود -كوچك بود

حاج كاظم آقا از . اهم كردتا آقا ودود درس بخوانداو را زير بال و پرش گرفت و اين امكان را فر
 اين 

protegeآقا ودود . از آب در نيامده بودند باشعور ها زياد داشت ولي هيچكدام به اندازه آقا ودود
انگليسي و  ,عربي, تركي استانبولي: عالوه به تركي خودمان و فارسي به چهار زبا ن ديگر مسلط بود

او را به عنوان  حاج كاظم آقا . ود سرمايه عظيمي براي او محسوب مي شدزبان داني آقا ود. فرانسه
تمام عيار visionary آقا ودود در اين موقعيت هم در خشيد ويك. مشاور به استخدام خود در آورد

اين كارخانه . اين دو با هم كارخانه حاج كاظم را گسترش دادندو مدرنيزه كردند. از آب در آمد
. ( بيش از نود سال پا برجاست و چند صد كارگر در آن مشغول به كار هستندهنوز پس از گذشت 

دقت كنيد نود سال در كشوري كه در آن به طور متوسط هر سي سال يك بار مصادره اموال صورت 
مي خورند و موسسات علمي عمر مفيد متوسط  "كلنگي"مي گيرد و خانه ها پس از پنج سال مهر 

حاج كاظم آقا به اين مرد بيش از دو چشمان خود !). زمان كمي نيستكمتر از بيست سال دارند 
كارخانه و دارايي هاي خود را به او مي سپرد و با پاي پياده به زيارت نجف اشرف مي . اعتماد داشت

ردانه او را داشت آن به نظر حاج كاظم آقا اگر يك مرد بر روي زمين بود كه لياقت ساراي د. رفت
 .بود مرد جوانمرد بي شك همين 

عروسي مفصل و در هفت شب و هفت روز  .حاج كاظم آقا سارا را به عقد آقا ودود در آورد! القصه



شاعر حاج كاظم شعري طوالني در وصف عروس و داماد و مراسم سرود كه سارا گاه . بر پا شد
از هم حاج كاظم كه نمي خواست آقا ودود پس از ازدواج با دخترش ب. گاهي زير لب زمزمه مي كرد

البته در مورد دختران قبلي اش هم (كارمند و زير دست او باشد جهيزيه اي هنگفت به سارا بخشيد 
پس از اندكي آقا . از آن پس آقا ودود با اين سرمايه مستقال مشغول به كار شد). چنين كرده بود

وچك و حقير ودود كارخانه توليدي پوشاك افتتاح كرد كه اگر چه نسبت به كارخانه پدر خانمش ك
 .بود خيلي خوب سود مي داد وبه سرعت رونق گرفت

 بعدا شد دكتر پرتوي, پسركي كه .فرزندان سارا و آقا ودود يكي پس از ديگري به دنيا آمدند

همان گونه كه حاج كاظم آقا پيش بيني كرده بود آقا . فرزند ارشد سارا و آقا ودود بود ,داستان ما
او را بيشتر   كري سارا خشمگين نمي شد بلكه هوش باالي همسرشودود نه تنها از چالش هاي ف

سابقه  در خانواده آقا ودود تصميم گرفت كاري بكند كه تا به آن حال. مجذوب خود مي كرد
آقا ودود در خانه به سارا درس تجارت و كارخانه داري مي داد تا اگر او از دنيا برود خود . نداشت

حاج كاظم در گوشه . همه دخترهاي حاج كاظم باسواد بودند. بگيردسارا سررشته امور را در دست 
پس از آن . اي ازخانه خود مدرسه اي دخترانه ساخته بود كه تا پنجم ابتدايي در آن تدريس مي شد

سارا هم از اين معلم ها زبان فرانسه و نواختن ويولن . هم براي دخترانش معلم سرخانه مي گرفت
 .اقتصاد به يك زن حتي در مخيله حاج كاظم هم نمي گنجيداما آموزش اصول . آموخت

شهر را به اشغال   همه چيز به شيريني پيش مي رفت تا اين كه جنگ شروع شد و سربازان روسي
 .خود در آوردند

 

  عدن كوچك) 2

جنگ جهاني اول كه . جامعه اي بود به شدت طبقاتي و سنتي ،جامعه اروپا پيش از جنگ جهاني اول
ياد مي شد چارچوب نظام اجتماعي the great warه بين دو جنگ جهاني از آن با عنواندر فاصل

. در اين جنگ مستخدم وارباب دوشادوش هم در يك سنگر جنگيدند. آن روز اروپا را در هم ريخت
وقتي مستخدم در جنگ زخمي شد اين ارباب بود كه او را بر دوش گرفت و از منطقه خطر دور 

اين در .ان ارباب زخمهايش را پانسمان كرد و تا بهبودي كارهايش را انجام دادبعد هم هم. ساخت
طبعا پس از اتمام ! ارباب حتي به سوي مستخدم نگاه هم نمي كرد ،حالي بود كه پيش از شروع جنگ



بازسازي نظام اجتماعي طبقاتي . جنگ وقتي اين دو به خانه بازگشتند هيچ كدام آدم هاي قبلي نبودند
وشايد (اين تغيير ذهنيت خيلي چيزها را دگرگون كرد از جمله . جنگ ديگر امكان پذير نبود قبل از

آرا و نظرات جديد و مدرن طبعا در كتاب هاي آن روز اروپا منعكس . علوم تربيتي را) مهمتر از همه
. كننداز قرار معلوم در آن سالها مردم شهرهاي ايران مي توانستند اين كتاب ها را تهيه . مي شد

كساني كه اهل مطالعه بودند و با زبان فرانسه آشنايي داشتند اين كتاب ها را تهيه و مطالعه مي 
 .كردند و با ايده هاي جديد آشنا مي شدند

چون سارا مادر بود به كتاب ها و نشريات مربوط به علوم . سارا و آقا ودود هر دو از اين دسته بودند
خواندن آنها عقايد نسبتا مدرني در مورد تربيت بچه هايش پيدا تربيتي عالقه زيادي داشت و با 

 "سرجهيزيه اي "كه هم "نسا ءننه "اما در آن سال ها همه كاره خانه سارا زني بود به نام .كرده بود
در نتيجه با اين كه سارا رئيس او محسوب مي شد اما در عمل احترامش  .او بود و هم مادر رضاعي او

بي  "نساء ننه"..بنا به سنت سارا حق نداشت روي حرف نساء ننه حرفي بزند. واجب بود رااسبر 
اما خاري به پاي سارا فرو  ،به واقع حاضر بود خنجر به پاي خودش برود. نهايت به سارا وفادار بود

سارا را شير داده بود و بزرگ كرده بود اما شيفتگي او به سارا از اين رابطه فرا تر  "نساء ننه". نرود
از نظر او سارا تجسم همه چيزهايي بود كه يك زن بايد باشد اما او خود هرگز اين فرصت . مي رفت

داشت كه حاضر نشود به  شعورسارا آن قدر . را پيدا نكرده بود كه به آن گونه شدن حتي فكر كند
ود احترام به عالوه خود حاج كاظم به او گفته ب. هيچ قيمتي چنين همدم وفاداري را از خود برنجاند

  .همان قدر بر او واجب است كه احترام مادر واقعي اش "نساء ننه"

   ".تربيتش از او عزيزتر. بچه ام عزيز "نساء ننه يك زن سنتي بود كه به شدت عقيده داشت 
نساء ننه بچه هاي سارا را به شدت عزيز مي داشت . بود سختگيري شديدتربيت از نظر او به معني 

اما ظاهرا در آن سال هاي پيش ازجنگ چنان به بچه ها . خود معاف نمي دانست "تربيت"اما از 
بچه ها سارا را در آن ! با لذت ياد مي كنندسختگيري هاي نساء ننه نيز خوش گذشته بود كه حتي از 
اگر بچه دايم مادرش  ":اين يكي ديگر از ايده هاي تربيتي نساء ننه بود. سال ها به ندرت مي ديدند

سارا مثل فرشته آبي پينوكيو تنها گاه گاهي در زندگي بچه  ".ند حد وحدود خود را گم مي كندراببي
با آغوشي , هميشه خوشبو و معطر ,صداي آهنگين, سارا با ظاهر هميشه آراسته. ها ظاهر مي شد

تصويري به ياد ماندني در  ،گرم و دستاني لطيف و نوازشگر و جعبه اي پر از خوراكي هاي خوشمزه



  .ذهن بچه هاي خود و بچه هاي خدمتكاران به يادگار مي گذاشت

بچه ها در يك باغ بزرگ شدند با درختاني سربه فلك كشيده و گل هاي زيبا و حوضي بزرگ در 
دور تا دور باغ . وسط كه در آن ماهي هاي قرمز شنا مي كردند و روي آن نيلوفران آبي مي روييدند

. خانه ها كوچك و ساده بودند اما هميشه از تميزي برق مي ز دند. ندخانه هاي خدمتكاران قرار داشت
نماي خارجي اين خانه ها را بوته هاي پيچك مي پوشاند و از پنچره هاي هميشه تميزشان پرده هاي 

دورتا دور آنها متكا گذاشته بودند و . داخل خانه ها هم زيبا بودند. رنگارنگ جلوه اي ديگر داشتند
خدمتكاران سارا با او اين كه تمام . ز متكاها گلدوزي هاي زيبايي خودنمايي مي كردندروي هر كدام ا

روز را زير نگاه هاي سختگيرانه نساء ننه كارمي كردند و عرق مي ريختند اما باز هم ذوق زيبايي 
  .آفريني و شور زندگي به آنها انرژي مي داد كه شب هنگام چنين كارهاي دستي را خلق كنند

آن خانه با پنجره هاي . اغ عمارتي قرار داشت كه خانواده سارا در آن زندگي مي كردندوسط ب
رنگين اوروسي اش و گچبري هاي نفيس و سالن هاي بزرگش از تصاوير به ياد ماندني آن سال ها 

سالن ها با سليقه بي بديل سارا با فرش هاي گرانبهاي تبريز و المپاهاي رنگارنگ روسي . بودند
, سارا در حال نواختن ويولن :تصوير خود سارا بود ،اما به ياد ماندني ترين تصوير. شده بودندتزيين 

سارا در حال سواركاري با موهاي بلند افشانش كه در باد , سارا در حال تمرين درس اخير مادام يلنا
تنها : دودو باالخره تصوير آقا و. سارا با قامت كشيده و سري كه هرگز خم نشد. تكان مي خوردند

آقا جان . وارهاند "تربيت نساء ننه"كسي در آن خانه كه اين اتوريته را داشت كه بچه ها را از دست 
 .آن قدر نرمخو بود كه همين كار را هم با ماليمت انجام مي داد

او در اوقات . خلق و خوي آقا ودود را بيش از هر چيز مي توان از تفريحاتي كه داشت بازشناخت
با دست خود در نيم هكتار از ملكي كه به تازگي خريده بود نهال . باغباني مي كرد فراغت خود

آقا ودود . ظاهرا آن موقع عكاسي خيلي دنگ وفنگ داشت. از ديگر تفريحات او عكاسي بود. كاشت
او مرتب از سارا و بچه . فن عكاسي را ياد گرفت و در گوشه اي از خانه براي خود تاريكخانه ساخت

بعدا نوادگان سارا آلبوم عكس آن دوران را . مي گرفت و آن ها را خود ظاهر مي كرد ها عكس
 .چون گنجي بزرگ عزيز مي داشتند

البته قبل از وقوع جنگ هم اتفاقاتي مي . همان طوري كه گفتم جنگ آرامش اين خانه را از بين برد
اما حاج . شف حجاب بودنمونه آن هم صدور حكم ك. افتاد كه زندگي را بر مردم سخت مي كرد



كاظم و تا حدي آقا ودود آن قدرت و امكان راداشتند كه به نوعي اثرات اين گونه اتفاقات را جبران 
در سال هاي كشف حجاب سارا و خواهرانش با خودروي پدرشان رفت و آمد مي كردند و  .كنند

. و همسر سارا بيرون آمد اما پس از جنگ خيلي چيزها از كنترل پدر. كسي جلوي آنها را نمي گرفت
رفت و آمدهاي . اول از همه سوخت ناياب شد و ديگر امكان آمد و شد با ماشين حاج كاظم نبود

شوفر حاج كاظم مي توانست با كمي چانه زدن و سبيل . سارا در آن سال ها خيلي محدود تر شد
ي كه آن روزها در چرب كردن با آژان هاي مامور كشف حجاب كنار آيد اما مهار سربازان روس

در آن سال ها رفت و آمد سارا محدود شد به حريم امن ! شهر جوالن مي دادند داستان ديگري بود
 .محله ششگالن كه عمال تمام اقوامش در آن ساكن بودند
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اين . افراد مسن دور و بر من در مورد سال هاي جنگ جهاني دوم خاطرات زيادي تعريف مي كنند
از پيرزني كه ازراه شستن رخت مردم امرار معاش مي كرد . اد وضع مالي كامال متفاوتي داشتندافر

نقطه اشتراك همه اين خاطره ها يك چيز . بگير تا كساني چون فرزندان و عروس حاج كاظم
از ضرباتي كه اين جنگ بر پيكره كارخانه ها و صنعت ! نمي دانم از كجا شروع كنم! بدبختي:است

و فرهنگ نسبتا مدرن اما به نيكي بومي شده اي كه به دنبال خود به وجود آورده - آن زمان نوپاي 
شروع كنم؟ ازكالس هاي درسي سخن بگويم كه در زمستان از سوز سرما همه  ،وارد آورد -بود

دانش آموزان كرخت مي شدند ؟ يا از اين كه معلم همين كالس ها جيره هيزم كالس را به خانه مي 
 !يا از قحطي و گرسنگي شروع كنم؟ !يخ نزنند ؟ (literally) شب بچه هايش از سرما برد تا

از نسل هاي ايراني كه خاطره اي از سال هاي پيش از ملي شدن نفت ! يا از خودمان شروع كنم؟
 !مي دانيم؟ "نسل سو خته "از ما كه قحطي نديده ايم و از سر شكم سيري خود را . نداريم

 .از ملي شدن نفت بروز قحطي در ايران پديده چندان دور از انتظاري نبوددر سال هاي پيش 

خانواده هايي مثل خانواده سارا كه استطاعت مالي كافي داشتند سبك زندگي خود را چنان چيده 
اين گونه افراد در خارج از شهر و در آبادي هاي . بودند كه از اين قحطي ها جان سالم به در ببرند

اين كار هم نوعي . مي خريدند كه آذوقه خانواده شان و خدمه خانه را تامين مي كرداطراف امالكي 
آن موقع هم مانند امروز سرمايه گذاري روي ملك آسان ترين و مطمئن ترين (سرمايه گذاري بود 

اما طبقه تجار شهري روي درآمدزايي اين كار . و هم راه نجات از قحطي!) راه سرمايه گذاري بود
كشاورزي قبل ازبه كار گيري روش هاي نوين كشاورزي چندان سود دهي . كردند حساب نمي



نداشت مگر آن كه مالك با توسل به زور و اعمالي وحشيانه بر كشاورز سخت مي گرفت و يا به 
افرادي مثل خانواده سارا عميقا . هنگام قحطي سعي مي كرد تا با احتكار مواد غذايي ثروت بياندوزد 

به عالوه با استفاده از شم اقتصادي قوي خود از راه . اين گونه درآمد ها بركت نداردمعتقد بودند 
براي همين دليلي نداشت خود را به اين گونه . تجارت و كارخانه داري بسي بيشتر سود مي كردند

به به اندازه مايحتاج منزل خود به عنوان حق االجاره دريافت مي كردند و باقي را . كارها آلوده كنند
. اهالي خانه ها تقريبا خودكفا بودند. آذوقه در زير زمين خانه انبار مي شد. كشاورزان وامي گذاشتند

 ...نانشان را خودشان مي پختند و

مديريت امور اين مجموعه عظيم خود كفا و برنامه ريزي آن كار فكري مهم و حياتي اي بود كه از 
ادر و خواهرانش كه همگي باسواد بودند در اين كار سارا و م. وظايف خانم خانه به شمار مي رفت 

 .مديريتي خود مي درخشيدند

اما . سربازان گرسنه شهر را اشغال كردند يكي از اين قحطي ها شروع شد در جنگ جهاني دوم وقتي
خانواده سارا به گونه ديگري ضربه . به دليلي كه گفتم خانواده سارا از اين قحطي در امان بودند

نان كه بر سر كار آمدند با كارخانه داراني چون آقا ودود بر سر مهر نبودند و كارخانه اش آ. ديدند
اين واقعه ضربه روحي شديدي به آقا ودود وارد كرد اما سارا هنوز باورش نشده . را مصادره كردند

خانه مان ان شاءاهللا اين غائله كه ختم شد كار":با خوش خيالي كودكانه خود مدام تكرار مي كرد. بود
 ".همه چيز به روزهاي خوش قبل از جنگ بر مي گردد. را پس مي گيريم

خودمان را  ":روزي آقا ودود خسته و دلشكسته زودتر از هر روز به خانه آمدو خطاب به سارا گفت
 !در شهر قحطي آمده! در اين چهارديواري حبس كرده ايم نمي دانيم در شهر چه خبر است

ظاهرا آنان كه كارخانه ما را غصب كرده اند به . ز به سراغ من آمده بودندكارگران كارخانه امرو
از آن طرف هم يه عده المروت با احتكار . كارگران درست وحسابي و به موقع حقوق نمي دهند

اما متاسفانه . اين ها هم چشم اميدشان را به من دوخته بودند. قيمت مايحتاج مردم را باال برده اند
از وقتي كارخانه را از كفمان در آورده اند دست وبال ما هم . نتوانستم برايشان بكنم من كار زيادي

كمترين مقداري كه اهالي . لطفا پروگرامي براي استفاده از آذوقه تنظيم كنيد! سارا خانم. تنگ شده
البته . نمخانه خودمان بتوانند با آن سر كنند كنار بگذاريد و بقيه را بدهيد تا بين كارگران تقسيم ك

درد زيادي را دوا نخواهد كرد اما حداقل دل خودمان خوش مي شود كه ما هم سهمي در كم كردن 
 " .اين طوري فرداي قيامت كمتر رو سياه خواهيم بود. درد مردم داشته ايم

اما وقتي آقا ودود از او چنين در خواست هايي مي . سارا چندان تصوري از قحطي و نتايج آن نداشت
وشحال مي شد چرا كه فرصتي بود كه سارا قابليت هاي مديريتي خود را به معرض تحسين د خرك



تشخيص فرق بين يك برنامه ريزي ضعيف و آبكي و محكوم به شكست و يك برنامه ريزي . بگذارد
همان طوري  . مي طلبد كه هر كسي ندارد شعوريدقيق و حساب شده و ارزش دادن به دومي خود 

مي تواند ارزش يك  تنها كسي ".قدر گوهر گوهري . قدر زر زرگر بداند"اند  كه از قديم گفته
. برنامه حساب شده و زحمتي را كه براي آن كشيده شده درك كند كه خود در اين كار خبره است

 .هر دو از اين افراد بودند -كه نظر هر دو شان براي سارا بي نهايت مهم بود- پدر و همسر سارا 

همين  !چشم ":اين خواسته آقا ودود خوشنود مي شود و با خوشحالي مي گويدسارا از ! الغرض
 ".امروز ترتيب پروگرام جيره بندي را مي دهم

 !سارا خانم":بسيار تلخ و حزين مي گويد يآقا ودود تشكر مي كند و پس از تاملي كوتاه با لحن

ني كه در انتظار ماست چندان دورا ،متاسفانه بايد بگويم كه بر خالف تصور شما پس از پايان جنگ
حتي اگر بتوانيم كارخانه خود را پس بگيريم باز هم بايد قبول . رويايي و مقبول شما نخواهد بود

همين المروت هايي كه امروز از راه احتكار و گرانفروشي يك . كنيم دوره و زمانه عوض خواهد شد
كساني كه ! آماده باشيد سارا خانم. شد شبه پولدار شده اند فردا به حد و حدود خود قانع نخواهند

ازهمين حاال از محل ثروتي كه ! حتي بلد نيستند اسمشان را بنويسند فردا خواهند شد همه كاره
 "!آماده دور گرفتن اوباش و لمپن ها باشيد. اندوخته اند عده اي نوچه دور خود جمع كرده اند 

  .كردمي سارا آن موقع معني نوچه را درك ن
ا به شدت درگير برنامه ريزي براي جيره بندي است و حرف هاي آقا ودود را به دقت ذهن سار

! زمان كه به عقب بر نمي گردد! درست مي گوييد": فقط به طور سرسري مي گويد. گوش نمي كند
ان شا ء اهللا هوشنگ در همين ! براي آينده آن ها كلي آرزو دارم! بچه هايمان بزرگ مي شوند

بعد بر  .بعد هم او را مي فرستيم پاريس تا دكتر درماتولوژي شود. ب مي خواندمملكت خودمان ط
همين طور تمام خيا ط . همه خانم هاي فاميل مشتري او مي شوند. مي گردد و همين جا مطب مي زند

بعد از  ".وقت مي گيرم "دكتر هوشنگ پرتوي"خودم برايشان از . ها وسلماني ها ي اعيان شهر
مادر يك دكتر پوست در جمع هاي زنانه مي تواند كسب كند چرخي مي زند و مي تصور قدرتي كه 

هميشه به موقع سفارش هاي مرا . ل نمي كنندمبديگه هيچكدامشان سفارش هاي مرا س ":گويد
 "....تحويل مي دهندو

سر  آقا ودود معموال با حوصله و عالقه حرف هاي سارا را گوش مي كرد اما اين بارحوصله آقا ودود
االن . اگر اجازه بدهيد در مورد آينده بچه ها بعدا گفت وگو كنيم! سارا خانم ":مي رود و مي گويد

 ".من درد مي كندسرِ

 "مي خواهيد برايتان دواي سر درد بياورم؟ ":سارا جواب مي دهد



 ".اگر استراحت كنم حالم خوب مي شود. چيزي نمي خواهم. نه متشكرم ":آقا ودود جواب مي دهد
تا ) انبار آذوقه(= "كوپ كوزه"پس من همين حاال مي روم اتاق  ":سارا از جا مي جهد و مي گويد 

. بعد چرخ زنان در حالي كه زير لب ترانه اي مي خواند دور مي شود ".ترتيب جيره بندي را بدهم
او بي  كاش من هم مي توانستم مثل! خوش به حال او ":آقا ودود لبخندي مي زند و با خود مي گويد

 ".خبر و آسوده باشم

چهره زشت خود را به سارا هم نمايان مي  ،چيزي نمي گذرد كه واقعيت هاي بيرون از عدن كوچك
 .كند و اين بي خبري و خوشدلي را از او مي گيرد
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ت هف-سارا مي خواست دختر بچه شش .در آن سال دختر كوچك سارا حدودا دو ساله شده بود
دايه هاي بچه . ظاهرا اين كار رسم بوده .ساله اي براي بازي كردن با دختر كوچكش استخدام كند

ها كه مسئوليت پرستاري از بچه ها را بر عهده داشتند همگي مهربان و مسئوليت پذير بودند اما 
. ودوقتي بچه به آن سن مي رسيد دوست داشت مدام بد .معموال از نظر جسمي زياد سالم نبودند

دايه ها نمي توانستند پا به پاي بچه ها بدوند و اغلب بچه ها را به سمت بازي نشستني فرا مي 
اين در دراز مدت !). اين روزها دارند... همان نقشي كه تلويزيون و بازي هاي كامپيوتري و(خواندند 

ند تا هم براي همين يك دختر بچه شش هفت ساله استخدام مي كرد. براي سالمت بچه خوب نبود
. همبازي بچه شود و هم اگر بچه به سمت حوض يا چيز خطرناك ديگري بدود جلوي او را بگيرد

در خانه سارا و مادر وخواهرهايش . بچه ها در كنار اين دختر بچه ها با نشاط تر و با اشتها تر بودند
اما با . رفتار مي شد با آنها تقريبا مثل بچه هاي خود خانواده. به اين دختربچه ها خوب مي رسيدند

اين حال در سال هاي قبل از قحطي پيدا كردن خانواده اي كه راضي شوند از دخترخردسالشان دور 
خانواده سارا وسواس داشتند كه حتما خانواده بچه خوش نام و آبرودار . شوند خيلي مشكل بود

آنها دور شود ولو اين كه در  باشند و طبعا چنين خانواده اي به راحتي نمي پذيرفتند كه فرزندشان از
تنها وقتي راضي مي شدند كه وضع اقتصادي خودشان خيلي . خانه جديد با آنها خوب رفتار شود

 .نامناسب بود تا حدي كه اگر بچه در خانه مي ماند بايد گرسنگي مي كشيد

ر ماه در يك روز سرد در آذ. وضع اقتصادي اكثر خانواده ها اسفناك بود, در سال قحطي و جنگ
سارا از صبح زود . قرار بودچند تا دختر بچه به خانه بيايند تا سارا از بين آنها يكي را انتخاب كند

گرم كردن حمام در سال قحطي و . دستور داده كه حمام را آماده كنند تا دخترك را حمام كنند
ر مردم در آن بيشت. (كمبود سوخت كار هزينه بري بودو حداكثر استفاده از آن مي بايست مي شد



حمامشان . تنها درصد خيلي كمي از خانه ها حمام داشتند. زمان از حمام عمومي استفاده مي كردند
تشكيل مي شد و چون خيلي لوكس حساب مي شد تزئينات ديدني اي .. هم از چند اتاق و داالن و

كي از دختركان را برنامه ريزي سارا طوري بودكه ابتدا خود و بچه هايش را حمام كند بعد ي )داشت
وقتي سارا از حمام بيرون مي آيد . انتخاب كند و فوري مي فرستد تا با نساء ننه از حمام استفاده كند

يكي از خدمتكاران پيش مي آيد و پس از عافيت گويي اعالم مي كند كه بچه ها زودتر از ساعت 
اتاق پذيرايي . تا بچه ها را ببيندمقرر رسيده اند و از او مي خواهد كه به اتاق پذيرايي اصلي برود 

سارا لنگه . اصلي براي مناسبت هاي خيلي خاص بود و پر از چيني هاي عتيقه و المپاهاي گران قيمت
مگر نگفته ! اتاق پذيرايي اصلي ديگه براي چي؟":ابرويي باال مي كشدو با لحن سرزنش مي پرسد

ان آشنا شوندو هم با اسباب بازي ها سرگرم بودم آنها را ببريد اتاق بچه ها تا هم با محيط كارش
اما چاره ديگري ! خانم شرمنده ام ":خدمتكار جواب مي دهد ". شوند تا ترس و خجالتشان بريزد

شكستني ها را ! اما نگران نباشيد. حياط هم كه سرد است. نبود در اتاق هاي ديگر جا نمي گرفتند
 ".ه دست به آب را هم به طفلكي ها نشان داديمرا -گالب به رويتان-قبال با دقت جمع كرديم و 

بريم ببينيم چه ! بسيار خوب! مگه چند نفرند ؟ ": بر مي دارد و مي گويد "خروس قندي"سارا چند تا
هديه دادن خروس قندي روش سارا براي خوش آمد گويي به مهمانان كوچك خانه  ".خبر است

جاي مادر را براي اين بچه ها بگيرد اما با  -بخواهدوانمود هم نمي كرد كه  - سارا نمي توانست و. بود
  .محبت هاي كوچكش غم دوري از مادر را برايشان سبك تر مي كرد

سارا انتظار داشت در اتاق با حداكثر ده بيست بچه روبه رو شود اما با ديدن آن همه بچه كه تنگ 
د از حال مي رفتند ميخكوب هم در اتاق پذيرايي كنار هم نشسته بودند و از فرط گرسنگي داشتن

اتاق پذيرايي سارا با كنار گذاشتن جايي كه اثاثيه و ستون ها اشغال كرده بودند چيزي حدود ده . شد
اگر فرض كنيم هر كدام از بچه ها چيزي در حدود پنجاه سانتي متر در  .متر در دوازده متر بود

يك . (نفر بود480اضر چيزي حدود پنجاه سانتي متر را اشغال كرده بودند تعداد دخترك هاي ح
اگر فضاي اشغال شده توسط هر كودك . فيزيكپيشه حتما بايد خطاي بر آورد خود را هم اعالم كند

 592تا  396سانتي متر بگيريم تعداد بين  55در 55سانتي متر تا  45سانتي متر در  45را بين 

. سي نفر است-يه كمتر و حدود بيستخطاي ناشي از كنار گذاشتن مساحت مبلمان و اثاث. خواهد بود
احساس سارا مي گفت همه اين دخترك . ) نفر بود 436به هر حال تعداد بچه ها بنا به شمارش سارا 
امكان نگه داري اين   ،عقل سارا مي گفت در اين خانه. ها را بپذيرم و هيچ كدام را نا اميد بر نگردانم

اگر جدالي بين . سارا كرده بوددي دقيقي كه اخيرا مخصوصا با جيره بن دنداروجود  همه بچه را 
است كه پيروز ميدان  "عقل"درگيرد اين بدون شك  "دختر حاج كاظم"در سر  "احساس"و  "عقل"



شايد اگر كس ديگري جاي سارا بود بعد از اين كه به اين نتيجه رسيد كه امكان . خواهد بود
كاري از دست من بر "بقيه را با گفتن اين كه  پذيرش همه بچه ها نيست يكي را انتخاب مي كرد و

بعد هم مي رفت و كمي گريه مي كرد و به خاطر بي اشتهايي شام نمي  .مرخص مي كرد "نمي آيد
! چنين زني نيستا اما قهرمان داستان م. خورد و لي فرداي آن روز بر مي گشت سر زندگي اولش

ساتش فايق مي آيد و تصميم مي گيرد با توجه سارا خيلي زود به احسا. است "زن عقل و عمل"سارا 
كه مي  را به امكانات كم موجود و توان مديريتي فوق العاده باالي خود در حداقل زمان حداكثر كاري

چنين هدفي تمام توان فكري و بدني سارا را به يك جا مي . توان براي اين بچه ها كرد  انجام دهد
 !ي نيستوقتي براي احساسات و حتي دلسوز. طلبد

سارا برآوردي مي كند و مي بيند بهترين كاري كه مي توان كرد پذيرايي از اين بچه ها و دادن 
قرار بود پدر ها بعد از ظهر براي برگرداندن . مقداري غذا به پدرانشان است تا با خود به منزل ببرند

لي نبود مخصوصا با آماده كردن اين مقدارغذا بدون آمادگي قبلي كار چندان سه. بچه ها بيايند
سارا براي بسته بندي غذا ها هم بايد . امكانات آن موقع كه حتي كيسه پالستيكي هم وجود نداشت

چنين برنامه اي . فكري مي كرد و به تعداد بچه ها بقچه پارچه اي چندين اليه اي درست مي كرد
د سارا خدمه خانه او به بنا برآور. مديريت قوي اي مي خواست كه شايد از عهده كمتر كسي بر آيد

براي همين سارا با مادرش تماس گرفت و ماجرا را گفت و از . تنهايي از عهده اين كار بر نمي آمدند
مادر سارا بالفاصله آنها را روانه . او خواست تا يك آشپز و نه خدمتكار ساده براي كمك بفرستد

  .كرد

در  خانمياما . وك عظيمي به سارا وارد بشهبا ديدن صحنه ش يدمي ترس. اددل مادر سارا شور  افت
 .مگر به هنگام زايمان، حتي به خانه دخترش ،سطح او بي دعوت به خانه كسي نمي ره 

هر كه آشپزي كرده باشد مي ! پروژه! بله(سارا خود آستين باال مي زند و در حين مديريت پروژ ه 
پروژه به خوبي پيش مي . ز كمك مي كندخود ني!) داند چنين كاري را به حق مي توان پروژه ناميد

سارا به نساء ننه مي گويد . رود همه چيز آماده مي شود تا زمان انتخاب يكي از دختر ها فرا مي رسد
نساء ننه جواب مي  "تو به جاي من انتخاب مي كني؟. من دلم نمي آد برم فقط يكي را انتخاب كنم ":

پس چي كار كنيم؟ برم از آقا ودود  ":واب مي دهدسارا ج "!فكر مي كني دل من از سنگه ":دهد
من كه خط ! باز حرف زد ":نساء ننه عصباني مي شه و جواب مي ده "بخوام به جاي ما انتخاب كنه؟

نمي دونم تو اون كتاب هاي اجنبي كه تو مي خوني چي نوشتن كه اين طوري با . فرنگي بلد نيستم
ء ننه را بغل مي كنه و در حالي كه مي بوستش مي سارا نسا "!خوندنشون عقلتو از دست مي دي

! باشه ":نساءننه با عصبانيت تصنعي مي گه ".به جاي من انتخاب مي كني !ننه جون خودمي":گه



ودر حالي كه داره دور مي شه زير لب غرولند مي كنه و مي  ".مي رم! ديگه بيشتر خودتو لوس نكن
 "!بكشم چي كار كنم كه اوالدي و بايد جورت رو":گه 

مادر سارا فكر كرده . دل مادر سارا تاب نياورده. اندكي بعد سر و كله مادر سارا هم پيدا مي شه
تشريفات مرسوم را كنار گذاشته و به ! دردي كه سارا امروز تحمل مي كند كم از درد زايمان نيست

اگر مي آمد نمي چون  .از صبح مي خواست اين كار را بكنه اما صالح ندونسته. ديدن دخترش آمده
از طرفي موقعيت او اجازه نمي داد كه زير دست . طبعا بايد كار مي كرد. تونست بشينه و كمك نكنه

در آشپزخانه خود او به , سارا كار كنه و از طرف ديگر سارا نمي پذيرفت كه كس ديگري در خانه او
 مادر سارا آن قدر! ش باشهولو اين كه اين شخص مادر .دستور بده - و بدتر از آن به خدمه او-او 

البته مادر سارا . داشت كه بداند اگر زودتر مي آمد حتما بين او و سارا دلخوري پيش مي آمد شعور
مشابه البته بزرگتر و در شاءن خانه حاج كاظم راه  "پروژه اي "در خانه خودش ! هم بي كار ننشسته

 .خش كنندانداخته و چند برابر سارا غذا تهيه كرده و آورده تا پ

سارا وبقيه خانم ها غذا ها را پخش مي كند و از مراجعين عذر مي . پدر ها يكي يكي سر مي رسند
! عيب نداره":آنها هم تشكر مي كنند و مي گويند. خواهند كه نمي توانستند كمك بيشتري بكنند

 ".روزي فردا هم يه جوري مي رسه. خدا بزرگه

ببينم براي شام خودتون هم چيزي  ":رو به سارا مي كنه و مي گهبعد از اين كه همه رفتند مادر سارا 
به . چيزي مي خوريم-براي شام نون و پنيري. هر چي بود دادم رفت! نه":سارا جواب مي ده "داريد؟

  ".قول آقا ودود اين طوري كمتر در روزقيامت روسياه مي شيم

 "بايد بدوني همه خدمه تو به اندازه !دختره بي فكر":مادر سارا با عصبانيت توي گوش سارا مي گه
دخترك . وفاداري اكثرشون تا وقتيه كه تو نيازهاشونو برآورده كني! به تو وفادار نيستند "نساء ننه

خبر نداري اگر خدمه راضي نباشند به روش هايي كه به عقل جن هم نمي رسه مي ! ساده دل من
ن كار كشيدي شب هم مي خواهي بي شام از صبح ازشو .تونن به تو و خانواده ات ضربه بزنن 

. شما اشتباه مي كنين ":ارا جواب مي دهس"!بعد هم انتظار داري از دستت ناراضي نباشن؟! بخوابن
مي گفتن حاضرن نصف . از دل و از جون كار مي كردن. اونا بيشتر از من امروز احساساتي شده بودن

يه صحنه رو ديدن احساساتي ! همين ديگه ":مادر سارا جواب مي ده ".جيره شونو بدم اينا ببرن
شب كه برن گرسنگي . شدن يه روز با تمام قوت در كنار هم كار كردن يه حرف هايي هم زدن

چراغي كه به خانه رواست ! حد اعتدال را نگه دار. بهشون فشار بياره همه چي رو از چشم تو مي بينن
مادر سارا  "پس مي گين چي كار كنيم؟! خوب":سارا با نگراني جواب مي ده "!به مسجد حرام است

و به كالسكه چي خود  "چون فكر مي كردم هم چين كاري بكني از قبل فكرش رو كردم":مي گه



چي كار كنم ":بعدش مادر سارا زير لب غرولند مي كنه. اشاره مي كنه كه بقيه قابلمه ها را ببرند تو
 "!كه اوالدي و بايد جورت رو بكشم

ذهن سارا در آن روز چنان سرگرم . مورد شوكي كه به سارا وارد شده اشتباه مي كردمادر سارا در 
روز بعد سارا به اتاق پذيرايي مي ره تا . برنامه ريزي بود كه ابعاد فاجعه را در روز اول درك نكرد

 .دستورهاي الزم براي تميز كردن اتاق را صادر كنه

نساء ننه را صدا مي كنه و مي پرسه آيا كسي قبل از او اتاق  .اما بر خالف انتظار سارا اتاق تميزه تميزه
سارا  ".طفلكي ها آن قدر گشنه بودند كه چيزي زمين نريختند! نه ":نساءننه مي گه. را تميز كرده

در اين سن كم آن قدر سختي كشيده اند كه بچگي وشيطنت يادشان ! بميرم! الهي ":مي گه
خودت ترتيب ":به نساء ننه مي گويد . سارا روشن مي شود يواش يواش ابعاد فاجعه براي".رفته

بالشي را . بعد سارا به اتاق خواب مي رود ".كارها را بده و نذار كسي سمت اتاق خواب من بيايد
سارا آن قدر فرياد مي زند و ناله مي كند تا از . جلوي دهانش مي گيرد تا كسي صداي او را نشنود

  !اما چه طوري؟. تر بر مي خيزد مصمم است كه يك كار اساسي بكندوقتي سارا از بس. حال مي رود

  به ياد گذشته هاي نه چندان دور) 5

. در آخر قسمت قبلي گفتيم كه سارا تصميم مي گيرد تا جايي كه در توان دارد با قحطي مبارزه كند
كه آن را هم  اما چگونه؟ درآمد آنها پس از دست دادن كارخانه چندان بيشتر از مخارج آنها نبود
علي االصول . آقا ودود به كارگران پيشين كارخانه قرض مي داد تا چرخ خانواده شان را بچرخانند
در ذهنيت . سارا مي توانست بخش باقيمانده از جهيزيه خود را بفروشد اما اين كار را نمي كرد

سرمايه گذاري شخصي مثل سارا فروش ارث پدري تنها موقعي قابل توجيه است كه از محل فروش 
از كودكي در ذهن سارا كاشته شده بود كه آن چه كه از اجداد به آدم مي رسد . بهتري بتوان كرد

از نظر اين گونه افراد هر نسل موظف است در حد توان خود به . امانتي است براي نسل بعد تر
 .ميراث گذشتگان اضافه كند و به نسل بعدي انتقال دهد

وادگي خود به شدت پايبند ايدئولوژي نانوشته اي بود كه مي گفت تنها آدم سارا به خاطر تربيت خان
در اين . و بي فكر ارث پدري را مي فروشند و مصرف مي كنند "عقل معاش"هاي الابالي و عاري از 

سارا و آقا ودود البته به . ايدئولوژي نانوشته اين كار نوعي خيانت در امانت است و غير قابل بخشش
ه اين ميراث در دوران خوش پيش از جنگ افزوده بودند وعالوه بر كارخانه امالك سهم خود ب



علي االصول فروش اين بخش از دارايي قابل توجيه بود اما بر . ديگري هم خريداري كرده بودند
فروش اين امالك به نيت كمك به فقرا . روي اين امالك عده اي كار مي كردند و محل رزق آنها بود

مثال چشمه اي كه . به عالوه آقا ودود قبال بخشي از آنها را وقف كرده بود! ض غرض بودبه نوعي نق
در يكي از باغ هايي كه آقا ودود در يكي از محله هاي فقير نشين خريده بود محل تامين آب اهالي 

مردم . هفته اي يك روز هم باغ را به روي مردم محل مي گشودند تا در آن گردش كنند. محله بود
شاخه ها را نمي شكستند و آن را چون باغ خودشان تميز نگه  -برعكس مردم اين روزگار -حل م

آن . بد نيست در ميان كالم در مورد وضعيت آب محالت در آن زمان نكته اي بگويم . ( مي داشتند
آب محالت مختلف جدا بود كه عموما از طريق وقف . موقع آب لوله كشي شهري وجود نداشت

پيوسته مرا ورد /تبريز مرا راحت جان خواهد بود" :اين شعر يادگار آن دوران است. .شدتامين مي 

الزم به توضيح ." سرخاب ز ديده ام روان خواهد بود/تا در نچشم آب چرنداب و گجه/زبان خواهد بود
  .نام محله های قديمی تبريز هستند" سرخاب"و " گجه"، "چرنداب"است که 

مثال در خانه سارا و ديگر خانه  .موقع توسط خود مردم انجام مي گرفتخيلي از خدمات شهري آن 
يك نوبت (هاي محالت اعيان نشين خدمتكاري بود كه كار او تنها شستن كوچه هاي كنار خانه بود 

از ... مي گويند كوچه ها ي محله هاي ششگالن و مقصوديه و سرخاب و). صبح و نوبت ديگر عصر
) تهران خيابان فرمانيه( محل كارمناركوقع ساكنان برج كوه نور واقع در هر م. تميزي برق مي زدند

را مي بينم كه با هزار دبدبه و كبكبه و با لباس ها و ماشين هاي گرا ن قيمت از برج خارج مي شوند 
وآن گاه درست كنار سطل آشغال هايي كه شهرداري نصب كرده آشغال روي زمين يا توي جوي 

 !)مي افتمو انزجار او از جماعت نوكيسه  اختيار به ياد سارا  خيابان مي ريزند بي

مي دانست اگر تمام دارايي خود را ازدست بدهد در آينده ! سارا احساسي تصميم نمي گرفت
مردم آن روزگار هر چه قدر هم كه پولدار بودند بازهم . سارا آدم خراجي نبود. پشيمان خواهد شد

ريخت و پاش به اين صورت كه اين روزها در بين طبقه متوسط . در مصرف قناعت پيشه مي كردند
مرسوم شده نه تنها فخري از نظر افرادي مثل سارا نبود بلكه نشانه نوكيسگي به شمار مي رفت و 

و تشريفات و مهمان هاي چند صد  "برو وبيا"اما سارا مي دانست بدون . مايه شرم قلمداد مي شد
ديگري نمي  "ساراي"باشد كه اكنون هست و سارا  "سارايي"ند نفره و خدم و حشم ديگر نمي توا

ديگري نهفته است كه روزي بر ويرانه هاي  "ساراي "سارا هنوز نمي دانست كه در وجود او! شناخت



خورده، به نظر  كه با اين كه از جفاي روزگار زخم "سارايي" .استوار خواهد ايستاد "سارا"اين 
  .اراي پيش از جنگ استزيباتر از س) نويسنده(منجوق 

به فروش امالك و دارايي هايش جدي فكر نمي كرد هرچند آماده بود اگر راه ديگري پيدا  سارا 
 .نكرد بخشي از دارايي هاي خود را به فروش رساند

اما سارا به اين راه حل هم فكر نمي . شايد طبيعي ترين راه حل كمك خواستن از حاج كاظم بود
توانست خواسته خود را پيش پدرش مطرح سازد؟ به صورت خواهش؟ يا به چگونه سارا مي  .كرد

چه در برج عاج خودنشسته اي و پول هايت را روي هم تلنبار مي كني كه ! اي پدر(صورت متوقعانه 
 ؟)مردم گرسنه اند

حتي خواهش از پدري چنان عزيز كه نه تنها بخش عمده اي از دارايي هاي ! سارا اهل خواهش نبود
به عالوه اگر سارا از پدرش خواهش . خود را هم مديون او بود "هويت"بلكه بخش عمده اي از خود 

سارا . پول مي كرد تلويحا به اين معني بود كه آقا ودود نمي تواند چنين پولي را در اختيار او بگذارد
ش او اگر هم مي كرد حاج كاظم و مادر. هرگز چنين نمي كرد حتي اگر خود او گرسنگي مي كشيد

 .را سرزنش مي كردند

به سارا از بچگي ياد داده . سارا به صورت متوقعانه هم نمي توانست درخواست خود را مطرح كند
فرزند نبود كه به پدر خود  "حدو حدود"خود رابشناسد و در  "حدو حدود"بودند كه هر كس بايد 

مواظب بودند كه با ) در ساراما(در مقابل هم حاج كاظم و مريم خانم . بگويد چه بكند و چه نكند
مردم آن روزگار به اين چيزها . دخالت هايشان آشيانه كوچك سارا و آقا ودود را به هم نريزند

 .خيلي اهميت مي دادند

اقتصادي حاج كاظم چنان بود كه اگر بي مالحظه تكان مي خورد نورچشمي هايي -موقعيت اجتماعي
. همين هم خيلي با مالحظه قدم هايش را بر مي داشت براي. چون آقا ودود زير پايش له مي شدند

نوچه هاي  "نوچه پرور". هم در همين است "نورچشمي پرور"و  "نوچه پرور"يكي از تفاوت هاي 
 "م در آوردند"خود را تحريك مي كند تا به جان بندگان خدا بيافتند اما از آن جايي كه هميشه از 

. از او "رو كم كردن"ش خرد كردن شخصيت نوچه و نوچه وحشت دارد نصف فكرش مي ماند پي
هميشه به آقا ودود و ديگر نورچشمي هايش نصيحت مي . حاج كاظم كامال برعكس رفتار مي كرد



است و از طرف ديگر مواظب بود نادانسته شخصيت  "مردم داري"كرد و مي گفت رمز ماندگاري 
ثروت و "لذت بردن از . ل براي او بودنتيجه اين مالحظه كاري آرامش خيا. آنها را خرد نكند

 ."خواب آسوده درويشي"در كنار  "قدرت

با اين . اين نقش را ايفا كرد, مريم خانم ,سارا خواسته خود را با پدرش در ميان نگذاشت اما مادر او
شب هنگام با آب و . كه مريم خانم آن روز سارا را سرزنش كرد ه بود اما در دل به سارا مي باليد

 :فراوان ماجرا را با تاكيد بر توان مديريتي سارا براي حاج كاظم تعريف كرد و در پايان گفت تاب

 به نظر شما ما مي توانيم كاري كوچك در حد خودمان بكنيم تا فرداي قيامت رو سياه نباشيم؟! آقا-

رهاي اما چنان درگير كا. حاج كاظم صد البته از قحطي و آن چه كه در شهر مي گذشت خبر داشت
حاج كاظم با درايت توانسته بود . خود بود كه فرصت نكرده بود به اين موضوع جدي كار كند

كارخانه را حفظ كند و در اين شرايط نابسامان حقوق كارگران و كارمندان زير دستش را به موقع به 
تمام  "كارخانه بزرگ ترين دارايي متمركز حاج كاظم بود اما شخصي چون حاج كاظم. آنها برساند

حاج كاظم امالك وسيعي در سراسر آذربايجان داشت كه با  "!تخم مرغ هايش را يك سبد نمي چيد
او . توجه به گرايش سوسياليستي آنان كه درآن روزگار آذربايجان بر سر كار بودند در خطر بودند

وقتي . ودنددر خطر ب  همچنين امالك زيادي در تهران داشت كه با توجه به اوضاع سياسي آن دوران
سارا كودك بود حاج كاظم و خانواده اش چند ماه از سال را به خانه شان در تهران مي رفتند تا حاج 

آن روزها (كاظم به امور امالك تهران و كارهاي بوروكراتيك كارخانه و امالك آ ذربايجان برسد 
ني مي بايست جاي پايي هر سرمايه دار شهرستا. حتي بيش از اكنون همه راه ها به پايتخت مي رسيد

بخشي از اين دارايي ها را حاج كاظم از اجداد خود به ارث برده بود و بخشي ). در تهران داشته باشد
حاج كاظم مردي نبود كه به آساني از اين دارايي ها چشم . ديگر را خود به تدريج خريده بود

 .بپوشد

ذهن حاج كاظم در گير حفظ اين دارايي تمام  ماجراي پيشه وري،صه در اوضاع نابسامان جنگ و خال
 .ها بود

در دل شرمگين شد كه نسبت به درد و رنج مردم بي . حرف مريم خانم چون تلنگري بر او بود
اول تمام جوانب امر را مي سنجد آن . اما آدمي مثل حاج كاظم زود احساساتي نمي شود. تفاوت بوده

مكي كند از روي خلوص نيت مي كرد اما برنامه وقتي حاج كاظم مي خواست ك. گاه تصميم مي گيرد



جهان بيني حاج ! را طوري مي چيد كه هم به ثواب اخروي برسد و هم در دراز مدت به اجر دنيوي
به من ! يا ربي ":كاظم را در دعايي كه هر روز خالصانه به درگاه خداوند مي كرد مي توان باز شناخت

نيا و آخرت خود و خانواده ام را آباد كنم و هم دنيا ي را عطا كن كه هم د فرصتو آن  "شعور"آن 
حاج . حاج كاظم هر واقعه اي را فرصتي مي ديد كه خدا در اجابت دعاي او فراهم آورده ".ديگران را

مي خواست ترتيبي دهد تا هم ثواب . كاظم حتي به پديده شوم قحطي هم با اين ديد نگاه مي كرد
 "مردمداري"خود را به دست آورد و هم در راستاي آن اخروي ببرد هم دل همسر و دختر 

  .بود قدمي بردارد "ماندگاري"كه از نظر او رمز 

  :براي همين به مريم خانم جواب داد

 .اجازه بدهيد بيشتر در اين باره فكر كنم-

 ".اگر قابل بدانيد روي كمك من هم حساب كنيد ":مريم خانم جواب داد

 "مثل هميشه"فه كرد و با لحن آرامي زير لب اضا

البته كه روي ! حاج كاظم بدون مريم خانم هيچ نيست! قابل بدانم؟ ":حاج كاظم در جواب مي گويد
 "!مثل هميشه": بعد به تقليد از مريم خانم زير لب مي گويد ".كمك شما حساب مي كنم

خود را ابالغ مي چند روز بعد حاج كاظم سارا و آقا ودود و پسران خود را فرا مي خواند و تصميم 
حاج كاظم تصميم دارد درآمد حاصل از ثلث دارايي هاي خود را از . كند واز آنها نظر مي خواهد

اكنون تا پانزده سال پس از فوت خودش وقف اطعام فقرا كند و تصميم دارد سارا را براي اين كار 
د كه از سارا در اين كار آقا ودود هم قول مي ده. سارا از اين تصميم استقبال مي كند. مامور كند

آنها هم نيست  "حد وحدود"در  .اما پسران حاج كاظم چندان راضي نيستند. حمايت همه جانبه كند
برادران سارا با . كه با تصميم حاج كاظم مخالفت كنند اما اين بار خود حاج كاظم از آنها نظر خواسته

ره برادر بزرگتر سارا لب باز مي كند و مي باالخ. وقف موافقند اما با اجراي آن توسط سارا مخالفند
اصال هر چه كه اين . هم ثواب دارد هم به خوشنامي خانواده مي انجامد !ما با وقف موافقيم ":گويد

در هوش ودرايت او . همه مي دانيم سارا مديري قوي است. گونه خرج شود ده برابر بركت مي آورد
آقا ودود هم كه زحمت . ي و حساب قوي تر بودبچه كه بوديم از همه ما در رياض .شكي نيست

 .من خودم خيلي وقت ها با او مشورت مي كنم ونظر مي خواهم.ياد داده "اكونومي"كشيده و به او 

هر طرف برگرديد يه عده نوچه تازه به دوران رسيده . اما خودتان هم واقفيد كه بد روزگاري است



سربازهاي اجنبي هم كه . با هر كس و ناكسي استاين كار مستلزم سروكله زدن . قلدري مي كنند
جلوي شما جسارت است اما ما نمي خواهيم خواهرمان با هر ! آقا ودود! آقا جان. در شهر ولو هستن

 ".كس و ناكسي طرف شود

 :حاج كاظم جواب مي دهد

و شما فكر مي كنيد من و آقا ودود همين جوري سارا را بدون محافظ مي فرستيم سراغ هر كس  "
سه نفر از آدم هايم را مامور مي كنم تا هروقت سارا دستور دهد او را همراهي كنند و ! ناكس؟

تو هم بايد قول بدي كه بي گدار به آب نزني ":بعد رو به سارا مي كند و مي گويد ".مواظبش باشند 
 ".و مواظب خودت باشي

حاج كاظم سارا را  "!كه حاال بشم؟من كي سر به هوا بودم ! آقا جان":سارا با دلخوري جواب مي دهد
ك اوز ايپ ":در آغوش مي گيرد و در حالي كه موهاي بلند او را نوازش مي كند با محبت مي گويد

و  )دختر چشم سيه منه! (=قره گيله گوز گيزيم دي!) دختر مو ابريشمي خودمه! (=توك گيزيم دي
آخه ":ا او سخن مي گفت اضافه مي كندپس از مكثي كوتاه با همان لحني كه در كودكي هاي سارا ب

پدري كه اين ! از پدري كه اين همه دوستش داره! اونم از پدرش؟! آدم به اين زودي دلخور مي شه؟
به نظر سارا در سايه حر ف هاي برادر بزرگ تر پررو شده -برادر كوچك سارا كه  "!همه به فكرشه

 "قره گوز"آقا جان دختر ":ه مي گويدبا شوخي و به كناي -كرده خودش رو گم "حدو حدود"و 

قره باال يه سوز دماخ "وشروع مي كند به خواندن ترانه فولكلريك  "!خودتونه ديگه) چشم سيه=(
سارا خشمگين مي شود و خود را آماده مي كند كه حد وحدود  "!اولماز قره گوز بله قره گاش! اولماز

شوهر و برادرانش همگي مي خندند , يند پدربرادركوچك تر رابه او ياد آور شود اما وقتي مي ب
منصرف مي شود و به جاي آن سرش را بر سينه پدرش تكيه مي دهد و همراه با آنان از ته دل مي 

 .خندد

حاج كاظم وكيل خود را مي خواند و وصيت نامه خود را . خواسته حاج كاظم عملي مي شود !خالصه
ي شود كه فرزندان حاج كاظم با وجود هنگفت بودن وصيت نامه چنان دقيق تنظيم م. تنظيم مي كند

هر كدام . بنا به وصيت نامه كارخانه نبايد تجزيه شود . ميراث بر سر آن هيچ اختالفي پيدا نمي كنند
 غربي ها مي گويند. از فرزندان از سود حاصل از كارخانه بهره خود را بنا به وصيت نامه بر مي دارند

GOOD FENCES MAKE GOOD NEIGHBORS.  در وصيت نامه حاج كاظم هم اين اصل به



خوبي رعايت شده بود درنتيجه فرزندان او تا آخر عمر طوالني خود علي رغم تالقي منافع مادي 
البته دعواهاي كوچك خواهر و برادري سر موضوعات كوچك و بچگانه تا آخر .متحد باقي ماندند

همه خواهر و . اح نوه ها و نتيجه هايشان مي شددعواهاي آنها باعث مز. عمر بينشان برقرار ماند
خواهر و . برادر به سن نود سالگي رسيدند برخي هم از آن گذشتند و برخي هنوز در قيد حياتند

برادر ها بعد از سن هشتاد سالگي هم هر گاه به پله مي رسيدند با هم در باالرفتن از پله ها مسابقه 
تا آخر عمر هم ! مي كردند و دعوايشان مي شد "جر زدن"ه مي گذاشتند بعد هم همديگر را متهم ب

از جمله موضوعات . بگو مگو داشتند "فسيل شده"سر موضوعات كوچك و از نظر نتيجه ها 
هر كدام از فرزندان ادعا مي كرد كه محبوب ترين . هميشگي دعوا محبوبيت نزد حاج كاظم بود

آن ديگري براي اين كه به حاج كاظم , ارشد بود يكي به اين علت كه فرزند. فرزند حاج كاظم بوده
  !عالمي داشتند اين خواهر وبرادر ها....آن ديگري به خاطر ته تغاري بودن و, شبيه تر بوده

بنا به وصيت تا . اين كار تمام توان مديريتي سارا را گرفت. سارا ماموريت خود را به نيكي انجام داد
اين . حاصل از ثلث دارايي هاي وي صرف اطعام فقرا شدسال پس از درگذشت حاج كاظم سود  15

در يادها و خاطره ها باقي ماند و ميراث و ) يعني تا به امروز(عمل تا پنجاه سال پس از درگذشت وي 
حوادثي كه مردان زيادي را از اوج ثروت و قدرت به حضيض ذلت  -ورثه او را گزند حوادث تاريخ

  .محافظت كرد -فرو كاستند

  ا و دوستان ارمني اشسار) 6

اروميه و شهرهاي ديگر آذربايجان خانواده هاي ارمني در كنار خانواده هاي , از ديرباز در تبريز
, اين خانواده ها كه اغلب هنر هاي فراوان در چنته داشتند به نيكنامي . مسلمان زندگي مي كردند

هنگي و اقتصادي منطقه مي صداقت و درستكاري شهره بودند و با هنر و صنعت خود به غناي فر
خانواده هاي ارمني ديگري از ) اوايل جنگ جهاني اول(ميالدي 1915حوادث سال در پي . افزودند

ه سرزمين هايي كه تحت تسلط امپراطوري عثماني بودند به ايران مهاجرت كردند ودر تبريز و ارومي
اجتماعي -اين خانواده ها كه قبل از مهاجرت از نظر اقتصادي. و شهرهاي ديگر ايران سكني گزيدند

موقعيت بسيار بااليي داشتند متاسفانه قسمت عمده اي از ثروت خود را در آن ماجراها از دست 
شدند مي  خوانده مي "مادام"مادر سارا در مورد خانم هاي آنها كه در ايران  "مريم خانم".  دادند



از حركات و ). اين يك ضرب المثل تركي است(ماست اگر هم سرريز بشه جاش مي مونه ":گفت
در ! آري ".هستند.) ندارم "بتر خانم"ترجمه دقيقي براي ( "ر خانمتَب"نگاه كردنشون معلومه كه 

ناس بنجل نگاه هاي مادام ها روي اج. طرز نگاه كردن آنها نكته اي بود كه سارا مجذوب آن مي شد
. دودو مي زد اما همين كه جنس مرغوب و اصيل در ميان بود نگاهشان بي اختيار روي آن مي ايستاد

دريك نگاه سرسري در مي يافتند چه . البته خود سارا و مادرش هم همين گونه نگاه مي كردند
افظت بال فاصله تشخيص مي دادند كه كدام جنس است كه اگر مح. جنسي ارزش نگاه داري دارد

اما در نگاه مادام ها چيز ديگري هم بود كه سارا وقتي . شود روزي عتيقه اي گرانبها خواهد شد
جوان و غرق ناز ونعمت بود آن را درك نمي كرد ولي بعدا كه خود در گذر حوادث بخش عمده اي 

 نوستالژي براي: از دارايي هاي خود را از دست داد معني آن نگاه و حس پشتش را درك كرد
 .چيزهاي كه زماني داشتند و فكر مي كردند حق دارند باز هم داشته باشند

سارا خود مي گفت او مادام يلنا . در قسمت دوم داستان اشاره اي گذرا كردم به كالس هاي مادام يلنا
منظورش اين بود كه اولين هنرجوي او در ايران بوده ودر بين خانم هاي فاميل و . كرده "كشف"را 

از ديگر خانم هاي ارمني كه سارا مشتري . براي كالس هاي او بازاريابي كرده استآشنايان 
او كه لباس عروسي سارا را دوخته بود . "مادام نيكتار"پروپاقرصش بود بانوي ارمني اي بود به نام 

سارا از طريق  "!لباس عروسي منجوق را هم خودم خواهم دوخت ":وقتي منجوق بچه بود مي گفت
اين بانوان ارمني با سارا از نظر طرز فكر و عاليق . ر با بانوان ارمني بيشتري آشنا شداين دو نف

بانوان ارمني خيلي مودب بودندو . سارا رفت و آمد با آنها را شروع كرد. مشتركات فراواني داشتند
صحبت ها حول و حوش روش هاي تربيتي كودكان و . وقتي با سارا بودند از تلخي ها نمي گفتند

, هنر , روش هاي كاشتن گل ها, رژيم غذايي و رازهاي جوان ماندن , تاب هاي جديد در اين بارهك
مادام ها هيچ وقت از رفتار ناپسندي كه برخي از روي تعصبات . مي چرخيد... زيبايي و زيبا آفريني و

سئول رفتار او فقط م! سارا كه در اين مورد تقصيري نداشت. كور با آنها مي كردند سخن نمي گفتند
چه دليلي داشت با گله گذاري هاي تلخ فرصت گذرا و كوتاه . خود و بچه هاي خودش بود و بس

 !دوستي اي را كه چنان ارزشمند بود بگيرند؟

عموما وقتي افراد از شهر و ديار خود مهاجرت مي كنند ودر جاي ديگري سكني مي گزينند و يا در 
ي شوند در جواب تدافعي نسبت به رفتاربوميان آن محل جمعي قرار مي گيرند كه اقليت محسوب م



همچنين سعي مي كنند با بازنمايي ضعف ها و . يا اكثريت رفتاري پرخاشگرانه از خود نشان مي دهند
اين . تلخكامي ها و ضعف هاي خود را به فراموشي بسپرند ،عيب هاي اكثريت يا بومي هاي محل

در موضع ضعف هستند تحريك مي كند و موقعيت آنها را  حركت تدافعي اكثريت را عليه اقليت كه
اين رفتار حتي اگر موجب تحريك نشود بازهم براي تازه وارد يا . بيش از پيش تضعيف مي كند

گروه اقليت زيان آور است چرا كه وقت آنها را بي جهت مي گيرد و در توهمات بي اساس خود 
هرهاي ارزشمندي در وجود خود دارند در اين دام اما كساني كه گو. بزرگ بينانه گرفتار مي كند

هر كه در پي عيب جويي باشد عيب هاي . دوستان ارمني سارا از اين دسته دوم بودند. نمي افتند
اين مادام ها هم قطعا با نگاه تيز بين خود عيب هاي زيادي در همشهري هاي . زيادي پيدا مي كند

شايد اين رفتار آنها يكي از نشانه هاي . ود نمي آوردندجديد خود مي ديدند اما آنها را به روي خ
به جاي آن كه در پي عيب جويي باشند . بودن بود كه مادر سارا به آن اشاره مي كرد "بتر خانم"

با عقالنيت و با تدبير و باالخره با كمك گرفتن از فرهنگ بسيار , سعي مي كردند با تالش و كوشش 
. يد خود به دست آورند آن چه را كه جفاي روزگار از آنها گرفته بودغني آبا و اجدادي در موطن جد

در بين اعيان و  "شبكه سازي"دوستي سارا براي آنها ارزشمند بود هم از نظر عاطفي و هم از نظر 
سارا به شدت متشرع بود و مادام ها كامال مالحظه معذوريت هاي شرعي او را مي  .متشخصين شهر

ه برايش قهوه مي آوردند تاكيد مي كردند كه آسوده خاطر قهوه اش را صرف مثال هر بار ك .كردند
اندكي به سارا برمي خوردو مي . كند كه در فنجان قهوه جز قهوه چيز ديگري تا كنون سرو نشده

مادام ها به مردهاي خانه شان هم ياد  "!باور كنيد من فرق فنجان قهوه و گيالس را مي دانم":گفت
با اين ! خالصه. بگويند "يااهللا"قتي سارا خانه آنها مهمان است قبل از ورود به اتاق داده بودند كه و

گونه مالحظه كاري هاي كوچك و سخن گفتن سنجيده از هر دو سو دوستي اي عميق بين سارا و 
 .مادام ها شكل گرفت

اراي مشكل س. يك روز وقتي سارا خانه يكي از آنها مهمان بود از يكي از شيريني ها تعريف كرد
ميزبان خوشحال شد وبا افتخار گفت دستور پخت اين . پسند به ندرت زبان به تعريف مي گشود

شيريني نسل ها بين زنان خانواده آنها يك راز بوده اما اگر سارا بخواهد دستور پخت آن را به سارا 
ذارد و منتظر مي سارا ابراز عالقه مي كند و نصف ديگر شيريني اش را در بشقاب مي گ. خواهد داد

سارا . بعد از يادداشت كردن دستور پخت نصفه باقي مانده شيريني را به آرامي مزمزه مي كند. ماند



از حس چشايي و بويايي فوق العاده قوي ! باور نمي كرد كه دستور پخت را درست داده باشند
اما اشتباهي نمي ! توتعليم يافته خود كمك مي گرفت تا كشف كند آن چه كه اشتباه گفته شده چيس

روز بعد سارا با كمك خدمه اين شيريني را تهيه . به نظر همه چيزش درست بود. توانست پيدا كند
اما اين يكي . معموال سارا همه دستور هاي پختي را با شم قوي آشپزي خود اصالح مي كرد. كرد

ا ودود به خانه برگشت عصر وقتي آق! حتي از نظر سارا هم بي نقص بود. نيازي به اصال ح نداشت
هنوز هم باورش نمي شد خانمي اين چنين راحت و بدون  .سارا شيريني ها را آورد و ماجرا را گفت

يكي از بچه ها گفت . ختيار كس ديگري بگذارداچشم داشت سر خانوادگي شيريني پزي را در 
نه خودش گفت اين  ":داد  سارا جواب. شايد در شهر قبلي آنها نمي دانستند كه نبايد اين كار را كرد

به عالوه من در رمان هاي فرانسوي هم خوانده ام كه در فرانسه هم . يك شيريني خانوادگي است
در  .ظاهرا در همه دنيا اين رسم است. خانم ها سر فن هاي آشپزي و گلدوزي هاي را نگه مي دارند

آقاودود كه تا آن  ".س ترندچين و شرق دور از ايران و اروپا هم نسبت به اين جور چيزها حسا
آن قدر ":سرش را بلند مي كند و با لحن تلخي جواب مي دهد ،موقع رفته بود توي بحر شيريني ها

  ".در زندگي جفا ديده اند كه ديگراين چيزها برايشان مطرح نيست

او و هم . سارا در مورد كشورهاي ديگر زياد مطالعه مي كرد اما در مورد تلخي ها چيزي نمي خواند
بود زيبا و به دور از پلشتي ها  "عدن كوچكي"هم دوستانش يك هدف داشتند و آن هم ساختن 

 .مطالعه هايشان و صحبت هايشان و تبادل نظراتشان همه در اين راستا بود. براي خود و خانواده

گفته مادام ها از سرزمين قبلي خود داستان هاي زيادي تعريف كرده بودند اما از سختي ها چيزي ن
اي دريغ كه طوفان هايي كه بيرون از عدن هاي زيبايي كه اين خانم ها با زحمت و ظرافت مي . بودند

 !را در هم مي شكست "عدن هاي زيبا اما شكننده"ساختند بر مي خاست به آساني اين 

ذهنيت سارا چنين بود و آقا ودود و ديگر مردهاي دور وبرش هرگز نخواستند كه ذهنيت ! آري
 .او را همان گونه كه بود پذيرفته بودند و به او احترام مي گذاشتند .را عوض كنند سارا

به نظرش رسيد او از شرايط و تلخكامي . سارا با شنيدن حرف آقا ودود احساس عذاب وجدان كرد
تصميم گرفت در عوض يكي از فن هاي كدبانوگريش را به آنها . دوستانش سوء استفاده كرده

سارا . اهل معامله بود اما فقط اهل معامالت جوانمردانه نه سوء استفاده "حاج كاظم دختر". بياموزد
اما بيشتر . فوت و فن هاي كدبانوگري زيادي مي دانست و به هنرهاي زنانه گوناگوني آراسته بود



در قسمت قبلي . آنها را از مادرش آموخته بود و به خود حق نمي داد راز آنها را به ديگري فاش كند
بر هر نسل واجب است كه به اين .گفتم از نظر اين افراد ارث پدري امانتي است براي نسل بعد

افرادي مثل سارا نسبت به فوت و فني كه از مادران خود آموخته بودند هم چنين  .ميراث بيافزايد
ي كپ" .سر اين فوت و فن بايد در خانواده حفظ مي شد و به نسل بعد منتقل مي گشت: حسي داشتند

اما سارا اين حق را داشت كه فوت و فني را كه خود به . آن در انحصار خانواده بود و بس "رايت
با وجود هوش باالي سارا ودقتي كه در اداره منزل داشت آن چه كه . تجربه آموخته به ديگري بگويد

مواد  علت آن بود كه مردم آن زمان در مصرف. او به تجربه آموخته بود آن قدر ها زياد نبود
يك دختر الزم مي دانست هر چه . مختلف غذايي وپارچه و غيره صرفه جويي شديدي مي كردند

درنتيجه امكان . زودتر فن را از مادر ياد بگيرد و درست مثل او عمل كند تا چيزي به هدر نرود
هم  در اداره خانه حاج كاظم و مريم خانم! حتي براي دختر حاج كاظم :تجربه ونوآوري زياد نبود
فرق آن با خانه افراد كم در آمد تنها در مرغوبيت بيشتر كاالهاي . صرفه جويي يك اصل بود

 .مصرفي بود نه در ميزان مصرف بر واحد شخص

 .براي همين دست سارا خيلي باز نبود

جوجه نگه مي  - به عنوان سرگرمي-وقتي سارا و خواهرهايش بچه بودند مثل دوران كودكي خود ما
 "مادر سارا در هنر. وه بر آن سارا و خواهرهايش كرم ابريشم هم پرورش مي دادندعال .داشتند

اين پيله ها محصول . چيره دست بود و به دخترهايش اصول پيله دوزي را ياد داده بود "پيله دوزي
خواهر هاي . فاده از آنها حس نو آوري خود را هوايي دهدخود سارا بودند پس اوحق داشت با است

اما سارا باپيله هايش طرح هاي جديدي . سارا به طرح هايي كه از مادر آموخته بودند بسنده كردند
طرح هايي كه مادر مشكل پسند و محافظه كار و سنت مدار او هم ايرادي نمي توانست . خلق مي كرد
طرح هايي  "كپي رايت" هنر ها يي كه سارا از مادر خود آموخته بودبرعكس فن ها و! بر آنها بگيرد

 .پس مي توانست آنها را به دوستان ارمني بياموزد. كه سارا خود خلق كرده بود مال خود او بود

برخي را از اروپايي هايي كه در شهر قديم آنها . گنجينه هنرهاي زنانه دوستان ارمني بسيار غني بود
كه خود (در آن زمان در سرزمين هاي تحت تسلط عثماني يونانيان (وخته بودند زندگي مي كردندآم

برخي يادگار تمدن بيزانس و  .(زيادي زندگي مي كردند... و فرانسويان و) زماني جزو عثماني بود
هم اكنون هم . خيلي غني بوده -به خصوص هنر هاي زنانه -يزانس در هنربتمدن (روم شرقي بود 



وبرخي بازمانده از ) در صنعت زيورآالت هست كه به طرح هاي بيزانتين معروفنديك سري طرح ها 
سارا نمي توانست از امكان يادگيري . اجداد ارمني و صد البته برخي ديگر ابتكاري و يا تلفيقي بود

براي همين به شدت به نوآوري روي آورد تا چيزي در مقابل آن چه كه . اين همه هنر چشم بپوشد
سارا . اين داد وستد فرهنگي دوستانه ثمرات زيادي داشت. به دوستان خود ياد دهدمي آموزد 

اين دانش زنانه سرمايه اي بي بديل  .بخشي از اين آموخته ها را به دختران و نوه هايش منتقل كرد
يكي از نوه هاي سارا به صورت تفنني با دستمايه قرار دادن اين سرمايه . براي بازماندگان ساراست

كوچولويي راه انداخت كه خيلي زود پا گرفت و اكنون رو به گسترش است و از  business نويمع
برخي از نتيجه هاي نيكوكار حاج كاظم . ( طريق شبكه خانوادگي دارد كم كم بين المللي مي شود

محصوالت را به صورت عمده از او مي خرند و در انگليس به ) نوه هاي يكي از خواهرهاي سارا(
 )دموسسه خيريه كهريزك هديه مي كنن باالتر به فروش مي رسانند و در آمد حاصل را به قيمت

اين داد وستد فرهنگي منشا نو آوري هاي . سارا از دوستان ارمني خود هنرهاي زيادي آموخت! آري
در . اما خود سارا نيز از آن گوهر اصلي كه از اين ارتباط به دست آورده بود نا آگاه بود. بسيار شد

ساراي كوچك ياد گرفت چطور مي . اين ارتباط ها و دوستي سارايي كوچك در دل سارا متولد شد
ساراي كوچك آموخت چگونه مي توان . توان بدون اتكاي مستقيم به گذشتگان چيزي جديد آفريد

سر را باال گرفت حتي اگر همه آن چيزهاي مادي كه از پدران به ارث رسيده در گذر زمان از دست 
اين سارا ي كوچك در حوادث پس از جنگ رشد كرد و بر ويرانه هاي ساراي قديم . فته باشدر

 .سربرافراشت

  بر باد رفته )7

. كارخانه را پس بگيرد باالخره جنگ تمام شد و غائله خاتمه يافت و فرصتي پيش آمد تا آقا ودود
را و با تالش ها و زحمات شبانه كارخانه اي كه آقا ودود با دستمايه قراردادن بخش عمده جهيزيه سا

روزي خود برپا كرده بود وبا تالش و مديريت عالي او پيش از جنگ روز به روز رونق مي گرفت در 
بااين حال بازهم لقمه چرب ونرمي بود كه گلوي  .اثر سوء مديريت تبديل به ويرانه اي شده بود

ريان قحطي با احتكار يك شبه به پول يكي از همان كسان كه در ج. خيلي ها پيش آن گير كرده بود
وپله رسيده بودند روي كارخانه دست گذاشته بود و با زدو بندو سبيل چرب كردن مي خواست آن 



اما دختر حاج . آقا ودود در اين سال ها شكسته شده بود و توان جنگيدن نداشت. را از آن خود كند
سارا روز . مي پنداشت باز نمي ايستاد كاظم به اين آساني از به دست آوردن آن چه كه حق خود

البته تا حد امكان سعي . وشب در گوش آقا ودود مي خواند و او را تشويق مي كرد كه تسليم نشود
اما آقا ودود  .مي كرد به اين كه سرمايه اوليه كارخانه از محل جهيزيه او تامين شده اشاره اي نكند

كته بر وجدان او سنگيني مي كرد و نيروي او را از او مي به اين نكته كامال واقف بودو دقيقا همين ن
او احساس مي كرد كه در حفظ امانتي كه حاج كاظم در اختيار او براي نوه هايش گذاشته نا . گرفت

اين حس در طول سال هاي جنگ چنان به روح لطيف او فشار آورده بود كه از پا . توان بوده است
باالخره روزي . ارا او را تقويت روحي مي كرد و به ميدان مي فرستادبه هر حال هر روز س. افتاده بود

سارا در خانه بود اما آرام و قرار . رسيد كه بنا بود در جلسه اي تكليف كارخانه يك سره شود
هر گونه نذري كه به فكرتان برسد كرده بود و از صبح به انواع و اقسام نماز ها و عبادات . نداشت

 .بودمستحبي توسل جسته 

آقا ودود چيزي . سارا به استقبال او دويد تا از نتيجه كار با خبر شود. عصر آقا ودود به خانه رسيد
سارا مي خواست همه چيز را بداند اما . نگفت اما قيافه گرفته او نشان مي داد كه نتيجه منفي است

براي همين  .نمي كند در اين موارد پيله" خانم بتر "سال ها پيش مادرش به او آموخته بود كه يك
وقتي آقا ودود بدون جواب دادن به سئواالت او به اتاق خود رفت سارا از سئوال كردن دست 

ساعتي بعد آقا ودود از اتاق بيرون آمد تا شرح ماوقع . برداشت و خود را با گلدوزي سرگرم كرد 
خبر قرار است  مي دانست .سارا كه مي دانست خبر خوش نخواهد بود روي يك مبل نشست. دهد

براي همين . را ببيند حتي همسر محبوبش "شكستن دختر حاج آقا"اما كسي نبايد  "بشكند"سارا را 
بعد از اين كه سارا ماجرا را شنيد . به نحوه نشستن و نگاه داشتن سرش به طور ويژه توجه مي كرد

ا راه به خدا چيزي شم! سارا خانم":آقا ودود از سكوت او نگران شد و گفت. به سكوت فرو رفت
شما به آن چيزي كه  ":پس از اندكي تامل سارا جواب مي دهد "!نفرينم كنيد! فرياد بزنيد! بگوييد

به . عقيده شما و عمل شما احترام مي گذارم ،به فكر شما. فكر مي كرديد درست است عمل كرديد
 ".شما افتخار مي كنم و جز اين هم به بچه هايتان چيزي نخواهم گفت

سارا تا آخر عمر با نوستالژي روزهاي . تي دختر حاج كاظم حرفي مي زند پاي حرفش مي ايستدوق
قبل از جنگ و كارخانه شان خوش بود اما تا آخر عمر تاكيد كرد كه به آقا ودود افتخار مي كند كه 



 .وارد معامله نشده "آن آدم ها "به ارزش هايش پايبند بوده وبا

آن چه كه در بين آنها گذشته مرور مي كنم و با تخيل خود بازسازي مي  بعد از اين همه سال كه من
نكته در اين جاست كه . كنم مي بينم تا چه اندازه سارا با اين كار در راه عشق خود فداكاري كرده

سارا به  .تمام اجدادسارا تاجر و معامله گر بودند! ارزش آقا ودود بود نه سارا "وارد معامله نشدن"
تربيت شده بود كه در ديدگاه او معامله موفقيت آميز كردن صرف نظر از شخص طرف گونه اي 

اگر سارا يا حاج كاظم جاي آقا ودود بودند پاي ميز معامله مي نشستند بده . معامله نهايت هنر بود
بستان مي كردند و آن گاه وقتي تمام كارها تمام شد و كارخانه پس گرفته شد در حضور كارمندان 

ص لطيفه اي ظريف مي گفتند تا ياد آور شود كه اين نوكيسه اي كه از محل احتكار يك شبه آن شخ
اما آقا ودود نه اهل نيش و كنايه است و نه اهل  !ديدي هست كه بودديد بپولدار شده هنوز همان نَ

لو اين كه خود را به اين معامله آلوده نمي كند و . معامله با افرادي است كه آنها را حقير مي داند 
اين به قيمت از دست دادن كارخانه اي تمام شود كه بهترين سال هاي عمرش را پاي آبادانيش 

 .صرف كرده

طبعا . فكري با ارزش هاي مختلف تعلق داشتند-اقتصادي-سارا و آقا ودود به دو طبقه اجتماعي! آري
ن طوري كه حاج كاظم هما. اين تفاوت در طول زندگي مشترك در جاهايي خود را نمايان مي كند

قبل از ازدواج به آقا ودود گفته بود دختران حاج كاظم طوري تربيت شده بودند كه به هنگام 
توانگري مي توانستند برو وبيايي راه بياندازند كه در دربار شاه هم پيدا نمي شد ودر هنگام 

سارا اين ها را ! آري. تنگدستي چنان با سيلي صورت سرخ كنند كه كسي متوجه تهيدستي آنان نشود
از نداري هم واهمه اي نداشت اما در اينجا داشت يكي . به طور سيستماتيك از مادر خود آموخته بود

را در پاي ارزش ) حفظ آن چه كه از گذشتگان به ارث رسيده براي آيندگان(از ارزش هاي خود 
به شدت به ايدئولوژي  همسر خود قرباني مي كرد و چنين قرباني كردني براي كسي مثل سارا كه

  .اقتصادي پدر دلبند خود پايبند بود بي اندازه دشوار بود -نانوشته طبقه اجتماعي

قطعا آقا ودود هم مانند همه مردان دنيا اخالق و عاداتي داشت ! اما سارا اين از خود گذشتگي را كرد
 -ن طوالني بيوگي خودچه در حيات او و چه در دورا- كه به مذاق همسرش خوش نمي آمد اما سارا 

هميشه تصويري چون يك نجيب زاده بي عيب و نقص سوار بر اسب سفيد در ذهن بچه ها و بعدها 
 .نوه ها و نتيجه هايش از او ساخته بود



! سارا زودتر از معمول به رختخواب رفت تا آن روز شوم هرچه سريع تر بگذرد. آن روز تلخ گذشت
سارا در اين هنگام در نيمه دوم دهه سي . ود را نگريستروز بعد سارا جلوي آينه نشست و خ

زيبايي ناشي از طراوت و نشاط و شيطنت كودكانه جاي خود را به زيبايي . سالگي خود به سر مي برد
. اين پختگي ردپاي خود را با چند خط دور چشم و لب به رخ مي كشيد. ناشي از پختگي داده بود

. سن هفده سالگي بر روي ميز توالت سارا خودنمايي مي كردعكس سارا در لباس سفيد عروسي در 
ساراي درون آينه و ساراي قاب عكس يك نفر . سارا آن را در دست گرفت و به آن چشم دوخت

ساراي قاب عكس چيزي از سختي هاي دنيا نمي دانست اما با اطمينان به دوربين نگاه مي ! نبودند
و نفوذ اجتماعي خود ومهمتر ازهردو با فهم و شعور خود او كرد چون مي دانست خانواده او با ثروت 

. ساراي آينه گم شده بود و نمي دانست با اين اتفاق چه در انتظار اوست. را محكم در بر گرفته اند
البته با وجود از دست دادن كارخانه بازهم دارايي سارا به او اين امكان را مي داد كه تا پايان عمر در 

 "همان طوري كه گفتم سارا بدون. اما اين براي كسي مثل سارا كافي نبود. ر بردرفاه كامل به س

بيشتر آنها هم  .هنوز چندين خانواده بودند كه براي سارا كار مي كردند. ديگر سارا نبود "بروبيا
نسل اندر نسل به خانواده سارا خدمت كرده بودند و جز اين زندگي نحوه زندگي ديگري نمي 

كارگران كارخانه اي كه از دست . شد همين طوري آنها را جواب كرد و پس فرستاد نمي. شناختند
نا اميد كردن . رفته بود و خيلي هاي ديگر هنوز خانه سارا و آقا ودود را خانه اميد خود مي دانستند

شخصيت . آنها به معناي قبول شكست بود و دختر حاج كاظم نمي بايست به اين سادگي تسليم شود
سارا در . همگي ثروتمند بودند -ماشاهللا -ر قالب خانواده گسترده خود معني داشت و آنها همسارا د

اين خانواده گسترده كه هر هفته در مهماني ها همديگر را مي ديدند هميشه درخشيده بود و اكنون 
 !سارا بايد هر چه زود تر خود را جمع و جور مي كرد. نمي توانست به محاق برود

تا به امروز كه چند سال از درگذشت سارا مي گذرد براي ! همواره درخشيد! شكستسارا هرگز ن
بدون پيشوند و پسوند  "خانم"بازماندگان خانواده هايي كه روزي براي خانواده سارا كار مي كردند 

فرزندان و نوه هاي آنها در خانه سارا هرگز كار . يك اسم خاص است و معناي آن هم سارا ست
آنها هم با مدد گرفتن از . سارا اصرار داشت فرزندان خدمه خانه اش درس بخوانند. نكرده اند
اما . طبقه اجتماعي خود را باال كشيدند -كه تا چند دهه پيش كامال لوكس حساب مي شد-تحصيالت

خاطره روز اول عيد در خانه سارا و عيدي ها و خوراكي ها يش . ماند "خانم" سارا هميشه برايشان



ماندن  "خانم"اين گونه  .فراموش نشدني در ذهن كودكاني بود كه اكنون بزرگ شده اند خاطره اي
يكي از مهمترين ملزومات خانم ماندن سخاوت است كه . مادي و معنوي :مستلزم خيلي چيزهاست
سارا اكنون چنان بايد برنامه ريزي مي كرد كه مي توانست همواره ! آن هم نياز به پول دارد

 .ندسخاوتمند بما

عكس : ارا عكس عروسي خود را روي ميز مي گذارد و قاب عكس كناري را بر مي داردس
سارا به تصوير كودكان دلبندش خيره مي ماند و با خود مي انديشد آنها را چنان تربيت . فرزندانش

خون . مي كنم كه جايگاه اجتماعي خانواده را بدون اتكا ء به ارث و ميراث دوباره به دست آورند
تحصيل  .قلب تپنده اين حيات دوباره تحصيل بچه هاست. ديدي به رگ هاي فسرده سارا مي دودج

از آن ! و آموزش واقعي و عميقي كه مي تواند تحولي ايجاد كند نه فقط گرفتن يك مدرك تحصيلي
آموزش بچه ها بايدبي  .به بعد سارا قسمت عمده وقت و انرژي خود را صرف همين هدف مي كند

چه آموزش رسمي در مدرسه و دانشگاه وچه آموزش غير رسمي هزار ويك نكته گفته و : دنقص باش
تمام كارها و سياستگذاري هاي خانه بايد چنان باشد كه نشان دهد اولويت همواره . ناگفته در خانه
تالش همه روزه از ساعت , مطالعات و تفكرات  ,هوش سرشار ،توان مديريتي باال. با تحصيل است

سارا در اين راه از هيچ . بح تا شام گاهان همه و همه در جهت اين هدف به كارگرفته مي شوندپنج ص
  .فداكاري اي ابا نخواهد داشت

  

  

  

  



  

  فصل دوم

  .)نگاشته شده است  88فصل دوم در بهار سال (

 مادربزرگ )1

از  همان طوري كه در قسمت هاي قبل گفتم، پدر آقا ودود وقتي آقا ودود خردسال بود در يكي
خواهر وبردارهاي بزرگتر او . آقا ودود كوچكترين فرزند خانواده بود. اپيدمي ها در گذشته بود

تنها آقا ودود مانده بود و خواهر . در كودكي در اثر بيماري هاي گوناگون از دنيا رفته بودند
رپرستي همسر خواهر آقا ودود هم متاسفانه در اثر بيماري جان سپرد و آقا ودود س. بزرگتر او

آقا ودود براي خواهر و مادر خود خانه اي گرفته . خواهر و هشت فرزند او را بر عهده گرفت
بود و هر روز به آنها سر مي زد و دستي از سر نوازش به سر وروي خواهر زاده هايش مي 

پس از جنگ كه خواهر زاده ها همه بزرگ شدند وبه دنبال زندگي خود رفتند، مادر و . كشيد
يكي آن كه . اين نقل مكان علل مختلف داشت. آقا ودود به خانه سارا نقل مكان كردندخواهر 

نگه داري خانه اي جدا خرج زيادي داشت و براي دو نفر زن تنها و پا به سن گذاشته خانه قبلي 
ديگر آن كه مادر آقا ودود حسابي پير شده بود و مي خواست زمان بيشتري . زيادي بزرگ بود

سارا در پروژه خود براي تحصيل بچه ها . اما علت اصلي اصرار سارا بود. بگذراند با آقا ودود
  .در واقع سارا به كمك او نياز داشت. براي مادربزرگ آنها نقش خاصي در نظر گرفته بود

بيوگي زود هنگام، شرايط سخت زندگي، همزيستي با . مادر آقاودود زن نجيب و ساكتي بود
و تا حدي  تن عروسي مهربان و فهميده اما به شدت عزيزدردانهدختر بيوه شده اش و داش

، آن هم از طبقه اجتماعي و اقتصادي باالتر، به او آموخته بود كه هر حرفي را قبل از به زودرنج
بيشتر اوقات مادر آقا ودود . زبان آوردن هزار بار سبك سنگين كند تا مبادا به كسي بربخورد

او كه در سن . گرداندن مي گذشت) سبحه(دعا خواندن و تسبيح در اين آخر عمر به عبادت و 
يازده سالگي به خانه بخت رفته بود در خانه پدري اندكي خواندن و نوشتن آموخته بود، بعد از 



برعكس خانه سارا ومادرش در . ازدواج به تشويق همسرش تحصيالت قرآني خود را ادامه داد
ي هفته اي يك روز براي شستن رخت ها به خانه آنها فقط خانم. خانه آنها خدمه وجود نداشت

آن روز را هم مادر آقا ودود مي بايست تمام مدت با هزار زحمت آب جوش براي . مي آمد
مثال اگر مي خواستند . آن موقع اين همه وسايل آسايش وجود نداشت. شستن رخت ها تهيه كند

اگر مي خواستند . خود دانه به دانه بكنندبراي ناهار مرغ بپزند مجبور بودند پرهاي مرغ را هم 
آش رشته درست كنند عالوه بر پاك كردن سبزي، مي بايست رشته آن را هم خودشان از خمير 

  .براي همين كار يك خانم خانه دار با چند تا بچه واقعا شاق بود. درست كنند

قا ودود اين زحمت اما مادر آ. تحصيل در كنار اين همه زحمت از خودگذشتگي زيادي مي طلبيد
را به جان خريد چون به تحصيل به صورت يك امر مقدس مي نگريست و آن را نوعي عبادت 

  .مي دانست

عالوه بر آن قسمت عمده اي از گلستان و بوستان و بسياري . مادر آقا ودود حافظ كل قرآن شد
ق چنين مادري به اصرار و تشوي. از اشعار كالسيك فارسي را حفظ كرد و اندكي عربي آموخت

بود كه آقا ودود آن زمان چهار زبان عالوه بر فارسي و تركي خودمان آموخته بود و آن همه به 
  .مطالعه عالقه داشت

اين مادربزرگ آنها دريايي از داستان هاي . مادر آقا ودود ونوه هايش به هم خيلي نزديك بودند
بچه ها آن يكي . ريف مي كردآذري مي دانست كه با حوصله و آب و تاب براي بچه ها تع

نوه ها هيچ وقت به خود . اما مادر سارا زن با جذبه اي بود. مادربزرگشان را هم دوست داستند
اما . اجازه نمي دادند خيلي به مادر سارا نزديك شوند مگر آن كه او خود چراغ سبزي نشان دهد

  .ابل دسترساين يكي مادربزرگ ساكت و سر به زير بود وبراي بچه ها هميشه ق

او تحصيل بچه ها را وسيله اي مي دانست براي . رز فكر سارا با مادر شوهرش فرق داشتط
با اين حال سارا به درستي . تحصيل به خودي خود براي سارا هدف نبود. رسيدن به هدفي ديگر

قايل است به بچه ها  "علم براي علم "دريافت حضور مادرشوهرش در خانه و حرمتي كه او براي
مي دانست همين كه او به نوه هايش قول مي . دلگرمي خواهد بخشيد تا بيشتر درس بخوانند

دهد سر نماز دعايشان كند تا در امتحان ها موفق شوند، تقويت روحي عظميي برايشان خواهد 
  . بود



طرز فكر اين دو خانم با هم فرق داشتند اما درايت سارا و نجابت مادر شوهرش باعث شد مقابل 
  .قرار نگيرند بلكه مكمل هم شوندهم 

 دانشكده پزشكي )2

قبل از اين كه كالس  .همان طوري كه آرزوي ديرين سارا بود هوشنگ وارد دانشكده پزشكي شد
هاي دانشكده شروع شود سارا پرس و جو هاي خود را شروع كرد تا هر كتاب تخصصي كه الزم 

الزم نيست هر وقت بخواهم  "جوش زدن"اين همه  ": هوشنگ به مادرش مي گفت. باشد تهيه كند
اما سارا بر خريداري كتاب ها  ".مي روم كتابخانه دانشكده و كتاب هاي الزم را قرض مي گيرم

بهتر است كه كتاب . گمان نمي كنم به تعداد دانشجوها كتاب داشته باشند":مي گفت . اصرار داشت
. ، باعث نشود در درس هايت سستي كنيها را خودت داشته باشي تا يه وقت تنبلي كتابخانه رفتن

بگذار كتاب هاي كتابخانه براي ! خدا راشكر ما آن قدر امكانات داريم كه اين كتاب ها را بخريم
اين هم يك جوري كمك است براي آن كه . دانشجوياني كه اين امكان را ندارند، باقي بمانند
ار كوچك از دست من بر مي آيد چرا وقتي اين ك. دانشجوهاي پزشكي اين مملكت باسوادتر باشند

بگذار من هم در . سود باسواد بودن دانشجوهاي مملكت، در دراز مدت به همه مي رسد! دريغ كنم؟
  ".بكاريم تا بخورند. كاشته اند خورده ايم: به قول آقا جانت. ثوابش شريك شوم

ن در بند درس خواندن و بيشتر دانشجويا. پس از اندكي پرس و جو سارا به حقيقتي دردناك پي برد
 "ترمي"آن موقع دانشگاه ها (بيشتر دانشجوها تمام طول سال را . دنبال كتاب مرجع گشتن نبودند

و شب امتحان از روي جزوه هاي پر از غلط و غلوط و از رده خارج  يللي تللي مي كردند) نبودند
بافتن و زاري و التماس كردن  چيزهايي ياد مي گرفتند و با تقلب و مقدار معتنا بهي گريه و دروغ

كمتر كسي به دنبال خواندن كتاب هاي مرجع و دقت در شكل ها و تفكر و . نمره اي مي گرفتند
دانشجوها بدون درس خواندن نمره گرفتن را مايه مباهات مي دانستند و . تعمق در مفاهيم آنها بود

ق و با ديد علمي و كنجكاوي بر هر آن كه در طول سال از روي كتاب هاي مرجع با تفكر وتعم
سارا از دريافتن اين . مي ناميدند "خر خوان"تجربي درس مي خواند ريشخند مي زدند و او را 

هزار و يك نكته را در  ،سارا و تمام خانم هاي دور و برش براي پختن يك مربا. حقيقت شوكه شد
بان چنين شود و ماندگاري اش نظر مي گرفتند كه چه كنند كه رنگ مربا چنان باشد و بافتش زير ز

براي . براي كسي با چنين ذهنيت، رفتار سهل انگارانه دانشجويان غير قابل هضم بود... طوالني باشدو
مردم در  كه با جان و سالمت - سارا قابل درك نبود كه چگونه كسي كه حرفه اي چون پزشكي را

ن آن چه كه بايد بياموزد سهل انگار مي تواند اين همه نسبت به آموخت -ارتباط است بر مي گزيند



  . باشد

مي . سارا نگران بود كه جو دانشجويي هوشنگ را تشويق به سهل انگاري در درس خواندن بكند
ترسيد هوشنگ براي اين كه در جمع دانشجويان پذيرفته شود بخواهد خود را همرنگ جماعت كند 

دوران ارزشمند دانشجويي را به  و او هم چون ديگران به جاي درس خواندن درست و حسابي،
  .بطالت بگذراند

براي همين روزانه هوشنگ را اندر اهميت احساس مسئوليت حرفه اي و آموختن دروس موعظه مي 
 peerكرد اما گمان نمي كرد اين موعظه ها در عمل كارساز باشد چون مي دانست تاثير 

pressureوزي حوصله هوشنگ از دست موعظه باالخره ر. در آن سن بر جوانان چه قدر قوي است
به همه چيه آدم كار  ":هاي سارا به سر آمد و صدايش را اندكي بلند تر كرد و با پرخاش گفت

مادرهاي همكالسي . خودم مي فهمم چه بكنم، چه نكنم! من ديگه بچه نيستم! بابا! خسته شدم! دارين
از همين . دانشجوشده براشون كافيههمين كه پسرشون . هام اصال خبر ندارن اونا چي كار مي كنن

با معدل ! نمي شه راضي كرد هيچ جوريشما رو ! االن به پسرشان آقاي دكتر مي گن و كيف مي كنن
آوردن . آن موقع بيشتر معلم ها سقف نمره شان را هيجده مي گذاشتند(هيجده نفر اول استان شدم 

من حتي اگر ابن سينا هم بشم شما باز هم  .باز هم راضي نشديد!) معدل هيجده واقعا كار بزرگي بود
 "!من چه گناهي كردم كه پسر شما شدم؟! چرا فكر مي كنيد با بقيه فرق داريد؟. راضي نمي شيد

اما در دل خوشحال است چون مي داند نيم ساعت . سارا چيزي نمي گويد و ساكت گوش مي كند
آن گاه به دقت . معذرت مي خواهدديگر هوشنگ از پرخاش خود پشيمان مي شود و برمي گردد و 

نيم ساعت بعدهوشنگ بر مي گردد و . همين طور هم مي شود. به حرف هاي سارا گوش خواهد داد
پدرت در طول اين همه سال كه با هم  ":سارا با لحني گله مند جواب مي دهد. معذرت مي خواهد

نشكده پزشكي نرسيده تو پايت به دا. زندگي كرديم هيچ وقت صدايش را روي من بلند نكرد
هوشنگ خم مي شود تا دست سارا را  ".خودت را گم كرده اي و اين جوري با من حرف مي زني

من اين ! به جاي اين كارها خوب به حرف هام گوش كن":ببوسد، اما سارا نمي گذارد و مي گويد
ي عليه سعد. پس ساكت بنشين و به حرف هام خوب گوش كن. حرف ها را به خاطر خودت مي زنم

حكيمي پسران را پند همي داد كه جانان پدر هنر آموزيد كه سيم وزر در سفر در  ":الرحمه مي گويد
اما هنر چشمه زاينده است و . محل خطر است يا دزد به يك بار ببرد يا خواجه به تفاريق بخورد

 ".و سختي بيند هنرمند هر جا كه رود قدر بيند و بر صدر نشيندو بي هنر لقمه چيند. دولت پاينده
روزگار آن . ما يك روزي كارخانه اي و برو بيايي داشتيم. "روزگار درازه مِد ".زندگي هم مثل سفره

اما همان . كسي چه مي داند شايد در آينده همين باقي مانده هم از ما گرفته شود. را از ما گرفت



خوب به . همين درس و مشقتههنر تو . است "هنر دولت پاينده"طوري كه سعدي عليه الرحمه گفته 
بايد چنان عميق درس هايت را بخواني كه . گرفتن يك مدرك هنر نيست. درس و مشقت بچسب

همان -در اين صورت تو و خانواده ات. طوري كه جامعه به تو نياز داشته باشد. طبيب حاذقي شوي
  ".سختي نمي بينند - طوري كه سعدي فرموده

با اين كه اين قول تو از ته دله، اما  ": سارا جواب مي دهد "!چشم مامان ":هوشنگ جواب مي دهد
هوشنگ با طعنه جواب  ".جمع همكالسي هايت مي توانند تو را در هدفت سست كنند! كافي نيست

هر كي اومد جلو، بهم سالم داد بزنم تو گوشش، بگم مامانم گفته با ! پس چي كار كنم؟ ":مي دهد
بين ! نه بزن بهادري الزم نيست ":سارا مي خندد و مي گويد "!كسي حرف نزن، مشقاتو بنويس؟

همكالسي هايت هم حتما چند نفري هستند كه اگر بقيه دلسرد شون نكنن مي خواهند خوب درس 
اين طوري بقيه نمي تونن شما . آنها را پيدا كن و با هم جمع كوچك خودتان را تشكيل بديد. بخوانند

  .و چنين مي كند "!چشم":دهدهوشنگ جواب مي  ".را دلسرد كنن

آن موقع كنكور سراسري (يكي از برادرهاي سارا در امتحان ورودي دانشكده فني دانشگاه تهران 
در آن هنگام درس . براي همين از طرف دانشكده او را به آمريكا فرستادند. نفر اول شده بود) نبود

سارا به او نامه نوشت و خواست تا كتاب  .اين برادر تمام شده بود اما هنوز در آمريكا به سر مي برد
اين برادر بعد به ايران بازگشت و به كار كارخانه داري مشغول . ( هاي مرجع گوناگوني را بفرستد

در سن هشتاد و پنج سالگي از كارخانه داري بازنشسته شدو دوباره كتاب هاي مهندسي را . شد
ا به امروز به طور تفنني كار مهندسي مي كند و از آن پس ت. بازگشود و معلومات خود رابه روز كرد

  !)كار تفنني اش هم روز به روز دارد جدي تر وحرفه اي تر مي شود

مثل خود ما كه جواب . سارا هر از گاهي كتاب هاي هوشنگ را ورق مي زد و از او سئوال مي پرسيد
وال جوابي درست و دادن به سئواالت غيرفيزيكپيشگان را اغلب مشكل مي بينيم هوشنگ هم معم

زبان خارجه اي كه هوشنگ آموخته بود . حسابي پيدا نمي كرد و قول مي داد كه بيشتر درس بخواند
يكي از دلمشغولي هاي سارا . برعكس سارا و آقا ودود، هوشنگ فرانسه نمي دانست. انگليسي بود

ي بود كه تحسين در زمان دانشجويي هوشنگ، جست و جوي ريشه التين و يوناني اصطالحات پزشك
 .همه همكالسي هاي هوشنگ را بر انگيخته بود

المعارف بزرگ  هدقت كنيد تاريخي كه من از آن سخن مي گويم، يك دهه پيش از انتشار داير(
  .)است الروس

سارا سر مي رسد و . د كه سارا تمام تابلو ها را از ديوار برداشتهروزي هوشنگ به اتاقش رفت و دي
سارا قصد دارد آنها را به ديوار اتاق هوشنگ . ستر آناتومي فرستادهمي گويد برادرش چند تايي پ



ستر، آن هم چنين آيا اين همان مادر سنتي اوست كه مي خواهد پ. هوشنگ شوكه مي شود. بزند
زندستر هايي، به ديوار بپ .اما هوشنگ . سترها نديدههوشنگ حتم دارد كه سارا تا به حال از اين پ

  :بسته را از دست سارا مي گيرد و مي گويد. در اين مورد اشتباه مي كنه
  "!خواهرام ميان تو اين اتاق. اما اينجا جاش نيست! ممنون ازلطفتون"

آنها هم يه چيزهايي ياد مي ! رهاشكالي ندا ":سارا بسته را پس مي گيرد و خونسردانه مي گويد
بعد سارا بسته را  ".خوبه كه بدونن داخل بدن خودشون و داخل بدن شوهر آينده شون چيه. گيرند

هوشنگ هم به همراه پسترها ميخكوب مي شود . باز مي كند و شروع مي كند به زدن آنها به ديوار
نگام اوج جواني و زيبايي، وقتي مجبور آيا اين همان زني نيست كه به ه! باورش نمي شود! به ديوار

شد در مهماني كشف حجاب شهرداري حضور پيدا كند، با وسواس تمام كت ودامن و كاله لبه داري 
  ! تهيه كرد كه عليرغم نام مهماني حجابش كامل كامل باشد

نا فقط اي! چرا بي خودي شلوغش مي كني؟ ":سارا در حالي كه پستر ها را به ديوار مي زند، مي گويد
وايستا . بايد آن قدر ببيني تا چشمهات عادت كنند و در ذهنت حك شوند. چند تا پستر علمي هستند

اين كار سارا حركت نماديني بود كه نشان مي داد تحصيل جدي  ".بيا كمكم كن! ده منو نگاه مي كنه
ي سازد، چنان و آموختن مفاهيمي كه از او پزشكي حاذق م) نه فقط گرفتن مدرك دكتري ( هوشنگ 

اهميت دارد كه به خاطر آن حتي مي توان هنجارهاي به شدت حساسيت برانگيز جامعه را ناديده 
تصميم مي . تازه تازه هوشنگ مي فهمد عمق اهميت تحصيل او براي مادرش چه قدر است. گرفت

  . گيرد كه همان شود كه سارا مي خواهد

وزنه اي در جامعه پزشكي ايران كه : قي شدهمان گونه كه سارا آرزو داشت هوشنگ پزشك حاذ
بيماراني را مداوا كرد كه ديگر پزشكان از مداواي . جان بيماران بسياري رااز مرگ حتمي نجات داد

بسيار كمتر  - اعم بر حاذق و غير حاذق-در آن سال ها كه تعداد پزشكان كشور. آنها بازمانده بودند
. براي شهر وكشورassetيك . گنجي محسوب مي شد از حد مورد نيازبود، وجود پزشكي چون او

مستحكم  -همچنان كه در برنامه سارا بود-با هر بيماري كه هوشنگ مداوا مي كرد موقعيت خانواده 
. قدرتمند باشد يا ضعيف. فرقي نمي كرد كه بيمار ثروتمند باشد يا فقير. تر و مستحكم تر مي شد

ارزشمند بودند و در برنامه بلند مدت سارا نقشي بازي مي همه آنها . مشهور باشد يا بي نام ونشان
سارا خود نيز به اين نقش ها آگاه نبود، اما اطمينان داشت آنها روزي نقشي يكتا بازي . كردند

زندگي پيچ و خم . براي همين به هوشنگ توصيه مي كرد هواي همه آنها را داشته باشد. خواهند كرد
نمود كه همان بيمار ضعيف و فقير و بي نام و نشان چنان كمكي به  بسيار داشت و بازي هايي رخ مي

، كه 65به طور مثال سه دهه بعد، در سال . خانواده مي كرد كه از دست كس ديگري بر نمي آمد



شهر به مدت چهل روز به طور مداوم بمباران مي شد، نوه هاي سارا به روستايي در نزديكي شهر 
ز بيماران قديم دكتر كه از اهالي روستا بود آنها را شناخت و در منزل به طور اتفاقي يكي ا. رفتند

  .خود پناه داد

جمع دوستان درس . تاثير خط فكري كه سارا به هوشنگ مي داد به شخص هوشنگ محدود نشد
از جمع . خوان هوشنگ به تدريج بزرگ و بزرگ تر شد و بيشتر همكالسي هاي او را دربرگرفت

بيشتر آنها . پزشكان حاذق فراوان و محققان برجسته متعددي بيرون آمدند دانشجويان آن دوره،
  . البته مهاجرت كردند و در ايران نماندند اما آنان كه ماندند تاثيري فوق العاده داشتند

. در نسل هاي بعدي در خانواده و بين نوادگان حاج كاظم، جوانان زيادي دانشجوي پزشكي شدند
  !دقيقا همان توصيه ها را مي كند كه روزي سارا به او مي كرد هوشنگ به اين دانشجوها

 پاتوق )3

همان طوري كه در قسمت قبل گفتم هوشنگ دوستاني در دانشگاه پيدا كرد كه نكته 
اين گروه معموال با هم مي گشتند و همديگر . مشتركشان عالقه به درس خواندن جدي بود
سارا از تشكيل اين جمع . دن بيشتر مي كردندرا آگاهانه يا نا آگاهانه تشويق به درس خوان

سارا هوشنگ را تشويق مي كرد كه دوستانش را به خانه آنها . كوچك بسيار خوشنود بود
علت يكي . ابتدا دوستان هوشنگ از رفتن به خانه آنها امتناع مي كردند. دعوت كند

آن هم با وجود -رودربايستي بودو ديگر آن كه فكر مي كردند در حضور خانواده هوشنگ 
اما رفتار سارا كم كم اين تصورات را . بايد رفتار ي رسمي داشته باشند - مادري مانند سارا 

رودربايستي را كنار . كم كم خانه سارا تبديل شد به پاتوق اين جمع كوچك. از بين برد
گذاشتند و هر وقت مي خواستند غذا و شيريني جات عالي بخورند خود را در خانه سارا 

در شوخي هاي . كردن با اين جوانان لذت مي برد "لل كَكَ "سارا خود از. همان مي كردندم
. فيفتين آنها شركت مي كرد و خود او هم هر از گاهي سر به سر آنها مي گذاشت-جي-پي

آر -يتدابتدا اين جمع معذب بودند و فكر مي كردند نبايد در حضور سارا شوخي هاي رِ
است كه اصال اين !!! "خانم"اين نتيجه رسيدند كه سارا آن قدر  بكنند اما يواش يواش به

هم چنان كه -پس از مدتي بدون رودربايستي در حضور سارا . شوخي ها را متوجه نمي شود
البته سارا معني شوخي هاي آنها را .آر مي كردند-يتدشوخي هاي رِ -اقتضاي سن شان بود

اصال براي ساراي چهل وچند . راحت باشند مي فهيد اما به روي خودش نمي آورد تا آنها
فقط در ! ساله اين گونه شوخي ها آن قدر مهم نبودند كه بخواهد عكس العملي نشان دهد



شگفت ماند كه چه طور همان كسان كه در زمينه هاي ديگر به هوش سرشار سارا اذعان 
  .فرض مي كنند "خنگ"دارند در اين زمينه او را چنين 

ي پيش مي آمد كه سارا نمي توانست در برابر آنها سكوت كند و بي اما موضوعات ديگر
در آن سال ها برخي گروه هاي سياسي وابسته به همسايه شمالي در دانشگاه . تفاوت باشد

ها فعاليت گسترده داشتند و خيلي مايل بودند تا افرادي مانند هوشنگ را به سوي خود 
هيچ  - ساسات ملي گرايانه قوي اي داشتندكه اح-خوشبختانه بچه هاي سارا . جذب كنند

مهمترين . اما سارا نگران دوستان هوشنگ نيز بود. گونه تمايلي به آن سو نشان نمي دادند
قطعا سارا به علت طبقه و . دليل اصرار او به دعوت دوستان هوشنگ همين مسئله بود

ا علت اصلي مخالفت ام. اقتصادي خود به اين گروه ها عالقه اي نداشت -خاستگاه اجتماعي
كمك مستمندان در آن دوره  در جرياندر طول سال هاي جنگ و  كهوي مصيبت هايي بود

سارا به عيان تجربه كرده بود كه آن چه كه در تئوري به عنوان حمايت از اقشار . ديده بود
قطعا . را خرد مي كند-و از همه بيشتر همان اقشار فقير -فقير تبليغ مي شود در عمل همه

با ديدن موفقيت ها ي تيم هاي ورزشي در المپيك و يا  -برعكس جوانان ساده دل - سارا 
هر از . عكس هاي باله مسكو شيفته نمي شد و چهره پنهان و زشت ماجرا را هم مي ديد

گاهي برخي از دوستان هوشنگ سخناني مي گفتند كه رنگ وبوي عالقه به آن سوي مرزها 
ع با حرارت تمام وارد بحث مي شد و تا اشك طرف را در مي سارا در اين موق. را مي داد

سارا چندان عالقه اي به فلسفه نداشت اما براي آن كه در بحث ها . آورد آرام نمي گرفت
متاسفانه كتاب به فارسي در اين . كم نياورد مجبور شد مطالعاتي در اين زمينه داشته باشد

مدت ها پيش حاج كاظم ! آري. ه مطالعه كنداو مجبور شد كه به فرانس. زمينه زياد نبود
معلمي استخدام كرده بود كه به دخترانش فرانسه بياموزد اما هدف اين آموزش آن بود كه 

سارا و خواهرانش قادر باشند از همسران شريكان خارجي شوهرانشان پذيرايي كنند و يا 
. ه پلو را به فرانسه بنويسندحداكثر بتوانند طرز تهيه سوفله رابه فرانسه بخوانند و طرز تهي

با وجود عدم عالقه و , به هر حال!! خواندن كتاب هاي فلسفه به زبان فرانسه در برنامه نبود
عشق و عالقه مادرانه سارا او را قادر سا خت به مطالعه خود , دشوار بودن متن هاي فلسفي

ه گروه هاي سياسي از اين مطالعات سارا را قادر ساخت تا نشان دهدبرداشتي ك. ادامه دهد
 . آرا بزرگان فلسفه دارند برداشتي سطحي و بچگانه ودر عين حال خطرناك و مخرب است



اما . مع دوستان هوشنگ با هم صميمي بودند و مسايل خود را با كمك هم حل مي كردندج
سارا سنگ صبور و حالل مشكالت تك . هر كدام راز هايي داشتند كه تنها به سارا مي گفتند

جمع . چند سال بعد برادر كوچك تر هوشنگ وارد دانشكده ادبيات شد. ك آنها شده بودت
 .دوستان او نيز به مهمانان هميشگي سارا اضافه شدند

دريك روز زيباي بهاري سارا وبقيه دخترها و خانم هاي خانه در پنجدري نشسته بودند و 
پنجره باز بود و بوي گل . بنا به سنتي ديرين گلبرگ هاي گل محمدي را جدا مي كردند
در بين كارهاي خانه كه . هاي بهاري از باغ حالت كرخت كننده اي به همه آنها داده بود

هر كدام . همه ساله تكرار مي شد سنت پاك كردن گل هاي محمدي جايگاه ويژه داشت
بخشي از آنها به دقت خشك مي شد و به . كپه اي از گلبرگ ها جلوي خود جمع مي كردند

. تهيه مي شد "گل"از بخشي ديگر مرباي . نوان اوديه پلويي مورد استفاده قرار مي گرفتع
كه غبطه خانم هاي دوست و فاميل -يكي از ويژگي هاي آشپزخانه هاي دختران حا ج كاظم 

بعدها برخي رنگ خوراكي اضافه مي .مربا ي گل بود "سرخ ترين"تهيه -را بر مي انگيخت 
ده از رنگ خوراكي را دور از شان آشپزي خود مي دانست و هرگز به كردند اما سارا استفا

  !!كار هر كسي نبود "شناسايي راز مرباي گل سرخ " .چنين كاري تن در نداد

در حالي كه خانم ها نشسته بودند و با گل ها ور مي رفتند و شوخي و خنده مي ! الغرض
كه يكي از دوستان را بر دوش  هوشنگ و چند تا از دوستانش سراسيمه و در حالي, كردند

 !مامان": هوشنگ كه حسابي خود را باخته بود داد زد. خود حمل مي كردند وارد شدند
 "!سم خورده بود تا خودكشي كنه !كمك

  شرط ها و قول ها) چهار

حميد عاشق دختر خانواده  ":هوشنگ با حالتي آشفته و نگران ماجرا را براي سارا بازگو مي كند
من پيداش كردم و . واستگاري كرد و جواب رد شنيد براي همين خودكشي كردخ. بود "ص"

مي گه اگر منو ببرين به اون خونه نكبت . نمي خواد برگرده خونه شون. مجبورش كردم استفراغ كنه
توقراره يك پزشك ! آرام باش! هوشنگ جان":سارا جواب مي دهد ".دوباره خودم رو مي كشم

قت همچين چيزي مي بيني اين طوري خودت را ببازي كه نمي توني كارت اگر قرار باشه هر و! بشي
 "!مي ترسم دوباره كار دست خودش بده. نمي تونم آروم باشم":هوشنگ مي گويد ".رو انجام بدي

اگر واقعا قصد هالك كردن خودش رو داشت مي رفت يك جا دور از ! نترس":سارا جواب مي ده



ر دانشكده پزشكي سم خورده كه بالفاصله پيداش بكنن و آمده و د. آدم ها خودكشي مي كرد
اگر اين توجه به او معطوف بشه به زندگي بر مي ! همين! نياز به توجه داره, اين بچه. نجاتش بدن

بايد فكرهامون جمع كنيم و ببينيم چه جوري مي تونيم توجه مون رو ابراز كنيم كه نتيجه . گرده
البته به او نگو كه . برو به مادرش خبر بده كه اينجاس! ست نمي شهبا نگراني هم كاري در. مثبت بده
يه جوري ماست مالي كن بگو . بگو مي خواد چند روزي خانه ما بمونه با هم درس بخونيم. ماجرا چيه

به عالوه همچين . من دروغ گفتن بلد نيستم ":هوشنگ جواب مي ده ".خودش نتونست بياد خبر بده
فكر مي كنن حميد باهاشون . البته كه باور نمي كنن":سارا جواب مي دهد ".ننقصه اي رو باور نمي ك

 ".بهتر از اونه كه دلواپس بمونن. قهر كرده و چند روز ديگه پشيمون مي شه بر مي گرده

س از آن كه حال حميد اندكي بهتر شد سارا به بالين او مي رود و به او مي گويد اگر چند شرط را پ
و چند قول بدهد سارا هم قول مي دهد كه به خواستگاري دختر مورد عالقه اش رعايت كند و به ا

  .برود و تمام سعي خود را به كار گيردتا نظر مثبت خانواده او را براي ازدواج جلب كند

دختري كه حميد عاشقش شده بود دختر يكي از خانواده هاي اعيان و از ثروتمندان قديمي شهر 
ار اجتماعي شهر پس از جنگ كامال عوض شده بود اما اين خانواده همچنان با وجود آن كه ساخت. بود

 از بسيار بعيد به نظر مي رسيد كه حميد را كه. به شدت پايبند ساختار طبقاتي قبل از جنگ بودند
  .يك خانواده متوسط بود به دامادي بپذيرند

تو باورت نمي شود كه خواستگاري به نظرم  ":سارا از روي نگاه حميد فكر او را مي خواند و مي گويد
من هم نمي توانم صد در صد قول بدهم اما من در اين مورد . كردن من هم فايده اي داشته باشد

حميد  "!نشنيده ام "نه"من براي پنج تا از برادرهايمان خواستگاري رفته ام و هيچوقت . تجربه دارم
نه براي . ي حاج كاظم خواستگاري رفته ايدشما براي پسرها":خنده تلخي مي كند و با طعنه مي گويد

هيچ ! اين بار هم براي دكتر حميد مي روم ":سارا جواب مي دهد "!يه دانشجوي يه ال قبا مثل من
دفعات پيش به خواستگاري كساني رفتم كه خواستگاران ثروتمندتر ! وقت خودت را دست كم نگير

ر نامي باقي نمانده با همان سرعت كه با از آن خانواده هاي ثروتمند ديگ. را رد كرده بودند
اما . چسباندن خود به دم و دستگاه يك شبه پولدار شده بودند با همان سرعت هم فراموش شدند

با اين وجود دختر هايي ! حتي ما ها رو هم قبول نداشتند! آن روز ها براي خودشان بروبيايي داشتند
يكي . خواستگاري رفتن يك هنره. اب كرده بودندكه بعدا شدند عروس هاي خانواده ما آنها را جو
خودت را نبايد بزرگ تر از اوني كه هستي هم . از لوازم آ ن هم اينه كه خودت را كوچك نداني
واقعي ات مانور مي ديم و ان شا اهللا  قوت روي نقاط. بدوني يا بخواهي معرفي كني و الف دروغ بزني

  ".موافقت مي كنند



  "!آخه من چي دارم كه بخواد توجه اونا را جلب كنه. هيچ نقطه قوتي ندارممن ":حميد جواب مي ده

اگر راهش را درست بدوني ! اوال كه دانشجوي دكتري هستي! خيلي چيزها ":سارا جواب مي دهد
اوال راهش را بايد ياد بگيري و در ثاني بايد به پدر و مادر دختر بفهمانيم كه دوره . آينده مال توست

اگر البته . آينده مال جوون هايي مثل توست. ي ها و اعيان و اشراف بازي به سر اومدهآن طبقه باز
فكر مي كني ! و اما در مورد خود اين دختر خانم. شعورش را داشته باشي و قدرخودت رو بدوني

دختري مثل او كه از بچگي در ناز و نعمت بزرگ شده در اين سن و سال از شوهر آينده اش چي مي 
  "!چي مي توني تو به او بدي كه قبال نداره؟! خواد؟

عالقه  "هيچي"تو خيلي به ":سارا با عصبانيت ساختگي جواب مي ده. "هيچي":حميد جواب مي ده
نه . نه الزمه فكري بكنه! مي گه خودش رو راحت مي كنه "هيچي"معلومه ديگه يه ! مگه نه؟. داري

! ببخشيد ":د از مدت ها لبخندي مي زنه و مي گه حميد بع "!خوبه واهللا! تالشي و نه زحمت و تعهدي
دختري در آن سن و  ":سارا جواب مي دهد ".اما واقعا فكر نمي كنم چيز قابل عرضي داشته باشم
كه راه  ملودراميتو هم با اين ! romance:شرايط از شوهر آينده اش فقط يك چيز مي خواد

اما ! ديگري قادري اين خواسته او را برآورده كنيانداخته اي نشان داده اي كه بيش از هر خواستگار 
در ! گوش كن! رمانتيك و عاشقانه رفتار كن تا قاپش را بدزدي اما نه از اين راه ! ديگه ملودرام بسه

بيست سال ديگه هم رمانس خواهد خواست اما جلوه و شكل رمانس . اين سن او رمانس مي خواد
رمانتيك بموني و بدوني چه طور وقتي سن مي گذره ! ك باشيبايد رمانتي! براي سنين مختلف متفاوته

  ".و احساسات و نياز ها عوض مي شه جلوه رمانس هم عوض مي شه

! كه عشق آسان نمود اول ولي افتاد مشكل ها ":سارا جواب مي ده "!خيلي سخت شد ":حميد مي گه
اما يادت ! وليتي نمي آرههيچ مسئ "هيچي"! و خودت را راحت كني "هيچي"آسون تر همونه كه بگي 

اون وقت مي . هم گيرش نمي آد "هيچي"گفتن خودش رو راحت مي كنه  "هيچي"باشه كسي كه با 
مونه و به لگد پروندن به اون هايي كه تالش كرده اند و چيزهايي به دست آورده اند دل خوش مي 

  ".طفا شرط ها را بگوييدل. سعي خودم را مي كنم": حميد اين بار با اراده بيشتري مي گه "!كنه

شرط اول سارا اين بود كه حميد لج بازي را كنار بگذارد و به توصيه هاي دكتر معالج خود عمل كند 
شرط دوم آن بود كه به محض خوب شدن به خانه شان رود و با . و سعي كند تا زودتر خوب شود

واما .مره هاي عالي قبول شودپدر و مادرش آشتي كند و شرط سوم آن بود كه در امتحانات آتي با ن
  .قول ها را در بخش بعدي مي گويم! قول ها 

  !است )منجوق( نويسندهالبته ديالوگ ها و جزئيات زاييده ذهن . داستان حميد واقعيست: توضيح

  شرافت پلو) پنج



در امتحان هايش نمره خوبي مي گيردو باالخره با پدر ومادرش آشتي مي . حال حميد خوب مي شود
 .همه شرط هاي سارا ارضاء شده ونوبت به قول مي رسد .كند

. شما داريد بي جهت مرا اميدوار مي كنيد و به خودتان زحمت مي دهيد ":حميد به سارا مي گويد
اصال ! اصال منو آدم حساب نكردند. خانواده اي كه من ديدم امكان ندارد با اين وصلت موافقت كنند

داريم  "ما" تنها چيزي كه! نمي خواهم!؟مقدر قراره تحقير بش چه. من ديگه نمي خوام ازدواج كنم
شما به آقا جان خودتان نگاه نكنيد كه . ارزشي قايل نيستند هيچبراش  اين آدماشرافتمونه كه 

مردم اين . شرافت آقا ودود آن قدر براش مهم بود كه ايشونو به همه خواستگاران ترجيح داد
  "! رد رفت پي كارشانيت و شرافت مديگه انس. خيلي فرق كردن روزگار

اتفاقا خيلي هم . من اين خانواده اي را كه تو مي گي از قديم ا اليام مي شناختم ":سارا جواب مي ده
به اين نتيجه  - حميد آقاي گل- حاال چي شده كه كنفوسيوس زمان ما! آدم هاي شريفي هستند

از اين  مردم اين روزگارخالصه مي شه و بقيه به او , رسيده كه شرافت و انسانيت با او تعريف مي شه
 "!سجايا بري هستند؟

 :حميد شروع مي كنه به تعريف كردن داستانش

به او گفتم . وقتي مادرم فهميد كه من عاشق شدم بالفاصله گفت همين فردا مي رم برات خواستگاري
مي . درم توجهي نمي كرداما ما. كار و در آمد ندارم! درسم تموم نشده. كه من هنوز آمادگي ندارم

در زده . فرداي همون روز رفته بود دم در خونه اونا. خودش درست مي كنه. گفت خدا روزي رسونه
همان خواستگار "مهمون خدا"در آذربايجان منظور از :توضيح( ".مهمون خدايم ":بود و گفته بود 

يكي از كسبه محل وقتي  .همان جا جوابش كرده بودند. اما توي خونه راهش نداده بودند.) است
ظاهرا در اون محله از اين . حالت ناراحت و آشفته مادرم رو ديده بود تقريبا فهميده بود ماجرا چيه

حتما قبال ! خانم براي دخترشون خواستگار اومديد؟":جلو آمده بود و گفته بود. اتفاق ها زياد مي افته
اول خواستگار بايد زنگ . شده اين بازيآالف اولوف جديد مردم اين محله ها . هماهنگ نكرديد
مادرم گفته  "!هر روز يه اداي جديد در مي آرن! واال در خونه هم راهش نمي دن. بزنه وقت بگيره

. ما آدم هاي خاكي اي هستيم و از اين ادا و اطوارها نداريم. من كه اين چيزها حاليم نيست ":بود
فو ما جور و باب و كُ. ين دختره رو از سر بيرون كنهتازه تلفنم كجا بود؟ بايد به پسرم بگم فكر ا

خاكي هستيم از اين تبختر ها ما ! راست مي گه مادرم ":حميد ادامه مي ده و مي گه "!نيستن
به خونه شون مي گفت خونه . تا ديروز با پدر ومادرش قهر بود ":سارا با خودش مي گه".نداريم
حاال سر يك رسم كوچك و بي . بچگانه اش عذاب داد اون همه با قهر, مادرشو, زن بيچاره. نكبت

انگار اگر رسم خانواده اي با رسم . مي زنه "ما "اهميت اين همه تعصب نشون مي ده و دم از خانواده 



اما سارا اينو به حميد  "!كمي فرق كنه كافر شدن -كه تا ديروز هم با هاشون قهر بود-خانواده اينا 
اگه بخواهي با آنها . هر خانواده اي رسم و رسوماتي داره! خوب ":به جاش جواب مي ده. نمي گه

ان شااهللا با هم عروسي مي كنين بعد در خيلي . وصلت كني بايد رسم و رسومات اونا را قبول كني
نمي . موارد مي بينيد كه نه رسم خانواده شما و نه رسم خانواده خانمت به درد زندگي شما نمي خوره

اما نبايد . غرق و نابود مي شه. گم مي شه, اگه آدم بزنه زير همه چي! نه. همه چيگم بايد بزنين زير 
باتوجه به شرايط زندگي تون و هدف هاتون و امكاناتتون بايد رسم ها را . تعصب هم نشون بدي

خيلي از رسم هاي خانواده تو صد سال پيش . بازبيني كنين و رسم هاي خودتونو به وجود بيارين
من اصال نمي فهمم تو چرا سر اين موضوع اين . پدر و مادرت به وجود آوردنشون. دوجود نداشتن

. يه دكتر كه نبايد اين همه تعصبات شووينيستي داشته باشه! دكتر حميد! ببين. قدر سخت مي گيري
فردا ان شا اهللا براي گرفتن تخصص يا شركت در كنگره هاي علمي ! تازه اينا همشهري هاي خودتن

اونجا هم مي خواهي همين قدر سر موضوعات كوچك . با مردم دنيا آشنا مي شي. رجمي ري خا
تا وقتي رسمي با يك اعتقاد اصيل . بيخودي چرا در ها رو روي خودت مي بندي! تعصب نشون بدي؟

من كه تا اينجاي داستان مسئله ناراحت كننده و . در تضاد نباشه چرا بايد عليه آن موضع بگيري
 ".حاال ادامه بده. نشنيده امتوهين آميزي 

  :حميد ادامه مي ده

وقتي مادرم ديد من نتونستم اونو فراموش كنم تصميم گرفت كه هر جور شده شماره . مدتي گذشت
مادرم . ازش پرسيده بودند كه از كدوم خاندان هستيد. آنها و يك تلفن پيدا كنه و زنگ بزنه

پس از مكثي پرسيده بودند كه آيا حداقل منسوب به . خودمونو معرفي كرده بود اما نشناخته بودند
مادرم هر چي از آشنا ها گفته بود كسي را نشناخته . يكي از خاندان هاي معروف شهر هستيم يا نه

وقتي ناراحتي مادرم . رو ندادند و با بهانه اي گفتند دخترشان قصد ازدواج ندارد, براي همين. بودند
اري بكنم واال اون پا مي شه مي ره هي خودشو كوچك مي كنه و را ديدم تصميم گرفتم خودم يك ك

ببين مادرت رو به چه كارهايي مجبور  "پدرم از دستم عصباني بود و مي گفت. بعد ناراحت مي شه
در صورتي كه من از مادرم نخواسته بودم اين كارها . پدرم مرتب به من سركوفت مي زد "!مي كني
. به منشي اش گفتم كه يك كار خصوصي دارم. كار پدر اون خانمبه هر حال رفتم محل . را بكنه

وقتي اصرار منو ديد گفت بشين تا ببينم چي كار مي . گفت كارهاي خصوصي را اينجا انجام نمي دن
اول كه مرا ديد معلوم بود درباره من كنجكاو . باالخره موفق شدم پدرش را ببينم. تونم برات بكنم

اندكي مرا برا انداز كرد و با لحن مهربوني . بايد در مورد دخترش باشد تقريبا حدس زده بود. است
تاكيد كردم از آن تيپ خانواده هايي كه آنها در نظر . ماجرا را گفتم. گفت كه چه مي خواهم بگويم



ظاهرا موجود جالبي . لبخندي زد. دانشجوي پزشكي هستم و به دختر او عالقه مندم. دارند نيستم 
در مورد اين كه پدر و مادر تنها خوشبختي  -كمي حرف هاي كليشه اي. ردن او بودمبراي سرگرم ك

پرسيد . زد و بعد گفت كه دخترش الي پنبه بزرگ شده و تاب سختي نداره -بچه هاشونو مي خوان
ماشين و راننده اي كه .كه آيا من خواهم توانست در آينده رفاهي را كه به آن خو گرفته فراهم كنم

حتي قيمت عروسك هاي صورت چيني دخترش را كه از . در اختيار او بوده به رخم كشيداز بچگي 
هفتاد  -موقع بچگي اين دختر خانم كه حدود شصت  :توضيح.(فرانسه وارد مي شد از قلم نيانداخت

 شرافت من فقط يك پزشكم و با":جواب دادم !!)به بازار نيامده بود "باربي"سال پيش مي شده هنوز 
من مثل آن آدم هاي بي شرافت .ي خواهم داشت كه ان شاء اهللا كفاف خرجمان را مي دهددر آمد

مي بينيد چه قدر آدم هاي بي شرافت ! دور وبر خود را ببينيد! نيستم كه براي پول همه كاري بكنم
  "زيادند

 .البد او هم پس از شنيدن جواب عصباني شد "سارا آهي كشيد و حرف حميد را قطع كرد و گفت 
بيرونم كرد و گفت ديگه حق ندارم اسم ! خيلي هم عصباني شد! بله":حميد جواب داد "!مگه نه

ديديد گفتم اينا براي شرافت ارزشي . صبح همان روزي بود كه من سم خوردم. دخترش را ببرم
دوره افرادي مثل حاج كاظم كه به خاطر شرافت آقا ودود  رو به دامادي قبول كرده ! قايل نيستند

 "!د گذشتهبو

تقريبا بزرگش . آقا ودود را از بچگي مي شناخت ،آقا جان من":سارا سري تكان مي دهد و مي گويد
در كل زندگي ام حتي . قبل از او هم پدرش را مي شناخت. همه جور امتحانش كرده بود. كرده بود

شرافتي متهم  بي يك بار هم نشنيده ام آقا ودود خودش را مظهر شرافت بخواند و ديگران را به
اگه يك ناشناس از در مي آمد تو و به آقا . ديگران هستند كه از او به خير و نيكي ياد مي كنند. كند

آقا جان حتما  "پس بذار با دخترت عروسي كنم, من مظهر شرافتم و بقيه بي شرف"جانم مي گفت 
ي طرف كامال سوء به عالوه با آن لحن و جمله بندي هايي كه تو به كار برد. بيرونش مي كرد
به  -احتماال دخترش را-خيال كرده تو اون و يا يكي از اطرافيانش رو ! حق هم داشته. برداشت كرده

فردا هم كه تب اين خاطر . بي شرافتي متهم مي كني و به عنوان باج سبيل دخترش را مي خواهي
شايد اين چيزها . خواهي نشست دختر اونو اذيت مي كني تا از طرف پدرش روغن بيشتري بچكه

براي تو عجيب باشه اما آدمي در اون موقعيت مرتب با اون جور باج سبيل خواه ها سر وكار پيدا مي 
 ".فكر كرده تو هم يكي از اونايي. كنه

 "!واقعا در موردمن اين طوري فكر كرده ":حميد با تعجب مي گه

 ".متاسفانه از حرف هاي تو اين جور بر مي آد ":سارا جواب مي ده



ولي  ":پس از چند ثانيه سكوت ادامه مي ده ".ولي من اصال چنين منظوري نداشتم ": حميد مي گه 
پس يارو براي ! واي. فكرش را كه مي كنم مي بينم مي شد از حرف من چنين برداشت هايي هم كرد

 "!پس ديگه هيچ اميدي نيست. همين آن قدر عصباني شد

اما نمي شه گفت ديگه . ق و شرافت دادنت مشكل كرده ايكار رو با اين درس اخال ":سارا مي گه
ديگه ! اما تو رو خدا. من بايد خيلي سعي كنم تا به آنها بقبوالنم كه تو منظوري نداشتي. اميدي نيست

از تو پرسيده مي ! حد اقل به پدر خانم آينده ات از اين درس ها نده! درس اخالق و شرافت نده
بر گشتي و اداي معلم اخالق و , به جاي جواب درست و حسابي . داري توني دخترم رو در رفاه نگه
 "! مصلح اجتماعي در آوردي

چاخان مي كردم و مي گفتم قرار است ! دروغ مي گفتم؟! پس چي مي گفتم؟":حميد جواب مي ده
 "!ثروتمند بشوم و اله بكنم و بله بكنم؟

 ".كه براي آينده ات داري به آنها مي گفتي بايد برنامه هايي را! البته كه نه ":سارا جواب مي ده

, مگه مي شه در اين مملكت يك جوان بي كس و كار مثل من ! كدام برنامه؟ ":حميد جواب مي ده
هر برنامه اي هم بخوام بريزم يه اتفاقي پيش . بخواد برنامه ريزي كنه, يك دانشجو يه ال قبا مثل من

 ".مي آد و همه چي رو داغون مي كنه

همه اينايي رو كه مي گي . اون مرد هم در اين مملكت زندگي كرده و مي كنه ":جواب مي دهسارا 
اما مي خواست ببينه . قبل از اين كه تو دهن باز كني فهميده بود شرايط تو و حاجتت چيه. مي دونه

چه قدر به دنبال آن هستي كه با اتكا به تخصص خودت و فرصت هايي كه خدا در راهت مي ذاره 
 ". نده خودت رو بسازي آي

  "؟!چه مي دونم چي قراره پيش بياد. خوب من فقط يك دانشجو هستم  ":حميد جواب مي ده

اما بايد از وقتت استفاده كني و خودت را براي . هيچ كس غير از خدا نمي دونه ":سارا جواب مي ده
صحبت كردم قرار شده با يكي از اقوام دورمون كه دكتره . هر شرايطي كه پيش مي آد آماده كني

اگه . بره پيش اون دستياري كنه, هوشنگ از هفته بعد تا مهر كه كالس هاتون دوباره شروع مي شه
البته قرار نيست بريد اونجا بشين آقاي . بخواهي مي تونم براي تو هم چنين شرايطي رو فراهم كنم

نه باهاتون هم زياد خوش رفتاري ممك. ل بكنينقراره آستين باال بزنين و كار گ! دكترو دستور بديد
اما به هوشنگ گفتم به تو هم مي گم اگه مي . ممكنه مثل خدمتكاريا پادو باهاتون رفتار بشه. نشه

فعال . خواهيد فوت وفن كار حرفه اي را ياد بگيرين بايد مدتي زير دست همچين آدم هايي كار كنين
. بيخودي نگو من به پول اهميت نمي دم .اما خيلي چيزها ياد مي گيرين. پولي دستتون نمي آد

با پول حل  -البته نه همه اون -واقعيت اينه كه در حال حاضر تو مشكلي داري كه قسمت عمده اون 



. پس بايد با خودت رو راست باشي و بري دنبال همون چيزي كه مشكل تورو حل مي كنه. مي شه
بي داشته باشي عالوه بر اون كه بايد پزشكي حرفه پولسازيه اما براي آن كه بتوني در آمد خو

كساني كه من به شما معرفي . پزشك حاذقي بشي بايد فوت وفن تجارت رو هم تا اندازه اي بدوني
مي توني زير دست اونا فوت وفن تجارت رو ياد ! تجارت توي خونشونه. مي كنم تاجر زاده اند

من نمي تونم به پزشكي به  ":مي گهف سارا خيلي به حميد بر مي خوره و با عصبانيت حر".بگيري
  ".ما موقع فارغ التحصيلي قسم بقراط مي خوريم. پزشكي حرفه مقدسيه. صورت تجارت نگاه كنم

تاجر غير . داريم هم  تاجر درستكار! من هم نگفتم قسم بقراط خودت رو بشكن ":سارا جواب مي ده
اين سه ما ! خوب فكرهايت را بكن. ودقولي كه مي خواستم از تو بگيرم همين ب. درستكار هم داريم

ببين كه چه طور در عين حال كه به اصول حرفه اش . ه را در كنار فاميلمان كه گفتم كار آموزي كنيد
باز هم ناز همراه , هر چه قدر هم كه خسته وبي حوصله باشه. تاجري موفق هم هست, پايبنده 

مي بينه مشتري ها چه نوع دكوراسيون . بده مريض را مي كشه چون مي دونه كه اونه كه قراره پول 
كلي زحمت مي كشه تا اعتماد مريض ها .و چه نوع رفتاري را مي پسندند مطابق ميل اونا عمل مي كنه

انصافا هم . رو جلب كنه تا به جاي آن كه براي مداوا به تهران يا خارج برن همين جا مداوا بشن
او هم اين اصل را رعايت مي . "ق با مشتري استهميشه ح"به قول كسبه خارجي . پزشك حاذقيه

اين گونه به او سخت مي گذره و به زحمت مضا عف مي افته اما . كنه تا در آمد بيشتري داشته باشه
خوب فكر كن ببين مي توني اين چنين . تاجري موفق هم هست, در عوض عالوه بر پزشكي موفق

د من هم قول مي دم كه آن دختر خانم رو برات اگر به من قول دادي كه چنين خواهي كر. عمل كني
همان طوري كه مادرت گفته خدا خودش روزي رسونه اما شعر سعدي رو كه . خواستگاري كنم

يادم نمي ! نه":حميد مي گه "مي دوني كه كدوم شعر رو مي گم؟. درمدرسه خوانده بوديد از ياد نبر
درس هاي دانشگاهت را هم همين ! نمي آد؟واقعا يادت  ":سارا عصباني مي شود و مي پرسد ".آد

شرافت به اين نيست كه شعار بدي و اين و آن را ! طوري مي خواني؟ پس واي به حال مريض هاي تو
درس خوندن , كار تو هم تا االن. شرافت به اينه كه كارت رو درست انجام بدي! بي شرافت بخواني

/ يكي روبهي ديد بي دست و پاي":و مي خواند "! يادم افتاد! آهان ":حميد جواب مي ده ".بوده و بس
 "....فرو ماند در لطف و صنع خداي 

حميد به سارا قول مي دهد كه چنين ديدي نسبت به حرفه خود . سه ماه تابستان به سر مي رسد
سارا از او مي خواهد در باره آينده اش برنامه ريزي كندو در باره تخصص گرفتن و . داشته باشد
. مختلف تحقيق كند تا با برنامه اي كم و بيش مشخص براي آينده به خواستگاري بروند امكان هاي

اين بار وقتي پدر دختر . سارا واسطه مي شود و دوباره از دختر محبوب حميد خواستگاري مي كنند



برنامه حميد رامي بيند و مي فهمد در طول تابستان دستياري يكي از پزشكان معروف شهر را كرده 
اين پسره  ":از پزشك معروف پرس و جويي مي كند و او جواب مي دهد. و عالقه مند مي شودبه ا

اين  "!هم حرف گوش كن و هم با شعور, هم سخت كوشه, هم باهوشه ! حتما يه چيزي مي شه
تمجيد كوتاه و ساده از جانب چنان شخصي بيشتر از انتساب به خاندان هاي معروف به نظر پدر 

. د ارزشمند مي آيد و اجازه مي دهد تا حميد با دختر او حشر و نشر بيشتري كنددختر محبوب حمي
مي بيند و به او دلبسته مي  "رمانتيك"دختر خانم حميد را , همان گونه كه سارا پيش بيني كرده بود

طولي . بودن او را از نظر دختر محبوبش غليظ تر كرده است "رمانتيك"خودساختگي حميد . شود
  . ه با هم عروسي مي كنندنمي كشد ك

چند سال اول تا موقعي كه حميد تخصص بگيرد پدر عروس از آن دو حمايت مالي مي كند اما پس از 
حميد و همسرش ساليان سال به خوبي و خوشي با . اندكي در آمد حميد به طرز افسانه اي باال مي رود

 !هم زندگي مي كنند

حميد در دهه شصت . ي داستان حميد واقعي استديالوگ ها و جزييات از من بود ول :توضيح
مي كرد و به ) در روزهاي فرد(روزي چندين عمل بيني . معروف ترين جراح پالستيك ايران بود

قيمت يك خانه سه طبقه در .(مي گرفت "چهارصد هزار تومان"ازاي هر عملش اگر اشتباه نكنم 
 !)ودميرداماد تهران در آن زمان تنها چهار ميليون تومان ب

ايرانياني كه مهاجرت كرده بودند براي عمل به ايران مي آمدند وبراي حميد در بين دوستان خارجي 
به تدريج اين جراح موفق مشتري هاي خارجي هم پيدا كرد كه به اين گونه . خود تبليغ مي كردند

  .ارز وارد مملكت مي كردند

. ديشيد در باره او اشتباه قضاوت مي كنيداگر گمان كنيد اين شخص فردي بود كه تنها به پول مي ان
اگر گمان مي كنيد جراحي پالستيك يك كار لوكس و مختص طبقه مرفه بي درد است و براي زمان 

) يا همان دكتر ع (حميد . باز هم اشتباه مي كنيد, كاري است لوس و بي فايده) دهه شصت(جنگ 
رد كه در جبهه ها و يا مناطق جنگ زده يك روز در ميان به طور مجاني مريض هايي را عمل مي ك

 .شده بودند...دچار آسيب هاي شديد بر اثر سوختگي و انفجار و

  دو سالي كه اثر ماندگار داشت)  هفت

سرعت براي خانواده سارا  سال هاي پس از جنگ تا دهه سي با اتفاقاتي از آن دست كه گفتم به
شايد اگر . رخانه دچار افسردگي شده بودآقا ودود مدتي پس از دست دادن كا. سپري مي شوند

اما با . سارا يك زن سنتي معمولي بود آقا ودود هرگز نمي توانست از اين افسردگي بيرون بيايد



ديدن شور زندگي در سارا دوباره به كار و تالش عالقه مي شد و دوباره با مدد از شم اقتصادي خود 
سال ها به . يت اقتصادي خانواده رونقي تازه بخشيدو درس هايي كه از حاج كاظم گرفته بود به وضع

  .تندي گذشتند تا دهه سي فرا رسيد

علي رغم كارشكني هاي بسيار راه خود را باز مي كرد و , نهضت ملي, در سال هاي نخستين دهه سي
همواره از سياست دوري  -همان گونه كه توصيه حاج كاظم بود - سارا و آقا ودود. جلو مي رفت

. در اين مقطع هم باز به سياست وقهرمانان و ضد قهرمانان آن چندان كاري نداشتند. دندگزيده بو
 .اما شعار هاي نهضت با خط مشي زندگي آنها قرابت عجيبي داشت

اين خانواده نيز عميقا معتقد بودند كه بايد روي پاي خود . هدف نهضت استقالل از بيگانگان بود
ه جان خريد تا نسل هاي بعدي از بركت ملي شدن نفت به رفاه نهضت زحمت تحريم ها را ب. ايستاد

سردمداران نهضت زحمت مبارزه در راه ملي . در امان باشد.. نسبي رسند و از قحطي ها و اپيدمي و 
دانشگاه ها و پژوهشگاه , شدن نفت را به جان خريدند تا نسل هاي بعدي آموزش همگاني رايگان 

سارا و شوهرش هم عمري ... خوب از محل در آمد نفت داشته باشند وهاي دولتي با امكانات نسبتا 
, خط مشي نهضت. آري قرابت ها بسيار بودند ".بكاريم تا بخورند. كاشته اند خورده ايم"گفته بودند 

اساس زندگي آنها بود پس طبيعي , خط مشي نهضت. خط مشي اي بيگانه با طرز فكر اين افراد نبود
 . ق اخالص گذارندبنهضت احساس تعلق كنند و برايش آن چه كه دارند در طَ بود كه اين دو به آن

تحريم هاي انگليس باعث ورشكستگي دولت شده بود تا جايي كه دولت نمي توانست حقوق 
براي همين عده اي از فرزندان خدمه خانه سارا كه درس خوانده بودند و . كارمندان را بپردازد

آقا ودود تا جايي كه وسعش مي رسيد به آنها . نظر مالي در مضيقه بودندكارمند دولت شده بودند از 
 . كمك مي كرد تا اين سال هاي سخت اما پر شور واميد سپري شود

در اشاعه اين شعار طبعا خانم ها نقش كليدي بازي ".هم وطن جنس ايراني بخر بود"شعار نهضت 
ر بين خانواده هاي متمول شهر بسيار پررنگ مي كردند و صد البته نقش سارا در ترويج اين شعار د

در آن سال ها سارا تنها جنس . او تنها عمل مي كرد! البته سارا در اين باره شعاري نمي داد. بود
دوستان و نزديكان او كه او را در سليقه بي نظير و در حسن انتخاب مثال زدني ودر مد . ايراني خريد

  .پيروي مي كردند و زيبايي صاحب نظر مي دانستند از او

در پي اين اقدام و تحريم ها صادرات ماهي . از جمله اقدامات آن دوره ملي كردن شيالت شمال بود
طبعا قيمت ماهي به شدت كاهش پيدا . شمال قطع شد و تمام ماهي صيد شده راهي بازار داخلي شد

ي تقريبا ناشناخته به خصوص در گذشته مصرف ماه. مصرف ماهي در تبريز بسيار پايين است. كرد
به جاي آن دلمه برگ مو . (به طور مثال خوردن ماهي سفيد در اول سال در تبريز رسم نيست. بود



اما سارا . مردم آن روزگار خيلي مشكل عادات و رسوم زندگي خود را تغيير مي دادند). مي پزند
ديد را بر گيرد و با او تشنه چيزهاي جديد بود و اين قدرت را داشت كه چيزهاي ج. استثنا بود

به منظور كمك به . ابتكار خود و با به كارگيري متد هايي كه مي شناسد چيزي نو تر ارائه دهد
نهضت و ترويج مصرف ماهي سارا چندين غذاي دريايي جديد ابداع كرد و نحوه پخت آن را در بين 

 .دوستان در مهماني ها آموزش داد

در كنار ديگران با  -كه مطابق سن و موقعيت شان بود-دبا روش هاي خو, آري آقا ودود و سارا
نهضت همراهي مي كردند و اميد آن داشتند كه با اين شور و عشق كشورشان پيشرفت كند و آينده 

 ....اما همان طوري كه مي دانيد . اي بهتر داشته باشد

ختند و دانشجويان مرداد نيروهاي شاه به دانشكده فني دانشگاه تهران ري 28مدتي پس از كودتاي 
پسر دوم سارا كه در دانشكده ادبيات . سه نفر دانشجو در اين حادثه پرپر شدند. را به گلوله بستند

دانشگاه تبريز دانشجو بود در حمايت از دانشجويان پرپر شده و نهضت به خاموشي گراييده 
. به سختي براي سارا بوداخراج او ضر. به همين خاطر او را از دانشگاه بيرون كردند. سخنراني كرد

روحيه او بيشتر . پس از آن او به كار تجارت پرداخت اما روحيه او با كار تجارت سازگار نبود
عشق اصلي او . در واقع كار تجارت را به طور تفنني دنبال مي كرد. دانشگاهي و آكادميك بود

فعاليت هاي فرهنگي از اين  كمك به تجهيز موزه ها و, حفظ آثار عتيقه و ميراث ملي, مجموعه داري
 . دست بود

 .سارا مثل هميشه يار و ياور و مشوق اصلي فرزندش در اين گونه فعاليت ها بود

كم نبودند در بين آن نسل كساني كه پس از نافرجام ماندن نهضتي كه عميقا به آن دلبستگي داشتند 
ي ها جفا ديدند تا اين كه در برهه اين گروه سال ها از نادان. اين گونه غم خود را تسكين مي دادند

تقدير كوچكي توسط  )دوره آقاي خاتمي(هشتاد كوچك در نيمه دوم دهه هفتاد و نيمه اول دهه 
NGO  ها و گروه هاي مردمي حافظ ميراث فرهنگي از آنها و خدمات بي چشمداشتشان براي اين

 .آب و خاك به عمل آمد

  مينا) شش

هوشنگ براي خريد كفش به خيابان تربيت , ي در اواسط دهه سي در يك روززيبا و رنگارنگ پاييز
خيابان تربيت نام خياباني قديمي در تبريز است كه بيشتر مغازه هاي آن كفش عرضه مي . (رفته بود

بنا به عادت هميشگي هوشنگ بعد از خريد كفش به سمت خيابان اصلي شهر راه مي افتد تا .) كنند
 .تاب در كتابفروشي شمس تبريزي بياندازدو كتابي خريداري كندنگاهي به عنوان هاي جديد ك



. توجه او را جلب مي كند و دست مي برد تا آن را از قفسه بردارد "جنگ و صلح"در كتاب فروشي 
اما پيش از او دختري كتاب را بر مي دارد و بدون توجه به هوشنگ در حالي كه روي پاشنه هاي 

قيافه دختر براي . وع به خواندن پشت جلد كتاب مي كندسانتي كفشش تاب مي خورد شر-سه
بعد از اندكي فكر هوشنگ به خاطر مي آورد كه او از دانشجو هاي دانشكده . هوشنگ آشنا ست

دانشگاه تبريز در آن موقع خيلي كوچك تر از اكنون بود و دانشكده هاي آن عبارت . ادبيات است
دانشجوهاي دختر  .ده ادبيات و دانشكده كشاورزي دانشك, بودند از دانشكده پزشكي و مامايي

بيشتر دانشجوهاي دانشكده ادبيات هم پسر بودند اما درصد قابل . رشته پزشكي خيلي كم بودند
توجهي هم دانشجوي دختر در آن دانشكده بود كه عموما از خانواده اعيان و مرفه و البته به نسبت 

 . بودند "روشنفكري "آن زمان

با توجه به تعداد كم تعداد دخترهاي دانشجو حضور تك تك . ختر را از قبل ديده بودهوشنگ اين د
اما پيش از اين هوشنگ اين گونه جذب او نشده بود امروز ودر ...آنها جلب توجه مي كردو

بدون آن كه به حضور و يا عدم حضور هوشنگ كوچك ترين  - كتابفروشي شمس همان دختر
 .هوشنگ را مجذوب خود كرد به گونه اي ديگر - توجهي كند

لطفا . من اين سه تا كتاب را بر داشتم! آقاي شمس ": دختر به سمت پيشخوان مي رود و مي گويد
قابل شما را  ":جواب مي دهد -در حالي كه با چرتكه دارد حساب مي كند - فروشنده ".حساب كنيد

به آقاي احمد زاده و همين  لطفا":فروشنده مي گويد, پس از حساب كردن پول كتاب ها ". ندارد 
بزرگي شما را مي ! چشم ":دختر جواب مي دهد ".طور خانم والده محترمتان سالم مرا برسانيد

دختر  "مينا احمد زاده"تازه ياد هوشنگ مي افتد كه اين دختر . و بيرون مي رود "!خداحافظ. رسانم
 .ديكي از دوستان صميمي سارا ست كه در بچگي با هوشنگ همبازي بو

فر وشنده با هوشنگ هم آشنا ست اما امروز هوشنگ نمي خواهد وقت خود را با احوالپرسي با او 
 .خداحافظي سريعي مي كند و به دنبال مينا راه مي افتد. هدر دهد

 

  غريب آشنا)  فته

مرد با عجله عذر مي خواهد و سريع دور . بيست متر جلوتر از كتابفروشي مردي به مينا تنه مي زند 
قبل از اين . مينا در اثر تنه تعادل خود را از دست مي دهد و كتاب ها از دست او مي افتند. ي شودم

كتا ب ها را جمع مي كند و به دست مينا , كه مينا به خودش بيايد هوشنگ از فرصت استفاده مي كند
شنيدن نام  مينا با "!مينا خانم, كاري نكردم":هوشنگ جواب مي دهد. مينا تشكر مي كند. مي دهد



, هوشنگ پرتوي هستم ":هوشنگ خود را معرفي مي كند. خود نگاه متعجبي به هوشنگ مي اندازد
گمان نمي كنم شما مرا به خاطر بياوريد اما در . پسر سارا خانم كه ازدوستان مادر شما هستند

 ".رممن به مادر شما ارادت دا! خوشوقتم":مينا جواب مي دهد ".كودكي با هم همبازي بوديم
به نظرم شما به روس ها ": و با اشاره به كتاب ها مي پرسد "شما لطف داريد":هوشنگ مي گويد
! اگر پدرم اين را بشنود خيلي ناراحت مي شود":مينا تاملي مي كند و مي گويد ".خيلي عالقه داريد

. مجلس بود پدر پدربزرگ مادريم وكيل دوره اول. خانواده ما از روس ها بدي هاي زيادي ديده اند
در انقالب اكتبر روس ها مال التجاره پدربزرگ . همان مجلس كه كلنل لياخوف روسي به توپ بست

در جنگ جهاني دوم هم كه روس ها تبريز را گرفتند بسياري از . پدريم را در قفقاز مصادره كردند
خشي از فرهنگ آنها فقط ب! من به روس ها عالقه اي ندارم! نه. باغ هاي خانواده ما را تصرف كردند

ازيك . اين مشكل همه ما با غربي هاست ":هوشنگ جواب داد "!بيشتر ادبياتشان را. را دوست دارم
بخش هايي از فرهنگ آنها را مي پسنديم و دنبال مي كنيم اما از سوي ديگر مي دانيم كه در , طرف

ايش را پايين مي آورد و و صد "!اون از انگليسي ها! اون از روس ها. حق ما بدي زياد مي كنند
من  ":مينا جواب مي دهد ". اون هم از آمريكايي ها با اين كودتاي اخيرشان ":آهسته مي گويد

اين گفت و گو : توضيح منجوق. (از فرانسوي ها فقط خوبي ديده ايم. فرانسوي ها را دوست دارم
پدرم قول داده .). گرفته چند دهه قبل از جنگ تحميلي و حمايت همه جانبه فرانسه از صدام صورت

فرانسوي ها هم در الجزاير ":هوشنگ جواب مي دهد ".كه مرا بفرستد به پاريس براي ادامه تحصيل
و ديگر مستعمرات كم آتيش نسوزونده اند اما انصافا در حق ما به اندازه انگليسي ها و روس ها بدي 

بي , من مزاحم شما هستم اگر":هوشنگ به دور وبر نظري مي كند و مي گويد ".نكرده اند
  ".رودربايستي بگوييد
بگذاريد مردم هر چه قدر كه دوست دارند حرف در بيارن و قصه ! اصال!نه ":مينا جواب مي دهد

هوشنگ به  ".مي رم پاريس. من از اينجا مي خوام برم. من اهميتي نمي دم. هزار و يك شب بسازن
  "داريد روسي ياد مي گيريد؟ ":كتاب آموزش روسي اشاره اي مي كند و مي پرسد

  "اور ا مي شناسيد؟. را به روسي بخوانم "آنا اخمتوا"مي خوام شعر هاي ! بله":مينا
استقامت ! زن شجاعي است":هوشنگ "نظرتان درباره او چيست؟ ":مينا ".مي شناسم, بله":هوشنگ

مينا لبخندي كه به پوزخند نزديك است بر لب مي راند  "...بر استالين تحسين مي كنم امااو را دربرا



وقتي من در مورد يك شخصيت زن مشهور كنجكاوم يا ! ببينيد! منظورتان را فهميدم":و مي گويد
آثار زنان پيشرو را مي خوانم تا افق . ار نمي دهملزوما او را الگوي خود قر, آثارش را مطالعه مي كنم
باور دارم آن چه كه از مادرمان به ما رسيده جوابگوي تمام نيازهاي اين . هاي ديدم وسيع تر شود

بايد ديد خود را باز كرد و با سعي و خطا راهي براي زندگي پيدا كرد كه به درد . دوره و زمانه نيست
آن هم در جامعه نسبتا . وا آن راه زندگي را برگزيد و آزار ها ديدآنا اخمت. زندگي امروز بخورد

من اگر از او تقليد . "لنين گراد"بازي مانند جامعه سن پطرزبورگ يا به قول آدم هاي جديد شان 
مطمئن . من تاب سختي ندارم! نه جانم! كنم خدا مي داند در اين شهر چه بال هايي به سرم مي آورند

هوشنگ نفسي به آسودگي مي  ".فقط درباره او كنجكاوم. ي خودم قرار نمي دهمباشيد او را الگو
از آن چه كه  "روشنفكر تر"نمي خواهد مانند خيلي ها خود را . هوشنگ با خود رو راست است. كشد

مي خواهد از همان اول خود را به دختر . واقعا هست معرفي كند و بعد زير ادعاي پوچ خود بزند
همان گونه كه واقعا هست معرفي كند و از او انتظار دارد كه او را همان گونه كه مورد عالقه اش 

  .واقعا هست بشناسد و قبول كند
مي توانم جسارتي كنم و شما , حال كه به حرف مردم اهميتي نمي دهيد ":هوشنگ به مينا مي گويد

بايد اول از پدر و ":گويد مينا تاملي مي كند و مي ".را به يكي از كافه هاي باغ گلستان دعوت كنم
پس لطفا تاكيد كنيد كه من دانشجوي سال آخر ! البته":هوشنگ جواب مي دهد ".مادرم اجازه بگيرم

مينا خنده كنان حرف  "..پدر بزرگ مادريم حاج كاظم. پدرم آقا ودود پرتوي است. پزشكي هستم
  "!همين كافي است! سارا خانم به جاي همه اينها فقط مي گويم پسر":او را قطع مي كند و مي گويد

در دانشگاه همديگر را مي بينيم و من نتيجه را به  ":مينا مي گويد. هوشنگ در جواب لبخند مي زند
  ".شما اطالع مي دهم

  واكنش سارا)  هشت

برعكس مينا هوشنگ فكر نمي كرد كه براي دعوت از مينا به كافه بايد از پدر ومادرش اجازه 
عكس العمل آقا . جكاو بود تا بداند عكس العمل پدر ومادرش چه خواهد بودبااين حال كن. بگيرد

البته سخت ترين دعواهاي . ابتدا آقا ودود شديدا هوشنگ را دعوا مي كرد. ودود قابل پيش بيني بود
با اين وجود هوشنگ مي . آقا ودود ماليم تر از لحن معمولي پدرهاي بيشتر دوستان هوشنگ بود



پس از . پسرش خوشنود مي شود و حتي به آن مي بالد "رندي"ود در دل از اين دانست كه آقا ود
. اندكي هم هوشنگ را به خلوتي مي خواند و يواشكي از تجارب خود در ارتباط با خانم ها مي گويد

. البته هم هوشنگ وهم آقا ودود به نيكي مي دانندكه تنها مورد تجربه آقا ودود كسي نيست جز سارا
شخصي  "مورد تجربه"پسر هيچ كدام به روي خودشان نمي آورند و وانمود مي كنند كه  اما پدر و

واكنش آقا ودود تقريبا روشن بود اما هوشنگ نمي توانست واكنش سارا را پيش بيني ! ديگر بوده
اصال نمي داند چگونه ماجرا را . هوشنگ احتمال هاي مختلف را بررسي مي كند, در راه خانه. كند

وقتي هوشنگ وارد خانه مي شود . باالخره تصميم مي گيرد كه فعال به سارا چيزي نگويد. دمطرح كن
هوشنگ جواب مثبت مي دهد و سوت زنان . سارا از او مي پرسد كه آيا هوشنگ كفش خريده يا نه

سارا هيچ , هوشنگ تعجب مي كند برعكس نسا ننه. سارا او را صدا مي زند. به سمت اتاقش مي رود
حتي وقتي با هم براي اسب سواري به خارج شهر مي . را به خاطر سوت زدن دعوا نكرده بود وقت او

! اوغول باال! هوشنگ":سارا او را صدا مي زند و مي گويد. رفتند سارا خود به همراه او سوت مي زد
مي كند و در حالي كه به دقت او را بر انداز  "!تو چشم هام نگاه كن! بشين! يه لحظه بيا!) پسركم(=

  "!عاشق شدي؟! ببينم ":مي پرسد
كيم ":سارا لبخندي مي زند و مي پرسد "!نمي دونم! نه!بله":هوشنگ كه غافلگير شده جواب مي دهد

  )از كدام خاندان است؟(=لر دن دي؟ 

  ساري گلين)  نه

سارا هيجان زده مي  ".مينا احمد زاده, دختر دوست قديمي تان":هوشنگ جواب مي دهد
  :و شروع مي كند به تعريف كردن از كودكي مينا "!مينا ي خودمون رو مي گي؟ !واي":گويد

معموال هم زرد تنش مي . رنگ زرد خيلي به او مي آمد. از بچگي شيرين و دوست داشتني بود "
را مي زدند و او وسط  "!جوجه لريم! جوه! جوه"وقتي خيلي كوچك بود هر جا كه مي رفت . كردن

از آهنگ هاي فولكلريك آذري مخصوص  "!جوجه لريم! جوه! جوه": توضيح(. نمايش اجرا مي كرد
يه كم كه بزرگ تر شد با ! از بس شيرين بود! همه خانم ها براش غش مي كردن.) كودكان است

از آهنگ  "عروس زرد"="ساري گلين": توضيح. (مي كرد حركات موزون ،"ساري گلين"آهنگ 
هوشنگ با هيجان  "من مي شي؟ "ساري گلين"":ي گفتمبه او م.) هاي فولكلر آذربايجان است

اون چي جواب مي . طبق معمول شما خيلي قبل از من به فكر بوديد و اقدام كرديد ":جواب مي گه



هوشنگ با شيطنت  "!مثل بقيه دختر كوچولوها مي خنديد ودر مي رفت! هيچي":سارا مي گه "داد؟
خوب ":سارا چشم غره اي مي ره و مي گه "! پرسيدين؟اينو  "دختر كوچولو"مگه از چند تا  ":مي گه
در دوران نوجواني ":لذت ادامه مي دهد و دوباره با  "!بقيه شو گوش كن! زود پررو نشو! حاال

الر زقي"! اما تازگي ها دوباره قشنگ شده. دماغش پف كرده بود و ديگه اون جوري قشنگ نبود
دوره بلوغ ": معني ".از چشمه دخترها آب خورده ":للفظيترجمه تحت ا( "!بوالغين نان سو ايچيپ

وقتي اين ": به مادرش مي گه. اما ديگه مهموني هاي زنانه نمي آد) ".او گذشته و دوباره زيبا شده
ديگري براي . يكي براي برادرش نقشه مي كشه. خانم ها دست بر نمي آرن,مهموني ها مي آم 

از خواستگار خوشم . مي خوام برم پاريس. خوام ازدواج كنم من نمي ":مينا به مادرش گفته "!پسرش
بازهم دست بردار . خسته شدم از بس باهاشون بداخالقي كردم. اما خانم ها ول نمي كنند. نمي آد
براي همين مينا از وقتي  ".اما من واقعا نمي خوام شوهر كنم. خيال مي كنند دارم ناز مي كنم. نيستند

  ".س زنانه شركت نمي كنهبزرگ شده ديگه در مجال
حرف تو رو پيش كشيدم و . چند وقت پيش در خيابان با مادرش او را ديدم ":سارا ادامه مي دهد

! خوب":بعد رو به مينا كردم و پرسيدم. گفتم كه پسرم مي خواد براي گرفتن تخصص به پاريس بره
يه  "ساري گلين خودم"به  بعد از اشاره من "خودم براي ادامه تحصيل چيه؟ "ساري گلين"برنامه 

مادرش زن ساده  "مينا جان كه زياد از دستم دلخور نشد؟":بعدا از مادرش پرسيدم  "!كم ترش كرد
كسي ديگه اي اگر اين . مينا شما رو خيلي دوست داره. من تعجب كردم! نه":جواب داد. اي است 

ادامه تحصيل "و دوست نداره در دلم گفتم مينا من ".حرف رو مي زد خيلي بيشتر كج خلقي مي كرد
براشون كاري نداره مينا رو بفرستن . البته ماشا اهللا پدر ومادرش پولدارن. را دوست داره "در پاريس

را بهانه مي  "تنهايي غربت رفتن"براي همين .اما تك فرزنده و نمي تونن از او دل بكنن. پاريس
. ين كه ليسانسش را گرفت بفرستندش پاريسبه هر حال مينا از پدرش قول گرفته كه بعد از ا. كنند

 "پنجاه درصد"فعال كه در مرحله  ":هوشنگ مي خندد و مي گويد ".ان شاء اهللا با هم مي رويد
  ".هستيم
را مي زنند و با آن  "جوجه لريم! جوه!جوه"توي مهد كودك هاي تبريز هنوز هم  :توضيح

  .مي كنند "ژيمناستيك مدرن"

  پدر ومادر مينا) ده 

مادرش . نا ماجرا رابا مادرش بازگو مي كند و از او براي رفتن به كافه با هوشنگ اجازه مي خواهدمي
! من نمي دونم ":كه انتظار چنين خواسته اي را نداش، مينا را به پدرش حواله مي كند و مي گويد

گوش پدرش با دقت . مينا به سراغ پدرش مي رود و ماجرا رامي گويد ".خودت مي دوني و پدرت



 ".بعد ببينم اجازه مي دم يا نه. من اول بايد اين آقا هوشنگ شما را ببينم":مي كند و بعد مي گويد
حاال براي چي مي خواهين !مال خودشه. آقا هوشنگ من نيست ":مينا اخمي مي كند و مي گويد

مي مينا شوخي پدر را جد ي  "!!مي خوام گوشش رو بكشم ":پدر مينا جواب مي دهد "ببينينش؟
! همين. دعوت به باغ گلستان كرد متمدنانهاو فقط منو ! براي چي؟! وا":گيرد و با ناراحتي مي گويد

پدر مينا مي خندد و مادرش  "!ديگه گوش كشيدن و اين كارها الزم نيست. اگر اجازه نديد نمي رم
مي كرد  البته پدر مينا در مورد كشيدن گوش شوخي ".پدرت دارد شوخي مي كند":توضيح مي دهد

بود اما به قول مينا  "كشيدن گوش"هر چند ته دل او همان . ولي واقعا مي خواست هوشنگ را ببيند
و اما شما  ":در هر صورت رو به مينا مي كند و مي گويد! رفتار كند "متمدمانه"مي خواست 
! گرم بگيرينبعد از اين حق ندارين هر همبازي دوران كودكي كه در خيابان ديديد با او ! دخترخانم

من به . خانواده ما اينجا آبرو ي چند صد ساله داره. فرهنگ اين شهر اجازه اين كارها را نمي دهد 
 "!روشن شد؟. هيچ وجه اجازه نمي دم جناب عالي اين آبروي چند صد ساله رو يك شبه خراب كنيد

. نداريم "اووم "":پدرش جواب مي دهد "!اوووم":مينا ترش مي كند و با لحن اعتراض مي گويد
. او در دنياي خودش سير مي كند. مينا كاري به آبروي چند صد ساله خانواده ندارد ".همان كه گفتم

از وقتي مينا به ياد دارد در دنياي او مردي بوده كه قادر بوده ناممكن هاي دنياي او را براي خوشايند 
ز دنيايي بود كه مينا مي شناخت و حضور و محبت و توجه اين مرد، قسمت مهمي ا. مينا ممكن سازد

مينا به هيچ قيمتي حاضر نبود اين پدر را چنان . اين مرد، همان پدر او بود. به آن خو گرفته بود
اگر چنين مي شد، دنيايي كه مينا مي شناخت، فرو . بيازارد كه محبت و توجه خود را از او باز ستاند

! قول! باشه ":بغل پدرش مي پرد و مي گويد. كندبراي همين مينا اعتراض بيشتري نمي . مي ريخت
در حالي , پدرش كه مي داند مينا هميشه به قول هايش عمل مي كند "!آشتي،آشتي،آشتي! حاال آشتي

نور دو تا چشم . دختر گل خودمي. قهر نبوديم كه بخواهيم آشتي كنيم":كه او را مي بوسد مي گويد
بعد در حالي كه با افتخار و لذت به مينا خيره مي شود  ".چه طور مي تونم من با تو قهر كنم. هامي

مينا مي شنود  "!خدا به دادش برسه! بنده خدا اين پسره هوشنگ ": زير لب آهسته با خود مي گويد
 ".تو به اين كارها كاري نداشته باش! هيچ چي":پدرش جواب مي دهد "!چرا؟":و با تعجب مي پرسد
  .را مي بندد و سر بر سينه پدر مي گذاردچشم هايش .مينا لبخندي مي زند

پدر مينا با هوشنگ قرار مي گذاردو او را خوب سبك سنگين مي كند و بعد از آن كه مطمئن شد كه 
پسر آقا ودود مانند محصوالت كارخانه پدربزرگش كبريت بي خطر است،اجازه مي دهد تا با مينا 

اند با هوشنگ معاشرت كند تا حدودي وقتي مينا از پدرش مي شنود كه مي تو. معاشرت كند
پدر مينا در حالي كه دور شدن مينا را نظاره مي كند با . خوشحال مي شود و او را مي بوسد و مي رود



حاال كه خو دم چنين اجازه اي دادم، هر اتفاقي هم كه بيافتد، نبايد مينا را تنها  ":خود مي انديشد
و حتي اگر  -با همه قدرتم، با همه ثروتم ":عهد مي كند و با خود ".هميشه پشتش مي ايستم. بگذارم

پشت دخترم مي ايستم حتي اگر الزم بشود كه به  -الزم شد با اعتبار چند صد ساله خانوادگي ام
  ".خاطراو، با همه شهر و همه دنيا در بيافتم

  باغ گلستان)  يازده

آمده در ويكي پديا درباره اين پارك آن چه كه . باغ گلستان نام پاركي قديمي در تبريز است
درباره دوره طاليي اين پارك و .وضعيت بيست سال اخير پارك است كه چندان جلوه اي ندارد

. ارند در اينترنت چيزي نيافتمخاطراتي كه جوانان پنجاه شصت سال پيش از اين پارك د
تحصيلكرده هاي آن روزگار كه به فرهنگ فرانسه عالقه زيادي داشتند به اين پارك حال و هوايي 

  .فضاي پارك با ديگر نقاط شهر تفاوت بسيار داشت. مانند پاريس داده بودند
آزاد سرويس مي  در تابستان كافه هاي پارك در هواي. مينا و هوشنگ با هم به اين پارك مي روند

با اين حال هوشنگ و مينا مي خواهند . دادند اما در اين روز سرد و زيباي پاييزي ميزي بيرون نبود
گارسن كه دختري آراسته و خوبرو بودلبخندي مي زند و به كمك . كه در هواي آزاد بنشينند

. ات مي كنندهوشنگ و مينا شروع به صحبت درباره ادبي. هوشنگ ميزي را به بيرون مي برند
گارسن با دفتر چه يادداشت خود سر مي رسد وبا اشاره به دانه هاي ريز برف كه رقصان پايين مي 

مينا و هوشنگ چنان گرم صحبت  "چي ميل داريد؟!اولين برف سال مباركتان باشد":آمدند مي گويد
ارش مي مينا و هوشنگ هر دو قهوه ترك سف. بودند كه متوجه نشدند كه برف شروع شده است

دانه ها . مينا محو تماشاي رقص دانه هاي برف مي شود!!) ليموناد نمي چسبيد! هوا سرد بود. (دهند
چنان آرام و دامن كشان پايين مي آيند كه گويي با آن ظرافت و زيبايي به زمين تيره فخر مي 

بر مژگان بلند , ام آر, اين دانه خيره سر. يكي از دانه ها به جاي زمين جاي بهتري مي يابد. فروشند
هوشنگ كه . مينا توجهي به دانه برف نمي كند و به تماشاي خود ادامه مي دهد. مينا فرود مي آيد

اندكي قريحه شاعري دارد قلم و كاغذي از جيب پالتوي خود بيرون مي كشد و شعري در وصف دانه 
هنوز ": بي مقدمه مي گويدپس از مدتي مينا به سمت او بر مي گردد و . بر مژگان نشسته مي نويسد

با آن همه سخت گيري تعصب آلود كه دارد . باورم نمي شود پدرم اجازه داده كه با شما اينجا بيام



مينا خبر نداشت كه پدرش از ته دل مي خواهد او با يك مرد ايراني  ".خيلي عجيب بود كه اجازه داد
ديگر مي داند مينا هرگز تن به ازدواج از از طرف . مانند خودش ازدواج كند تا در پاريس تنها نباشد

او به درستي دريافته بود كه هوشنگ بهترين شانس او براي . طريق خواستگاري سنتي نخواهد داد
براي همين كمي از سخت گيري مرسوم خود كاسته بود كه در آينده . رسيدن به اين خواسته است

  .دردسر هاي بزرگ تر ي به سراغ او و خانواده اش نيايد
پدرتان حق دارند كه  ":در جواب مينا مي گويد, هوشنگ كه هنوز در حال و هواي دنياي شعر است 

اگر من پدر غنچه گل نشكفته و درنسفته اي به وجاهت شما بودم بيش از اينها . سخت گير باشند
. مينا مي فهمد كه هوشنگ در اين مورد تفاوت زيادي با پدرش ندارد "!سخت گيري مي كردم

راستش را بخواهيد ! مي زند پسر هوشنگ هم در آينده باز هم همين طورخواهد بود حدس
او هم در . استعاراتي كه هوشنگ به كار برده بود به مينا بر مي خورد اما بر روي خودش نمي آورد

پاريس هم كه برود در . همين شهر با همين فرهنگ بزرگ شده و به همين محدوديت ها خو گرفته
است كه  "يجيكپ"مينا مي داند اين محدوديت داخل . اتش تفاوت زيادي نخواهد كردنحوه ارتباط

مينا مي داند كه اگر بخواهد با اين طرز فكر مبارزه كند . قسمت عمده آن حمايت است نه محدوديت
پس حرف هاي هوشنگ را نشنيده . تمام پكيج را از دست خواهدداد و در مجموع زيانكار خواهد بود

  .مي گيرد
بيني ام يخ  ":بعد از صرف قهوه، مينا با كف دست، نوك بيني خود را لمس مي كند و خندان مي گويد

هوشنگ پالتوي خود را در مي آورد و بر دوش مينا مي اندازد و مي گويد زودتر بريم تو  "!زده
  ".ماشين و اال سرما مي خوريم

  آرزوهاي ديرين و عدن هاي نوين)  دوازده

مالقات در باغ گلستان، مينا و هوشنگ كه روز به روز بيشتر به هم عالقه مند مي  چند ماهي پس از
علي رغم اعتراض ها و بحث هاي شبه فلسفي هوشنگ و مينا در مذمت . شدند با هم ازدواج مي كنند

عروسي مجلل و كج خلقي ها و كارشكني هاي مستقيم مينا در اعتراض به مراسم سنتي، سارا و مادر 
 . سم عروسي مفصلي ترتيب مي دهندمينا مرا



  .مينا و هوشنگ هر دو به تحصيل ادامه مي دهند و چند ماه بعد هر دو فارغ التحصيل مي شوند
هوشنگ نفر اول دانشكده بود و بنا به مقررات آن دوره، در صورت تمايل علي االصول دانشكده مي 

سابقه حمايت هوشنگ و برادرش از  اما به علت. بايست او را براي گرفتن تخصص به خارج بفرستد
اگر بورس را به يكي از . نهضت ملي، بورس تحصيلي به جاي هوشنگ به شخص ديگري تعلق گرفت

دوستان درسخوان هوشنگ داده بودند او نه تنها آزرده نمي شد بلكه از صميم قلب برايش آرزوي 
س دادند كه هنري جز اما بورس را به يكي از ضعيف ترين شاگردهاي كال. موفقيت مي كرد

در سال هاي قبل از كودتا سخن چيني او مشكلي ايجاد نمي كرد . جاسوسي و سخن چيني نداشت
اما ا ز بعد كودتا، فساد دانشگاه را فرا . چون در دانشگاه، استاد يا مدير سخن چين پروري نبود

بورس . در روغن بود -كه طرفداران نهضت را لو مي داد-از همان زمان نان اين همكالسي . گرفت
هوشنگ به شدت از اين ماجرا دلتنگ . تحصيلي هم به علت اين گونه خوش خدمتي ها نصيب او شد

اين واقعيت  ": اما سارا مي گفت. حتي مي خواست جالي وطن كند وديگر برنگردد. و دلچركين شد
باور كن اين جور آدم اما . عده اي يك شبه با خوردن حق ديگران باال مي روند. زندگي در اينجاست 

با همان سرعت كه باال مي روند به زمين . من از اين ها زياد ديده ام. ها مانند حباب روي آب هستند
اگر فكر خود را بيش از . سياست خانواده ما از قديم پيشرفت آهسته و پيوسته بوده. مي خورند

ظلمي را كه به تو شده . مي ماني اندازه با اين مسايل در گير كني از پيشرفت آهسته و پيوسته باز
 ".فراموش كن تا ذهنت آزاد باشد و بتواني راه هاي ديگري براي رسيدن به هدفت پيدا كني

من و آقا ودود سال هاست كه ":سارا به او مي گويد. هوشنگ مثل هميشه حرف سارا قبول مي كند
دگي شما را در پاريس مي ما هزينه زن. بورس را فراموش كن. براي تخصص تو پول جمع مي كنيم

اونايي كه ده سال از من كوچك ترند نه تنها ديگه ":اما هوشنگ قبول نمي كند و مي گويد ".پردازيم
من نمي تونم خودم را . از پدر و مادرهاشون پول نمي گيرن بلكه به اونا كمك مالي هم مي كنن

مدتي كار . اما غرورم اجازه نمي دهازتون ممنونم ! ببخشيد. راضي كنم كه باز هم از شما پول بگيرم
  ".مي كنم و پس انداز مي كنم و بعد براي تخصص مي رم

هوشنگ جواب مي  ".مينا چي؟ اون خيلي وقته كه آرزو داره كه به پاريس بره":سارا جواب مي دهد
فتم به مينا هم گ. پدر مينا هم مي گفت كه خرج ما را در پاريس تقبل مي كنه اما من قبول نكردم":ده

اما . من نمي خوام مانع رسيدن او به آرزوهاش بشم. كه اگر او مي خواد بره از نظر من مانعي نداره
مينا كامال احساس منو در مورد عدم قبول كمك مالي از شما و پدر و . مينا مي گه كه با هم مي ريم

نر عشايري ايل مي دونين كه مينا مدتيه به طور آماتوري روي ه.مادر او درك و تاييد مي كنه 
. مي گه از فرصت استفاده مي كنه و مطالعه شو در اين زمينه گسترش مي ده. شاهسون كار مي كنه



العات خيلي اهميت مي ظاهرا اون ور، به اين جور مط. با يك شرقشناس فرانسوي هم مكاتبه كرده
  ".دهند

ه فرانسه بورس هوشنگ موفق مي شود كه از يك دانشگا اندكي پس از اتمام دوره سربازي،
علت ناراحتي او فكري است . از گرفتن اين بورس هم خوشحال است هم ناراحت. تحصيلي بگيرد

چرا بايد يك دانشگاه فرنگي بيشتر از دانشگاه شهر من براي تحصيل من ": كه دايم آزارش مي دهد
   "!آن هم با كودتا تمام شد؟! معرفت هموطنانم كجا رفته؟! اهميت قايل شود؟

ين حال از لحظه اي كه مينا و هوشنگ پا در پاريس مي گذارند علي رغم دلربايي هاي اين شهر با ا
مينا و هوشنگ از جمع هاي ايراني مقيم خارج كه ايران را . زيبا مصمم هستند كه به ايران باز گردند

تصور اين . فالكت وبدبختي نبود, تصوير اين دو از ايران. مترادف با فالكت مي دانند حذر مي كردند
بود كه مادرهايشان با عشق و ذوق و سليقه از يك سو و با تعقل و  "عدن ها ي كوچكي"دو از ايران 

پديد  -در سخت ترين و آشوبناك ترين دوره ها–حسابگري و كار و تالش مداوم از سويي ديگر 
ن هاي مادرشان البته نه دقيقا عدني مانند عد.هدف اين دو هم ساختن عدني نو بود . آورده بودند

عدني كه اين دو در ذهن ! مستور پشت ديوار هاي ضخيم يك خانه بزرگ در يك محله اعياني
عدن اين دو بيشتر در زندگي حرفه اي شان معني . داشتند ديواري كه با چشم ديده شود نداشت

ه اي اين دو مي خواستند كه پس از بازگشت به ايران در چارچوب زندگي حرف! آري. پيدا مي كرد
براي همين سعي مي كردند از لحظه لحظه مدت . خود عدني كوچك با استاندارد هاي جهاني بسازند

سعي مي كردند تا آنجا كه در توان . اقامتشان در خارج براي رسيدن به اين هدف استفاده كنند
آن را تا دارند معلومات و قابليت الزم براي ساختن چنين عدني را فرا گيرند و مقدمات و ملزومات 

  .حد امكان فراهم سازند
مينا هم از . همان گونه كه آرزو ي ديرين سارا بود هوشنگ در پاريس تخصص پوست و مو گرفت

. فرصت استفاده كرد و وارد جامعه هنري پاريس شد و دوره هاي گوناگون آموزشي گذراند
كوچك خانه خرت و هوشنگ از كودكي به مكانيك عالقه مند بود و به همراه پدرش در كارگاه 

هوشنگ در بين تخصص هاي پزشكي، ارتوپدي را . پرت مكانيكي ابداع مي كردند ومي ساختند
براي همين هوشنگ مي خواست در اين زمينه نيز تخصص . نزديك ترين رشته به اين عالقه يافت

كمك آنجا هم به هوشنگ . براي گرفتن تخصص دوم هوشنگ و مينا به آمريكا رفتند. داشته باشد
پس از دنيا آمدن بچه . دو فرزند هوشنگ و مينا در آمريكا به دنيا آمدند. خرج تحصيلي مي دادند

ها، مينا فعاليت هاي هنري و ادبي خود را محدود تر كرد و ديگر به صورت حرفه اي به اين كار 
وم ، مينا و پس از گرفتن تخصص د. اما به طور تفنني همواره عاليق خود را دنبال مي كرد. نپرداخت



هوشنگ به ايران و به شهر خود باز گشتند و براي ساختن عدن هايي كه در ذهن داشتند كمر همت 
  .بستند

  مريم خانم و دلتنگي هايش) دوازده

مادر (نساء ننه . سال هايي كه مينا و هوشنگ به خارج رفته بودند براي سارا سال هاي پركاري بودند
سارا خود از او . حسابي پير شده بود)عروس در خانه سارا بود "زيسرجها"رضاعي سارا كه به عنوان 

مي دانست كه خدمه خانه خيلي از او دل خوشي ندارند واگر سارا نساء ننه را به . مراقبت مي كرد
محبت سارا به نساء ننه . آنها بسپارد چه بسا با او در اين روزگار پيري و ناتواني، خوب رفتار نكنند

او واقعا به اين خدمتكار باوفا و قديمي مانند مادر واقعي خود عالقه مند بود و . حم نبودتنها از روي تر
 .احساس محبت مي كرد

وقتي نساننه ضعيف و نا توان شد و يال و كوپال او جلوي خدمه ريخت، سارا كه هميشه در دل سخت 
چه قدر درحق او گيري هاي او را با بچه ها و خدمه مذمت مي كرد كم كم فهميد كه اين زن 

تازه فهميد چرا مادرش آن همه سفارش احترام و دلجويي از نسا ننه را به او مي . فداكاري كرده
 . كرد

مواظب بود كه با دخالت هاي خود اوتوريته مديران منصوب شده از طرف خود را  حاج كاظم همواره
ط به فرزندانش هم يكي از اين از نظر او منزل و مسايل مربو. در نزد زيردستانشان زير سئوال نبرد

مديريت اين بخش را به همسرش مريم خانم . البته عزيز ترين بخش آن. بخش هاي قلمرو او بود
اگر هم مي خواست اظهارنظري بكند حتما با . سپرده بود و معموال دخالتي در اداره آن نمي كرد

 در موارد نادري كه. تاييد مي كرددر واقع با تاكيد بيشتر حرف او را . هماهنگي با مريم خانم بود
وقتي  .اظهار نظر مي كرد فرزندانش واقعا به دقت گوش مي كردند حاج كاظم در مسئله اي مستقيماً

حاج كاظم خود شخصا به سارا سپردتا روي حرف نساءننه حرفي نزند به خصوص   سارا ازدواج كرد،
 . در حضور خدمتكاران ديگر

البته برعكس نساء ننه مشكل . ، مريم خانم هم پير شده بوده چهلو اوايل ده در اواخر دهه سي
اما . او هنوز هم ملكه مطلق خاندان بود وبعد ازحاج كاظم همه ازاو حساب مي بردند. جسمي نداشت

. از جمله ميل عجيبي به سفر و گشت و گذار پيدا كرده بود. برخي اخالق هاي بچگانه پيدا كرده بود
شمه هاي زرينه رود، در بيشتر شهرها و ديه ها و آبادي ها يا خود حاج كاظم از ارس گرفته تا سرچ

. و مريم خانم و يا يكي از فرزندان آنها يا يكي از برادر خواهر هاي آنها يكي دو قطعه باغ داشتند
زمزمه هاي مصادره اراضي  .مريم خانم اصراري عجيبي مي كرد كه به همه اين امالك سركشي كند



او به درستي مي دانست . اين ميل مريم خانم باب طبع حاج كاظم بود. ها سر داده مي شددر آن سال 
دارايي هاي  ،و مصادره ها "اصالحات اراضي"گيرودار كه اگر مالكي به ملك خود سر نكشد در آن 

براي همين نه تنها جلوي مريم خانم را نمي گرفت بلكه او را تشويق هم . خود را از دست مي دهد
  . ردمي ك

سفر بين شهرها و آبادي ها آسان . در بيست سال اخير راه هاي زيادي در آذربايجان كشيده اند
اين روزها، اگر به آذربايجان سفر كنيد مي . اما در آن روزگار، رفت و آمد اين قدر آسان نبود. شده

. ي كنندبينيد شهر هاي كوچك آن هم رستوراني يا كافه اي دارند كه توريست محلي را جذب م
اما پنجاه . مثال كباب هاي بناب معروفند. مردم شهرهاي بزرگ تر در ايام تعطيل به آنجا مي روند

وقتي مريم خانم با خدم و حشم راه مي افتاد تا براي سركشي به امالك ! سال پيش از اين خبرها نبود
ي چند روز آنها تدارك به آبادي هاي مختلف برود، مي بايست به فكر غذاي همراهان نيز باشد و برا

  .بچيند و با خود ببرد

اما وقتي پير شد حوصله اين گونه برنامه ريزي . مريم خانم وقتي جوان تر بود استاد برنامه ريزي بود
در بين آنها هم فقط برنامه ريزي . انتظار داشت دخترهايش به جاي او اين كار را بكنند. ها را نداشت

  .ار و زحمت اين سفرها به گردن سارا مي افتاددرنتيجه ك. سارا را مي پسنديد

ديگر نيازي به انبار كردن غله براي مصرف . از بركت ملي شدن نفت، ديگر در كشور قحطي نيامد
براي اين دوران . كسي ديگر در خانه نان نمي پخت. سبك زندگي ها كم كم عوض شد. روزانه نبود

رسيده بود كه با آن خانه با همه زيبايي ها و وقت آن . خانه ششگالن زيادي بزرگ و پرخرج بود
  .خاطرات خوش آن خداحافظي كرد

  .ششگالن نام محله اي در تبريز است :توضيح

ر گذاشتن خاطره ها، همه عشق ها و دلبستگي هاس تپش) سيزده  

! تك تك درختان باغ، تك تك بوته ها، گل ها. هر گوشه از خانه ششگالن، پر از صد خاطره بود
چه ها كوچك بودند و آقا ودود صبح به سر كار مي رفت، بچه ها پشت سر او گريه و بي تابي وقتي ب

به گل هاي رنگارنگ بوته . سارا براي آن كه آنها را ساكت كند برايشان قصه مي بافت. مي كردند
 اما. اين گل ها هم مثل شما آقاجانتان را خيلي دوست دارن"الله عباسي اشاره مي كرد و مي گفت 

صبح كه از خانه مي بره بسته مي شن تا عصر كه بر مي گرده، شاد و شنگول دوباره . گريه نمي كنن
درختان اقاقيا كه موقع امتحانات  ".شماها هم برين در باغ بازي كنين تا آقاجانتان برگرده. بازبشن

 ...بچه ها گل مي دادند هم ده ها قصه داشتند و



اماعقل مي گفت ! "نه "احساسات مي گفت. خداحافظي شود وقت آن رسيده بود كه با اين خانه
  . و دختر حاج كاظم كسي نبود كه احساسات را بر عقل ترجيح دهد "!بله"

يكي از داليل به سر رسيدن دوران آن خانه هزينه باالي . اما تخليه خانه چندان هم آسان نبود
به خصوص، هزينه . زندگي باالتر مي رفت استخدام خدمه آن بود كه روز به روز با باال استاندارد هاي

اما اين خدمه عموما نسل اندر نسل براي . تهيه جهيزيه براي دختران خدمه كمرشكن شده بود
نمي شد همين گونه با آن ها . خانواده سارا كار كرده بودند و زندگي نوع ديگري نمي شناختند

كه باغي كه به هنگام رونق كارخانه  باالخره، سارا و حاج كاظم تصميم گرفتند. خداحافظي كرد 
اما سارا اصرار . خريداري كرده بودند تفكيك كنند و هرقطعه را به يك خانواده از خدمه ببخشند

سارا به آقا ودود مي . داشت تا نيم هكتاري كه آقا ودود با دست خود كاشته در خانواده حفظ شود
به هيچ وجه نمي . ما كاشته ايد دارندبچه ها خاطرات زيادي پاي آن درخت شاتوت كه ش":گفت

وآقا ودود مردي نبود كه حرف  ".آن نيم هكتار را براي خود نگه داريم. خواهم آن درخت قطع شود
از آن پس به آن . نبود "باغ"اما ديگر نام آن . آن نيم هكتار حفظ شد. سارا را زمين بياندازد

  . مي گفتند "باغچه"

مي گفتند كاروان هاي جاده ابريشم از اين كوچك گذر . باريك بود در كنار باغ، كوچه اي قديمي و
وقتي بچه ها كوچك بودند داستان هاي سارا و آقا ودود را درباره اين كوچه تعميم مي . مي كردند

آن , اندكي پس از تفكيك باغ . دادند و ماركوپولو را در حال عبور از آن كوچه تصور مي كردند
قيمت زمين هاي . ض هاي طرفداران حفاظت از آثار قديمي ،تعريض كردندكوچه را، علي رغم اعترا

درختان باغ . خدمه سابق خانه سارا قطعه هاي خود را فروختند. باغ به طور سرسام آوري باال رفت
در خيابان كشي جديد، . قطع شدند و جاي آنها واحد هاي تجاري زشت و بدتركيب سبز شدند

اما خانواده قصد فروش آن . و در نتيجه قيمت آن بسيار باال رفته بود ملكي دونبش شده بود "باغچه"
  .درخت شاتوت اين باغچه همچنان سايه گستر است .را نداشت

روزگار جديد)  چهارده  

بچه ها . گريه كردند خدمه. وقت خداحافظي با خانه و باغ ششگالن تمام اهل خانه گريه سر دادند
تنها كسي كه نگريست آقا . شنگ و برادرش هم گريستندحتي هو. سارا اشك ريخت. گريستند
بچه . اما او بيش از همه اهل خانه از خداحافظي با خانه ششگالن ناراحت و دلشكسته بود. ودود بود

خدمه صاحب خانه شده بود و . ها آينده خود را در پيش رو داشتند و خانه هاي خود را بنا مي نهادند
خاطره ها و دلهره ناشي از آغاز يك زندگي به سبك جديد، از علي رغم دلتنگي خداحافظي با 



به عالوه . سارا قابليت عجيبي در تطابق با شرايط جديد داشت. استقالل تازه يافته خود خوشنود بودند
اما براي آقاودود، خداحافظي معناي . آينده خود را در وجود فرزندان خود هنوز پيش رو مي ديد

ر كودكي با فقر نسبي بزرگ شده بود به خانه ششگالن دلبستگي عجيبي او كه د. عميق تري داشت
خداحافظي با . خداحافظي با خانه ششگالن براي او از دست دادن كارخانه هم دشوار تر بود. داشت

زمان من به پايان ": خانه ششگالن و پشت سر گذاشتن آن سبك زندگي براي او به يك معنا بود
".رسيده است  

را و آقا ودود با معيارهاي كنوني بزرگ بود اما در مقابل خانه ششگالن خيلي كوچك  خانه جديد سا
اهالي محل از آنها انتظار داشتند كه به . در محله جديد، سارا و آقا ودود منزلت خاصي داشتند. بود

دعواها و اختالفات خود را هم پيش آنها . عنوان ريش سفيد و گيس سفيد حالل مشكالتشان باشند
سارا غرولند مي كرد ومي . اين دعواها به روح لطيف آقا ودود فشار مي آورد. آوردند مي

وقت خوشي هايشان ما اصال يادشان نمي افتيم، اما به محض اين كه اختالفي پيدا مي كنند ياد ":گفت
جامعه سنتي، به ازاي نيمچه احترام سطحي و پوچي كه به ! اما كاري نمي شد كرد ".ما مي كنند

!گتر مي گذارد انواع و اقسام انتظارات بي اساس از آنان داردبزر  
همه وظايفي نانوشته اي را كه سنت به آنان تحميل مي كرد . سارا و آقا ودود سنت شكن نبودند

در حل يكي از اين اختالف هاي ابلهانه بين زن و . انجام مي دادند ولو اين كه از آن خوشنود نبودند
...ب حساس آقا ودود تاب نياورد و براي هميشه از تپش باز ايستادشوهري در همسايگي ، قل  

اللي) دهپانز  

دخترانش . اي نكرد به نقطه اي خيره ماند و ناله. سارا وقتي از فوت آقا ودود آگاه شد هيچ نگفت
خواهر زاده هاي سارا تمام مراسم سوگواري را برگزار . نيز كمابيش همان گونه واكنش نشان دادند

براي زني مانند سارا خيلي عجيب و دشوار است كه اختيار خانه و آشپزخانه و اداره مراسمي . كردند
... سكوت او و دادن اختيار به خواهر زاده بيش از هر ضجه و ناله و! را به دست زن ديگري بسپارد

.عمق دردي را كه او مي كشيد نشان مي داد  
اما پس از گذشت چهل روز سارا به خود . رده بودتا روز چهلم پس از فوت آقا ودود، سارا سكوت ك

او مي بايست . ديگر آقا ودود نبود تا به او تكيه كند. عصر جديدي در زندگي او آغاز شده بود. آمد



براي دختران حاج كاظم زن تاجر چيز جديدي . خود سررشته امور تجارتخانه را به دست بگيرد
همسر او در ميانسالي . ل به طور جدي كار اقتصادي مي كرداز سال ها قب سارا  يكي از خواهران. نبود

با وجود . بود، شيرزني بي بديل بود الاين خواهر سارا كه نامش لي. در اثر يك بيماري از پا افتاده بود
اين كه همسرش روي صندلي چرخدار بود و حركتي نمي توانست بكند، او را مي آراست و با خود 

وقتي همسرش آن گونه زمين گير شد، خيلي ها . چند كشور سفر كردندبا هم به . همه جا مي برد
نگذاشت كه  الاما لي. فكر مي كردند كه پس از مدتي دچار افسردگي مي شود و خاموش مي شود

. دختر حاج كاظم، طلب ترحم از ديگران نكرد! خم به ابرو نياورد. افسردگي به سراغ او بيايد
به  ".چه قدر نجيبه كه اين شرايط را تحمل مي كنه! طفلكي اين زن":نخواست كه مردم به او بگويند

. جاي آن تمام نيروي مديريتي خود را به كار گرفت و يك تنه با مشكالت مبارزه كرد و پيروز شد
هم در تجارت موفق بود و هم در تفريح و مهماني دادن ومهماني رفتن و سفر كردن و گشت و گذار 

ش به مدت دوازده سال روي ويلچير ماند بدون آن كه دچار همسر! چيزي كم نمي گذاشت
. افسردگي شود  

! آرشيتكت ها از دست او عاصي بودند. پس از فوت همسرش به كار بساز بفروشي پرداخت اللي
اين ادا و اصولي كه شما از كتاب هاي غربي ياد گرفته  ":مي گفت. طرح ها ي آنها را قبول نمي كرد

بايد طرح را آن جوري كه من مي گم، عوض كنيد تا مشتري . يراني نمي خورهايد، به درد زندگي ا
مي  الآرشيتكت ها عصباني مي شدند اما در عمل مشتري ها به خاطر تغييراتي كه لي ".ايراني بپسنده

مي بينيد رگ خواب ":هم آنها را دست مي انداخت و مي گفت اللي. داد خانه ها را مي پسنديدند
  "!ست منهمشتري ايراني د

كم كم از برادرهايش كه دوبل ارث برده بودند . در كار اقتصادي روز به روز پيشرفت مي كرد اللي
كه از كودكي روحيه اي شيطنت آميز داشت سر به سر آنها مي گذاشت و مي گفت  اللي. جلو زد

  ".چون پسرها خودشان نمي تونند پول در بيارن، دوبرابر دخترها ارث مي برن"
  ambitionرا داشت و نه اشتياق و السارا نه روحيه شيطنت آميز لي. فرق داشت الارا با ليروحيه س

براي او هم موفقيت در ! با اين حال سارا درويش صفت نبود. او را براي به دست آوردن ثروت بيشتر
  خود مي دانست "نأش"مز هاي او و كارهايي كه مناسب اما خط هاي قر. تجارت يك ارزش بود

  .بود الترازليمحدود
  .سارا پس از در گذشت آقا ودود خود سر رشته امور اقتصادي خانواده را به دست گرفت



  بانوي سياهپوش)  شانزده  

روز اول سال، سارا  .تصويري كه من از دوران كهنسالي سارا دارم، تصوير يك ملكه قدرتمند است
در اعياد ديگر هم همين برنامه . دندهفت سين با شكوهي مي چيد و چند صد نفر به بازديد او مي آم

در عيد غدير، به احترام آقا ودود خدا بيامرز كه سيد بود، خانه سارا هنوز پر از بازديد . تكرار مي شد
 .كننده مي شد

به بركت توصيه ها و تمرين هاي مادام يلنا براي استيل درست نشستن، راه رفتن و غيره قد صد و 
  !وده سالگي هم خم نشدهفتاد سانتي متري سارا تا ن

 "چين"سپاه غالب همانا قشون و لشكر . هر ملكه اي، ولو قدرتمند، الجرم روزي شكست مي خورد
  !و چه بيرحمانه به تاراج مي برد اين قشون زيبايي صورت را. است

اگر . وقتي مردها داستاني مي نويسند توصيف شخصيت اول زن را با زيبايي صورت آغاز مي كنند
. شخصيت اصلي داستان باشد، بيشتر موضوعات داستان حول و حوش زيبايي او مي چرخداين زن 

در واقع هر آن . من، در قسمت هاي قبلي، به عمد، در مورد زيبايي سارا چندان توصيفي نداده بودم
قامت كشيده، ": چه كه در مورد ظاهر سارا گفته بودم خصوصياتي تا حد زيادي ا كتسابي بودند

اين  ".گين، ظاهري آراسته، زيبايي ناشي از نشاط جواني ، زيبايي ناشي از پختگي زنانهصدايي آهن
قسمت اول داستان سارا  صفات را چنان با دقت گزيده بودم كه در طول اين هفت ماه كه از انتشار

  !همي گذرد به يادم ماند
. اما از سخنان خوانندگان داستانم اين گونه بر مي آيد كه خوانندگان سارا را زيبا تصور كرده اند

سارا زيبا بود و از زيبايي ذاتي خود آگاه بود و با سليقه كم نظير خود، . سارا به واقع هم زيبا بود
ري به جاي سارا بود شايد اگر زن ديگ. زيبايي هاي اكتسابي را هم به زيبايي خدادادي مي افزود

همين زيبايي تنها مشخصه او مي شد و بقيه جنبه هاي شخصيت اش سياره هايي به دور اين ستاره 
اما زيبايي ظاهر سارا در مقابل درك وفهم و شعور، قابليت انطباق و قبول . زيبايي باقي مي ماندند

وقابليت هاي گوناگون او شرايط جديد، ابتكارعمل، شجاعت و استحكام شخصيت و باالخره هنرها 
براي همين . خود سارا شخصيت خود را با زيبايي ظاهري خود تعريف نمي كرد! جلوه مي باخت

اين ! وقتي ملكه داستان ما، از قشون چين شكست خورد نه از جذابيت او كاسته شد و نه از جذبه اش
  !ته تر ساختشكست كه ملكه هاي بسياري را از پا مي اندازد، سارا را قوي تر و پخ

  قدر زر در غياب زرگر باال مي رود)  پانزده



شاهان وقت اصال خبر  مي گويند وقتي اولين چاه هاي نفت در دوران مدرن درجنوب حفاري شد،
چرخ دهر . نداشتند كه اين زر سياه كه اجنبي ها برايش سر و دست مي شكستند چه ارزشي دارد

زر شناس معادن زر سياه را ملي . زر مي شناختچرخيد و چرخيد و زرشناسي برخاست كه قدر 
عصباني بود كه چرا . سرزمين زرخيز است "آدم مهم"در آن زمان، يكي بود كه ادعا مي كرد . كرد

اين زر شناس نظرات احمقانه و اغلب مغرضانه او را درباره زر و چيزهاي ديگر جويا نمي شود و 
  .اندمراتب ارادت خود را هر صبح به عرض او نمي رس

باالخره هم چند تا سنگ به سمت زرشناس پرت كرد اما چون خود جربزه نداشت، گذاشت و در 
  -!!ولي نوچه هايش را جلو فرستاد، تا به زرشناس ناسزا گويند و پاچه بگيرند! رفت
چنان كه رسم ديرينه اين مرز وبوم است، زرشناس به پاس خدمات بي نظيرش، ناسزاها شنيد ! آري

 "آدم مهم". حدود دو دهه پس از آن، قيمت زر سياه به طور نجومي باال رفت. بعيد شدو بعد هم ت
 . سرزمين زر خيز شروع كرد به ريخت و پاش

كه نوچه ها و  "آدم مهم"قشري دور وبر . باال رفتن قيمت زر تبعات اجتماعي و سياسي ژرفي داشت
جماعت كه به نمايش هاي چندش آور  اين. هاي او را تشكيل مي دادند جمع شدند "بله قربان گو"

مي گفتند و به فرمان او پاچه اين و آن را مي گرفتند، از اين خوان رحمت به طرز  "به به"وبي مزه او 
روستاها از . در آن زمان اكثريت مردم ايران روستا نشين بودند. بي تناسبي بيشترين نصيب رابردند
اما از انصاف نبايد . ينان شهرهاي بزرگ هم همين طورحومه نش. اين بركت خدادادي بي بهره ماندند

طبقه متوسط جامعه كه خانواده سارا هم از آن دسته بودندنيز از باال رفتن قيمت نفت متنفع . گذشت
هم تجارت سارا ترقي كرد ، هم كارخانه به ارث  ،در اثر باال رفتن استانداردهاي زندگي. شدند

انتظار داشت كه باال رفتن  "آدم مهم". زندان و نو ه هايشرسيده از پدرش و هم كسب و كار فر
اما افرادي مانند خانواده . سطح زندگي را به او نسبت دهند و از او راضي باشند و مجيز او را بگويند

سارا، اين بركت را در درجه اول لطف خدا مي دانستند، در درجه دوم آن را نتيجه هشياري و مبارزه 
ي دانستند و در درجه سوم به خود نسبت مي دادند چون تا حد توان خود از زرشناس و دوستانش م

نمي دادند بلكه از او روز credit "آدم مهم"در اين ميان، نه تنها به . زرشناس حمايت كرده بودند
يادشان نرفته بود . به روز به خاطر ريخت و پاش و نوچه پروري اش، آزرده تر و آزرده تر مي شدند

يادشان نرفته بود كه چه طور اين . چه باليي بر سر زرشناس آورده بود "آدم مهم"ي كه نوچه ها
كوروش آسوده بخواب چون "كه بادي بر غبغب مي انداخت و در پاسارگاد مي خواند  "آدم مهم"

شكاف بين . وقتي اوضاع يك كم قاراشميش شده بود گذاشته بود وفرار كرده بود "كه ما بيداريم
  .وچه هايش و بقيه مردم روز به روز عميق تر مي شدو ن "آدم مهم"



  خانه نو) شانزده
وضع اقتصادي پزشك  در اوايل دهه پنجاه با باال رفتن استاندارد هاي زندگي در ميان طبقه متوسط،

محله ششگالن تبريز رونق قديم خود را ازدست داده . ها و مهندسين ساختمان روند صعودي داشت
محدوده تبريز در آن . له هاي اعيان نشين جديد ومدرن رشد مي كردندبود ولي به جاي آن مح

 "كوي ولي عصر"محله اي كه اكنون به . زمان خيلي از آن چه كه اكنون هست كوچك تر بود
در آن سال ها طرحي بود كه در اين منطقه . معروف است، در آن زمان خارج از شهر حساب مي شد

اما بنا بود قطعه . معيار آن زمان خيلي كمتر از داخل شهر بودقيمت زمين ها با . بسازند "كويي"
مينا طرح ها را ديد و پسنديد و هوشنگ را تشويق كرد كه در آن . زمين ها ي مسكوني بزرگ باشند

مگه آدم "افراد سنتي تر مدام مسخره مي كردند و مي گفتند . محله دو قطعه زمين كنار هم بخرند
واقعا هم در  "!!!اونجا زمستون گرگ مي آد مي خوردتون! ي سازهمي ره خارج از شهر خونه م

به هر حال مينا تصميم گرفته بود و با اين حرف ها، راي و . زمستان ها در آن نواحي گرگ مي گشت
چند سال بعد از شروع ساخت و ساز، قيمت زمين در كوي جديد به طور . نظر او عوض نمي شد

  .نجومي باال رفت
آنان كه در . و هوشنگ خانه تيپيكال خانواده هاي جوان هم تيپ خودشان بود خانه جديد مينا

خاطرات آن زمان را ، كودكي در يك خانه هاي اعياني بزرگ شده بودند و هنوز با حسي نوستالژيك 
مزمزه مي كردند، در عنفوان جواني به اروپا سفر كرده بودند و قصرها ي اروپايي را ديده بودند و با 

زير بناي خانه : بودنتيجه كمابيش معلوم . باره يافته خود مي خواستند خانه اي جديد بسازدتمكن دو
طبقه . طبقه سوم به اتاق خواب ها اختصاص داشت. متر مربع بود 1500سه طبقه هوشنگ و مينا 

همكف شامل دو اتاق فرعي، اتاق نشمين، كتابخانه، آشپز خانه، ناهارخوري و يك اتاق پذيرايي 
زير زمين شامل انباري، استخر و سونا، موتورخانه، . مخصوص ميهماني هاي زنانه در روز بود بزرگ

. سالن ورزشي، يك آشپزخانه بزرگ ديگر و يك اتاق پذيرايي ديگر مخصوص شب نشيني ها بود
  .در گوشه اي از حياط يك گلخانه سرپوشيده و يك كارگاه بود

در مورد سارا هم گفته بودم كه سليقه بي همتا . (بله شده بودخانه با سليقه بي همتاي مينا تزئين و م
  !)سليقه سارا كالسيك بود و سليقه مينا مدرن. البته اين دو نافي هم نيستند. دارد

ظروف نقره، المپاها، آينه و سماور روسي و چيني آالت و ديگر اقالم عتيقه به ارث رسيده از اجداد 
 ياما مينا اتاق پذيرايي زير زمين را با تابلوها . بقه همكف بودهوشنگ و مينا زينت بخش پذيرايي ط

چه در طبقه باال و چه در طبقه پايين فرش ها ي نفيس دستباف تبريز بودند . مدرن تزئين كرده بود
براي همخواني با ساير وسايل، مينا خود طرح . كه اوج ظرافت و زيبايي را به نمايش مي گذاشتند



  .ر زمين را با همكاري با يك متخصص طراحي فرش داده بودفرش اتاق پذيرايي زي
آن هم . وقتي هم كه در تبريز بودند مرتب مهماني مي دادند. هوشنگ و مينا زياد به سفر مي رفتند

مينا حتي براي صبحانه هم . مهماني هاي ابتكاري با موضوعات و نحوه پذيرايي و تفريح ابتكاري
قت ها از اين همه شلوغي خسته مي شد، خدمتكار ها را مرخص اما بعضي و! مهمان دعوت مي كرد

مي كرد، هوشنگ و بچه ها را به خانه مادربزرگ شان، سارا، مي فرستاد و خود در خانه با خود چند 
هم مينا از اين تنوع در زندگي اش راضي بود و هم هوشنگ و بچه ها و هم . روزي خلوت مي كرد

حياط خانه، هوشنگ و مينا ساختمان كوچكي ساخته بودند كه كارگاه در گوشه . سارا) از همه بيشتر(
و آتليه ) همان طوري كه گفتم هوشنگ از كودكي به كارهاي فني عالقه داشت(نجاري هوشنگ 

مينا در روزهايي كه در خانه با خود خلوت مي كرد اوقات خود را در . نقاشي مينا در آن قرار داشتند
وقتي هوشنگ و بچه ها بر مي گشتند اغلب با يك اثر هنري به آنان . آتليه محبوبش مي گذراند

  .خوش آمد مي گفت
محله هاي اعياني جديد رشد مي كردند و سبك جديدي از زندگي در ميان طبقه متوسط رواج ! آري

... و "كوپ و كوزه"در خانه هاي اعياني جديد از انبار غله و اتاق . از قحطي خبري نبود. پيدا مي كرد 
تمام مايحتاج زندگي را مي شد در هر موقع سال از سوپر ماركت هاي شيك تازه افتتاح . بري نبودخ

اما همه واقعيت اوايل دهه پنجاه آن چه كه . شده در بسته بندي هاي تميز و بهداشتي خريداري كرد
حله هاي واقعيت آن است كه رشد زاغه نشين ها بسياربسيار سريع تر از رشد م. در باال گفتم نبود

هرچند از قحطي به آن شكل كه روزي سارا را آن گونه شوكه كرده بود در زاغه نشين ! اعياني بود
دريافت مي  "تغذيه رايگان"ها خبري نبود اما در حالي كه در محله هاي اعيان نشين، دانش آموزان 

رسه نداشتند و كردند، در روستا ها وزاغه نشين ها بسيار بودند كودكاني كه امكان رفتن به مد
علي رغم رنگ و لعابي كه با باال رفتن سطح زندگي طبقه . متاسفانه از سو تغذيه رنج مي بردند

  .تهران و چند شهر بزرگ ديگر زده شده بود، اقتصاد مملكت بيمار بود به ،متوسط
  

  

  خارجيه) دههف
در دهه . ده شدسپر اندكي پس از تبعيد زرشناس به فراموشي "هم وطن جنس ايراني بخر"شعار 

  .پنجاه با بهبود وضع اقتصادي طبقه متوسط خريد اجناس خارجي به طرز ديوانه واري متداول شد



نه قيمت اجناس برايشان . خانم هاي همسن و سال و هم تيپ مينا به دنبال بهترين اجناس بودند
. ه بودندمينا و دوستانش خود صاحب سليق. اهميت داشت و نه محل ساخت جنسي كه مي خريدند

در برخي موارد كه جنس ايراني مرغوب تر بود، . جنس خوب را از جنس متوسط تشخيص مي دادند
در خريد . در بين اجناس خارجي هم، به سراغ هر جنس خارجي نمي رفتند. جنس ايراني مي گرفتند

سراغ  مطالعه مي كردند و به... هر قلم جنس از لباس، لوازم آرايش ، كريستال ، لوازم برقي و
اما عده اي بيشتري بودند كه به تازگي به نوايي رسيده بودند ولي سطح سواد و . بهترين ها مي رفتند

معلومات و همچنين تسلط شان به زبان هاي خارجي آن قدر نبود كه قادر باشند چنين مطالعاتي 
تنها به خارجي اين دسته . بكنند و براي خود صاحب سليقه و قوه تشخيص خوب از عالي داشته باشند

و در خريد اجناس خارجي حرص و ولع عجيبي نشان مي ) و مي كنند(بودن اجناس توجه مي كردند 
ضعف هاي خود را پشت لباس ها و وسايل ) مي خواهند(تو گويي مي خواستند ). و مي دهند(دادند 
  .خارجي پنهان كنند - تمام

هم "ود در نوستالژي دوره اي كه مي گفتند او تا آخر عمر خ. سارا از اين وضع بسيار ناخشنود بود
سارا . اما دليل مخالفت سارا صرفا احساسات نوستالژيك نبود. باقي ماند "وطن جنس ايراني بخر

اول از همه سارا، مانند بيشتر همنسالن خود، . براي ناخشنودي از اين شرايط دليل هاي عقالني داشت
با اين كه از كودكي در يك خانواده ثروتمند بزرگ او . اسراف و مصرف گرايي را گناه مي دانست

. از كودكي اين گونه ياد گرفته بود. شده بود، از دور ريختن هر چيز مصرف كردني پرهيز مي كرد
لباس . اگر خود چيزي را نمي توانست استفاده كند، آن را به ديگري كه به آن نياز داشت مي بخشيد

سارا با تلخي تمام يك . مي كرد تا طول عمر زياد داشته باشند ها و لوازم زندگي را با دقت استفاده
از در گذشت حاج كاظم چند سالي مي . قحطي را پشت سر گذاشته و به كمك نيازمندان شتافته بود

گذشت و همان طوري كه گفتم سارا مجري وصيت حاج كاظم بر اطعام فقرا از محل درآمد ثلث كل 
ا مردم كودكاني كه از سوء تغذيه رنج مي بردند از نزديك در ارتباط در نتيجه سارا ب. دارايي اش بود

اودور ريختن و اسراف در مواد غذايي را گناهي نا بخشودني مي دانست و از ريخت و پاش . بود
  .هايي كه روز به روز رشد مي كرد دل خوشي نداشت

همنسالن او از طبقه . بود از ديگر داليل ناخشنودي سارا به فراموش سپرده شدن صنايع دستي زنانه
اما نسل جوان تر به اين هنرها توجهي نمي . او از كودكي انواع و اقسام هنرهاي زنانه را مي آموختند

سارا چند دختر جوان را از محله هايي كه براي اجراي وصيت حاج كاظم به آن رفت و آمد . كردند
موخت تا هم هنرها حفظ شوند و هم منبع مي كرد دور و بر خود جمع كرد و اين هنرها را به آنان آ

  .در آمدي براي اين دختران جوان باشد



عالوه بر رواج مصرف گرايي و فراموشي هنرهاي دستي زنانه، رويكرد به جنس خارجي نيز بر سارا 
علت اصلي ناراحتي او رواج اين طرز فكر بود كه حتما تشخيص خارجي بهتر از . دشوار مي آمد
. او هرگز نمي توانست اين خودباختگي را بر تابد. هميشه مغرور بود و مغرور ماند سارا. ايراني است

اصال برايش قابل فهم نبود كه چه طور ممكن است فقط به خاطر تنبلي كسي بتواند به اين صورت 
  .قبول حقارت كند

هاي خانم . در آن زمان يكي از بوتيك هاي خيابان شهناز تبريز، سيسموني انگليسي مي فروخت
باردار به آنجا مي رفتند و سفارش مي دادند تا هر چه كه براي بچه شان الزم خواهد شد، از لندن 

خانم ها در مجالس زنانه با آب و تاب از اين بوتيك تعريف مي كردند و مي گفتند كه . وارد كنند
 "!ن چيزي باشيمديگه الزم نيست ما نگرا. هر چه كه به عقل ما برسد، بهترش را از خارج مي آورند"

سارا كسي نبود كه به جهيزيه و يا سيسموني ديگري سرك . اين طرز فكر براي سارا چندش آور بود
اما بعد از اين ماجرا ، وظيفه خود . تا قبل از ماجراي اين بوتيك هم هرگز چنين نكرده بود! بكشد

به بزرگ شدن تعداد مي دانست كه نشان دهد پس از بزرگ كردن پنج فرزند و چندين نوه و كمك 
خيلي نكته ها مي بيند و مي فهمد كه به عقل شريك انگليسي آن .... بيشماري خواهر وبرادر زاده و

براي همين به سيسموني هايي كه از آن بوتيك خريداري مي شد سرك . بوتيك دار هم نمي رسد
برد كه نقاط ضعف مي كشيد، نقاط ضعف آنها را مي ديد و مي شناخت و به عنوان هديه چيزي مي 

  .آن سيسموني ها را جبران مي كرد

اين فارغ التحصيالن  از . در آن سال ها، دانشكده هاي فني، مهندسين بسياري فارغ التحصيل كردند
با اين حال  متاسفانه بسيار از شركت هاي دولتي و غير . زبده ترين جوانان اين مرز و بوم بودند

خودباختگي در برابر غرب چنان بود كه به مهندس ايراني . ردنددولتي  از استخدام آنان حذر مي ك
برخي مهندسين خارجي مقيم در ايران هم كه جاي چرب و نرمي پيدا كرده بودند . اعتماد نمي شد

يك جور مافيا تشكيل داده بودند و با ناجوانمردي تمام از ورود مهندسين جوان ايراني به بازاركار در 
مهندسين جوان و دانشجويان مهندسي  از گروه هاي جدي ناراضي .  ندايران جلوگيري مي كرد

توسعه اي كه شاه و دربار به دنبال آن بودند .   گرايش هاي چپي بين آنان بسيار رواج داشت. بودند
بود و در نتيجه، همان گونه  و ناسازگار درآن ضعيف "توسعه انساني "جايگاه  : ايراد بزرگي داشت
   .اين توسعه شكننده و ناپايدار از آب در آمد  ،بيني كرده بود كه كنفوسيوس پيش

  

  



  

  

  فصل سوم

.)نوشته شده است 88فصل سوم در  طول تابستان و مهر سال (  

رابين هود هاي كوچك ) يك  

اما . در طول سه سال گذشته سه بار به خانه مينا وهوشنگ دزد آمده بود. بود 59زمستان سال 
در و ارزش اجناس عتيقه و درجه يك را نتوانسته بودند تشخيص دهند و به خوشبختانه آقا دزدها، ق

فرزندانش نگران او . سارا در اين هنگام تنها مي زيست. دزديدن اجناس بازاري بسنده كرده بودند
شجاعت سارا كه . بودند اما سارا حاضر نبود از استقالل خود دست بشويد و با آنها زندگي كند

پسر دوم سارا، مهدي، همسايه . در روزگار پيري مايه نگراني فرزندانش مي شدهميشه زبانزد بود 
.در واقع خانه هاي آنها با يك ديوار نسبتا كوتاه از هم جدا مي شدند. سارا بود  

دگمه . پس از اصرار و تقريبا جنگ و دعوا، سارا موافقت كرده بود كه زنگ اخباري كار بگذارند
بنا بود اگر دزد به خانه سارا بيايد سارا دگمه . بود و زنگ در خانه مهديزنگ اخبار باالي تخت سارا 

.زنگ را فشار دهد و مهدي را خبر كند  
سارا برخاست، با عجله . شبي از شب ها، سارا با صداي به زمين افتادن چيزي از خواب بيدار شد

ا به صدا در آورد شامبر خود را بر تن كرد و چادرش را بر سر كشيدو خواست كه زنگ ر-دو- رب
! داداش بيا اينجا":دزد كوچك مي گفت. اما وقتي صدا ي بچگانه يكي از دزدها را شنيد منصرف شد

وقتي مدل جديدتري گرفته بودند، . گيم مال بچه هاي هوشنگ بود-وي-دستگاه تي ".دارند آتاري
مي روند با بقيه نوه گيم قديمي خود را به خانه مادربزرگشان آورده بودند كه وقتي آنجا -وي-تي

. داشتن دستگاه تي وي گيم در آن زمان آرزوي نوجوانان طبقه متوسط بود . هاي سارا بازي كنند
را شنيد كه با صداي خروسكي يك مرد تازه بالغ جواب مي  "داداش آقا دزد كوچك"سارا صداي 

چيزهايي در  "و بچهاين د"سارا با خود فكر كرد البد  ".همين رو ور داريم! راست مي گي؟":داد



مورد كمك به مستمندان شنيده اند و به تازگي كارتون رابين هود را ديده اند هوس كرده اند كه 
تصميم گرفت به جاي خبر كردن مهدي اندكي سر به سر آنها . خود رابين هودي كوچك شوند

ن نادرست قضاوت اما سارا ، با همه تجربه اي كه در زندگي داشت، درباره اين دو نو جوا. بگذارد
.كرده بود  

مي خواهيد روشنش كنيد و كمي ":سارا به سمت دو نوجوان چراغ را روشن كرد و با لبخند گفت
"!بازي كنيد  

برادر بزرگ تر بر . برادر كوچك تر با دستپاچگي چاقو آشپزخانه اي را به نشانه تهديد باال گرفت
".ر كنيمبدو فرا! پيرزنه! بندازش پايين احمق":سر او داد زد  

فرار)  دو  

دو برادر با دستپاچگي به سمت حياط رفتند و ناشيانه سعي مي كردند از ديوار كوتاه كه فاصل بين 
سارا از . كه كم مانده بود واژگون شود بود گلداني بر روي ديوار. خانه سارا و مهدي بود فرار كنند

اونجا  "!زد ناشي به كاهدون مي زنهد"راست گفتن  ":باالي پله ها گلدان را گرفت و به آرامي گفت
خونه پسرمه اگه بيدار بشه و بياد شما دو تا مرد جوان رو اين وقت شب تو خونه مادرش ببينه خيلي 

براتون . بياييد خونه":سارا به اونها گفت. رنگ دزدها مثل گچ سفيد شده بود ".خوشش نمي آد
پيرزنه از اون ! نگران نباشيد ":سارا مي گه .برادرها مردد همديگه رو نگاه مي كنند ".شربت بيارم

اگه بخواهيد مي تونين ! پيرزن ها نيست كه مجبورتون كنه آلبوم هاي خسته كننده شو نگاه كنيد
نكنه مي ترسيد پيرزنه مثل پيرزن ":سارا مي گه. برادرها باز هم مردد هستند "!آتاري هم بازي كنيد

"!ت بده تا چاق بشين و بعد شما رو بخورهقصه هانسل و گرتل به شما شيريني و شكال  
سارا براي اونا شربت و شيريني مي . اين بار برادرها دنبال سارا راه مي افتند و به داخل خانه مي روند

پسر كه با زحمت سعي مي  "ببينم پسرم تو چند سالته؟":بعد رو به پسر كوچك كرد و پرسيد. آره
".پانزده سال"كنه، جواب داد كرد صداشو اندكي كلفت تر و مردانه تر   

اما سارا به . سارا مي دونست كه او داره دروغ مي گه و حداقل يك سال سن خودش رو بيشتر مي گه
يواش يواش لبخند سارا به خنده بلندتر تبديل شد . روي خودش نياورد و شروع به لبخند زدن كرد
از روي هوس و . نادونيم. نيد ما بچه ايمشما فكر مي ك":خنده او به برادر بزرگ تر بر خورد و داد زد



شما الكي خودتون رو باهوش و . شما هيچي درباره ما نمي دونين. بچگي و ماجراجويي اومديم دزدي
او حق داشت سارا در  ".با تجربه فرض مي كنيد ولي اصال نمي فهمين آدم هايي مثل ما چي مي كشيم

خوب از خودتون بگين و منو از ":خود را خورد و گفتبراي همين هم خنده . باره آنها اشتباه مي كرد
".اشتباه بيرون بيارين  

. برادر بزرگ تر با چشمي گريان و احساسات شروع به تعريف كردن قصه زندگي شون مي كنه
اما اينجا بد نيست اشاره كنم كه اين مرد جوان هم درباره . داستان او را در قسمت بعدي مي نويسم

. در واقع خنده سارا به خاطرات بود. خنده سارا از روي تمسخر ويا تحقير نبود. سارا اشتباه مي كرد
سعي ناكام برادركوچك در . خاطراتي از دوراني كه سارا هنوز ازدواج نكرده بود و در خانه پدر بود

بم تر كردن صدايش، سارا را به ياد پسرهاي همسايه مي انداخت كه وقتي او را مي دادند با زحمت 
تكرار همان صحنه بعد ازپنج دهه در زمينه اي كامال متفاوت سارا را . خود را بم تر مي كردند صداي

سارا بي اختيار خنده فسيل شده اي سر داد كه پنجاه سال پيش به زحمت فرو . به خنده انداخته بود
!خورده بود  

!آن كس كه عياري كند؟،از بند و زنجيرش چه غم)  سه  

زندگي ساده . پدر خدا بيامرز ما كارمند بود ":خود را اين چنين آغاز مي كندبرادر بزرگ تر داستان 
. ما يك برادر بزرگ تر از خودمان داريم به نام احمد. سه تا برادر بوديم. و لي مرفه و آرامي داشتيم

درآمد . احمد چند سال پيش فوق ديپلم نقشه كشي گرفت و در يك شركت ساختماني استخدام شد
احمد و آن دختر نامزد . مادرم به خواستگاري او رفت . دختري را دوست داشت. وب بوداو نسبتا خ

كارفرماها از . آينده قرارداد هاي شركت معلوم و مشخص نبود. بعد اوضاع قاراشميش شد. شدند
. صاحبان شركت هم نمي دانستند طرف حسابشان كيست و آينده چه خواهد شد. ايران رفته بودند

. آدم هاي خوبي بودند. البته خدا عمرشان دهد. صميم گرفتند شركت را تعطيل كنندبراي همين، ت
او . موقع بستن شركت و اخراج احمد يك مقدار به او پول دادند تا زندگي او سر و ساماني پيدا كند

بيشتر شركت ها همان شرايط را . هم تمام پول را صرف حلقه نامزدي و اين جور چيزها كرد
و تصميم گرفت تا براي پيدا كردن كار به تهران  شد از كار پيدا كردن در تبريز نااميد احمد. داشتند
دربين راه يكي از اين گروهك ها ي مسلح اتوبوس را . يك شب با اتوبوس تنها راه افتاد. برود



برادرم هم تير خورد اما خوشبختانه از دنيا . متوقف كرده بودند و به همه مسافرين شليك كردند
صبح روز بعد مردم محل كه سر مزرعه هايشان مي رفتند مسافرين را پيدا كردند و فهميدند . تنرف

خانه مان را فروختيم و . او زنده ماند اما زمين گير شده. او را به بيمارستان رساندند. برادرم نمرده
پس از مدتي . پدر نامزدش، نامزدي را به هم زد و حلقه را برگرداند. صرف دوا و درمان او كرديم

ما مانديم و مادرم و برادر ناخوشم و نداري و خرج هاي كمرشكن . هم پدرم دق كرد و از دنيا رفت
خانواده اي . مادرم شروع كرد به رفتن به خانه مردم براي كار.همه پس اندازمان تمام شد. معالجه او

ادرم هفته پيش يك مشتري م. كه قبال پيش آنها كار مي كرد خانه شان را فروختند و رفتند آمريكا
!از اون مصادره اي ها ".كوي ولي عصر"از اون خونه هاي بزرگ . جديد پيدا كرد  

حاال . ما در خانه خودمان جارو برقي داشتيم. مجبورش كرده بودند خانه را با جاروي دستي جارو كند
سارا  ".خرد شده بود كمر مادرم. مادرم مجبور شده خونه اين نوكيسه هارا با جاروي دستي تميز كند

شعورشان نمي رسد كه !) آدم هاي تازه بدترين فحش سارا بود!(آدم هاي تازه":با انزجار مي گويد
"!متر يكي نيست 50متر با جارو كردن خونه زير 500جاروكردن خونه باالي   

 ".خونيمموقع ظهر به مادرم گفته بودند بيا به جماعت نماز ب":مهمان ناخوانده سارا ادامه مي دهد
زن احمق داد زده بود تو داري از زير كار در  ".اجازه بدين برم مسجد نماز بخونم":مادرم گفته بود

خونه غصبي كه نماز ":طاقت مادرم تموم شده بود و گفته بود ".اصال نماز خوان نيستي. مي ري
ا بده از خونه زنك هرچي اليق خودش بود نثار مادرم كرده بود و بدون اين كه مزد او ر "!نداره

بعد وقتي اينارو به دوست  ".مادرم خيلي دلشكسته بود اما به ما چيزي نگفت. بيرون كرده بود
تصميم گرفتيم يه . داشتم ديوونه مي شدم. صميمي و سنگ صبورش تعريف مي كرد من شنيدم

".هر جور شده پول تهيه كنيم تا مادرم مجبور نباشه بره خونه اين آدم ها. كاري بكنيم  
مهمان  "!فكر مي كنين مادرتون راضي مي شه، اين پول شما را خرج كنه؟":سارا جواب مي ده

همه اش مي گه درس . مادرم اصال نمي خواد ما در گير ماجراها بشيم":ناخوانده جواب مي ده
".مي گه خدا بزرگه خودش درست مي كنه. آقاي مهندس بشين-بخونين تا آقاي دكتر  

اين خونه بزرگه و . احتياج به يك همدم مثل مادر شما دارم. من تنهام":گه سارا آهي مي كشه و مي
به مادرتون بگين اگه بخواد بياد اينجا با هم در طول روز . من روز به روز پيرتر و عاجز تر مي شم

".گپ مي زنيم و باهم خونه را تميز مي كنيم  



خونه رو مي نويسه و به مهمان  سارا كاغذي بر مي داره آدرس خونه و اسم خودش و شماره تلفن
اگه شماهارو نبينه . حاال مادرتون براي نماز پا مي شه! اذان نزديكه: سارا ادامه مي ده. هاش مي ده

. به درس و مشق تون بچسبين. بيشتر از اين براش دردسر درست نكنين. خيلي دلواپس مي شه
"راستي اسم ما درتون چيه؟  

"مليحه حسن پور-  
خداحافظ-  
حافظخدا-  

خانه و خانه داري سارا)  چهار  

هر دو روز . سقف هاي خانه هاي قديمي تبريز عموما بلند بودند و ارتفاعي بيش از سه متر داشتند
از آن سقف هاي بلند چلچراغ هاي . يك بار تار عنكبوت هاي تمام اتاق هاي خانه سارا گرفته مي شد

بار، تمام آويزها گشوده مي شدند و شسته مي هر يكي دو هفته يك . بزرگ كريستال آويزان بودند
تا بيست سي سال پيش، درهاي ظروف شيشه اي سركه و مربا و ترشي غيره خوب بسته نمي . شدند

پيشرفت تكنولوژي تنها در موبايل و . ( شدند براي همين پارچه اي بين در و شيشه مي گذاشتند
ن قدر ناچيز مي نمايند كه كمتر كسي به همين پيشرفت هاي فني كوچك كه اغلب آ. اينترنت نيست

ترشح محتوي شيشه و گرد و غبار مي توانست !) آن توجه مي كند، زندگي را بسيار ساده تر كرده
كه - سارا هر از گاهي شيشه ها را ! اما نه در خانه سارا! اين تكه پارچه ها را محل تجمع ميكروب كند

را مي شست و براي ضد عفوني شدن كامل، اتو مي  باز مي كرد، پارچه ها -تعدادشان هم كم نبود
خدمتكاران قديمي يكي پس از . اين ها گوشه هايي از استاندارد هاي خانه داري سارا بودند. زد

سارا خود به تنهايي همه كارهاي خانه را . ديگري خانه را ترك كرده بودند ويا از دنيا رفته بودند
امتناع . كردند تا به سارا كمك كنند، اما سارا راضي نمي شد دخترهاي سارا اصرار مي. انجام مي داد

 !سارا به آنها بر مي خورد

از نظر او تنها خدمتكاري قابل قبول بود كه زير دست نساء . سارا خدمتكار جديد هم قبول نمي كرد
  .ننه خانه داري آموخته باشد

معروف بود به سارا معرفي  روزي دختران سارا خانمي را كه در بين اعيان شهر به كدبانوگري
اما . بايد از چند ماه قبل رزرو كرد! وقت گرفتن از چنين شخصي چندان ساده نيست. كردند

ماجرا از اين قرار بود كه اين خانم اتاق پذيرايي سارا . خدمتكار جديد همان روز اول قهر كرد و رفت



را پشت تاج باالي ويترين كشيده سارا براي بازديد رفته بود انگشت خود . را گردگيري كرده بود
آن خانم هم سر . سارا سرش را تكان داده بود و رفته بود. بود و بر انگشت او قدري گرد نشسته بود

تكان دادن سارا را ديده بود و به شدت به او بر خورده بود و از دست سارا پيش دخترهايش گلگي 
  .كرده بود

  ):با عصبانيت(دختر سارا 

اونو هم نتونستيد تحمل . خانم ها سر او دعوا مي كنند! ترين خدمتكار شهر بوداين به! مامان -
  !كنين؟

  ):با خونسردي(سارا 

  !اون زيادي نازك نارنجي بود! من كه چيزي نگفتم! تازه بهترينشون اينه؟-

  :نوه سارا

پشت تاج  اونم! كي مي آد انگشت بكشه باالي ويترين! آخه. فكر كرده بود دنبال بهانه مي گرديد -
  .آقاها هم كه به اين چيزها توجه نمي كنند! سانتي شما را ندارن 170خانم ها كه قد ! ويترين

  ):با وحشتي كه انگار حرفي بدعت آميز و ويرانگر شنيده(سارا 

خانه داري اصول ! يا يه كاري رو درست انجام مي دي يا نمي دي! براي بقيه كه نيست! يعني چي؟-
يعني ! حرف مي زني آدم هاي تازه مثل. جه مريم خانم و حاج كاظم انتظار نداشتماصال از نتي! داره

از اصطالحات ساراي . بدسليقه و بدون دقت=شْرتي شْرتي"! ("شْرتي شْرتي"چي همه كارتون 
  !)حيفم آمد ترجمه اش كنم! خدابيامرز بود و از نظر او بي نهايت مذموم

ا انجام مي داد تا آن كه در آن شب عجيب، تقدير پسرهاي سارا خود به تنهايي همه كارهاي خانه ر
  .مليحه خانم را به خانه سارا كشاند

همدم جديد سارا ) پنج  

گفت او مادر همان پسرهايي هست كه او را در . چند روز بعد مليحه خانم به خانه سارا زنگ زد
سارا دروغ پسرها را روي . بردخيابان ديده اند و او را كمك كرده اند تا سبدخريد خود را تا خانه ب

مليحه و سارا قرار گذاشتند تا چهارشنبه بعد مليحه . خوش نياورد و شروع كرد به دعاكردن آنها
تمام اجناس با ارزش . واقعيت را بخواهيد سارا به مليحه خانم اعتماد نداشت. خانم به خانه آنها بيايد

خانواده هاي قديمي تبريز به شدت . قفل كرده بود را از دم دست برداشته بود و در بيشتر اتاق ها را
البته تهمت نمي . معموال اگر هفت جد كسي را نشناسند به او اعتماد نمي كنند. محافظه كارهستند

 .زنند، اما احتياط پيش مي گيرند



باالخره او مادر دو پسر بود كه مي خواستند . در مورد مليحه خانم، ابتدا سارا نظر خوشي نداشت
هيچ اميدي به اين كه مليحه با . قصد نداشت مليحه را در اتاقي تنها بگذارد! ام به دزدي كننداقد

سارا حتي داستان پسرها را هم كامل باور نكرده . استاندارد هاي او كار خانه داري انجام دهد نداشت
ار پول به او دهد قصد داشت مليحه را باال و پايين كند و اگر ديد كه واقعا نيازمند است يك مقد. بود

  .و عذرش را بخواهد

اما پس از مدتي مالحظه كرد كه مليحه از . وقتي مليحه آمد، سارا مانند يك مهمان از او پذيرايي كرد
 ".هروقت اجازه بدهيد كار را شروع كنم! خانم"اين كار او معذب است و مدام تكرار مي كند 

برخالف انتظار سارا، ". پذيرايي شروع مي كنيم باشه از ريشه هاي فرش اتاق ": باالخره سارا گفت
مليحه خانم معني حرف سارا را متوجه شد و شروع كرد به شانه كردن ريشه هاي فرش اتاق 

مليحه خانم . بعد نوبت گردگيري رسيد. پذيرايي با همان متد و سليقه اي كه سارا در نظر داشت
  .باالي چارچوب درها را هم از قلم نيانداخت

چند بار سارا سعي كرد كه صحبت را باز كند و از . بروي سارا به تحسين باال رفت اما حرفي نزدلنگه ا
اما متوجه شد كه مليحه . شرايط زندگي او سئوال كند تا ببيند كه آيا داستان پسرها درست بوده يا نه

در كار خانه به عالوه چنان . زني تودار است و قصد ندارد مشكالت خود را به يك غريبه بيان كند
  .داري غرق است كه وقت وراجي پيدا نمي كند

هفته بعد مليحه خانم با دست پر آمده . وقت خداحافظي ، سارا از او خواست كه هفته بعد هم بيايد
برگ ها به همان لطافت . مليحه يك دسته برگ مو كه خود چيده بود، به عنوان هديه آورده بود. بود

هيچ كس به خوبي سارا نمي توانست تشخيص دهد براي آن . پذيرفتو سالمتي بودند كه سارا مي 
  .كه دسته اي برگ مو با آن كيفيت چيده شود چند برگ بايد با دقت بررسي شود

. سارا و مليحه كم كم به هم نزديك تر مي شدند، مليحه كم كم سفره دل را نزد سارا باز كرد
  . داستان پسرها عين واقعيت بود

كه پس از دست دادن كارخانه، سارا دل به تحصيل فرزندانش براي باز يافتن قبال گفته بودم 
. ديديم كه سارا براي رسيدن به اين هدف از هيچ كوششي دريغ نكرد. موقعيت خانواده بسته بود

  !مليحه خانم! آري. مليحه:جديد پيدا كرده بود assetحال سارا يك 

سارا . د مبالغي باالتر مليحه را به سمت خود بكشانندبرخي از دوستان سارا سعي مي كردند با پيشنها
اما مليحه خانه سارا و فرزندانش را مي . به مليحه گفته بود كه اگر دوست دارد مي تواند قبول كند

هر از گاهي براي آن كه براي سارا اعتباري كسب كند قبول مي كرد كه در خانه هاي . پسنديد
. ون كار كند اما به ترك سارا و فرزندانش هرگز فكر نمي كردآشنايان سارا به مناسبت هاي گوناگ



مليحه خانم . ارزش هايي كه شايد براي ما بيگانه و عجيب باشد. آن نسل ارزش هاي خود را داشتند
نمي تونم  خانم خودمكسي ديگر را ). منظور خانه سارا(نمك پرورده اين خانه ام ":هميشه مي گفت

  .نيز جز اين نبودآن چه در دل داشت  ".بدونم

فرقي نمي كند كه اين كار نوشتن مقاله علمي باشد يا (كسي كه در كارش استاندارد هاي باال دارد 
تشخيص كار . رئيس و صاحب كاري را كه ارزش كارش را مي فهمد بسيار ارج مي نهد) نظافت منزل

قدر ! ر، زرگر شناسدقدر ز! (عالي با كار معمولي خود شعور مي خواهد و فردصاحب نظر مي طلبد
  !)گوهر، گوهري

پسربيمار او هم شفا . كم كم پسرهاي مليحه بزرگ شدند و همچنان كه آرزوي او بود مهندس شدند
پسرهاي مليحه بعد از فارغ التحصيلي مخارج او را مي دادند و شديدا با كار كردن او مخالف . يافت
چشيده بود نمي توانست از كار كردن دست اما مليحه خانم كه شيريني استقالل مالي را . بودند
دروغ هم نبود چون دوستي اي . به پسرهايش مي گفت مي روم دوستان قديمم را ببينم. بكشد

مليحه . مليحه خانه آنها را خانه خود مي دانست. عميقي بين او و سارا و فرزندانش بسته شده بود
خانه مردم را كه تميز نمي . وغ نمي گويمبه پسرهايم در ":مرتب خود را دلداري مي داد و مي گفت

  "!دارم خانه خودم را تميز مي كنم! كنم

63پاييز سال ) شش  

 :پاييز سال شصت وسه

بيش از . هوشنگ صبح زود از خانه خارج مي شود تا به محل كارش يعني بيمارستان امام خميني برود
با اين حال، باز هم آن . مي گذشت سال از تهيه آخرين تجهيزات بيمارستاني براي اين بيمارستان 5

  .بيمارستان يكي از مجهز ترين بيمارستان هاي كشور به شمار مي رفت

راديو سرودي حماسي پخش مي كند و خبر مي دهد . هوشنگ راديوي ماشينش را روشن مي كند
رت در عمليات روز گذشته پيش روي هايي داشته اند خبر با عبا "سلحشوران و رزمندگان اسالم "كه

خدا "هوشنگ خوشحال مي شود و مي گويد . به پايان مي رسد "نصر من اهللا و فتح قريب"هميشگي 
به عنوان يكي . اما خوشحالي هوشنگ پس از چند لحظه جاي خود را به غمي عظيم مي دهد! "را شكر

از پزشكاني كه در بيمارستان امام خميني تبريز خدمت مي كند، هوشنگ با روي ديگر اين خبر 
اين خبر به آن معناست كه ساعاتي بعد مجروحان جنگي به بيمارستان . خوش به نيكي آشناست

اگر كسي در شهر . بيشتر آمبوالنس هاي شهري به مناطق جنگي فرستاده شده بودند. خواهند رسيد
با اين همه آمبوالنس ها باز هم . بيمار مي شد نبايد چشم اميدي به آمدن آمبوالنس مي د وخت



برخي از مجروحان را با جيپ روي جاده هاي ناهموار و غير استاندارد . نياز جبهه ها را نمي دادكفاف 
آن هم با جيپ هاي درب و داغون و كمك فنر در رفته اي كه اگر آدم . آن روزگار منتقل مي كردند

  !سالم هم با آنها مسافت طوالني بين جبهه ها و تبريز را طي كند كمر درد مي گيرد

در روزهاي پس از عمليات در . اطق نزديك تر به جبهه ها بيمارستان مجهزي وجود نداشتدر من
سارا چند دست لحاف . تمام تخت ها پر مي شدند. بيمارستان امام خميني جاي سوزن انداختن نبود

البته جاي تخت استاندارد بيمارستاني را نمي دادند اما حداقل . تشك به بيمارستان اهدا كرده بود
  .تر از روي سنگ بودندبه

معناي خبر آن بود كه هر چند هوشنگ . معناي خبر براي هوشنگ آن بودكه تا صبح بايد بيدار بماند
آن چه . و بقيه كاركنان بيمارستان تمام تالش خود را مي كنند اما گل هاي فراواني پرپر خواهند شد

اين گل هاي پرپر شده همسن اميد،  بيش از همه هوشنگ را مي آزرد اين واقعيت بود كه بسياري از
  .فرزند خود او، بودند

را پخش مي كند و دو گوينده  "بندتنباني"هوشنگ غرق در اين افكار است كه راديو يك آهنگ 
به زندگي لبخند ! شاد باشيد! سالم، صبح شما بخير"مرتب تكرار مي كنند ) يكي خانم و ديگري آقا(

با . هنگ و آن توصيه به نظر هوشنگ مشمئز كننده مي آيددر آن شرايط روحي آن آ "....بزنيد
! همه كارشون به زورواجباره ":راديو را خاموش مي كند و زير لب با عصبانيت مي گويد(!!) مشت

دنده را با عصبانيت سبك تر مي كند و پايش را روي گاز فشار مي  "!حتي دعوت به لبخند زدنشون
  .دهد

مادران گل هاي پرپر شده)  هفت  

آنها كه خوش شانس ترند پالكي با خود . برخي از مجروحان ، شهيد مي شوند. چند روز مي گذرد
مادران . به خانواده شهيدان خبر رسانده مي شود. دارند و يا توسط دوستان خود شناسايي مي شوند

. رندبرخي از روستاهايي مي آيند كه حتي تلفن هم ندا. از جاي جاي ايران به بيمارستان مي آيند
مادران شهيد از قوميت ها ي مختلفند و با . تماس گرفتن با آنها و اطالع دادن به آنها دشوارتر است

شكل واكنشي كه  ،بسته به روحيه شخصي و تربيت خانوادگي. زبان هاي گوناگون سخن مي گويند
د و جامه برخي فرياد مي زنن. برخي به سكوتي مرگ آور فرو مي روند: نشان مي دهند متفاوت است

برخي چنان شوكه شده اند كه . مي درند و چنان بر سر و روي خود مي كوبند كه از حال مي روند
شكل بروز احساسات آنها . زمان را گم مي كنند و براي فرزند دلبندشان از نو الاليي مي خوانند

 .متفاوت است اما همگي در غمي عظيم شريك هستند



و شب ديگر با يك ساعت خواب به خانه باز مي گردد و به  هوشنگ پس از يك شب بي خوابي كامل
پس از برخاستن از خواب و خوردن غذا و . محض رسيدن به رختخواب به خوابي عميق فرو مي رود

 كانال يك، قربانيان. تلويزيون آن زمان تنها دو كانال داشت. گرفتن دوش، پاي تلويزيون مي نشيند
بنابراين . هوشنگ تاب ديدن درد و غم بيشتر را ندارد. را نشان مي دهدقحطي وحشتناك اتيوپي 
  .، مصاحبه با يك خانم استشبكه دو برنامه. كانال را عوض مي كند

خانم با لحني . مي گويد تتبريك و تسليمصاحبه گر شهادت شش فرزند او را در جبهه ها به او 
اگر او نيز پسر بود او را هم . سرزنده مي گويد تنها تاسف او آن است كه فرزند هفتمش دختر است

خانم مي گويد براي شهادت هيچ كدام از فرزندانش اشكي . به جبهه ها مي فرستاد تاشهيد شود
. گ ديده و دلداري دادههوشنگ مادران شهيد بسياري را از زمان جن. نريخته و تاسفي نخورده

هوشنگ . هوشنگ ذهن خود را مي كاود تا خانم هايي با اين نگرش و روحيه را در ذهن خود بيايد
اما با صداي . چنان در افكار خود غرقه مي شود كه متوجه نمي شود مينا تلويزيون را خاموش كرده

كي از آلبوم هاي عكس مينا با حالتي هيستريك ي. پرت شدن كنترل تلويزيون به خود مي آيد
فرزندانش را بيرون مي كشد و براي سيصد و بيست و هفتمين بار از وقتي كه آنها را به بلژيك 

من هم دلم براشون يك ذره  ":هوشنگ با لحني مهربان به مينا مي گويد. فرستاده اند ورق مي زند
ا لحني مصمم و جدي و اندكي مينا، ب "!يك دختر تنها در اروپا! مخصوصا جاي آرزو خيلي خاليه! شده

من هم آن سن كه . مي تونه خودش رو اداره كنه! آرزو بيست سالشه ":سرزنش آميز، جواب مي ده
تعصبات پدرم و احساسات و دلتنگي هاي مادرم . بودم مي خواستم پدر و مادرم منو به اروپا بفرستند

بايد از اين خونه مي . عينيت مي دهآرزوي دوران جواني منو  "آرزو "خوشحالم از اين كه. مانع شد
يك ماه . نگراني من بيشتر براي اميد ه. رفت تا مي تونست شخصيت مستقلي براي خودش بسازه

خودت بهتر مي دوني  ":هوشنگ جواب مي ده "!هنوز بچه اس! بيشتر از پانزده سالگيش نمي گذره
! اميد قويه! نگران او هم نباش. شمجبور بوديم تو اين سن كم بفرستيم. كه چاره ديگه اي نداشتيم

در غربت و به دور از مواظبت هاي تو و مادر بزرگش مرد مي . گليم خودش رو مي تونه از آب بكشه
قبل  "!خوبه كه يك مدت بري بروكسل پيششون! من و تو بيشتر به اونا احتياج داريم تا اونا به ما. شه

هوشنگ و مينا . داي آژير وضعيت قرمز بلند مي شهاز اين كه مينا فرصت پيدا كنه كه جوابي بده، ص
  .به سمت زير زمين مي دوند

پناهگاه)  هشت  



مهندس هوشنگ، قسمتي از زير زمين را تبديل به پناهگاه كرده  با كمك و همفكري يكي از دوستانِ
 براي آن كه از. هروقت آژير قرمز بلند مي شد هوشنگ ومينا به اين پناهگاه مي رفتند. بودند 

وحشت اين التاري مرگ بكاهند هر دو خود را با خاطرات شيرين پيش از شروع جنگ مشغول مي 
هوشنگ از روزنه پنا هگاه به اتاق پذيرايي زير زمين كه مخصوص شب نشيني ها بود مي . كردند

بعد، نگاهي به استخر سرپوشيده كه خاليست مي  "!چه دل خوشي داشتيم"نگرد و زير لب مي گويد 
در آن زمان در تبريز . د و به ياد خاطرات شيرين گذشته با اميد و آرزو در اين استخر مي افتدانداز

خانه . خانه هايي مانند خانه هاي خود آنها با گازوئيل گرم مي شدند. لوله كشي گاز وجود نداشت
آغاز از . هاي قديمي و همچنين خانه هاي محله هاي فقير نشين با بخاري هاي نفتي گرم مي شدند

در شب هاي زمستان در كوچك ترين اتاق . سوخت در هر دو مورد جيره بندي شده بود ،جنگ
حتي يك سال براي صرفه . منزل جمع مي شدند و شوفاژ هاي ديگر اتاق هاي خانه را مي بستند

! كرسي: جويي بيشتر وسيله اي را به كار گرفتند كه گمان مي كردند سال هاست از رده خارج شده
پيش از شروع جنگ آن  ،روزگاري نه چندان دور در شرايط هوشنگ خود باور نمي كرد كه در آن

از اين خاطره هوشنگ ! استخر بزرگ را در همه فصول پر مي كردند و آب را گرم نگاه مي داشتند
. رسدزمان كودكي خود و جنگ جهاني دوم و اشغال تبريزمي به سراغ گذشته هاي دورتر مي رود به 

خانه هاي اعياني با هيزم گرم مي شد و خانه . در آن روزگار هنوز پااليشگاه تبريز ساخته نشده بود
بله درست خوانديد با (نفت چراغ با شتر !). فضوالت حيواني( "ياپپا"هاي فقيرانه با سوزاندن 

با مقايسه وضعيت دو جنگي كه به فاصله حدود چهل سال از هم اتفاق افتاده . مي آمداز باكو !) "شتر"
خدا را شكر كرد كه در شهر خود او پااليشگاهي ساخته شده بود . بود از ناشكري خود پشيمان شد

جيره بندي غذا و سوخت هر . كه سوخت الزم براي تمام ناحيه شمال غرب ايران را تا مين مي كرد
دهنده بود، هر چند بازار سياه و فرصت طلبي و دالل بازي در سايه آن رشد كرده بود اما  چند آزار

هوشنگ فقر همكالسي . جلوي قحطي هايي از آن نوع را كه زمان جنگ قبلي رخ داده بود گرفته بود
دخترهايي كه براي نگاه داري خواهر كوچك ترش به خانه آنها آمده  هايش را به خاطر داشت،

با توجه به صحنه هاي وحشتناك قحطي اتيوپي كه چند دقيقه پيش در . بودند به خاطر آورد 
بهبود غيرقابل انكار اوضاع را نمي توان صرفا به پيشرفت  تلويزيون ديده بود با خود انديشيد كه

شنگ اختالف عقيدتي و وه .ق معمول فاتحه اي به روح دكتر مصدق فرستادطب. تكنولوژي نسبت داد
و آفرين ابي اختيار به مديريت  اما با وجود اين . فكري بسيار زيادي با نخست وزير وقت داشت

گفت كه با مديريت تواناي خويش، جلوي تكرار چنان فجايعي را در آن شرايط سخت و بحراني 



اه بعد از كناره گيري آن نخست وزير قيمت اقالمي چون گوشت،به پس از مدتي كوت. گرفته است
  .صورت تصاعدي باال رفت

مينا در ميان لوازم محبوبش )  نه   

مينا تمام چيني هاي عتيقه و كريستال هاي چك محبوب خود را در كاغذ پيچيده بود و به زير زمين 
در بين اين لوازم . هگاه منتقل كرده بوددر اين ميان ، محبوب ترين اين لوازم را به پنا. آورده بود

مينا ژاكت پوست را . ژاكت پوست مينكي بود كه مادرش به هنگام عروسي او برايش تهيه كرده بود
مينا از زمان اقامت در فرانسه عضو انجمن . به همراه چندين حبه نفتالين در يك بقچه گذاشته بود

با اين حال به . ستفاده از ژاكت و پالتوي پوست بودحمايت از حيوانات شده بود و در نتيجه مخالف ا
نرمي اين پوست و گرماي آن نرمي و گرماي آغوش . اين پالتوي پوست دلبستگي عاطفي داشت

. معموال قهوه اي است مينك پوست. مادرش را به خاطر او مي آورد كه سال پيش از دنيا رفته بود
مادر مينا قبل از عروسي او بسيار جست و جو كرده تا رنگ سفيدي بيابد كه با لباس عروسي مينا 

در عنفوان "مينا نيز . مينا مخالف اين جست و جو ها و خريد هاي مادرش بود. همخواني داشته باشد
مخالف تشريفات و جواهرات و پالتو  كمي تا قسمتي چپ مي زد و "دانشجويي چنان كه افتد و داني

البته چند سال پس از دوران دانشجويي و اندكي پس از آن كه در آمد هوشنگ باال  .بود... پوست و
اما در آن سال ها و در آستانه عروسي . را كنار گذاشت "چپ زدن"رفت به مانند اغلب همقطارانش 

بعدها مينا وقتي عروس هايي راديد كه . اده بودخود بر سر خريد ها با سارا و مادر خود زياد در افت
عصر و يا شب هنگام با بدن عرق كرده و با پيراهن نازك عروسي خود، در حياط با مهمان ها 

خداحافظي مي كنند و روز بعد به سرماخوردگي شديد گرفتار مي شوند، دريافت چه قدر مادرش به 
! مادر بايد چنين مي بود يك از نظر او. آموخته بود را از مادر خود و سارا "مادري"مينا ! فكرش بوده

البته قطعا هر كسي آن قدر تمكن مالي ندارد كه براي دخترش ژاكت پوست مينك بخرد، اما از نظر 
به نظر مينا هر مادري مي بايست دغدغه آن را داشته باشد كه . مينا نوع نگرش اهميت داشت

پيش بيني كند و تمام سعي و امكانات خود را برطرف جزئيات نيازهاي فرزند خود را در يابد و 
مينا درك نمي كرد كه برخي ! است "بي مصرف"در غير اين صورت مادري . كردن آن به كار گيرد

. مادر خوب بودن را در چيز ديگري تعريف مي كنند. از خانم ها ديد ديگري به مادر بودن دارند
بسيار بسته مي انديشيد و تاب نظر ديگري را ) ربر خالف خيلي مسايل ديگ(مينا در اين مورد 

 .علت عصبانيت چند دقيقه پيش اودر پاي تلويزيون هم همين بود! نداشت

هوشنگ وقتي از افكار خود فارغ مي شود به تماشاي مينا مي ايستد كه ژاكت مينك را به ياد مادرش 
مينا  ".خيلي بهت مي اومد !چرا ديگه نمي پوشيش؟":هوشنگ به او مي گويد. به صورت مي ماليد



اين بار كه براي وايستادن در صف روغن نباتي ! حتما! چشم":پوزخندي مي زند و به طعنه مي گويد
   ".كوپني رفتم، همين را مي پوشم

. سكوتي مرگبار بر پناهگاه حاكم مي شود. صداي افتادن بمب گفت و گوي آنها را بر هم مي زند
هوشنگ  "فكر مي كني كجا افتاد؟":مينا مي پرسد. گوش مي رسداندكي بعد صداي آژير سفيد به 

! واي خدا ":مينا با نگراني مي گويد ".به نظرم خارج از شهر بود! صدا ضعيف بود ":جواب مي دهد
 پسر عموي مينا مهندس "!خدايا خودت پسر عموم و بقيه را حفظ كن! نكنه پااليشگاه را زده باشند

خود تعريف مي كرد كه در گيرودار محاكمه دكتر  پسر عمو .كار مي كردي بود كه در پااليشگاه نفت
مصدق معلم شيمي شان سر كالس گريسته بود و او همان جا تصميم گرفته  بود تا مهندس شيمي 

وقتي ايراني ها توان اداره يك كارخانه سيمان را ندارند، ":شود تا ديگر كسي جرئت نكند كه بگويد 
نقل به مضمون از يك نماينده مجلس مخالف ملي (".د چه گونه اداره كنندصنعت نفت را مي خواهن

  )شدن نفت در زمان دكتر مصدق
پناهگاهي محكم داشت كه علي االصول پااليشگاه، . تپااليشگاه بارها و بارها هدف قرار گرف 

تگي مي كاركنان مي توانستند به هنگام خطر در آنجا پناه گيرند اما بيشتر آنها با از جان گذش
حفاظت از پااليشگاه براي آنها مهمتر از حفظ . ايستادند و شيرها و فلكه هاي ضروري را مي بستند

حاصل فداكاري هاي عده ! تامين سوخت منطقه در آن شرايط بحراني كار ساده اي نبود. جانشان بود
  !اي بود كه هرگز ازآنها آن چنان كه بايد قدرداني نشد

!نم، وطنم، وطنم، وطنموط! همه جان و تنم ) ده  

  !بهتره بري پيش بچه ها و مدتي در بروكسل تمدد اعصاب كني! خسته شده اي! مينا جان :هوشنگ
  .هر دو باهم بريم :مينا

  .كار دارم. مي دوني كه من نمي تونم :هوشنگ
 )راست هم مي گه(مامانت هميشه به نوه هاش مي گه . تو كه در بروكسل هم اجازه مطب داري :مينا

قدر بيني و بر صدر "كه چون تو به موقعش درس و مشقت رو جدي گرفته اي االن هر جا كه روي 
مي دوني چند تا از دكتر ها و مهندس ها كه در اين سال ها زندگي مرفه خودشون رو ول . "نشيني

 تو اين. كردند و رفتند خارج، مجبور شده اند براي گذران زندگي ظرف بشويند و چمن كوتاه كنند
تنها با فروختن بخشي از امالكمان مي تونيم يك . موقعيت ممتاز را داري و استفاده اي نمي كني

  .آپارتمان جمع و جور در بروكسل بخريم
در اين شرايط جنگ و بحران كه . وطنم به من احتياج داره. بروكسل به من احتياجي نداره :هوشنگ

  .ودم را راضي كنم و من هم برمپزشك ها ي زيادي گذاشتند و رفته اند نمي تونم خ



  :مينا
همان  "وطن"! نتوان مرد به زاري كه بدينجا زادم/ سعديا حب وطن گرچه حديثي ست شريف

 !م اونجانآرزوو  اميدمن هم جاييه كه  "دل". اونجاست "دل"جاست كه 

  .ي چند نفرندآرزو و اميدبمونم كه هر كدام  بايد براي خاطر كساني: هوشنگ

اما سالي چند ماه به نزد . اين مكالمه، ديگر هيچ وقت بحث مهاجرت را پيش نكشيدمينا پس از 
اگر بگم . موقع برگشتن براي بستگان و دوستان تحفه هاي درخواستي مي آورد. فرزندانش مي رفت

دستمال توالت، موزهايي كه از بس در چمدان مي ماندند : اين تحفه ها چي بودند خنده تان مي گيرد
كار خانه ها به شدت به مواد اوليه وارداتي .... و ظرفشويي قهوه اي رنگ مي شد، اسكاچپوستشان 

در نتيجه اين كاالها يا كمياب . نياز داشتندكه در شرايط جنگ و تحريم وارد كردن آنها مقدور نبود
  .بودندو يا كيفيتي بسيار پايين داشتند

مثل شكالت هم : ز هم گرفتن آنها شيرين استالبته، مينا سوغاتي هايي هم با خود مي آورد كه هنو
. شكالت سويس به مذاق ايراني خوش تر مي آمد. هم از نوع بلژيكي اشاز نوع سويسي آن و 

به . توان گفت نسبت به آن تعصب دارند بلژيكي ها به شكالت هاي خود بسيار مي نازند و تقريبا مي
احترام كشور ميزبان و نوعي حق نان و نمك، مينا وظيفه خود مي دانست هميشه چند جعبه شكالت 

  !سياه بلژيكي نيز با خود به ارمغان آورد

  .خرقه تزوير از باد غرور آبستن است ) يازده

از جمله در . وجود داشترسم هاي گوناگوني براي عزاداري امام حسين در بين تبريزي هاي قديم 
شمع "به اين رسم . چهل شمع را در چهل مسجد مختلف پخش و روشن مي كردند تاسوعاروز 

اما از حدود سال شصت و . اين رسم در دهه پنجاه كم كم روبه فراموشي مي رفت. مي گويند "پايالما
زنها . قبل از آن اين رسم بيشتر توسط مردها انجام مي گرفت. ار به بعد اين رسم دوباره احيا شدچه

. نقش زيادي نداشتند) وديگر رسم هايي كه الزمه آن گشت و گذار در خيابان ها بود(در اين رسم 
مرثيه  زنها براي عزاداري در خانه يكي از همسايه ها و يا در مسجد محل جمع مي شدند و گوش به

 . مي دادند ، گريه مي كردند وآرام برسر و سينه مي كوفتند

برخي از خانم هاي همتيپ مينا كه از آن شكل سنتي عزاداري زنانه رويگردان بودند، رسم پخش 
احياي اين رسم ديرين آن هم . شمع را مناسب روحيه و رفتار خود يافتند و آن را دوباره احيا كردند

دسته اول افرادي بودند كه ديد غير . مينا به مذاق دو دسته خوش نيامد توسط خانم هاي همتيپ
از نظر آنها شركت خانم هاي مدرني مانند مينا در هر گونه مراسم مذهبي آن هم از . مذهبي داشتند



اين دسته نمي توانستند درك كنند نياز هاي روحي افراد پيچيده تر . نوع عزاداري تاسف برانگيز بود
  .كه بتوان آنها را در قالب دو كليشه سنتي و مدرن تقسيم بندي كرداز آن است 

اوال اين افراد از آن كه به خاطر يك امر . دسته دوم زنان و مردان سنتي و متعصب شهر بودند
در ثاني، به . مذهبي خانم ها ي همتيپ مينا از اين مسجد به آن مسجد بروند، دل خوشي نداشتند

در قديم، وقتي مردها اين رسم را اجرا مي  "!ورش رو در آورده بودندش"زعم آنها اين خانم ها 
آنان كه مي خواستند سنگ تمام بگذارند . كردند، با پاي پياده از اين مسجد به آن مسجد مي رفتند

اما اين خانم ها سنگ تمام گذاشتن را در . كفش و جوراب هم نمي پوشيدند و با پاي برهنه مي رفتند
به عنوان مثال در آن زمان در مغازه هاي ايران تنها شمع هاي ساده اي بودند . ادندچيز ديگري مي د

خانم هايي كه مي خواستند سنگ تمام بگذارند شمع هاي  . كه به هنگام سوختن بوي موم مي دادند
افراد سنتي به تحقير . در زمستان بود تاسوعاآن زمان . معطر از خارج براي اين منظور مي آوردند

به واقع هم اين . فتند اين خانم ها اين رسم را احيا كرده اند تا پز پالتوپوست هايشان را بدهندمي گ
خانم ها براي مراسم پخش شمع از هميشه بيشتر به ظاهر خود و ماشينشان مي رسيدند اما علت، 

اين كار . آنها با احساسات صادقانه مذهبي اقدام به آن كار مي كردند. خودنمايي و يا پز دادن نبود
آش . آنها واكنشي بود به تظاهر رياكارانه به ساده زيستي كه در جامعه آن روز رواج پيدا كرده بود

به عنوان مثال، در برنامه ! تظاهر به زهد و ساده زيستي چنان شور شده بود كه خان هم فهميده بود
در برخي از آن ها  قطعات طنزي پخش مي شد كه "سيماي اقتصاد ما"تلويزيوني محبوب و مردمي 

دالل هايي به طنز كشيده مي شدندكه در بين خود تظاهر به فرنگي مĤبي مي كنند و لي وقتي 
اين قطعات . مسئولين مملكتي را مي ديدند لباسي كهنه بر تن مي كردند تا خود را زاهد نشان دهند

را تبديل به  "تصاد ماسيماي اق"طنز كه ريشه در واقعيت داشت، به شدت به دل مي نشست و برنامه 
  .برنامه اي پربيننده كرده بود

مينا و دوستانش از اين تظاهر ها بيزار بودند و به همين خاطر آن شيوه را براي ارضاي نيازهاي 
  :هم آوا بودند وقتي كه مي فرمودصائب تبريزي  در واقع با. روحي مذهبي خود بر گزيده بودند

  خرقه تزوير از باد غرور آبستن است

  ".حق پرستي در لباس اطلس و ديبا خوش است

  كمد آقاي ووپي )دوازده
بعد . ر يك بعد از ظهر روز پنجشنبه سرد برفي، هوشنگ زودتراز زمان معمول به خانه برميگردهد
سه ماه . مدت ها سرش كمي خلوت شده و اين فرصت را پيدا كرده كه زودتر به خانه برگرده از



تا به امروز كار هوشنگ چنان سنگين بوده كه فرصتي براي دلتنگي . است كه مينا به بلژيك رفته
 بعضي وقت ها چند شب. برنامه مطب هوشنگ منظمه اما برنامه بيمارستان او نظمي نداره. پيدا نكرده

براي اين كه خانه خالي نمانه سرايدار . متوالي در بيمارستان مي مونه تا به مريض هاش برسه
 . استخدام كرده اند

بچه ها بسته -از خانم! مشدلق بدين":سرايدار با ديدن هوشنگ خوشحال به سمت او مي ره و مي گه
 "!شدلق شما به روي چشمم! باشه: هوشنگ با لبخند بسته را از دست او مي گيره و مي گه "!اومده

در بسته چند نامه و دو سري چراغ قوه مخصوص غار نورديه كه به درد . وبسته را باز مي كنه
مينا از وقتي به بلژيك رفته چند دوست بلژيكي و ! خاموشي هاي طوالني در زمان جنگ هم مي خوره

ي آلپ به منطقه نزديك فرانسوي پيدا كرده كه با هم براي اسكي، غارنوردي و سياحت در كوه ها
مينا وسايل مخصوص غارنوردي را براي استفاده در خاموشي هاي طوالني در ايران . مي روند شاموني

صندوق عقب ماشين . يك سري براي خانه گرفته و يك سري براي ماشين هوشنگ. مناسب ديده
اميد و آرزو به صندوق عقب ماشين پدرشان مي گفتند . كارگاهه "يك پا "هوشنگ براي خودش

با اين كه هوشنگ پزشكي خوانده اما عالقه خود را به كارهاي فني كه پدرش در ! "كمد آقاي ووپي"
در زمان جنگ، وسايل منزل كه عموما كهنه بودند . كودكي در او به وجود آورده هنوز حفظ كرده

چون امكان جايگزيني آنها وجود نداشت، چندين مرتبه آنها را تعمير مي  .زياد خراب مي شدند
مهارت هاي فني ! روزهاي تعطيل مردان خانواده ها به تعمير وسايل منزل مي گذشت. كردند

وقتي به خانه دوستان و بستگان مي رفت آنها از هوشنگ دو . هوشنگ گنجي به حساب مي آمدند
و مجاني دردهايشان را معالجه كند و ديگر آن كه وسايل خرابشان  يكي آن كه مفت: انتظار داشتند
همه مدت در مطب و بيمارستان به . هوشنگ از درخواست اول آنها دلخور مي شد. را تعمير نمايد

. درمان بيماران مي پرداخت، پس براي تنوع ، در ساعات فراغت مي خواست كاري ديگر انجام دهد
دوستان و بستگان او عموما متمول . ا داشتند سوء استفاده مي كردنددوم آن كه به نظر هوشنگ آنه

. بودند پس مي بايست به مطب مي آمدند حق ويزيت مي پرداختند و آن گاه مداوا مي شدند
ل منزل ياما با طيب خاطر وسا. هوشنگ نگرشي حرفه اي نسبت به شغل و تخصص خود داشت

به . الزم براي تعميرات در بيشتر اين خانه ها موجود نبود ابزار. دوستان و آشنايان را تعمير مي كرد
. تدريج هوشنگ ماشين خود را تبديل به يك كارگاه كوچك كرد تا ابزار الزم هميشه دم دست باشد

  .سري دوم چراغ قوه ها ي غارنوردي را مينا براي ماشين فرستاده بود

مي كند، سرايدار سري به آشپزخانه مي زند  تا هوشنگ جعبه را باز مي كند و چراغ قوه ها را برانداز
  .و با زنبيلي بزرگ بر مي گردد



تا . هنوز گرمه. همين پيش پاي شما مادرتان برايتان غذا فرستاد! تا يادم نرفته بگم": سرايدار مي گه
با اين كه زمان آمدن شما هيچ وقت . ماشا اهللا انگار مادرتان علم غيب دارند. سرد نشده بخوريد

به زنبيل اشاره اي مي كند و مي  ".نيست هميشه درست قبل از اومدن شما غذاشون مي رسه معلوم
اگه كاري ندارين ! آقاي دكتر. طبق معمول مارو هم فراموش نكرده اند! خدا حفظ شون كنه ":گويد

   ".من ديگه برم

ي خواهي م. چند روزه كه نديديشون! برو تو هم به خانم و بچه هات برس! نه ":هوشنگ مي گه
بذار ! برف اومده":هوشنگ ".من خودم مي رم. شما خسته ايد! نه ممنون":سرايدار "برسونمت؟

 ".شما نگران نباشيد. يكي پيدا مي شه منو مي رسونه":سرايدار ".حداقل تا پاي اتوبوس برسونمت
گي اون زند. همين كه از خانه خارج شد يك غريبه او را سوار كرد. پيش بيني سرايدار درست بود

موقع خيلي سخت بود اما از جهاتي مردم مهربان تر بودند و اين مهرباني، خارها را گل و سختي ها را 
  .اين جور كمك ها يك هنجار اجتماعي بود كه داره كم كم فراموش مي شه. آسون مي كرد

  .پس ازرفتن سرايدار هوشنگ با لذت شروع به خواندن نامه ها مي كنه

  !ت غم آن شب و شب هاي دگر همرفت در ظلم)  سيزده

هوشنگ اول نامه بچه ها را چند بار پشت سر هم مي خواند و آنگاه به سراغ نامه عطر آگين مينا مي 
هوشنگ چند . به جاي آن اثر لب به نشانه بوسه در پاي نامه گذاشته! مينا نامه را امضا نكرده. رود

پس . داند چرا نمي تواند از آن چشم برگيرد خود نيز نمي. لحظه به رنگ ماتيك مينا چشم مي دوزد
مينا رنگ اين . مدت هاست تمام رنگ هاي دور وبرش تيره و تار ند. از اندكي تامل علت را مي يابد

هوشنگ به اثر لب . بي حضور او اين خانه بزرگ، تبديل به غاري تيره و تار و سرد شده. خانه بود
تيار او را مي گيرد و به ناچار به سراغ دستپخت خوشمزه مينا خيره مي ماند تا وقتي كه گرسنگي اخ

پس از خوردن غذا، هوشنگ نمازش را مي خواند و آن گاه به محل . سارا مي رود و آن را مي بلعد
. دست پيش مي برد تا كتابي را بردارد اما آن را نمي يابد. محبوبش در خانه، يعني كتابخانه، مي رود

هوشنگ با خود مي . ن كتاب هم از جمله كتاب هايي بود كه دفن كردهبعد به خاطر مي آورد كه اي
انديشد كه البد بعد از اين سه سال آب در جعبه عايق نفوذ كرده و از پوشش هاي پالستيكي نيز 

هوشنگ مي دانست چنين خواهد شد با اين حال، با وجود احتمال . گذشته و كتاب ها را از بين برده
هوشنگ به قفسه ها نظري . فن كردن را به جاي سوزاندن به جان خريدريسك د ،كم سالم ماندن

مينا در قفسه اي كه روزگاري آثار . قفسه مخصوص كتاب هاي فلسفه خالي است. مي افكند
فيلسوفان بزرگ و كتاب ها ي مختلف در رد يا تاييد مكاتب فكري گوناگون در آن جاي داشتند، 

تابلوها كار خود . گذاشته caricariture noir - شبه قول خود-شمعي سياه و دو تابلوي 



دل هوشنگ با . يكي قلمي شكسته را به تصوير مي كشد و ديگري كتابي را پشت ميله ها. ميناهستند
در واقع، مينا در خانه . كتاب ها را مي توان جايگزين كرد! نه به خاطر كتاب ها. ديدن قفسه مي گيرد

ب داده كه نسخه اي از تمام كتاب هاي دفن شده را در خود بروكسلشان كتابخانه اي مفصل ترتي
! دلتنگي هوشنگ به خاطر جوان نازنيني بود كه از او كتاب قرض مي كرد و نا كام از دنيا رفت. دارد

با هر قدم ، . هوشنگ دلشكسته در كتابخانه منزل را مي بندد و شروع به قدم زدن در خانه مي كند
تلفن راه دور . آن ور خط ميناست. ا آن كه زنگ تلفن به صدا در مي آيددلتنگي او فراتر مي رود ت
دلتنگي هوشنگ در ميان خش خش تلفن گم . صدا هم اغلب خش دار بود. آن زمان خيلي گران بود

البته هوشنگ از اين نظر خوشحال است چون اگر مينا از دلتنگي او . مي شود و به مينا نمي رسد
پس از قطع تلفن !عشق هوشنگ قوي تر از خودخواهي اوست. ر مي گشتخبردار مي شد بالفاصله ب

چو خيال آب روشن كه به /خبرت خراب تر كرد جراحت جدايي":هوشنگ با خود زمزمه مي كند
 ".تشنگان نمايي

كانال يك مردي روحاني را نشان مي دهد كه با سكينه كامل و . هوشنگ به سراغ تلويزيون مي رود
كانال دو، مرد ي غير معمم را نشان . د رباره حد و تعزير سخنراني مي كند با لحني آرامش بخش،

مي دهد كه محاسن او تا مژه هايش پيش رفته و با حالتي عصبي و لحني خشن و نخراشيده، ليبرال 
هاي غربزده و روشنفكران خود فروخته طرفدار حقوق بشر آمريكايي را لعن مي فرستد و اضافه مي 

وي مستضعفين كوخ نشين، كه خود خدمتگزار آنان است، به صد تا روشنفكرنماي كند كه يك تار م
هوشنگ به ياد زن بيچاره اي مي افتد كه او را امروز صبح مجاني مداوا كرده بود و . غربزده مي ارزد

شوهر زن فوت كرده بود و برادر وخواهران شوهرش او را با . اندكي به او كمك مالي كرده بود
هوشنگ تلويزيون را . استخوان زن زير ضربات كتك شكسته بود. بيرون كرده بودند كتك از خانه

  .خاموش مي كند

. هوشنگ، مي خواهد فيلمي را ببيند كه درآن طيفي از رنگ ها باشد نه فقط رنگ هاي تيره و تار
آقاي اعتصام است كه . زنگ در به صدا در مي آيد. هوشنگ فيلمي مي خواهد از جنس خود زندگي
  .آمده و با خود فيلم هاي كرايه اي ويدئو آورده

آقاي اعتصام، طبق عادت خود دم در، بر زمين مي نشيند، توبره اش را باز مي كند و از آن يك دو 
بين انبوه فيلم هاي هندي و فيلمفارسي هاي قديمي، . جين فيلم بيرون مي آورد و بر زمين مي چيند

چشمان هوشنگ برقي مي زند و . ي گرانبها خودنمايي مي كنندرچون دفيلم دكتر ژيواگو  دو كاست
 ":آقاي اعتصام پاسخ مي دهد "كيفيت فيلم ها چه طور است؟":فيلم ها را بر مي دارد و مي پرسد



يفيت فيلم حساسند، به اين جور فيلم چون مي دانستم مشتري هاي خاصمان مثل شما كه به ك! عالي
   ".ها عالقه دارند آنها را روي نوار خام ضبط كرديم

آن روز ها روي يك كاست چندين بار فيلم ضبط مي شد در نتيجه كيفيت فيلم هاي كرايه اي عموما (
 پس از رفتن آقاي اعتصام هوشنگ نوار اول فيلم در ويدئو قرار مي دهد و با خود مي.)پايين بود
   "!اين فيلم را خيلي دوست داره موزيك متن! جاي مينا خالي":انديشد

  نگسستم، نرميدم/پاي در دامن اندوه كشيدم)  چهارده

از . نش خيس شدهوقتي فيلم دكتر ژيواگو تمام مي شه، تازه هوشنگ مي بينه كه تمام صورت و گرد
چه قدر شبيه ":با خود مي گه. اين اولين باره كه با ديدن فيلمي اشك مي ريزه. خود تعجب مي كنه

روز بعد  "!هم ندارم "الرا". نه من از او تنها ترم":بعد پس از اندكي تامل اضافه مي كنه "!من بود
د لحظه سكوت رو به هوشنگ سارا پس از چن. جمعه است و هوشنگ براي ناهار به خانه سارا مي ره

مخصوصا براي ! تنها يي بد درديه. بيا پيش خودم زندگي كن)! پسركم(=اوغول باال ":مي كنه و مي گه
تنهايي و دلتنگي مي تونه ضعيفت كنه و كاري بكني كه بعدا پشيمان ! يك مرد با شرايط و موقعيت تو

 ".بيا پيش خودم. مينا تو رو به من سپرده. بشي

اگر . كر مي كنه ومي گه زندگي بي برنامه بيمارستان او با زندگي منظم سارا نمي سازههوشنگ تش
  . يك دقيقه بچه ها و يا نوه ها ي سارا دير كنند سارا دلشوره مي گيره

  ".خدا خودش كمك مي كنه تا من اين عادت بد دلشوره را كنار بذارم":سارا مي گه

سارا اصرار بيشتري نمي كنه چون خودش هم همين . بره اما هوشنگ قبول نمي كنه تا به خانه سارا
  .براي همين احساس هوشنگ را درك مي كنه. هيچ جا را با خانه خودش عوض نمي كنه. جوره

  . اما باز هم تاكيد مي كنه كه روي اين موضوع فكر كنه

ر ضعيف شدن د"بعد از تمام شدن محاوره، هوشنگ با خودش فكر مي كنه كه منظور سارا از 
تعجب مي كنه و با خود مي گه يعني مامان از خيال . سارا، قبال چنين حرفي نزده بود. چه بود "تنهايي

نام  "الرا": توضيح! (كه لحظه اي ديشب از ذهن او گذشت هم خبر داره؟ "داشتن الرا"گذراي 
به ! وردنههوشنگ خبر نداره كه خواندن افكار او براي سارا مثل آب خ.) معشوقه دكتر ژيواگو بود

  !خصوص ، اگر پاي زني در ميان باشه

  زمستان جهنمي)  پانزده



نيمه شبي در نيمه دوم دي ماه، وقتي همه خواب بودند، بمبي بر روي . فرا رسيد 1365زمستان سال 
پيش از آن بمب ها را برروي پااليشگاه يا نيروگاه . يكي از ساختمان هاي دانشگاه تبريز افكنده شد

. هر بودند، مي افكندند اما از اين تاريخ به مدت چهل روز بمباران خود شهر شروع شدكه خارج از ش
به طور متوسط روزي دو بار بمباران صورت مي گرفت و در هر بمباران دو سه تا بمب انداخته مي 

هر بمب هم به دو طور متوسط دو خانه را به طور كامل ويران مي كرد و ديگرخانه ها را در . شد
بيشتر شيشه ها شكست و . اولين بمب نزديك خانه ما افتاد. (ي غير قابل زيستن مي نمودهمسايگ

  . )خانه پر از دود شد
هرچند به طور رسمي مدارس تعطيل نشد اما عمال دانش آموزان به مدارس نمي رفتند و كالسي 

 .خود نياورد صدا و سيما و ديگر ارگان هاي دولتي اين تعطيلي اجباري را به روي.تشكيل نمي شد

  . مردم به روستاهاي اطراف پناه بردند
باسمنج  در تقسيمات هرچند  . كيلومتري شرق تبريز شهر كوچكي است به نام باسمنج 15در 

بيشتر كوچه  .خود را حفظ كرده بودروستايي  و بافت اما هنوز حالت  ،اشتكشوري عنوان شهر د
ساخته بودند اما در آن  مدرسه راهنمايي پسرانه به تازگي يك . بودند) بخوانيد گلي(هايش خاكي 

  .مدرسه راهنمايي دخترانه در آن وجود نداشت
  .ميزبان پناهجويان بودباسمنج در اين چهل روز، 

مهمان نوازي و محبت ها و ) 2(كمبود امكانات در باسمنج، ) 1:از دو چيز هر چه بگويم كم گفته ام
  .ر مقابل پناهجويانلطف هاي بي دريغ و بي چشمداشت مردمش د

بيشتر خانواده هاي باسمنجي شهيد داده بودند و يا عزيزي در جبهه ها داشتند اما همچو جام، با دل 
روزها زن ها دور هم جمع مي شدند و دايره مي زدند و مي خواندندو . خونين لب خندان مي آوردند

. زن ها برايشان دست مي زدندشب ها مرد ها مي زدند و مي خواندندو مي رقصيدند و. مي رقصيدند
دو تا لغت ياد مي ...هر كودكي كه به دنيا مي آمد و زبان باز مي كرد پس از كلمات اوليه بابا و پپه و

اي درد دل كافي بود تا پ! البته اين ظاهر ماجرا بود !"گوگوش"و ) يعني ضبط صوت( "ضبط": گرفت
همين افراد چند ماه بعد در محرم . مادران بشيني تا ببيني در فراق فرزندان دلبندشان چه مي كشند

  .دسته هاي سينه زني مفصل راه مي انداختند و به عشق امام حسين، قمه مي زدند و سر مي شكافتند

  !)بيان مشاهده كردم بدون هيچ گونه ارزش گذاري(
آن سال سيب زميني خيلي زياد محصول داده بود و قيمت . زميني است محصول باسمنج خيار و سيب

سيب زميني ها در . امكانات صادرات و نگه داري و غيره هم كه نبود. آن افت پيدا كرده بود
همين سيب زميني . انبارهاي فاقد هر گونه امكانات كشاورزان يخ زده بودند و به شيريني مي زدند



  .سفره هايشان هميشه به روي مهمانان ناخوانده شان باز بود .قوت اصلي مردم محل بودند
خانه هايشان هم به نسبت جمعيت شان كوچك بود اما از . خانواده هاي باسمنجي پرجمعيت بودند

علي رغم اصرار هاي . روي مهمان نوازي هر كدام اتاقي را خالي كردند و خانواده اي را پناه دادند
  .تندفراوان هم اجاره اي نمي گرف

اتفاقا در خيلي از . روابط خانوادگي شان با آن كليشه هايي كه به خورد ما مي دهند خيلي فرق داشت
  خانواده ها

matriarchy)حاكم بود)مادر ساالري .  

اين افراد قبل از جنگ در زمستان در اتاق هاي نمور و تاريك فرش مي بافتند و در فصل گرما سر 
پس از آن . در طول جنگ هم چنين مي كردند. ساده شان بگذرد مزرعه عرق مي ريختند تا زندگي

نيز چنين كردند با اين تفاوت آن كساني كه با خون دل بزرگ كرده بودند تا در روز پيري عصاي 
   .دست شان شود، يا ديگر در كنارشان نبودند ويا خود نيازمند پرستار شده بودند

 A success story amongst all debris) شانزده

علي در . در بين كساني كه در روز هاي بمباران به باسمنج پناه برده بودند جواني بود به نام علي
علي در كار فروش . تبريز به دنيا آمده بود و بزرگ شده بود اما پدر و مادرش باسمنجي بودند

كار اندك سرمايه اي اندوخته بود و مي خواست . پوشاك بود و در نزد بوتيك داري كارمي كرد
در همان . مستقل خود را شروع كند اما سرمايه اش كفاف سرقفلي بوتيك در تبريز را نمي داد

روزهاي اول بمباران علي سريعا يك مغازه درب و داغون در باسمنج اجاره كرد، آن را تر و تميز 
. ا بودعلي با فروشنده ها و بوتيك داران كوي ولي عصر تبريز آشن.كرد و به صورت بوتيكي در آورد

علي جنس هاي آنها را مي آورد ودر باسمنج به قيمت مناسب . مغازه هاي ولي عصر همه بسته بودند
از سر بيكاري و نداشتن . خانم هاي تبريزي كه به باسمنج آمده بودند همه بي كار بودند.مي فروخت

چون سرگرمي حسابي هم علي را دعا مي كردند ! تفريحي ديگر هر روز به مغازه علي سر مي زدند
 . كوچكي برايشان تدارك ديده بود

  .علي در آن چهل روز، سرمايه الزم براي راه انداختن كاسبي خود را در تبريز به دست آورد
 

معني آن . صدا و تصوير را با هم در باسمنج داريم: در باسمنج يك اصطالح ورد زبان ها افتاده بود 
قرار به باسمنج مي رسيد كه هواپيماي دشمن باالي سر ما  اين بود كه صداي انفجار بمب تقريبا زماني

 .)حساب كنيد چه رابطه اي بايد برقرار شود تا چنين اتفاقي بيافتد: مسئله فيزيك دبيرستاني.(مي گرفت



  ...آن چهل روز جهنمي گذشت و رو سپيدي به مردم باسمنج ماند و

ي جاني و مالي مشهود و ملموس كه نيازي به توضيح خسارت ها. ويراني ها پس از چهل روز غير قابل تصور بود
كساني را مي شناسم كه در آن موقع دو سه . اما مي خواهم به خسارات ناملوس آن چهل روز هم اشاره اي كنم. ندارد

مثال دچار ناراحتي (ساله بودند اما به خاطر شوك عصبي كه در آن زمان به آنها وارد شده بود همچنان زجر مي برند 
و اين همه در برابر آن چه بر دزفول و ايالم ).مي شده اند كه به تشخيص دكتر به علت وحشت در آن زمان استچش

  !گذشت، شوخي اي بيش نبود... و 

تعطيل  به علت سردي هوااما تا دو سه روز مدرسه ها . ندبه تبريز برگشت پناهجويان وقتي آتش بس هوايي اعالم شد
سابقه . برف هم در آن چند روز نباريده بود. كه آن سال زمستان تبريز خيلي سرد نبود اين در حالي بود! رسمي بود

در طي بمباران شديد هم با اين كه مدرسه ها ي . نداشت كه براي هواي متعادلي چون آن مدرسه ها را تعطيل كنند
اين همان سالي بود كه بمبي بر روي مدرسه اي در شهر ميانه  !تبريز عمال تعطيل بودند، تعطيلي رسمي اعالم نشد

همان طوري كه گفتم صدا و سيما تخليه تبريز را به روي خود نياورده .افتاد و بيشتر دانش آموزان آن شهيد شدند
ريز در بهمن صدا و سيما گزارش مفصلي از راهپيمايي مردم تب 22روز . دهه فجر آن سال هم به بمباران گذشت. بود

در صفحه . يكي از نوادگان سارا در موقع پخش آن گزارش، كتاب تاريخش را ورق مي زد. پخش كرد 9اخبار ساعت 
  ".تاريخ معلم انسان هاست ":اول آن نوشته شده بود

  .دقت كنيد اين ماجرا يك سال پيش از موشكباران پردامنه تهران است: پي نوشت

  )م رفته و من تنها مانده اميار(=يارم گديپ تك قالميشام ) هفده

. ، فرحناز و مادر شوهرش، پروين، وارد مطب هوشنگ مي شوند66در يك عصر زمستاني در سال 
هوشنگ او را معاينه مي كند و بعد پشت ميزش مي نشيند تا نسخه الزم را . پروين كمر درد دارد

فرحناز  "ببين داره برف مي آد؟! دخترم":پروين از پنجره به بيرون نگاه مي كند و مي گويد. بنويسد
 ".بله":جواب مي دهد

. اين وقت شب، توي اين برف و سرما، با اين كمردرد چه طوري بريم برسيم خانه! خدايا":پروين
  ".شروع مي شه و ديگه ماشين گير نمي آد "اُ شين "يه خورده بعد. مردم رفتند و چپيدند خانه

  ".خواهش مي كنيم تاكسي تلفني خبر كنند از خانم منشي! شما نگران نباشيد":فرحناز

  "!تاكسي تلفني هم سرويس نمي ده "اُشين"موقع پخش ":پروين

  ".اگه صبر كنيد من شما رو مي رسونم. بعد از شما من مريض ديگري ندارم":هوشنگ

  ".راضي به زحمت شما نيستيم! نه آقاي دكتر":زفرحنا

  ".زحمتي نيست":هوشنگ

  ".صبر مي كنيم! يك دنيا ممنون! آقاي دكترخدا عمرتون بده  ":پروين

  .فرحناز مي خواهد باز هم اعتراض كند اما پروين با ايما و اشاره او را دعوت به سكوت مي كند



  .فرحناز و پروين از اتاق خارج مي شوند و پروين سفره دلش را پيش خانم منشي باز مي كند

هر . وين را به سمت ماشين هدايت مي كندكار جمع و جور كردن هوشنگ كه تمام شد فرحناز و پر
مگه راننده شان ":با خود مي انديشد. اندكي به هوشنگ بر مي خورد. دو عقب ماشين مي نشينند

  ".جلو مي نشست ،حداقل پيرزنه مي آمد ! هستم؟

توضيح مي دهد كه چهار سال است كه از . توي ماشين پروين سفره دلش را دوباره باز مي كند
پروين از دالوري هاي  .يوسف خلبان نيروي هوايي ارتش است. ، خبري ندارندپسرش، يوسف

چهار سال پيش براي ماموريتي  يوسف در سال هاي اول جنگ مي گويد و آن گاه اضافه مي كند كه
  .اعزام شده و پس از آن هيچ كس از او خبري ندارد

  . شنگ از بين مي روددلخوري هو. اما پروين و فرحناز اميد خود را از دست نداده اند

خانه آنها در طبقه . به پاي آپارتمان سازماني شش طبقه محل سكونت فرحناز و پروين مي رسند
   .پنجم است اما برق رفته و آسانسور كار نمي كند

  

  راه پله)  هجده

  !اين همه پله را با اين درد كمر، تو اين تاريكي چه طور برم باال؟! يا حضرت زهرا: پروين
  .يواش يواش نرده را مي گيريم و مي ريم باال. من كمك تان مي كنم ! نگران نباشيد: فرحناز
  !چه كمكي مي خواي بكني؟. تو كه حال و روزت از من هم بدتره :پروين

اگه اجازه بديد من : بر مي دارد و مي گويد) كمد آقاي ووپي(هوشنگ، چراغ قوه را از صندوق عقب 
  .كمك تون مي كنم

  .عمرتون بده آقاي دكترخدا  :پروين
  !ديگه بسه. حسابي زحمتتون داديم! نه ديگه آقاي دكتر): با لحن شرمساري(فرحناز 
در واقع پروين همسن (منم انگار مادرشون هستم . خدا آقاي دكتر رو سالمت نگه داره :پروين

  !محرمهدكتر . بهتره كه آقاي دكتر كمكمون كنه تا مرد همسايه تو اين تاريكي!) هوشنگ بود
  .فرحناز به ناچار قبول مي كند

اما چند دقيقه مانده . شنبه ها اين ساعت برق رو قطع مي كنن: موقع باال رفتن از پله ها فرحناز مي گه
  .مي خوان براي پخش اُشين برق ذخيره كنند. برق ها مي آد 9به 

رد و بدبختي هاي د ؛درد و بدبختي خودمان بس نيست. زندگي ما هم همه اش شده اُشين: پروين
  .اين دختر ژاپني را هم با يد بكشيم



 ":هوشنگ ، كه از بيشتر مردهاي اين سريال بدش مي آمد، در تاييد حرف پروين مي گويد
كتك مي خوره و به خاطر كتك خوردنش . دلخوشي ملت شده تماشاي كتك خوردن هاي اُشين

  "!معذرت هم مي خواد
  .ردفرحناز از حرف هوشنگ خنده اش مي گي

انگار ! وا ي خدا":اين بار ناله فرحناز در مي آد. وقتي دم در خانه مي رسند مي بينند پادري خيسه
 "!كار كنمچي ! خدايا. لوله ها تركيدند

  .)به خاطر دوري و فراق، حرف و حديثي پيش نيايد( =آيريليخدا سوز اولماسين )  نوزده

اما همسايه فضولي داشتند كه . كش كاري نداشتبرايش خبر كردن لوله ! فرحناز بي دست و پا نبود
اگر وارد شدن لوله . جز حرف درست كردن پشت سر خانم هاي جواني مثل فرحناز كاري نداشت

كش را به خانه فرحناز مي ديد با مغز معيوب و ناقصش داستان هاي هزار و يك شب مي ساخت و 
ا نشخوار مي كردند بي آن كه درك يك عده ياوه گوي نفهم هم داستان هاي او ر. پخش مي كرد

  .كنند براي خانمي در شرايط فرحناز اين داستان ها چه سم كشنده اي مي توانند باشد
پدر خدا بيامرزم من و برادرم . من در كارهاي فني يك مقدار تجربه دارم": هوشنگ به آنها مي گويد

  .را اين جوري بار آورده كه تعميرات خانه را خودمان انجام بديم
تا . شما تشريف ببريد خانه يكي از همسايه ها استراحت كنيد. اگر اجازه بديد من تعمير مي كنم

  ".اُشين تموم بشه، من مشكل را رفع مي كنم
  .ديگه واقعا از شرمندگي نمي تونم تو صورتتون نگاه كنم! نه ديگه آقاي دكتر :فرحناز
  !اين چه حرفيه؟ :هوشنگ

البته اگر شما نخواهيد من در خانه شما بيام ":از را راضي كنه مي گهبعد هوشنگ براي اين كه فرحن
  ".انگار اعتماد نمي كنيد مرا در خانه تنها بگذاريد! حرفي نيست

تموم وسايل كلبه درويشي ما رو جمع كنيد ! خدا پدر شما رو بيامرزه!اختيار داريد آقاي دكتر":پروين
  "!مگه نه؟! سليقه خانم تونه":ا شيطنت اضافه مي كنهو ب "!به اندازه اين ساعت شما هم نمي ارزه

حتي در اين شرايط هم ساعت رولكس من ! امان از دست اين زن ها":هوشنگ در دل مي گه
كادوي بيستمين سالگرد ! درست حدس زديد":لبخندي مي زنه و مي گه. توجهش رو جلب كرد

  "!ازدواجمونه
  !بگيم؟آخه به همسايه چي : فرحناز با نگراني مي گه

  .من خودم توضيح مي دم! تو نگران نباش :پروين



تا دو باره بر مي گرده . هوشنگ پايين مي ره تا جعبه ابزار خودش رو از صندوق عقب ماشين بياره
  .برق ها اومدن

دمپايي هاي ! بفرماييد":پروين يك جفت دمپايي مردانه جلوي پاي هوشنگ مي ذاره و مي گه
چي مي شه امروز عصر بياد و اين ! جارو مي كردم با خودم گفتم خداياصبح كه اينجا رو . نپسرم

همه وسايل پسرمو درست مثل . قسمت اين بود كه شما امروز اينارو بپوشين. دمپايي ها رو بپوشه
  ".اين عكس پسرمه": بعد به عكس ديوار اشاره مي كنه و مي گه ". روزي كه رفت نگه داشتيم

  

  !)چه قدر ياد يار عزيز است! (=يادي نه عزيز دير يارين) نوزده

حتي  ":با خودش مي گه. از ديدن آن همه عكس يوسف يكه مي خوره. هوشنگ وارد خانه مي شه
لوله دردسر ساز در دستشويي اتاق خواب  ".اگر خودش هم بود، اين قدر همه جا حضور نداشت

له داخل مي شه، همه جارا قبل از آن كه هوشنگ وارد اتاق خواب بشه، فرحناز با عج. فرحنازه
را كه صبح شسته بود از روي رادياتور بر مي داره، با عجله تا مي كنه و  "لباسكي"برانداز مي كنه و 

در اين مدت هوشنگ با راهنمايي پروين فلكه اصلي آب را مي بنده و . در كشوي پاتختي مي ذاره
هوشنگ به سمت . خانه همسايه مي رن پروين و فرحناز به. بعد از در زدن، وارد اتاق خواب مي شه

كتابي روي . پا تختي مي ره تا ساعت و حلقه ازدواجش رو روي اون بذاره و مشغول به كار شه
كتاب در مورد فنون رزم هواييه و طبعا متعلق به شوهر فرخنازه نه . پاتختي توجهش را جلب مي كنه

ي باز مونده كه چهار سال پيش به هوشنگ خبر نداره كه كتاب درست در همون صفحه ا. خود او
 !دست يوسف باز شده

فرحناز رو به دكتر مي . پس از تموم شدن كار تعمير، هوشنگ پروين و فرحناز را صدا مي زنه
  ".فقط تشكر مي كنم. مي دونم هيچ جوري نمي تونم محبتتون ر ا جبران كنم":گه

  !اتفاقاً راهي هست كه جبران كنيد :هوشنگ
  .هر كاري باشه با كمال ميل انجام مي دم! بگين آقاي دكتر: ده فرحناز جواب مي

به خصوص ! به هيچ وجه اينو به يه غريبه نگو! مطمئني هر كاري بخوام برام انجام مي دي؟: هوشنگ
  !اگر مثل من پيرمرد باشه

  !فرحناز سرش را پايين مي اندازه و سرخ مي شه
زندگي به اندازه كافي . به خودتون سخت بگيرينچيزي كه ازتون مي خوام اينه كه كمتر  :هوشنگ

  !سخت گيره



مي : پروين كه تا اين لحظه داشت محاوره آن دو را با دقت گوش مي داد، رو به فرحناز مي گه
  !آقاي دكتر هم همون حرف منو مي زنن! بيني؟

ش نمي آقاي دكتر به خدا من هم همينو بهش مي گم، اما گو":بعد رو به هوشنگ مي كنه و مي گه
يا ولي  شاهگليمي گم بريم . مي گم برو مهموني يا مهمون دعوت كن، مي گه حوصله ندارم. كنه

تو ! و جوونيمي گم مثال ت. هر چي مي گم، مي گه حوصله ندارم. عصر بگرديم، مي گه حوصله ندارم
شاگردهاي مدرسه ات چه گناهي كرده ! اصال من و خودت هيچ چي. بايدبه اين خونه نشاط بياري

  "!روحيه شون خراب مي شه طفلكي ها. اند؟ اونا چرا بايد تو رو هميشه عبوس ببينن
  !حاجي خانم، صالحتون رو مي خوان: هوشنگ رو به فرحناز

  !چشم: فرخناز
طبق عادت مي خواد . توي رختخواب مي ره. خانه خالي خود بر مي گردههوشنگ خسته و كوفته به 

اما يادش مي افته كه . ساعت رولكس كادويي مينا و حلقه برليان شش قيراطي ازدواج خود را دربياره
. اونا را جا گذاشته اون هم روي پاتختي اتاق خواب فرحناز و كنار كتاب باز فنون رزم هوايي يوسف

  "!همينمون كم بود! يا ابالفضل ":با خودش مي گه

ثريا)  نوزده  
سماور را روشن مي . ثريا، منشي مطب هوشنگ، نيمساعت قبل از ورود بيمار اول وارد مطب مي شود

كند و به سراغ ميز كار خود مي رود به فايل ها سر مي كشد و وقتي مي بيند همه چيز مرتب است به 
او دختر يكي از خدمتكاران خانه ششگالن . سارا بزرگ شدهثريا در خانه . سراغ بافتني خود مي رود

ثريا ازدواج كرده بود و تا بزرگ شدن . بود كه به تشويق سارا تا ديپلم به تحصيالت خود ادامه داد
.فرزندانش بيرون از خانه كار نمي كرد  

منشي مطب يك . همان طوري كه گفتم هوشنگ هم متخصص پوست بود و هم متخصص ارتوپدي
. از نظر تبليغاتي هم كه شده، بايد خوبرو باشد! صص پوست با دقت فراوان بايد انتخاب شودمتخ

چند ماهي بعد از كار ازدواج مي كردند و كار را . منشي هاي قبلي هوشنگ همه دختران جوان بودند
از وقتي مينا مسافرت هاي چند ماهه خود را به .هوشنگ مرتب منشي عوض مي كرد. ول مي كردند

بي آن كه بخواهد به كسي تهمتي بزند به . ژيك آغاز كرد اندكي روي مسئله منشي حساس شدبل
منظور پيشگيري و عالج واقعه قبل از وقوع، حساسيت خود را با سارا در ميان گذاشت و سارا به ياد 

شد اين كه دختر جواني پوست با طراوت داشته با ":سارا براي هوشنگ توضيح داد و گفت. ثريا افتاد



اما اگر زن ميانسالي پوست لطيف و بي چين و چروك داشته باشد همه پرس و . چيز عجيبي نيست
باور كن . از ثريا خواهش كنيم منشي بعدي تو بشود. جو مي كنند و به دكتر او آفرين مي گويند

".بيشتر از دخترهاي جوان به كار منشي گري تو مي آيد  
هوشنگ و مينا از هر مسافرت خارج خود كرم . رادر بودندثريا و هوشنگ تقريبا مانند خواهر وب

لطافت پوست او در . ايده سارا غير صادقانه نبود. براي او سوغاتي مي آوردند...هاي مخصوص و
ثريا اندكي پس از حضور در مطب، اتوريته خود را در . ميانسالگي مديون مواظبت هاي هوشنگ بود

ساب مي برد و جسارت نمي كرد در محدوده اختيارات ثريا خود هوشنگ هم از او ح. آن تثبيت كرد
مي دانست صداقت و درستي و خدمت خالصانه او آن قدر ارزش دارد كه حرف او را به . وارد شود 

مگر مي شد ! به عالوه ثريا حامي اي به قدرت سارا داشت. جان بخرد و اصطالحا به او ميدان دهد
!گفت كه باالي چشم او ابروست  

وقتي ثريا طفلي خردسال بود براي تعطيلي به همراه والدينش . و سارا خيلي به هم نزديك بودندثريا 
خانواده اش . شدتيفوئيد يا حصبه  به خاطر آب آلوده، ثريا در آن جا دچار. به يك روستا رفته بود

اما با گذشت چند روز حال . به شهر باز گشتند و سارا بالفاصله دكتر خانواده را خبر كردسراسيمه 
سارا خواست تا دوباره دكتر خبر كند، ولي ديد كه مادر او عكس العمل عجيبي نشان . ثريا بدتر شد

 پس از اندكي اصرار سارا، مادر ثريا زير گريه. مي دهد و چندان راضي به خبر كردن دكتر نيست
از قرار معلوم او هيچ يك از دستورالعمل هاي دكتر را به كار نبسته بود و . زدو شروع به اعتراف كرد

پيرزني عجوزه بود كه خانه به خانه مي گشت و ادعا  "بند چي". خبر كرده بود "بند چي"به جاي آن 
آقا ودود . ن مي كندمي كرد با زدن پوست شغال به شانه هاي بچه ها آنها را در برابر بيماري ها مصو

ورود او را به خانه ممنوع كرده بود اما بعضي اوقات، خدمتكار ها به دور از چشم سارا و نسا ننه ، او 
سارا از شنيدن ما جرا عصباني شدو ثريا را از بخش خدمتكارها به عمارت . را به خانه مي خواندند

. ستاري از بيمار حصبه خيلي دشوار استپر. اصلي منتقل كرد و مستقيماً پرستاري او را نظارت كرد
با بزرگ شدن ثريا رابطه او با . بي جهت نبود كه ثريا ومادرش جان او را مديون سارا مي دانستند

تحصيل تا گرفتن ديپلم در دهه بيست . سارا او را به مدرسه رفتن تشويق مي كرد. سارا قوي تر شد
بر آن سارا انواع و اقسام هنرهاي دستي زنانه را  عالوه! وسي براي دختر يك خدمتكار متعارف نبود

.موخته بودآبه ثريا   



در آن دوره گمان . همان طوري كه گفتم در دهه پنجاه بسياري از اين هنرها رو به فراموشي رفت
اين مد در . د شداما در دهه شصت بافتني در دنيا دوباره م. مي كردند دوره اين كارها گذشته است

يك علت رشد، كم بودن واردات . ايران و به خصوص در تبريز بسيار رشد پيدا كردشرايط جنگ در 
اما علت مهمتر اثر آرامش بخشي بافتن . بود) و وضعيت اسفناك تركنوني 50نسبت به دهه (لباس 

خانم ها مي گفتند در زمان فراغت، بافتني ذهنشان را اندكي . در شرايط پر تنش آن دوره بود
كال در دهه .نمي گذارد تا به مسايل دلهره آور جنگ بيانديشند و عذاب بكشندمشغول مي كند و 

دد بود اما مبا كاموا هاي  66در حدود سال . بافتني خود تغيير مي كرد شصت بافتني هميشه م
هاي قديم طرح هاي زيبايي مي  "چهل تكه"ثريا با الهام از . لباس مي بافتند "موهر"رنگارنگ 

.ريا مشغول بافتني خود بود كه فرحناز زنگ در را به صدا در آوردث! الغرض. ساخت  

)همچنان بيايد و برود(= هله گتسين ، هله گلسين) بيست  

براي همين ثريا نسبت به فرحناز . روزگذشته، پروين داستان زندگي خود را به ثريا هم گفته بود
اي كه حاوي حلقه و ساعت هوشنگ فرحناز به جلو مي آيد و جعبه . احساس احترام عميقي مي كرد

لطفا آن را به دست آقاي . اين امانتي آقاي دكتر نزد مابود": است روي ميز مي گذارد و مي گويد
بعد يك بقچه زيبا نيز از كيف خود در مي آورد و روي ميز مي گذارد و مي  ".دكتر برسانيد

. شوهرم براي عرض تشكر فرستادهاين را مادر . ديروز ما به آقاي دكتر خيلي زحمت داديم":گويد
درواقع اين ژاكت يكي از ده ها ژاكتي بود كه پروين براي پسرش در غياب  ".دستبافت خود اوست

بايد پروين را مي شناختي تا متوجه مي شدي چه قدر بايد به يك نفر ارادت داشته باشد . او بافته بود
وقتي فرحناز خم مي شود تا زيپ . ببخشد كه ژاكتي را كه به ياد يوسف گمگشته اش بافته، به او

ثريا حالت چهره او را مي بيند و مي . كيف خود را ببندد از درد كمر چهره اش دگرگون مي شود
".شما را معاينه مي كنند. بشينيد دو ساعت ديگر دكتر وقت خالي دارند! چي شد؟":پرسد  
.زنم وقت مي گيرم اگر دوباره درد كرد زنگ مي. نه ديگه مزاحم نمي شم: فرحناز  

اين . تا چهار ماه ديگه همه وقت ها پره! مي دونيد كه وقت گرفتن از دكتر ما خيلي آسون نيست:ثريا
يك كار غير منتظره براشون پيش آمده . ديروز زنگ زدند و كنسل كردند. يكي اتفاقي خالي شد

.چنين فرصت هايي خيلي كم پيش مي آد. بود  



.خودش درست مي شه! تچيز مهمي نيس! آخه: فرحناز  
بيشتر : و بعد با لحن شيطنت آميزي مي گويد! يعني چه كه مهم نيست؟: ثريا با لحن سرزنش آميز

.نمي خواهي كه وقتي ايشا اهللا شوهرت برگشت تو رو نشناسه. از اينا به خودت برس  
! بر مي گرده اون طفلكي به خيال فرحناز چهار سال پيش به خونه! آره:فرحناز مي خندد و مي گويد

!مي ترسم اگر برگرده و منو اين جوري و تو اين وضعيت ببينه، بخواد بره و ديگه برنگرده  
!خانم به اين خوشگلي! خيلي هم دلش بخواد! وا: ثريا  

.ديروز هم كلي خسته شون كرديم. آخه شايد دكتر بخوان اون ساعت استراحت كنن :فرحناز  
دو ساعت و نيم ديگه دكتر . ديگه با من جر و بحث نكن! نهدكتر رو ي حرف من حرفي نمي ز :ثريا

!تمام! شما رو مي بينه  
وقتي آقاي دكتر روي حرف شما حرف نمي زنه، من ديگه ! چشم: فرحناز لبخندي مي زنه و مي گه

.كوپن پودر رختشويي و روغن نباتي اعالم شده! فقط اجازه بدين االن برم! چي دارم كه بگم  
!دو ساعت تمام طول مي كشد و صف روغن نباتي  

آن شاخه بازيگر دور از دسترس) بيست  

براي . پس از معاينه فرحناز، دكتر حدس مي زنه كه علت كمر درد فرحناز بايد روحي و عصبي باشه
ابتدا برخورد . فرحناز با اكراه صحبت رو شروع مي كنه. همين او را تشويق به حرف زدن مي كنه

ه چه طور با دلسوزي هاي بي رويه دست و پاي او را مي بندند و خانواده شو پيش مي كشه ك
از دلهره . از كابوس هاش مي گه. بعد، رفته رفته، به مسايل شخصي تر مي رسه. محدودش مي كنن

حتي از نزديك ترين اشخاصش ، چيزهايي كه به هر قيمت شده بود از بقيه. و نگراني هاش مي گه
ناخود آگاه به سراغ نيازهاي فروخفته و سركوب شده . گو مي كنهپنهان كرده بود، پيش هوشنگ باز

اش از زمان ناپديد شدن همسرش مي ره و وقتي مسأله خصوصي تر مي شه به ناگاه مي ايسته و با 
ادامه ":هوشنگ نگاه مهرباني به او مي اندازه و مي گه. خجالت زير چشمي هوشنگ را نگاه مي كنه

و فرحناز ادامه مي ده تا جايي كه ديگه  ".ك طبيعي و حل شده استبديد اين مسايل براي يك پزش
  .كامال تخليه مي شه

اين كارت يك  ":پس از پايان صحبت، هوشنگ كارتي از روي ميز بر مي داره و به او مي ده و مي گه
 نگران هزينه اش هم نباشين از مشتري. مرتب به نزد او برين. در كارش خيلي ماهره. روانكاو جوانه



يعني وضعم ! آقاي دكتر":فرحناز با وحشت مي گه ".هايي كه من معرفي مي كنم چيزي نمي گيره
پيش روانكاو رفتن نبايد براي خانم تحصيلكرده و  ":هوشنگ با لحني جدي و قاطع "!اين قدر خرابه؟

از . ي كننخانواده ام به راحتي اينو درك نم! ولي آقاي دكتر":فرحناز "!جواني مثل شما يك تابو باشه
آرام آرام ! دروغ نگين ":هوشنگ ".من هم بلد نيستم كه دروغ بگم. مادر شوهرم بايد پنهان كنم

اول بگين دوست جديدي پيدا كرده ايد كه صحبت كردن با او بهتون آرامش . مسئله را مطرح كنيد
د شما يك بعد از يكي دو جلسه اشاره كنيد كه اين دوست جدي. اسم روانكاو رو نيارين. مي ده

مي گه زشته هميشه .اون موقع پيله مي كنه و مي گه چرا دوستت خونه ما نمي آد":فرحناز ".روانكاوه
. روانكاوي كه معرفي كردم خانميه تقريبا همسن خود شما! چه بهتر": هوشنگ ".تو بري خونه اونا

 ".دارند مادرشوهرتان بيش از شما به مراجعه به ايشان احتياج. با هم رفت و آمد كنيد
  ".ممنون از بابت همه چي! بسيار خوب":فرحناز

. پس از اين كه فرحناز مطب را ترك مي كنه هوشنگ از ثريا مي خواد كه روانكاو را وصل كنه
هوشنگ از او مي خواد كه وقتي فرحناز به مطب او رفت به او بگه كه از بيماران هوشنگ حق ويزيت 

بعد از ديدن همه بيماران، هوشنگ . زيت را تقبل مي كنههوشنگ پرداخت حق وي. دريافت نمي كنه
البته هوشنگ هيچ وقت . طبق معمول رو صندليش لم مي ده وبه اتوپرتره مينا بر ديوار خيره مي شه

مينا آن را . اين تصوير خاصه! عكس معمولي خانمش رو در يك جاي عمومي مثل مطب نمي ذاره
اما با تامل در اون . ند خط در هم و بر هم به نظر مي آدطوري طراحي كرده كه در نظر اول تنها چ

اما با  "!....گوزليم! خوب ":هوشنگ خطاب به اتوپرتره مي گه. خطوط چهره مينا آشكار مي شه
تصوير فرحنازه كه با . وحشت تمام متوجه مي شه تصوير چهره مينا نيست كه امروز نمايان شده

نداره زيباست و با صداي آرام و حزين خود صحبت  - شيو حتي پيراي-وجود اين كه هيچ آرايشي 
هوشنگ چشم از اين زيباي قديس گونه بر مي داره و چشم به مجسمه بقراط روي ميز مي . مي كنه
االن هوشنگ مي فهمه انتخاب . اين مجسمه رو مينا در آخرين سفرش براي او هديه آورده . دوزه

! گر مي شه با وجود اين مجسمه، قَسمش رو از ياد بردم! اين مجسمه از طرف مينا چه حكمتي داشته
بي شك تنها علتي كه فرحناز به او اعتماد كرده و حرف هايي به او گفته كه تا به آن روز در سينه 

هوشنگ مراسم قسم بقراط خود و اشك هاي ! خود حبس كرده بود قسم منسوب به همين جنابه
بعد با . عا مي كنه كه شوهر فرحناز هر چه زودتر برگردهد. شوق سارا را در آن روز به ياد مي اره

قبل از اين كه تنهايي آن قدر ضعيفم كنه كه كاري كنم كه بعد ! حق با مامان بود": خودش مي گه 
  "!ه حق با مامان بودباز هم مثل هميش! آره. پشيمان بشم، بهتره برم پيش او زندگي كنم

  . "زيباي من"يعني  "گوزليم": توضيح



راپراتوار مادرانه )ست ويكبي  

هوشنگ آن قدر مغرور بود كه حاضر نبود حتي پيش سارا اعتراف كند كه تنهايي او را از پا در 
مسأله رفتن و زندگي كردن با كه  براي همين نمي دونه . آورده و مي خواد حرفش رو پس بگيره

  .ظر همه چيز را مي فهمهبا يك ن. اما سارا پسرشو خوب مي شناسه. سارا را چه طور مطرح كنه
بيا پيشم تا تنها . من شب ها مي ترسم": شايد اگر زن ديگري جاي سارا بود به دروغ مي گفت

ثانياً دختر حاج كاظم هيچ وقت اظهار عجز نمي ! اوالً دروغ نمي گه: اما سارا هر زني نيست ".نباشم
ه و اين با آينده نگري سارا كه از آموزه كنه و ثالثا اگر اينو بگه بعد از برگشتن مينا مسأله ساز مي ش

غني مادرانه اش وسيله هاي ) repertoire(سارا در راپراتوار. هاي موكد حاج كاظمه نمي خونه
  !بسيار بهتر از دروغگويي يا اظهار عجز براي جذب پسرش داره

نه مي سارا آغوش خود را براي هوشنگ باز مي كنه و در حالي كه موهاي هوشنگ را نوازش مي ك
اون قدر قصه مي گفتم كه . يادته وقتي مريض مي شدي هي منو مجبور مي كردي برات قصه بگم: گه

  ".بودي "جتدان"عاشق قصه هاي ! فكم درد مي گرفت

  جتدان چيه؟  :هوشنگ

قديم مثل امروز نبود كه كارتون . هر بچه اي بايد خودش جتدان را با تخيالت خودش بسازه" :سارا
تخيل بچه ها با قصه هاي مادرها و . ي سينمايي همه تخيل بچه ها رو قبضه كرده اندها و فيلم ها

   ".مادربزرگ هاشون رشد مي كرد

صداي سارا هميشه آهنگينه اما  سه نفر در زندگيش  ".بازم بگين! قصه جتدان يادم رفته":هوشنگ
از زمان خردسالي ! يكي از اون سه نفر هوشنگه. مي شد "آهنگ سفارشي"بوده كه صداش براشون 

موقع قصه گفتن همه اون . هوشنگ، سارا دقت كرده و ديده عكس العمل هوشنگ روي هر آوا چيه
جونلرين بير  ":سارا شروع مي كنه به قصه گفتن. نكاتي را كه به تجربه آموخته در نظر مي گيره

! الت خلصه رفتهوقتي قصه تموم مي شه هوشنگ به يك ح "....شاه عباسين دوربينين ده. جوننده
عصرها كه مي شه دلم مي خواد با عشق يكي كه از در مي آد تو ،شام درست ! هوشنگ":سارا مي گه

حرف . اين يكي دروغ نبود ".مي خوام او يه نفر پسرم باشه":و پس از چند ثانيه تامل مي گه ".كنم
 "!خودم هستممخلصتون هم . مي آيم پيشتون زندگي كنم":هوشنگ جواب مي ده. دل سارا بود

  "!پير شي پسرم":سارا

 



فرشته آبي) بيست ودو  

متخصصين جوان تر . هوشنگ در هر دو تخصص خود معروفترين و حاذق ترين پزشك شهر بود
. در جامعه پزشكي كشور وزنه اي بود شناخته شده. سر و دست مي شكستند تا آسيستان او شوند

ر دانشگاه درس مي داد و در بروكسل هم د. كنگره هاي تخصصي بي حضور او، بي معني بودند
با اين حال وقتي وارد خانه سارا مي شد، تنها هوشنگ، پسر . شناخته شده بود و اجازه مطب داشت

  .سارا بود
سرماخوردگي او با آش هاي مخصوص سارا خوب مي شد و دردهاي عضالنيش با نوازش هاي 

 .مادرانه دستان سارا التيام مي يافت

دسال بود، بنا به سنت هاي قديمي خانواده هاي آن طبقه و وجود خواهر و برادران وقتي هوشنگ خر
. بسيار و مشغله هاي فراوان، سارا علي رغم ميل باطني اش، تنها مدت كمي با هوشنگ مي گذراند

پس از اين كه هوشنگ به خانه سارا نقل مكان . مثل فرشته آبي پينوكيو مي آمد و بعد غيب مي شد
و قت ها با خود مي انديشيد در اين بحبوبه جنگ و بدبختي به آرزوي ديرين كودكي  كرد، بعضي

پس از گذشت اين همه سال شرايطي پيش آمده كه فرشته آبي زمان كودكيش، . هاي خود رسيده
  !همان زني كه از زماني كه به خاطر مي آورد شيفته او بوده، هر وقت كه بخواهد در كنار اوست

  پايان

 

 



 


