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جان ناپلئون بنابر عادت احتراز از نزدیک شدن بانتهای نگارش دائیبا 
نگاشتم که ذکری از قهرمانان « هرخمو»ایانهای تلخ، فصل دیگری بنام پ

است اگر جلد  داستان یادشده است. سالیانی گذشت و انگاشتم که شایسته
باشد.  . این داستان خواه ادامه و خواه بسط آن رمانتحریر مینمودمدوّمی نیز 

 خه میگذارم.در هر صورت، نامش را مورّ 

  ا.پ.آشنا 1359اسفند 
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 فصل مادون اول

عشق من  ماجرایمختصری از فصل م همیخواپیش از داستان اصلی، 
نیازی  ،و اگر کسی آنرا میداند تعریف کنمام را و زندگی عاشقانه

 نیست که این فصل را بخواند. 

عشق ناکامی که  ام، لیلی شدم.عاشق دختر دائینوجوانی من در 
ای با وجود عشق و عالقهت که محنت و تلخیهای فراوانی بهمراه داش

 ، سرانجام لیلی بعقد پسر عموش، پوری درآمد.طرفهدو

اشراف بودند. پدر لیلی، طبقة خانوادة ما از سمت مادری، جزو 
یعنی  یک لقب طویل هفت سیالبی داشت. ،بزرگ خانوادهو  «آقا»

« آقا»باید هفت دفعه دهن را باز و بسته میکردند تا حق وجود عزیز 
زمان نشستة ژاندارمری در واقع نایب )ستوان( سوم بازاو  را ادا کنند.

بود که در توهم و خیالش، شباهت زیادی میان  محمدعلی شاه قاجار
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خود و ناپلئون بناپارت میدید. بنابراین، با بهره از تخیل 
با بریتانیا در ذهن  خونینخاطراتی واهی از نبردهائی  ،قدرتمندش

با همان  ، دقیقا  و غیرهساخته بود. جنگهای کازرون و ممسنی  خود
نبرد  همچون بناپارت، کیفیت پیکارهای پیروزمندانة ناپلئون

باتفاق چند  جزئی هایدرگیری در حالی که آنها در واقع .تزیاوسترل
جنگهائی با ه مرور بکه ب ندردنه بودشرار و دزدهای سرگژاندارم با ا

هزار پیاده نظام و توپخانه مبدل  و چند چندینایادی انگلیس همراه با 
ناپلئون سرنوشت در عین حال سرنوشتی همانند  ،شد. دائی من

چیزی نبود جز، دستگیری و آن و  ش متصور بودبرای خودبناپارت 
 .نیروهای انگلیسیتبعید به جزیرة سنت هلن توسط 

، استثنائا  اجازه داشتیم به او، «آقا»ا خواهرزادگان و برادرزادگان م
ی «آقا»دیگران همگی او را  لیکنم و( بگوئییا عموجان)جان دائی

جان دائی»لقب  ،هاجان در میان ما بچهدائی مطلق خطاب میکردند.
را جلوی بزرگترها بر زبان نداشتیم آن جرأتداشت که البته « ناپلئون
 کنیم.جاری 

، شش برادر و خواهر دیگر نیز داشت و پدرش، ناپلئون جاندائی
ی بزرگ، برای اینکه باتحاد بین هفت فرزندش خللی وارد «آقا»

نشود، در باغ بزرگش هفت عمارت ساخته بود و در زمان حیاتش بین 
ش فرزندانش تقسیم کرده بود. پس از مرگ آقای بزرگ، فرزند ارشد

ئی را به ارث برده بود و آنچنان «آقا»ب ، لقدائی جان ناپلئون
حتی اجازة او اذن و بدون  بزرگ خانواده میدانست که کسی خودش را
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نداشت. آن دخالتها تا حدی بود که بیشتر برادر  هم حق آب خوردن
خانة خود را افراز کرده و دیوار کشیده بودند  ،و خواهرها بزور دادگاه

قط در قسمت باقیماندة باغ، ما و یا فروخته بودند و رفته بودند. ف
جان سرهنگ جان ناپلئون و یک برادر دیگر که به او دائیبودیم و دائی
 از ما جدا کرده بود. ای چوبیاش را با نردهمیگفتیم و خانه

به نام  آباد قم،، اهل غیاثدهاتینوکری  ،ناپلئونجاندائی
 قدرتمنداربابش از قوة تخیلی  همانندمشقاسم داشت که او نیز 

تمام ناپلئون در جانبرخوردار بود و خود را همراه و همرزم دائی
البته  .جان ناپلئون بودو مدل کوچک شخصیت دائی جنگها میدانست

و  ها را همیشه داشتبود و هوای ما بچهخلق آدمی خوش مشقاسم
های عجیب و غریبی برایمان تعریف میکرد. هرگز هیچ سئوالی قصه

و راجع به تمام اتفاقات تاریخ و اختراعات  گذاشترا بیجواب نمی
و هر  پیدا میکردهرچند نادرست،  ،توضیحیباالخره محیرالعقول بشر 

« دروغ چرا؟ تا قبر آآ...»اول میگفت:  ،وقت سئوالی از او میشد
یعنی  .را نشان میداد شچهار انگشت باز دست« آآ...»همراه با تلفظ 

 فاصله نیست نباید دروغ گفت.چون تا قبر چهار انگشت بیشتر 

اشراف و بقول معروف  طبقةپدر من که باو آقاجان میگفتم، از 
 روسازی شهرستانی بود و بهمین علت،آریستوکراتها نبود، بلکه دا

ناپلئون از ابتدا از ازدواج خواهرش با آقاجان موافق نبود. جاندائی
که ملت فرانسه از سوئی آقاجان، ناپلئون را آدمی ماجراجو میدانست 

احترامیها به ناپلئون را به ذلت و بدبختی کشانیده است. این بی
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 یو موضوع غیراشرافی بودن پدرم، همگی موجب اختالفبناپارت 
زیر  یآتشبصورت بود که معموال  و آقاجان  جانمیان دائی عمیق

و گاهگاه به مناسبتهای مختلف مخصوصا  سر بازی  میماندباقی خاکستر 
رد بروز میکرد و پس از چند روز با وساطت اقوام دوباره وضع نتخته

یکی از  اختالفات میان دائی جان و آقاجان به حال عادی برمیگشت.
 . بود ناکامی عشق منمهم دالیل 

ع جان و آقاجان اختالف و قطروزی بر اثر سوء تفاهمی، میان دائی
د. آنزمان ش حسابیی جنگتبدیل به  ا پیش آمد که بعد روابط شدیدی

به قسمتهای دیگر  جوی قسمت متعلق به دائی جان ناپلئونآب از 
پس از قطع جان ناپلئون انبارها پر میشد. دائیت و آبباغ میرف
دواخانة  . همچنینب را ببنددبه مشقاسم دستور داد که جوی آرابطه، 

. در تحریم کرد ه، آسید ابوالقاسم واعظند محلّآخوبا کمک آقاجان را 
اختالفات داخلی قوم و کرد با دامن زدن به آقاجان سعی  ،مقابل

را نزد اقوام  جان بیندازد و وجهة اودائیجان را ب خویشان، ایشان
 کند.اعتبار و تار و بیتیره 

و عمال   کند شتعطیل الجرمتحریم دواخانه باعث شد که آقاجان 
لذا ابتدا  .نداختطاقتسوز ا. بنابراین او را به فکر انتقامی ورشکسته شد

 ،ناپلئونجانپس از عذرخواهی از دائیاز در صلح وارد شد و 
کرد و بعنوان آدمی که ظاهرا   حسنه ،عادی و بمرور اوروابطش را با 

تحسین میکرد.  او را جان با انگلیسها باور قلبی داردبه مبارزات دائی
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-جاننها کسی بود که بعد از مشقاسم، خاطرات جنگ دائیتقریبا  ت
اما در عمل به قویتر  .نمودو تائید میمیداد ناپلئون را با حوصله گوش 

جنگ و دشمنی با انگلستان و توهم یعنی  .دامن میزد اوشدن تخیالت 
 .شدن در عین حال، خطر انتقام انگلیسها و تبعید

آن روزها مصادف با جنگ جهانی دوم و ورود متفقین به ایران 
، خواب و انتقام انگلیسها نگرانناپلئون هرلحظه جانبود و دائی

بسیار موثر  هادر قوت گرفتن آن نگرانیو آقاجان  خوراک نداشت
دست هم داد جان، دست ببی دائیلقتا نهایتا  مشکالت روحی و  بود،
 را از پای درآورد. اوو 

ها کسی جان سرهنگ بود. تنپسر دائیپوری، رقیب عشقی من، 
پوری برای . سن مناسب تحصیالتی عالیه داشت در خانواده بود که

 جان ناپلئون بودن وزادة دائیز همه مهمتر اینکه برادرازدواج و ا
بمراتب بهتر  جاری بودن خون اشرافیت در رگهای پوری، مزایائی

پسر یک داروساز غیر من که بارمغان آورده بود، نسبت ببرایش 
 . ماشرافی بود

پوری همة افراد خانواده از نبوغ د. رقابتی نابرابر در جریان بو
نبود، فقط حافظة خوبی داشت آدم باهوشی اصال  اگرچه حرف میزدند. 

و درسها را بدون انداختن یک واو حفظ میکرد و نمره میگرفت. مادرش 
تا هجده سالگی او دستش را میگرفت و از خیابان عبورش میداد. او 

کمی باالتر از آنچه قدی بلند و قوزی در پشتش داشت که سنش را 
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که بود، نشان میداد و در حرف زدن کمی فش فش میکرد اما رویهم 
 ای هم نبود.رفته آدم بد قیافه

در واقع سرهنگ نبود و درجة  ،جان سرهنگپدر پوری، دائی
سرگردی داشت ولی از وقتی که بحساب خودش استحقاق ترفیع پیدا 

ناگهان داداش سرهنگ ناپلئون که جانکرده بود، بحکم ضمنی دائی
 صدایش زده بود، همة خانوادة ما او را سرهنگ خطاب میکردند.

و کاغذی که من به لیلی نوشته بودم را پیدا کرد  ،پوریروزی 
نوجوان  باتوجه به اینکهبه دعوا و درگیری کشیده شد. من با من  شکار

 ، از فرطجانانه زورم به او نمیرسید و پس از خوردن دو سیلی بودم،
زدم و فرار کردم.  ماندگی یک لگد محکم به زیر شکمشخشم و در
و کارش را به  نمودرا ضایع یکی از اعضاء دوگانة پوری  لگدممتاسفانه 

د. عضو ضایع شده را خارج کردن جراحی، کشاند که با عملبیمارستان 
و رقابت عشقی  خودش را بازیافت وجود، به مرور بهبودی اما با این

 .پیدا کردت نابرابر ادامه با همان کیفی

بدلیل حفظ  جان سرهنگدائیشانس بزرگی که آوردم این بود که 
ه به باغ شکایت و کشاندن پای عدلیه و نظمی آبروی خانواده، اهل

از لحاظ قانونی مشکل و سال بودم،  هجدهکه زیر آنبا وگرنه  .نبود
 گرفتاری پیدا میکردم.

، رب، که فردی خوش مش«اسداهلل میرزاشازده »یکی از اقوام به نام 
با رساندن خبر روزی ، بودبسیار خوشگذران  ،و درعین حال طناز



8 

برای جبران ، . پس از آنش دادمنجات ای جدیاز مخمصه ،به اومهمی 
 فراوانیدر موارد  ،سوختمیم دلش برایبدلیل اینکه  بیشتر ولطفم 
  این بود:اش نیز همیشه . توصیهکردمی کمکم

 !یک سفر ببرش به سانفرانسیسکو یهمیخوالیلی را  اگه -

بهیچ ، در ایرانبود که  فعلی، «سانفرانسیسکو رفتن»و منظورش از 
 !ی شرعی و رسمیزن و شوهربرای  جایز و روا نبود به جز عنوان
از پا خطا  یکه پیش از ازدواج با لیلی، دست مهرگز نپذیرفت مناما 
های بیدریغ اسداهلل میرزا، لیلی را و نهایتا  علیرغم تمام کمک منمای

 به عقد پوری درآوردند.جان ناپلئون، پیش از فوت دائی
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 پس از واقعه، فصل اول

. پیمود و پرماجرا تازه یرمسی 1321تیرماه سال  آغازاز  زندگی من
زن پوری  در مقابل خدا و قانون رسما عشقم لیلی زمانیکه  از درست

ازدواجی  و یک بعدازظهری که خبرش را اسداهلل میرزا بمن داد. شد
تن در  او وخیمال وحااز  نگرانی وپدرش  و اجبار اصرار باکه لیلی 

ی که تصور برعکس الزمست خاطرنشان نمایم که آن اتفاقکه  داد،
 منجر نشد که خود را سر به نیست کنم. همیشه داشتم،

که سعی خبر تلخ از اعالم  پیشاسداهلل میرزا  تمام مساعی با وجود
ماجرای  خودش و توصیف دوران جوانی نقل خاطرة داشت با

و مجاب کند  با واقعیت نماید رویاروئی ة، مرا آمادعبدالقادر بغدادی
چنان  یادشده، که دنیا با عشقی ناکام بآخر نخواهد رسید، لیکن خبر

 نروزآآورم. بخاطر نمی رستالعملم را دالیم و جانگداز بود که عکس
، تب شدیدی جان ناپلئون شددائیبا درگذشت مصادف که اتفاقا   عصر

مریضخانه کشاند. ه که کارم را ب تداوم داشتو چند روزی  گشتعارضم 
اندک  گرچها .بجائی نرسید ،علت تبصحیح  در تشخیص ءاطباتالش 
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ها ماه ولیکن ،شدم ممرخصاز مریضخانه و  موقت حاصل شد یبودبه
 .گردممداوا  که کامال  انجامطول ب

 رخاستمجا ب، بزحمت از ناپلئون جان دائیهفتم مراسم  از پسروز 
، همراه با نوکر ما و ننه بلقیسو قاسم و خودم را به باغ رساندم. مش

چراغها و  آوریو جمعکردن در حال جارو  جان سرهنگنوکر دائی
وسایل مانده از مراسم دیروز بودند. خیلی وقت بود که فرصت  باقی

کارش  ،و احوال صحبت با مشقاسم را نداشتم. تا چشم مشقاسم بمن افتاد
 را رها کرد و نزدیکم آمد و گفت:

 .بابام جان نشما االن باید استراحت کنی -

 .هندن در منزل حالم را بدتر میکنوم ...مشقاسمسالم  -

 :حرفی نزد، باو گفتمو  کرد حزینیمشقاسم نگاه 

 مشقاسم... باورش برام سخت بود. -

تا با چشم خودمان ندیدیم واهلل دروغ چرا؟... ما خودمان هم  -
 ... باورمان نشد

 ؟... هفکر میکنی االن کجا باش -

 ابروهایش را باال برد و گفت:

همین  پنداریواهلل دروغ چرا؟... تا قبر آآ... خدا میدونه...  -
 .نکردین اطراف کم

 ... ؟را میگی اهانگلیسکه  هنکن ؟ندکمین کرد -
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را  ی بیخبر از خداانگلیسا یک امروز اول صبح... آره بابام جان -
 ،اشدهکور ش بیرون باغ دیدیم... داشت با همان چشمهای چپ

 نگاه چپی بما انداخت و  زهرخندی زدبیرق آقا را میخواند... بعد 
.. پنداری .!پناه بر خدا ،واخواخ واخ ... چشمتان روز بد نبینهکه 

 .کفتار نگاهت میکنه

امیدی  هنوزبا آنکه خودم از عقد لیلی و پوری مطلع بودم اما 
که شاید، آن اتفاق تلخ واقعیت نداشته  ور بودشعلهبچگانه در وجودم 

 باشد. گفتم:

 دائیکه را میگم لقاسم واعظ امشقاسم موضوع سردفتر و آسید ابو -
 آورده بود برای ...جان شب قبل از فوت 

، «سردفتر»کلمة ا شنیدن بنشده بود را ملتفت مشقاسم که منظورم 
 :حرفم را قطع کرد و با ناراحتی گفت

ما نان و نمک آقا ، هعیبی ندارحرفش را پیش نکش بابام جان...  -
 .. ما...ایم.را خورده

 :آهسته ادامه دادخیلی  ؛دادمیسر تکان در حالی که  سپس

م حرفش را پیش ی... ما خودمان هم نمیخواستچرا؟واهلل دروغ  -
اما عیبی با ما بیمهر بودن...  آخریهااین خیلی آقا  ولیبکشیم... 

 .نداره بابام جان

 !منظورت را متوجه نمیشم مشقاسم -
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تکلیف همه را تا سردفتر آوردن  خدا بیامرز، آقا ،یرشب آخآن  -
  .بالنسبت..، نرسید ماو سهم حق ب اما همینکه ،یکسره کنن

بیصبرانه  بزبان نیاورد. من ،هر آنچه که قصد گفتنش را داشتاو 
اگر او »ی بشنوم. فکرم به آنجا رسید که میخواستم چیزی در مورد لیل

جان ناپلئون زنده نیست باجبار پدرش زن پوری شد، االن که دائی
از «. ندارد مشترک ادامة آن زندگیب اجبارینیز الزام و لیلی  پس
 :پرسیدماسم مشق

با سر دفتر صحبت کنیم، یعنی لیلی هم  هبنظرت اگمشقاسم،  -
 خودش بیاد و ...

نه بابام جان، لیلی خانم هم رضایت بده، ما روی حرف آقا حرف  -
ه آقا را چیزخور کرد پدربی یانگلیسا آناما میشه که   .نمیزنیم..

در مریضخانه بما  آخریآقا آن دم دیدیم که یعنی ن... باش
 .«از ما بهترون» بالنسبت گفتن

مشقاسم کمی بفکر فرو رفت و من منظورش را درست نفهمیده 
شد و با صدائی قوی  روشناش گذشت و ناگهان چهره اتیبودم، لحظ

 نداشت گفت: یک دقیقه پیششکه تناسبی با لحن محزون و عزادار 

، نبا پای خودشان بیافکری هم نیست... اگه لیلی خانم بد  -
 ... اما...نبیا، آقای سرهنگ نبیا انمادرش

 اخمهایش را در هم کشید و ادامه داد:ناگهان 
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بده  انخیرشکه خدا آقای سرهنگ  شدنی نیست...که این هم   -
قربون مشیت خدا برم،  ...نبیالیلی خانم که  هندکه اجازه بد همحال

 از آن پول بگذریم، بابام جان.باید  پنداری

داده بود « از ما بهتران» مشقاسم لقب بهناپلئون اینکه دائی جان 
ای بهوش آمد و جان در بیمارستان لحظهدائیکه  دانستمرا بعدها 

 «ئیبرتران تو هم با ما میا»دید و باو گفت:  سر خودی مشقاسم را باال
 همراههلن سنت رتران بود که با ناپلئون به جزیرةمنظورش مارشال ب

سردفتر و  آخری، یادم آمد که شب پول،دربارة  امابود. 
شخص بدستور پوری،  ثبت عقد لیلی و سیدابوالقاسم واعظ عالوه برآ

هزار تومان طلب مشقاسم که آنزمان پنج عوضجان ناپلئون،  دائی
محسوب میشد، مقداری زمین  خدمتکارای برای یک مبلغ قابل مالحظه

نه نبود، زیرا آن تهاتر چندان منصفا قراری ند که ازباو صلح نمود
 . بمراتب نازلتر بود از طلب مشقاسمزمینها ارزش 

 در حالیکهندیده بودم. ش هرگز مشقاسم را بابت پول چنان مشوّمن 
 گفتم: از یاد بردم، باو موقتا خودم را  تانگار درد و مشکال

 پول اینهمه ناراحت بشی. برایتا حاال ندیده بودم که  -

مال دنیا بالنسبت دلواپس که  ما... تا قبر آآ واهلل دروغ چرا؟ -
از وقتی چهار انگشت بچه بودیم آرزو داشتیم یک  اما ..نیستیم.

همشهریهامون آب شور جوق که آباد بزنیم یاثغآب انبار در 
 پشتگرم همان پول بودیم. ...نخورن
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 کمی فکر کرد و سپس پرسید:

 بابام جان شما از کجا میدانستی؟اما  -

 بهچیزی ن موقع وتو چرا همم... مشقاسم من از عمو اسداهلل شنید -
 ؟نگفتیدائی جان 

 شانحال آقا تانگفتیم  الم تا کامآنشب ما  ...؟ بابام جان دروغ چرا -
 . صحبت میکنیمبا آقا خودمان  بعدا خیالمان هب... هبدتر نش

 ادامه داد:جدی  با قیافةمشقاسم 

 .کن باشیم شادخواستیم انگلیسا یعنی بیشتر ن -

 با ناراحتی گفت: تکان داد وسری سپس 

 ما بریم به ننه بلقیس کمک کنیم. -

 گفتم: ،نرودمن هم برای اینکه 

حتی یک انگلیسی شاهد بودی خودت که م انگلیسا؟ وکد شقاسم،م -
 مد.واطراف باغ نی

 شما خیلی طول داره تا انگلیسا را بشناسی... ...؟جانبابام ایبچه -
 ولی ...ندنبود هم تا، یکی دو مدنآهم  در باغدم تا  آدمهاشان

رد از در  زنده یک انگلیسا ایمما زندهتا که  ستنخودشان میدان
، همین حاالش هم دست تنها، پای نزدیم شانما کم بجان ...نمیشه

انگلیسا که سرجنت ... یک روز یک یک قشون انگلیسا در میائیم
  ...مان بوداسیر
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 :ادامه داد لحن و صدای محجوبیبا و  کرد یمکث اندک

شما بابای ما را  ده تایمشقاسم »گفت  انگلیسا به آقاآن  ...هجسارت -
  ...«درآورده

 خواستم بگم که ...مشقاسم من می -

 ...ل نمیخوابهاباشیم جنگ و جد تهران تو این والیت پنداری تا ما -
دور  ،اینجا اما همینکه بجنگن.انگلیسا که از جانشان سیر نشدن با ما 

 داره. ، برای شما خطربزنن پرسهو برمان 

 جانبعد از دائیبود که امپراطوری بریتانیا  او نیز خاطرجمع
 خودش بخیال و سر میپروراند را درمشقاسم دستگیری  نقشة ناپلئون

دنبال خودش هم را  لشکر دشمن، با عزیمت از تهران قصد داشت
 بخارج از تهران بکشاند.

منظورم از سردفتر موضوع عقد لیلی و پوری بود... مشقاسم،  -
 شما از لیلی خبر داری؟خواستم ببینم که 

ناگهان از خواب پرید، چشمانش گرد  سئوالمشقاسم که انگار با این 
 شد و گفت:

 ...خانم االن ناموس آقا پوری هستن لیلی ،استغفراهلل... بابام جان -
حاال درسته که آقا  نی...اما دیگر باید چهار تکبیرش را بخوش

داره  معصیتبرای شما  ولی ،حال و نفس ندارهبالنسبت  ،پوری
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روز یک ... ما خودمان یک باشیمردم ناموس  خواهخاطرکه 
 همشهری داشتیم که ...

من . بردار هم نبودو دست اطره پشت خاطره کردخ و شروع بتعریف
ه کرد خرابنام پوری حالم را  یادآوریشنیدم. نمی ش راصدایدیگر 
درد ، نتوانستم خودم را سر پا نگه دارم و کنار جوی باغ نشستم. بود

 نگراناینکه  اما از آن بدتر فرسا بودبسیار طاقتاز دست دادن لیلی 
. او گفته بود نداردپوری را  طاقت زندگی بایدانستم که لیلی بودم. م

ز ممکن بود که ا د، زیرابزن یحرف پدرش روی حرفد که میترس که
... لیلی به خاطر جابجا تمام کندعصبانیت با آن حالی که داشت  فرط
 .ده بودباری داعقد اج جان تن به آن دائی حال

 :متوجه شدم که مشقاسم دستم را گرفته است

 !شدهتان باز حصبهپنداری ، ای بابام هی -

 باو گفتم: .بلند شدمم با کمک مشقاسم از جای

 چشمم سیاهی رفت. یک کمفقط چیزیم نیست مشقاسم،  -

بابام جان، آدمی که خاطرش پشت نامحرم باشه همین میشه... روح  -
 جنبه، سد و دوار میکنه.میو نفس 

 مشقاسم خواهش میکنم بگو که از لیلی خبری داری یا نه؟ -

 پاسخ داد: الوقتدفعمشقاسم با کمی تعلل و 
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 هاگکه  ه باشنوصیت کرد واهلل ما چیزی نمیدانیم... اما میشه که آقا -
 .نماننتهران  ،آقاعیال و  سامیآقا و  لیلی خانم ،مرحوم شدن

 ؟ تا کی؟هنباشتهران لیلی  -

ا در تهران تا قشون انگلیس... آقا وصعیت کردن واهلل دروغ چرا؟  -
 هم اسداهلل میرزا یآقایعنی  برنگرده... ه، لیلی خانممیچرخ

به اصفهان و  نرا بگیر هاعیال آقا دست بچه که نخیلی اصرار کرد
 . هکه وصیت روی زمین نمان نببر انپیش برادرش

 خیلی ناراحت بودند؟ سامیلیلی و  ،مشقاسم -

که هنوز خیلی بچه است و عقلش نمیرسه ولی لیلی  سامیآقا  -
 ... پنداری خانم

 مشقاسم حرفش را ادامه نداد.

 ؟یلیلی چ -

. ..خانم را نگیرینسراغ لیلیاز ما میشنفید، اینقدر  بابام جان، -
 .ینشزودتر از فکرش خالص می ه،بهتر خودتانبرای 

احساس و  ی هستمهمسر کس دیگر عاشقآمد که از خودم بدم می
د که بمنزل خودمان برگردم کرمیکمکم  داشتمشقاسم  کردم.گناه می

 گفتم: که

 م. . مرسی خودم میرهو شما هم سرت شلوغ همشقاسم من حالم خوب -
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شنیدم که در حال صحبت را صدای اسداهلل میرزا به منزل که رسیدم 
واضح و گاهی  ،صدایشان گاهبا آقاجان بود. در اتاق را بسته بودند 

 که احتماال  حدس زدم  .میشد مخلوطبرقی آقاجان  م و با صدای پنکةهمب
 . سعی کردم که از پشت در گوش کنم.موضوع صحبتشان من باشم

ازین  ..خودش مردی شده. ةکه بچه نیست. واس او... برادر تمومن -
لیلی را چند روزی دور از اینجا نگه  متونست سختیمن ب گذشته،

و زندگیش را با پوری  هگرد؟... لیلی برمییدارم اما بعدش چ
تا حاالش هم کم  ...!؟هشبها .. فکرش را بکنید چه.هنکمی شروع

 .نداشتیددردسر 

ش امدرسه با وجود ولی ...د حضرت واالئیشما درست میفرما -
پای کدام  هنوکه خدا مید اوضاع جنگ عالمگیرش... سالمتی...اوضاع 

 که... خیلی دلواپسممن ، هرا بگیر ممالک

بود قرار ین ازماجرا حرفهای آقاجان را دیگر متوجه نشدم.  ةو ادام
 میخواستو  شده بودبه بیروت مامور  ،از طرف دولتاسداهلل میرزا که 

دنبال  به بیروت بروم. همانجا نیز راهشمهکه  کند متقاعدآقاجان را 
 .گیرمم را بو درمان تحصیل

و  کشیدآقاجان به درازا  واسداهلل میرزا  و رایزنیهای مذاکرات
ی اصال  به این سفر راض منکه  فهمیداول باید آقاجان گفت  نهایتا  
اسداهلل با بخواهم همراه خودم شخصا  نهایتا  چنانچه  و یا خیر مهست

  ندارد. آقاجان مخالفتیآنگاه میرزا بروم، 
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ای که در و دیوار و دار و میدانستم ماندن در خانهند خودم چهر
. استآور مالل ، زدانداام میدرختش نیز مرا یاد عشق شکست خورده

تحمل آن درد و رنج را بمراتب کمکهای اسداهلل میرزا،  فقدان ئیاز سو
و ندیدن لیلی رضایت لیکن هنوز دلم برفتن  .دنمایسختتر میبرایم 

 با آقاجان بسراغ من آمد: مذاکرهنمیداد. اسداهلل میرزا بالفاصله پس از 

 ماتم زده به خودت گرفتی؟ ةپسر، تو چرا قیاف -

که  شمام؟... ن بیاوچرا اصرار دارید که همراهتعمو اسداهلل...  -
 برم ئینید نمیتونم در این شرایط جاومید

قصد . یا ..؟را ببینی 1سالمالابن گوش تولیلی سیلی ی که ماند -
 ؟بنشینیدل آقاجانت  تا ابد برِ داری

 نه اما االن وقت مناسبی برای... -

با کلی خواهش باالخره باز کن... من  درست ت راوشهاگ مومنت، -
نیست تا  بناجوجه هم باشی  ...منک نرمآقاجانت را تونستم  تمناو 

 ابد زیر سبد نگهت دارند... باید روی پای خودت بایستی...
گرد مد بروخوشت نی هاگ ا نهایت ...یرسفر آخرت که نمیوانگی، 

 تهران.به 

 

سالم: اشاره به داستان لیلی و مجنون، ابن سالم رقیب مجنون بود و لیلی شب اول پس الابن 1
  صورت ابن سالم نواخت. از ازدواج اجباری با او یک  سیلی  در 
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مجبور هزار گرفتاری، وجود با شما اینکه آمدم... با شما گیریم که  -
 ...کنید تمراقب باشید از من هم

 گنده مراقبت کنم؟مومنت... کی گفته که من از تو مرد  -

 :گفت مضطربیو جدی بظاهر  با قیافة ناگهان

 ،خلقیات معروفتطبق  ... باید مراقبت باشمیراست میگالبته  -
عربها نی که وخودت مید... زنین ی به ناموس بیروتیهالگد

 .ی لنگه ندارنناموس پرستدر  ن وصله... اصال ون بناموسشوجونش

حالم برای اینحرفها مساعد ، خواهش میکنم، من االن عمو اسداهلل -
 نیست.

 :گفتای لبخند مهربانانه با ، سپسکمی سکوت کرد اسداهلل میرزا

ه هر تشذگ .م شدوتم ه... دوران نوجوانی دیگباباجان کردمشوخی  -
با  ...باشهبه آینده  نگاهت ی وپشت سر بگذار باید بود راکه چه 
خوشت شرط میبیندم که  ،ستی نیبدجای  ،بیابه بیروت من 
 د.آمی

 .نمونمید -

 به ... یتلفنکه فردا توی اداره باید  ،هنوپاسپورت میممسئلة فقط  -

 ...هآخ ولی -
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نجا او... ازقضا هبیماریت دلواپس... آقاجانت مومنت، وسط حرفم نیا -
همچه اند... نگیکه اکثرا  فر هدارو حکیم حاذق  دکترتا دلت بخواد 

 .که دیگه رنگ تب را به چشم نبینی نت کنندودوا درم

 :گفت صدادار  ایدهخنبا ای به سکوت گذشت و سپس لحظه

 مشکلن اوبرای هم  ی، معجون افالطونی چیزیحبیک سپردم  بلکه -
 .. خداحافظ... میبینمت.تجویز کردند اصلیت

 و در حالی که میخندید از اتاق خارج شد.

کسالت عزیزالسلطنه  دادبه مادرم خبر  لقاخانمغروب همانروز فرخ
چندان جدی نیست. با این حال  مسئلهو البته دکتر میگوید که  دارد

ماندم اما در منزل من  .ندبعیادت عزیزخانم رفتآقاجان  با همراهمادرم 
 . دگیرم بیاورتنها که  بود فرصتی مترصد ،انگار غم و درد و رنج

جان ناپلئون در دائیعشق نافرجام بجای خود، حتی جای خالی 
سراسر باغ خصوصا  زیر آالچیق نسترن بغایت حس میشد. حسی 

این جمع انسجام و قوام جان زنده نیست دائیمیگفت اکنون که 
حق با اسداهلل  فکر میکردم که شاید .از میان خواهد رفتخانوادگی نیز 

 خیلی از این افرادگشت از بیروت ازپس از ب میدانستم که. باشد میرزا
 نبینم.  دیگرستگان را و ب

 برگشتند. آقاجان و مادرم از عیادت عزیزالسلطنه گذشت وتی اساع
با رفتم.  شنزد و که آقاجان صدایم کرد بودم بندبه پشهدر حال رفتن 



22 

حال  ،جان بوددائیمیان آقاجان و سابقا  که  مرافعاتیوجود تمام 
 شمتاثرجان دائیو درگذشت  نمیآمدنیز بنظر جالب آقاجان  روحی
 :گفت، نشسته بود لب تختکه در حالی  .بودکرده 

به آن سردار مهارت خان هندی بگو که آقاجانم برو و فردا عصر،  -
.. ازش بپرس که چه اما نبودید. ،ندچندبار خواست شما را ببین

 دارم.با او که کار واجبی  تشریف داره روزی در منزل

 !چشم آقاجان -

اصرار داشت که تو را با خودش به بیروت اسداهلل میرزا راستی،  -
 ه.ببر

 بله آقاجان، با من هم صحبت کردند. -

ولی ، هبصالحت کاراین مطمئنم... ببین باباجان، ؟نیوپس مید  -
 گفتیکه  یچنی یا بری... هر وخودت باید تصمیم بگیری که بم

 مخالفتی ندارم. هم من

تقریبا که من . نیز میدیدملحن و برخورد آقاجان  تغییر را درحتی 
 م را گرفته بودم. پرسیدم:تصمیم

... باید با عمو اسداهلل ؟هرم بصالحمب هکه اگ فرمائیدآقاجان... شما می -
 بخارجه برم؟

 ولی ...و میتونی تصمیم بگیری یخودت مرد شد که نیوبد باید -
با اسداهلل  راگ ،بله ؟نیوبدرا پدرت  و راهنمائی نظر میخواهی راگ
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شرط بقولی من  .مجبور نیستی ولی ...هصالحتخیر و میرزا بری ب
 .خواه مالل ریتو خواه پند گ را گفتمبالغ 

از خدا میخواستم .  شرایطآنبرایم آسان نبود. آنهم در هم رفتن 
بیدار شوم و ببینم که  ناگهان د ونباشو رویا خواب  آنوقایعکه تمام 

با جان زنده است و لیلی هنوز   دائی ببینم که جنگی در کار نیست.
 عقد نکرده است. پوری 

 ی به پوری ...لگدمراقب باشم و خدایا... قول میدم که اینبار  -

ای از پوری آنچنان کینهچرا که  شدم. منصرفناگهان از حرفم 
 .پیشمان نبودمم لگد ازلم خیال نیز احتی در عگویا که  داشتم

اینبار خدایا.. مرا ببخش... قول میدم که حواسم را جمع کنم که لگدم  -
 عمل کردممیرزا اسداهلل  ةتوصیب... اصال شاید هبجای حساسی نخور

... که میزنم؟ هاین چه حرفی خداوای ... کوسبا لیلی سانفرانسیو 
 !مرا ببخش یاخدا

 صدای آقاجان رشته افکارم را پاره کرد:

 تصمیمت را همین امشب بگیر... فکر کن و  بروحواست کجاست؟...  -

 .چشم روی و هن درستوام... حرفتتصمیمم را گرفته، آقاجان -

 یعنی تصمیم گرفتی که با شازده به بیروت بری؟ -

 .آقاجانبعله  -
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مرتب لباس  ،فردا صبح اول وقت ...هایتصمیم عاقالنهآفرین پسرم،  -
با هم پیش اسداهلل میرزا بریم. باید ترتیب که بردار  1بپوش و سجل

 مناسبات اداری سفرت را بدیم.و  2تذکره

 با سردار مهارت خان چکار دارید؟چشم آقاجان... راستی  -

 .بروندکه ردشان کنم  وازشان بگیرم خانه را م زودتر میخوا -

میتوانستم اینطور فکر کنم که آقاجان منطقا  الزم نبود که پس از 
نازل به  یبا مبلغ جان، آن خانة روبروی باغ را همچنان یئفوت دا
 درگذشتکه نسبت به  اومیگفت اجاره بدهد. اما حسی  هندیسردار 
اجاره و بیرون  ابطالبا که  شتقصد دا و نمودجان احساس گناه می دایی

 سبک کند. کمی، خودش را مهارتخان کردن سردار
  

 
 جلدسجل: شناسنامه، سه 1
 تذکره: پاسپورت 2
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 از بیروت تا پاریس ،فصل دوم

بخواهم داستان را خالصه کنم، سر انجام اواسط مرداد باتفاق اگر 
هواپیما  آنزمان مسافرت با .راه افتادیمبیروت  ویساسداهلل میرزا ب

آهن در دوران حضور حتی استفاده از راه. بسادگی اینروزها نبود
نبود. اسداهلل میرزا ممکن نظامی متفقین در ایران برای مردم عادی 

. هرچند ببردکه بجنوب میرفت مرا نیز  قطاریبا  بزحمت توانست
 یمان میکردندهمراه 1مصدر دوو  یمات ایرانودیپل پنجو تنها نبودیم 

. بود از نظامیان انگلیسی قطار پر .نداشتا بیروت با ما بکه قرار بود  و
ر اسداهلل میرزا د. داشتیم واگن راحتی در اختیار با تمام این اوصاف،

 

 مصدر: محافظ، گماشته 1
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و با من خیلی بود  هاماتودیپل صحبت با طول سفر بیشتر سرگرم
 گفت:بمن  ، که تنها شدیمفقط یکبار . نتوانست حرفی بزند

 میفهمیدزنده بود و  هاگ... !جان ناپلئونت خالیدائیمرحوم جای  -
 هستیم. همینهامطمئن میشد که از ایادی  ا همسفریمانگلیس که با

 ؟مبری دودیماشین بااجازه دادند چطور  هآخ ،شاید هم حق داشت -

... من هیک چیزی بگو که بگنج... المومنت واقعا مونت ،مومنت -
 و شتر االغناسالمتی از طرف دولت میرم... انتظار داشتی با 

 .همیراش دائیحاللزاده به  ةراست گفتند بچ ند؟...کنام راهی

به  معمارباشی سفارشتان رایعنی باید باور کنم که  ،عمو اسداهلل -
 ؟هنکردانگلیسها 

 !؟دیگه کیه معمار باشی -

 .ن لیدی زن سردار مهارت خانو... همهمعمار باشی دیگ -

 نگران هجوم، طوریکه صدادار زد بلند و ایهاسداهلل میرزا قهقه
 گفت:سپس  . در ترن شدمسربازان انگلیسی 

کاری  ،وانگهی... شتخبر ندا هم روحش که طفلکیآن نه بابا...  -
مدتی هم  ازقضا.. .ستکه نی 1شهبانو الیزابت ...دمازش برنمیآ

 ... ش و که ندیدم همیش

 

 شهبانو الیزابت: الیزابت مادر، همسر جرج ششم و مادر الیزابت دوم 1
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 پس چند لحظه سکوت، اسداهلل میرزا حرفش را ناتمام گذاشت.
داشته جدی  کامال  ایقیافهو در حالیکه سعی میکرد  انداخت ینگاه
 ، ادامه داد:باشد

آنجا دیگر نبینم که ادای  ...دقت کن، آمدموضوع پیشحاال که  -
یاد باید  هدیگمرد گنده تو  ،ریآخجالتی را درسربزیر و آدمهای 
ای میتونه که آدم از تهران یا بیروت یا هر از شهر دیگهبگیری 

  .به سانفرانسیسکو رفت و آمد داشته باشه

 عمو اسداهلل، بس کنید تو را بخدا... -

ارزش یکبار امتحان را لولو خرخره که نیست... حداقل زهر مار...  -
بقول همان  تو هم که طبیعت شدم مطمئن هاالن دیگ... هدارکه 

 بهوت افسرده هیاندر  سردار، بهوت


 سویاز جنوب ب سفر ةادامو آسان سفر بود بخش  ،بجنوب رفتن
 یک اتوبوسبا بیروت به  در نهایت، بغداد و دمشق وبصره و سپس 

آن  شده بود بمن و اسداهلل میرزا ومحدود ش تمام مسافران که شدانجام 
 نازما کهی مصدر دوهمچنین  و شاگردش و یک شوفر و هاماتودیپل
فارس، وانیم از خلیج بت ممکن بوداگر جنگ نبود،  .نداظت میکردفح

های خاکی بود جاده راه،قسمت اعظم . سفر کنیممدیرانه با کشتیهایی 
، کنار اسداهلل میرزادر  حضور بطول انجامید. روزها و سفر یاد شده،

بیش از او همیشه طرفدارم بود  ئیسوده و ضرر را تواما  داشت. از ئفا
 بود که میتوانستم اعتماد ئیو از معدود آدمهاد نمومی هرکسی مرا درک



28 

را زخم دلم  ،عشقم پس از ناکامی شازدهدیدن م، از طرفی، کنکامل 
. اما با تمام این افتادماختیار یاد آن دوران میبی زیرا دکرتازه می
 نیاز وخیم، برای گذر از آن شرایط شکمکهایه ر هنوز هم بتفاسی
 داشتم.

 ؟هعمو اسداهلل اوضاع مملکت بکجا میرس -

 متفقین در ایران قوایتا تکلیف  نیموبمباید منتظر  گفت... شهنمی -
مجبورند که  ،اممادرمرده این مردمِ ناراحت فعال  که... هشبروشن 

گوشت و روغن  ن بهودستشگاهی  بتونند هخورند و اگبن سیلو ون
 بخرند. شسابق بهای برابر چند باباید  ،هرسب

 هیچوقت بآن شکوه قدیم نرسیدیم. اعرابما بعد از حملة  -

. خودمون نخواستیم.. اما کافی فرصت داشتیم ه قدرما بمومنت،  -
را  مریکاآ... وقت داشتیم در واقع هزار و سیصد چهارصد سال

  .سر از تخم درآوردهکه  هدویست سال هم نمیش ...ببین

 ؟ب موندیمما عق شد که یچ پس -

 هایش را باال انداخت و گفت:اسداهلل میرزا شانه

 هااونخیلی چیزها که ما نگه داشتیم و  شاید؟... واهلل چه عرض کنم -
 .رفتند ایهدیگدور انداختند و سراغ موضوعات  ،در مغرب زمین

 

 1322آذرماه استقالل لبنان  همزمان با اعالما تقریبا اسداهلل میرز
کمی  ،یگنوزده سال تابخواست خودم من به ایران فراخوانده شد. اما 
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دوران  همانجاگیر دوم در بیروت ماندم. از پایان جنگ عالم پس
تسلط پیدا و عربی  ویو بزبانهای فرانس بپایان رساندممتوسطه را 

 کردم. 

، عربهای استمروارید مدیترانه  ست، ملقب بهبیروت شهر قشنگی
خنکی و  ستمهماننوازند. زمستانهای بیروت عالی بحداعلیمحلی 
به حد یخبندان نمیرسد و بنظرم تابستانها نیز چندان گرمتر از هوا 

م برای تحمل گرماهوا باعث میشد  اما رطوبت فراوانِ  باشدتهران ن
کنم. اگر بخواهم عادت به تابستان بیروت دشوار شود و هرگز نتوانستم 

زمستانهای تقریبا  بیروت ، نمایمیی با ایران مقایسه آب و هوا از لحاظ
 را دارد. آبادان و تابستانهای گرگان

ام با خانواده متلگراگاهی  و پستاز طریق  و بیشتر تلفنبا بندرت 
خبری برایم مهمترینش  ،مهم آن سه سال وقایعدر ارتباط بودم. از 

و آن  بمن رسیداز اسداهلل میرزا مانده به پایان جنگ، یک سال بود که 
ة سابق خان ،بود که آقاجان این کمترینشو  گی لیلی بودحامل خبر

    اجاره داد. مادر و پسریک ه را ب خانسردارمهارت

قصد  روزهای آخر اقامتم در بیروت بود که جنگ نیز تمام شد،
اسداهلل  تحصیالت از بیروت به پاریس بروم. دنبال کردن جهتداشتم 

به بیروت آمد. از دیدنش خیلی  اداری مجددا   یمیرزا برای ماموریت
 :را ازش میپرسیدم مملکتم. آخرین اخبار خانواده و بود خوش و خرم
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به ... میخواستم سری شدهخیلی دلم برای همه تنگ  ،عمو اسداهلل -
... بعد از آنکه کمی را ندارمموقعیتش االن اما واقعا   بزنمتهران 

 .مآیتهران مبه گیر شدم، حتما یک سفر  در پاریس جا

هنوز مثل  کشور اوضاع... نباشبازگشت  بفکربنظرم فعال   برعکس، -
 آن قدیمها نیست... 

 .هم شدوچطور؟ ... جنگ که تم -

که بدیعی هر چیز نی ونمید همگم شده؟... وتمجنگ  کجا ،مومنت -
مملکت ما ه تا ب هکشبطول چند سال باید  ،و میسازند شهاختراع می

به ایران نرسیده و متفقین فعال  پایان جنگه... االن حکایت  ه؟...برس
تهران ه ب هاگ... تو هم و انگار قصد رفتن ندارند جا خوش کردند

 دلواپسبیخود  ...سالمتندنجا همه آ ،هآشفته میش فکرت یائیب
 باش.ن

رمهارت خان و زنش بعد از آنکه سردا از ،عمو اسداهللراستی  -
 رفتند خبر ندارید؟

، انگار جان ناپلئونت دائیخوب شد یادم انداختی... خدا بیامرز  -
آن سردار مهارت خان  هر کسی اشتباه میکرد، دربارة در مورد
 .بود ه بود که جاسوسدرست حدس زد ،هندی

 ؟یعنی واقعا  جاسوس بود -

باورت جاسوس آلمانها...  البتهآنهم چه جاسوسی...  ،جاسوس -
که خیلی مورد اعتماد انگلیسا بود و ارتباطات  ئیاز آنجا ،هنمیش
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د... دارا به آلمانیها مین وشراپورت ،با آنها داشت عمیقیتجاری 
 و بردند. دستگیرش کردند ، بیچاره رااهانگلیس هم پیش چند ماه

که شوهرش  اصال  از اول خبر داشتزنش را چکار کردند؟...  -
 ؟آلمانهاستجاسوس 

که زود عذر  ای کردکار عاقالنهآقاجانت  اماواهلل ازش بیخبرم...  -
  .هشبساز وگرنه ممکن بود براش دردسر ...هندی را خواستسردار 

عمو اسداهلل، شنیدم که آقاجان ایندفعه خانه را بیک زن مطلقه اجاره  -
 .. نکنه ایندفعه هم به اصرار شما بوده؟داده.

... هدارمجرم سابقهکه مطلقه انگار زن  ئیمنت، یکطوری میگومو -
  .یه محترمخوب و خانم بسیار هم ن ومستاجر جدیدت برعکس،

 ...؟همیشه ن خانمهای محترمی که شماواز هم -

 :برید، حرفم را از کوره دررفتدر حالی که اسداهلل میرزا 

دلخور  نکن که همخواهش میکنم حتی فکرش مومنت...  ،مومنت -
 .ازت حسابی میشم

با من تلخی قبال  عصبانیت اسداهلل میرزا را دیده بودم اما هرگز 
. کمی جا خوردم و مقداری هم خجالت کشیدم. اسداهلل میرزا نکرده بود

برلب گذاشت و  و درآورد یسیگارو از درونش  قوطیجیبش یک از 
ای بسکوت گذشت. در همان حالی که سیگارش روشنش کرد. چند لحظه

 گفت: ،میکشید را

 کجاست؟ را بلدیر س.. سنگ.هرسآن زن بخت برگشته، اهل سنگ -
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 :جواب دادخودش و 

نی و... و البد سمنان هم نمیدهاطراف سمنانبلد نیستی، سنگسر  -
 کجاست؟

 عمو اسداهلل. هباش نزدیکهای دامغانگمان کنم  -

نبود  کبدن ووضع زندگیش... آنها هن اطرافوتقریبا هم ،آفرین -
شوهر بر اثر دست برقضا،  ش،بعد بود که عالی اولشیعنی 
را زن جوان  کردندسعی اقوام شوهر، ... شدای مرحوم سانحه

 . دربیادبرادرِ شوهر خودش  عقدبه  مجبورش کنند

 عمو اسداهلل؟ هچیزی شدنی همچه همگ -

 ،همانعی ندار شرعا  کهعقد با برادر شوهر بعد از فوت شوهر؟...  -
زن بعد از چهار پنج ماه میتونه با برادر شوهر سابقش ازدواج 

 .هن مرسوموعرفا  هم بین خودش کنه...

 ؟هبا برادر شوهرش ازدواج کن رضایت داد کهباالخره  -

 حصرش کردند و ه، در خانهبار نمیر دیدند که زیر وقتی اما ...نه -
 ... هبگباالجبار له را عبتا  که جائی برهاجازه ندادند 

 چرا؟ ه؟... آخهمیشهم  ضرب و زور با همگ -

 !نم؟وچه میدتعصبات... آداب و رسوم...  -

 من که خیلی احساساتی شده بودم، با هیجان گفتم:

 !ازدواج اجباری که شرعا  هم درست نیست ه عمو اسداهلل...آخ -
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بهر س کنند؟... وحبمخانه  را در بینوازن  من گفتم همومنت، مگ -
طفل  که موفق شد ترفندی یکو نهایتا  با  مقاومت کردتقدیر، زن 

  ...هنو از مهلکه فرار ک هارنوزادش را برد

 یعنی بعدا  پیداش نکردند؟ -

و در  هاقوامش قطع کلارتباطش با که  هنزدیک هجده سالاالن نه،  -
پسرش  ،دشکه  کندنینو... تک و تنها با هر جهتهران زندگی میکن

االن  هپسر ن کنموگم و چیزی براش کم نگذاشت... را بزرگ کرد
و  دود چراغ خورده... خیلی هم بچة هتصدیق دوازهمش را گرفت

 .هدرس طب بخونکه  هقصد داراسمش مرتضی است و .. .همودبی

از چیز صحبت کردیم. من و اسداهلل میرزا تا دیرهنگام دربارة همه
از اینکه میخواهم در رشتة حقوق  و برای خود متصور بودم که ایآینده

 :گفت. اسداهلل میرزا برایش گفتم تحصیل کنم

 ؟همیش یحقوق بخونی بعدش چ ه، اگعموجانآفرین  -

 شم.بم بعدش میتونم حقوقدان شمی هباالخره عمواسداهلل، لیسانس -

 ؟های برات دارحقوقدان بودن چه فائده نفهمیدم که -

 نیست؟من  مناسبکه  هن اینومنظورتیعنی  -

 البد؟... هاش چیمومنت، حرف تو دهنم نگذار... فقط پرسیدم فائده -
 بهش فکر کردی که این تصمیم را گرفتی.
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راستش عمواسداهلل، اینکه بتونم حقوقدان یا وکیل بشم خیلی  -
چیزهایی یاد میگیرم که  اینکه ، ضمندوست دارمخیلی ... هعالی

 .هخورمیبدردم 

که قبلش بیشتر تحقیق کنی  هباباجان... اما بهتر ههمینطور یحتمل -
؟... چه هن چطوروکارهائی میکنند؟... زندگیشه چ بعینهکه وکال 

نی واینها را ند هاگ... ندارند؟چیزهایی چیزهائی دارند و چه 
 ؟هخورمیبدردت  چطور

خیلی سعی کردم جلوی هیجانم را بگیرم تا حرفهای اسداهلل میرزا 
 گفتم: تاملبالتمام شود. بعدش 

که  یهبهترین کارو حقوق  وکالتخیلی تحقیق کردم... که من  -
 میتونم بکنم.

نتونی خود چراغ را ببینی،  ه، فقط مراقب باش که اگبحثی نیست -
 بینی.با چراغ هم جایی را نمی

شاید بعدها فهمیدم من از بچگی خیلی اهل درس و مشق نبودم، 
تحصیل بفرانسه بروم این بود که  ادامةدلیل اینکه میخواستم برای 

بیشتر بچشم بیاید و اندکی پوری  که از لیسانسای بگیرم تصدیقنامه
 .یابد، تسکین پوری م در رقابت باشکست آالم
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را دنبال حقوق  ةدر رشتتحصیالتم  تاپس از بیروت به پاریس رفتم 
م در در هتل اقامت داشتم تا محل اقامت را چند شبیابتدائا  . نمایم

 گرددکه نباید نام هتل موجب سوء تفاهم دانشگاه مشخص شود. هرچند 
باصطالح های توپخانه و ناصریه از آن زیرا بگمانم بدترین مسافرخانه

تمیزتر و بهتر بودند. یکبار که نزد متصدی هتل از  پاریس، هتل
لحنی غضبناک رخت خواب کثیف و بد بوی اتاقم شکایت کردم، با 

 پول اجارة هتل منچون و « ؟کالریج استمگر اینجا هتل »پاسخ داد که 
 اجبارا  سکوت کردم. را نداشتم. یمطلوب

. ردتحصیل و زندگی در پاریس مشکالت خاص خودش را دا
آنها درضمن، . دنکنرفتار  نگیهامطابق آداب فرمخصوصا  اگر کسی 

 اشدنب ئیای کسی که اروپابر و این ندوبا خارجیها دوست میش سختیب
. استعجیب و غیرمنصفانه  نیز شانرفاقت آداب. ائدنیز مینم دشوارتر

دیگرش را نیز  رفقایاز اکیپی  مجبوری یبشواگر با کسی دوست 
آور الزام مقرراتی دوستانه بین خودشان هاییا جمع ی. اکیپتحمل کن

بایکوت جمع دوستان طرد و از  دکنکسی رعایت ن . چنانچهرنددا
 د.ومیش

نگاری بود. در ایران بیشتر از طریق نامه آشنایانارتباطم با اقوام و 
دوران  انیکی از همشاگردی ،1327میالدی یا همان  1948سال 

و  میشدکه دقیقا  مربوط به دهم فروردین  تاددبیرستان برایم کاغذ فرس
مدتیست در آبادان کار و زندگی میکنیم و پسرم همین »نوشته بود 

آدم با دیدن  چندین خط توضیح داده بود که  و« امروز بدنیا آمده است
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 آن دانستن از. اگرچه چقدر حس خوبی پیدا میکندتولد فرزندش 
بفکر افتادم که شاید بیست شدم ولکین و مسرور بسیار خوشحال  موضوع

 برای عزب بودن باشد.  باالئیواقعا  سن و یک سالگی، 

ان هندی به نام یکیشکه  ه بودممن دوستانی در پاریس پیدا کرد
بنام  . خصوصا  دو دوست خوببودند ایرانی بانجیت و بقیه همگی

د نمانند من حقوق میخواه و استدو سال از من کوچکتر  که روح انگیز
آنزمان طبابت  بود وو اهل فراهان بزرگتر از من دو سال  اهللحبیبو 

 یفراهان خانیمحمدتق رزایمو ادعا میکرد که از عموزادگان  میخواند
  .صدا میکردیمحبیب باختصار او را ما  است.

 سنتی بنام یوگا خوار یا وجتارین و اهل انجام ورزشیگیاهبانجیت 
 هایآن ورزش عالوه بر تحرکات جسمانی، جنبه اعتقاد داشتبود که 

آموخته  د. من نیز برخی از حرکات سادة یوگا را ازشروحی نیز دار
. همان موقع اشندرم مفید بافکابرای آرامش نظرم رسید ببودم که 
 یتالشکه هر دفعه خوار شوم اما سعی کردم همانند بانجیت گیاه بدفعات
نه  سابق بازمیگشتم. قواعدبه  ورد وای بیشتر دوام نیاچند هفتهکردم، 
برایم  نباتی بکلغذاهای  تدارکبلکه  ،عشق فراوان به گوشت بدلیل

توضیح همیشه که  موثر بودحرفهای حبیب نیز  ضمن اینکه .آسان نبود
حبیب شدیدا  . مضر استخواری صرف، برای سالمتی میداد گیاه

هستند با  میمونهائیاصل  در انسانها ای بود که میگفتطرفدار نظریه
 .یچیزخوارهمهرژیم 
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کرد که میبارها بمن توصیه  انگیزدر مورد روححبیب همچنین 
 :یتر برسانمجدّ  ایبمرحله وا بارا  امارتباط و دوستی

میل هم بتو بی روح انگیز؟...  هچرا حرف حساب بخرجت نمیر -
که  هانگار که با زبان بیزبانی میگ ...هاز دور داد میزناصال   نیست و
 .هاز تو بیعرضه آبی گرم نمیش... اما بمن پیشنهاد بدهبیا و 

 صمیمی هستیم اماخیلی و  هدختر خوبی اوگفتم...  چندبارمن که  -
 ... نیست فکر میکنیکه  اونطور موضوع

افکار بفکر لیلی هستی... همین  ، چون هنوزهچه مرگتتو نم ومید   -
 را ازت گرفته. اندیگرتوان فکر کردن بپوچ، 

اشق کسی حتی فردا روزی مجددا  ع ه، اگحبیبشاید... اما  ،شاید -
 نیست. روح انگیزاو بشم، مطمئنم که 

داری بقول فراهانیها ... !ن مهمالت همیشگیوباز هم -
م عشق و صمیمیت براتفاوت  ةدربارتا حاال ی.. صد بار پلوچونمی

 ...دادیتوضیح 

دختری زیبا و مهربان بود اما اوال  که آنزمان  روح انگیزباوجودیکه 
ینی بار عشق از دست رفته را بردوشم حس مینمودم و ثانیا  هنوز سنگ

نسبت  که بود بحدی شدید انگیزروحبا یت احساس صمیمو مهمتر اینکه 
و همین  بذهنم خطور کند ینظر دیگربیشتر حس برادری داشتم تا  باو

. تازه دیگری ببینم را بچشم روح انگیزکه نتوانم  افی بودکدو دلیل 
و  نخواهدیحتمل  انگیزروح، ماگر خودم هم بخواهفکر میکردم که 

 . رضایت ندهد
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 1950شمسی یا  1329سال یکی از آن روزهای تابستانی 
و  روح انگیزاز معمول بود همراه گرمتر که هوا نیز کمی میالدی، 
بانی پیدا کردیم و سایه رفتیم وبرای تفرج در حاشیه رود سن  حبیب

عادت مألوف بر »و بقول سعدی نشستیم و اوقاتی بخوشی میگذراندیم 
مقدمه بال حبیبآمد که از هر دری سخنی بمیان می« و طریق معروف

 گفت:

 چکار کنی؟ یالتحصیلاز فارغ پسمیخواهی  تو ...روح انگیز -

 ؟هبعد از لیسانس منظورت -

به تهران نی یا وفرنگ میمهمینجا در یا بله... بعدش ادامه میدی  -
 برمیگردی؟

 نگاهی بمن کرد و سپس گفت: روح انگیز

 نم... هنوز مطمئن نیستم چکار کنم.ونمید -

 چیه؟در زندگی هدفت و آرمانت  -

 خیلی به این چیزها فکر نکردم.چون ... !نم حبیب؟ومیدهمن چ -

ساخته...  ی برای خودش کاخ آرزوئی از طالچاخان نکن، هر کس -
 ی طالئیت چیه؟آرزومراد و تو 

  ه... یعنی روح همدیگهنم... شاید ازدواج با کسی که مرا بفهمونمید -
 را بخوبی درک کنیم.
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ش برقی زد و ازم مچش ،که انگار منتظر همین پاسخ بود حبیب
 پرسید:

 کاخ تو چیه؟تو چطور؟...  -

از دادن ید. سعی کردم میآسراغ من بمیدانستم که بعدش از ابتدا 
 :شفاف طفره بروم پاسخی روشن و

 !آیندهبه  هچکار کنم چه برس نم برای شاموحتی نمید؟ ... من -

و و آرزوئی نداشته باشی  هیچ هدف همیش هپسر... مگ بیخیال -
 نی؟وانگار و الابالی وقت بگذرول یهمینطور

 پیش.... ی قرارهنم چوهدف که نیستم... اما واقعا  نمید بی -

 پرسید: تمام کنم،را  امجمله بدون آنکه منتظر شود حبیب

 .؟... به ما بگو... جان من؟... زود باش بگوهپس هدفت چی -

 م. نغرق ک 1«سن»در همین از دست تو، خودم را  واهلل شاید بخوام -

 آمیزی گفت:حبیب با لحن شیطنت

 
ممنوع  1923ای که از میان پاریس میگذرد. شنا کردن در آن رودخانه از سال سن: رودخانه 1

 میباشد.است و مشمول جریمه 
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دت را خو هاگبنظرم ... دات میکننجریمه، پرینمیتونی ب اینجا که -
هم  یشانس نجات ،هیچ هندار که جریمهغرق کنی  1«مارن»در 

 .هتخود نوباب دند انگار که اصال   و نداری

شوخیهای نتیجة در اغلبانگیز که اما روح من تظاهر بخنده کردم.
 ای درهم کشید و گفت:بیمزة حبیب میخندید، ایندفعه چهره

 ... حبیب از این حرفها نزن.هخدا نکن -

 سپس رو بمن کرد و گفت:

 ؟هات چیبرنامهالتحصیلی جدی بعد از فارغ -

 انگیز را نداد. گفتم:نمیشد پاسخ روح

التحصیل شدن میخوام نی... بعد از فارغومید ت... خودمن که -
 ...ه.. آخ... شاید خواستم وکیل عدلیه بشم.تهران برگردم

 حبیب ناگهان خندة صداداری کرد و میان حرفم آمد:

شد که  ی... پس چوکیل الوکال تصمیم بمراجعت دارند؟ جنابپس  -
 ؟هتمدنمیگفتی پاریس قلب 

 اشبدون اعتنا به نیت واقعیاما بود  حبیبشیطنت  حواسم به
 توضیح دادم:

 
 ای در فرانسه که از حومه پاریس میگذرد.مارن: رودخانه 1
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 امریهر  و تقریبا   هارزشمند وکیل بودن چقدر اینجا یدبله... ببین -
ناگزیر  اما ،هنوز اینطوری نیست مملکت ما... هکنمحقق میوکیل  را

چقدر برای امثال  آنجا ،بکنید. فکرش را ..هپیش میگیررا  راههمین 
مطمئنم که من  ،هلع؟ ... بمهیاستپیشرفت  و فرصت من موقعیت

  .میشم آنهم در تهرانوکیل 

 دقائقیمیکردند. من که تا  بمن نگاهانگیز با تعجب حبیب و روح
کار  چه که درآینده نداشتم روشنی ایدةهیچ اطمینان و پیش هنوز 

با حرفم را پس وکالت صحبت میکنم.  صصوخدر  ،صراحتب االن ،کنم
 تصحیح کردم:دستپاچگی 

راستش هنوز  خدا را چه دیدید؟...  نه... هست که هم ممکنالبته... -
 .که چکار کنم مطمئن نیستم

چشم بصورت من ساکت شدیم و حبیب در حالی که  ایدقیقههمه 
 گفت: نمیزد ی هم پلکبود و  دوخته

هم میتونی در  حاالکنی؟ همین  التحصیلی صبراصال  چرا تا فارغ -
 !ن خودمیواش نباش، مهمنگران جریمه رودخانه بپری...

 بود، لبخندو مبهوت تا آن لحظه ساکت  او نیز که روح انگیز
 زد و گفت: بیرمقی
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اش در مورد وکالت ایده ،نه اتفاقا  حبیب این حرفها را نزن...  -
شاید یک وکیل خانم  ،باید به این موضوع فکر کنممنهم ... هخوب

 .. مخصوصا  در ایران..هخوربنسوان  ةجامع دردحتی بیشتر ب

 انگیزروححرف  در ادامة تا بناگوش بازشد و سپس حبیبنیش 
 :گفت

رجال هر دو جامعة اینطوری  ...ههم فکر بکریشراکت  لازدمومابله  -
جناب وکیل و  دارم مجسم میکنم،.. .خواهید داشتو نسوان را 

 !چه شاعرانه... بانو

که میخواستم  برم داشت یحس تنفر حبیبلوس حرفهای از این 
شب  بود.ناما متاسفانه آنجا کاری ازم ساخته  محکم توی مالجش بزنم
 پیشنهادو  لند شومجا باز  شد که ایبهانهو  در حال فرارسیدن بود

طبق معمول همیشه مسیرمان طوری بود  .بدهم مان راقامتگاهاببازگشت 
 انگیزروحجدا میشد و چند دقیقه راه را با باید  در اواخر راه حبیبکه 

بیدرنگ ، حبیباز بمحض خداحافظی  او .میپیمودیم هدو نفربصورت 
 با توپ پری، بحث را شروع کرد: و

نگران  و بهم ریختیکرد، انگار تو خیلی  شوخی حبیبوقتی که  -
 بود؟ ی... نگرانیت از چشدی؟

من فقط حرصم از حرفهای ؟... هچه حرفی ؟... اینیمن؟... نگران -
 درآمده بود. حبیبو و شوخیهای خرکی بیمزه 

 ؟مثال  کدام حرفها نظیر -
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 ... ا همین که سعی میکرد مرتب -

موجب  ممکن بودرا تمام میکردم  سخنممانده بودم که چه بگویم، اگر 
دهم ای شرح کردم منظورم را بگونه تالشپس . شودانگیز روح رنجش

 .گرددکدورت نبه  منجرتا 

من  ...هتب نکرده هذیان میگ ،حبیب؟... ببین خودت که واردی -
 نداشتم. درین ماجرا دخالتیاصال  که 

 حبیب که چرت و پرتیانگار خیلی معذب شدی؟... هر تو هم که  -
که ازم فراری  هاما تو بنظر میرس ...گفت برای خودش ،گفت

 هستی...

... چرا؟... چرا باید ازت فرار ؟هفیمن؟... من؟... نه... این چه حر -
 امی.ه؟ تو یکی از بهترین دوستکنم

 ؟نه بیشتر اتمهپس فقط یکی از بهترین دوست -

انگیز... باید تا حاال متوجه شده باشی که تو را مثل یک ببین روح -
 ...نگاهخواهر 

 :جواب دادبا تندی و  برید سریعا  حرفم را 

 بشنوم. بیشتری نمیخوام چیز ،ه دیگهبس -

دم نمو تالشآنشب و با ناراحتی ازم جدا شد و راه خود را رفت.
انگیز و دالیلم را روی کاغذی بنویسم و بدست روح اتتمام احساس
. اما همین که چند نمایدمنطقم را درک  بخواند وسرحوصله برسانم بلکه 
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قلم  را ر چه نوشته بودمآمد و هاز خودم بدم میمینوشتم،  یسطر
. و باز بهمین منوال بود مینوشتم ا مجددبعد از چند دقیقه میگرفتم و 

و  نداردده ئفا ،یا بنویسمبگویم  توجیه حرفم درمیدانستم که هرچه 
. من باعث واخوردگی و بودزلیخا گفتن و لیلی شنیدن  کماکان

 م،بودس روزی که در پاری واپسینتا  انگیزروح .اش شدمدلخوری
 بق نشد.مثل ساهرگز 

که حتی  مینمود یغم عشق شکست خوردة من به لیلی، چنان سنگین
را ازم  ا توان و حتی شهامت عاشق شدنتنههن، قریب یکدههپس از 
و اگر جز این بود  نداشتمباحوال دیگران  توجهیبلکه  .میکردسلب 

انگیز بخرج از روح ئیاصرار و پافشاری بیشتری در دلجو بعید نبود که
  سالها دوستی باین شکل و کیفیت بسرانجام برسد.میدادم. حقش نبود 
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 ، وطنسومفصل 

در حالیکه همچنان آوار عشق ناکامم را  1330ز سال ئیاوایل پا
اوضاع بود.  رخ داده مختلفی وقایع بدوش میکشیدم به تهران برگشتم.
درگیری در و رونق و جنگ بی هاکشور هنوز نابسامان و کسب و کار

 ةگذر عمر را میتوانستم در چهرکشور بطور کامل از میان نرفته بود.  
 همه ببینم. 

 آن ،تر از منکه خیلی آساندر این میان از لیلی شروع میکنم 
البته مدتی طول کشیده بود تا زندگی . ناکامی را تحمل کرده بود

کتر ناصرالحکما به د ةمشترک او با پوری شروع شود. ظاهرا معالج
 داشتسه دختر  او کندی پیشرفت کرده بود. ولی وقتی من برگشتم

 با رونوشت برابرهمه ، ندش نداشتکه متاسفانه اندک شباهتی به خود
 جان سرهنگ که در درجةدائیلیلی و پوری با  اصل پوری بودند.

کردند و اینها آخرین سرگردی بازنشسته شده بود در باغ زندگی می
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دیگر ساکنین حتی آقاجان و مادرم  نان قسمت باقیمانده باغ بودند.اکس
 از آنجا رفته بودند.

 عالیرتبگاناز ترفیع گرفته بود و بواسطه تحصیالتش گویا  پوری
رفت  ،ختصاصی به ادارها رانندةو  اتومبیلو با محسوب میشد  ئیدارا

بنظر میرسید تر الغری قدیم نبود و اندکی چاقهدیگر ب . اوو آمد داشت
هنوز هم کراواتهای  لیکند میآماندام و صورت درازش کمتر بچشم  و

 .فش میکردو هنگام صحبت، فش انداختبدرنگ بگردن می

از پس  میخواست کهبرادر کوچکتر لیلی هفده سالش بود و  سامی
متوسطه به مدرسة صاحب منصبی یا بقول امروزیها  تحصیالتاتمام 

اصرار  و البته و با دیدن من بسیار خوشحال شدادانشکدة افسری برود. 
بمنظور استقبال از دکتر مصدق مقابل  اوداشت که همراه با  ی نیزفراوان

دشمنی و نفرت از  سامیبرویم.  پارلمان یا همان عمارت بهارستان
اتفاقا  روابط ایران  .ارث برده بوده جان ناپلئون بانگلیسها را از دائی

گمان کنم و تیره بود در آن زمان، دلیل ملی شدن نفت و انگلستان به
دکتر مصدق یا  بود.شده مصدق طرفدار تمام و کمال  ،عللن اهم که به
السلطنه اگرچه نسبت دوری نیز با ما داشت ولیکن یادم نمیآید مصدق

 که هرگز رفت و آمد خانوادگی با وی داشته باشیم.

همه عاقبت بخیرتر بودند. آبادی و قمر گویا از اما آسپیران غیاث
آسپیران با ذکاوت و زرنگی اموال موروثی قمر را جمع و جور کرد و 

 . ه بودثروتمندی شد زمانی که من برگشتم آدم
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 1فرسخ نیمحدود  جان ناپلئون،دائیچند سال پس از فوت  آقاجان
 بزرگ نچندانای خانه، بسمت شرق تهران جان دائیدورتر از باغ 

، ساکن شدندجا همان بعد،به 1328از حدود سال خانوادة ما  و ا کردبن
رغبتی برای  چندانای جدید راه انداخت اما دواخانهبا آنکه آقاجان 
اوقاتش را بنشستن روی سکوی  و اغلب نشان نمیداد شچرخاندن

. سن و میداداختصاص  کم سکنهبسیار  ةدر آن محل جلوی سردر منزل
اش خیلی بیشتر اما چهره یشدمسال  شصت حدود آنزمان سال آقاجان

آقاجان  ،از پاریس پس از بازگشتمن  .درسیبنظر میچه که بود ز آنا
من، ابراز احساسات  با دیدنِ  او .میدیدمتر از سابق شکسته را بسیار
 و فقط گفت: ننمود چندانی

 آمدی؟ ماشااهلل برای خودت مردی شدی...  خوشبابا جان  -

ین ده سال ا در، بدیدن اسداهلل میرزا رفتم. او نرسیداز  پسیکروز 
اش از روی و تخمین سن و سال واقعی تقریبا هیچ تکانی نخورده بود

 . خدمت میکردهنوز در وزارت خارجه  و غیر ممکن بود چهره

تهدیدهای نظامی ، را تجربه مینمودای کشور اوضاع آشفته سالآن
ا و اختالفات میان موجبات نگرانیهانگلستان و تحریمهای نفتی 

دشوار دیگر بممالک  نفت فروش سیاسیون مملکت را فراهم آورده بود.
در  ئیو خرابکاریهاآشوبها نزاع و صدای اعتراضات مردم و گاهی  و

 

 کیلومتر است 24/6فرسخ: معادل  1
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شرکت  اعتراضات کارگراناعتصابات و از  ،شنیده میشدگوشه و کنار 
همگی که معموال  و دانشجویان دانشگاه و حتی محصلین متوسطه،  نفت
 زد و خوردهای خیابانیتا ، گشتمنتهی میدرگیری با قوای نظامی به

های تهدیدآمیز فدائیان توده و زحمتکشان و اعالمیهباصطالح احزاب 
را از حال عادی خارج ، وضعیت اسالم و حتی انفجار انبار مهمات ارتش

 ئیبرپا . شرایط اقتصادی و کاری نیز وضع بهتری نداشت وساخته بود
 . بسادگی میسر نبوددولتی  جاتهاستخدام در ادارولو  ،و شغلکسب 

 بند کند.  خارجهدر وزارت رام داشت که دست اصرار اسداهلل میرزا

تو هم حسابی جوان حاال که درس و دانشگاه تمام شد و  ،عموجان -
 .بیشتر بفکر خودت باشی ه کهشدی وقتش شیدیر

و از این  سانفرانسیسکود ئیبگوباز میخواهید  البدعمو اسداهلل...  -
 ...حرفها

ام زد و سپس ضربة مالئمی روی شانهای سرداد اسداهلل میرزا قهقهه
 گفت:

... اسمش هم شرم داشتی گفتناز که تو ست هقبال  خاطرم  ...!مومنت -

 ...بهت ساخته حسابی ستانآب و هوای فرنگ انگار...  !جل الخالق
 شدی. 1سورل نیژول خودت یک پا واسه ،چشم بد دور

 خواهش میکنم... عمو اسداهلل... -

 
 ژولین سورل اشاره به شخصیت اغواگر رمان فرانسوی سیاه و سرخ 1
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 :چیزی بگویمنداد  مهلتاو 

اتفاقا   ی...اما کور خوندپیشرفت کردی...  ،هنه واقعا خوبمومنت،  -
درست نیست بیشتر از این بیکار و  این بود کهمنظورم  برعکس،

 بیعار بگردی.

اما اول باید  فکر کردم.هم خودم به این موضوع  باید عرض کنم که -
 ام باشمبفکر نظام وظیفه

چندان چون اوضاع استخدامی االن  ،بهتر و البتهبله یادم نبود...  -
فرجی ، هکه اجباریت تمام میشوقتیتا امیدوارم  ی نیست. اماتعریف

 .هحاصل بش

 ؟هچطوراوضاع االن  همگ -

-اداره ، هریفرنگ ةتحصیل کردکه تو چند سال پیش، یکی مثل  تا -
شده  سخت خیلیاالن  اما ،شنددهوا میبر رو ،اراده میکردکه  ای
  ...هموش بعصا راه میر و

 خندة تلخی کردم و گفتم:

، بعد از پایان خدمت، مجبور این حساببا  میترسمعمواسداهلل،  -
... شاید هم پادوئی تو بازارچة کار کنمدر دواخانة آقاجان  شمب

 .هالسلطنه... خدا بخیر کن نایب

ن قرمز وباالخره تو هم یک تنب ،نباش مأیوسمومنت... اینقدر  -
بتونم تا آن موقع  گمان کنماما  ،قول نمیدم.. البته ی.رپیش خدا دا

  .کنموزارت خارجه بند همین در را دستت 
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 هامکان دار ...هاستخدام میکنراحتتر نشد، شنیدم که عدلیه  ر هماگ -
 .وکیل عدلیه بشم بخوامشم... یا احتماال  بجا مشغول اون

 !تو؟عدلیه؟...  وکیل -

 ؟ایرادی دارم من چه هله عمو اسداهلل مگعب -

 هیچی... اما برای اینکار زیادی خوشذاتی. -

 هوکال باید ناجنس باشند؟ اتفاقا  یک وکیل درستکار هعمو اسداهلل، مگ -
دفاع کند... یک وکیل  از حق و حقوق موکلش بدرستی هکه میتون

 که... هناجنس هرگز نمیتون

 اسداهلل میرزا بمیان حرفم آمد:

حرفی زدم که یکدفعه نطقت باز شد؟...  مومنت، من کی همچه -
 .هش باشمحرم اسرار موکل منظورم این بود که وکیل باید

 آدم رازداری هستم. کهمن  ،له عمو اسداهللعب -

وز و کلک درا روی  تچشم ئییک جاهاآنقدر رازپوش هستی که   -
 !؟ببندیهات موکل

 نم... یعنی من...ونمید ،بخ -

برای باید گاهی  نی کهوم نشده بود... میدومومنت، حرفم تم -
ن ون و ریسموآسمهفتاد رقم ، از چنگ قانون لهاتموک ئیرها
 ؟کنی

 ولی... ی،ااخالق حرفه ...مرا برای موکل بکن مباید تمام سعی -
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 !هتو سازگار باشیکی مثل با مزاج این مطمئن نیستم که من ولی...   -

؟... باالخره ه... اما چاره چیبه همین هم بارها فکر کردم عمو اسداهلل -
 م... حاال هر کجا که شد. بشباید کاری پیدا کنم و مشغول 

 اسداهلل میرزا نفسی کشید و در حالی که از جایش بلند میشد، گفت:

تا  هالبته اگ ...خواهم کردمن سعی خودم را برات  ،به هر تقدیر -
 .ندباش ز کار عزل نکردهخودم را اآنموقع 

 

 ،متوسطه تصدیقپس از  قبل از این تاریخ وسه سال  نرگس، خواهرم
مرتضی پسر ، همان سال با ش را گرفتتحصیل دنبالبرای پزشکی 

  که او نیز پزشکی میخواند. ازدواج کرد مستاجرمان

خودم را برای هنوز با مادرم و آقاجان زندگی میکردم درحالیکه من 
محل  که خوشبختانه السالح معرفی کردموظیفه یا خدمت تحتنظام 

وظیفه، مشغول  و بعنوان افسر آباد تهران بوددر عباسخدمتم 
کسانی که یک سال و ها برای لیسانسه 1اجباریدوران  بخدمت شدم.

 داشتند هجده ماه بود. تصدیق متوسطه


 

 اجباری: سربازی 1
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تعطیلی تشاشات داخلی، با اغهمراه سالی شمسی،  1331سال 
اکثر روسای  .تغییر دو نخست وزیر و سه وزیر خارجه بود، بازار

وزارت خارجه دست بعصا راه میرفتند. روابط با کشورهای خارجی 
مرخصی گرفتن و البته  را داشت شنهای خاص خودئیمبهم و باال و پا

 .از پادگان بسیار دشوار بود

 ، میرزامسعلیبود که شازده ش 1331اردیبهشت سال انم اواخر مگهب
 ةدر بیمارستان سینا یا همان مریضخان ،اسداهلل میرزابزرگ برادر 

 پادگان نبودم، را روز آن تصادفا  که . منشدبستری  ،دولتی سابق
وقتی وارد خواهرم بعیادتش رفتیم. نرگس همراه با آقاجان و مادرم و 

و در حال روی تختخواب شمسعلی میرزا را نشسته  ،اتاق بیمارها شدیم
از قبل همراه خواهر و برادر دیگرش اسداهلل میرزا . دیدیمصرف ناهار 
  .ندآنجا بود رسیدن ما

 یک خواهردو برادر و  فرزند ارشد خانواده بود و شمسعلی میرزا
 خانمماهتابانغالمعلی میرزا، بنامهای  ،از خودش داشتجوانتر  تنی
رحوم شده بود اما دو نفر م . غالمعلی میرزا سالها پیشمیرزاعلیقلیو 

 خانواده و آخرین فرزنداسداهلل عیادت آمده بودند. بآنروز  دیگر
 شمسعلی میرزا از یک مادر نبودند، لیکن روابطبا  باوجودیکه

 نزدیکتری نسبت به دیگر خواهر و برادران داشتند.

 گفت: ،علیک گرمیاز سالم و  پسآقاجان 

 ؟حضرت واال هن چطوروتحال -
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م نکمی اینجام درد میکرد که تصور میک دیروزخیلی متشکرم...  -
 .هباش معده مرض

میداد و اش را نشان زیر جناغ سینهدر حالی که صحبت میکرد، او 
 ادامه داد:

... ها بکشجاه جورکارم باین که بنا نبوداصال  شد...  حالم خوببعد  -
را بخاطر ام درد معدهرد میشدم نه ومریضخ امروز که داشتم از جلوی

این طبیبان  ...کنندای معاینهکه ... محض احتیاط آمدم آوردم
آخر  بنده ...هاز قلبکه ایراد  معتقدند ،باصطالح تحصیل کرده

به باید دردش چرا پس ... هچپ ةناحیقلب آدم در  رنفهمیدم اگ
 نه؟و... آخر این هم شد مریضخ؟هزنب  حاجز حجاب

 :گفت، استکمی عصبی شده  بود که از قرائن پیدااسداهلل میرزا که 

ه بهتردر هر صورت  ،معده فتخ یا هباشداداش... قلب  خان مومنت -
 .بفرمائیدترک  را همسیگار  که کمی بیشتر پرهیز کنید...

 نگاهی بطرفصحبتهای برادرش، هشمسعلی میرزا بدون توجه ب
 :حرف خودش گفت ةدر ادامکرد و  و مادرم آقاجان

که در عدلیه استنظاق  هزمانین وهم... از هاعصاباین مشکالت از  -
منکر این  ،عالم اطباءتمام .. .حرص و جوش میخوردممیکردم و 

 .هاز اعصاب معدهو درد زخم منشاء که  واقعیت نیستند

 :داد جوابمادرم 
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 طبیبهاحرف شما را بخدا شازده...  هشفا بد ان شاءاهلل که خدا بشما -
تا زودتر  ناستفاده کنی ،دادن و دوا «هسنخ» هو اگ نرا گوش کنی

 .ن خوب بشهوحالت

قلب مرض ... من کامال در سالمتمباید خدمت شما عرض کنم که  -
که بنده  هچیزی ،عالمتی ،ضعفی، دردی باالخره موکول به داشتن

 بنده ،... عرض کردم که صبح خودم با پای خودم مراجعه کردمندارم
 ندارم.هم  را شدن یو بسترمریضخانه اصال االن آمادگی 

مدارا  طبیبها با ،نمدیاون تا اینجا وخودت ،حاال که خدا را شکر -
 .هباشما راحت  ةن و هموخیال خودت تا کنین

 :جواب دادشمسعلی میرزا با بیحوصلگی 

دیروز  بنده... هباش راحتراحتِ ... خیال بقیه هم هراحت بنده خیال -
 ةدفعکردم که آمدم...  هم اشتباه ... اصال  ام درد میکردمعده ،صبح
خوب  زنجبیل نخودنیم عرق نعنا و یکی دو پیمانهخودم با  ،هدیگ
 .میشم

 و سپس به اسداهلل میرزا نگاه کرد:

مرخص  قصد داریماعالم کن که ما  نهومریضخداداش برو به ریاست  -
 .. بگو اصال  غلط کردیم..بشیم

کنند،  یداپ دادنپیش از آنکه اسداهلل میرزا و بقیه فرصت پاسخ
خانم جان سرهنگ همراه با پوری وارد اتاق شدند.  دائیناگهان 
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ازمان خواست  ،دن اتاقبوشلوغ  علتپرستاری نیز همزمان رسید که ب
موقتا  و اسداهلل میرزا . من همراه با آقاجان را خلوت کنیم که اتاق بیمار

سرهنگ را میشنیدم که در پاسخ جانی دائصدای . رفتیم سرسرابه 
 بمادرم گفت:

 بیاد... شهرزاد کمی ناخوش بود. نتونستلیلی  -

  اش یا همان دختر سوم لیلی بود.منظورش از شهرزاد، نوه

 فش کنان میگفت:صدای پوری را میشنیدم که فش

 ندون پروشهرزاد دیشب تا صبح ماشااهلل خواب را از چشمهام -
 .پدرسوخته

میرزا را سعلیتوانست شم ،جان سرهنگ درنهایتدائیخوشبختانه 
 در مریضخانه بماند.را د که حداقل یک شب نمایمتقاعد 

قابل میرزا برادر بزرگ اسداهلل میرزا، اختالف سنی شمسعلی
از دو  هک باین دلیلبا اسداهلل میرزا داشت،  (سال سی ا  حدود) توجهی

 حال دلواپسکه میرزا اسداهللطفلی و  تفرزندی نداش اومادر بودند. 
های و صحبت با پزشکان از پله اوبرای پیگیری کار  و بود برادرش
ترش بزرگدر حالی که برادر و خواهر  دویدباال و پایین می مریضخانه

 . من سعی میکردم در آن شرایط کمکنیامدند هم اصال  از اتاق بیرون
 در اولین موقعیت که توانستم با او صحبت کنم، پرسیدم:م. باش حالش
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خانوادگی  هایبندرت در جمعرا ن ووخواهرتبرادر  عمو اسداهلل،  -
 ؟همیرزا چطورشازده شمسعلی و با شما نومیبینیم، روابطش

 داد: جواب گیبیحوصلبا 

 !از برادر دور نم؟... سگ در حضور بهوچه مید -

 افتاد و گفت:مریضخانه یکی از پزشکان هسپس چشمش ب

با این آقای  فعال  من تو برو کهپیداش کردم... باالخره مومنت،  -
 دکتر کار دارم.

رئیس  بعدا  فهمیدم کهخیز برداشت آن پزشک  طرفاسداهلل میرزا ب
. او پس از سالم و احوال میباشدنامی  و پزشک صاحببخش جراحی 

بمن اشاره کرد که بروم و خودش همراه آن پزشک، قدمزنان  ،پرسی
 ازم فاصله گرفتند.

حدود یک ربع ساعت بعد،  من ناگزیر نزد آقاجان و مادرم برگشتم.
 اسداهلل میرزا نیز آمد و به آقاجان گفت:

 که ندمعتقدصحبت کردم. ایشان رئیس بخش جراحی با  االنمن  -
متاسفانه امکانات و  ...باید عمل بشه شمسعلی داداشقلب 

تا سال آینده  هممکنکه  گفت... ندندار مملکتدر فعال  تجهیزاتش را 
در حال حاضر اما  .مل قلب انجام بدیمعنه وبتونیم در همین مریضخ

 ه... پیشنهاد دکتر اینپر مخاطره استخیلی  هم صبر کردننه... 
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م... فرمودند حتی همین پاریس ببره که اخوی را برای عمل ب
 .هبهتر بشهاینکار انجام  هاگامروز 

آنزمان عمل قلب در ایران انجام نمیشد، نه تجهیزات پزشکی 
شهامت چنین کار  پیدا میشد که جراحیدکتر مناسبی موجود بود و نه 

اسداهلل ه بتعجب م نگاهی آقاجان با .ه باشدرا داشت خطرناکیحساس و 
 گفت:میرزا 

گران ن حد ن تا اینودور از جن وحالش هاگپاریس؟... فرمودید  -
... هبصالح نباش همن وشحرکت دادنحتی  هممکن ،است کننده

 ؟هچی میرزاشازده شمسعلی وانگهی نظر خود

 بلکه... نکه زیر بار نر میترسمنگفتم...  داداشبه  من هنوز چیزی -
 .کنید اشراضیشما یا آقای سرهنگ 

 هاش را باال انداخت و گفت:آقاجان شانه

عمل جراحی هم خود شاید  م اینه کهتصور بندهحضرت واال، واهلل  -
با گیری پیش از هرگونه تصمیم هبهترکه گمان کنم  ...هخطرناک باش

، خدا که نیست طبیب.. این .دئیبفرمادیگری هم مشورت  اطباء
 .هاشتباه کنممکنه 

بهترین از ن وتا آنجا که تحقیق کردم، ایش من البتهمومنت...  -
 هپزشکان دیگ نظر... متینشما هم  فرمایشاما  باشند،ایران  جراحان

 ...هکن راهیهمداداش شمسعلی خود که بشرطی . فقط مپرسمیهم  را
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 کهبا اخوی صحبت کنید  و دئیبفرما یلطف شماخواهش میکنم که 
 .بشهاز خر شیطان پیاده 

 آقاجان گفت:

  م را میکنم.و تالش تمام سعی بنده ...بسیار خب حضرت واال -

خصوصا  اینکه اسداهلل میرزا به پاریس، بحث سفر احتمالی شمسعلی
پاریس بهبخواهم داداش را  ممکن است تا»میرزا نیز یکبار ازم پرسید 

تمام و « ؟ئیآیا تو هم با من میآ ،شده باشدتو تمام  1، اجباریببرم
-خاطرات دورانی که در پاریس بودم را زنده کرد. عالقه ،ماجراهااین 

او را با آن رفتارهای من در مقابل، انگیز بمن داشت و ای که روح
 بچگانه از خودم رنجاندم. 

م ردانگیز احساس گناه میکدر خصوص روح ،اعتراف کنم صادقانهاگر 
م. میخواستم تحمل بودیکطرفه  ةآن عشق و عالق بانیچرا که خودم 

بروز  ئیتعمدا  رفتارهالذا . نمایمرا آسانتر  «لیلی عشقِ»شکست 
و داشته باشد  دنبالانگیز را بروح ةمیدادم که جلب توجه و عالق

هم انگیز عاشقم است و من چشم باز کردم و دیدم که روح ،درنهایت
سنگینی ای شدید در دلم مهر و عالقه .بنحوی متفاوت لیکن ،عاشق او
که در  شتندا ئیهااما بنوعی دیگر که هیچ شباهتی بعشق مینمود،

 

 اجباری: سربازی 1
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، یا خودم دیگر شنیده باشم پسران از زبانیا ام خواندهعاشقانه  رمانهای
سر  سوی من چیزی از بساکن، اگر ابتدامطمئنم  قبال  تجربه کرده باشم.
 بعید نبودخورد. میرقم  متفاوت بحویانگیز نیز نمیزد، داستان روح
نسبت  ،میکردم اسحسا شکه اتفاقا  اوایل کند برقراربا حبیب ارتباط 

 نباشد. عالقهباو بی

تماس بگیرم  انگیزروحبا  بهر طریق ممکن،که  گذشت خاطرماز بارها 
افتاد آن اواخر چقدر زمانی که یادم میبنویسم اما  کاغذی ،یا حداقل

 .منصرف میشدمازم دلگیر و دلسرد شده بود، 

چه حسی پیدا  هبجاش بد و بیراه بگ ه؟... اگیچ هپاسخت را ند هاگ -
پس  ،هدر حال حاضر داشته باشعشق جدیدی  آمدیم ومیکنی؟... 

جهنم، به اصال  خودت چطور؟...  هتحقیر بخند ةتو با دیده ب هاگ
چرا میخواهی زخمی کهنه را باز کنی؟... شاید او تا االن فراموشت 

 ؟کنیتازه زخمش را  چرا میخواهی ، کرده

یا  کاغذنوشتن  به که نظرمباعث میشد را بخودم میگفتم و  هااین
 .دوش عوض ،تماسی گونههرایجاد 

 

پس از پایان دوران خدمت نظام وظیفه، اسداهلل میرزا پیشنهاد داد 
. گرددکه تالش کند تا شرایط استخدام من در وزارت خارجه مهیا 

در  ،همان سالنهایتا  در و  رفتمپیشنهاد اسداهلل میرزا را جدی گ
شدم. هرچند کمکهای او خیلی موثر واقع  کاروزارت خارجه مشغول ب
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لیسانس،  ةقنامیتصد باوجودو  دورة کارآموزیپس از طی شد. اما 
 استخدام شدم.، با نازلترین رتبة ممکن بعنوان کارمند اداری

 تسلطی که بزبانهای فرانسه و عربیبسبب تحصیالتم و  ةمن بواسط
مطرح میشدم اما  به نیکی مئنزد روسا، نگارش خوبم بدلیل و داشتم

در وزارتخانه، مزایای خبری از ترفیع رسمی نبود. اگرچه هر ترفیعی 
ارمغان اختیارات بیشتری برایمان به ولیکنمادی خود را بهمراه داشت 

، مدیرکل و 1نسولکآورد. مستخدمین وزارت خارجه، ولو سرنمی
 مجالس زینت رایای نبودند و بیشتر بکاره اصلدر حتی وزیرخارجه، 

 حوزة ترین دستورات و تصمیمات درساده حضور داشتند. درحالیکه
 صادر میشد. خاصیسیاست خارجه همیشه از ناحیة اشخاص و مقامات 

در برادر لیلی  سامیبود که  مهرماهروزی از روزهای اواسط 
بود که او  ازین قرارژاندارمری جاجرود بازداشت شده بود. ماجرا 

همراه دوستانش باطراف جاجرود برای تفریح و ماهیگیری رفته بودند. 
ر انگلیسی نزدیک آبشار در حال خوشگذرانی چند مستشا همانجا
و اگر آنها درگیری لفظی پیدا کرد  2با مصدر سامی، و بودند

ژاندارمری همان لحظه سر نمیرسید، ممکن بود که کارشان به زد و 
 بکشد. واقعی خورد 

 
 سرکنسول: سفیر ارشد 1
 مصدر: محافظ 2
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جهت آزادی جان سرهنگ دائی و بود اسداهلل میرزا بناآن روز 
 برادرش دلواپسلیلی که بسیار  و ندبه ژاندارمری جاجرود برو سامی
باو جان سرهنگ اما دائی کندشان یداشت که همراهفراوان اصرار  بود

جان بروم، دائی با ایشانخواست که ازم اجازه نداد. سپس اسداهلل میرزا 
نیست اما مخالفتی  راضیچندان بود که از این موضوع  پیداسرهنگ 

 حرکت کردیم.و نتیجتا  سه نفری بسمت جاجرود  نکرد

به محض  ،جان سرهنگ که درحقیقت سرگرد بازنشسته بوددایی
نشان داد  آنجامنصب صاحبب ورق هویتش را ،ژاندارمری رسیدن به

را  اوافسر ژاندارم بجز آنکه  و گفت که خودش نظامی بوده است.
 .ای برایش قائل نشد، احترام ویژهکندصدا  «جناب سرگرد»

 بسیارخفه کرد و بعدش  خود خنده را در دهانبزور اسداهلل میرزا 
 آرام در گوشم گفت:

 خطابخان را داداش سرهنگ جانت، فتحلیاز وقتی مرحوم دائی -
 ...هبگ «جناب سرگرد» اوهبو  هکنجرأت ندیده بودم کسی  کرد،

 در نمیآد. خانسرگرد فتحعلی خون کارد بزنیاالن  مومنت،

دردسر نشود، به بهانة  موجبش هایاسداهلل میرزا برای آنکه خنده
البته ماجرا د، من نیز همراهش رفتم. نموکشیدن سیگار، اتاق را ترک 

با  سامیپیچیده و بغرنج نبود، زیرا خوشبختانه کار  چنداننیز 
به درگیری نیانجامیده بود و سنش نیز هنوز زیر  مستشاران انگلیسی

ای آزادش ، لذا پس از امضای تعهدنامهمحسوب میشدهجده سال 
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نیز زیر تعهدنامه ، بود سامیقیم قانونی که جان سرهنگ  کردند. دائی
 نداشت. ایر و فائدهد. حضور اسداهلل میرزا و من تاثیکررا امضاء 

اسداهلل میرزا و من در حیاط پاسگاه ایستاده بودیم و او نمیتوانست 
 اش بگیرد:جلوی خنده

نگت چه سعادتمند آدمی جان سرهدائی... !مومنت ... واقعا  !مومنت -

 فتحلی میگفت هاگ ...«جناب سرگرد»گفت بهش فقط  طرف که بود

آنوقت آبروی چندین و چند سالة  !خانیا مثال فتل... !خان

 !خانواده را چطور از کف ژاندارمری جمع میکردیم؟

 :، گفتمبرای آنکه سر مطلب را درز بگیرم

میگیرند،  جاندائی ازی که انامهعمو اسداهلل، بنظر شما در تعهد -
 مینویسند؟ یچ

جان دائی یحتمل... ه... یک چیزی مینویسند دیگ!نموچه مید -
نص  خالف بر بخواهم اگر باشم قرآن دشمن» همینویسسرهنگت 

 ای ازهپاچ ام بار دیگر هرگونهخوانده فرزند اگر و کنم عمل قانون
 قبول را او مومتیقکه دیگر  بگیرد، محال است انگلیسیمستشاران 

 .«مینما

بود، با که هنوز عصبانی  جان سرهنگ،در راه بازگشت، دائی
 :مینمود و داللت را نصیحت سامی ،برافروخته ایچهره
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من دیدی مجبور شدم سرم را جلوی آن جوجه ستوان کج کنم؟...  -
حاال دیدی چه صد مرتبه گفتم با آن ارازل و اوباش نگرد... 

 چرا تو اینقدر لجبازی؟ ه... آخ؟ن شدونصیبمدردسری 

من  ،عموجان، آنها دوستهام هستند... تازه، تقصیر آنها که نبود -
 د.ش مبا انگلیسا دعوا

 :باو پریدجان سرهنگ که حسابی از کوره در رفته بود، دائی

بروح خانداداش قسم  ...!ت شدغلط کردی که دعواخیلی تو اصال   -
 ببینمت که ... هیکبار دیگ هاگ

 کرد: وساطتا اسداهلل میرز

، عصبانی نشیدخواهش میکنم  ...، مومنتسرهنگ یمومنت آقا -
قربونش  ،این مملکت نید کهوشما که خیلی بهتر از هر کسی مید

دلیل دون بمامورها همینطوری و  هحکومت نظامی شم هر روزوبر
  میکنند. شجلب در جا و دبه هر کسی مظنون میشن

چرا آدم  ههوا پس... االن که اینقدر اسداهللمن هم همین را میگم  -
 ؟هعاقل برای خودش و دیگران باید دردسر درست کن

سرهنگ جانکه برای آرام کردن دائی متوجه شدظاهرا  اسداهلل میرزا 
 ای جز موافقت ندارد، پاسخ داد:چاره
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، البته که کامال درست میفرمائید... آدم باید البته آقای سرهنگ -
جون سامیمن برای بفرمائیداجازه  هاما اگ ...هکن تخیلی مراقب
  .توضیح بدم..

باالفاصله خطاب  وجان سرهنگ نداد فرصت حرف زدن به دائی و
 گفت: سامیبه 

فرنگی  که صبح تا شب باوزارت خارجه  عضوبعنوان من  باباجان، -
و باید بتو نم وچیزهائی میدو چینی و ماچینی سر و کار دارم، 

 ...بشهذهنت روشن که بگم 

 اوضاع یشصحبتها اسداهلل میرزا حدود نیم ساعت حرف زد. اگرچه
 سودای سرشدر  سامیرا کمی آرام کرد، اما مطمئن بودم که 

را میپروراند. جنگی همانند نبرد  انتقامگیری و لشکر کشی به انگلستان
پل استرلینگ. چندین بار از خودش شنیده بودم که میگفت پس از 

سطه، به دانشکدة افسری خواهد رفت و بتدریج اتمام تحصیالت متو
فرماندهی بزرگ خواهد شد که سپاهی برای حمله بانگلستان مهیا 

 نماید.

از اداره تازه  که جان سرهنگ رسیدیم، پوریوقتی بمنزل دائی
چهره در هم  ،با دیدن من بود، در حیاط اندرونیهنوز  بود و رسیده
ی جان سرهنگ زیر سایهبتعارف دائیمن و اسداهلل میرزا . اما کشید

جان سرهنگ سراغ دائی رفت. ه اندرونیب سامیو  آالچیق نشستیم
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نمود. پس از آنکه اطالعی نوکرشان را از پوری گرفت که اظهار بی
 گفت:به پدرش کنان فش فشفهمید چه اتفاقی افتاده است، 

م یک لشکر آدای چرا پا افتادهکار پیش هبرای همچآقا جون،  -
 بردید؟

 :جان سرهنگ پاسخ دادبجای دائیاسداهلل میرزا 

درگیری با اتباع انگلیسی از کی تا حاال  ...!مومنت ... واقعا  !مومنت -
که من بنمایندگی از وزارت الزم بود اصال  پیش پا افتاده شده؟... 

 خارجه آنجا حضور داشته باشم.

 میرزا گفت:ای بمن انداخت و سپس باسداهلل پوری نگاه پر کینه

 ید... نه عمو اسداهلل، منظورم شما نبود -

لبخند معنا داری بود،  فهمیدهمنظور پوری را  گویااسداهلل میرزا که 
 که نیاز به دستشوئی داشت ازجان سرهنگ . دائیزد و چیزی نگفت

. من و اسداهلل ما را تنها گذاشتای عذرخواهی کرد و چند دقیقهما 
اعتنای چندانی به پوری اسداهلل میرزا   م.میرزا و پوری مانده بودی

 :وارد بحث شده بود مننمیکرد و با 

جان صحبت  سامیبا  ایددر هر حال، اینبار بخیر گذشت... بنظرم ب -
 .هبیشتر مراقب باش هکه دفعة دیگ هبش

که ظاهرا  قصد داشت، بهر نحوی که شده اظهار وجود کند، پوری 
 پاسخ داد:بجای من 
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ناباب هستند...  سامیمن قبال هم به آقاجونم گفتم... دوستهای  -
 .ه بودنداینبار هم شرط میبندم که همانها آنتریکش کرد

نبودی... اتفاقا  از قراری در جاجرود مومنت پوری جان، تو که  -
شنیدم که دوستهاش خیلی هم تالش کردند که با انگلیسیها درگیر 

 به قاضی میری؟ ئی.. چرا تنها.هنش

 کنان گفت: پوری با قاطعیت و فشفش

فرموده با دیگ شیرین سخن نشنیدید که شاعر  همگنه عمو اسداهلل...  -
 بنشینی زود جوش میآئی؟

 ؟«با دیگ نشینی سیاه شوی»که  بود منظورت اینمومنت،  -

 ... در شعر شاعر شهیرنه عمو اسداهلل، دیگ همیشه جوش میآد -
 آمده که... شیرین سخت

وری و مخصوصا فشفشهایش حرصم را درآورده پ مهمل حرفهای
خوشبختانه نگه داشتم تا چیزی از دهانم نپرد. اما خیلی بود. خودم را 
 گفت: و بریدرا  پوری صدایاسداهلل میرزا 

برو  بپرجلدی  ،این حرفهابجای پوری جان، مومنت...  مومنت -
 دو بزن... هن خشک شدوچند گیالس شربتی چیزی بیار که گلوم

  !؟یا نه بلدی  ببینمعموجان، 

 از جایش برخاست و گفت:پوری 

 چه شربتی باشه عمو اسداهلل؟... سکنجبین یا آلبالو؟ -
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اگه نبود از سر کوچه چند تا اما ... میخوریم شربت بهارنارنجما که  -
 ... آفرین عموجان.ی قبول داریمبگیر هم لیموناد

 رفت.و لبهایی آویزان  ای اخم کردهقیافهبا سپس پوری 

با  را دنبال نخود سیاه فرستاد،پوری آنکه اسداهلل میرزا،  پس از
 گفت: فشهای پوری،میز و بتقلید از فشتمسخر آ یلحن

پسرک زبان شل، بقول معروف ... !!شیرین سخن شعر شاعر شهیر -
 .میشینه لب خزینه همخیلی خوش پر و پاست 

 بنظر میرسید برگشت و سرهنگجان دائی و ای گذشتچند دقیقه 
 ، گفت:بودآرام شده  اشکه چهرة برافروخته

 امروز خیلی زحمتت دادم. لطف کردی،بسیار واقعا  شازده،  -

اما واقعا   مومنت آقای سرهنگ، چه زحمتی؟ ما که کاری نکردیم. -
شانس بزرگی که آوردیم این بود که روابط سیاسی ایران و انگلیس 

 .داشتیم نست چه بدبختیهائیووگرنه خدا مید هانقطاعدر شرف 

 جان سرهنگ سری به نشانة تائید تکان داد و گفت:دائی

 هاگ داداش خدابیامرز با انگلیسا... خان یمخصوصا با سابقة مبارزات -
 .آوردن را درمیوپدر صاحبمامنیه که چند سال پیش بود 

با که مطمئن بودم  واسداهلل میرزا دستش را جلوی دهانش گرفت 
چنان قیافة مظلومی  ،اش را خفه کرد اما بالمعطلیخنده ،این حرکت
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منظور اسداهلل  خوشبختانه دائی جان سرهنگ متوجه بخودش گرفت که
 نگاهی بمن انداخت و با تبسمی بدون  جاندائی سپسنشد.  میرزا
 گفت:آثاری از کینه هیچ 

 ...یدائ... خدا حفظت کنه باباجان تو هم خیلی زحمت کشیدی -

 جان... اصال  زحمتی نبود.زنده باشید دائی -

پس از حدود نیم ساعتی که اسداهلل میرزا و دائی جان سرهنگ 
که  خواستیمجان سرهنگ بماندن، اصرار دائی صحبت کردند، با وجود

انگار که فکری بسرش زده باشد، با جان دائی .زحمت را کم کنیم
 گفت: ی خاصهیجان

کنم که فردا شب شام در منزل بنده تشریف پس اجازه بدید تقاضا  -
جان، حسابی خوش  سامیمیمنت رفع مشکل ه میخوام ب د.ریبیا

 نیم.وبگذر

 مومنت آقای سرهنگ، واقعا  راضی بزحمت نیستیم. -

شازده  ه؟... فردا حتما  تشریف بیار، اگاسداهلل هاین چه حرفی -
 ..هبیاری که نورعلی نور تهم با خودشمسعلی میرزا را 

، آمدموضوع پیشراستی حاال که  ...اخوی را قول نمیدم که بیاد -
 که دارید؟ن ونابتاز همان شرابهای  هنوز

  !... شرابهای بیست ساله... اصال سی ساله!البته که داریم شازده -

 جان سرهنگ بمن گفت:دائی
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خواهرم را با خودت بیار، و قای دکتر آها...  ن هستموفردا منتظرت -
 ... و دعوت میکنم دزخواهم  تلفنهرچند خودم هم 

در مهمانی منزل دائی جان سرهنگ که همراه با آقاجان و مادرم 
رفتم، برخی از اقوام نزدیک نیز بودند. همینطور اسداهلل میرزا و 

ای نشسته بود . آقاجان با بیحوصلگی گوشهآمدندشمسعلی میرزا نیز 
هرچند که با اصرار فراوان یکی از قوم  زد.میحرفی نخیلی  و با کسی

بود که دلش برای  پیدا نرد بازی کرد ولکینتختهاندکی و خویشان، 
 جان ناپلئون تنگ شده است.یعنی دائیاش همبازی قدیمی



چشمم به خانه، ، همینکه بمنزل رسیدم، جلوی در زمستاناواخر 
در را مادرم وآقاجان و ، بودمنزلمان از  در حال خروجکه  پوری افتاد
 علیکز سالم و ای ج. او نیز مرا دید و چارهدیدماش حال بدرقه

که پوری آنجا چه میخواست؟ و دلیل آمدنش  تعجب کردم. نداشتیم
 .پیدا کردمحس بدی بماجرا  و نمیدانستم را

، شوم ماجرا، جویای سعی کردم از آقاجان ،جمعه ، یعنیروز بعدش
 :حدودا  نه صبح و آقاجان در حال تمیزکردن گرامافونش بودساعت 

 پوری را دم در منزل دیدم.دیروز آقاجان...  -

 .هاش بزنبه عمه سری آمده بود ...بله... نپوری؟... ها -

 آقاجان کمی مکث کرد. بعد ادامه داد:
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 نودامادم از آشنایان که هیک دوستی دار نستی که پوریوتو مید -
 ست؟ه هم

اما، موضوع نداشتم...  یاطالع نه ؟...هنرگسشوهر  دوستانیعنی از  -
 ؟هچی

 .هرا بخر چیزشاید بخواد مطمئن نیستم اما... اما،  -

 ؟هرا بخرچیز چه  -

 .هبخردواخانه را از من  که بخوادشاید  مثال  ن دواخانه را... وهم -

 ... قبول کردید؟شما که قبول نکردید؟ -

آن ب هدیگتش پسرم، ما فکر کنم... راسبیشتر گفتم که باید باو  -
 دواخانه نیازی نداریم. 

 ، هرچندیدردادواخانه را  فروشقصد  هحتی اگشما آقاجان... اما  -
 چرا به پوری؟ اما ،صاحب اختیارید

 ایو صدای خفه با لحن خشکو  بمن خیره شدآقاجان با تعجب  -
 گفت:

 ... اصال تو چکار باین کارها داری؟؟هدار عیبیچه  همگ -

نید؟....  حس بدی باین وم آقاجان... اما میدشتندا مداخلهقصد  -
 ماجرا پیدا کردم.

 ،بفروشم هاگ ...اوال   بفروشماصال  هنوز مشخص نیست که میخوام  -
خود اصال  دوست نه،  ... ثانیا  هنوخودمداماد  دوستِ ،پوری دوست
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... تو یک الف ثالثا   میفروشم، هبخر تبقیمدواخانه را  هاگپوری 
 رابعا  بچه هم کاری به این کارها نداشته باش 

 آقاجان کمی اطراف را نگاه کرد و سپس بمن گفت:

 تو این عینک مرا ندیدی؟ -

 !آقاجان هنوروی چشمت -

 او میگذشت.ها مدت ،را رها کرده بود از زمانی که آقاجان دواخانه
کم حوصله و در عین حال فراموشکار شده بود، هرچند نمیتوانست یا 

اما از ورود پوری باین ماجرا  دواخانه را داشته باشد، ةنمیخواست دغدغ
از منزل بیرون زدم و در حال قدم لباس پوشیدم و  خوشنود نبودم.

 :زدن با خودم تکرار میکردم

 اصال   ...ارد؟آقاجان برای یکی مثل پوری چه اهمیتی د دواخانة -
کیست که یکمرتبه دوست پوری از آب  مرتضی آشنایاین 

ای؟... خدایا درآمد؟... خدایا دم عیدی چه خوابی برایمان دیده
 ...بود اعصابم بهم ریخته هآخ کفر گفتمکه  مرا ببخش

 ناگهان صدای بلندی مرا بخودم آورد:

 آهای... کجا میری؟... حواست کجاست؟... -

 د؟... سالمئی.. شماده عمو اسداهلل. -

... ثقل سامعه جواب ندادی؟چرا صدات کردم صد بار سالم...  -
 گرفتی؟
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 ...نشنیدمببخشید... اصال  -

باز هم هوس عشق و عاشقی  هنکن !شده؟ یچ ... !درهم میبینمت -
 بسرت زده؟

چکار  ... راستی شما اینجاایههماجرا چیز دیگ نه عمو اسداهلل... -
 ؟میکنید

 داشتم... اما فراموشش کن.کاری با آقاجانت  -

 در رابطه با دواخانه؟ -

 م.رالواقع با خودت هم کار دانه... گفتم که فراموشش کن... فی -

 با من؟... جانم در خدمتم. -

به منزل خبر بده که میخواهی بمنزل  برو... جانرپس هاینجا که نمیش -
 ... اسداهلل بریعمو 

 ... ةحوصلحال و عمو اسداهلل من امروز اصال  -

 :اجازه نداد حرفم را تمام کنماسداهلل میرزا 

حمداهلل ببود که  قنج زدهش حورالعینها و کافهدلم برای  راستش، -
دیگه یک پیک شراب را که میتونم با ... گفتم هنوز ههمه جا تعطیل

  .بزنمتو مرد گندة نکره 

 بعدا ... انشاءاهللولی عمو اسدهلل من االن خیلی کار دارم باشد  -
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ترب و شلغمهات را میخواهی تو راهند یا کشتیهات مومنت،  -
؟... این پوری فشفشو ارزش اینهمه وارفتن و غصه خوردن بکاری
 .هرا ندار

 ده شما از کجا با خبر شدید؟ -

  ... در مسیر با هم صحبت میکنیم.و بمنزل اطالع بده و زود بیابرو  -
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 ، آقاجانچهارمفصل 

و درگیریهای داخلی فراوان  مملکت هنوز مبهم شرایط، 1332در 
پس از . فروخت نازل یآقاجان دواخانه را بقیمت اوایل تابستان، بود.
 روز بروز الغر و الغرتر شد و گهگاه نیز دچارماه ظرف چند ،آن

  میشد. پرتیحواس

، تخته نرد جلویش اوایل پائیز صدایم کرد و به اتاقش رفتمیک روز  
 :باز بود

 داشتید؟ فرمایشیجانم آقاجان؟ ... با من  -

 د.نمیآو  همهمان داربرو دواخانه و به دواساز بگو که امروز آقاجانم  -

 فروختید. همین تابستانآقاجان شما دواخانه را  ولی -
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به فکر فرو رفت. زیر لب تکرار  وچشم دوخته بود ای ه گوشهب
 میکرد:

 فروختم؟.... م؟... دواخانه را؟..فروخت -

 یوان آب پر کردم و بدستش دادم و گفتم: یک ل

 ةحوصل هکه دیگ فرمودیدنیست؟... نوخاطرتبله آقاجان،  -
 ندن دواخانه را ندارید.وچرخ

 و گفت:ای درهم کشید چهرهناگهان که از آبرا خورد  ایجرعه

، همه چیزیادم آمد... فروختمش چون بتحریک آن بی هدرست -
 ...دواخانه را تحریم

. زمانی که مینگریستها ناتمام رها کرد و به دور دستحرفش را 
قصد  مرتضیو  نرگس کهآقاجان گفت که مهمان داریم، تصور کردم 

 بمزلمان بیایند، پرسیدم:دارند 

 ؟هآقاجان مهمان که فرمودید کی -

خشکش ی اتظو لح انداختنگاه عجیبی به صندلی خالی رو بروش 
تکانی ناگهان  انگار که روح دیده باشد. من چند بار صدایش کردم. .زد

 گفت: بمن جدیتند و با لحنی خورد و 

 ببند.پشت سرت میخواهی؟... برو بیرون و در اتاق را  یاینجا چ -
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شنیدم که انگار میصدای آقاجان را  مشدمیلی که از اتاق خارج در حا
 دارد با مهمان فرضی خودش تخته بازی میکند:

 بگیرید چطور تاس میریزند...  تا یاد ،م آقاربیا وبشششاالن یک  -

جان ناپلئون  دائیبا  وهم و خیالکه در  دانستماز لحن آقاجان 
صدای تاسها چنان در گوشم میکند.  و رجزخوانی نرد بازیتخته

لحظات  . در آنزنندفوالدی بمغزم ضربه می یبا پتک ئیمیپیچید که گو
از دست رفتن  اضطرابدست بگریبان  خاطرمدلم میزبان غمی بزرگ و 

آقاجان  .نیز برایم ساده نیستبازگو کردنش  هرچند و آقاجان بود
پس از فروش دواخانه فوت  شش ماهزمستان همان سال یعنی تقریبا 

 کرد.

کاغذ  های او،مدتی پس از فوت مرحوم آقاجان در میان کاغذپاره
به آدلف هیتلر را پیدا کردم که آقاجان در حاشیه جان ناپلئون دائی

منظورش فوت « بعلت فوت گیرنده بایگانی شود»بشوخی نوشته بود 
 هیتلر بود.

 

بهمراه  همه را در بیروت آتش زدم. که مکاغذهای لیلی افتاد یاد
 بود. امدوازده سالگیبه مربوط  کهو لیلی  خودم ه ازعکسی دونفر

 میرزا حبیب عکاس انداخته بود 1318که سالها پیش، در سال  عکسی
  .بردمو از بین  زاندمدر بیروت سو را همراه با کاغذهای لیلی
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هنوز در نزد مادرم موجود  عکسهای قدیمیاما خوشبختانه یکی از 
 ،نرگس خواهرم ،لیلی ،از من میباشدجمعی عکسی دسته و آناست 
که میرزا حبیب در همان سال  شو زن جان ناپلئوندائی ،مادرم ،سامی
 .انداخته بود 1318

 ةآنزمان انگلستان سعی داشت که آلمان را تحت فشار و محاصر
به بندر شاهپور و  اتاقتصادی قرار بدهد و حتی دامنة محاصر

از  موقعمن آن کمپانی آلمانی هانزا کشیده شد. کشتیهای تجاری 
است  مخاطر ولیکندر نمیآوردم  جنگ و سیاست سرهمسائل مربوط ب

 ود شاخبار چقدر خشمگین  آنپس از انتشار جان ناپلئون که دائی
 گفت:

ندارند...  هم نوهمکمی شرافت داشتند االن  در قدیماگر انگلیسا  -
با تنهائی هنداشتند که بکافی ت شهام هرچند ،زمان ناپلئون آنها
 دستکماما  ،ختنداندا راه ائتالف ... هر چند بر علیهشبجنگنداو 

انگلیس  . حتی اگرواترلوجنگ مثل  ،بودن جنگ ودر میدن ونبردش
جنگ  و مثل جنگ ممسنی ،میفرستاد را بجای خودش شکثیف ایادی

به  بزدلها عیناالن ... بودجنگ ن ودر مید ه چیباز هم ،کازرون
نه ورا نشحریف صنعت و اقتصاد ، میکنه کشتیهای بازرگانی حمله

 .هبما تجاوز کنالبد بعد از آلمان میخواد .. .همیگیر

نشد،  دستگیرش یمطمئنم که چیز اماکه این حرفها را شنید  مشقاسم
 گفت:
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 به شمامیکنه ت نأجر بابای انگلیسا هم ؟... استغفراهلل،هتجاوز کن -
 ... چپ نگاه کنه بالنسبت

به تجاوز  تجاوز نظامی بود... منظورم مزخرف چرا میگوئی؟ -
 رانیو که رانیا است غیدر وای... ...!به میهندستاندازی  !میهن
 .شود رانیش و پلنگان کنام  ،شود

منظور  «میهن»کلمة متوجه نشد و با شنیدن  که همچنانمشقاسم 
 خودش را برداشت کرده بود، سری تکان داد و گفت:

 ،ن مهین خانمامنظورت هاگواهلل آقا دروغ چرا؟ تا قبر آآ...  -
اما از  ...با چشم خودمان ندیدیمکه ما  ...ههمسادة ابراهیم آقای بقال

انگار یک مقدار  هم خودش آن ضعیفهآقا شنفتیم که ابراهیمخود 
 ...پاش ههمچ بالنسبت

 حرف او را قطع کرد و با بیحوصلگی گفت:ناپلئون جان دائی

 جای مهمل گویی، برو به ننه بلقیس کمک کن. خفه شو قاسم، -

آنزمان خیلی کوچک بود اما میتوانست شاهد کینه و نفرت  سامی
گاهی نیز میدیدم که پای صحبتهای  باشد. انگلیسهاپدرش نسبت به 

در مورد انگلیسها  اومشقاسم نشسته بود و بداستانهای عجیب و غریب 
گوش  !ها میخورندچه کارها میکنند و چه ،پشانبا آن چشمهای چکه 

 میداد.
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تشابهی بود که  ،جان ناپلئون با انگلیسهادائیعلت دشمنی اگرچه 
 کرد، اما نمیتوان انکار مینمودمیان خودش و ناپلئون بناپارت تصور 

و احتماال   شدنبدل واقعیت ه اشغال ایران ببارة بینی او درکه پیش
 از انگلستان بود. سامیهمین مزید بر دلیل کینة 

حس و حال همان  ،برای خودم گاهی با یادآوری خاطرات قدیممن 
 حال. درعیننگه میدارمزنده  یهایشبدو  یهاخوببا تمام  را دوران

 تابآدم این امکان را میدهد  در دنیا وجود دارد که وسائل محدودی
منجمله عکس و فیلم. بدلیل . دببین حالان با چشم لحظاتی از گذشته را

تمام  متاسفانه ،اندورگرفتن در آن بسیار محدود بودن امکان فیلم
را از آنها که یکی  میشداز گذشته عکس  ةبچند قطع ، محدودوسائلم

 .مهای آتش در بیروت سپردسالها پیش بشعله
 

دعوا و یکنفر اهل بادکوبه را بجرم ماموران نظیمه یا شهربانی، 
بظاهر  این اتفاق و عواقبدستگیر کرده بودند  بازار در ضرب و جرح

الزم وزارت خارجه کشید. هب در ادامهوزارت کشور و هب ابتدا ،عادی
وزارت خارجه جهت تنظیم گزارشاتی به شهربانی  سویاز که  بود
همراه با یکی از اول صبح کیف بدست  ،1332هفتم دیماه  .رومب

کارآگاهی ، اطالعات شهربانی ةدر ادارکه مترجم روسی بود،  انهمکار
 م.یحاضر شد ،سابق
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 1انطباع داشتم اظهارات شخص ضارب را ،اداری روالطی پس از 
در اتاق ما  ،شهربانی بخش اطالعات سرپاسبانهاییکی از  .میکردم

آدمی به تنومندی  صدا میکردند. جباری سرکارو او را  حضور داشت
اش و صدای صحبت عادی و طبیعی بودخشنی  ایهچهرکرگدن با 

 با مردمیتوانست خیلی روان باوجودیکه . او میکردگوش آدم را کر 
و  سئوال، اما الزم بود که کندصحبت  آذری بزبان ترکی ایبادکوبه
 نام. نماید، ترجمه هوزارت خارج از مترجم معتمد یکرا  ی ماجوابها
 سی ساله بود کهو درشت اندام  یمردو اهل بادکوبه ایاز،  ضارب،

نیز روسی  عالوه بر ترکی،ایاز  .ندبودزده دستبندی به دستانش 
میگفت چند  مرد آذری و کمی نیز فارسی یاد گرفته بود. میدانست
فرار غیرقانونی از شوروی  شکلب -1332حوالی خردادماه -ماه پیش 

ا  عواقب یقینو چنانچه او را بمملکت مطبوعش تحویل دهند  است کرده
  خواهد بود.ندر انتظارش  یشخو

همراه  را در کیفم گذاشتم و پس از اتمام کارم اظهارات مکتوب ایاز
 برد و با خود ایاز را یدیگر مامور م.یاز اتاق بیرون آمدمترجم با 

 همراهی کرد.تا بیرون از اداره را ا نیز برسم ادب م جباری سرپاسبان
ی اتاق مقابل از نسبتا دراز شهربانی، داالنو درون  در میان راهاما 

شدم که صدای  دوستانه گپی اول متوجه د،که درش باز بو عبور کردیم

 

 انطباع: نگارش 1
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را جلوتر که رفتم و درون اتاق یک قدم آشنا آمد،  یکنفرشان بنظرم
 بود:، پیرمردی با عینک پنسی در حال صحبت دیدم

بوضوح  ئیقدیمی شعبه جنا 1هایهدوسیاین در عرض شود که...  -
... اماصغر بروجردیعلی جلبمامور شخص بنده ... شدهمنعکس 

 انداختم.آدمکش برگردن آن قاتل  خودم طناب دار را

 چیها را شنیدم که پرسید:صدای یکی از شهربانی

 پس اصغر قاتل را شما بسزای اعمالش رساندید. -

 ...عینا آقا...  عینا  -

 پرسیدم: جباری سرکاراز  و باالفاصله آهسته

 ؟یستندن ئینایب تیمورخان از شعبه جنا این آقا، -

آشنائیت ، آگاهیکاران بخشخیلی با همبنده ... جانم نمیشناسم -
 ؟باشی شندارم... چطور؟... شما از آشنایان

 االن مهم نیست اما... هنخیر... یعنی تقریبا بل -

، احتماال  برای کار است که سالهاست بازنشستهست از ظاهرش پیدا -
 ست.اینجا ایهدیگ

 

 دوسیه: پرونده 1
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را یکی دو ماه در شهربانی نگه  بینواچرا این ، جباری سرکار -
 ؟داشتند

 ؟خان چیز فالن... همان نایب ؟بینواکدام  -

 اشاره کردم:  و بآن کیفم را کمی باال آوردم

مکتوب  اظهارات کهرا عرض میکنم  بینواهمین  درواقع ...خیر نه -
 در کیف بنده است. االن اش،و ترجمه شده

 که در حالی و سپس ای ترسناک زدههقهق جباری سرپاسبان
 داد: جوابد و نمومیرا سفت  شکراوات

باید بهر تقدیر عرض کنم؟... ه واهلل چ...  ئیایاز را میفرما ...هان -
 ... تسنیجاسوس  او بشهمسجل که  میشدتحقیق 

 ...دیکنمطلع را وزارت خارجه  تا یکماه طول کشیدبیش از  هآخ -
 ناسالمتی وزارت خارجه یعنی...

 بمیان حرفم پرید: ،جباری

 هرخارجه بما اعتماد ندا... امنیت... وزارت جانم هامنیتناموس بحث  -
م یو نمیتون مریما هم بکسی اعتماد ندارا آورد...  شخود 1دیلماجو 

 !وضعیت ایندر جار بزنیم... آنهم با طبل و نقاره را  حساسمسائل 

 

 دیلماج: مترجم 1
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 ئیمریکامستشار آازش در حضور که  هدر اظهاراتش گفت ولی -
  .. این که از طبل و نقاره جار زدن بدتره....دهشاستنطاق 

 !جانم هدلیل نمیش ...هبگخیلی چیزها  شایدول کن آقا...  -

 ؟ یعنی دروغ گفته -

 هبنده و شما چه مربوطه ب ...هباشبالفرض درست  ...الطائالتی گفته -
 ؟مملکت را بنده و شما اداره میکنیم همگ ؟...جانماصال  

 هباش زیرکباید آنقدر  یک جاسوس یعنی از اول فکر نکردین که -
  اصال  به این بیچاره نمیخوره این چیزها؟ ...هگالویز نشبا کسی که 

 که شوخی بردارجانم...  هامنیت ناموس بحرف ساده است... بحث -
 نیستی؟ ملتفت... چطور هستی جاتیادارهخودت شما که  نیست...

 مجابدارم و باید بتونم مقامات را  یمسئولیتبهر حال، هم  بنده -
... یماتباع نیاز بجزئیات داشته باشمبادلة  احتماال  برای.. کنم.

که تاثیرات ژئوپلیتیکی  هموضوع یکنفر اهل بادکوبه بقدری حساس
 در ...

کاریت  آقاجان اینحرفهای قلمبه سلمبه را بریز دور...شما اصال  -
بدست مافوقت مان امضا کردیم را ، صورتمجلسی که همههنباش

 ابهامی بگو کارآگاهی گفته هر و نوبرس ما را هم سالم و نورسب
 . هکن رسمی ةمکاتب، رهکه وزارت خارجه دا
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به  مقداری میوه و آجیلگل و چند شاخة با دقیقا  دهم آبان ماه 
های همکالسییکی از  عرض تبریک بهبرای مالقات و  زنانبیمارستان 

صاحب دختری همانروز  کهرفته بودم  عیالشو دوران مدرسة متوسطه 
 دوستم از دیدنم خیلی خوشحال شد و در عین حال گفت: .شدند

 همین روزها داماد بشی و از یالقوزی دربیائی. انشاءاهلل -

جوان از اهالی شمال کشور بود، بسیار  خانمینیز که  زن دوستم 
 صحبت شوهرش افزود: بسیار تشکر کرد و در ادامة

برات سراغ  و کدبانو و نجیب خودم یک عروس خوب و خوشگل -
 ارم.د

-فرستنده کهداد  بمن پاکتیمادرم  که به منزل رسیدم غروبحوالی 
بود. آنرا با عجله باز کردم و زیر نور چراغ  از پاریس انگیز روح اش

قلبم از شدت تپش داشت از سینه بیرون میزد، کردم،  نشروع بخواند
 :با این جمالت شروع میشد انگیزکاغذ روح

یا از  دلتنگیی که با رفتنت آمد؟از کنم؟  آغاز نمیدانم از کجا»
یا از سروری که بی تو سکوت د؟ یسکوتی که در غیابت فریاد میکش

 «د؟رمیک

از روزی که تو از پاریس رفتی تا االن منتظرت »وضیح داده بود ت
حق داشت که ازم انگیز البته روح« بفرستی کاغذییا  ئیبودم که بیا

، افکاری بذهنم گرفتم دلخور باشد چون هرباری که تصمیم بنوشتن
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سکوت بود که او  ،و اینکه بهر تقدیر کردمی منصرفمنمود که میخطور 
در انتهای  برایم فرستاد. بود که را باالخره او کاغذرا شکست و اولین 

 بشهریمن  ،برسد تبدست کاغذاین تا روزی که »، نوشته بود نامه
با رفتن از شاید بخودت نده. دادن  پاسخزحمت  لذا ،امدیگر رفته

 « رمباد فراموشی بسپاه دوران را ب پاریس بتوانم تمام خاطرات آن

 1332 ر تیرماهیعنی اواخ 1953ژوئیه  19انتهای نامه تاریخ 
تاخیر  ماه چهار بیش ازپست را میدانستم اما  اتوضعیت اداربود. 

 شبهرصورت، معطل بود. و غیر قابل باوری طوالنیمدتی عجیب و 
هرچند که را نوشتم.  شپاسخو  ماندم رتا صبح بیداب نکردم و همانش

چه که ذهنم یاری آناما هر .ی بیاورمهچه توجی و نمیدانستم چه بگویم
 ی نامهدر انتهاام را اداره تلفن نمرةتحریر درآوردم و  رشتهد را بنمو

انگیز با وجود هشدار روحتماس بگیرد. حتما  تاکید کردم که با من  ذکر و
بهمان آدرسی که روی  بعد را روز کاغذاش، محل زندگیبه تغییر 

پاکت بود، پست کردم و امیدوار بودم که باالخره بنحوی بدستش 
بهتر از آن بود که دست روی دست میگذاشتم و هیچ باز رسد. می

 اقدامی نمیکردم.


 اطالع دادروزی که بمنزل رسیدم مادرم  1333 اردیبهشتاواخر 
نمود اما پس از  مسرورمخبر بسیار  آنرسیده است. از راه ای که نامه

 ارسال کردهانگیز برای روحخودم که همانیست که  دانستم ،دیدن پاکت
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موضوع بسیار  آن نشانی اشتباه برگشت خورده است. علتبودم و ب
 . تمام شدبرایم نا امید کننده 

الوصولترین شخصی بود که اسداهلل میرزا سهلطبق معمول 
 با او درد دل کنم. میتوانستم

 انگیز را فراموش کنم.نم روحونم چکار کنم؟... نمیتووواقعا  نمید -

 !یگانگیز پاریس را میروح !هانآم روح انگیز؟ ... وکد انگیز؟روح -

بله عمو اسداهلل، هیچ دسترسی هم باو ندارم که دستکم بتونیم  -
 بلکه از دلش دربیاورم. صحبت کنیم

 ... !هرخواه شده و خودش خبر ندارمومنت، میبینم که آقا خاط -

 .هاین نیست... فقط نمیخوام کسی ازم دلگیر باش ،نه عمو اسداهلل -

و  همیبارن و، یک روز بارهها بسته میشیک روز برف میآد و جاده -
کنگرة فرهنگی  هداردولت  . بعدشهمیگزکک کسی ن .هسیل راه میافت
 کهتو نگرانی بجای اینکه بمردم کمک کنه، اونوقت  هراه میانداز

 !... بابا ای واهلل!؟هدلگیرازت  هدختر

نید که چقدر فکرم مشغول آن کاغذ وعمو اسداهلل شما نمید هآخ -
 .باشهازم ناراحت عالمتی درش نبود بجز اینکه ... هیچ هانگیزروح

ت ساخته ... وقتی کاری از!نشد ،بنظرم دلش هم ازت صاف نشد -
مسائل مهمتر  هببجاش ... هبهتر ،یفکرش را نکن ه، اگنیست
 .برس تزندگی
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 ...ولی ،عمو اسداهلل هگفتنش راحت -

 بتونم کاری برات کنم. ممکنه یادم افتاد... مومنت، -

 ؟ی... چه کار!؟یدجدی میگ -

 با هیئت کنسرسیوم بین ات نفتیمذاکرقراره همین روزها دولت  -
صحبت  ممکنه، اما قول نمیدهم، ، البتهممکنه ...شته باشهدا المللی
تو بتونی  ،مذاکراتپایان بعد از ات را بگیرم که و اجازهکنم 

 داشته باشی.  کنسرسیومفرانسوی  ةنماینددیداری با 

 عمو اسداهلل؟ هکه چطور بشدیدار داشته باشم  -

 شایدچرب کنی  1چلیک نفتچند  با را هنمایند بتونی سبیل هاگ -
آدرس  ،آهان...بود اسمش؟یچ ...درعوض آدرس آن دختر را

  .دهببتو  روح انگیز را

 عمو اسداهلل... -

 2موضوع غرامتمذاکره کنی  بناست... حاال که بنظرم بد هم نگفتم -
بگیری... اینطوری  یتونستی تخفیف بلکهرا هم پیش بکش  ایران

 کردی.هم خدمت مملکتت  به

 عمو اسداهلل من دارم خیلی جدی صحبت میکنم. -

 
 چلیک: پیت، بشکه 1
موافقت کرد بابت ملی شدن صنعت نفت به دولت  1333غرامتی بود که ایران  در سال  2

 انگلیس پرداخت نماید.
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همزمان المللی برای رفع شیوه و روش بینمومنت، مومنت، من  -
 !... تو چقدر قدرنشناسی؟مکردشنهاد پی خودت و مملکت تمشکال

 و خیالم االن اما فکر ...از این روش حل میشدواقعا  مشکالت  کاشکی -
 .همرا از درون میخور هانگار دار .هانگیزة روحوری غرق مسئلطبد

یک هرا بدارم جدی میگم... خودت این را ... هنوپس فقط یک راه میم -
ن بده... هیچ عیب و عاری هم نیست، وطبیب امراض روحی نش

که باید از  ه... این چیزیمن و دیگران بفهمیمالزم نیست حتی 
 .هبش حل و فصلدرون خودت 

 

 اولین ماه تابستان با وقایع هولناکی در مملکت به پایان رسید، تنها
ام ای از ناراحتیو ذرهافتاد  تابستان خوبی که آنسالنسبتا  اتفاق 
چند روزی در تهران مهمانم . از پاریس بود اهللبازگشت حبیبکاست، 

. قصد نداشت در تهران داشتفراهان  زادگاهشسفری بهبود و سپس 
بماند. زندگی در شهرستان را ترجیح میداد. او همان سال در بیمارستان 

 تازه تاسیس پهلوی شهر اراک مشغول بکار شد.

که سال گذشته از  اطالع داشتانگیز فقط مورد روححبیب نیز در 
را خبر نداشت. اینکه من چنان  بود. اینکه کجا رفته بودپاریس رفته 

 بود:شده تعجبش  موجب میگشتم نیز انگیزمصرانه دنبال روح
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پسر تو اصال تکلیفت با خودت معلوم نیست... من که آنزمان زبانم  -
ش فرار تو از ه،عالقمندبتو  او که هر چه گفتم و مو درآورد

 االن کم مانده چراغ بدست گرد جهان بگردی. ولی  ...میکردی

 باید پیداش کنم چون. شممنکه برای عشق و عاشقی نیست که دنبال -
 .در قبالش احساس گناه میکنم

 ؟یبابت چ ...احساس گناه؟ -

همین که آن اواخر ازم دلخور بود و نتونستم طوری که باید و  -
 .هکنم... این مرا االن ناراحت میکن یئشاید ازش دلجو

انتظارش از ، هدیوار بدیوارت باش ةانگیز االن همسایفرضا  که روح -
 که عاشقش بشی. بود این ئی... تنها دلجوعزیزم یهتو چیز دیگر

 عاشقش بشم؟ -

 هنه که دیگ ه... اگههنوز تو را دوست داشته باش هبله... البته اگ -
 .هنوازت دلخور میم یست... تا ابددر کار ن ئیدلجو

-ی سهلبا دلیل و منطقآنزمان، من میتونستم  ،حبیب هآخ -
... هبسیار فراتر از عشق و عاشقی نم که احساسموباو بفهم یالهضم

 اما متاسفانه اینکار را نکردم.

 .مطمئنم.. من درک نمیکرد. -

 ؟ییعنی چ -
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دیرهضم و خیلی هم  ...الهضم کجا بود؟سهل، هدرک نمیکرد دیگ -
بفهمم، بعد  این مهمالت راهم نمیتونم  ... مرد حسابی منهبدگوار

 ؟هکندرک  ،توقع داشت بگیریشانتظار داری او که 

چطور عاشقم بود در حالیکه خودخواهانه ازم انتظار داشت که یا  -
 عاشقش باشم یا در زندگیش نباشم؟

 .را هر زمان که فهمیدی بمن هم بگو این -

 ؟یش را بمن میگبپرسم، راست هاگچیزی  حبیب؟... یک -

 .حرفی نمیزنممیگم یا هیچ یا تو بپرس  -

 د؟زن حرفیانگیز در موردم با تو بعد از رفتن من از پاریس، روح -

 نستم که میخواهی همین را بپرسی.ومید -

 در موردم صحبتی پیش آمد باالخره؟ -

 .لهعب ...پیش میآمدطبیعتا  صحبت که  -

 میگفت؟ یچ -

 میگفت؟... بیخیالش اصال  ی بایدبنظرت خودت چ -

 میگفت؟ ناسزایعنی اینقدر  -

 .راحتترم، این بحث را ادامه ندیم هاگگفتم که بیخیالش،  -
 

به بیمارستان رفته قلبی  مرض سببباز زمانی که شمسعلی میرزا 
میگذشت و در طول آن دو سال اسداهلل میرزا و هیچکس  ی، دوسالبود
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را تغییر سفر فرنگ نسبت به زا میرشمسعلینظر دیگری موفق نشد که 
 . دهد

با پیدا نکرد اما  ة خاصیمسئل روزاز آن پساگرچه شمسعلی میرزا 
با او صحبتی  میرزارة شمسعلیدیدن حبیب، باین فکر افتادم که دربا

تازه از فرنگ آمده بود و از آخرین  حبیبداشته باشم. هر چه باشد 
. پس از آنکه موضوع شازده مطلع بودپیشرفتهای علم طبابت 

گفت که خوشحال میشود اگر بتواند شمسعلی میرزا را مطرح کردم، 
یک پزشک قلب مراجعه کنیم. ه باید ب مشکلیچنان اما برای  .کاری کند

 :را در تهران میشناختخوبی از قضا پزشکی 

.. یک .هستنداز اقوام بسیار نزدیکم  وایشان بهترین پزشک قلب  -
 شمسعلی میرزا را معرفی میکنم.جناب شازده  شدر کاغذ مینویسم،

ای که تو نوشتی معرفینامهشمسعلی میرزا شازده که  همنظورت این -
 ؟هرا همراه خودش داشته باش

 .نی بکسی وقت نمیددبطور عافراهانی آقای دکتر  هآخ... لهعب -

 .هن دکتر فراهانیوپس اسمش -

مملکتی  عالیرتبةرجال  ازاغلب مراجعینش متاسفانه بله ... و  -
 هستند.

 .هعالیاین که خیلی  ؟...چرا متاسفانه -

.. اما من معتقدم پزشک حاذق و باسوادی هستند. با وجودیکه خیلی -
 .باشهروی همه باز  مطبش درِباید  ،شایستهطبیب که 
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ای پس از آن ماجرا، اسداهلل میرزا بمن خبر داد که چند هفته
شمسعلی میرزا را برای مراجعه به آن پزشک قلب همراهی کرده است 

قابلیست. همچنین ازم خواست که از طرف اسداهلل میرزا  دکترو واقعا  
  .تشکر کنم، و برادرش هر وقتی که حبیب را دیدم بابت معرفینامه
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 جباری سرپاسبان، پنجمفصل 

و  تحصیلالفارغ طب میخواند، سرانجام که درس ، نرگسمخواهر
تهران مشغول بکار شد. این از خوشحال  ةهمان سال در بیمارستان نجمی

 دونیز  مرتضی شوهرشو برایم بود  1334سال  وقایعترین کننده
 دلیلبتا آن زمان مرتضی و  نرگس. شده بودپزشک زودتر سال 

فرزند ه را ب نرگس همیشهمادرم . دار نشدندبچه ،و مشغله تحصیالت
التحصیلی فارغ ازپسروز بار . آخرینمینموددار شدن تشویق 

 :خواهرم در منزل ما بود

دخترم، حرف مادرت را گوش کن. تو االن بیست و هفت، هشت  -
، زایمان برات سخت هدار نشی و سنت باال بربچه هسالت شده و اگ

 .همیش
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 . هسالم 25م را باال میبرید؟ ... من که سن مامانجان چرا آخه -

 ... هات نمیشبچه هصد بار گفتم اگ؟ ... هدارتوفیری چه  -

 :اجازه نداد که مادرم حرفش را تمام کند

 ن بخاطر درس فعال نخواستیم بچهوخودممامانجان صد بار گفتم، ما  -
 شیم.اب شتهدا

تمام شده، دخترم زودتر  مشقت، ولی االن که شکر خدا درس و هباش -
... مردم هزارتا حرف بشهدیر  ن، نگذارینیبشدست بکار 

 مهرنکرده شوهرت بی دائیخ هممکن هدرمیآرن... بچه که نباش
 ... آقاجانت...بشه

 اش گرفت:همانطور که مادرم صحبت میکرد، گریه

های تو را بچهنه  ،را نه عروسی پسرش ،آقاجانت خدا بیامرز -
 هام را نبینم؟بمیرم و نوهمیخواهی من هم  ...دید

خواهرم برای آرام کردن مادر، صورتش را بوسید و در همان حال 
 گفت:

 چشم برات یک اتوبوس نوه میآرم. ...ن برم مامانجانوالهی قربانت -

نگفت چون حدود ده ماه بعد  بیراه همخیلی  نرگسبعدا فهمیدم که 
و یک پسر احب یک دختر و سه سال بعدش ص زائیددو پسر دوقلو 

 شد. ی دیگردوقلو
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اندکی متفاوت با سالهای دیگر باشد. برایم  ،1334سعی کردم سال 
بود و جریان  قدیمی ه وشکست خورد یعشقکه  ماجرای لیلی از پس
، داشت یه و مبهمعاطفی شکست خورد انگیز که گیرودارروح

چند روز پیش  تصادفا که  آوردم بخاطر را صحبتهایم با اسداهلل میرزا
 و در مورد ازدواج بود:

م زن اش را در یک کفش کرده که براعمو اسداهلل، مادرم اخیرا  پ -
 .هبگیر

 ؟یباو گفتی که قولش را بمن داد -

 که مستاصل شدم. هجدی صحبت میکنم... واقعا  مدتی -

 ، یادم نبود که طبیعت بهوت افسرده هی.یراست میگ -

نم که ونم چطور بمادرم بفهمو. نمیدعمو اسداهلل، خواهش میکنم.. -
 فعال آمادگی ازدواج ندارم.

دختر  واسة بود و هنوز پشت سبیلت سبز نشد مومنت، موقعی که -
 داشتی؟ازدواج آمادگی کامال   ،دائیت کاغذ مینوشتی

 من آنزمان بچه بودم، وانگهی لیلی را دوست داشتم. -

که تونم بگم من نمیه...جان، هر کس شرایط خودش را دارباباببین  -
، پروانه باش ایسمندر باش  میگویمن نم فرمود،نه...  که بله یا بگم

 .مردانه باش یاچون بفکر سوختن افتاده

 ن نمیشم.ومتوجه منظورت -
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منظورم را هر بچه مکتبی خنگ هم تشریف داری، االن مومنت،  -
گیری که بزن  تیچوقداری هنقصد  هاگ که هاین حرفم کال   ...همیفهم
روزی  که باالخره قراره ه... اما اگمیمونهن و اصال بحثی یهیچ

.. چوب خط سن و سالت .کنیاالن که  هبهترپس ، ازدواج کنی
  م میشه.وداره تم

 پس وقت برای فکر کردن هم ندارم؟ -

تصمیم خودت را زود، تند،  و تا دیر نشده، ینودست بجنبباید  -
 .یفوری، سریع بگیر

حرف اسداهلل میرزا مرا بفکر واداشت، اگر بنا باشد که روزی متاهل 
 ؟ استشوم، چرا چند سال بعد باشد که سن و سالم باالتر رفته 

در حالی که پشت میزم در اداره نشسته بودم، یک روز در محل کار 
  :ام فکر کنمدر مورد آیندهبیشتر باید باین فکر افتادم که 

 ةگی را بخودم سخت نگیرم؟ ... هنوز بانداززند که هچه ایرادی دار -
 ام داشته باشم...فرصت برای ساختن آیندهکافی جوان هستم که 

ازدواج کنم... باالخره یک خاکی باید بسرم بریزم...  بخوام که هممکن
اوّل زنجیر .. کی گفته که باید ازدواج میکنم و تشکیل خانواده میدم.
اینهمه  ...؟بعد با او ازدواج کنمعشق و محبت کسی بگردنم باشه و 

ن را قبل از ازدواج نمیشناختند... وو زنش شدنعیالوار که  آدم
 ن بعد از چند سال بدبخت شدند؟ومشوکد
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با که یک روز  مشقاسم افتادم یاداختیار ام گرفت. بیاز حرفم خنده
 :دیمصحبت میکرهم 

گاه هم بدختر نامحرم ن آباد برای پسند کردندر غیاثمردها  -
 نمیکنن.

 پسند کند؟ببیند و داماد چطور باید دختر را  پسمشقاسم،  -

، نواهلل دورغ چرا؟ تا قبرآآ... گاس دختررا بمادر داماد نشان بد -
  !یک نظرفقط آنهم  ...نبرادر کوچک عروس را نشانش بد گاس

 ؟هیک عمر زندگی کن باید کیبا  هداماد نمیفهمکه اینطوری  هآخ -

 همشهری داشتیم روز، یکجان؟ ... ما خودمان یککجای کاری بابام  -
قوم و  بود...دختر عموش  غریبه هم نبود،ی کرد... تازه سعروکه 

هیچ کس و  عوض کردن راخویش عروس پیش از عقد، عروس 
 همشهری ما و هنوز نقد دار تا بچة قد و نیماالن هم دهنفهمید... 

 .فهمیدهن

د و گاهی نماجراها را با مبالغه تعریف میک اغلبمیدانستم که مشقاسم 
د. اما اصل رنو واقعیت ندا استخاطراتش حاصل تخیالت قدرتمندش 

 مادر دامادها رسم است که خانواده از خیلیدر  ست.واقعیکامال  مطلب 
ازدواج  و نشناخته با دختر ندیدهتقریبا  دامادعروس را پسند میکند و 

هرچند در میان اقوام و خویشان داشتم. میکند. من این رسم را دوست ن
 او را نشناسم. کمتر دختری بود کهپر تعداد ما، 
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 ؟شومنمدتی با دختری دوست  چراباین ایده فکر کردم که اول 
خواهم اخالقمان با هم ساخت، باو پیشنهاد ازدواج  چنانچه اینطوری

 یاد. اما چطور دختر مناسبی را پیدا کنم و چطور دوست بشوم؟ داد
 سرو روئیخوشاگر خانم اسداهلل میرزا افتادم که میگفت  ایحیکی از نص

را دیدی خودت را طالب و خریدار جنس نشان بده، او خودش خواهد 
، مخانمی نگاه میکرداگر مستقیم در چشمان این بود که  ایرادمآمد. 
انداختم. آدمی مثل من چطور میتوانست از خجالت سر بزیر میسریعا  

 خریدار نشان دهد؟خودش را 

بهتر  آیااش برنمیآم... جالبی نیست... من از عده ةنه نه... اید -
 ؟هست ریش و قیچی را به مادرم بسپارم و او برام زن بگیرنی

من در دفتر کارم بودم.  مرا از افکارم بیرون کشید، تلفنی زنگ صدا
ای با لحن آمرانهاز آنطرف خط،  ئیرا جواب دادم، یک آقا تلفن
 :گفت

 جواب بده. سئوالاالن بیا شهربانی چند تا  شما پاشو -

 شهربانی؟ -

 اطالعات بخش چهار، بگو با جباری کار دارم. ةبله ادار -

 شما را قبال ... سرکار جباریشما را میشناسم؟... ده،  -

 اجازه نداد حرفم تمام شود:

له جانم بله... از طرف وزارت خارجه آمده بودی... االن بیا عب -
 دارم... زودکارت 



99 

 عذر میخوام میتونم بپرسم چه کارم دارید؟ -

 نه جانم، وقت ندارم... زود پاشو بیا  -

 کسی را احضار ... ههمینطوری که نمیشعذرخواهی میکنم اما  -

 :بمیان حرفم آمداو مجددا 

آدم  ة؟... پاشو مثل بچهمیخواهی چهارتا مامور بفرستم آبروت بر -
 .هبیا دیگ

گیج شده بودم و نمیدانستم  کرد. من کامال را قطع  تلفنگوشی  سپس
جباری با من چکار دارد؟ بی اختیار سعی کردم که با  سرپاسبانکه 

ش را برنداشت. اتاقش خیلی دور تلفناسداهلل میرزا تماس بگیرم اما 
قفل را اتاق  م اما وقتی که رسیدم، درِ فتر شبسمت اتاق سریعنبود، 
و یکی از همکارها گفت که اسداهلل میرزا از چند ساعت پیش  دیدم شده

با اینحال شدم،  مشوشبیشتر  است.نکرده  مراجعهرفته و هنوز 
چون آخرهای وقت بود دادم.  اتییادداشتی برایش گذاشتم و توضیح

بیرون زدم تا خودم را  العادهخارق ی، با سرعتبودنیازی به مرخصی ن
 برسانم. اطالعات شهربانی ةبه ادار

، مدت زمان رسیدن که نهایتا  نیم ساعت بود، برایم اضطراباز فرط 
زنان نفس. باعجله و عرق کرده و نفسگذشتباندازه چندین ساعت 

حرکت زشتش  بدون واهمه. تصمیم گرفتم که خود را به جباری رساندم
 :را باو متذکر شوم
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 . سالم -

 او نگاه تندی بمن انداخت و گفت:

 ؟ ئیایت شوم بفرستم تا بیافد ةباید نام -

 که همینطوری... مجاز نیستید ولی، احترمتان واجب سرکار جباری -

 با عصبانیت فریاد کشید: پیش از آنکه حرفم تمام شود،

 صدات را پائین بیار.نزن جانم...  اضافهحرف  -

 :که پشت سرم ایستاده بود فرمان داد پاسبانیبعد به 

 !ببرش -

دستم را گرفت  پاسبان تا بخودم آمدم، فرصت نکردم حرفی بزنم،
. من کمی ازم خواست که همراهش بروم . سپسو از اتاق بیرون کشید
 به تندی گفت: پاسبانمقاومت کردم تا اینکه 

م و اذیتت یبخواهی قلدربازی دربیاری، دستبند میزن هببین، اگ -
   میکنیم...

 ؟ ... اصال با من چکار دارید؟هشهر هرت همگ هآخ -

 .یهسرکار جباردستور من نمیدانم،  -

 ؟هنمیکنصحبت چرا همینجا  هدار کاریهر  -

 راه بیوفت تا آن روی سگم باال نیامده.نمیدانم،  که گفتم -
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 به پاسبانبیرون آمد و او اتاق جباری باز شد و  درِ  ،در همین حال
 گفت:

 .این که هنوز اینجاستخوشبخت،  -

ت هل سدر حالی که ژ خوشبخت بود، اشنام خانوادگیکه  پاسبان
 ، جواب داد:ه بوددادن مرا گرفت

 االن میبرمش. قربان -

 گفت: با دستش میان من و مامور حائل شد وجلو آمد و  جباری

 .خودش میآد. جانم الزم نیست و فشار زور -

 ، گفت:قبل تر ازتا خواستم حرفی بزنم، بالحنی نسبتا مالیم

م... آمن هم االن می ،، تشریف ببر اتاق تحقیقخوشبختهمراه  -
 ببریم جانم از بیخ سرت را که قرار نیست 

ای جز اطاعت ندارم و مقاومت و بگو مگو بفکرم رسید که فعال چاره
را بغرنجتر نماید.  وضعیت نیستهم بعید بلکه  جواب نمیدهد،تنها هن

 لذا همراه مامور راه افتادم. 

 یدرشبخت، یا همان خو پاسبانرسیدیم،  داالنانتهای همان  
ه یک میز و دو صندلی و وارد اتاقی شدیم ک گشودسنگین را و فلزی 

بهمراه یک دستگاه ضبط صوت مغناطیسی  ،در دو طرف آن دیده میشد
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چندین برگ کاغذ و یک قلم روی میز قرار  وو یک میکروفن روبان 
 داد و گفت: میکی از صندلیها را نشان اوداشت. 

 میآد. جباری سرکاربنشین... االن بگیر و همینجا  -

هم در اتاق نزدیک در، ایستاده بود و سکوت  خوشبختپاسبان خود 
سنگینی حکمفرما شد. نتوانستم طاقت بیاورم و سکوت را شکستم و 

 پرسیدم:

با من احترامی و تشدد با بیباید م که ه جرمی مرتکب شدچ من همگ -
 ؟بشهرفتار 

، بلبل زبانی قلدربازی درآوردیتو  ولی گفتم که من نمیدانم... -
 .هنه احترام هرکس دست خودشوگر ...کردی

ای نداشت بنابراین منتظر دهئصحبت با آن مامور فا پیدا بود که
طول نکشید که جباری  چندانیشدم تا ببینم چه پیش خواهد آمد. مدت 

وارد اتاق شد و یک زونکن مشکی رنگ نیز در دستش بود. صدای 
همانطور  او. اتاق پیچید ساکت در فضای خوشبختجفت کردن پاهای 

 :ایراد کردکه در حال نشستن بود، 

کارمند  ای،اروپا رفته ای،شما که ماشااهلل خودت تحصیلکرده -
امنیت ناموس نی که و، قبال  با ما همکاری داشتی، باید بددولتی
غیره  غر و ناز  و قر و دیگر ،م بیایوقتی میگ ...؟ییعنی چ مملکت
 .که جانم هندار
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سر  جباری، اتاق را ترک کرد و جباریبا اشارة  ،خوشبختپاسبان 
 یاصل مطلب رفت، در حالی چشمهایش را ریز کرده بود، با لحن

 مرموز پرسید:

 ؟حدس میزنی برای چه احضارت کردیم -

 شدم... نکنه سورپریزه؟که کمی گیج  ه... برای همیناطالع ندارم -

 .بگون وسازمانت ةدربار سورپریزه،بله  ...اطالع نداریکه  -

 ؟یعنی وزارت خارجه -

.. من دارم از مقر .جانم نزن علی چپ کوچةهنه، خودت را ب -
 ن صحبت میکنم.واصلیت

 ؟د مقرفرمودی من واقعا  سر در نمیآرم... -

 .ینم. فقط میخواهیم که خودت بگوببین جانم، ما همه چیز را مید -

 ترشفافکمی  هنمیآرم... امکان دار... واقعا سر در چه چیزی را بگم؟ -
 صحبت کنید؟

 ؟همنظورم چی نیومیدخودت خوب  -

چرا پس ، نیدومیدهمه چیز را  نیزنم و شما ومید خودم هخب اگ -
 .د لطفا ئی... اصل مطلب را بفرما؟اینهمه مخفیکاری

در حالی که سعی میکرد خودش را آرام و خونسرد نشان  جباری
 دهد. زونکن را باز کرد و چند صفحه را ورق زد و گفت:

 ؟نآقای تیمور خان چکارة شما میش -
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با یکی از اقوام دور ما همکار  راستشن ونایب تیمورخان؟... ایش -
 ؟هبودند... چطور مگ

با دیدن وقتی دو سال پیش  ...الن عرض میکنما؟... هچطور مگ -
شستم  همون موقع جا خوردی منآقای تیمورخان در شهربانی 

سلسله یک . بعد از باشهای زیر نمیکاسه کاسه کما خبردار شد که ح
 .هکه از کجا آب میخور کشف کردمتحقیقات اطالعاتی 

 گفتم: سرکوبش کردم و بالتاملام گرفت اما خنده لحظهیک

 ؟یددررا کشف ک یعنی دلیل آشنائی من و نایب تیمور خان -

 !جانم هچشمهای بازی دار سرویس اطالعاتی مابله  -

درگیر کشف این موضوعید؟...  شما از پیرارسالکه  همنظورم این -
باید پیش شما  2و سرویس استخبارات 1واقعا که گشتاپوماشااهلل 

 !هتعلیم بگیر

... ما االن خیلی بیشتر از بگم که بعله بایدداری لغاز میخونی  هاگ -
 و چیزی از ما پنهان نیست. میمطلعآنچه که تصور کنی، 

 !تحت تاثیر قرار گرفتم... براوو -

 
 یناز حزب تیحاکم دوره در آلمان اطالعاتی سیپلگشتاپو:  1
 ست.ایتانیبر یمخف اطالعات سازمانسرویس استخبارات: نام قدیم  2
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جباری کمی سرش را خاراند و بعد با لحنی که سعی  سرپاسبان
 میکرد دوستانه و از سر دلسوزی باشد گفت:

کنی، نمیهمکاری چرا بیشتر نیست،  سئوالببین جانم، چند تا  -
توطئه و پرده از  بساچهکه نی به مملکتت خدمت ک میخواهین

رفتنت با خوبی و خوشی باید بدونی که  ... ؟هخیانتی برداشته بش
 . هخودتهمکاری حسن  هبموکول 

 !چه عرض کنم واهلل؟ -

، حاال حاالها اینجا با سرویس اطالعاتی سرشاخ بشیبخواهی  هاما اگ -
 .هبدادت برسباید ی و خدا مهمان

 ای ندارم... ولی،مضایقههیچ  از همکاری و کمک که بنده -

ت آشنائیّ که  واثق داریموسیع و اطالعات ما ... !جانم هندارولی  -
یکی از  یبا خانوادة شما بدلیل مفقود آقای نایب تیمورخان

 ... صبر کن...کی بود؟بنام؟...  اقوامتان بنام...

زونکن را باز کرد و شروع به ورق زدن نمود. من برای  جباری
 ی حرفش را بزند، گفتم:اینکه او سریعتر ادامه

 .دوستعلی خان -

قید  1319در اظهاراتش سال  خان ربله... دوستعلی... آقای تیمو -
 سانفرانسیسکو که اسراری در هکشف کردکرده که در حین تفحص 

 . نهفته است
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 ادامه داد: جباریام را گرفتم. به زحمت جلوی خنده

اسداهلل آقای بود؟...  یمضنون و متهم درجة یک چه کسحدس بزن  -
 ...؟میشناسی ... تو که او راالدین میرزافرزند رکن اقدسی یمیرزا

به ... با او هقوم و خویش خودتکه میشناسی...  ه، معلومهچه سوالی
 د.االن هم در وزارت خارجه همکاریبیروت سفر کردی. 

 محکم بمن گفت: دائیبسیار جدی و ص ایقیافهبا  جباریبعد 

 ؟هچیسانفرانسیسکو ماجرای بگو ببینم،  -

گم شدن دوستعلی خان و تکه کالم اسداهلل  داستانسعی کردم  من
جباری  سرپاسبانبرای  و مفید خالصه شکلیمیرزا و سانفرانسیسکو را ب

 تعریف کنم.

، گاهی به سبیلش میکشید ، دستیدر حالی که گوش میداد جباری
روی کاغذ مینوشت. پس از آنکه صحبتهایم به پایان رسید،  ئیچیزها
 گفت:

 که خیلی تمرین کرده بودی...  همعلوم... بودداستان جالبی  -

 ؟... بنده عین حقیقت را عرض کردم.ه قرباناین چه فرمایشی -

فقط . به همه چی واقفیم..؟...ما سرسختی میکنی جانماینهمه چرا  -
رجعلی  آقای ماجرایاز باید عرض کنم که  تجهت مزید اطالعات

 .اطالع داریمو جزء بجزء  بعینهآبادی غیاث

 ؟فرمائیدرا می آسپیران -
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 بله... تعجب کردی؟ -

 ؟رهاما چه ربطی به موضوع دا ،نه -

 ةادار سابق و مستعفی آسپیرانآن  ،آبادیآقای غیاثآن  -
 ؟شدرو  او ن اش از این رو بهچطور وضع زندگی تامینات

 والاص مطالبنم این ونمیدهنوز  اما. هاین هم داستان خودش را دار -
نم االن بر و... و مهمتر اینکه نمیدهچه ربطی به مسائل امنیتی دار

 چه اتهامی دارم بازخواست میشم؟ پایة

... گفتم که یک همکاری در جانم اسمش را بازخواست نگذاریم -
آبادی ماجرای رجبعلی غیاث... هراستای ناموس امنیت مملکت

 ؟هچی

ثروت آبادی و امالک و موضوع ازدواج قمر با آسپیران غیاثبناچار 
 قمر را برای جباری تعریف کردم. موروثی

زیر لب  ای بفکر فرو رفت.اخمی کرد و چند لحظه سرپاسبان
بود با اکراه تمام  پیداای که هچهربا . نمودحرفهای نامفهومی زمزمه می

 را در اختیار میگذاشت، گفت:اطالعات 

مراقب باش  ...)میپاشی( یچن میپاومن فکر کنم داری خاک بچشمم -
چون  هبازی میدی کالهمان تو هم میرما را اگه بفهمم داری 
 خرج کنم...االن را اطالعات نمیخواستم این 

 مکث کرد و سپس ادامه داد: بازکمی 



108 

آمریکا داشته... آبادی اخیرا  چندین سفر به آقای رجبعلی غیاث -
 ؟هکجای آمریکا میر تما ردش را زدیم، به نظر

ندارم اما شنیده بودم  یاخیرا  خیلی با اقوام رفت و آمدبنده واهلل  -
 و میآد. هکه میر

 مثال  کالیفرنیا ... یا سانفرانسیسکو؟ ...کجا؟ب میره و میاد ولی -

 سانفرانسیسکو؟... -

 سر داد و گفت: یمهیب ةجباری ناگهان قهقه

 ؟واقفیما تعجب کردی که ما از کجا اینهمه جزئیات ر -

 ، پاسخ دادم:مجباری متعجب بود یدنخندنوع من که بیشتر از 

اطالع  حدا این خودم تبنده ... اما نمیخوادضمیر نورانی فهمیدنش  -
 نبود. هم نداشتم... یعنی برام مهم

را روی هم گذاشته  هر دو دستدر حالی که نوک انگشتان  جباری
 ای متفکرانه گفت:با چهره ،بود

 هما همه جا چشم و گوش داریم... خودت هم بنظر میرسببین  جانم،  -
 این ماجراها که نمیتونند بیربط بهم باشند؟...آدم روشنی باشی، 

بهتر ... در اختیارتون گذاشتمنستم را وهر چه مید بندهواهلل   -
 مطلب اینن چشم و گوش دارید وحاال که اینهمه بقول خودتنیست 

 ایهدیگ شهریا هر  سانفرانسیسکون در وتعواملاز را بجای بنده، 
 د؟ئیاستعالم بفرما
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اش به... صبر کن ببینم... گفتی هر شهر فضولی هاین دیگ -
 ؟شهرم ومثال کد...  !دیگری؟

 !شهر هرتمثال نم... وچه مید -

ما هم بلدیم کاری کنیم  ،محض اطالع خوشمزگی هم بلدی؟...پس  -
 که عین بلبل همینجا...

وارد شد و احترام محکمی  خوشبختپاسبان ناگهان در اتاق باز شد و 
 ،نگاه تندی انداخت اما پیش از آنکه حرفی بزند جباریگذاشت. 
 خیلی مودبانه گفت: خوشبختپاسبان 

 خیلی عذرمیخوام. موردی پیش آمده. ،قربان -

 چه شده؟ -

، با خوشبختپاسبان اتاق بود اما حس کردم که من پشتم به در 
از جایش بلند  جباریای فهماند که موضوع خصوصی است، چون اشاره

 گفت:خطاب بمن شد و در حالی که از اتاق خارج میشد 

 خوب فکرهات را بکن االن بر میگردم. -

وارد اتاق شد و جلوی در اتاق ایستاد.  خوشبختچند لحظه بعد، 
 ازش پرسیدم:

 اتفاقی افتاده؟ -

 تشریف میآرند. جباری سرکاراالن  -
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از سرپا ایستادن خسته شد و آمد و  پاسبان. ماندیمدر اتاق منتظر ما 
زیر لب غرولند میکرد. سه ربع  و نشستجای جباری بروی صندلی 

 پرسیدم: ش. من ازبودن جباریساعتی گذشت و هنوز خبری از 

 ؟خوشبخت سرکار شما بچة کجائی -

 .همدان -

 ...ن مفتوشهر باباطاهر، ... شهر !همدان !به به -

 اش کمی باز شد و در ادامة حرفم گفت:چهره پاسبان

 .ابوعلی سیناشهر  -

 هرچند میدانستم که بوعلی سینا اهل بخارا بود اما چیزی نگفتم.
 فقط برای باز شدن سر صحبت ازش پرسیدم:

 شما ترک هستید؟ -

 .هترک جباری سرکارترک نیستم...  نه -

 ایشان را اطالع دارم.بله  -

 از کجا میدانستی؟  -

بزنم و به  یتلفنکه  هامکان دار... راستی، هماجراش طوالنی -
 ؟باشندن دلواپسام اطالع بدم که خانواده

 باید اجازه بگیری... دست من نیست. جباری سرکاراز  -



111 

ظاهرا  جباری، از نشستن پشت میز خوشبخت سرکار ی گذشت، کاند
 کمی آنرا خواند و سپس و نمودرا باز  روندهپو  کرداحساس ریاست 

 ازم پرسید: جباری سرپاسبانبا همان لحن و حالت 

 ای جانم؟تو چکار کردی؟... عضو کدام شبکهخب...  -

پاسبان و وارد شد و  گشودناگهان جباری در نیمه باز اتاق را 
، مثل فنر از جایش پرید و رنگش را اوبالفاصله با دیدن  خوشبخت
سرکار آلود باو انداخت اما چیزی نگفت. غضبنگاهی  جباریباخت. 

. خارج شد از اتاق در یک چشم بهم زدن وبا ترس و لرز  خوشبخت
ای اش را صاف کرد و با صدای خفهسینهدر همان حالت ایستاده  جباری

 بمن گفت:

 ئیشما... فعال میتونید برید... توصیه میکنیم در خصوص صحبتها -
 نزنی. حرفی ئیکه شد، جا

 برم؟... ؟ میتونم ه فرمودیدچ -

باورم نمیشد اما با خودم فکر کردم که بهتر است تا نظرش تغییر 
سرعت از آن توان و نکرده است، دو تا پای دیگر قرض کنم و با تمام 
در خروجی اتاق  طرفاداره خارج شوم. سریع از جایم برخاستم و ب

 گفت: جباریرفتم. ناگهان 

که وسایلت را قبل از رفتن تحویل بگیری... ه صبر کن... یادت نر -
 اند دنبالت.آمدهدر ضمن، 

 دنبالم؟... چه کسی؟ -
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حدس زدم که اسداهلل میرزا باشد چون برایش  اماجوابم را نداد. 
وقتی کیفم را از شهربانی تحویل گرفتم، . یادداشتی گذاشته بودم

 برستلدبالغر اندام و حدودا پنجاه ساله را دیدم که کتی  یمرد
با دیدن من جلو آمد چرمی در دستش داشت.  یو کیفپوشیده بود 

 گفت: ، آهسته بمنمعرفی خیلی مودبانه سالم  کرد. پس از

االن در  ایشان .نتا اینجا بیاصالح نبود که شازده اسداهلل میرزا  -
 منتظر شما هستند.خیابان 

او  .رداندبه اداره برگرا اسداهلل میرزا تصادف کمک کرد و آنروز 
 ،یکی از آشنایان بسیار بانفوذشاز  کمکیدن یادداشتم و با پس از د
 نجات داد. اطالعاتی سرپاسبانآن  چنگالمرا از 

 ،با هم ازم خواست کهبیرون از شهربانی اسداهلل میرزا را دیدم. 
بزنیم و تعریف کنم که چه اتفاقاتی افتاده است. تمام آنچه  یقدم

 . بعدش با لحن خاصی گفت:ودمبازگو نممیدانستم را 

بآنجا رفته بودی نمیتونستی جلوی که تو مرد گنده، آن روز  -
 نت را بگیری و اسم آن نایب تیمورخان لعنتی را نیاری؟وزب

 ة مربوط بهکه یک پروند نستمودعمو اسداهلل من از کجا باید می هآخ -
 باعث گرفتاریاالن  ،تفاهم بودتماما  سوء یازده سال پیش که  ده
 ؟همیش

 نامطمئن گفت:اسداهلل میرزا کمی فکر کرد و با لحنی 
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... آنهم بعد از هباش گندکاری تو فقط  هااین ماجرا هعیدب ،هرچند -
 .هنوپای دوستعلی خره درمیکه  همیگبمن یک حسی دو سال... 

 ؟هدوستعلی خان بیچاره این وسط چه تقصیری دار -

شنیده  برحسب تصادف، ... چند ماه پیشم بیچاره؟وکدمومنت،  -
بود و خط و نشان میکشید  جوشی رجبعلیبودم که حسابی از دست 

 .هرا به او میریز شزهر روزیکه یک

یعنی شما میگید که دوستعلی خان به اداره اطالعات شهربانی گفته  -
 ؟هآبادی جاسوسی چیزیغیاثرجبعلی که آسپیران 

رای شیطان هم ، او ببعید نیست آن نانجیب هیچ چیزی واهلل، از -
 گاهی هبتون هکارآگاهی اگ ة... وانگهی این ادارهپاپوش میدوز

 اینها وگرنه هراپورت خود مردم اشهمه، ههم بگیرچهارتا خرابکار 
فکری بحال   که هم ندارند... خیلی هنر داشتندپشه عُرضة گرفتن 

 میکردند. تو مملکت اینهمه ترور و آشوب

، پس هآسپیران سوسه آمده باشدخان، برای دوستعلی چنانچه هآخ -
 چرا بجای آسپیران، پای مرا بقضیه باز کردند؟

اطالعات بیرون بکشه  خیر سرش میخواسته از تو که هممکننم، ونمید -
 و بعد بره سراغ بقیه... 

 ؟... یا حتی سراغ شما؟هیعنی سراغ آسپیران غیاث آبادی هم میر -

د نیست که اسم مرا ، بعیهواقعا  کار دوستعلی خره باش هبهرحال اگ -
 نداشتیم، گرفتارین باندازة کافی و.. خودم.ههم بآنها گفته باش

 اینهم اضافه شد، کم بود جن و پری، یکی هم از دیوار پرید.
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 ؟هآسپیران برای چه بآمریکا میراصال  عمو اسداهلل،  -

هاش را برای تحصیالت بچه تا آنجا که اطالع دارم، میخواد که -
و به  هدست قمر را هم بگیر میخواد انگار که... هبآنجا بفرست
 .هکالیفرنیا ببر

 سانفرانسیسکو؟ بهو مستقیم  درستو  -

جای خوش آب و ؟ سانفرانسیسکو هدار یرادیچه امومنت،  -
 را خیلیها دوست دارند... بخودت نگاه کردی؟آنجا  ...ههوائی

 .جدی میگم عمو اسداهلل -

 برای زندگیمناسب  ئیو دنبال جا هدارطرف پول مفت  خب -
از  یاکنجکاو شده و اسمش را از من شنیده که ... یا از بس همیگرد

.. .!نم؟وچه مید ،تحقیق کردهرفته خودش  یا ای شنیدههکس دیگ

 جباریآن بگذار ببینیم ... !؟هاین االن چه ربطی بمسئله دار هآخ
حفظ ناموس امنیت  در راستایی ئچه بیناموسیها هممکن الدنگ

 .همملکت بکن


 سرپاسباناطالعات گذشته بود و ة ادار باای از ماجرای من سه هفته 
ای با من تماس میگرفت ، تقریبا هر روز به بهانهمدت آنجباری در 

 بینیموی باصطالح فهیدم که  ئیمیآمد، از سو محل کارمه ببیخبر یا 
 نبود.هم و دست بردار است اسداهلل میرزا نیز شده 
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توسط چندین  ناگهانی جلب شدن اضطرابد که شروز و شبی ن
ی در اتاق، روز. بسراغم نیاید ،مامور امنیتی در محل کار یا منزل

از وقت اداری گذشته بود و  نیز ساعتی پشت میز کارم نشسته بودم و
و یکنفر  باز شد در اتاقکه ناگهان بودم، افتاده های عقب کار مشغول

 :را به مرز سکته انداختم و بداخل پرید

متعهدی  ه کارمندانمملکت باید بوزارتخانه و مونت... مومنت،  -
 !... براوو!... آفرین!.. به بهد.نمثل تو افتخار کن

 گفت: ،امرنگ پریده با دیدناسداهلل میرزا 
 شده که انگار مار دو سر دیدی؟ یچ -

 اینجا چه کار میکنید؟ ندید... شماومرا ترس عمو اسداهلل... -

ات را طبق معمول شلوار پلوخوری آمدم ببینم که آن کت و -
 همراهت داری یا نه؟

وکشیده و تر و تمیز طهن اامنکه همیشه یک دست کت و شلوار و پیر
برای مواقع اضطراری و جلسات مهم در کمد اتاق کارم نگه میداشتم. 

 م:جواب داد

 .هسایز شما بخوره اما گمان نکنم ب .هبله عمو اسداهلل، آنجا در کمد -

مهمی داریم و باید هر  مالقاتسهات را عوض کن لبا جلدیپس  -
 نیم.ون را بکافه برسوچه سریعتر خودم

را ندارم...  شزار و خانمهاعمو اسداهلل... من اصال امروز حوصله الله -
 .هدیگ ةانشاءاهلل یک دفع
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؟... تو چرا بازی زار و خانمگفت اللهحاال کی  مومنت... مومنت، -
جدی  ه؟... گمان کنم الزم باشهمیربیراهه اینقدر ذهنت  هاتازگی
 .هبرات زن بگیرتا صحبت کنم  مادرتبا جدی 

 کجا باید بریم؟پس نیست،  هاخانم قضیة هاگ -

اینبار با یکی از رجال کمی آنطرفتر، زار... الله کافه... البته نه -
... شتداهم خدا بیامرزت آشنائیتی با آقاجان گویا دارم که  دیدار
 الواقعفیبشناسیش،  بلکه... هتوانمندی و فوذن صاحببسیار آدم 

جباری  آناز دست تونستم  ،نوایشآنروز در شهربانی، با کمک 
 .هدیر میشن که و... دست بجنبالدنگ نجاتت بدم

 عمواسداهلل... واقعا  االن در شرایطی نیستم که بخوام... -

 :بمیان حرفم پریداسداهلل میرزا 

باید بیائی... بیشترش به قول دادم، تو  ،قرار گذاشتم، مومنت -
 .ین را نبروآبروم... بدو آماده شو زود باش... بود توخاطر 

لباسهایم را عوض کردم و همراه با اسداهلل ای نداشتم. ظاهرا  چاره
 نگران بود که بموقع نرسیم. من گفتم: میرزا راه افتادم. او

 ؟... من میشناسمش؟هنفوذ کیصاحباین آدم  ،عمو اسداهلل -

رجبعلی نت در مهمانی پاگشای قمر و ودیده باشی، آقاجباید  -
 دعوتش کرده بود... آقای ساالر، یادت نیست؟
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 ندجان میگفتدائینکه ویعنی همیادم آمد،  انآقای ساالر؟... آه -
 ...هجاسوس انگلیساست؟... اما آخ

 :پیش از آنکه حرفم تمام شود، اسداهلل میرزا گفت

 از ایادیمشقاسم هم  میکرد که خیالنت اجدائیمومنت،  -
 جاسوس انگلیسا ، چهآقای ساالر صورت، اینانگلیساست... بهر

که  هتنها کسی ، االنباشه لیچرچ نستونیوخود شخص  چه ،هباش
 .هکن یکمک همیتون

 ها ...این امنیتیاما  س جباری بربیاد؟پ از همیتونیعنی  -

 :دوباره وسط حرفم پریداسداهلل میرزا 

البته  ...هکه بیلش هزار من آب برمیدار ههائیاوناز نگران نباش،  -
و الزم  ...هم هست آدم سرزنده و خوش مشربی در عین حال

 .هبرعکس تو، دست بسفر خوبی هم دار که هبعرض

 عمو اسداهلل خواهش میکنم... -

مومنت، باز بچه شدی؟... وقتی که رسیدیم، آقای ساالر را با آن  -
 سن و سال ببین و از خودت خجالت بکش. 

 زیر لب گفت: ،دادمیسر تکان حالی که  دراسداهلل میرزا 

 .هاز کنده بلند میشهمیشه اند که دود راست گفته -

 ؟همشقاسم باالخره کسی خبری داراز  راستی عمو اسداهلل،  -
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 د آن بینوا افتادی؟یا کارهیک -

 یادم افتاد.، اسمش را آوردید که شما -

از  سراغش را واهلل، خبری که ندارم... چند وقت پیش اتفاقا   -
پرسیدم. او هم از حدود یک سال بعد از همان آسپیران،  ،رجعبلی

  .را ندیدهمشقاسم  ،دائی جانت مرگ

 .هآباد برگشته باشمن فکر میکردم شاید به غیاث -

 ند.بیخبر شازهم  در قم برادرهای مشقاسم گفت که سالهاستاتفاقا   -

فوت ه غصاز  همجان، او بعد از مرحوم دائیکه  گفتندبعضیها  -
 .هکرد

جانت بحدی متاثرش کرده که نمیخواد شاید هم مرگ دائی -
که تهران  هبعید هزنده باش هاگ هباش یهرچ ...هم از ما را ببینوهیچکد

که بقول  فعالا  وگرنه باالخره خبری ازش میرسید... زندگی کنه
حال، االن باید این... علیوی دود شد و رفت آسمرخودش پندا
 باشیم. هبکن هکمکی که آقای ساالر میتوناخیر و  تبفکر مشکال

میز از پیش رزرو خوشبختانه زودتر از موقع بمحل مالقات رسیدیم. 
 ای مشرف بهکنار پنجرهما یز م کرد. مانیئشده بود و گارسون راهنما

کرم کمی که منتظر ماندیم، پیرمردی با کت و شلوار  .بود مصفا یباغ
که بنظر میرسید از آبنوس باشد همراه با یک پیشکار  ئیرنگ و عصا

از راه رسید. ما جلوی پایش به احترام برخاستیم. پیرمرد یا  پیکرغول
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و سالم و  همان آقای ساالر با اسداهلل میرزا و سپس با من دست داد
 . نموداحوال پرسی گرمی 

 ای بما کرد وگفت:پس از آنکه آقای ساالر نشست، اشاره

 د بنشینید.ئیخواهش میکنم آقایان بفرما -

 الجثهعظیم او جوانی ده بود.ایستا نهمچنا پیشکارنشستیم اما  ما
آقای ساالر باو  .بود درختیک ورزیده و گردنی بضخامت  اندامیبا

به اسداهلل میرزا منتظر بماند. سپس  اتومبیلدستور داد که برود و در 
 گفت:

که ؟ انشااهلل هشازده؟... شازده شمسعلی میرزا چطور هحالت چطور -
 رفع کسالت شد؟

ساالر... ایشان هم  بهترند... خدمت حضرتعالی بلطف شما، جناب  -
 دارند. بسیار سالم

پرسید. او کیف چرمی و کوچکی  احوالی نیز از منآقای ساالر ، 
درآورد.  «پیترسون»تنباکوی  ای ازرا باز کرد و یک پیپ و کیسه

 سپس گفت:

ن عذرخواهی کنم که نتونستم در منزل پذیرای شما وباید ازت -
ری این اطراف داشتم و مکانی بهتر از اینکافه باشم... امروز کا
 بخاطرم نیامد.

 داد: جوابو با تملق تمام  سریعا اسداهلل میرزا 
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د قربان؟... ما که نمک ئیاختیار دارید جناب ساالر... شرمنده میفرما -
 .ایمپروده

 سپس کمی بچپ و راست و سقف و زمین کافه نگاه کرد و ادامه داد:

الواقع فی... هحضرتعالی، متحیر ةحسن سلیق واقعا که... فدوی از -
 .هشیک و دنجی ةکاف

 جناب ساالر در حالی پیپ خود را پر میکرد، گفت:

 !نه جای امثال من ،برای اهل هنر و قلم هخلوتگاهی اصوال  بله...  -

 :لبخند خفیفی زد و پرسیدبعد مرا نگاه کرد و 

 نی؟ومید نردتختهبازی تو  ،جوانمرد  -

 م:جواب داد دستپاچگیبا من 

آقاجانم خیلی دوست دارند بنده؟... بله آقا... یعنی خیلی کم...  -
 ...بازی و این چیزها اما من خیلی اهل

ناگهان درد سقلمة اسداهلل میرزا روی پلویم  حرفم تمام نشده بود که
را حس کردم. خوشبختانه بدلیل نزدیک بودن صندلی من و اسداهلل 
میرزا و بلند بودن میز و قرار داشتن وسایل روش بود، آقای ساالر 

 متوجه نشد. اسداهلل میرزا با عجله گفت:

.. .میمونه نردتخته عینبازی زندگی  جناب آقای ساالر معتقدند که -
 درست عرض میکنم قربان؟
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 آقای ساالر سری بنشانة تائید تکان داد و بمن گفت:

 !نردهزندگی تخته ...!، مرد جوانهاین حرف یادت نرهرگز  -

من نگاه استفهام آمیزی بطرف سپس مشغول روشن کردن پیپ شد. 
ساکت اگر بمن فهماند که  ایانداختم و او با چشم غرهاسداهلل میرزا 

 . سپس خودش شروع کرد:است بمانم بهتر

ن باید عرض کنم که ... غرض اینکه مصدع اوقات وخدمت سرورم -
م که در خود اداره یداشت بغرنجی که مشکل هاین ،شریف شدیم

ن گذاشت... بنابراین جسارت وبهیچگونه نمیشد باکسی درمی
 .استمداد بطلبیم م که از شمایم و مزاحم حضرتعالی شدیکرد

برای آقای ساالر مفصال  جباری را  سرپاسبانرای ماجاسداهلل میرزا 
را بآرامی میکشید، با  خود آقای ساالر در حالی که پیپشرح داد و 

گاهی سری  .دادخونسردی و لبخند، بحرفهای اسداهلل میرزا گوش می
که  زداش بتوان حدس تکان میداد و امکان نداشت که از روی چهره

 نظرش چیست و چه در سرش میگذرد؟ 

بحث مرا نیز پیش کشید که با حتی اسداهلل میرزا البالی حرفهایش 
کارمند ردةهب باید بتوانمکه دارم  هتصدیقنامه و تسلط بزبان فرانس

 سیاسی ارتقاء پیدا کنم. 

پس از آنکه حرفهایش تمام شد، آقای ساالر روی بمن کرد و 
 پرسید:
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 ؟همرد جوان... تحصیالتت چی -

 ، حقوق خوندم.راستشبنده  -

 ؟تیا سیاس ؟حقوقفرمودی  -

 ... اوایل دوست داشتم وکیل عدلیه بشم.قربان ئیحقوق قضا -

 اسداهلل میرزا را خطاب قرارداد: ،سپس آقای ساالر

این مرد جوان از تحصیالت حقوقش  یچرا اجازه نمیدشازده...  -
 ؟هو روی پای خودش بایست هاستفاده کن

 سرپاسبان آناما مومنت جناب ساالر، فرمایش حضرتعالی متین ...  -
 ...!ن برمونتوقرب ه کهحقوق و وکیل سرش نمیش اطالعاتی،

 انداختآقای ساالر  ةمکثی کرد و نگاهی به چهرفورا  اسداهلل میرزا 
 و سپس با نیشی باز گفت:

 ... بله؟ ؟ه، درستجناب ساالر هد دیگئیمزاح میفرما -

 و گفت: زد شکرخندیآقای ساالر 

 شوخی میکردم یبل -

-که لحظه اشکداری سرداد ةو اسداهلل میرزا نیز باالفاصله چنان خند
پس از آنکه دست  اسداهلل میرزا، .میخندد، ای تصور کردم از ته دل

 گفت: ،از خندیدن برداشت

 وگرنه مزاحم حضرتعالی نمیشدیم. هبه پر زورنمتاسفانه س -
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 که از ابتدا داشت، رو به ما کرد و گفت: تبسمیآقای ساالر با همان  

 ه.. سگ سگ.جای پریشانی نیستد... ئین را میل بفرماوتقهوه -
 .ههرچند پاسبان باش

جناب  ت حضرتعالی امیدوارم باشیم،مساعدبه مومنت، یعنی  -
 ساالر؟

.. گمان کنم .کاریش کنمترفیع این جوان را  امیدوارم که بتونمبله،  -
 بتونم کاری کنم.

فقط موضوع بسیار از لطف حضرتعالی سپاسگزاریم جناب ساالر.  -
 جباری چطور؟

 ن روز برطرف شد. مگر نشد؟وکه هماون -

ای هر روز بیک بهانهبله البته ممنون از الطفات جنابعالی، اما  -
 .هایجاد مزاحمت میکن مخصوصا  برای این بچه، رای ماب

با آن بینم یادآوری کن تا ب وفردا حوالی ده صبح تماس بگیر  -
 !کرد؟ همیش هچمگس 

از م جناب ساالر یکه جبران کن هفرصت باش انشاءاهلل، هاطالعت میش -
 .ترعزیزجون 

 سپس اسداهلل میرزا روی بمن کرد و گفت:

 ساالر، بمتانت، بزرگواری، اخالق نیک و جوانمردی شهرهجناب  -
 وسفین حسُ نوایش اصال  ماشاءاهلل مجموعة محاسنند... .اند..



124 

 ، جناب ساالرآنچه خوبان همه دارند ند،دار یسیع دم ضا،یدبی،
 ند.جا دارکی

 آقای ساالر در حالی که میخندید به اسداهلل میرزا گفت:

 1... اینقدر پیزی الی پاالن نگذارشازدهبس کن  -

های چاپلوسیسعی میکرد که بود که آقای ساالر  واضحبا آنکه 
 .دمآنمیهم اما بنظر میرسید که بدش را بریش نگیرد، اسداهلل میرزا 

 مرا نگاهی کرد و با لحنی خاص گفت:سپس 

 تجفت شش آوردی، از تاسو  داشتیمرد جوان... اینبار شانس  -
 ؟هباش یبعدی معلوم نیست چ هایدرست استفاده کن، که تاس

بشهرستان منتقل  جباری سرپاسبانچند روز بعد، خبر رسید که 
مضافا  اینکه مقدمات ترفیع من از کارمند اداری بکارمند  شده است.

سیاسی مهیا شد و تمام اینها را مرهون اسداهلل میرزا و آقای ساالر 
 بودم.



 

 پیزر الی پاالن گذاشتن: معادل هندوانه زیر بغل کسی گذاشتنپیزی یا  1
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باال بزند. طفلکی از برایم آستینی اواخر سال، از مادرم خواستم که 
 :و هیجان رنگ و رویش باز شده بود سر کیف

هر کدام را که  زیر نظر دارم،هم را  آفرین پسرم، اتفاقا  چند نفر -
پیش اش با خانوادهخودت گفتی من همین فردا برم تا صحبتش را 

را  فخری.. تو همین روزها خواستگاری بریم.بکشم و ایشاهلل 
 میشناسی؟ نوة حاج عزالممالک؟

غروب بمحض رسیدن ه اولین روز هفته بود، ک ش،روز بعد 
 بمنزل، مادرم معطل نکرد و گفت:

ممدعلیخان... وک پا بریم منزل ست یک نبنانرو،  ئیجمعه جاین ا -
 گل هم باید بگیریم.یک دسته

 م ممدعلیخان؟و؟... کدشتابباین  -

برات را  تاجفخری ،دیروز گفتم که ممدعلیخان پسر حاج عزالممالک -
 .درنظر دارم

 م؟ببینرا  تاجفخریاین خودم اول  یست کهاما مادر من، بهتر ن -

تا حاال ندیدی؟... تازه من که دیدمش، خیلی هم دختر  هوا... مگ -
 .هخوشگل و نجیبی

من االن اصال یادم نمیآد که  و هتا دختر دار صتواهلل ممدعلیخان ش -
 ن.وکه ندیدمش هخیلی وقت هآخ... ؟ونهمشوکد تاجفخری 

ن هم وکه تازه دوتاش هتا دار و پنج هندار دختر تا اوال که شصت -
 .ببیننجا و، جمعه که رفتیم همهعیب ندار شوهر کردن... بعدش هم
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 چونجمعه به منزل ممدعلیخان رفتیم البته نه برای خواستگاری 
سالگی مرحوم  97در سن روز سه شنبه حاج عزالممالک پدر ممدعلیخان 

و ه امامزاده عبداهلل بابتدا  ،خواهرمنرگس شد، لذا همراه با مادر و 
یان مراسم توانستم چند باری من در م سپس بمنزل ممدعلیخان رفتیم.

اما بدلم هم  نداشتتاج را ببینم، با آنکه عیب و ایرادی فخری
 ننشست.

 گفت: ،موضوع را با مادرم در میان گذاشتم زمانیکه

 ه... مگهباش خوشگل زیادی ،دخترخیلی هم خوب نیست که  -
 .هدختر زیبا مال مردم ننشنیدی که از قدیم گفت

که  فرمودیدن نوخودت همادرجان؟... وانگهی مگ هاین چه استداللی -
 ؟هتاج دختر خوشگلیفخری

 هتاج بهتر دیگفخریمیگم عروس از  که من مادرتم هاگبه هر حال،  -
 ن نمیآد.وگیرم

وقتی او را دیدم نباید من هم ازش خوشم بیاد؟... اصال   همگ هآخ -
 بدلم ننشست.

یکذره  ئنم اگهممط منتاج را در مراسم عزا دیدی... فخریپسرم، تو  -
 .هنظرت عوض میش، هبه خودش برس

راستش، نیست بخدا...  ظاهرشحرف م حرفمادرم، واهلل باهلل،  -
 خوشم نمیآمد. شبچگی از نوهم ازکه یادم افتاد  ،وقتی دیدمش
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تاج کجا بود؟... نگاه نکن که فخری... وقتی تو بچه بودی !وا -
نزده وپ چهارده... هترتیزکتخم آخه دختر ، ندهوماشاءاهلل هیکل ترک
 .هسال بیشتر ندار

  .هترجوان. ده سال از من هتاج هجده سالشفخریمادرجان،  -

 .ه، تو هم سی و یکی دو سالتهخب هجده سالش باش -

، تاج برام مهم نیستفخری، ثانیا، سن و سال هسالم 28اوال من  -
 که... هاین مقصودم... مادر من

 :را تمام کنم، گفت سخنمپیش از آنکه مادرم 

 .رهب اقوامپیش  مونپسرم، من با مادرش صحبت کردم، نگذار آبرو -

ای یم... شما را بخدا یک بهانهتما که هنوز خواستگاری نرف هآخ -
 ...ریدبیا

 اصلدر م. زدتاج فخریمادرم را از رای  ،با هر جان کندنی که بود
در لبته چون . انگران شدم اشهاز این نحوة انتخاب و سلیق هم کمی
از سیاهة را دیگرش  یانتخابهاافتاده بودم، مادرم سریع  ام شدهجکار ان

 .نمودعنوان مورد نظرش 

الملوک هم عروس عشرت بلکه ...میکنمرا  شدارم فکرکه پسرم االن  -
 چهلم عزالممالکمراسم که بعد از  هچطور.. .شهخوبی با
 ...خدابیامرز
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 لذا. برایم بگیردالملوک را عشرت ، میخواستباور نمیشد که مادرم
 ، پرسیدم:بیشتر توضیح بدهدپیش از آنکه 

 ؟هخاندختر عزیزاهلل ،الملوکعشرتن ون همومادرجان... منظورت -

 .. .ازش بدت نمیآدکه  هآفرین، معلوم -

 اصال حتی حرفش را نزنید. -

 !!وا؟ -



مادرم سرانجام میگذشت.  از بازگشت من از فرنگبود که پنج سال 
دختری بنام الله، از اقوام دورمان، یعنی دختر برادرِ شوهرخواهر 
خودش را بمن پیشنهاد کرد و اصرار داشت که همین دختر، بهترین 

 متیام و از سدختر عموی سیامک پسرخاله ئیالله از سو دختر دنیاست.
  نوة خواهر عزیزالسلطنه بود.

الله  ةو اجازه از خانواد اذن هت اخذجمادرم  1335اوایل سال 
و تنها ظاهرا  مخالفتی نداشتند  پدر و مادر اللهبمنزلشان رفت. 

، با این موضوع شرطشان رضایت دخترشان باین امر بود. اما دختر
آمد  سخنالله بباالخره ، مادرمو پیگیری اصرار  پس از. ت کردفمخال

با توجه  جان ناپلئون دوست صمیمیست وکه چون با لیلی دختر دائی
 .میباشدبه عالقة سابق من به لیلی، لذا حاضر بانجام این وصلت ن
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، الله تنها کسی داشتدر میان تمام دخترانی که مادرم برایم درنظر 
انگار ابر و باد و مه و خورشید و فلک اما  بدم نیامدبود که منهم ازش 

ه تا چه بمانم. نمیدانم دلیل الل تنهادر کار بودند تا من زنی نگیرم و 
اولین ه ب، اندازه صادقانه بود اما تنها دو هفته پس از آنروز

داد و حدود یک ماه بعدش که مصادف با  مثبت یپاسخخواستگارش 
 عید فطر بود، ازدواج کردند.

هیچ عزیزالسلطنه بیشتر مواقع براثر بیماری در بستر بود. او دیگر 
بزحمت  ،نزارش و با حالِنداشت  سابقشباهتی به عزیزخانم 

ها بود، نه سرجمع بقول معروف نه در جمع زنده .راه برودمیتوانست 
آبادی که مردی ثروتمند شده بود بگمانم غیاثآسپیران ها.مرده

 هایش را برای تحصیل به آمریکا برد.فرصت را نیز مغتنم شمرد و بچه
در عین حال ، ها برایش سخت بودقمر باآنکه دوری از بچه

از مادر مریضش دل بکند و تا زمانیکه عزیزالسلطنه زنده نمیتوانست 
 بود، قمر نیز در تهران ماند.

دور از  ، خیلیخبر مرحوم شدن عزیزالسلطنه 1335سال شهریور 
و بستگان  قوم و خویشان، بیشتر شترحیم در مراسم. انتظار نبود

میزد  در سرخودخان با آنکه فریاد میکشید و . دوستعلیحضور داشتند
تمام آه و فغانش د و ننقش بر آب میزکه  بود مثل روز روشنما ا

 . و ظاهری باشد مصنوعی
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مردانه  ،مانده بودند ک در مجلساقوام نزدی فقطسم بود و اواخر مرا
 آبادی در کنار شازده شمسعلیآسپیران غیاث ،و زنانه یکی شده بود

دختر  فاطیقمر خودش را در بغل . میرزا و در حال صحبت با او بود
نزد اسداهلل میرزا  اش انداخته بود و گریه میکرد و سپس با دیدنهدای

 :باو تسلی بدهد و آرامش کند داشتسعی او آمد. اسداهلل میرزا 

را هات تو که تنها نیستی، شوهرت هست، بچه، عزیزمگریه نکن  -
حالش پیش خداست و ه االن کهم عزیزجان همین روزها میبینی، 

 .هخوب

مجلس زنانه و یا  بر دور وف همیشه، اسداهلل میرزا را آنروز برخال
بعد از آنکه اسداهلل میرزا را تنها  در حال خوش و بش با زنان ندیدم.

 گفتم: گیرآوردم. به او

پیداست که فوت عزیزخانم برای شما خیلی ناراحت  ،عمو اسداهلل -
 کننده بود.

مرتب اش را در حالی که داشت کراوات مشکی سری تکان داد و
 :جواب داد میکرد،

ن دختر آ دلواپسبیشتر بر زنده باید گریست...  ،نه بر مرده -
ش کنارش هاو نه بچه هنه مادرش را داراالن م که هستمعصوم 
 هستند.

 .هازش مراقبت نمیکن هشوهرش... آسپیران مگ ولی -
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باید هر شب از بغل این زن و هزار ماشااهلل شوهرش را که ماشااهلل  -
کنند... اما امیدوارم که آخر و عاقبت خوشی داشته زن جمع  اون

 و پیش بچه رهبخواد دست زنش را بگی هباشند... شنیدم که ممکن
 .هراست گفته باش چنانچه ... البتهبرهب هاش

 ؟کالیفرنیایعنی  -

 دقیقتر سانفرانسیسکو.بله  -

 ؟یستکه کنار قمر نشسته، فاطی ن و چله عمو اسداهلل آن خانم چاق -

 م فاطی؟وکدفاطی؟ ...  -

 ... دختر خانم خانمهاهفاطی دیگ -

 اصال نشناختمش... حواسم نبود...  -

 نگاهی بآن طرف انداخت و گفت: اسداهلل میرزا

 ؟نشناختمچطور اول ... همومنت... انگار خودش -

 ؟کردازدواج باز هم بعد از شوهر اولش فاطی ، عمو اسداهلل راستی  -

تپل مپل دوست  زنمده؟... وبدت نیازش انگار  خبر ندارم...اما -
 داری؟

 عمو اسداهلل خواهش میکنم امروز را دیگر... -

... ببین چه !هم توشک همومنت، خیلی دلت هم بخواد... هم لحاف -
 ...همهربانانه با قمر همدردی میکن
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انگار که احساس تاسفش مجددا   ،اسم قمر گفتن پس ازمیرزا اسداهلل
 بفکر فرو رفت. ساکتو  سری تکان دادبرانگیخته شد، 

 در حالهمراه با مادرش نوة منیر خانم اعتماد الممالک سیما، 
بسیار  یدخترکه خان با دیدن او دوستعلی. ندبود کردنخداحافظی 

باال پائین  و طوری چشمانش برقی زد، بود ر و روئیسخوش و جوان 
 باشتابای درهم کشید و چهره، بیچارهدختر  که سیما را ورانداز کرد
او را تا لحظة خروج از پشت  خان نیزدوستعلی واز مجلس خارج شد 

شد.  این موضوعاسداهلل میرزا متوجه  .کرد همراهی با چشمانش سر
 بمن گفت: سپس

.. عجب آدم .نگفتمتسلیت  کرکساین ه بمن هنوز  ،مومنت -
 برمیگردم. االن ای شدم، همین دور و برها باش کهبیمالحضه

بنظر که  دوستعلی، خان رفتدوستعلی طرفاسداهلل میرزا ب
اولش خودش را در عالم رویا با آن دختر تصور میکرد، هنوز میرسید 

مشغول صحبت با  ی. سپس اسداهلل با صدای بلندرا ندید اسداهلل میرزا
اسداهلل میرزا تا چشمش به اطرافیان شد که دوستعلی بخودش آمد و 

. اسداهلل میرزا با نگاه داد سرهای تصنعی را گریه و ناله افتاد،
 خان گفت:تحقیرآمیزی بدوستعلی

 .هتسلیت میگم دوستعلی، غم آخرت باش -
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چیزی گفت که هایش را باالتر برد و صدای ناله خاندوستعلی
ادای آدمهای داغ دیده را درآورد و در سر خود  مجددا و مفهوم نبود 

 میزد. اسداهلل میرزا گفت:

 مرحومه هم راضی نبود که خودت آنمومنت دوستعلی... مومنت،  -
 .. حیفی تو.زندگی ساقط کنی با اینهمه شیون و زاری از را

... عزیز همه کار؟یزندگی میخوام چ هدیگ من بعد از عزیز ،اسداهلل -
 چیز من بود.

اش را با انگشتان شست و سبابه خانلپ دوستی ،اسداهلل میرزا
نیز  را صورت دوستعلی خان و که محکم میفشرد گرفت و در حالی
 باوگفت: بشدت تکان میداد،

همه دردی  ،بیتابی نکن... انشاءاهلل هدست راستش زیر سرت باش -
 دوستعلیرسد آخر بدرمان، 

 ای کهلحظه و دردش گرفته بود خاندوستعلی کامال  مشخص بود که
 دوستعلی بناگوش روی شجای انگشتان ،را ول کرد اسداهلل میرزا او

اینبار کمی  ، امارا از سرگرفت شیونریه و گاو دوباره  مانده بود. خان
 .تاثیر نبوددر بلندی صدایش بی احساس تألممطمئناٌ  بلندتر

 پرسیدم:وقتی که اسداهلل میرزا برگشت، ازش 

 نوة منیر خانم اعتماد الممالک نبود؟ ،عمو اسداهلل، آن دختر -
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ردش؟... اسمش همان که دوستعلی خره داشت با چشمهاش میخو -
 سیماست.

آخرین باری که دیدمش گمان کنم دو سه سالش بود... از مادرش  -
 تونستم بشناسمش.

طفلکی چند ماه پیش ازدواج کرد اما فردای ازدواج چند نفر آمدند  -
ها کی بودند و اوندنبالش شوهرش و تا االن هم معلوم نشد که 

 ؟و کجا رفت چی شدشوهرش 

 ؟هکن یجا نتونست کمکهیچ ،شهربانی،  1یعنی کمیسریای بابا،  -

 فعال که هیچ خبری ازش نیست. -

خان شدم و همراه هم به یکی از خانمها به دوستعلی ةمتوجه اشار
بیرون از مجلس رفتند و مشغول صحبت شدند. اسداهلل میرزا نیز 

 .فهمید

 .هنواین هم مومنت، غلط نکنم -

 م؟وکد -

خره از بیماری ن خانم را میگم... شنیده بودم دوستعلی وهم -
 عزیزالسلطنه سوء استفاده میکرد و یک خانمی را بمنزل میبرد.

 جلوی چشم عزیزالسلطنه؟ -

 
 کمیسری: کالنتری 1
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هم کاری ازش  نستومید هحتی اگاش در بستر بود... همه بینواآن  -
هر غلطی که میخواست میکرد،  ،برنمیآمد... دوستعلی این اواخر

 مرتیکة پدرنامرد بیچشم و روی کفتار صفت.

 ؟بزرگ شدیدهلل راست است که شما و دوستعلی خان با هم عمو اسدا -

 ه... مگهحداقل ده سال از من بزرگترکه خر ، آن نرهمومنت -
ای لقفرخآن هدهد خوش خبر، نستی همسن و سال ونمید

 ؟هخدابیامرز

یعنی دوستعلی خان االن باید حدودا  شصت و پنج  لقا خانم؟فرخ -
 !نمیدهن وماشاءاهلل اصال نش ؟هشش سالش باش

لقاخانم امیدوار بودم فرخ ،حیف شداما ... هاز بس که الابالی و بیعار -
 .. .هببند هم خره رانه دوستعلیوچ

 .هاین حرفها زشتعمو اسداهلل...  -

حداقل االن  ،صالح خودش هم بودبکجا بود؟ ... زشت  ،مومنت -
 .دکه نرسیثروت شخصی قمر دستش بنمیخورد. ... رت ساینهمه ح

 قمرقبل از مردن ب را تمام مال و منالشهم  مرحوم عزیزالسلطنه
 .ندوبیکاله محسابی دوستعلی  کچل ... سرصلح کرد

 ...عمو اسداهلل -

که داداش شمسعلی هم در حال  من برمعمو اسداهلل...  و زهر مار -
بهم  خرهدوستعلی ادا اطوارهای اینحالم از دست  تا ... برومهرفتن

  .هخوردن
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 با هم برویم؟ هاسداهلل چطورعمو  -

که  هفراهانی بزنم... خیلی وقت سری به نه باباجان، میخواهم یک -
 ندیدمش.

 فراهانی؟ -

 کرد. شدکتر فراهانی... یادت نیست؟ دوست خودت معرفی -

 بله... اما چرا؟ ... خدا بد نده؟ انآه -

... هتا حلوای این دوستعلی خره را نخورم طوریم نمیشکه من  -
 .. خداحافظ فعالدارم. ایهمعالجه نمیرم، کار دیگ حقیقتش برای

ها را چند ماه پس از فوت عزیزالسلطنه، چون قمر دوری از بچه
خان دوستعلی وتوانست تحمل کند، با شوهرش به آمریکا رفتند. نمی

 در مراسمآن شب با همان خانمی ازدواج کرد که او  .دوباره زن گرفت
 ی صحبت میکردند.خصوصبا هم عزیزالسلطنه  ترحیم

 

بخواستگاری دتهای مادر، مثمر ثمر واقع شد و سرانجام، مجاه
 26در  . خواستگاریکه از اقوام دور بودرفتیم دختری بنام پریدخت 

و  که مصادف با یکی از اعیاد مذهبی نیز بودانجام شد  1335 اسفند
  قرار شد که مراسم عروسی اواخر فروردین سال بعدش برگزار شود.
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 ، ازدواجششمفصل 

ازدواج کردم. مراسم  با پریدخت سالگی بودم که 30در آستانة 
بود.  اکثر اقوام و  1336فروردین سال  22ازدواج دقیقا  مصادف با 

قمر و آشنایان و تعدادی از همکاران حضور داشتند. از جملة اقوام، به 
اسداهلل . از ایران رفتند اشاره کنم چند هفته بعد آبادیآسپیران غیاث

تی ئار بهمراه هیچندین بتا پایان فصل بهار  ،میرزا از سال قبل
کرد اما هنگام برگزاری مراسم، در ایران بود و میبشوروی سفر 
و  جان سرهنگها ازجمله دائیها و خالههمچنین دائی. بعروسی آمد

. اما پوری نیامده بود .همگی جزء مدعوین بودندلیلی  پوری و
 .استمیگفتند که برای ماموریتی اداری بشهرستان رفته 

 احساس گناهی بود که بروح ،تنها موضوع آزاردهنده هنگام ازدواج
سر سفرة عقد دوچندان شده بود. با  نامناسبحس  آنانگیز داشتم و 
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 پریدختوجود خودم را دلداری میدادم که پس از مدتی زندگی با  این
 آن حس ازمیان خواهد رفت.

د. قیمتها اشبنظر میرسید که کسب و کارها رونق گرفته ب 1336 سال
هر چه بود دیگر جنگ ارزان نشد لیکن بازار پر بود از اقالم فرنگی. 

مردم را بمرگ گرفتند تا به خوب » و قحطی نبود. بقول اسداهلل میرزا
  «تب راضی شوند

در مادرم  و ئیطبقة باال در نیم امپدریپریدخت و من در منزل 
پس از یک ماه زندگی مشترکم با پریدخت  سکونت داشتیم. اتاق پائین
مسائل از  .مواجه شدعجیبی ی اندازهاو دست مخمصهبا  و چند روز

یکروز اواخر خردادماه اختالفات میان پریدخت و مادرم شروع شد تا 
پیدا کرد و آنروز از  نگیز را میان وسایلماپریدخت کاغذ روح بود که

غروب تا نزدیکهای صبح چنان جنگ اعصابی در منزلمان بپا شده بود 
انگیز را روح ماجرایسعی کردم با تمام قوا که مشابه نداشت. هرچه 

 ده نکرد.ئپریدخت توضیح بدهم فابه

انگیز ، چرا خودت را اذیت میکنی؟... بین من و روحمنوجپری -
 هیچ چیزی نبود.

 که گریه میکرد، جواب میداد: او درحالی

 ن خودت... فکر کردی که من احمقم؟وآره ج -

پیغمبر دروغ نمیگم... تو بمن اجازه بده تا برات پیر، بهبخدا، به -
 توضیح بدم.
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بدی؟... که هیچ  یتوضیح خدا و پیغمبر توی کمرت بزنند... چه -
چیزی بین شما نبود اما کاغذ نکبتش را این همه سال نگه داشتی... 

 برو خودت را سیاه کن.

 خب ما با هم دوست بودیم، چرا باید کاغذش را دور میانداختم؟ -

میتوانستم  که بسختیپریدخت بلندتر و شدیدتر شد. طوری گریة
 :م، گفتبفهممکه میگوید را  جمالتیمفهوم 

 چه گفتم؟ ه، چرا گریه و زاری میکنی؟... مگنوپری ج -

خودت با بیشرمی داری اقرار  دوست بودیم... دوست بودیم... -
 میکنی.

نیست که تو فکر  ئیمنظورم از آن دوستها عزیزم... زن قشنگم... -
 .بود 1ی.... رابطة ما بقول فرنگیها پالتونیکمیکن

 بیخود فرنگی بلغور نکن... من خر نمیشم -

از فرط بعد کاغذی که در دستش بود را باز کرد و در حالی که 
های صدایش دورگه شده بود، بلند بلند شروع به خواندن نوشتهگریه، 
 انگیز کرد: روح

 

ای که از روی به معنای رابطه amour platoniqueرابطة پالتونیک: به زبان فرانسوی  1
  های زناشوئی و رمانتیک است.عالقه باشد اما فاقد خواسته



140 

یا  ...نمیدانم از کجا آغاز کنم؟ ... از دلتنگیی که با رفتنت آمد؟ -
 از سکوتی که در غیابت فریاد میکشید؟...

و کاغذ را از دستش بیرون بیاورم اما  مکن شآرام دمتالش نمومن 
ای التماس میکردم فایدهو آنرا سفت چسبیده بود. هر چه خواهش 

 :نداشت

آن کاغذ کن ول  تورا بخدا.. ...ن، عزیزم... خواهش میکنموپری ج -
میدانی چرا حرفهام را باور نمیکنی؟... چون اجازه نمیدی  را...

تعریف برات کامل آن ماجرا را تا همه چیز را برات بگم... من 
 حرفهام را باور نمیکنی. هیچوقت تو ،نکنم

 همهنمیکنم... چطور هیچی نبوده اما  تهیچوقت باورکه  همعلوم -
 ؟مینویسنداز این کاغذهای عاشقانه  برات

 چرا از اسامی جمع استفاده میکنی؟... ...م همه؟وکد م کاغذها؟وکد -
سالها تازه از بعد از نهم اوکه یکنفر آدم  همین یک کاغذ بودفقط 

 .سر گالیه نوشته بود

انگیز را پاره کرد. جرأت نکردم عصبانیت کاغذ روح فرطاو از 
توانستم  ا مشقتب چیزی بگویم اما خیلی در دلم تاسف خوردم. بعدش

انگیز را فرصت دهد تا ماجرای روح ایکنم که چند دقیقه اشراضی
 کنم.  حکایتبرایش 
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کمی آرام گرفت اما نمیتوانست یا  تمام شد، سخنمکه پس از آن
 میان من و روح ایرابطة عاشقانهباور کند که هم نمیخواست  محتمال 

 . باو گفتم:انگیز نبوده است

نبود، وانگهی منکه آنزمان کف باور کن هیچ ارتباطی در بین  -
 ازدواج کنم؟ توده سال بعد با  همقرردستم را بو نکرده بودم که 

... !رابطه داشتی نیست که خیر سرت با آن لکاته این مشکلممن  -
که چرا قبل از اینکه خودم بفهمم، تو چیزی  جاستاز این گرفتگیم

 بمن نگفتی؟

ای ناراحت و عصبانی کرد اما چاره سختاستفاده از آن اصطالح مرا 
ر خودم پیوندمان، هرچه بود را دنداشتم و مجبور بودم که برای حفظ 

 م:جواب دادبریزم. ذهنم از کار افتاده بود. بدون اختیار 

بعد حق داری... من باید میگفتم... ببخشید... قول میدم ازین به -
 .تو اطالع بدمت بفهمی، بنکه خودآقبل از 

 .اطالع بدیبعد که بخواهی تو غلط میکنی از این به -

 برقرار شد.. ظاهرا  صلحی بر آن جبهه گرفتاوضاع باالخره آرام 
 که بخوابیم. صبح به تراس رفتیم ،شب صفنبعد از  یکساعت طرف 

 شد،میگرم خواب  داشتهمین که چشمم باید باداره میرفتم.  روز بعد
 پریدخت صدایم کرد:

 ؟عزیزم -

 ؟نموجبعله؟... یعنی  -
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 ؟اجاره بدی را هباغ روبرویآن منزل که قصد نداری  -

 ؟هرت بگردم... چطور مگدونه  ،مخیر... یعنی نه عزیز فعال نه -

 نم فقطوهیچی، خواستم بد -

، آدم درست و حسابی پیدا نکردیم، اینامرتضیاز بعد  ،واهلل -
به پولش نداریم... تازه مادرم باید در مورد  مبرمیهرچندکه نیازی 
 .هآنجا تصمیم بگیر

پریدخت دوباره  ،خواب بچشمانم درلحظة آمدندقایقی گذشت و 
 کرد: یمصدا

 عزیزم؟ -

 ... من باید صبحها برای تامین زندگی سر کار باشم.!خدا وای -

... فقط بخور و بخواب !، بی احساسهنوبرش را آورد ،خیلی خب -

 !بلده

 شده؟ یچ االن بگومعذرت میخوام... جانم؟... هباش -

نخریدی که ن وازشرا  نرگسچرا سهم مادرت و هیچی فقط میگم  -
 ؟هتماما  مال خودت باشاونجا االن 

 این حرفها را ندارم... چرا این را میپرسی؟ خواهرممن که با مادر و  -

 ندبکش شدستی به سر و گوش ، بدیممونهبمیخواد خالی  هگفتم اگ -
 نجا زندگی کنیم.اوم یو با هم بر

 ؟ههمیجا چه ایرادی دار هنجا زندگی کنیم؟... مگاو -



143 

 .ترهنزدیک ...هدیگ هبهتر خب -

 کجاست؟ تر بهنزدیک -

ن محله اودرهم که  هاست... مناینیماممنزل ه نزدیک نجا باالخراو -
 بزرگ شدم.

اطالع ندارم... خودت که  هن محلاومن دل خوشی از  عزیزم، اما -
 نجا برام تلخ و آزاردهنده است.او... زندگی داری

 .مخب یکجای دیگر میری -

 ؟هداری مگ ایمسئلهچه با اینجا زندگی کردن تو ن، وجببینم پری -

 .هخوشم نمیآد... یکجوریاز این محله  -

من که واقعا  حوصله، بحث و جدل جدیدی را نداشتم و بعالوه داشتم 
 از خستگی میمردم، برای اینکه بحث تمام شود، گفتم:

کنم که  مقاعدشبتونم  هممکن، فردا با مادرم صحبت میکنم... هباش -
 بریم. ایهاینجا را بفروشیم و به محلة دیگ

، با او صحبت کن، هت اینجا را دوست دارنمیخواد بفروشید... مادر -
میخریم...  هدیگ با پولش یکی ممنزل روبروی باغ را بفروشی اون

 بخریم. ش رابزرگتریکی تونستیم و و پول بده  هشاید پاپا کمک کن

اما بهرحال ما هرجا که بریم، نمیتونم مادرم را با این سن و سال  -
 تنها بگذارم.
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میخواست با  هاگی هچی برمیآد، وانگماشاهلل از پس همه  مادرجان -
 ، چرا من را برات گرفت؟تو باشد

 ؟هنباش در میان ماکه مادرم  هاین نظرت، تو عزیزم ببینم -

 .مباشم نه مادرشوهر تو کنارمیخوام  فقطنخیر آقا، من  -

 .نوپری ج را نگرفتم،منظورت  -

اصال خودت را بآن راه نزن... باید تکلیفم را روشن کنی...  -
 را ندارم. کردن با مادرجان سر ةمن حوصل؟ آره هچینی ومید

وجود که من  نبودمادرم  هاگکه میزنی؟...  هاین چه حرفی هآخ -
 .و تو االن نمیتونستی کنارم باشی خارجی نداشتم

... چه بهتر... بجاش یک آدم درست حسابی نصیب نشهواه واه  -
 .بچه ننه ،شوهر میکردممیآمد و 

برقرار شد و بعدش  تراسنیمه تاریک فضای  در کمی سکوت 
 مهربانانه ازم خواست:مثال  پریدخت با لحنی 

ینجا دور ا و بزرگ سراغ دارم خیلی از نة زیباو... من یک خم؟ناناز -
 بمادرجان سر بزنی یراحتبهر روز بریم، تو میتونی  هنیست اگ

 .هخیالت راحت باشو 

 نه...ویعنی پول برای خریدن خ ...نمیشهگفتم که  -

 :جواب دادپیش از آنکه حرفم تمام شود، 

 الزم نیست بخریم... حتی الزم نیست اجاره کنیم. -
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 ؟هاز امالک پدرجان ه؟... نکنییعنی چ -

 هکه رفت چند روز پیشولی ... به پاپا چیزی نگفتمنخیر، هنوز  -
پسر دائیت را دیدم اتفاقی  ،راه سر، بزنم اینهامامی بودم سری به

گفت که منزل پدری یکی از دوستهاش  ،صحبت کردیمبا هم و 
... برنمیگردند حاالها و حاال ندکه بخارج رفت هچون مدتی هخالی

 دنبال یک آدم مطمئن میگردند که ...یعنی 

 گفتم: اش را تمام کند واجازه ندادم جمله

بجاش ... بهتر نبود ؟الزم دارندپا آدم مطمئن؟... یعنی خانه -
 آگهی روزنامه بدهند؟

 هدارنناز کردن که نة مفت و مجانی وخ ه... آخ؟هه حرفینه این چ -

 که ... ؟ ... منظورت احتماال  من ببینم گفتی پسر دائی -

 ...هایبله، آقا پوری را دیدم خیلی هم آدم با شخصیت و فهمیده -

در حفظ سعی اما از جا پریدم.  یبا شنیدن نام پوری مثل اسپند
 بآهستگی گفتم: لذا، صدایم بلند نشود که ردمک امخونسردی

 پوری؟... تو در مورد این چیزها با پوری صحبت کردی؟ -

 ؟حق ندارم با کسی صحبت کنمیعنی چه؟... یعنی  -

 به پوریمسائل خصوصی ما  هآخ ولی ،نه که نداری... یعنی داری -
 ؟هدار ارتباطچه 
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... یعنی اولش من گالیه هحاال... صحبتش پیش آمد دیگ بخیلی خ -
 ن نیامده بود...ومراسم عروسیمکردم که چرا در 

 اصال  میخوام هفتاد سال سیاه نیاد.مد... وخب بهتر که نی -

، تا حرف، حرف آورد... خالصه وسط صحبتم ندوشلوغش نکن،  -
 ؟ما کجا داریم زندگی میکنیماینکه ازم پرسید که 

 غلط کرد که پرسید... به او چه مربوط؟... مردک فشفشو -

جرم  همگ ؟ه، چه عیبی دارپرسیدیزی حاال یک چ ،فحش ندهاینقدر  -
همینطوری باغ  روبروینة وخ چرا وقتی که گفتکرده؟... بعدش 

استفاده ازش  ، شماهخاک میخور افتاده و و بدون سکنه خالی
که جواب حساب  هم میگفت... حرف خب راست نمیکنید؟...

چون گفتم که  ...باالخره؟ ای جور میکردمباید یک بهانه... هندار
پیشنهاد کرد که  ریو... بعدش آقاپهن میگیروو دلم ها کوچکنجاو
 است.مکه خیلی مناسب  هعالی سراغ دار و دراندشت اینهوخ

... برای من هن بدهم که حظ کنودراندشتی بهش نش ةمن یک خان -
 سوسه میآد؟

 نخیر هم، آقا پوری خیلی هم آدم... -

 شود و گفتم:باجازه ندادم کالمش منعقد 

... هذاتی موذی و عوضی و بد؟... خیلی هم آدم یخیلی هم آدم چ -
را  اشهدواخانو  صابون مالیدآقاجانم زیر پای چند سال پیش هم 

 ؟شدهدالل ملک  هاو مگنم واصال  من نمید... مفت از دستش درآورد
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 ...باال بده میبده ، دو غاز و ن االبده ، ک اهکبیا و خوبی کن...  -

ها که مطمئنم همسایه زدم یفریادنتوانستم جلوی خودم را بگیرم و 
 :را بیدار کرد

 تو سرش بخورد... اسب عربی فشفشو الشاو ک اهک -

 ... آبرو ریزی نکنبیار... پائین ... صدات را هیس -

 ساکت شد که پریدخت شروع کرد: تراس لحظاتی

اندازه یک جو احساساتم را درک میکردی االن حال و روزم  هتو اگ -
تو ... هپر ایه؟ تو دلت از جای دیگهی چینواصال میداین نبود... 

 .میکنی حسودی لیلی به آقا پوری بخاطر

 عصبانیت به لکنت افتادم: فرطاز 

 اونانگار که لیلی با خواست خودش زن تو... تو... حرف نزن...  -
 مجبورش نمیکردند االن... ه... حیف اگهفشفشو شد

ام، اما دیگر ناگهان بخودم آمدم و متوجه شدم که بند را آب داده
اتاق رفت، ه بکار از کار گذشته بود. پریدخت بلند شد و گریه کنان 

 :در حالی که تکرار میکرد

نمیخوام اینجا  هآقا شدم... من دیگ من پسماندة عشقهای قبلیِ -
 ...زندگی کنم
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و تا نزدیک صبح بحث و کشمکش ادامه یافت و طفلک مادرم که او 
اری هم که خواست میانجیگری کند، نیز بیخواب شده بود و یکی دو ب

 من با صبح که فرا رسید،با زبان تند و تشر پریدخت مواجه شد. 
کار کردن باداره رفتم و  اعصابی داغان و چشمهای پف کرده خستگی و

 تا پایان وقت اداری را بزحمت توانستم تحمل کنم.

بحدی از دست پوری عصبانی بودم که دو سه مرتبه بسرم زد که 
. متاسفانه اسداهلل میرزا نمائمش بروم و لگدی دیگر نثارش بسراغ

باو احتیاج داشتم. نمیدانستم که  ماموریت خارجه بود در حالیکه شدیدا  
خردیها و آن باتالق منحوس  چطور میتوانستم خودم را از آن اعصاب

 نجات بدهم. 

 مرافعهظرف دو ماه گذشته، تقریبا هیچ شبی نبود که با پریدخت 
یکمرتبه سعی کردم با تمام مالیمت و دقت در لحن و . مباش هداشتن

برویم  حاذق ینزد پزشک اعصاببه بندی ازش بخواهم که با هم جمله
بدتر و ویرانگرتر از زلزلة  بپا شدچنان شری روزگارم را سیاه کرد و که 

 سنگچال. 
 

بغداد سفر  شهرب ایاوایل تیرماه بود که طی ماموریتی یک هفته
کردم، با وجود گرمای هوا همینکه از محیط پر آشوب منزل دور بودم، 

مذاکرات  برای مقدماتیانجام  خاطرسفر ب .وصف ناشدنی داشتمآرامش 
بدلیل سالها اقامتم در بیروت و همچنین من  اختالفات رود مرزی بود.
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افی کبعربی  مسلطت، داشتمای که خودم در مطالعة ادبیات عربی عالقه
، اگرچه صدی بودگوشم با لهجة مردم بغداد آشنا نخیلی  لیکن بود
رسمی را  مکالمات و مکاتباتغیر رسمی و تمام  مکالماتاز  نود

 .میفهمیدم

مالقات کردم، اسمش عبدالقادر بود  آنجاکه  ئییکی از دیپلوماتها
کرده  حکایتو مرا بیاد عبدالقادر بغدادی میانداخت که اسداهلل میرزا 

بود. در جلساتی که خیلی رسمی و جدی برگزار میشد، هر بار با 
ام میگرفت و خوشبختانه پیش از شنیدن نام عبدالقادر، بالاراده خنده

 آنکه دیگران توجه شوند سریعا  بخودم مسلط میشدم.

بود و اختالفات با  ئیبغداد آنروزها شاهد ناآرامی و ناامنیها
 را نیز تردد ماکه  ،وه بر این واقعیات تلختهران شدت گرفته بود. عال

 اندکیکه هوا غروبها  با آنهمه، مینمود،و محدود  دشواردر شهر 
، از قدم زدن کنار رود دجله که نزدیک محل اقامتمان بود، دمیشخنکتر 

داستانهای هزار و  آوریادبرایم  دراصل دبغدا. داشتماحساس خوبی 
در دوران کودکی و نوجوانی  که بودیکشب و ماجرای سندباد بحری 

 میخواندم.با عالقة فراوان 

درختی نشسته سایة هنگام قدم زدن، پیرمرد عربی را دیدم که زیر 
بود و بآن تکیه داده بود، آنجا رسم دارند کسی در حال عبور است 

 .پاسخم را دادسالم کند، همینکار را کردم و پیرمرد  کسی نشستهآنبه 
صحبت کردم. جالب اینجا بود که میگفت  اوای با ایستادم چند دقیقه
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است و بارها بآن  1زن سومش اهل خرمشهر یا بقول خودش محمره
اقتصادی ازش پرسیدم و وضع شهر سفر کرده است. در خصوص احوال 

. معتقد بود که عراق بهترین رطب جهان را دارد رضایتی نداشتو 
 شرایطه است و اما انگلیس امتیاز آن را بانحصار خود درآورد

 .تعریفی نداردکشاورزان آن مملکت با وجود زمینهای حاصلخیزش 

سر  سفارتو اگر یکی از اعضای  حراف ی بودپیرمرد عراقی، آدم
زندگی و سرگذشت به ساعتها  باشمنمیرسید ممکن بود که مجبور 

او چند همسر داشت اینکه گوش بدهم. البته  ماجرای عیالهای متعددش
را میشناختم که بیش  فراوانیمردان  میزعجیب نبود، حتی در تهران 

قد تمعاز یک زن رسمی داشتند اما طرز فکرش برایم تازگی داشت که 
داشته  ید، باید بیش از یکسازبا او ب چنانچه کسی بخواهد زنش بود

ولیکن برای تجدید فراش متقاعد کننده نبود،  اگرچه آنحرفها باشد.
 فکر کنم. از پریدخت ئیشتر بجداباعث شد که بی

که پریدخت در تمام مدتی که نبودم، در منزل پدرش  دانستمبعدا  
بود حتی زمانی که بازگشتم، بدنبالش رفتم که سر خانه و زندگیمان 

 برگردد.

من و پریدخت به کنار، دقیقا  یک روز پس از رسیدن  نابسامانی میان
دفتر تازه تاسیس نم بود، که ت دربتهران در حالیکه هنوز خستگی راه 

 
 خرمشهر تغییر داد.رضا شاه آن را بهمحمره: نام عربی یکی از شهرهای خوزستان است که  1
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وقتی که وارد اتاق شدم، کمی جا خوردم.  .نمود ماداره احضار 1حفاظت
حفاظت اداره که او را بنام یوسفی میشناختیم همراه با  سرپرست
اما تعجب کردم از دیدن جباری جباری منتظرم بودند.  سرپاسبان

 :بروی خودم نیاوردم

.. تازه از جنوب برگشتید؟... .سرکار جباریبه به ... سالم جناب  -
 .هآب و هوا چطور بود؟ شنیدم زمستانهای بدی ندار

 پرسید: مصنوعییوسفی با لبخندی  

 آقای جباری را از قبل میشناسی؟ -

 رسیدم.سرکار جباری بله در شهربانی برای یک مورد بخدمت  -

 صاف کرد و گفت: ایجباری سینه

در سازمان امنیت الن ا راستش... جانم شهربانیچی نیستم همن دیگ -
 خدمت میکنم.

 بود؟ ... ساواک؟ یکه تازگیها تاسیس شده... اسمش چ یعنی همین -

 :گفتیوسفی 

دیده شده که شما در ... اما سر اصل مطلب بریم... چون بله ساواک -
 ارتباط داشتی. غیرمجاز بغداد با اشخاصی

 
 ای از سازمان امنیت و اطالعات کشور مستقر در ادارات دولتی است.ظت: شعبهافح 1
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در  را داشتمکه  یمذاکراتتمام ارتباطات و جزئیات خیر، نه -
 منعکس کردم. صورتجلسه

 .صورتجلسه شده که ابه جز آنه منظورم -

 .هن رسیده و صحت ندارواشتباه به عرضت -

 :وارد بحث شد جباری

 ؟جانم اند... چرا انکار میکنیشما را دیده -

خیر، بجز طرفین مذاکره با هیچ احدی ارتباط نداشتم... بنده نه -
ط محل مذاکره، فق مرتبط بشماصال  جایی نرفتم که بتونم با کسی 

 !همان قنسولگری و ... 1نسولگریق

 ... و کجا؟ چرا حرفت را خوردی؟ -

 گاهی غروب کنار دجله قدمی میزدم که در محدودة مجاز بود. -

 ایهدیگ ارتباطات مطمئنی کهن محدودة بقول شما مجاز، ودر هم -
 !؟با افراد بومی در کار نبوده؟... مثال

 افراد بومی؟... آن پیر مرد؟ -

قهقهة جباری بلند شد و بگمانم حتی یوسفی نیز ترسید و صدای 
 جا خورد. من ادامه دادم:

 
 قنسولگری: سفارت 1
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ای که بنده بیشتر مستمع ک پیرمرد و یک گپ کوتاه چند دقیقهفقط ی -
 ؟آقای جباری.. شما دنبال چه هستید بودم تا متکلم.

 یوسفی اجازه نداد بحث شروع شود. گفت:

تمام حرفهائی که بین شما و .. میخوام شما باید بیشتر احتیاط کنی. -
 آن مرد عراقی بود را برام صورتجلسه کنی... جزء به جزء

 یوسفی گفت:هب آمیزاعتراض یجباری بحالت

 .جانمآقای یوسفی، موضوع فقط محدود بیک پیر مرد نبود  -

 ام... شما هم سخت نگیر... من خودم صورتجلسه را خوانده جباری، -
رد حدوداا هفتاد و چند ساله ن را در حال صحبت با یک موایش

 دیدند.

بردار ن استادی، امنیت مملکت که شوخیوشما که خودت ،من آقای -
 .جانم همیش متخلفموجب جری شدن  .. این تسامحاتنیست.

ما ، هاظهاراتش را تکمیل کن بنده خدااین  فرمائید کهاجازه بشما  -
 درموردش صحبت خواهیم کرد.بعدا 

 سپس یوسفی بمن گفت:

وقت  پایانتا حداکثر شما هم بفرمائید فعال... اما صورتجلسه را  -
 ن.وبدستم برس امروز اداری
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باتاق خودم برگشتم. اول خواستم با اسداهلل میرزا تماسی بگیرم اما 
میخواستم ایندفعه خودم از پس مشکلم  انگار کهشد.  نظرم عوضبعدش 

از گفتن حقیقت  ام و ترسیبا این امید که کار خالفی نکردهیم. آبر
در که  تمام گفت و شنودی. کردمجزئیات  ی در یادآوریسعندارم، 

را بزبان عربی روی کاغذ و زیر هر جمله،  داشتم بغداد با آن پیرمرد
، ساعتی سطر میشددویست حدود . مکتوب نمودمترجمة فارسی را نیز 

 بردم و تحویلش دادم.یوسفی نزد را بعد، پاکنویس 

اما بسرم زد که با شخص وزیر تماس بگیرم که نسبتی با ما داشت. 
نمیدانستم چطور باید جباری را . تغییر کرداز انجام اینکار نیز نظرم 

  بردار باشد.را سرجایش بنشانم. او آدمی نبود که باین سادگی دست

را لیکن آن، در میان گذاشتماسداهلل میرزا  اموضوع را بسرانجام 
 جدی نگرفت:

 .هخارجه ازین دردسرها دار هایماموریت اغلبنگران نباش...  -

 توزی...اما عمو اسداهلل، میترسم این جباری از سر کینه -

 :پیش از آنکه بتوانم توضیح بدهم، اسداهلل میرزا با طعنه پرسید

باعث  و تشکر کنه که با دسته گل باستقبالت بیادشتی دا توقعپس  -
 تبعیدش بجنوب شدی؟

از جاش  هدیگ هزنبرا  جباری طوریاما من فکر میکردم آقای ساالر  -
 .هبلند نش
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مردم را کشت که  ه... نمیشمومنت، مومنت، چه توقعاتی داری تو؟ -
بقول معروف، شب رفت و حدیث ما پایان نرسید، .. .یا محو کرد

تر رو پر بازجوآن  هشب را چه گنه حدیث ما بود دراز؟... حاال اگ
 ؟هبه آقای ساالر چه دخلی دار ،ست و ادب نمیشهاز این حرفها

 ید اما االن چکار باید کرد؟گدرست می -

 ؟همیشی ، صبر کنیم تا ببینیم چیهیچ -

از روز بعد هر جائی که پا میگذاشتم، خیابان، مهمانی، کافه و هر 
. هر آدمی که دو قدم پشت سرم مکانی، احساس میکردم تحت نظرم

حتی گاهی در خواب م. نمودی فرض میراه میآمد را از عوامل جبار
ام مشکالت خانوادگی. تکرار میشددرسرم ش هایپژواک وحشتناک قهقهه

و ابدا  نیز قرار و آرام را ازم بریده بود  جدید اضطرابهای کم نبود،
 همه فشار روحی را نداشتم.آنتاب و توان 



اوضاع و که با زنم داشتم و  درگیریهائیبا وجود تمام اواسط تیرماه 
جان پسر دائی سامیاداری، بعروسی  گرفتاریهایاخیر و  احوال

دعوت شدیم. پریدخت که میگفت لیلی  تربرادر کوچکناپلئون و 
نمیآیم. من هم حوصلة رفتن با یا بدون پریدخت را نداشتم اما 

. خیلی اصرار کردم که پریدخت معذورات خانوادگی اجازه نمیداد
 سامیو در نهایت همراه با مادرم بعروسی  بودکه بیفائده  اشدهمراهم ب
نیز آمده بودند. تقریبا تمام اقوام و  مرتضیو  نرگسرفتیم. 
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آن  سامی بود.آنجا و متاسفانه پوری نیز  حضور داشتندخویشاوندان 
 .میشدسالش  سهزمان بیست و 

اگر بخواهم صرفه نظر کنم از تلخی لحظة دیدار با پوری، در کل 
حال و هوا و خاطرات دوران قدیم زنده شد. با بسیاری خوش گذشت و 
تازه کردیم. اما تمام آن خوشی پس از  ئیدیدارها ماناز خویشاوندان
ای جانانه میان من و پریدخت تلخی و مشاجرهبه بازگشت بمنزل

هم انجامید. آن اولین اختالف میان من و زنم نبود و طبعا  آخرینش 
 .قرار نبود که باشد

 

ای میشد گذشت و دو هفته پنج ماه از ازدواج من و پریدخت دا حدو
 ینبمنزل پدرش رفت. چندو قهر کرد  ،دیگر بحث و جدلیکه پس از 
همراه مادرم بمنزلشان رفتیم اما از خر شیطان  یکی دو مرتبهبار تنها و 

پیاده نشد و مرتبة آخر، پدر پریدخت صراحتا  ازم خواست که فعال  
 بآنجا نروم. 

، بذهنم خطور نکرد . طالق ئیجدا ةایدکه هرگز  چنانچه ادعا نمایم
 صحیحخودم را مالمت کردم که چنین افکاری  دفعه اما هر ام.دروغ گفته
 آنزماندرثانی، لفظ جدائی بخش پیدای کوه یخ شناور بود و نیست. 
 فکر نکرده بودم. شبه قسمت پنهانهنوز 

 ،نگهبان ادارهداشتم از اداره خارج میشدم که  ،روز تابستانیک 
پیرمردی حدودا  هفتاد و چند ساله را نشانم داد و گفت که با شما کار 



157 

هیچ تناسبی با هوای گرم آنروز نداشت.  و کالهش شلواردارد. کت و 
من پیرمرد را نشناختم. جلو رفتم و پس از سالم و معرفی، متوجه شدم 

 معرفی کرد. زادهش را اقبالخودو وکیل مدافع است که 

 ن که زن شما تقاضای طالق کرده.ومعروضم خدمتت -

 زنم؟... پریدخت؟... چرا؟ -

 نوشته. 1ن که ... در عرضحالومعروضم خدمتت -

ارتباط با ، بنده خودم تحصیالت و شغلم بیزادهجناب آقای اقبال -
میتونم همین االن از زن و پدر زنم عارض  حتیحقوق نیست... 

دادگاه ب.. ولی ما در خانواده چنین رسومی نداریم که کار را .2شمب
 نیم.وو عدلیه بکش

 نم... برای همین آمدم که صحبت کنیم.وبله مید -

 ترجیح میدم زنم بیاد و با خودش بدون واسطه صحبت کنم. بنده -

ن که او نمیخواد بیاد ولیکن من بعنوان وکیل ومعروضم خدمتت -
 مسالمتبطور دادگاه با خود شما مدافعش آمدم که قضیه را بجای 

 آمیز حل و فصل کنیم.

ی که طالقنوع  هرندارم...  حرفی احدی با هیچ عیالمدربارة  بنده -
فقط موکول بموافقت اینجانب و مذاکرة مستقیم و میخواد  نوایش

 .ن با بنده استوبدون واسطة ایش

 
 عرضحال: دادخواست 1
 عارض شدن: شکایت کردن 2
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 باشم، خداحافظی کردم و زادهبدون آنکه منتظر پاسخ وکیل اقبالو 
 رفتم.

خوشبختانه یا شوربختانه، با وساطتت چندین نفر از اقوام، تحصن 
پریدخت در منزل پدرش بپایان رسید و من نیز با اصرار مادرم، قبول 

دولت یا همان محلة اغ در محلة ب روبروی ةبخان عیالمکردم که همراه 
سردارمهارتخان محل اقامت ای که زمانی قدیمی خودمان برویم. خانه

بود. قرار شد فعال مادرم در همان خانة )داماد ما(  مادر مرتضیهندی و 
 بماند تا ببینیم چه پیش خواهد آمد.خودمان 



برای  نبودپریدخت حاضر  و دش 1337تعطیالت نوروز سال 
عاشق بسیار  او میدانستم که اما از آنجا. عیددیدنی بمنزل مادرم بیاید

ی اتومبیل د که من میانة چندانی با گوشت ندارم،و هرچن استکباب 
م و با هم به رستورانی بسیار عالی در جادة کرج رفتیم. یکرایه کرد

سپری  یخوباوضاع نیز ب ا  ظاهرآنروز هوای بهاری بسیار عالی بود. 
سری بمنزل مادرم بزنیم.  ،اش کردم که فردا صبحراضی باالخره. میشد

خوردن تر و با سبزیهمراه  یچلوکبابساعات خوشی را  گذراندیم و 
اما  ،برگشتیم و در نهایت بمنزل نوش جان کردیم دیگربا هم تازه

 گیری را گذاشت:بمحض بازگشت بنای بهانه

نجا اونداری... چطور  جاتبا گوشت ة چندانینوتو که میگفتی می -
 نی؟وکباب بلمب که خوب بلد بودی
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گوشت و کباب بدم نمیآد، اما سعی میکنم بیشتر  ةمن که از مز -
 غذاهای نباتی بخورم... امروز بخاطر تو...

 :کالمم به انتها برسداجازه نداد 

ن را میگیرند و وشبیخود مرا بهانه نکن... مردم دست زن و بچه -
آقا زحمت کشیده اونوقت به بهترین هتل و رستورانها میبرند، 

 .شمغذا بهم هاکامیون با شوفربرده تا رستوران بین راهی  بهو مرا 

 مده بود.او، تو که خوشت هنجا بهترین کبابهای ایران را داراواما  -

... گمان کنم گوشت کبابهاش هاحساس میکنم دلم درد میکن فعال  که -
 نده بود.وم

 نه؟ومیخواهی بریم دکتر یا مریضخ -

 خورد بهمحالم  هاگتا اینا الزم نکرده فقط پاشو برویم منزل مامی -
 .هالاقل مامی به دادم برس

 .برمتاالن ماشین کرایه میکنم بمریضخانه می زودی عزیزم، -

 .بسوی منزل مامی و پاپام گفتم که نه... پاشو راه بیافت -

. بمحض رسیدن، از سر اجبار همراه زنم به خانه پدر و مادرش رفتیم
و شب نیز با اصرار مرا  حالش خوب شد و دلدرد را فراموش نمود

میخواستم برای عیددیدنی  وعدهفردا صبحش طبق  نجا نگه داشتند.آ
مجددا   .م مخالفت را بلند کردلاعا دوباره  بمنزل مادرم برویم که
 گفت: داریگوشه با لحن او و بخواهش و التماس افتادم
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میتونی تنگ شده،  اتننه واسهخیلی دلت  هاگگفتم که نمیآم...  -
  !یبرتنها 

. به تنهائی بسمت منزل مادرم راه افتادم و شدم اینار واقعا عصبانی
هنوز در منزل پدرش بود، پس از چند ساعت که برگشتم، پریدخت 
شب  به خانة خودم برگشتم و .به آنجا رفتم اما نخواست که مرا ببیند

 سرگرمو از سر استیصال  آمدمبیرون . روز بعد را نیز بصبح رساندم
 آنکه فکر کنم بکجا میروم طبق عادتی. بدون شدمقدم زدن در خیابان 

از دوران نوجوانی در سرم بود خودم را جلوی در منزل اسداهلل  که
متوجه شدم که در منزل  شفونمیرزا دیدم و با شنیدن صدای گراما

 . حضور دارد

و  در را باز کرد جدید اسداهلل میرزا مستخدمة خانمدر زدم و نازی
ت قبلی هنوز در منزل اسداهلل میرزا ننه یا همان کلف وارد حیاط شدم.

که نمیتوانست کار کند،  د اما چون بحدی پیر شده بودزندگی میکر
 پنجاه و چند سالهکه زنی  بکار گماشته بودجدیدی  شخصاسداهلل میرزا 

ننه بود و عالوه بر کارهای منزل، وظیفة  دور از بستگاناتفاقا  و 
 داشت. ننه را نیز برعهده ازو پرستاری مراقبت 

ره بیرون آورد و تا چشمش بمن افتاد جاسداهلل میرزا سرش را از پن
 گفت:

 ئیدبفرما ن؟...وراه گم کردید قرب مده؟...اوکی  ببین ،مومنت -
 باال... 
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 سالم عمو اسداهلل مزاحم نباشم. -

 بیا باال که بموقع رسیدی باباجان...  -

 سپس از همان پای پنجره به نازی خانم گفت:

 نده؟وچیزی میهای دبش معروفت ئاز آن چا، نجو نازی -

 .هتازه دم... بله حضرت واال -

  ی خیلی خانم خوبی میشی.بیار ونبرای مهمانم هاگپس  -

 ن هم میل دارید؟وچشم حضرت واال، االن میارم، شما خودت -

 من فعال... -

 خانم گفت:ر کرد، به نازیییاسداهلل میرزا انگار که ناگهان نظرش تغ

 دوتا استکان بریز.لطفا  نازی جون،  -

 و سپس مرا نگاه کرد و گفت: 

 هلنگه ندار و شورویایران مملکت در تمام  ،خانمنازی هاییئچا -

 :بست و گفتروی لبانش نفش سرخ شد و لبخندی نازی لپهای

 ن میآرم.ون، االن خدمتتونتونوش ج -

روی ، روبدوشامبر برتنشدم، اسداهلل میرزا  سالنوقتی وارد 
روی میز، ظرف میوه و  نشستم.ش روبروهم . من بودصندلی نشسته 

قرار آجیل و شکالت بود و گیالس شرابی جلوی خود اسداهلل میرزا 
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شکالت  ایبود و در حالی که تکهنوشیده  قبال که نیمی از آن را  داشت
 گفت: ،خوراکیهای روی میزبا اشاره ب ذاشت،گمیدر دهانش 

ن... سروه وو وبفرمائید قرب ئیپذیرا وناز خودت... !فرمودید منور -

 1!موسیو

 ...راستشمرسی عمو اسداهلل... چشم... من  -

و در حالیکه گیالس شراب را برداشته بود  اجازه نداد چیزی بگویم
 بمن گفت:

  چطور شراب را با پنیر میخورند؟ نگیهام، فریآخرش هم نفهمید -

 ن ...را با قند میخوریم... اما عمو اسداهلل م ینطور که ما چایوهم -

بگم که برات ماست و خیار  میل داری هاگ ... اماهنر حرفت یادت -
 ؟رهبیا

 مرسی... من آمدم برای اینکه... همیکن مسردی ،نه عمو اسداهلل -

یک و باز با پریدخت  نم...وخودم مید ...یبگمومنت، الزم نیست  -
 .دو کردی

 ؟فهمیدیدشما از کجا  -

 

به فرانسوی یعنی از خودتان پذیرائی بفرمائید  Servez-vous Monsieurسروه وو موسیو:  1
 آقا.
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... خب هنشناس را خودش یکه مشتر یدکانداراون  هشب کور -
 شده؟ یباباجان، ایندفعه چ

واقعا  این وضعیت برام قابل تحمل نیست...  راستش عمو اسداهلل، -
 نده.ونمن وبرام ئیای جز جداچاره

نی یا وچیزی میپریک داری فقط ؟... ئیمومنت، مومنت... جدا -
 فکرهات را کردی؟

 زنم چندروز پیش نصیحت میکرد کهراستش نه عمواسداهلل... مادر -
 بخاطر بچه... احتماال ... یعنی هتغییر میکن شرایطشیم بدار بچه هاگ

 :طاقت نیاورد و سریع گفتاسداهلل 

 مومنت... واقعا مومنت... عجب فکر بکری. -

 ...اوضاع بهتر که بشهواقعا بچه باعث  هاگ ،عمو اسداهلل هآخ -

اما از تو تعجب میکنم که اینهمه  هزنت خیلی انتظار نمیر از مادر -
ن وای و خیرسرت کسب کماالت کردی... پسر جندهال درس خوسا
تکلیف طفل آنوقت ، شد هم بدتر که نشد،مدیم اوضاع بهتر او

 ...؟هیچ انداختیپسکه معصومی 

 نم... بهرحال...ونمید -

 یا برات مهم نیست؟نی؟.... ونمید -

 !نه واقعا  عقلم بجائی قد نمیده -

 !قوز قوز باالی، ناش میگنم... بهواما من مید -
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 پس من بدبخت باید چه خاکی بسرم بریزم؟... زنم را طالق بدم؟ -

 بشنوی؟ من دهناز  چرا میخواهیمومنت،  -

 شم.بنه عمو اسداهلل... من واقعا  نمیخوام از پریدخت جدا  -

نم باید وفقط میداما  ،سر در نمیآرم مسائلاز این  من خیلی واهلل -
را با هم در میان ن واتهمثل دو تا آدم بالغ بنشینید و اختالف

 کنید. شبگذارید و حل

 ای نداشت چطور، عمو اسداهلل؟فایده هاگ -

 بگذارید... پس شدهپر  هدیگهمحرفهای از ن وگوشتیعنی  اون دیگه -
 صحبت کنند. با همدیگهبنمایندگی از شما  تونبزرگترهاکه 

اما  هبظاهر درست میش مسائل ... هر باراین اتفاق هزاران بار افتاده -
 روز از نو روزی از نو.باز هم نگذشته، دو روز هنوز 

استکان چای دو لحظاتی بسکوت گذشت، نازی خانم با یک سینی و 
 و اسداهلل میرزا گذاشت. را روی میز جلوی من ها و قنداند، چایوارد ش

 نئیبفرما -

 خانم.مرسی نازی -

 نونوش ج -

 گفت: کرد و به اسداهلل میرزارو و سپس 

 ؟ننداری یاهدیگامر شما  ،حضرت واال -

 های ننه را دادی؟دوانت... ونه قرب -
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 هاش را خورد و االن خوابیده.اله حضرت واال، همة دوعب -

 .. خسته شدی.استراحت کن.پس خودت هم برو  -

 ، حضرت واال.هنکن شما را از بزرگی کم.. خدا .چشم -

مومنت، کشتی مرا نازی جون، اینقدر نگو حضرت واال... اینها  -
 قدیمه. زمانمال حرفها 

 !چشم -

 :گفت، اسداهلل میرزا پوزخندی زد و زیر لب خانمبعد از رفتن نازی

دنیا سفینه بکرة ماه و مریخ بفرستند، بعد ما  ورناونده وچیزی نم -
 ایم.اینجا هنوز اندر خم یک کوچه

از اسداهلل میرزا مشغول نوشیدن چای بودم، که در حالی من 
 پرسیدم:

 ؟ کار کرده نوراتبعمو اسداهلل، ننه چند سال  -

که چشم باز کردم،  واقع از وقتیفینم وش را که دقیق نمیدچند سال -
 .ننه را میشناسم

 .هپس سنش باید خیلی باال باش -

که بچه  همون موقعش هم... اما هسالم چندپنجاه و واهلل من که االن  -
مد... گمان کنم همسن و سال مرحوم آجوان نمی چشممننه ب ،بودم

 .هپدرم باش
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 اسداهلل جرعة آخر شرابش را نوشید و گفت:

 .، ضرر کردههنخور هرکس... این شراب را !... عجب شرابی !به به -

 . مثال حدود صد سال.هباید باال باش خیلیبا این حساب سنش پس  -

 صد سال که نه، این شراب حداکثر پنج ساله باشه. -

 !ننه را میگم عمو اسداهلل -

 !تر... نمیدونمآره همون حدودها... شاید هم بیش -

از سپس در حالی که  اش را پر کرد،اسداهلل میرزا گیالسش خالی
 :داد ادامهجایش برمیخاست، 

که ازش  ه... بچه هم ندارمرش را در خانوادة ما گذراندع بندة خدا -
 .همراقبت کن

سپس روی میز درآورد و را  تمیزی گیالس گنجه رفت و بطرف او
 :دش کرپرو گذاشت  جلوم

 ...فعال  نمیخوام نه عمو اسداهلل  -

 .همومنت، بخور که برات خوب -

 .. کی با چائی شراب میخوره؟میخورم. ئیدارم چا هآخ -

 !یکه با پنیر بخور اینهبهتر از  ؟...ه، چه ربطی دارمومنت -

 کی شراب را پنیر خوردم؟ همن آخ -

 بخور و حرف زیادی نزن... بسالمتی -
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  سپس روبرویم نشست و گفت:

 ؟هبا پریدخت چی موضوعت.. باباجان، داشتی میگفتی.خب  -

 هایدردسرمکرر  مکرر اندر ،هر دفعه پریدخت،هم گفتم...  قبال  -
هر روز و هر  هاش نرسهو تا وقتی که بخواسته همیسازجدید برام 

داریم... اول از جدا کردن من و مادرم شروع شد، بعدش  مرافعهشب 
بنوعی صاف  باغ را روبرویمنزل از  سهم مادر و خواهرماینکه 

 اسم خودش بزنم... ه کنم و قبالة خانه را ب

 !ی؟و تو هم اینکار را کرد -

 ای نداشتم... االن ازم میخواد که از وزارت خارجه بیرون بیام.چاره -

 ری؟بیامومنت... از وزارت خارجه چرا؟ ... پس از کجا پول در -

شم... بمشغول و منهم نزد عموش در بازار  هکه عموش بازاری همیگ -
و  هکه هستم را ویران کن یقصد کرده که من و هر چ، نمومن مید

 .هخودش بسازسلیقة  مطابق ،جدید یآدم

اهلل بطری را اسدحرفم که تمام شد، بالفاصله شرابم را سرکشیدم. 
کرد و در حالی  شپرمجددا  ام خم شد و گیالس خالی طرفبرداشت و ب

 که میخندید گفت:

 ؟ ... عالمی دیگر بباید ساخت و از نو آدمیبقول حافظ، پس  -

حالم  ...بخورم عمو اسداهلل من واقعا  بیشتر از این نمیتونم شراب -
 .هبد میش
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از خودت هم را شیرازی خواجه حافظ غلط میکنی... دوست داری  -
 ؟ یدم میاسایبمن ده تا ب یجام ایساق که نفرموده همگ ؟نیوبرنج

 درهمان حال، اسداهلل میرزا گفت:شراب را برداشتم که بنوشم، و 

 متین و متادبخوب و  همیتون مردمیگم...  یخوب گوش کن چ -
باید هم  مخصوصا  با زنش... ...هباش نومهرب و با فرهنگ ،هباش
... دارهتوفیر صنار هفتتومنی  یذلیلبا زنی نومهرب ،اما... هباش

برآورده  چشم بسته های زنت راتو مجبور نیستی همة خواسته
 کنی.

 ای ندارم عمو اسداهلل.چاره -

جز مرگ ب یهمه چنداری؟ ...  چارهمومنت، مومنت، کی گفته که  -
 خیانت نکنی و ن باشی ووهمینکه با عیالت مهرب... تو هچاره دار
را بجا  شحق کافی حد، بانجام بدیرا  درستش هایخواسته
بعضی آدم  ...و تو نوکر زرخرید هنیست که ارباب باش بنا آوردی.

 .هفتایمیخواد بهر اتفاقی که حاال ... هزیربار نمیررا  چیزهااز 

جهنم بآدم وقتی زندگی را  اما در عمل عمو اسداهلل،ه نوگفتنش آس -
 ...همیکن

دستانش را باال برد و  اسداهلل میرزا ،کاره رها کردمرا نیمه سخنم
 :گفت

 .یگ... تو راست میه... باشهباش -

 عمو اسداهلل؟ هن چیومنظورت -
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 ازت که چیزی دفعههر  ،بعدازین به هکه بهتر همنظورم این -
را  زنتچشم و اوقات خودت و  یبگمثل بچة آدم تو ، خواست

 بیجهت تلخ نکنی.

باقی  از من و شخصیتم ز مدتی هیچ چیکه بعد ا هاینطوری باش هاگ -
 .هنونمیم

 ... فکر اینجاش را نکردم.یراست میگ -

سکوت،  ایمتفکرانه بخود گرفت و پس از چند لحظهت ساو کمی ژ
 گفت: کشف اسراری نموده است،با حالتی که انگار 

اگه ، خواست که چیزی دفعههر  بعد،ازین به ...مونت، فهمیدم  -
زیر بار تو ، نههم که بدخلقی ک هر اندازهاش بحق نبود، خواسته

 . یک نه بگو و نه ماه بدل نکش.نرو

 .هبمن جهنم میکنزندگی را اینطوری که عمال   -

گم کردی و  را سر کالفشدی که  االن متوجهآفرین باباجان...  -
 داری دور خودت میچرخی... به هر صورت، بنده پیشنهاد میکنم

 ...ی که گفتم را انتخاب کنیدو راه که یکی از آن

 .هنمیش عمو اسداهلل... هآخ -

پاره  تبری کفشبا پا اگه مومنت، چه انتظاری داری؟... باالخره   -
 کاله... بری و با سر همیش

 اسداهلل میرزا سر خودش را خاراند و ادامه داد:
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 .. خود دانینم.وکه نمید بلد باشینکه راه سومی او همگ -

 عمو اسداهلل؟ هن از راه سوم چیوراه سوم؟... منظورت -

 :جواب دادچهرة مبهمی سپس با کمی مکث کرد و 

که  ئیدوتا اونهر راهی غیر  نمومثلِ... نمید ،راه سوم... مثلِ  -
 گفتم.

 ؟ د که از زنم جدا بشمییعنی شما میگ -

... پس گوش ؟زبان من بشنوی انگار میخواهیدیدی گفتم مومنت،  -
... من متنفرم میگمکنده ت کن که ایندفعه خیلی جدی و صاف و پوس

کاری میکنند و از گفتن حقیقت طفره محافظه که ئیاز آدمها
جدا  اگهبله با این اوصاف و احوالی که دارید،  ،ند... راستشرمی
یک معجزه   فقط با ... درست شدن این وضعهید بهترین تصمیمبش

 .هاز عالم غیب ممکن

که  دریافتم؟ ناگهان ماندمو مبهوت  چه مدت ماتتا  نمیدانم 
 :ه استبدستم دادو  هگیالسم را پر کرد میرزا، اسداهلل

 !بخور که خُلقت جا بیاید -

خواستم چیزی بگویم اما صدا از گلویم در نیامد. بسختی و با لکنت 
 :گفتم

 عمو اسداهلل... یعنی هیچ... هیچ راهی بجز ... -
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 آمد و گفت: کالمماسداهلل میرزا بمیان 

... با آنکه باباجان نمومیدچرا به تته پته افتادی؟...  مومنت... -
 !نمومید ...هتلخ باز هم اما ،انتظار شنیدنش را داشتیخودت کامال  

نمیدانستم چه بگویم،  اسداهلل سیگارش را روشن کرد، از جایش بلند 
مشغول تماشای عکس عبدالقادر  انتهای سالن رفت وبسمت  شد و

دقایقی گذشت و بود.  بغدادی شد که هنوز بعد از سالها روی بخاری
 از همانجا که ایستاده بود گفت:

 !؟امدهماجرا ش و منفور پلید من االن آدمِ  -

 ؟هنه عمو اسداهلل این چه حرفی -

 اش میآمد، گفت: صندلی طرفدر حالی که ب او

فکر کردی من دوست دارم زنت را طالق  ...اعتراف کن ،مومنت  -
مینات تأنایب  ،... زود باش اقرار کن به قول آن خدابیامرزبدی؟

 !زود، تند، فوری، سریع اعتراف کن

 ...در مورد شما فکری ههمچعمو اسداهلل واقعا  من  -

که مثل  اونهبهتر از باز هم  ام بکنی،هر فکری که درباره اما -
را پای عمر و اعصاب با ارزشت  که، تشویقت کنم هخیلیهای دیگ

 .کنی موانتها حربی هایاین اختالف

بگم  هاگباور میکنید نم عمو اسداهلل... شاید حق با شماست... ونمید -
  ؟اش فکر کردمخودم بارها درباره
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شکالت در  ایتکهیالس چهارم را خودم پر کردم و بعد از آنکه گ
جرعه شرابم را نوشیدم. دقایقی بسکوت گذشت. دهانم گذاشتم، جرعه

 من .شد سرگرم کشیدن آنو  اسداهلل میرزا سیگار دیگری روشن کرد
 پرسیدم:

مرحوم شده؟ شما خبر  هراستی عمو اسداهلل، آن نایب تیمورخان مگ -
 دارید؟

، خبر ندارم یادم رفته بود... نه منپاک  !تیمورخان بود؟ اسمش -
 چطور؟

 .همرحوم شده باش هنکنگفتید خدابیامرز، فکر کردم که  هآخ -

 میآمد،دوستعلی خره  بخاطرکه  شموقعنو... همبعید هم نیست -
چند  تا االن شیدر شهربانی دیدکه آخرین بار از فسیل بود... تو 

 ؟هشدسال 

.. چقدر هم سریع گذشت عمو اسداهلل... .هبشی پنج سالگمان کنم  -
 انگار که همین دیروز بود.

... باالغیرتا   مراقب موقع چه دردسری هم درست کردی نوهم -
دفعه اون ... نیار پیش هر کسینایب زوار دررفته را  اونباش اسم 

خدا را هم باید ، بباد ندی  را نومسر ه، اینفعه اگمر در رفتیسق
 شاکر باشیم.

 که درصورتیکرد که  مجابمبا اسداهلل میرزا، بیش از پیش صحبت 
با همین کیفیت پیش برود، پس  باشداین زندگی مشترک قرار 
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 بیانجامد. وقتیکه بمنزل رسیدم، پریدخت ئیبهترست که بجدا
 با خودم عهد کردم: نبود. درخانههمچنان 

ن بهتر که وهممد ونی همد که هیچ، اما اگاوپریدخت امشب  هاگ -
 .فتاد سال سیاه هم نیادطالقش بدم که ه

بدهم.  دیگریکه بیدار شدم، خواستم بخودمان فرصت صبح 
 زنمیک بار دیگر برای آخرین بار بدنبال که بنابراین تصمیم گرفتم 

چند قدمی منزلشان بمنزل پدرش راه افتادم. هنوز  ویبروم. بس
چشمش بمن  م که در باز شد و پدر پریدخت بیرون آمد. تاه بودنرسید
که انگار ، سر جایش ایستاد و دستهایش را بکمرش زد و  با لحنی افتاد

 :گفت شتارث پدرش را طلب دا

 !... آقای باغیرت!داماد عزیز !به به -

 .سالم پدرجان -

روت شد اصال  ... !... بتو هم میگویند مرد؟!چه سالمی چه علیکی؟ -

 !؟ئیکه بیا

 !ام؟چه کار بدی کرده ه... مگ!چطور پدر جان؟ -

بگو چه کار نکردی.... تو نباید یک خبری از زنت بگیری که ببینی  -
 !؟کجاست

 !... کجاست؟!؟پریدخت اینجا نیست همگ -
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... پیدات میشد زودترغیرت داشتی  هتو اگ مربوط نیست...بتو  -
 نجا که تا حاال بودی.واالن هم برو هم

وان با تمام تاما  .شدم جوشیخیلی پدر زنم  نها و وقاحتاز توهی
 :بگفتن همین کفایت کردم کهو  سعی کردم که جلوی خودم را بگیرم

 ...صحبت کنم، با زنم جای شماب مترجیح میدراستش پدرجان،  -

باتندی گرفت و بازوی مرا او که  قدم برداشتمدر منزل  طرفو ب
 :پرسید

 ... کجا؟بینم صبر کن -

 در حالیکه بازوم را از دستش بیرون میآوردم پاسخ دادم:

 میرم که با زنم صحبت کنم. -

 ؟سرت را انداختی بری توخانة من کاروانسراست که  همگ -

 !عجب -

 اینجا نبینمت... برو رد کارت. ه... برو دیگ!عجب که عجب -

 ،زحمتا هزار معذورات خانوادگی اجازه نمیداد از کوره در بروم، ب
مودبانه موضوع را  کماکان داشتم. سعی حفظ  نمودمآرمش خودم را 

 کنم:و فصل حل 

 د بیاد بیرون که با او کار دارم. ئیبفرما پس بعیالم پدر جان، -
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... تو هرا ببین ریختتکه  نمیخواد هدیگو  هبا تو کاری ندار مدختر -
 !...برو.. برو از اینجا.بامن طرفی پات را اینطرفها نگذار وگرنههم 

به هر شود.  یممکن بود بحث و جدال در کوچه باعث آبرو ریز
سرم را بحالت تاسف تکانی دادم و  اما ،جلوی خودم را گرفتمنحوی 

 از آنجا دور شدم. 

 

سر اشتباه بزرگ چند ماه پیشم که منزل روبروی باغ را بنام 
ملک  ام را زیر بغلم گذاشت و ازبقچهپریدخت زده بودم، باالخره 

با دوران اوج فشار  خانوادگی مسائلکرد. همزمانی  مبیرونام پدری
آبادان  درخصوص تهرانو نگرانیهای  1ام، یعنی کودتای عراقکاری

و خرمشهر و تقارن تمام این مسائل موجب نارضایتیهائی از سوی اداره 
بروز  مرا روز ،امشده بود. ضعف اعصاب و تاثیرش روی سالمت جسمی

و ستان سال سن، کارم را به بیمار 31تاحدیکه با وجود  ضعیف میکرد،
  کشاند.مرخصی استعالجی 

. بیمارستان نیامدند بهپریدخت و پدر و مادرش هیچکدام بعیادتم 
. چندین بار خواهرم آمدندکمابیش حداقل یکبار دیگر اقوام و آشنایان 

 

( 1958 یژوال 14) 1337 ریت 23قاسم در روز  میژنرال عبدالکرکودتای عراق: کودتای  1
 دوم در عراق خاتمه داد. صلیف یبه پادشاهآن کودتای ضد سلطنتی  در کشور عراق بود که
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سفارشم را بپزشکان بیمارستان ، هر دو پزشک بودند که شو شوهر
باالی سرم   یرزاحضور مادرم و بعد اسداهلل م ،از همه بیشو  کردند

اما چیزیکه بسیار  .ندبود که کمک بزرگی از لحاظ روحی محسوب میشد
جان انتظارش را نداشتم، آمدن لیلی دختر دائیو متعجبم کرد 

 مالقاتمب (پدر شوهرش) جان سرهنگناپلئون بود که همراه با دائی
درشت لیلی مرا بیاد دوران  . هرچند که دیدن چشمان سیاه وندآمد

باخودم تکرار میکردم که این داستان مرتبا  نوجوانی میانداخت، اما 
بپایان رسیده است. لیلی شوهر و سه دختر دارد و اخالقا  درست نیست 

 لیلی باشد. مشغول ،مو ذهن حتی خاطرکه 

 ،پس از یکهفته از بیمارستان مرخص شدم و با پیشنهاد پزشکم
ل مادرم رفتم و بالفاصله، وکیلی را جهت یکسره نمودن مستقیما  بمنز

ام باقی بود موضوع پریدخت استخدام کردم. هنوز یکهفته از مرخصی
معرفی کرده بود که هر  شایستهخواهرم یک پزشک اعصاب  نرگس و

  .روز میآمد و ویزیتم میکرد

و  ماجرای زندگی مشترکخوشبختانه بود که  1337اواسط تابستان 
از دست دادن منزل  پریدخت بپایان رسید. هرچند که بامن  منحوس

 بایستی بهائی بود کهنیز اما آن  روبروی باغ برایم تلخ و ناگوار بود
آن  تصرف میپرداختم.آسایشم  کسبگذشته و  اتباهاشترفع بابت 
 روبرویبحث لج و لجبازی بود وگرنه منزل کوچک  درحقیقت، ملک

خانوادة پریدخت رقمی بیکران باغ، در مقابل امالک و دارایهای 
 د.نمیآمبچشم  محسوب نمیشد و
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زندگی مادرم  منزلدر  ،ای برای ماندن نداشتممن که دیگر خانه
جلسات  کردم که یکسال گذشته را، بباد فراموشی بسپارم. قصدو  میکردم

روهائی که . مصرف دابطول انجامیددرمانی پزشک اعصاب تا ماهها 
آلودگی هنگام کار تجویز میکرد، باعث ایجاد حس خستگی و خواب

میشد که خالی از دردسر نبود. قرار بود ماموریتی بآنکارا داشته باشم 
ام، شخص دیگری را فرستادند و شرایط جسمی و روحیاتوجه بکه ب

با شوخیهای  در تالش بود تامیرزا اسداهلل . ازین بابت راضی نبودم
 م را بدست بیاورم:هند که روحیاش کمکم کیهمیشگ

دربند سگ نیست... هم خیلی جای قشنگی  ،غصة آنکارا را نخور -
 .هن به صدتا آنکارا میارزوخودم

آن  ولیمن که برای خود آنکارا ناراحت نیستم...  ،عمو اسداهلل -
 .هم باشپلة خوبی برای پیشرفتمیتونست  ماموریت

ن ون و خارکنی تابستوسقائی زمستفقط مومنت، چه پیشرفتی؟...  -
درست و  باشخاص یعنی ،نهودوره و زماین  یتوپیشرفت ...  بود

اول از اما ... شی تا بموقعش بدردت بخورندوصل ب حسابی
خوش که  هباید بفکر خودش باشتا زنده است آدم  ی،هرچیز

 باباجان هعمر دوباره بما نمیدکسی ... رهبگذ

 عمو اسداهلل... هآخ -
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 رمهتل دیپلومات دربند ببه نوک پا یک بایدمومنت... فردا اتفاقا   -
 که دارم راندوهوبتونم تو را هم ببرم... با یک مادموزال  هممکن
  بهتر. بلکه.. .1مارلین مونرو. عین مغز قلمیهنی چه ونمید

اصال  حال و  وقایع عجیبعمو اسداهلل... من واقعا  بعد از این همه  -
 حوصلة...

س نداشتی... فاهم حال و نا وقایع.. مومنت... تو قبل از این مومنت. -
یکی بگو که نشسناسدت... درثانی، وقتی میگم باید اینحرفها را به
 وصل بشی، منظورم را نمیگیری. یباشخاص درست

ن این نیست که بآدمهای مهمی ارتباط داشته باشم که ومنظورت همگ -
 ...ه. این خانمی که گفتید آخبکارم بیان

... فکر کردی هن آدمهای مهمویکی از هم محض اطالع، خانم اون -
 بتهران بفرستند؟را  سر و روئیخوشباین  زنیها باید اونچرا 

اغوای  نفوذ کردن و برای هنکنیا اتفاقی؟... خیلی  ...نمونمید -
 طرف مذاکره؟

 ... تقریبا  یک همچین چیزهایی -

 و شما هم که از خدا خواسته اغوا میشید -

 

 در آمریکا 1950های دهه مرلین مونورو: یکی از جذابترین هنرپیشه 1
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اش که نقشه هاجازه میدم که طرفم باور کندر اصل مومنت، من  -
 .هتا میتونم خوش بگذرگفتم که، دارم سعی میکنم گرفته، درثانی، 

 :طعنه پرسیدمبا 

 با یک تیر دو نشان میزنید؟پس  -

 و گفت: کردآمیزی شیطنت تبسماسداهلل میرزا 

 میآیی؟... بگو ببینم، فردا کردی بازن وزب ،چشم بد دور که االح -

آن مارلین مالقات دارم، وانگهی  وعدةمن فردا با دکترم  هخآ -
 ، نه با منهمونور هم که با شما کار دار

برای  1دایجیلولوبر نایجیک  شاید بیا، خدا را چه دیدی؟فردا تو  -
.. فقط بشرطی که دست و پا چلفتی بازی درنیاری... تو پیدا شد.

 هم شکار چربی مثل اینها... اون .نیزبمد باید اوشکار که سر تیر 

 ؟ندکی هستند عمو اسداهلل؟... دیپلومات اینها -

خانم اسمش ... اهل آمریکاست، باشند 2دیلماجمادموزال که  اون -
تو فکر کنی که  هفارسی حرف میزن ه... همچباید ببینیش، هویلسون
 .3برنامة گلهاست گویندة

 
 و اهل  ایتالیا 1950جینا لولوبریجیدا: هنرپیشة زن دهة  1
 دیلماج: مترجم 2
از رادیو ملی ایران پخش میشد. از گویندگان  1334برنامة گلها: برنامة موسیقی که از سال  3

 های او را مثال زد.این برنامه، میتوان خانم روشنک )صدیقه سادات رسولی( و دکلمه
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را بروز دیگری موکول  دکتر البته مشروط براینکه بتونمبسیارخب،  -
 بینش را روی من انداخته.ام که ذره.. فقط هنوز نگران جباری.کنم

 سبازریک فکری بحال آن  ...ه، خدابزرگفکرش را نکنمومنت...  -
 م.یمیکنهم  1ژاور

 

درآن سی و یک سال عمرم سه دختر بعناوین معشوق، دوست و 
. لیلی که نداشتهیچکدام سرانجام و ام شدند، همسر وارد زندگی

شد.  مانع بود، خانواده و اقتضای سن و سالم و کامل هطرفعشقی دو
انگیز را که عاشقم بود و مشکل سن و سال و خانواده در میان روح

اما شعلة عشق را در وجودم حس نمیکردم و با پریدخت که  داشتیم،ن
ام بود، آنقدری اختالفات اساسی داشتم که طالق زن شرعی و قانونی

من برای  تقریبا باور کردم کهرا بآن زندگی پرآشوب ترجیح دادم. 
با خودم و خدا ام. گاهی بودن و تک و تنها ماندن ساخته شده 2عزب

 میگفتم:

زندگی  تنهاباوجودیکه  میرزا ؟... اسداهللچرا اینهمه بدبیاری هآخ -
نیز حتی از او  ... منهزنان بسیاری ارتباط دار با ولی همیکن

ه بله مکافات بدارم تقاص گناهانم را میدم...  ،احتماال ... 3میالقوزتر

 
 تمام مدتاست  سیبازرس پل ،ژاوربازرس ژاور: اشاره به داستان بینوایان ویکتور هوگو.  1
 .کندیتالش م والژان ژان یریدستگ یبرا

 عزب: مرد بیزن، مجرد 2
 یالقوز: آدم مجرد 3
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 ندم...وخودم میرنجرا از انگیزنباید روح مطمئنا ، هنومن دنیا نمیاو
که عشق من و لیلی بشکست انجامید وقتیلیلی چطور؟...  ولی
موضوع لیلی و  هیچ بعید نیست کهانگیزی در کار نبود...  روح

پریدخت، همگی تقاص گناهان قبلی من انگیز و حتی خود روح
 باشند.

پاریس رفتم آن سال یک مرخصی دیگر گرفتم و سفری چند روزه به
. نمایمو ازش عذرخواهی  ش. میخواستم ببینمانگیز را پیدا کنم تا روح

و با وجود هزینة سنگینی که سفر خارجه بمن کردم  تقالاما هرچه 
برعکس خیلیها، شخصا   در اصل و من ش نکردم.یپیداتحمیل کرد، 

آمدهای پیشسیر و سیاحت ندارم. لیکن باقتضای شغل و ه ای بعالقه
 ام، تبدیل بانسانی کثیرالسفر شده بودم.زندگی

را برداشتم  تلفنبمحض رسیدن تهران بازگشتم و ه بدون نتیجه ب
کمی درد و تا دنبال کسی میگشم  حقیقت اینکهو به حبیب زنگ زدم. 

، گفت که سرش بسیار شلوغ داشته باشیم یاما نتوانستیم صحبت .دل کنم
است ولیکن آخر هفته برای کاری به تهران خواهد آمد و حسابی 

 .صحبت خواهیم کرد


-شمسعلیتماس با حبیب مرا بیاد آن پزشک قلبی انداخت که به
رفاقتی اخیرا   کهبه فکرم رسید، دکتر فراهانی میرزا معرفی کرده بود. 

، آدم با نفوذیست. همانطور که یکبار آقای داشتز با اسداهلل میرزا نی
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دکتر شاید جباری را از سرم کم کند،  بازجوساالر توانست مدتی شر 
  .چنین لطفی در حقم نماید نیز بتواندفراهانی 

موضوع را با اسداهلل میرزا مطرح کردم، اولش موافق نبود و میگفت 
اما با  خواهد کرد،پیدا  چنین کاریبرای  را که خودش شخص مناسبی

بزند و وقت مالقات حضوری  یتلفنکه بدکتر  قبول کرداصرار من، 
 برایم بگیرد.

روز بعد بحضور دکتر فراهانی رفتم. در همان مطب خودش 
سعی کردم که مالقاتش کردم. مردی قد بلند و حدودا  شصت ساله بود. 

 گفت: اتمام سخنانماز  پسکنم.  حکایتداستان را مختصر و مفید برایش 

 ؟ ... جباری؟یچ سرپاسبانگفتی  -

 .. بخش کارآگاهیبود. نظمیه باشی وکیلبله و سابقا   -

 فکر میکنم، نمیشناسمش؟ یچرا هر چپس  -

 را میشناسند؟ تمام مامورها ،آقای دکتر همگ -

بگمانم که تعریف کردی برام آشناست...  مشخصاتی که ولینه  -
 ...احتماال 

 آشفتگیای نیز گذشت. من از سر فرو رفت و چند دقیقهدکتر بفکر 
 پرسیدم:

 آقای دکتر؟ یچ احتماال  -
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 تلفنامشب  را میشناسم. یاشخاص ... مهم هم نیست... منیهیچ -
 ... اما...ند یا نه؟ند کاری برات بکنتا ببینم میتون مزنمی

 دکتر حرفش را ادامه نداد. گفتم:

 ؟یاما چ -

یا  ،بکنم نوبراش، یا بعدا  باید کاری مهم اشخاص اون محض اطالع -
 ی که؟لتفتم ... ن دربیاموباید از خجالتشاالن 

ن ون بده... من تا عمر دارم ازتوخیرت انشاءاهللبله کامال ... خدا  -
 ممنون میشم.

... دارم عرض میکنم که بودنه خواهش میکنم... منظورم این ن -
 .هخرج دارکمی هر حال...  دراینجور کارها 

این موضوع بنظر شما  ...نگرفتمبله آقای دکتر، ببخشید که زودتر  -
 ؟هداشته باش خرج هممکن یچقدر

آب هزار تومانی  پنجنم، گمان کنم حدود وراستش، دقیق نمید -
 هستی که؟ ملتفت... البته ابدا  برای خودم نیست... هبخور

 دکتر کمی مکث کرد و سپس ادامه داد:

نمیتونم بطور  نزنم تلفنامشب من ا که ت حاجت بتذکر نیستالبته  -
کاری بعید هم نیست که ... !؟خیرهست یا  عملیقطع بگم که اینکار 

 .ه... انشاءاهلل که خیر باشاز دست کسی برنیاد
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امیدی بیشتری  گشت از دکتر فراهانی، احساس یاس و ناازدر راه ب
برسد که برای  ایه نقطهبیگناه باید ب ی. اول اینکه چرا آدمداشتم

و دوم اینکه  باشدمجبور بپرداخت چنین رقم گزافی  هاخالصی از تنگنا
و  استاخیر و خرجهائی که بمن تحمیل شده  معضالتبا توجه به 

 پول ندارم که بپردازم. یاصوال  اینقدرسفری که اخیرا بفرانسه رفتم، 

. است زده تلفنبمنزل که رسیدم مادرم گفت که اسداهلل میرزا سه بار 
بعد از آنکه لباسم را عوض کردم و جرعة آبی نوشیدم، نمرة خانة 

 را جواب داد: تلفنسریع او اسداهلل میرزا را گرفتم. 

 لو؟آ -

 سالم عمو اسداهلل -

 ؟هحالت خوبسالم باباجان...  -

 خدا را شکر بهترم... بلطف شما. -

 طبق معمولکه  هنکن چشمم روشن،کجا بودی تا این موقع شب؟...  -
 ؟و تنهاخوری، شیطون فسقوفجور دنبالِرفته بودی 

 نزد، پیشتا یک ساعت راستش ... هن خوشو، دلتعمو اسداهللنه  -
 فراهانی بودم.

 شیری یا روباه؟ ،خب -

 عمو اسداهلل... روباهِ روباه یهیچ -

 گندت بزنند، گفتم که نرو پیشش -

 .هخرج دارانگار اما  هکاری کن هبتون هممکنراستش گفت که  -
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با پرروئی دکتر  اون... ببینم، هنستم باینجا میرسومید، مومنت -
 ؟ازت پول خواست

، آن هبخواد سفارشم را بکن چنانچهکه گفت ... ولی بصراحتنه  -
 .جام میدن پول میگیرندنافراد بابت کاری که ا

بقول سعدی توقع خدمت از کسی دار که توقع نعمت از تو دارد...  -
 ؟هنگفت که چقدری خرج برمیدار

 .هگویا پنج هزار تومانی بش -

پسر  غلط کرده.... ؟هپول علف خرسه پنج هزار تومان؟ ... مگ -
 و از این خرجها بکنی. نهیکوقت بسرت نز

 بخوام هم ندارم که بدم. هنه عمو اسداهلل... حتی اگ -

خودم با فراهانی تا  اجازه بدهنکن...  را مومنت، اصال فکرش  -
 هاگهرچند ... !؟رد شدهگ نوچه دندتازگیها ناکس ... صحبت کنم

باالخره یکی را پیدا میکنیم  دنیا را که نبستند... نشد، درِ ،هم نشد
 آقای ساالر. پیشکه رفتیم  ندفعهاومثل 

 آقای ساالر چطور؟ بهتر نیست باو بگیم؟راستی عمو اسداهلل،  -

 !نموواهلل... بعید مید -

 چرا؟... قدرت و نفوذش را از دست داده؟ -

شکرآبه... فعال  ن وکه یکمقدار روابطم مدهاوماجراهایی پیش  ، امانه -
هم مجبور شدیم از آقای ساالر  ه... اگنیست یقطع، آدم نترس

 کمک میگیرم.
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 ؟همیش ین ته ماجرا چویعنی بنظرت -

مومنت، عجول نباش... بگذار فردا با چند نفر صحبت کنم تا  -
. خداحافظ ..شب آبستن است تا چه زاید سحر؟... همیش یببینیم چ
 تا فردا

 ایروز بعد، اسداهلل میرزا را بعد از اداره دیدم و با اصرار او بکافه
 صحبت شدیم. سرگرمرفتیم حدود یک ساعتی نشستیم و 

 درستش کردم. باباجان، گفتم که بخودم بسپار. -

در دلم احساس کردم. اسداهلل میرزا بدون مکث،  یشعلة امیداندک 
 ادامه داد:صحبتش را 

زد،  تلفننمیشد این حرفها را با  دکتر فراهانی صحبت کردم،با  -
هرچند که گفته بود  جا پیداش کردم...اوننه رفتم و ومریضخصبح به

اما باین معنی نیست  هخرج دار هبخواد کار را بدیگران بسپار هاگ
 .هن بکنوکاری برام ،شخصا  و رایگان و دوستانه هکه خودش نتون

 ...... بدون کمک دیگرانهه فقط یک پزشک؟... او کهخودش چکار کن -

 آمد: سخنماسداهلل میرزا میان 

ن پزشک اطالعاتی وهم هچطور؟... اگ ونهی بدئچیزها همومنت، اگ -
 چطور؟ هداشته باشد که بدرد ما بخور

 ؟هنویعنی چه چیزی مید -
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کلی بعدش مرخص شدی،  از پیششروز که تو  اون ،هان... گفتآ -
 اون راو از کجا  هکه جباری کی افتادیادش باالخره فکر کرد و 

 هچنان آتوئی از عبدی دار ،دکتر گفت ،... خالصه اینکههمیشناس
 شید.ب آسودهبرای همیشه از شرش  یدمیتونشما که 

 ؟هن جباریو؟... منظورتهکیدیگه عبدی  -

... برای همین بود هاش عبدی، اسم واقعینهجباری اسم پوششی او -
 .هنتونست بشناس شکه اول

 ؟هجباری سرپاسبانن وکه هم هیعنی مطمئن -

 کامال  مطمئن بود. -

 ؟هاما عمو اسداهلل، دکتر چه آتوئی از جباری دار -

 هجباری حاضر فقط... مومنت، فعال  کاری با جزئیاتش نداشته باش -
از این روش  مناما ... هطشت از بام نیفت اونهر امتیازی بده که 

 .باج سبیل گرفتن خوشم نمیآد

 ینکار را نکنیم که او دست بردار نیست.ا هاگ هآخ -

 .فکر بهتری دارم... اما هفردا یکی دیگ ،هجباری هم نباش -

 عمو اسداهلل؟ فکریچه  -

 شتا حاال میدیدالزم  درصورتیکه ،هباکی ندارکه ساواک من میگم  -
اظهارات اصال  سازمان یا پس، کرده بود...  طرفهتکلیفت را یک

دارند میپائندت  از توی تاریکیجباری را جدی نگرفته یا اینکه 
 ؟داری یا نه تریگی بکفشآیا  اشندمطمئن ب که
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... من هرآن باید منتظر هر اتفاقی هغیرقابل تحملاین که  هآخ -
 باشم.

 .مشوشیاینقدر که  کنی خالفنیست  بنامومنت، تو که  -

احضار  بیگناه ولی عمو اسداهلل... تا حاالش هم که دو بار مرا -
 نها...او همگ هبودم، آخکرده نخالفی  ...کردند

 :اجازه نداد حرفم تمام شوداسداهلل میرزا 

من عالوه بر دکتر اما گی... میین را میدونستم هممومنت...  -
 فراهانی، با یوسفی هم صحبت کردم.

 ن یوسفی که...وهم -

... سربسته هن که معاون حفاظت اداره است... آدم منطقییوبله هم -
اظهارات جباری از سر بغض و کینه  فهمیده خودشکه  گفت
 .هشبتکرار  وقایع اون... اطمینان داد که اجازه نمیده است

 کچل ما براوو عمو اسداهلل، پس یعنی جباری دست از سر -
 ؟هبرمیدار

نم که اخیرا  ومیدباید از خود جباری بپرسی... اما  هواهلل این را دیگ -
مسئولیت کامل رسیدگی به مسائل امنیتی  شخصا   ،حفاظتادارة 

خودش جباری که  هنمیگذاررا بعهده گرفته... پس  کارمندان
 .هبکن اقدامیمستقیما  
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  تصادف، هفتمفصل 

 وی داد اسداهلل میرزا بمن خبر 1338اوایل اردبهشت سال 
او از طریق  بنظر میرسید کهم یا متاسف. باش خشنودباید که نمیدانستم 

اعضای حزب از  زیرا ه است.دستگیر شد جباریبود که روابطش باخبر 
ادارة سالها در ای بتواند اینکه یک تودهاما . حل شدة توده میباشدنم

برایم عجیب و غیر آنقدر  ،باشدساواک اطالعات شهربانی و سپس در 
، اما از باشدشوخی  موضوع کهمینمود که ابتدا تصور کردم قابل باور 

  کامال جدیست.قضیه چهرة متحیر اسداهلل میرزا فهمیدم که 

 گفت:او می

ای بود و توده افسران یسازمان مخف یاعضااین ناکس انگار از  -
 کسی خبر نداشت.
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، دستگیری و میشنیدیم اخبار میخواندیمو  هاروزنامهآنچه که در 
که سر در مخفی افسران حزب  توده بود و چیزی تمام اعضای سازمان 
سالها درست  میتوانستچطور یکنفر مثل جباری  نمیآوردم این بود که

  زیرگوش سازمان اطالعات و امنیت فعالیت کند؟

 از اسداهلل میرزا پرسیدم:

... د؟شقلع و قام ن چند سال پیشسازمان،  اون آخه عمو اسداهلل مگه -
 جباری قسر در رفت؟ یچطورپس 

ماجرا از این قرار ظاهرا   ...هروزگار مضحک بیهم از عجا نیاواهلل،  -
اعضای سازمان مخفی را دستگیر بوده که اطالعات شهربانی یکی از 

 سرپاسبان بجز البته ...اون هم انگاری بعدش همه را لو داد ،کرد
ایها تودهمن فکر کنم آدم مهمی نبود و عبدی... ن هموجباری یا 

زمان اون  بود یرچ. بهرحال هند..نمیکرد شداخل آدم حساباصال  
 اسمی ازش برده نشد.

 اما او که اصال افسر نبود که عضو سازمان مخفی افسران باشه. -

 !ارتباط نبوده با اونهاحال، بیایعلی نمیدونم، -

آن آتوئی که دکتر  یرش کردند؟.... نکنهپس چطور شد که دستگ -
 فراهانی میگفت...

 اسداهلل میرزا گفت:

نه دکتر و ... !نداره مطلب به اونربطی اصال  مومنت، مومنت...  -
 .ای باشهخبر نداشت که جباری توده نموروح ،مهیچکدو ،نه من
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 بود؟ یه از قول دکتر گفتید چکپس اون  -

 .نداشت شای بودنگفتم که ربطی به توده -

 پس از اصرار فراوان من، اسداهلل میرزا باالخره گفت:

 بآبروی جباری بود.بیشتر مربوط ماجرا م که میگ خیلی سر بسته -

 ؟و اینها داشت سانفرانسیسکوبقول شما یعنی مسائلِ مرتبط با  -

اون نه،  ...!یک چیزی سآنجللس باز ...ابدا  سانفرانسیسکو که نه -

بیشتر  نمیساخت، یغرب بنادر با مزاجشاصال  انگار  ...!نهکه هم 

 .و اون طرفها قندهار ثال  م ...!بود یشرقه نواحی بمحدود سفرش 

منظور اسداهلل میرزا را متوجه  ملتفت نشدم، اما باالخرهاولش من 
 :اختیار گفتمبیشدم و 

که جباری... یعنی مدرکی  هن اینعمو اسداهلل ، منظورتویعنی  -
 ...او با یک کهوجود داره مثل عکسی چیزی 

 :داجازه ندااسداهلل میرزا 

شکر دستش خدا را حاال که ... تعمق کنیاینهمه الزم نیست  ،مومنت -
 .تو هم کوتاه بیا، هاز دامنت کوتاه شد

چشم عمو اسداهلل... ولی آخرش نگفتید از کجا مشخص شد که  -
 ای است؟جباری توده

 .همه چیز را اقرار کرددر ساواک پیش رئیسش رفت و خودش  -
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 اینکار را کرد؟ چه زمانی -

 ،که بمن خبر رسیدخبری  طبقالبته ... ظاهرا  اواخر سال گذشته -
 یبدطور بینوا جبارین شد، تیربارو 1خسرو روزبه کهال پارس

 اقرار کنهو مثل آدم  برهخودش  گرفتتصمیم باالخره ... ترسید
 .گیرهب در مجازاتش یتخفیف بلکه

 ؟اعدام شدهاالن چکارش کردند؟...  -

، بعدش هکرد اقراراوال  که خودش چون نه اعدامش که نمیکنند...  -
هارت و پورتش نگاه به  ،حزب توده نبود مهمآدمهای جزء اینکه 
 ساواکاز  یچطورفر باین بیعرضگی ن یک که مموندمن فقط  ...نکن
 ؟هدرآوردسر 

اون طرف تا دیروز احساس خدائی میکرد و در عرش خودش با  -
، االن به فرش افتاده وندمیلرزآدم را  شدل ،قهقهه های ترسناک

 سداهلل؟عمو ا ه.. چه روزگاریرحم میآد.آدم ب و دل

همه روی فرشیم منتها بعضیها عرشی در کار نیست باباجان...  -
  .مون نشستههمهبیچارگی در کمین ن نمیفهمند... وخودش

 وجود دارد؟ اینهمه آدم پرمدعا و غره برای چی پس -

را زیر برف  نشومثل کبک سرچون  ...!پر مدعا و ابله ،واقعفی -
... نکبت و فالکت سر برسه که هر لحظه ممکنه که نمیفهمندو  ندکرد

 

 حزب توده یو محف ینظام یاطالعات سازمان ةمسئول شعبخسرو روزبه:  1
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نست که فرمود، دیدی را حتی خواجه حافظ شیرازی هم میدو این
 آن قهقهة کبک خرامان حافظ، که ز سرپنجة شاهین قضا غافل بود؟

 ؟فهمیدیدرا از کجا دستگیری جباری جزئیات  شماعمو اسداهلل،  -

مومنت، باالخره من هم چهارنفر را میشناسم... تو چرا اینقدر  -
 ی؟فضول شدتازگیها 



 1سنتو معاهدةدرست پس از انعقاد  .بود 1338سال  تابستان اواخر
و تا پایان  در آنکارا منصوب شدم 2نسولگریکبعنوان معاونت سر

 پان ،در انکاراهای عمدة ما دغدغه . سکونت داشتمزمستان آنجا 
ترکیسم و تاثیرش روی مناطق آذربایجان بود که موضوع اختالفات 

از  خروشچُفو بنوعی مورد حمایت آنروزهای تهران و آنکارا 
 شوروی بود.

، اطراف خیابان زمستان انتهایافتاد، آنجا برایم که  تلخی اتفاق
مرا راهی بیمارستان کرد  بود کهبه من  اتومبیلیک  اصابت و آتاترک

 .منتقل شدمتهران ه ببمحض بهتر شدن و 

، بودبارندگی  لغزنده ازبود که هنگام عبور از خیابان که  ماجرا این
یش صداسعی کردم انگیز باشد. روحزنی را دیدم که بنظرم رسید  از دور

 
 ی بین ایران، عراق، ترکیه و بریتانیاامعاده( CENTOسنتو ) معاهدة 1
 سفارتخانهسرکنسولگری: دفتر اصلی  2
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. هرچند بزمین افتادمکرد و  اصابتو بمن  ی منحرف شداتومبیل کنم که
برخورد سرم  سببه اما ب ،نبودخیلی سنگین و جدی که ضربة وارده 

نمیتوانستم  گشودم،که چشم  ایامیرفتم و پس از  حالاز ، کف خیابان هب
ماه طول کشید تا بهبودی  دوبخاطر بیاورم. حدود مزبور را  واقعة
 .حاصل شودنسبی 

واقعی  اانگیز در آنکارحتی بعدا  نیز مطمئن نبودم که دیدن روح 
 یا زادة رویا و تخیلم بود. 



 1339ای که بسرم وارد شده بود از اوایل فروردین ضربه نبالبد
اسفند سال  . بعدا  متوجه شدم که نیمی ازندارمبیاد خاطرات چندانی 
را در بیمارستانی در آنکارا بستری  امسال فروردین گذشته و نیمی از

زمانی که حرکت دادن من از نظر پزشکان بالمانع اعالم شد، بودم و 
 مسافری بتهران فرستادند. یپروازمرا با 

بدنی و  سنگینتوصیة پزشک این بود که تا سه ماه از فعالیتهای 
که برای همیشه از نوشیدن الکل چه بهتر همچنین رانندگی و 

یکردم که آنقدری خودداری کنم. با این وجود پس از دو ماه احساس م
 . ببرم پیش دردسرکه بتوانم کارهای خودم را بدون  حالم خوب شده

که بیمار و ناخوش میشدم، مادرم مرا نزد  یاز دوران کودکی هربار
چند سالی بود که خودش را تقریبا  او میبرد.  ءدکتر ناصرالحکما

بیشتر خانه نشین کهولت سن و پا درد،  علتو ب بازنشسته کرده بود
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در ند روز از حادثة آنکارا گذشت اما چندین مرتبه یادم نیست چ بود.
را باالی سرم  ءدکتر ناصرالحکما ای خیالی ازچهره ،تان آنکارابیمارس
 طفولت او را درکه بود، درست همانگونه بمراتب جوانتر  که میدیم
 . میدیدم

سری  ، اولمبست عهددو  مکمی که حواسم سرجایش آمد با خود
 بکلدوم اینکه  .بپرسمو احوالی ازش  بزنم ءبدکتر ناصرالحکما

تا ماکیان و ماهیجات را  گوشت از چهارپایانتناول  و شوم 1وجتارین
 .خواری روی آورمنباتبه و  خودم ممنوع نمایمر ب

با آنکه رسما  در  ،از منزل خارج شدمروزی که  نخستینپس از 
همانطور که قول داده مرخصی بودم اما سری به اداره زدم و سپس 

کمک ه بود و ب هسالخوردبسیار  او رفتم. ناصرالحکاء بدیدن دکتربودم، 
 واقعا  اولش شک داشتم که عصا میتوانست چند قدمی در اتاق راه برود. 

، و بیماری که داشت سال سن هشتاد و چنداما با وجود  !؟شدشنامیمرا 
 .بنظر میرسیدنوازانه  گرم و مهمانهمچنان رفتارش 

 :مگفت، پس از سالم و احوالپرسی

 زده خدمت رسیدم. واقعا  عذرخواهی میکنم آقای دکتر که سر -

 قدم رنجه فرمودی.  البتهسالمت باشید باباجان، سالمت باشید...  -

 
 کسی که گیاهخوار است و گوشت نمیخورد. végétarienوجتارین:  1
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 ؟دمیآریبجا بنده را که  -

سی یک ربع ساعت آدم وقتی با کسالمت باشید، سالمت باشید..  -
که قوم و  بشما معاشرت داشته باشه، هرگز فراموش نمیکنه چه برسه

 خویشید.

 .هستم خواهر مرحوم آقا پسر راستشبنده  -

 االن کجا مشغولی باباجان؟ ...نممیدوبله،  -

 م... وزارت خارجه... همکار عمو اسداهلل هستم.جاتی شداداره -

 همکار کی؟ -

 شازده اسداهلل میرزا -

رفت... االن بخارجه  ما فرشیدخانسالمت باشی، سالمت باشی...  -
 .در آلمان زندگی میکنه

 بله آقای دکتر، اطالع دارم. -

بود که و همسن و سال خودم  فرشیداسمش  اءکمپسر دکتر ناصرالح
بدون اینکه  ءدو زن اول ناصرالحکماخان صدا میکرد. فرشیدپدرش او را 

شوند از او طالق گرفته بودند و سالها طول  صاحب فرزندبتوانند 
اسداهلل  دار شود.بچهبتواند از خانم سومش  دکتر ناصرالحکماء کشید که

نیز از خود دکتر نیست. تا آنکه فرشید  میرزا معتقد و مطمئن بود که
حتی از لحاظ چهره و خان دوستعلیه شباهتش ب ،او با بزرگ شدن
  یشتر شد.روز بروز بخلق و خو 
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 چنانچهو  نبودبود یا  ناصرالحکماءفرزند واقعی دکتر اگر فرشید 
خودش  همانند فرزند ،میدانستخود دکتر موضوع را میدانست یا ن

او اما  شود. یروزی پزشک صاحبنام که آرزو داشت و  کرد شبزرگ
همان ابتدای دوران بحدی هر سال در جا میزد و شاگردی تنبل بود که 

 اتمام. پس از شفرستادند 1متوسطه مجبور بترک تحصیل شد و باجباری
و اکنون آنجا  مهاجرت نمودواقع در آلمانغربی  هامبورگه، بخدمت

 زندگی میکند.

کمی حواسپرتی و ضعف حافظه پیدا ر ناصرالحکماء بنظر میرسید دکت
 چون ازم پرسید: باشدکرده 

 االن کجا مشغولی باباجان؟ فرمودی شما -

 عرض کردم... در وزارت خارجه کار میکنم آقای دکتر. -

و هزار  هپیری... فرمودیبله  ،سالمت باشی باباجان، سالمت باشی -
ی با مشغول عیب، گاهی فراموش میکنم... پس در وازرت خارجه

 شازده اسداهلل میرزا؟

ولی در یک  یکی نیستن بعله آقای دکتر، البته دوایرمو -
 ساختمانیم.

 
 اجباری: سربازی 1
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. یکی را شداتاق وارد  تشرب لیوانی با سینی و دو جوان ةمستخدم
دکتر ناصرالحکماء گذاشت. سپس دکتر  جلوی من و دیگری را نزد

 گفت:

... هفیدی دارمکه تخم شربتی بسیار خواص میل کنید بفرمائید  -
باعث که  کنمعرض  ،هنافع 2انفاکسیونبرای  ،هخوب 1برای زکام

 ...هطراوت پوست

خواص فوائد و  از مبسوط توضیحاتی ناصرالحکماءدکتردر حالیکه 
 نوشیدن بودم. درحالمن ، ایراد میفرمودشربتی آسای تخممعجزه

 وارد اتاق شد و به دکتر ناصرالحکماء گفت: مجددا مستخدمه 

 .هستند خان.. ممدحسینآقای دکتر مهمان دارید. -

 ن نکردی؟تعارفشوپس چرا  -

 ن.الساعه میفرستم خدمتتو -

 به دکتر گفتم:

 ؟فرمائیدشدم، اجازة مرخصی مینمزاحم  مناسبیآقای دکتر، موقع  -

... تشریف داشته باش... مت باشید بابا جان، این چه حرفیهسال -
 که شما را ... میشه شادمانخانه، خیلی هم ممدحسین

 
 زکام: سرماخوردگی 1
 انفکسیون: عفونت 2
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 در اتاق باز شد و ممدحسین بود که هنوز جملة دکتر بانتها نرسیده
 (ممدجوادخان)کوچکترش  و برادرعروسش  خان همراه با پسرش و

نوة  عروس محمدحسین خان، و نداز اقوام دور بود ایشانوارد شدند. 
. پس از بجا آوردن مراسم بودالسلطنه عموی دوستعلی خان منصور
احوالپرسی، همه در سالن بزرگ خانة دکتر ناصرالحکماء نشسته  وسالم 

انتظار این تعداد مهمان را بهیچوجه بنظر میرسید که دکتر بودیم. 
شصت و چند ساله بود، رو به  ممدحسین خان که مردی حدودا نداشت. 

 دکتر کرد و گفت:

ن بود، دلش هم برای شما اخوی منزلمو، آقای دکتر باید ببخشین -
 . ششده بود، با خودم آوردم یکذره

نگاهی سردی گفت و « سالمت باشید»دکتر ناصرالحکماء یک 
 تبسمیبا خان حسینممد .کردخان حسینپسر و عروس ممده ب متعجبانه
 :ادامه داد مصنوعی

ن هوای دلشو؟... نن هستکه معرف حضورتوو عروسم بعله پسرم  -
داشتند که طبی هم  سئوالچند تا البته  ...شما را کرده بود

 بزرگواری بفرمائید.

 سالمت باشید، سالمت باشید. -

همانطور که خان ممدحسینپذیرائی از خود شدند.  سرگرممهمانان 
 پرسید: در حال جدا کردن پوست سیبی درشت بود، از من

 پس شما در وزارت خارجه تشریف داری؟ -



200 

 :سوال بعدی، پاسخ بدهمپیش از آنکه و 

یس و آمریکا و هند و عثمانی انگل ماجرای اینکه دم عیدی از ،آقا -
 بود؟ یچ بتهران آمده بودند

آمریکا،  ،یسانگل شامل سنتو اجالس حضور نمایندگان ،منظورش
 بود. تهران در ،و ترکیه پاکستان

 :من در حال آماده کردن پاسخی بودم

 که...عارضم ن خدمتتو -

 :بمن فرصت ندادممدجوادخان 

در  1چند سال پیشهمین . مثل داشتن سریجلسة باز آقا  -
 .2روسیه گریقنسول

 ؟جا و مکان ندارن نیعنی چه؟ ... مگه در مملکت خودشو -

 مجددا  ممدجوادخان گفت: و مفرصت دهان باز کردن پیدا نکرد

که جلسه نداشتند جرأت از ترس هیتلر نی داداش؟... مگه نمیدو -
 .بگذارن... االنش هم از هیتلر میترسن در فرنگرا 

 
که در سفارت  1322 در سال نیاستال  و لیچرچروزولت،  رکتاشم با :تهران کنفرانس 1

 .شوروی برگزار شد
 روسیه: سفارتخانة شوروی گریقنسول 2
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 وارد بحث شد:از آنسو  حسینپسر ممد

 .1ندمتفقین سر به نیست کردکه را هیتلر؟ ...هیتلر  -

 پوزخندی جواب داد:با خان ممدجوان

هیتلر با چند نفر از بهترین ... خواب دیدی خیر باشه... !هه -
... هحمله کن وقتش، تا بکمین کردهگ نفر افسرهاش یکجائی در

 .یشناختنهنوز  هیتلر را

 پرسید:از اینجانب خان با بیحوصلگی حسینممد

 من آخرش هم نفهمیدم. بود؟ سری، سر چی مثال  این جلسة  -

 خواستم بگویم که موضوع چیز دیگریست:

 ...آقا اصال  این -

 خان دوباره میان حرفم آمد:ممدجوان

 !لحاف مالنصرالدین سر -

 ؟یعنی چی  -

 
میشود که آدلف هیتلر پیش از رسیدن ارتش شوروی، خودکشی کرد و جدش را گفته  1

 سوزاندند، طوریکه قابل شناسایی نبود.
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آخه میدونی؟ ؟... نستینمیدو... داداش دیگه بود مجلسدعوا سر  -
وکال  ،که از همین حاال نمده، برای همین اوامسال انتخابات مجلس

 .کننانتخاب  را

 ؟نه بابا، مگه میشه -
 پسر محمدحسین خان:

عموجان، وکال کجا بود؟... یکی از دوستهام که ارتشیه میگه از آمریکا 
 شوروی را خاکستر کنند... ای وارد شده که میتونن با اون، وسیله

 ممد حسین خان با دست روی زانوی خودش زد و گفت:

 الخالق... دورة آخر زمونه.جل -

 پسرش ادامه داد:

قراره وسیله را سمت تبریز کار بگذارن تا نزدیک شوروی باشه.  -
 برای همین اومده بودند.

 گفت:ممدعلی که نتوانست تحمل کند، 

اینحرفها چیه؟... شوروی هر آن میتونه آب اقیانوس منجمد  -
 شمالی را باز کنه و کل آمریکا با نیویورکش را غرق کنه.

را ای جملهحتی  اجازه نمیدادندصحبتها تمامی نداشت. در حالیکه 
هرکدام خان و برادر و پسرش حسین، ممدالبالی حرفهایشان بگنجانم

 . آور مطرح میکردندنظراتی عجیب و شگفتبنوبت 
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شده بنظر میرسید خسته باال، ن و سال دکتر ناصرالحکماء با آن س
خان را حسینممد ةبحث سیاسی خانواد ،«سالمت باشید»باشد، با گفتن 

 :پرسید اوعروس  ازو سپس کرد  قطع

 داشتی؟... چیزی میخواستی بپرسی؟ موردیخب باباجان، شما  -

 :داد پاسخخان در مقام شوهر، حسینپسر ممد

 ...هبله آقای دکتر، البته اگ -

من  .مکثی کردو انداخت من نگاه محجوبی بجمع، مخصوصا   سپس
 :لند شدمو از جا ب غنیمت دانستمفرصت را 

 آقای دکتر اجازة مرخصی میفرمایید؟ -

 سالمت باشید، سالمت باشید... کجا باباجان؟ -

 راستش کار مهمی دارم که باید بموقع برسم. -

تشکر و پس از دکتر اصرار بیشتری نکرد و من خوشبختانه 
 خارج شدم.از آنجا خداحافظی، 

 و ، نزدیک ظهر بوداز منزل دکتر ناصرالحکماء فاصله گرفته بودم
ناگهان با اسداهلل میرزا مواجه  فروشرضا خرازیآقا از دکان سابق  پس

منزل شیرعلی قصاب ب بود کهای از کوچه روجشدم که در حال خ
 .میشدمنتهی 

 .سالمده، عمو اسداهلل...  -
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انتظار دیدنم را نداشت اما سریع خودش را جمع کرد  ،اسداهلل میرزا
 و گفت:

 چکار میکنی؟ اینجا سر بزنگاهتو  و... سالم -

واهلل بدیدن دکتر ناصرالحکماء رفته بودم... اما امروز در اداره اصال  -
 .نوندیدمت

رم دستی به ا بیانجارباشی راوس رجب که میخواستم  بود مدتی -
.. .ه بودندکرد چند سالی بود که باد هآخ... بکشه هاو پنجرهدر 

 .هواس دیگه مال رطوبت

 ؟االن از دکان اوس رجب برمیگشتید -

عمدة کارشون نجارها االن و  ... بهرحال فصل رطوبتهدکان که نه -
 .حساب کنمدستمزدش را  ه بودمرفت...در منزل مردمه

با اخم و  ناگهان ،حنایش رنگی ندارد فهمید رکه انگااسداهلل میرزا 
 :گفت ای عبوسچهره

 ... که میدم توضیح را باش که دارممن به تو چه؟ ... اصال  مومنت،  -

، سر ی مثل گچگرد شد و رنگ یچشمان با، هنوز حرفش تمام نشده
سرم را چرخاندم و تا بطرفی که او مبهوت شده بود، . جا خشکش زد

خودم  پشت سرم مانندشغول با آن اندامرا  قصابشیرعلی . نگاه کنم
 دیدم. 

 گفت: یگدستپاچاسداهلل میرزا با 
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اینجا دیگه یعنی سالم آقای شیرعلی... شما ... !یا مرتضی علی -
 کار میکنی؟یچ

چشممون  ،داشتیم میرفتیم منزلکردیم آقای اسداهلل...  عرضسالم  -
 سالمی عرض کنیم. جمال شما روشن شد... گفتیمبه 

اسداهلل میرزا نفس راحتی کشید. یک پسر بچة ده یازده ساله نیز 
 پرسید:ازش همراه شیرعلی بود. اسداهلل میرزا 

 اسمت چیه عمو جان؟ -

 ایمعصومانه تبسمپسرک که بنظر میرسید کمی خجالتی نیز باشد، 
 پاسخ داد:رام خیلی آد و درحالی که از زیر چشم نگاه میکرد، کر

 اسرافیل -

 .خوب و محجوبیه ةبچ... قربونش برم که اینقدر !آخی -

 از شیرعلی پرسید:و 

 ؟که نیستندن آقا زاده وایش -

 .سغالم شما ،ماش داداگل  ،این ...نه آقا -

... هزار نندکه سری به عمو بز ندمدپس اخویزاده هستند و او -
 !ماشاءاهلل

کنین قدم رنجه شما که تا اینجا اومدین، االن هم ... تون کم نشهسایه -
 .. بیتعارف.ما تشریف بیارین منزل
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 انشاهلل... هبزرگواری شیرعلی خان... وقت برای دستبوسی بسیار -
تا اوس رجب دکانش را نبسته  اجازة بفرمائی،  اگه ... اماهگید ةدفع
نی میدو س...ها.. برای تعمیر در و پنجرهباید سری به او بزنیم.ما 

 که هوا هنوز...

ن دکو آقا، ولی... اجازه ما هم دست شماست، آقا اختیار دارین -
 .االن باز نیستکه اوس رجب 

... دیروز خودم با اوس ؟داره شیرعلیمگه امکان ... ؟باز نیست -
 م.قرار شد امروز همین ساعت بیام... رجب صحبت کرد

ای متعجب به اسداهلل میرزا خیره شد، ابتدا با قیافه شیرعلی قصاب
 خندید و گفت:نبود،  دیوکه بی شباهت بصدای  سپس با صدای بلندی

... ، مگه خبر نداشتین؟ردکه مُ  وس رجبا ...آقا میکنیشوخی  البد -
 !شخدا بیامرزت... هفتمش بود امروز

حرفی  بود از فرط درماندگی فقط میخواست پیدااسداهلل میرزا که 
 از مخمصه بگریزد، گفت: و را بپراند 

آن له پس دلیلی نداره که تا دکان عخدا بیامرزه امواتت را... ب -
 م.مرحوم شده بر

 خودش را خاراند و سپس پرسید: چانةشیرعلی کمی 

 ؟باشه خبر نداشتی که اوس رجب مرده شما جدی جدی -

 !عجب دنیای الکرداری شده ؟شیرعلی... میبینیجان نه  -
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 ؟خود اوس رجب را دیدینآقا مطمئنین که دیروز  -

اوس رجب که مرده، نم مطمئن باشم؟... چطور میتو ...مومنت -
 روحش را دیدم...  مسلمه که خودش نبوده... شاید

 ای مبهوت و مضطرب گفت:شیرعلی با چهره

اینحرفها را که میزنین آدم را خوف  آقا شما...اهلل و اکبر -
 برمیداره... جون آقا جدی گفتین؟

.شاید ..گرفته باشممومنت شیرعلی، مومنت... اصال  شاید اشتباه  -
 .بود 1هیشارپونتاوس رجب  اونی که ما دیدیم

 م.ی... نمیشناسآقا؟ اوس رجب چی -

 نتقربو شیرعلی ... خداحافظنمیشناسی، تازه واردهنه  -

شیرعلی . رفتیمی سریع از آنجا ئبا قدمهاهمراه من  اسداهلل میرزا
 اشهیکل گندهکه تناسبی با  وحشتزدهای نیز با رنگی پریده و چهره
ما کمی که و با عجله دور شد.  اش را گرفتنداشت، دست برادر زاده

 :گفتم ، به اسداهلل میرزافاصله گرفتیم

که بوئی عمو اسداهلل... ما چرا داریم فرار میکنیم؟... شیرعلی  -
 .نبرد.

 

 در فرانسوی بمعنای نجار است. charpentierشارپونتیه:  1
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 نبودچیزی چرا تهمت میزنی؟ درثانی،  ر...نیا راش اسمهیس،  -
از دو مسیر که من و تو  هالزم اصال   ...بو ببره یا نبرهد او بخواکه 

 .کنهمین هم جلب توجه ،اینطوری بهتره.. یم.ف برمختل

میخواستم بعد از دیدن  ؟... وانگهی منچرا باید جلب توجه کنه -
 بشما بزنم.هم دکتر ناصرالحکماء سری 

اسداهلل میرزا سر جایش ایستاد، نفسی تازه کرد و کمی هم فکر کرد 
 ، محکم و با هیجان گفت:شده باشدنگرانیش برطرف و انگار که 

 .ما پیش بسوی منزل لبی هم تر میکنیم. پس ،بد فکری نیست -

عمو اسداهلل من که فعال  بدستور پزشک نباید مشروبات الکلی  -
 بخورم.

قُلتشن  اون، درضمن... برات لیموناد بیارهمیسپارم که جون نازیبه -
و در و  مداو خودش ... اوس رجب دیروزعقلش را از دست داده

 !ش مرحوم شد.. شاید بعد.ها را تعمیر کردپنجره

 .حساب کردیداما چند دقیقه پیش خودتان گفتید که االن مزدش را  -

 ه... درثانی مگحساب کنممومنت، من گفتم میخواستم مزدش را  -
. من مبد اشه زن و بچهوقتی که خودش نیست، مزدش را ب هنمیش
بعدش .. .به گردنم باشهدین مردم  میشناسی؟ دوست ندارم که را

تعمیر  مانوقتی که بمنزل رسیدیم خودت ببین که در و پنجرههم، 
عین روز اول  هادر و پنجره... گفتمدروغ  که شده و فکر نکنی

 .. کارش حرف نداشت، خدا بیامرز.ند.شد
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دور و بر  و کنیدخطر  ههمه جور حاضریدکه  بودالعاده فوقحتما   -
 .یدبر اوس رجب بمالقات روحمنزل شیرعلی 

از همینجا  تمیزنم همچه زبون شده واسة من؟...چه بلبلمومنت،  -
ها ین وصلهاز... ها تا سخنرانی یادت برهمرغی قلعه بیفتی توی

 !نهم به من؟او

ای غرهو اسداهلل میرزا چشم رمیگبام را خنده من نتوانستم جلوی
 :رفت و گفت

 !دوباره از راه نرسیده غولراه بیافت تا آن نره ... !مومنت، هیس -

ه عمو اسداهلل، اینطوری که شیرعلی قصاب ترسید، باور کنید ک -
 .هنه بیرون نمیگذاروپاش را از خ

هر کسی یک نقطه ضعفی داره باالخره... یک بار از زبون طاهره  -
شنیدم که شیرعلی ممکنه که یک تنه از پس ده تا مرد قلچماق گردن 

بربیاد، اما مثل سگ از روح و مرده میترسه... حاال دیگه راه کلفت 
 بیافت بریم.

 منزل اسداهلل میرزا راه افتادیم. اسداهلل میرزا ادامه داد: ویبس

 ...هکارش حرف ندارکه  باید اعتراف کنمبله ، هنومنظورت هم هاگ -
 ..ن.وقالی کرمعین ماشاءاهلل  ...همیش هم بروز بهتر انگار که روز

 چیزها را درک نمیکنی... اصال   گرچه تو این در وجاهت... آیتی
 !نیستی هنرشناستو 
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 سپس نگاه مرموزی بمن انداخت و ادامه داد:

 چرخ تناصرالحکماء چکار داشتی؟... نکند برادکتر با تو اصال   -
 ...هکه باز هم جای امیدواری دار ه آرهاگ؟... هالماس میگذار

 از سالها سری بهش بزنم. پس که بودمعمو اسداهلل... من فقط رفته  -

برای دکتر  یک کاره دلت بعد از این همه سال،مومنت،  -
 بچه گول میزنی؟ناصرالحکماء تنگ شد؟... 

بکنم... راستی عمو اسداهلل،  د که اینکار رازبعد از تصادف بسرم  -
 .رهاصال شباهتی به خودش ندا قصابشیرعلی زادةبرادر

جا که سواد من قد اونتا  ثانیا  ...ی؟اوال  بحث را چرا عوض میکن -
... یا شیرعلی شبیه همطرح میشاز لحاظ علمی سه تا فرضیه میده، 

ش رفته، یا خلق و خوی هر نهداداشش نیست، یا بچه خیلی به نه
 .هجاری عین هم تا دو

از  !هانآ... ؟که ون اینهخل و خوی هر دو تا جاری؟... منظورت -

 !؟لحاظ اون

هیبت هنوز  ،اه سال سنپنج با وجود قریب زمانآنشیرعلی قصاب 
ی از خوشگل چیزیکه  ،داشت. همچنین طاهره زنش ترسناکو ظاهری 

 ، همچناناهالی محلبرخی با  ارتباط مخفیش شیطنت و و داشتن مک
 برقرار بود.

ظهر بودن، باز سر که بدلیل رد شدیم آقا بقالی ابراهیم  از در
آقا بود. دیوار بدیوار دکان ابراهیم ستدرنیز منزل مهین خانم نبود. 
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. باز منزلش ایستاده بودجلوی در نیمه که را دیدیممهین خانم ناگهان 
ش سر زبانها شایعاتی نیز در مورد واو زنی چهل و یکی دو ساله 

 ترجلو و نثارش کردای دلبرانه لبخند. بمحض دیدن اسداهلل میرزا بود
 :گفت و آمد

 ؟اوا، شازده سالم، شمائی -

. اسداهلل میرزا که اندکی دستپاچه شده بود. نگاهی به اطراف انداخت
 صدای اسداهلل را شنیدم که  خلوت بود.در آن هنگام  گذر خوشبختانه
 گفت:زیر لب 

 همین را کم داشتم. -

 کرد: صحبتو بگرمی با او  برداشت بطرف مهین خانم قدمیسپس 

 راه گم کردی؟ ؟از این طرفها ...روی ماهتبه  ... سالم!به به -

ن اینجاست، یادت موما که خونه !خدا نکشدت ،وا؟... شازده -
 رفته؟... ولی تو راه گم کردی انگار.

 ده بودیم.اوماوس رجب نجارباشی ختم  رای مراسمواهلل ب -

 هفتمش بود...  امروز ، البتهبیچاره ،آره -

 منظورم همون بود. -

 میرزا گفت:مهین خانم زیر چشمی مرا نگاهی کرد و به اسداهلل 

 !یشازده ایشون را معرفی نکرد -
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 از اقوام ما هستند، نوة مرحوم آقا. -

 انداخت و گفت:مهین خانم با کرشمه نگاهی 

 حال شما خوبه؟ -

 جواب دادم:

 ن کم نشود.ومرسی، لطفت -

 ست.هچه خجالتی هم  !آخی -

 اسداهلل میرزا جواب داد:

 .هه راهیبسیار پسر محجوب و سر ب -

شازده... راستی چرا نمیفرمائین چای در خدمت کم یاد بگیر ک تو ی -
 باشیم.

 ؟اوضاعت که خوبه ایشااهلل ه... ممنون صرف شد -

 ن دنبال کار میگردم.و... شاید هم بدتر... راستش شازده جقدیممثل  -

 ؟؟... تو؟... دنبال چجور کاریدنبال کار -

ن که چند جا سپردم برای کلفتی، رختشوئی وواهلل از تو چه پنه -
 هم ...اوناعتماد نمیکنه... یک کم خیاطی هم یاد دارم اما  ولی کسی

 و رو هنوز هم ... سرء با این مومنت، تو که ماشاهلل -

 وا!... شازده؟!...  -

 نی شوهر کنی.منظورم این بود که هنوز هم میتو ... منمومنت -
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 هم برای من.شوهر کجا بود بابا؟... اون -

 ؟پس گفتی کلفتی هم باشه عیبی نداره -

 جائی سراغ داشتی خبرم میکنی؟ هشازده، اگبله  -

 !؟سراغ دارم ولی صبر کن تا ببینم چی میشهواهلل، یک جائی  -

 تو. ه تشریف بیارینخدا خیرت بدهد شازده... راستی اینجا بد -

 .انشاءاهلل بعدا  -

 تعارف نکن... یک چای ناقابل با هم میخوریم. -

 .صرف شدبحد کافی در مراسم اوس رجب  منون...م -

 .هاین حرفها را ندار ستکان چای که دیگهیک ا -

ام صرف امروز تمام توان و قوهوقت بسیاره...  ...نه جون مهین -
 مراسم شد... انشاءاهلل فرصتی دیگه.

 کار میکردی؟... مگه در مراسم چه!وا -

باید یادم افتاد...  وادو کردم... مومنت، ن کنم امروز زیادی دووگم  -
ات .. با اجازهجلسة بسیار مهم برم.یک هرعنا بهمراه این جوان

 خداحافظ

 ... خداحافظشازده خبرم کن -

 کمی که از آنجا فاصله گرفتیم. نگاهی به اسداهلل میرزا کردم و گفتم:

 ... با مهین خانم؟!عمو اسداهلل؟... واقعا؟ -
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دنیا نباید سالم  ی... از دست تو با هیچ زنی تو!مومنت، مومنت -
است برای این بیچاره کار پیدا بنمن ... داشته باشم؟ هم و علیک

 کنم.

... با هم گفت که کسی باو اعتماد نمیکنه عمو اسداهلل، خودش آخه -
 اش.سابقه اون

... فکر کردی بقیه خیلی مریم مقدسند؟... !م سابقه؟ومومنت، کد -
 این بینوا اسمش بد در رفته.

چند قدمی بدون صحبت طی شد تا اسداهلل میرزا خودش سکوت را 
 شکست:

 منزل خودم.عنوان مستخدمة شاید آوردمش ب -

 ؟چی عمو اسداهلل؟... بیاد کلفت شما بشه -

نازی چند ماه بعد از فوت ننه، گفته بود که  هآخنم، شاید...ونمید -
... اتفاقا چند روز پیش هشهرستان برهد برای همیشه به بخواممکن

ه گا یه کهجدّ ،هم گفت که رفتنش ظرف همین یکی دو ماه آینده
 م.بشپیدا کنم، سریعتر دست بکار  بخوام کلفت جدید

 

م حریصم کرده بود یا خود رانندگی نکردن،هک بپزش ةنمیدانم توصی
آسایش بیشتری برایم بیل میتواند نتیجه رسیدم که داشتن یک اتومبه
 بعالوة که داشتم اندازیساندک پبا  تابستاناوایل لذا  .ارمغان بیاوردهب

مسکویچ  اتومبیلتوانستم یک که از اسداهلل میرزا قرض کردم،  مقداری
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اگرچه  اتومبیلچون  ،ای بودخاکستری بخرم. بنظرم فکر عاقالنه
 کمک حال مناسبی باشد.  است، اما بموقعش میتواندپرخرج و پر دردسر 

 آنقدرهانداشتند و خیابانهای تهران  اتومبیلآنروزها خیلیها 
تجربة رانندگی بیشتر این بود که  امنگرانی. شلوغ و پرتردد نبودند

 را کمی دیر یاد گرفتم.نداشتم و آن

پارک من و مادرم هنوز در منزل مرحوم آقاجان زندگی میکردیم و 
 اتومبیل، با وجودی که نبودهم که خیلی عریض  ایهکوچ کردن در

خاص خود را  دردسرهای کوچک و باصطالح جمع و جوری داشتم،
فراغت از بعد از  ،اسداهلل میرزا ماموریت نبود که ایامیدر داشت. 

 اول او را میرساندم و بعد بمنزل خودمان میرفتم. کار،

من نمیدانستم اسداهلل میرزا واقعا  چکار میکرد که دختران و خانمها 
داشت  ید بقول قدیمیها مهرة مار همراهشاش میشدند، شان شیفتهاچن

افتضاح توجه نسوان درجلب  من اما .یا هر فوت و فنی که میدانست
ش ، ازاز اداره برمیگشتیم، همراه اسداهلل میرزا پائیز سطروزی اوا. بودم

 راز کارش را پرسیدم، اما پاسخ داد:

م... کاریها را یادت بدمومنت، اینهمه سال سعی کردم تمام ریزه -
 از تو خنگتر ندیدم. یواقعا  شاگرد

 را هنوز بمن نگفتید.اما عمو اسداهلل انگار لم کار  -

 پا گریز ، طفلزمان که باید یاد میگرفتیاون مومنت، مومنت...  -
 .و شبانه بنشینیاکابر  سر کالس بری باید دیگه االن .بودی
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ای پشیمان شدم از اینکه با اسداهلل میرزا در این مورد صحبت لحظه
 گفت:ای کرد و خندة آهسته . اوکردم

همینکه ماهی را هر وقت از آب بگیرند تازه است... اما براوو،  -
میبینم بعد از بیست سال به درس و مشق عالقمند شدی باز هم 

 وقتتا زمانی که  تو ،اما این هم بگم... هنة پیشرفتوخودش نش
 نمیرسی. ایی، بنتیجهصحبت با خانمها از خجالت سرخ میش

ا کنار بگذارم خجالت رنهایت سعی خودم را بکار گرفتم تامن ولی  -
کنم  مثل شما با چند تا شوخی و تکه کالم بامزه جلب توجهو حتی 

اینکار یک .. انگار نشد.باز هم م اما و خودم را طالب جنس نشون بد
 که در من نیست.  ای چیزی الزم دارهجذابیتی، قریحه

؟... چون بیشتر باشه 1از فعلهباید بنظرت چرا مزد معمارباشی  -
 کو هر نه فرمود: ...فعله فقط زور میزهاما  میدونه،را  کاریهاظریف
 که رمیگ من طرفه تذرو ،افتد ریدلپذ کالمش زد ینظم نقش

 .نمیشاه چاالکست

کاریها و لم کار را یاد ظریفچه کار باید بکنم عمو اسداهلل که من هم  -
 بگیرم؟

 ..را تا حاال از من شنیدی. چی الزمهم که هرفقط این را بگواهلل،   -
 .که باید با تجربه بدست بیاد چیزیه« لم کار»اون بقول خودت 

 ؟نم تجربه کنم، وقتی برام پیش نمیآد چطور میتواما عمو اسداهلل -

 
 فعله: کارگر ساختمانی 1
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چیزها  باقیتو خجالتی بودن را کنار بگذار اصال  .. .باید سعی کنی -
 .هخودبخود درست میش

 گفت: باشد، بخاطر آوردهانگار که چیزی  اسداهلل میرزاسپس 

 راه شاه بزنیم؟سری به سه یکزحمتی برات نیست اگه ستی... را -

 ؟، خبری شدهعمو اسداهلل... اما چرا آنجانیست  ی کهزحمت -

 ؟هرا که یادت سیماتو  -

 م سیما؟... سیما خانم مادربزرگ آقا فیروز که چند سال پیش...وکد -

 :اسداهلل میرزا بالتامل گفت

سیما، نوة منیر من دارم در مورد ... !کجا بود؟ بزرگمومنت... مادر -
 .حرف میزنمخانم اعتماد الممالک 

ن که در مراسم مرحوم یادم اومد...همو نوة منیر خانم؟... آهان، -
 عزیز السلطنه هم بود.

و  در دانشگاه تهران ریاضیات میخونهاالن  ن سیما... آفرین همو -
چند ، اگه خاطرت باشه... بشهم رسش تمونده که دچیزی هم نمو

موقع اون .. مده بود.اوسال پیش در مراسم مرحوم عزیزالسلطنه 
 سالش بود. هجده هفده

 ؟، ماجرا چیهعمو اسداهلل... اما چطور هیادمبعله  -
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اقامت در راه شاه... قصد همین سهانگلیسی یاد میگیره، که  مدتیه -
نم کمکش بتو بلکه ،بود اومده م... چند روز پیش سراغآمریکا داره

 کنم.

 ... وزارت خارجه که کاری نمیتوانهکمکش کنید؟ اقامتبرای  -
 برای...

اون آدم مطمئنی را  مگفتکی گفت وزارت خارجه؟...  مومنت، -
 .هبخور ش بدردو تحصیالت و اسکان اقامت واسة که پیدا کنمطرف 

 ... سه راه شاه؟دارید؟ وعدهپس االن با او  -

به یکی از دوستان قدیمی آنرا م یک کاغذ از دانشگاه گرفته، میخوا -
ای و خسته تو اگهراستی ... بدم که آشنای مطمئنی در آمریکا داره

 م.ام کن خودم میرداری در یک مسیر مناسب پیادهنحال و حوصله 

 یم.؟... با هم میرعمو اسداهلل این چه حرفیه -

مسیر را بسوی آدرس که اسداهلل میرزا گفت تغییر دادم. بعد از 
 خندید و گفت: ناگهانچند لحظه اسداهلل میرزا مطلبی بخاطرش آمد، 

د چطور در مراسم مونت، اون دوستعلی پدرنامرد... یادت میآ -
 ش میخورد؟داشت دختر بیچاره را با چشما عزیز

سال زنش حتی  که زه ندادبدتر اینکه اجا بعله عمو اسداهلل... از اون -
 ازدواج کرد. بعد از عزیزخانم و باالفاصله سر بیاد

 مومنت، اتفاقاا خیلی هم عالی شد. -

 چطور؟ -
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 روزگاری براش ساخته که روزی هزاربار یاد شم زن جدیدشنید -
 .هکنمی عزیز خدابیامرز را

ه دوستعلی ید؟... شما کداهلل یک چیزی بپرسم ناراحت نمیشعمو اس -
 ن دختر چه صنمی دارید؟اون با میکنید، خودتو را مالمت

باآنکه چشمانم را بمسیر دوخته بودم اما نگاه تند اسداهلل میرزا را 
نکردم حرف بیشتری بزنم. درون  جرأتبخوبی احساس کردم. 

 ای بهمین منوال گذشت، سکوت عجیبی حاکم شد. چند دقیقهاتومبیل
 :حرف زدتا اینکه خود اسداهلل میرزا 

باید ، هبتو ندارهم ... هر چند ربطی  1تللواُ  جناب  اطالعمحض  -
و  خوبن در عین خوشگلی، دختر بسیار و، سیماجعرض کنم

.. طفلکی شوهرش چند که من فقط قصد کمک کردن دارم. یهندرسخو
اش برای اینکه کمی از بار غم و غصه ش... بعدهشدمفقود  پیش سال

 .ه تا امروزکرد، خودش را درگیر درس و مشق هکاسته بش

 راستی هیچ خبری از شوهر نشد؟مد عمو اسداهلل... اویادم  -

 هیچی... جر شایعات هیچ خبری نیست. -

 ؟هشوهردار محسوب میشاز لحاظ قانونی او االن  -

 
شک  دزدمونااتللو: شخصیت یک تراژدی بهمین نام اثر ویلیام شکسپیر است که بهمسرش  1

 کرده و نهایتا  او را میکشد.
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نم که نمیدو دقیقاما  دهدرخواست طالق غیابی کرواهلل تازگیها  -
 .هطالقش را گرفته یا بزودی میگیر

چون  ،هاینکار را بکن نستمیخواست هم نمیتو هاگ حتیقبلش  -
 .هباید چهار سال از مفقودی شوهر بگذرقانونا  

خیابان منتظر بود، اسداهلل  گوشةوقتی بمقصد رسیدیم، سیما در 
 خانممتوجه شود. حضورمان را میرزا ازم خواست که بوقی بزنم تا 

 بطرف ما آمد. جوان تا اسداهلل میرزا را دید،

 سداهلل.سالم آقای ا -

بمن  اتومبیلسپس سرش را کمی پائینتر آورد و از پشت پنجرة 
 سالم کرد. اسداهلل میرزا سریع جواب داد:

 سالم باباجان... بپر باال. -

 سیما از درون کیفش یک پاکت درآورد و گفت:

 م.مزاحم شما نمیش -

 .همومنت، بپر باال اینجا زشت -

 :شدرا باز کرد و سوار عقب ناگزیر در خانم جوان 

 را خدا که باعث زحمت شدم. شماببخشید  -

 اسداهلل میرزا در حالی که پاکت را ازش گرفت، پرسید:
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 ؟هچطورحالت باباجان... خب، اصل  هندار عیبی -

 باعث... که ببخشید واقعا باید ...همرسی، لطف شما کم نش -

کل این تهران را بتو مومنت، چقدر ببخشید ببخشید میکنی؟...  -
 ؟کدوم طرف میریبخشیدم... االن بگو 

 م.جایی که اجازه بفرمائید مرخص میشم. هر مزاحم نمیش -

شاید اصال  ی کجا میر تعارف را کنار بگذار گفتم مومنت، مومنت... -
 .هن یکی باشمسیرمو

افتاد که کاری م یک سری بدانشگاه بزنم... یادم واهلل... میخوا -
 م، خودم..... همینجا اگه پیاده بش.هم زحمت بشیخوادارم... اما نم

 م.. از این حرفها نزن که دلخور میشچه زحمتی؟.. -

 سپس  بمن گفت:

 ن را میشناسی؟شما که سیماجو -

 ن را...وایش البته من بله -

 پیش از تمام شدن حرفم اسداهلل میرزا به سیما گفت:

 .هسته، همکار هم قوم و خویشن با معالوه بر اینکه ن وایش -

 سیما با دستپاچگی پاسخ داد:

 له آقای اسداهلل... آشنائی دارم.عله بعب -

 ... دانشگاهت که تا اینجا راهی نیست.عزیزمپس غریبی نکن  -
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 من گفتم:

 یم.بله... خیلی خوشحال هم میش -

 اسداهلل میرزا، بمن گفت:

م با یکی از ، باید بکافه برمن را کمی جلوتر پیاده کن باباجان، -
جلوی دانشگاهش سیماجون را بیزحمت  بعدشدارم و  وعدهرجال 
 ن.برسو

 ...عمو اسداهلل اما  -

 سیما ناگهان گفت:

ه... من از همیجا دور میشه... من... آقای اسداهلل، راه ایشون چیز -
 م.هم میتونم بر

من دارم بخاطر کار تو هستی؟...  لجبازی مومنت... عجب دختر -
طوری میرسوندت که آب نباش  ی نداشتهنگرانم... ه اون کافه میرب

 ؟دلواپسی .. از چی.مطمئنیه خوب و آدم،توی دلت تکون نخوره

فقط  ...آقای اسداهلل، بخدا منظورم این نبود اوا خدا مرگم بده -
 م.نمیخواستم زحمت بد

 من باالفاصله گفتم:

 ... اتفاقا  مسیرم از همون اطرافه.سعادتیه برای مانه استدعا دارم...  -

 رزا نگاه معنا داری بمن کرد و سپس به سیما گفت:اسداهلل می
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هم نباش... کسی که االن  اقامت آمریکا دلواپسآفرین دخترم...  -
 ی تلفن ...میشناسهدر آمریکا  وزیر و وکیلکلی  ،دارموعده باهاش 

 بربیاد انجام میده. گفت که هرکاری از دستش

 .از بزرگی کمتون نکنه... خدا آقای اسداهلل مرسی -

چشمکی بمن زد و  ،نبیندطوری که سیما  و اسداهلل میرزا پیاده شد
 من ازش پرسیدم:. خواست که برود

 ن؟عمو اسداهلل... برگردم دنبالتو -

 ید.نه باباجان، من کارم طول میکشه... شما بر -

در مسیر کوتاهی  .راه افتادیمدانشگاه تهران  ویبس سیما و من سپس
 که داشتیم، سیما از من پرسید:

 ؟خارج از ایران بودید درستهها شما مدت -

اش بله حدود نه سال. تقریبا نصفش را با عمو اسداهلل بیروت و بقیه -
 هم برای تحصیالت فرانسه بودم.

 در پاریس بودید؟ -

 بعله. -

 شد که برگشتید؟ چقدر عالی، چی -

که  قصدم این بودواهلل، باالخره باید برمیگشتم... از اول هم  -
 نستم.چوقت خودم را متعلق به اونجا نمیدو.. راستش هی.رگردمب

 چرا؟ -
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االن شرایط مملکت ... وانگهی، مم، خانواده، مردمعالقه بکشور -
 .نیاز داره دمهایی که تحصیالتی دارندآکه ب هطوری

 سیما کمی مکث کرد و با لحن محزونی گفت:

 ما ... ما آقایان اوضاع بهتره، ولیبرای ش -

 یپذیرای زن ای بود کههجامع ترجمانحرفش و ادامه نداد. احتماال  
بسیار دیدگاهها و حرف و حدیثهای باشد. زنی که متحمل مطلقه ن

 خواهد بود.

کردم. باوجودی که  خداحافظیاو جلوی دانشگاه تهران با من 
همانجایی  ویسکه کارش طول میکشد اما ب تصریح کردزا اسداهلل میر
خبری  وماندم  شمنتظر اتومبیلدر بود. کمی  شده که پیادهبازگشتم 

م اما شدکافه  واردو  از ماشین بیرون آمدمو  یافتم ینشد. جای پارک
گرفتم و باالخره  . سراغش را از پیشخدمتهاآنجا نبوداسداهلل میرزا 
 ا  فرنگی حدود یخانمبا آقائی با این مشخصات همراه »یکی گفت که 

 .«رفتنداز اینجا سه ربع ساعت پیش 

تصور کردم که آقای  ارد،مالقات دیکی از رجال  وقتیکه او گفت با
ساالر را میگوید زیرا که کافه نیز همانی بود که سالها پیش همراه اسداهلل 

 میرزا برای دیدن آقای ساالر رفته بودیم.

گفتم که بکافه برگشتم، اما با باو شب با اسداهلل میرزا تماس گرفتم و 
 پاسخ داد: صدائی بلند
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 !، بچه جوننیادنبالم بتو گفتم که  -

 .هگفته بودید که کارم طول میکش آخه -

تو .. بنشینم... کار داشتم باید میرفتم. تو کافهنستم که تا ابد نمیتو -
 ندی؟وسیما را نرساصال  چطور شد که سرتیر برگشتی؟... مگه 

 خیلی نزدیک بود، خیابان هم خلوت بود و زود رسیدیم. هآخ -

 رفت؟ اش کردییادهپزود هم و  زود رسیدیمومنت،  -

 خیلی هم تشکر کرد.اتفاقا  بله عمو اسداهلل،  -

 !ههم انتظار نمیرآلو... گرچه ازت بیش از اینبابا صدرحمت بمربای -

ه، دختر خوب و نجیبی مو بنظر هعمو اسداهلل، سیما یک خانم متاهل -
 چرا باید سعی کنم که... آخه

 ؟... کامل حرف بزن.سعی کنی که چی -

 کنم که با او ارتباط غیرافالطونی داشته باشم؟چرا باید سعی  -

ناراحت  ،منحرفهم ذهنت مومنت، واقعا  مومنت، وقتی میگ -
ندیده و نشناخته ازدواج کردی و یکبار تو  !خوب ی... پسرِ میش
هم  یهرچ نداری...اصال  طوری شد... عرضة سانفرانسیسکو که اون

 بلکهگفتم  ن راه آسیا،ون خر سیاه و همونصیحتت میکنم که هم
 .داشته باشینی یک ارتباط بامعنی و عمیق با کسی حداقل بتو

؟... او هد عمیق بشه چطور میخوا، ارتباطی که زودگذر باشهآخ -
 .هکه از مملکت بر هدنبال این
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 ؟اصال  چرا میخواد بره یفکر کرد -

 .. نه یعنی مطمئن نیستم.نم.ونمید -

 ...فکر کن مطلبپس برو و اول به این  -

ش هستید... راستی پیگیر کار هباش . هرچیشما بمن بگید؟.. هچطور -
 خانم رجال در موردش صحبت کردید؟ با اون

داری یکدستی  تخم جن، من نگفتم خانمه... ؟...مومنت، خانم رجال -
 میزنی یا...؟

  :با لحنی معترض گفتاسداهلل میرزا مکثی کرد و ناگهان 

 هم زاغ سیاه مردم را چوب میزدی؟باز نکنه -

 چی بمن گفت.کافه استشر -

، گور پدر هستلق در جهان ، تا دو طایفة فضول و دهنمعلومه -
 ...... من نمیدونم تو آخهعالمرازهای سربمهر  تمام

 اسداهلل میرزا از ادامة حرفش منصرف شد و گفت:

خودم باالخره برات تعریف میکردم... نیست، هم هم مهرچند،  -
 داشتم. دیداربا خانم ویلسون  جهت اطالع

ر ؟... من فکهن خانم آمریکائی که مترجمخانم ویلسون؟... همو -
 ؟هکاری کن نه... واقعا میتوبرگشته کردم که بآمریکا

نچه فکر اوتر از خیلی بیشرفت و دوباره برگشت... و خرش  -
قوه و  اونکمی از اگه کردن،  بجای فضولی... اما تو همیر ،کنیمی
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اش االن چیزی داشتی که لنگهمعطوف میکردی، توانت را به سیما 
  پیدا نمیشد.

... دنیا پر از دختران حاال چرا اینهمه روی سیما اصرار دارید؟ -
 زیباست.

با این سن و سالت هنوز نفهمیدی که تو نت... ممومنت، واقعا مو -
 ؟...اندازه هم که خوشگل باشه ارزش دل بستن ندارهکسی هرهر

 !شک نابمُنه هر آهوئیرا بود  ...هخاص ،این دختر

 .که متفاوته فهمیدمبله، من هم  -

 بود؟ برای چی بازیت پس اینهمه دست و پا چلفتی -

یعنی ... یعنی ... که قرارهن با سیما تومن فکر میکردم که خود هآخ -
 نخواستم که ...

 که من هم چیزی نشنوم. هیچی نگومومنت،  -

 اما عمو اسداهلل... -

چنان  حرفهائی میزنی و  گاهییعنی عمو اسداهلل و زهر مار...  -
  تا فردا. ... خداحافظآویز کنمم خودم را حلقی که میخواخنگ میش

کرد، از کارمندان سفارت میکه اسداهلل میرزا مالقات  خانم ویلسون
که میتوانست فارسی را کامل و بدون لهجه صحبت کند.  آمریکا بود
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-روابط حسنهو هنرپیشة آمریکائی  1مارلین مونرو به عجیبیشباهت 
 ای با اسداهلل میرزا داشت.

   

ای به یک بهانهدوباره بود که اسداهلل میرزا  1339 ایل زمستاناو
اما اینبار دقایقی پس تنها گذاشت و رفت.  اتومبیلمن و سیما را در 

دف کردم. هرچند ی تصااتومبیلاسداهلل میرزا، سر چهارراه با  رفتناز 
خسارت وارده همچنین و کار نبود  که خوشبختانه صدمة جانی در

خیلی از این بابت  بود ولیکن سیماپوشی و قابل چشمبماشینم اندک 
 ناراحت و شرمنده شده بود.

خانه بصدا درآمد. پاسخ  تلفن، مخوابآنکه بپیش از  ،شبهمان 
 ده بود.زن تلفنبمن  قبالاو . با ناباوری صدای سیما را شنیدمدادم و 

ن ماشینتوخیلی ازتون عذرخواهی کنم... خیلیراستش میخواستم  -
 بزحمت افتادید.هم ن وبه خاطر من خسارت دید... خودت

  چه زحمتی؟ اصال  ... نو، فدای سرتخواهش میکنم اینها را نفرمائید -
 .هدار ن، آشنائی با شما بیش از اینها برام ارزشواز شما چه پنه

من و سیما تا پنج  مکالمةاگر بخواهم از بیان جزئیات صرفنظر کنم، 
که در غیاب شوهرش  مشقتهائی. او در مورد بطول انجامیدبامداد 

کردم. از  حکایتام ه بود گفت و من برایش از وقایع زندگیمتحمل شد

 
 میالدی درگذشت 1962مرلین مونرو: هنرپیشه زن آمریکائی که در سال  1
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نزدیک ساعت پنج صبح بود که  انگیز و پردیخت.ماجرای لیلی تا روح
صمیمانه گپی آن صحبتها و تعارفات رسمی اول شب، به  متوجه شدم،

 :تبدیل شده است

 .. خیلی بدم من....و نگذاشتم بخوابی شدصبح  ،وای خدا مرگم بده -

م... وانگهی نه سیما جون، من خودم از مصاحبت با تو سیر نمیش -
 نم بیشتر بخوابم.فردا جمعه است، میتو

 که امروز جمعه است؟ منظورت اینه -

 .ه، حواست حسابی جمعبارک اهلل -

 م واقعا  باید بروی و استراحت کنی.بنظرولی برعکس تو...  -

ی که با هم ظهر وقت دارولی... بعداز حاال که اصرار داری باشه -
 یم؟م؟... اصال  چطوره سینما بردوری بزنییک یم بر

 ؟هنم... ساعت چند منظورتبعد از ظهر؟... نمیدو -

صبح مادرم از خواب بیدارم کرد و گفت که اسداهلل  9حدود ساعت 
ده و با من کار دارد. با بیحوصلگی از رخت خواب بیرون ز تلفنمیرزا 

 را برداشتم: تلفنآمدم و گوشی 

 .سالم عمو اسداهلل -

 !ه؟... ساعت خواب، مرد حسابیحالت خوبسالم باباجان،  -

 خیلی خسته بودم، کسر خواب داشتم. -
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باشه، همین  دخترهابا زدن الس  و خوراکت خوابم تمووقتی  -
 .میشه دیگه

 نید عمو اسداهلل؟جا میدوده، شما از ک -

که  یدشاب گذاشتهفکر میکردم گوشی را درست نرا باش که مومنت، م -
.. البته .بلند شدهزیر سرش آقا ، نگو تون اینهمه اشغالهتلفن

 امیدوارم.

ه بعدا  نه عمو اسداهلل... دیروز یک اتفاقی افتاد که ماجراش طوالنی -
 تعریف میکنم. تونواسه

اصال برای همین زنگ  ...نمخودم میدومومنت، زحمت نکش،  -
یعنی زنگ زد و گفت که تصادف  ،شنیدم دیروز از سیما زدم...

.. من هم ناراحت بود. ماجراکردی... خیلی هم طفلک بابت این 
 شدم. دلواپس

.. هیچی .معلوم هم نیست ماشین افتاد... اصالا یک خط کوچک روی -
 نشد.

 خوبی؟ که پس خودت خدا رو شکر -

 !ام، خوبم، عالیاسداهلل، مرسی بعله عمو -

 تونبه تو زنگ زد و حسابی صحبتبعدش انگاری که  با اینحساب، -
 .دم اشغال بودیزمی تلفنکه تا نصف شب ، چون من هگل انداخت

 .عمو اسداهلل تا پنج صبح در اصل -
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اصال  غیر قابل ... یعنی آفرین، براوو... !مومنت ... واقعا  !مومنت -
 نکن که..... فقط فراموش .باوره

آنقدر هیجان داشتم که فرصت ندادم اسداهلل میرزا حرفش را تمام 
 کند:

 راندوهوبا سیما  ، هنوز جای خوبش را نگفتم...عمو اسداهللتازه  -
 یم.امروز بعد از ظهر با هم بیرون برگذاشتیم 

بخار بی همچهتو در موردت اشتباه میکردم... انگاری بابا ایواهلل...  -
  ی که راه بیفتی.دارنیاز زمان فقط  ،نیستی

 دارم؟ نیاز زمان -

 هاشاز اون... میکنی نهیطمانبا سرحوصله و را  خریدتیعنی  -
 درمجموع، نیستی که جنس را همان چند دقیقة اول ببری... اما

 خوشم اومد. ...نبود کبد

تا ببینم یا نصیب و یا قسمت... ... باالخرهراستش ازش بدم نیومده -
 با هم داشتیم. عالی ... دیشب که گفتگوئییرهچطور پیش ماوضاع 

 ... فائده ندارهخالی خشک و ه صحبت ک فقط باباجان، حواست باشه -

 م عمو اسداهلل.متوجه منظورتون نمیش -

 ،باشه کامل رابطه اگهاسان معتقدند که ناین حرف من نیست... روانش -
اما باید  ت کنممیخوام ناراحت.. ن.دوام و استمرار بیشتری داره

را با عمل ثابت کنی ... بقول معروف، دوصد گفته چو نیم خودت 
 باشی. از گفتار باید بفکر کردار یشتر.. یعنی بکردار نیست.
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 ؟هحرف و عملم یکی باش صادق باشم وکه  هن اینمنظورتو -

سانفرانسیسکو  منظورم اینه که... نمیگیری؟موضوع را چرا مومنت،  -
 را فراموش نکن.

 ...یشه بحث را به این چیزهاهم که هم عمو اسداهلل... شما -

ن دارم از آخرین نتایج و پیشرفتهای .... م!.... مومنت!مومنت -
خیال سفر  کال  ه... نکنی؟صحبت میکنم تو چرا شرمزده میش یعلم

 .تارین بیش از این هم انتظار نمیرهنداری؟... هرچند از آدم وج

 هبارها سرب و اسداهلل میرزا گیاهخواری میکردم، من که بود چندماه
سرم گذاشته بود و گاهی با یکدیگر بحثهایی اصولی در خصوص حق 

 . بحثهائی از این قبیل:حیات حیوانات میکردیم

وقت تو ز در آتش جنگ و قتل و غارت میسوزه، اوندنیا هر رو -
 بفکر حق حیات حیواناتی؟

را نکشند اول باید  نها همدیگهکه انسااینعمو اسداهلل، اتفاقا  برای  -
مهاتما گاندی را  .. شما مگهیاد بگیرند که حیوانات را نکشند.

 نشنیدید که...

چه ربطی دارد باباجان؟... اینهمه آدم قبل و بعد از مومنت،  -
در دنیا خون مردم را در شیشه کردند یعنی همگی  گاندی

 گوشتخوار بودند؟
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گیاهخوارند. مثال اما عمو اسداهلل، خیلی از آدمهای صلح طلب  -
را مگه .. جایزة صلح نوبل خوار شده بود.گیاهکه  لآلفرد نوب

 ید؟نشنید

نة اسلحه سازی هم جزو وصاحب کارخوقتی مومنت، مومنت،  -
نباتخواری را به تو  . عجیب نیستهمحسوب میش صلح مدافعین

. با این حساب همین روزها از جایزة صلح خانم شقایق ربط میدی
 ...کنندمی برداریپرده هم زچنگی صفا و مهربانی جایزة هیتلر و

 ند.خوار بودنبات هماونها  شاید

ساده است.  مطلباصال کاری به این و آن ندارم عمو اسداهلل...  -
جان  که ، ما بعنوان انسان نبایدهکشتن حیوانات کار درندگان

 .موجودات زنده را بگیریم

 زنده نیست؟ طوری حرف میزنی که انگار گیاه موجود -

 .هاما... گیاه که احساسات ندار -

 از کجا مطمئنی؟ -

 .هیا بترس هکه احساس درد کن هگیاه که عصب و مغز ندار هآخ -

یکنند برگهاش بسمت آفتاب ن را جابجا موپس چطور وقتی گلد -
باالخره برخورداره...  درکی و شعورمطمئنا  از ؟... برمیگرده

 بده؟ رسشو ت بخاطر دردفقط  کشتن درثانی، مگه

 ،گاو و گوسفند و شعور نید که احساساتون میدوعمو اسداهلل، خودت -
 .هدار تفاوت و شلغم با هویج و چغندرزمین تا آسمان 
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ام بود که میکرد. یکی ازدواج شکست خوردهام آشفتهدو چیز 
نمیخواستم دوباره تکرار شود. البته اگر کار من و سیما در نهایت منجر 

انگیز بود که ازش بیخبر بودم. . مورد دوم، موضوع روحمیشدبازدواج 
نمیتوانستم پریدخت داشتم را احساس گناهی که سر سفرة عقد با 

 فراموش کنم. 

از آنکه  پسآنروز در حالیکه داشتم سیما را بمنزلشان میرساندم، 
سکوتی در فضا ناگهان خندیدیم،  زدیم و خوشمزهکلی حرفهای 
نکن با من این کار را، من حتما  »گفت:  دقائقیز پس احکمفرما شد و 

حرفی که مرا بفکر انداخت و هرچه ازش خواستم « باید بآمریکا بروم
احتمال دادم که منظورش  .بزبان نیاورددهد، چیزی که بیشتر توضیح 

رفتنش از ایران را  ،که دارد بمن عالقمند میشود و این عالقه استاین 
پیاده شود،  اتومبیلدشوار خواهد کرد. لحظة آخر که میخواست از 

 گفتم:

 صحبت میکنیم.و با هم میبینمت،  -

 .بشهتر پیچیدهاینطوری کارها میترسم نم... ونمید -

 تلفن... هشت شب پای سیما ،حرف دارمبا تو اتفاقا  در مورد همین  -
 باش.

 خودم بموقعش بتو زنگ میزنم.نه، چند روزی بمن زمان بده...  -

 چرا؟ -

 خداحافظ -
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دلم طاقت سیما این را گفت و با قدمهای سریعی دور شد. شب 
، سر ساعت هشت باو زنگ زدم اما پدرش پاسخ داد و من بدون نیاورد

با آنکه  ی نداشتم.گوشی را گذاشتم. حال خوش ،زی بگویمآنکه چی
، چند خواستة خود سیماطبق گفته و جز  بودای نسخت بود اما چاره

 روزی باو فرصت دهم تا خودش خبرم کند.

ماجرا را تعریف ، اسداهلل میرزابمحض دیدن روز شنبه در اداره 
کردم. ایدة دقیقی نداشت اما او نیز توصیه کرد که بهتر است چند 

 روزی صبر کنم تا سیما خودش آفتابی شود.

کنم؟... من  د... چکارزن تلفناما عمو اسداهلل، آمدیم و هیچ وقت  -
 م.واقعا دارم اذیت میش

 شور... کمی صبر داشته باش نمکی یا شورِ مومنت، تو یا بی -
وقت اون ، شده مراجعه میکنه... باالخره برای کارش هم که باباجان

 ای جور میکنم تا با هم صحبت کنید.یک بهانهمن 

اتاق زنگ خورد، گوشی را  تلفناواخر ساعت اداری بود که 
 رداشتم:ب

 لو... بفرمائیدآ -

 سالم -

 .زدی تلفنسالم، سیما توئی؟ ... چه خوب کردی  -

 دیشب تو بودی ساعت هشت که زنگ زدی؟ -

 دلم طاقت نیاورد. ،راستش خودم بودم -
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 سیما سکوت کرد. من ادامه دادم:

 ی؟د که یکدفعه تصمیم گرفتی قایم بشتو چه ش -

 ی؟بگم ناراحت نمیش هه... یعنی... من... ببین اگن -

 ی.ه که میخواهی بگنم سیما، بستگی بچیزی دارونمید -

... ولی آمریکا متفاوتیهستی... اصال  شریفیببین تو خیلی مرد  -
 م زندگیم کشیدم.وکه برای تم هایرفتن جزء نقشه

 سیما؟ هچه ارتباطی به ماجرا دار -

 نی؟وخودت نمید -

 نه، تو بگو. -

 .همن بتو عادت کنم، رفتن از ایران برام خیلی سخت میش هاگ -

 میتونی که نری. !خب -

 ه... گفتم که از قبل برای تمام زندگیم نقشه کشیدم... مگهنمیش -
 اینکه... هیچی ولش کن.

 .سیما ؟ ... حرفت را کامل کنیاینکه چ همگ -

 ولش کن... کاری نداری؟ -

 اینکه من هم با تو بآمریکا بیام؟ همگ -

 تونی... تو اینجا را دوست داری.تو نمی -

 اینکه تورا بیشتر دوست داشته باشم. همگ -

 ؟... یعنی میخواهی بگی که مرا دوست داری؟ییعنی چ -
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 م.کا میآتو را بیشتر دوست داشته باشم، با تو بآمری هگفتم اگ -

 .هام هیچوقت عوض نمیشکه نقشهولی نداری... من هم  -

 مرا بیشتر دوست داشته باشی باز هم میری؟ هتو چطور سیما؟ اگ -

نمیخوام تصمیمات زندگیم را از  همن االنش هم دوستت دارم اما دیگ -
 روی احساسات بگیرم.

اداره، الزم  تلفنای نداشت خصوصا  از طریق بحث با سیما فائده
ای برسیم و بیشتر از و به نتیجه بود که از نزدیک با او صحبت کنم

برسم. سئواالتی که  ایکه ابتدا با خودم به نتیجهآن ضرورت داشت 
  :باید خودم پاسخ میدادم و مهمترینش این بود که

 واقعا  سیما را دوست دارم؟ آیا 

 

دوستش دارم، اینقدر اصرار برفتن که شاید چون مطمئن نیست  -
دوستش دارم، اصالا چون خودم مطمئن نیستم  که هممکن !؟... نههدار

نم که سیما وخودم نمید هکنم؟... درست راضیشدن نونم برای منمیتو
 ...!را دوست دارم یا نه؟

مدتی فکر کردم و تمام جوانبی را که میتوانستم سنجیدم. نهایتا  
خیلی جذابتر  احتماال  ، مازندگی مشترک  حاصلباین نتیجه رسیدم که 
 یشخصیت با فردی. اگرچه سیما را شدنخواهد  از زندگی با پریدخت
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 ،بمانداو بخاطر من  چنانچهم ولیکن حتم داشتم دانستمیقوی و عمیق 
نگذاشتی »عبارت با هر اتفاق ناخوشآیندی  ،ای نچندان دوردرآینده

بزبان چیزی  لوو ،کند مراعات . ولوخواهد گفترا « که بآمریکا بروم
، در دل و درد و زحمتیانداز و با هر دستدر هر صورت، ، نیآورد

 را تکرار خواهد نمود. ة لعنتیدرونش آن جمل

ای جور کند میکرد بهانه قصدهر باری که اسداهلل میرزا  ،پس از آن
تا آخرین  شتا سیما را مالقات نمایم، طفره میرفتم و از دیدن مجدد

تهران دانشگاه  بسته شدنبا روزی که در ایران بود پرهیز کردم. 
در بهمن ماه همانسال، درسش را  1دانشجویان ونیدمونستراسبدلیل 
   .او را ندیدممهاجرت کرد و دیگر  اواخر اسفند بآمریکاو  رها کردناتمام 

  

 

 : تظاهراتونیدمونستراس 1
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 سیرک، هشتمفصل 

برگشت با این تفاوت که  سابقبا رفتن سیما، زندگی من بروال 
شدم و بخودم حق میدادم که باوجود  مأیوسازدواج کامال  مسئلة نسبت 
که اهل  بپذیرم، متحمل شدمکه تا آنروز  زهر هجریو  مصائبتمام 

 «.تجردمخوش» دوستی،ازدواج و زندگی زناشوئی نیستم و بقول 

برادر لیلی، یکبار  سامیبه سی و چهار سالگی رسیدم،  1340سال 
خواهر در ارتش،  دوستان و همقطارهایشبمن پیشنهاد داد که یکی از 

داشت، او  خانوادة ایشان ارتباط نزدیکی که با سببمجردی دارد و ب
. هرچند خودم تمایل چندانی یم میدانسترا دختری مناسب برا

 تاثیر نبود:نداشتم اما صحبتهای اسداهلل میرزا نیز بی مجددبازدواج 
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ن وخودم هایقوم و خویش بینواقعا  خواستی زن بگیری  هاگ -
ازدواج با اما  ...هرضایت بدکه  هباالخره یک خل و چل پیدا میش

 نم.ورا اصال  صالح نمید هاغریبه

مایل نیستم اما  چرا عمو اسداهلل؟... هرچند خودم هم فعالا -
 ؟هچی هن از اینکه غریبه نباشومنظورت

ن وکه از هم هخواستی زن بگیری بهتر هکه اگ همنظورم این -
 .هها باشببرالدوله

 !از حرفها ... شما که همیشه متنفر بودید!ده، عمو اسداهلل -

های اشرافی بدم ة این خانوادهبنظرت چرا اینهمه از فیس و افاد -
 باید مظهر اشرافیت مملکت باشم. میآد؟... من که خودم باصطالح

 نم...ونمید -

 از پلنگمن که  مرحوم ننةمثل از بود، واسآقاجان خدابیامرزت د -
ای دهاتی زاده نباغبو الواقعفی.. بود.ن هاها و ببرالدولهالسلطنه
 هم نمیشد. بابامنوة  جایبود که 

 صحبتهای اقوام شنیده بودم.از نستم... میدواین را  -

هوس  سن، با وجود پنجاه سال، بابام نستی کهومیدهم را این -
نهای وهم با دختر یکی از باغب اون ...بسرش زدسانفرانسیسکو 

 ؟ اش هم نمیشدکه همسن نوه خودش

 نکرده بود؟ ازدواجن وبا مادرتشرعا  یعنی  -
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مجبور شد عقدش کنه... م باباام که باال اومد، شکم ننهاما  ،اولش نه -
 !خودش داماد باغبانشد الدین میرزا شازده رکن

مادرش سوء تفاهم، منظور اسداهلل میرزا از ننه، هرگونه جهت رفع 
اشتباه  ،صدا میکردبا کلفت سابقش که او را نیز ننه بود. این لفظ 

  نشود.

 من گفتم:

 .نستمنمیدوجزئیات  همه من با این -

خانوادة شوهرش او را از ی زندگی برای دختری که فهمباید ب اما -
 ؟هنند چقدر باید سخت باشون نمیدوخودش

ی که... چطور هچون... یعنی منظورم اینمرحوم مادر شما  ولی،بله  -
 ن...بگم؟... مادرتو

... !نمه؟... میدومتفاوتموضوع تو ؟... ارتباط نامشروع داشت -
ام از خانوادة باصطالح اشراف بود، االن هیچ ننه همطمئن باش اگ

 .و نداشتم خبر نداشت ماجراکس حتی خودم از 

خود خواسته وارد این خانواده  ن،وتعمو اسداهلل، باالخره مادر ولی -
 را بتن مالیده بود. خوندلهام وشد، حتما  پیة تم

مدم؟... اوودخواسته بدنیا خ هم مگهمومنت، من چطور؟... من  -
 تهاغیر اشرافی بگیری، زندگی خودش و بچه یزن همطمئنی اگ

 سخت نمیشه؟
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... دنیا بسر رسیده زادگیدوران نجیب هاالن دیگ ،عمو اسدهللولی  -
 تغییر کرده.

ما چیزی  هاین نکنم بین قوم و خویشومونت... من گم،مومنت -
 .کنهتغییر کرده باشه... یا باین زودیها تغییر 

 ن ندارید؟واز مادر خودت ایهشما خواهر و برادر دیگ -

 منتظر بود که من را از شیر بگیرند.واهلل، نه... انگار عزرائیل  -

 ؟ن چه اتفاقی افتادومادرتبعد از مرحوم شدن  -

، حدود سی سالش میشدزمان اونکه داداش شمسعلی بزرگ شدم...  -
از سرکوفت و  واماق ةبقیاما گذاشت میچیزی کم ن و را داشت مهوا

 کم نگذاشتند.چیزی ن وزخم زب

 .هناتنیخواهر و برادرهای بقیة ن بقیه؟... منظورتو -

یا ماهتابان... خواهرم حتی  و علیقلی و غالمعلی ،برادرها -
کوچکترین م بنوعی و با وهر کد ،واقع اکثر اقوامفیپسرعموها .... 

را پیش  نودختر باغب، موضوع اصل و نسب و مجادله و بگومگوئی
 میکشیدند.

ای خندهاسداهلل میرزا سیگاری روشن کرد و بعد از لحظاتی سکوت 
 گفت:کرد و 

که خودش باعث و بانی الدین میرزا که مرحوم رکن ستبامزه اینجا -
گهگاه بمن سرکوفت  ،زنده بود تا ، خودش هماین بدبختیها بود

نواده رفتار تو شایستة یک خامثال میگفت  ..اصل و نسب را میزد.
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اون ، میزنندبه نارنج پیوند  که یپرتقالاصیل اشرافی نیست مثل 
 .هرا ندار طعم اصیل پرتقال هدیگ

 م تعریف کردید؟عمو اسداهلل چرا این را برا -

مردم در خون از قدیم  الطائالتباباجان، این  م کهبرای اینکه بگ -
هم خودش ؟ انشاءاهلل هیادتکه آقاجانت را .. سوخ کرده.ردنیا 
-برای زن و بچه وخامت کشید، هم اینکهبهبا این خانواده کارش 
هفتاد  از اشراف ازدواج کنی، غیربا بخواهی  هاگ... سخت بودهاش 

و فقط خودت نیستی که اذیت  ات دعوت کردینهوخبهمخمصه را 
اینکه از خانواده و  مگه... را هم گرفتار میکنی اتی، زن و بچهمیش

 قوم و خویش ببری و بری. 
     

 گاه و اعتراضاتاعتصاب و بسامان نبود و  مملکت چندان شرایط
حزب  ،گروه ،ی برپا میشد که دربارة منشاء و عوامل هر کدامشورشهائ

از شوروی و کمونیستها گرفته تا میشد  تحریکاتمتهم به کشورییا و 
 و فئودالها مالکین و مذهبیون و حتی ونملیباقیماندة حزب توده و 

 ان اتهام بآشوب و خرابکاری بودند. ظدر م

من تمام سعی و تالشم را مینمودم که میانه را بگیرم و خودم را بدور 
جباری سرپاسپان خوشبختانه شر سیاسیون نگه دارم و  موضعگیریهایاز 

از سرم دفع شده بود وگرنه مطمئنم که در آن بحبوحه و گیر و دار، 
برادر  سامیام بیشتر برای اما نگرانیپاپوش جدیدی برایم میدوخت. 

از آمریکائیها  شتبعهعمق نفرتش از انگلیسها و ب علتلیلی بود که ب
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 دسته و خشانه میکشیدشاگاهی و  نمیتوانست جلوی زبانش را بگیرد
اخراج از  یک ماه حبس تادیبی وبه چند ماه پیش. آب میدادگلی ب
محکوم دولتی و مملکتی و دو سال محرومیت از استخدام رسمی ارتش 
 شد. 

ه بناپلئون جان دائیاز  قابل توجهی در واقع ملک و ثروت سامی
مشمول اصالحات ارضی  شبا وجودیکه برخی از امالک وبود  بردهارث 

ه نداشت کردن کارنیاز بشده بود، آنقدری مانده بود که تا پایان عمر 
کتابی  تالیف گفت در حالدیدم در یک مهمانی  روزی که او را .باشد
 .ستدرخاورمیانه ا هاانگیساستعمار  علیهبر 

   

گمانم اواسط مهرماه بود که همراه با اسداهلل میرزا بدیدن سیرک در 
تهران رفتیم. اگرچه سیرک مال شوروی بود و من و اسداهلل میرزا نیز 

بودیم  فراوانیو شاهد هنرنمائیهای مهمان ، از سوی وزارت خارجه
  .خوش نگذشتاما چندان 

عالقة فراوانی  و آن خانم لهستانی کنار دست من نشسته بود زنی
ا نمیفهمم زبان لهستانی ر من . با آنکههمصحبتی با ما نشان میدادهب
 فارسی و حتی اشراف چندانی ندارم و او از نیز انگلیسیبه  و

 اسداهلل میرزا بمن گفت: ای بیشتر نمیدانست.فرانسوی چند کلمه

منظر و نیکی از این مدل مادمازولهااو را از خودت نرنجان...  -
 نمیآد.گیر  هاباین راحتی بلندباال
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زبان ؟ وانگهی وقتی میخوره ماین زرافه به چه دردعمواسداهلل  -
 .سرش نمیشه، چه خاصیتی میتونه داشته باشه

مردم که سبیلت هنوز نفهمیدی  1سه ذرعبا خر نرهمومنت، تو  -
 یباالخره سرشت واحد ،دنیا از هر رنگ و نژادی که باشند

زبان  یادبگیری کهدارند؟... پاشو جات را با من عوض کن تا 
 صی نیست.محدود به جغرافیای خا ئیسانفرانسیسکو

را با اسداهلل میرزا عوض کردم، اسداهلل میرزا نیز  جایمبناچار 
 .بیشتر از من نبود چنداندر انگلیسی مهارتش لهستانی نمیدانست و 

و فارسی و انجام انگلیسی  واژگانکردن ترکیبی از  اما با ردیف
 :جلب کرده بود مضحک، توجه زن لهستانی را بخودحرکاتی 

نایس تو ن مینیستری... ئمینیستری... ایرانیفورین ، یسیس  -
 یو آر وری بیوتیفولهستی تو...  لعبتیعجب  !میت یو... آخ

فدات  ...... پلیز رایتمای نامبر ،ام را یادداشت کن... نمرهلیدی
 !بشم الهی

 در اولین فرصت در گوش اسداهلل میرزا گفتم:

گهان بشما خوشگلی که نازن  عمو اسداهلل، مگه نشنیدید که میگن -
 ؟خطرناکه بده نعالقه و توجه نشو

 

 ذرع: واحدی است برای سنجش طول، هر ذرع تقریبا معادل یک متر است. 1
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شد؟...  طرف زرافه بود، یکدفعه خوشگلتا حاال مومنت، مومنت،  -
 در عرض چند دقیقه چند تا ساز کوک میکنی؟

 باین جور خانمها اعتماد کرد.خیلی هر حال نباید  در -

هیچ جور خانمها اعتماد نمیکنم... اینقدر هم در گوشم نترس من به -
 !من از زرافه ببر،لذت  شببر و پلنگها سیرک وتو از ، زنن سق

اما زمانی که  ممن دقایقی برای خرید تنقالت آنجا را ترک کرد
انگار که افرادی عادی نبودند  ،پشت سر ماکه دو نفر  فهمیدمگشتم ازب

سعی کردم اسداهلل میرزا را . داشتندرا تحت نظر  و من و اسداهلل میرزا
به جای دیدن نمایشهای سیرک سرگرم تماشای سر تا پای زن  که

به او زدم و با نوک انگشت  آرام. چند ضربة ، مطلع کنملهستانی بود
 :، بآهستگی در گوشش گفتمآنکه نگاهم کردپس از 

 فکر کنم تحت نظریم.اما  ...کنیدننگاه  ن راورتعمواسداهلل، پشت س -

با همان صدای عادی  ایمالحظهاما اسداهلل میرزا بدون هیچ محابا و 
 گفت:همیشگی خودش و 

 یببینم چخر شدم... دو تا نره اونمومنت، خودم متوجه  -
چه گندت بزنند من آخرش نفمیدم این پپسی به !ااهخریدی؟... 

  !؟ه که تازگیها مد شدهدردی میخور

پس از اتمام و دوباره روی خودش را بطرف آن زن برگرداند. 
 میرزا ازم خواست که خودم تنها بروم:سیرک اسداهلل 
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رهنگیم با این تبادل فهنوز مونده که باباجان، تو برو... من  -
 .مادموزال به نتیجه برسه

   

 دو ،در اداره توسط حفاظت احضار شدم، یوسفی سرپرست حفاظت
. همان دو شانمامور ساواک را معرفی کرد که بمحض دیدن شناختم نفر

بودند. یوسفی لبخندی زد و  نر سیرک مراقبماروز گذشته دکه  مردی
 گفت:

 که خبری ازت نیست... نگرانت شده بودیم. هخیلی وقت -

 لطف دارید ما دورادور جویای احوال هستیم. -

ان چند سئوال حال، آقایایای احوالیم... علییما هم دورادور جو -
 .دارند که انتظار داریم همکاری کامل داشته باشی

 بنده در خدمتم.اختیار دارید...  -

روی من روب ،دو مامورهر من روی یک صندلی نشسته بودم و 
همانند نکیر و منکر در جانبین راست و چپ نشستند و شروع به سوال 

از ظاهرا  دوستانه  گپ و گفتهای، اول با نمودندو پرسشهای مختلف 
 :شد آغازمامور سمت راستی 

از سیرک لذت ... !... چه خبر؟!؟هچطورن حالتوب... بسیارخ -
 بردید؟

 خالی.عزیزان هم مرسی، عالی بود جای شما  -
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 .داشتیم آقای محترمبدون تظاهر ما حضور  -

 .ههم خوش گذشته باشعزیزان ... امیدوارم بشما نستمنمیدو !واقعا؟ -

 مامور سمت چپ پرسید:

 !زیبائی دارید اتومبیل -

از  قبلنهم او.. .که قابلتون را نداره فکستنیواهلل، یک مسکوویچ  -
 خریدیم. ماشیننی گرو

 .هدار قابلیهای نیالز سلمواللهید... صفا دادهم سر و صورت را  -

یستند بله... انگار بنده را تا در منزل مشایعت فرمودید... ن کبد -
 الاقل شامی چیزی در خدمت باشیم. تو،تشریف میآوردید 

 پرسید: ت باالفاصلهمامور سمت راس

، سبیل روسی اتومبیلسیرک شوروی، ... اما هبسیارفرصت  -
 و کمونیستروس هگویا ارادت خاصی ب ارمنی، سلمونی استالینی،
 دارید؟ و شوروی

اتومبیلم در مورد ... ؟ه، سبیل بنده کجاش شبیه استالینخیر قربان -
  .. بقیه موارد هم که...زمان چارة بهتری نداشتم. ناو ،هم

 چرا عوضش نمیکنید؟ -

 اتومبیلم را؟ !؟چی -

 تر نیست؟برازندهبرای شما بله، مثال کادیالک سوار بشوید...  -
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کمونیستی ندارم، اما قراضة  ماشینهایهم دل خوشی از  بندهواهلل  -
، همین فردا پولش را پرداخت کنهساواک  البته اگهم پول؟... وبا کد

 م.سوار بش سیرولزرو کادیالک یا اصال 

حسابی خوش  دیروز یم... پس گفتید کهوارد معقوالت نشب حاال خ -
 ؟، درستهگذشت

 راستش من خودم شخصا  خیلی اهل سیرک و ... -

 مامور سمت چپی، اجازه نداد حرفم به انتها برسد:

ی، پیوستگی، کنجکاواشتیاق، عالقه، بسیرک رفتی؟... که شد  چی -
 ؟وابستگی، همبستگی، چی

 راست، توضیح داد:سمت مامور پیش از آنکه پاسخی بدهم 

ند شدی برای به سیرک اتحاد جماهیر شوروی عالقم ناگهاناینکه  -
 .ما ابهام برانگیزه

 که عالقة چندانی بسیرک ندارم ولی... عرض میکردمبله  -

 :بریدمامور سمت چپی، باز هم حرفم را 

 پس چرا باین سیرک عالقمند شدی؟ -

 نجا نرفتم؛ ماموریت داشتم.اوکه ب من که با خواست خودم خ -

 کجا؟ماموریت؟... از  -

 شما مطلع نیستید؟ وزارت خارجه... مگه -
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 عالی بود و خوش گذشت.سیرک االن خودت اقرار کردی که ولی  -

 !؟هنم چه ربطی دارونمید -

 :گفتمامور سمت راستی که مدتی ساکت بود، 

تنها از دیدن نمایشهای هچه که ما رصد کردیم این بود شما ناون  -
 روس یبا خانم روابط گرمی کردی سیرک بوجد آمدی بلکه سعی

 داشته باشی.تبار 

 ، من کجا سعی کردم که با او ...خانم لهستانی بود، ثانیا  اوناوال   -

د... چه صحبتهائی میدونیبه!... پس ناسیونالیستة طرف را هم به -
 بین شما مراوده شد؟

 ،خودش میگفت پوالنداو ن ناسیونالیته است، ومنظورت هاوال  اگ -
ثانیا  من بعد از فارسی فقط بزبانهای فرانسه و  یعنی لهستان...
، نستندومیدفقط لهستانی و انگلیسی  نوایشعربی مسلطم و 

 نشد. «مراوده»قابل فهم چندانی بقول شما  دیالوگبنابراین 

 ؟میکرد یبرای همین دوستت دیلماج -

ن وایشنخیر، یعنی آقای اقدسی را میفرمائید؟... ؟، عمو اسداهلل -
 نند.ونمیدروسی و هم لهستانی 

 خانم صحبت میکرد. اما ما دیدیدم مثل بلبل با اون -

 به مامورین گفت: و پوزخندی زدیوسفی با شنیدن نام اسداهلل میرزا 
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 ایهچیز دیگه ماجرااقدسی احتماال  آقای ببخشید آقایان در خصوص  -
 ن توضیح خواهم داد.که بعدا  حضورتو

مبهم  هایهاما از چهر را حدس بزنممنظور یوسفی  میتوانستممن 
نداشتند و تنها دراینخصوص ای پیدا بود که هیچ ایده بازجوهر دو 

 :گفتبمن مامور چپی سرشان را بعالمت تائید تکان دادند. 

کنیم...  تلقی خرهؤمرا  روس خانم اونبحث  فعال  ؟... هچی ینمیدو -
قاه به نمایشهای سیرک که قاه تمن خودم چندین بار دیدماما 

 .هجائی برای انکار ندار دیگه... این دیمیخندی

بعضی از هب شاید گاهی لبخندی البتهقاه خندیدم؟... من کجا قاه -
 یدنخند همیزدم... وانگهی مگ هنرمندان سیرک فکاهی هایکار

 ؟قدغنه

 حتی هممنوع، به سوسکه شدن نقشة شوروی کمک کنه هرچیبعله،  -
 .خندیدن

 بود؟شدن  1سوکسه حتماال  ا نعذرمیخوام جسارتا  منظورتو -

 !منهم همین را گفتم آقای محترم -

 مامور سمت راست گفت:

 

 به معنای مقبولیت و موفقیت است. succèsسوکسه: لفظ فرانسوی  1
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با عدم استقبال و سردی مزبور امنیتی بود که سیرک  جدیدستور  -
که از  بودمخصوصا  بر مدعوین واجب  بشه...هرچه تمامتر برگزار 

 .ندموکدا  و عمیقا  خودداری کن ،ابراز هرگونه شوق و هیجانی

 نگفت.بما اما کسی در این مورد چیزی  -

شما  ،، همین آقای یوسفیحفاظت ه... مگ!چطور چیزی نگفتند؟ -
 توجیه نکرد؟ بدرستی را

 یوسفی دخالت کرد:

ابالغیه کتبی بود یا دستورالعمل در قالب  ی که فرمودیدآقایان این -
 اطالع نداشتیم.ما ابدا  شفاهی؟ چون 

 مامور چپی پاسخ داد:

های برای حفاظت، مهر و موم با پاکات ه، ابالغیسفییو له آقاعب -
 .. بنده شخصا  موضوع را تعقیب کردم..هادارات مراسله شد کل

میزش برداشت و به مامور ساواک نشان داد  کناراز یوسفی پاکتی را 
 :پرسیدو 

 این را میفرمائید؟ -

 .شده و موم بله همین، عنایت بفرمائید که مهر -

 خالی بود.که توش هیچی نبود... اما این  -

 من خودم تمام پاکات را مهر و موم کردم. هخالی بود؟... امکان ندار -
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پاکتها بود که از جمع همان سمت چپی از پاکات،  بازجوی منظور
 سمت راستی به چپی گفت:بازجوی . نمودمکسر عربی استفاده 

 ؟گرفتی دبیرخانه ازرا  هاتو ابالغیه -

 !تو نگرفتی همگنه،  -

کنند  1پلیکپیو  ماشینکه  به دبیرخانه بسپارم کاغذ راشد  بنانه من  -
پاکت  دررا از دبیرخانه بگیری و ها اون خودتکه  بود بناو 

 بگذاری.

 خالی هستند. پاکاتتو باید بمن میگفتی که اما  -

 با تعجب گفت: یمامور راست

 را؟ ههم خالی ارسال کردی؟... همه رایعنی تماما   -

از  لذا. ای نکردفائده ،بازجودو آرام کردن هر  براییوسفی  تالش
از جا بلند که  ایفاصلهاز اتاق باشم. در  خارجیقی امن خواست که دق

مامور  مجادله میکردند. همدو مامور هنوز با  ،به در اتاق برسمشوم و 
 :به او گفت کوتاه بیاید  راستی سمت برابرچپی که نمیخواست در 

 خالی هستند. کاتمیگفتی که پا نبم تو بایدگفتم که  -

را به دبیرخانه دادم... تو  کاغذ مبتو گفت کهمرد حسابی، من هآخ -
 را نگاه کنی؟ هاعقلت نرسید داخل پاکت

 
 یر توسط دستگاههای خاصی مانند استنسیلپلیکپی: تکث 1
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تو باید  بعدش اینکهدرست صحبت کن...  ، جلوی سوژهاوال  -
  .ه بودممیگفتی... من کف دستم را که بو نکرد

 !هانکن بازجلوی سوژه ببین دهنم را  ...!!هآخ -

اتاق حفاظت درِزیرا  ،را نشنیدم و ادامة بحث ماز اتاق خارج شد
با این وجود  .درخنه میکنکه کمترین صدا ازش  استطور ساخته شده 

میتوانستم خیلی ضعیف و نامفهوم صدای داد و فریادهای دو مامور را 
ازم  آمد واتاق منتظر ماندم تا اینکه یوسفی  از بشنوم. دقایقی بیرون

 خواست که وارد اتاق بشوم.

همچنان را  غضبآثار لیکن  ،گرفته بودندآرام  نسبتا   دو مامور
سکوت را شکستم و  خودم لحظاتی،پس از . ددیهایشان در چهره میشد

 :عرض کردم

امر  هپس اگ ...!مطلع نبود که کسی هم ...که افتادهه اتفاقی ،آقا -
البته کمی م... بشن مرخص دارید، از حضورتوبا بنده ن ایهدیگ
 .نوفدای سرت کهتلف شد  نهمن و وزارتخو وقت

 گفت: حالت قهر به یوسفی مامور چپی با

 مرخصی بودم.امروز من اصال  ...تحقیق کنمکه بمن چه  ،آقاجون -

 مامور راستی گفت:

 .بسپارندنباید بتو از اول هم حساس را  سائل اینچنینچه بهتر، م -
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 .کسی از تو نظر نخواست -

 د:میانجی شیوسفی 

 هظمالحن خواهش میکنم، تمنا میکنم... الاقل در حضور سوژه وآقای -
 .بگذریماز این ماجرا فعال  بفرمائید... اصال  پیشنهاد میکنم 

مبدل به مجرم  امنیتیام این بود که بتدریج از سوژة نگرانی عمده
 به من گفت: ،یمامور راستشوم.  منیتیا

در مورد اما که شما خبر نداشتی، قبول...  ، فرضا  کنیم، فرض هباش -
 ی؟توضیح مید همیتینگی که اخیرا راه انداختی چ

 !... من میتینگ نداشتم تا حاال!میتینگ؟ -

 مامور چپی گفت:

 !... در حضور مهمانان فرنگیهنطق چند ماه پیش شمنظور -

 ،را میفرمائید... نطق که چه عرض کنم اون ،مداو مخاطراالن بله  -
قرارداد فرهنگی تا  حضور داشتمجا خونه اونسوی وزارتاز فقط 

 و بس. عرض کنمبا فرانسه را تبریک 

 ایراد کرد:راستی دست مامور 

 اغراضی پنهانی درشبود... اما  الظاهر تبریکنطق شما علی -
 میداد. خط خرابکارهاهبشده بود که  یجاساز

 م؟سر در نمیآر ؟... اصال یعنی چه -
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 .محض تداعیبرات بخونمش...  بدهجازه پس ا -

 .بله خواهش میکنم -

یر و ترمیم یتغله از اینجا... عاینجا و اینجا که هیچی... ب ...ب بلهخ -
، بقاء، جاللموجب توسعة ملی،  غلط فرهنگی تفکراتبرخی 

 .گرددترقی مملکت میدرخشش و آرامش و 

 ب؟خ -

متهم به  ،جمله تکهمین  بافعال   شما... !آقای محترم ب بجمالتخ -
 تشویش و ناراحتی مردم شدی. و اقدام برضد امنیت ملی

 اونهچه ایراد و اشکالی ب ه؟... مگهاین دیگر چه اتهامی !؟ییعنی چ -
 ؟هوارد

 مامور چپی گفت:

 مردم از دولت سر اعلی حضرت همایونی وقتینی چیه؟... ومید -
شیوة من از نی میکنند...وجفتک پر ،و امنیت و رفاه دارندآزادی 

... ن را خیلی تحسین میکنمومونیستها خوشم نمیآد، اما یک چیزشک
نند، شوخی هم ه، پوست از سرش میکق بزنطُکسی در شوروی نُ 

 .هن نظم داروندارند... برای همین مملکتش

اونچه باشد که بنده ن، وتمثیلت خیلی معذرت میخوام قربان... اگه -
 نی بود؟ونم بپرسم کجای سخنم مصداق جفتک پرمتصورم، میتو
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و عزل  یر یشما منظورت تغ؟... آقای محترم ما را بچه تصور کردی -
 بود.وزارت محترم فرهنگ  1آقای درخشش

 ؟ چه ربطی به آقای درخشش داشت عرایض بنده -

یعنی  «غلط فرهنگیتفکرات یر و ترمیم برخی یتغ»؟... هربط ندار -
 اتفاقاا  جناب آقای درخشش و ،محترم فرهنگ انتساب غلط وزارت

هم ن وایش شریف به اسمو مستقیما  صراحتا  و جلوتر  نوخودت
 .داشتی اتیاشار

 بنده شدیدا  تکذیب میکنم.؟... هآقا این چه برداشتی -

 مامور راستی، با عجله پرسید:

از منظورت  که هواضح... توسعة ملیگفته بودی، ... این فعال بکنار -
یعنی تشویق به اغتشاش و  ،بود جبهة ملی نوهم «ملیتوسعة »

اون  ....هاصال  اظهر من الشمساین دیگه  هرج ومرج در مملکت...
 2مظفر بقائی، میدان جاللیه یمااسقرائنی از  ،با زیرکی تمام وقت

 .یکرد یو احمد آرامش و گروه ترقیخواهان را جاساز

 ؟هچه ربطی باین اسامی دار ،نقل کردم یک چیزینه آقا من  -

 
 محمد درخشش، وزیر فرهنگ دولت امینی 1
میدان جاللیه: جایی بود از سوی دولت برای برگزاری اعتراضات و تظاهرات آزاد اعالم  2

 شده بود.
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نمیکردی که  را هم الی جمله جاساز کردی اما فکرش شما اسامی را -
 ن کنیم.وما باین راحتی کشفش

 که جاساز کنم؟ اصال  مگه تریاکه -

میکردیم و پول وارد  شتریاک بود که الاقل صادر هبدتر آقا، اگ -
 .میکردیم

 !بله به شوروی -

 با حرف شما ،امنیت ملیحاال هر کجا... به هر صورت، جدای از   -
 .م منافات دارهه ملیاقتصاد 

 ؟استنتاج فرمودیداین را چطور  -

 هفتصد میلیون دالر قرضةآمریکا با تقاضای  چی شد کهبنظرت   -
 بگو... رد؟ایران موافقت نک

 !؟ی بندههمان حرفهابخاطر  ،البدحدس میزنم،  -

 مامور چپی گفت:

اصال  . ..!یجنابعال اضافة اش بعله به خاطر حرفهاییک بخش عمده -
بهم هم  توکیومذاکرات تجاری با  ،همین حرفهابعید نیست سر 

 .هنرس ة مطلوبینتیجهبیا  هبخور

بود که بنده از روی کاغذ برای  ایی اضافهن حرفهاون همومنظورت -
 ؟عرض میکنمهیئت حاضر خوندم... درست 
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... این !ری؟میآذر بدتر از گناه ع. هغیر کاغذ ندارو از روی کاغذ  -
و از عمد موجبات تشویش  کردیریزی طرحاز پیش  ها رااون یعنی

 کردی. مهیاءو تحریک مردم را 

تفهیم میپرسم، یعنی نویسندة پیام، قصدش  محضعذر میخوام  -
 اقدام علیه امنیت ملی بود؟

 ؟ینمیش ملتفتچرا بعله آقای محترم...  -

اطالع عرض  جهتدارم و محفوظ همچنان بنده خوشبختانه کاغذ را  -
شخص وزیر محترم خارجه بودند و دستخط  اشدهنویسن که کنم

کاغذ م و اگه اجازه بدهید بر ست...ادعاهمین  دیمؤن نیز ومبارکش
 .رمبیا نوخدمتترا 

 هم باید به جرمت... .. جعل اسناد دولتی.جعلیهی... دروغ میگ -

 کرد: مداخلهیوسفی 

ن متن نطق پس از امضای ومنظورت اگهاید عرض کنم که اینجا بالبته  -
دستخط مبارک شخص وزارت  اون، استد فرهنگی با فرانسه قراردا

 محترم خارجه است.

 راست با تعجب پرسید:سمت مامور 

های تامل حرف اونکه  هاین نومنظورت ،یعنی آقای یوسفی -
 وزیر بود؟ خود برانگیز، حرفهای

 من پاسخ دادم:
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حضرت آقای  سویاز  نیز مرقومه نوهم چونابدا ...  خیرنه -
شک دارم .. البته وزارت محترم خارجه دیکته شده. وزیر بهنخست

 ....نشـ بخود آقای نخست وزیر هم دیکتهکه 

 چرند میگی... مثال میخواهی ایز گم کنی.... داری هکافی -

باور ندارید مستقیما   ه، اگهن تخت باشو... خیالت!نوخیر قربنه -
شیم... نگران نباشید بنده بوزیر شرفیاب خدمت حضرت نخست

 میتونم ترتیب مالقات حضوری را بدم.

، عین نیموصالح بدن هر زمان والزم نکرده آقای محترم، ما خودم -
 .مالقات میکنیموزیر و حتی باالترش با جناب نخست برق و باد،

 بدفاع از من گفت:یوسفی مجددا  

 .مزبور عینا  از باال صادرشد داریم که نطق وثیقیبله، ما اطالعات  -

به یوسفی نگاه میکردند.  عجب و چشمان کامال گرد،ور با تدو مام
 ای صاف کرد و گفت:یوسفی سینه

 شما آقایان اطالع نداشتید؟ -

 من از فرصت استفاده کردم و گفتم:
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صرف شام بغل  زمان، بودخودم  از ناحیةکه  سخنیتنها راستش  -
 ،بنده جسارتا  عرض کردمو  تعارف کرد 1پوتافو امیدست
طرفداری شرطی که متهم بالبته به... «ترجیح میدمرا چلوخورشت »
تبلیغ و  3آشپزخانه بحثتقبیح و و ترویج کمونیسم  2خروشچف از

 !منشمستراح  و دریپنجمذاکرات نمیدانم 

 مامور سمت راستی به یوسفی گفت:

 چند دقیقه خصوصی صحبت کنیم. هنیاز -

 م شده؟ون تموبا ایش کار شما -

 .هبله، سوژه فعال  بر -

رادر لیلی ، بسامیبمحض رسیدن چشمم به م برگشتم و قبه اتامن 
سعی داشت از طریق من دستش به او  منتظرم نشسته بود.افتاد که 
برسد و قویا  معتقد  در خصوص مذاکرات وام ایران و آمریکااسنادی 

بود که قول و قرارهائی پشت پرده رد و بدل میشوند که هرگز از 
 باطالع عموم نمیرسد:ها طریق رادیو و روزنامه

 
 غذائی فرانسوی Pot-au-feuپوتافو:  1
 نیکیتا خروشچف: رهبر وقت اتحاد جماهیر شوروی 2
فرهنگی بود میان آمریکا و شوروی که آمریکا با  پروگرامهایآشپزخانه: مجموعة  بحث 3

موفقیت توانست برتری کشورش از لحاظ رفاهی و فراوانی نعمت را برخ مردم شوروی بکشد. 
 به آن مناظرة آشپزخانه نیز گفته میشود.
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ی ولی تو برای چ ،سامیمن واقعا  دسترسی به این اسناد ندارم  -
 ی؟میخوا

برای کتابم... بتو گفته بودم در حال تالیف کتابی هستم بنام  -
 ر خاور میانه.ردپای استعمار انگلستان د

 آخر مذاکرات با آمریکا چه دخلی بانگلیس دارد؟ -

که هستند؟... خوبه  گلیس یکینی که آمریکا و انوتو واقعا  نمید -
 در وزارت خارجه کار میکنی؟

اسنادی  ه، من امروز باندازه کافی درد سر کشیدم... اگسامیببین  -
 که نیست، ،دست من امانت بود وجود داشت و گیمحرمانباین 

 باز هم نباید در اختیارت میگذاشتم.

 از کوره دررفت و گفت: سامی

انگلیس، که اینطوری برای  هیعنی وطنت برات هیچ ارزشی ندار -
 ها اربابتند؟... اونخوش خدمتی میکنی؟ ،و مزوّر پیر گرگ اون

انگار که اتاقم باز و یوسفی وارد شد.  پیش از آنکه پاسخی بدهم درِ
جان ، از ترس نزدیک بود کهبرق مرا گرفته باشد، تمام بدنم لرزید. 

گفت  سامیه چیزی کیوسفی  آفرین تسلیم کنم و نمیدانستم کهبجان
ام را حفظ سعی کردم که خونسردیعلیهذا  !را شنیده است یا خیر؟

 کنم. یوسفی گفت:

 ارباب رجوع داری؟ -
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 در خدمتم. ،خیر یعنی بلی اما -

 بیا بیرون یک دقیقه -

. کمی از در اتاق با ترس و لرز همراه یوسفی از اتاق خارج شدم
 فاصله گرفتیم. یوسفی گفت:

 ؟هماجرا چی -

ای چشمانم سیاهی رفت. احساس کردم که نمیتوانم چیزی لحظه
 پاسخ دادم: ،باقیمانده توانبگویم. با تمام 

 راستش بندهم. ون توضیح میدبخدا آقای یوسفی، خدمتت زیهیچ چ -
 ...در هیچ مباشرتی هیچ

 :میان کالمم آمدیوسفی 

 ی؟سبز میش اطالعات و ساواکسر راه چرا اینقدر  -

 فرمودید؟ یببخشید چ -

 افتی؟چکار کردی که اینهمه گیر ساواک می -

 کشیدم. پاسخ دادم: گیآسودب ینفس

تماما  تا امروز که ن شاهدید وآقای یوسفی، خودت یهیچمطلقا   -
 سوءتفاهم بوده.

 ... چرا فقط بسر تو میآد؟پس چرا فقط تو؟ -

 .هاقبالینم بخدا، شاید از بدونمید -
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شنائی، قوم و آ... هشاید هم کسی در سازمان با تو دشمنی دار -
... کسی که خودش در ؟هن تیره باشوخویشی نداری که روابطت

 ساواک آشنا داره؟

خاطرم نیست که در میان  ، یعنیاطالع دارم، خیرواهلل تا جایی که  -
با یکی از پسر ... هکسی امنیتی باش ،قوم و خویشهای زن سابقم
 نه ساواک. هکارمند دارائی نیز م اما اوردائیهام یک مشکل قدیمی دا

هیچ بعید نبود که .. جان مراقب خودت باش.در هر صورت پسر -
 ی.اعزام بمرکز بش

طوری که صدایم از بیرون اتاق شنیده نشود به باتاقم برگشتم و 
 گفتم: سامی

، این آقائی که االن آمده بود، سرپرست حفاظت اداره سامیببین  -
ی درست ی خودت و خودماست. یعنی ساواک... خطری که برا

را نشنیده  صداتواقعا   هرد شد تازه اگ نوکردی االن از بیخ گوشم
خارج از محل کارم را  و بحثها ... خواهش میکنم این حرفهاهباش

 .مطرح کن

... میکنیکمکی نکه  نستممیدو ولب... از ابسیار خب، بسیار خ -
 ..شهامت میخواد. د...مرد میخوا اینکارها

 و ادامه داد: رخاستاز جایش ب او

 .میخواد و البته لیاقت -
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 .کرداما فائده نو با ناراحتی رفت. خواستم برایش توضیح بدهم 
گاهی با خودم فکر میکنم که شاید اگر در دارالمجنانین زندگی میکردم، 

 .معاشرت داشتم اشخاصی عاقلتر و سالمتربا 
 

مشکالتی  در خصوصحرفی که یوسفی بمن زد، باعث شد که بیشتر 
که در این چندسال با مامورین اطالعاتی داشتم. آن شب تا نگران شوم 

غذی نوشتم رسید را روی کا بخاطرمصبح خوابم نبرد، اسم هر کسی که 
 یهیچ سرنخ و ارتباط کردم. و بررسی شان فکرو سپس در مورد تک تک

میان آن اسامی با سازمان اطالعات و امنیت کشور پیدا نکردم بجز 
ای با من نداشت اما ظاهرا  یکی از اقوام کینه دشمنی وخان که دوستعلی

دورش در ساواک بود و همچنین پوری که بعید بود دوست و آشنایی 
در ساواک داشته باشد ولیکن بحد کافی انگیزه برای ضربه زدن بمن 

 داشت. 

بدیدنش رفتم. ابتدا  سامیفکری بسرم زد، به بهانة دلجویی از 
زود آرام شد و حتی قسمتهائی اما  کردو اوقات تلخی اندکی غرولند 

از کتابی که در حال نگارشش بود را برایم خواند. من دربارة مشکلی 
 متعجب شد: نیز که اخیرا  داشتم با او صحبت کردم که بسیار

 سرهائی را داشتی.درد همچهمشابه هست دو سه سال پیش،  مخاطر -

ا  شبیه این ... دقیقسامی، م مقصر نبودمر هیچکدوکه د بعله و جالبه -
کودن مامور و کارآگاه  تایکی دو هر دفعه ...فیلمهای کمدی شده



266 

سر  چند اتهام واهیبا  ند،هست فکر میکنند خیلی زبلکه 
 .هم دیگ... واقعا خسته شد!میرسند

مرحوم بابام با انگلیسا مبارزات من و  چوبداری االن تو  ،نمومید -
 ایستادگی شجاع،یک مبارز  کمال، ه... اما یادت باشخوریرا می
 .هیخستگ مقابلدر

 !سامیمن که مبارز نیستم  -

باید مبارزه کنی... گاهی کوتاه اومدن باعث جریتر شدن دشمن  -
که تنها سالح ما خاطرت نیست؟... با اون را ... نبرد جاجرودمیشه
تا دندان مسلح بودند را بعقب  که انگلیساچطور سنگ بود، قلوه

پیوستند؟... چون برای آزادی ... چطور مردم بما ندیم؟ور
 میجنگیدیم.

در نداشت تردیدی  جان ناپلئوننیز همانند دائی سامیحتم داشتم 
واقعیت آنچه که میگفت. احساس تاسف عمیقی نسبت به آن جوان 

بگذراند.  دلخونو  مشقتبود عمری را در  انگار تقدیرپیدا کردم که 
بودم را فراموش  رفته سامیعلت اصلی آنکه بدیدن  ،با آن وجود
 نکرده بودم:

را پیدا  هبا من دشمنی دار واک، من اول باید کسی که در ساسامی -
 کنم. که بعدش بتونم با او مبارزه کنم.

آب  یسنیستی؟... این مشکل از کاخ ملکة انگل توی باغتو چرا  -
 میگردی؟ یدر ساواک دنبال چتو ... باکینگهام، از همیخور
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پدرت با این حرفها بکجا جان، بس کن،  سامیآمدم که بگویم 
بنتیجه نخواهم رسید. لذا  اما سریعا  متوجه شدم که اینطوری رسید،
 :گفتم

در ساواک از انگلیس  ن شخصی کهونم... اما اگه او، میدسامینم ومید -
، الی بدم، چون از ایادی انگلیسهرا پیدا کنم و گوشمدستور میگیره 

 م.ضربه زد هابه انگلیس اصلپس در

 هایش را باال انداخت و گفت:کمی فکر کرد و سپس شانه سامی

که باتوجه به  اک ندارم... شاید پوری داشته باشهمن کسی را در ساو -
 .هبکن بتو بعید میدانم کمکی ،تونقدیم اوضاع و احوال اون

 ؟هگفتی شاید پوری کسی را در ساواک داشته باش -

... وقتی االن کارمند ساواکه 1اشیکی از دوستان دوران اجباری -
، با کمکهای او بود که یک ماه دوختند پاپوشبرای خودم در ارتش 

 بیشتر حبس نکشیدم وگرنه هنوز گیر بودم.

که خیلی  هعجب!... پس پوری در ساواک یک گردن کلفتی دار -
 کارها ازش ساخته است.

تازه  یه چیزی باو بگاگ هات را با تیر میزنبعله اما چون پوری سایه -
 .هدردسر و گرفتاری جدیدی هم برات درست کن هممکن

 
 اجباری: سربازی 1
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مجبور بودم بهر نحوی که شده بود، مشخصات دوست پوری را که 
 بیرون بکشم. سامیاحتماال  دردسرهای اخیر نیز کار او بود را از 

اون لطف کنی و اسم و مشخصات  به پوری چیزی نمیگم اما اگه ،نه -
م... ای باو وصل بشریق دیگهشخص را بمن بدی شاید بتونم از ط

اعتمادیه که مشکل تو را حل میکنه شاید قابلوقتی اینقدر آدم 
 .هدر این مورد بمن هم کمک کن بتونه

ه کسی بفهم اگهبشرطی که از من نشنیده بگیری...اما  ،ببسیار خ -
 نه من و نه تو. هی دیگکه از من گرفت

اتفاقا  من میخواستم ازت بخوام که موضوع بین  هخیالت راحت باش -
 .هنون بموخودم

به دیدن اسداهلل میرزا رفتم و هر چه میدانستم را با او  سامیپس از 
 و با خونسردی گفت: اعتنای چندانی نکرداما در میان گذاشتم. 

 .ههم دلش خوش باش شتر اونچیز مهمی نیست... بگذار  -

بمن ثابت  ه... یعنی اگهکار پوری باش واقعا  هاگاما عمو اسداهلل...  -
کاری به کارش ندارم انگار  .. هر چی، ایندفعه اصال کوتاه نمیآم.بشه
 میشه. پرروترکه 
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انگار تو تا حاال همچه بره هم نبودی... مومنت، واقعا  مومنت...  -
یادت رفته چند سال پیش با لگد زدی آنجای آن مادرمرده را 

 ؟هدستت را ببوساالن ؟... توقع داری کردی 1شاندولی

زمان بچه بودم... با اینکارش  ه من اوندارم که بفهم انتظارنه اما  -
 .همشکالت بسیار بزرگی برام درست کن هممکن

که  همومنت، مملکت گرفتاریها و نگرانیهای مهمتر از تو هم دار -
... باالخره دیر یا زود مجبورند دست از سرت هد رسیدگی کنخواب
 دارند.بر

مشخصات  وحاال که اسم ن خواهش کنم وکه ازتمدم اون وتمن پیش -
، دوست دارید سراغ آدم با نفوذی در ساواک ، اگهنیمومیدطرف را 
 .ونهسر جاش بنش پوری را

م میدراستش باباجان، من کسی را در ساواک ندارم اما از طرقی فه -
دو  ریش میآد و حداقل یکیطکه همین روزها حکم ماموریتت به ا

 .هسالی در دسترس اینها نیستی... بعدش هم خدا بزرگ

نیستم... اما عمو اسداهلل، من واقعا  االن در موقعیت ماموریت خارجه  -
 .هکه نیاز به مراقبت دار وانگهی مادرم در سن و سالیه

 

 شاندولی: یک طرف سنگین، یک طرف سبک 1
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... ر ماشااهلل از من و تو سرحالترهمومنت، مادرت که ماشااهلل هزا -
... هجاست و مراقب مادرتز اونکه همینطوریش هر رو هم نرگس

 !بازی درنیارننهاینقدر با این سن و سالت بچه

 

مرا  آن کشوراقامت در ریش اعزام شدم. طبه ا 1340من اواخر سال 
غم همیشه  انگار محکومم کهانگیز کرده بود. بیش از پیش دلتنگ روح

 و روح انگیز، آزارم بدهد.پاریس و یاد و خاطرات در خارج غربت 

ی از حبیب خداحافظی تلفنروزهای آخری که در ایران بودم، و 
ریش یادش افتاده است که عموی طمیکردم، گفت که با شنیدن اسم ا

 انگیز در وین زندگی میکند:روح

 ایانگیز ازم خواهش کرد که جعبهاالن یادم افتاد، یک روز روح   -
کی از آدرس را گوشة ی هیادم ریش برای عموش پست کنم.طرا به ا

پیدا  هام یادداشت کردم... باید بین کتابهام بگردم اگکتابهای درسی
 کردم برات میفرستم.

من همان موقع با خواهش و التماس حبیب را مجبور کردم تمام 
و رو کند و سرانجام آدرس عموی یش را ورق به ورق زیر کتابها
متوجه  ،هپس از مراجعداد. اما در وین، انگیز را پیدا کرد و بمن روح

خبری  ،هاهمسایهاند و هیچکدام از رفته ست کهسالهامتاسفانه شدم که 
  نداشتند.را انگیز روحاقوام از نشانی جدید 
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 نهم، دروغ چرا؟فصل 

سر میبردم و ریش بطمن همچنان در ماموریت ا بود 1341سال 
 تقاضای خارجه، اسداهلل میرزا نیز رسما  اندکی پس از تغییر وزیر

دلیلش این است که میخواهم ماندة ». خودش میگفت: بازنشستگی کرد
مشغول  گردش تفرج و تفنن و بهرا بدون نگرانی و با آرامش عمرم 
درخواست بازنشستگی یکسال طول کشید تا با  بیش ازهر چند « شوم

بی میلی در وزارت خارجه مانده بود تا زمان  و بااو موافقت شود 
هائی که برای دوران بازنشستگی خودش هاش برسد و نقشرهائی

داشت را عملی کند. در این میان برای انجام ماموریتی چند ماهه به 
م و ازش خواهش کردم زد تلفنبه اسداهلل میرزا من  پاریس اعزام شد.

 انگیز در پاریس برایم بگیرد.اگر میتواند ردی از روح

 عمو اسداهلل... شما این لطف را در حقم میکنید؟ -

 .نم کاری کنمتوب که هبعید م امانه اینکه نخوا راستش -
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م خیلی برا ...انگیز را پیدا کنمباید روحعمو اسداهلل... من  ولی -
شما تنها امیدم  رم...ونم به چه کسی روی بیانمید ه... دیگهحیاتی

 هستید.

شرلوک هولمز اشتباه گرفتی... پسرجان با مومنت... تو انگار مرا  -
 که نیست 1آبادقاسم پاریس بودی...سالها در که خودت  خوبه
 تنومنزلش را نشسردر  اهالی ،یبگیر که کسی راهر سراغ 
 بدهند.

 ...هآخ -

 نم بکنم.ببینم چکار میتو اشدب -

 .ندازیدانستم روم را زمین نمیزنده باد عمو اسداهلل... میدو -

 . اگهیبمن بدهکار میشفوالدی  آهنی و عصاء کفشالبته یک   -
 گردم.بعزیزت  2آلبرتین دنبالبخوام 

 جبران میکنم. ن را حتما وعمو اسداهلل... من لطفت مرسی -

 ی که نشده.طقحپیله کردی؟...  دخترحاال تو چرا باین  -

 م.تون توضیح میدن کامل براوعمو اسداهلل، هر وقتی دیدمت -

 

 روستاهای قدیم که اکنون جزئی از نارمک تهران محسوب میشود.یکی از  1
 اشاره به شخصیت داستان در جستجوی آلبرتین 2
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بود که سرانجام  1341سال  تیرماهپس از یک ماه یعنی بگمانم 
خیلی ضعیف بود  تلفن، صدای اسداهلل میرزا از پشت شدسرنخی پیدا 

تاحدیکه  یمو او نیز صدای مرا بوضوح نمیشنید. برای همین مجبور بود
 :یمبلند صحبت کن یممیتوان

 مژده بده که باالخره ردی از عشقت پیدا شد. -

؟... چطور پیدا هخوش خبر باشید عمو اسداهلل... ماجرا چی -
 ؟هچطورکردید؟... حالش 

 ... رفته.ه.. مهلت بده... او در پاریس زندگی نمیکنمونت. -

 ؟رفته ؟... کجا؟... کی رفته -

م... بعد از کلی جستجو و روانداختن به اگه صبر داشته باشی میگ -
... سرانجام یة قدیمخاکخورد 1های... از الی دوسیهاوناین و 

سال پیش از پاریس  هشت نه ،انگیز عزیزتمعلوم شد که روح
 .هرگز مراجعتی بفرانسه نداشته ل خارج شده وبمقصد بروکس

 ؟هبروکسل؟... بلژیک؟... یعنی االن در بروکسل زندگی میکن -

فرانسه  1953دقیقا نوزدهم ژوئیه سال سال پیش...  نههشتگفتم  -
یا  هندورا بمقصد بروکسل ترک کرد... اینکه بعدش در بلژیک م

 .خبر ندارم را دیگه هرفتای جای دیگه

 راهی برای فهمیدنش نیست؟یعنی هیچ  -

 
 دوسیه: پرونده 1
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پادشاه بلژیک بپرسم...  بودوئننم از راه که همیشه هست... میتو  -
است فردا یک چای و بن ،...اتفاقا دعوتم کردههبچه خیلی خوبی

 نی با هم بزنیم.وقلی

نید نید کسی را در بروکسل پیدا کعمو اسداهلل... جدی شما نمیتو -
 ؟تا ازش خبری دراینباره بگیره

 . باین سادگیها نیست.واهلل .. -

 چرا؟... شما که اینهمه دوست و آشنا دارید. هآخ -

پسرجان... من تا همینجاش هم کلی از اعتبارم را بخاطر پیدا کردن  -
موقع یک  نونستی همانشگاهی سابقت خرج کردم... نمیتوهمد

سانفرانسیسکوی ناقابل ببریش که االن اینهمه من و خودت را 
 بدردسر نیندازی؟ 

  میرزا کمی سکوت کرد و ادامه داد:اسداهلل

نگیر... صبر کن ببینم چکار میتونم  حاال خیلی سختمومنت،  -
به تهران م چون هیچ بعید نیست همین روزها بکنم... اما قول نمید

 .برگردم

اسداهلل میرزا به تهران بازگشت و من هم نتوانستم کسی را پیدا کنم 
یکسال از اقامت من در  .دانگیز در بروکسل بگیرتا نشانی از روح

ایران منصوب شدم و بندرت  سفارتریش میگذشت و بمعاونت طا
نیز  خوشایندیو متاسفانه آنسال اخبار  میتوانستم سری به تهران بزنم
ة زلزل ،تربدو از همه  طوفان سیل و ازاز ایران نمیرسید. خبرهایی 
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در ایران  ای با آن شدتچنان زلزلزه گفته میشد بوئین زهرا بود که
ریش برای کمک به قربانیان زلزله طبیسابقه بود. ما نیز با مقامات ا

 .وارد مذاکره شدیم


به تهران وین از  پیش آمد وبود که فرصتی  1345ماه  اواخر تیر
برای گردش و دیدن  بسرم زد که نگذشته بودروز هنوز چند  رفتم.

از دیدنم اظهار  یدائبعد از سالها جحبیب بروم.  حبیب به شهر اراک
شوق و ذوق فراوانی کرد. لباس پوشیده بود که از خانه بیرون برود. 
گفت که منزل یکی از دوستانش مهمان است و چون مجلس پرجمعیتی 

 است میتواند مرا هم همراه ببرد.

شدیم که یکطرف آن روی بیرون از شهر  یوارد باغ بسیار زیبائ
دیگری ارکستر فرنگی  ةدر گوشچمن بساط ارکستر ایرانی پهن بود و 

مهمانان شاید در حدود صد و پنجاه  ةمیزد و جوانها میرقصیدند. عد
نفر بود. مهمانی به مناسبت خداحافظی و باصطالح گودبای پارتی 

رفت. مجلس بسیار پسر خانواده بود که برای تحصیل به آمریکا می
مهربان مهماندوستی بودند. تمام مدت  ةپرشور و گرمی بود و خانواد

 چند نفر دور و بر من میگشتند که غریبی نکنم.

 ولیانگیز را تا بروکسل بگیرم م رد روحمن تونستحبیب...  -
 .هنم کجای بروکسل زندگی میکنونمید

 ؟یمیگبروکسل؟... چرا بروکسل؟... از کجا  -
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ترک پاریس را بمقصد بروکسل  پیش سالچند از طرقی فهمیدم که  -
 کرده.

ای از جهان دیگه یا بنقطه ؟پاریس از کجا مطمئنی که برنگشته -
یا حتی  شیراز یا تبریز یا مثال در تهراندر  اصال   ممکنه؟... نرفته
 !باشه اراک

... هانگیز االن در بروکسل زندگی میکنبیا و فرض کنیم که روح -
 بنظرت تا االن ازدواج کرده؟

اش نیز نمایان شده بود، در چهرهحبیب که اثرات نوشیدن ویسکی 
 گفت: ،در حالی که از جایش بلند میشد

زمان که دخترک را از خودت اون چه عرض کنم؟... نه به واهلل  -
 ...هانگار وقت شامندی و نه حاال که اینهمه باو فکر میکنی... ور

 .مشکل هاضمه نگرفتمیم تا پاشو بر

من نزدیک استخر روی نیمکتی که کنار یک آالچیق  ،بعد از شام
کشیدم. زیر بزرگ نسترن قرار داشت نشسته بودم و سیگارم را می

ای از مهمانها نشسته بودند و یک تار زن که استاد صدایش آالچیق عده
زد. ناگهان یکی از مهمانان زیر کردند برای آنها قطعاتی میمی

 د:آالچیق بلند شد و در جهتی صدا ز

 آقای ساالر یک دقیقه هم به ما برسید. -
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بینی پیر مرد موقری که سبیل بزرگ سفیدی داشت و عینک ذره
قطوری بچشم زده بود وارد آالچیق شد. تمام مهمانها جلو چایش بلند 

 شدند. تار زن هم تعظیمی به او کرد.

 بطرف من آمد: حبیبدر این موقع 

 برک کردی، یک گوشه نشستی؟نباز ق -

 نشینم.ه شدم، با اجازه یک دقیقه مینه خست -

 پس بگذار گیالست را پر کنم. -

 ؟هکی هی که سبیل سفید دارمرسی... ببینم، این آقائ -

 به، تو آقای ساالر را ندیده بودی؟... آقای ساالر صاحبخانه است. -

 هاست.؟ مثل اینکه از گردن کلفتهشغل و کارش چی -

میگویند در تهران مقدار ، اینطوری که همالک هکنواهلل کاری که نمی -
ن بوده بعد به وخیلی زیادی زمین داشته که وقتی خریده بیاب

متری هزار و دو هزار تومان رسیده... خالصه ظرف چند سال 
یم باو معرفیت کنم... ه بیا برمیلیونر شده... ولی آدم خیلی خوبی

نی، از ومید ه... آخهحتما ازش خوشت میاد. خاطرات زیادی دار
 .هواهان بوده... سالها با انگلیسا جنگ کردمشروطه خ

 با انگلیسا؟ -

یم ند... بیا برنش را کردوبله، گویا انگلیسا هم چندین بار قصد ج -
 معرفیت کنم.

 نه مرسی... االن دارند صحبت میکنند. باشد بعد. -
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آقای ساالر عصای خود را بکناری گذاشت و نشست رو به تار زن 
 کرد:

 نمیزنید؟ هقدم ما شور بود؟ چرا دیگ -

 االن با کمال افتخار، یک کمی خسته شدم. -

 ای کرد و گفت:پیر مرد خنده

 ...شنزنند و خسته میجوانهای امروزی را میبینید؟ یک پنجه می -

درباره سوابق مشروطه خواهی و جنگ با انگلیسا  حبیبتذکر 
ای آقای ساالر بگوشم آشناتر بنظرم رسید که صد گوشهای مرا تیز کرد.

رچه باید توضیح بدهم که این آقای ساالر با آن جناب ساالر آمد. اگ
که یازده سال پیش همراه با اسداهلل میرزا در کافة نادری مالقات کردم 

 پیرمرد ادامه داد:یکی نیستند. 

دونم د... گرماگرم جنگ کازرون بود... نمیآیادش بخیر خاطر می -
محاصره کرده  م یا نه. انگلیسا ما را از یک طرفشاید براتون گفت

ن بود با تقریبا هزار خدادادخان یاغی هم که نوکر خودشو بودند...
ای نیست غیر از اینکه ... من دیدم هیچ چارههسوار از یکطرف دیگ

خداداد خان را با گلوله بزنم... یک کاله پوست داشتم سر چوب 
کردم. خدادادخان سرش را از پشت سنگ آورد باال... موالی متقیان 

نشانه رفتم... خدا بیامرزدش یک د کردم و وسط پیشانیش را را یا
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داشتم که بعدها وقتی انگلیسا موقع جنگ قشون فرستادند  1بینیتأ
از ترس سکته کرد و مرحوم شد... چی داشتم میگفتم... بعله  ،ایران

حاال خدادادخان وقتی تیر خورد چطور قشونش پراکنده شدند و ما 
چطور به انگلیسا حمله کردیم بماند... ولی صحبت ساز بود... یک 
دوستعلی خانی داشتیم که کمانچه خوب میزد... باور کنید آقا، از 

آفتاب آمد باال... چند تا از انگلیسا که  غروب کمانچه زد تا دوباره
نده بود... مرتب ون از تعجب باز مون کرده بودیم دهنشواسیرش

 به انگلیسی میگفتند آفرین، مرحبا، دست مریزاد...

در این موقع دختر صاحبخانه سری به آالچیق کشید و با خنده 
 گفت:

رید پاپا شما هم وقت برای خاطره تعریف کردن پیدا کردید بگذا -
 مهمانها یک کمی تفریح کنند.

مردها همه با هم اعتراض کردند و با تعارف و تملق زیاد ثابت 
شنوند و زنها از طرف دیگری ترین حکایت را میکردند که شیرین
 دلبری کردند:

 ماشااهلل چه تو دهن گرمی دارند آقای ساالر. -

 

 سربازتأبین:  1
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دختر صدا و آدم را تقریبا شناخته بودم ولی هنوز مطمئن نبودم. 
 ناگهان خود را روی زانوهای پدرش انداخت و با خنده گفت:

 انگلیسی بلدید؟ ها، شما مگپاپاصال  -

 واهلل دروغ چرا؟ تا قبر آآ... -

خواست آقای ساالر ناگهان ساکت شد مثل اینکه این کلمات را نمی
 ةبگوید. ولی از دهنش پریده بود نگاهی به اطراف خود کرد و دنبال

 صحبت را گرفت.

 با یک گیالس ویسکی بطرف من آمد گفت: حبیبر این موقع د

دی بیا های آقای ساالر را گوش میخیلی با عالقه داری صحبت -
 ن کنم.تویم آشنابر

خوام با آقای با اینکه واقعا از ته دل آرزو دارم ولی االن نمی -
 م. انشااهلل بعد.ساالر روبرو بش

گویم مشقاسم برای ی که آقای ساالر یا بهتر بمیخواستم دنیائن
همان  در قدیم. او کنمخراب به ماجرا،  ورودبا را خودش ساخته بود 

نگذاشت و اکنون در مقام  کمدر حقم لطف و توجه  از، سرایداریلباس 
 که دانستمنکه اهم لذا بنظر میرسد ومردمدار  و نیک انسانی ،یاالرس

آقای ساالر اگرچه بعید میدانستم . داشت تیاکف ، برایمسالمت است
 و بعدا  نیزنزدیکش نشدم  با اینحال،ام بشناسد بتواند مرا از چهره

 .شببینمداد که فرصتی دست ن
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 شدم. ریشطاعازم مجددا  حضورم در تهران به سه هفته نکشید که 
خودش و گاهی نامه در ارتباط بودم. او  تلفنبا اسداهلل میرزا از طریق 

اش از بیکاری چون حوصله کرده بود ورا از وزارت خارجه بازنشسته 
 که و در مواقعی ی یکی از اقوام شریک شددارالترجمهدر سر میرفت، 

و احتماال  به  میشددارالترجمه گرم  هنبود، سرش بسیر و سیاحت در 
 خانمهائی که بآنجا رفت و آمد داشتند.

روزی در خیابانهای وین، چشمم به دختر خانمی افتاد که بنظرم 
در آنکارا افتادم و  اصابت اتومبیل ةحادثیاد روح انگیز باشد. رسید 

رو به روش که رسیدم خوب اما اینبار خیلی با احتیاط قدم برداشتم. 
میزد، با بطور عجیبی دقت کردم، انگار که خودش بود، قلبم 

 نگرانیبا با تعجب و البته کمی هم او و هیجان سالم کردم.  سرخوشی
ه در تمام عمرش مرا هرگز ندیده باشد. بیشتر دقت کمرا نگاه کرد. طوری

ظاهر دختر  چون ،باشد اوانگیز بود اما نمیتوانست ، خود روحمکرد
 اصلی بیش از هجده یا نوزده ساله نمینمود در حالی که روح انگیز

. بله اشتباه کردم. آن دختر میشدطبق محاسباتم قریب چهل سالش 
انگیز بیست سال پیش بود و مجبور شدم با بدلی تمام عیار از روح

عذرخواهی کنم و توضیح بدهم میدانستم، همان اندک زبان آلمانی که 
 اشتباه گرفتم. ،که او را با شخصی دیگر

به  1348در سال سرانجام وین بطول انجامید و  م سالها درتاقام
 .ژنو منتقل شدم
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هفته در  دو بیش ازبود که فرصت کردم  1348سال اواخر آبان 
 تفریحی خوشبختانه اسداهلل میرزا نیز بتازگی از سفر. مانمتهران ب

بمحض بیست روزة خود از آمریکا بازگشته بود و میتوانستم ببینمش. 
در دفتر دارالترجمه  . اورفتم دیدنشاستراحتی مختصر به رسیدن و 

و مرا ندید و  بود ی جوان و زیبارودر حال شعف از مصاحبت با خانم
در همان حوالی چرخی که مزاحمش نشدم و رفتم آن لحظه من نیز 

بزنم و پس از حدود نیم ساعت که برگشتم، خوشبختانه سرش خلوت 
در حالی که شاید شصت و چند سال از عمرش میگذشت  شده بود. او

  و از دیدن من بسیار خوشحال شد. اما بیش از پنجاه ساله نمینمود

، ازش ی که خودش آوردوشیدن چایبعد از سالم و تعارفات و ن
 پرسیدم:

 عمو اسداهلل؟ دارالترجمه چطورهاوضاع  -

 .بدک نیستهم اما کار و بارش ، که سر گرم باشم هبیشتر برای این -

 ن خوش گذشت؟وراستی سفر اخیرت -

اذیت کننده داشت اما در کل بد  کمی باد هرچندهوای معتدل،  -
شده، سانفرانسیسکو را که الواقع قصد داشتم یکبار هم  فی نبود...

 از نزدیک ببینم.

 ؟دیعنی تا حاال سانفرانسیسکو نرفته بودی -

 !هنوهممنظورت  هاگ ، البتهماهرفت مکررمومنت، سانفرانسیسکو که  -

 ؟رفتید نودیدنشبه از قمر و آسپیران چه خبر؟... اصال   -
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بعله، به قمر هم سری زدم و پدرسوخته انگلیسی یاد گرفته عین  -
 هکه برگرد م میخواستم به شوهرش رجبعلی بگاتفاقا ... !بلبل

 است در ایران کوپن تریاک توزیع کنند.مخصوصا  حاال که بن

 اسداهلل میرزا سیگارش را روشن کرد و گفت:

جا خوش اون که حسابی  هخب بابا جان، تعریف کن... معلوم -
 که کمتر یادی از ما میکنی. همیگذر

و این حرفهاست وگرنه دلم برای نه عمو اسداهلل... بحث گرفتاری  -
 . شدهتنگ دم و بیشتر شما را میدیدم، دورانی که اینجا بو اون

 ؟هنجا چطوراواوضاع  -

بیشتر اذیتم  ،ایام اونو یاد  همرا یاد پاریس میاندازگاهی ژنو  -
چندان بمن  مخصوصا  ژنو وانگهی آب و هوای اروپا... همیکن

 .سازگار نیست

 همون نمونةانگار ... تو هم !مطلوبیاون مومنت، آب و هوا به  -
 خوردمیعطرفروشان به هم خوش بازار  از بویکه حالش  1یدباغ

 .کردمیو غش 

 
دباغ معروف: اشاره با داستان مولوی و دباغی که در بازار عطرفورشان حالش از بوی عطر  1

 .مدبه هوش آ سگ بوی سرگینبا و  و از هوش رفت بد شد
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همه را در طول  ،. گرما، سرما، اعتدالهتهران فصولش کامل، هآخ -
ه، ماه معتدل جا چنداون داریم...  اندازة مساوی و هموزنبهسال 

 د.من خوشم نمیآحال ... علی ایهنوخبندولی مابقی سال ی

آرزوی همچه ... هاتفاقا  یکی را اینجا داریم نقطة مقابل خودت -
خوب شد چه ... مومنت، دارد که نگو و نپرسدر سرش  ستانفرنگ

ن که وبود؟... هم یچه خبر؟... اسمش چ هدختر اوناز مد، یادم او
 .در پاریس میشناختی

را چند سال  اخبارید...هیچ خبری نشده... آخرین روح انگیز را میگ -
ن شنیدم که به بروکسل رفته. هرچند کوره امیدی وپیش از خودت

 شاید خیلی اتفاقی به هم برسیم.که  هست

 مثال چطور به هم برسید؟ -

نی، دکانی، بو... مثال در خیاهنم عمواسداهلل... اتفاقی دیگونمید -
 یم.بشمطب دکتری، اتوبوسی باالخره با هم رو در رو 

شریف و های خیلی یکی از بچه... اما خوش خیال هم که هستی -
که در  هنم که دوستی صمیمی داراینجا، از قراری میدو اعتمادقابل

 .هبلژیک زندگی میکن

 ناگهان اسداهلل میرزا صدا کرد:

 !یک دقیقه بیا اینجا باباجاناسی جان، جان، یسا -
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جلو آمد و  ایو برازندهو قد بلند و مودب  خوشقیافه مرد جوان
، . بعد از انجام سالم و تعارفاتما را به هم معرفی کرد ،اسداهلل میرزا
 گفت: اسداهلل میرزا

؟ کجای هصمیمی در بلژیک داری، درست رفیقجان تو یک اسی -
 ؟... بروکسل؟هبلژیک زندگی میکن

 هبله آقای اقدسی، یکی از دوستان و همشاگردیهای زمان دبیرستان -
 که زمانی در بروکسل زندگی میکرد.

 !ات ماضی بودمومنت، زندگی میکرد؟... فعل جمله -

 که به ژنو نقل مکان کرده. هبله قربان، چون مدتی -

ن هم فعال  در ژنو واتفاقا  این دوستمچه تصادف جالبی... ... !عجب -
الواقع خواهشی داشت که با توجه به چیزی که .. فی.هزندگی میکن

 .هاش چشمپوشی کنباید از خواسته، یاالن گفت

م که بفرمائید. من با ه، خوشحال میشکاری الزم ههر تقدیر اگبه -
 .هاز ژنو موضوع را دنبال کن هنشاید بتو دوستم صحبت میکنم

 :پاسخ دادممن 

. ثانیا  اینکه هآقا اسی، اوال  اسباب زحمت فراوان میش مرسی نه -
واقعا  ... اما رهامکانپذیبروکسل خود از فقط که  هموضوع طوری

 .ممنون
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کاغذ از روی میزش برداشت و به اسی  ةاسداهلل میرزا چند برگ
 گفت:

ن خانم خوشگله وهممدی، اینها را بگیر... اوپس حاال که تا اینجا  -
 و این چیزهاست. دواهراجع بآورده و میگفت که 

 انداخت و گفت:نگاه  کاغذهابه  ایچند لحظهمرد جوان یا اسی 

 نوشته. مسمومیت آرسنیکبر  1دیمرکاپرول اثرله، در مورد ب -

را خانم خوشگله که  اش کن...برو و با دقت ترجمههپس کار خودت -
از  ایزیبنده.. خدا را چه دیدی، شاید همسفر .نیواز خودت نرنج

 مد.اوآب در

 مودبانه گفت: اما با تبسمیاش از خجالت سرخ شد، اسی چهره

 .میدانجام م، الساعه عت امرااط -

 .جانبابا دستت درد نکند -

بعد از آنکه رفت و مشغول انجام کارش شد، اسداهلل میرزا خیلی 
 بمن گفت:طوریکه صدایش بیرون نرود، آهسته 

 ؟هحدس میزنی کی باش -

 ؟مهنم عمو اسداهلل، تا حاال ندیدمش... از اقواونمید -

 
 یک داروی تزریقی: دیمرکاپرول 1
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چه که  داشتیمآدم مستعد و مودبی بین اقوام  ههمچ همومنت، اگ -
 !باور کن نمیتونی حدس بزنی... !بود؟غمی 

 ؟هآسپیران غیاث آبادی بستگاناز  هنکن -

 داری. دستخوش گفتی هاگ اما ...هربطی به رجبعلی هم ندار نه -

 !؟هاز آشنایان پوری البد -

 ... ینی بگگفتم که نمیتو... !باز هم نه -

سپس اسداهلل میرزا سرش را کمی جلو آورد و با صدای بسیار 
 ای گفت:آهسته

تی که از مارلون با شخصی و متعدب و فرهیختهو  برومندجوان این  -
  .ه، اسمش اسرافیلهترقیافهخوشبراندو هم 

 برام آشناست؟ سرافیل؟... چرا احساس میکنم اسما -

 .قصابهشیرعلی برادر زادة الواقع فی -

 ؟...ن چی منظورتو -

 :و لحنی دستپاچه گفتبا صدائی آهسته 

 ... هش... بله پسربرادرهمیشنویکوقت ... !هیس -

 ...هاما آخ -

 نم.ومید ،هندار چندانی ... شباهت!... گفتم آهسته!هیس -
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 ترین حالت ممکن گفتم:بآهسته

 !شبیه آدم حسابیهاستکامال  این که ؟... هشباهت چندانی ندار -

و بعد از ظهرها اینجا  هنسازی میخوادرس دو ،در دانشگاه... همعلوم -
.. با این سن کم، .هخیلی هم باهوش.. میده. انجامة کارهای ترجم

 .هانگلیسی و فرانسوی بلد

 نمیتونم باور کنم.و ابدا  اصالا  -

فقط یک عیب داره، اینکه عین خرس شکمو و پرخوره... تعجب  -
 !میکنم که چطور چاق نمیشه؟

 بهر حال جوانه و سوخت سازش باالست. -

و آشنا داشته باشم وعده دادم شاید هنوز چند تا دوست مومنت،  -
 ...هخودش دوست ندار ... اماندبند کن جای خوبیکه دستش را 

 .هاز مملکت بر هنبتوکه  ه همچیهدفش اینالواقع فی

 اسداهلل میرزا سری بتاسف تکان داد و ادامه داد:

بجاش امثال شیرعلی و دوستعلی و و  آدمهائی باید برن همچه -
.. نگرانم که نمیخوریم.هم موال نیم که بدرد الی جرز ومبمن 

 اینجا. هباالخره چه مملکتی بش

 اونن را با وشما هم آدمی خوبی هستید عمو اسداهلل، لطفا  خودت -
 دو نفری که گفتید مقایسه نکنید... 

 !مومنت، بگو ماشااهلل -
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آدم از اقوام او این نم باورم کنم که واقعا  نمیتو عمو اسداهلل،اما  -
 ؟هباش

 !گفتم که تعجب میکنی -

 دنبال اوس رجب میگشتید.سال پیش  چند ،یادم آمد ...!هد -

 اون، نجارباشیه اوس رجبمنظورت  هاگم نمیآد... خاطرواهلل،  -
 ؟هرچه دخلی به اسی دا خدابیامرز

ن سر ودر خیاب قصاب خیلی اتفاقی شیرعلی ... ولی!هیچی -
 .و همراه شیرعلی بود .. اسرافیل هم بچه بودن سبز شد.وراهم

 ادامه نده. هاما ساکت، دیگ مد...اویک چیزهائی یادم مومنت،  -

، گلویش را صاف کرد. با وجودیکه مجددا  آمداسی یا همان اسرافیل 
 :در اتاق زد و گفته ب ،در اتاق باز بود، چند ضربة آهسته با انگشت

 مد.ون اومدم... چیزی یادم اون صحبتتکه میومعذرت میخوام  -

 لبخند گفت: با اسداهلل میرزا

 ؟ شده بگو باباجان، چی -

اما برادر  اومد که دوستم با اونکه االن در ژنو زندگی میکنه،خاطرم  -
که  هستند و یکبار برام نوشت و خواهرش هنوز بروکسل

دنبال شخص  هجسارتا  اگشما ... هو پلیس هشوهرخواهرش اهل بلژیک
ه که خاصی در بروکسل میگردید، شوهر خواهر دوستم بهترین کسی

 .هکمک کن میتونه
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د که برای این قضیه به ه که رفیق تو نخواباباجان ممکن هاما آخ -
 .هشوهرخواهرش رو بیانداز

م... با دوستم این حرفها را ندار..نگران نباشید آقای اقدسی.لطفا   -
 .ه بتونه کاری کنهمطمئنم خوشحال خواهد شد اگ

 شدی؟، تو از کجا متوجه مومنت، ما که نگفتیم دنبال کسی میگردیم -

ن فرمودند وحدس زدم... درواقع وقتی ایشراستش آقای اقدسی،  -
، فکر کردم که شاید دنبال یک رهفقط از خود بروکسل امکانپذی

 دوست قدیمی در بروکسل میگردند.

 اسداهلل میرزا مرا نگاه کرد و بعالمت تحسین گفت:

 ؟هبتو نگفتم که بسیار باهوش -

دکتر ماه بود که  اواسط آذرروزهای آخر حضورم در تهران، 
آخرین  نیز اسداهلل میرزا را .درگذشتسالگی  93در سن ناصرالحکماء 

بعنوان سالم علیک و احوالپرسی با  اودر مراسم ختم دکتر دیدم. بار 
خانمها خود را بیمان مجلس زنانه انداخته بود و طوری سرگرم خوش 

د فقط و بش با خانمهای جوان فامیل بود که اعتنای زیادی بمن نکر
 گفت:

ترحیم دکتر لقا خانم چقدر حسرت داشت مجلس طفلک فرخ -
 ولی عمرش وفا نکرد. ناصرالحکما را هم ببینه

 خواستم یک چیزی به شما عرض کنم.عمو اسداهلل می -
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بگذار برای بعد... فرصت کردی یک  هفوریت ندار همومنت، اگ -
 سری بیا خانه بنشینیم گیالسی با هم بزنیم...

 السلطنه و دخترش دوید:خانم آفاقبعد بطرف 

ن یک ذره شده بود... ماشااهلل شهال جون توتصدق شما... دلم برا -
. خواهش میکنم یک شب قرار بگذارید با شهالجون نچه بزرگ شد

؟... الهی قربون این بیائید منزل ما... میائی شهال جون پیش عمو
 م.دختر ناز بر

ببینم زیرا بالفاصله پس از فرصتی پیش نیامد که اسداهلل میرزا را 
مقارن  ،مدزسر بتهران  کهنیز ای چند دفعه به ژنو رفتم و ختممراسم 

بسفرهای  دفعه ینچند سالیاو  نبود.در تهران با حضور اسداهلل میرزا 
بود  تلفنه ارتباطمان محدود ب. میرفت خارجی داخلی و گاهتفریحی 

 شد.  رنگبمرور کمام بدلیل مشغلهکه 
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 ، فصل آخردهمفصل 

میالدی  1970خورشیدی یا چهارم اوت  1349مرداد  13امروز 
ایران در ژنو منتقل شدم.  سفارتمن حدود یک سال است که به  است.

ای خوبی دارد، با این حال، بیشتر برایم دلگیر کننده ژنو تابستانه
 بیش از هر جایی احساس تنهائی میکنم.  و است

 خوشبختانهدعوت میکند که  شبمنزلمرا ی ، گهگاهیکی از همکارانم
میکنم که  روزشماری. دارد و برایم میزند یدر نواختن تار نیز مهارت
همه سال هنوز  بعد از این برگردم.بتهران این چند ماه نیز بگذرد و 

 و به قول همان دوست: مارا یکطرفه نکردخودم  تکلیف
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 و یگوش مید 2و ادیت پیاف 1، ژرژ برانسسوقتی در تهرانی -
 3شهناز تنگدل ،میرسه بفرنگ پات کهاما  سوفله میخوری بیفتک و

 !؟یشمی بادمجون نون سنگک و کشکو  4بنانو 

افتم. دلیلش انگیز میبیاد روحخیلی  این سال اخیر ،از آن گذشته
 اسم داشتم.نبا روانش چند ماه پیشجلساتی باشد که میتواند 

 که تصور میکردم علتش ئیبرخی بیماریها و ضعفها نبالمن بد
به پزشک مراجعه میکردم که پس از معاینات و سن باشد  کبرمشغله و 

 ، عنوانمتخصص دیگرچندین  و استنتاجو مشورت  آزمایشات فراوان
گیاهخواری شاید جز اینکه  جسمی نیست هم چندان که مشکلم شد

 طبیب روحیبا  ،ایشان ةتوصیه ب افسردگی در من شده است. موجب
یکی از موضوعات مطروحه در  .در همین ژنو جلسات متعددی داشتم

عشق ناکامم لیلی و دیگری رابطه و احساس عجیبم به  ،این جلسات
اشکال  ،که عشق بودمعتقد  5فرویدطبیب برخالف  آنانگیز بود. روح

انگیز روحدلبستگی من ب . با این وجود میگفت کهدارد منفک و اقسامی
 انئشکه منشا هایماضطرابترس و  سببب و نیست برادرانههیچ وجه ب

 
 خواننده و موزیسین فرانسوی. Georges Brassensژرژ برانسس:  1
 خوانندة فرانسوی. Édith Piafادیت پیاف:  2
 تار ایرانیبدیل بینوازندة استاد و جلیل شهناز:  3
میتوان به الهة ناز، ای ایران، باد  وی، از کارهای بنان: از اساتید آواز ایرانیغالمحسین  4

 .کردها و آوازهای ایرانی اشاره نوبهاری و بسیاری از ترانه
 بنیانگذار روانکاوی  ریشی وطا عصب شناس: دیفرو گموندیز 5
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تصور دفاعی  یایهورناخودآگاهم طی ، ستمیدانلیلی  را عشق ناکام
 ست.رمانتیکی حاالتفارغ از  آن دلبستگی،ء مینماید که القا را یباطل

این  . ضررشمضاریو فوائدی داشت  ،طبیب روحیجلسات من با 
بدیعی افزود  جریحةبود، میبود که در کنار زخمی که در حال التیام 

م نانگیز. اکنون احساس میکبنام روح جدیدیناکامی نبود جز چیزی و 
چکار و حتی نمیدانم کجاست و  ازش بیخبرمکه  امکسی شدهة دلبستکه 

 ؟ میکند

 من نشانی دوست اسرافیل را از همان موقع که از تهران برگشتم،
باو مراجعه نکردم.  پریشبتا با خودم دارم اما از سر رودربایستی 

و ازش خواهش کنم که از طریق  بروم شبدیدنکه گرفتم  تصمیم دیروز
انگیز در بروکسل برایم پیدا شوهرخواهرش نشان و آدرسی از روح

 کند. 

از  ، در خیابان کنفدراسیونهمان آدرس بود و حوالی ظهر بعد از
 ناگهان .تاکسی پیدا شدم. در این فکر بودم که بمحض مالقات چه بگویم

اولش باورم بود. یا کسی انگار منتظر تاکسی چشمم به خانمی افتاد که 
جز  ،متوجه شدم که او کسی نیستو نشد او کیست؟ بیشتر دقت کردم 

با خود گفتم که حتما خواب و رویاست. شاید هم  .«انگیزروح»خود 
فقط االن هم  گذشته را به او فکر میکردم. شاید چون سال ،تخیاال

سابقه هم داشته که تا کنون یکبار در آنکارا و یکبار تصورات ذهنیست. 
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باشم. اما حسی  انگیز پنداشتهروحی را بجای دیگر افراد ،هم در وین
 از درون بمن گفت: 

انگیز حاز کجا مطمئنی در آنکارا اشتباه کردی؟ شاید واقعا  خود رو -
فرصتی  همچهاقدامی نکنی شاید سالهای سال  هبود. االن هم اگ

 د. پیش نیا

زن بچاره با  !او خودش است یا نه؟که  جلوتر رفتم تا مطمئن شوم
 با خودم گفتم:کرد. ب نگاه جتع

انگیز اشتباه گرفتم. این هم را با روح ه... باز یکی دیگ !ای وای -
 .هکه مرا نمیشناس هاما از ترس و تعجبش معلوم خودشهخیلی شبیه 

روی گونة  کوچکی بیشتر دقت کردم، یادم افتاد که روح انگیز خال
قلبم از شدت خانم منطبق است.  اینبا خال  داشت که دقیقا راستش 

اما انگار  چیزی بگویم آمدم کهتپش میخواست از دهانم بیرون بزند. 
 :زدمانگیز را صدا  روح دشواری هبباالخره و دهانم قفل شده بود. 

 انگیز؟ روح -

با  مرا نمیشناخت. کمی بیشتر دقت کرد و ناگهان هنوز هم نگارااو 
همدیگر م دوید. طرفبکشید.  از تعجب و هیجان، جیغی گردچشمانی 

. لکنت افتاده بودمبهمن که . از احوالم میپرسید. گرفتیمرا در آغوش 
قلیان احساسات فرو بنشیند، اما بعدش نمیدانم چند دقیقه گذشت تا 

 گفتم: بود،اشکهایش پاک کردن  مشغولبا دستمالی  انگیز کهبه روح
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 دارم میبینمت. ه کهباورم نمیشتو واقعا  خودتی؟...  -

ک تیپ و عینبا این  هاصال نشناختمت... آخاولش اور کن که بتو  -
موهاش را ببین چه  اینجا... هماون ل، و سبیل و بعد از اینهمه سا

 .ولی خیلی از دیدنت خوشحال شدم جو گندمی شده...

را  مای چشمم را بستم و نفس عمیقی کشیدم. سعی کردم خودلحظه
برای من که  با خودم فکر کردممحکم و با اعتماد بنفس نشان بدهم. 

، کاری ندارد که اینجا نیز امجلوی شخصیتهای سیاسی صحبت کرده
 گفتم: .مکن را مهار ماحساسات

انگیز... روحمن خیلی سعی کردم که پیدات کنم  مرسی... مرسی -
 میشد و از هر کسی که میپرسیدم خبری ازت نبود.که هر جا  ولی

 :ازش پرسیدمزد. من  یانگیز پاسخی نداد و فقط لبخندروح

احتماال  در ترکیه نبودی؟...  ،، تو چند سال پیشانگیزروح راستی -
 ؟به اونجا نداشتی سفری چیزی

 یکبار سفر داشتم...چند سال پیش را میگویی؟ -

 حدود یازده سال پیش، زمستان. -

 چطور؟نکنم...  گماننه  -

 مطمئنی؟ -
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 1بولمالهشت سال پیش به اسو آخرین بار آره بابا... من اولین  -
گرم بود، فکر کنم اواخر ژوئن کامال  زمستان هم نبود، هوا  ...رفتم
 چرا پرسیدی؟ چطور؟راستی  ...

 ؟نبود آنکارایعنی  -

 شده؟ ی... ببین داری نگرانم میکنی... چبود بولالمنه اس -

یکی را دیدم، فکر کردم که تو باشی... یعنی مطمئن نجا راستش او -
 بودم که توئی.

 انگیز خندید و گفت:روح

 رد شدی و گفتی ولش کن بابا البد -

 بهرا بمن زد و کارم  یاتومبیلخواستم صدات کنم اما  بخدا،نه  -
 د.انبیمارستان کش

 پرسید: با ناباوری نگاه متعجبی بمن انداخت و

 !ی... جدی نمیگ!ی؟جدی میگ -

 .حالم خوب بشهطول کشید تا  هم دو ماهیکی بخدا... مجدی میگ -

 شد؟ یچ شبعد ...چرا؟ هآخبمیرم...  آخی -

 
 اسالمبول: استانبول 1
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دو سال پیش هم یک دختر هجده ساله را  حدود.. .هداستانش دراز -
 در خیابان با تو اشتباه گرفتم.

 انگیز خندة صداداری کرد و گفت:روح

 ... من هجده ساله به نظر میرسم؟؟آنقدر شباهتیعنی  -

 به نظرم تو خیلی بهتری. ،نه -

 گفتم:من لبخندی زد و سرش را پایین انداخت. 

 کجا زندگی میکنی؟ ببینم، تو بگو -

م... تو چطور؟... اینجا چکار هستهمینجا در ژنو  عزیزم، من -
 مشغول وکالت باشی. تهران... من فکر میکردم االن در میکنی؟

 !. البته فعالکه در ژنو سکونت دارم.. همن هم یک سال و اندی میش -

 ؟... تو که تا حاال ندیدمت... اینجا چکار میکنی ه... عجیببابا؟ نه -

 :پرسیدطبعانه لحنی شوخ باو بالفاصله 

 نیم؟سفیر ایران در ژنو شدی و ما نمیدو هنکن -

 م:جواب دادخندیدم و 

 هنه... سفیر که نه... ولی االن حدود یک سال شاید هم بیشتر باش -
 سفارتچی شدم. که
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 در ژنوکه  هیکسال پس وکیل نشدی؟... و االن شوخی میکنی... -
 ندیدمت؟پشت گوش ما زندگی میکنی و 

 انگیز... من مدتهاست که به تو فکر میکنم روحهعجب دنیای کوچکی -

 پرسید:او 

 راستی تو ازدواج کردی؟ -

انگیز، من در حال حاضر مجردم... روح ه...هم داستانش درازاون  -
 ...تو نبودی تازه فهمیدم که چقدر تو را بعد از اینهمه سال که 

انگیز روح نگاهمتوجه  ناگهان ،را تمام کنمپیش از آنکه حرفم 
 یپژو چرخاندم، شنگاه ویبسکه . سرم را شدم میابان پشت سربخ

بپرسم ماجرا چیست  خواستم .راه رسیده بودکه از  دیدم را مشکی رنگی
 گفت: با هیجان خاصیخودش اما و او کیست؟ 

  ...مده دنبالماو ...هشوهرم -

و  آمد نپیاده شد و به سمتمای باز و مرد قد بلند ماشیندرهای 
ای دیدم که با چهرهعقبتر ای حدودا  ده ساله را دختر بچه سپس

پس از اتمام  انگیز میدوید.گویان بطرف روح« مامان»معصومانه و 
و اهل همان  کیل حقوقی بانکشوهرش و که دانستم ،تشریفات معرفی

 ،در نهایتانگیز  روح .بسیار مودب یمرد درعین حال، وبود  ژنو
همین  بسیار تعارف کرد که حتما  و  س از آنکه آدرس منزلش را دادپ
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ازم خداحافظی  همراه با شوهر و دخترش شان بزنم،خانهروزها سری به 
  کردند و رفتند.

خواهم در آینده او را  آیاکه  بود این نبودمچیزی که اصال مطمئن 
انگیز آنطوری که انتظار میرفت روح ماجرای؟ اگرچه یا نه دید

عشق اول و تحمل تمام شکست هرچند پس از  و بسرانجام نرسید
 میدانستم،را مستحق عشق و زندگی زناشوئی بهتری ، خودم مصائبش
 ایناصال  بدنیا کارش را همانگونه پیش میبرد که باید ببرد. ولیکن 

بکسی که  واهمیتی برای این موضوعات قائل شود  معنی نیست که
 است کهممکن  .نماید یشده است، ارفاقفراوان  مشقتمتحمل رنج و 

مانند ه کتابی مکتوب و مهر و موم شده نباشد امامثل  ،سرنوشت
داستان  آزادنه بتوانیمنیست که بیشمار هم و ی با برگهای سفید دفتر

 م. رقم بزنیرا بخواست و سلیقة خودمان  خودمان زندگی

انگیز روح :اعتراف کنم االن و اینجاموضوعی را همین  الزمست
شروع برنگ  ،سیسنین زود و از یلی خراست میگفت. موهای من 

ده شام کامالا خاکستری کله ،گیسال چهل و سه دراکنون د و نمو باختن
 حدودام اما علیرغم چند سالی میشود که اسداهلل میرزا را ندیده است.
 .و شادابتر باشد، مطمئنم که از من جوانتر سنش سال هفتاد

 

ای از آمریکا پس از اتمام کارهای اداری، نامه امروز بعد از ظهر
بدستم رسید. اسم سیما روی نامه بود، با عجله بازش کردم. یک کارت 
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داده در آمریکا  خودش وضعیتحی از یتوض پشتشدر که  بودپستال 
ام را از اسداهلل تنگ شده است. گویا نشانی و اینکه چقدر دلش برایم بود

 نوشته بود: بود. در انتها پرسیدهمیرزا 

 خدانگهدارت م را حتما بده و از خودت برایم بنویس. منتظرم.پاسخ -

نمیدانستم  خاطرة همان چند مالقات اندک من و سیما برایم زنده شد.
 میتوانمکه آیا باید پاسخی برای سیما بنویسم و اگر آری، چه 

  !بنویسم؟

زیبا و  شستم. صدایرا روشن کردم و پشت میز تحریر ن گرامافون
 بنان فضای اتاق را پر کرد: حزین

 ��...!آمدی جانم بقربانت ولی حاال چرا؟ -

تا مروری بر وقایع گذشته را باز کردم  یادداشتهای قدیمی، ابتدا
برگهای دفتر پس از رفتن . بودم ننوشته بود که مدتها. داشته باشم

 را . قلمبودند درشرف فراموشی ملحظة خاطرات و هربود سیما، خالی 
گاهی  .بروی کاغذ آوردم را برداشتم و شروع کردم. هر چه یادم آمد

 .میداشتم و غرق در افکار میشدمدست از نوشتن بر

مشغول نوشتن آخرین همچنان  شبدر انتهای ساعتها گذشت و 
غافل و کامال  سرد شده بود و من  فنجان قهوهسطور این ماجرا بودم. 

 جلوصفحه ام، صفحه بپر کردن دفتر زندگی حالبه اطراف، دربیتوجه 
لحظه طی میشود و ما در حال درست همانند عمری که لحظه بمیرفتم. 
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ها، از چشیدن بموقع طعم واقعی زندگی حالمان کشیدن حسرت گذشته
 غافل میمانیم. 

خواستند با من صحبت زنگ زد، از یک هتل پاریس می تلفنناگهان 
 کنند:

 د.ئیبله بفرما -

 ؟ یادی از ما نمیکنی؟... نشناختی؟هسالم باباجان... حالت خوب -

 ده، عمو اسداهلل، شما کجائید؟ -

م یش از ظهر میخوام برمدم پاریس... فردا پاواالن یک هفته است  -
جنوب فرانسه... دوتا هم مادموزال مثل غنچه کشمیر همراهم میبرم. 

 چهار پنج روز با هم باشیم؟ ئیخواستم ببینم میا

 نستم شاید...وزودتر مید هاسداهلل من هزار جور کار دارم... اگعمو  -

مومنت، میخواستی از عید نوروز وقتت را رزرو کنم؟ من خودم  -
م مال والیت سوئد هستند... حرف زیادی دیروز آشنا شدبا اینها 

 جا یک سری هم به سانفرانسیسکو میزنیم.اونراه بیفت... از  ننز

دارم. وانگهی من  ام ولی کار اداریعمو اسداهلل خیلی عذر میخو -
نم. ونم تا فردا صبح از ژنو خودم را به پاریس برسمعلوم نیست بتو
 ...هدیگ ةانشااهلل یک دفع

 صدای فریاد اسداهلل میرزا گوشم را کر کرد:
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جوان بودی، وقتی کهبچه بودی، چهوقت کهاونگندت بزنند چه -
خداحافظ تا ... پسنداریوسانفرانسیسکو نداشتیةعرض ،حاال چه

 تهران

 1349مرداد  13سه شنبه  -پایان، ژنو
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