
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اوی تو هر خار سوسنی است مرـاک کـز خ
 راـنی است مـر زلف تو هر موی مسکـبه زی

 ردوزمــشم بـو چـر تـیـه ز غــکرای آنـب
 راـشم سوزنی است مـر چـبه جای هر مژه ب

 امهـریختوی تو اشک ـه بر سر کـک سـز ب
 راـنی است مـگ دامـر سنـل در بر هـز لع

 
ساعت دیوارِی  تاککیت، شدیسالن پذیرایی شنیده م تنها صدایی که در

های چندوجهی دو چلچراغ یک اشک یک از هر بود. بزرگ روی دیوار
تابیده  نور و بودند رنگین کمانی هفت رنگ ساخته، سقف شکل ِآویزان از

 نباتی و یهاپرده و مبلمان .ندکردجزیه میتهایی زیبا پنجره را به رنگ از
 یک داشتند. دررنگ  هارمونی جذابی با دیوارهای لیمویی، شکالتی رنگ

گرفته بود که ظروف  قرار یتراشخوش گردویی رنگ و کمد، سوی سالن
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 ندرو زوایای مختلف آن چیده بودند. نفیس را با ظرافت بسیار در نقره و
به چشم  جنس کریستال از ییهاگل، سنگ مرمر گلدان ساخته شده از دو
روی  کرم رنگ کاشان مفروش شده بود و یهایقال اب کف سالن .خوردیم

 .خوردفی به چشم میتابلوهای مختل، دیوارها
بهرام  شکار از تابلویی، یک سو در« کادیوان»ی مبارکهی هیتابلو فرش آ

های قسمت عروسی روستایی نیز در شده ازو تصویری نقاشی  گور
 دوم بود. اول وی هطبق خانه دارای چند اتاق در .گرفته بودند مختلفی قرار

که به نام شوکت خانم عینکی  تپل و پیرزنی بود، صاحب آن منزل زیبا
 .کردندیرا خانم جان خطاب م او شیهانوه فرزندان و یهمه
و سفیدرنگی  چارقد تمیز زیر که موهای سیاهش را در خانم جان 

 اینمورد خرید  در، دادیم همیشه بوی ادوکلن بامبوس و دکریپنهان م
 :کردیچنین تعریف میش هاندشت برای نوهادر یخانه

سه تا کوچیک بودند که  فرنگیس هر رضا و علی و ــ یادش به خیر
 جایی رواردبیل منتقل کردند تهران.  از میرزاغالمحسین خان رو امرزیخداب

 میدون ژاله بود. شون توی خواهرم. خونهخونه میبلد نبودیم. رفت
دولت خرید. ساختن خونه طول  از میرزاغالمحسین زمین اینجا رو

شدن  تا حاضر رو جایی میروز نبود. خواست دو یه روز و کار ،دیکشیم
 ،نذاشت و بهش برخورد خواهرم شوهر اجاره کنیم که حاج احمد خونه

 .جا موندیمخالصه همون
درآورد و با  عینکش را و درخت انداخت پنجره به حیاط پر نگاهی از 

 :و ادامه داد دوباره به چشم زد و بال روسری پاک کرد
که االن  گیالس رو سیب و گالبی و توت وــ همین درختای شاه

یکی میرزاغالمحسین دونه به دونه وقتی نهال کوچ، ماشااهلل این همه پربارن
بعدش  حیاط کاشت. شون توبه کمک باغبون اداره خودش خرید و، بودن

م به و هر رفت اونا خدابیامرز ،هلو نگرفتی و سبزگوجه که من گفتم چرا
 گفت:، اومد گرفت و گردوو  هبِ و انگوری عالوه
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 .سفارش شما ــ بفرما خانوم جان اینم از
 خندید: یاخانم جان به شکل بامزه 

شیره هم  اگه وسط تابستون برف و. داشت مخیلی دوس خدابیامرزــ 
تا سالم  بخور خوب گفتیم شهی. همکردمی برام پیدا دیدویم، خواستمیم

 چاق بشی. بمونی و
 :گفت ،دادمی سر دیگری رای در حالی که خنده

 .اومدخیلی بدش می زنای الغر ازــ 
درختان  از حیاط بزرگِ پریکی  حیاط بود. دارای دو جان خانم یخانه

پشت  دیگری حیاطی در و شدیباز م که به خیابان و پرثمر گسترهیسا
سه ، جنب درب ورودی حیاط پشتی راه داشت. یکه به کوچه ساختمان

 ،سلمانی مردانه را به مرد جوانی اجاره داده بودند هم منزلشان داشت.مغازه 
 سالی به نام ارباب بود.یانم اجاره مرد خواروبارفروشی هم دری مغازه
ریزی درست برنامه اثر . درشدیسوم هم انباری ارباب محسوب م یمغازه

 خوب خدا شکر، اوضاع اقتصادی خانواده ،اصولی میرزاغالمحسین خان و
 د.بو

 وشده  پرورش استخدام آموزش و علی آقا پسر بزرگ خانم جان در
 مشغول به کار ادارات دولتی یکی از هم در مدرسه شده بود. آقا رضا مدیر
 .بود

 اهل سیگار که اکثراً آن دوران های دیگرشوکت خانم برخالف پیرزن
. عوض ذائقه خیلی خوبی داشت در، دودی نبود، قلیان بودند چپق و و

را  ترین خوراکی دنیاخوشمزه که انگار دخوریا لذت مب جوری غذا را
 و هادختر، بودنش خوش خوراک همین به خاطر .ردکیمنوش جان 

 به قدری از پختندیهم م نیمرو بود. اگر کدبانویی تربیت کرده هایعروس
 .افتادندیهم به هوس مها د آنکه خو کردیدست پختشان تعریف م

یکی  با دختر جاهمان و شده بود علی آقا به زادگاهشان اردبیل منتقل
 دختر بود.شده  ارماندگ به نام خورشید ازدواج کرده وشان دور قواما از
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زدواج اهمان سال ، طاهر اشپسرعمهبا هم که خانم جان، فرنگیس  بزرگ
 رفت. عمه جانش بودی بخت که همان خانه یبه خانه کرده و

شده بودند  هم باردار ماه از دو یفرنگیس به فاصلهو عروس خانواده  
خانم  زاییدند و دو پسر هر، دختر عروس و که خانم جان هم حامله شد.

که میرزاغالمحسین خان نامش را نرگس  نازی شد جان صاحب دختر
تصادف  اثر در، پدرش راه افتاد درست زمانی که نرگس کوچولو گذاشت.

 پسر بود و شیهاسن نوهکه هم یخانم جان ماند با دخترک و دنیا رفت از
 مادرش در، سربازی آمد که رضا ازسال پس از آنند چ کوچکش رضا.

 ،تهیه کرده بودند اقوام برای ازدواج او باالیی که فرنگیس و ت بلندمیان لیس
 دیده و رای او، بیک خانواده متوسط را از یادخترک خوش چهره فهیلط

ه خواستگاری ، همراه فرنگیس و خواهرش بپس از اعالم رضایت فرزندش
به خانه بهشت  فهیلط ی زود مراسم عروسی سر گرفت.لیخ و نداو رفت
صفا زندگی  باصلح و یکدیگر کناری خانم جان قدم گذاشت و تا آخر گونه

 الکلی و پدر نامهربان و نامادری دست زیر نوعروس زیبا از کردند.
 فوت مادر خانم جان گذاشت. مهر پر گرم و یقدم به خانه، بدزبانش

تراژدی  نیا ،آمدن نامادری بداخالق کودک است و تراژدی بزرگی برای هر
های نامادری بچه واقع لطیفه پرستار . دربخشدیبیشتر عمق مچه  هر را

داشت بهانه  سعی توانستیدخترک تا م .بود رشیگسخت بدجنس و
، زیرا کردمی، برای همین از تمام دستورات زن بابا اطاعت ندهد دست او

ش ادلی دق و، شنیدن غرغرهای همسر خسته از، اشیمباالت و الکلبی پدر
 .کردیخالی مدخترک  را سر

 و که نانوایی محلشان بسته شد بودزمانی جادویی برای لطیفه  یلحظه
همان  نان خریدن از آنجا. خردبنان مجبور شد  خیابان باالتر دو از ناچاربه 
 !پسندیدن لطیفه همان دیدن خانم جان و و

فقط به فکر  فقط ولطیفه رفتند، دخترک ها به خواستگاری روزی که آن
نجیب آقا  مهربان و یولی بعدها که با خانواده، آن جهنم بود خالصی از
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به جای  را خدا صمیم قلب شکر از ،او آشنا شد خودهمچنین  رضا و
آغوش با محبت مادری ی تداعی کننده مهر خانم جان دامن پر آورد.می
 باینوعروس ز به دیار باقی شتافته بود. را ترک کرده و که خیلی زود او بود

با نرگس کوچولو  و دیرسیخود م مادر شوهر و شوهر دل به و از جان
 .کردمی با عطوفت رفتار هم بسیار

دو هم صاحب سه سال بعد و  زایید اولین زایمانش ژاله را طیفه درل
 دختر خداوند سه سال بعد باز و شد های پژمان و پیمانبه نام دوقلو پسر

ها خیلی سال در آنکه البته  شادی گذاشتند داد که نامش رااو زیبایی به 
 یهابچه ورد.آبه همراه  خود به راستی شادی را با. نوزاد اسم متداولی نبود

 خاطرهمه دارای موهایی بلوطی همرنگ مادر بودند. البته پسرها به لطیفه 
، برای همین خیلی داشتندکوتاه نگه می باید مدرسه همیشه موهایشان را

 یاچشمان قهوه هارتایشان مخلوطی ازچ رنگ چشمان هر .مشخص نبود
 بود ولی در یاقهوه . در حالت عادیمادرشان بود چشمان سبز و پدر

 آمد.می یشمی در به رنگ سبز، آفتاب
برای خرید نامزدی به  نرگس با نامزدش آقا منوچهر آن روز بنا بود

و  اتاق خودشان جلوی آینه نشسته بود کوچولو در یبروند. شاد بازار
بافته  سیکه خانم جان دو گ موهایش راو  دیجویرا م اشیآدامس بادکنک

موهای  آبشاری ازو  دادیراست تکان م و به چپ کرده و باز، از هم بود
با  سرش را طورهمین ریخت.میکوچکش  یهابلوطی رنگش روی شانه

صدای « ـببام»که ناگهان  دادباد می شدت تکان داده و خرمن زلف بر
بنفشی که شادی  یهاغیبه دنبال ج گوشش آمد. بادکنک کنار ترکیدن

 خنده. ژاله و قاه زدند زیرفرنگیس قاه همایون پسر دوقلوها با، دیکشیم
 نده اتاق آمد، بکدام یازده دوازده سالشان بود هما )دختر فرنگیس( که هر

 ن خود افتادند:ابه جان برادر و
 دختربچه سه چهار ساله روکه یه این از ،ــ خجالتم خوب چیزیه

 ؟برینخیلی لذت مین، بترسونی


