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پدرمان كه ُمرد ،ابتدا از بهترين رفيقش كه او را
׳׳عمو كاووس׳׳ صدا ميكرديم متنفّر شديم ،اما
بعد از چند ماه از مادرمان بيشتر متنفّر شديم!...
٭٭٭
روحيه خاص داشت؛ اول اينكه׳׳تودار׳׳ بود
پدر دو ّ
و با هيچكس از مشكالتش حرف نميزد ،غير از
عمو كاووس و مادر ،كه آنها نيز هرگز لب از لب باز
نميكردند! البته با مادر هر روز حرف ميزد ،اما با
عمو كاووس كه معمولًا سالي دو ،سه بار همديگر را
ميديدند،چندساعتيمينشستودرددلميكرد.
اما عمو و مادر ،هيچكدام در مورد آنچه پدر گفته بود
لب از لب باز نميكردند.
ويژگي دوم پدر اين بود كه با همه وجود به فاميل
خودش و مخصوصا دو برادرش اعتماد داشت .يعني
اگر آنها ميگفتند ׳׳ماست سياه است׳׳ پدر با هر
كس كه ميخواست سفيدي ماست را ثابت كند
ميجنگيد!
اين در حالي بود كه هر دو عمويم بسيار زرنگ و
حيله گر بودند ،تا جايي كه حتي پانزده سال قبل
وقتي پدر بزرگمان مرد ،آنها هنگام تقسيم ارث از
مأخوذ به حيا بودن پدر كمال سوءاستفاده را كردند
و با اين بهانه كه ميخواهند با ثروت هنگفت پدر
خدابيامرزشانسرمايهگذاريكنند،خانهپدريشان
را ـ كه البته خانه باغ بود ـ به نام پدر كردند ،اما در
عوض پولهاي پدربزرگ را كه به صورت سپرده در
بانك گذاشته و الاقل ده برابر قيمت آن خانه بود
براي خودشان برداشتند.
تا دو ،سه سال هم ما منتظر بوديم كه ׳׳عموها׳׳ بيايند
و سهم االرث پدر را از آن پول ،كه حاال و پس از
تجارتشان چند برابر هم شده بود به پدرمان بدهند،
اما با شارالتان بازي و زبانبازي و سوءاستفاده از
سكوت هميشگي پدر ،يك ريال هم به او ندادند! هر
بار هم كه ما به پدر معترض ميشديم كه چرا حقش
را از آنها نميگيرد و به دادگاه نميرود و...؟ پدر تا
جايي كه ميتوانست سكوت ميكرد و وقتي مجبور
به حرف زدن ميشد ،با كمترين واژهها حرفش را
به زبان ميآورد:
ـ آدم كه از همخونش شكايت نميكنه!
سه برادرم و تنها خواهرم كه همگي از من بزرگتر
بودند بارها به عمو جليل و عمو خليل بابت اين
ظلمشان گله كرديم ،اما عموها هر بار در پاسخمان
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ميگفتند:مطمئنباشينباباتونميفهمهدارهچيكار
ميكنه...برخالف حرف آنها ،ما يقين داشتيم كه
پدر اشتباه ميكند .حتي وقتي ميخواستيم از زبان
مادرمان حرف بكشيم كه چرا پدر اينقدر مقابل
برادرانش كوتاه مي آيد .مادر كه معمولًا و از زماني
كه يادمان هست با پدر خيلي تلخ رفتار ميكرد ،در
جوابمان گفت :من به اين چيزها كاري ندارم ،...شما
هم دخالت نكنيد...
روزگارمان البته بد نبود ،پدر كه حتي قبل از تقسيم
ارث خانوادگيشان و آنطور كه شنيده بوديم در
همان ماههاي اول ازدواج با مادرمان يك مرتبه
ثروتمند شده بود ،درتجارت آنقدر قدرتمند بود
كه زندگي خوبي را برايمان به وجود بياورد ،تا جايي
كه هر كدام از برادرانم و حتي خواهرم وقتي ازدواج
كردند ،پدر يك خانه در اختيارشان گذاشت و آنها
نيز هيچوقت گله نكردند كه چرا سند خانهها را به
نامشان نميزند.
اين وضع ادامه داشت تا حدود پنج سال قبل كه پدر
با برادرانش شريك شد و يك شركت راه انداختند
و هر كدام صاحب  2دانگ از شركت شدند و از
همان موقع بود كه وضع مالي پدر كم كم خراب شد.
او كه در سالهاي گذشته از همان درآمد ׳׳واردات
و صادراتش׳׳ صاحب چند خانه و مغازه و حجره در
بازار شده بود ،آنطور كه خودش و عمو جليل و عمو
خليل ميگفتند ،به خاطر بدهيهاي شركت جديدش
مجبور شد يكي يكي شروع كند به فروختن مغازه ها.
هر بار هم كه ما سعي ميكرديم به پدر ثابت كنيم
׳׳پس چرا برادرات هر روز وضعشون بهتر ميشه؟׳׳
پدر همچنان ساكت بودو حرف نميزد ،تا اينكه
معلوم نشد چرا يكمرتبه عموها از پدرمان شاكي
شدند و ميگفتند ׳׳پدرتون معلوم نيست سرمايه

شركت رو چيكار كرده؟׳׳
در اين ميان پدر فقط با عمو كاووس حرف ميزد،
همانطوركهگفتمپدرهروقتدرمورد׳׳عموكاووس׳׳
حرف ميزد در موردش ميگفت ׳׳باشرفترين و
بامعرفتترين مرد همه عالم كاووس است و بس .׳׳
عمو كاووس در يكي از روستاهاي دماوند يك باغچه
كوچك داشت.
البته خودش بچه تهران بود ،اما سالها بود كه در
دماوند زندگي ميكرد تنها و مجرد بود و جز يك
باغ كوچك كه با فروش محصوالتش ـ مخصوصا
سيب گالب ـ زندگيش را ميگذراند ،هيچ چيز
نداشت .به ندرت از باغچه كوچكش خارج ميشد
و هر وقت هم به تهران ميآمد ،فقط براي حساب و
كتاب با ميادين تره بار بود و با اينكه ما از بچگي الاقل
سالي دو ،سه مرتبه به باغ عموكاووس ميرفتيم ،اما
او حتي يك بار هم به منزلمان نيامده بود! نه اينكه
با خانواده ما مشكلي داشته باشد ،كه اتفاقا خيلي هم
ما بچهها را دوست داشت ،اما هميشه ميگفت:
׳׳من حوصله مهماني رفتن ندارم ،...اما قدم شما رو
چشمم!׳׳ماهمبااينروحيه׳׳عموكاووس׳׳كنارآمده
و در حقيقت عاشقش بوديم .امكان نداشت روز تولد
هيچكداممان را فراموش كند .خودش نميآمد ،اما
كادو را برايمان ميفرستاد .هر وقت هم به باغچهاش
ميرفتيم ،بيشتر از اينكه با پدر و مادرمان حرف
بزند ،فقط با ما خوش و بش ميكرد .با مادر كه به
ندرت حرف ميزد و با پدر هم آنقدر آهسته صحبت
ميكردند كه صدايشان را نميشنيديم.آنچه كه
ما در آن سالها از دوستي آنها فهميديم همين بود
كه پدر به اندازه چشمانش به عمو كاووس ايمان
داشت!
تا اينكه وضع مالي پدر پس از شراكت با برادرانش

