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تمامي اسامي مستعار ا ّما داستان كاملًاواقعي است
بر اساس سرگذشت؛ افشين ـ لس آنجلس
به روايت غزل ـ الف

ي��ازده س��الم بود كه ׳׳كاووس׳׳ ش��د ش��وهر
خواه��رم .كاووس خ��ان پانزده س��ال از خواهرم
بزرگت��ر بود و اگر به اصرار پ��درم نبود ،׳׳فهيمه ׳׳
دلش با اين ازدواج نبود .اما پدر كه عادت داشت با
گفتن:׳׳من خير و صالح شما رو ميخوام׳׳ هر چيزي
را كه دوس��ت داشت به دو فرزندش تحميل كند،
به خواهرم گفت:
ـ فهيمه جان ،من كه بد تو رو نميخوام ،...اتفاقًا
اين كه ت��و ميگي ׳׳س��ن كاووس زياده׳׳بزرگترين
ُحس��ن اين مرده.منظورم اينه ك��ه حال و روز منو
كه ميبيني دخترم .با اين بيماري لعنتي اگه امروز
نميرم ،فردا نفس آخر رو ميكشم .مادرت هم كه
چند سال قبل به رحمت خدا رفت .هيچ فكر كردي
اگر من امش��ب بخوابم و صبح بيدار نش��م ،از فردا
ش��ما دو تا كه تنها هم هس��تين چطوري ميخواين
زندگي كنين؟ افش��ين كه بچهست و هنوز دست
چپ و راس��تش رو نميشناسه ،تو هم كه مثلًا هفده
س��الته ،چي��زي از روزگار نميدوني؟ ش��ايد هم
تقصير من بود كه از بس بهت گفتم ׳׳شازده خانم׳׳
و نگذاش��تم دست به س��ياه و سفيد بزني و با مردم
بجوش��ي ،اينط��وري از جامعه جدا افتادي! واس��ه
همين ميگم دخترم كه بعد از مرگ من ،يه نفر بايد
مثل پدر باالي سر تو و برادرت باشه ،حاال كي بهتر
از ׳׳كاووس׳׳ كه اينقدر براي من و خانوادهام احترام
قائله؟ من ميشناس��مش و اگ��ه فردا ُمردم ،الاقل
خيالم از آينده تون راحته!
آن روزه��ا فكر ميك��ردم حق با پدر اس��ت.
الب��د فهيمه هم همين فك��ر را ميكرد كه باالخره
كوتاه آم��د و براي ازدواج اع�لام آمادگي كرد تا
كاووس خان هم اين حرف را با افتخار به دوس��تان
و نزديكانش بگويد كه:׳׳خانمم ش��ازده است و نوه
يك شاهزاده قجريه!׳׳
بي��راه هم نميگفت كاووس خ��ان؛ مادر پدرم
يك��ي از دهها زن صيغهاي آخرين تاجدار قجر بود
كه در يازده س��الگي ـ كه دختر درش��تي بود ـ زن
آخرين ش��اه قاجار شد .اما آنطور كه پدر هميشه با
آب و تاب خاطرات��ش رابرايمان تعريف ميكرد،
دودمان قاجار كه جمع شد ،از همه عزت وجاه آنها
فقط مقداري ثروت بين بازماندگانش باقي ماند و
آنچه كه بيش��تر از اين ثروت برايش��ان باقي ماند،
فقط اس��م وعنوان ׳׳شازدههاي قاجار׳׳ بود! هرچند
كه خيلي از آنها بعدها به ׳׳دربار پهلوي׳׳ راه يافتند
و موقعيتش��ان بهتر شد ،ولي مادربزرگ من با تنها
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بدترين حال...
فرزندش كه پدر من باش��د ،به گوش��هاي خزيد و
نه با كس��ي كاري داش��ت و نه با هيچكس رفت و
آمد ميكرد ،با اين حال هميش��ه به اصل و نصبش
افتخ��ار ميكرد وبه پدر هم آموخته بود كه ׳׳يادت
نره توشازده هستي׳׳!!
پدر نيز از همان دوران هميشه با گردن افراشته
راه ميرفت ،اما برخالف بقيه ش��ازده ها ،زياد اهل
زد و بن��د نبود و تنها بهرهاي كه نصيبش ش��د اين
بود كه با سفارش مادربزرگمان در بانك استخدام
ش��د و بعد هم به نصيحت م��ادرش گوش داد كه
ميگفت :׳׳ش��ازده بودن فقط يه پُز و نمايش��ه ،اگه
ميخواي مردم بهت احترام بگذارن ،سعي كن كار
خلق اهلل رو راه بندازي و دزدي هم نكني!׳׳
پدر نيز اين نصيحت مادرش را نه فقط به گوش،
كه به قلبش گرفت وش��ايد به همين خاطر بود كه
وقتي انقالب اسالمي پيروز شد ،فقط چند ماه بيكار
و در اختي��ار كارگزيني بود ،اما چهار ماه بعد و پس
از اينكه پرونده مديران رده باالي بانك را مو به مو
بررس��ي كردند و ديدند همه از پدر كه در قسمت
اعتبارات كار ميكرد به نيكي ياد ميكنند ،دوباره
دعوت به كار ش��د و ش��غلش را هم پس گرفت و
موقعيتش هم بهتر شد وتازه آن
موقع و در  44سالگي ازدواج
ك��رد و ...و اينطوري بود
كه باالخره پس از حدود
 33سال كار شرافتمندانه،
بازنشس��ته ش��د و ح��اال همه
نگرانياش اين بود كه اگر از بستر
آن بيماري سخت برنخيزد ،آينده
دو فرزندش چه ميشود؟
و همين نگرانيها بود كه پدر
را قان��ع كرد ك��ه ׳׳كاووس׳׳
خان ميتوان��د و تنها مردي
اس��ت ك��ه بع��د از مرگش،
ه��م خواهرم را خوش��بخت
ميكند وهم براي من جاي
خالي پدر را پر ميكند.
كاووس خان يك مغازه
كوچك بلورفروشي داشت
و ظاه��رًا در يكي
از مهمانيهاي
مر د ا ن��ها ي
ك��ه پ��در قب��ل از
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بازنشس��تگي اش ،ه��ر از گاهي در آنها ش��ركت
ميك��رد ،وقتي رفتار مودبانه پ��در را ميبيند واله
و ش��يدايش ميش��ود و موقعي هم كه ميفهمد او
شازده قاجاري است ،ارادتش كامل ميشود و بعد
از آن ،هفت��هاي نبود ك��ه كاووس خان الاقل يكي
دوبار به منزلمان نيايد تا س��اعتهاكنار پدر بنشيند
و خاطرات��ش را بش��نود .تعظيمهاي��ي كه كاووس
ميكرد و تا كمر خم ميشد كافي بود تا پدر متوجه
نگاههاي او به دخترش بشود و حقيقت هم اين بود
كه خ��ود پدر هم بدش نميآمد م��رد باجربزهاي
مانند كاووس دامادش شود!
در اين ميان اما،خيلي از همكاران پدر ودوستان
خانوادگيمان نظر ديگري در مورد كاووس داشتند
و ميگفتند:
ـ افشار خان ،چشم اين پسره دنبال مال و اموالته.
نديدي وقتي مياد توي اون خانه س��يصد متريت تو
قلهك ،چشماش چطوري برق ميزنه؟
اما پدر حرف آنها را ب��اور نميكرد .حتي يكي،
دو بار كه كاووس خان غيرمس��تقيم و در ׳׳لفّافه׳׳ به
پ��در گفت كه دنبال يك وام گردن كلفت اس��ت و
منظورش را فهماند كه ׳׳شما با توجه به موقعيتتون
ميتونيد اين وام رو براي من جور كنيد؟׳׳ پدر فقط
ميگفت ׳׳انش��ااهلل׳׳ ولي هيچ ك��دام از اين حرفها و
نشانهها نظر پدر را به كاووس عوض نكرد
و س��رانجام فهيمه و كاووس ازدواج
كردند.
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