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آی فروش شهر کوران گشتم 





مقدمه

خواننده ی گرامی 

داستان بلند این کتاب، قصه های واقعی و حکایات تلخ و شیرینی است که عمری 

را با لحظه لحظه های آن صبورانه زیستم تا سرانجام با گذر از پیچ وخم کوچه های 

تنهایی به دنیایی از تجربه و میوه هایی شیرین و گوارا دست یافتم.

احساسم این است که مجموعه ی خاطرات و بیان تجربیاتم در این کتاب می تواند 

برای همگان، به ویژه زنان و دختران جوان هموطنم، جذاب، زندگی ساز و درس 

آموز باشد و آنان را برای گذر از سختی ها و ناکامی ها پیش رویشان مددکار شود 

تا اگر پیمانی مقدس می بندند، عاشقانه و آگاهانه باشد و صبورانه تا پایان زندگی 

همدمی همراه باشند.

از درگاه خداوند مهربان برای همه سعادت و بهروزی و زندگی همراه با موفقیت و 

پیروزی آرزومندم.

طیبه روحانی
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فصل 1
 

باد وزیدن گرفت و تخمه ی آدمیان را بر تارک روزگار بر باد داد؛ آتش عشق و 

آفرینش در خرمن گیتی در گرفت. طوفان غضب آلود جهان در نسیم لطف خدا 

همچنان  آدمیان  کمین  در  خیال،  های  باغ  کوچه  در  باد  کورسوی  یافت،  آرام 

می وزید و می وزید و می وزید. و اما بخوان؛ بخوان و بیندیش که چرا محزونم؛ 

قطره ای از سلله ی آدمیان، شمه ای از معنی زندگی، بی کسی از میان صاحب 

گوهران، چکیده ی یک دنیا ورق بر باد رفته ی دفتر زندگی.

و اینک آخرین برگ دفتر خاطراتم را به دست نسیم حادثه می سپارم تا با خود 

لحظه ها را شکار کند و من شکاربان خاطره های سوخته ام باشم. پگاه یک روز 

دبیر  )سر  خان  فرخ  دایی  منزل  در  تهران  شمیرانات  در  من   31 سال  تابستان 
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روزنامه آزادی و صبح روشن(به دنیا آمدم. خسته از دنیای تنگ رحم و به امید 

رهایی از تاریک خانه و فشار زهدان؛ توسط قابله ی ارمنی »سپورا« نام که تحصیل 

بودند و  به عرصه جهان گذاشتم. همه میخندیدند و شاد  پا  بود،  کرده ی روسیه 

من می گریستم. هیچ کس به واقع نمی دانست چرا و شاید این تنها خنده شادی 

آنان برای من و در مقابل من بود. گاه می اندیشیدم که این دیدگاه متفاوت من 

نسبت به دین شاید بی تأثیر از قابله ی مسیحای من نبوده است و بدین ترتیب 

من آخرین فرزند خانواده ای بودم که صاحب 4 دختر و 2 پسر بودند و عمه ام نام 

مرا مژگان گذاشت. سه ساله بودم که در یک روز سرد زمستان پدرم در طی یک 

بیماری سخت جان به جان آفرین تسلیم کرد، قبل از این که من بتوانم به طور 

کامل از وجود شریفش بهره ببرم. آن روزها به دلیل کودکی درک درستی از اوضاع 

متین،  آرام،  پدرم مردی  تعریف کردند که  برایم  بزرگتر شدم  بعدها که  نداشتم. 

میانه رو و متواضع بود و از اصالت روستایی خاصی برخوردار بود. او عالم دین بود و 

عارف مسلک، تحصیلت حوزوی داشت. پنجاه سال نماز شب خواند. )مسلم است 

که چنین کسی نمی تواند از اشراف باشد(.

نخودکی، عارف مشهور معاصر ما، در کتاب » نشان از بی  نشانها « از پدرم به نیکی 

یاد کرده است.

همسایه ها تعریف می کردند، زمانی که پدرم بیمار بود مادرم به روضه ی سیدالشهدا 

می رفت و با اشک هایش شفای پدرم را از سیدالشهدا می خواست. مادرم تتمه ی 

یک خانواده اشرافی تهرانی بود. بیشتر افراد خانواده ی مادری ام مترجم، مؤلف، 

ادیب، روزنامه نگار، سناتور و وابسته به سران و اشراف اصیل بودند. با این گونه پدر 

و مادری بود که من دست پرورده ی دو فرهنگ متفاوت، با افکار و آمال مختلف و 
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در دنیای تناقض ها رشد و نمو یافتم و از این جهت است که بسیاری از آشنایان، 

مرا » فولکلور« می خوانند. مادرم زنی امروزی و اصالتاً تهرانی بود نقش صورتش 

شبیه مینیاتور بود و پوستی گندمگون داشت. البته خیلی هم قلمی و ترکه ای نبود 

یادم می آید که در اکثر فصول ساق می پوشید چون از آرتروز در رنج بود. 

مادر مهربانم بسیار هنرمند و با سلیقه بود و از لحاظ ظاهر بسیار آراسته و مرتب 

بود گاهی اوقات با یک فر فلزی موهایش را فر می زد. 

مادرم در آشپزی استاد بود و دلمه های کوچولو به اندازه بادام می پخت و کوفته  

تبریزی هایی که هیچ وقت از خوردنشان سیر نمی شدم. 

همچنین پرده های زیبایی از جنس کرپ پشم به رنگ سیکلمه برای آشپزخانه 

دوخته بود که جلوه ی مطبخ را صد چندان می کرد. مادرم پنبه ی مهلوج می خرید 

سرمای  که  می دوخت  پوک  و  سبک  های  لحاف  پشم،  از  و  می دوخت  تشک  و 

زمستان را برای اعضای خانواده اش دلپذیر کند. آنوقت ها )آن روزها( یخچال ها 

نفتی بود و مادرم به موقع، مخزن آن را از نفت پر می کرد. 

چینی های مادرم مارک مسعود داشت که آنها را برای مهمانی نگه می داشت و برای 

خودمان از ظروف ملمین استفاده می کرد. در زیر پلستیک میز وسط آشپزخانه 

یک ترمه چهل تیکه انداخته بود. قابلمه هایی از مس که خراسانیها به آن »غلفت«  

رنگ  زیباترین  خوشرنگ،  لعابی  ظروف  بود.  مادربزرگم  زمان  یادآور  می گفتند 

لیمویی را تداعی می کرد. آفتابه و تشت مخصوصی داشتیم که مادرم همیشه آن را 

بر سر سفره مهیا می گذاشت تا پس از غذا پدر بزرگ و مادر بزرگم  دست هایشان 

را در آن بشویند. 

مادرم همچنین در پخت انواع شیرینی های خانگی تبحر زیادی داشت به طوری 
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که خانم احمداُف)همسایه ی روس ما( که در ضلع شرقی کلیسا زندگی می کرد 

فرهای شیرینی پزی و قالبهای فوق العاده متنوع را که از مادربزرگش به او ارث 

رسیده بود و از روسیه آورده بود، با دو بقچه ترمه و یک پته کرمان متعلق به مادرم 

که عتیقه و قدیمی بودند معاوضه کرد و هر دو از این سوداگری خشنود بودند. 

اهالی  باعث شد که  بکار بستن رموز مختلف در شیرینی پزی  ابتکار و کاردانی و 

محله به مادرم عنوان قناد بین الملل بدهند. 

مادرم سمبل یک مادر نمونه، صرفه جو و پرکار بود. هر کس از فامیل و آشنایان 

که می خواست برای دخترش جهیزیه درست کند مادر چند روزی به خانه ی آنها 

می رفت. او تبحر زیادی نیز در دوختن سیسمونی داشت. 

همسایه ها وقتی منش و الطاف مادرم را می دیدند از سر دلسوزی به او می گفتند 

تو هنوز طراوت جوانی را داری، باید ازدواج کنی و مادرم در جواب می گفت: دومی 

وجود ندارد. هیچوقت آفتاب دم غروب پیشانی کسی را گرم نمی کند جز ایجاد  گره 

های روانی برای فرزندانم؛ این گونه ازدواج ها، مشکل ساز است و انعکاس اجتماعی 

بدی دارد و اصولً صورت خوشی ندارد. در زمان تولد من، خواهرانم صفورا و سمانه 

به خانه ی بخت رفته بودند و برادرانم نورالدین و بهبود مشغول تحصیل بودند. 

خواهر ماقبل، من مرجان بود که در خانواده و فامیل به زیبایی شهره بود. 

در پنجمین بهار زندگی ام از تهران به مشهد مقدس نقل مکان کردیم و در خانه ی 

پدر بزرگم سکنی گزیدیم. اما صفورا خواهرم به علت شغل همسرش مجبور بود در 

تهران ماندگار شود. 

خانه ی پدربزرگ پشت باغ ملی نزدیک کلیسای ارامنه بود. این خانه باغچه های 

کوچکی داشت که 3 متر در 3 متر پیرامون حیاط خانه احداث شده بود و مادربزرگم 
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درونشان یاس های امین الدوله کاشته بود، خانه ی ما در بهار خوشبوتر از یک عطر 

فروشی بود. نصف تنه ی یاس ها روی دیوارهای همسایه افتاده بود و کوچه ی بن 

بست ما بسیار معطر و دل انگیز بود. مادرم همچنین در باغچه ی بزرگ چند ضلعی 

که در وسط حیاط قرار داشت ریحان و تره و شاهی کاشته بود. اطراف باغچه مملو 

از بوته های گوجه فرنگی و بادمجان بود. اسم مادرم را زندگی می گذارم او بسیار 

فعال و پویا و بشاش و کارآمد بود با وجودی که در جوانی بی یار و یاور مانده بود. 

رورفته،  و  رنگ  قهوهای  شیروانی  و  بود  بندکشی  و  قرمز  رنگ  به  خانه  آجرهای 

حکایت از قدمت ساختمان می کرد که نشان می داد بنا به دوره ی قاجاریه می رسد. 

نقش و نگارهای دو طرف درب نشان از تبحر کاشی کاری بود. معماری ساختمان 

گرمای  و  بود  شده  گذاشته  کار  اتاق  دیوارهای  درون  ها  بخاری  که  بود  طوری 

بود،  الوان تزئین شده  با کاشی های  دلپذیری داشت. حمام خانه بسیار بزرگ و 

بود.  تگرگی  و  سرد  آنجا  در  آب  و  شد  می  ختم  انبار  آب  به  پله  چند  با  حیاط 

درخانه ی پدربزرگ گلخانه ای داشتیم و در بهار گلدان های شمعدانی را بیرون از 

گلخانه می آوردیم و در پاییز درون گلخانه نگه می داشتیم. من همیشه گلدان های 

شمعدانی پیچ را روی مهتابی می گذاشتم، به طور آویز و این جلوه حیاط را صد 

سفارش  ها  خروس  و  ها  مرغ  برای  مخصوص  های  لنه  مادرم  می کرد.  چندان 

داده بود و در آن حال حیاطمان حالت محلی و روستایی داشت. چندین مرغ و 

نان خشک در  با  را  خروس لری داشتیم که همیشه مادرم پوستهای تخم مرغ 

هاون می کوبید برای ماکیان و جوجه ها. چه قدر تخم مرغ های دو زرده ی ماکیان 

مقوی بودند. مادرم در آشپزخانه یک مرغ عشق داشت که آن را در قفس نگه داری 

می کرد و از درختان خشک بیابانی برای تزئین اطراف مطبخ استفاده می کرد. او 
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تمامی فصل بهار خودش درخت ها را قلمه می زد تا میوه های شیرین و رسیده 

بود و حیاط یک حالت  )انگور( درست کرده  برای درخت میم  داربستی  و  بدهد 

شاعرانه پیدا کرده بود.

 در ضلع غربی خانه درخت خرمالو مثل یک آلچیق، سایبانی درست کرده بود و 

همسایه ها نیز از میوه ی آن بی فیض نمی ماندند. دو طرف خانه دو عمارت بود 

به زوج های جوانی می داد که استطاعت  را همیشه  مادرم ساختمان ضلع غربی 

مالی پایینی داشتند آن هم با یک سوم اجاره بها. این خانه ی زیبا و مشجر مملو 

از گل و گیاه بود. 

خواهش  مادرم  از  همسایگان  بیشتر  که  شد  می  باعث  بنا  این  زیبایی  و  بزرگی 

کنند که مراسم عروسی فرزندانشان در خانه ی ما برگزار شود. تمام خانه را ریسه 

می کشیدند، میوه های آبدار را داخل حوض بزرگ حیاط می ریختند و تمام حیاط 

را میز و صندلی می چیدند. یک میز بزرگ وسط حیاط کنار حوض پر از ماهی  

می گذاشتند و من در جشن هایشان آوازهای کودکانه می خواندم و همه تشویقم 

دنیای  با  مرا  که  بود  هایی  جرقه  اولین  این  و  هورایی!  چه  و  کف  چه  می کردند 

موسیقی آشنا کرد. 

حدوداً پنج ساله بودم و بهترین همبازی دوران کودکی ام مرجان بود. من هر روز  

کفشهای کهنه مرجان را که برایم قدری گشاد بود می پوشیدم و از لنه ی مرغها 

تخم ماکیان برمی داشتم، وقتی چشمم به تخم مرغ دو زرده نارنجی می افتاد سراپا 

شور و شعف می شدم. مرجان تخم مرغ را برایم می جوشاند و پوست می گرفت و 

را  از آن  نان می گذاشت و من می خوردم گاهی مقداری  بعد لی  و  نمک می زد 

و  تپل  زیبای من  اسم مرغ  با همدیگر می خوردیم.  لذت  با  و  به مرجان می دادم 
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اسم خروس لری مرجان کپل بود. شاه مرغ خانه، اطلسی نام داشت و اطلسی از 

طاووس هم زیباتر بود. من هر از گاهی لنه ها را با چوبک می شستم تا تمیز و 

براق شوند. 

زمانی که کودک بودم تابستان ها به تهران و به منزل دایی یا خاله ام می رفتیم. 

خانه ی دایی فرخ در خیابان دولت واقع در قلهک بود. زمانی که به منزل دایی 

فرخ می رفتیم شب ها من به یادخانه ی خودمان و حیاط با صفایمان روی تراس  

می خوابیدم، صبح زود با صدای پسرک شاتوت فروش که فریاد می کشید: بیا صفرا 

را می برد بیا صفرا بر شاتوت؛ از خواب بیدار می شدم. یکی از خاله هایم، خاله 

مکرم بود که بسیار هنرمند و خوش ذوق بود. خانه ی خاله مکرم در کوچه ی 

باغچه امیر المرا بود. خاله ی من تسلط زیادی به نواختن سه تار داشت. او یک 

فرهنگی صدیق بود که از نعمت اولد بی بهره بود. شوهرش دکتر متخصص زنان 

و نازایی بود ولی خاله مکرم را به علت عقیم بودن طلق داد و او را تنها گذاشت. 

خاله مکرم تمایل داشت که مرا به فرزندی بگیرد ولی مادرم مخالفت کرد. خاله 

مکرم در زمان حیاتش در شهر دیده بود که در سرای جاوید چندین اولد برومند 

دارد و خدای عادل کاستی های او را جبران کرده است.

خاله مکرم بی نهایت متمایل بود که من رشته ی هنر را دنبال کنم. غایت آرمانش 

ماندالین  یک  من  برای  فرخ  دایی  همراهی  به  و  شوم  موزیسین  من  بودکه  این 

خریدند. او خاله ای بسیار مهربان و متمول و خیر بود حتی قبل از فوتش زمینی را 

برای مدرسه سازی اختصاص داده بود تا برایش باقیات الصالحات باشد. 

برادر بزرگم نورالدین 15 سال از من بزرگتر بود. در سال های کودکی ام نورالدین 

در تهران مشغول تحصیل بود و بعد از چندین سال کار در ایران برای گذراندن 
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دوره MPH به بروکسل رفت. در خانواده ی ما نورالدین نمونه ی کامل بلبل ژنتیکی 

بود و بسیار پر توان و با عرضه بود. پشتکار و سختکوش بودن، یکی از علت های 

موفقیت او بود. 

او در زمان بازنشستگی به فرانسه رفت، در پاریس خانه ای خرید و حال گاهی در  

تماس هایش اذعان می کند که به یاد کوچه باغهای ایران می افتد. به یاد مغازه های 

قناری فروشی، دکان هایی که افراد عامی در آن قلیان می کشند و اماکنی که مرغ 

و خروس و ماکیان و بوقلمون می فروشند.

به یاد کوچه ی نور دروازه قوچان، کوچه ی سیابون و لحاف دوزان. چه قدر خاطره انگیز 

است، پنبه زن و لحاف های ساتن عروس، متکاهای پر قو با رویه های اطلس، جگر 

فروشی و سیرابی فروشی، بزازهای پاکستانی، آه چه قدر موزهای کهنه ی سیاه 

شده برای شیر موز خوش مزه اند. و اینک برادرم با یاد کافه ی چمن باغ ملی، 

به یاد تریای دیاموند، به یاد تنه های درختان تریای دانشکده ی دندانپزشکی در 

غربت، روزگار سپری می کند.

او و بهبود، دوره ی دانشجویی را در تهران و در خانه ی صفورا گذراندند و گاهی 

روزهای عید و جمعه ها به خانه ی دایی فرخ و خاله مکرم می رفتند. 

خواهر بزرگم صفورا فرد مهربان و با دیانتی بود و هر شب نماز شب می خواند. شوهر 

صفورا نیز یک انسان خداگونه و مؤمن بود و هیچ وقت از وجود نورالدین و بهبود 

در زندگی اش نه تنها گلیه نکرد بلکه او مهمان را برکت می دانست. بهبود )برادر 

کوچکم( نیز فرد موفقی بود. او در رشته ی معماری تحصیل می کرد و در دوران 

خود زیباترین ماکت ها را می ساخت و شّم اقتصادی اش عالی بود. در بین خواهران 

و  خواهر  دیگر  برخلف  داشتیم  صمیمانه تری  رابطه ی  من  و  مرجان  برادرانم  و 
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برادرها خاطرات زیادی از مرجان و ازدواجش به یاد دارم. مرجان بسیار زیبا بود. 

یادم می آید در تولد 5 سالگی من مادرم یک کیک شکلتی و سوهان عسلی پخته 

بود و چون تابستان بود همه ی اعضای خانواده دور هم جمع شده بودند و به من 

کادوهای قشنگی دادند؛ کادوی بهبود و نورالدین و مرجان یک کفش سفید و قرمز 

و یک چراغ خواب کره ای شکل شیشه ای که درونش نمادی از یک دریای مّواج 

بود. مادرم نیز یک سه چرخه ی قشنگ برایم خریده بود، بعد در حالی که اشک 

در چشمانش حلقه زده بود مرا بوسید و کاسه ی چینی کوچکی را به دستم داد و 

گفت این را پدر مرحومت از کربل برایت آورده، کاسه ای که پر از نقش و نگار بود.

در روزهای بعد این سه چرخه سرگرمی خوبی برای بازی های من و مرجان بود،  

خوراکی هایمان را درون سبد سفید توری سه چرخه می گذاشتیم و در حین بازی 

با هم می خوردیم.

مکرم  خاله  بودیم  رفته  مکرم  خاله  ی  خانه  و  تهران  به  که  تابستان  همین  در 

ملتمسانه از مادرم خواست که مرا به فرزندی بگیرد مادرم اصًل راضی نشد. خاله به 

مادرم گفت من اسم مژگان را شقایق می گذارم و در مدرسه ی ژاندارک ثبت نامش  

می کنم یا به مدرسه فرانکوپرسان می فرستم و از او انسانی با شخصیت و با فرهنگ  

می سازم، ولی از آنجایی که هر فرزندی برای مادرش عزیز است مادرم راضی نشد 

چون مرا خیلی دوست داشت. 

دوران کودکی ام کمی با دیگر کودکان متفاوت بود، گاه یک برگ درخت آن چنان 

مرا مشغول می کرد که از دنیای اطرافم بی خبر می ماندم. مادرم با توجه به نگاه 

متفاوت من به اطرافم و روحیه ی پرسشگر من تصمیم گرفت که مرا زودتر از موعد 

به مدرسه بفرستد، همسر سمانه )خواهرم ( مرا برای ثبت نام به مدرسه ی قریشی 
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برد و چون سنم کم بود مرا به عنوان دانش آموز مستمع آزاد پذیرفتند. 

روز اولی که می خواستم به مدرسه بروم با هیجان بسیار یونیفرم مدرسه را پوشیدم 

پیراهنی صورتی سورمه ای بود با جوراب های سفید. پاپیون سفید و زیبایی که 

خال های صورتی داشت به موهایم زدم و همراه خواهرم سمانه به مدرسه رفتم 

ذوق و شوق عجیبی داشتم. در همان روزهای آغازین مدرسه مرا برای کلس اول 

ثبت نام کردند. 

خانم سالیانی معاون دبستان به علت منضبط بودنم اسم مرا شازده قاجارگذاشته 

بود و می گفت این دختر با  بچه های کلس متفاوت است، چه دختر بچه ی شیرین 

و محزونی است. گاهی اوقات صبح ها هنگام رفتن به مدرسه از باغچه ی منزلمان 

یک دسته گل یاس برای آموزگارم می چیدم و به مدرسه می بردم او خوشحال  

می شد و مرا می بوسید. 

زمانی که از مدرسه به خانه می آمدم بیشتر وقتها روی سکوی در حیاط می نشستم 

و با ساقه ی درخت یاس و نخ قرقره های رنگارنگ ابزاری می ساختم که با تکان 

دادن نخ ها نغمه هایی دلنواز سروده می شد. کم کم فهمیدم که به دنیای موسیقی 

علقه دارم هر چیزی که به موسیقی و آواز ختم می شد، مرا به خود جذب می کرد. 

بیشتر معلمان مرا تیزهوش می دانستند و مادرم بسیار مسرور بود. به همین دلیل 

برادرانم  و  خواهران  که حس حسادت  گونه ای  به  داشتند  من  به  ای  ویژه  توجه 

تحریک می شد. تقریباً همه ی نزدیکان من به خصوص خاله مکرم بر این عقیده 

حیاط،  در  بازی  هنگام  در  هستم.  موسیقی  و  خواندن  آواز  عاشق  من  که  بودند 

آوازهای کودکانه می خواندم، وقتی به خود می آمدم می دیدم مادرم پشت پنجره 

ایستاده است و مرا زیر نظر دارد.
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شوهر خاله مهرانگیز که از امرای ارتش بود، ذوق و قریحه ی ذاتی مرا به موسیقی 

به خوبی دریافته بود روزی به خانه مان آمد و به مادرم گفت مژگان را به انتشارات 

رادیو معرفی کردم. 

انتشارات رادیو مشهد آن زمان درخیابان بهار در محل اداره کل فرهنگ و ارشاد 

رفتم،  رادیو  انتشارات  به  ام  خاله  شوهر  همراه  به  که  روزی  بود.  فعلی  اسلمی 

ساختمان و محوطه ی آن در نظرم بسیار زیبا آمد. محوطه ی آن پر از گل و ریحان 

بود، گل های بنفشه و رز سفید و صورتی که در بطن سبز چمن آراستگی ویژه ای 

به خود گرفته بود فضای زیبایی را با عطر دل انگیزی ایجاد کرده بود. کاج های 

سبز، چتر زیبای خود را بر فراز چمنزار و باغچه ها گشوده بودند و چکاوکان و 

پرندگان و مرغان هوایی بر فراز گل بوته ها آواز عشق سر می دادند و من با وجود 

کودکی موسیقی آواز قناری ها را می فهمیدم. 

هر روز ساعتها در آن فضای سرشار از احساس و زیبایی روحم را صفا می دادم و در 

خیالت کودکانه سیر می کردم. 

مرحوم آقای میر مجاهدی رئیس انتشارات رادیو دوست داشتنی ترین فردی بود 

و پختگی  از تجربه  بودم. موهای سفید و چین های صورتش خبر  که من دیده 

می داد او همیشه مشوق من بود همین طور بچه های رادیو را مورد تفقد و دلجویی 

قرار می داد و به آنها عشق می ورزید. 

کوچکش  پسر  و  می کرد  اجرا  را  تدانسان  برنامه ی  میرمجاهدی  آقای  اول  پسر 

همیشه با یک سگ گران قیمت که قلده ای نفیس داشت در محوطه ی انتشارات 

راه می رفت و هر از گاهی با مستخدم انتشارات باغچه های اداره را آبیاری می کرد. 

را  ها  نت  به سرعت  قدر  آن  پرداختم  موسیقی  علم  آموختن  به  که  بود  آنجا  در 


