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 تاجماه
  

 در سالن ی مبیان رو خسته و  و ناتویبا چهره ا.  و ماتم زده دهیآتوسا رنگ پر
 ی مبهم صحبت های شده بود هنوز صداهارهی لم داده و به نقطه دور خییرایپذ
 ی شرکت کرده بودند از فضای در مراسم سوگوارشی پی که تا لحظاتیی هاهمانیم

  .دی رسیکوچه به گوش م
  

 می نی هاوهی و مینیری شی پر بود از ته مانده زهای می همه ی سالن، روداخل
 پوست ی در البالمهی ها، نصف و نی آدم ها و خوراکانی که از جنگ میاخورده 

 که شور یی عمر آدم های مانده و مثل ته مانده ی داخل بشقاب ها باقی هاوهیم
دو نفر در سکوت و .  بردندی مسر به شانی را از دست داده اند، افسرده و پریزندگ

  . بودندزهای و نظافت میبا سرعت در حال جمع آور
  

 اشک آلود و افسرده در ی تنها فرزند، آتوسا که هفده سال داشت با چشمانآوا،
 ی از بی حاکی اافهی فشرد، با قی منهی را بر سی که قاب عکس و کتابیحال

 هدف نگاهش را به شقف دوخته ی و بدهی تخت دراز کشی در اتاقش رویحوصلگ
 یی بود؛ گوشهی گذشت در اندی توجه به آن چه در اطرافش میآتوسا ب. بود

 و دی دوی سو به آن سو منی از اکشی دور و نزدی در گذشته هارانیسرگردان و ح
 از دست رفته در زی و تاسف عزییآثار غم و احساس تنها. دی کاویخاطراتش را م

 کرد، بغض ی می تابیاشک در چشمان متورم و قرمز رنگش ب.  بوددای هوشیمایس
  . آتش درونش را خاموش کندتوانست ی نمزی چچی فشرد و هی را مشیگلو

  
 ی توانست از گوری گشتند، نمی که از مراسم شب هفت بازمی هنگام غروب، وقتبه

 را ای دنشه،ی همیتصور قطع ارتباطش با او برا.  بود دل بکندستادهیکه در کنارش ا
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.  آوردی ادراک او وارد می مانهی بر پی نمود و تلنگری و تار مرهیدر نظرش ت
 تر شی کاش تونسته بودم بیا!... فیح!... افسوس« : کردی لب تکرار مری زوستهیپ

!...  ببرم و همدل و همرازش شده بودمی هاش پیاونو بشناسم و به عمق دلبستگ
 تالش شونی نگه داری برای که او عمرییزهای چیلعنت برمن که اون روزا همه 

 نگاه کردن شون رو قیق بار دکی زحمت ی تفاوت بود که حتیکرد، برام آن قدر ب
 را هم ی رفت گه هر بار او کتابشی من تا اون جا پیخودخواه... ندادمهم به خودم 

 هی ی کردم، اما حتی می گفتم و تظاهر به خوشحالی میکی رسوند، تبریبه چاپ م
  »....جلد اونا رو هم نخوندم

  
 ی روزنای یراش خدی انداخت تا شای بلند فاصله میوارهای با تمام وجود بر دآتوسا

 آن چه را ی همه ابدی مرگ، باهی سی هی خواست از درون سایم.  کندجادیبر آن ا
 در درونش نجوا ییندا.  در پرتو تابناک حضور او از آن ها غافل مانده بودیعمر

» . کرده استانی بی ها را به صورتیتن داشته، ناگفی شک اگر فرصتیب« : کردیم
 می که بتواند به حردی امنین سفر کرده رفت، به ابرخاست و به طرف دفتر کار آ

 از عمرش را در آن به سر یمی از نشی بامرزی که آن خدابییجا. ابدیافکارش راه 
 تی نهای بشهی آتوسا همی که برای اتاق بزگ نبود؛ با اسبابکی جز یزیبرده بود، چ

 مختص ی با رنگ هاییای خاص و اشی با نظمیاتاق.  نومدی روح میکنواخت و بی
 درون اءیاش.  نداشتی نسبتاٌ بزگ شان همخوانی خانه گری دی جاچیبه خود که با ه

 کی اصالً به دی آن چنان که شاد،ی رسی مختلف به نظر می قهی از دو سلیبیاتاق ترک
 مکرر رنگ ها در ی از هارمونیبی ترکدر ی دوگانگنی ایزمان تعلق نداشتند و تالف

 ی نامرئی فاصله ی و نوعی تفاوتیکه سال ها احساس ب باعث شده بود گانهی ییفضا
 اصرار و لی دلی وقت حتچی دانست چرا قبالً هینم.  داشته باشدشیایبا او و دن

  . بوددهی او را به حفظ آن ها نپرسیعالقه 
  

.  کردی گشت و خود را سرزنش می از او می اثرای به دنبال دست نوشته ناخودآگاه
 که یبی و غربی سواالت و افکار عجی برایداقل سرنخ حای ی خواست تا پاسخیم
  : کنددای به ذهنش هجوم آورده بودند، پکبارهی

  
 شهی که همهینجوری ما آداما اعتیطب...  فکرش رو هم نکرده بودمی چرا تا حاال حت«

 گهی شن که دی منی مون عجی و با زندگمی کنی خدا چنان عادت میبه نعمت ها
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 اطرافمون، ی درست مثل هوام،ی کنیو احساسشون هم نم. مینی بی اونا رو نمیحت
 ما رو به خود آورده و کمبودشون رن، اون وقت خالء و ی از دستمون میاما وقت

 در تار ی که حس کنجکاوشیچرا از حدود دو ماه پ...  کنهیعرصه را برامون تنگ م
نو در  اش رو از من گرفت، اوی فرصت هم زبونیو پود وجودم جوانه زد، زندگ

 صدا و ی کلمه، هر چند بکی دنی شنیسکوت و اغما فرو برد و منو در التهاب و تمنا
 ی لحظه باقهی ی برای حتی اشاره اای هر چند کمرنگ ی لبخندای آشنا اه نگهی دنید

 دنی کرد تا چشم انتظار رسغی فرو بست و حضورش رو از ما دردهیچرا د... گذاشت
  »... باشهی الهیابی زی هانی سفر به سرزمیلحظه 

  
 وارد اتاق شد، در را باز نمود دواری جستجوگرانه و امی هر حال آتوسا با نگاه هابه

 یدرست مثل کس.  فرق داشتشهیو چراغ را روشن کرد، اما نگاه و احساسش با هم
 گذراند؛ یهمه جا را با دقت از نظر م. ندی بی بار آن جا را منی اولیبود که برا

 گسسته ری را که چون زنجیگانگی و بیگانگ دونی اتصال ایلقه  خواست حی مییگو
کف اتاق با موکت سبز . ابدی دری گنجی چون نقشه یتی حکاای ی بود، از نقشیا

 در قسمت یمی قدیشمی ابریبای زی چهی مفروش شده و چهار قالی کمرنگییکاهو
 زهیا آو بستالیدو لوستر کر.  گسترده بودی منظمی مختلف آن به فاصله هایها
 از همان طرح در چهار طرف یواری و چهار لوستر دختهی از سقف آونی بلوریها

در قسمت وسط، سمت چپ .  هم نصب شده بودندی دو به دو روبرووارهایاتاق بر د
 زی جلوتر می قرار داشت و کمی دارنیتری بزرگ و وی کتابخانه وار،یبه موازات د

 گردان دسته بلند و ی صندلکی با  و مرتبکی از همان جنس و رنگ، شیریتحر
 ی کاناپه کی ،ی راحتی آن ها، چهار صندلی و روبرویشمیروکش مخمل سبز 

 کرد که در مقابل ی میی سبز خودنمای رنگ هافی با طیی و کوسن هادی سفیچرم
 کوچک ی توربافیزی با رومی اشهی شهی و رودی سفی چوبی هاهی با پای عسلزیشان م

 ی خوش رنگ به چشم می به آبلی متمابز سستالی گلدان کرکی در وسط و ییبایو ز
 سبز ی قرار داشت، با پرده های بزرگی سراسری اتاق پنجره یدر انتها. خورد
 شده بود و نی مزییبای زی توری جلوتر با پرده هافی ردکی که در یشمی ابریصدر

  . کردی قطع مرونی بیارتباط اتاق را با فضا
  

 از شاخه گل ری آمد، غی اتاق منی هر بار که به ایمتوال ی سال های در طآتوسا
 که او را هر روز با دقت داخل گلدان ی رنگارنگ معطر با طراوت و شادابیها
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 گلدان می داد و شاخه گل مری کارش قرار مزی می رنگ و شفاف روی بستالیکر
گز  که او در گذشته هرراآن چه .  کردی توجهش را جلب نمیزی چ،ی عسلزی میرو

 و یشگی همبی و نظم و ترتدی سفواری بود که وجود در و دنی بود، ادهیشیندیبدان ن
 در آن ی و روحانبی عجیسکوت حاکم بر آن جا باعث شده بود تا همواره آرامش

 نمود و روح تنوع طلب ی مکنواختی مالل آورد و شی که قبالً برایموج بزند؛ حالت
 به رنگ اهی سینون مات و مبهوت، با لباساو اک.  کردی مزانیگراو را از آن جا 

 ی و با عشق و حسرت همه ی بود و با دقت و کنجکاوستادهیکابوس مرگ، آن جا ا
 سبز و ی روشن رنگ هاهی سای هارمونبی ترکگرید.  کردی اتاق را تماشا میایزوا
. ستی نگری دل می دهی اتاق را نه با چشم ها، که با دای و اشواری در رو ددیسف

 یدست برد تا راه.  گره خورده و نفسش را بند آورده بودشی در گلونی سنگیبغض
 ی رشته رای زخت،ی آوگری دی سوالی زهی بر آویی اما گوابد،ی گشودن آن بیبرا

 ی اهی که به عنوان هدیزی درشت و درخشانش را لمس کرد؛ همان چدیمروار
ه دستش دور گزدنش همان طور ک.  بودرفته گهی موقع ازدواجش از او هدیموروث

 گردنبند نی در ای دونستم که چه رازی کاش میا« :ثابت مانده بود، با خود گفت
  »...نهفته

  
اتاق پر بود از نفس .  کردی او را حس میاکنون به وضوح بو.  جستجو ادامه دادبه
 کف ی او را در تمامی پایجا.  کرده بودندی سال ها با او همدمی که در طییها

 پرده ها، تابلوها، در و وارها،ینوازش انگشتانش را بر وجب به وجب داتاق و اثر 
 آن جا حاکم بود یبیآرامش عج.  کردیم اش احساس هی اثاثیپنجره ها و بر تمام

 رفتن اش نکی آن جا بود که ای نهیری ساکن دگانهی ی از آرامش روحیکه ناش
 یهنوز فضا. کرد ی انداخت که دل اش را شرحه شرحه میچنان بر دل او چنگ م

 دل ی کرد و بوی استفاده مشهی که او همیوری دنیستی کرخیآن جا پر بود از گل 
 گل ختی آمی بخش اتاق اش بودند، منتی که همواره زیی گل هایو آن با بزیانگ
 که بنا به فصل شان در گلدان یی و زنبق های رز، نرگس، نرگس هلندم،ی مریها
 شدند ی مشیچشمک زنان الهام بخش نوشته ها کردند و ی می اتاق عشوه گریها

 در اتاق ادی مملو از فریسکوت.  کردندی هم او را همراهی دم زندگنیو تا آخر
 ی کردند و در غم هجران او نوای آن جا او را طلب مای اشی تمامییحاکم بود و گو

 او  که قامت استواردیچند بار به نظرش رس.  سر داده بودندیی و تنهایموزون دلتنگ
 و ظاهر آرام بای زی جوگندمی آن موهاای مهربان، وموقر و صبور یرا با آن چهره 
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به سرعت سرش را . دی کارش دزی در پشت می نقره ادسته فی ظرنکیو آراسته با ع
  ... آن جا نشسته بودشیایتنها رو... به آن سو گرداند، اما نه

  
 یکم.  دادهینارش بود تک که در کیدستش را دراز کرد و به ستون.  رفتجی گسرش

 وسط اتاق را ی چهار ضلعینگاهش دو ستون ساده .  آن نشستکی مبل نزدیرو
 بر ستون ها دهیچی و پدهی فوتوس ابلق باال کشی شاخه هایدنبال کرد و درالبه ال

 افتهی قلی از استخوان صی نازکی ورقه های که بر رودی دیکی دراز و باریتابلوها
 از مخمل سبز ی انهی زمی نقش بسته و رویفی ظریدانه ا استای هاینقاش. بود

 قرار گرفته و بر اظالع ستون ها نصب شده ی رنگیشمی ی چوبی در قاب هایتونیز
 شیای بود که دنی شک همه متعلق به هنرمندیب. ستیبا دقت آن ها را نگر. بودند

 نیو کوته بتا حاال چقدر خودخواه « :فکر کرد...  داشتهگری دییرنگ و بو و معنا
از خودش به » . خودم رو بشناسمی اطراف خونه طی محیبودم که هرگز نتونستم حت

 ی که او همواره به تمامنیمگر نه ا.  و از گذشته اش شرمنده بودیشدت عصبان
 شی بود؟ با خنده هاه و متانت پاسخ مثبت دادی آتوسا با صبوری و خواسته هاازهاین

 درست مثل خود او شی هاتی شده، با موفقنی غمگشی هاهی با غصه ها و گرده،یخند
 دشی نویدواری به استقامت و تالش و امشی و با شکست هادهی رسیبه اوج شاد

 یمی و صمکدلی و دوست ی ناجیداده بود؟ چقدر از آن چه در وجود آن فرشته 
  ! خبر مانده بودی گذشت بیم
  

 یزیسرد و گرم روزگار چ کوچک بود و هنوز از یلی که خی وقت، جز زمانچی هچرا
 از ی در هاله اشهی که باعث شده بود تا نگاه پر مهر او همی دانست، از گذشته اینم

  .... بود؟ و حاالدهی نپرسیزی نکرده و چی باشد، کنجکاوریغم اس
  

 ستال،ی کریگلدان خال. دی دوزی می کار او نشست و متفکر نگاهش به روزی مپشت
 اش، ی نوار چسب با جانواری و حلقه ایتن، جاسوزن نوشی برای دستری و زیجاقلم

 داخل پوشه دی هم کاغذ سفیمقدار...  واهی و مداد سسیچند قلم خودکار و خودنو
لحظه .  شده و در انتظار بودنددهی چزی می مرتب روی هم قرار داشت که همگیرو

 یبیغر ینیسنگ.  او را دست نزده بودی شخصلی تا به حال وسارای مردد ماند، زیا
 بدنش داغ شده و نفس ده،ی کرد خونه به سر و گردن اش دوی اش حس منهیدر س

 ی رفت و آشکارا لب ها و دستانش می مجیسرش گ.  به شماره افتاده بودشیها
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داخل .  از او، جستجو در اتاق را شروع کردی دست خطافتنی دیبه ام. دیلرز
 متفرقه ی نوشته های مقدار شده وی نقاشی برگه های از تعدادری غزشی میکشوها

 در رایز. دی کشیاز خودش و از او خجالت م. افتی نیزی چگانهی بیبا دست خط
 نی از کرد و شرم داشت ایتمام مدت حضور او را به وضوح در کنار خود احساس م

 ی نامه اتی وصای دست خط افتنی کرد، اما ی می او دست درازی شخصلیکه به وسا
  . بودای گنج دننیر ارزشمندتشیاز او برا

  
.  نمودی سخت و سوزنده منی سفت و آتشی در گلو شکسته اش، مثل گلوله ابغض

 از ی آثارفی ردکیدر .  پشت سرش شدی کتابخانه ی بعد متوجه قفسه هایلحظات
 بود و چند ی و عربیسی فرانسه، انگلی مادرش از زبان های ترجمه شده یکتاب ها

 به رانی اجتماع ایخی تارل رابطه با زن و مسائ او دریقی تحقیجلد هم کتاب ها
 بود که همواره به ی عمر انسانکی که حاصل زحمات یی خورد؛ کتاب هایچشم م

 رخ یآموخت و آموزش داد و اکنون در خاموش. دیشی اندی و روابط انسانتیانسان
 گشوده بود تا ی هستی و بال بر فراز گستره دهی و آرمدهیدر نقاب خاک کش

 اشک ی قطرات»امرزدی بشیخدا« با گفتن. ابدیقت را بی به حق و حقدنی رسیستگیشا
 را شی آورد و اشک هارونی بزی می روی از جعبه یدستمال. دیبر چهره اش لغز

سپس برخاست و به جستجو . ستی در خود فرو رفت و نم نم گریقیدقل. پاک کرد
  .ادامه داد

  
 و در دی کشدهی بردهی بریادی فریشاد آثارش را گشت و عاقبت از ی تمامی به الال

 که در جلد کتاب ی بود، با عجله نامه ادهی از اشک به چشمانش دوی که هاله ایحال
 انی فشرد و گرنهی سی و آن را محکم رودی لرزان برداشته، بوسیبود، با دستان

  »!خدا جون متشکرم« :گفت
  

تاق پر شد از حضور  ای فضایی گوکبارهی.  نشست و آن را گشودزی پشت ممجدداً
  ...او
  
   ام آتوسا جان، سالمی گوهر هستگانهی «
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به هر . امدی نشی فرصت پنی اما هرگز انم،ی خواستم با تو به گفتگو بنشیبود که م( ) 
 نی و بهتردی نمای رخ می زندگی تر از چهره یمی اوقات نقاب مرگ صمیحال گاه

 آورد ی ناگفته فراهم میف ها حردنی شنای گفتن ی ها را براتیامکانات و موقع
 دهی گزی سکنی و مشکالت انسان هایدگ ندارد که زنی لزومدمیشی اندیهمواره م

 ی اورده و برارونی گذشته بی زمان های غبار کهنه ری خاموشان را زیدر واد
 ی خواستم تا از گذشته اینم.  بکشمری شناسند، به تصوی آن ها را نمگری که دیکسان

 نمانده، کوله ی چون اشباح باقی کمرنگی هاهیم از آن جز سا خودم هیکه برا
 بعد از خودم ی نسل های و برادهی نسل قبل را بر دوش کشخاطرات از یبار

 دو نسل فاصله داشت و من چون ی که در واقع با من هم به درازیاز نسل( اورمیب
.) ده بودم خوروندی و با آن ها پدهی سرک کششی پر ماجرایای کنجکاو به دنیکودک

 ی غم و غصه ها، شادنیری پر از اوراق تلخ و شی اسهیمانند فروشندگان دوره گرد، ک
 ادی زنده بگسترم و فری نسل های زندگی گذشتگان را بر سر کوی هایو خوش

  »! خاطراتمیمن فروشنده « :بزنم
  
و  ها را با عطر ی رنگی سرشار از رنگ ها و بییای من دنی که برای دانم خاطراتیم

 ملموس و نی چنگرانی دی تواند برای خاص خود به همراه دارد، مطمئناً نمیبو
 کوله بار سفر درازم را در دی باافتمی که درشی سال پکیمفهموم باشد، اما از 

 ی رحمت الهی پرواز با فرشته ی اده بسته و آممی زندگی جسمطی شرانینامساعدتر
 ارزش ی سرچشمه یه را که عمر حضرت حق شوم و همه آن چییایبه بارگاه کبر

 ها و شهی من در قالب آن اندتی توان گفت شخصی ام بود و به جرات می زندگیها
 امر مرا بر آن داشت نی سفر بپردازم، همنی ای شکل گرفت، به عنوان بهاارهایمع
 را به میادگارهای ی از آن که تمامشی تو را به گذشته ها ببرم تا پتاه کوی مدتیبرا

 تی با هوی کنم، اندکهی ام، هدی عمر و زندگی سال های بازمانده زیا عزتو، تنه
 که سرگذشت ی کسی دانم که آن ها برای چون مم؛ی نماتی آن ها آشنایوجود

 ی که حتدی نمایز می مقدار و ناچی آثار را ندادند، چنان بنی خلق ایچگونگ
 از یاما آن ها جزئ.  به ان ها را هم به خود نخواهد دادستنی و نگریزحمت نگهدار

 ی جرعه نی از آن که آخرشی بر آن شدم پنی ما هستند، بنابرای خانوادگراثیم
 ی افکنده و راهیی بنوشم و مستانه جام را به سوی هستی مانهی عمرم را از پیباده 
 خاطرات هم سفر ی قافله زبای نی کنم و چند صباحی ها سفرذشته شوم، به گاریکوه 

 ی است که به تو، تنها ثمره یی دست نوشته هانی سفر، همنیا یشوم و ره توشه 
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 دانستن آن ها ی برایاقی کنم تا اگر اشتی مهی ام، هدی زندگنیریروزگار تلخ و ش
 از یکی چون ،یی بگشاا کتابخانه رینیی که داخل پاکت است قفسه پایدی باکل،یداشت

 دارد ی برمیاده ا درون کشو همان است که پرده از راز سرگذشت خانویدفترها
 آنان رقم زد و اکنون من تنها ی دست سرنوشت، بر صفحه زندگی نگارنده یکه روز

 زده و هی خاطرات تکی بر کرسیی چون قصه گوش،ی آن نماگرانی بازیبازمانده 
 ها و باور ها و تعصبات ی ها و ناهمزبانی ها ،همزبانیگانکی ها ، یگانگی بیبرهمه 
 و با اشک و نیزمان، با شوق و تحس  غبار گرفته ی پرده  گذشته ، از پسیسال ها

  . کنمی و بازگو مستهیاندوه آن ها را نگر
  

 نی آخرد،ی سپی کاغذ های دهی رنگ پری برچهره اهمی دستان لرزانم، قلم سدر
 کوتاه روشنگر خانه ی لحظاتی برایباشد که حت:  کندی و نقش مدی گریکلمات را م

  . دلت گرددی
  

  ی به ادراک عرض زندگدنیرس آرزومند 
  

  دی ناهمادرت
  

 نامه مربوط خی تا ردی اشک امانش نداد، چون دلی سد،ی آتوسا به اخر نامه رسیوقت
 و ارتعاش ی لرزشی خطوط آن نشان دهنده نیبه حدود سه ماه قبل است و آخر

  بعد از اتمام مرور خاطراتش و نگارشرزنیبه عبارت بهتر، پ.  دستان مادر بوددیشد
 فرو رفت و امکان هر یهوشی را بست، دربشی پرماجرای زندگی پرونده یینامه، گو

  . مرگ بر خود قطع کردی خارج را تا لحظه یایگونه ارتباط با دن
  

.  داشتیبیحال عج.  حرکت بودی و بدهی خشکی و بهت زده، بر جاجی گآتوسا
ه مادرش از همان  کدانستی نمی او حترایز. ختی به هم رشیارهای معی همه کبارهی

   را در کمالزی خود کامال آگاه بود و همه چی از وضع جسمیماری بلیاوا
  

.  آورددی خانه پدطی در محی تشنجنی آن که کم تری برفته،ی و أرامش پذسکوت
 قرار داد که احساس کرد تا به حال ری نامه چنان او را تحت تاثیمطالعه 

 با مرگش هم یمادر حت... کبارهیال  اما حاده،یشی اندی می بعدکی و یچقدرسطح
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 ییای خواست در را بازکند تا دنیدل اش م.  او گشوده بودی به روگری دی اچهیدر
...  داشتی بود و چه افکاری خواست بداند مادرش چگونه زنی مند؛ی را ببدیجد

 بود و غرق در افکار ی متکشی خوی و کار و تجربه هات الیآتوسا که همواره بر تحص
 بعد دی دیم.  روان پزشک مستاصل شده بودکی حاال به عنوان ش،ی خویایو دن

 که او را یهمان فرشته ا!  نتوانسته مادرش رابشناسدیحت همه سال نیازگذشت ا
 ی مگه قالب":  زدبیناگاه به خود نه.  دوستش بودنیدر أغوش خود پرورده و بهتر

 ی اونا رو در قالب ها آدما وجود داره که من تا حاالی شهی تفکرواندیهم برا
 ی مکردم ی ممی شون در مغزم ترسی که براساس رفتار و ظاهر و فرم بدنیخاص
  "...اما!...  داشتمنانیچقدرم به طرز کار و روش خودم اطم!... دمیسنج

  
 ینی زده، تنها و دل شکته در سرزمرتیمثل آن بود که خسته و ح.  فکرفرورفتبه 

 گزشت احساس ی دانست آن چه در درونش مینم یحت.  داشتیناشناخته گام برم
 کرده ، ریی در وجودشتغیزی بود که چافتهیدر.  حسرت و ندامتای بود یعجز وناتوان

  ... سپردهگری دی خود را به احساسی جاایشکسته، 
  

) یمیصندوقچه قد (ی قفسه را گشود و مجریبا دستپاچک.  شدت کنجکاو شده بودبه 
  .دیبوئ را برداشت و

  
 ی اما خوب مد،ی رسی أن هنوز به مشام می قدمت چوب الک الکلوی کهنگیو ب 

 از چرب بلوط و یمجر.  قد است هم داشته استی مادرش بویدانست که برا
 ی برجسته کاریرانی الی اصی آن تمامأ با گل و بته ها و نقش هایزردرنگ بود و رو

 درهم یو اژدها ری شکی ح در جعبه هم طری بااللیدر کادر کستط. شده بود
 مشخص ی رنگاهی که با خط سر،ی آن، دو دایدر قسمت جلو.  نقش بسته برددهیچیپ

 سنه " ساخت خی تاریکیدر .  کردی مییشده بوددر دو طرف چفت آن خودنما
 " ی عمل استاد اصفهان" عبارت نی نام سازنده آن با ایگری و در د"ی هجر1310

 دهی پوشی رنگین با پارچه کهنه قهوه اداخل آ. د را گشویدر مجر. حک شده بود
 به یکی و و قطع سنگ پهن و نازک و صاف، سیشده و دو جلد وکتاب دست نو

 ی و خطاطی آنها نقاشی کوچک تر در آن بود که بر رویگریاندازه کف دست و د
 درشت ی از طال، با دانه هایگردنبند«  که در ادی جعبه مخمل سفکیشده بود و 

 کی آنها ریز. دی درخشی مدهی انار رسی چون دانه هایتراش خوش قرمز اقوتی
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 هی با لباس زمان قاجاریرانی زن اکی آن نقش ی بود که بر روزیدفتر جلد شوم
 ی لحظاتیبرا.  مادرش بودیبایدست خط آشنا و ز. آن را گشود.  شدی مدهید

گرچه از .  شدمانیپش بالفاصله ی آن را مطالعه کند، ولعاًی گرفت سرمیشتابزده تصم
 ی دانستن نوشته ای شناخت و مرغ دل اش در هوایشوق خواندن آن سر از پا نم

 که آن چنان در یی گرفت به تقاص سال هامی اما تصمد،ی کشی رفته پر مزیآن عز
 ی تنها و منتظر گذاشته بود، لحظاتشیایخود فرو رفته و مادر را در کنار خود با دن

 از آنکه دفتر را شی را خود به دوش بکشد و پتنافیهم بار گران انتظار و دست ن
 ی نوشته های متفاوت بنگرد و سپس در البه الیدی آن اتاق را با دگری بار دد،یبگشا

 از یروی فراتر بپردازد و به پی نگاهچهی از درگری دییای دنیاو به جستجو
  .دی را بشوشی، چشم ها»سهراب«
  

 اتاق هی الی کار، در منتهزیپ مسمت چ. ستی و با دقت به اطراف نگربرخاست
 سوزن ی روشن تکه زودی نخودی رنگ مادر با روتختدی پنجره، تختخواب سفکینزد
 با همان طرح ی شده بودو بالشنیی تزییبای زی آنها با گلدوزی اش که رویدوز

 کمد کی د،ی سفمرمر سنگ هی با پالی استی جالباسکی.  شدی مدهی آن دیرو
 یتونی بلند با روکش سبز زهی آنها، چراغ مطالعه پاکی و نزدیکوچک کنار تخت

 در سکوت کنار هم نشسته یی قرار داشتند که گوی طوری و نوار نقره ایمخمل
 قبل که حال او رو به وخامت گذارد، بنا به خواسته خودش یاز مدت. بودند

 بزرگش را در یای آنکه دنی برادی شاند،تختخوابش را هم به آنجا منتقل نمود
 ی رنگ منقش با گلهادی سفی سفالیبایچند گلدان ز.  کوچکتر بگنجاندیحبسم

 ی آنجا را از روح زندگی مختلف اتاقپ،فضای و با طراوت در قسمتهابای زیآپارتمان
 ی نقاشی تابلوهاوارهای سطوح دی تمامیدر سراسر اتاق، رو.  کردیو عشق سرشار م

 خاص ، ی و با نظمبای زی،به صورت هنرمندانه بودقهی از ذوق و سلی که حاکیادیز
 ی که مضمون هاییآنها.  به حداقل فاصله ممکن نصب شده بودندنیی باال و پایاندک

آن چه .  به صورت مورب قرار گرفته بودندفی ردکی داشتند، کنار هم در یمشابه
 رفت، کار ی کرد و وجه مشترک همه تابلوها به شمار میدر نظر اول جلب توجه م

 یی های نقاشزی سمت نکی و ی کاغذی هایدر سه طرف اتاق نقاش. آنها بود قلم اهیس
 ستی هنرمند رئالکی خورد و مشخصاً همه کار ی مختلف به چشم می چرمهایبر رو

 ی و کوچه بازارهارانی امی قدی از خانه ها و معماری از آنها شمائیدر تعداد. بود
لسکه ها، باغ ها و کوچه باغ  اسب ها، کای خورد در برخی به چشم مذشتهدوران گ
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 یتعداد.  گذاشته بودندشی و ساکنان اش به نمایی روستای و خانه های کاه گلیها
 مشغول ی محتلفی بر تن داشتند و به کارهای قجری را که لباس های مردانزین

  . دادیبودند،نشان م
  

 در گرآنجاید. زدی در وجودش موج ماقیاشت. کردی با دقت آنها را نگاه مآتوسا
 و عبادت را در خود شیای نمود که راز سال ها نی مقدس مینظرش چون معبد

 بود،عشق و ادیسکوتش فر.پنهان داشته و چون کاهنانش مهر سکوت بر لب نهاده بود
 ها تی آن پر بود از حکایجاهمه . بودندی کلمات جاروارشیاز در و د.عبادت بود

 ی ها،دارای چرمی تابلوها،حتۀهم.ییبای و زی زندگدیو صداقت ها،سرشار بود از ام
 از آنها آقندر یبعض. بودندیشمی به رنگ سبز ی و ساده افی و ظری چوبیقاب ها

 کشاندند،درست ی خود میای و هنرمندانه که انسان را کامالً به اعماق زوافیظر
  .دی تپی در آنها می گرفت و نبض زندگی آنچه در آنها بود،جان مۀ همنکهیمثل ا

  
 یۀ از روحی نمودند که حاکی درهم شان خشن تر می روشن هاهی با ساگری دیبرخ
 بوده و در شی های احساسات و سرخوردگانگری و حساس نقاش آن و بفیلط

 و سرکش خالق خود را به انگری عصیۀ متالطم و روحی از زندگیمجموع،شمائ
  . گذاردندی مشینما

  
 به ی خطاطی تابلوهایتعداد فی ردکی سقف اتاق و تابلوها،در نی حد فاصل بدر

 بوده و مضمون تی قابل رؤی قرار داشتند که به راحتیفواصل منظم به گونه ا
 ی شاعره اش بود،اما اشعارش نه چون شعراای شاعر تیآنها،معرف افکار و شخص

 و کرشمه انی از شمع و گل و بلبل و در سوز و گداز خط و خال مه روگرید
 و شی در وصف ستازی نی کرد و برخی دوران می هایفروشان،که ناله از نامرد

 ی از دل سوخته اق؛کهی ها بود و چه عارفانه و عمتی ها و خالقییبای خالق زشیاین
 شمار در ی بیباز هم او ماند و سؤال ها. برافروخته بوداقیبرآمده و از آتش و اشت

  : رفتندیذهنش رژه م
  
  
چرا .... نه؟ای نفره هی ها اثر یطاط ها و خی شعرها،نقاشنی اۀ همایآ.... دونمینم"

 تونه ی مایآ.... به کار نبرده؟ی اگهی قلم رنگ داهی از سری کدوم اونها غچیدر ه
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 ی بوده و در زندگلی هم دخی اگهی مسائل دای اش باشه ی هنریۀ روحیایصرفاً گو
 ی مادمی که یچون از زمان... ارزشمند بودهشچقدر برا.... داشته؟یمادرم چه نقش

 که به یزیتنها چ. امدهی اتاقش دیوارهای مختلف بر دی اون ها رو در قاب هاآد
 دونم ممکنه ینم... رنگ و جنس قاب تابلوها بودهریی و تغضیده،تعویاونها تنوع بخش

 به بوط اونها مرۀچرا هم.... از اون ها کار خودش باشه؟ی مقداری حتای نای اۀهم
 یامی بر موضوعات مورد نظرش چه پ آثار با اصرارنیخالق ا... دوره؟ۀگذشت

  "...داشته؟
  

 مادر با یای و دنیچقدر زندگ....ایخدا": به فکر فرو رفت و بعد با خود گفتیمدت
 ی او که بود و به کجایبه راست... پنداشتم،متفاوت بودهی و مدمی دی آنچه مۀهم

  " مرز و بوم تعلق داشت؟نیا
  

 سرشار از ی تعمق نگاه کرد و با احساس نشست،در مقابلش دفتر را بازی پشت مآنگاه
  .غرور و تأسف آن را گشود

  
  : عاشقانه شروع شده بودی اول آن با مناجاتۀصفح

  
 رحمت مظهرِ انوسِی بر اقی ذات هستۀ ذرنی حجم زمان،از کمتری به بلندایدرود

 ی ها و کائنات که شعرِ بلند بودن و هستییبای زیبای بر خالق ز،درودیعشق و زندگ
  . دلنواز عشق را سر دادۀات،نغمی استوار حۀا سرود و بر قلر
  
  ... نام اوبه
  

 و ارج شی از ذات خالق و عاشق خوی انسان را به ذره ادی خلق کرد و تکامل بخشکه
  ... خالق و استوارینهاد بر انسان ها

  
در : عارفانه اش با خالق متعال،سخن چنسن آغاز کرده بودشیای از مناجات و نپس

 نی ای به بلندای با قدمتی همدان قرار دارد؛شهریکشورمان،شهر کوهستانغرب 
 وجود داشت ه در آن به روش ی دور،در آنجا دباغخانه ایاز زمان ا.مرز و بوم

 بزرگ و معتبر در دل ی اانهدباغخ. کردندی می را دباغواناتی پوست حی سنتیها
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 یفی و صی سبزعی وسی راضبابا،ی از انواع درختان سرسبز و زدهی بزرگتر و پوشیباغ
 توقع در ی بی اراضنیا. شدندی میاری که از پس آن آب آن جا آبیو کشاورز

 از ی گسترده بودند و بخ بزرگی را با مهربانشی پر برکت وۀکنار شهر نشسته و سفر
 هم در آن یادی زۀعد. داشتی و زرع مردم شهر به آن ا بستگشا و کی کاریسبز

 کردند و عهده دار محصوالت ی می و باغبانی کشاورزیروهگ.مشغول به کار بودند
 پوست و حمل و نقل آن جا کار ی و آماده سازی هم در قسمت دباغیبودند،تعداد

 با رنگ ریج و ی عالی هاوانات،چرمی مختلف حیدر آن جا از پوست ها. کردندیم
 کیدر واقع دباغخانه،نه . شدی بازار می شده و راههی تهبی دل فرییو جال

 در ی بود و هستدی باغ ام،کهیفی و صی و سبزوهی باغ مکی و نه ی معمولۀکارخان
  . داشتانیآن جر

  
 شهر شروع شده و نی در ایخی از ه تاری دانست چرم سازی نمی کس به درستچیه

 دانستند که اکثر ی قدر منیمردم شهر هم. قرن سابقه داردنی چندنجایدر ا
 آمد دباغ ی مادشانی ی از وقترمردانیپ.ز بوده اند دونهی پای دباغ،کفاش اکانشانین

 از تاجران ی آن گروهمالکان. مردمی دلگرمیۀخانه چشم و چراغ شهر بود و ما
 از باغ داشتند و به نسبت از ی به فراخور حال خود سهمکیچرم بودند که هر 

  به آنجای دباغی اطراف هم برایپوست ها ازشهر ها.  بردندی آن جا سود مدیعوا
 ی شهر هاانی دباغخانه در منی و بهترنیچون آن جا بزرگ تر.  شدندیآورده م

 آن جا و یکار اداره .  شدندی بازار می ها از آن جا راهم بود و چرکیدور و نزد
 انی به بازار و بازاژلی پوست ها و تحوی و آماده سازی دباغتی به وضعیدگیرس

 ی بزرگ میها رسم بود که پسرها وقتآن روز.  رئیس دباغخانه بودیتماما به عهده 
 ی هی مثل بقهم دباغخانه استیر.  کردندی شغل پدر را دنبال مشترشانیشدند، ب

  . بودیشغل ها موروث
  

 همان تجار پوست بودند، شغل و اعالنات خود را از قتی دباغ ها که در حقتیاکثر 
 کیان شان شر از آن ها با برادری خیللیپدران شان به ارث برده، به همین دل

اول آن که سهم :  وجود داشتاستی به پست ردنی رسیبودند، اما دو شرط برا
 از اعتبار دی بایعنی تر باشد، شیب داخل بازار ی از باغ آن جا و حجره هادی باسیرئ

 دی آن جا باالتی تشکی اداره ی که برانی برخوردار باشد و دوم ای باالتریمال
 و رزاهای حساب و کتاب برآید و کار میاند ار عهده  داشته باشد تا بتویسواد کاف
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بازار .  شدندی مریپوست ها بعد از آماده شدن به بازار سراز. مباشر را کنترل کند
 بود با ی ادهی بازار سرپوشران،ی ای و پررونق آن جا هم مثل اکثر شهرهابزرگ

 یته ها هر گنبد که از راسی در باالیری شکل متعدد و نورگی گنبدی هایطاق
 ی مختص ه نغز خام،ی متعددثیفا» خر راسته با حجر.  شده بودلی تشکیمختلف

بزرگ ...  پارچه فروش ها، راسته ورکفاش ها و ی زرگرها، راسته یراسته : بود
 شهرت " دباغ خانهیراسته " راسته هم متعلق به دباغ ها بود و به نی و مهم ترنیتر

  .داشت
  

 یی دارواهانی پوست، چرم، فرش و تنوع گتیو مرغوب بازار شهر، شهرت ی بزرگعلت 
 یاشت، بلکه به روش آن زمان به کشورها .ی طرفدارانرانیاش بود که نه تنها در ا

  . شدی هم صادر مگرید
  

اعتماد الزمان، رئیس دباغخانه، سی و ...  ماجرا از زمانی آغاز شد که حاجی یدااما
 9 و 12 ناگهای فوت کرد و دو دختر چهار پنج سال بیشتر نداشت که شبی به طور

از او ...  ساله به اسم قدرت ا10ساله به نام های بدرالملوک و ماه سلطان و پسری 
 به سوگ نشسته بود،چنان از این مصیبت جوانیزن بیچاره اش که در . باقی ماندند

بی امان گریست که به فاصله ی کوتاهی مریض شد و هنوز سه ماه از مرگ شوهرش 
  .ته بود که دق کرد و فرزندانش را تنها گذاشتنگذش

  
که تا دو سه ما پیش مثل بقیه ی ... ، پسر یکی یک دانه ی حاجی یدا... اقدرت

پسرهای هم سن و هم تراز خود کارش درس خواندن بود و از صبح تا شب به مکتب 
 با خانه می رفت و فقط گاه گاهی تفننی با پدر سری به بازار و دباغخانه می زد و

شیطنت هایش توجه بزرگترها را جلب می کرد و می رفت تا به آرامی درس مردی 
و مردانگی یاد بگیرد و تمریناتش را با شرکت در بعضی از مجالس مردانه در کنار 

پدر آغاز کرده و کم کم رفتارهای آن در نظرش خوشایند می نمود، او که هنوز از 
ی داست، یکباره بار سنگین مسئولیت چم و خم کار و خوب و بد روزگار هیچ نم

ناگزیر .  و دباغخانه را بر شانه های ضعیف و ناتوان خود احساس کردهاداره ی خان
مکتب خانه را در اواخر راه ناتمام گذارده و جبه ی ریاست موروثی پدر را بر تن 

  .نمود
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وستش تقریبا یک ماه قبل از مرگش خوابی دیده و با نگرانی برای د...  یداحاجی
حاج حسین، از تجار معتبر دباغخانه، تعریف کرده و او در جواب با همان لهجه ی 

، ...دل نگران نشو، خیره ایشاا) اصال(حاجی جان اصن «: همدانی اش گفته بود
  ».غصه نخور.  دنیاسبهمرده زِندس و عمرته از نو نوشتن سرِت 

  
برای آن که خیال خود ...  یدابا این همه حاج.  خالصه موضوع را جدی نگرفتندو

را آسوده کند به او سفارش کرد که اگر پیش از آن که فرزندانش را به سر و سامان 
برساند برایش اتفاقی افتاد، او پسرش را را تا رسیدن به سن الزم برای تسلط بر 

 هر زمان کاری از دستش برآید دریغ دکارها یاری کند و حاج حسین هم قول دا
 این موضوع را چنان بی اهمیت و گذرا تلقی نمودند که بعد از چند روز آنها. نکند

او هم حق دوستی و نان و ... کامال به فراموشی سپرده شد؛ اما الحق بعد از فوت یدا
  ...نمک به جا آورد

  
 که از یانسالی زن مرالنسا،ی شان، خهی سه خواهر و برادر از دانی اگری طرف داز

 مراد ی داد و شوهرش مشدی هم انجام میه و آشپز خانی کارهاشیسال ها پ
 از آن ها حدود چهل و یکیباغبان که خانه شاگرد هم بود، تنها دو عمه داشتند که 

 بانو بود که می چهل و دو ساله، به نام مرگری هشت ساله به نام گل بانو و د–هفت 
 سال کیهنوز . د بچه ها را به هعده گرفتنی دو نفر سرپرستنیبعد از پدر و مادر، ا

 عمه خانم ها، بدرالملوک، دختر میاز فوت پدر و مادر بچه ها نگذشته بود که با تصم
 که دند درآوریرا به عقد مرد پنجاه ساله ا... دای ی حاجی نازپروده ی ساله زدهیس

و !) چون پسر نداشت( بود " اجاق کور "دو زن و چند دختر داشت و به قول خودش 
او بدرالملوک را هم به همان برد .  کردندی می خانه با هم زندگکی آنها در یهمه 

 هووها ئ یکه در آن از صبح تا شب جنگ و جدل و دعوا مرافعه و فحاش
 او، عمه خانم ها به قول خودشان اجبا ازدو.  کردی گوش فلک را کر مشانیدخترها

  .احت شد ری شان کمالی گذاشتند و خنی از فرزندان را بر زمیکی تیبار مسئول
  

 زمان خود بود، ی سلطان، دختر کوچک تر که جزو معدود دختران مکتب رفته ماه
 که از پدر یی گذراند؛ کتاب های کتاب میروزها را به دوخت و دوز و مطالعه 

 کرد ی می گرفت و سعی مادی ی بافی هم قالهیاز دا.  مانده بودادگاری به شیبرا
 به خودش جلب نکد که مبادا مثل ا عمه ها ر خانه آن قدر آرام باشد که توجهطیمح
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را ...  کرد قدرت ایبشود و تالش م...  وی هووداربتیبدرالملوک گرفتار مص
مراقب از برادر او را به طبابت عالقه مند نمود و او را که .  تر و خشک کندیحساب
  . کشاندیاهی گی و داروهااهانی باهوش، صبور، عاقل و مقاوم بود به طرف گیدختر

  
 و ی جمع آوری برارانی ایری کوی جوان از دل شهرهای باشمی حکامی انی همدر
 آب و تی چشمش به وضعیوقت.  شهر آمدنی به ایی دارواهانی گی مقداری هیته

 مردم آشنا ی منطقه افتاد و با ووضع زندگنی ااهانی و وفور نعمت و تنوع گییهوا
 گشت و گه ی کوچه و بازار مر دنی همی گرفت همان جا اقامت کند، برامیشد، تصم

 یبا آن روزگار م.  گرفت ی میزی کرد و چی درمانش مد،ی دی میضیگاه که مر
 گذراند و شب ها را به عسرت ی مقهیروزها را در مض«: گذارندو به قول معروف

 مشغول کار شود که ی داشت به عنوان شاگرد در عطارمیو تصم» . کردی میسپر
آمد و ...  ها، نزد قدرت ای بازاری هیبنا به توص. دگذرش به دباغخانه افتا

 قرار بی غری باشمی حکی حرف هاری جوان تحت تاثسی کرد و رئفی را تعرشیماجرا
 به او ی و خوراکی خوابی دباغخانه سپرد تا جای راسته داریاو را به سرا. گرفت
 او طرفه  جوان بمی محبت پسر جوان و اعتبارش در بازار باعث شد حکنیهم. بدهد

 ی مای رفت و حالش را جویم... از آن به بعد اکثر روزها سراغ قدرت ا. جلب شود
 ی گفتند و استکانی در و آن در منی با هم از ای نشست و کمی هم میگاه. شد
 یهم برا... قدرت ا.  با هم دوست شدندیبعد از مدت کوتاه.  خوردندی میچا

 استقبال کرد، چون قبال چند بار به یت دوسنی از ای حوصلگی و بییفرار از تنها
.  به سن او نبودی پسر جوانیرای پذیلی قهوه خانه خیقهوه خانه رفته بود، اما فضا

 ه،ی دو کنایکی دنی حاضران و شنی همه اهل دود و دم بودند و با اعتنائانیمشتر
  . به آن جا نرفتگری آن جا را ترک کرد و دی دو چایکیناچار بعد از خوردن 

  
 ی دست می آمد و آرزو داشت فرصتی و شکار خوشش می از اسب سواری باشمیکح

  . االغ را هم نداشتدنی کار بپردازد، اما او توان خرنیداد تا بتواند به ا
  

شد و رفاقت شان رنگ ...  و برزن قدرت ای کوای و یکاری کم مونس اوقات بکم
 وجود داشت دیلت پسند ها دو خصیرانی انیآن روز ها در ب.  گرفتی ترمانهیصم

 ی حرمت رفقا،یگری حرمت نان و نمک و دیکی:  واال بودی حرمت و ارزشیکه دارا
هر چه . دی کشی آدم ها میکرنگی بر صداقت و ی حجابییگرمابه و گلستان که گو
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 آورد؛ ی را به ارمغان میکرنگی و یبود خوردن نان و نمک و حرمت رفاقت برادر
 در حمام بود ارانی داشت و از زمان نی سرزمنی امید در فرهنگ قشهی که ریحرمت
را به ...  مرد جوان، قدرت ای بلند باال و چهارشانه کلی و هدهی اندام ورزدنیکه د

 ی و کوتاه قد را راهفی ورزش انداخت و آن نوجوان الغر و نحو یفکر پهلوان
کنار گود  ی به زورخانه زد و ساعتی سریی بار شب ها تنهانیچند. زورخانه کرد

 یحی از بزرگترها، تسبدی آنها توجه نمود، سپس به تقلینشست و به حرکات مردانه 
 گذاشت و مثل آنها با چند ی پر شالش می الیایشمیبه دست گرفته و دستمال ابر

 عمه خانمها، مثل گهی بار دکی که نی کرد، تا ایصلوات حرکات پهلوانان را تماشا م
فرود آمدند و ماه سلطان دوازده ساله را ...  قدرت ای بر بام زندگ،یی تنهارانیسف

 درآوردند و بار یکه تنها همدم برادر شده بود، به عقد پسر حاج محمود عطارباش
  .چشاندند...  را به قدرت ایینها طعم تلخ تگرید
  

 و ی طب سنتیی دارواهانی با گاشیی دختر جوان،آشنای براوندی پنی عطف ای نقطه
 پدر یاری فراوان به اقی با اشتیو.  نزد پدرشوهر بودیداروسازآموختن فوت وفن 

 داروها در خانه به کار ی هی و تهاهانی در تدارک گرمردی پیشوهر شتافت و پا به پا
 داد ی ها و طرز درمان آنها نشان میماری به شناخت بی فراوانیعالقه . پرداخت

 اتی و عرقیاهی گی ضمادهاکه به طور معمول آن روزها با جوشاندهها، دم کردهها،
 ی زرگرکی بود و در یشوهرش جوان ناپختها.  شدی انجام میمرسوم در طب سنت

 از مداخله و یزی مادرشوهران آن روزگار چیمادرشوهر هم مثل همه. کردیکار م
 چون و ی هم مطابق معمول زمانهشان، طرفدار بشیدخترها. گذاشتی نمکم ییبدگو
  . مادر بودندیچرا

  
 دانستی می گلستانی نداشت و آنها را خارهایتی ماه سلطان اهمی برازهای چنی ااما

با گذشت زمان، او هم .  پدرشوهرش بوداشیتنها دلخوش. که بدان گام نهاده بود
 امر نی و همکردی می پدرشی و برادادی به عروس جوان نشان می متقابلیعالقه

 و یرکیماه سلطان با ز اما شد،ی حسادت مادرشوهر و دخترانش میهی ماشتریب
  . داشته باشدی سالمی بتواند با آنها هم رابطهکردی میمحبت سع

  
* * * * *  
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 ی به زورخانه، کشتیی فرار از تنهای براگریبار د...  رفتن ماه سلطان، قدرت ابعداز
اما باز هم .  کردی می را صرف ورزش باستانی آورد و هرروز ساعاتی رویو پهلوان

 را به خانه ی باشمیحک.  به سرش زدی که فکرنی تا ادادیزارش م آییاحساس تنها
  . کردهی تهشی برای مرتبی زندگلیسا گذاشت و وارشی در اختیآورد و اتاق

  
 سر او تکان ی چندروز از باالی باشمیحک.  شدماریب... قدرت ا.  دو ماه گذشتیکی

... قدرت ا.  شد حالش خوبنکهینخورد و درمان و مراقبتش را به عهده گرفت تا ا
  . کردشکشی جوان پمی و به حکدی خریلی اصی تشکر از او اسب عربیهم برا

  
 هم در ی به خود گرفت و از آن پس اسب سواریتریمی صمی آنها چهره نی برفاقت

 شانیهای از سرگرمی بعد شکار هم جزئیکم.  خود گشودی برای آنها راهیزندگ
 خانه اطی رفتند و صبح هم در حیخانه م از شب را به زوری تا پاسی گاهگرید. شد
  .کردندی و کباده ورزش ملیبا م

  
 ی و تجارانی بازاری دباغخانه، براسیبه عنوان رئ...  قدرت اقی رفتارها و عالنیا

 جور کارها را نیآن روزها ا.  نمودی مبی و غربی از آنها گذشته بود عجیکه سن
 که به اقتدار و اعتبار او دانستندی میبازی قرتی و نوعیری از سر شکم سییرفتارها
 پسر جوان بود که بدون دخالت ین تنها حامی حاج حسان،ی منیدر ا.  زدیلطمه م

 از او دفاع ابشی و در غبردی مشی او کارها را پی و خصوصی شخصیدر زندگ
 دوران ی های که پسران همسال و همتراز او هرکدام سرگرمدیدیچون م. کردیم

اما قدرت ... ی گردو بازر،ی ، الک دولک، شاه دزد وز)1(ی بازقاپ: خود را دارند
 دانستیم.  دست بکشدهای دلبستگنی ای شده از همهری ناگزتاشی موقعاطربه خ... ا

 هم گرچه ظاهراً یمباشیحک.  داردییهای به سرگرماجی سن و سال، او هم احتنیبا ا
 خود و خانوادهاش فکر یرانهی فقی به زندگی اما وقتگذاشت،ی احترام میلیبه او خ

 بود ی و سه سالهاستیاو جوان ب. گرفتی وجودش را دربر می حسادت سراپاکرد،یم
 ی صرع داشت، ولیماری ازدواج کرده بود که بی با دخترشیکه حدود دو سال پ

 مردم و بسته شده بخت دخترشان، به او ثی دختر از ترس حرف و حدیخانواده 
 در ی چند ساعتی بار که به طور تصادفکین هم عروس نوجوا.  نزده بودندیحرف

 انی باغچه می گل و الانی حمله شده و با صورت دمر مرخانه تنها مانده بود، دچا
  .حوض افتاده و خفه شده بود
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 به او وارد کرد یدی شدی روحی بود که لطمهرمنتظرهی و غی اتفاق چنان ناگهاننیا

  .دی غربت گرداری دی راه،ی مدت شده و بعد ازیو مرد جوان دچار سرخوردگ
  

 آن یفتهی چنان شیمباشی گذشت که حکی به آنجا ماهی از ورود اسب سی سه ماهدو
 او را به قی و عالحاتی جوان و تفرسی گذشتهاش با رئیمانهیشد که روابط صم

 و کوپاالش الی و خوش بای اسب زماری اوقاتش را صرف تشتری بگرید.  سپردیفراموش
 در یمباشی روز که حککی شد و زیلبر...  صبر قدرت ای کاسهنکهیتا ا.  کردیم

  .)دی برخی و دم اسب را از بالی یمنزل نبود، موها
  

 چنان د،ی و حال زار اسب را دشانی به خانه آمد و سر و ضع پریمباشی حکیوقت
 اش را از ی که اسب بازیمثل کودک.  و زمان را به باد ناسزا گرفتنیبرآشفت که زم

ندونم چنه که وِ ... ایخدا« : گفتی و با همان لهجهاش مستی گریاده، مدست د
 نومیا... بعدش زنم... اول نه نم.. دی بیُگنام ش..  سوننشیی ازوم بِنم،ی دل میهرک

  »...  خدای ُکنوم م ایش... اسب قشنگوم...  اَسبومیوا... آ اَسبوم
  

نظورش به دست آوردن  بفهماند که میمباشی کرد به حکیهرچه سع...  اقدرت
 پاره کند، به بانی گرشی که براستی نیزی اسب چکی دنی سابق بوده و خریدوست

 چند هییمثل ته...  قدرت ای اسب براکی دی رفت، چون خری جوان نممیگوش حک
 و لی همه قنی اارزش اسب اصالً کی پسران همسالش بود و به نظر او یگردو برا

 سر کرده و در ی را در قناعت و نداری که عمریمباشی حکیقال نداشت، اما برا
 بود، حاال که او را به دست دهی و سرکش سالها انتظار کشبای زی اسبیحسرت داشتن

 رفتن اسب بود، آن قدر نی و دمش مثل مردن و از بالیآورده بود از دست رفتن 
ال  هم بر امویگری دنکهیاز آن مهمتر احساس ا.  ارزش االغ را هم نداشتیکه حت

 خانه را ،ی و زارهی گریبعد از ساعت. نمودی تحمل مرقابلی غشیاو مسلط باشد، برا
 واقعه، نی که همدانستینم... قدرت ا. افتی از او نی نشانی هم کسگریترک کرد و د
 رنجش ییها احساس تنشهی از همشیب.  خواهد شداشی زندگری مسیسبب دگرگون

 چه یدید... دادی داد و بیا« : گفت ی فرستاد و می داد و به خودش لعنت میم
 مردم چقد نمک ا،یخدا...  دارمی نمکی چه دسه بدیقدر بِشش محبِت کردم و نفهم

  »... ذارِنی می دفه پا رو همه چهینشناسن که 
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 و از بردی از دور دل ماشی پسر تنها و مغموم که زندگنی دانست ای نمی کساما

 نُهشان بود ی هشتشان در گروشهی که همیکسان چون کشد،ی چه م)1( زهرهکینزد
 بود یاو پسر کوچک اندام.  که چقدر او خوششانس و سعادتمند استکردندیفکر م

 دست و پا که ی و ب)3(چ برآمده و لوی و چشمان)2( درشت و بلیبا گوش ها
 ی چنان در رفتارهایگاه.  برسداشینتوانسته بود هنوز به باور بزرگ شدن ناگهان

 نبود و گاه ی که باورکردنرفتی فرو ماشیمآبانه، خودخوهانه و غرور پوشالارباب
 شدی ظاهر مکدندهی لجباز و ی کودکی همه تظاهر خسته شده و در قالبنیآنقدر از ا

 عمهها را بر ،یمباشی از حکاشیی و جدایدلخور. کردی مرتی حچار را دگرانیکه د
 نجان داده و سر و ساماناش یفی را از بالتکلاشی زندگعی سریلیآن داشت که خ

 راهگشا تواندی همسن خودش نمای فکر کردند عروس کوچک تر نی همیبدهند؛ برا
  . کاردان و مدبر برآمدندی زنیباشد و به جستجو

  
 می و پنج ساله بود و سه سال و نستی بیوهزنی پرس و جو، بتول را که بی از کمبعد

 روز از دست داده و کی در )1(یگرفتگی دو فرزندش را در زمستان براثر کُرسشیپ
 کوتاه شده بود، ای مرده و دستش از دن)2( خناقیماری با بشی سال پکیشوهرش هم 

  . او در نظر گرفتندیبرا
  

 ینی که بی مشکی فربه و سبزه رو بود، با چشم و ابروی کوتاه قد و تا حدی زنبتول
که عمهها به عنوان  یی روستای با تهلهجهکرد؛ی میی در صورتش خودنمایدرشت

آن روزها زن را تا .  نشاندنداشی بر تارک زندگ،ییاز چنگال تنها..  قدرتایناج
رسم » .  پرده گوشت داشته باشدکی دیزن با« : گفتندی و مدندیپسندی چاق میحد

 معموالً توسط مادر و خواهر و ( لی بود که عروس توسط زنان فامنیهم بر ا
  . نداشتیاریماد در امر انتخاب همسرش اختانتخاب شود و دا ) مادربزرگ

  
 و ناتوان و مادربزرگ و ری مراقبت از پدر پی فهی مادر نداشت و وظی از کودکبتول

 از مخارج ی بخشنی کسب درآمد و تأمی برایاز طرف.  او بودیبرادراناش به عهده
 با  رفتار او،یطی شرانیبالطبع در چن.  بود)1(ی به نقده دوزری ناگزشان،یزندگ

 خاص یاستهای و با سرکی زتی به غایاو زن. زنان هم سن خود تفاوت داشت
 بعد از ازدواجش مادربزرگ و پدرش هم ی سالهای خود بود که طیهمجنسان طبقه
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، پسر حاج ... که موضوع ازدواجش با قدرت ایاز زمان. به رحمت خدا رفته بودند
 ی ممکن است همایکه گاه دی باور رسنیاعتمادالزمان، مطرح شد به ا... دای

 ی شب و روز با شور و شوقگرید. ندی هم بنشی مخروبه اواری دیسعادت بر باال
  .پرداختی مشی دو مرد بخت خوی سهی در ذهنش به مقاریوصفناپذ

  
 دست بود که دو دختر از ی شوهر اولش، مرد مسن و زن مرده و بقال تهدر،یح

 سر به یاو مرد. رده و رفته بودندهمسر اولش داشت که چند سال قبل ازدواج ک
 یای دنی سر و زبان و خجول بود که کبوتر جلد افکارش جز در محدوده ی بر،یز

 حمام چهل پله شروع و تا ی که از کوچه ییای دنکرد،ی پرواز نماشیکوچک زندگ
 از چند شی فاصله بنی گذر ادامه داشت که اری در زاشی بقالی و موروثیمیدکان قد

 و چون دی آمد، در همان جا قد کشایمثل پدرش در همان محله به دن. کوچه نبود
 عمرش را گذراند و در فصل سرد زمستانش، زانی ماند تا پائشی خوی بر جایدرخت

 شهر یفقط آنگاه بود که از کوچه پس کوچهها.  رفتیابددر سکوت به خواب 
 نیاورچ هم پی بر تن زندگیی که گوستیاو چنان در سکوت ز. گذرش دادند

 ی حتچکسی که هکردی حرکت مهواری آرام و سای و طورداشتی قدم برمنیپاورچ
  . افکنده بودهی بتول سای وجودش فقط بر زندگنکهیرفتنش را هم حس نکرد؛ مثل ا

  
 خود غرق شد که هرگز در باورش زی غم انگیای آن پس بتول چنان در دناز
 غم و اندوه و فقر برگرفته ،یینها تنی او را از سرزمی نجاتی فرشتهی روزدیگنجینم

 و دندیاز راه رس...  قدرت ای عمههای روزنکهیتا ا.  دوباره دهدیوندی پیو با زندگ
...  
  

 که ی تجربه ای تنها و بی ساله14 دوبارهاش با نوجوان یی زناشوی زندگشروع
  ... شهر بودانی بازارنی از ثروتمندتریکی

  
 فرد ثروتمند باشد مفصل نبود، چون کیخور  ازدواجشان آن چنان که در فرامراسم

 داشته باشد و ی مسائل توجهنی افی نبود که به کم و کی و سنطیدر شرا... قدرت ا
 مراسم عمه ی همه کاره،یاز طرف.  از او نداشتندی هم چندان انتظارگرانید

 رفتار ی طوردی بود، نبایری فقن زوهیخانمها بوند که از نظر آنها چون عروس ب
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 چیعروس هم تنها بود و ه» . خودش را گم کند«  که بعدها به قول معروف ردندکیم
  . نداشتیی و آشنالیفام

  
خواهران قدرت (  به دستور عمهخانمها، ماه سلطان و بدرالملوک ی روز عروسصبح

 یرا هم با خود بردند،اما حت)1(ی او رفتند و زن بند اندازیبه خانه ) ...ا
 با او جسارت تیمی از عروس کوچکتر بود و صمید سالخواهرشوهر بزرگتر هم چن

.  و بعد عروس آماده شدردند کیسپس او را تا حمام همراه.  رساندیکوچکتر را م
 و نسبت به گفتی نمکی کس شاد نبود و تبرچی جمع، هانیدر مجلس زنانه و در م

 د،یدی را در آنجا نمیی نگاه آشناچیاو ه.  نداشتیتیمیعروس احساس محبت و صم
 گریکدی آمده و کنار ی کنجکاوی که براهشانی از سه چهار نفر از زنان همساریغ

 پچپچکنان و حسرت ی چند ساعتده،ی شدن او را ددبختی سفورانهنابا. نشسته بودند
  . و با تمسخر و زهرخند بعد از خوردن شام رفتندستهی را نگراشیبار او و زندگ

  
از صبح آن .  را گم کرده بودشی و دست و پا شدهجیکامالً گ...  آن طرف قدرت ااز

 یکی.  را به حمام بردندی دور او جمع شده، وی زورخانهایروز، چند نفر از رفقا
 را چپ و راست کرده و شی موی صورت بیگری کرد، دی سرش را اصالح میموها

 گوش ها و ی پشت لبها و جلویرنگ اهی نرم و سی نمود، چون تازه موهایورانداز م
 و کردی میی خودنمای کم رنگی هی سبز شده و با ساشی چانه و گونه های بر روتکتک

 سهیسپس او را ک. دادی مشت و مالش میسوم.  اصالح وجود نداشتی برایزیچ
 شستند و لباس پوشانده و با سالم و صلوات و اسفند و ُکندر و پخش کردن ده،یکش

  . آوردندهشاباش به خان
  

 همه مورد توجه قرار گرفته و چشم و چراغ مجلس شده نی که انیاز ا...  اقدرت
با .  گشته بودشی غل و غش خوی بی رفت و غرق در لذت و شادیبود، دلش غنج م

 ی ساز و دهل، شادی و رقص و آواز و بلند شدن صدا)1(یشروع مراسم روحوض
  خانهنی که پدر و مادرش مرده بودند،هرگز در ایاز وقت. دیکودکانهاش به اوج رس

 یحت. برگزار نشده بودی مراسمای بزرگ یهمانی آنان می از مراسم سوگوارریغ
 بزرگ ی هایهمانی جشن ها و مشهیهم. خبرها نبودنی دخترها هم از ای عروسیبرا
 رفته ادشی ی حتامرزهایاما بعد از آن خداب. و مسرت بخش بودزی شگفت انگشیبرا

 شان سوت و کور شده بود و او چقدر خانه. هم وجود داردی به نام شادیزیبود چ
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فقط .ستی چی برایهمانی منیحاال هم اصال مهم نبود ا. برده بودادی همه را از نیا
  . نداشته باشدیانی خواست آن شب پایدل ش م

  
 بود یی خانم های تر از همه رفتارهابیعج. نو و مرتب آمده بودندی با لباس هاهمه

 رتشیرفتار امشب آن ها باعث ح.او نبودند پوشاندن خود از دی مقیلی خروزیکه تا د
 رنگارنگشان که با لبخند ی و لباس هاظی غلیحاال همه آنها با بزک ها.شده بود

 او پنهان کنند دی کردند خود را از دی می همراه بود سعی و ناباورانه ازیتمسخرآم
ا  دانست،امی را نملشیدل. ماندی می تازه ای و شوخی به بازشی براشتری بنیو ا

 هم ی و شادی خوشی در زندگدی تازه فهمنکهیمثل ا. خوش بوددیفعال با.مهم نبود
چطور فراموش کرده بود که در زمان پدرش هم آنها چشن ها و .وجود دارد

چه زود ... سوت و کور نبود امانقدری داشتند و خانه ای بزرگ و کوچکی هایهمانیم
  .دی رسانی به پایهمانیزمان گذشت و م

  
 و خالصه کردن موضوع عروس تی فرار از مسئولیه خلوت شد عمه ها برا خانیوقت

 یم... قدرت ا. مراد سپرده و رفتندی و شوهرش مشدرالنساءیو داماد را به خ
 را به عنوان هم ی ابهیاو حاضر نبود وجود زن غر. کندهیخواست مثل بچه ها گر

حدود . کردندحتشی صبح نصکیخانه تحمل کند اما آنها دوره اش کرده و تا نزد
 یگری و شب ها در اتاق ددی کشی قدرت از تنها ماندن با بتول خجالت می ماهکی
 ی منیی سرش را پادی پرسی بتول از کار و وضع و حالش میوقت.دی خوابیم

 ی زنانه بی و محبت هایاما زن با بردبار. دادی کوتاه میانداخت و جواب ها
 یی نمود تا با راهنمایمل کرده و تالش م را تحاو ی های گردانی ها و روییاعتنا

 حی توصشتری بشیدر مورد کارها... کم کمک قدرت ا. کمکش کندرونی بیدر کارها
 ی هاهی و توصحی کرد تا عاقبت با نصای او را با دقت گوش می داد و حرف هایم
 را ی خانوادگفی خود وظاوهی و با شیی مراد که هرکدام به تنهای و مشدرالنساءیخ

  . به طرفش جذب شدجی کردند با بتول هم اتاق و به تدری گوشزد میوبه 
  

 همه انی بود هم خانه اش را هرروز در جرری چنان شد که ناگزی مدت کوتاهدر
 او عمل ی هایی قرار دهد و به تذکرات و راهنماشیکارها و رفت و آمدها

ر شده ،  سبک تشی برای ها تا حدتی کرد بار مسئولیاحساس م... قدرت ا.کند
 روزانه و ی هاطراب به اضلی شبانه اش تبدی کابوس های و خوفناکبتی هگریچون د
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 داشت و احساس ی فکریری به درگازی قدر که کمتر ننیهم. تر شده بودمی مالیلیخ
 ی کند،حرف هاهی تکشی را در خانه دارد که بتواند به او محبت های کرد کسیم

بتول هم . کردی قابل تحمل مشیوع را برا ش را بشنود،موضحیخودش را زده و نصا
  . شدی و شعف می او غرق شادیاه همه اطاعت و سربه رنیاز ا

  
 گذاردند اما او ی احترام منی ها هنوز هم او را به حرمت پدرش و حاج حسیبازار
 داد ارزش ی دست می درک موضوع را نداشت و بتول هم هروقت فرصتییتوانا
 سلطه خود ری زشتری داشت او را بی کرد و سعی میادآوری خود را به او حینصا

  .درآورد
  

 ی وشیرفتار ها. شدیمتعجب تر و درمانده تر م...  گذشت قدرت ای زمان مهرچه
 یری بتول آن فرشته آرام و سربه زگری سردر گم کرده بود،دیرا در کوره راه زندگ

 یم کرد و به تر و خشک کردنش ی توقع محبت مینبود که فقط ساکت و ب
 چنان خشونت امر و ا آمد که روزها بی میبیبه نظرش او واقعا زن عج.پرداخت

 ی مرد نوجوان در دل می که به راستدی کشی مادی سرش فری کرد و گاهی مینه
اما شب ها با نگاه مهربان و . گفتی نمچی کرد و هی و با وحشت نگاهش مدیهراس

 کرد،آنچنان که یمحبت م و به او دی خوابی میدستان نوازش گرش در بستر و
 و دی طلبی معیاو روزها مط. شناسدی را نمز است و بتول رویگری او آدم دییگو

  . نمودی مضی زن ضد و نقنیچقدر ا. شدی معیشب ها مط
  

 ترس وجودش را فرا کبارهی خبر پدر شدنش، دنی بود که با شنرتی در بهت و حهنوز
 دانست و به فکرش ی نمیزیدن چگرچه او از پدر ش.  کردیاحساس گناه م. گرفت
 دانست که آمده تا هر وقت ی می و تا آن زمان بتول را فقط همخانه ادی رسیهم نم

 ی همان طور که روزدی برود؛ شاستد،ی خود بای پایکه او بزرگ تر شد و توانست رو
 نبرده و راستش تا آن ی هم پیی زناشوی به مفهوم زندگیاو حت.  رفتی باشمیحک

درست مثل بچه ها .  خودش و بتول فکر هم نکرده بودی ندهی راجع به آلحظه اصالً
فقط .  ادامه داردی تا کتی وضعنی دانست ای کرد ئ نمی میدر زمان حال زندگ

 در مغزش زنگ یی آنکه بداند چرا و چگونه و حاال، گوی گذراند، بیروزگار را م
 شد، چون جهیسرگ رفت و دچار یاهی چشمانش سکبارهی.  به صدا در آمدیخطر

 خبر، نی و استی کرد نی ها که گمان می که موضوع به همان سادگدی قدر فهمنیهم
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 چندبار تجربه تلخ ن سنیاو که تا هم.  خواهد دادری اش را تغی زندگریباز هم مس
 دانست یم.  شودی عوض مطی بود، فقط حس کرد باز هم شرادهی را چشیدگرگون

 حالش را ندهی هم وحشت از آنی همی شد، برا بهتر نخواهدتی وقت وضعچیکه ه
 دی چون همه جا در نظرش سفد،ی پری زندگی رنگ از روکبارهی دیشا. دگرگون کرد

  .دی نفهمچی هگری شد و دیو خاکستر
  

 ی پوشانده و باالی را با لحافشی روی که به خود آمد، بتول با مهربانی از ساعتبعد
 ماند که بر ی می خونباری دهی به ددیغروب شده بود و خورش. سرش نشسته بود

همان طور که . ستی گری ابرها هم خون مدی سپی بر بال های آسمان و حتیچهره 
 ی هم بر وجودش مستولیگری کرد، کم کم ترس دی و آسمان را نگاه مدهیدراز کش

 هراس از مرگ در شد،یاندی بندهی از آنچه به آشیب.  بودییائ ذاتاً آدم ترسو. شد
  .ان گرفتوجودش ج

  
 پوش شدن خانه و حجره اهی پدرش و سی که مراسم کفن و دفن و خاکسپاری زماناز

 که با ضجه و یزی انگبتی هی آن عزادارود،ی دهی را دانشیها، خودش و همه اطراف
 ،ی کوتاهی همراه بود و به فاصله انی اطرافیادهای ها و داد و فری زارهیناله و گر

 ی دردناک، باعث شد تا او براطی مادر هم با همان شراینمرگ دور از انتظار و ناگها
 ی مکی از مرگ وحشت داشته باشد و احساس پدر شدن، او را به مرگ نزدشهیهم

  . مانند آن ها خواهد مردگری کرد او هم تا چند ساله دیگمان م. کرد
  

 پدر و مادرش یحاال بعد از چند سال، به شدت برا.  کندهی خواست گری اش مدل
 اش ی دوران کودکی های به بازدی داشت، شایبیحال غر.  کردی میساس دلتنگاح
 ی داد و خودش هم مادر می تر بود که ماه سلطان، نقش پدر خانه را به او مهیشب

 کودکانه ی و لجبازتی معصوما بیکی دند،ی جنگی دو نفر در وجودش مییگو... شد
 و چون دی خندی او می سراپا بر،یگری محبت پدرانه داشت و دی و تمناستی گریم

مگه تو شوور بتول «:  گفتی آورد و می بزرگ ترها و مردها را درمی ادایدلقک
  »!؟یسین

  
.  داشتیبیحال غر.  نمودی مگانهی بشی شوهر بودن هم برای واژه ی حتیول

 یهنوز رنگ به چهره نداشت، اما وقت.  و نگاهش مضطرب بوددی لرزیدستانش م
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 زد ی بتول موج میمای را که در حرکات و سی خاطرتیو رضا یآرامش، خوشحال
 خجالت ی کمش کودکانه به خود گرفته بود، راستطنتی هم حالت شی که کمدید

 ختهی بر آتش اضطراب و هراس ناخودآگاهش ری مانند آن که آبکبارهی و دیکش
  . آرام شدیشده باشد، تا حد

  
 ماه 9باال خره بعد از .  شدینوشت م سرمی باز هم تسلدیبا.  توانست بکندی نمیکار

 آمد که خبر دختر ایبه دن...  قدرت ای فرزندشان، در سن پانزده سالگنی اولنب،یز
 او زد، چون او ی و بدبختیی بر خرمن احساس تعصب، تنهایبودن نوزاد هم جرقه ا

 رالنسایخ. دی فکرش را به خود مشغول گردانی دانست و تا مدتیرا از جنس بتول م
  . بچه را هم به عهده گرفتی نگهدارفهیوظ

  
از . توان فکر کردن نداشت.  خود شده بودی دردناک زندگطی شرامی تسلییگو

.  فرار کندزی خواست از همه چی و آن خسته شده بود و دل اش منی ایدخالت ها
 و ی و گفتاری رفتاری و نظرات او و تضادهاماتی زنانه در تصمی نامرئیکم کم ردپا

 مسائل کنار ی را از بعضخود ی سبب شد تا او هم پانی با حاج حسشیها یلجباز
 کم رنگ و کم استشیدر بازار مشخص شده و ر...  و حضور ناتوان قدرت ادهیکش

 روشن هی اقتدار طلبانه اش در سای انهی ناشی از رفتارهای حتگرید. رنگ تر شود
  . شدی نمدهی دی احساس ارباب منشانه و مردانه اش هم اثریها
  

 او همان رای توانست مثل پدرش محترم و مقتدر باشد، زیآرزو داشت م...  اقدرت
 و تیمی صمت،یطور که در بازار مورد اعتماد بود، در خانه ام تا حد احساس امن

 رد و بدل ی آن که پدر و مادرش کالمی وقت ها بیلیاحترام برقرار بود که خ
 هم وابسته بودند که مادر بعد از به چنان  و اندندی فهمی را مگریکدیکنند، منظور 

  . ادامه دهدیفوت پدر نتوانست به زندگ
  

 او و بتول نه تنها به ی بود که زندگافتهی شناخت، اما دریعشق را نم...  اقدرت
 ی شناسد حتی که او را می ندارد، بلکه با همه کسانی پدر و مادرش شباهتیزندگ

 خودشان و ی زندگنی بیت بفهمد چه فرق توانسی نمیاو حت.  تفاوت داردیلیخ
. ش ناراحت کننده و مالل آور استی برای زندگنی دانست که ای است، اما مگرانید
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 روند که زن را جزء ی مشی تا آن جا پگری مردان ددی دی منکهی کرد از ایتعجب م
  ... آورند اما او ی خود به حساب مملکیما
  

 شانس و ی چهی را از درزی باز هم همه چنی بود، با وجود اشانی افکارش پرشهیهم
 از رونی کرد و گاه در بی میی و تند خویمثل پسر بچه ها لجباز. دی دیاقبالش م

  . شدی می آورد عصبی که در برابر بتول کم منی نمود و از ای میخانه پرخاشگر
  
 تیل فرزند و پدر شدنش را باور کرده و به مسئوی قبل از آن که قادر باشد مسئله او

 که هنوز هفده سال هم نداشت، ی در حالشد،یاندی بی به طور جدکباری یخود حت
  . به جهان گشوددهی هم دم،ی فرزندشان، کرنیدوم

  
 دی دی می پناهیخود را ب.  گرفتی در او شکل میدی تولد پسرش، احساس جدبا

به . اشد بیگری دی انسان های پناه دهنده دی باری است، اما ناگزیکه محتاج پناهگاه
 یزی نمود، اما به واقع از آن چی لذت بخش مشی پدر برای گه گاه واژه جیتدر

 ها و یهمانی از موارد خاص در مری دباغخانه بود اما غسیی که رنیبا ا... قدرت ا
 گذشت که ی اش میی زناشوی نداشت حدود پنج سال از زندگیمجالس مردانه راه

 کی که فقط مالک دو دانگ از یی دبا ها ازیکی به گوشش رساندند کل عباس یروز
 که ی گذشت زمان": زدهادی فری در جمعتی دباغخانه بود با عصبانیحجره 

 پسره یاما حاال ا...  بودسیی داشت او وقتا مرد رییای و برا ببوددباغخانه دباغخانه 
 معلوم فی ما تکلی داره بری لچککیزن زنشه و ...  جو علق بچه ننه شده ی

 ام ازش گذشته آخر ی همه سال که سنی خرفته بگو که بعد انی حاج حس...موکنه
 و بدبخت سرمانماره بگو که چقد خدا زده به ...  لنده هوری اجکی شده ملیعمر
  "!...دادی داد و بیه... می زنی مان منهی به سوی و شوی سنگ کمی که دارمیشد

  
 ی که زخمنی شد مثل ای حرفها چنان رنگ به رنگ و عصبنی ادنیبا شن...  اقدرت

 خواست یبه او زده اند که کارد را به استخوانش رساند چند بار با حالت تهاجم
برود و حق طرف را کف دستش بگذارد اما چند نفر او را نگهع داشته و نگذاشتند 

 شی پی شروع شد او از مدتمردانه حی دوره اش کردند و نصایبعد هم دو سه ساعت
 اما همه را به حساب ردی گی ها قرار می موردا تمسخر بازار بود که در خفاافتهیدر

   گذاشتیحسادت آن ها م
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 ی مشترکشان نبود که برای اول زندگی بتول هم آن فرشته نجات ماه هاگری دحالغا

 بار دنی و به دوش کشیی اش از چنگال تنهایی با او و رهای و همدمیهمزبان
 مخسئله باعث نی همدیشده بود شا او نازل یری گمی و تصمیی راهنماتیمسوول

 شد سبب ممات ادی اگر زاما.  استاتی حی هی اعتقاد شد که آب مانی به ادنشیرس
 از خوردن پرمالل زدیآب ارچه همه زالل خ: ی شعر سعدنیاشاره به ا(  شودیم
  )زدیخ
  

 قائل ی خودتش حق و حخقوقی نشست برای در محکمه وجدانش به قضاوت میوقت
 گاه در ی خواست حتی از رنج و عذاب نمری غزی چچی هگری بتول دی شد و برایم

  . برسدی کرد تا به آزادی مرگ می آرزوشی خود برای هاییتنها
  
 ی هم بود و او را خوب مشی بچه های هی داگریکه د...  قدرت ای هی دارالنسا،یخ

 و  گرفتهرادی بتول از قدرت ایشناخت، چند بار به رفتارها و عتاب و خطاب ها
 جوون ی صبر ای که کاسه یبترس از او روز... خانوم جان« :  به او گفته بودیپنهان

آخه ... ی درس نیا...  ها باهاش رفتار نکنه بچنفویگفته باشمت ع... ها ... سر بره
خود ...  شَننهی عده دست به سهی وقت یوقت و ب... هی خودش کسیِ اُ برِیناسالمت

  »....یدان
  

 گذشت که او کارها و ی کل عباس در بازار می دعوای از ماجرا سالکی حدود
 سپرد و به اتفاق عمه خانم ها و بدالملوک و ماه سلطان نیحجره ها را به حاج حس

پس از بازگشت بود که به اعتبار سفر حج و حرمت جدش، مشرف . به مکه سفر کردن
کم کم در امور . د برخوردار شی بهترتی شدن از موقعی خدا و حاجیشدن به خانه 

 تواند ی که چطور مدی فهمبی ترتنی و به اکردی شرکت می هم با دست و دل بازریخ
 دستان و ریاز آن پس با تحکم فرمان دادن به ز.  کسب کندتی مردم محبوبنیب
 و با دقت نمودی می و بزرگتی کار به شدت احساس رضانیاز ا.  را آغاز کرداستیر

 یای از دنکبارهیدر واقع به .  کردی توجه مگرانیود در د خی های نهو امر ریبه تاث
  . پا گذاشتیانسالی به عالمِ مینوجوان
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 فکر ها بود که او را به نی همدیشا.  دادی از درون آزارش میزی همواره چاما
 ی نمزی مرد را جای خنده بر لب هاگرید.  کردی ملی مستبد و تندخو تبدیمرد

 گران،ی شدن کودکانه اش به خواست دمی با تسلشیا پ بود که سال هافتهیدر. شمرد
 بی تالطمِ امواجِ پر فراز و نشر قرار داده که دی ناهموارری اش را در مسیزندگ

  . مقاومت نداشتیارایروزگار،زورق کوچک صبر و تحملش 
  
 ی حاجی های تر شدنِ فرزندان و بزرگ تر شدن شان، بدخلقشی گذشت زمان و ببا

 تر رنگ شی او هر روز بیِ اجتماعی نقش بتول در زندگگرید. رفت گیآقا هم اوج م
 مردانه ی و رفتار های تر با مسائل اجتماعشیهرچه ب... حاج قدرت ا.  باختیم

  .دی گردی ماثرتر خود متی گذشته ی شد، از حماقت هایآشنا تر م
  

ر  بود که دی ساله ا26 شوهر داد، خودش جوان ی سالگ11 را در سنِ بی زنیوقت
 بود تا پدر زنهی به برادر بزرگتر شبشتری ساله اش، ب19مقابلِ داماد !  

  
 اش و بعد از ازدواج دخترِ دومش به اتفاق ی سالگ30 خدا در ی سفر خانه نیدوم

که  (می و خواهرانش، بذرالملوک و ماه سلطان، و عمه مرمیبتول و پسر بزرگش کر
 مراد رفته ی و مشدرالنسایو خ) ود کوچک شان بلی تنها بزرگ فامشیاز چند سال پ

  . کربال شدندی راهی همگل، بتوشنهادیو بعد از انجام مراسم حج، به پ
  

 خوشحال بود و به اری بتول بسد،ی سال طول کشکی از شی تمام طول سفر که بدر
با .  نداردی در زندگی زنان شهر است و کم و کسرنی که از ثروتمندتردیبالیخود م

 و لی فرزندان و فامکی کی ی رفت و برای به بازار میریذ وصف ناپیخوشحال
البته طبق عادت از . افتدی از قلم نی داشت کسیسع. دی خری می سوغاتانیآشنا

 بود که نی ای اش از زندگیتنها دلخور.  دست بردار نبودگرانیدخالت در امور د
 شی هایی و به راهنمادی شنی را نمشی تر حرف هاشی آقا بی حاجشیاز مدت ها پ

 کرد، در شکل ی از آن چه تصور مشی سفر بنی ادی رسیبه نظر م.  نداشتیتوجه
 را که یبیموثر بود و حسِ غر...  حاج قدرت ای ندهی آماتی و تصمتی شخصیریگ

  .دی بخشیدر وجودش جوانه زده بود، شاخ و برگ داده و قوت م
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 دانا، مدبر و با ی مادربزرگ مدت ماه سلطان، که اکنون با داشتنِ نوه بهنی تمام ادر
.  از همراهان بودکی هر ی برای شده بود، محرم اسرار و همدم خوبلیکماالت تبد

 خاطر تی و رضای با او احساسِ شادی و همه از همسفردی خندی گفت و میبا همه م
 ی تا جوان و زن و مرد رابطه ری بچه تا بزرگ، پاز توانست با همه ، ی مرایداشتند، ز

 ی مانیاز آن دسته آدم ها بود که وجودش باعث آرامش اطراف. برقرار کند یخوب
به .  قائل بودندی احترام خاصشی براانی کرد و اطرافیهمه را درک م. شود

 ومومن، با خدا، اهل نماز .  در سفر بودی اتکائی نقطه شیخصوص که با طبابت ها
 ی هم جمع م شب ها که همه دورِی مدت گاهنیدر ا. کتاب و قرآن بود

 ماند و از عبادت ی گرفت و گاه که تناه می با کتاب حافظ فال مشانیبرا.شدند
   وری شد به تحریفارغ م

  
  . پرداختی قرآن مکتابت

  
 یاو از همان اوان جوان. جمع هم تنها بودانی او،خواهرش بدرالملوک،در مبرعکس

 یده و شوخخن. شده بودنی بود که نسبت به همه بدبی و منزوری گوشه گیزن
 در یحت. کردی غرولند مرلبی و زدهی خزی به کنجشهیهم. دادی رنجش مگرانید

 گذشته ها و خاطرات خود نشست و با ی می که بر سر دار قالییسفر هم در زمانها
 و گاه ستی گری خود درددل کرده،گاه می کرد،برای را مرور مندشیناخوشا

 شهی گرفت و خالصه همیو ناسزا م کی رکی و زمان را به باد فحش هانی زمرلبیز
 ی اخالقنی که چرا او چندندی پرسی ممیهروقت هم از عمه مر.عنق و بدخلق بود

 آورد و یا شوور شانس ن... طفل معصومیا: گفتی بدخلق شد میدارد و از ک
  " شدابختیس
  

 آقا رخ داده ی سفر حج در تفکر و نحوه برخورد حاجنی که بعد از اولیتحوالت
  . در او قوت گرفتجیدربود،به ت

  
 سپرده بود،بعدها ی را به فراموشی ورزش و پهلوانی باشمی که بعد از رفتن حکاو

 آنان شد و به ی اخالق و جوانمردروی گرفت و به شدت پشی درپیخصائل پهلوان
 انی اطرافی براشی کارهای که گاهی و درماندگان،تا حدازمندانی رسان نیاری

 و درمانده ری دختران فقیان،برای از بازاریعده ابا کمک . گشتیمالل آور م
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 ی وار را بر سر کار مالی کردند و مردان عی فراهم می و امکانات زندگهیزیجه
   ها و غمیدر شاد.گماشتند

  
  . شدندی مکی فقرا شریها
  
 بند آن ی خود گنجانده و به شدت پای که او در برنامه زندگیی از کارهایکی

 سرد و ی دو بار شبهای و در زمستان ها هفته اکباری ی ابود،به طور معمول هفته
 استخوان ی دانست در آن هنگام که برف و باران و سرمای خود مفهی وظخبندانی

 کشاند،پس از صرف شام و ی ماه را هم به پناهگواناتی حیسوز همراه گل و شل حت
 را یسان خانواده هر انی و هوای دلچسب کرسی و شب چره اش،آنگاه که گرمایچا

 کرد و ی و کاله مد،کفشی طلبی می کرد،فانوسیبه لذت استراحت و خواب دعوت م
-6 پسرشنیاز آن زمان ها که اول. افتادی داشت و به راه می اش را برمیچوبدست

 از پسران نابالغش را با یکی شهی خود عهد کرده بود که همبا نداشت شتریسال ب7
  . بدهدی به آنها درس بخشندگبی ترتنی خواست به ای مدیخود ببرد،شا

  
 نیا. شدی گذشت و از شهر خارج می کنار شهر می در دل شب از سر قبرستان هااو

آن . بردی نمرونی مراد همراه خود از خانه بی بود که مشدیشب ها،تنها مواقع
 دهی دی وحشی درنده واناتی داخل شهرها هم گرگ و حیروزها در زمستان ها حت

 ی تا به خانه افراد مستمند مده مناطق شنی ای راهادهی و پمانیاما او با ا. شدیم
 و نه چراغ ی داشتند،نه سفره پهنی گرمی از آنان نه کرسیاری که بسد،آنجایرس

 معجزه نازل یی کردند که گوی چنان خدا را شکر می او با خوشحالدنیبا د.یروشن
 افتنی به دنبال ی شدند و زن و فرزندشان را پنهانیغرق در شور و شعف م.شده
 وقت ها که یلیخ. فرستادندی مهی خشک به در خانه همسای چای کمای قند یقندان

  . شدی کارشان منی شد،با اصرار مانع ایاو متوجه م
  

 آنان بود ی شادری نه آن مرد مغرور و بدخو،که سفگری آقا دی آنجا بود که حاجدر
 نشسته و شانیر خانه دلها در کنارشان نه،بی ساعتی و مهربانییو با گشاده رو

 پول آن یبعد هم آهسته،مقدار.دی شنی را مشانی و حرف هادی پرسیحالشان را م
 که بر آن نشسته ی تشکچه اریاشد،ز بی ماه خانواده اکی ازی توانست نیقدر که م

  بود
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  . خاستی گذارد و برمیم
  

 کارها به نی که ا کرد اما او معتقد بودی کارها،سرزنش منی انجام ای او را برابتول
 ناخودآگاه او را دربر ی بتول،عکس العمل های دهد و غرولندهایکسبش برکت م

 تر گردد زن، مرد قی آن ها عمنی بی روحی شد تا هر روز فاصله یداشت و باعث م
 تا آنجا که سال ها بعد صی نظر و حرنگ پنداشت او را تی و ولخرج منیرا کوته ب

مال ...  آخه زن مگه چشمات خاک گور پسر کنه": گفتی شد می می عصبانیوقت
 او خشن تر و سکوت و تفکرش باعث ی کم کم خلق و خو"."نتوانست" که نتانستایدن

  . شدی مینگران
  

 یی رهاکی ی ناخواسته داده و برای تن به ازدواجی که روزنی آقا از ایحاج
 کشانده و ردای پای اش را به نا بسامانی موقت زندگدنی و به سامان رسیظاهر

 موجود طی بود و هر روز مشکالتش با شرامانی ناجور شده سخت پشیگرفتار وصله ا
  . شدی تر مشیب

  
 خود را لگد مال شده ی کرد و غرور و مردانگی گذشته را در ذهنش مرور میوقت

 کل عباس در وسط ی شد هنوز هم حرفهای می از خودش به شدت عصباندی دیم
 ی مادی و از پوست و استخوانش فردی کوبیها در مغزش م ی بازارحیدباغ ها و نصا

 بر جانش نشسته بود یشتری در وجودش شکسته و چون نیزی سال ها بود که چدیکش
کم کم ادامه .  بکشدرونی بتول بی شده خود را از سلطه یقی خواست به هر طریم

 شیاهای هزار بار او را در فکر و روی نمود روزی ممکن مری غشی وضع برانی ای
 کرد به تقاص آن ی اش می گرفت و در اتاق زندانی مشت و لگد مری زد زیکتک م

 مهم شده بود شی موضوع آن قدر برانیا... اما.  گذشتهیهمه رنج و عذاب سال هال
 برافروخته شده و هر دفعه با کبارهی رفت ی فرو مالتی تخنی در ای وقتگریکه د
بعد بغض و درد . دی پریناگهان از جا م ...  وی کارگر دباغ مشتررزای مباشر میصدا
 راه نفسش که آن ی کرد او برای نمشی نفس رهای فشرد احساس تنگی را مشیگلو

 باز دی رسی م8 به خانهی کرد وقتی می و متوالدهی بردهی بریرا باز کند سرفه ها
ود  گونه رفتار عادت کرده بنی شد چون زن به ای بتول مواجه می هایهم با امرو نه
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 چشمانش دلقک ی گذشته اش جان گرفته و به سرعت جلوی کابوس هایبعد همه 
  . رفتندی و رژه مدندی رقصیوار م

  
 را یی توانانی اگر ادی واقعا او را بزند شای گرفت به محض بدرفتارمی تصمبارها

 قبل شی برای غرورش را بند بزند آن وقت زندگی شکسته ینی توانست چیداشت م
 را خرد کند و غرورش را بشکند تشی خواست شخصید دلش م شیتحمل تر م

 م بچه تم که هیم... ی المصب لعنت":دی بزند و بگوادیدرست مثل خود او سرش فر
... ی زنی و حرف می و مث بچه ها باهام رفتار مکنی کشی جور سرم داد می ایه

  ".سمیی ری بزرگ شدمو خودم ناسالمتهیآخه م د
  

 گردد تحت ی افتاد که محکم و استوار در خانه میتول م که چشمش به بنی هماما
 ی نمدی دی خود را ناتوان مکبارهی گرفت و ی او قرار متی حاکمی نامرئیروی نریتاث

 ی زن جادو شده و کم منی در مقابل اشهی شکند و او همی طلسم نمنیدانست چرا ا
آدم دارند در  بر گردن ینی که دآنانآورد چقدر احترام به بزرگترها و خصوصا 

 ی شده بود چقدر رفتار مدبرانه نی دواندهو با سرشتش عجشهی و خونش ریرگ و پ
 بر گردن آدم ی که حقی پدرش و احترام به بزرگتر ها و کسانیمادرش و حرف ها

 چرا دی کشی و بند مدی را به قیدارند در وجودش رخنه کرده بود که هنوز هم و
 خواست با او حرف یفتار کند و آن طور که م مرد با بتول رکی توانست مثل ینم

  بزند؟
  

 ی انداخت و دهانش را می فشرد بر ابروانش چنگ می را مشی ناگفته گلویحرفها
  ... داشت درست مثل بچه هاازی نقی و تشودییبست چقدر به تا

  
 گذشت اما او هنوز هم بعد از تولد هشت ی مشترکشان می هفده سال از زندگحدود

 ی دختریآن ها سه پسر و دو دخترشان زنده بودند و با وجود سه نوه فرزند که از 
  .نتوانسته بود به اقتدار الزم برسد

  
 او را به حساب فشار کار و ی رفتارراتییتغ...  قدرت ای اعتنا به وضع روحی ببتول

 خدا ی خانه ی گذاشت و بعد از سفرهای اش در بازار و دباغخانه می فکریمشغله 
 ای 8 زنانهی اوقات خود را صرف دوره هاشتری بگری درانی ای هاارتگاهیو کربال و ز
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 کرد و به اصطالح رفتار زنان متشخص ی می نذری و سفره هایجلسات روضه خوان
 پنداشت از همه ی سرآمد زنان شهر می نمود و خود را به راستی منی را تمریمذهب

 کنند یه او حسادت م کرد همه نسبت بیانتظار احترام و محبتب داشت و حس م
 کرد ی گذاشت آن چنان مغرور و بزرگ منشانه رفتار می می قدم به مراسمیوقت

 و یروزی پی ندارد خود را بر اوج قله یی بدن حضور او لطف و صفاجلس مییکه گو
 خود ی خود و زندگی فتهی کرد و چنان شی مری پنداشت در آسمان ها سیسعادت م

 بود ی چند هفته اندی نگاه کند و اطراف خود را ببنییشده بود که حاضر نبود به پا
 رفته رونی و از خانه بانداخته نیی سرش را پاییبعد از بگو مگو... که حاج قدرت ا

 و بتول هم امدی بود بعد از چند روز دوباره چند شب نامدهیو چند شب هم خانه ن
 ی به خانه ایست  در باغ با دوستانش اای دی آی که به خانه نمی دانست مواقعیم

 آمد هر چند وقت ی داد راستش بدش نمی نمیتی و او هم اهمرودی ممیعمه مر
  . تنها باشدی کمکباری

  
 موقع صرف غذا ناگهان متوجه ی نذری از جلسات سفره یکی در ی که روزنی اتا

 حق به جانب و ناراحت ی اافهی شد و با قانی کنجکاو و جسستجوگر اطرافینگاه ها
 طفره رفتند اما یقی هر کدام به طردی پرسی علت را از دو سه نفردی و ترداما با شک

 از شهی با او داشت و همی دوستانه ای ه که رابطی سمت راستی هی همساانسالیزن م
 یبر...  مرداسیی وفای ننه جان حرف از ب": و همه جا خبر داشت گفتزیهمه چ

  ". کردنانی شه اطمیمی به مرد جوان و پولدار نگنی که منهیا
  

  "چطو مگه؟...  چ": گفتبتول
  
 ایبه گمونت مردم کورن ...  خبه خبه خودتو به ا رغاه نزن": ها گفتهمانی از میکی

  "! برف؟انی میسرت کرد
  

  "...مه سلط... فاطی بگی خوای میش...  شده؟ی مگه ش": با تعجب گفتبتول
  
  . با چشمان از حدقه درآمده زبانش بند آمدو
  
  " شوورت زن اسانده؟یی دانیمی تو نیعنی"
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 چوب فروش لی حاج اسماعی ساله زدهی آقا با اقدس دختر سی معلوم شد که حاجو

 ی و ماتش برده بود باورش نمدهی معتبر شهر ازدواج کرده است رنگش پریاز کسبه 
 عنوان کرده منظور او و ی در مراسم خواستگارمی عمه مردی هم که شنیوقت. شد

 در آن سن ی خواستند حاجی مکه بوده نی از انتخاب بتول ازشانامریخواهر خداب
 زن وهی و گرفتن بی کند و هم همسری داشته باشد که هم در حقش مادریو سال زن

 از پشت " وئ آخرت هم داشته چون به قول معروفای بتول ثواب دنتی با موقعیریفق
 به ازی که نوهین ب زای میتی ی از بچه هیکنا(" دادندی هم نجاتش مگرانیچراغ د

 کرد آن ها یاو که تا آن زمان گمان م. حالش به هم خورد) د دارگرانی دتیحما
...  اش قدرت ایسی نویشانی پای بودند دهی را پسندی وتشیبه خاطر محسنات و درا

 کبارهی شده باشد ی گذشته اش تالفی هایرا سر راهش قرار داده بود تا بدبخت
  .د افتانی بر زمهوشی و همان جا ب بر سرش خراب شدای دنییگو
  

 پخش نی سفره و زمی غذا روی کرد کاسه و بشقاب هادای پی آشفته اتی وضعمجلس
 دست و پا لگد ری زی شربت خوریمربا و تنگ ها.  وی ماست و ترشی هاالهیپ. شد

 آب به سرو یگری آورد دی آب قند میکی کرد ی میهرکس کار. مال شدند
 نفر شانه کی کرد ی مشی و صدازدی میلی به صورتش سیکیآن . دی پاشیصورتش م

و ...  گالبیکی دماغش نگه دااشته بود آن کی کاه گل نزدیکی دی مالی را مشیها
  . تا بتول را کم کم به هوش آوردنددی طول کشی ساعتمیخالصه ن

  
 ی در درونش شکسته شد تا آن زمان نمیزی نبود چیشگی آن بتول همگری او داما

 بر یقی که ترک عمیه شکستن دل هم واقعا صدا دارد درست مثل تنگ بلوردانست ک
 کند و همان طور که آب از ی و تار مرهی را درنظر آدم تای شکستن دننی دارد ایم

احساس کرد .  شددی درون تهاز کبارهی شود او هم ی میتنگ ترک برداشته خال
 و نفرت در نهیداختند ک و به قلبش چنگ اندندی را از پشت کمرش کششیرویتمام ن

 از همه و م،ی، عمه مر... وجودش و از درون آن شکسته ها جوانه زد تنفر از قدرت ا
 که حرف آن می داشتند به خصوص از عمه مری ماجرا نقشنی که در ایهمه کسان

 ادی کنان فرهی اقدس نقل کرده بود گری را در مجلس خواستگارهگور به گور شد
 یمیم که ازت ن... ینی که روز خوش نبیاله... ی برایآ دن که الل ی اله": زدیم

  ".خدام ازن نگذره... گذرم
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 به گردنش دارد و در ی که انسان حقی سخت بود ضربه خوردن از کسیلی خشیبرا

 سخت یلی خشی شد و برای هنوز هم باورش نمردی جواب بگی کند و بدیحقش خوب
 14آن پسر ... دنش داشت قدرت ا که آن همه حق به گریبود ضربه خوردن از کس

 کرد ی گمان مشهی همتول که بی و سربراهعی مط،ی دست و پا چلفت،ی خجالتیساله 
 ری جور آب زنیچطور ممکن است ا... او را مثل موم در دستان خود نرم کرده است

  د؟یکاه و ناجنس از آب در آ
  

 خود یآنچنان از خود ب برده بود و ی او پی های رفتارها و بدخلقریی به علت تغتازه
   که دورو برش جمع شده و هر لحظه همیتی به جمعیشده بود که اصال توجه

  
 نی چندنی آن ها در انتظار شنی که همه نی شدند نداشت درست مثل ای تر مشیب

 ی با عجله داخل می و چند نفریکی یکی بودند در خانه باز بود و مردم یخبر
 هی آنان با بقی زندگتی زمان کم بود اما وضع موضوع در آننی که انیشدند نه ا

 کرد ی گمان نمی بود و کسکم مطلق حای خانه زن ساالرنیفرق داشت سال ها در ا
 عکس العمل بتول و دنی دنی همی داشته باشد برای جسارتنیچن... که حاج قدرت ا

دوست  بود بتول اصال آنم همه ی و باور نکردنیی آن ها تماشای ماجرا برانی اانیپا
 و ی دلسوزی زن ها از روی نداشت بعضگرانی به دی و توجهدی دیو دشمن را نم

 هم که سال ها بر ی گفتند برخی مراهی کردند و به مردها بدو بیترحم نگاهش م
 کردند مثل آن که او ی و سعادت بتول حسرت خورده و حسادت مدیبخت سف

 نی که ایخر و و حالت و با تمسدندی خندی کرده بود در دل معیحقشان را ضا
 ر او ددنی هم ددی کردند شای دانستد فقط نگاهش می را حق مسلم او میبدبخت

 تی جمعی هم از ال به الی عده اختی ری بر آتش درون آن ها می آبیتی وضعنیچن
 دندی نالی خودشان می از هووودار"... از حاال به بعد خدا به دادت برسه":با گفتن

  .ستندی نگری مشی خوی بدبختنی به سرزمیدو او را مثل تازه وار
  

 در هم شکسته به خانه ی و قامتشانی آشفته و پری او را با سرو وضعی چند نفرعاقبت
 دختر بزرگ بتول رفت از نبی سراغ زیاوردند مش مراد باغبان هم فورا با سورچ

 را  داشت اول اواجی که او ازدواج کرده بود هر وقت بتول به کمک احتشیسال ها پ
 به همرا دختر کوچکش مهی بود او سراسدر کردند چون تنها محرم اسرار مایخبر م
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 به آن جا نرسد رالنسای خی ان که پای فرستاد و براغامی خواهرش پیآمد بعد برا
  ".می کنی خبر ممی داشتی اگه کار": مراد سپرد و گفتیبچه را به مشد

  
 چشم اش خشک شده بود و  اشکگری داشت ددی ساعت ها احساس خفقان شدبتول

 و تار شده بود به رهی تشیای رد دنی زد و گاه ماتش می کرد گاه داد میفقط ناله م
 کرد و به ی می سوزاند نفسش تنگی سوخت و می ماند که می می تفته اریکو

 ی چال باهی است در سیکی تنگ و تاری اش دخمه ی امد که خانه و زندگینظرش م
 کرد ناگهانت از ی او محکوم به تحمل ان است احساس م کهیکی تاریای دنیانتها
 گرفتار شده خانه یی تنهای کنده شده و در قلعه شی های و دلبستگای دنیهمه 

 سر به فلک ی زندگاهی و سکی بلندش تا آسمان تاریوارهای بود که دی زندانشیبرا
 رونی در بروزمندانهی و سر مست پالی خیکه ب...  قدرت ایای او و دننی و بدهیکش
 ی ار غصه درد مشی و عشرت مشغول بود فاصله انداخته گلوشی محبس به عنیاز ا

 کرده و راه نفسش را بند آورده بود و از آن ری گشی در گلویزی که چنیکرد مثل ا
 ی حس می رگ و پی اش را به همهنهی سی کرد قفسه یزهر به درونش تراوش م

 و دهیشده بودند که دلش را به بند کش زندان وجودش ی هالهی مشینمود دنده ها
  .اورندی برونی جانش را بی رهی تا شدندی کشیاز هر طرف م

  
 خانه کوچک و نی زد به نظرش چقدر ای هدف در خانه قدم می خاست و بیبرم

 اتاق به آن اتاق و بعد از نی وار از اوانهی دانست دی نمود و او نمیخفقان آور م
 حوض اآب ی خانه ، باغچه ها، گل ها، حتی هی اثاثیه  رفت همی ماطیاتاق ها به ح

 ی دانست دلش می میادی خانه زن شده و خود را در آگانهی بشی ها برایو ماه
 نداشت دخترانش آمده و نزدش مانده بودند و حاال ترسش ییخواست برود اما جا
 نیا آنان هم ی که اگر روزنی به دختران هم بود و تصور اشیاز سرکوفت دامادها

  . عذاب آور بودشی برااورندیبال را سر فرزندانش ب
  

 شده نی کردند و راستش خودشان هم به مردها بدبی مهی مادر گری پا به پادخترها
 بدهند بتول شب و روز در خواب و ی کردند مادرشان را دلداری میبودند اما سع

واست  خی زد و می گذشتشان دست و پا مکی خاطرات دور و نزدانی میداریب
 کرد و تا چشم برهم ی می قراری پخته است؟ بشی برای آش را چه کسنیبداند ا

 چشمانش ی کج و معوج جلوی با حالتاهی سق سرزنی النسا پری خی افهی گذاشت قیم
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حاال ... حقته... ی چقد بشت گفتمو و گوش ندادادتهی ": گفتی شد که می مداریپد
  "!بسوز

  
 هم چند روز نی همی براندی ببتیرا در آن وضع دوست نداشت خانم رالنسای خاما

  .اصال به سراغش نرفت و خود را نشان نداد
  

 ی شد می ساکت مستی گری مدی کشی مادی زد فری مرتب با خودش حرف مبتول
 افتاد مثل ی شد و راه می بلند می شد بعد از مدتی مرهی خینشست و به گوشه ا

...  قدرت ارای و مطمئن شود زردیزه بگ خواست دوباره قفس خود را اندای که منیا
 از حکومت یی بود گوکومتش اقتدار و حنی همسر نبود که سرزمکی او تنها یبرا

 گرفت می تر شد تصمی عادطی شرایخلع شده بود هر طور بود بعد از چند روز کم
 وقتش شتری بگری نشان دهد اما نمازش که دی بدتر نشدن وضع صبوری کن برایسع

 و التماس به خدا موقع طلوع و ی دادخواهی پر شد از ذکر و دعاها گرفتیرا م
 طالق و ی و بعد از آن دعا"نیثی المستغاثی غای " ،"نتقمالم"غروب آفتاب صد بار 

 مهر و محبت یبه خانه و دعا...  اقدس و بازگشت قدرت ای برایتنفر و دلسرد
 خودش سانیدعانو ی گرفت و به حرف های آقا و خودش می حاجتی که به نییها

 ی لباس ها می الییزهای داد و چی شوهرش را شست و شو ملیو خانه اش و وسا
  .ختی ریگذاشت و در غذاها م

  
 اش به هدر دادن پول و وقت در کنار ی کار و زندگی آن به بعد عمده از

 دانست که ی آن ها شده بود چون خوب می و عمل به جادو و جنبل هاسانیدعانو
 دهد و معلو م ی را از دست مزی همه چدی و جارو جنجال برخورد نمااهویاگر با ه

 ی با متانت و صبوردی او باسانی دعانوی هی چه بر سرش خواهد آمد بنا به توصستین
 که یی ارتباط با اقدس داشته باشد تا بتواند دعاها را در محل های در برقراریسع

  . شود قرار دهدی مهیبه او توص
  
 حس دادی کارها را به دقت انجام مدی شد و بای تر منیاش سنگ فهی آن پس وظاز

 و ی نابودی بود که حاضر بود برای در او چنان قوییحسادت و انتقام جو
 ی راه و روزنه ادی انجام دهد آرام و قرار نداشت بای اقدس هر کاریسرگردان

 یا عمل خود ری کرد تا بتواند نقشه های مدای آن ها پی وارد شدن به زندگیبرا
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 بی ترتنی به ای آن ها رختنه کند و از طرفی توانست به زندگی نمی دشمنرایکند ز
  . نمودی ناهموارتر مزیبه خانه را ن...راه بازگشت دوباره قدرت ا

  
 با وستهی به هم پی گرد و ابروانی بود صورتکلی بلند قد و درشت هی دختراقدس
 بود که ی و استخواندهی اش کشینی و گرد داشت پوستش گندمگون و باهی سیچشمان

 بود سواد ی از زن شرقی کاملی چهره اش نمونه یبا چادر و پوشش زنان قاجار
 لی پدرش حاج اسماعدانستی می بافمی و گلی بافی قالینداشت و فقط کم

 اش بود ی قبرستان شهر داشت که در واقع کارگاه چوب برکی نزدییکاروانسرا
 کرد و از محل ی درست می نجاری آماده برایده  شدهی بری و تنهای چوبیرهایت

 ی دغدغه ای راحت و بی زندگی داشت اقدس از کودکیفروش آن ها درآمد خوب
 یی آمد و کارهای آن ها می به خانه ی دو سه مرتبه زنیرا گذرانده بود هفته ا

 شست ی را مشانی روز لباس هاکی ی پخت هفته ای داد نان می انجام مشانیبرا
در گذشته که از زغال  (یی کرد زغال شوی کمکشان می هم در خانه تکاندیع کینزد

 شود و هی تصفی و به نوعی که زغال ها تمنی ای شد برایبه عنوان سوخت استفاده م
 ی پر از آب می بزرگ آهنی بسوزد در اواخر تابستان زغال ها را در تشت هاربهت

 کردند تا خشک شود و ین م پهنی زمی شستند سپس زغال ها را روی و مختندیر
 اوردند در زمستان داخل هر منقل ی مانده را به صورت گلوله در می باقیخاکه ها

 سوخت و دوام ی بود بهتر مزی گذاشتند که چون سفت و تمی گلوله زغال مکی
 او بود در تابستان ها هم با پختن انواع مربا و یهم به عهده )  هم داشتیشتریب

   کردی کمکشان می مختلف در تدارک لوازم زمستانی هایدرست کردن ترش
  

 و اقدس را به دی خری جداگانه ای خانه لیطبق قرار با حاج اسماع...  قدرت احاج
 ی را هم به دستور حاجهی اقدس بود و بقی هیزی از لوازم خانه جهیآن جا برد قسمت

 ینگار و پرده ها خوش نقش و ی های کردند اتاق ها را با قالهی تهرزایآقا مباشر و م
 از کارگران را که یکی نمودند نیی تزیانی اعی هیث شده و اثای و پولک دوزیشمیابر

 و دهای سکونت به آن جا فرستادند تا او به خری بود برایمرد مسن و قابل اعتماد
 یدگی و حوض خانه رساطی از خانه برسد و به باغچه ها و نظافت حرونی بیکارها

 یکاری بت خانه را انجام دهد و پخت و پز کند مرد در ساعایکند و زنش هم کارها
 ی هم در گوشه ی ابارکیهم به دباغخانه برود و در حجره ها کمک کند دو اتاق و 

  . اقدس تنها نماند و نترسدستی خودش در خانه نی به آن ها داد تا وقتاطیح
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 و رالنساید و خبو...  قدرت ای پدری کرد خانه ی می که بتول در آن زندگی اخانه

مش مراد هم در واقع حکم پدر و مادر او را داشتند و از زمان سفر دوم حج که 
 ی گردش های در همه گری خانواده اش برد دی آقا آن ها هم همراه اعضایحاج

  .ند بودی همسفر حاجیارتی زی و مسافرت هایخانوادگ
  

 ی او در زندگی از مادر شوهر و دخالت هاشهی که قبل از ازدواجشش هماقدس
 مستقل خواهد داشت خوشحال بود خانه ی که ختان انی داشت از امی اش بییزناشو

 خود را گری نبود از طرف دی افراد مزاحم خبرگری که در آن از مادر شوهر و دیا
 و از لی سال و شکل و شماو سن ی خانوادگطی شرارای زدی دی متیدر اوج محبوب

 در حسرت شهی رفت که بتول همی به شمار مییازهایهمه مهمتر دختر بودنش امت
 ی دانست اما بنا به سفارش حاجی مبایداشتن آن ها بود اقدس خود را برازنده و ز

  . کردی گذاشت و ظاهر را حفظ می به او احترام مدیآقا با
  

 اعمال و رفتار ی جز انتقام نداشت و همه ی شب و روز فکرو ذکرگری هم دبتول
) یپدر سوختگ("یپدر سخده گ" ای گری گذشته از موذی ها سالی آقا را طیحاج
 بر او دهن یی شان همواره با خودنمای دانست و آن چه در تمام مدت زندگیاو م
 شهر قصه ها در دوگر بود که چون جای زن عجوزه اقی عمی کرد ردپای میکج

 ی گرفت و به حکومت اش می کرد گاه او را از خاکستر می مییمقابلش قدرت نما
 ی به بار میرانی اش لرزه انداخته وی بر او و زندگیرساند و گاه چون زلزله ا

 بار بود که عمه خانم نی دومنی کرد ای مبدل میآورد و کاخ سعادتش را به کوخ
 داده بود احساس نفرت ریی را تغرشی او را به دست گرفته و مسی زندگیسکام کشت

 که چند دی به اوج خود رسیو زمان کرد ی در قلب و روح بتول فوران مرزنیاز پ
 مشورت نزد ی انجام دهد برای که بخواهد کارنیقبل از ا...  قدرت ادیروز بعد شن

 ی ب": را مطلع نموده و عمه خانم در جواب گفته استی خود ومیاو رفته و از تصم
 خودت ی بریتانی االن می ولی مث بتول الزم داشتیتو او روزا زن...  پسر جاننیب

  "....سی مخالفت نی کشیه ... یری گی بمیتصم
  

 دلسوز داماد شرکت کرده و به لی هم که به عنوان تنها فامی مراسم خواستگاردر
  . و خودش دوخته بوددهی کرده و خودش بر"یدی سفسیگ"قول معروف 
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 و منتظر به ردی بگشی پی سکوت و خاموشالستی گرفت سمی از آن به بعد تصمبتول

 آن چه را که از دست ی همه یبی مناسب بماند تا با ظاهر فرتیدست آوردن موقع
 یلی دانست که اگر نتواند بر احساساتش غلبه کند خیداده بود تصاحب کند خوب م

 یی و دورویبی را هم با ظاهر فرنش دهد او فرزندای از کف مشهی همی را برازهایچ
 زی کننند و همه چدید جطی داد که بهتر است تظاهر به قبول شراادشانیآشنا کرد و 

 با اقدس کی نزدی رابطه ای کار اصرار نمود که به زودنی و آن قدر در ارندیرا بپذ
  . آقا برقرار کردیو حاج

  
 بود بارها به او هشدار داد اما اقدس نتوانست ینی و بدبرکی اقدس که زن زمادر
د اقدس دو  شان کوتاه کتنی مادر را به کار بندد و دست بتول رال از زندگحینصا

 آن که ی گرفت برامی شد و بتول چنان ناراحت شد که تصمیسال بعد صاحب پسر
 آورد اما ای به دنی اقدس او هم پسری نشده چند ماه بعد از بچه ریثابت کند هنوز پ

 گذاشت به او و بچه اش چندان ی آن ها هم فرق می بچه هانی اآقا آشکارا بیحاج
 خاکستر تحمل و سکوت هر روز ریتول را در ز بی نهی داد و آتش کی نمیتیاهم

  . کردیگداخته تر م
  

 ی هاهی پایخی مانند می هر بچه ا" ها یمی دلخوش بود که به قول قدنی به ابتول
 او اکنون شش بچه و چهار نوه داشت که " کند ی مشترک را محکم تر میزندگ

آن هر وقت پس از !  فرزندش سه ماه کوچک تر بودنی نوه اش از آخرنیچهارم
 ی خب هر چ":کرد ی خود گوشزد می برتریادآوری ی داد برای دست میفرصت

 تو واجبه و یزن اولم و بچه هام بزرگن و حرمت بچه هام هم به بچه ها... باشه م 
  ""ختمی آولمهیآ و غرب"به قول معروف 

  
ه و  در گوشگری رفت که دشیپ....  آن جا در دعا و طلسم و سر کتاب باز کردن و تا

 بی و غربی بسته ها و اشکال عجنی اقدس همواره از ای خودش و حتیکنار خانه 
 مهر و محبت ی از معجون هابی نصی آقا هم بی حاجی که غذای شد طوری مدهید

 شد و تابستان و ی مختهی که در منقل و آتش ریی نبود طلسم و جادوهاسانیدعانو
 کرد ی آزار دهنده پر میر و بوها خانه را دود و بخای شناخت فضایزمستان هم نم

 خواست که هر چه یاز خدا م....  شدی می بود که بر زبان بتول جاریو همراهمات
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 دعاها از بازو و کمر و افتدی بی اشکی اقا مثل قطره یزودتر اقدس از چشم حاج
 کرده بودند آرامش را نه تنها از ریگردن گرفته تا بالش و متکا همه جا را تسخ

 گورشان نی قبرستان هم با کندن ی مرده هاینان سلب کرده بود که برا آآیزندگ
 ی و سرد شدن مهر و محبت اقدس از دل حاجیی جداتیو چال کردن طلسم ها به ن

 اقا از ی که حاجدیام نی آن ها آرام و قرار نگذاشته بود همه به اییآقا و جدا
  . و از اقدس جدا شودمانیکرده پش

  
 مادر او ی واهی هاحتی با اصرار و نصیا و جاداما بعد از مدت با آن که به دعاقدس

 یی قدرت نمادانی آنان به می زندگگریهم به مقابله به مثل پرداخت و د
 هر دو ی بود که در کوتاه مدتنی جادوگران، رماالن و طالد و جالب اسان،یدعانو

 کرد تا یونه م روز نام ها را وارراو ه!  شان با هم مشترک شدسی رو دعانوریفالگ
 یی د رواقع خود به نان و نوای اعمال واهنی از آنان را راه انداخته و با ایکیکار 

 بتول نی بی رکانهی زنانه و زی مبارزه های جبهه قتی ها در حقنی ای همه دی رسیم
 خود تازه به یی دائما ادامه داشت و هر روز رنگ و بوی بازنیو مادر اقدس بود ا

  . گرفتیم
  
 متعدد و دعوت ی و سفره هاازی زنان نزد شوهر و نذر و نی هابتی ها گذشته غنی ااز
 ابراز صداقت و با محبت نشان ی برایی تظاهر و خود نمای از روی خانوادگیها

 ی در خانه ها با جمع کردن تمامی که به طور نوبتیگریدادن خود و لوث کردن د
 و ییرای زنانه در پذی هایینما خودواهل خانه از عروس ها و دامادها و نوه ها 

 که ی و درشتزی ری زنانه تا نگاه ها و پشت چشم نازک کردن ها و متلک های قهیسل
 آقا ی صبر حاجی رفت که کاسه شی کردند تا آن جا پی مگریچون باران نثار همد

 با هم نیتانی نمی وقتنی کنی با هم رفت و آمد منی کنی غلط م":سر رفت و گفت
  "!نیبساز

  
 و سر درآوردن از ی فضولی رفت و آمد ها قطع شد تا دوباره کم کم برای مدتیراب

 در کار هم ی هر دو به فضولگری کردند چون دی رفت و آمد می پنهانگریکدیکار 
 شان ی از زندگیی جزدی شاای بود حی تفری مثل نوعشانیعادت کرده بودند و برا

  . ادامه دهندد توانستنیشده بود که با حضور هم بدون آن نم
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 آورده بود که دو نفرشان مرده ای سال ها شش بچه به دننی ای س هم در طاقد
 شده بود که دو لی ذلی ای با جادو جمبل ها": گفتی نشست میبودند و او هر جا م

  ". کنهلشی خدا ازش نگذره و ذلیاله...  مث برگ گلم پر پر شدن یتا بچه 
  

 نسبت به مشکالت ی تفاوتی و بیمال خونسرد مثل گذشته در کشی آقا کم و بیحاج
 و اخم آنان ادی حق به جانب و دادو فری هاافهی هم با قی آن ها و گاهنیو روابط ب

 چند روزه ی محکوم کرده و با قهر و غضبی و تنگ نظریرا به حسادت و ناسازگار
ه  مشکل مربوط بنی آورد از نظر او ای خود نمی داد و به روی مصلهیموضوع را ف

 نه تنها گری او درای ناسازگارشان زعتی شد و طبی زنان می فکری و بیکوته نظر
 افتخار هم محسوب ی نوعشی دانست که برایچند زن داشتن را حق مسلم مردان م

  . شدیم
  

 دو نی بی های زنانه و ناسازگاری هااستی و سزی گذشت جنگ و گری چه زمان مهر
 آقا با ی حاجی های ها و کم حرفی بدخلق تر شده وقی دارتر و عمشهیخانواده ر

 و تند خو روز به ری مرد سخت گنی اافتی ی د رهم شدت می عبوس و چهره ی افهیق
 بزرگ و کوچک پسر و ی وه نیند شد با داشتن چی دنده تر مکیروز متعصب تر و 

 او ی بال فرشته ایی گودی کشی از پسرها میکی بر سر یدختر اگر ندرتا دست نوازش
 ای نبات ی تکه اای آب نبات ی که دانه الی گاهاینواخته و مورد تفقد قرار داده را 

  . ماندی می آسمانی داد به مائده ی از آن ها میکینقل به 
  

 ی کرد حالتی بود که بر آن ها نثار می لطفش لبخندتینها...  در مورد دخترهااما
 که تا گردنش شی هاشی ری توده انی به لبخند نداشت و فقط از میکه اصال شباهت

 که مثل خط یی نمود لب های تر مدهی نازک اش را کشی لب های اندکدی رسیم
 که او دخترها را انستند دی گذشت مه می مشی هاشی از وسط ریصاف و نازک

 او شد همان ی فرزندشان بتول متوجه ناراحتنی اولنبیدوست ندارد بعد از تولد ز
 دی گردیوزاد دختر رنگ صورتش کامال ارغوان خبر تولد ندنی که با شنیلحظه ا

 فرزندانش متولد ای خودش ی در خانه های بود که هر وقت پسرمیبعد از تولد کر
 ی در سکوت برگزار مزی گرفتند وگرنه همه چی می و مژدگانه شد به او خبر دادیم

  .شد
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خطر  از مردم در معرض ابتال و یادی تعداد زیماری شدن هر بعی روزها با شاآن
 از یاری خانواده ها به بچه ها بسی توجهی و بیمنی نکردن اتیبودند و به علت رعا

 در صورت نی همی بود برایعی طبی آن ها امرری شدند و مرگ و میبچه ها تلف م
 به ی سپردند ولیفوت دختر بچه ها آن ها را در سکوت به آغوش سرد خاک م

  .افتی یه ها هم راه م و مبرات به حجرراتیهنگام مرگ پسر بچه ها خ
  

 ی برایی آقا دو سه سال بعد از ازدواج با اقدس در هر خانه اتاق مجزایحاج
 مفروش یشمی پر نقش و نگار ابریبای زی هایخودش درست کرد آن ها را با قال

 نشستند ی میکی ی بوده که رویی مخصوص دوتای پشتینوع (ی مخده کیکرده و 
 شده ی بزرگ گل دوزتا گل برجسته دستمال نسبیقال)  دادندی مهی تکیگریو به د

 با بای زی دست رختخواب پر قوکی آن انداخته بودند ی که سه گوش روییبای زی
 شده ی مخمل قرمز با روکش توردار گل دوزی و مرتب و دو متکادی سفیملحفه ها

 ی ملحفه ها قرار داشت داخل درگاهی با طرح گلدوزیدی سفچیکه در رختخواب پ
 آن ی در جلوی رنگی گلدار نارنجیشمی ابری شده و پرده دهی هم چیرواتاق 

 کنج نی و به اارامدی به استراحت داشت در آن بازی بود تا هر وقت که نختهیآو
  . نداشتندی زنانش هم راهیخلوت حت

  
 از ی قلمدان نقره قلمکار با پر بلندکی با ی پهن و کوتاهزی اتاق مگری دی گوشه در

قلم تراش ( قلم تراش و قط زنکی کاغذ یو دوات دان مقدارشاهبال عقاب 
 به کی نزدیتاقچه (  رف ی خورد در باالیبه چشم م)  برش نوک قلمیمخصوص برا

 ی مجرکی)  گرفتی فرا ما رواری دکی که معموال سراسر یمیسقف در منازل قد
 ی و مجررازی شی های بتول از خاتم کاری اش د رخانه یقرار داشت جنس مجر

 کار ی مختلفی رنگ بود که در آن نقش هایتونی اقدس از چوب بلوط و زیخانه 
 اتاق کالم ی شدند در تاقچه ی بسته میچی قفل کوچک دراز و پکیشده بود که با 

 وجود داشت با یمانی برد ی سجاده کی کتاب دعا و ند نهج البالغه و چدیمج... ا
که با خود از کربال آورده بود و ) ع (نی از تربت امام حسی و مهرحیجانماز و تسب

  . کردی از آن استفاده مشیای که در موقع نماز و نیعطر
  

 خانه شگاهی در پیمی قدی خانه هانیاطاق بزرگ و مز( نی خانه بتول اتاق شاه نشدر
 و اتاق اطی از کوچه به حی ورودی راهرویروبرو..)که مخصوص مجالس و 
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 را که از نی شاه نشیشت و او اتاق پهلو دست چپ قرار دای هی در زاویپنجدر
 خود انتخاب کرده ی براداشت خلوت و دنج خانه قرار ی اتاق ها بود و در جانیبهتر

 شدند و فقط در ی مییرای پذی ها در اتاق پنجدرهمانی در مواقع معمول مرایبود، ز
  . شدی زنانه می و اتاق پنجدرنی بزرگ، اتاق شاه نشی هایهمانیمراسم خاص و م

  
 ی نداشت و اتاق پنجدرنی کوچکتر بود و شاه نشی اقدس که کمی در خانه اما

 هم در دو ی بود و دو اتاق سه دراطی به حرونی از بی ورودی راهروی روبرویبزرگ
 اتاق ها و نی رابط بی بزرگوانی اکی هم داشت که در مقابل هر ی روبرواطیضلع ح

 نی اتاق شاه نشی پهلویاتاق ها( اره  گوشوی از اتاق هایکی آقا ی بود، حاجاطیح
  . بوددهیرا برگز)  گفتندی را می پنجدرای

  
 اتاق فی گرفتند و در هر ردی قرار مگریکدی ی پهلوبی روزها اتاق ها همه به ترتان

که )  همی با دو لنگه روبرویدر دو تکه، در(  در دولت کی توسط واریها از وسط د
 از دو ینی معیشد، به هم راه داشت و به فاصله  ی بسته مریاز باال با چفت و زنج

 دو اتاق بود و از دو طرف نی بود که باقچه مثل تی محفظه ایسمت ، در ارتباط
 خورد که ی به چشم می آن در وسط سوراخی باالی داشت و در قسمت هاللشهیش

 ی از آن محفظه ها چراغکی شده و در هر هی در آن تعبیکیدر واقع دودکش بار
 با بی ترتنیبه ا.  رساندی شد، به دواتاق نور می روشن می گرفت که وقتیمقرار 

 شدند و اتاق ی برخوردار می نسبتا خوبیی دو چراغ، سه اتاق از روشنانروشن شد
  .وسط روشن تر بود

  
قرمز رنگ ) متی بلور گران قینوع( آقا دو چراغ بارفتن ی هر خانه در اتاق حاجدر

 از فرزندان حق ورود به اتاق کی چیه. قچه قرار داشت مواقع الزم در تایهم برا
 ی می کنج مقدسایاتاق پدر به محراب .  او در خانه نبودی وقتیپدر را نداشتند، حت

 ی که در زمان حضور او در مواقع الزم می واال داشت و تنها کسیماند که حرمت
 نیکه به اآن روزها حرمت اتاق پدر چنان بود . توانست وارد شود، همسرش بود

  . گفتندی م" نمازخانه"اتاق 
  

 مردم قرار نانی شدن سال ها، او چنان مورد احترام و اطمی رفته و با سپررفته
 پسرش ی دخترش را برای در آن شهر ، از هر کس" معتمد بازار"گرفت که به عنوان 
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 از او گذشت یبعدها که سن.  کردندی نمی کرد مخالفتی می خواستگاری مردای
 ی را مرزای مباشر و میقتزم نبود خودش با پدر دختر صحبت کند و و الیحت

 قابل توجه شکشی گرفت و البته عروس و داماد هم از پی سر میفرستاد، عروس
  . شدندی آقا برخوردار میحاج

  
 مربوط به خودش و اوراد و دعاها و جلسات ی که بتول سرگرم کارهای وجودبا

 " سفره خانه" که به یل خانواده غذا را در اتاق اهی بود، هنوز هم همه شیدوره ا
 دی خری در موارد خاصانای احای کردند و مراسم حمام رفتن یمشهور بود صرف م

.  شدی در آن خانه برپا ما دخترها و عروس هی زنانه ی دوره هایکردن و حت
بتول .  خودش را دور خود جمع کردی از او، اهل خانه یرویاقدس هم بعدها به پ

 کرد و ی همه اعمال نظر می و کارهادنی لباس پوشی در مورد رنگ و نحوه دیحت
  . کردی کوچک حاج قدرت اهللا با اقتدار حکومت میدر حرمسرا

  
***  

  
 که با ی کسانیهمه .  گذشتی مشترک با اقدس می سال از زندگجدهی هحدود

  اسبابی کردند، همه ی ساله نگاه م49 مرد نی ایحسرت از دور به زندگ
 چون ی و احساس بدبختیتی نارضایی اما گودند،ی دی فراهم مشی را برایخوشبخت

 خود قدرت نیری از ساشی شده بود و بدهی او پاشی زندگی بر چهره اهی سیگرد
 اش و ی زندگیکنواختی زنان و ی داخلیکشمکش ها.  وضع ناراحت بودنیاهللا از ا

 گشت و دست ی میبال راه حل اش او را چنان کرده بود که همواره به دنیدلزدگ
 ی مدی مثل خوره به جانش افتاده بود؛ شای هم بود که فکریمدت. دی طلبی میزیآو

  . کندر فرازیخواست از خودش و از همه چ
  
هر چه خانواده .  کندجادی اش ای در زندگیریی تغدی بود که بادهی رسجهی نتنی ابه

 در ی کسی و بییاحساس تنها شد، ی شان افزوده متی تر گشته و بر جمععیاش وس
 ی به زندگشی که در خلوت خوییتا جا.  زدی تر موج مشی آقا بیوجود حاج

 ی تا شب به دنبال لقمه نانح آن ها از صبی خورد؛ به همه یکارگرانش هم حسرت م
 خانه شان تیمی صمی وشب آن را در سفره ختندی ری عرق مدند،ی کشیزحمت م

  .ند خوردیگذارده و در کنار هم م
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 با خانواده اش ناراحت بود و ی شده بود؟ از خودش و از زندگنی او چنی زندگچرا

 شده یریمثل کودک بهانه گ.  دادی ها را به شانس و اقبالش نسبت می بدبختیهمه 
 خوش به حالتان ":  گفتندیهمه م.  خواهدی دانست چه میبود که خودش هم نم

او که از زمان شروع .  نداشتندبر او خی اما از حال و روز زندگ"...  آقا یحاج
 ی کس نمچی کم داشت که هیزی اش چی در زندگشهی داشت، اما همزیکارش همه چ

 که مثل بختک بر سر دو خانه ی زنانه ایاز سر و صداها و جنگ و جدل ها. دانست
 به جان هم انداخته بود، خسته ی افکنده و مدام دو زن را در حال لشگر کشهیسا

 شهی را طالق دهد، اما هر کدام چنان ریکی گرفت ی ممی تصمی گاه.شده بود
 کاله خود را ی نمود؛ به خصوص وقتی ممکن مری کار هم غنیدوانده بودند که ا

 کرد یدل اش بتول را رد م.  نباشدکی اقدس و بتول کدام نی کرد که از بی میقاض
 به رای زرد، کی م دل و منطق در خودش غوغانیو عقلش اقدس را، آن وقت جدال ب

 شده لی به وصلت گرفته ، اما بتول به او تحممی در مورد اقدس خودش تصمریهر تقد
 به هر دیبا.  کالفه بودیحساب.  را نداشتی کارچی انجام هی حوصله گرید. بود
 نی بتواند به ادی از ان ها نجات دهد تا شایکی ممکنن خودش را از دست قیطر

  . دهدانیدردسرها پا
  

 در ی خبر ازدواج مجدد مش رمضان کله پز، فکردنی روز ناگهان با شنکی خرهباال
 آورد و دی پدری دلپذی پوستش دود و موجری مثل کرم زیبیحس غر. او جوانه زد
 نی مش رمضان خوشش آمد و در دل تحسی مردانه میاز رفتار و تصم. قلقلکش داد

  .اش کرد
  

 و شور طنتی دانست به شینم. ت درونش را فرا گرفی خاصی تابی از آن ببعد
 کرده فی تکلنیی تعشی هر چه بود برای ول،یی قدرت نماای است هی تر شبشی بیجوان
  ...ی اما چگونه و با چه کسخت،ی گری رقت بارش میکنواختی از دیبا. بود

  
 به دیبا. دو بار آن را تجربه کرده بود.  آمدی خوشش نمی خاله زنکی انتخاب هااز

 توانست همسر یکاش م.  بودیبه دنبال زن متفاوت.  کردی عمل مگری دیگونه ا
گرچه از نظر او زن ها .  و با قلب خود انتخاب کنددهی دشی اش را با چشم خوندهیآ

 ی بودند و با هر مرام و مسلکشده مردها خلق شی و آسای راحتیهمه فقط برا
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 آن ها فقط ی  مرد خود باشند و وجه مشترک همهعیموظفند گوش به فرمان و مط
 ها هستند که مدام دهان ی شود و مثل ماهی قدرتمندشان است که خسته نمیچانه 

 شد که آن ها را مثل ی کاش می جنبد، اما ای شود و فک شان میشان باز و بسته م
 ی نشود و فقط به حرکت بدهی شنشانی آب نگه داشت تا حداقل صداانی میماه

 نی بدون ایاما در هر حال زندگ. آن ها اکتفا کرد ی رفتن چانه نیی باال و پایوفقه 
 و قدرت مردانه در آن رنگ تی شد که حاکمی می نقص بزرگیموجودات هم دارا

  . باختیم
  
 تواند وصل باشد، به ی می منصرف شد، چون وقتیی زود از طالق و جدایلی خاو

و .)  داردیی بر عدم جدادی که تاکیمی قدیضرب المثل(  خطاست دنیشیفصل اند
  . اقتدار مردانه حاکم باشد، ضعف نشان دادن حماقت استی تواند توسعه ی میوقت

  
 بدهکار نبود، چنان ی خانوادگی در خانه ها گوشش به دعواها و بگو مگوهاگرید

 ی اطراف را هم نمی صداهای خود شده بود که حتنیری شیاهایغرق در افکار و رو
 بود که بتواند او ی موردافتنیتر در صدد  شی رفت و بیکم تر به خانه ها م. دیشن

  . زندوندی خود پی نازک بر درخت تنومند زندگیرا چون قلمه ا
  
 و در ردی گی چشمانش جان می افکار انسان جلوشهی است که همی زندگی بازنیا

 ری او را هم به همان مسی ندهی و آی زندگ،ی کند و پس از مدتی میبرابرش زندگ
او هم . شدی اندی شود که می همان گونه م،ی هر کسیزندگ کشاند و در واقع یم

.  نباشدگری که مثل زنان دی زن، کردی متفاوت فکر می با زنی بود که به زندگیمدت
  .... چگونه باشددی زن بانی دانست ایاو هنوز نم

  
 که مردان اهسته و با نفرت دی ها شنی در گوشه و کنار از برخیی که زمزمه هانی اتا

  ... آوردندی لب بر زبان مریزگه گاه 
  

*****  
  

 ستی که قابل تحمل ننی از ای پارچه فروش بود، حاکی آقای از تنها دختر علصحبت
  ! مردانهی است سرکش با رفتاریدختر
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  " نخواسته جلفه؟ی خدا" -
  
 تر هم نی تر و متنی سنگهیاز آن نظر که از بق ... ؟ی کاریکوجا...  آقای نه ا" -

  "!هست
  
  "ه؟یس مشکلت چ پ" -
  
 ی خوانه و نوشتن میکتاب م!...  درس خونده س و چش و گوشش واشده " -

...  ره قبول نداره یچکی ره و هی طفره مگهی دی زنانیاز ظاهر شدن ب!... دانه
  "!  کنهی مبی و غربی عجی زنه و کارای قلنبه و سلنبه میحرفا

  
 آقا یعل... ده ننه ش مرد هفت سالش نش... سی هم گناهکار نیلی خفهی خب ضع" -

ماند و اخالقش ) باباش(  داشت که زن نگرفت و دختره با دو برادر و بوواش ریتقص
  ".عوض شد

  
 آن ی مرموز او را به سوییروی کرد نی آقا احساس می حرف ها، حاجنی ادنی شنبا

 پس چه سی ها نی اگه اُ مث خاله خان باج":  کردیمدام فکر م.  کشاندیدختر م
  "!...ه؟یجور

  
 کار لذت نی اش شکار بود و از احاتی از تفریکی ی باشمی آقا از زمان حکیحاج

 سرپر ی کار هم تفنگ باروتنی ای داد و برای برد، چون به او احساس قدرت میم
 نیاز ب.  رفتی به شکار مشی با چند نفر از رفقای داشت و گه گاهیخوش دست

 کی و ی پشتی غزال روت پوسکیت،  که در هر خانه داشی داخل اتاقشیشکارها
 خواهد از ی که نمی انداخته بود تا مواقعی پشتی جلونی زمیپوست قوچ هم رو

 و سرکش زپای که اهل شکار است، گری کسیبرا. ندیمخده استفاده کند، آن جا بنش
  . کندی تر مصی او را حرد،یبودن ص

  
 ی مییه خودنما بزرگ خشک شدی باز شکارکی سمت راست اتاقش ، ی هی زاودر

 مجسمه چسبانده ی هی پاکی به ی پرواز، طوری گشوده و آماده برایکرد، با بال ها
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به نظر او شکار .  قرار داشتنی زمی رودهی به حالت کششیشده بود که هنوز پاها
 همان نی و ادی طلبی میرتریل استادتر و دی شکارچرایز. هر چه چموش تر، بهتر

  . کردی دعوت مییاجو بود که او را به ماجریزیچ
  

 با ی آقا مردیعل.  کندقی آقا و خانواده اش تحقی گرفت در مورد علمی تصمباالخره
 ی کسبه گریرفتارش با د.  متوسط، الغر اندام، خوش برخورد و مردمدار بودیقامت

 باسواد، اهل مطالعه و خط و کتابت بود و ده،یعاقل و فهم. هم طرازش فرق داشت
 نی ای خواررهی چون جشیاز سال ها پ.  گذراندی را میدردسر ی آرام و بیزندگ

 ی را رها کرده و به دنبال کار و کسب راهسی مکتب و تدردند،ی پسندیو آن را نم
 شناخت و شاعران یشعر و ادب را خوب م.  گفتی شعر میگاه. بازار شده بود

با .  دادیم خاص نشان ی و به عرفان عالقه ادی پسندی را می و خراسانیسبک عراق
 قبل از اسالم و مذاهب انی و ادیهقی و بی بلعمخیتار.  کامل داشتییا آشنخیتار

 بعد از اسالم را خی و تارعی بود را خوانده و وقاجی باستان رارانی که در ایمختلف
 شیاز سال ها پ.  داشتنهیری دی هم انس و الفتی فردوسیبا شاهنامه .  دانستیم

 ی داشت که آن ها را چون گنجرانی اری از مشاهیمید قسیچند جلد کتاب دست نو
 ی کوچک اش نگه می و داخل صندوقچه دهیچی پی زربفتی ترمه یگرانبها در بقچه 
 قی و شکسته نستعلقی خط نستعلریدر تحر.  بودشی اش به کتاب هایداشت و دلخوش

 ی را میسی شد و به فرزندانش هم خوشنوی سرگرم مزی داشت و به ثلث نیدست
  . بهره نبودیآموخت و دخترش تاجماه هم از آن ب

  
 بود و یشغلش بزاز.  پرداختی می و نظامی کتب حافظ، سعدری گاه به تحرگه

 راه نی تن دهد که صرفا از انی توانست به ایاگر م. ی و خطاطیعشق اش کاتب
 به ی نکند، هرگز حتلی کرده و روزگار عسرت را بر خانواده اش تحمیگذران زندگ

 خوشش ی و دولتیوانی دیاو از کارها. دیشی اندی نمی و حجره داریچه فروشپار
 گرانی دیی گوزی به مجیازی تواند کار کند، نی می آمد و معتقد بود که وقتینم

 دختر بر کی و آزاد بودن، دو پسر و ستنی آزاد زی شهی گونه اندنیبا ا. ندارد
 هم در امرزشیسر خدا بهم.  او و همسرش فرود آمدندی زندگیخوان گسترده 

 عالقه مند بود و ی کتب مذهبی آموخته و به مطالعه یمحضر شوهر ، سواد خواندن
  . خواندی بچه ها از حافظ و موالنا می برایگه گاه
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 ز " :دی فرمایمعقتد بود که م) ص( کالم مقدس حضرت رسول نی آقا به ایعل
 ی مقدس، همه نیرزم سنی در اشهی گفت همی و م"یگهواره تا گور دانش بجو

 باور در نیاو با ا.  ما به آموختن دانش ارج نهاده و سفارش کرده اندانیاد
اما بعد از . پسران را به مکتب فرستاد.  نکردی و آموزش فرزندان کوتاهیریفراگ

 کرد و نی مردم دخترش تاجماه را خانه نشثیفوت همسرش از ترس حرف و حد
  . اش کردندیاری راه نی پسران هم در اخود آموزش اش را به عهده گرفت و

  
 ی بیب.  شدی وارد می خانه داری کم کم به کارها،ی بی روزها در کنار بتاجماه

 خانه را روبراه ی آمد و کارهای می بود که هر روز دو سه ساعتیانسالیگل زن م
 ی آقا می از امدن علشی پخت و معموال پی می کرد، نانی میکرده ، پخت و پز

  .رفت
  

 اش را یی تنهای رفتند و تاجماه ساعت های از صبح تا غروب به مکتب خانه مپسرها
 ی مانده و وقتشی گذراند که از مادر برای می دار قالی روی بافی قالنیبا تمر

 و ی با عروسک بازای بافت ساده نقشه را از او آموخته بود یزنده بود، تا حدود
 از چوب و پارچه درست شی برال گی بی که بیی عروسک هایدوختن لباس برا

 ی لباس و رختخواب مشانی برای بیبا کمک ب.  کردیکرده بود خود را سرگرم م
 دی خری هر وقت برای بیب.  دادی موندی پی واقعیدوخت و عروسک ها را به زندگ

دخترک هروقت .  بردی رفت، او را هم با خود می مرونی بییحی امامزاده ارتیو ز
 داشت ی برمی شد، کاغذ و مدادی رفت و خسته می اش سر مله حوصییهم از تنها

 ی درختان و ماهی شاخه های روی پرنده های رفت و مشغول تماشای ماطیو به ح
 ساختمان، دنیاو با کش.  شدی ماطی و قرمز داخل حوض آب وسط حاهی سیها

 یبرا بود، اما انهی ناشاریگرچه بس.  را شروع کردیدرختان، حوض و پرندگان نقاش
 آقا یگرچه عل.  بودی جالبی نداشت، سرگرمی ای هم صحبت و هم بازچیاو که ه

 نداشت، یتی هم جذابشی آمد و برای خوش اش نمی مردم از نقاشیهم مثل همه 
 و ردی گی مادر را نمی شده و بهانه ی راضنی دخترک به ادی دی آن که میفقط برا

 وقت ها سر و صورت یلیخ. دیر خی کاغذ و مداد مشی کند، مرتب برای نمتیاذ
 سی شد، چون آن روزها نوک آن را با زبان شان خی میتاجماه با رنگ مداد جوهر

  . شد، اما مهم نبودی مفی کثیصورت و زبانش حساب. سدی کردند تا مداد بنویم
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 آقا ی علان،ی ها و آشناشی قوم و خوی اول که همسرش مرد، همه ی همان هفته از
 مرتب در گوش اش خواندند که ازدواج کند تا خودش و بچه ها را را دوره کردند و

 زن بابا بزرگ شده و ردستی نجات دهد، اما چون او خودش زی سر و سامانیاز ب
 و شاهد کتک خوردن و اوردی بخانه را به آن ی بود، نتوانست زندهی رنج کشیلیخ

 کنم، یبزرگ شان م بد، خودم ای خوب ": با بچه ها باشد و گفتی نامادریبدرفتار
  ". کنهی تانه براشان مادری کس نمچیچون ه

  
 ها ی نقاش،ی کرد در نقش قالی را دوست داشت، چون احساس می بافی قالتاجماه

 یاو م.  کندی می اشتی عادی خندند، شاد و سرحالند و با زندگیزنده هستند، م
تر نداشت و از  هم چون دخی بیب.  ان ارتباط برقرار کندیآموخت که با هر گره 

 ی داد، به طوری مادی به او یلسوز هنرش را با دنی بود، ای ماهری بافی قالیجوان
  . را شروع کردیشمی ابری چهیکه بعد از سه سال، بافت قال

  
 آموخت و به شعر و ی درس و کتابت را هم از پدر مهربانش متی با عالقه و جداو

 شناخت ی دختر را میتعداد ها تر اسشی اما پدر هر چه بد،ی ورزیادب عشق م
 ی بود، ولشتری بیلی اش ختی شد، چون اگر او پسر بود، شانس موفقیناراحت تر م

  ...حاال
  

 نی خانواده انجام داد، همنی ای هر چند مختصر که درباره یقی آقا با تحقیحاج
.  بودی کافشی ندارند برای هستند و موردی مورد قبولی خانواده دیقدر که فهم

 ی کند و با چه کسانی آقا چگونه وقت خود را پر می نداشت که بداند علیتیاهم
 ای دی آی است و از چه خوشش نمد عالقه منییزهایمعاشرت دارد، تاجماه به چه چ

 نداشت که بداند او یتیاهم.  نهای است یبه قول معروف دختر خانه دار و اهل زندگ
 شانیر گذشته خواستگاران برا که دیزیچ.  داندی بلد است و چه نمییچه کارها

 شیفقط آن چه برا.  دارد و چه نداردیی چه استعدادهاای داشت، تی اهمیلیخ
 و نی نه، همای هستند یی و باخدابی نجین بود که آن ها انسان های داشت اتیاهم
  !بس

  
 ی سالگ13 آغاز شد که تاجماه پا به سن ی آقا مشکل از زمانی علی در خانواده اما

 به ایدختران هم سن او همه .  مانده بودفی پدر بالتکلیهنوز در خانه گذاشت و 
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 ی علیکم کم نگران.  خورده و نشان شده بودندینی شرای بخت رفته بودند، یخانه 
 خواستگاران ی که سر و کله شی سال پهاز دو س.  گرفتی به خود میآقا زنگ جد

 در گوشه کنار شده ییا و نقل هثی شد، باعث حرف و حددای آن ها پیدر خانه 
  .بود

  
 گندم گون، نه چاق بود ی متوسط، چهره ای او حدود شانزده سال داشت، قامتاکنون

 کی بلند و باریبا ابروان.  داشتیاهی پرپشت و سیموها. باینه الغر، نه زشت و نه ز
 واقعا الزم بود ی داد و فقط وقتی محی را ترجینیخانه نش.  نافذ و جذابیو چشمان

 ی زنان در دوره دینقاب سف(  از روبنده هم رفت و به ندرت ی مرونیانه باز خ
نقاب  (چهی پی از زنان جوان که به تازگیاریاو هم مثل بس.  کردیاستفاده م) قاجار

 روبنده کرده نیرا جانش)  شدی که از دم اسب بافته می مصرینی کوتاه تزئیها
  . گذاشتی مچهیبودند، چادر و پ

  
 ،ی بافت و به سبک زنان ارمنی مسی را دوگاهشی سیدر خانه، موها وقت ها شتریب

 و با دی پوشی نمتهیشل.  بستی کرد و با سنجاق می سر برگردان میآن را از باال
  . گشتیهمان ارخالق و شلوار گشاد در خانه راحت م

  
 هی حاشاط،ی کنار حوض وسط حی در باغچه ها،ی بی بود که با کمک بی سه سالدو
 در نظر گرفته و ینتی زی گل های را براهی و بقجاتی کاشت سبزی را برایکی باری
 برقرار کرده بود و به دختان باغچه یمی صمیوندی پعتیاو با طب.  کاشتندیم

 ی خودشان را می خانه ول محصی های بر سر سفره، سبزیوقت.  کردی میدگیرس
 خانه را پر یقتش فضا محبت و صدای حهی تازه و معطر همراه با رای سبزیآورد، بو

 و ی تر شده بود، اشعار موالنا، عراقعی مطالعاتش وسی دامنه گریحاال د.  کردیم
  . کردی خواند و نزد پدر اشکاالتش را بر طرف میحافظ م

  
 تی در ارتباط است و فعالی متوجه شده بود که پدرش در خفا با گروهشی پی مدتاز
 و ی تهران و شهرریز تظاهرات و شلوغ اییگوشه و کنار هم صحبت ها.  داردییها

شاه ...  گفتند مردم خواهان حکومت مشروطه اند ی بود؛ مرانی ای شهرهایبرخ
 معلوم زی چچیت آشفته است و هیوضع...  دارندیری شهرها درگی است و همه ضیمر

  ...ستین
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 را ی و خودشناسی در سکوت خلوت خانه زندگرون،ی بی تاجماه به دور از غوغااما

 آنجا رای گذرد، زی چه مرونی کرد که در بی نمی فرقشی کرد و برایجربه مت
 ی نبود، پس فقط به سالمت پدرش میمتعلق به مردان بود و زنان را در آن راه

 اما ابد،ی راه کمال را بیندگ زی رفت تا در جاده یدر همان زمان او م. دیشیاند
 هرچه بر رایواهد داد، ز اش رخ خی در زندگی انقالبی دانست که به زودینم

 دانست ینم.  گشتی مدتری پدر شدی شد، نگرانی و دانش تاجماه افزوده متیدرا
 ناراحت و سرافکنده ای خوشحال باشد و افتخار کند ی دخترنی چنتی از تربدیبا

 گردد، بشی نصی اهل علم و هنر و روشنگری داشت که داماددی املی اوارایباشد، ز
 و ی با ورود هر خواستگاررایضاع نگران کننده شد، ز با گذشت زمان اویول

 کردند و ی را جمع مشانی دست و پای معمول تاجماه، همگری غیمشاهده رفتارها
 ی آمد و می تر از رفتار او بدشان مشی جا بود که زنان بنیجالب ا.  رفتندیم

 نه که م،ی زن بسانمی خوای پسرمان میما بر!... ه؟ی چه جور زنهی دیا: (( گفتند
 که شوق ازدواج با تاجماه را داشتند، ی خواستگارانانیاز م!)) میاونه شوور بد

 ده شش کی حدوداً پنجاه ساله با ی بود؛ مرد" خان جالد "حسن خان معروف به 
 کی و یاو دو زن عقد.  مانده بودشیبرا که از پدرش یدانگ و دو پارچه آباد

 برده ها و ی هم داشت که بعد از آزادزی کنشی چند سال پنیتا هم.  داشتی اغهیص
 جوان بود یلی آمده و به حسن خان که آن زمان خزکی کن،ی برده دارتیممنوع

 جا نی همنیلی یب... دورتان بگردم... خدا عمرتان بده... ارباب جان: (( گفته بود
ه  خاننی همانیم...  تانم برم دورتان بگردم م یکجا م...  تانه بکنمیزی و کننمبما
و همان ...))  شناسم که برم یمی ام نییجا...  رو ندارمی کسچی ههی آمدم و دایدن

  .جا ماند تا چند سال بعد که حصبه گرفت و مرد
  
 و پِلنگَم ریدختره اگه ش: ((  بود که حسن خان گفتهدهی آقا از گوشه و کنار شنیعل

  !))در گن حسن خان، نه بلگ چغنیبه م م...  کنمیباشه رامش م
  

 سر صحبت را باز کرده بود، اصغر نعل بند شی دوسه ماه پنی که همی بعدخواستگار
 و پنج سال داشت، همسرش مرده بود و با سه فرزند و مادر و دو یبود که حدود س

 گفتند زن بدبختش ازبس از خواهرهاو یم.  کردندی میخواهرش با هم زندگ
 لشی دل بسته فامچناناصغر .  دق مرگ شدد،یمادرش کتک خورد و سرکوفت شن
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 بشنود و بارها در ی از کسی از حرف و نقل آنها حاضر نبود کالمریبود که اصالً غ
تو ... شهی می ندایزن فراوانه، اما خواهر و مادر پ: ((  بگو مگو با زنش گفته بودنیب

  !... ))ی هری تانینم...  کنی و زندگنییسرته بنداز پا... هم حرف مفت نزن
  
 زن بدبختش را به جرم سه بار شی بود که چند سال پیسی مرد رمال و دعانویرگید

 پدرش فرستاد و بعد هم طالق نامه اش را و ی به خانه همانی به عنوان منیسقط جن
و بعد از آن هم با پدر و مادر .))  شهیبچه اش نم... دختره اجاقش کوره: (( گفت

  . کردی می زندگرشیپ
  

 کرد و قلبش به ی می بودکه هروقت نفسش تنگی آقا مدتی، عل ها گذشتهنی از ااما
 خبر از آن چه در یتاجماه ب. شدی افتاد، به شدت نگران بچه ها میتپش م

 یهر روز که م.  خود غوطه ور بودبی و غربی گذشت، در افکار عجیاطرافش م
 مثل پرنده ها ت خواسیدلش م.  شدی مشتری جواب او بی بیگذشت، سوال ها

 هم مردم مثل اهای دری در آن سوای گذشت تا بداند آی ماهای کرد و از دریز مپروا
 ای مردم دنیهمه ...  استی آن ها چه شکلیخانه ها...  کنندی می جا زندگنیهم

 شان با ما ی زندگای آنها هم مثل ما هستند یزن ها...  نهای پوشند یمثل ما لباس م
  ...فرق دارد

  
 زد و خی در ذهنش دهی به جواب نرسیهان همه سوال ها بود که ناگالتی تخنی ادر

  ...ختی برد و افکارش را به هم رادشی را از زی همه چیحساب... دیماس
  

.  شدای قرار به خانه آمد، تاجماه نگران علت را از پدر جوی که پدر متفکر و بظهر
 کی کی طفره رفتن، آهسته آهسته لب به سخن گشود و با دختر از یاو بعد از کم
 خبر بوده، ی داشته و او تاکنون از وجودشان بری دو سال اخنی که در ایخواستگاران

:  نداده حرف زد و اضافه کردی و جوابداند یچون پدر آنها را در شأن دخترش نم
...  تو را داشته باشهی همسراقتی شناسم که لی را نمیالبته هنوز هم معتقدم کس(( 

 گذشته، نایاز ا!  بست، اما در دهن مردم را نهشهیا ماما چه کنم که در دروازه ها ر
 برادر یبرا دختر ازدواج نکنه و اگه هم تا حاال ای شه که پسر یگناه داره و نم

درسته که اَ تو سه چهار ... ی تنها نشیلی بوده که تو خی ای زن نگرفتم، ِبِرکتیکوچ
سپس ادامه .)) نیری بزرگتره، اما وقتشه که شماها هردوتان سر و سامان بگیسال
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 ی دباغخانه ِبِرسیاعتمادالزمان، رئ... امروز م دو نفر از طرف حاج قدرت ا: (( داد
...  خوادی از پسراش میکی یاول گمان کردم ِبر...  تو آمده بودنیخواستگار

 که او به یدانیم...  خوادی خودش می تو را ِبردمی بعد فهمیول... خوشحال شدم
  ...)) زود زن گرفت ویلی خیس کی و بییعلت تنها

  
 ی بر فضاینیسکوت سنگ.  از غم و اندوه بر سر تاجماه خراب شدی کوهیی گوکبارهی

 دانست که داماد چند ی مرای و مبهوت بود، زجی آقا ناراحت و گیعل. خانه حاکم شد
 بزرگ ی عروس و داماد و نوه هانی هم از خود او بزرگتر است و دو زن و چندیسال
  ... دارد و حاالجهیو نت

  
 گری دی از زمانیی که گوی با دختری ازدواج نبود، اما به راستنی به ای آقا راضیعل
 ی و زمان نبوده، چه ماری دنی جا آمده و متعلق به انی به اگانهی بینی از سرزمای

 همتا بود، اما مردم قبولش ی که در محبت و صداقت بیتوانست بکند؟ با وجود
 ی می از او دورانی گو" بال به دور " د، پسر دم بخت داشتننداشتند و آنها که

 بود از ی را نگران کند، اما مدتشی خواست بچه های آقا نمیبه هرحال عل. کردند
 دانست آفتاب عمرش لب بام است، پس ی برد و خوب می رنج می درونیماری بکی

ر خانه داشت  را که دی تاجماه و پسری زندگفی هرطور شده قبل از مرگش تکلدیبا
  .کندروشن 

  
 بزرگ شده و شهی فکر و اندی باعث شده بود تا دختر با آزادنکهی از اگری دحاال

 ی بود، اما او که هرگز از تاجماه و رفتارش دلخورمانیدرس بخواند سخت پش
 عالقه مند گریکدی به یلی زد؛ آنها خی صدا م" تاجماه خانم " او را شهینداشت؛ هم

 پدر قائل بود و چون ی برایی واالرام و دختر احتدندی فهمیا م رگریبودند و همد
  ...دی درخشی در صدف خانه میگوهر

  
 ی دخترنی کردن چنتی واقعاً تربایآ... ایخدا: ((  کردی آقا با خود فکر میعل

  ... ))گناهه؟
  

 ی بزاز زندگی ِمث خانواده رنیگی بادی ِزنا یاگه روز: ((  گفتندی بود که مدهیشن
 می و حرمت و حرادی تانه از پس زن و ِبچه هاش بربیمی نی مردچی هگهی، دکنن
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 هید...  پس بدهندمی جنی به زناشان سدیاونوقت مردا با...  شه یمردانه شکسته م
 طور است، چرا مادر نی فکر بود اگر انیا در یمدت...))  شهیسنگ رو سنگ بند نم

 آقا یعل...  نکردی هم حرمت شکنرکبای ی او بود حتهی شبیادیتاجماه که تا حد ز
 ی گشت و سکوتیدر افکار دور و دراز خود غرق بود و به دنبال پاسخ سواالتش م

  . آنها برقرار شده بودنی بیتلخ و طوالن
  

 که از خجالت سرخ شده و با دستان لرزان استکان ی سه روز بعد تاجماه در حالدو
اَقا ... اَ : ((  مرتعش گفتییبا صدا سماور گرفته بود تا پر شود، ری شری را زیچا
منو از سرتان باز ... نی خوایآخه چرا م...  حرفانیشما از ا... ان، منظور...ج
 پدر گذاشت و ی را جلوی چاینی بود، سزی که از اشک لبریو با چشمان)) ن؟یکن

 جا بهتر نیاز ا...  امی راضیلیمنم خ... می جورم خوشبختنیما که هم: (( گفت
 جور ادامه نی همدیچرا نبا...  شهیمی شما نی م خانه ی بریی جاچیه... مکوجا بر

  ))م؟یبد
  

 از ی روزدی چه پسر باشه چه دختر، با،یباالخره هرک... دختر جان: ((  گفتپدر
تو هم کم کم داره از سن ...  خودشیپدر و مادرش جدا بشه، بره سر خانه و زندگ

من که ازت . یریگی بمی بشه، تصمری دیلی خهنکی گذره و بهتره قبل از ایازدواجت م
  . )) باشهی هم ازت راضدا و خی که خوشبخت بشی ام، الهی راضیلیخ
  
 روح تاجماه را مثل ب،ی و غربی مشترک با خواستگاران عجی آن لحظه فکر زندگاز

 رونهی سعادتم را بر وانی تونم آشیمن چطو م: ((  گفتیبا خود م.  خوردیخوره م
 شی دانشت که در انجا هم برایگرچه خوب م))  بنا کنم؟گرانی دیدبخت کاخ بیها

  .ی وجود خواهد داشت و نه سعادتینه کاخ
  
 از شهی کار نفرت داشتم و همنی عمر از اکی...  منیخدا: ((  گفتی خود مبا
 ی اشتباهنی کردم که اون ها، ندونسته دچار چنی مالی بودم و خزاری زنان بنجوریا
  ... ))ال شند، و حایم
  

 شد و ی و تکرار مدی کوبی بود، در مغزش مثل پتک مدهی آنچه از پدر شنی همه
  .ختی ریپژواک آن اعصابش را به هم م
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. امدی نانی به می حرفگرید.  گذشتی درونی و غوغای در سکوت ظاهری روزچند

 انتخاب را به او اری است و پدر فقط اختی دانست که موضوع جدیاما تاجماه م
 نزد دخترش فرستاد و تاجماه که ی هم فکری را برای بیپدر ب. ذار کرده استواگ

 و هی کرد و بعد از گریحت احساس آرامش و رایبه شدت آشفته و نگران بود، کم
 جست و از یاری کرده و محرم رازش بود، ی مادرشی برای که عمری بی از ب،یزار

  . کندقی تحقشیاو خواست که برا
  

 یم. بود...  او به نفع حاج قدرت اقاتی تحقی جهی آمد و نتی بی از چند روز ببعد
 برده و به شی به مسلخ تعصبات خویگری دی سالخ جهالت، قربانگریدانست که بار د

 نی همبی ترتنیبه ا.  زندی گردن می زندگیلی تحمیدهای و نبادهای باریشمش
ش خارج کرده و  غل و غی و بیعاد ساده، ی زندگکی ری اندک او را از مسیآگاه

 عروس داناتر و باسوادتر از پسرش را ،ی مادرچی هرایبه گردباد حوادث سپرد، ز
 عمر در انی تا پادی باایآنها .  چون او بودی سرنوشت محتوم زناننیا. دی پسندینم

 ی و اصول اجتماعی ماندند که در آن صورت طبق اعتقادات شرعی پدر میخانه 
 ی مادی دستشان فررینان ز(( شدند و به قول معروف  ی و منفور مکردهنقض قانون 

 ایو ))  کردی شان منی و آب در دستشان نفردی کشی ضجه مشانی پاری زنیزد و زم
 ی در قصرهای نانوشته بود و حتی قانوننیا.  دادندی ناخواسته میتن به ازدواج

  . و اشکال نبودطر از خی خالی زناننیباشکوه پادشاهان هم هرگز وجود چن
  
 گری آقا چگونه است و دی حاجی اجتماعتی و موقعتی دانست که وضعی خوب ماو

 اش هم مطرح ی خانوادگی گشت و حرمت و آبرویموضوع فقط به خودش بر نم
 شد و دختر در خانه ی می ازدواج منتفبی به هر ترتی مواردنیچون اگر در چن. بود

 به او از حرمت پدر نزد ینف اش مهم بود و پاسخ می ماند، حرف ها و مسائل بعدیم
 که ی شد؛ چون کم نبودند کسانی گران تمام مشانی کاست و برایطرفداران او م

  . دختر بدهندی خواستگارنیحاضر بودند با افتخار به چن
  
 مثل زنان ی مستقلی فرستاده بود که خانه و زندگغامی آقا پی آن مهم تر حاجاز
 ی بزرگازی مسئله از نظر تاجماه امتنیا.  کندی آقا فراهم می دختر علی براگرشید
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 که در یری نظی آن، بلکه از نظر استقالل بی رفت، البته نه از بعد مادیبه شمار م
  .ابدی توانست بدان دست ی نمیگری دی جاچیه
  
 خود را روشن کرده و فی بود که تکلدهیزمان آن رس.  بودشانی شدت افکارش پربه

 نه به تفاهم با گرید.  کندیزی ری اش را پندهی به پدرش داده و آی منطقیپاسخ
 داشت که دی قدر امنیهم.  وجود داشتشی برایاری و نه معدیشی اندیهمسر م

 حداقل خودش باشد و مثل تواند تا بابدی آرام و مستقل دست ی زندگکیبتواند به 
  را بهشی خوشتنی و رضا حل نشود که خومی خوردن، خفتن، تسلزی در غراگریزنان د
  . بسپاردیفراموش

  
 که هر روز از جانب ییای و هدای لوازم عروسیدهای خری توجه به همه ی بتاجماه

 دانست که یم.  بردی دور و دراز خود بسر می هاشهی در اندد،ی رسی آقا میحاج
 ی می از وی گزافی از دردسر و مشکالت نخواهد بود و بهای مرد، خالنی با ایزندگ

 او دوخته بود، ی بر قامت بلند زندگروزگار بود که ی لباسگانهی ،یی تنهایقبا. ستاند
 خلوت، بدون ی توانست کنجی بود که می خواستگاران تنها کسانیاما چون در م

 بگذارد انتخاب ارشی کنندگان اطراف در اختی دلسوزنماها و امر و نهیمداخله 
 چند یه ا هفتست،ی خواهد زی چون در نظام چند همسریاز طرف.  بودی اژهیو

  . هم خواهد داشتییشبانه روز تنها
  

 ی او همه ی همزبان شکنجه آور بود، اما برای خانه کی در ی زندگی او حتیبرا
 تن به دی بای عاطفوندی ها و پیاو که به دور از وابستگ.  هم داشتیمضرات مواهب

حتوا  پر میای را با خود و دنیی توانست شب های داد، می می مردنی با چنیستیهمز
  . خلوت کندشی کتابها و عالئق خویو جنجال

  
 و یمی دو نفر از دوستان صمیکی اوقات با ی گاهش،ی آقا از سال ها پی حاجاما

 بساط کباب و سه تار و شی از باغهایکی آورده و در ری گی دنجیرازدارش گوشه 
ز  ای گرفتند و چند ساعتی می هم دود و دمی به راه انداخته و گاهیشور و حال

 از یکیبعدها .  بردندی بسر میدگ را به دور از خانه و زنی و شبدندی بری مایدن
  . شدلی و بساطشان تکمدی خری گرامافونیآنها پنهان
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 ی طد،ی آقا را شنی علی پاسخ مثبت خانواده یوقت...  هرحال حاج قدرت ابه
 لوازم هی تهی مباشر را براعاًی برگزار نموده و سپس سری عقد پنهانیمراسم ساده ا

 بازار نمود تا ی مناسب، روانه ی خانه ادی و خری و تمام امکانات زندگیعروس
 زنان ی لباس و طال برای هی تهستورد. باتفاق همسرش، مقدمات کار را فراهم اورد

  . را هم دادگرشید
  
 آنها آمده ی بود که هر وقت الزم بود با دو دخترش به خانه یاطی خنت،ی زی بیب

 دوخت و ی ماند و لباس ها را با کمک دخترانش به سرعت می میزو چند رو
 ی را هم مشانی هایسمونی و سهیزیاو لحاف و تشک جه.  رفتی داد و می ملیتحو

 دست کی بتول ی آقا، بدون اطالع خانم ها، برایآن دفعه به سفارش حاج. دوخت
طابق سن و  شلوار اضافه دوخت و متهی دست هم شلکی اقدس ی و برایلباس مجلس

 مش حسن، زی و توسط آمدهیچی پیسال زنها،لباس ها و طالها را جداگانه در بقچه ا
  ! شوهرشان آماده کنندی عروسی فرستاد تا خود را براشانی حجره ها، برایرزایم
  
 یشمی ترمه ابریبقچه .  کردشکشی آقا به خانم پی را از طرف حاجی بقچه ارزایم

 شده و در ی گلدوزیی که با نخ کرم و طالیی طالیز دوراقی بود با ی رنگیقهوه ا
 جفت گوشواره کی درشت، ی گردنبند اشرفکی که داخل آن بود، یدیدستمال سف

 آمد و به ی سر می به روش از پشت گویری که توسط زنجی چند مثقالی کشکولی
 دستبند کی شد، ی وصل مدی و مرواراقوتی نی با چند نگی نسبتاً بزرگی طالمتاجین
 هی ساتن دورونی دامن بلند پرچکی درست و همراه آن ی انگشترکی و می ضخیرکپ

 نوک دار قرار یری شمشنی آستراهنی و پی و کت مخمل مشکیگلدار سبز و مشک
 دی سرآن به شکل بته جقه مرواری که بر قسمت باالیر سبز سدی روسرکی. داشت

  . بودنددهی بقچه چهمه را مرتب تا کرده و در.  شده بود هم در آن بودیدوز
  

 کاسه دی که باافتی متعجب شد و دری موردی کامل و بی هی هدنی چندنی با دبتول
 بپردازد و دی بایی متاع، چه بهانی خواست بداند بابت ایم.  کاسه باشدمی نری زیا

 حرکت و ی بی و چند لحظه ادی پرشی برد، رنگ از رویبعد از آنکه به منظور او پ
 کرد ی بود باور نمدهی آنچه را شنییگو. د شرهی خرزایقچه و آممات و مبهوت به ب

 همه نی بر ای لحظاتی برارزایم.  درک موضوع نداشتی برای ذهنش قدرت کافای
 مثل آتشفشان در ت،ی آقا حسادت نمود که ناگهان زن با عصبانیقدرت و ابهت حاج
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 لب ری بود زدهی آن چه شنی از درستنانی اطمی برادیحال انفجار، سرخ شده و شا
 برخاسته و بقچه را با تمام ادی خبر را زمزمه کرد و سپس با داد و فرنی اگری دکباری

 و شی از نوه هایکی آمد و همراه رونیسپس از اتاق ب.  پرتاب کرداطی به حلشیوسا
 قوم ی همه ی قبرهایآن روز تا شب بر باال.  قبرستان شدی با کالسکه راه،یسورچ
 کرد و ضجه و ناله شی او را به تمام مرده هاتی آقا رفت و شکای حاجی هاشیو خو

 ی خود را می بختاهی رفت و برهر گور، قصه سی مگری دی به گوریکنان از گور
 طلب شی براراتی زد و با فاتحه و خیبعد از سال ها به مزار شوهر سابقش سر. گفت

 امرزیو مادر خداب اش تشکر کرد و از انجا، سراغ پدر یآمرزش کرد و از وفادار
 تف و ی زندگنی ایی وفای و ناله سر داد و بر بستی رفت و ساعتها نشست و گردخو

 رو به قبله انی کرد و با چشمان گری منی و همه کس نفرزیبه همه چ. لعنت فرستاد
 آقا، خبر مرگش ی حاجی عروسی و به جادی کوبی منهی زد و به سی زار مستاده،یا

وگرنه !...  که ِزنمفیح... فیح: ((  گفتی خورد و میس مافسو.  کردیرا آرزو م
  ... )) کردمی رفتم و حجره را بر سرش خراب می خواست به بازار میدلُم م

  
 حی کار شوهرش را قبنی کس اچی دانست که هیم.  شده بودزاری هرچه مرد بود باز
ده و انگشت  او را محکوم کریزی اما همه آبروررد،ی گی نمرادی داند و به او اینم

افسوس مس خورد و به خود لعنت .  دهندی کنند و حق را به شوهر او می مشینما
 ینی بشی را پیی روزهانی و چنه فرستاد که چرا از اول چشمانش را نگشودیم

 ادشی.  پنداشتی می کرده و او را مرد با صداقتنانیچقدر به او اطم. نکرده بود
: ((  گفتی کرده و محتی نصگرانیها به د کوچک بود، مادرش باری آمد که وقتیم

 هرز گاشی سره و نیتا تنبانش دو تا شه، لنگش م... سی ننانیمرد جماعت قابل اطم
  . )) رهیم
  

 ی ساله، برا14 ی کرد قدرت، همان پسر ساده لوح دست و پا چلفتی او گمان ماما
  . دست کم گرفته بودیلیاو را خ.  استنانی مورد اطمشهیهم
  

 یا: ((  گفت یبلند بلند با خود م.  صدا فکر کندی توانست بی نمگری دکهنی امثل
شُورت و ... ثروت، که داره...  خوادی می شسی معلوم نچی هی همه چی بی کهیمرت

منظورش خودش  ( دهی ِزن با تجربه و فهم...، ِ زن جوون که داره...اعترام که داره
 کرد و یخوددار)) داره (( آوردن  زبان ز ایبعد با شکسته نفس....) که ) بود
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 ی و زارهی ساکت ومبهوت شد و دوباره گریبعد کم. )) خدا نعلتت کنه مرد: (( گفت
  .سر داد

  
 دس و ی بی عرضه ی بی پسره ی انیبی سرته ا قبر درار و بیننه جان وخ":گفتیم

 م هشی عمر بدبختهی...کنهی مادی و حلواخور زسانهی زن مرهی میپا دم دراورده و ه
 زمانه عوض دیشا... ارهی حاال داره حق منو بچه هامه از چنگمان در مدمیکش

 و منال و ارج و قرب مال ثروت و یصاحب ا...دایمگه بوواش حاج ...شده
 گند ی کردم و اقدسه با همه ی تحمل و صبوریعمر! جور نکرد؟یپ چرا ا!...نبود؟
حاال ... نشهعیه هام ضا و ادا و اصولش قبول کردمو دم نزدم که حق بچیدماغ
 مشت توله پس هی اره و ی مرهیگی زنو مهی و هرروز دس ی افتاده به الواتکهیمرد

 ی افتاب بعدازظهرکه هرجشدمی از افتاب صبح گرم مداشتماگه شانس ...ندازهیم
  "...نداره

  
 هم ی با همدستدی تر کند شاکی مصصم شد که رابطه اش را با اقدس نزدعاقبت

اب که از سر ": داده و گفتیبعد هم به خودش دلدار.شندیندی بی ابتوانند چاره
 ی بسوزه چون هرچدیاقدس هم با... ندارهی فرقهی اش دی و صد نی نهیگذشت 

  "!کنهی می شنی بعد از انمیحاال ب... بودی حاجی کرده زیباشه ا عز
  

 یجرا پرمای و روزهافتادی و تکبر اقدس و مادرش می انهمه خودخواهادی به یوقت
 ی دستت درد نکنه نثار حاجکی و شدی ته دلش خوشحال مکردیگذشته را مرور م

اما به هر حال بعد از ان ... و دماغشان را له کرددی که پوز انها را به خاک مالکردیم
  . دنبال کردشتری بتی کار را با جدنی او ها شده سیدست به دامن رمالها و دعانو

  
 ی حرمتی رسول با بنکهی به شدت از ایق به جانب حافهی اقا با قی انطرف حاجاز

 داره ییچه رو...غلط کرده":دی لب غرریز. شدی را پس فرستاده بود عصبانلیوسا
  "!...بد کردم حرمتش هشتم؟... جور غلطایزنه چه به ا...ها
  

 خی تا موضوع باوردی خودش نی داد به روحی اما ترجدی ابروها را در هم کشبعدهم
 تی خوبجهی عروس و داماد و نوه و نتنین هرچه باشد با داشتن چندچو, نکند دایپ
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 ابی ابها از اسی و لباس هارا نزد خود نگه داشت تا وقتلی هم بقچه وسارزایم.ندارد
  .افتاد به او برساند

  
 اوردی خود بی انکه به روی خبر از همه جا در خانه نشسته بود و بی اقدس که باما

راستش حسادتش هم گل کرده بود و بتول .کردی مرور م اقا رای حاجبتی غیروزها
 مرگش را داشت تا هرچه زودتر از شرش خالص ی و در دل ارزودانستیرا مقصر م

 بعداز دق الباب و رزایکه م, و راحت شود ردی بگی اش سروسامانیشود و زندگ
حال  چنان خوشچارهیزن ب. کردمی را به او تقدای وارد شد و بقچه هداانیگو... اای

 اقا را دوست یچون اقدس واقعا حاج.دیبوسیشد که اگر قاصد مرد نبود او را م
او گمان کرده .دیجنگی مردش را بدست اورد با بتول می به تمامنکهی ایداشت و برا
 قهر کرده و اگر ی مدت در خانه او مانده است و از ونیدر ا...  ارتبود حاج قد

 و به رفتی مخواستی بتول نبود دلش م دارشی نی و ترس از متلک هاایحجب و ح
 فکر کرد او باز هم ای هدادنی که با رسگرداندی و اورا بازمافتادی می حاجیدست و پا

  ... بودهشیبا رفقا
  
 با دی دی سبز رنگیشمی ابریبقچه ترمه . را گشودهی شوق و ذوق فراوان هدبا

 قشنگ بود که نیگ و رننی سنگی دست لباس محلکی که در ان بای زی نقره ایگلدوز
 مراعات سن و سال او سفارش رنگ ی اقا برایالبته حاج( شدههی زنانه تهقهیبا سل

 شهی شکی و بای وزکی شتهیک دست شلیو !)شادتر و روشن تر از لباس بتول داده بود
 یلیخ. دی رسی به نظر مدی بعی ان هم از حاجدی خری که حتمتیعطر گران ق

عطر را با انگشت سبابه آهسته به بناگوش خود  از یخوشحال شدوهمان موقع کم
 ی حاجیدل اش برا.  و لذت برددی آن را به مشام کشزی دل انگی حهی و رادیمال

.  شده بود بدش آمدی که آن قدر از او عصبانخودش ی رحمیسوخت و از ب
 ،ی دوزراقی مخمل دی دستمال سفکی در دی که ددی به اوج رسی اش زمانیخوشحال

 با فی و ظربای زی طالمتاجی نکی با یلی زنبی جفت گوشواره کی ،ی پرک گردنبندکی
او که با دختر بزرگ اش در اتاق .  هم وجود داردمی ضخیری بادگی النگوکی

 زد و ی می چشمان شان برق شادی کاملنی به اهی هددنی نشسته بود و با دگوشواره
  »!ناس؟ م َتی برنای ایهمه «:دی کردند، پرسیبا لذت نگاه شان م

  
  ».بله خانم«: جواب دادرزایم
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  ! فرساده؟قدی بتول هم همیبِر... نیگیراسد شه ب«-
  
  ».ناًیتقب«-
  
 و پشت اش به اتاق خانم ها بود و منتظر ستادهی ااطی کنار حوض وسط حرزایم

 مثل بچه ها مشغول طنتیاقدس همان طور که با ش.  را کامل برساندامی تا پ،یفرصت
 آقا خودش یاالن حاج... خب«:دی پرسرزای بود، از مایدا تک تک هیوارس

  »کوجاس؟
  
 انی پا آن پا شدن، کم کم او را در جرنی من من کردن و ای بعد از کمرزایم

بقچه را وسط اتاق پرت کرد و بلند .  دفعه مثل بمب منفجر شدکیاقدس . گذاشت
د تنها گذاشت و غرغر شد و دخترش را که با دهان باز مانده، مات و مبهوت شده بو

 چادر چاقچور کرده و به منزل باس، لی را سر داد و با بقچه ای و زارهیکنان گر
  .پدرش رفت

  
دو .  کرد، سخت برآشفت و او را نگه داشتی را نمی روزنی اقدس که فکر چنمادر

 که نی ماند تا ای وسط اتاق اقدس به همان وضع باقی حاجیای هدایسه روز
 خود آمد و جرأت کرده، به اتاق رفت و آن ها را جمع کرد و در باالخره دختر به

  .صندوق مادر گذاشت
  

 ی و مدام غرولند مدیچی پی مثل مار زخم خورده به خود می اقدس چند روزمادر
 نداشت، ی کارنی و ناله و نفری و زارهیاقدس هم جز گر.  گفتی مراهیکرد و بد و ب
ننه جان «:باالخره مادر به او گفت. ستیه ن از آن ها ساختی کاردندیاما عاقبت د

برو سره ...  دهی به حرف تو گوش میک...  شه کردی میش...  جور بودهیاقبالت ا
 هیحکماً ... نبادا سرِتان کاله بِره...  و مواظب خودت و بِچه هات باشتیخانه زندگ

  »...ی تو بازنده شانی مینکنه دعوا سره لحاف مال باشه و ا...  هم به بتول بزنیسر
  

 ی شده بود و نمجیگ.  کردی مادر گوش می و خشم به حرف های با دلخوراقدس
ممکنه اگه ... دختر جون«:مادر ادامه داد. دانست چه کار کند و به کجا برود
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 وضع ی ترَن و هم با اکیتوهم بچه هات کوچ...  طالقت بده هایموضوع ره کش بد
  »...بتول

  
 دل سوخته اش چنان بود که یشعله . دیچی پی به خودش می زخم مثل ماراقدس
 او ی از آتش جهنم تا زندگی زبانه اکبارهی کرد یحس م.  سوزاندی را مشیسراپا

 ی حاجیای هدای به خانه آمد، بقچه یوقت.  سوزاندشیرسوخ کرده وزنده زنده م
  .شت گذانی اعتراض به اتاق اوبرد و بر زمیرابه نشانه 

  
 رفت و با همان دو دوست یشب ها به باغ م... دو هفته بود که حاج قدرت ا از شیب

 در ادی کرد زی می آمد و سعی برد و روزها به شهر می اش به سر مالهیهم پ
 تفاوت ی کرد ظاهر خود را بیتالش م. دی آشی پیدباغخانه نماند تا مبادا مورد

 گذشته را حفظ کند، اما ی و جدشن رفتار خانینشان دهد و در رابطه اش با اطراف
 ی شادد،ی نمای می تصنعی تظاهر به آرامش و شادیهمان طور که در مواقع ناراحت

 و یاحساس جوان.  کندی رنگ می را در لفاف خشم پوشاندن هم غصب را بیو خوش
 ی در وجودش موج مزی دل انگیقراری بینوع.  کردی در وجودش غوغا میسرزندگ

 ی کرد، به خاطر می اش مرور می قبلی در ازدواج ها احساسات خود رایوقت. زد
 را داشت که قرار است با ی و اضطراب کودکیآورد که موقع ازدواج اولش، دلتنگ

  ... در برابرش جان گرفتی سالگ14 یایو ناگاه دن...  کندی زندگینامادر
  

 نی که حاج حسی گذشت، با وجودی که از فوت پدر و مادرش می سه سالی طدر
 ی همه محبت او را نمنی بود و او هم علت استادهی پشت اش ای محکمواریچون د

 نی در مکتب حاج حساستیدانست و در واقع تا قبل از آمدن بتول، او کارآموز ر
 بود که ممکن ری شاه وزی مثل بازشی برااستی و ردی ترسیبود، اما باز هم آشکارا م

 که فردا باز نی گذاشت، فکر ای منی که سر بر بالیهر شب وقت. بود هر لحظه ببازد
 ی اش از راه متی مسئولنی مشکالت و مسائل و بار سنگی با تمامگری دیهم روز

 پلک ها را به سرعت کنار زده نی سنگی ربود و پرده یرسد، خواب از چشمان اش م
 که نیتا ا.  پرداختی افکارش به تاخت و تاز مدانی در میتوال میو ساعت ها

 افتاده، دو سه ی خسته و ناتوان و از پا،ی چون سوار کار بازنده ا صبحی هایکینزد
 زمان روبرو شدن دی دی رفت و باز با گشودن چشمان اش می از حال میساعت
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 ترس و ی گامه هننی است و در ادهی شبانه فرا رسی کابوس هایوالی با هیواقع
  . او با بتول برگزار شدیمقاومت، جشن عروس

  
 از شوق سبک زی بود، اما لبری خاص ازدواج تهجانیور و ه زمان هرچه از شآن

 ی در وادی نوجوانی کودکانه ی و ترس هایی و فرار از تنهاتیشدن بار مسئول
  . همراه بودافتنی ازدواج و نی اش از ای تنها دل خوشران،ی بر بزرگان و پاستیر
  

 داشته یاد و شجانی از آن چه شور و هشی ازدواج با اقدس هم در واقع بهنگام
 و به خصوص از انی خانواده و اطرافی اعضایباشد، در دل از شدت عکس العمل ها

 ه،یاما حاال قباحت قض.  مردم وحشت داشتنیلطمه خوردن به اعتبار و احترام اش ب
 تر شی باقتی عرضه و لی به عبارتای و ی خود را به احساس اقتدار و مردانگیجا

 داشت تا به حساب شی تفاوت جلوه دادن خویر ب دی هم سعنی همیداده بود و برا
  . کرده باشدیخود، شکسته نفس

  
 و سه هفته بعد از عقد، جشن ازدواج ی بعد از خواستگارمی ماه و نکی باالخره

 بود که نیآن زمان رسم بر ا.اعتماد الزمان برگزار شد... تاجماه و حاج قدرت ا
ومادر و بعد از آن اجاق خانه را  پدری دست و پا،ی پدریعروس قبل از ترک خانه 

 ی خانه ی راهانی با چشم گریاحافظ و موقع خددی بوسی می سپاسگزاریبه نشانه 
 از شی کرد، چون بی مهی و از ته دل گریتاجماه در آن شب به راست.  شدیبخت م

 ی آزارش می کسی مادر و بی خالی داشت و جاازیهمه زمان به وجود مادرش ن
 شی تا در آن روز سخت، پروانه وار دور دخترش بگردد و برا نبودیداد و مادر

 ندهی که او به شدت از آیطیدر شرا.  اش شودی موجب دلگرمو سعادت کند یآرزو
 ی مدهی مبهم خود هراسان بود، نگاه اش ملتمسانه و نگران و صورت اش رنگ پری

  .نمود
  

 ی در دل م وجودی آقا با همه یعل. دی خندی کس نمچی او هی شب عروسدر
 بال و ی پناه و تنها، به پرنده یتاجماه، ب.  دانستی و خود را مقصر مستیگر

 به ری را از دست داده و ناگزشی خوانی امن آشی ماند که فضای میپرشکسته ا
 که یباوجود.  زندیم خود، بال بال انی شده و به دور از آشرونی بیتحمل غوغا

دل .  پدر افتاد و او را غرق بوسه کردی پا اما چند بار به دست ود،ی کشیخجالت م
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 رتی بصی دهی و ددنیشی اندیی که به او تواناردی بمی مردی خواست بر پایاش م
 بود که به واقع حق مطلب ی در واقع او فقط پدر نبود، بلکه فرشته ارایداده بود، ز

اه از  رنیاو در ا.  ارج نهاده بودی الهی هی را چون هدفرزندانشرا ادا کرده و 
 گذشت و با شی خوالتی نکرد و بعد از فوت همسرش از همه تماغی دری کوششچیه

 مشترک شان، را بزرگ ی زندگیادگارهای نی فرزندان اش، ای و وفاداریفداکار
  .کرد

  
 هی پدر دو هد،یموقع خداحافظ.  از پدر تشکر کندی دانست با چه زبانی نمتاجماه

 قرمز و شفاف اقوتی ی گردنبند طال با دانه هاکی ی و ارزشمند به او داد، اولبای زی
 ری و گل ها به زنجختهی و کوچک طال آوفی گل ظرکی آن از وسط یکه هر دانه 

 نیاما در آن شب،ا. ختی شد که آن را به گردن دختر آوی متصل مزی رنهیس
 ماند که ی میی تر به قطره خون هاشی به نظر تاجماه ببای درخشان و زیناردانه ها

پدر گردنبند را از طرف زن .  باشددهی فرو غلطیانی گری دهیون لعل از دچ
 بوده که یزی تنها چنی داد احی توضشی و براختی به گردن دختر آوامرزشیخداب

 و دهی آن را بوسی کند و او هم خوشحالهیزمان ازدواج با مادرش توانسته به او هد
رار گذاشته بود که به عنوان مادر همان موقع با او ق.  چشم گذاشته بودیبه رو

 دخترش به او نی اولی اش، آن را در زمان عروسی زندگیادگاری نیارزشمندتر
 و ی صفا، پاک،ی گرمز ااقوتی ی کرده و از خدا بخواهد تا او هم چون دانه هاهیهد

. دی دستان پرمهر پدر را بوسگری و دختر بار دستندیهر دو گر. سعادت سرشار باشد
 غلطان دی درشت سفی با دانه هادی مرواری پرِشال اش، رشته ایاز ال آقا یبعد عل

 که همواره چون نی ای آورد و آن را به دور گردن او بست؛ به نشانه رونیب
 بخشد و قلی اش را صی باشد و چون صدف گوهر هستدیسف درخشنده و رودیمروار

 ی خانه یت روانه  و برکری خی او را با دعاب،ی ترتنی کند و به ایبا صداقت زندگ
  .بخت کرد

  
 بردن عروس آمده بودند، ی آقا برای حاجی که از سوی همراه با چندنفرتاجماه

 مخمل قرمز او شده و خود را به دست ی با تودوزی چهار اسبه یسوار بر کالسکه 
  . سرنوشت سپردیسورچ
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 یان برا خورینیری بار او را روز شکی اقا رفت، فقط ی حاجی که به خانه ی زمانتا
 ی فکر مچیه« :دی معمول از او پرسکی اقا بعد از سالم وعلی که حاجدی دقهیچند دق

 اش ندهی ایو او چون اصال به زندگ» !  بشه؟بتی مث م نصی شووری که روزیکرد
 هی به ی تانیحاال م« : گفتیحاج» . نه اصال« : کرد ، جواب داد یبا او فکر نم

 که هی بزرگ با کلفت و نوکر، اما تحمل دو زن دی خانه هی خوب و راحت و یزندگ
 هم سن ننه و ننه بزرگتن دی دارند و شایی جدایخودشان هر کدام خانه و زندگ

  »! ی،فکر کن
  
 و کی در حد سالم و علی بود و چند کلمه ادهی مرتبه هم روز عقد کنان او را دکی

بود که به او گفت  اقا آن ی لطف حاجتیتعارفات معمول باهم صحبت کرده و نها
 ، بگو تا ی داشتی کم و َکسریزی ، اگَه چیدی دتهی که خانه و زندگیبِعد ا... خانم «:

 کرده و از محضر با درشکه به بازار رفته یداحافظبعد هم خ»  .رندیگیبدم بِرات ب
 ماندن و نی از اشی بیی خانه شان نموده بود؛ گویوآن ها را با کالسکه روانه 

  . نداشتی موردصحبت کردن
  

 ی سفره کی ی ،براشی آالی ساده وبی زندگکی ی زد برای دل اش پر متاجماه
!... ی بادستان خالی ، حتیمی مهربان وصمیکوچک، اما پر از صداقت وهم خانه ا

 تر باشد، سطح فکرشان هم به نیی ادم ها پای بود که هرچه سطح زندگافتهیاما در
 ی پسندند ، اما نمی متی هوی بن طبقه ، رسما زنی شود و ایهمان نسبت کوتاه تر م

 ی تواند در زندگی می و او چه نقشستی ازدواج چنی آقا از ایدانست هدف حاج
  . پر نخوت داشته باشدرمردی پنیا

  
 خورد که ناگهان متوجه شد که ی افکار مثل خوره مغزش را منی طول راه ادر

 یتی تاجماه اهمی که برایزیها چدرآن شب تن. ستادی ای خانه ایکیدرشکه در نزد
 یی های برپا شده بود و قربانشی بود که برای مفصل وبزن وبکوبیهمانینداشت، م

 ی کرد خودش هم قربانی فکر مرای کشتند ، زیکه قدم به قدم بر سر راهش م
 ی بی تالفی اقا برای دانست که حاجی نمیاو حت.  استرمردی پی در زندگیگرید

 برپا کنند تا اوازه اش به ی مفصلیور داده بود جشن عروس همسرانش دستیحرمت
  !گوش آن ها برسد
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 رفت ی هر روز مطابق معمول به بازار می سه هفته ای از آن شب هم ، حاجبعد
 بر فراز آسمان شهر نزد یکی تاری گام هانی اولی صدادنیوشب هنگام، همگام با شن

 را یی زنا شوی معمولی زندگکی از ی خواست شمائی مدی گشت ، شایتاجماه باز م
 شی را به خوگری همسران داقی اشتتش بر آن بود تا آای گذارد ، شی به نمای ویبرا

 ضد ی از کتاب پر برگ خصلت های هم برگنیبه هر حال هرچه بود، ا.  کنددیتشد
 آن چه ی نمود، که چهره و تمامی مگانهی تاجماه همان قدر بی او بود وبراضیونق

  .و بودمربوط به ا
  

* * * * * *  
  
 در یی شد؛ گوی داشت وهنوز باورش نمیگانگی احساس بزی با همه چی تا مدتاو

 ناراحت بود، اما دی جدطیاز شرا.  بودشانیافکارش پر .دی دیخواب بود و کابوس م
در .  مبهمشی برازهای چیلی شده ، هنوز گرم بود وخی که دچار کوفتگیمثل آدم

 کرد تا بتواند در ی می سعی اعتراض داشت ، ولزی چ و به همهستی گریباطن م
 پس نی از ادی دانست بای و مردی بپذرنگی بی را با سکوت ولبخندزیظاهر همه چ

او ...  شده بود، امامانیپش.  کند و منتظر بماند فای را اری زن تابع وسربه زکینقش 
 ی وتنها وبکهیم ،  از آن مأمن گرکبارهی پر مهر پدر همراهش بود، ی هی ساشهیکه هم

 ی کاملی واژه "ینگران" شیبرا.  نبرد ومقاومت کشانده شده بود دانی به مهپنا
 رهی مبهم و تی اندهی عکس العمل ها وآی ، از آشوب وغوغادی لرزیدل اش م. نبود
 احساس د،ی آقا را دی ومصمم حاجی جدیافهی قی در شب عروسیاگر چه وقت... 

 ی هاسهی بتول و اقدس مواجه شود ، اما از دسی و علندی با مخالفت شددیکرد که نبا
 مگر رای متنفر باشند ، زیبه هر حال آن ها حق داشتند که از و. زنانه وحشت داشت 

 از خودش گرید!  دانست؟ی احمقانه می ازدواج ها را عملنگونهیخود او نبود که ا
 د،ی آیبدشان م ادم ها از هرچه ی فکر بود که چرا گاهنیدرا.  آمدیهم بدش م

  .دی آی کند که بر سرشان می مچهی آن ها را بازنان چیزندگ
  

* * * * * *  
  
 کرد تا با عکس ی کم کم خود را آماده مگری شناخت ، اما دی بتول و اقدس را نماو

 ی اتفاقنیاما اصال چن. تند و پرخاشگرانه و ناهنجار آن ها مواجه شودیالعمل ها
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 داشتند،که تاجماه از می شان بی زندگندهی همان قدر از آ هر دو آن هارایافتاده،زین
 ی وقتدی ماند،پس بهتر دی مندهی منتظر آدی باودبه هر حال هر چه ب. آن هادارید

 آشنا شود و خود دی خانه جدطی با محهودهی افکار بی جاست،بهی از او ساخته نیکار
  . مختلف سرگرم کندی با قسمت هایی آن و آشنایرا با تماشا

  
 و نارون ای درخت چنار و اقاقفی ردکی بود با یبای گذر به سمت خانه،کوچه زری زاز

 ی و نظاره گر آب زاللستادهیو دو سه درخت زبان گنجشک که بلند قامت استوار ا
 ش،بهی آرام بخش خوی گذشت و همراه زمزمه یبودند که رقصان از کنارشان م

 خانه ها شعر محبت ی کاه گلیارهاوی و شادمانه در گوش ددی بخشی میآنها زندگ
 داد و موقع گذر از کوچه و ی را ادامه مشی کرد و چشمک زنان راه خوینجوا م

 هی طراوت و عشق هدی سبد سبد گل هاشیمحله،به درختان از خوان پر نعمت خو
 در سه ضلع به ی که سه در چوبشدی وارد می خانه ای هشتبا،بهیآن کوچه ز. دادیم

 در ی روبروی هشتی قرار گرفته بود که ورودی به نحوانیم  ضلع درکیصورت 
 از چوب رنگ نشده به اصطبل باز شده یسمت راست را در بزرگ. بودیرونی باطیح

 کوتاه ی رفت که در هر طرف چهار اتاقک کوچک با دو نرده ی مییوسپس به راهرو
 یض آب که حودی رسی می خاکاطیبعد به ح.  گفتندیم"شتر خواب"داشت و به آن

چند درخت نارون و . قسمت آن قرار داشتکی در ی سراسریدر وسط و آخور
 آن ی هی ظهر در سای در گرماانی در اطراف حوض کاشته بودند تا چهار پایزیتبر

 از ی کوچک تری کم،دری ورودی روبرو،ضلعیاز داخل هشت. ها استراحت کنند 
 شد و ی باز میرونیک ب نسبتا کوچاطی که به حیچوب مرغوب تر به رنگ قهوه ا

 قرار گرفته بود که ی آن منحصرا مردانه بود،در داخل سه اتاق تو در تو طوریکوبه 
 قرار داشت که به یکی باری راهروی اتاق سومیپهلو.دو اتاق صندوقخانه داشتند

 در نی سمت چپ کوچک تر،دری ضلع هشتنیدر سوم. شد ی می منتهی اندروناطیح
 اطی دو کوبه زنانه و مردانه اش به ح،بایرونی باطیر حبود که از جنس و رنگ د

 د،بایگردی وارد می بزرگاطی دراز به حیی راهروی شده که بعد از طی منتهیاندرون
 به شکل یدی سنگ مرمر سفی رنگ در وسط با فواره ای آبی کاری حوض کاشکی

 انی شفاف زالل در ان جاری و آبختی ری مرونی که آب از دهانش بریکله ش
 ی سه گوش لبه نی قرار گرفته بودند آجرچییدر چهار طرف حوض،باغچه ها.داشت

درخت گردو در دو طرف . داده بوداطی بر آجر فرش کف حهیآن ها،تک
 سه طرف ی مجنون در باخچه هادی بکی وداری و زردالو،کاج، سپبیحوض،درخت س
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 که یبزرگ  پهنوانی اکیاط،نزدی حی سمت شرقی از گوشه یدر قسمت. شدی مدهید
 باغچه کی شدند،زبان دراز وباری آن وارد می به اتاقهای با درکیسه ضلع آن هر 

 را در گریکدی مهربانانه بای و زدی سفاسی کی درخت مو و کی آمده،در آن رونیب
 باال رفته و خود را در گستره ی دور هم حلقه زده ،از داربست چوبده،بهیآغوش کش

 ی شان،لطف و صفا و طرحوهیو برگ و گل و م آن رها کرده بودند که شاخ ی
 اتاق و مطبخ با فاصله از ،سهیدر سمت غرب. اطراف آن داده بودیعاشقانه برفضا

 اصطبل راه داشت و اطی که به حیی ساختمان قرار داشت،با راهروی قسمت هاریسا
 گوشواره به ی هاد،اتاقی رسی میکی باری آن که با چند پله به راهرویروبر

در .افتی ی راه ماطی شد که با چهار پله به حی متصل می کوچکنسبتا یراهرو
  . قرار داشت ن،حوضخانهی شاه نشری خانه سردابه و زی سمت غربی هاراتاقیز
  

خانه .  کردی همه جا را با دقت نگاه مدوی کشی به گوشه و کنار خانه سرک متاجماه
 را معنا ی و زندگستیز آن خوشخبت و سعادتمند ی شد در هر گوشه ی بود که میا

  ! خودشیکرد، اما برا
  
.  بودی زده و عصبانهتی آن طرف اقدش بعد از بازگشت به خانهف چند روز از
 آمد و از هر چه که به شوهر ی آن جا هم بدش مواری از نگاه کردن به در و دیحت

. از صبح تا شب غرولند کنان.  شده بودزاری شد، بی مربوط مشیهوسباز و پرمدعا
 لحظات شب ی کرد و در تمامین اش می بلند ، ناله و نفری لب و گاه با صداریاه زک

 و او را سرکوب دی جنگی آقا می خود با حاجالی خواب بود ر خی وقتیو روز، حت
اما نه .  او شدی خانه ی بتول افتاد و راهادی آرام گرفت و به یعاقبت کم.  کردیم

با .  که پژمرده و دل شکسته و ملولندانه،روزمی سوار بر بال غرور و پشهیمثل هم
 ی که اکنون او خوب میاحساس.. داستشی که او هفده سال پیدرک احساس

 نفارت خود ی که همه ی با او، مثل سرداری و همدردندهیشناخت و با وحشت از آ
 ینیبغض سنگ.  رفتیرا در جنک از دست داده، شکت خورده و آواره ، راه م

 کرد ی چشم اش به بتول افتاد، از ظاهر آرام او گمان میوقت.  فشردی را مشیگلو
 وقت احساس او چی بتول هدی ندارد و فکر کرد شایتی او اهمی موضوع برانی ادیشا

 گرفته بود که هرگاه اراده ادی سال ها نی ایرا درک نکرده است، اما بتول در ط
 و بروز احساسات ادی داد وفری و صبور و آرام باشد و به جابای شکاریکند، بس

 خود را دوست طرف مقابل نشان استی و با سردی بگل افراد را به دی نهی کش،یخو
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 او را به آرامش هی اقدس، با کنای های تابی ها و بی در مقابل نگراننیهمیبرا. دهد
  . دعوت کردییبایو شک

  
 کاریو ب که ادیفهم.  نمودی مدی رفتار از او بعنیا.  جوان از رفتار او تعجب کردزن

آن دو از آن پس گذشته .  شودیمی کرد با او صمیو ازآ ن پس سع. نخواهد نشست
 آن که یب.  گرفتندشی اتحاد با دشمن مشترک در پیرا فراموش کرده و رابطه 

 ری آقا دل شی که جنگ و جدل با حاجدانستندی هر دو مرایز.  بر زبان آورندنیچن
 چیراست اش ه. دی رسیعاقالنه به نظر نم کار هم نیکه ا. لی فکلیو ه.  خواهدیم

 حد اعتماد نداشت که پرده از اسرار درون بردارد و سفره نی تا ایگریکدام هم به د
 کس از آنان چیاز آن گذشته ه. دی بازگوی به تما مشی دل گشوده، راز خوی

 درد را به نی اجتماع زنان که از جنسخود آنان بودند و ایحت.  کردی نمیبانیپشت
 اوردندی شود، دم برنی بازنی ای از ترس ان که بازنده کی چیه.  شناختندی میبخو
 مشابه ی همواره دردهارایز. دندی زنانه را برگزی هالهی بزنند حی آن که حرفیو ب

  . مردم دارندنی همانند در بیعکس العمل ها
  

 زنانه شان یاحساس درماندگ.  به کالم نداشتیازی اقدس و بتول هم نیهمدرد
 مسلط شد و بعدها نظرات خود را شی از پشی اقدس بیاز آن پس بر زندگ... زین

  . قبوالندی موارد به او میاریدر مورد تاجماه و بس
  

 بتول رفت تا هم حق ی آقا باالخره سه هفته بعد از ازدواج اش، اول به خانه یحاج
 یقدس الزم م را نسبت به ای تفاوتی بی حرمسرا را به جا آورد و اندکیخانم بزرگ

 به خانه وارد شد، بتول با یوقت.  را باز کندشی کرده رویشدستیدانست تا مبادا او پ
 خود ی فور،ی اش در داالخن ورودهی سادنی دبا کوتاه او و ی سرفه ی صدادنیشن

رنگ از . دی تپیقلب اش به شدت م.  خانه رساندگری ضلع دی از اتاق هایکیرا به 
 آب قند و شی برایکم. دی لرزی مرتعش شده و میاراحتبدن اش از ن. دی پرشیرو

 نفس ی گلو شکسته اش راه نفسش را گرفت بود و به سختاددریفر. گالب آوردند
 از عروس ها و نوه ها مرتبا یچند نفر.  را گرفتشی سراپایعرق سرد. دی کشیم

ار به  بزند، اما آن ها وادادی کند و فرهی گرخواستیم. دندی مالی را مشیشانه ها
  .ردی گل گاو زبان خورداندند تا آرام بگیبه او دم کرده . سکوت اش کردند
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.  خواستی از نوه ها را صدا زده و چایکی تنها نشستن یبعد از ساعت!... قدرتحاج
 که مشغول پر یاو در حال.  آوردندشی استکان براکی با ی کوچکینی ساطیبا احت

 خانواده ی اعضاکی کی بلند کند، حال  آنکه سرش رای اش بود، بیکردن چپق بعد
 هم یچهار نفر  نشستند و سه ی سه نفردو از نوه ها آمدند، یکم کم تعداد. دیرا پرس

بنا به سفارش بتول گفتند در .  شدایباال خره حال بتول را جو. ستادندیدم در اتاق ا
رگ اش،  دختر بزنب،ی لنسا و زرایآن شب بتول خود را نشان ندائ و خ. ستیخانه ن

  تا صبح از او مراقبت کردند
  

 درشت یبره  (شکی شی را مجددا همراه دو بره ای آقا هدای آن روز حاجیفردا 
شب که باز . به خانه فرستاد)  بزرگ تر استی پرواریشش ماهه که از برده ها

 را ی وارد خانه شد، بتول چایوقت.  آوردی اشرفکی هم با خود هم با خود گشتیم
 شام یبعد از چا.  داشتعشههنوز بدنش اش ر.  سماور نشسته بودیادم کرده و پ

.  آوردندی خود نمی بودند و به روگریکدی مراقب رفتار ی چشمریهر دو ز. آورند
.  داردی چه احساسیگری نسبت به دکی شناختند که بدانند هر ی را مگریکدیآنقدر 

شت که در جنگ  شکست خورده را دای فرمانده کی و نفرت نهیبتول احساس ک
 انتقام و خوارو خردکردن طرف مقابل یاما آرزو.  بودکسته کامأل درهم شینابرابر

پاته درازتر از ... خبه«: دیشی اندی آقا هم میحاج.  داشتیاو را سرپا نگه م
  یزن.  گفتنی باشه مردیآخه هرچ... اری جور ادا در نی نکن و امتیگل
  

 با مرد در ی که بخوای تونه چه به اغهیضع... ینزِ) تو هم(م مردم و تونَم... گفتن 
  ...یافتیم
  

   فرمون توری با تو بسازم و زدی گفته که قرار بوده م تا اخره عمرم بایک) اصال (اصن 
  

 که امدمی ننای ایاما ،با همه ... می که م کیدی فهمی باد میآخه خودت م!... باشم؟
 وضع ی با ابادی م،ی و چه نخوایبخواتوم چه ...  بوده گذشتهیهر چ.. با تو بجنگم

  »! که هسنهیهم... یبساز
  

 به هی حاج قدرت بعد از سوال ها از در مهر و محبت وارد شده و با دادن هدخالصه 
 را تی وضعنیبتول انتظار ا.  کندیی کرد از بتول دلجو ی ، سعگری دیاو و لبخند
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 قابل بخشش نبود، یش پوزچی زد که با هی در دل اش موج می انهیاما ک. داشت
...  همسر بود و حاال خان قدرت اکی از حق شی خود قائل بود بی که براقیچون حق

رو به .  از نهادش برآمدیآه.  کردی می از او قدردانبی ترتنی بار به انی دومیبرا
 ی اگه اگه روزیوا) .. ینشست (ی حق نشنی جاگمیم«: آسمان کرد و در دل گفت

  »! مکنمایروزگارشه س!... کنمی شدانُمیم) افتهیب(س م بِفته دور ِ روزدگار به د
  
 آقا یحاج.  و در سکوت، بتول به ظاهر با موضوع کنار آمدشانی افکار پرنی ابا

 ی بره کی و فرستادن ی اشرفی سکه کی هی در آن خانه ماند و سپس با تهگری دیشب
  . اقدش رفتداری به دشک،یش
  

 شیراحت شد که اول سرخ وکبود شد، سپس رنگ از رو او چنان نادنیبا د  اقدس
 یخشم و نفرت سراپا.  به صورت او نگاه کندی نتوانست لحظه ای و حتسدیپر

 کلمه حرف نزند، چون کی ی مراقب بود که حتیلی خی لرزاند، لویوجودش را م
 بر توانستی و مت داشی قدرتخواستیدل اش م.  که بعد چه خواهد شددانستینم

 کاله ری اش در زی جوگندمی که موهایپرمردی.  کوتوله بکوبدرمردیپ نیفرق ا
 یوقت.  نبرده بودی، چقدر او زشت بود و اقدس تاکنون پ. شدی اش پنهان مینمد

 هنوز او در ی شده، ولانی بر صورت او نمایقی عمیارهای زمان با شی که رد پادیدیم
 افتاد ی مشی و حرفه هامیمر عمه ادی برد، به ی سر مه بی نوجوانی های هوسبازیپ

 گر، کاش لهی کفتار دو دوزه باز و حریاُ پ«:گفتیم.  نداشتی اش تمامنشیو ناله نفر
چه قدر از مهر و محبت اهل زن و ... نکرده بودچارمی جور بیقلم پاش شسکته بود ا

  »... کردفی بِرام تعری بودن حاجیزندگ
  
 یده بود، وجودش را به آتش م در گوش او زمزمه کررزنی سخنانش که پیادآوری

 افتاد که سن و سال ی جوابا و به خودش و مادرش مادی ی مخصوصا وقتد،یکش
 ازش یسن.. هوس باشهری که اسستیجوون ن« : گرفته بوند که گفته بودرادی ایحاج

 از همه د،ی مردانه را دی قدرشناسکهو حاال » ...دانهیگذشته و قدر زن و خانواده ِ م
 نی مهم نبود و از پول و ثروت و اشی بر ازی چچی هگرید.  آمدیبدثس م مردها ی

  . خوردی خسته کننده حال اش به هم میزندگ
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 و سلطه ی از هوس بازری نبود، غهی قابل توجشی بر ای کار حاجی منطقچی هبا 
از ! د؟ی شد نامی میگری دزیآن را چه چ.  قدرت مرد در برابر زنشی و نماییجو

 بر ی کرد که طاقت سکوت داشته باشد، مبادا نا خودآگاه کلمه ایمته دل آرزو 
 یلیخ.  شوددهی طالق کشییزبان آورد و آن وقت به قول مادرش کارش به رسوا

 اش راحت بودکه اگر حرف الی بابت خنی قدر از انی خواست حداقل ایدل اش م
 ی و حتدیو بود حرف ها را بگیراض.  دهدی او را طالق نمی را بزند، حاجشیها

 دی دانست چقدر باینم...  اما از طالقد،ی ترسیازکتک نم.  کتحک مفصل بخوردکی
 شی خواست الاقل به خاطر بچه هایبه هر حال از خدا م. اوردیو دم برن. تحمل کند

 آقا بر خالف ی چون حاجد،ی را شنشی خدا صدادیشا. هم شده، به او صبر دهد
از احوال . او سکوت کرد.  شدای حال او را جو سکوت را شکست وی با مهربانشه،یهم

  »...خو بن«:  وکوتاه جواب دادی حوصلگیبا ب. دیبچه ها پرس
  

 که چرا زن ها نی دارد، اما ناراحت بود از ای دانست که او چه احسا سی میحاج
 خواهند ی او مداخله کرده و می حد حق قائل اندکه درامور زندگنی خود تا ایبرا

 امرزیمگه بابا خان خدا ب... می قدیزن هم زنا«:  کردیبا خود فکر م. مانع او بشوند
 تر از هزار تا زنش اب از اب تکان شیبأ ب) ...  شاه استیمنظورش فتحعل! (نبود؟  

  ی زندگینخورد و هر زن
  

 شیپ.  شوندرشی خواست که آن ها دست وپاگیاو هم فقط نم» ! کردی را مخودش 
 خود می گرفته بود هر کدام پا ازگلمی ها با خود تصم آنیاز بازگشت به خانه ها

 ی و حقوق و حرمت زندگی نشدن حتمالی پایفراتر بگذارد، طالق اش بدهد و برا
 را به عوان نفقه اش بپردازد د کنی می که در آن زندگیمشترک شان، همان خانه ا

 را  مسئلهی واقف بودند، با سکوت تلخشی خوی به حقوفییزن ها هم که گو و 
  . بودندرفتهیپذ
  
  ... اقدس ماندی سه شب هم در خانه او
  
 کردند و در آن جا ی که در هر خانه کار می ازکسا نری آقا، غی حاجی خانه هار د

 ی هر خانواده را می لباس هاکباری ی هم بودکه هفته ایی بودند، زن رختشومیمق
ه در حکم مادرش  آقا کی حاجی هی دارالنسا،ی شد که خی میشست، چون چند سال
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 داد ی بتول کارها را انجام میاو هرروز در خانه .  توان کارکردن نداشتگریبود، د
 ماند و حاال ی آن جا نمرالنسای زد، اما به حرمت خی سر مگری دیوبعد به خانه ها

  . تاجماه هم اضافه شده بودیخانه 
  

 بچه ی کرد و همه ی می که هر وقت هم الزم بود قابلگی زن بنداندازجه،ی خدله خا
 بزک دوزک کردن و ی آورده بود، هم هر روز صبح براای خانواده را او به دنیها

 یمرتب کردن سر و صورت و هروقت الزم بود رنگ و حناگذاشتن موها و دست و پا
 ی عالقه ی خانواده ی عروس هابتهال.  زدی آمد و به خانه ها سر میخانم هأ م

 ی خاصجانی با شور و هدی عی رسم به خصوص شب هانیا.  به حنا نداشتندیچندان
 ی حاجی ازدواج که قدم به خانه لیاما تاجماه از همان اوا.  شدیبرگزار م

 و بزک کردن اش دنی لباس پوشی وهی شیحت.  نبودگریگذاشت، هرگز مثل زنان د
   و بلند بود و از هم فاصله داشت، ازکی که ابروان اش بارنیبا ا.  کردیفرق م

  
 به اندازه ی اوهی برگ مورد و مهی شبیی است با برگ هایاهیوسمه گ (دنی کشمهوس
 ی رنگ کردن مو و ابرو و مژه استفاده می براوهی منی از امیزنان قد. اهی فلفل سی

 کردکه ان روزها مورد پسند ی بنده ممی مالشی امد و به ارایخوش اش نم.) کردند
  .بود

  
 ی که نامحرمیشت، مگر در مواقع  گی و شلوار م هم در خانه فقط با ارخالقهنوز 

 نی خانه، مش رمضآن باغبان و همسرش گلنیتنهأ همدمان او در ا. در خانه بود
 و ی اشپزنیگل.  داشتنداری دراختی انبارکی دو اتاق و اطی حیکه در انتها بودند 

 ها،  باغچهاط،ی به نظافت حیدگی رسار هم کی داد و مشدینظافت منزل را انجام م
 تر اوقات به شی را به عهده داشت و روزها هم بگری دی های خانه و خرده کاردیخر

  . رفتیدباغخانه م
  

 ی برایی آن ها، جافی اتاق ها و شناخت کم وکی کم کم بر آن شد تا با بررستاجماه 
 را به شی کند و درهادای که بتواند خودش را در آن جا پی مکانابد؛ی بشیخلوت خو

  .. ببندی اگانهی هر بیرو
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در هر .  شده بودنی مزیرانی اکی درجه متی گران قیشمی ابری اتاق با پرده هاچند 
 به ی خورد که مثل سربازان خسته، در فواصل منظمی به چشم مزیاتاق چند مخده ن

اتاق .  زدندی را دراز کرده و چرت مشانی داده و در انتظار نشسته و پاهاوارلمید
 ی و مجاورا تاق گوشواره بود؛ اتاقانه خیسمت راست ورود ی آقا درگوشه یجاج

 و ی مجرکی داشت، با گری دی که در خانه هایلی وسایبزرگ و مجهز به همه 
 ی داخل آن بود و اتاق را چفتیای رازدار اشی قفلکی که بر هر یصندوقچه ا

 می ماند که حرمت شکت و نامحرمان را به حری می قفل به حاجبی بردار،کهیزنج
 گاه ی گاه و بی أنجا بتواند هم خانه داری به آن جا رفت تا با دهتاجما. ره نموده

 از ی اش حاکلی بود و وسامتی وگرانقبای آن جا ززیگرچه همه چ.خود را بشناسد
 نداشت، بلکه ناخودآگاه یتی تاجماه نه تنها جذابیافتدار صاحب اش بود، امأ برا

 شاه تصور یفتحعل را چون ی اش حاجدرذهن.  احساس وحشت کردی لحظاتیبرا
 خان می شاه، دختر ابراهیهمسر دوازدهم فتحعل... (گمیو خود را چون اغا ب کرد 

 و حجله را ترک کرد و آن زن تا امدیحاکم قره باغ که شاه از او در حجله خوشش ن
  ) عمرش باکره ماندانیپا
  

 مثل یید، صدا افکننی و در مغزش طندیچی درگوش اش پی بلندی صدانأگهأن 
 د،ی دورونی داشت که فورأ بیبی مهیچنان صدا.  از آسمانی طشت مسکیافتادن 

.  بودی و آسوده مشغول اشپزالی خی بنیگل. به طرف مطبخ رفت. دی ندیزیاما ج
  ...سپ.  کردی اطاعیاو با تعجب اظهار ب. دیراجع به صدا پرس

  
 می ابراهی و نازپرورده یفقاز خود را در قالب آن دختر قکبارهی چرا دی نفهماصال

 قاجار و خانه اش را ی تجسم نمود و همسرش را شاه مستبد و زنباره ی اشهیخان ش
 ی رگ و پری را مثل موج در زیندی ناخوشای احساسی تداعنیکاخ گلستان، اما هم

در  زود بر برگشت و چفت . دی اش لرزل و ددی پرشیاش چنان دواند که رنگ از رو
  .اخت و از آن جا دور شداتاق را اند 

  
 را که در پشت داربست خانه ی کناری از اتاق هایکی.  رفت ی سه دروانی به ابعد

 جلب توجه رونی خود انتخاب کرد تا ازبیخود را از نظرها پنهان کرده بود، برا
 یبه کاخ ها. ندی گرد و برآمده چون گنبد را گویبنا( قبه اش خواستی مدیشا. نکند

  . کاخ بنا کندی گوشه نی در پناهترار)  شدی گفته مزی قاجاز نیزنان حرمسرا
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 داشت که در آن کتاب ها و ی که با خود آورده بود صندوقیلیوسا  انی در ماو

 دست باف یشمی ابری چهی قاله،یزیپدر همراه جه.  کارش را گذاشته بودلیوسا
 ی چهیقال نی متحرک اش هم که هنوز دومیدار قال. دختر را هم گذاشته بود

 دار چنگ ی هالهی بر منان کاره در برداشت و با تارو پودش چمهی اش را نیشمیابر
 ی زندگلی او هم با دردسرها و مسایی بود که گوختهیانداخته و خود را بدان او

 نیدر تمام ا.  او بودی صبرانه در انتظار رقص سرپنجه های و بختهیدخترک آم
 آن را هم به اتاق نیبا مکم گل. شانده بودند را پوشی رویدی سفیمدت با ملحفه 
.  آن ها اند اختی به همه ی نگاهیبا دلخور.  دادهی تکوارید به یآورد و درکنج

 از ری کسغچی هی برانکیو ا.  اش شده بودندی که آن ها آفت زندگنیمگر نه ا
 هم به ی نگاهمی نی أقا حتیآن قدر که حاج!... نداشتند؟  ارزش یزیخودش پش

 با خود به آن خانه یزیاو اصأل چ  دانست که ی کس نمچیه. انداختی او نی هیزیجه
 مرز نی ای ارزشمند گذشته ی هنرهای دانست که در عرصه یخوب م.  نهایآورده 

 هنرشان در شهی نداشته اند و همی زنان مهمی ادب و شعر فارسخیو بوم و در تار
 ی تعصبات خانوادگیک کشده  بلند و سربه فلی هایواریلفاف و در پس چهار د

 زنان اشاره شده، عمأل آثار باارزش و یرخپنهان مانده است اگر هم گه گاه به ب
 یبانو(ی چون مهستی کسیحت.  ثبت نشده استایحفظ   از أنان یقابل مالحظه ا

 اری بوده است که اکنون تنها تعداد بسی که استاد سرودن رباع6 - 5 قرن یشاعره 
 یصر عنای معاصر یشاعره   ان و ری ااتیاستاد رباع..  مانده استیاق از آنها بیاندک

 یکی (یعسجد). 5 و 4از شاعران بنام  (ی، عبدالواسع جبل) 5 و 4از شاعران بنام (
 بیو اد) ی هجر6 از شاعران قرن یکی (ی،انور) یهجر5 از شاعران قرن گرید

 یای گرفته و در زوا قراری مهریهم مورد ب) .. ی هجر6از شاعران قرن (صابر 
 انی و بعضأ غزنوانی عهد سلجوقیشعرا ی روشن اسامهیسا  نام او گه گاه در خیتار

  . استاد سخن باشدکی ی ستهی شود، آن هم نه چنان که شای مدهید
  

 ی بودواری در اتاق اش نمود تا به قرل فرانسوی لوازم شخمدنی شروع به چعاتبت 
 را به آنجا ی کردند و کسیه در آنجا خلوت م فرانسمی که زنان قدیاطاق مخصوص(

 یپشت در.  به قول خودش قبه اش را آماده کندایدرست کند .)  دادندیراه نم
 اتاق نصب کرد و آن ی درهای هاشهی شده را پشت پنجره ها و شی گلدوزدی سفیها

 کی  بود که با چند تاقچه وی اتاق صندوقخانه ایدر انتها. ها را از کمر با نوار بست
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 که آنجا نیبه گمان ا.  بود ی کوچکی چهی از تاقچه ها دریکیداخل . رف داشت
 متوجه شد به داخل یول. است آن را گشود)  کوچکیگنجه به کشو (یدوالبچه ا

 است که به ی که آنجا مدرسه اافتیبعد از چند ساعت در.  شودی مز بااطی حکی
 چه،ی درنی اییمان شد که گو موضوع شادنیچنان از ا.  شودی اداره مدیسبک جد

 آقا از ی که حاجدیفهم.  کردی بود که او را به بهشت متصل میدی امی چهیدر
 خانه ها از دو طرف نی بچهیچون آن روزها وجود در. داندی نمیزیوجود مدرسه چ

 گریکدی ها در مواقع ضرورت از حال هم باخبر شده و به کمک هیمرسوم بود تا همسا
 دختر جوان چقدر مهم ی براچهی دانست ا،ز دریود که اگر او ممطمئن ب. بشتابند
 یاز ترس بسته شدن آن در موردش با کس.  گرفتی زود آن را گل میلیاست، خ

 دارد که اگر برمال شود، جان اش نهی را در سیم که راز مهیصحبت نکرد، مثل آدم
 دمانی کار چ و خوشحالدواری اما امجان،ی را بست وبا هچهیدر.  افتدیبه خطر م

  .اتاق را دادمه داد
  
جنگل، . عتی دسمت باف که در آن فقثر طبیبای بزرگ و زی دست مخده کی

 هی تکی برایکی نشستن و ی برایکی گذ اشت؛ واری و پرندگان بود کنار دواناتیح
پارچه .  شده اش را سه گوش پهن کردی گالدوزی تاقچه ها دستمال هایدادن بر رو

 و دی صندوقه خأنه و کوبواریبه د.  بودی که مخصوص جالباسی شده ای گلدوزدیسف
 آن به صورت ی داشت و قسمت باالی انهی اش که در وسط آن آی چوبیجالباس
 هی و الختی را به آن آوشی آن نصب کرد و لباس های درآمده برد در باالیتاقچه ا

 ان را به یا گوشه هی نواری و حلقه هادهی لباس ها کشی را بر روی جالبا سییرو
  . اند اختیباس جالی گوشه ای هارهیگ
  

 چند ی و مجنون بود که بر باالیلی از لیی بای زاری نقش بس،یی روی هیال  یگلدوز
 طرح نیا.  در آسمان در حال پرواز بودندیدرخت در دوردست ها، مرغان بهشت

 یم همتا ی جان داده بود که بدی سفی و رقص رنگ ها چنان به آن پارچه بایز
  .نمود

  
 لی درست کرد و وسای خود کتابخانه ای صندوقخانه برای از تاقچه هایکی در او

 داد و ی جای مجرکی داخل گر،ی دی اش را هم در تاقچه ای و نقاشیخطاط
 ترش را داخل فی کوتاه تر و ظریقلم ها.  هم در آن گذاشتدی کاغذ سفیمقدار
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 کیکف صندوقخانه هم . بود جا داد ماشه هی پاپهی که شبی ای قلمدان چرمیجعبه 
 بزرگ ی تخته قالکی پهن کرد و در اتاقش هم ی الکنهی خرسک زمی چهیقال

 از ی شمائکی کنار هم، که در هر ی های به شکل کاشیرنگارنگ با طرح کاش
 ی چهی قال،ی همان قالیدر وسط اتاق رو.  داشتواناتی گل ها، درختان و حعت،یطب

 آن چنان لذت ی رودنی کردن و دست کشگاهرد که با ندست باف خودش را پهن ک
  . و گوش سپردن به آنشی از نواختن آهنگ خوی برد که آهنگ سازیم
  
 ی باالی سماور بود در گوشه ری زیزهای پهن تر و بزرگ تر از می که کمی کوتاهزیم

 آن را پوشاند که نقش باغ و ی رویگری دی شده ی گلدوزیزیاتاق گذاشت، با روم
 گسترده که در حال فرود ی با بال های رنگارنگ داشت و فرشتگانیانه و گل هاپرو

 کی آن ها هم ی و در قسمت جلودی آن چی سماور را رولی وساینیبودند؛ سپس س
  . کوتاه قلمکار نقره، کار اصفهان گذاشت"گلدا نسبتا

  
 با  دست رختخواب کاملکی.  وقت او را گرفتی و مرتب کردن اتاق چند روزدنیچ

 را در شیبای و زفی ظری شده یدوزی برودری و ملحفه های ساتن صورتی هیرو
  . که با همان طرح ملحفه ها دوخته بوددیچی پدی سفیچادر رختخواب

  
 خاص به ی آن گذاشت که جلوه ای شان داد و متکا را باالهی تکواری به دی پشتمثل

صندوقخانه جا داد بعد به  ی تاقچه ی نمازش را هم در گوشه یسجاده . دیاتاق بخش
 ی میی و تاقچه ها و پنجره ها خودنماوارهای که بر در و دیی هایهمه گلدوز

 نبود شی بی که او کودکی زمانش،ی آن ها را سال ها پیهمه .  شدرهیکردند، خ
 مناسب اش قرار دهد، ی دوخته بود و او قبل از آن که هر تکه را جاشیمادر برا

 و دی رسی مادر از آن ها به مشام اش می؛ چون هنوز بو و پهن کرده بوددهییبو
  . شدی مری اش سرازدگانیاشک از د

  
 یاو رو.  و آمرزش کردی طلب شادزی روح آن عزی مهربان برای از آن از خدابعد

 کرده بود به ی پوشاند که خودش سعیی صندوقخانه را با دستمال هایتاقچه ها
 مادر لطافت وصف ی هایا درآورد، اما گلدوز از کار مادر و هماهنگ با آن هدیتقل

 زد که استادانه برتار و پود تک تک گل ها ی موج می داشت و از صفا و محبتیریناپذ
  .دی بخشینشسته و به آن ها طراوت م
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 نه تنها آن جا گری گشوده شد، دشی خانه به روی در پستوچهی که آن دری وقتاز

 نور عشق از آن جا به درون ییده بود؛ گو شدی امی زندان نبود، که روزنه شیبرا
 تواند با وضع موجود کنار ی می کرد به راحتی احساس منی همی براد،ی تابیم
  .دیایب

  
 ی چون لولوشی برایی آمد احساس تنهای آقا به خانه نمی که حاجیی شب هاگرید

 اش برسجاده و جا نماز ی آسمانی با لباس آبیوقت. آدمخوار آزاردهنده نبود
 ی نشست، جانمازی شده بود منی مزی نقره ای دوزراقی و طانی که قدشیمل سفمخ

 قرار داشت و سر را به ی مرجان قرمزیبای زحیکه در آن مهر تربت مشهد و تسب
 ی روچی لحظات، هی که در ای آورد، براستیخضوع در برابر خالق بزرگ فرود م

 و چشمان اش دیدرخش یصورت اش م... دی رسی او نمی ملکوتیمای به سییبایز
 و به پاس آن همه نعمت ندی بی رو مشی بهشت خدا را پیی شد که گویچنان براق م

  . کردی می داشته بود، سپاسگزاری به او ارزانت که آن مظهر لطف و محبییها
  

 خانه را ی داشت اوضاع داخلی آقا سعی حاجگذشتی از ازدواج آنها می سه ماهدو
کم کم بتول و .  تر شده بودمی مالیلیبت به گذشته خآرام نگه دارد و رفتارش نس

 در خانه یقی و دالک حمام و خالصه هر کس به طری و رختشوریاقدس از بندانداز
هر .گرفتندی تازه وارد خبر منی اتند،ازرفت و آمد داشت و خانم ها با او ارتباط داش

به شدت  آنها ی حس کنجکاونی همی براکردی مفی توصیکس تاجماه را به نوع
 که ستی و بدانند او کابندی او راه ی شده بود تا بتوانند به خانه و زندگکیتحر
 از بچه ها و نوه یالبته چند نفر. را به خاطر او به تالطم انداختهشانی زندگیحاج

 سراغ ی از اقوام حتکی چی بودند،اما بعد از آن شب هدهی دی را در شب عروساوها 
 ی خبریاما ب. شودیی اعتنای بود که به او بنیصلحت در ااو را هم نگرفته بودند و م

 به یی قبل از آن که بتوانند دعادیشا: هووها قابل تحمل نبودیاز تاجماه برا
  .خوردش بدهند زود بچه دار شود

  
 ای قضانی اگذشت،امای بتول می دختری از نوه هایکی ی از عروسی پنج ماهچهار

 ی وقتنی همی نماند تا او را پا گشا کند،برا بتولی برایباعث شده بود دل و دماغ
 شتری تسلط بی زده و براای بتول شد،دل را به دری آقا به خانه ینوبت آمدن حاج
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 سماور نشت و خود را و خود را با نار آقا،کی العمل حاجیبر اعصابش و کنترل عک
 خوش قدم ی چن ماه از عروسگمیم«:فوت کردن آتش مشغول کرد و گفت

 بِچه ها و عروس دامادا و خونواده هاشانه ی همه گهی دی جمعه خوامیم...گذشته
  ».رمی پاگشا دعوت بگیبِر
  

 زانی آوی لبی تکان داد و گوشه ی سری تفاوتی و بدیی آقا به عالمت تایحاج
 شاه ی و نعلبکیی لب طالکی خوش رنک کمر باری که استکان چیبتول در ال.کرد
 دی تردی کمکرد،بایتعارف م به حاج قدرت ینی را در سیعباس
 دختره اَم وارد ی بشه شده و ادی که نبای کارهید...راستش...را...خب«:گفت
 ها اونم وعده نهی رِفتن کنی اَ بیبهتره بِر... کردیمی نشی شما شده و کاریزندگ

  »...یالبت اَگه شوما موافق...یریبگ
  

 یفاهم،که احساس فضول صلح و تجادی ای دعوت بتول نه برادانستی آقا که میحاج
 کشانده سهی دسنی و او را به ادهی تاجماه است که امانش را بریو کنکاش در زندگ

 که اگر نی از تنش ها کم شود،و ای واقعا مقداردی آن که شای برایاز طرف.است
 حاکم بر خانه ها به ریاجازه ندهد ممکن است اوضاع خراب تر شود تا آرامش اخ

 ی آن که اتمام حجتی براد،امای را مناسب دتی نشود،موقعلی خاکستر تبدریآتش ز
اگه هردوتان واقعا نظرتان ...خب«:یلی می درنگ و تظاهر به بیکرده باشد،با اندک

 جور یاما اگر ا...دی الم شنگه به پا کننی خوای نمدوی و قصد رفت و آمد دارنهیا
  .دی کشنییا پی تفاوتیبعد هم لب ها را به حالت ب». وشمادانمی ممنشد 

  
 یا... بوده گذشتهیهر چ... خدا مرگوم بده حاج آقایوا«: گفتی با زرنگبتول

خب اونم مث ... ندارهی از شمام که پناهریبه غ... مادر ندارهدمیدختره هم که شن
  »!...س؟ی ننجای؟مگه اقدس مدام ا... موکونهیچه فرق...اقدس

  
مد تا مثل هر روز به سرو  بندانداز آجهی خدیسه روز بعد وقت.رفتی پذیحاج

 است ی ترشی کوزه هاهی که شبی کوچکی سفالیصورت خانم برسد،بتول با ظرف ها
 بِه که در آن را پارچه ی مرباکی سرخ وی ظرف مرباکیکنند،یو در همدان درست م

 رو به نایا«: شاخه نبات به او داد و گفتکی آن را با نخ بسته بود، با یانداخته و گلو
 خوش قدم یپاگوشا... و بگو روز جمعه،ناهار خانم مهمون دارنتاجماه بده
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و سفارش کرد که ».نی بود که گفتن شمام دعوتیا...  آقاسی حاجینوه ...خانم
  . کندانی بدی را با تاک" حاج آقاینوه "
  

 که شدندی از صد نفر مشی روز جمعه قرار بود دور هم جمع شوند بی که برایکسان
 آقا با دختر ی و الملوک و ماه سلطان، اقوام حاجم،بدری آن ها عمه مرانیدر م

 آقا و خانواده ی حاجی هم بچه هاهیها،پسرها،عروس ها و نوه ها هم بودند و بق
شوهر خوش ... یعنید،ی داماد جدی هم خانواده ی نفرستی بودند و حدود بشانیها

  .قدم بودند
  
 باغبان به گل ها، درخت . بودیبی بتول جنب و جوش عجی سه روز قبل در خانه از

 دهی برهنه و خشکی شاخه هانی کوچک تری کرد و حتی میدگیها و گلدان ها رس
 مواقع نظافت و تدارکات را بر عهده داشتند نی که در ایچند نفر. دی چیرا هم م

 بتول ی در خانه یهمانی مکه نی و تالش بودند، نه ایشب و روز مشغول دوندگ
 داماد تازه ی کرد، چون هم خانواده ی بار فرق منی ا باشد، بلکهی مهمیمسئله 

 خود را ی و بزرگ منشتی و شخصی خواست خانه داری او منکهیوارد بودند و هم ا
 یلیدر مقابل همه به رخ اقدس و تاجماه بکشد تا همه بدانند ان ها در برابر بتول خ

  .د اورنیکم م
  

 نی و بهترنی که بزرگ ترنیه نش اقا، اتاق شای حاجی به سفارش بتول و اجازه بنا
 ی ها، چراغ ها و پرده ها در انجا قرار داشتند برای قالنیاتاق بود و مرغوب تر

چون تعدادشان  (انی اقای برایصرف نهار خانم ها در نظر گرفته شد و اتاق پنجدر
 ظروف نقره و یتمام)  تاز بتول در خانهو تاخت ی مناسب براتیکم تر بود و موقع

 ینی شد، چی اقا که فقط در مواقع خاص استفاده می حاجی موروثیالسماور ط
 ی نقره ای ها و انگاره هاانی و قاشق ها، سر قلمتی خوش طرح گران قیها
 اورده رونی شده بی کارنای می نقره ی خورلی و ظروف اجی شربت خور،یخوریچا

 در قهیسل نقره قلمکار کوچک و بزرگ با یگلدان ها.  شدندهو همه برق انداخت
. حوضخانه را مرتب کرده و اب حوض ها را عوض کردند.  شدنددهیتاقچه ها چ

 رفتند و چشمک ی منییهندوانه ها و خربزه ها در وسط حوضخانه در اب باال و پا
 و گل یدی شو،ی شمعدانی گلدان هااط،ی حوض وسط حیدور تا دور لبه .  زدندیم

 در ی بود، با دلبردهیخود که به اب رس ی کردند و با شاخه های میی خودنمایگندم
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 که از داخل اب شاهد یاهی قرمز و سی های کردند و ماهی اب زالل نگاه می نهیا
 زدند و ان ها را به امواج ی نقش ها تک منی به اطنتی بودند، با شی عشوه گرنیا
  . سپردندی و درشت اب مزیر
  

 ی به خانه یاز صبح زود سر بنداندی بی بتول، بی موعود هم مطابق سفارش قبلروز
اقدس از .  بتول رساندیتاجماه زد و زود او را اماده کرد و با عجله خود را به خانه 

 ی هی اورد و اول او را به چهارپای به جاهمانیبتول هم حرمت م. روز قبل امده بود
خجه ":  سفرش کردی بی متوجه نشود به بقدس که ایمشاطه سپرد و اهسته طور

  "!ان فقط زود تمامش کنج) جهیخد(
  

 داد غامی پی مرتب شود به سورچشی قبل از انکه موهاد،ی نوبت به بتول رسیوقت
 نی اقا هم چون حوصله ایحاج.  از دختران اقدس برودیکی اوردن تاجماه با یبرا

 خانم ها ی هی برخورد اولی خواست لحظه ی را نداشت و راست اش میهمه شلوغ
 انها ی بر خرمن حسادت و ناراحتنادا بودن او باعث اتش زد مبند؛ی نبگریکدیرا با 

 تواند با ی ان وقت مد،ی اشی پی باشد و مشکلرونی کنند که اگر بیزیشده و ابرو ر
 پسر م،ی با کروهی می صبح زود به بهانه لی دلنیبه هم. ستدی انها بای جلوتیقاطع

  .اورندیزه ب تای وهیبزرگ اش، سه قاطر برداشته و به باغ رفتند تا م
  

 نی و سنگی ناگهانی خانه به سکوتیاهوی شد، ان همه هاطی که تاجماه وارد حیوقت
 ی با برنج اعالی زعفرانی و پلومهی مرغ پخته، باقال پلو، خورشت قیبو.  شدلیتبد
 ی خانه بزرگتر از خانه اطیح.  فضا را پر کرده بودی و روغن کرمانشاهیرشت

 گره فی ظراری بسیمی قدی چوبی هادهنر. از ان بود تر یمی قدیلیتاجماه، اما خ
 اطیح.  دادی میلی اصییبای از پنجره ها وجود داشت که به انها زی پشت تعدادنیچ

 کی نزدی باغاطی بخار غذا و دود چوب از ته حیبو. خانه بزرگ و پر از درخت بود
  .مطبخ به هوا برخاسته بود

  
 زد و مرتب در و ی موج مییت و تنها تاجماه که همه جا از سکوی خانه برخالف

 در رد،ی رطوبت نگی گذاشتند تا هوا بخورد و بوی را باز مشی اتاق هایپنجره ها
 بچه ها و ی بود، همه، حتانی در جری جا از هر اتاق و هر طرف خانه رفت و امدنیا

  تامل و ورانداز کردن اش،ی از لحظه اعد کرده و باطیزن ها، در برخورد با او احت



 تاجمـاه

  
goldjar/me.Telegram 

 

86

 نی در ای کردند که او حتی می گذشتند و سعی اکتفا کرده از کنارش میبه سالم
  . را خوب احساس کندیگانگی و بیی هم تنهایازدحام و شلوغ

  
 که لباس مخمل دی ساله را د60 حدودا یاو زن.  کردندتی هدای را به اتاقتاجماه
 و غرق در دهی پوشی و ارخالق سبز سدری همراه با کت مشکی گلداریتونیسبز ز

 اش بودند که به ی کشکولی گوشواره هاختنیدو نفر مشغول او. طال و جواهر بود
  . شد و خجه بند انداز هم مشغول بزک کردن صورت اش بودی متصل میمتاجین

  
 نشست؛ نیسالم کرد و دوزانو مقابل ان بر زم.  که او بتول خانم استدی فهمتاجماه
 ی را مشی انداخته بود و بغض گلونییرا پا که از شرم سرخ شده و سر یدر حال

 داری دنی از اولشهیهم.  کردی و احساس گناه مدی کشیاز او خجالت م. فشرد
 اقا هم ی بودند و حاجراخوانده فیاز همان روز که او را به مهمان. وحشت داشت

 نی بدترنیا.  شرکت کند، شب و روز نداشتیهمانی کرده بود که حتما در مدیتاک
  . اش بودی زندگیلحظه 

  
 حد شلوغ نبود، نی اگر خانه تا ادیشا.  خود را گرفتی اشک های زحمت جلوبه

 انتظار داشت که شهی چون همد،ی بوسی را مشانی کرد و دست و پای مهی گریحساب
 کار را نکرده نی اما انها ارند،یان ها در خانه اش را باز کرده و او را به باد ناسزا بگ

 کار چه بود، نیمنظورشان از ا.  کرده بودندوت دعیهمانیرا به مبودند و حاال او 
  . دانستینم
  

 کرد ارامش خود را حفظ ی می لرزد، اما سعی کرد وجودش می احساس مبتول
 مقابل صورتش کار کند که تاجماه متوجه ی گفته بود طورجهی خدی بیبه ب. کند

 ی را بر باد مزیم، همه چ خوب مب دانست که نشان دادن خشرای او نشود، زیناراحت
 خود را کنترل کند، به د نخواهد داشت و اگر نتوانی خودداریارای گریدهد؛ د

 شود و ابرو ی اقا تمام می خانواده خودش و حاجی همه ی خراب کردن زندگمتیق
 اش مانده نهینفس در س.  کردی ارامش خود را حفظ مدی خواهد شد، پس بایزیر

خشم اش را .  امدی مرونی بدهی بردهی سوخت و بریبود و با اتش درون اش م
  .د دایجرعه جرعه چون زهر فرو م
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 هی چهار پای که رویهمان طور. اوردی بر لب نی ارام نشست و کالمی بزرگ منشبا
.  زانوانش گذاشته بودی خود دستانش را روشتری کنترل بی بزک نشسته بود، برای

 ی سرش را روی حرف، با شرمساریم کالی و بدی نشنیتاجماه سالم کرد و جواب
 به سرعت برخاست تا از اتاق و دیدست بتول خانم خم کرد و دست اش را ارام بوس

 که در انتظار عمل ها و عکس العمل ی کنجکاوتیاتاق پر بود از جمع.  برودرونیب
قبل از انکه . دی رسی که از اطراف به گوش میزی ری انها بودند و پچ پچ هایها

 ی بدهد و از اتاق خارج شود، ناگهان سکوتصی را تشخرشیتواند مستاجماه ب
 توجه اش ،ییبا حرکت نگاه ها به سمت در اتاق پهلو.  فرما شدکم در اتاق حنیسهمگ
 جوان تر یاو برا. دی در ظاهر گردی ساله جلب شد که در استانه 30 حدودا یبه زن

 ی قهی به جلم،یه کوتاه و ضخ تنمین (لی با یی ارخالق سبز کاهوکیجلوه دادن خود 
 دی و مروارلهی ملنجوق، پولک، میمخمل مشک) ندی گوی شلوار هم متهیمخصوص شل

 و شلوار ی و نقره ای مشکی دوزطانی با قی به رنگ زرد قناری اتهی و شلیدوز
 می که ساق ان کوتاه تر از نی،کفشیارس( جفت کفش قندره کی و دهی پوشیمشک

 و دی اش، بته جقه مرواری سبز سدری فرق روسریرو. اشتهم به پا د) چکمه بوده
 درشت طال هم که چند ی سنجاق قفلکی کرد و یم یی خودنمای شده ایسنگ دوز

 ی پهن و مشکیابروها.  چانه اس بسته شده بودری بود، ززانی از ان اویاشرف
او را  خود شکل داده بود، به نظر تاجماه نه تنها ی که با وسمه برای گردی وستهیپ
 و لرزبا ترس و .  کرده بودزی انگبتی او را هی داد، بلکه چهره ی نشان نمباتریز

 داشت و تا خواست یاقدس حالت برافروخته ا.  رفت و سالم کردشی پ،یشرمسار
 سی هی اتاق صدای ازآن سورد،ی ناسزا بگالبی سریدهان باز کرده و دختر را ز

 چی بتول به او اخطار دادند که هیه  و اشارمای و با ادی به گوش رسیآهسته ا
اقدس حرف شکل گرفته در .دیچی پاقا در اتادی پر از فری سکوتنی سنگیصدا. دینگو

تاجماه صورتش . دی کشی فرو داد و اهی به سختی سنگیدهان اش را مانند گلوله ا
 و با دیاقدس مورمورش شد و شانه اس لرز. دی اورا بوسیرا جلو برد و سرشانه 

 انداخته و بغض نیی سررا پایدخترک بدون کالم.  نگاهش کردیندش آورحالت چ
 ی مینی سنگیزی اش چنهی در سییگو.  داشتیبیحال عج. رفتییپهلوآلود به اتاق 

 یی رفت و در تنهای میکی خواست به اتاق تاریدل اش م.  دادیکرد و عذابش م
لحظات . دی چکی اش مدگانی تا وجودش مثل اشک از دستی گریخود آنقدر م

 نشان خود که هردو هوو از ی به حرمت مناعتدی بود، اما بای و دشوارنی شنگاریبس
 اتاق ها اری کردند که از سیی راهنمایاورا به اتاق. داده بودند بر خود مسلط شود
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 که سر را به یاو در حال.  آنجا نشسته و مشغول صحبت بودندیعده ا. خلوت تر بود
به محض ورود او، همه نگاه ها به . ق آمد و با شرم سالم کرد افکنده بود، به اتاریز

 سکوت یقی دقایبرا.  جواب سالمش را دادندی جهار نفرهفقط س. دیسمت او چرخ
  .دی بود، آغاز گردادی که همه فرییبرقرار شد و رد و بدل نگاه ها

  
ت  دانسی را گم کرده و نمشی تاجماه بود، آن چنان که دست و پای برای سختروز

 بود، اما امروز دهی اش دی از آن ها را در جشن عروسیعده ا.  چه کار کنددیبا
 ی نگاهیرچشمی دور و برش را زیبا شرمندگ.  تر و کنجکاوتر بودنینگاه شان سنگ

 نقش برجسته توجه اش را به خود جلب کرد که با نگاه یبای زیچند پشت. انداخت
  . آسوده شدیلی تحمیها از دردسر تبادل نگاه یکردن به آن ها، کم

  
.  وارد شدندانیگو... اای سالم و ای آقا و پسرش ی بعد از صرف شربت، حاجیکم

 یدر حال.  را جلب کردهمانانی سم اطرها و نفس هاس صدادار آن ها توجه میصدا
  .کردندی متیبه داخل هدا* هانهی قاطر ها را با درچانی گوی هیکه ه

  
 همزمان با ورود آنها ،دو بایتقر .اری و خر،زردآلوی ها پر بود از انگور،انجنهیدرچ

 فرتوت رزنی پمی مردند،عمهی از راه رسمی آقا هم به همراه عمه مریخواهر حاج
 نگه داشتن چادر ورو بندش را هم یارای بودکه یساله ا83والغر اندام حدود 

و تلو  تا با آ ن سر و وضع تلکردی مش کمکیخانم جوان.  احوال بودضینداشت و مر
 د؛ی شنی می و نه گوش اش به درستدیدی مینه چشمش به درست. خوران راه برود

  . او را نداشتندیاری و ی فرمانبرداری و گوش اش هم حوصله گرچشمی دییگو
  

به نظر تاجماه زن در هم شکسته . بزرگتر حاج آقا که بدرالملوک نام داشت خواهر
 کی و تاررهی تید که در نگاهش تونل آمد که خود را فراموش کرده و مثل آن بویا

 که نی ای خواهر کوچکتر،ماه سلطان،با وجودی و رنج راه داشت،ولییتا اعماق تنها
 اش را تازه اهی شوهرش را از دست داده و لباس سشی سال پکی گفتند حدود یم

 هم نشان ی کنجکاوگرانیاما مثل د.  نکردییدرآورده و راستش به تاجماه هم اعتنا
  . است ی و درس خوانده و درس خوانده ادهی مشخص بود زن فهمنداد و
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.  فرق داردهی دختر جوان با بقنی حس کرد ااوردی خود بی هم بدون آنکه به رواو
 نیاز همان اول.  بوددهی کس ندچی بود که او قبال در هیزی تاجماه چیمایدر س

 کی اورا شرشیت خو مهر او بر دلش نشست ،اما ناخود آگاه نتوانست در قضاودارید
  . کرداری اختی تفاوتی بلی دلنیبه هم.جرم برادرش نداند 

  
 ی گشوده شد و سفره های و پنجدرنی شاه نشی آقا، در اتاق های حاجی اجازه با

عمه خانم و  .دی گردانی شده بود نمادهی پهن و چشی پی که از ساعتییبلند باال
 کردند و در یی راهنمانیتاق شاه نش را به الی بزرگتران هر دو فامریخواهرها وسا

  . کردندهن پی کوچکتری گوشواره هم سفره هایاتاق ها
  

 چند نفری به نوبت و دهان به دهان از شاه نشین به اتاقی که تاجماه در آن ناگهان
تاجماه سرخ شده و . نشسته بود، وی را صدا زده و گفتند عمه خانم با او کار دارد

با ترس . ت میکشید و نیمدانست که با او چه کار دارندخجال. دست و دلش میلرزید
 اما چون عمه خانم کنجکاو شده بود بداند ودگرچه مرسوم نب. و لرز به اتاق رفت

سلیقه حاجی آقا چطور است که باز هم او چشم اش به دنبال زن دیگری بوده و در 
ز کرد و او را عمه خانم جایی پهلوی خودش با. واقع با هم خواسته قدرت نمایی کند

 خود نزدبا وجود تعارفات بسیار تاجماه و عرف معمول، او را . به آن جا فرا خواند
تاجماه خوب میدانست که این کار او نه از بابت محبت است، چون او از . خواند

دریافت که . پس برای ارضای حس کجکاوی اش می باشد. تاجماه شناختی نداشت
 قیافه ی وی را تشخیص دهد، خواسته تا او را از چون نتوانسته از دور به درستی

  .نزدیک ببیند
  
 پیرزن کوچک اندام سفیدرو و قشنگی بود، با چارقد سفید مل مل و لباس قجری او

اش، یک چادر نماز سفید گلدار هم به نشانه ی اشرافیت سر کرده و در باالی سفره 
های دیگران مرتب گوش هایش نیمه کر بودند و برای شنیدن حرف . نشسته بود

دست اش را از روی لچک به پشت گوش برده و الله ی گوش اش را به کمک 
دندان در دهان داشت و با انگشتان دراز و نیمه خمیده ی دستان پیر و . میطلبید

ناخودآگاه نگاه طرف مقابل را . خشکیده اش، مرتب دور دهانش را پاک میکرد
  .را سر میبردمتوجه حرکت خود کرده و حوصله ی مخاطب 
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 آن روز از خجالت و ناراحتی حتی چادر مشکی کمری اش را از سر بر تاجماه
توجه عمه خانم به او هم موجب ناراحتی و . نداشته و کسی هم به او تعارفی نکرد

رنجش بیشتر بتول و اقدس از آن پیرزن شد و تا حدی هم سبب حسادت سایر زنان 
 آوری در میان آن شکنجهاند که چه روز فقط خدا مید. اعضای خانواده گردید

هر بار که سرش را بلند میکرد، میدید که بیش از چهل . جمعیت بر تاجماه گذشت
چشم به او مینگرندکه همگی با نگاه های سنگینن و معنادارشان، به او زل زده اند؛ و 

بعد رد و بدل شدن نگاه ها و پوزخندهای نه چندان پنهانی ای که بر دل دختر 
  . و حال اش را خراب میکرداختوان چنگ می اندج
  

 و دامادی که پاگشا شده بودند، دیدارشان برای هیچ کس تازگی نداشت، عروس
در این میان فقط تاجماه بود که زیر رگبارنگاه . چون داماد هم از اقوام شان بود

چه . های معنی دار حضاری قرار داشت که از هر طرف او را محاصره کرده بودند
 جمعی که همه نه تنها با آدم ناحساس تنگی نفس خفقان آوری دارد نشستن در میا

بدتر از . بیگانه اند، بلکه نفرتی نیز در وجودشان موج میزد و خیره به آدم مینگرند
همه این که مجبور به ماندن در آن جمع و هم غذایی با آن ها شده و حرکات و 

  .ر دهندرفتارش را هم زیر ذره بین نگاه ها قرا
  
 نمیدانست آنها که هستند و با هم چه نسبتی دارند، فقط میدانست که اقوام او

ناگهان بوی غذاهایی که مقابل اش گرفته بودند تا مقداری برای . جدیدش هستند
نگاهی به در اتاق انداخت و دید از یک در دیس . خود بردارد، او را به خود آورد
 و از در دیگر، بشقاب های میشونددست وارد های زعفران پلو و باقال پلو روی 

خورش، ماست و خیار نعنا زده، ترشیجات و سبزی خوردن تازه با تکه ای پنیر در هر 
بشقاب سبزی، تنگ های بلورین گلو باریک تراش دار پر از دوغ، شربت آلبالو، به 

که همه در داخل مجمعه های مسی بزرگ لب کنگره ای ... لیمو و نان تازه و 
.  هم گویی زنگ شروع مسابقه بین شرکت کندگان در ضیافت زده شددبع. بودند

همین که بتول گفت بفرمایید، همه با عجله و اشتهای فراوان بشقاب ها را پر میکردند 
. و معلوم بود بسیاری از آنها به طور معمول عادت به خوردن غذا با قاشق ندارند

بعد از چند لقمه که از انگشت سبابه . دعمه خانم که بزرگ ترین فرد خانواده بو
دست چپ اش برای پر کردن قاشق کمک گرفت، رودربایستی رو کنار گذاشت و 

ای ... با دس راحت ترَم ... م ای جور چیزا حالیم نیس... بِ ب م جان «: گفت
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بعد هم چند نفر دیگر به پیروی از او و سپس بچه ها شروع کردن با دست » !جوری
 مسابقه بین لقمه هایی که فرو داده میشد و آنهایی که با عجله هخالص. ردنغذا خو

  .بین انگشتان دست ها قرار گرفته و در راه بودند، سرعت گرفت
  

 چیزی که بین همه مشترک بود، نگاه های کنجکاوی بود که به جای بشقاب غذا اما
حس کرده بودند به صورت و حرکات تاجماه دوخته شده بود؛ مثل اینکه همه آنها 

تاجماه که در بین جمع از سکوت معنی دار اقدس و بتول . که او با آنها فرق دارد
تعجب کرده بود، دید که تقریبا هر کدام در گوشه ای از سفره ی همان اتاق متفکر و 

آرام کز کرده اند که البته آنها هم از سیل رد و بدل شدن نگاه های پر حرف بقیه 
  .در امان نبودند

  
 خوب میدانست که پشت این دیوار سکوت، غوغایی است و آنها آن قدر هم تاجماه

ساده نیستند که بتوانند از کنار این موضوع بی تفاوت بگذرند و آن طور هم نیستند 
اما هر چه بود بزرگواری امروزشان . که امروز وانمود کرده و مظلوم نمایی میکنند

 با القابی که حاجی آقا بعدازظهر آن روز به البته این التهاب،. فراموش نشدنی بود
او . همسران اش داد ـ که چه به موقع و حساب شده بود ـ تا حدی تسکین یافت

به راهروی اتاق گوشواره رفته، دختر بزرگ اش زینب را صدا ... بعد از گفتن یاا
 ومخان"به همه بگو منبعد بتول خانم «: زده و بلند بلند طوری که همه بشنوند گفت

اقدس خانومم ... ، هم اوجور که همیشه بوده و حرمتش به همه واجبه "بزرگه
  »."خانوم کوچیکه" و تاجماه هم "خانوم جانه"
  

.  هفته بعد، اقدس خوش قدم را پاگشا کرد و دوباره همان جمعیت را میهمان کرددو
 و خورش او هم چلو خورش بادمجان. به غیر از عمه خانم و ماه سلطان، همه آمدند

قورمه سبزی را با تزیینات سفره ای شبیه بتول چیده و از میهمان ها پذیرایی کرد و 
 اما به رنگ قرمز با روسری قرمز خوش لخودش لباس مجلسی مشابه آن روز بتو

بتول هم لباس هدیه ی . رنگ و نیم تاجی ظریف و زیباتر از طال بر سر گذاشته بود
 مثل دفعه قبل طال و جواهرات زیادی به خود هر دو. حاجی آقا را بر تن داشت

  .آویخته بودند
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اما لبه ی تیز نگاه های دیگران .  هم روزی دیگر در جمعی ناخواسته سپری شدباز
برعکس، بتول و اقدس با ظرافت نگاه های معنی . برندگی دفعه ی قبل را نداشت

د خاصی جز داری به او کرده و گاه گاهی پشت چشمی نشان اش میدادند و مور
  .چند حرف ریز و نیش دار از اطرافیان در بین نبود

  
 روز بعد تاجماه از حاجی آقا خواهش کرد که با هم به دیدن عمه خانم و چند

خواهرها بروند تا هم به آنها ادای احترام کرده باشد و هم از آنها برای میهمانی 
او را البالی . دعمه خانم کمی مریض حال بو. بعدی در خانه ی خود دعوت کند

.  کودکی در آن ها فرو رفته بودلمتکاهای بزرگ و نرمی نشانده بودند و درست مث
  .تاجماه با دیدن او احساس کرد پیرزن دارد با عزراییل چک و چانه میزند

  
 بدرالملوک هم بسیار رقت انگیز بود و آن طور که بعدها عروس اش میگفت، زندگی

 و فرزندان ناتنی اش بعد از فوت شوهر وضع زندگی و روابطش با هووها
. عبوس و بدخلق بود و از زمین و زمان گله مند. خدابیامرزش خیلی بدتر شده است

اما برعکس او، ماه سلطان با وجودی که با دو پسرش و خانواده هایشان در قسمتی 
دیگر از خانه ی بزرگ و موروثی پدرشوهر زندگی میکردند، اما برای خود در حد 

کم و . ن استقالل داشتند و از زندگی معمولی و نسبتا راحتی برخوردار بودندممک
بیش بیمارانی هم به او مراجعه میکردند و دارویی میگرفتند و از این راه درآمدی 

بعد از مدتی هم تاجماه اجازه گرفت تا فامیل حاجی آقا را دعوت کند، . هم داشت
طان دعوت را پذیرفت و آن دو با لحنی اما از بین عمه و خواهران او فقط ماه سل

  .خشک عذر خواستند
  
 چند روز قبل تاجماه با کمک خجه بندانداز و زن رختشوی و گلین، کارهای از

نظافت و تدارکات را شروع کردند و شوهر گلین هم خریدها و نظافت را انجام 
 روی لبه ی در حیاط بیرونی و درونی و ایوان ها و حاشیه ی کنار نرده ها و. میداد

 های شمعدانی، الله لدانحوض های حیاط و حوضخانه هم به فواصل منظم، گ
  .عباسی، اطلسی و شویدی چیده شد

  
 داخل باغچه، نیلوفرهایی که به دور تنه ی درخت ها پیچیده بودند و زیبایی در

خاصی به آن ها میدادند همراه با بوی عطر گل ها زیبا و شاداب داخل باغچه و 
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هایی که در گوشه ی باغچه ی خودشان بود و مقداری هم که از سر دیوار رازقی 
خانه ی همسایه سرک کشیده و خودنمایی میکردند، فضای سکرآوری را به وجود 

آورده بودند که با آهنگ موزون جوی آبی که از پشت دیوار تا حوض وسط حیاط 
انه ی همسایه راه و از آن جا به طرف حوضخانه کشیده میشد و از سمت دیگر به خ

کف حیاط آجر فرش بود و دیواره ی و . میرفت، زیبایی خاصی به آن جا داده بود
در خانه ی تاجماه . دیواره ی جوی های آب روان داخل خانه هم سنگفرش شده بود

غیر از یک سری انگاره ی نقره ی چای خوری و شربت خوری و سینی و لوازم اش، 
ا هماهنگی خاصی بین لوازم خانه به چشم میخورد که از وسایل نقره خبری نبود، ام

 مالک اقدس،حاکی از سلیقه ی متفاوت خانم خانه بود، زیرا در خانه ی بتول و 
سلیقه و زیبایی کنار هم چیدن وسایل گران قیمتی بود که با چشم و هم چشمی تهیه 

  .شده و در هر گوشه ی اتاق ها و مطبخ ها خودنمایی میکردند
  

اجماه هم لباس مجلسی با ارخالق زرد رنگی که آستین های شمشیری اش  روز تآن
از روی دست با بندکی به انگشت وسط متصل میشد، با کت سرمه ای رنگ مخمل که 

قیطان دوزی مشکی و نقره ای داشت و دامن ساتن گلدار زرد و سیاه خوش رنگی 
و مروارید و پوشیده بود و روسری گل بهی رنگ شادی که فرق سر ان با سنگ 

  .منجوق و ملیله بته جقه دوخته شده بود، بر سر داشت
  

 هم از چندین دیس شیرین پلو و آلبالو پلو و غذای اصلی چلو کباب تشکیل شده غذا
بود و با بقیه ی لوازم و چاشنی های معمول در سفره های میهمانی کامال اشتها 

  .برانگیز بود
  

 نگذشت که به یمدت.  او شده بودیرها و رفتای زندگتی سلطان مجذوب وضعماه
 ی بتول کم شد و به بهانه ی آقا هم به خانه ی حاجی شبانه ی رفت و آمدهاجیتدر

 دستش باشند، ی توانند عصای آنجا هستند و مشیآنکه پسرها و عروس ها ونوه ها
  . زدی او مبه ی رفت و سری مرتبه نزد او مهی دو یفقط هفته ا

  
***  
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 ی بافی و بعضا قالی نقاشنی تمری را با خواندن و نوشتن و گاهشی فرصت هاتاجماه
 دی جدی در خانواده جی معمول و رایچندان از معاشرت ها.  کردی میسپر

 دی او خریدر خانه .  را محدود کرده بودشی آمد و رفت و آمدهایخودشش نم
غت  و شوهرش بود و او اوقات فرانی گلی به کارها به عهده یدگیروزانه و رس

  . داشتیادیز
  

 قرآن یبعد از نماز و دعا کم.  خاستی موقع نماز صبح از خواب برمکی کوچخانم
.  به مطالعه داشتیری ناپذیریعطش س.  رفتی مشی خواند و سراغ کتاب هایم

 ی شد تا جلوی دباغخانه می راهن،ی شد، مش رمضان، شوهر گلی هوا روشن میوقت
 بود و عصرها زودتر به خانه هها کارگر دباغخاناو روز. حجره ها را آب و جارو کند

تاجماه . باغچه ها بپردازدتی خانه و سر و سامان دادن به وضعی آمد تا به کارهایم
صبح ها بعد از رفتن .  توانست راحت در خانه رفت و آمد کندیهم در طول روز م

 ستاد،ی ای زد و کنار هر کدام می می آمد، به گل ها و باغچه ها سری ماطیاو به ح
 ی ماحتی سیگری در عالم دیی گود؛ی کشی میقی بست و نفس عمیچشمانش را م

بعد از صبحانه، .  زدی از آب شفاف و خنک حوض به صورتش میسپس کم. کرد
با رفتن او، .  رفتی کرد و می او را مرتب می آمد و سر و مویخجه بندانداز م

  . شدید مشغول متاجماه به کنج خلوت اتاقش بازگشته و به کار خو
  
 و درشتش را زی ری و قلم هادی چزشی می را روی خطاطسلی وسای روز وقتکی

 آورده و مشغول ی گذاشت و رفت تا کتابزی می رویداخل گلدان قلمکار نقره ا
 ی که وارد صندوقخانه شد، ناگهان متوجه سر و صدا و همهمه نی شود، همریتحر
 را چهی دری الاقیاشت شد و با دش،ی امی همان روزنه چه،ی دری از آن سویبیعج

 خانه اطی چند درخت بلند چنار و کاج قرار داشت که از داخل حشیرو به رو. گشود
 یکی و در عرض ستادیفالگوش ا.  کردی جلب توجه نمچهی باز بودن دره،ی همسای

  . به زبان فرانسه استی جمالتب،ی عجیدو ساعت متوجه شد که آن صدا
  

 خدا مانهیصم.  دادی آموزش می آمد و زبان عربی روز منیر هم هم دیگری دمعلم
از آن .  کردی شده بود که تصورش را هم نمبشی نصی موهبتنیرا شکر کرد که چن

 را کنار ی آنکه راحتتر بشنود، صندوقی رفت و برایپس روزها به صندوقخانه م
 یرس ها نشست و به دی آن میچمباتمه رو.  قرار داده بودچهی درری زوارید
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در واقع آنچه .  سپردی و زبان فرانسه گوش جان می فارساتی ادب،ی عربخ،یتار
 مشتاق و با ی شاگرد،ی صندوق قرار داشت جسم او بود و روحش به تمامیآنجا رو

  . جستی و از محضر استاد بهره مدهیحوصله بود که از حجره به درون سرک کش
  

  یاو همه  اما ست،ی نی بدون کتاب کار ساده اآموختن
  

 قی را درست و دقی کرد تا صرف و نحو عربی میری فراگی خود را براتالش
 برادرش آمد یبعد از مدت.  آوردی کاغذ می کرد و به رویآنها را حفظ م. اموزدیب

 شمرد و از او کتاب متیتا از وضع و حال او باخبر شود، تاجماه هم فرصت را غن
 جلد کتاب صرف و نحو به دست کی شد  فرانسه خواست و موفقی و کتاب هایعرب

 شناخت؛ لذا فقط ی و خط آن را هم نمبدیایآورد، اما نتوانست کتاب فرانسه ب
  . کردیکلمات را حفظ م

  
او .  وجود داشتی مداومی تاجماه، ترس و دلهره نی آرام و متی پس چهره در

 از گربه ی در دل، حتگرانی بود که به خاطر پنهان کردن رازش از همسر و دیخانم
 متی آقا بفهمد، به قی که اگر حاجدی ترسیاز آن م.  هم وحشت داشتهی همسای

 درس ی خاطر وقتمنی هبه ها تمام شود، یآبرو و از دست دادن همه آن دلخوش
 رونی نداشت، از آنجا بیتی او چندان اهمی داشتند که دانستن آنها برایگری دیها
 در حال رفت و آمد نشان اطی حایانه  کرد خود را در آشپزخی می آمد و سعیم

  . خانه هم اشراف داشته باشدی مشخص نشود و بر کارهاادی او زبتیدهد تا غ
  

 روابط جادی فاصله و ایوارای دختنی کم کم سبب فرو ری خانوادگی و آمدهارفت
 ی از طبابت مقدارریماه سلطان هم غ.دی ماه سلطان و تاجماه گردنی بمانهیصم
 کتب را ری داشت تحری خاصیو به تالوت قرآن و نهج البالغه عالقه  دانستی میعرب

 نای سی ابوعلی با کتابهایدتا ح. بهره مند بودی و از خط خوشدانستیخوب م
  . بلد بودی هم کمیاطی و خی گلدوزی بافی داشت و قالییآشنا

  
 و ی وقتها که ماه سلطان از شلوغشتریب. و آمد و شد آنها گذشتی که از دوستیمدت

 ی خلوتی جاای شدی شوهرش دلزده ملی فامی و بچه هاشی نوه هایسر و صدا
 و ارتباط بردندی لذت مگریکدی داری آمد چون از دی تاجماه می به خانه دیطلبیم



 تاجمـاه

  
goldjar/me.Telegram 

 

96

 را ی اهی حاشاطی حی باغچه نارآنها ک. آنها به وجود آمده بودنی بیقی عمیعاطف
 ری تخت بزرگ زی که رویوقت در نظر گرفته بودند و عصرها ی کاری سبزیبرا

 یانی و قلی و بساط چادندیچی ها را میداربست کنار حوض فرش پهن کرده و پشت
 نتی زتیمی فصل و صمی وهی تازه و می و سبزری نان و پنی انداختند و سفره یراه م

  .شدی نمافتی ی شاهانه ای سفره چی داشت که در هی لذتشدیبخش محفلشان م
  

 ی خانه و لطافت هواییبای باغچه و زیسردماغ بود از صفا آقا هم هر وقت یحاج
 در سهی با ماه سلطان از کی همراهیچپقش را هم گه گاه برا.گرفتیآنجا بهره م

 و با فشار انگشت سبابه به ختیری توتون در حلق آن می مشتمیآورده و با دست ن
ق گذارده و  آتش را بر فرق چپی شعله انیسپس هم نوا با قل قل قل.دادیخوردش م

 و پررنگ دی دود سفی و با هر بازدم گلوله اکردی لعل گونش میقی عمیبا نفسها
 سرش قرار ی باالیظی و مثل مه غلختندیگری و تاب خوران از او مچی و پزندهیگر

  .شدندی رقص کنان اوج گرفته و در فضا گم مای و گرفتندیم
  

 ی زده و میپشه بند همان تخت ی روماندی که آنجا می هم مواقعتابستانها
 کره و ای ری با پنی تازه و کماج زعفرانرمالی تر نان ششیصبحانه را که ب. دندیخواب

  . خوردندی می بزرگ سه دروانی بود، در ای و چاریمربا و سرش
  

 تر روزها، مخصوصاً تابستان ها، در حوضخانه محفل شی سلطان و تاجماه ظهر بماه
 شعر و ای تاجماه ی های ماه سلطان و نقاشی های گاه با خطاطیکوچک هنرمندانه ا

.  نداشتی هم راهنی گلی شان، حتیدر خلوتگه عرفان.  کردندیکتاب برگذار م
 ،ی کتاب ها، شعر، عربری بم تحرو ری آموختند؛ زی مگریکدی دانستند به یهرچه م

  تاجماه ازی دانستند که البته سهم آموخته های و خالصه هر چه مخی تارات،یادب
 کردند و با ی می هم هوس آشپزیگاه.  تر بودشی خاطرات ماه سلطان بیادآوری

  . فرستادندی دباغخانه می هم برایگی کردند و دی درست می آشنیگل
  

 که دو سه یی های داشت هندوانه، خربزه و طالبیری دلپذی ها چه خنکتابستان
 یوچک آب کی های که با کاشی انداختند؛ حوضی داخل آب حوضخانه میساعت

 یگاه.  ذاشتی خاصی زالل اش درخشندگی آب جارمی مالیرنگ اش و با صدا
  . گرفتندی نشستند و فال حافظ می درخت ها مریز
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 دم همراه با تک دهیهر سپ.  گرفته بودی تازه ای آن ها رنگ و بوی برایزندگ

 ی که به استقبال عروس صبح ماطی وسط حی دهی بلند سر به فلک کشداریدرخت سپ
با .  گفتی سالم مشی رنگ خوی نقره ای را با رقص برگ های سحرگاهمیرفت و شم

 بر چشمان می سر تعظییو خوش آمدگی برادی رسی مجنون که به نظر مدیدرخت ب
 باغچه ها گل یدر کناره .  کردندی آورد، روز را آغاز میخمارآلود آفتاب فرو م

 هی حافظ پای رنگارنگ با الله های و تاج ملوک، بنفشه ها و رزهانای نرگس و میها
 ی عطرافشاننی خانه بود و در انی صبح ای بخش حجله نتی زی و صورتدیکوتاه سف

 کرد و در ی را زمزمه می ترنم بهارشیبای و ززی ری با گل هادیسپ اسی ،یکوبیو پا
 مکان آرام بخش روح و جان نی مستانه، تخت چهارگوش آن جا بهتری غوغانیا

  .شان بود
  

 راه داشت و ی اچهی مجاور توسط دری روزها هر خانه از دو طرف با خانه هاآن
.  هم بودندکی شری باخبر شده و در غم وشادگریکدی ها از حال و روز هیهمسا

 مرتب ه،ی راه داشت که زن همسای تاجماه هم از سمت راست به خانه ای خانه وارید
 سالم و ی زده و بعد از کمدا گشود و تاجماه را صی را مچهی وقت دریوقت و ب

 داخل خانه اش، ی خصوصی وقت تاجماه را با ماجراهای دو سه ساعت،یاحوال پرس
 با آن ها و شیها»ری بگشهیاره بده، ت« ها و هووها و به قول خودشیرفتار جار

 گرفتن ها را هی ها و کتک خوردن ها و بعد هدی قهر و آشتیدعواها و ماجراها
  . بردی سر می تاجماه را به کلی حوصله صهال گفت و خیازشوهرش م

  
او .  بسته شدشهی همی براچهی تاجماه، آن دری هایی اعتنای با ب،ی بعد از مدتاما
 کوچک شان، باعث مورد یای سوخت که با افکارو دنی می زنانی دل اش براشهیهم

 محض ی شوند و در مغزشان جز اطاعت کورکورانه یاهانت قرار گرفتن خودشان م
 شدن و ی عروسکی که برای گنجد؛ زنانی نمیزیچ...  وی و خانه داریبچه دارو 

 افکارشان ی خود هستند و تمامی سر و وضع ظاهرری به فکر تغمیمقبول تر بودن، دا
  . رودیاز مطبخ و خانه فراتر نم

  
 او دستخوش ی زورق کوچک زندگگری آقا، پدر تاجماه، بار دی علی فوت ناگهانبا

 انهی تاز،یی توانست در زندان تنهایچگونه م. دی بزرگ گردی غمامواج خروشان
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 پدر، مادر، شی برای که در زندگی را در فقدان پدر، همان کسی پناهی جالد بیها
 از دست کجایو حاال همه را ... ی در زندگشیمعلم و تنها غمخوارش بود و راهگشا

.  که هم او بودیاست وجود داشت، به ری اش فرشته ایداده بود که اگر در زندگ
 کرد، چون تا آن موقع هر وقت ی را حس می پناهیب.  شدی پشت اش خالکبارهی

 گری پس دنی دانست که از ای کرد، اما می گرفت با پدرش درددل میدل اش م
 ی آقا خوشش می آقا هم چون از علیحاج.  راخت باشدنی چنی تواند با کسینم

 که پدرش زنده است یاجازه داده بود تا وقت داشت، به تاجماه مانیآمد و به او ا
 پدرش ی بفرستد و به خانه غامی پشی برانی تواند هر وقت خواست توسط گلیم

  . آقای حاجی خودش باشد، مگر با اجازه یبرود؛ اما شب را در خانه 
  
 ی مراسم به خانه یبرا.  عوض شدزی همه چیی وجود به محض فوت پدر، گونی ابا

 آمدند، به او ی مدارشی که هر روز به دیتی پر بود از جمعآن جا. پدرش رفت
 بتی کردند، اما غم و اندوه و مصی شوهرش طول عمر آرزو می گفته و براتیتسل

 ی دختر جوان باورکردنی بود که براتی اهمی آقا بی حاجیتاجماه آن قدر برا
  . اش عذاب آورتر گرددی پناهی و بیینبود و باعث شد تا احساس تنها

  
 داشت و شور و شوق یگری دی با او حال و هوایی ماه سلطان که بعد از آشنااما

 سپرده بود از سر گرفته و با او ی به فراموششیخواندن و نوشتن را که از سال ها پ
 اش بود و یمی اش زدوده بود، دوست صمی زندگی را از چهره ییبودن غم تنها

 عی هر چه سردی دانست بایم.  دادی دلسوز در کنارش ماند و او را تسلیمثل مادر
 نی همی آسان تر شود، رباشی برای ناراحتنی سرگرم کند تا تحمل ایتر او را به کار

 داشت و در مورد ی تاجماه تازگی کرد که براهی تهیمیسه چهار جلد کتاب قد
 نوشته شده رانی فرهنگ مصر، روم باستان، آشور و بابل، هند و اییدوران شکوفا

 ی گذشته ی کتاب ها نمود و با هم قدم به تمدن های شروع به مطالعه اوبا . بود
 آن ی ها، از آداب و رسوم زندگیزیاز جنگ و خونر.  گذاشتندییای آسیکشورها

 بردگان و اهداف آن ها، از معابد و ی هاامی تا قی برده داری هامیها، از رژ
  . بردندادی کتاب ها از ق اورایخواندند و خود را در ال به ال... عبادتگاه ها و

  
 نفر از طرف بدرالملوک به سراغ اش کی بود که دهی بار در خواب دکی آقا یحاج

تو که سهم خواهر ...  و ثوابت به کمرت بزنهری همه خیحاج«: آمده و گفته بود
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و » !؟ی گردی دنبال بِرِکَت و ثواب می شی شد، حاال براوانهی تا دیبدبختته نداد
 سر در زای جور چی بِچه بودم و از ایلی که ختاواال اُ وق«: سان گفته بود هرایحاج

 می ی گن جِهاز خوبیبعدها هم که خرج و مخارج همه شانه دادم و م...  اُوردمیمین
 بِرام نگفت تا همون شی وقت خواهروم از زندگشی هغمبری به پر،یاما به پ... بردن

  »...ضع شوورش بِدم نبودتازه و. رمی جدا بگیموقع براش خانه 
  
  

بعد از آن آمد و .  ناراحتی شد، هراسان بود و تا مدتداری بیوقت...  قدرت احاج
 ی باغ بِدم، راضکی از یمی خانه و نکیسهم هر کدام را اگر «: به خواهرها گفت

 آقا دو قطعه باغ یحاج. قبول کردند» !نی هم که کامل بردهیچون جهاز... ن؟یهست
 هم در گری برده بود و دو قطعه باغ دث اطراف شهر از پدرش به اریهادر روستا

 جدا ی تاجماه و خواست خواهرها، براشنهادی بود که بنا به پدهی سال ها خرنی ایط
  . به گردن اش نماندینی اش داده و داتیکردن سهم االرث آن ها را در زمان ح

  
 ی خانه اطیتاجماه بود و ح یگی شد، در همسادهی ماه سلطان خری که برای اخانه

 که خواهرها زنده بودند، ی آقا تا وقتیحاج.  همان قنات قرار داشتریاو هم در مس
  . دادیمثل سابق مخارج شان را هم م

  
 ی خاصی خلق و خوی در خانه و هوو داری که چند سال بعد از زندگبدرالملوک

 و آدم ی و زندگ گشودی دهان می گونه عفت کالمچی و مثل آن ها بدون هافتهی
 او کتک و یاو سال ها از شوهر، هوو و بچه ها.  گرفتی را به باد ناسزا مشیها

 خود را در ی بود و هر بار با هر حرف و عکس العملدهی کشی خورده و سختیتوسر
 ی آن ها تنها حس کرده بود و صدها مرتبه به بهانه های و خانواده لی فامانیم

 وبه آن جا آورده بود با دهیم همسر به اسارت کش که او را به نایمختلف، مرد
 همه را نیاو ا.  با مشت و لگد جواب اش را داده بودی و اعتراضهی گالنیکوچک تر

 زنان تعلق داشت و نه به یای نه به دنگری که دیی کرده بود؛ تا جالبا اشک و آه تحم
 ی آورد و زنده ای زنده ها را در می بود که ادای متحرکیمرده ...  زنده هایایدن

 رفتن را تجربه ادهایبود که سال ها، هر روز عذاب مردن و فراموش شدن و از 
.  و در خود فرو رودندی بنشی در گوشه انیعادت کرده بود تنها و غمگ. نموده بود

 با تنها خواهرش ماه سلطان هم یحت.  حالت بودی نگاه اش مات و مبهوت و بشهیهم
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 لب ری زد و زی تر اوقات با خودش حرف مشیب.  کردی میبه شدت ناسازگار
 در شهیخاطره ها هم. اوردی به زبان بی مفهومی آن که حرف های کرد، بیغرولند م

 نی همی کردند، برای می رفتند و به او دهن کجی رژه منمای سینظرش چون پرده 
 کرد خاطرات اش را ی می سعیی گرفت و گویآن ها را به هم باد فحش و ناسزا م

 داد، درست مثل یدست خود را در هوا حرکت م.  چشمان اش کنار بزندیاز جلو
. است با خودش هم قهر ی گفتند او حتیهمه م.  راندی را از خود می که مگسیکس
  . کردی را نگاه مگرانی کز کرده و بهت زده دی گوشه ایگاه

  
 اریج دختر بس بود که او قبل از ازدوادهی و آن شننی از اخته،ی جسته و گرتاجماه

 رقم شی که عمه ها برای بوده و بعد از ازدواج عجوالنه ای و با محبتدهیعاقل و فهم
 ،یفی و بالتکلی سرپرستی به جرم بی پدریزدند و در واقع با راندن اش از خانه 

تاجماه فکر کرد که . زدی چند سال به هم بری او در طیباعث شدند تا تعادل روح
 تفکر ازدواج کردن و بعد گناه را به گردن یعجوالنه و ب فرار از مشکالت، یبرا

 ی باعث مدن،یچیقسمت و خواست خدا انداختن و آن را در لفاف خشک تعصبات پ
 شعار با لباس نیآن زمان هم.  تر شودکی عقل و جنون از مو بارنیشود تا مرز ب

ز  شوهر بود که ای آمدن از خانه رونی بدی رفتن و با کفن سفی عروسدیسف
 بود؛ دهی عزلت اش کشی بالهت و کراهت ساخته و به گوشه یبدرالملوک مجسمه 

 و دهی آفروانهی خودش هم باورش شده بود که خداوند او را دگریآن چنان که د
 هم خدا پدر او را باز داد، ی بود او را طالق میگری از شوهرش هر مرد دریاگر غ

 اش نشده است؛ تا آن یه و باعث آوارگ خلق و خو او را نگه داشتنی که با اامرزدیب
اقدس و بتول فقط .  رفته بود قبالً که بوده و چه شده استادشی پاک گریجا که د

 با هم قرار گذاشته ی زدند و ماه سلطان و تاجماه هم گه گاهی به او می سردهایع
 ی و در حالدندی پرسی نشستند، حال اش را می می رفتند و ساعتیبه سراغ اش م

 دهی را هم درست شنشانی حرف های کردند که مطمئن نبودند او حتیاش مترک 
 ی از هزاران قربانیکیاو . افتی ی او روز به روز شدت می حالشانیپر. باشد
  . و تعصبات حاکم بر افکار و اجتماع اش شده بودطیشرا

  
 ی و تحفه برای سوغاتی آمده و با خود مقدارنی از تجار بازار از هند وچیکی یروز
 دانست که یاو م.  قرار داشتی پارچه الی وسای آقا آورد که در آن مقداریحاج

از نظر .  دهند، نه به چند تکه پارچهی متیبتول و اقدس به طال و جواهرات اهم
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 ی نداشتند، بقچه را برای ارزششیبرا بود و آن ها ی بافیخودش هم هنر فقط قال
 چند دستمال ی رویدوزیبرودر ،ی پولک دوز،ی کار گلدوزیتعداد. او آورد

 اری بسی های با نقاشیچند دستمال رنگ.  دستمال تورباف هم داشتکیمختلف بود و 
 آن نوشته شده ی خاص روی درهم و برهم، با نظمینی که با خطوط چبای و زفیظر

 جالب بود و آن دو ساعت شانی آن جا برای ناآشناعتی ها و طبختحالت در. بودند
 ی ها را نگاه کردند تا باالخره بعد از مدتی ها و گلدوزی نقاشها با دقت و لذت
 آقا که تاکنون نتوانسته بود یاما حاج.  آن ها بدوزندهی شبگریکدیتوانستند با کمک 

 کند و او را به زانو درآورد و به قول ییبه سبک خود در برابر تاجماه قدرت نما
 ی که گم شده ایشد، مثل کس از او گرفته و گربه کش کرده بایمعروف زهر چشم

 بود، اما دهی ندی خوشی که از او رویزن جوان با وجود. دارد به دنبال بهانه بود
  . سکه هم خبر نداشتیاز آن رو

  
 خبر به ی شده بود، بی آقا در بازار به شدت عصبانی روز که حاجکی که نی اتا

 از ورود ی ساعتکی. او و ماه سلطان به حمام رفته بودند.  تاجماه رفتیخانه 
به محض .  خبر از همه جا وارد شدندی گذشت که آن دو، آرام و بی آقا میحاج

 را گذاشت و قبل از آن که ادی داد و فری بناتیورود به خانه، ناگهان او با عصبان
 ی زن جوان نواخت و با چشم غره ای محکم بر گونه هایلیمنتظر جواب بماند، دو س

 ینی سکی غذا را در لی که سفره و وسانیگل. ز او را گرفتبه ماه سلطان، حق دفاع ا
 برگشت تا اطی گذارده و در حال آوردن به اتاق بود، از همان کنج حیبزرگ مس

... حقش نبود... طفلک دختره«:  او خجالت نکشد و با خود گفتدنیتاجماه با د
 غذا را به ینیو دوباره س» . شه های حوصله هم می که شد، بری گن آدم پیراست م

 خواسته هم قدرت خود را نشان ی مرمردی دانست که پیتاجماه م. مطبخ برگرداند
 ی بی مال کند تا از او زند اش را لگتیاش دهد و هم غرور او را بشکند و شخص

 افتاد که از کتک خوردن ها و قهر هی زن همساادی ناراحت شد و یلیخ.  بسازدتیهو
 ی ابراز ناراحتی برادی بود، شادهی موضوع را نشننیاگر ا.  گفتی مشی هایو آشت
 همان نقطه نی دانست ای کرد، اما می برخورد منی آقا سرسنگی با حاجیتا مدت

  . خواهدی مو است که ایضعف
  

 ی علیتاجماه، دختر نازپرورده . دندی لرزی بدنش مرتعش شده و می سلول هاتمام
 را ی خفتنیا مواجه نشده بود و چن برخوردهنی پدرش با ای وقت در خانه چیآقا، ه
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بدون .  کرد بر خود مسلط شودی زود سعیلیتا بنا گوش سرخ شد، اما خ.  بوددهیند
سرش را .  صورت نبردکی نزدم دست اش را هی حت،ی عکس العملنیکوچک تر

 کی و از آن مهم تر، وجود ماه سلطان، ی انداخت و به حرمت سن و سال حاجنییپا
  .کلمه هم حرف نزد

  
 ست،ی مساعد نطی از نهار بالفاصله ماه سلطان که احساس کرده بود شرابعد

 ی طرز تفکر و رفتارهانیتاجماه چنان احساس نفرت از ا.  کرد و رفتیخداحافظ
 ینگاه.  از خودش هم بدش آمدی وجودش را فرا گرفت که حتیدور از شان انسان

  ...ختی فرو راور  دیزی انداخت که چی به حاجزیمعصوم و سرد و ترحم آم
  

 آقا که منتظر یحاج.  نداشتحی به توضیازی بود و نی از هر کالماتری اش گونگاه
 کند، ی او احساس برتری قهر و خوار و خفت شدن از او بود تا با تماشا،ی و زارهیگر
 خانه را ترک کرد و از کار تی با عصباندی او را دی و پرمعنای سکوت طوالنیوقت

 بود فرق هی که قبالً دی زنانی او با همه ی که به راستافتی در شد ومانیخود پش
 بلکه حرمت اش را هم بر باد اورده،ی به دست نیتی نه تنها موفقانی منیدارد و در ا

  . خودش شدی برای نقطه ضعفنی و همدیرفته د
  
 و حرکات زی آمد، اما رفتار احترام آمی زن خوش اش نمکی از تاجماه به عنوان او

 ی مجذوب مداًی او را شدی داشت که از طرفیار حساب شده اش، چنان کششو گفت
بدون آن که از علم و دانش و . زانی با او گری از زندگگری دییکرد و از سو

 شهی داشته باشد، همی اطالعلطان ماه سی از سواد و دانسته های حتای او اتیدرون
 که او به مراتب تواناتر دی فهم کارنی پنداشت، اما با ای و ناتوان مفیتاجماه را ضع

 بتول همراه با حماقت، اما او داناتر است و ی هایی و سلطه جویاست و قدرت طلب
 د، کری مری بتول با حرف ها و حرکات اش او را تحقرای کند، زیعاقالنه تر برخورد م

نگاه متفکر او تا اعماق . زاندی گری را مرمردی اش، پقیاما او با نگاه نافذ و عم
 استی و ری نگاه بود که باعث شد حس خودخواهنی کرد و همیوجودش نفوذ م

 خانه هم سرکوب شده و سبب دور شدن اش نی آقا در ای حاجی و بزرگ منشیطلب
  .از او گردد
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 چنان عاقل ی نگاهادی و داد وفری شد، با فحاشی آن پس هر وقت از او ناراحت ماز
 زی نفرت انگزیرآمی و تحقنی اش چنان خشمگنگاه...  انداخت کهی به او مهیاندر سف

رفتارش هم به تذکر .  کردی تاجماه بود، از ترس فرار می جایگریبود که اگر زن د
 رعب ی نداشت، بلکه به نگاه های زن شباهتبا دعوا و خشم و غضب شوهر ای هیو گال

  . ماندی مشی خوی به قربانی غضبری مزیانگ
  

 ی هم مگرشی را به همسران دییو چنان نگاه ها واقعاً اای دانست آی نمتاجماه
 خسته و رنجور ی نگاه ها، شانه هانی بار اینی نه، اما هر چه بود سنگایاندازد 

 رمردی تر و خردکننده تر از نگاه پنی سنگی نگاهرای کرد، زیتاجماه را ناتوان م
  حق به جانب و با حالتی افهی وجود ندارد که با قی و بدخلقیمقتدر و جد

  . افکنده شودی بر خانم جوانهی و عاقل اندر سفزیرآمیتحق
  

 وحشتناک ی برخورد کند که نگاه های کرد به گونه ای می موقع او سعنی ادر
 هم که خود او را مقصر یگاه.  و خود را به امور خانه سرگرم کندندی را نبرمردیپ
ار، اما جز  اجبی کنده شود؛ گرچه از روهی خواست قال قضی دانست و فقط میم
 ی مینی در بشقاب چبای پوست کنده و به طرز زی اوهیم.  شناختی نمیاستی سنیا

 شش پر گذارده و یی وشوینی انار دانه کرده را در سی بلوری در ظرفی گاهای دیچ
 ی شاه عباسی انگشتی و با بعلبکختهی ری هم چایی لب طالکیدر استکان کمر بار

 نفره با چند حبه قند کی دار هی قندان کوچک پا نقره ویخوریقرمز رنگ و قاشق چا
 از ی حاکی کمرنگ و نگاهی آورد و با لبخندی مشی برای زعفرانات نبیو تکه ا

 احساس بی ترتنی آقا هم که به ای داد و حاجی ملی دعوا به او تحوی صلهی فیتمنا
 ی کمی با نگاهی و زمانزی چپ چپ و تمسخر آمی کرد، با نگاهی می نسبتیرضا

 مبادا از رفتار که آن ی وقت ها هم برایبعض.  کردیآرام تر، به سکوت برگزار م
 ی سر می با اشاره ای را گرفته ی تفاوت استکان چای اش سوء استفاده شود، بمیمال

  . بگذاردنیفهماند که آن را بر زم
  
و را  که ایطی بود با افکار دور و دراز و شراافتهی تاجماه درمات،ی نامالنی تمام ابا

 تر بخواند و بداند، آن هم در شی خواست هر چه بی کرد و می می راضیدر زندگ
 آقا است؛ با آن ی حاجشی همسر برانی زن جرم است، بهتری که سواد برایزمان

 کارها و ی او و بررسی برای چندانت متعددش که فرصیهمه مشغله ها و خانه ها
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 خانه ها نداشت ی مداخله در کارهای برایاو فرصت و حوصله ا.  او نداردیرفتارها
 نبود و ری هم نداشت، در مورد خرج و مخارج خانم ها سخت گیو چون مشکل مال

 کاغذ و ی هی در مورد تهجهی کردند؛ در نتی مهیهر کدام هر چه دوست داشتند ته
  .دی خری مشی در کار نبود و ماه سلطان آن ها را برای مانعهرقلم و جو

  
 ارتباط گرانیبا د.  تنها باشدشیای توانست با دنی داشت، میف چون وقت کاتاجماه
 از مراسم شهیتاجماه هم.  بابت از او دلخور بودندنی نداشت و همه هم از ایچندان

 ی معنی رفت، چون آن ها با نگاه های خانم ها طفره می بلند باالیچاق سالمت
 خصوص آن ها که قد  شدند، بهی با چادر و چاقچور و روبنده وارد میدارشان وقت

 ماندند که وسط ی از پارچه می گرد و قلنبه شان به تلی هاکلی داشتند، با هیکوتاه
 هووها را ی کردند، اول خوب قد و باالی مکث می اقهی دقبتی با همان هاطیح

 تپل مپل شان که از عرق یورانداز کرده و بعد روبنده ها را باال زده با صورت ها
 زد و هر ی در هم موج مدآبشی که سرخاب و سفی بود، با بزک و گل انداختهرطوبم

 کی سالم و علدندی رسی پله ها که می بغل داشتند، آمده و پاری زیکدام بقچه ا
 با ماچ و بوسه دند،ی رسی به هم میکنان با عجله کفش ها را از پا در آورده و وقت

ت شان و سرخاب و  صوری و عرق هادند آوری تعارفات معمول به جا می آبداریها
 ی شد از بوی آن جا پر میفضا.  شدی پخش شده به وفور رد و بدل می هادابیسف

  ...ختی آمی عرق تن شان به هم می زنانه که با بومتی گران قیعطرها
  
 ای ها ی و در مولودی اوقات که حوصله اش را داشت، در مجالس شادی هم گاهاو

 در خانه بود، آن ها که در ید، اما وقت کری ها شرکت میهمانیختنه سوران ها و م
 ماند و حوصله اش سر ی که او ساعت ها در اتاقش منی کردند از ایخانه اش کار م

  . کردندی رفت، تعجب مینم
  

 بازار و سرشناس بود و روز به روز از عزت احترام ری آقا هم چون از افراد خیحاج
 ی بزرگ بود و البته همه ی هایهمانی مشگامانی شد، از پی برخوردار می ترشیب

 خانه " اش بود و بهی پدری شد که خانه ی بتول برگزار می در خانه یمراسم رسم
 ها یلنتر.  شب ها، اتاق ها همه غرق در نور و تحرک بودنیدر ا.  مشهور"ی اربابی
 فانوس با سرپوش بزرگ ینوع(  ها یو مردنگ)  حباب دارشهی شی چراغ نفتینوع( 

.  گرفتندی و کوچه قرار ماطی مختلف حیوشن شده و در جاها ریهمگ) یبلور
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 به فواصل گذاشته شده، وسط سفره ها هم چراغ زی بلند نهی چراغ گردسوز پایتعداد
چراغ  (ی زنبوری بود که چراغ هایچند سال.  گرفتی قرار میگری دد متعدیها
 ی نسوز می دار که با تلمبه زدن و فشرده ساختن هوا نفت را به توری تورینفت

 ی غرق نور ماطی و با روشن کردن آن ها، حافتهی مجالس راه نیهم به ا.) رساند
 ی مزی رفته و تمو خانه شسته ی و درختان و گل هااطی شب ها که حنیدر ا. شد

 ی بود وقتزی و شورانگبایچه ز.  گشتیمثل آن بود که شب ستاره باران م. شدند
 سرگرم کار، در رفت و آمد جانی شور و ه که باییدرخت ها، چراغ ها و آدم ها

 در داخل حوض بزرگ وسط خانه که ی انهیمداوم بودند و عکس شان چون آ
 که در امواج حوض ی شده و با هر حرکتدای بودند هودهیدورادورش گلدان چ

دود اجاق ها همراه با .  شدی مباتری آن ها رقصان و زی شد، عکس همه ینمودار م
 آسمان نی و مخملاهی سقف سری شب به زیکیل طبخ در دل تار در حایبخار غذاها

 ی برمی رنگدی آتش چون امواج خروشان سفی سرخ و نارنجیهمراه با شعله ها
 شد و با سرعت بشقاب ی بلند ترمه که پهن میسفره ها.  کردی مرخاست و فضا را پ

و ماست  ها ی خوری ترشدنی غذاها و دی بودند،ی چیها و قاشق ها را دور آن م
 ی تاب میهمه را ب...  شربت وی و ساالد، تنگ های سبزی پر و بشقاب های هایخور
  .کرد

  
 غذا، دنی به جا آورده و قبل از کشیگی مواقع، همواره حق همسانی آقا در ایحاج

 بزرگ ی فرستاد و پس از آن برنج را در مجمعه های دورو بر را می هاهیسهم همسا
 ی روی مسیورش ها، بشقاب بشقاب داخل مجمعه ها و خدنی کشی میلب لنگره ا

  . رفتیدست سر سفره م
  

 ی که روی شاهنی ناصرالدینی بزرگ چی های و قورزهی بزرگ دوشی برنجسماور
 در ی ایی لب طالمی کمر باری گرفت و استکان های منقل قرار میسماور و کناره ها

 که دم یی هاانید؛ قل خوری که درق درق به هم می شاه عباسی انگشتی هاینعلبک
 و با نور سرخ دی چرخی مها که در آتش گردان یی شد و زغال هایبه دم چاق م

 تابه و ی ماهگ،ی کاسه کوزه، قابلمه، دی انداخت؛ سر و صدای گل می قشنگینارنج
 ی باشتاب و خنده و شوخی شد، رفت و آمد های که مرتب جابه جا مییظرف ها

 کردند، ی کمک مییرای که در پذی کسانی وصدا و سرهمانانی می شادمانه یها
  .افتی ی از شب ادامه می تا پاسشهیمراسم هم. اشت دیریشور و حال وصف ناپذ
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 کرده اهپوشی را سی خانه اربابواری آقا هر سال در ده روز ماه محرم، درو دیحاج

 ی هی شد و به حق که تکی ها برقرار می و نذری و عزاداریو مراسم روضه خوان
 آش پزون،شله زرد ی هایمراسم مختلف نذر. شهر بودی هی تکنیباغخانه،مشهورترد

 مختلف امی بود که بنا به وقتشان در ای خانوادگی هایپزون و سمنو پزون از نذر
 و جمع کردن ی برگزاری داشت و اصرار بتول براییای شد و بروبیسال برگزار م

 ی گذشته ها را گرامیبود که خاطره  ان ی خانه،نه برانی افراد خانواده در ایهمه 
از . خود را گوشزد کندی حرمت بزرگتری به نوعشهی خواست همیبدارد،بلکه م

 آقا را به ان خانه جلب و به اصطالح ثابت کند ی نظر حاجبی ترتنیا هم به یطرف
  . جاستنیکه مقر حکومت او هم

  
 ی سفره هایمد ها زنانه را در خانه داشت،رفت و آی دوره های که از جوانبتول
 هر دو هفته بای که تقری شاد زنانه ای و دوره هاانهی ماهی های و روضه خوانینذر

 ی شد و مدعی بود،همه انجا برگزار مشی اگر نوبت عروس ها و دخترهایکبار،حتی
 که ی تا روزدی باشهی و چراغ اش همبوده همه باز ی به روشهی خانه همنیبود که درا

 که داشتند،ماه سلطان،اقدس یی هایهمانی می همه یاو برا.زنده است روشن باشد
 ی و نمدهی بهانه تراشی کرد،اما تاجماه و ماه سلطان گاهیو تاجماه را هم دعوت م

  .رفتند
  

 و در زمستان ها هم لی و آجوهی و می خانگی هاینیری پختند و با شی آش معصرانه
 شده هیط خانم ها ته که توسی بوداده ای و هندوانه ی خربزه،طالبیتخمه 

 کردند و ی آش کشک بادمجان درست می هم به جایگاه. شدندی مییرایبود،پذ
  . شدی بخش مجلسشان می هم گرمانی و قلیطبق معمول چا

  
 ی فراگرفته بود و به راحتی را به خوبی مدت،تاجماه زبان عربنی بالعکس در ااما

 افتهی یگری دیشمی ابری چهیلاو قا.سدی را بخواند و بنوی عربی کتاب هاتوانستیم
 را با ذکر یی و چند کشور اروپاییای آسیبود که در ان لباس زنان و مردان کشورها

 و هنرمندانه از بای زاری دادند که بسی مشان زن و مرد نکینام کشورشان به صورت 
 آن را ی سال دراز کسانی از ماه سلطان تا ساالریاما به غ.آب درآمده بود

 از یاری مطالعه کرده و بسیرانی از شعرا و دانشمندان ایادی زیاکتاب ه.دیند
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 زی نرانی اخیدر مورد تار. را حفظ کردی و فردوسامی،خی موالنا،حافظ،سعدیشعرها
 کرد که توسط برادرش ری را دوباره تحرسیبه مطالعه پرداخت و دو کتاب دست نو

 کار منع کرد و نی را از ا،اودیو به نام او عرضه شد،اما بعد از آن که ماه سلطان فهم
 ی هم تاجماه کتاب ها را برانی همیبرا. را به او گوشزد کردی کارنیعواقب چن

  . صندوقخانه فرستادی گوشه ه صندوق اش پرت کرد و بی به گوشه شهیهم
  

 به وجود آمد یریی بتول و اقدس تغی سال ها،نه در خلق و خو و رفتارهانی همه ادر
 آدم ها به ی خلق و خورای آقا؛زی خشن و عبوس حاجی افهیو قو نه در اخالق تند 

 بازد که ی اش را نمتی شود،نه تنها ماهی ماند که هرچه کهنه تر میشراب م
 انسان ها هم ی های ها و نامهربانیان ها،مهربی ها و بدیخوب. شودیجاافتاده تر م

 انی منیدر ا. رودی نمنی کند و از بی مدای پی ترشی بیدگی گزای ییرایفقط گ
عمه "ای"عمه ماه"که همه او را( ماه سلطانی گذشت،محبت های تر مشیهرچه ب

 و ییرایگ)دی نامیم" خانمیآبج" آقا که او رای از حاجریغ. خواندندیم"جان
 چه گرانی دانست که خودش از نظر دیتاجماه نم. کردی مدای پی خاصیدلچسب

 نه،چون ای اند دهی با هم به توافق رس اقدس و بتولای که آنی اای کرده است یراتییتغ
 معمول را ی های کردند و قهر و آشتی بود که آنها ظاهرا با هم دعوا نمی مدتگرید

 را نشانه گری همدزی و تزی رنی زهرآگی هاشی و با نرکانهینداشتند؛اما هنوز هم ز
  . گذاشتندی نمبی نصی کوچک و بزرگ را بی گرفتند و به قولیم
  

 آقا ی حاجی سفر حج در خانواده نی که بعد از اولیدسته جمع حی و تفرگردش
 ی آمد و همه ی به دست میمرسوم شده بود،همچنان ادامه داشت و هر وقت فرصت

 رفتن به باغ ها شانی هاحی تفرنی از بهتریکی شهیافراد خانه ها با هم بودند،هم
 شتریند،اما ب هم باشواهرها اهل خانه ها و خی آقا اصرار داشت همه یحاج.بود

هنوز هم . رفتی نشست و در خود فرو می آمد و تنها میوقت ها بدرالملوک نم
 بود و ی حاجاری چهار اسبه داشتند که روزها در بازار و در اختی کالسکه کیفقط 

 کردند و سه ی کردند و جداگانه استفاده میهر وقت الزم بود دو اسب آن را باز م
 خواستند به ی که به قول خودشان مییکه در روزها هم داشتند غچهار قاطر و اال

 رفت و گروه گروه ی چند بار در راه خانه تا باغ مدی بای صحرا بروند،سورچایباغ 
 کوچک را با کالسکه و بزرگترها و مردها با ی آورد؛خانم ها و بچه هایآن ها را م

  ... گشت ویبعد دوباره باز م.اسب و قاطر و االغ
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 ی می رفت و چند درشکه و درشکه چی میه عجله داشتند سورچ کی در مواقعفقط

 درنگ بعد از اذان و نماز صبح ی آقا بیوقت رفتن به باغ گروه اول با حاج.آورد
 تاجماه و ماه سلطان و دخترانش در کالسکه نشسته و با شهیهم. کردندیحرکت م

 و قاطرها  کالسکه با اسبفمردان هانواده ها هم در اطرا. رفتندی گروه منیا
 خارج شهر و ی خانواده در دشت هامتی عزی منظره دنید. کردندیحرکت م

 روزه با کی کوچ نیا. انداختی ملی کوچ اادی تپه ها،ماه سلطان را به ییسرباال
 خوش در ی داشتنِ روزدی که همهمه کنان،برقِ امانشیحرکت زود هنگام راه

 ی کشاند و می مخی تارنیق زر اورای را ال به الد،تاجماهی درخشیچشمانشان م
 اسلحه و ی مانه که به جای در زمانِ جنگ ها منی سالطیبه لشکرکش":گفت

  "!...می بری با خود مییرای پذلیمهمات،وسا
  

 نفس و دوار،تازهی ماند که همه امی جنگ را مدانی به مانی لشکرمتی عزرفتنشان
 ی از جنگ برگشته موزریقبراق بودند و غروب موقع بازگشتن،به همان سربازان پ

 بود که در یی هاوهی پر از میو غنائمشان سبدها...روزیماندند؛خسته و کوفته،اما پ
 یهمه . گذشتی بود به همه خوش مچههر. شدیدو طرف اسب ها و االغ ها بسته م

 ی راه منهی با طمانی و زمانورتمهی چهارنعل،گاه یاسب ها و قاطرها گاه
 ی می شفق طی از راه را با تماشای و قسمتیکیر تار از جاده را دیمین.مودندیپ

 ی باغات تماشا مکی نزدی کمرکش جاده ی صبح را در بلندادهیکردند و سپ
 ادهیتاجماه هم پ.مودندی پیآنجا که آهسته راه م... بودییشا و تمابایچقدر ز.کردند

هم در آن موقع صبح،جاده کامال خلوت بود و خانم ها . رفتیشده و قدم زنان م
 گاه لذت ستند؛آنی نگری جاده را میلی زدند و بدون حایروبنده ها را کنار م

 که با فق از ادی برخاستن خورشیتماشا. شدی دوچندان مشانی براعتی طبدارید
 درختان کش،زلفکانی گذارده و با سرانگشتان بلند و بارعتیمحبت سر در گوش طب

 ی داشت هوای چه لطافتو... کردی نثارشان میرا نوازش کرده،نور و گرم
 و مست از ساغر مستانه دندی کشی شهد را سر منی که ای درختانی و طنازیصبحگاه

 آن ها،آب و ی جلوی هاوانی ارتب و مزی داخل باغ،تمیاتاق ها. شدندی روز می
 ی نشده که در فضا مدهی چی هاوهی خاک نم خورده و عطر میجارو شده و بو

 ی و نواعتی آرام بخش طبیصدا. نمودیدهوش م را مست و می صاحبدلد،هریچیپ
 شفکته ی خوش گل ها و شبنم های پراکندن بویموزون برگ ها و شاخه ها و سبک
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 می مالی نهر آب و آوامونی ره پی اغوا کننده،صدایوتشده بر هر برگ و گل در سک
 ری کف جوها،همراه با آواز دل انگی تخته سنگ های روی اش از رودنی خزیبایو ز
 که ی صحبت رهرواننی سنگنی پرندگان بود و طنی زندگی از شادزیپرشور و لبرو 

 را به ی الطاف الهی هاییبای شد،همه و همه زی میدر حال گذر بر لبانشان جار
 ی افهی تعجب بود که قی خشک و جدی افهی تعجب بود که قیجا. گذاردی مشینما

 یقی چندان توفرگی هم با مواقع دطی شرانی آقا درای حاجیِخشک و جد
 و زردآلو بی گستردند که چند درخت سی می صبحانه را در قسمتیسفره .نداشت

 محبتشان ی هیده،سای سر به فلک کشداریچند درخت سپ.در اطراف آن قرار داشت
 باغ به هم گره نی پرچی وارهی تنومند و بلندقامت در کنار دیرا با دو درخت گردو

 یدو تخت لبه دار م. افکندندی میدرختکار وسط ی خالیزده بودند و بر فضا
 هم ی قرمز ترکمنیچند پشت. کردندی پهن می الکنهی آن فرش زمیگذاردند و رو

 نشستند و بچه ها و خانم ها ی آنجا مانیآقا. دادندیم هی آن تکی لبه یبه نرده ها
 یبعد از کم. شدندی کردند و دور هم جمع می اتاق ها را فرش می جلووانیهم ا
 ی لنگان لنگان از راه مرشی حجره ها،با خر پیرزای مش حسن،مزیراحت،آ ماست
 ل مشغوی آقا و پسرانش اول،دو سه ساعتیبعد با حاج. خوردی و صبحانه مدیرس
 مهره یآن ها چنان در ال به ال. شدندی حجره ها می به حساب و کتابهایدگیرس
 تخت یرو. شدیان م زمان و مکان فراموششگری شدند که دی چرتکه ها گم میها

 ی مقابلشان می شد که هر کدام از شاگردان کاغذ و قلمی مبدل میبه مکتب خانه ا
 نیی چرتکه ها و باال و پای ترق توروق مهره هایسر و صدا.یگذاشتند و چرتکه ا

 مردها همراه با اعداد و حاتی و پشت سر هم آن ها و توضی و ناگهانعی سریرفتن ها
 زن ها را یحوصله . بستی نقش مدی سفی صفحه یسر هم رو که پشت یاقیارقام س

 و دندی پلکی که بچه ها دور و برشان میآن ها هم در حال. بردی سر میبه کل
 کوچکشان آن ها را ی ونگ ونگ بچه های ساکت کردن صدایبرا از آن ها یبعض

 و تبی دادن و خواباندنشان،به کار مهم غری گرفتند و با شی خود می پستان هاریز
 یبچه ها. گفتندی می سخنی پرداختند و از هر دریحرف زدن و تخمه شکستن م

 ی باز،گردوی باشک،تاب بازمی رفته و مشغول الک دولک،قایبزرگتر هم به گوشه ا
 رفتند و با ماچ و بوسه و خواهش و ی به دنبال آن ها مایکوچکتر ها . شدندیم...و

در . کردندی می خاک بازایها شرکت کرده  آن ی های در بازی و زارهی با گرایتمنا 
 پخت ی و قابلمه و ظروف غذا که براگی،دی چای استکان هایتمام مدت سر و صدا

 که در رفت و ی کسانی سر و صدانی شد و همچنیمو آماده کردن سفره استفاده 



 تاجمـاه

  
goldjar/me.Telegram 

 

110

 ی و آرام بخش آن جا را بر هم منی و سکوت سنگدی رسیآمد بودند،به گوش م
 ی را که باغبان به اشاره ی اوهی پر از می سبدهارزایام کار مردها،آ مبعد از اتم.زد

ر ی خی بستو با دعای به دو طرف خرش منی خورجی آماده کرده بود، از رویحاج
  . رفتی کرده و می خوش ، خداحافظی روزیو برکت و آرزو

  
  نشستند و تخته نردها و شطرنج های بزرگ اش می آقا و پسر ها و دامادهایحاج

 رمردیپ.  شدی شروع می خانوادگی ها و برد و باخت های شده و بازدهی کششیپ
 دبش و خوش ی چایبو.  شان به راه بودانی و قلیچپقش را چاق کرده و بساط چا

 بعد از دو ساعت سه دست ا آقیحاج.  کردی فضا را پر مانیدم و دود چپق و قل
 تی به وضعیدگی کردن و رس را به گردش در باغ و ورندازی دو ساعتیکی ، یباز

 تازه و ی هاوهیاو م.  گفتی بود ، به باغبان می گذراند و اگر موردیدرختان م
 ی پدری او را به باغ هایبی عجیروین.  دوست داشتیلی آن جا را خنی دلنشیهوا

 تک یی گرفتند گوی اش جان می بود که خاطرات کودکآنجا در رای کشاند ، زیم
 ی او را به بازی که روزگاریالسیودند، درختان آلبالو و گ گشیتک درختان زبان م

 از آن ها ، یاری بسی تنه ریز...  اش بودندی بخش دوران کودکیگرفته و شاد
 بچه پسر کرد، ی به هر طرف که نگاه میگاه. دی دی را میی آن دوران طالیردپا

 و او را دهستای اری تنومند و پی دو درخت گردونکی همان جا که اد؛ی دی را میا
 ی می که به آنها بسته شده بود،نشسته و بازی تابی روی پسری زمانستندی نگریم

 بودند و زی و جست و خی مشغول بازیی آن طرف تر هم دختر بچه هایکم... کرد
  ... کردی خواند، فضا را پر می که آن ها را فرامی پدریصدا

  
 خود ی را روبروی بد اخالق پرمشغله و عبوس ورمردی با تعجب ، پنکی پسرک ا؛یآر

 ی بی و نازپرورده طانی شی خواست بر سر پسربچه ی دل اش مرمردیپ. دی دیم
 که بر سر او ی ازهی سنگ رای داشتی بر می ترکه اای بزند، تکه چوب ادیدست و پا فر

 ناز پرورده ی را از پسربچه یی انتقام آن همه تنهارد؛یبکوبد و انتقامش را از او بگ
... و قدرت...  شدی مدی کرد و ناگهان ناپدی که او را با تمسخر نگاه مالی خی بی

بعد از آن ...  در دست اشی ادهی خشکی ماند و شاخه ی آقا می حاجد،ینه ببخش
 و خواب دی کشی مشی روی گذاشت و ملحفه ای سرش مری آمد و متکا را زیم
 درختان مزه ریت در ز تخی ، روباری و جوعتی طبمی موزون نسی را با نجوالولهیق
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 ماندن نداشت و داری بی حوصله گری هم بعد از آن مجادله ددیشا.  کردیمزه م
  . زدیخود را به خواب م

  
 چند ای کردند سکوت برقرار باشد و خانم ها دوتا دوتا ی می مدت همه سعنی ادر
 شهی و شوهرش و چند نفر از نوه ها، همنیگل.  شدندی مشغول می با هم به کارینفر

 ی کباب می هی آوردند مشغول تهی که از روز قبل به آنجا مشکی شیبا دو سه بره 
 ی رفتند و صحبت می درختان می هی ساریزتاجماه و ماه سلطان هم با هم به . شدند

 یی گودند؛ی فهمی را مگری دو نفر به هم عالقه داشتند و همدنی ابیعج.کردند
 ی هم شعر می کردند و برایشاعره مشمس و موالنا زنده شده بودند، با هم م

 ی و قصص قرآن مری مان و از تفاسنی فراوان سرزمیماه سلطان از قصه ها... گفتند
 ی آن چه که روز های ملل مختلف و همه خی هم از زبان ها و تاراجماهگفت و ت

 کوچک صندوقخانه ی چهی از پشت همان دریعنی عشق اش، ی در مدرسه یمتوال
 ی بود که میماه سلطان تنها کس.  کردی او بازگو میفته بود، برا و فرا گردهیشن

 عذاب نی در اشهیمزن جوان هم ه.  معرفت او کجا و چگونه استیدانست سررشته 
 راز سر به مهر گشوده شود و دست اش نزد همسرش که نه نی ایبود که اگر روز

 ی میچه فکر راجع به او گرانی ، باز شود چه خواهد شد و آن وقت د"شوهرش"
 دانسته او ی زده که میی شوهر درس خوانده و دست به کارهای اجازه یکنند؛ او ب

  ...ستی نیراض
  

 است ی برد، چون معتقد بود همسر کسی را به کار م"شوهر" ی واژه شهی همتاجماه
 شود ، نه با چند زن که سهم هر کدام از تنها می نفر سهکی اش را با یکه زندگ

 انی میی افکار مثل مورچه ، در جانیبعد از ا.  اوستیز زندگ ای از کسریکسر
.  گرفتی کرد و گازش می مباز زد، دهان ی اش ، در دل اش وول منهی سیقفسه 
 که در وجودش بود که ی دانست، اما عطشی کار مانتی خی خود را به نوعشهیاو هم

 ترک ،ییمه تنها هنی پر ماجرا ای زندگنیبا ا. از آن بگذردی توانست به راحتینم
  . نداشتیی معناشی برای زندگگری ممکن نبود چون دیدل مشغول

  
 ی داشت که اگر حاجنانیاو اطم.  با ماه سلطان گفته بودی جدال دروننی از ابارها

 کند، اما ماه سلطان ی ماهی ببرد، روزگارشان را سییآقا از درس خواندن آن ها بو
 ی ها جدا کنند، از غصه دق می سرگرمنی ا دانست که اگر تاجماه را ازیهم خوب م
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 را از دست داده و خانه ی و سرزندگور همه شنی آورد چون ایکند و دوام نم
 دانست در یم. دی آی چه بر سرش مستی شود که معلوم نی می جهنمشیبرا

 کردن و جار و جنجال و ناله و بتی ، غی و زارهی با داد و گرگری که زنان دیطیشرا
 به کی کنند و هر ی میزی درند و آبروری اسرار میدو و جنبل پرده  جاای نینفر

 ی مسائل می از کنار همه ی ، او با سکوت و بردبارندی گشای دل می عقده یشکل
 ی دهد به همه ی می بخشد و جان و زندگیگذرد، اما در خلوت خود روح م

 یوب ، قطعه ا چی گذرند؛ به تکه ای تفاوت از کنارش نمی که مردان هم بییزهایچ
 تی پر کردن ظرفی است که به جانی چرم ، پارچه ، کاغذ و جرم اش ایسنگ ، تکه ا

 یبرا.دهی نادی معلمیبی سپرد به سروش غی ،گوش جان مهودهی بیخود از حرف ها
 یبذار ما با هم برا«: و لبخندزنان گفتی آن روز هم ماه سلطان با خونسردنیهم

 بهانه و با بهانه اش یما که جامون آن جاس ، ب!... می داشته باشیجهنم رفتن بهانه ا
  ». کنهی نمیفرق

  
 صحبت یبعد از کم.  بودند یشگی همی روز هم در حال قدم زدن و صحبت هاآن

 ها ی قالی تکراریچون از نقشه ها...  به سرم زدهی ها فکریتازگ«:تاجماه گفت
 دیشا...  استفاده کنمیل نقش قای خودم به جای های خوام از نقاشیخسته شدم ، م

  ». تر و قشنگ تر بشنیاونا ماندن
  

به نظرش او .  دوست داشتیلی او را خی های ها و سوزن دوزی سلطان گلدوزماه
 هنر ها نی ایزن جوان حت.  کردی و با عشق نوازش شان مدی دمیدر آن ها روح م

 گرانی دشخندیرس ر از تزد،یاوی خانه بواری آن که با افتخار بر در و دیرا هم به جا
  . گذاشتی اش مصندوقچه بست و در ی راز پنهان آن ها را مکیمثل 

  
  ... شد، حال تاجماه به هم خورددتری کباب شدی که بونیهم
  
ماه .  نداشتیتی جز مادرش اهمی کسی برادی بود که شای تولد نوزاددی نونی او

تر باشد سرنوشتش  ناراحت، چون اگر دخای خوشحال باشد دی دانست بایسلطان نم
 سه خانواده و آن همه انی در می مساعدطیمشخص است و اگر پسر باشد هم شرا

  . آقا نخواهد داشتیفرزندان حاج
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 کرد بچه ی نمی بود که اصالٌ فرقیطی به شدت دلواپس شد، چون در شراتاجماه
 که یبیبا حال عج.  تنها بودنش در آن خانه به صالح تر باشددیشا.  نهایداشته باشد 

تاجماه .  شدندتشی آقا هم متوجه وضعی خانم ها و حاجیبه او دست داد، همه 
 ی و بچه اش دارد، اما او بزن نسبت به ی خواست بداند او چه احساسیدلش م

 و آشکارا دهی پرشیبتول ناگهان رنگ از رو.  کردیتفاوت تر از آن بود که فکر م
 شیحکماً سرد... سی نی خبرچیه« : غضبناک گفتیدستانش مرتعش شده و با لحن

شش ... سی نشیزیچ...  شهیخوب م...  کال خوردهوهی درختا می که پای اایکرده 
شده، یبِرساله اَ بِچِه خمهی نفه هبات بِشش ی چاوانی لهی... نه بابا...  امرو شدی دن 

  ». شهی پاشه خوب میوقت... خسته س...  بخوابهنیلی یب. نیبد
  

  . نگفتیزی ناراحت شد، اما چیلی را گم کرده و خشیت و پا هم دساقدس
  
 که از آن روز به یزی زد و تنها چگری دی دست سرنوشت ورقگری بار دبی ترتنی ابه

 مراقبت ها در شأن اش نبود، لی قبنی آقا ظاهراً ای بود که حاجنی شد، ادشیبعد عا
 در شتریش کرد روزها ب سفارنیرفت و آمدش را به آن خانه قطع کرد و به شوهر گل

تاجماه احساس .  آماده کندشی داشت، برایزی به چاجیخانه باشد تا اگر تاجماه احت
 ی بانهی غرییدل اش گرفت و بر تنها.  نهادندگری دیکرد قفس اش را در قفس

 تی داد محکومی محی ترجشهی داشت و همیاو در قفس اش کنج. ستی گرشیخو
 آن دنی با دگری کند، دی زمان طی حسی هوا و بی حرکتیخود را در آن جا، در ب

 وانیبه ا.  خوردی و خلوت خانه حال اش به هم مییاز تنها.  شدی مگجا دل اش تن
 آن حال و هوا و لطف گری آسمان هم دیی رفت تا آسمان را تماشا کند، اما گویم

  . اش را نداشتیشگیهم
  

 ی او می حسرت خانه در.  داشتیگری دی پدرش رنگ و بوی در خانه زی چهمه
 یاری زد و گل ها را آبی کنار باغچه قدم می آمد آن روزها، وقتی مادشی. سوخت 

 داشت ی رنگ قشنگیی طالیرنگ آفتاب زرد.  گرم و مهربان بوددی کرد، خورشیم
پدرش .  پاشندی از طال بر آن گوشه می مثل آن بود که گردد،ی تابیو برهر جا م

 آورد و شور و ی تاجماه را به نشاط مشیو چشمک زدن ها ها طنتیمثل بچه ها با ش
 رنگ و ی هم نامهربان شده و بدی خورشگریاما افسوس که د...  کردی برپا میجانیه

 نه گرید.  اش را انجام دهدفهی آمد که وظی فقط مدیشا. دی تابی روح میسرد و ب
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 یکه م کرد، ی بخش نوازش اش نماتی حی مهربان و گرمگشتانتنها با سران
 کرد، اما نه پوست اش را، بلکه جگرش را، وجودش را یسوزاندش و کباب اش م

  . زدی گند کباب سوخته حال اش را به هم می کرد و بویکباب م
  

شب .  عاطفه بودی و نگاه اش سرد و بدی تابی ماه هم خشونت بار بر او مگری دحاال
 اش یاهی و سیکی تار شد،ی مرهی به آن خی بود و وقتکی و تاراهیها آسمان س

  !چقدر بزرگ و هولناک بود.  نمودی مقی و عمزی انگبتیه
  

 پنداشت و خودش را ی می و بزرگاهی سوی و آن را ددی ترسی ها از آسمان مشب
 ی که روزی قشنگی همان قصه هاد؛ی دی شهر قصه ها می کوچک تر از نخودیلیخ

وحشتناک و خون خوار و  یوهای آن دی آن ها را دوست داشت و حاال همه یهمه 
 ختی گریاز آن ها م.  و او را در بر گرفته بودندافتهی قصه ها جان یای دنیدرنده 

  .دی دویو از ترس به اتاق اش م
  

 جست، اما انگار او، بعد از مرگ اش هم ی پدرش را در وجب به وجب خانه مروح
 یر را نم در خواب هم سراغ دختی بود و حتزانیاز آن خانه و صاحبان اش گر

 نشست و چشمان ی موانیدختر در ا.  گشودی نمی اچهینماز و دعا هم در. گرفت
 بر حال زار او ترحم لحظه کی دی پرتو خورشای می نسای باد دی بست، شایاش را م

  .اوردی بشی از پدر براییآورد و بو
  
 که  قبالً هر لحظهرای کرد، زی می تابی آقا بی در انتظار آمدن حاجدی هزار امبا

 دست ی خواست به آرامشی داشت و مازی نی خود به خلوتگهی زندگیایمرد در زوا
 به آن گانه،ی بی آمد، اما حاال که به آن مرد، آن آشنای تاجماه می به خانه ابدی

 او یی انتظار و تنهای آمد تا بر زخم کهنه ینم بود، ازمندی امروز نی ناآشنای بهیغر
  ... بگذاردیمرهم

  
 وحشت ییاز تنها.  آشکارا ترسو شده بودگرید. صبرانه در انتظار بود ی بتاجماه
 او را خرد کند، اکنون با تی آقا که نتوانسته بود با کتک زدن شخصیحاج. داشت

 گری موفق شده بود، دیی تنهای و اسارت اش در حصارهاطی شرانیطرد او در ا
 ازدواج ی مرد خواست بایدل اش م.  بودشی از آرزوهای هم حاکشینوشته ها
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 ی نمشی کرد، الاقل تنهایاگر کمک اش نم.  توانست او را بفهمدیکرده بود که م
 و از دی طلبی می دغدغه ای ساده و بیزندگ.  کردی نمیگذاشت و پشت اش را خال

 به سهی مقای دهیاو که سال ها هرگز د.  کردی و همسرش حسادت منیته دل به گل
 ی برای بود، تا آن وقت حتیبه هرچه داشت راض نگشوده و همواره گرانی دیزندگ

 پر شیای دنگرید.  بوددهی و خانواده اش را ندنی گلی هم به دقت زندگیلحظه ا
 مهی اش خی بود که آمده و بر زندگیی او هوویی گون،یشده بود از حسادت به گل

 صفا  پر ازی اه سفری زد برایدل اش پر م.  کشاندی میافکنده و دارد او را به تباه
 و تیمی همراه با صمی زندگا؛ی و ررنگی سرشار از نی های از رنگارنگیو خال
 کوچک، آن قدر کوچک ی ساده و اتاقیمی گرم و روشن، گلی خانه ا،ی واقعیشوهر

 از ی کاخش،ی خوی کوچک و خالی خودشان دو نفر بود تا در کلبه یکه به اندازه 
 ی زندگی لهیش و کوشش فراوان وس با تالیوقت کردند و ی بنا میکرنگیصداقت و 

 ی نمی را تا صبح از شادی بردند و مثل بچه ها شبی کردند، لذت میفراهم م
  .دندیخواب

  
 در آن رنگ زرد ی روشنی که به جادی دی می ای نقاشی خودش را تابلویزندگ

 روشن مهر و هی و صداقت، اعتماد و رنگ سای گرمیآن جا رنگ ها.  انددهیپاش
.  داده بودی تفاوتی تصاحب و بت،یود را به رنگ نارنگ احساس مالک خیمحبت جا

 حسادت در وجودش ش حقارت و آتیعقده . یی طالی بود در قفسری اسیگنجشک
 کس در ی جوان و تنها و بی اچهیخود را باز.  سوزاندشیشعله آور شده بود و م

بارورشده بود از .  برازنده تر بودشی برا"ارباب" نام دی که شادی دی میاسارت مرد
 یتی و مسئولی زندگی زمان و جوانه ی های کننده و خودخواهری تحقیعقده ها

  .د پرورانی را در خود مگرید
  
 ی که مگر او همان کسشهی اندنی کرد و در ای را زمزمه منی با حسرت نام گلرلبیز
 نرزی خانه فقط حق نظافت آن است، پس چرا او پنی سهم اش از ای که تمامستین

 ی رشک مشی خورم و بر لحظه های اش غبطه مکرانی است که من بر ثروت بیریفق
 ی و برادیشی اندی با او میهمان که از صبح تا شب همسرش به او وزندگ. برم

 متعلق به خودش است و مرد من، اگر یمرد او به تمام.  کندیخانواده اش تالش م
 اش ی سوم از زندگکیر نباشد،  گفتند در کای که می اغهی آن زن صی پایبه راست
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 غی مادر شدن از من دری که آن را هم به جرم نا بخشودنردی گیبه من تعلق م
  ...کرد

  
 و مدام افکارش دندی لولی مثل کرم در ذهن اش میسؤاالت فراوان.  شده بودجیگ

 نی بتول اولیمطمئن بود که وقت.  داشتندی دادند و به خود مشغول میرا قلقلک م
 مواجه نشده، اما به اقدس ی رفتار ظالمانه انیرا حامله بود، هرگز با چنفرزندش 

 به دی آقا با او چگونه رفتار کرده بود؟ شایحاج. دیشی اندی اش می باردارنیاول
 بچه دار جه،ی و با آن همه نوه و نتدی کشی از سن و سال خود خجالت منکی ایراست

 تقاص اش را دیپس چرا من با«:ت گفیبعد با خودش م.  دانستی محیشدن خود قب
 اگر پدر و مادرم زنده دیشا... از سن من نگذشته!...پس بدم، اگه از سن او گذشته؟

 توانستم تا هر ی کرد و می فرق مهی وضع نبودم و قضنی مجبور به تحمل ابودن،
 و ی حرمتی بنی پدر برم و ای آمدن بچه به خانه ای تا موقع دنیوقت که بخوام، حت

بعد هم از ته دل » . کردمی با پوست و استخون حس نمقی قدر عمنی را اییتنها
  .ستیگر
  

 ی آقا نتوانسته بود او را از پای خشونت بار حاجی از رفتارهاکی چی که هیدختر
 د،ی ترسی و مستی گری هم مشی تلنگر خویاکنون با ضربه . اندیدرآورده و بگر

 ی فراز بام خانه او در هاله  غرش شب بری خشم طوفان و نعره ی از صدایحت
 ی اما معجزه د،یی سای مصبر تمنا و اجابت ی سر بر سجده شی و غربت خوییتنها

 باز بود و دست تمنا ازی نی قبله ی انتظار همچنان به سوی در کار نبود و پنجره یا
  ...بر آستان حق دراز

  
 بر هر آن چه رگی آقا بود، چون دی وجود حاجازمندی همه نه بدان جهت که ننی او

 اجازه دهد تا رمردی آن که پی دانستن است واقف شده بود، بلکه صرفا برایالزمه 
 را در منزل یحداقل بتواند بر سر مزار پدر و مادرش برود و بعد هم چند روز

 یم.  بنوشد و بازگرددی ارعه محبت آنان جیبرادرش بگذارند تا از چشمه 
 و بار افتهی دوباره ی شان بتواند قدرتینوادگ خای گذشته ی زندگادیخواست تا به 

 و انتظار به درازا امدی محکم و استوار بدانچه آمده و ادامه دهد، اما او نگرید
  ...دیکش
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 شب ها با دوستان اش طبق روال گذشته به ی مدت گاهنی ای آقا هم در طیحاج
 هم یاز پ زن جوان، روز و شب را تی اعتنا به وضعی رفت و همان طور بیباغ م

 دی شنی در آن خانه چه خبر و جواب مدی پرسی منی گلی کرد و فقط گاهی میسپر
 ی رنج آور خود روزهاییتنهاتاجماه هم در ...  رو براهه آقازیبه لطف خدا همه چ

مثل آن بود که زمان به .  گذاشتی پشت سر می و انتظار به سختهی را با گریمتوال
 الجثه چنان می عظیبودند و ساعت ها مثل غولخواب رفته و لحظه ها بزرگ شده 

 خود ی گام هانی آخریی کردندکه گوی حرکت می زندگی بر پهنه نیآرام و سنگ
 یآرزو.  وجود او را فرا گرفته بودی سراپااسی و ی بدبختساساح.  داشتندیرا برم

.  بتازاندی زندگی کرد تا زمان را به پشت آن بنشاند و در صحنه ی میاسب توسن
  !...ی عبثالی سخت تمام شود، اما چه خی روزهانی خواست هرچه زودتر ایم
  

و فقط ... یی خانه نقش بسته بود، نفرت از تنهاواری بر در دشهی اندکی فکر و کی تنها
 ی انتظار؛ انتظارانی خورد، پای اش به چشم می در زندگدی امکی یکور سور

  ...انی پای و بهودهیب
  

.  خلوت خانه را بر هم زدی ناگهان سروش بال فرشته ایوز پس از دو ماه رباالخره
 بغل دارد و ری زی که بقچه ادی و ماه سلطان را ددی دورونیاو با سرعت از اتاق ب

 او را در آغوش هی و بغض و گری و با نگراندیدو.  رودی راه میعصازنان به سخت
همه اش ... یبودکجا ... خدا بد نده...  شدهیچ«:دی غرق بوسه کرد و پرسده،یکش

  »...چشمم به راه بود
  

تو چرا ...  بودمدهی دو ماه پام شکسته بود و خانه خوابیا«: سلطان جواب دادماه
  »؟یامدین

  
 با اجازه دی برم، بایی جا تنها نرم و اگه قرار شد جاچی سفارش کرده هی وا حاج-
فکر ...  بده دانستم حالتی نزد و م هم نمی کس به م حرفچیاما ه...  او باشهی

  ...ی تنهام گذاشتیکردم توام مثحاج
  
 از تو برام گفت، ناراحت دم،ی رو دنی گلروزید... یی قدر تنهای دانستم ای نم-

   ما؟ی خانه یامدیتو چرا ن... شدم
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 تا امدهی جا ننی آقا اصال ای تا حاال، حاجمی که از باغ آمدی راستش از آن روز-

 ی خبرچیاز خانم بزرگ و اقدس هم ه.  برمرونی و از خانه برمیبتونم اجازه بگ
 کنم دارم به ی دانم چرا فکر مینم...  زنه و نگرانمی دلم شور میبد جور... ستین

  ...یکی جز خالء و تارسی نیچی هگهی که دیی رسم، اون جای مایآخر دن
  

 و با سر انگشتانش آرام به پشت به او زد و دی بر سر او کشی سلطان دستماه
منم مث تو ...  شهی درست میهمه چ...  نگران نباشس،ی نیزیچ... خترمد«:گفت

همان طور که ....  مانهی جورنمی اای اما خب دندم،ی کشی تنها بودم و رنج میلیخ
  ».امی تر سراغت مشیمنم ب... نغصه نخور و منه مث مادرت بدا...  منم نماندیبر
  

اشعار .  کردندی میبودند، خطاطبا هم سرگرم .  نزد تاجماه ماندی هم چند روزبعد
 هم ی سروده و برای عرفانای ی محلی خواندند، گه گاه هم شعری باباطاهر میمحل

 شانی طاقت فرسای زمانه و تخهایی وفای از بی هم حاکشانیشعرها.  خواندندیم
  .بود

  
 ی نوشت و می مد،یکشی آن جه می همه گری کرد، اما دی می تاجماه نقاشیگاه

 کرده ریی تغکبارهی اش به ی زندگی رنگ خایی داشت؛ گویگری دیوگفت رنگ و ب
 دانست که ی تر، فقط مری پای خوب، بزرگ تر شده بود ای دانست بد بود ینم. بودند

 ی رنگ را خوب منیاما ماه سلطان ا.  بر او حاکم شده استیگری دیحال و هوا
 آن ی که در همه ی و سرخوردگیی تنها،یگانگی بود از غربت و بیشناخت؛ هاله ا

  . زدی نگاشت موج می گفت و میچه م
  

 خشن و تی باواقعزی از جنگ و ستشی داستان هاگری نوشت، اما دی داستان متاجماه
 صفحات اش گلگون ی حوادث آن چهره یلی گرفت و با سی رنگ می رحم زندگیب
  از ثمره بودن ویکی پرورد، ی کرد دو طفل را در وجودش میاحساس م.  شدیم

 زمان یارهای اش با معت حاصل مخالف،یگری اش بود و دیی زناشویماندن در زندگ
 ادی.  کردی و رشد مدی مکیو هم او بود که مثل اختاپوس از درون وجودش را م

 خود ی براییبای زیایچه دن.  گرفتی در مکتب پر مهر پدر درس می آمد وقتیم
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 از مهر و محبت، سرشار از پر.  غل و غشی صاف و بد،ی ساخت؛ روشن و پر امیم
  ... شدن و بودن، امادن،ی تالشو رست،یلبخند و رضا

  
 دانست ی آقا را نه همسر میاو حاج. ی همسر واقعکی داشت، جز زی حاال همه چاما

 خود قائل ی بود که حق شراکت با زنان متعدد را برایاو ارباب. ی زندگکیو نه شر
 ی چاره انی خانه با حجره و او در اکی حکم ملک را داشت، مثل شیبود و زن برا
  . شناختیجز تحمل نم

  
 کرده بود، اما ی سماجت او را خواستگارنی چه با ای برارمردی دانست پی نملیاوا

 ی از پس هر زنی خواسته ثابت کند به راحتی که او مافتی که گذشت دریمدت
 او را به  خودیی و سلطه جوی حس قدرت طلبی ارضای و در واقع، برادی آیبرم

 ی ای واهی با چه بهانه که برد ی رنج منی تر از اشیب.  کشانده استی بازنیا
 از اول رمردی پنی ای دست روزگار شده و وجودش در خانه ی چهی اش بازیزندگ

 رفتن داشت و ی نه پارای کرد، زی فرق هم نمگریگرچه د.  نداشته استیتیهم اهم
 ری پذامیه با استخوان بسته بودند و الت داشت کیدر دل اش زخم.  ماندنینه جا
 دانست که از قفس ی را بر او پوشاندند، خوب می عروسدی که لباس سپیروز. نبود
  ... فقط روز مرگ اش رها خواهد شد؛ پس هرچه بود گذشتهرمرد،ی پنی اییطال

  
 کودکانه ی های کلنجار رفت و لجبازشی ها در خلوت با افکار عذاب آور خومدت

 دانست که نه خودش و نه مرد یم.  ماندی باقینحلی الی معماشیآقا برا ی حاجی
 شان باهم ی زندگری مسستندی کدام قادر به شناختن طرف مقابل نچی اش،هیزندگ

  .فرق دارد
  

 دانست حاال که به آن جا آمده بود، ی سخت بود، اما نمیلی خشی چه برااگر
 یم.  گم کندیواری چهاردنی ای هایهودگی ها و بی خود را درلفاف و پوچیزندگ

بر آن شد راه سارزش .  بودامدهی نگرانی با ددنی جنگی کند و برایخواست زندگ
 مدت تالش نی در ارایز کرد، ی را هم حفظ مشی خوتی هودی اما بارد،ی گشیپ

 شامل حال اش شده ی دانست لطف الهی دهند اما مریی شده بود تا او را تغاریبس
 مشکالت ی همه رای همه محبت سر راه او قرار گرفته، زنیا ااست که ماه سلطان ب
 ی او هم دل اش میبرا.  گذاشتی مانی خاطر با او در میاش را بدون دغدغه 



 تاجمـاه

  
goldjar/me.Telegram 

 

120

 و زمان ی زندگطی شرای اوقات آدم ها در پوسته یگاه کرد چرا یسوخت و فکر م
قدر ماه چ.  روندی منی خشکند و از بی قالب منی شوند و در ایو مکان فشرده م

 هدر شانیسلطان ها به جرم زن بودن شان از اجتماع کنار زده شده و استعداد ها
  ...رفته است

  
 که شوهر ماه سلطان زنده بوده به او اجازه کار کردن و ی دانست تا وقتی متاجماه

 خشکاند و هر ی را هم میطبابت نداده و خوب معلوم است که رکورد، هر برکه ا
 کری بر پی اجتماع، حصار محکمی باورهایاز طرف.  رودیم به قهقرا یاستعداد

 مردم در مورد زنان و کشمکش یها ی همواره ناباوررای زنان است، زنی اییشکوفا
 بودن ها را چنان در هم شکسته و ی تملک سرنوشت آنان، همه ی مردان برایدائم

در مقابل  ستاند و او را ی کشاند که جرات و جسارت را از فرد می میبه نابود
 تواند ی بود که او نمدهی باور رسنیماه سلطان هم به ا.  کندیحوادث خلع سالح م

 سال ها بود که خودش هم باورش شده بود که گرید.  باشدرشوهرش مثل پدیحت
 و ری فقیلی افراد خنی تنها بر بالگری که دیی اش گروه خاص هستندۀ تا جاانیمشتر

 ی شد و بعد هم با تشکری بودند خوانده م متعصباری که همسران شان بسیزنان
 ای حمام ی سهی کی حتای ری ماست و شی کاسه اایساده و حداکثر چند دانه تخم مرغ 

 تر شی شد که بی می قدردان– دی گنجی که در بضاعت زنانه م– آب دیچند دانه سف
 ارزش ی شد برای که مجبور میطی مگر در شرارفت،ی پذیوقت ها آن را هم نم

  .ردی آن را بپذماری س بهین به هدنهاد
  

 کرد هرگز صاحب دختر نشود؛ نه ی همواره آرزو می دوران بارداری در طتاجماه
 ی اما نمد،ی ورزیآن که دخترها را دوست نداشت، به عکس به دخترها عشق م

از تولد دختر وحشت .  و رضا باشدمی تسلی الهه هانی ادنیخواست شاهد زجر کش
  ...دی دی بر بادد رفته مداشت، چون خود را

  
 در چشمان نگران ی نقاشی را مثل تابلویی هراس و تنهای ردپاگری سلطان که دماه

 یحت.  کنارش مانددی دی نگاه منتظر و مضطرب زن جوان آشکارا میو در جاده 
 از اتاق، که همجوار یرختخواب اش را هم به اتاق او آورده و شب ها را نه در کنج

طم دخترک   آرام بخش دل متالشی نفس های کرد تا صد ای مرختخواب او پهن
 و ینی محکوم به تحمل پرده نشی عالئم باردارنیاو که با آشکار شدن اول. گردد
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 نی بدن اش لمس کرده بود، به ای اهانت را با تک تک سلول هانی شده و اییتنها
 میرش را ندار درست در همان زمان که اصال انتظا،یوی چون دی که تنهادیباور رس

 رسد وکوله بار غم و اندوه اش را چون بختک بر سردر ی از راه ممیزانیو از او گر
 یبا ما نفس م. دهی همه جا درکنار مان مأوا گزه،ی و مثل سازدی آوی ما میخانه 

 ی به ما مزتری انگبتی خود را ههی کری رود و لحظه لحظه چهره یکشد، راه م
 زمان با ،ی حسی بی هاه و درکوچه پس کوچندی نشی م دل مانیدر خانه ! اندینما

 سأزد، تاب ی و تار مرهی مان را تیای کند و دنی مشی خود وجودمان را رزیچنگال ت
 ی سر میستی ما آواز نی ستأند و چون بو م شوم هر شببر بام هستیو توانمان را م

وادث بر  حی و دهشت زای طوالنی در شب های زندگهی کریدهد و پرده ازچهره 
  . داردیم
  

 و هر ساعت اش یماه عذاب أورکه هر لحظه برإبش چون سال  9 یطی شرانی چندر 
 آن که بزرگ شوم، یجا«:  گفتیهموارد به ماه سلطان م.  گذشتی میمانند قون

 آن یروی ماند، تنها به نی دردها باقمی نشد و دندان هادی سپمیتگر موها...  شدمریپ
 ی نجات موجودقی فر،ی طوفانیایدر نی پس در انی از ادی دانستم بایبود که م

 زندگ نشسته است و من ی و أرام در انتظار تجربه دهیباشم که در بطن ام ماوا گز
 ی رهنمون می بزرگیای را به دنی هستم که مسافر کوچکی زورق شکسته اقرانیقا

 یم باک امان گرداب حوادث گرفتاری باورم که اگر در تالطم بنیبر ا.... شود
 دی باد،ی جهان بگشا نی بر ادهی راکه در پناه من مصمم است تا دیوجود اما مست،ین

  »... برسانمیبه آرامش
  

 مسافر کوچک یبای زی نقاب از چهره ی تنها چند ماه به زندگ،یطی شرانی چندر 
 ی زندگی پا به عرصه ی و دختردی آغازگردی او، بازرتیاش برداشت و در کمال ح

  ...ه الهه نام گرفتاو نهاد ک
  

 ی تفاوتی تاجماه بی خبر حاملگدنی آقا همان اندازه که در رابطه با شنیحاج
 و دی خبر دختر بودن نوزاد تاجماه ابروها را در هم کشدنینشان داده بود، با شن

 کی هفته هم تنهاکیبعد از . أمدیتا شب ششم بچه هم به سراغ شان ن. ناراحت شد
  . مادر آوردی هم برایاد و گردنبد نوزیجفت گوشواره برا
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 پدر ی است که از سوی بردگی حلقه نیتاجماه احساس کرد گوشواره در واقع اول
 ی برایگری و گردنبند را هم طوق دزدی شود تا به گوش آوی ملیبر نوزاد تحم

البته نه آن که از . ختی به گردن آودی بای که مدی دی اسارت خودش ممیتحک
 یاگر حاج.  رنج بوددر آن افتی دریل نشود، بلکه از نحوه  خوشحاهیگرفتن هد

 اش آمده دنی به دزی نگاه محبت آمکی بار هم شده با کی یقبل از تولد بچه، حت
  ... باارزش تر بود، امای اهی از هر هدشیبرا. بود

  
 آقا جمع شدند، ی حاجی تر افراد خانواده هاشی برپا شد و بی هر حال مراسمبه

  . دادندی اهی گفتند و هدیزیند و هر کدام چآمدند و رفت
  

 شی درون خوی شب ها که در دل ظلمت و در خلوت خانه و خروش غوغااری بسچه
 خواست ینم.  باشدی دختر معمولکی و آرزو کرد او ستی طفل گرنیتا صبح بر بال

 و مثل او بزرگ شود که بعد محکوم به تحمل سرنوشت و شدیاندیمانند خودش ب
 گذشت یهر چه م. شد در ساختن اش نداشته بای نقشچی گردد که او هی اندهیآ

او هم به .  گرفتی تر قوت مشی مبهم در او بی اندهیاحساس تاسف و وحشت از آ
  . کردی تر محبت مشیطفل ب

  
 ی کرد در زندگیهرگز گمان نم...  که چقدر به او وابسته شدهدی فهمی از مدتبعد
 کرد به خود مسلط شده ی می سعیلیخ.  شودی کسی حد دل بسته و وابسته نیتابد

 به خاطر کودک اش دی تنها نبود، باگریحاال د. ردی را آن گونه که هست بپذطیو شرا
 کوچک و ی به بچه هانی همی کند، براار تر با آن ها ارتباط برقرشیهم که شده ب

قت به هر و.  خود باز کردی برایی در دل آن ها جای شد و به زودکینوه ها نزد
 که او را ی خواباند و در حالی مشی پاهای رفت، الهه را روی هووها میخانه ها

 ی قصه مشانی نشستند و او برای جنباند، بچه ها هم ساکت دورش حلقه زده و میم
  ... مهربان ورزنی شاهزاده و دختر گدا، پ،ی و پروی دازگفت؛ 

  
 ی قشنگ و دوست داشتنیا قصه هشهیهم. گری دی اتی و حکای هر بار قصه اخالصه

 ی ساخته و پرداخته ای در کتاب ها خوانده بود ای گرفته و ادی از مادرش ایکه 
 ی حماسنیری شی از همان داستان ها،یخی تاری هم قصه هایخودش بود، گاه

 و نی پرطنی با صدامی قدیا از زمان هی مختلفی های الالئ،ی اسطوره اای یرانیا
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 یگاه.  رفتندی کرد و آن ها کم کم به خواب میزمزمه م بچه ها یمهربان خود برا
 خواند و بچه ها لذت ی کرد، از گلستان و بوستان می می خواند و معنی میشعر

 سرد زمستان، ی آمد، مخصوصاً شب های مشی که پیبچه ها در هر فرصت.  بردندیم
کت و همه سا.  شدندی جوان شان جمع ماری مهربان و بسبزرگ دور مادری کرسیپا

 ی و با صداقت چشم به دهان او میمیآرام و حرف شنو، همه خوب و مهربان، صم
 تی کرد و با هر شخصی مفیاو قصه ها را چنان با آب و تاب و جذاب تعر. دوختند

 ها بچه داد که ی مشی خاص به چهره و لب و دهان و لحن صدایداستان اش حالت
 هی، همان جا که نشسته بودند تک صدای شدند تا کم کم، آرام و بیسراپا گوش م

 پاک و یی آن ها فرشته های همه دند،ی خوابی میوقت.  رفتندیداده و به خواب م
 و مهربان که او ی خود او، همه دوست داشتنی مثل الهه ییمعصوم بودند، الهه ها

 را نی که آن ها هم به او عالقه مندند ات دانسی آن ها را دوست داشت ومیهمه 
 کردند که مادرشان نفهمد، وگرنه ی مدی تاکشهیاو گفته بودند، اما همبارها به 

 گشوده شده و به شهر شی بود که به رویمحبت آن ها دروازه ا.  کندی مشانیدعوا
 ی چهیچطور من آن در... ایخدا« : زدی مبیبا تعجب به خود نه. دی رسیصداقت م

 همه مدت نتوانسته نی اما اافتم،ی ی اتاق خود به راحتی پستوی را در تاقچه وچکک
  »...نمی را در وجود بچه ها ببییبای زنی به ایبودم دروازه 

  
 ای بتول ی او و بچه ها گذشت، هر وقت به خانه ی که از دوستی از مدت کمبعد

 به ای رد ی کشمش می نخودچای بچه ها گندم، شاهدانه ی رفت برایاقدس م
 داد ی میدمشکیو نقل ب) نج بو دادهبر( گذر سفارش برنجک ری زی از بقالیسورچ
بچه . ختی ری شان مک کوچبی در جای در دامن لباس شان ی هر کدام مشتیو برا

 هم یگاه.  رفتندی تشکر کرده م،ی و بزرگ ترها با لخندی کوچک تر به بوسه ایها
 آورد که بچه ها با شوق و ذوق ی خشک مری بند انجکی ای یچی آب نبات قشانیبرا

  . گرفتندی ها را می و خوراکدندی دوی مبه طرف اش
  

 شده بود، لی تبدی تفاوتیاحساس تنفر او به ب.  تر شدمی کم رفتار اقدس هم مالکم
اما .  استعتی قانون طبنی توانست او را دوست داشته باشد و ای نمچوقتی هرایز

  ا پدرسختهنمیننه جان ا« : بود گفتنی بدبزیبتول که نسبت به همه کس و همه چ
 نی زمی را روشی پاکی که ی در حالعدب» !ی کاریکوجا... شهیابدجنس... شهیباز

 گذاشته بود که نی زمی روی را طورگرشی دیبه حالت چهار زانو خم کرده و کف پا
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 را بغل کرده و شی اش قرار گرفته بود، با دستان زانودهی خمکلی هی روشیزانو
 رهی و نگاه اش به دوردست ها خسرش را به چپ و راست با حالت تاسف تکان داد

  .دی منظور او را نفهمساقد. ماند
  

... داسی که آن سرش نا پهیا) ای حیب(  لکاته ی دختره یا« : گفتی از مدتبعد
 عذابمان ی جوری خواد ایم) مینگذاشت ( میشتی ی چند سال محلش نی ادیچون د

 همه وقت خرج یود ا خیب... اما کور خوانده...  آقا ر برگردانهیبده و نظر حاج
 که بشم داد و تو ی طلسمی دفه ای اسهی دعانویا... دعا و طلسم و سرکتاب نکردم

 ده و ردخور نداره ی حکماً جواب مهی تا چل روز د،ی قبرستان چال کردانی میبرد
 و طالق یی از جداهی خانه برود، کنانی از ادیاو با(  بره دیبای میا... اقدس جان

م حال و ...  که بچش نمانهارمی سرش مییبال... سیتن ما ن ی، ا وصله .)است
پس .) منظور وارث است(  حلواخور ی تر از اشی حاج آقا بارمحوصله ند

  »!...بندازه
  

 آن ها عادت کرده ضی ضد و نقی بگو مگوها به رفتارهانی خبر از ای که بتاجماه
 اعتنا به یرده و ب جدا کشانیبود، حساب بچه ها را از خانواده ها و بزرگ ترها

رفتار بتول و اقدس در ظاهر با هم بهتر .  کردی آن ها به بچه ها محبت میحرف ها
 یآن ها گاه که مسئله .  کرده بوددت عااتی خلقنی بود، اما او به اشهیاز هم

 ی شدند که هر کس ان ها را نمی میمی آمد، با هم چنان صمی مشی پیمشترک
 طبق ی زندگی مادر و دخترند، اما وقتایهرند  کرد با هم خوایشناخت گمان م

 زبان ها و پشت چشم نازک شی رفت، رفتار و گفتار و نی مشی پیشگیروال هم
  . بودیدنی آن ها دیکردن ها

  
 تاجماه با طرح یشمی ابری چهی گذشت که بافت قالی از تولد الهه می سالدو

 ی که آن را میسان کی هی آقا و بقی حاجیبرا. دی رسانی خودش به پایابتکار
...  لچک و ترنج، افشان ولی اصی با نقش های قالدنی و چشم شان عادت به ددندید

« : گفتندی کردند و می نگاه منداشت اصالً جالب نبود و همه با تعجب و تاسف به آ
 ی کسیوقت) چرا(  دانم پ چا یمیم ن...  شدی که صرف ای او همه وقت و پولفیح
  »! داره؟ی خدا واجب کرده ادعا کنه هنر دانه، مگهیمی نهیزیچ
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 یحاج.  فرق داردگرانی بافتن اش هم با دی قالی بود که او حتنی شان از اتعجب
 مگه یخب بلد نبود!...  شد هنر؟نمیا« :: به آن نگاه کرد و گفتی تفاوتیآقا هم با ب

  »!مجبورت کرده بودن
  

 طرح مکتب خانه را ی چهی شده و قالی آن قدرگفتند و گفتند که او عصبانخالصه
 بود دهی خری آقا به تازگی بنه جقه که حاجی گل برجسته ی تابلوکیجمع کرد و 

 جرات یحت. ختی آوواری آن نصب کرد و آن را به اتاق خودش برد و به دیبه جا
  . بوده استخودش از چهی قالی که طرح و نقشه دی بگوینکرد به کس

  
 دوم او ی آمد اما نه زمان باردارای پسر تاجماه هم به دننی ساله شد اول4 الهه یوقت

 داشت و نه تولد پسر توانست احساس یری آقا با تاجماه تاثیدر رفتار و کردار حاج
 توجه به آنچه در اطرافشان ی تاجماه بی همه بچه هانیبا ا.زدی او را برانگیپدرانه 

 آقا ی حاجگری دی بچه ها هم بالی گرچه از همان اواشدندی کم کم بزرگ مگذشتیم
  .فرق داشتند

  
تاجماه . آغاز شدی زمستانلی وسای اواخر تابستان کارها و مراسم آماده سازاز

 بود و دوست داشت شخصا در کارها مشارکت داشته باشد در بندیچون به رسوم پا
خانمها بساط .پرداختی او به کار می و ماه سلطان هم همپاکردی مراسم شرکت منیا

 اما ماه سلطان و نشستندی مخت تی و تنقالت را آماده کرده و روانیقل و یچا
 و لذت کردندی کار مشدندی کار به خانه آورده می که برای کسانیتاجماه پابه پا

در اواخر تابستان که فصل برداشت انگور تمام (مراسم بند کردن انگورها.بردندیم
 ی و با دعاشدندیدور هم جمع م آوردند و همه ی انگورها را به خانه میهمه .شدیم
 از انگورها به کشمش ی بعضدندیکشی به بند می خالی آنها را در اتاقهاوات و صلریخ

در .)دیگردی انواع آن به عنوان انگور زمستانه مصرف مگری از دی و بعضشدی ملیتبد
 بود ادی زی تاجماه اتاق خالی و چون در خانه شدی بود انجام می که خالییاتاقها

 خالل ازی مختلف بادمجان و پی هایخشک کردن سبز.شدیورها به آنجا منتقل مانگ
 حلقه شده ی داغ درست کردن و آماده گذاشتن خشک کردن گوجه فرنگازیشده پ

 مختلف پختن رب انار ی ها و مرباهای سرکه و ترشموی غوره و آبغوره آب لهیته
 بوداده برنجک یانه ها گندم و شاهدی نخود چی هی تهیغوره نارنج و گوجه فرنگ

 تا در شدیشسته و خشک م( و هندوانهی خربزه طالبی هاخمه تیکنجد جمع آور
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 ی و پاک کردن و آماده کردن غالت و بنشن و آذوقه هیته)زمستان بوداده شود
 که شیتا دو سال پ... آقا و ماه سلطانی حاجی خانواده هایزمستان همه 

درست کردن لواشک و کشک و قره .فوظ بودبدرالملوک هم زنده بود سهم او هم مح
 آرد و آرد برنج ی پر کردن کندوهایسی هلو و زردآلو و آلوچه قی برگه هاقروت

 به حالت ی سفالیکه بعد از آماده شدن در کوزه ها( بلغور و گوشت قورمهی هیته
 زمستان و سرما که ی تا در فصلهاشدی شده و در آن محکم بسته مختهیفشرده ر

 که یگوشت(یخنی) شودستفادهه گوشت تازه چندان مقدور نبود از آن ا بیدسترس
 و به صورت عصاره شودی فلفل پخته می و نمک و کمازی و تنها با پهیبدون ادو

بعد هم نوبت کله پاچه و دل و جگر گوسفندان ) استذی لذاریآبگوشت بوده و بس
  .کردندی مهی تهیگری دی که با آنها هم غذادیرسیم
  
 و زی آنکه همه تمی برای بود که تاجماه از اولزی تابستان دو چیکارها گری داز

 ساده ی مختلف بود که به روشاتی عرقی هی آمد و آن تهی خوشش مشدندیخوشبو م
 بزرگ را یگهای اجاق ها روشن شده و درانیروز عرق گ.شدی مهیاما پرزحمت ته

 یری عرق گی برا کهییلها گای ها ی اجاقها گذارده داخل آن را از سبزیرو
 پهن و نسبتا کوتاه ی کاسه کی ها ی سبزی و روختندیری آب می با مقدارخواستندیم

 آن قرار ی را وارونه روگی و در دزدی در آن برگی تا بخار ددادندی قرار میخال
 ی آن را خالشدی در داغ میهر وقت اب رو.ختندیریداده و داخل دوش آب سرد م

تا .کردندی می و عرق داخل کاسه را مرتب خالتندخیری مردکرده و مجددا آب س
 ادامه داشت و در آخر آب نکاری ادادی میری عرق گی اجازه گی آب داخل دیوقت
 مراسم آب ی و خوشبو هم بود براشدی برداشته مگی از در دبی ترتنی که به ایداغ

ها  که مردر و قبل از ظهشدی آزاد استفاده می و استحمام در خانه و در هوایتن
 نی و کودکان در گرم تررهای و بعد پکردندینبودند اول خانمها به نوبت حمام م

ساعت روز بعد از نهار هم نوبت مردان خانواده بود که همه در کنار حوض وسط 
 شهی شینوع( ها و قرابه هاشهی شده در شهی تهیتا عصر هم عرقها.زدندی مفی لاطیح
 از آن استفاده عاتی ماگری و دتای عرقیر نگهدای شکم فراخ بزرگ که برای
  .شدی و سهم هر خانه مشخص مشدی میجمع آور)شدیم
  

 شی که داشتند در آن روزها ماه سلطان با وجود سن و سال باالیگری کار مهم داما
 سوخت ی هی زغال و تهی شست و شوشدی با اصرار خودش دست به کار مشهیهم
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 روزها خانمها نیدر ا.کردیست م خاکه ذغال را خودش دریگلوله ها. بودیزمستان
 نیگرچه تاجماه از ا.کردندی من پهنی شاه نشی پهلووانیو بچه ها بساطشان را در ا

 نشان تی حساسی سوخت زمستانیاما چون ماه سلطان رو. آمدیکار خوشش نم
 ایاگه ذغال خوب شسته نشه :گفتی و مکردی و خودش بر انجام آن نظارت مدادیم

 و با جان ارهی و سردرد مشهی سوز ممی داشته باشن سوخت نیخاکه ذغاال ناخالص
 هی خودش موقع تهشهی هم با وجود سن و سالش همنی همیبرا....کنهی میآدم باز

 کردندی میبعد از آنکه ذغالها را خال.شدی و مشغول کار مزدی را باال منهای آن آستی
 و بستندیا باال زده م ارخالقها رنی او و تاجماه آستکردیو گرد و خاک آن فروکش م

 و مثل تل از بافتندی را مشانیموها.گذاشتندی دامن آن را داخل شلوارشان منییپا
 و همراه عروس ها و دخترها و بستندی به سرشان می سرشان بسته و با دستمالیباال

 بزرگ ی آهنیطشتها.کردندی آمدند شروع به کار می می کار کمکی که برایکسان
 بلند ی و هنوز آفتاب نزده تپه هادندیچی ماطیر حوض وسط ح دویادیو لبه دار ز

 در انتظار دستان زحمت اهی و آرام و روسگرفتندی مرار قاطی طرف حکیذغال در 
  . سازندای مهم مهی افهی وظی تا آنها را برابردندی به سر میکش

  
  رفتنرونی اهل خانه مرحم بود تا قبل از بی عمه ماه که به همه ای سلطان ماه

 یتاجماه و عروس ها دور و بر م.  کردی رفته و کار را شروع ماطیمردها به ح
... ی علای": گفتی مگرانیماه سلطان رو به تاجماه و د.  رفتندی تا مردها مدندیپلک

تا .  کردندی گفتند و شروع می میخداقوت گریکدی و آنها به "... دخترانیزود باش
 ی سردی شد، چون آن شهر آب و هوایم خروار زغال شسته و آماده نیعصر چند

  . چند ماه سوخت الزم داشتندانهیداشت و سال
  

 کردند به ی شد، تاجماه وماه سلطان شروع می از زغال ها که شسته میمقدار
 بزرگ ی قلقلی کوفته کی یگلوله ها هر کدام به اندازه . درست کردن گلوله زغال

 گری و به طرف ددهی چیرا در طشت گرفتند، آنها ی خودشان را می کمیوقت. بود
 خشک شدن انها مراقب ا و تدندی چی منی زمی مطبخ برده و روکی نزداط،یح

 با گلوله ها را دوست یبودند که از دست گربه ها در امان بماند، چون گربه ها باز
 ماه سلطان از مش مراد شترشانی بتی امنیبرا.  کردندیداشتند و آنها را خرد م

 اندازه کی اهی سیتوپ ها.  بخوابد و مراقب باشداطیچند شب در ح خواست آن یم
 ی شدند و می سپردند و سفت و محکم می می گرم تاستانتاب تن به آفاطیدر ح
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 بخش ی گرمی سرد و خشن زمستانیرفتند تا در آتش منقل گل انداخته و در هوا
  . ادم ها باشندیزندگ

  
 و اهیه زغال ها را شسته بودند س کی کسانی همه ی شد، سراپای که تمام مکار

 ی اقدس از همه بامزه تر می شده اهی سیچهره .  شدی مروزی فیدرست مثل حاج
 وسمه ی کرد و ابروهای میی آن خودنمایدیبا آن چشمان درشت و گرد که سف. شد
 کرد؛ ی نگاه اش مزیسخرآم تمیبتول با حالت.  کردی محو می اش را تا حددهیکش

 در گوشه و زی به عنوان کنی بود که در زمان کودکیاهانی سهیبه نظرش چقدر شب
 نی بود که خودش هرگز به الی دلنی به همدیشا. دی دی مابانیکنار و کوچه و خ

  . از او توقع نداشتی شده بود و کسری پگری زد، حاال هم که دیکارها دست نم
  

 اما هنوز هم د،یای از مسائل کنار بیلی سالها توانسته بود با خنی ای در طتاجماه
 ی او را به محکمه یبخش.  شودی ممی تقسمهی کرد به دو نی وقت ها احساس مشتریب

 امکانات ی که همه دی دی آقا را می که در آن حاجی کشاند، محکمه ایوجدانش م
 درست کرده ی کاری آنقدر مشغله خودش ی کند و برای مهی تهشانی را برایزندگ

 ی و خود را هم در حصارهادهیده و به اسارت شان کشکه از صبح تا شب گرفتار ش
 به دی که به شکار عادت داشت، شای کرده، مردی زندانشانیسفت و سخت باورها

 را با ی زندگیی بود چنان بود که گودهی که از بس در دباغخانه پوست دلی دلنیا
 را  مفهومکی آقا زن و شکار ی حاجی دانست که برایاو م. دی سنجی مشیپوست ها

 ی مثل او را داشتند، اما برای داشتن شوهری از زن ها آرزویلی خدیشا. دارند
 ی کمانشی نبود چون او دوست داشت مردش به خاطر خانواده و اطرافنیتاجماه چن

 ی پسرهای همه و خودش یاو برا.  بدهدتیهم به سر و وضع و لباس خودش اهم
 زنها به ی برای کرد، ولی مهی دست لباس تهکی یبزرگ و کوچک خانواده سال

 ها از یلی خی که برابای رنگارنگ و زی سه چهار دست، لباس های مختلف سالنیعناو
 دندی پوشی دوختند و می و شعف می آل بود و آنها با شاددهیجمله بتول و اقدس ا

 مذکرها به او ی قانون تک لباسنی تاجماه به اعتراض بردند و در مقابل ایو لذت م
 خره که ینم...  های داریتو هم چه حوصله ا": گفتندی و مدندی خندیم

به ما چه مربوط که ...  دانهیخودش م... پوشه نپوشهیمی پوشه بپوشه، نیم...نخره
 کردم بان همه َم حرص خوردم و اعصاب خرا!... ف؟ی کثای گرده یم) زیتم (سیتم

 خوام نپوشه صد سال ی مگهیحاال د!...  به پاش هشتم چه کار کرد؟مهیو جوان
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 حرَم سرا، خودش بره ادی باد نونش بی گن مرد می گفتن و ممیاز قد!... ایس
 خودش است که مطابق ندی خوشای براشتری اما تاجماه معتقد بود که او ب".کارمسرا

 مختلف ی خانم ها به بهانه های اش براقه مورد عالی با رنگ های اش حتقهیسل
 بپوشد، ی حق نداشت لباس آبی کند؛ مثال کسی مهیاس ته سه چهار دست لبیسال

 قرمز هم رنگ جالدها "!دی شی رنگ مث سالخ ها میبا ا": گفتی اقا میچون حاج
 کرد و خالصه از همه ی طرف را کاس مدی رنگ آب دهن مرده بود و سفیبود، صورت

 ی فرد مسن و اگررترهای پی جوانترها و دو سه رنگ برای رنگ ها دو سه رنگ برای
 قباحت داشت و جوانترها هم حق شی جلف شده، براد،ی پوشی میرنگ شادتر

که آن ( گرفتندی می اگر کچلیدخترها و زن ها حت.  را نداشتندرهی رنگ تدنیپوش
اما .  را نداشتندشانیاحق کوتاه کردن موه)  بودادی زیلی خیماری بنیروزها هم ا

 ی رنگیارچه فروش را با چند طاقه پارچه ها آن لباس ها او پهی تهیهر چه بود، برا
 فرستاد و هر بار هم رنگ لباس مسن ترها از دو رنگ به قول خودشان یبه خانه م

بعد .  رفتی جوانترها فراتر نمی تر و دو رنگ شادتر هم برارهیتر و ت"چرک تاب"
  . شدی و دخترش سپرده ماطی خنبی زی بی بههم پارچه ها ب

  
 را در دو طانی توانستند دو رنگ قی آنها بود که فقط منیی از دوخت نوبت تزپس

 با کی شد و هر ی برپا می موقع ولوله انیدر ا.  انتخاب کنندینوع ساده و دالبر
 و اصرار داشتند نظر خود را اعمال دندی دوی مگرانی حرف دانی مادیداد و فر

و نوار زرد،  قرمز طانی قیکی د؛ بویی خاست که تماشای برمییسر و صدا. کنند
 با سر و صدا و کی و خالصه هر ی و نقره ایی طالی سوم،ی و مشکی نقره ایگرید

 کرده، نظر ی نه نفی را با گفتن کلمه هی نظرات بقدن،ی دویگری حرف دانیدر م
 موقع ماه سلطان و تاجماه در نیدر ا.  کردی اعالم می بلندتریخود را با صدا

 شیب.  کردندی زدند و آنها را تماشا می پک مانی نشستند و به قلیم وانی ایگوشه 
 و نظر ی با راانی گرفت و در پای بتول و اقدس باال مانیتر وقت ها جر و بحث م

 شد و ی مراعات می که تا حدودی و تنها تنوعافتی ی مصلهیقاطع بتول، موضوع ف
و  آنها بود ی دوزولک و نوار و پطانی شده بود در رنگ قی تکراراریآن هم بس

  . دوختندی ها می که بر فرق روسری در گل و بته ایریی تغانایاح
  

 زده و بعد از دوختن لباس یزی دانست، گری میاطی گاه تاجماه که خود خکه
 نی مدل آستای کرد ی شلوار را تنگ تر می داد، مثال پاچه ی در آنها میراتییتغ
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 ی کرد و تنوعی می اش را گلدوزقهی از جلی قسمتای کرد یارخالق اش را عوض م
 و هر دی پسندی خانم ها به آن شکل را نمدنیاو سبک لباس پوش.  اوردیبه وجود م

 ی مهی هدازمندی از آنها را به افراد نی شده، تعدادادی زشی لباس هادی دیوقت م
 که یی مجبور بود از لباس هاگرانی دی آقا و متلک های از ترس حاجیکرد، ول

 را شی وقت ها لباس هاشتریماه سلطان هم ب. ده ببخشد شدهیحداقل چند مرتبه پوش
  . کردی بضاعت کمک میبه نوعروسان ب

  
 شد؛ لباس را ی مراسم حاضر منی که بدرالملوک زنده بود، به ندرت در ای زمانتا
 حق را نی آقا ایتاجماه دوست داشت حاج. بردی مشی آقا برای دوختند و حاجیم

 و او نندیها هم او را در لباس نو و تنوع رنگ بب شد که آنی زنانش قائل میهم برا
 به حرمت زن و فرزندانش هم اقل بدهد و حدتیهم به سر و وضع ولباسش اهم

 د،ی در آیشگی تفاوت و همی ظاهر بنی رنگ و اکی و کنواختی قالب نیشده، از ا
 که مردان از زمان ی سالها با وجودنی ای همه ی آمد در طی مادشیچون تا 

 خودش هنوز لباده و شلوار سرمه دند،ی پوشی می سرداری شاه لباس هانیدناصرال
در .  بستی به کمر می گذاشت و شال سبزی به سر می مرغتخم کاله د،ی پوشی میا

 بعد ی مدتی و حتدی پوشی می بلند و گشاد سرمه ای لباده پالتویزمستان ها هم رو
 و دندی پوشی کت و شلوار م آمد و فرم لباس عوض شد و مردانیهم که کاله پهلو

 ی را نمدی که لباس سبک جدی کسانی براابانی در کوچه و خهیماموران نظم
  .دی پوشی کردند، او با اصرار همان لباس خودش را می مجادی مزاحمت ادندیپوش

  
.  آزردی و حساس تاجماه را به شدت مفی روح لطی رنگ وتکرارکی جلد نیا

 یگری هم او را در لباس دای در خواب و رویت توانست حی کرد نمی میهرچه سع
 خود و خانه ی کارها و مسائل مربوط به امور سه خانه نکهیاو عالوه بر ا. دیتصور نما

 و معتمد بازار و شهر دی سفشیر ل،ی کرد، بزرگ فامی خواهرانش را اداره میها
  . به مستمندان و مشکالت آنها را هم شخصا به عهده داشتیدگیبود و رس

  
 تلوتلو و زان،ی افتان و خاده،ی پی هنوز در تابستان ها و زمستان ها با پارمردیپ

 سوز انی و درشت ثواب مزی ری دانه هاافتنی ی خوران قبرستان ها را در پیسکندر
 فانوس یی روشنای شان در سوسوی سرد و سخت شهر کوهستانی اخبندانیو سرما و 

 نی ای فانوس هم در طیی اما گود،یدر نوی گرفت در می که به دست می جانمهین
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 خسته ی و تکرارکنواختی کار نی کرده بود، از ای همراهرمردیهمه سال که با پ
 کرد که اگر چه کمک کردن اخالق ی تعجب منی هم مثل تاجماه از ادیشده بود؛ شا

 ی انسان ها را خشنود می است که خداوند و همه ی الهی دهی و پسندکی ناریبس
  رود؟ی روز به آنجا نمی گرم و روشنی او در هواارکند،اما چ

  
 متی و صمی او را با گرمرفتی مشانی و به خانه هاشناختندی که او را مآنها

 شب به آنجا برود؟تاجاه دلش به حال او مهی ندی پس چرا حتما بارفتندیپذیم
 قابل ترحم بود شی های آقا با تمام استبداد و بدخلقی و بنظرش حاجسوختیم

 دستانش ری و زانیطراف ای برای نفوذرقابلی محکم و غی همانطور که حصارهاچون
 خودش هم ی برای کشانده بود و زندگیی و بندهادیبنا کرده بود خودش را هم به ق

  .سخت کرده بود
  
 در رنگ و جنس یریی در فصول گرم سال تغی صورت حاضر نبود حتچی به هرمردیپ

 در لباس و رنگ آن ارزش و ریی تغی اندککردیلباسش به وجود آورد و گمان م
 یا... گفتن ی گفتن زنی مردگفتیم.کندی و او را جلف و سبک مبردیاحترامش را م

 هم به زن یریدخالت در کار مرد و قدگ...امدهی به مرد نای بازیجور قتر
 نی هم در ایبه قدر.ادی خاک در بزننی دس که به پشتش مدیمرد با...امدهین

 تا آنها ی پسرش را هم از کودکی فرزندان و نوه هایشت که تمامموضوع تعصب دا
 دنی نوع لباس پوشنی اتی خودشان عروس و داماد داشتند ملزم به رعاگریکه د

  .کردیم
  
 تر از نیی پله پاکی آن منطقه ی دکانهاشتری بود مثل بیکی تارمهی دکان نرگذریز

 شکل یلی مستطیره ها چهارلت و پنجی چوبکریسطح کوچه بود بود با در و پ
 هی بود با چند چهارپای بلندتر از کرسی نسبتا دراز که کمزیکوچک که در آن دو م

 کی رنگ اهی سی آهنیچیق.زدیم آن لق ی هاهی قرار داشت که پای چوبی کهنه ی
 ی مختلف در دو قوطی نخ به رنگهای سوزن و مقداریمتر رنگ رو رفته تعداد

 نسبتا گرد با کناره یگری دودکش دار بود و دیکی  کهی ذغالیجداگانه با دو اتو
 سرخ و ی اتو ذغالهای از پهلوشدی که داشت می مشبک که بخاطر فرم خاصیها

 کرد که در ی میی کهنه خودنمای دو صندوق چوبواریدکنار . دی آن را دنیآتش
 ی لباس هایگری قرار داشت و در دانی مشتری شده دهی بری پارچه هایداخل اول
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 بودند که دهی کوبواری لباس هم به دزیچند چنگک آو.  شدی مدهیه شده چدوخت
  .ختندی آوی دوخته و بعضاً دوخته را بدان ممی نیلباس ها

  
 ی مادشی ی آقا از وقتی که حاجیاطی بود؛ خ1نی کل حسیاطی جا دکان خنیا

 دوخت لباس به آنجا ی اش در کنار پدر برای زندگی سال هانیآمد از همان اول
 "وردست" آقا ی بود و به قول حاجی پسر جواننیآن زمان ها کل حس.  رفتیم

 با کل یاطی خچی هکار دوخت و معتقد بود در شهر ی را مشانیپدرش بود و لباس ها
 ی گذشته، چشممان به چشمش منایاز ا«:  گفتی منیهمچن.  کندی نمی برابرنیحس
  »! بدوزه؟یَگه اُ ندوزه ، پ ک و لباسامانه امیما با هم نان و نمک خورد... افته

  
 آقا به اتفاق دو پسر بزرگ بتول که همه جا پدر را ی زمستان حاجمهی سال از نهر

 ای با او باشد ی خواست کسی که خودش نمیی از زمان هاریغ( کردند ی میهمراه
 رفتند و ی ماطی خنیبه دکان کل حس)  پشت قبرستان برودی خواست به خانه هایم

 لباس "قواره کردن" قول خودش به ای لباس یس ها با گرفتن اندازه هادوخت لبا
 ی هاجهی پسران و نوه ها و نتریبعد هم نوبت سا.  شدی آقا و پسران شروع میحاج

 دوخت ی برای رفتند تا او فرصت کافی منی نزد کل حسبی به ترتدیپسر بود که با
  .لباس ها داشته باشد

  
.  سال آن هاستکی ی رهی دست لباس جکی نی دانستند که ای آن ها می همه

.  کردی فقط آن را رفو ماطی شد، خی از لباس پاره میی اگر در طول سال جایحت
 نی بود که هر سال توسط مادرها بی کهنه بزرگ تر ها هم موهبتیبه عالوه لباس ها
 بچه ها و ی را برالباس عادت داشت نیالبته کل حس.  شدیفرزندان مبادله م

 رینان بزرگ تر از اندازه الزم بدوزد تا اگر در طول سال ناگهان رشد غنوجوا
 ی اغلب هر کس دوسالنی همی داشتند، لباس به تن شان کوچک نشود، برایمتعارف

  . کردیاز لباس اش استفاده م
  

 مزتب است و زی آن که مطمئن شود همه چی آقا برای سال نو، حاجلی از تحوقبل
 پوش فرمیونی نشست و ی مینوار است، در اتاق پنجدرسر و لباس همه خوب و نو

 آقا ی همه گوش به فرمان نزد حاجده،ی رنگ، لباس ها را پوشکی شکل و کی یها
 ماند که ی میخانه به پادگان.  گشتندی برمشانی اتی رفتند و بعد از اظهار رضایم
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 متفاوت ی هاکلی و جوان با قد و هریدر آن سربازان کوچک و بزرگ، زن و مرد، پ
  .در رفت و آمد بودند

  
 کرد و ی دختر بود که از بتول سؤال می نوبت خانم ها و دخترها و نوه هابعد

 و مرتب هستند و بعد از آن سر به دهی نو پوشی شد که همه لباس هایمطمئن م
 هفت ی سفره دنی چی آورد و اجازه یآسمان بلند کرده و شکر خدا را به جا م

  . دادی منیس
  

 دست لباس کی شلوار و تهی دست شلکی لباس خانم ها دو دست بود،  سالهر
 یدخترها.  بودی شلوار کافتهی دخترها و دختربچه ها همان شلی برای ول،یمجلس

 ی بزرگ تر هم استفاده می بچه هایکوچک تر هم عالوه بر لباس نو، از لباس ها
  .کردند

  
 آقا ی مانده حاجدیماه به ع کیاز .  گذشتی از ازدواج تاجماه مشی سال پشانزده

 نه و به ای رفته اند نی پسرها نزد کل حسی بود همه دهیمطابق معمول چندبار پرس
 افراد خانواده، از دختر و یهمه . سفارش تاجماه، خانم ها جواب مثبت داده بودند

 یاطی و از خدنی سبک پوشنی سلطان از اماه بتول و اقدس و یپسر و مرد و زن، حت
 بپوشند که یجوان ها دوست داشتند سردار.  بودندی به شدت ناراضنیس کل حیها

 دانستند حاال که مد ی و نمدندی پوشی می مدل قاجاری لباس هادیمد بود، اما با
 از افراد که ی آقا هنوز هم مثل بعضی همه عوض شده بود، چرا حاجیلباس ها

  . پسنددی را میمی قدی داشتند، همان مدل هامی لباس سبک قددنی پوشبهاصرار 
  

 یدر گذشته به کفش چرم(ی مشکی کفش شبروی دوست داشتند به جاجوانها
 انیکه از مشتر(شدی مدی خری کفاشکی از شهی که همی دوزیسفارش)گفتندیم

 در کارش ی و نوآورریی تغچی هنی چرم و پوست بود و مثل کل حسیمیقد
 در ای بود بپوشند  که آن روزها مردی و مشکدی دو رنگ سفیکفش چرم)نداشت

 یمخصوصی هاوهیگ(ی آباده ای هاوهی کفش از گی که هوا گرم بود به جاتابستانها
 آقا همه ی حاجیول.استفاده کنند)شدی دوخته مرازی شیکیکه در شهر آباده در نزد

 و دندیدی را مدی جدیخانمها هم لباسها.دانستی و کسر شان میزی آنها را آبروری
تاجماه و ماه سلطان دو سه .بزند ی جرات نداشت حرفی آمد اما کسیخوششان م
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 دیاما هر بار با عکس العمل شد. داده بودندشنهادی پمی مستقری و غمتیمرتبه با مال
  . مواجه شده بودندرمردیپ

  
 ی تاجماه به اتفاق ماه سلطان به بازار رفت و پارچه دی در آن سال شب عنکهی اتا

 پسرها و به اندازه ی قهی به سلی و مشکدی سفزی ری با چهارخانه یفی و ظریفاستون
 یی پالتوی برافی لطی مشکلی و فاستونی شلواری برای مشکی و پارچه ی سرداری

 خودش یتاجماه برا. بازار دوختنداخل دیاطی خکیانتخاب کردند و آنها را در 
 از  کهی ارهی دامیدامن گشاد ن( کلوشنیی تا پانهی سری بلند که از زراهنی پکیهم 

 طانی آن با قی که دنباله یری شمشینهایبود با آست) گشادنییباال تنگ است و در پا
 قهی روشن با جلیتونی ساتن سبز زی افتاد از پارچه ی دست به انگشت وسط میاز رو

 ی دوزدی و مرواری گشاد و استر سبز کم رنگ دوخته و آن را گلدوزبای بلند و تقری
 را هم به همان شکل دوخته و یروسر. نمودنی تزئاهی قرمز و سیکرد و با سنگها

 ی های آنها هم با روسری روی دوزلهی و ملدی کار کرد اما طرح مروارشیرو
 و دی مالدآبیسف- سرخابی و کمدی را پوششی لباس هایوقت. فرق داشتیشگیهم

 رهی شد که ماه سلطان چشمانش بر او خبای ،چنان زدی بر چشمانش کشیسرمه ا
 ی به پا کرد و چادر مشکی روسمی جفت جوراب ضخکی چاقچور هم یبه جا.ماند
  یگرد

  
 بود سر کرد و امدهی نشی استفاده از آن پی برای قبل دوخته و فرصتی که مدترا

 راهنی پی و آبی صورتی اطلسی دخترها هم از پارچه یاو برا.روبنده اش را گذارد
  یاو حت.ستفاده کنند دوخته بود تا ای و روسری با جوراب روسنیبلند دورچ

  
 نیا. کرده بودهی از جنس چادر نماز تهدی سفی دختر چهارساله اش هم چادریبرا

 ی بودند و بچه ها را هم شاد و شنگول نشان مبای خوش فرم و زیلیلباس ها خ
  .دندی ترسی هم میلی خیدادند،اما همگ

  
ت و شهامت او  بود ،اما به شجاعیماه سلطان در دلش طوفان. راه افتادندباالخره

 نکهینه ا. را نداردی کارنی دانست که خودش شجاعت چنی گفت و می منیآفر
   سد محکمدی نفر باکی دانست که ی خوب مد،امای ترسیتاجماه نم
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 ی نداشت و فقط بی و منطقلی دلچی را بشکند که هی اهودهی خشک و بتعصبات
ا و آداب و رسوم را  تاجماه سنت هنکهی بود ؛نه اگرانی محض به نظر دییاعتنا

   دانست حاجیم. بودزاری و تعصب هم بیدوست نداشت ،اما از سنت پرست
  

 خواست تا به قول نی همیبرا. نبود یاما چاره ا. کار نخواهد نشستی آرام و بآقا
 دفعه کرده باشد و خود را به خدا سپرد و همه کی ونی دفعه ،شکیخودش مرگ 

  . پوشانددیلباس سبک جد
  

 نوروزها در اتاق نشسته بود و پسرها از کوچک به یوز هم مطابق همه  آن ریحاج
 یوقت. رفتندی انداخت و می می را نگاهشانی آمدند و او سراپایبرزگ نزدش م

   سراغشان را گرفت و آن دو ،ترسان ودی آنها پسران تاجماه را ندنیدر ب
  

 که یه صورت تفاوت نشان دهند بی کردند خود را بی می که سعی حاللرزان،در
 آقا اول یحاج. بود وارد شدند و سالم کردندشی پا پکی پا پس ،کی هی شبشتریب

  هی بزرگ تکی پشتکی نشسته و به نی زمیچهارزانو رو. بود نییسرش پا
  

 خواند و ی انگشتانش نگه داشته و مانی را باز کرده و در میی بود و کتاب دعاداده
اول . داد ی به عقب و جلو حرکت میم ها کیتنه اش را مثل بچه مکتب خانه ا

   اش به آنها نگاه کرد و بعد کم کم سرش را باال آوردنکی عی از باالیلحظه ا
  
 منفجر ی نگاهشان کرد و بعد ناگهان مثل بمبی چند لحظه مات و مبهوت با ناباورو

  : زدادیشد و فر
  

کدام ...!ن؟ی رو از کوجا آوردنایا!...ن؟یدی پوشنی شنایا... المصبیپدرسگا
 تیثی آبرو و حنیخوایم!... رو به شما داده؟ای بازی قرتی ای اجازه یپدرسخده ا
  ...نی مانه به باد بدیآبا و اجداد

  
 جیداغ شده و گ. کنندسی ها سرخ شده و از ترس کم مانده بود خودشان را خبچه

و  و با سرعت برخاست تی با عصبانیحاج. بمانندای دانستند فرار کنند یبودند،نم
   کنان و دوانادی ،داد و فری به شدت عصبانیبدو پشت سرشان با حالت
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 شده بودند و با می زنها و بچه ها پشت در و پنجره ها قایهمه . آمدوانی تا ادوان

 اطی حگریبچه ها هراسان و با سرعت به طرف د. کردندیترس و لرز آنها را نگاه م
   آقایحاج. بود دهیت همه پررنگ از صور. و پشت درختان پناه گرفتند دهیدو
  

 ی داد و حرف های کرد و فحش می مادی داد و فری رنگ به رو نداشت و عصبانهم
 ی رگبار پراکنده به هر طرف پرتاب می و درشت بود که مثل دانه هزی رکیرک
  ی گوشه یدی سفی گرفت و قی سرفه اش مکباری قهیهر چند دق.شد

  
  : گفتیم. چشمانش را گرفته بود یخارج

  
 ی گن حاجینم... گنی میمردم ش!... داده؟ادتانی ی ها را کی پدرسخده بازیا

  !... پوشن؟ی کشه خانواده اش مث مطربا لباس میمی خجالت نیآقا آخر عمر
  

  ..نی بودند رفت و همشی که ماه سلطان و زنها و دو تا از دخترهای به طرف اتاقبعد
  

 هی بچه ها کتک بزند، ماه سلطان و بق برد تا تاجماه را به خاطر سر و وضعورشی که
 خانم ها مانده و از سرش ی پاری که چادر تاجماهه زرندی او را بگی تا جلودندیدو
 بی لباس عجیوقت. دی که به لباس او افتاد، برق از سرش پریچشم حاج.  افتادنییپا

 و یداریگمان کردم حداقل خودت حرمت نگر م... المصب« :  گفتدی او را دبیغر
یآبرومه برد... ای حی بهی چه جور لباسیا... ی پوشیث آدم لباس مم ... م

 ی برمزی طرف به آن طرف خنی شده بود که از ایو آن قدر عصبان» ...ُکُشمت
 ماه سلطان مرتب از برادرش انی منیدر ا. داشت تا دست اش به تاجماه برسد

 کیاو داشتند که  در آرام کردن ی کرد و هر سه نفرشان سعی ماخواهش و تمن
 گم نی برنیپاش... اای... شمینی تانم با اُنا سر سفره بیمین...  شهیمین« :مرتبه گفت

  . را صدا بزنند که آن ها را به خانه شان برساندیو فرستاد تا سورچ» ...نیش
  

.  را ندارندیشگی همی افهی خارج شدن از اتاق متوجه شد که دخترها هم قموقع
چادرا ... اای نیوردار... نمی بنیچادراتانه وردار... نمیبی بنیسیوا«:سرشان داد زد

 انتظار دی نبای از اشتریننه ب. اُ.  اَهیمعلومه د!... ه؟ی چه چادرهی دیا... نیره وردار
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 که دختر ها چادرها ررا از سر برداشتند نیهم» ! شهیمی نی بهتر از اهید... داشت
ب شد و لنگه کفش و هرچه دم دست اش  سرش خراگری بار دای بود که دننیمثلِ ا

 و او هم به دنبال شان به آن طرف دندیدخترها دو. آمد، به طرفشان پرتاب کرد
 بود که آب دهان اش خشک یاو آن قدر عصبان.  که پسرها وعروس ها آمدنداطیح

دهن اش کف کرده و .  نبودی کلمات به نحو درستی قادر به اداگریشده بود و د
 یهمه در حال.  کرد نفس اش بند آمده استیاحساس م. شده بودلبان اش کبود 

 در دل اشان به آن یول.  کردندی به آن ها می و مالمت بارزیکه نگاه سرزنش آم
  ب.  گفتندی منیها آفر

  
 تاجماه به آن ها حسرت ی بچه هایبای خوش رنگ و زی لباس هادنی ها هم با ده
تاجماه و .  امسال آن ها بوددیباس ع لنی اکاشی کردند ای خوردند و آرزو میم

 نی هفت سی بردند و آن ها آن سال بر سر سفره گری دی به اتاقی را پنهانشیبچه ها
  . را هم آهسته برگرداندندیسورچ. ننشستند

  
 شود، اما ی آقا ناراحت می کار حاجنی دانست که با ای اش تاجماه از قبل مراست
 کند؛ و حاال ی خود با تعصب پا فشاراتیر نظی حد رونی کرد که او تا ایفکر نم

 نی از همیکی او را نگه دارد مطمئن شد که حتما ی کرد که حاجی فکر نمگرید
بفرما ... یهر«:دی گوی و طالق نامه اش را در دامان اش انداخته و مدی آیروزها م

 گرفت که فقط می اش فکر کند، بعد تصمندهی آیخواست درباره » . برادراتیخانه 
  . کندی که کجا و چطور زندگنی فکر کند، نه اشیه بچه هاب

  
 که از او داشت، فقط با اعصاب خراب و ی از حدشی آقا با وجود رنجش بی حاجاما

 زد و سال نو یاو هنوز غر م.  گذشتیدو سه ساعت. به شدت ناراحت بر سفره نشست
ه دادمان برسه که خدا ب« :بتول آهسته به خانم ها گفت. را هم با غرولند آغاز کرد

  ». زهر مارمان کرددهی شروع کرد و عی سال رِ با اوقات تلخیامسال حاج
  

 از لباس بچه ی لبری شروع کردند زمتی بزرگ اقدس و بتول با مالی کم پسرهاکم
 آقا چشم غره یو حاج» ...اما رخت و لباساشان بِدم نبود«: کردن و گفتندفیها تعر

  .کردند صحبت شان را ادامه دهند به آن ها رفت که جرات نیا
  



 تاجمـاه

  
goldjar/me.Telegram 

 

138

 آقا ی حاجهمانانی می سر و کله ی سال وقتلی تحوی سرشب بود، فردادی عچون
 با تعارف کردن و ییرایپذ.  کردندتی هدانیآن ها را به اتاق شاه نش. شددایپ
 ادامه ی و چالی آجینیری گالب در کف دست شان شروع شده و با شی مقدارختنیر
 نفرم تا هی...  تاجماه ببرهر پسدی رِ حمی چانیلی یب« :ان گفتماه سلط. افتی یم

 که بچه رهی رِ از او بگلی آقا باز غضب کرد، فورا وسایدم در اتاق بره که اگه حاج
 کنه و کم کم از خر یمی نادی داد فرهماناشی آقا به حرمت میحاج... وفتهیپس ن

زن ها هم .  شناختی م خواهر برادرش رانیو چه خوب ا» . شهی مادهی پطانیش
 ی که چای درست مثلِ دختردی خواست، خمی که او چانیبه محضِ ا. دموافقت کردن

 دهی پری برد، ترسان و لرزان با رنگ و روی را داخل اتاق میمراسمِ خواستگار
 سالم کرد و دیحم.  آقا مشغول صحبت بود و متوجه نشدیحاج.  را بردی چاینیس

 برود که رونی بست گذاشت و عذر خوانی را زمینیس. د که جلوتر برواوردیطاقت ن
  .دیپدر رو برگرداند و او را د

  
چرا امروز دوباره با ... نیمگه نرفته بود... نی جانیشوما که هنوز ا«:دی پرسظی غبا
  ». بودنای بهتر از ان،یدی پوشیلباس کهنه هاتانه م... نی آمدافهی و قختی ریا

  
 هی خواست گریدل اش م.  جواب دهدتی نتواندهی پر به لکنت افتاد و رنگدیحم

 یحاج.  شودنیکم مانده بود که نقش زم.  توانستی آن همه آدم نمیکند، اما جلو
 پوش اقدس وارد شد و فرمیونی پسر آماده باش »ست؟ی جا ننی ایکس«:آقا صدا زد

  .سالم کرد
  
  ».و خودشم بره رِ ببره نای و به ننه ش بگو ورداره ارونی بچه رِ ببر بیا«
  

  »!؟یوردی مسخره رِ از تنت در نی لباسایچرا ا«: کرد دی با خشم رو به حمسپس
  
 یکی او خوش شان آمد و ی که تازه متوجه پسرک شده بودند،از لباس هاهمانانیم

 دعواش ی شیبِر!...  قشنگهیلیکت و شلوارش که خ... حاج آقا«:از آن ها گفت
 می دوخته،مام بری کیم ازت بپرسم اوناره داد خواستیتاز م م... ی کنیم

  »...سراغش
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 حرف او را گرفتند و ی ها دنباله ی بازاری از حاجگری هم دو سه نفر دبعد
 کرده و دای بشاش بچه گانه پی افهیتازه بِچه ق ... ی چه پِسرنیبب... ماشاا«:گفتند

  ». آدی بهش میلیلباسش خ
  

 دی حمی به سر تا پایگری نگاه دیبا ناباور حرف ها نی ادنی آقا بعد از شنیحاج
 از نگاه او متوجه شد که پدر آرام تر شده ،سرش را دیحم.  نگفتیزیانداخت و چ

 لی با وسای اقهیبعد از چند دق. آمد و منتظر ماندرونی انداخت و با شرم بنییپا
م  ، برادر کوچک اش،داخل شد و سالحامدبعد از او هم .  به اتاق برگشت ییرایپز

  . کردندفی از لباس او هم تعرهمانانیکرد و م
  

 ها همانیعصر که م.  زد ، اما هنوز ناراحت بودی نمی حرفچی هگری آقا دیحاج
 کی را تبردیرفتند، تاجماه به همراه ماه سلطان به اتاق رفته ، سالم کرد و ع

 ی دعوا م او را نداد ، بلکه هنوز همی و احوال پرسکی نه تنها جواب تبررمردیپ.گفت
 کرد فقط سکوت کند ی می تاجماه سعاما داد ، ی زد و گه گاه فحش میکرد و غر م

 زن شان ی از مردها به راحتیلی مواقع خنی دانستند که در ای، چون همه خوب م
 شانی بتول و اقدس به آرزودنی رسی برایی فرصت طالکی نی دهند و ایرا طالق م

 هم در ی ، بلکه تا حدامدندی بر نییفتنه جو کدام در صدد چیاما نه تنها ه. بود
 رد کردن دانستندی خوب مرای آقا برآمدند زیخاموش کردن آتش خشم حاج

 کند به همه ی است و احساس می آقا به شدت عصبانی زمان که حاجنیتاجماه در ا
 آسان است و تا یلی شده است خیی اعتنای اش بی خانوادگی و حرمت هانیقوان

 شود ، کار از کار گذشته مانیم او فروکش کرده و از کرده خود پشبخواهد آتش خش
 نکرد ،چون همه ی کارنی کس چنچیاما ه. و آن ها از شر تاجماه خالص شده اند 

 محکم تر شده و کم ی شاهی فتحعلی لباس هادنی دانستند آن وقت قانون پوشیم
 شی پتی که موقع حاالدی خواهد داشت؛ پس بای به آن عاقبت بدتری حرمتی بنیتر

 خودشان را شهی همی کردند و برای مقاومت مهمه سپر بال شده بود ، یگریآمده و د
  . دادندینجات م

  
 اهل خانه جمع شدند و همه زنان و مردان به خاطر خودشان هم شده ی کم همه کم

 آقا را ی داشتند که حاجی کردند و سعی می از تاجماه طرفدارمتیبود ، با مال
 آقا یحاج.  در نوع لباس خانواده را به او بقبوالنندریی تغلهی وسنی تا به اآرام کنند
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 مرد باشد ، اما تو بی درمان و طبدیزِن با«:فت به تاجماه گظی حرف ها با غانیدر م
  »! درمانی بیدرد...  العالجیدرد!... ی من دردیبرا

  
  .... حکمفرما شدنی سنگی بعد سکوتو
  

 ی درمان بودن فکر نمایپشت سر گذاشته بودند ، به درد  حاال که بحران را تاجماه
 آن که هم حرف ی ماه سلطان و بتول برای هیبنا به توص.  دادی نمیتیکرد و اهم

 هم او و گری ، دو شب دابدی صلهی نشانده باشد و هم موضوع فیخود را به کرس
د به خواسته  تواننی فکر کردند با ماندن مرایاقدس و ماه سلطان آن جا ماندند ،ز

 همه قدرت ،جسارت و نی از آن که از اشی آقا هم در واقع بیحاج.  خود برسندی
 نی همی برادی شاد؛ی ،از او و قدرت اش ترسدیایشجاعت و شهامت او خوش اش ب

 و او هم به شدت مخالف آن دی پسندی خانم ها نمی اعمال و رفتار را برانیبود که ا
  . دانستی کارها را مردانه منی اوبود 

  
 مادر تاجماه زمان دی فکر افتاده بود که شانی تاجماه به ای بارها با رفتارهااو

 به یانتی خنی کرده ، اما اگر مادرش چنریی او تغتی کرده و جنسیزی ناپرهیحاملگ
 نبود که به دی شد و بعی می آمد ، حتماً سردار بزرگی مای کرد و او پسر به دنیاو نم

 شد که اگر ذره ی لرزاند و مصمم می اش را مل دشهیر هم فکنیحکومت برسد و ا
 حکومت اش را در خانه ها متزلزل ی هاهی ، آن زن پادیای در مقابل او کوتاه بیا
 آقا بعد از ازدواج با ی حاجی و ناراحتالی بود که فکرو خاالتی خنیبا ا.  سازدیم

  . تر شده بودشی بیلیتاجماه خ
  

 او درمان ی افراد خانواده ری سایا درد بود، اما برا آقی حاجی چند تاجناه براهر
 " که نان داشتهی بقی او آب نداشت ، برای چاه اگر برانی ا"شد و به قول معروف 

 کوچک تر و ی بودند ، پسرهادی در تدارک لباس عیچون از زمستان همان سال وقت
خانوم . بپوشند ها را فرمیونی بروند و آن اطی خنینوه ها حاضر نشدند سراغ کل حس

 هم یلی به رنگ دلخواه خود دوختند و خدی مدل جدراهنی پکیها هم هر کدام 
 شب ی ، نمابی ترتنی و به امی مدل قدی دست هم لباس مجلسکیخوش شان آمد و 

 داشت ،اما ییبای ظاهر زی دگرگوننیگرچه ا.  کردریی آقا تغی حاجی خانه هادیع
 ادی و داد و فری ظاهرتیو با وجود عصبان آقا شد ی سد مقاومت حاجستنباعث شک
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 ، امدی و خودش هم از آن ها بدش نرفتی لباس ها را پذیها ،باالخره او سبک تازه 
 رفتن حتماً چاقچور داشته باشند؛ رونی از خانه و موقع برونیبه شرط آن که در ب

 گری دی خطرناک است از سویگ اعالم جنریی تغنی کرد ایاما در درون احساس م
  .شی زن در خانه هاکیقدرت 

  
 خودش ی برارمردی که پیطی کرد با شرای خود فکر میی تاجماه در تنهایگاه

 جز حکومت ی خانواده بزرگ و پردردسر و ناهماهنگ ،چاره انیدرست کرده،با ا
 کنترل ی خانواده براسی ترس و وحشت از حضور رئطیآمرانه و حاکم نمودن شرا

 که بتوان اوضاع را ند مای نمی باقارشی بسینوه ها متعدد و فرزندان و یزن ها
 شی خوی مردان طبقه اتی و خصوصالتی سمبل تمایاو به تمام. آرام نگه داشت 

 شده بود که با داشتن زنان متعدد، هم ی مردانی او درست مثل همه یزندگ. بود
 شدند و در ی حوصله می بدخلق و بلی و طوضی عری خانواده هانیخودشان در ا

 کردندو زنان ی می و سرخوردگیی که مس ساختند احساس تنهای جمع بزرگانیم
 چی شدند و به راستش که هی غوطه ور می و بدبختییشان هم هر کدام در تنها

  . گذردی چه میگری دانستند در قلب دیکدام نم
  
 ی را مگری چقدر همدی دانست که او و همسرانش به راستی خودش هم نمگرید

 در او به وجود آمده بود که مرد انهی موزی سال ها بود که احساسالبته. شناسند
. ناشناخته تر و مرموز تر باشد و کم تر دست اش رو شود، رفتارش مردانه تر است

 عمل ها و عکس یاری ، بسان مشترک شیدرواقع آن ها با گذشت سال ها از زندگ
 هرگز واقعاً از دند،امای فهمی میگری را بر اثر تکرار از نگاه دگریکدی یالعمل ها

محافل زنانه . حال و روز هم خبر نداشتند؛ نه مرد از زنان اش ونه زنان از مرد خود
 ی بستند و به زندگی خود زبان می بود که در خانه ی زناننیهم سنگ صبور چن

  . دادندی ادامه مود خیتکرار
  

نون به خود  اش تاکیی زناشوی زندگنی همه سال از اولنی ای آقا هم در طیحاج
 توانست و یاجازه نداده بود که راحت با همسرش صحبت کند،چون با بتول که نم

 ی حتگری داد و حاال دی عادت کرده بود و غرورش اجازه نمگریبعد از آن هم د
 از آتش حسد و یبی ترکشی زن هایبه نظرش همه .  شرم آور بودشیفکرش هم برا
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 نشستند، به ی مگریکدی در کنار ی وقتی بودند که حتسهی و دسنهی و کیتنگ نظر
  .ندی خاکستر ببری خشم را در وجودشان چون آتش زی توانست شعله های میراحت

  
 ی برادیشا.  بودیشگی زن و شوهر و هووها با هم همنی چه بود، جنگ سرد بهر
 که ی امالک خود سند گرفت؛ با وجودی همه ی بود که از همان سال ها برانیهم

 یادیاو پول ز.  کردندی فکر می قطعتی در آن زمان به سند مالکیکم اریافراد بس
 آن رای هم مات و مبهوت ماندند، زانی بازاریهمه .  موضوع پرداختنیبابت ا

 ی انجام می و توافقسی و فروش امالک با دست نودی شهر ها خریروزها در همه 
 گریکدیم به  داشت، چون مردیفاتی تشری هنوز جنبه ی و محضریشد و سند رسم

 خود یاما او چون خانواده .  بند بودندی پاشانیاعتماد داشتند و به قول و قرار ها
 اموال اش به نام خود سند ی تمامی نداشت، برانانی شناخت و به آن ها اطمیرا م
  . گرفتیرسم

  
 در آن دی که بای حصاریعنی زن، کی ی برای زندگی کرد به راستی فکر متاجماه

 چون و چرا تابع ی خدمت بود، محترمانه برخورد کرد و بیوار آماده  و برده عیمط
  . شدی می از آن موجب نگون بختی که تخطیمرد بود؛ قانون

  
 موجود نی و سرنوشت ای بر گرد زندگنی چواری محکم تر و قطورتر از دییحصارها

 در آن یرانی بود که زن ای لفاف،ی شد و سکوت و خموشی مدهیبخت برگشته کش
 و اهانی بود که سیی آور زمان هاادی شی ها برانیا. اه گرفته بود تا در امان بماندپن

 " کردند و آن ها را با نام ی پوستان را به جرم اختالف رنگ شان محکوم منیرنگ
 و متمدن می عظی و لذت شاهزادگان و بزرگان امپراطورندی خوشای ، برا"اتوریگالد

 گریکدی ی آن گاه که آن ها دل و روده و اعضا انداختند ویگرمیکدیروم، به جان 
 اتوری ضجه و ناله گالدی خون و صدای آغشتند و بوی و با خاک و خون مدهیرا در

 قرار یی و کامجوقی مورد تشوزی خونراتوری کرد، گالدی خون خفته فضا را پر مهب
 یی دادند که گوی مستانه سر میچنان قهقهه ...  رفتیگرفته و جام ها باال م

  ...دندی شنی روح بخش را می کردند و آهنگی را تماشا مبای و ززی شور انگیرقص
  

 هم چنان بود که مردان اقتدارو قدرت را در داشتن نی سرزمنی روزها در اآن
 یاری شاه ها و بسی پزدگردها و فتحعلزها،ی جستند و به خسرو پروزیحرمسرا م
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 راه نی در اخی تاری اند و در ط شمار بودهی مرز و بوم بنی اخی که در تارگرید
  . کردندی ها را به باد داده اند اقتدار میصریق
  

 داده بود ادی هم به پسرانش نی همی آمد، برای رفتار ها خوش اش نمنی از اتاجماه
 پسرها و نقش بزرگ انسان بودن خودش و انسان تیکه زنان هم انسانند و به ترب

 از بزرگ شدن با مادر و خواهر خود مثل  کرد تا آن ها پسی دقت مگرانی ددنید
 شی با پسرها و دخترهاخودشان یاو در مشکالت زندگ. ارباب برخورد نکنند

 عی تابع و مطگری دی گرفتند و مثل مادرهای ممی کرد و با هم تصمیمشورت م
 گرانی به ددیبه دختر ها هم آموخت که آن ها هم انسانند و با. پسرانش نبود

 بود و از امر و مانهیرفتار برادران و خواهران صم. نندیو احترام بباحترام بگذارند 
  . نبودی جوان در آن خانه خبری پسرهای نه مردای هاینه
  

 و دی نامی دانست و آن ها را ترسو می تاجماه را مردانه نمی آقا رفتار پسرهایحاج
را ناخلف  زن گستاخ و فرزندان اش نیاو ا.  کردی می خانه دورنی از انی همیبرا

 هماهنگ با افکار و ی پسراناش همسرانی بود بتواند برادواریتاجماه ام.  دانستیم
 دختران اش ندهی به آیدی کنند، اما امیسر همی که در زندگابدی آن ها بیزندگ

  .دندی گنجی می قالب فکرکی همه در یینداشت که مردان روزگارش، گو
  

 ی فرزندان حاجری شان با سای اخالقیتفاوت ها.  شدندی چه بچه ها بزرگ تر مهر
. دی گردی تاجماه هم جا افتاده تر و متشخص تر میرفتار ها.  شدیآقا بارزتر م

 بود که دهیاو فهم. کردی میگانگی گرفت و بی تر از آن ها فاصله مشی هم بیحاج
 یری به درگیازی است، پس نشتری بیلی تاجماه از آن دو ختیقدرت نفوذ و درا

 بود که مانع مکتب رفتن دخترها نی که گذاشت ایتید، فقط تنها محدوددوباره نبو
 حق ندارن نامیا...  کدام اَ دخترامه نذاشتم برن درس بخوننشیم ه: شد و گفت

  ...شهیبرن، چون تا درس خوندن چشم و گوششان وا م
  

خودش .  نداشتیتی چندان اهمشی موضوع برانیچون ا.  نکردی هم پافشارتاجماه
 مکتب ی به پسرها هم بعد از تمام شدن دوره یحاج.  دادینه درس شان مدر خا

بذار برن ... درس خوندن بسه شانه:   نداد و گفتلی ادامه تحصیخانه اجازه 
هر ... شهی تُن و آب نمهدرس ک!... کار؟ی چخوانی درس می تر از اشیب... سرکار
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تا حاال که از ...  مرد شدن رفتن سره کاردیشا...  گرفتن بِسه شانهادی تا حاال یچ
  !سی نی شان خبری و مردانگیمرد

  
  . دباغخانه دردست خودت باشنانیاما الاقل بذار ب... باشه:   گفتتاجماه

  
  ... الزم نکرده_
  
    پ چه کارشان کنم؟_
  
 بفهمن دیشا... رنی بگادی یبرشان قبرستان بذارشان مرده شور...  دانمی می م ش_
تا خاالم کم اعصابوم اَ درسشان خراب نبوده، ...  خوادیآب م من آرد چه قدر هی

 بذارشان تا مرد بشن، نه غالم ییبه جا!...  د َقوم بشن؟هیحاال ببرمشان اّنجا که ما
  !زنشان

  
 به پدر دی که آن ها نبادیاز او هم دلخور نشد، چون فهم.  نزدی حرفگری دتاجماه

 ی کارش هم نمنی آقا با ایال که حاج باشند و خوشحیپولدار و ثروتمندشان متک
 بچه ها ی برای مطمئن شد که اگر هر شغلیاز طرف. تواند او را به زانو در آورد

  . کند، او مخالفت نخواهد کرددایپ
  

 ی به بازار نزد حاج رضانی و شوهر گلی را با سورچدی بعد پسر بزرگ اش حمروز
 قائل بود و یرش احترام خاص آقا پدی علیفرش فروش که از اقوام اش بود و برا

 داد غامی هم سفارش کرد و پی گذاشت فرستاد و به مشدیبه تاجماه هم احترام م
 و اونو نی قبول کنیبگو تاجماه سالم رساندن و خواهش کردن پسر را به شاگرد: که

بعد از آن » .. خواد،یدر ضمن تا یک سال هم اجرت نم... نیپسر خودتان فرض کن
 و هر دو وستی مکتب خانه را تمام کرد، به برادر بزرگ تر پکه پسر کوچک هم

 پسرها و نوه نی از ببی ترتنیبه ا.  فرش فروش شدندی حاج رضایرزایشاگرد و م
 بودند ی تاجماه تنها کسانی تا آن زمان بزرگ شده بودند، پسرهاه آقا کی حاجیها

ه از همان ماه اول هم  آغاز کردند و البتبهی غری حجره هاییکه کار خود را با پادو
  .حاج رضا، مزدشان را تمام و کمال به آن ها پرداخت
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 سه ماه بعد از بحث و جدل تاجماه و شوهرش بر سر فرستادن پسرها به حجره دو
 یزیی که نفس سرد و سوزناک پای آقا، در حالی حاجرفتنی دباغخانه و نپذیها

 انینی در گوش زمزییپا خشک و خشن ی سرفه های گرفت و صدایآرامش هوا را م
 ی که چوپان کدخدارزندس به نام غالم با زن و پنج فیری مرد فقد،ی کشیزوزه م

 کار افتنی ی با خان وکدخدا روستا را ترک کرده و برایری بود، به دنبال درگیده
 و ی زندگلی با خانواده اش به شهر آمده در کنار قبرستان وسای زندگیو ادامه 

 و فالکت ی و روزگار را به بدبختدهیچ. که با خود آورده بود را ییخرت و پرت ها
 روزها در جستجوی کار به کوی و برزن می رفت و دلو کهنه ای وا. می گذراندند

به محض این که » ...آبِ حوضیه«: به دست گرفته و با آوای مخصوصی فریاد می زد
ا خوشحالی دری باز می شد و کشیدن آب حوض خانه ای به او سپرده می شد ب

 می برد و مشغول الآستین ها را باال می زد و پاچه های شلوارش را تا باالی زانو با
در آن سرمای پاییزی داخل حوض رفته و آب حوض متفعن و کثیف آن . کار می شد

ها را خالی می کرد و حوض را شسته و تمیز می نمود تا برای پر شدن از آب قنات 
هی که می گرفت، شبانگاه قوت الیموتی برای خود و آماده شود و با چند پول سیا

سپس کهنه . خانواده اش فراهم آورده و به گوشه ی مخروبه قبرستان می خزید
گلیمی بر زمین وسیع خدا گسترده و باا مید به فرج الهی، با دیدگانی گریان سر بر 

  .بالین می گذارد
  

چشم اش به آنها افتاد و  یکی از شب هایی که حاجی آقا از قبرستان می گذشت در
برایشان در همان محله ها دو اتاق اجاره کرد و مرا به شاگردی . خیلی ناراحت شد

  .نزد خود خواند
  

 که تا آنزمان فکر نمی کرد روزی در شهر و در چنین جایی کار کند، آنچنان غالم
ی آقا شیفته ی بازار گردید که از صبح تا شب سر از پا نشناخته، مطیع دستوران حاج

او با حسرت به در . پادوی بسیار حرف شنو و خوبی بود. بود و حسابی کار می کرد
دیگر .  رویایی بود که به واقعیت پیوسته بودشو دیوارها نگاه می کرد و آن جا برای

زندگی اش در بازار خالصه می شد؛ آن جا که حجره هایش از روبرو با پنجره های 
  ... باالتر از سطح زمین قرار می گرفتنداوروسی چوبی با دو پله ی سنگی
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 در اوروسی ها به شکل نیم دایره و با طرحی که در مجموع شبیه نیم خورشید سر
. بود که روزها شیشه های رنگی انوار رنگین کمانی را به داخل هدایت می کرد

فضای داخل حجره ها با سقف بلندشان هم که کمی از دیوار فاصله می گرفت، به 
 به شکل نیم استوانه ی باالاللی در طول حجره ها ادامه می یافت و از صورت ه

چهار ستون با فاصله و دو به دو روبروی هم از دو طرف . خوابیده به نظر می رسید
روی سقف بیشتر حجره های گنبدی یا استوانه . به قسمت مسطح سقف وصل می شد

در واقع نورگیر حجره بود ای شکل شیشه های متععدی شبیه نیم کره قرار گرفته و 
 شکل ستون هایی از نور تمامی حجره ها را روشن کرده و سایه هکه در طول روز ب

روشن زیبایی به وجود می آورد و نقاطی که این ستون های نوری با هم تالقی 
  .کرده ضربدری می شد، جلوه ای خاص داشت

  
ت میانی آن باز و  انتهای حجره ها هم درهای سراسری جهارلتی بود که دو لدر

در سمت چپ راسته، درهای چهارلتی عقب حجره به داالنی باز می . بسته می شد
 70 الی 60هر حجره حدود . شد که در طرف دیگرش راسته ی کفاش ها قرار داشت

 ساخته شده و تا ادهدرهای چهارلتی به شکلی خیلی س. متر مربع وسعت داشت
چوب بود و روی آن با طرح های ساده ی ارتفاع یک متری از سطح زمین فقط از 

 سانتیمتری ساده 30 در 20از نیمه در به باال از شیشه های . هندسی کار شده بود
در طول سقف حجره با فاصله های معینی دو چمگک بلند و . استفاده کرده بودند

 داشت که در روزهای ابری و مواقعی که الزم بود با دقوی برای آویختن چراغ وجو
  . های لنتری و مردنگی آن جا را روشن می کردندچراغ

  
 حجره های سمت راست راسته ی دباغ ها، مکانی شبیه کاروان سرا وجود پشت

سراها فضاهای باز بزرگی داشتند با یک حوض .  می گفتند"سرا"داشت که به آن 
آب در وسط و چهار باغچه ی کوچک در اطراف حوض، با تعدادی درخت و به 

 باغچه راه ه سبزی و پاشویه ای که دو حوض بود و از هر طرف بمقداری گل و
چند اتاق یا حجره با درهای مخصوص در سه طرف حیاط قرار گرفته بود که . داشت

پوست ها برای تهویه ی نهایی، جداسازی و درجه بندی به این جا منتقل و آماده ی 
دی از حجره های بخش بزرگی از این سرا و تعداد زیا. فروش و تحویل می شدند

غالم که . داخل راسته ی بازار، همگی متعلق به حاجی آقا رئیس دباغخانه بود
گویی پا به جهانی دیگر نهاده بود، چنان به چرب زبانی و چاپلوسی حاجی آقا 
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پرداخت و مورد توجه قرار گرفت که پیرمرد برای آن که از فقر نجات شان دهد و 
داره کند یکی از حجره هایش را با مبلغ بسیار او بتواند پدر و مادرش را هم ا

او . غالم دیگر حس می کرد که در آسمان پرواز می کند.  به او اجاره دادچیزینا
که تا مدتی قبل در زندگی اش در بوی گند منجالب حوض خانه های مردم و دیدار 

صه چهره ی حق به جانب صاحب خانه ها و ایراد گرفتن ها و غرولند این و آن خال
 با نور امید و برکت به کنونمی شد و جز تحقیر و خواری رنگی نمی شناخت، ا

او که در خرابه های شهر و بر باالی . خوبی آشنا بود و گرمی اش را حس می کرد
گور مردگان خدا را با چشم گریان می جست، اکنون او را در میان سعادت و روشنی 

ی آقا یافته بود و روزی هزاران و در رقص زیبای نورهای داخل حجره های حاج
  . گفت و قدرشناس پیرمرد بودمیبار او را سپاس 

  
 تعدادی شقه های پوست از او به صورت قسطی خرید و به این ترتیب روزگارش غالم

چنان شد که در مدت کوتاهی توانست خانه ای خریده و ماوایی راحت برای 
  .خانواده اش تدارک ببیند

  
.  تاجماه می گذشت و او پنجمین فرزندش را باردار شده بود سال از ازدواجهیجده

او نمی خواست بر این خوان تنهایی و غریبی کسی را دعوت به زندگی کند آن هم 
در خانه ای که همه با او مثل بیگانه ها رفتار می کردند و حتی شوهرش بین 

 بر خدا  چه کند؟ جز آن کهستفرزندان او با بقیه فرق می گذاشت اما نمی دان
  .توکل کند و همه چیز را به او بسپارد

  
 26 پسر و دختر و 19 آقا تا این زمان غیر از طفلی که تاجماه در شکم داشت، حاجی
پیرمرد به سنی .  نتیجهه داشت که بزرگترین نتیجه اش در حال ازدواج بود9نوه و 

کنند اما رسیده بود که خیلی از مردها در این مرحله با خاطراتشان زندگی می 
همین خاطرات او را به کلی رنج می داد؛ مخصوصا از جدود سه سال قبل که با 

تاجماه درگیر شد و در اصل به شکست وی انجامید، در خانه ها دیگر از آن وجهه ی 
کم کم عروس ها چنان جسور شده بودند که به راحتی به . قبلی اش برخوردار نبود

ستند و او برای فرار از این توهین ناگزیر هر اتاق می امدند و در حضور او می نش
همیشه با .  در خانه بود، در اتاق خودش می ماند تا کسی مزاحم اش نشودتوق

اوقات تلخی سرش را پایین می انداخت و فکر می کرد و به چپق اش پک می زد و 
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سرش را بلند کرده، به آسمان نگاه می کرد و در حالی که هاله ای اشک در چشمان 
هی داد و «:  و می گفتشیدش موج می زد، با ناله ای از دل برآمده آهی می کا

دیگر بیشتر وقت ها گذشته هایی را به خاطر می »!...خدایا شی کنم... بی داد
. آورد که همیشه سعی می کرد فراموش شان کند و از اوراق زندگی اش جدا کند

یار می خواهند از خود جدا همیشه چنین است و خاطراتی را که آدم ها با تالش بس
 جلوی روی آدم قرار می گیرند و به هیچ شکلی کتار نمی هسازند، همیشه مثل آین

آری خاطرات با سماجت به سراغ اش می . روند و زندگی ما را در خود می بلعند
. آمدند و با او کلنجار می رفتند و با لودگی و دهن کجی به او ریشخند می زدند

گمان می کرد مردم همه .  آن ها حاضر بود هر بهایی بپردازدبرای فراموش کردن
ی شهر همیشه او را با همان اشتباه های گذشته اش می بینند و به خیال خود می 

بی عرضه و بی دست و پا را از ذهن دیگران ... خواست هر طور شده یاد قدرت ا
  .پاک کند

  
ول، ترس و اضطراب اش  حماقت ها و بی دست و پایی هایش در مقابل بتیادآوری

از تنها به دباغخانه رفتن ها و در مقابل بتول تا بناگوش سرخ شدن ها و عرق های 
شرمی که چون دخترام دم بخت به پای او ریخته بود کالفه اش می کرد مخصوصا 

 قصد فرارش از خانه و نصایح وخاطرات ازدواجش با بتول و اعتراض به حضور او 
  ...یه و شوهرشپدرانه و مادرانه ی دا

  
 که سال ها از بتول ترسیده و خجالت کشیده بود، اینک از نعره ی هولناک سمبل او

حس می کرد از سینه اش چیزی . مردانه ی وجدان اش بیم داشت و شرمنده بود
کنده شده و جای آن تکه ای سنگ یا چوب سنگین گذاشته اند که مرتب از درون 

 حتی ذره ای کوتاه می ید و اگر در موردوجودش را می خراشد و آزارش می ده
کم کم به این . آمد، چنان ضربتی هولناک بر او می زد که قلب اش می سوخت

نتیجه رسدیه بود که ناشناخته ماندن و مرموز بودن افکار و کارهای مردانه در خانه 
دیگر زن و فرزندان را چون ملتی . جز راز و رمزهای زندگی یک مرد واقعی است

 به زیر و بم های سیاست سلطان، دارند او را از اریکه ی ردنداشت که با پی بمی پن
  .قدرت مردانه اش به زیر می کشند

  
  !... کنمی شایخدا...  دادیب
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 کرد ی می سعشهی آورد که همی را به خاطر میی تر وقت ها گذشته هاشی بگرید

 را یت وخاطرات اسنی چنشهیهم.  اش جدا کندیفراموش شان کند واز اوراق زندگ
 ی جلونهی مثل آشهی خواهند از خود جدا سازند، همی ماریکه آدم ها با تالش بس

 ی ما را در خود می و زندگوند ری کنار نمی شکلچی وبه هرندی گی آدم قرار میرو
 رفتند و با ی آمدند وبا او کلنجار می خاطرات باسماجت به سراغ اش میآر. بلعند 
 فراموش کردن آن ها حاضر بود یبرا.  زدندی مشخندیر به او ی و دهن کجیلودگ

 ی مردم شهر او را با همان اشتباه های کرد همه یگمان م.  بپردازد ییهر بها
 یب...  قدرت اادی خواست هر طور شده ی خود مالی و به خنندیب یگذشته اش م

  . پاک کند گرانی دست و پا را از ذهن دیعرضه وب
  
 در مقابل بتول ، ترس و اضطراب اش شی هاییدست و پا ی حماقت ها وبی آورادی

 یاز تنها به دباغخانه رفتن ها ودر مقابل بتول تا بنا گوش سرخ شدن ها وعرق ها
 کرد؛ مخصوصا ی بود کالفه اش مختهی او ری که چون دختران دم بخت به پایشرم

انه  و قصد فرار اش ازآن خوخاطرات ازدواج اش با بتول واعتراض به حضور ا
  ... و شوهرشهی دای پدرانه،مادرانه حیونصا

  
 هولناک سمبل ی از نعره نکی بود ، ادهی وخجالت کشدهی که سال ها از بتول ترساو

 یزی اش چنهی کرد از سیحس م.  داشت وشرمنده بودمی وجدان اش بیمردانه 
 گذاشته اند که مرتب از درون نی چوب سنگای سنگ ی آن تکه ایکنده شده و جا

 ی کوتاه می ذره ایت حی دهد و اگر درموردی خراشد وآزارش میودش را موج
 نیکم کم به ا.  سوختی زد که قلب اش می هولناک براو میآمد ، چنان ضربت

 مردانه در خانه ی بود که ناشناخته ماندن ومرموز بودن افکار وکارهادهی رسجهینت
 ی فرزندان را چون ملت زن وگرید.  استی مرد واقعکی ی زندگیجزء راز ورمز ها

 ی کهی سلطان، دارند اورا از اراستی سی و بم هاری زبه بردن ی پنداشت که با پیم
  . کشندی مریقدرت مردانه اش به ز

  
 اش پر رمز و راز جلوه کند؛ از ترس آن که مبادا ی کرد که زندگی ماری بستالش

 یبود که فکر مسال ها .  شودی عاری مردانگبتی شده واز هانی غرورش عرسیتند
 با قدرت و جسارت و توانمند باشد و ،ی مرموز ،پر ابهت ، جدی موجوددیکرد مرد با
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 اش چنان مقدس که می باشد و حرته را داشگرانی خود ودی برایری گمیتوان تصم
 بود که نی همی برادیشا.  شدن به آن جا را نداشته باشد کی جرأت نزدیکس

 شکسته شده ایب حرمت اش ترک برداشته  حبای کرد به طور جدیهروقت حس م
  است ،

  
 تازه بر ی گرفته و وصله ایماتی غرورش تصمی شکسته ی زدن خرده هاوندی پیبرا

  . زدی موندی اش پی خانوادگتی حاکمی ختهی از هم گسیجبه 
  
 ، بلکه به دی آی از بتول بر نمی نه تنها کارافتی آن زمان که با آوردن اقدس دراز

 و زوال قدرت او را با دقت و با یغرور او را تماشا کرد و فرو پاش شکستن یراحت
 امپرا نی ای بر قلب شکسته یگری مهلک دیلذت شاهد بود وبا ورود تاجماه ضربه 

 ی شد نمی نمی را تجربه نمود؛ اما هنوز راضیتور سقوط کرده وارد آورد ، مردانگ
 نقشه بر آب شده و آرزو  همهشی بود که نقشه هادهی باور رسنیدانست چرا به ا

  . شودی تر مشی بی به باد رفته است و هر روز فاصله اش از خوشبختشیها
  

 رای کرد، زی می سرگرم کننده بود و او را راضشی برای با اقدس تا مدتازدواج
 خانه و طال ولباس لی وسای زنانه اش برای های ها و هوس بازیاقدس با تنوع طلب

 نمود، اما ی منی مثل او سرگرم کننده و دل نشی مردی برالیو وضع ظاهرش ، اوا
 ی بازاستی عروسک مآبانه سیفتارهابعد افراط درآن کسالت بار شده و حرکات و ر

 مفرط به رفت ی احمقانه و عالقه ی اش توأم با کارهای خرافدی زنانه وعقایها
 ی کل را بهی حاجی مختلف اش، حوصله ی زنانه ودوره های هایوآمد ها وسرگرم

  . بردیسر م
  
 ی را در قهوه خانه ها به سر میادی خانه خسته شده و اوقات زی هااهوی از هگری داو

 شد، کنار ی زور خانه می بود که از باغ به قهوه خانه واز آن جا راهیچند. برد
 زد وآخر شب هم خسته وخواب آلود به خانه ی می نشست وبا پهلوانان گپیگود م

 کرد و هرگز ی نبود که او گمان می زننود که تاجماه هم آناراحت ب.  رفتی میا
 به پسران اش هم نتوانست او را به زانو درآورد و آن گونه که یی اعتنای با بیحت

  .دی خود نماعی خواهد مطیم
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 راه انداخته بود ، با نگاه ادی با او داشته و داد و فری سال ها هروقت اختالفنی ادر
 تر شی مردانه بی خموشنی او مواجه شده و همی انهشمندیپرمعنا و سکوت اند

 آمد و گاه در خفا ی او خوش اش می هیالبته ته دل اش از روح.  دادیآزارش م
اما به هر حال تاجماه زن .  کردی نثارش می ا"پدرسوخته " لب پوزخندزنان ریز

  .... اوامر شوهر باشد ،وگرنهعی تابع و مطدیبود و با
  

 ی عصبانی دفه وقتهیچطور اُن روز «: به خودش گفتزی آمنی تحسی به حالتبارها
ها !... الحق که چه به جا گفتم...  م درده نه درمانیشدم ، به زِبانَم آمد که اُ بِرِ

پدر ...  خرابیلی او نه اساندم ، مشکالتوم چن بِرابر شده و اعصابوم خیچون اَ وقت
هم زِمان !... ی که لعنتفیاما ح ... ادی که هم آدم ازش خوشش مهیی جوراهی امرزیب
  »... کنهی و از خودش دور مزنهی که آدمه کتک منهی هم داره که مث ایزی چهی

  
 کار پسرها و از رو نرفتن تاجماه و فرستادن پسرها نزد انی آقا که بعد از جریحاج

 ی مردم از زندگشی دانست کم و بی کرد و می میاقتی لیحاج رضا احساس ب
 ی تا مدتتی شود ، از عصبانی گران تمام مشی شوند و برای او با خبر میداخل
 خود جدا کند و او را طالق یگ و خودسر را از زندیاغی زن نی گرفته بود امیتصم

 ی از مردا زناشانه میلی شه که خی می جوریا« : گفتیدهد و با خودش م
 زن راحت ی ای گریاغی همه یبهتره طالقش بدم و خودمه از شر ا...ُکشن

 را ی کسگری دانست که بعد از پدرش او دی نتوانست ،چون میلی به دالیول»...کنم
 دهد ،کار ناجوانمردانه ی پناهان را پناه می او که بیا پناه کردن زن بریندارد و ب

 تاجماه حامله بود و مادر پنج یاز طرف.  ننگ او و خاندان اشی هی است و مایا
  ... کهنیرا هنوز با خود داشتو تا ا اش نیفرزند او که آخر

  
×××××  

  
 کوتاه زی می از حجره ها نشسته و دست اش را رویکی روز بعدازظهر تنها در کی
.  رفته بودندی کاری پکی هررزایشاگرد و پادو و م.  کردی چانه زده و فکر مریز
 نیم شناخت و تا چند سال قبل در هی او را مشی که از سال ها پی دوزنهی پرمردیپ

 خودشان ی قبلی مشترنی از اشی پو داشت ی اجاره کرده و کفاشیبازار حجره ا
 گذراند و قصد داشت خودش را ی حجره را از نظر می چشمری که زیبود، در حال
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راسش آمدم ....حاج آقا «: کنان جلو آمده و گفتکی او پنهان کند ، سالم علدیاز د
 رو یب...  شدیفرج... شاای بلکن انیقت بد بِشم وی مدتهی بازم شهیبِگم اگه م

  ».... توامی بدمی کشی االن ام خجالت میسیوادر
  

 شده و در افکار دور و رهی حجره خرونی آقا که تا آن موقع نگاه اش به بیحاج
 آمد که ادشی ی مشدیدراز خود غرق بود ،ناگهان به خود آمد و بعد با صحبت ها

 مجبور شد حجره را بسته و مدت ها بود که ی بده وی و بدهیماری به علت برمردیپ
 ری پهن کرده و کفش تعمی دوزنهیپ لی با وسای کوچکی جعبه ییحی امامزاده یجلو

 به یادیاو مبلغ ز.  نداشتی از او خبرگری دی بود که حاجیچهار سال.  کردیم
 شده ماری هم بی شقه پوست گوسفند ،و وقت150 حدود یزی بدهکار بود ؛ چیحاج

 و رفتهی پول به او داده بود که او با اکراه به عنوان قرض پذی مقداریود حاجب
 را هم فراموش کرده بود ،چه رمردی وجود پٔ آقا اصالی که حاجبوداکنون مدت ها 

 خود را پنهان کرده شهی چند بار از آن جا گذشته و همرمردیپ. رسد به مطالبه اش
 هی پازی میاز حجره ها نشسته و دستش را رو یکی روز بعد از ظهر تنها در کیبود تا 

 رفته ی کاری پکی هر رزای موشاگرد و پادو . کردی چانه زده و فکر مریکوتاه ز
 شناخت و تا چند سال قبل در ی او را مشی که از سال ها پی دوزنهی پرمردیپ.بودند

 ی قبلی مشترنی از اشی داشت و پی اجاره کرده و کفاشی بازار حجره انیهم
 گذراند و قصد داشت ی حجره را از نظر میرچشمی که زیدشان بود،در حالخو

حاج ": کنان جلو آمده و گفتکی کند،سالم و علان او پنهدیخودش را از د
 یفرج...شاای انی بِشم وقت بدی مدتهی بازم شهیراسش آمدم بِگَم اگه م...آقا
  "... تودمی کشی مدی االنم خجالت کشیسی رو دروایب...شد

  
 شده و در افکار دور و رهی حجره خرونی آقا که تا آن موقع نگاه اش به بیحاج

 آمد که ادشی ی مشدیدراز خود غرق بود،ناگهان به خود آمد و بعد با صحبت ها
 ی مجبور شد حجره را بسته و مدت ها بود که جلوی و بدهیماری به علت برمردیپ

 ی مری پهن کرده و کفش تعمیز دونهی پلی با وسای کوچکی جعبه ییحیامامزاده 
 به یادیاو مبلغ ز. نداشتی از او خبرگری دی بود که حاجیچهار پنج سال.کرد
 شده بود ماری هم بیو وقت. شقه پوست گوسفند150 حدود یزی بدهکار بود؛چیحاج
 و رفتهی پول به او داده بود که او با اکراه آن را به عنوان قرض پذی مقداریحاج

 پول به او داده بود که او با اکراه به عنوان ی مقدارید که حاجاکنون مدت ها بو
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 را هم فراموش رمردی آقا اصال وجود پی و اکنون مدت ها بود که حاجرفتهیقرض پذ
 خود را شهی چند بار از آنجا گذشته و همرمردیپ.کرده بود،چه رسد به مطالبه اش
 ی رهی آن روز که نگاه خام و خجالت نکشد،اافتدیپنهان کرده بود تا چشمش به او ن

راسش چشام ":بعد ادامه داد. استدهی را دی آقا وی کرد حاجد،گمانی را دیحاج
  "... کنمی دونم شی مین... دهیمی ام بِشُم کار نیکس... سو ندارهگهید
  

 و روزگارت ؟وضعیچند سر عائله دار....ی کنی کار میخب حاال ش":دی پرسیحاج
  "چطوره؟

  
 برم درِ امامزاده،اما اَ ی ممهی دوزنهیهر روز بساط پ...کارمیش براست...واهللا "-

 کنم و تیِ طلبات شاگردی آخر عمرم جا،تایحاضرم اگَه قبول کن...سی نیکار خبِر
 و سه تا غالمتانه تو خانه دارم که زتانهیشش سر عائله دارم که دو تا کن...رِمیمزد نگ

  "...ختنسه تاشان دمِ ب
  
  "! بخت؟دمِ"-
  
  "... ساله س10 هم یکی ساله و 12 دخترِم هی... ساله س14واهللا پسره :-
  

  .... زدی جرقه ای دفعه در مغزحاجکی که
  

 ی سر و زبان و آرامی برمردی پدی به مش حسن کرد و دی ادارانهی خرنگاه
  سر و صدا باشند و زن اوی و قانع و ببی نجاری خانواده اش بسدی که بادیفهم.است

 در وجودش رخنه ی دفعه حس حسادتکی فکر نیاز ا. و آرام باشدعی خوب،مطدیبا
 ی جدی و با لحندیش را در هم کشی آن که خودش بداند سگرمه هایب.کرد
 تو ی زن و بچه نی دریز... و مزد ندمارمی تانم شاگرد بی م نمیمشد":گفت
 که با یو در حال"...؟تی بدهی مزد حساب کنم که بشه جادیتازه چقدر با...بِرم؟

و با "!ره؟ی گی دسِ منه میش": کرد،گفتی اشاره مگرشی دست به کف دست دکی
 او را یوقت. را محک زده باشدرمردی خواست پوظاهر حق به جانب سکوت کرد 

 را گم شی دست و پارمردیپ"! بکنمیگری دیاما حاضرم معامله ": گفتدیمستاصل د
  "؟یچه جور معامله ا":کرد و گفت
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  "! گذرمیتو دخترِ بزرگترِته که خانه س بده به م،منم از طلبِم م"-
  
 آقا ی سن و سال حاجی مسئله یاز طرف. چه کنددی دانست بای نمرمردی پچارهیب

 نرگس چارهی از خودش بزرگتر است و اما بی دانست حدود پانزده سالیبود که م
 یصدا زد و دو استکان چا دوره گرد را ی آقا قهوه چیحاج!سال اش بود12فقط 
 ور شده و اصال متوجه طه در افکار دور و درازش غورمردیپ. سفارش دادنیدارچ

 دانست که در یم.دی لرزی مشی شد و دست و پای مدیمرتب سرخ و سف.اطراف نبود
 کرد و با خود فکر ی میاحساس شکست و بدبخت. فروشدیواقع دارد دخترش را م

 یول"!چرا؟... فروشمی چند شقه پوست ممتیمه به قدر واقع دارم دختر". کردیم
 دباغخانه سییاعتمادالزمان،معتمد بازار و ر... اقدرت حرف حاج یاگر ندهد و رو

 االن هم نی همای اش را بدهد که ندارد،ثانی بدهکارعی اوال سردی بزند،بایحرف
 او  آقا هم ازی رسد به آن که حاجرد،چهی گی نملی در بازار او را تحویکس

 ی که او قبال در حقش کرده بود و همه مییناراحت شود؛به خصوص با محبت ها
 اورده،لطفی را در نشی کرده و صدای آقا مردم داریدانستند،تازه اگر هم حاج

 ری زردی که خواهد داشت،اگر بمی که او دارد و عمر کوتاهی ایماریبا ب...کرده
و یانی قلدی کشیلسه که به اندازه  در همان جبی ترتنیبه ا... او خواهد مردنید 

 داد تا بعد مادر و دختر را در اعد مسد،جوابی طول کشی دو استکان چادنینوش
  . بگذاردانیجر

  
 دوز نهیمش حسن،پ. هفته بعد گذاشتکی ی را برای آقا قرار عقد خصوصیحاج

 رمردی کرد،پی می زندگنی نشری شهر در قسمت فقی مصالیکی که در نزدیریفق
 ی سال ها بر اثر کارهای اش را هم در طیی و شنوایینای بود که قدرت بینناتوا

 عمرش ی سال هالبتها. مشقت بارش از دست داده بودیسخت و توان فرسا و زندگ
 از روزگارش درآورده بود که ی آنچنان دماری زندگی گذشت،ولیاز مرز پنجاه نم

 دهی خمی به کمانشیندباال نشسته و قامت بلیری برف پیدی تماما در سپشیسر و رو
  . ماندیم
  

 ی دار،خانه های اندرونیرونی بی اربابی از خانه هاری روزها در آن شهر غآن
 باغچه نسبتا بزرگ قرار داشتند و کی اطی هم وجود داشت که در وسط حیگرید
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 یمتر مربع15یال10 حدودیعنی کوچک تر،یلی با ابعاد خییدورادور آن اتاق ها
 هم اتاق نیی قرار داشت و در قسمت پانی چهار پله باالتر از زم ساختند که سهیم

 شد و به ی استفاده منیرزمی که به عنوان زنی تر از زمنیی پایاغلب کم. بودییها
 نیا. رفتی به کار می گفتند و در واقع به عنوان مطبخ و انباریم" زانیس"آن ها

 یت فروخته و استفاده م بضاعی سهم به افراد بکی سهم کیخانه ها را به صورت 
 شد و بر ی اجاره داده مهی از سهام فروش رفته و بقی تعدادیادیزدر موارد .شد

 که داشتند،خانوارها در آن ی قابل سکونت آن و مقدار سهمیحسب تعداد قسمت ها
  . شدندیساکن م

  
 دو ی سهم بودئ و هر سهم دارای کرد سی می دوز در آن زندگنهی که پی اخانه

 خانه هم به آن تعلق ی جلوی از باغچه ی بود که قسمت کمنیرزمی زکیاتاق و 
 گری شان را به مرور فروخته و دی اسباب زندگی مش حسن همه یخانواده .داشت

 گری دشی ماه پ10 که از ند اتاق اجاره کرده بودکی نداشتند،فقط ی الهیچندان وس
 یکی ی هفته ابایخانه تقر مدت صاحبنیدر ا. آن هم نبودندی هیقادر به پرداخت کرا

در آن خانه حدود چهل . ها وساطت کرده بودندهیدو بار مراجعه کرده و همسا
  . بودی خودش شهری برایخانوار ساکن بودند و از شلوغ

  
 مرده هی کرده، اما فقط هفت فرزندش زنده مانده و بقمانی مرتبه زا14 چارهی بزن

دو پسرشان زن و بچه .  هم نداشتندهی بق به زنده ماندنیدی امط،ی شرانیبا ا. بودند
 داشت تا آن ها را نزد ی کاش پدر کلبه ای کردند، اما ای میداشتند و جدا زندگ

 داشته ی که درآمد درست و حسابی نه کارند، داشتیخود نگاه دارد، چون نه سواد
 دو نیهم.  بدتر از پدر بودیلیوضعشان به مراتب خ.  داشتندی ایباشند و نه زندگ

 سل مرد و دو کودک یماری بود که دختر بزرگشان، فاطمه هم بر اثر بشیسال پ
 گرفت، ی نمی هم خبرشی از بچه های کسگری گذاشت که دیخردسال از خود باق

 ی محی کند و فقرا ترجی از مشکالت فقر است که بر عاطفه غلبه میکی نیا رایز
 ینوای بی بر سر سفره یکی ی خالی بمانند تا مبادا کاسه گریکدی خبر از یدهند ب

 دانستند که یفقط م.  دراز شودشانی به سویازمندی گذارده شود و دستان نیگرید
  . شان منتقل شده اندی پدرربزرگ پدتی و پرجمعرانهی محقر و فقیبچه ها به کلبه 
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 تا آن زندی ری فرزندان خود می شان را به پای است که پدر و مادر همه هستبیعج
 گاه آن ی دستی رحم فقر و تهی بیه و به ثمر برسند، اما چنگال هاها بزرگ شد

 کند، که ی فشرد و عرصه را بر آنان تنگ می عاطفه و عشق و محبت را میچنان گلو
 ی شده ی زنند و در قلب سنگی حاصل تالش ها و عمر خود را هم مدی قگرید

 ماند و تنها ی نمی و خاطره ها باقادهای از ی پاسداری برایی ها، جاتیواقع
 ی سپارند تا برای می فرزندشان را بعد از خودش به دست فراموشی هایادگاری

  . او را در ذهن خود ببندندی زندگی پرونده شهیهم
  

 ی آقا بود، اما مشدی هم سن پسر بزرگ حاجباًی حسن از نظر سن و سال تقرمش
 برخاستن رمق.  نشسته بودی حاجیاو هنوز در حجره .  کجایکجا و پسر حاج

 دختر نی دری که زنیفکر فروش دخترش و ا.  کردیفکرش درست کار نم. نداشت
 جان شیانوهاز.  دردناک بودشی برود، آن هم دختر خودش، برای ساله ا12

کم کم .  توانستی خواست به خانه برود، اما نمیم.  رفتی مجیسرش گ. نداشت
 شانه یند آوردند و کمآب ق.  بدنش را گرفتی و عرق سرددی پرشیرنگ از رو

  .دندی را مالشیها
  

 کی نزدیمشد.  کردی را با کالسکه راهی اش را خواست و مشدی آقا سورچیحاج
.  به خانه برودادهی شده پیمتی به هر قدیخانه احساس کرد حالش بهتر شده و با

 و نفس زنان، زانیافتان و خ. نندی آقا ببی حاجی خواست او را در کالسکه ینم
 ی داد و اندکهی تکواری دهچند بار ب.  زدی هدف قدم می تفکرات خود بغرق در

 ای خوشحال باشد دی دانست بای داشت، اما نمیبی عجی تابیب. استراحت کرد
 و دهی لقمه نان از صبح تا شب زحمت کشکی به دنبال یاو خودش عمر. ناراحت

 کهنه و ی کفش های را از ال به الشی خویِ را در فقر و نکبت گذرانده و روزیزندگ
 کرد و شب ها را ی و آن جستجو منی ای پاره و زهوار در رفته ی هاوهیمندرس و گ
 چی روح و خسته که هی سرد و بی حاصل روز، در اتاقی از تالش بدهیخسته و تک

 مرگ ی شد به سر برده و در آرزوی نمدهی و اطرافش دواری بر در و دیدی امیردپا
 از نگاه ود، زده بخی سرد و زی همه چنکهیدرست مثل ا. دی کشی مهودهی بیانتظار

.  وسط اتاقی سرد و افسرده و کزکرده ی افراد خانواده گرفته تا کرسیغمزده 
 فقرشان تنها ی و قناعت بر سفره دهی در آن خانه خشکزی دستان پر مهر سفره نیحت

 کالم شانی و در گلوزیدر چشمانشان نگاه مهرآم.  شده بودموتشانیقوت ال
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همه .  را گرفته بودزی همه چی و اشک جاض سپرده شده و بغی به فراموشدبخشیام
 روزگار دادگاهی دانستند که در بیخوب م.  دادی میدی و نومأسی ی خانه بویجا

  .محکوم به فنا هستند
  

او جز کوله .  شدی نمدهی دی قرص نانچی پدر هی دهی بسته و خشکنهی دستان پدر
 ی کس دستانش را هم نمچی هگری نداشت، آن قدر که دیزیچ ی از بدهکاریبار

 ،ی سرشار از شرم و خستگشهینگاهش هم.  نداشته استی اصالً دستیی گود،ید
 و ری سر به زی را به مردو از زن و فرزندان ای مرگ بود و شرمندگی و تمنایناتوان

  . گفتن نداشتی برای حرفگری هم ددیشا. کم حرف مبدل نموده بود
  

 آقا ی حاجی دانست نه خودش و نه فرزندانش قادر به پرداخت بدهی میمشد
 دی ترسی بابت دچار عذاب وجدان شده و منی از ارمردی بود که پیدو سال. ستندین

 که گه یزیتنها چ.  او باشدی هم نتواند جوابگوای که در آن دنا،ی دننینه تنها در ا
 کرد و گمان ی با خود زمزمه میننها لب پریگاه دزدانه به مغزش خطور نموده و ز

 بود نی کرده، اانی وصف حال او را بان،ی اش، بابا طاهرعری کرد شاعر همشهریم
  که،

  
   دســـتم رســد بــر چــرخ گــردوناگـــر

  
   است و آن چوننی چنی او پرسـم که ااز
  
   صـــد نـــاز و نعمــتی را داده ایکـــی

  
  ه در خون را قــرص جـــو آغشــتیـکــــی

  
 جسارت و شهامت را داشته تا به چرخ نی کرد خودش ای حس می لحظاتی براو

بعد بالفاصله از ترس آن که مبادا فکر کردن به آن هم موجب . گردون اعتراض کند
 ی دهی بر سرشان نازل گردد، بالفاصله پوست خشکییقهر و غضب خداوند شده و بال

 کرد و شکر خدا را به جا ی مرته و اسغفا انگشت شصت و سبابه اش را گاز گرفنیب
  . آوردیم
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 دی گشاده به خانه آمد؛ شاباًی تقری بعد از سال ها، با چهره ای آن شب مشدباالخره

زن اش، گل بانو، .  از دوش اش برداشته خواهد شدنی سنگی کرد باریچون حس م
 ایشد  خوشحال بادی دانست بای نمدی موضوع را فهمی شده و وقتایعلت را جو

 کرد و آرزو داشت ی شان دعا می نجات زندگیاو هر روز و شب برا. ناراحت
 خوب ی وعده غذاکی و بتوانند نندی رخ دهد تا آن ها رنگ آرامش را ببیمعجزه ا

 از یحسرت آن که کم.  شوندری که همه سی کافیداشته باشند، آن هم به اندازه 
 ربوده ی کسی آن که لقمه یدان، ب بماند و بچه ها خوشحال وخنیغذا در ظرف باق

 شب کی که نیا.  سال ها بود که بر دل اش مانده بودزندیخشود از سر سفره بر
 ها و هراس از طلب کاران را نداشته و ی بدهی گذارد، غصه ی منی سر بر بالیوقت

 شی در نظرش مجسم نشود براانی گوراهی صاحبخانه با آن اخم وتخم، بد و بی افهیق
 به دست لی بحبخانه شب، صامهی چون دو سه بار ند،ی ترسیاز خواب هم م. آرزو بود

   سرشان ظاهر شده و جار و جنجال به پا کرده بودیباال
  

...  و حاالندی بقال و قصاب و نانوا را ببی دهی در هم کشی داشت مبادا چهره وحشت
 فدا کردن متیبه ق!...  پرداخت؟دی بایی آن چه بهایاما برا... تیحاال آن موقع

  ... تن اشیپاره 
  
 ی همه ،ی شدن او در مسلخ فقر و بدبختی قربانم،ی بهتر بگوای بعد از مرگ فاطمه او
 شروع شده و پشت ی خودش از اول با نداریزندگ.  به نجات نرگس بوددشیام

 و یی و آن رختشونی ای گذشته بود و حاال هم سال ها بود که براگرانیچراغ د
 اری بسی آب و هوای دارااش بودن ی کوهستانلی شهر به دلآن.  کردی میکلفت
 یدی شدی هاخبندانی برف و باران و اد،ی زی از سال بارندگیمی بود و نیسرد

 همه جا از ی متر4 تر وقت ها زمستان تا ارتفاع شی که آن روزها بیداشت، به طور
 یت گرما نور و لذداری دو ماه از دیکی شد و مردم گاه ی مدهی پوشخیبرف و 
 رفت و ی براخی برف و انی را از مییرهای مسری و ناگزد شدنی محروم مدیخورش

 کردند تا در آخر اسفند ماه که برف ی راهروها عبور منی زدند و از ایآمد نقب م
  . شدیها کم کم آب م
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اغلب .  شدی مثل گل بانو به مراتب سخت تر می زنی کار کردن براط،ی شرانی ادر
 دست و شهیهم.  بردی و سوزش استخوان ها تا صبح خواب اش نمشب ها از درد

 ی زندگی بار فشارهاری زگری بود که کمرش هم دی دو سالیکی.  کردی درد مشیپا
.  دادی قامت به او نمکردن کمر، فرصت راست دی دوال شده بود و درد شدکبارهی

ر آب سرد  شکست و دستان اش را دی حوض را می هاخی مردم ی در خانه هایوقت
 هی حوض الی نگذشته روی اقهی کند، هنوز چند دقی کرد تا لباس ها را آبکشیفرو م
از شدت سرما دستان اش .  شدی و برنده مزی تری بست و مثل شمشی مخی ینازک

 سوخت و قلب اش ی مشیمغز استخوان ها.  شدی حس می زده و بخیقرمز و کبود، 
 ی دستان فرو رفته در خون می سنگسی زده اش به تندخیدستان . دی کشی مریت

 ی مهی و آسمان گالنی که در دل صد بار از زمیدر حال. قرمز و سخت شده. ماند
هر بار که .  فرستادی اش لعنت می گفت و به زندگی مراهیکرد، به زمستان بد و ب

 خانم یی زد و با خوش روی لبخند مد،ی دی کرد و خانم صاحبخانه را میسر بلند م
 گذارند تا با آن ی که در دست اش میاهیخانم جان کنان بابت چند پول س... جان

  . شدی خانه می کند، راهدی خود و خانواده اش را سپاهیها روزگار س
  

 ی مقدارای از خانواده ها سخاوت به خرج داده و چند گلوله زغال ی بعضیگاه
. شان باشد سرد خانه ی بخش کرسی دادند تا گرمی به او می گونکی داخل زمیه

 به ،ییرای و پذیی نظافت و ظرفشوی بود که برایی اش روزهای خوش زندگیروزها
 وقت بود که عالوه بر مزد نآ.  شدی ها فراخوانده می ها، جشن ها و عروسیهمانیم

 می مانده و نی از غذاهای و قدرینیری و شوهی هم می مقداررش،ینسبتاً چشمگ
 خسته و درمانده از کار طاقت یو وقت شد ی اش مبی سر سفره هم نصیخورده 

 ادی فری گشت، بچه ها از شادی به خانه بر می خوراکی با بقچه اییرای پذیفرسا
 و سر از پا دندی بوسی رفتند، او را می مادر باال مل و از سر و کودندی کشیم

  . شدندی که در دست داشت، حمله ور میینشناخته به طرف بسته ها
  

 نظافت خانه ها و ی برای وقتدی عیآن ها روکرده و شب ها گاه هم سعادت به گه
 رفت، شب هنگام که خسته از کار و به خاک نشسته از غبار ی مردم میخانه تکان

 ی هرگز به چهره شان ننشسته بود، بقچه ای که غبار فقر و گرسنگیی آن هایزندگ
 محبت  و او به وسعت همهند دادی مندرس به دست اش میلباس کهنه و کفش ها

 بچه د،ی رسی که به خانه میوقت.  کردی شان می نثار زندگری خی دعامانهی صمیها
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 مادر، که بر ی غبارگرفته، خسته و درمانده یها با گشودن در، شادمانه نه بر چهره 
 کهنه و ی لباس های سهم خود را از ال به الکی تا هر ستندی نگریدستان پرش م

 برگرفته و گرانی دی تند پای آغشته به بوهایه  کج و معوج شدی هافشمندرس و ک
  .ندی برانداز نماشیبر قامت خو

  
 ی شوند، با بغضی هم شاد منی قدر قانعند و به همنی که بچه ها ادی دی می وقتاو

 شکر خدا زی آمهی گالی و با حالتدهی کشی اشک در چشمان اش، آهیدر گلو وهاله ا
 ی میلبخند... ی از خالق بود تا سپاسگذارهی گالهی شبشتری آورد که بیرا به جا م

 خوشحال ی دانست که به راستی هم نمدش نمود، اما خوی میزد و تظاهر به شاد
  . بردی مادی اش را از ی بچه ها خستگی نه، اما هر چه بود با شادایشده 

  
 امامزاده کی نزدی نبود، به گرمابه ی کم بود و از کار خبریی هم که رختشوینیزم
 اش از راه برسد و دالک ی نشست تا مشتری میت و در آن جا منتظر مشتر رفیم

.  به حمام برودی بارندگی داد زمستان ها، مخصوصاً روزهای محیالبته ترج. بخواهد
  . کمی بود و مشترادی روزها به قول خودشان در حمام دست زنیاما در ا

  
 اش به مراتب بهتر  جوان مرگش در خانه بود، وضعی چند سال قبل که فاطمه تا

 ی ترشی بی ترش مشترشی بییبود، چون هم خودش جوان تر بود و به خاطر کارا
 فاطمه با نرگس قابل یاز طرف.  آوردی در می پولشی کم وبیداشت، هم مشد

 نی کرد و از ای هم می بافی خانه، قالی و کارهایاو عالوه بر بچه دار.  نبودسهیمقا
 خانه و ی در انجام کارهایود، اما نرگس حت بی کمک خرج خوبشانیراه برا
 خواست یمادر هم فقط از خدا م.  بلد نبودی بچه ها هم عاجز مانده و کارینگهدار

  . کندریکه عاقبت او را به خ
  

 لحاف ،یاطی خ،ی نقده دوز،ی سبدباف،ی بافی از دخترها قالیلی آن زمان خدر
 یی و خالصه کارهایسی پشم ر،ی بافمی،گلی گلدوز،ی بافمی جاج،ی بافوهی گ،یدوز
 از دختران ثروتمند به مکتب ی کردند و ندرتاً بعضی بلد بودند و کار ملی قبنیاز ا

اکثر درس خوانده ها هم که با سواد . د گرفتنی مادی ی مکتبای یرفته و درس قرآن
  . آموختندی دانستند و نوشتن را نمی شدند، فقط خواندن می آشنا میقرآن
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 ی کار خانه بلد نبود و به زور می به جز رفت و روب و کمی کارچی نرگس هاما
  . آماده کندی مختصریتوانست غذا

  
 آقا را مطرح کرد، گل بانو در ی موضوع ازدواج نرگس و حاجی که مشدی وقتاز

 هم خواب به ی نکرد، اما دو شبیمخالفت.  بزندیفکر فرو رفت، بدون آن که حرف
 شست و ی اوقات رخت می ماه سلطان هم گاهیو برا ایاز طرف. امدیچشمان اش ن

 ی چطور مگرید.  دادی بابت هم ناراحت بود و عذاب وجدان آزارش منیاز ا
   نگاه کند؟دهی زن مهربان و فهمنی ایتوانست در چهره 

  
 فی تعرشی را براانی گرفت نزد او رفته و جرمیچند بار تصم. دی کشی او خجالت ماز

 ی و خانواده ی کرده و مشدی آقا بنده نوازیحاال که حاج« : کرده و خواهش کند
 کنن، احسان اموات شان خدا پدر و ی لطفو می خودشان کردن و ایما رِ شرمنده 
 مارو ی براشان طال شه، حاال که زندگک خدا اجرشان بده، خاامرزه،یمادرشان را ب

 رفتگان و صدقه ری شانه کامل کنن و خی و جِوانمردی مردونگنیِایب.  دنینجات م
خانوم جان به برادرتان ...  دخترمه فدا نکننی و زندگننی ببری سر زنده هاشان خی
 خترُم و دور خودشان و خانواده شان بگردانن، اما اَ درنی که دسِ منه بگنیبگ

 وهی بخت و باهی دخترِمم نوجوان سی خوام ایمیچون ن... خانون جان... بگذرن
 نی بود و او شهامت ای نبود، چون خواهش بزرگشی بیائیو رنیاما ا» ...بشه

 موضوع نی بکند که اگر ای درخواستنی توانست چنیجسارت را نداشت و نم
  ...!دی بود، شایکوچک

  
 عمر با کی بود و انداختهی رو نی قرص نان هم تا حاال به کسکی ی برای او که حتاما

درست است که حاج قدرت . ه بود کردی ساخته، اما با آبرو زندگی و بدبختیندار
 یادی همه پول را از او پس نگرفته و خرج دوا و دکتر او را داده و مقدار زنیا... ا

 ضی و مردهی جا نکشنی بود و کارش به امستاجر که در بازار یاز آن را هم زمان
   دخترش چه؟ی بود، اما زندگدهی خری آقا چرم قسطینشده بود، از حاج

  
 دی ها جواب رد نگرفته پس چه بایوده که او تا حاال در خواستگار بدهی شنی طرفاز

  کرد؟
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 جهی نخواهد داشت، در نتی مشکلی او از نظر مالی دانست که نرگس در خانه یم
پاالن دوز او را ...  گذشته بود که اسدای هفته نی ندارد، چون همیفکر کرد چاره ا

 و سر به راه بیدارد،نج سال ستیپسرش حدود ب.  کردی پسرش خواستگاریبرا
بغض .  بود تا فکر کندخواسته یاو هم فرصت.  نداردیاست،اما کار درست و حساب
پسر ( فاطمه افتاد، آخر شوهر فاطمه ادی شد، چون ریامانش نداد و اشکش سراز

هم آن زمان که آن ها ازدواج کردند، )  معروف بودی نعلچمی نعلبند که به رحمیرح
 شی نبود و هنوز هم پیاو هم جوان بد.  بودطیو سال و شرا سن نی در همباًیتقر

 به اندازه خودش هم نداشت، چه برسد که بخواهد رمردی اما پند، کیپدرش کار م
 فقر شد که آخرش ی پنجه هاری چنان درگچارهیپسرانش را هم نان بدهد و دختر ب

  . شد و مردضیهم مر
  

 بهتر هید...  و وضعش خوبههیاج باشه حیهرش...  زن":  حسن به گل بانو گفتمش
  " نه؟ای یبه نرگس خبر داد!...  دختره کوجاسیا ... ؟ی خوای می شیاز حاج

  
  "...هنوز نه":  جواب دادزن

  
- "ک مانی وضع خانه و زندگی با ای فکر کردچیه... ی خبرش کنی خوای میپ ...

  "! آد؟یپاالن دوز سراغش م...  بهتر از پسر اسدایمگه کس
  
 و چشم دختره سی نچارهی بری باشه مثّ خودمان فقی آقا هر چیحاج... هیبله د" -

  "... مانهی لقمه نون به در نمهی یبـرا
  

 شوند که ی فقر شده و چنان با آن مأنوس می بود که برده ی نرگس هم از کساناما
د  بتواننی هنرای ی کارادگرفتنی کنند تا الاقل با ی نجات خود نمی برای تالشچیه

  .خود را نجات دهند
  

 جوانب کار با نرگس به صحبت نشست تا او را ی فکر و بررسی بانو بعد از مدتگل
 آقا و با داشتن سه هوو و ی دانست که دخترش در خانه حاجیاو م.  کندیراض

 ی آرام و بی ترشان از او بزرگ ترند، زندگشی که بیی هاجهی نوه و نتیادیتعداد ز
 افراد خانواده راه حل ی همه ندهی نجات و آیاما برا نخواهد داشت، یدردسر
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 ی بی دانست که اگر دخترش از هر هنری را هم منیا. دی رسی به نظرش نمیگرید
 جهت زن نی برخوردار است و از ای فراوانییبای مانده، در عوض از صبر و شکبینص

  . را تحمل خواهد کردزی است و همه چیآرام و سازگار
  

همان روز مادر و دختر چادر و چاقچور کرده، . ندی آقا را ببی خواست حاجنرگس
 ی حجره های تعدادنندی آن چه توانستند ببیروبنده زده و به دباغخانه رفتند، ول

 که خودش محو آن همه ثروت و مال ی مادرحاتیمملو از پوست و چرم بود و توض
 هرگز به بازار دخترک که قبالً. دی گننجیالتجاره شده بود که در باورش هم نم

 ی بوی شناخت، حتی کفش کهنه ها می و چرم را با بودهی ندیطی و چنان محامدهین
 الی بزنند، در خی آن که حرفیهر دو ب.  مطبوع و سکرآور بودشیآن جا هم برا

 کردند، اما ی مسهی حسن مقای مشدی کوچک پنبه دوزیخود ثروت او را با جعبه 
  ...جا کجا و آن کنیا

  
.  و سرگردان آنجا را گشتند و رفتندرانی حیهوت و سر از پا نشناخته، مدت و مبمات

 که آن روز امدی نادشی چه آمده بودند و نرگس هرگز ی رفت براادشانیاصالً 
 طیراستش مادر نه تنها موضوع سن و سال و شرا.  نهای ندی آقا را ببیتوانست حاج

 یهم آرزو کرد او به جا ی آقا را فراموش کرد، بلکه در دل کمی حاجیزندگ
 حسن ازدواج کند، همان روزها ی قبل از آنکه با مشدینرگس بود و فکر کرد کاشک

 سراغش رفته بود تا ی مثل حاجی شده بود و خواستگارارشیاو هم بخت و اقبال 
  ...دیکشی نمی همه بدبختنیا

  
نشد و هر  مادر و دختر رد و بدل نی بی حرفچی تمام طول راه برگشت به خانه، هدر

 ی حرف پدر و مادرش حرفی وقت روچیاو که ه.  خود بودندیای غرق در دنکی
 ی حجره هاکی کی آن همه ناز و نعمت وثروت که در دنینزده بود و حاال هم با د

 شناختن او نبود،چون سال ها ای دنی دی برای هم انباشته بود، ضرورتی رویحاج
او قبالً .  بوددهی ندیزی آت و آشغال چی پدر جز مشتیبود که در بساط فقر و بدبخت

 خانه ی کهنه پاره های در ال به الی به زندگشهی دانست و همی موضوع را نمنیا
 بست، اما حاال وضع عوض شده بود، چون هم ی کرد و به همان دل میشان فکر م

 توانست پدر، مادر، خواهر و ی کرد و هم می نجات پدا مفالکت نیخودش از ا
 و مادر فرسوده و دهیپدر رنجور و زجر کش.  برهاندیرا از آن بدبختبرادرانش 
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 دهی دبتی و مصماری کرده و هردو بهودهی سره تالش بکی یناتوانش را که عمر
  ... کردندی مرگ می آن ها آرزویبودند و حاال هر دو

  
 نجات دهد چنان ی تواند خانواده اش را از بدبختی تفکر که هرچه باشد منی با ااو
  .شدیاندی بیگری دزی چچی به هتوانستیوشحال بود که نمخ
  
 ی کوچک بود و از سرما دستان کوچکش قرمز و کبود میلی خی آمد که وقتادشی

 ی مشی توانست انگشتانش را حرکت دهد، دستش را به صورت عروسک هایشد و نم
 دوخت و با پوشال و ی که مادر از تکه پارچه ها مییگذاشت؛ همان عروسک ها

 اطراف یای بتوانند دنتا گذاشت ی چشم و ابرو مشانی کرد و برایوب آنها را پر مچ
 کرد آن ها به اندازه ی کدامشان دهان نداشتند و نرگس حس مچی اما هنند،یرا بب

 هم در ی و وقت".نی لرزیخوش به حالتان که نم":  گفتی و مستیاو سردشان ن
شما گشنه تان ": دی پرسی ها م کرد، از آنی نمدای پیکماجدان خانه تکه نان

  . کردی حسادت ما و به آرامش آن ه"!ست؟ین
  

 ی آن که از سرما نلرزند، تکه پارچه های آن روزها براامرزش،ی خدابمادربزرگ
 زد، بعد ی و به هم کوک مدی چی مفی در چند ردگریکدی یکهنه لباسها را پهلو

 لحاف و تشک چهل تکه نشای دوخت و برای چادر کهنه مکی از ی اهی روشانیرو
 به هرحال کهنه پاره اما شد، ی منی سرد و سنگیلیگرچه خ.  کردی درست میدوز

 گرم کردنشان در رختخواب سرد، یبرا.  کردندی گرم شان میها با اتحاد و هم دل
 ی رفتند و دست و پایقبل از خواب مادر و مادربزرگ با بچه ها به رختخواب شان م

 گغتند تا بچه ها گرم شده و خواب ی قصه مشانی و برارفتندگیآن ها را در بغل م
.  گفتی مییبای و زنیری شی حوصله داشت و قصه هاشهی همبزرگمادر. شان ببرد
 را شروع ی حوصله، که اگر هم قصه ای وقت ها چنان خسته بود و بشتریاما مادر ب

  . ماندی برد و قصه نا تمام می چرتش می بعد از خستگی کرد، کمیم
  

 ی می مثل آن ها زندگای بچه ها و مردم دنی کرد همه ی روزها نرگس گمان مآن
 مثل آن ها دارند و در یخانه ها و رختخواب.  پوشندیکنند و مثل آن ها لباس م

 هم است که آن یخالصه زندگ.  بردی از سرما خوابشان نمی سرد زمستانیشب ها
 وقت ها مادربزرگ شتری بچون  کرد،ی مادر بزرگ تعجب میها دارند و از قصه ها
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 گفت که با شاهزاده ها ازدواج کرده ی می و بدبختری فقی از دخترهاشیدر قصه ها
... ننه جان": دی دوی وسط حرف مادربزرگ مشهینرگس هم.  شدندیو خوشبخت م

  "! کنن؟ی میاُنا کوجا زندگ!... شن؟یمیشاهزاده ها ُگشنه ن
  

شاهزاده ها مثل فرشته ها هستند که آن ها را  دی کرد که شای کوچولو فکر مدختر
. ندی بی آن ها را نمی هم آن ها فقط در قصه ها هستند و کسدیشا.  دهندینجات م

 یبا موها.  کردی و مهربان تصور می قوما،ی آن ها را جوان، خوش سشهیاو هم
  ... درست مثل فرشته هاز،ی براق و تمییطال

  
 بخت یفاطمه هم تازه به خانه .  کوچک بودیلیخ که مادربزرگ مرد، او هنوز یوقت

 شهیاو هم.  کرد ببردی که کار مییرفته و مادر مجبور بود او را با خود به خانه ها
 یکس...  هایبه همه سالم کن":  کردیدر تمام طول راه به نرگس کوچولو سفارش م

 دیس فهم آن وقت بود که نرگ"... های نزِنی حرفیبه کس...  های نکنتیرو اذ
 خوب داشتند، هم بچه یچون آن ها، هم غذا.  هم وجود داردیگری دی هایزندگ

 هم ییای قشنگ و روی و در خانه هادندی پوشی قشنگ و نو می لباسهاشانیها
  . کردندی میزندگ

  
 که دی دی دور و درازش خودش را میاهای و روالتی بزرگتر شد، در تخی کمیوقت
 کهنه و ی که مادرش لباس های کند و زمانی میگ از همان خانه ها زندیکیدر 

 کرد و ی لباس فکر می زمان تازگییبای پوشاند، او به زی را به او میمندرس کودک
 کرد و خود ی تصور مبای نو و زرا و لباسش دی دیخود را در قالب همان شاهزاده م

  ... و اکنونن،ی در قصر بلوریرا شاهزاده خانم
  

سکه اش را همراه مباشرش فرستاد تا آن ها را به محضر  آقا کالی مقرر حاجروز
بعد محضردار دفتر .  داده بود که آن ها بروند و عقدنامه را امضا کنندغامیپ. ببرند
 دانست ی و نمدهی آقا ببرد و نرگس که هنوز چهره شوهر خود را ندی حاجیرا برا

اش را در ظرف  انگشت سبابه ی و ناباوررتی در حد،ی بله بگوی به چه کسدیبا
 یجا.  زدندی می کرد و همانطور که انگشتش را گرفته بودند، بر دفتر بزرگیجوهر

بعد .  بودی قشنگی انگشتانش او را به خود مشغول داشته و به نظرش بازیخط ها
  ...دیگفتند او عقد شد و مبارک است و مادر او را بوس
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 و لی آمد و هر روز وسایا م به آن جکباری ی روزباًی آن روز مباشر تقری فردااز

 روز هم کی. دندی دی آورد که آن ها را قبالً در خواب هم نمی مییزهایخرده ر
 خانم طال و ی آقا دستور دادند شوما رو به بازار ببرم و بِرِی حاج": آمد و گفت

  ". الزم رِ بِخرملیوسا
  

 ی، گوشواره دستبند و گوشواره، انگشتر و النگو.  و دختر به راه افتادندمادر
 ی چادری ، پارچه فهی حمام، حوله و قتلی تاج، دو تا گردنبند، وسامی و نیکشکول

 ی لباسی دست پارچه کی نرگس، ی برای و چادر مجلسی نماز، چادر مشکیبرا
.  گل بانوی هم برای مشکدر دست لباس و چاکی گردنبند و کی و ی شلوارتهیشل

 پارجه لباس کی.  زده کردرتیا را ح ان هی شد که حسابیداریخر. مادر نرگس
 دست کی ی پدر عروس به رسم ان روز ها نفری برای پالتوئی پارچهکیمردانه و

  . کرده وبرگشتند هی او تهی همه خواهر وبرادرهای براهمیپارچه لباس
  

 دی که نرگس بعدا فهمی و دو سه نفر خانومرزای ومباشر ومی هم سور چی عروسشب
ان . با دو کالسکه امدند ونرگس رابا دختر خاله اش بردند. همسر همان ها بودند 

 جشن کی.  کرده بود هی نر گس تهی اقا جدا گانه برای که حاجیشب در خانه ا
 جشن ها چراغ روشن کرده بودند وفقط یکم تر از همه .  برگزار شده بود یمعمول

 کی در گی دچند.  خانه بود ی بلند سر کوچه ودوتاهم جلوهی پایدو چراغ زنبور
 وزرشک پلو با مرغ در فضا مهی خوش چلو خورش قی اجاق بود وبوی رواطیطرف ح

 هم به یمجلسه مردانه ا.  پنج شش نفر انجا نشسته بودند ستیحدود ب.  بوددهیچیپ
 یرای هم در رفت و امد مشغول پذی برپا بود و عده ای اتاق پنج درر قاعده دنیهم

از همه خانه . کرده بود هی نر گس تهی اقا برایکه حاج یخانه ا.  بودند همانانیاز م
خانه " خودشان نی ک تر بود که بعد ها بیها کوچکتر بود وبه امام زاده نزد

  . مشهور شود" امام زادههیکوچک
  
 ان خانه ی انجام کارهایکه برا (ننه قربان و پسرش .  ورود نرگس و همراهانشبا

 گروه کی اوردند و پسرش مش قربان واسفند و گالب) امده وساکن شده بودند
 دندی رقصی خواند ند و می ومزدندی نشسته بودند و موانی که قبال در ایسازو ضرب

 اقا دستور دادند یحاج{ : و گفت دیدو نیمش قربان از پله ها پا.  امدند اطیبه ح. 
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انها را کشتند } .نی کنمی وتقسنی پشت قبرستان ببری وبه محله نیبرها را بکش
 دست و دل نی بود ودر دل به ارتی همه شکوه وجالل در حنیبردند نرگس از او

دختره خاله اش  . نهیسک.  گفت ی منی اقا افری حاجی و بذل بخشش شا هانه ایباز
  شی زند گطی از نرگس بزرگ تر بود وشرای سالدهم که چن

  
 خود لعنت اشک در چشمانش حلقه زده و در دل به اقبال.  او بود ی خا نواده امثل

 ی خورد نرگس که حتی عروس غبطه مدی وبخت سفی فرستاد و بر خوش شانسیم
او که  / دیدی خود را در قصر پادشاه میگو.  کرد ی را هم نمی مهمان انیتصور چن

 مشکل بود شی نکاه کردن براودند که بر سرش اتداخته بیشمی شال قرمز ابرریاز ز
 پرت شده هی حواس بقدیدیهر وقت م. اشا کند  را تمبای زیای رونی توا نست ایو نم

 چشم کی تا حداقل با زدی شال را کنار می گوشه طنتیبا ش.  ندارند یوبه او توجه
 و رتی انها ها با حیشام اورده شد وهردو.  موهبت برخوردار شودنی اداریاز د

 با . همه نگاه ها متوجه ان هاست افتیاما نرگس که در.  کردندی نگاه میگذوق زد
 حضار به دقت سر یچون همه .  فهماند که بر خود مسلط شود نهی به سکیاشاره ا

 شتریاما ب.  هستند همانیاو ابتدا گمان کرده بود انها م. کردند ی او را برانداز میپا
 اقا و ی حاجی هاجهی وسالش بودند هم نتسن هم بای که تقریان ها نوه ها ودو دختر

 یحت.  اقا بودند ی هم از دباغ حاجی و سه چهار نفررزای همسران مباشر و مهیبق
 یول.  اوردند ی خود نمی به رونهینرگس وسک.  نشد یبعد از شام هم از داماد خبر

 د ها مرسوم است که دامای بودند که در عروسدهیچون انها د.  تعجب کردند یلیخ
ه و به طرف  بام خانه رفتابری سوار شده ی بخت براسبیموقع ورود عروس به خانه 

دخترک به . دانستند ی ممنی کار را خوش نی کند و ای انار پرتاب مبیعروس س
 تعجب کرده نهیسک . ستی اشراف رسم ننی کار در بنی ادی داد که شایخود دلدار

 گررایکدی وعروس داماد امدهی نرونی از اتاق بی داماد حتدی دی منکهیبود از ا
 ختهی رنی گناه بر زمی خونه سه گوسفند بنی بنیفقط در ا.  اند دهیموقع عقد هم ند 

 خنده و بزن ی رفتند و صدای ها به اتاق پنج دریبعد از شام ساز ضر ب! شد
 شد ی عادشانی اقا برایخانم ها که مو ضوع ازدواج حاج. بکوبشان به هوا بلند شد 

  . خوش باشند ی تا دو سه سا عتدندیدرها را بسته و پرده ها را کش. ه بود 
  

 که هر کدام بر سر داشتند ی تاج همی برق لباس ها و طال جوا هرات ان ها و نزرق
.  که هر کدام بر سر داشتندی تاج همیزرق برق لباس ها و طال جوا هرات ان ها و ن
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 از ی سر گردن نرگس هم دست کمیگرچه طال ها.  کرده بودرهیچشم ان دورا خ
 داشت پس از ی تازگشانی خانه براکی ها در نی ای همه دنیاما د.  نداشت هیبق

 ی هایتازه باورش شده بود که زندگ . ی نه مدی دی میزی نه چگرید. یلحظات
 کرد او هم یاحساس م.  وجود دارد دهی از ان چه او تا کنون دری هم غیگرید
 مبادا نکهی شرکت کرده و از ترس ایای روافتی ضنی در اهی است مثل بقیهمانیم

 ی باشد بع همان اتاق سوت کورری تمام شود واو ناگذبای زیمانه منی اگری دیساعت
دلش م .  کوچک است ی چراغ لمپاکی بخش ان فقط یباز گردد که تنها روشن

 روشن کی بود در خانه خود شان هر شب در تاردهی سالها دنی ایدر تمام . گرفتی
   داشتهتا اشباح شبی هاهی به ساشتری شان که بکی کیصورت .  چراغ کم سو نیا

  
 شود ی مدهی که در روز دی غمزده وماتم گر فته ای اشنای تا همان صورت هاداشت

 نیبه خصوص اگر در چن. کند ی نور هولناک تر جلوه منی ایشب ها در کور سو. 
 ی مفی هم تعری با چشمان از حدقه در امده از هراس موضو عات ترسناکیطیشرا

 درنده واناتی و مردم ازار وحثهیارواح خب.  یجن و پر.  ال یمثل ماجراها. کردند 
 ی کردند و خودشان هم با ورشان می مفی تعرجانی و ان با شور وهنیکه به نقل از ا

 ی جدی که ماجرا هادی چر خی منهی به سنهی قصه ها چنان با اب تاب سنیا.شود 
.  بود دای هوی شود واثار ترس و وحشت از ان ها در خودشان هم به خوبی میتلق

مادر بزرگ وعمه خواهر برادر .مادر. پدر ی اشنای هاافهی نر گس از قواقع منیدر ا
  زدی بکشد و بگرادی خواست فری و دلش مدی تر سی خودش هم به شدت میوحت

  
 کوچک وکهنه بود که شب ها ان ی فانوس بادکی.  ان خانه تنها همدم چراغ خانهدر

 ی رفتن از اتاق مرونی بیبرا.  درکینز د.  اتاق نییرا روشن کرده ودر گوشه پا
 اش را لهی فتیرضروری کم کردن مصرف نفت آن هم درمواقع غیگذاشتند وبرا

 ی روشن کردن بدنه دربه قای حتدی که شای طوردند،بهی کشی منییپا"کامال
  ...خودش هم نبود

  
 مورد عالقه اش برده یهمانی ماند که اورا به می می نرگس درآن شب به کودکاما

 ترها گربزرگی دی گذراند وازآن وحشت داشت که مبادا ساعتی خوش میلیخ.دان
  »... خانهمانی بریوخ«:ندیبه او بگو

  



 تاجمـاه

  
goldjar/me.Telegram 

 

169

هرگزازخواب .استی روکی نی خواست اگرایدلش م. خواست برگرددی نماو
از آن ها " که قبالیی هایرازخوشید،غیشی اندیگرنمیزدی چچیبه ه. نکننددارشیب
 شی بی اگانهیاما درآن جا هم ب. ابد همان جا بماند خواست تای خبربوده ومیب

 حاضران ی همه دی دی که توجه همه را به خود جلب کرده ومی ابهینبود،غر
صحنه ها مرتب .ندی گوی دانست چه مینم" کنند،اما اصالیدرمورد او با هم پچ پچ م

  . رفتند واوفقط خوشحال بودی چشمانش رژه میجلو
  

 وظرف چند دهیترخاله اش بود که او هم کنارش خز شناخت،دخی که می کستنها
 ی نمچی را که هشی شب پی چشم وگوش بسته ی خواست دختربچه ی مقهیدق

 می و تسلع،آرامی مطی به همسرکبارهی وجاروجنجال اهوی آن همه هانیدانست،درم
 آب گی دییگو.نرگس هم احساس شرم وخجالت چهره اش را فراگرفت. کندلیتبد

 چیه... رفتی مجیسرش گ.سوخت وبرافروخته شد...ختی رشی برسرورویجوش
دهان اش . رفتی چشمان اش عقب وجلومی درجلوردخترخالهیتصو...دی فهمینم

 یزنمی چچیه. شودی که فقط بازوبسته شده و صورت اش کج ومعوج مدی دیرا م
 شده آن چنان دهی و هراس ازمطالب شنزبودی انگبتی دخترخاله هیصدا.دیشن

 که دروسط یکسان. دهدصی را ازهم تشخیزی بود که قادرنبود چدهیچیدرمغزش پ
 شی برایی به نظرش آمدند،گوبی وغربی عجیاتاق درحال رقص بودند به صورت

 شربت عسل بهترشد ودخترخاله هم یبا کم.دیرنگ اش پر. آوردندیشکلک درم
  . داد سکوت کندحیترج

  
 بای زی را شاهزاده اشی خوی ندهیگرهمسرآی دختران دی هم مثل همه نرگس

 ی مینی وخودش را همان دختر خاکسترنشدی دی مدیومهربان سواربراسب سف
  ... زندی نجات اش به همه جا سرمیپنداشت که شاهزاده برا

  
  ... آمدرونی بی آقا ازاتاق پنجدری ها،باالخره حاجهمانی با رفتن ماما

  
 ستادهی دراتاق ادیرز لی که ازترس مثل لرزانک می خالدار،دختردیرچادرسفیدرز

  . کردیقوزکرده را نظاره م" نسبتای پشت،بای خشن وخموش وجدیرمردیو ورود پ
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 رای ومبهوت شده بود،زرچادرماتینگاه نرگس ازز. لرزان وکوتاه سالم کردیی صدابا
 بود ونه مثل وسی ومأبانی اتاق شان سردر گری آقا نه مثل چراغ بادیحاج

 ی آرزوشهی که همی آن پدربزرگ مهربانهی شبی حتنهبا،ی سواربراسب وزیشاهزاده 
  . را داشتدارشید
  
 ی دارچهرهی سردخترک را باالزد وبا دی قرمزرنگ رویشمی شال ابررمردیپ

 وهوس درچهره اش تی ازسر رضای برق زد ولبخندی چشمانش ازشادکبارهینرگس،
 به یا چشمان بدی دیاودختر. که تا اعماق وجود نرگس را لرزاندینمودارشد،لبخند

 آسمان ی به آبوهم که هم سبزبودند ی وشکوه جنگل ها،چشماناهای دریرنگ آب
 قرمزرنگ وخوش فرم ی زدند،درشت وبراق چون زالل آب ها،با لبانیچشمک م

 ی نمود،با پوستی می صورت اش چون شعاعی رهی که دردایفی ظری قلمینیوب
 برسرشانه ی آبشار وخوش حالت که چونیی طالی رنگ وموهایروشن ومهتاب

 ی که فقرو بدبختی رنگرهیت یاما با هاله ... افراشتهی قامتخت،بای ری مشیها
 نی خودش هم ازای کس،حتچی بود،هدای هوشیمای وبرسدهیبرچهره وقامت اش کش

  . خبرنداشتییبایهمه ز
  

 ی کوتاه قد شکم گنده ارمردی نجات خانواده اش،آن پی دارفرشتهی نرگس با داما
 ی برتن داشت وشال سبزرنگ پهنی کهنه ا" نسبتای سرمه ای بدقواره یه که لباد

 یکم( تابه تایبرسرش وچشمان) تاج پادشاهیبه جا( وکهنهی نمدیبرکمر،با کاله
 طاس با مهی نیبلند وسر"بایتقر یشانی نمود،با پی کوچک وبزرگ میکه تا حد)لوچ

نده بود،کم  را پوشاشی قسمت اعظم سرورویری کوتاه که برف پییموها
 خپل وکوتاه،آن چنان دچارترس ی چاق وانگشتانیحرف،متفکروعبوس بود با دستان

چقدردلش . وحالت تهوع گرفته بوددی لرزیوبهت ودلهره شد که ازترس آشکارا م
 عقاب ی درچند قدمی کند،چون خودرا گنجشکدا مادرش را صادی خواست بافریم
  .دیدیم
  

دش را فراگرفت که جرأت وقدرت  چنان وجوی ترس وعجزوناتواناحساس
 شهی همی باعث مهرسکوت اش برارتی بهت وحنی ادیشا. را ازاو سلب کردیهرحرکت

  .شد
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 ی خانه طی کاش شرای کرد ای سرنوشت شد وفقط آرزو ممی شب دخترتسلازآن
 وحشت داشت نیازا.سرشودی مشی درآن برای باشد که زندگی آقا به گونه ایحاج

  . بگمارد،چه خواهد شدگرهمسرانشی را به خدمت دی ویکه اگراوبعدازمدت
  

 ترازهراس شی آقا داشت،به مراتب بی که اواز افراد خانواده وزنان حاجیوحشت
 ی دانست با اطالع ازوجود او درزندگی که نمیانیاش ازخود او بود؛ترس ازنا آشنا

  . نشان خواهند دادیشان ودرکنارخودشان چه عکس العمل
  
 ی جزسکوت وبردباری چاره اد،امای ترسی کس موهمهزی شدت ازهمه چبه

 ی احساس گناه منی همی پنداشت وبرای مگرانیخودرا وبال گردن د.نداشت
 دانست ی میخودرا دزد. خواهد داشتی چه نقشدی جدی دانست درخانه ینم.کرد

درواقع ازصبح روزبعد،هر لحظه . را ربوده استگرانی مرد دقیکه به هرطر
 ی را نگاه مرونیهرچه ازپنجره اتاق اش ب. بودی ووقوع فاجعه امنتظرورود آن ها

 یازنگاه ها.دی دی را نمی مرد وزن که دررفت وآمد بودند کسرازچندیکرد،غ
 اونا ی بدانی خوایم« :دی اش شد وپرسی آقا متوجه نگرانیکنجکاو او،حاج

  »کوجان؟
  

هرکدام خانه ...هرکدام خانه خودشانن«:اوگفت.رافکندی با خجالت سربه زنرگس
  ».انی جا بی وقت حق ندارن اچی جا دارن واگه م نذارم،هی مث ایا

  
  »!؟یتعجب کرد«: گفتیحاج. با تعجب نگاه اش کردنرگس

  
 ی بزرگنی به ای خانه نی نفرچندکی تعجب کرده بود که چطورنی ازادخترک

 کی ی از داشتن حتغی مثل خودشان دری تواند داشته باشد وکسانی میوخوب
 همه نی اش افتاد که اچارهی بی خانواده ادیبه .دی کشیدل اش گرفت و آه...اتاق

 لیبا ب" مرتبابخانه آن اتاق مخروبه را هم نداده بودند وصاحی هی کرایمدت حت
 را فشرد وآهسته شیبغض گلو. خواستی سرشان آمده وطلب اش را میوچماق باال

  .رشدی اش سرازدگانیچند قطره اشک ازد
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 عقب ی هاهی آقا آمد وبه او مژده داد که کرای روزحاجکی. گذشتی روزچند
 دهی آن ها خری سهم از آن خانه را هم براکی پدرش را پرداخته وی خانه یافتاده 

 ی ازباغچه ی وکمنیرزمی زکی شان داده است وحاال آن ها مالک دواتاق ولیوتحو
 قالب یود ازخوشحال بکینزد خبرنی ادنینرگس با شن.  آن خانه هستنداطیوسط ح

 را فشرد واشک شی کرد وبغض گلودنی آشکارا شروع به لرزشیدست وپا. کندیته
 خدا را دی بای دانست با چه واژه ای نمیحت.رشدی اش سرازدنگانیازد

 که یی ها درجاگرآنید. آسوده شدی اش بابت خانواده اش تاحدالیخ.شکرکند
 که پدر،عروس وپسرها را هم به  دانستیم. کنندی میمتعلق به خودشان است زندگ

  . آن ها هم بهترخواهد شدتیآن جا خواهد آورد و وضع
  

 خانه وخانواده اش ی آقا تشکرکرد،اما روح اش درحال وهوای فقط ازحاجنرگس
مدت ها بود که . آن ها را تماشا کندی خواست خنده وشادیدل اش م. کردیپروازم

 که رمردیپ. آوردی برزبان نمیما کالم شاد آن ها چگونه است،ای افهی دانست قینم
 ازخودش خجالت ی لحظاتید،برای اودی و سپاس را درنگاه هاتی ورضایعمق شاد

 دختر انجام داده بود یی ورعناییبای که با پاس زی بزرگ منشنی اوبا اراید،زیکش
 ی وقتی بگذراند،ولشی وسخاوت خود را به نمای جوانمردزانی خواست میفقط م

  . سکوت کردی جدی اافهی با قد،ی دختررا دی واقعیفداکار خاطروتیرضا
  
 پنداشت ی می خودرا پدربزرگ مهربانیاهای قصرروی آن پس نرگس شاهزاده از

 وآرام عی مطیمثل برده ا. فرشته صحبت کندنی با ایکه هرگزقادر نبود به راحت
د  کری وحس مدی کشیخجالت م. کوتاه ومودبانه بودزکانی چون کنشیوجواب ها

 شده رمردی دردسرپی هی به گردن اودارد واومایادی آقا حق زیحاج
 هم هرروز آنجا آمده نهی که قرارشد دخترخاله اش سکی ازوقت"است،مخصوصا

 اوکمک اش کند و همدم اش باشد ی شخصی نرگس بماند ودرانجام کارهاشیوپ
 ی مهرشب. نزد او ماندی امهیازآن پس دخترخاله چون ند.ردی هم بگیودستمزد

  . گشتیرفت وصبح بازم
  

 را برآن داشت که به نهی روزسککی گذشت که او ی آن ها می ماه اززندگکی حدود
روزبعد اوخوشحال وخندان . اوردی خبربشی بزند وازآن ها برایخانواده اش سر

 خانه تانه عوض کرده وفرش واثاث نو ی هی اثاثیحاج آقا همه «:آمد وگفت
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 به ی کوش دوزوازم ولدهی خریکی دکان کوچیمشد یسر کوچه تانم بر...دهیخر
  »...اش داده

  
 مادرش سرنمازافتاد که ی دعاهاادی.دی گنجی درپوست خود نمیگرازشادی دنرگس

  . معجزه داشتی ازبارگاه خدا آرزوشهیهم
  

 ی آن ها درخانه هاهی که شبیلی وسانی نرگس با بهتری ،خانهی کوتاهدرمدت
 ی اتاق هاهی هم شبیاتاق. زشدی تجهنبی زی بیوب آقا بود توسط مباشریگرحاجید
 اتاق اش ومخمل تخت خوابش ی رنگ پرده های خودش درست کردند،ولیگربراید

 تا با رنگ یمان آسی بود ورختخواب نرگس ازساتن آبی اروزهی فیبه رنگ آب
 دی سفی ها وملحفه هایهمه جا پرشد ازتوردوز.چشمان اش هماهنگ باشد

 یمتی خوش بافت وگران قی های وقالی دوزدی ومرواریوز دی وبرودریوگلدوز
خانه . اتاق ها شدندی هاوارهی بخش دنتیکه کف اتاق ها را پوشاندند ومخده ها ز

 ی معبدد،بهی دی درخواب هم نمیاو حت" که قبالی نرگس با آن همه شکوه و جاللی
  . آن جا شده بودییبای ماند که دخترک مبهوت عظمت وزیمقدس م

  
 که به شکل رواق یی رنگارنگ دروپنجره های هاشهی که آفتاب ازپشت شعصرها

 آقا ی حاجد،اتاقی کشی بودند به داخل اتاق ها سرک مگردادهیکدیدست دردست 
 ی ماند که روح انسان ازآن جا تا ملکوت خدا عروج می میبه چهلچراغ رنگارنگ

  . ماندی مرهیها خ برآن کردوچشم ی اتاق را چندبرابرمییبای که زییکرد؛رنگ ها
  

 یرو. عاجدی رنگ بود واستخوان سفاهی ازچوب سیبی خانه ترکنی اودرایمجر
 ها یدی ها، همه جنگل ودرختان و سفیاهی بود که سرگاهی نخجکی ازی طرحیمجر

 ها هم ادامه وارهی وطرح دورتادور ددندی دوی هم می بودند که ازپادیدوصیهم ص
 بود که ینحلی الیآقا درهرخانه معما ی حاجی ها وصندوقچه هایمجر.داشت

 ی گذارهی را پاشی اززمان ازدواج اش با اقدس که او اقتدارخویعنیش،یازسال ها پ
 ی استفاده کرد حس کنجکاویی قدرت نمانی کرد،ازآن ها به عنوان نماد ایم

 نی بردن به ای وپختی انگی ازافراد خانواده اش را ازکوچک و بزرگ برمکیهر
  . برخورداربودی اژهی وتیهم ازارازتاجماهیبه غ همه یرازبرا
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 دست نی چندی هی وبزاز راخواسته ودستورتهاطی خی کوتاهی آقا درفاصله یحاج
 ی هم مگرشیاز همان که زنان د(دی مدل جدراهنی شلواروچندپتهیلباس مختلف،شل

  . مختلف را داده بودی به رنگ هامی مدل قدیولباس مجلس)دندیپوش
  

 گناه ی بردهر،دخترکی با پی کودکانه ای به تقاص لجبازی روز کهیمردمقتدر
 ی چهی به خانه آورد،غافل ازآن بود که خود بازیزکی را چون کنیومعصوم
 ییبای زی به الهه زکی او،کندارجمالی با دی گردد ودردوران سالخوردگیروزگارم

  ... شودی دلش مبدل میخانه 
  

 آن قدربود که درمدت چندسال ختیر ی مشی که به پایی های وجواهرواشرفطال
 بود رتی همه محبت او درحنیدخترک از ا.  ترشدشی هم بگرشی زنان دیازطالها

 ی تمام قد با قاب چوبی سنگی نهی آکی ی که دوسه ماه بعدازازدواج،روزنیتا ا
 یی جادوای که گوبود نهی فرستاد و همان آشی هم برابای زی شده یکنده کار

 که یدختر.  نموددای نرگس را برخودش هم هوی ناشناخته ییبایدرخودداشت وز
 متقال ارزان ی ازپارچه ی حداکثربه لباسای گرانی دیهمواره به لباس کهنه ها"قبال

 دادند ی که به پدرش میی های مشترری تعمرقابلی کهنه غی کفش های وبومتیق
 گران ی  فاخرتازهی متعدد ولباس های نوی هاکفش یعادت کرده بود،حاال ازبو

 آمدند نگاه ی وبزاز مخصوص را که به خانه ماطی،خی شد وبا ناباوری مست ممتیق
 ی سنگنهی وآهی واسباب بزک دوزک، چهارپااتی همه طال وجواهروعطرنیا. کردیم

 نقره حی طال ونقره،تسبی دوزراقی وطانی بارفَتَن،جانمازترمه با قیتمام قد،الله ها
 دست ترمه کیاوحاال دودست جانمازداشت،...از مشک وعنبر داخل جانمیکوب وبو
 طانی با قدی دست هم مخمل سفکی ویی طالی دوزراقی کرم رنگ ویبا گلدوز

 همه شکوه وجالل چنان نیستاد،ازای ای به نمازمیوقت.ی نقره ای دوزراقیو
 نشست ی مدت ها ممازشدر جان. آمدی شد که قلبش به حال انفجاردرمیزمیلبر

 د،لمسی مالی وبه گونه مدیی بوی مزرایهمه چ. کردیرا تماشا م همه جادیوبا ترد
ولوازم )ی روسیمیسماورقد(ی نقره ایکالی سماورندنیازد. دی بوسی کرد ومیم

 شد که از ی همان قدردچارشعف میشمی ابری دست باف وپرده های هایاش،قال
 یاق ها اتای قرمزی های خانه با ماهیبای زی ه پرازگل وحوضخانی باغچه یتماشا

 آقا ی قرارگرفته وهمه متعلق به خودش وحاجاطی که دورحییتودرتو
 ی شد که ازتناول غذاهای همان قدر خوشحال می اشرفکی افتیازدر.بودند
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 همه نی وتصورای تازه وشاداب وگاه ازشدت خوشحالی هاوهیخوشمزه وفراوان و م
باورکند  آن که ی وبراستی گری شکست وآهسته میم اش درگلو،بغضیخوشبخت

 گرفت تا مطمئن شود ی مشگونی را نست،خودشی نای ها همه خواب ورونیا
  .داراستیب

  
 ی زد واو هم نمی نمیحرف" با نرگس اصالگرشی دی آقا درمورد زن هایحاج
 ی هابتی شدن غیاما طوالن.  نداشت که او چند زن داردیتی اهمی وحتدیپرس

 دی را دچارتردنیریاهش،سا ناخودآگی های قراری اش وبهیرروحییرمردوتغیپ
 بازهم آقا ی بود که حاجدهی شنی دونفرکیماه سلطان از . کرده بودیونگران

 ی بود ماجراهادهی ناراحت شده وفهمیلی خبرخنیازا. فراش کرده استدیتجد
 داد سکوت حی آمد،ترجی ازدستش برنمی در شرف وقوع است،اما چون کاریدیجد
  .کند

  
 ازچهره ی رنج سال ها فقروبدبختی وهاله دهی رسی زود به خودباوریلی خنرگس

 آقا ی مدت هرچه حاجنیدرا.  خوگرفته بوددی جدی با زندگیاش زدوده شده وکم
 کرد،دررابطه با ی داد ومحبت می نشان ممتی خانواده اش مالایدررابطه با نرگس 

از تاجماه وحشت "ادرواقع قلب. شدی و خشن و عبوس می اش جدرزنانیسا
 ی می دانست که او به راحتی ازقدرت او ونفوذ کالمش خبرداشت ومداشت،چون

 کرده وبا حرمت اهی را برگرداند وروزگارش را سی ویتواند ورق زندگ
 ی که بتول زن مقتدری دانست با وجودیاو م. کندی او بازیواقتدارمردانه 
لف  مختلی درمساگرانی که دشده ها وتظاهراتش سبب یاکاری ها،رییاست،اما دورو
 ی با او همراهمانهی اش بگذارند وصمی تربه حساب منافع شخصشینظرات اورا ب

 جمع واهمه نی وحرمتش دربمینکنند وچون او به شدت ازشکسته شدن حر
 سانی دست به دامن دعا نوشی ازپشی تواند مسئله سازباشد؛فقط بازهم بیدارد،نم

  ! شودیم
  

 ماند،البته ممکن ی می توخال ندارد وبه طبلی هم بعدازفوت مادرش قدرتاقدس
  . نداردیاری او هم ازخود اختی بتول مشکل ساز شود،ولکیاست به تحر
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 کردن هی تاجماه اگربا آن ها متحد شود،با شهامت واعتماد به نفس وقدرت توجاما
  ...آن وقت...او
  

 مختلف ی داشت به روش های وسعگربودی دی با او رفتارش به گونه انی همیبرا
 مرتبه ازکوره دررفته وسرش کی شد وگاه ی ممی ومالیگاه منطق. بزنداورا محک

 داشت به نقاط ضعف او یسع. رفتی که انتظارنمیتی هم دروضعد،آنی کشی مادیفر
 مسئله به نی تاکنون به ارای ببرد،زی ترپشی درموارد مختلف بشیوعکس العمل ها

 ی به درمدانیه ازم خلع سالح شدای خواست بداند آیم. فکرنکرده بودی جدیطور
 ی رفتارهانی گذشت،ازای مرمردی خبرازآن چه در درون پی نه وتاجماه بایرود 

 کرد باالرفتن سن یگماه م. سوختیدلش به حال او م. کردی مرتعجبیمتغ
 ی که هرکدام خلق وخوری با افراد مختلفی وزندگشی هایومشکالت وگرفتار

 کرد اورا به ی میسع. هم زده است را بهرمردی پیخاص خود را دارند،تعادل روح
  . داشتی معمولیلی خی ورفتارردی که هست بپذیهمان صورت

  
 ی روز درخانه کی ازازدواجش با نرگس گذشته بود که ی حدود سه چهارماهاما

م «: گفتی جدیلی صدا کرد وخم،پسربزرگش،رای بلند کری با صدااطیبتول،وسط ح
 سروصدا وجنجال مادرت وهمه شماها ی،بهی دی هفته یروزجمعه !...زن گرفته ام

 سلطان هم خبربده وهمه ماهبه اقدس وتاجماه و... اونجانیایبا خانواده هاتان ب
 دنی ازچشم خودتان دنیدی دی بعدهرچاد،امای ی نخواس بیالبته اگرکس...نیایب

  »!ها
  

 ی حرف حاجی رود،نتوانستی بگویزی تا بناگوش سرخ شد وهرچه خواست چمیکر
 ی به اوکرد،به طوریپدربا غضب تمام نگاه مالمت بار. نگفتچی بزند وهیفآقا حر

 خودش زن گرفته وبا ییرافکند؛گوی وسربه زدی پدرخجالت کشیکه پسربه جا
آن . ورفتدی را محکم کوباطی آقا درحیحاج! کردی پدر اعتراف می جلویگستاخ

رش را جمع  افکای بود که بتول نتوانست حترمنتظرهی وغعی اتفاق سرنیقدرا
 ی،همان پسرب... اگرخنجرقدرتیکباردیاحساس کرد .دی پرشیرنگ ازرو.وجورکند
 رمردی ستمگرومستبد پنی شتاخت،ازآستی که او می تجربه ای نوجوان وبیدست وپا

 آمد وبازهم قلب مجروح اش را رونی بان آقا اعتمادالزمی به نام حاجیخودخواه
 ادی فرابانی دنبالش برود ودرکوچه وخدیبا همان لباس دو.شکافت وپاره پاره کرد
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 که امرو کهیلی همو قدرت مارمیا... مردمیا«:دی کند وبه همه بگویبزند ودادخواه
 اام»!... آقایحاج) گذاشته( سوزانه و اسمشه هشتهی مگریج...  جور اژدها شدهیا

رفتن  رونی برای را گرفتند و با خواهش و التماس او را برگرداندند،زشیپسرها جلو
 زن در دوران ی بدون چادر و روبنده از خانه نشان اعتراض و تظلم خواهیزن

 ی خانواده ی برایزی آمد،جز آبروری مشی پی مورد در شهرنیقاجار بود و اگر ا
از آن گذشته،آب که از سر .داشت نیگری دی جهی آقا در کوچه و بازار نتیحاج

 تر در آب شیرد که باز هم ب کی میمگر فرق.ی و چه صد نی نکی چه گریگذشت د
  فرو روند؟

  
 نی رفت و به زمی خبر به شدت برافروخت و تنها در خانه راه منی ادنی با شناقدس

 خود را با یی گرفته و تنهاراهی مرد را به باد بد و بی گفت و سراپایو زمان ناسزا م
ل را چون عکس العمل بتو. کردی رفت و غرولند میراه م. کردی به او پر میفحاش

  . دانست،منتظر تاجماه ماندیم
  

 و یبا حال و وضع باردار. بودی عصبزیاز همه چ. ناراحت شدیلی ختاجماه
 ی اسفبار به هم متی وضعنی ای آقا و ادامه ی با حاجی اش از زندگارش،حالیو

 کرده و ی به پا کند و حرمت شکنی رفته و انقالبهی گرفت سراغ بقمیاول تصم.خورد
 کند و بعد از آن هم د خرفت خررمردی فراش را بر فرق پدیجد تیکاسه کوزه 

 قرار ی رفت و بی منیی آتش باال و پای مثل اسفند رویچند ساعت... هرچه باداباد
 خود را به تاجماه رساند و او را د،فورای خبر به گوش ماه سلطان رسیوقت.شده بود

 او یکم.فاع ندارد دی دانست که کار برادرش جایم.دی دیدی شدیدر بحران عصب
 موضوع باخبر بود و در نی بود از ای تر کرد و چون مدترام داد و آیرا دلدار

 ،خانواده،گذشتهیمورد نرگس و خانواده اش پرس و جو کرده بود،هر چه از زندگ
 تاجماه چون کبارهی. کردفی تعرشی دانست برای او و علت ازدواج با حاج آقا می
 چشم به رایشد و دل اش به حال دخترک سوخت،ز آرام زندی که بر آتش بریآب

 به نام زن،وجه المصالحه ی موجودی و هستی زندگگری دی که باردی دی مشیخو
 اریو در ذهن اش مع! پوستیعنی. ممکنی بهانیقرار گرفته،آن هم به پست تر

رو به ماه . مشخص شدگری دی ای شی آقا دوباره جان گرفت و بهای حاجیپوست
و ماه سلطان هم قبل از »! زن،چند شقه پوسته؟کی متی قی کنیر مفک«:سلطان گفت
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 او احساس ند،بای را ببادی صنی ای مردانه ی های مسلخ خودخواهگری دیآنکه قربان
  . کردیهمدرد

  
 عروسک اش را و احساس ی دوست داشت که کودکی آقا نرگس را طوری حاجاما

تصاحب آن احساس غرور و  با یی زد،گوی نسبت به او در وجودش موج میتیمالک
 زد و ی موج می عروسک،ترس و وحشتنی ایاما در نگاه معصومانه . کردیقدرت م

 قدرت خود را کامل و بود و در مقابل،ادهی بر لب داشت که او هرگز ندیمهر سکوت
 کرد و ی آقا تشکر می حاجی از محبت هایتی با لبخند رضایاو گپفقط گاه.دی دیم

 یبه زندگ. پرداختی اش می فعلی خود و زندگی قبلیگ زندی سهیمدام به مقا
 کرد یپاالن دوز فکر م...  در کنار پسر اسدادی اش،شای قبلیی ساده و ابتدااریبس

 داشته باشند و در ظلمات ی کنار هم،با تفاهم و همدردر توانستند باهم و دیکه م
 با ادیل ز روند که به احتمای اندهی آی غوطه ور شوند و به سویفقر و بدبخت

 رمردی پنی امروزش،با اییای روی خورد و به زندگیسرنوشت خواهرش گره م
  ...عبوس و ثروتمند

  
 خود و مناسب با سن ی در طبقه ی زندگکی و مرگ او را از فکر ی از بدبختوحشت

 ی زندگهورده،بهی افکار بی کرد که به جای میو سال اش منصرف نموده و سع
 به همان گونه که ندشی ناخوشای افهی آقا و تحمل قیج حای و باشکوه خانه یتجمل

 خود احساس ی قوادی با صد توانی هرگز نمفی ضعدی صکیهست عادت کند،هر چند 
 گانهی بی آشنای خورد،نگاه های نگاه شان به هم گره میوقت. کندی و همدلتیمیصم

ن  گفتی برای با هم فاصله داشتند،آن قدر که حرف چنداناهای بود که دریا
  .نداشتند

  
 کس مانده بود و یهر چند تنها و ب. بودی راضشی خویی نرگس از قفس طالاما

 او همه ی کرد،ولی مهی آقا او را تنبی تر گه گاه حاجشی بیی قدرت نمایگرچه برا
 که ی بود به اب و دانه ارفتهی دانست و پذی می زندگنی ای را الزمه طی آن شرای

  . رسد،دلخوش باشدی مشیبرا
  
 خودش موجه بود،به ی که برایلی و هرکس به دلدی که روز موعود فرا رسنی اتا
  . آمدیهمانیم
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*****  

  
 آتش بر دل زن ها و ماه سلطان ی گلوله ایی نرگس،گویبای رخسار زدنی دبا

 شوهرشان را دی وجود بتول و اقدس را فراگرفت و دانستند که بایحسد سراپا.افتاد
  .از دست داده به حساب آورند

  
 تر از آن که شی دختر سوخت و تاجماه هم بتی معصومی سلطان دل اش براماه

 ی در خانواده ابای دختر زنی شد،چون اگر ازیحسادت کند،از تأسف و غم لبر
 ی و مالی استقالل فکری که دارای در خانواده ای حتای آمده بود ایثروتمند به دن

  ...اکنونا  کند،امی خوشبخت زندگی توانست به راستیبودند،م
  

 تاجماه شراکت در ی گران تمام شد،اما برایلی بتول و اقدس خی نرگس براوجود
 نداشت،به ی مرد به عنوان همسر چندان فرقکی ی چهارم از زندگکی ای سوم کی

فقط . با او فرسنگ ها فاصله داشتشهی آقا همی و طرز فکر حاجهیخصوص که روح
 ی که برای روزادی و د ناراحت ششیپ از شی او بی مردانه ی هایاز فرصت طلب

 و بی آن فکر عجادی به گری افتاد و بار ددی خود دی بار اتاق او را در خانه نیاول
 گری شاه افتاد و بار دی دربار فتحعلی قفقازگم،دختری خود با آغابی زندگی سهیمقا

 یست؛برای و خلوت خود گریی در تنهای شد و مدتزی همان احساس هول انگریدرگ
  . نرگس های ها و حتگمی ها،اقدس ها،آغابل بتویودش،براخ
  

 شی دخترهاش،مخصوصایبعد به خاطر بچه ها. بودشانی آشفته حال و پری روزچند
 که دی رسجهی نتنی گرفت که ادامه دهد و به امی که در شکم داشت تصمیو فرزند

 نیه هم است و او هم بی آن که بتواند خودش باشد کافی برای دنجیداشتن گوشه 
 ی مستقلیاو زندگ. نداردگرانی به تحمل دی هر زمان نخواهد،اجبار،چونیراض
 ی می کاله اش را قاضیوقت. بودی راضنی داشت و به همشی خود و بچه هایبرا

او . با او عادت کندی همه سال هنوز نتوانسته به زندگنی که بعد از ادی دیکرد،م
 ی خودش ملی آمد و به می خودش ملی بود که به مگاهشی گاه و بیفقط هم خانه 

 نبود،اما دوست اش هم زاری برمردیاز پ. مهم باشدشی برااه آن که نظر تاجمیرفت،ب
 داد ی آن چه آزارش مد،امایاینه آن که نتوانسته بود با مسائل او کنار ب.نداشت
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 در آن وارد ی شان بود که گذر سال ها هم نتوانسته بود خللی روحقی عمیفاصله 
 توان ی کودک را مکی ی و خلق و خوتیشخص. کندکی و آنان را به هم نزدآورد

 است که دست زدن بر ی استواری انسان بالغ چون بناکی داد،اما یرییهر گونه تغ
 رشد ی اگر در قالب تعصبات خاصژهی شود،به وی ساختمان مبی آن منجر به تخریپ

  .کرده باشد
  

 از کی شاهان افتاده بود که هر یسرا حرمادی نرگس به ی خانه دنی با دتاجماه
 در خور مقام و منزلت خود داشتند و شاه با دادن لقب به زنان،طوق یهمسران،قبه ا

خانم " آقا هم که زنان اش را به القاب یحاج. افکندیحماقت را به گردن آن ها م
 نرگس به دنی کرده بود،با نامخر مفت"خانم جان" و "کیخانم کوچ" و "بزرگ

 حرمسرا نی پس در انی نگذاشت که از ای باقی شکنیری سای،برا"اتوننرگس خ"
  . هم وجود داردی ایسوگل

  
 که به ننه یمادر و فرزند. کردندی می زندگی نرگس هم خانواده ای خانه در

 و انجام ی نگهداری آن ها را برای شدند و حاجی مدهیقربان و مش قربان نام
 آن که کنترل خانه ها را از ی بتول هم برا خانه به آن جا آورده بود،امایکارها

اقدس «: و گفتخواست آقا اجازه یدست ندهد،رو به اقدس کرده و از حاج
 جام نی جوانه و ایلیاگه حاج آقا موافق باشن چون نرگس خ... جان

 ی آقا هم موافقت کرد،چون نمیحاج»!می مواظبش باشیتنهاس،خودمان تا مدت
 دانست ی باشد؛گرچه می اگر ظاهریر هم بزند،حتخواست آرامش را در خانه ها ب

 نی نرگس،به شدت از ای خاله نه،دختریسک.ستی چشنهادی پنی آن ها از اتیکه ن
 کاسه باشد،اما می نری زی کاسه ادیرفتار هووها تعجب کرد و دانست که با

 مدت ی دانست و در طی آقا می حاجی امپراطوری خود را ملکه گریاو د...نرگس
 مورد نی آمده و در اای به دنی شاهزاده ایی کرد که گوی میچنان امر و نه یکوتاه

تاجماه . شده بودندرتی داد که همه دچار حی از خود نشان میبیچنان استعداد عج
 در عنفوان ی دختردندی دی که منی سوخت،از ایو ماه سلطان دلشان به حال او م

ده به قربانگاه آمده  نجات خانوای شسته و برازی دست از همه چینوجوان
 ی قربانند گوسفکی ی دهی دند،بهی آنکه او را به عنوان هوو ببیتاجماه به جا.است

 اون آن ها را رای داد،زی به اقدس و بتول هم حق میادیتا حد ز. کردینگاهش م
 نی توانست مسئله را بفهمد که چرا در ای نمد،امای دی مرمردی پنی ای چهیهم باز
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 یمگر وقت. شوندی متنفر مگریکدی جنگند و از ی ها با هم مچهیاز بشهی ها همدانیم
 ی مگریکدی برند،گوسفندان گناه را از چشم ی گوسفند را به مسلخ میتعداد

 ی هاچهی را باززی نرگس که همه چی کودکانه و حودپسندانه یاما رفتارها!نند؟یب
 دی و تمجفیعر شد تا تاجماه و ماه سلطان که اهل تی پنداشت،باعث می میکودک

بتول و اقدس هم . را کم کنندشانی بنگرند و رفت و آمدهاای تفاوت به قضاینبودند،ب
 نموده و با چرب کی خود را به او نزدشتری استفاده کرده و هرچه بتی موقعنیاز ا
 ی کردند و چنان شد که در مدت کوتاهی مفی و حرکاتش تعرییبای مرتبا از زیزبان

 ی خود مفیبر افکارش هم مسلط شدند و با او بودن را از وظا ،کهینه تنها بر زندگ
 آشنا اتی کردند او را با واقعیبعدها چند مرتبه تاجماه و ماه سلطان سع.دانستند

 یاو هرچه را در ظاهر م. نکردییسازند،اما نرگس ناراحت شده و به آن ها اعتنا
 و با صداقت  بتول و اقدس در قلبش النه کردهیمحبت ها. کردی مد،باورید

 یاو در مقابل حاج. و به آن ها وابسته شده بودرفتهی را پذی دوستنیکودکانه اش ا
 بود،در تشانی شخصی ا،الزمهیآقا،مثل اکثر زنان و دختران زمانش که حجب و ح

 مهمتر از یزی چرمردی پیبرا. شدی و اطاعت محض حاضر ممیکمال سکوت و تسل
  . باشدی و ساختگیبود،هرچند که ظاهر و اطاعت آنها نزی مسالمت آمیزندگ

  
 رتی بصی دهی برسد و دی آقا به رشد فکری حاجی آنکه در خانه ی به جانرگس

 و ذی و آنچنان غرق لذادی به ثروت و امکانات رسی کند،وقتی نگرندهیگشوده،آ
 دی موجود مبتال گری طبقه ی نگری شد،بهسطحی ظاهری ها و زرق و برق هایخوش
 ی می بود و او هم زندگنیم هی زندگشیبرا.دی دیه تفکر و تعقل نم بیازی نگریو د

او که تا قبل .دی رسیی و هووها به حد خودستاانی اطرافی هانیبا تملق ها تحس.کرد
 نداشت،اکنون آنچنان در بند ی اش اطالعییبای خودش هم از زیاز ازدواج حت

 به نکیا. ماندینم ی باقشی برادنیشی اندی برای فرصتگری اش بود که دییبایز
 همواره همچون گری شد و دی آراسته مای توام با حجب و حی و طنازیفنون دلبر

الحق که به . کردی نگاه منهی صد بار رخسار خود را در آیروز.عروسک آراسته بود
  ... ماندی قصه ها میپر
  

و در کنج ) باستانونانی انی خدایخدا( بود متعلق به زئوسی آن خانه معبددر
که ) باستان،همسر زئوسونانی یبای زیالهه ( از آنِ ونوسیگری آن،معبد دگرید

 تعلق داشته گریکدی آنکه به دوران یدند،بی رسی متیآنجا هر دو به آرامش و امن
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 بود که هر دو از نی کشاند،ای هم می که آنها را به سویباشند و تنها وجه مشترک
 آقا اکثر شب ها را در آن یجحا.دندی رسی به قدرت دلخواهشان میستی هم زنیا

 آنها را دوست داشت و ی چنان صادقانه همه گرینرگس خاتون د. گذراندیخانه م
 یاو حاج. دادی شان به شدت آزارش می شده بود که دوری آن ها متکیبه همه 

 ای ی پنداشت و گه گاه که حرفی نجات خود می را فرشته انش و همسریآقا را ناج
 ی شد،اصال متوجه منظورشان نمیبتول و اقدس هم رد و بدل م نی بی واشاره امایا

 در آنجا آشنا شده بود و در مراسم و ی با آداب معاشرت و زندگینرگس تا حد.شد
 او ی در خانه م را هانهی از مراسم سالیکم کم تعداد. کردی ها شرکت میهمانیم

 شده به ریکه ناگز از خودش ی حتیتاجماه نگران او بود،اما از طرف.برگزار نمودند
 داد و ی عذابش مشهی کار همنی دهد،نفرت داشت و اتی رضایازدواج چند همسر

 ی و حرکات کودکانه یفتگی دختر و خودشنی بخت آوردن ای به خانه نگونهیحاال ا
  . کردی احساس حقارت می برد و تاجماه به راستی سوال مری زن را زتیاو شخص

  
 و یی رک گورای داشته باشد،زیادید از او توقع ز توانی دانست که نمی آقا میحاج

 یگرچه تاجماه دختر ثروتمند. زن ممکن بود خطرناک شودنیقدرت جسارت ا
 شوهر و ی داشت که برایگری دی هاینبود،اما هرگز هم طالب آن نبود و عالقه مند

 ی کوچک و واهی های خوشکه علت بود نی به همدی نداشت؛شایخانواده اش مفهوم
البته گاه هم با توجه . شدی او موجب تاسفش می آزرد و کوته فکریاو را منرگس 

  . دادی دخترک به او حق میبه گذشته 
  

 شب و روز ییتاجماه تنها.زمستان شده بود. گذشتی ماه از آمدن نرگس مچند
دخترش . کردی کرده و با او درد دل ممی که در بطن داشت تقسی را کودکشیخو

 روزها که پسرها هم منزل گرید. از تجار بازار درآوردندیکیپسر الهه را هم به عقد 
آرزو داشت دخترش بتواند .شیاهای افکار و روچی در پچی پیاینبودند،او بود و دن

 کردند و شب ها ی کار می فرش فروشیپسرها روزها را در حجره .خوشبخت شود
  . خواندندیکتاب م

  
 ی برای و دلتنگاتی حرشی ازذی که حاکیی طفل درونش با جنب و جوش هایوقت

 اسارتش ضربه ی حصارهای وارهی بر دی تجربه کردن زندگی برایآمدن و کنجکاو
تو را فراموش ...زمیآرام باش عز": گفتی گذاشت و می دلش می زد،دست رویم
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فقط خدا کند توان و فرصت بزرگ کردنت را داشه باشم و به ثمر ...نکرده ام
  "... شودیدانم اگر من نباشم،سرنوشت تو چه م ی نمنم،چونی را ببدنتیرس

  
 پر ی خانواده نی جز من نبود که مصمم بودم به جمع ای کسنیآن جن...یآر

 از رونی جانسوز در بی که سرمای زمستانی شبمهی و باالخره در نوندمیدردسر بپ
 ی و بیی تنهاد،دری کوبی مانهی شهر تازیوارهای اتاق،غضبناک بر در و دیوارهاید
 بود و اطی در حنیگل. آمدمایدن سرش نبود به ی باالی کسچی که هی مادر،موقعیسک

شوهرش با کالسکه دنبال . آوردی کرد و آب جوش می را آماده ملیداشت وسا
 خبر دادن ی هم برایکی آوردن ماه سلطان و ی برایکیقابله رفته بود و پسرها هم 

عمه جان ": لبخند زنان گفتد،مادرمی ماه سلطان رسیوقت.به الهه رفته بودند
و ".دی من درخشیی سرد آمد و در تنهانشبی در ای ستاره اثلاو م...ناراحت نباش

 ی به نظر مادرم من آمده بودم تا در آسمان زندگد؛چونینام"دیناه"همانجا مرا
 عمه ی کس جز مادرم خوشحال نشد،حتچیاز ورود من ه. بدرخشمدیاش چون ناه

 بر ی ناخوانده اهمانی من مییر حال من سوخت؛گوماه سلطان هم فقط دلش ب
 کس جز ماه سلطان که همواره همدم مادرم بود و چیه. بودمشانیخوان زندگ

 نگفت و به رو من لبخند نزد،اما من آمده کی دوستش داشت،تولد مرا تبرمانهیصم
 یبه هر حال با زندگ.می جهان بجونی را از مواهب خداوند در اشیبودم تا سهم خو

 ی آن زمان هم مدیشا. دادمی ادامه مدی باری خورده بودم و ناگزوندیپ
اما در همان زمان در منزل . از هرگزنبودن استدن،بهتری و زجر کشدم،بودنیشیاند

همه مشغول . کردی میی خودنمایقی برپا بود و هر کس به طرینرگس شور و حال
 شانی زودتر کارهایاآنها امسال دو هفته . بودنددی شب عیدوخت و دوز لباس ها

 از نکهی ابی کار داشته باشند و عجنی ای برای کافصترا شروع کرده بودند تا فر
 کی هر ی آقا برای برپا شد،به دستور حاجیی که تاجماه دوخت و بلوایهمان لباس

 ماه ها و ینرگس در ط. نرگس دو دست سفارش داده شدی دست و براکیاز زنان 
 خود الی در خلوت و خگری را فراموش کرد که دشی خویسال ها آنچنان گذشته 

 ها و هجوم یری گشت؛تا آنجا که نه از درگی آنجا باز نمی به خاطره یهم حت
 و ی و گرسنگی و نه از قحطدی فهمیزی چرانی ای به شهرها و روستاهاگانگانیب

 روز که در کی گفت یبه قول خودش که م. و کشته هارهای مردم و مرگ و میبدبخت
 عیی از هم تشی کماری بسی فاصله حمام تا خانه متوجه شد که چند مرده را به ریمس

چه خبر ": بوددهیهمانطور که روبنده بر صورت داشت جلو رفته و پرس. کنندیم
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که ناگهان دو سه زن "! آمده؟یزی،چیمگه مرض! بِرن؟ی همه مرده میشده که ا
 ی و نمی خبر نداریشی حالت که اَ ه خانوم خوش به اُیا": به او گفتندیروبنده ا

 اَ ریبِرو که س..بِرو...رنی می شده و مردم دارن فوج فوج می و قحطه جنگیدان
 یهر کس نام نرگس را برا)مادرم(به نظر تاجماه"!ادهیگشنه خبر نداره و سواره اَ پ

 ادی  نام نرگس او را بهدنیشن. بر او نهاده بودییاو انتخاب کرده بود،اسم به جا
 نهی و در برابر آیی خودآرایندگ او در زتی مسئولیهمه . انداختی مسینارس

 نی اشیای نی برای کسی مخصوص نشسته و وقتی مخده ی بر رواینشستن شده بود 
 ی مییبای همه شکوه و جالل و زنی اسی آمد،خود به تقدیبت به بتکده نم

تر از آمال گذشته  فرای بود،حتای همچون روشی در آنجا برایزندگ.پرداخت
 آنچه در ی زحمت نظاره بر همه ی شد و او حتی خانه انجام می کارهایهمه .اش

 به قول ایمدام نصدوق لباس ها . دادی گذشت را هم به خود نمیاطرافش م
 شی بر قامت خوای طالها و جواهراتش باز بود که ی و مجر" لباس هاخدانی"خودش

بعد از گذشت دو . بردی نشست و لذت می مانشی به تماشاای و ستی نگریآنها را م
 سپردند تا هم مادر،آزادتر نهی را به سکی از وی تولد پسرش نگهدار،بای اندوسال 

 منظور به آن خانه منتقل شده بود،با نی ای که از چند ماه قبل برانهیباشد و هم سک
آنها هم . گذاردندارشانی راهرو در اختکیدو اتاق و . کندیخانواده اش آنجا زندگ

 بتول نیکم کم روابط ب.رفتندی بچه را پذیگی دالی خوشحال شدند و با کمال ماریبس
 و افتی ی به خود گرفته و جادو و جنبل ها صورت آشکارتریشگیو اقدس صورت هم

 نرگس د،امای آغاز گردشانی دائمی هابتی آنها و غی ها از سوتی ها و شکاهیگال
ماه سلطان و تاجماه،به خصوص از . آرام بود آقا ساکت ویمواره در برابر حاج

 به دردش ی زماندیاموزد،شای بی هنرای ی کردند که کارهی او بچه دار شد،توصیوقت
منِ بِرادرم آفتاب لبِ ...نرگس جان": چند بار گفتیماه سلطان با دلسوز.بخورد

اه هر م و تاجم... چرخهی مابی آد و آسی مشهی آبه همیگمان نکن که ا...میبام
تو هم مثل ...می دی مادتی جان و دل م،بایش و ما بِلَد بایری بگادی ی که بخوایکار

تو که ....می زنی حرفا رو می که امی داری نکن با تو دشمنالیخ...ی مانیدختر ما م
  ".ری بگادی و خواندنِ قرآنِ ای ب،حداقلی هستیمانی و باانی قدر دخترِ متدیا

  
 پاسخ نگاه ی کرد،اما او هر بار بدون کلمه اشنهادیه به او پ سه مرتبه هم تاجمادو
 گرید. نگاهشان کرده بودیزی به آنان کرده و فقط با لبخند تمسخرآمهی اندر سفهیفق
 ی همه سعادتش حسادت منی کرد که مبادا آنان نسبت به ای استنباط منگونهیا
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 او را سرگرم کنند تا  دارند کهی لذت ببرد و سعی خواهند او از زندگیورزند و نم
 داده یبی ترتشانیبتول و اقدس و خانواده ها. کندیگری دیزهایوقتش را صرف چ

 ی همه دور هم جمع شوند و اگر قرار بود در خانه الی جمعه و تعطیبودند تا روزها
 یهمانی و مارتگاهی باغ و زیبرنامه . آمدندی نرگس خاتون می به خانه شتریباشند،ب

 ی ازازدواج نرگس خاتون میسه سال و اند. وقتشان را گرفته بودو دوره ها تمام
 یماری فرزندش را حامله بود که مش حسن،پدر نرگس،به دنبال بنیگذشت و او دوم

 آخر عمر ی که تاسنته بود سال هانینرگس از ا. مردی در مدت کوتاهیسخت
 را این دی به آسودگرمردی پاپدر،کمکش کند و باعث آرامش فکر و روحش شود ت

گرچه به خاطر از .دو سال بعد هم مادرش را از دست داد.ترک کند،خوشحال بود
 با ی که در زندگیی های ناراحت شد،اما عالقه و وابستگیلیدست دادن آنها خ

 ری فقدان پدر و مادرش را تحت تاثی کرده بود،ناراحتدای آقا و خانواده اش پیحاج
 به آنها ی داشت که به راحتنانیقدس اطم بتول و ای محبت هابهآن قدر .قرار داد

 ی صرف سه فرزند او منهیاکنون او سه فرزند داشت و تمام وقت سک. شده بودیمتک
 ی به سوشتری را ب،اوی پناهی فوت پدر و مادر و احساس بی روحیضربه .شد

 و لباس ت طال و جواهرای دلبسته شی از پشی داد و او بی سوق مشی هایوابستگ
 یزی مختلف چنی خوشحال او به عناوی آقا هم برای شد و حاجیش م رنگارنگیها
اما . آوردی مجانی نقره هم او را به هیناکاری ظروف نقره و میجمع آور.دی خریم

 او و ی ندهی آنی همه طال و نقره تامنی ای هی آقا از تهیدر واقع قصد حاج
 کوچک نیسرزم بود که در یی هایخوش سرشار از دلی زندگیهمه .فرزندانش بود

 ی آقا می حاجی کوچ خانه ی امپراطوریخود را ملکه . داشتشی خویخانه 
 جوان با یسوگل. کردی می حکمرانشی هایدانست و از صبح تا شب با امر و نه

 ی دمدهی مشترکشان پنج فرزند داشت که در سپیگذشت هشت سال از زندگ
معلوم شد .به او گفت آهسته یزی آقا را خواست و چی شتابان آمد و حاجیسورچ

 با ازی و راز و نشیایکه ماه سلطان بعد از نماز صبح در سجاده نشسته و مشغول ن
 ی در جانمازش مشهی که هماسی گل ی مقداری بوده که در ال به الشیخالق خو

مرگ ماه سلطان،تاجماه . معبود رفته استداری از جهان فرو بسته و به ددهیخت،دیر
 کرد که در یاحساس م. تنها شدیبعد از او به راست. برد فرودی شدی در اندوهار
 و تار شده رهی تشی اش دو بار مادر از دست داده و آسمان زندگی دوران زندگیط

 ،همدمی دوران کودکی او همبازرایز. آقا هم در سوگ او ماتم زده بودیحاج.بود



 تاجمـاه

  
goldjar/me.Telegram 

 

186

 ی هیما دارشی بود و دشیزندگ ی و دلسوز دوران بزرگسالاری و یزمان نوجوان
  ... برادریدلگرم

  
 به پدربزرگش بود،که ی آقا نه مثل دختری کم عشق و محبت نرگس به حاجکم
 شد،اما همچنان آرام و ی او را دوست داشت و هر روز به او وابسته تر ممانهیصم

 شی زندگدی به او که امی احساسش هم نبود،حتانیاو قادر به ب.مطبع و کم حرف بود
 ی نمی حد و مرززی نبت عشق و محنیک دلش در سرزم کوچیبود،اما پرنده 

 وجودش بود و ی شوهر،که همه کی انسان و کی فراتر از شیاو برا.شناخت
 محبتش نی فرزندانش هم در سرزمی شد؛آنقدر که حتی دراو خالصه مشیزندگ

 عشق کور است،اوج عشق در هجران است و اگر دو نفر ندی گویهمه م.افتندی نیراه
 عشق نرگس در کنار معشوق و با دست د،اما مانی نمی باقی عشقگرید،دبه هم برسن

 دخترک ی نهی حضورش،در دشت سی هیاو در قلب دختر جوان کاشته شد و در سا
 ی دهیاو آنچنان وابسته و شور.دی و به اوج رسدیجوانه زد و بزرگ و بارور گرد

 و دی او بگشای برا دلش رای کرد تا صندوقچه ی منی که از صبح تا شب تمررمردیپ
 یحرف ها را با خود مرور م.دی ساله را بازگونی چندی هایناگفتن یهمه 

 آمد و فقط او را ی زبانش بند میی آقا گوی با ابهت حاجی افهی قدنیبا د...کرد،اما
 در ذهن ی او به تمامی مردانه ی و ابهت و چهره تیجد.ستی نگریم

 یتمام مظهر شیاو برا. بودیواقع مرد کی شوهر و کی کامل از یرینرگس،تصو
 ی مفهوم و با او به کمال می ناتمام و بی بود؛حرفچیبدون او ه.ارزش ها بود

  . بودزی شد،با او همه چی مد؛الههیرس
  

 ی آمد،حسادت وجودش را به آتش می آقا به خانه اش نمی که حاجیی هاشب
 هی گریصدا. را نداشتی کسداری دیحوصله . بستی و بغض راه نفسش را مدیکش
 را به آسمان ادشید،فری رسی به گوش ماطی حی اگر از آن سوی بچه ها هم حتی
 پرواز وحش ری پرنده دی را بر تن بدرد،شاراهنشی خواست پیدلش م. بردیم

 یی پای ماند و با هر صدایچشمش به راه م.دی دلدار به پرواز درآیکرده و به سو
 که در آن بود قهر یآقا از خانه ا ی خواست حاجیدلش م. انتظار معجزه داشت

  . بازگرددشیکرده و به سو
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 شب ها در خانه گری آقا دی اول ورود تاجماه حاجی که از همان سال های وجودبا
 اقدس هم به ندرت ی ماند و از زمان ازدواج با نرگس خاتون در خانه ی بتول نمی

 زد و به آن دو ی می دو شب به تاجماه سریکی ی ماند و فقط هفته ایشب ها م
 ی زد و استراحتی می و گپکرد ی می دوبار روزها سرکشیکی یخانه فقط هفته ا

 از زئوس ی معبد خالیی ماند؛ گوی می نرگس به سالی رفت، اما برایکرده و م
 او را ترک ای از او خسته شود ی مبادا روزنکهیترس از ا.  نمودی هولناک مشیبرا

 که او آن جا بود، رفتار نرگش ییشب ها. گرفت یکند، سراسر وجودش را در بر م
 شی ماند که گرچه سکرآور بود، اما طهم و بوی تازه مشراب به رمردی پیبرا

 ییرای و بتواند گافتدی جا بشی گذشت تا رفتارهای سال ها مدیدلچسب نبود و با
 روز کی ی آرزو داشت که اگر براشهینرگش هم. سکرآور شراب کهنه را داشته باشد

 از رونی باناتیجر برقرار کرده و از ی امانهی صمی آقا با او رابطه یم شده حاجه
  ... شود، اماکی او شری تا بتواند در غم و شاددیخانه با او سخن بگو

  
 او با رای برد، زی شد به تاجماه پناه می آقا هر زمان که از نرگس خسته میحاج

 در شخص به وجود یس احترام احسان،ی آرام و متی و خلق و خوی منطقیرفتارها
 یادهای ها و داد و فری امر و نهی برای آقا ناخودآگاه مرزی آورد که حاجیم

 ییروی آورد و نی کم مجماه کرد دارد در مقابل تایخود قائل شده و احساس م
 یخود را در اسارت حصارها.  کندی اقتدارش را متزلزل می هاهی پاینامرئ

 بتول هم یدر خانه .  رفتی شده و مزانیجا هم گراز آن . دی دی میناشناخته ا
 را ی بتول زندگی داد و خلق و خوی جان گرفته و آزارش مکشی تاریگذشته 

 ی ها و کارهای ها و خرافه پرستی هم پرحرفدس اقیدر خانه .  نمودیناممکن م
 طاقت سکوت و زی نرگس نیدر خانه .  بردی او حوصله اش را سر میاحمقانه 

 شده و هرچه زانی گرزیاز آن جا ن.  او را نداشتی کودکانه یرفتارهاحرکات و 
 شد و همواره ی اش افزوده میشانی و پری گذشت، برسرگشتگی تر از عمرش مشیب

 چی آن خانه ها به من تعلق دارند، اما من متعلق به هیهمه «: دی پرسیماز خود 
  »...ستمیکدام ن

  
 ی و مادرش را قبول نداشت و خوشش نم پدری اصالً روش زندگگری خاتون دنرگس

.  داشته باشدی درون خانه کار کند و درآمدی حتای از خانه رونیآمد که زن ب
 شان ی کنند و با غرور و خودخواهیمعتقد بود که زن ها خودشان مرد را بدعادت م



 تاجمـاه

  
goldjar/me.Telegram 

 

188

 خانه س و کار انی زن متیولمشغ«:  گفتی آورند و می را هم به خانه میبدبخت
 خانه، البته اگه الزم باشه مال زن یول درآوردن مال مرداس و کارا و پرونیب

 به کارِ مرد کار دیآخه زِن که نبا!... اره؟ی ب1 داره که زن بره ُننی معنشیه!... ها
  »...داشته باشه

  
 گربهی دی دختر را از نسلنی که او اعی بود سر به راه و مطی نرگس زنی نظر حاجبه

 ی و اجازه کمشدی که با خود تنها می همه گاهنی و با انسل خواش کشانده بود
 همه سال تجربه و یبعد ا...میخودمان«گفتی در دل مدادی به خودش میشوخ
 ی چه جوردی زن بایادگرفتی و یدی جوراجور،تازه فهمی کردن با زن هایزندگ
 نرگس را ننوشت،اما مذتب اتی خصوصروانی آقا چون انوشیو اگرچه حاج»!باشه
 ازدواج ای اش که قصد ازدواج داشتند ی پسری نوه هایلوت به پسران و حتدر خ

 شانی برابای و از مواهب انتخاب زن خوب و زکردی پدرانه محتیکرده بودند،نص
  .ستی منظور او کدانستندی که همه مکردی ها مفیتعر

  
 قی عمی و آتش کنه ادهی زنانش هم رسری حرف ها به گوش سانی انکهی غافل از ااما

  . کرده استجادیدر دل اقدس و بتول ا
  

 ی خانوم ها بود و عالقه ی نرگس خاتون،دوره ها و مجالس ساز و ضربحی تفرنیبهتر
 یی داشت و از برپای و روضه خوانهی و مجالس تعزی نذری هم به سفره هایدیشد

 ی ها فرصت خوبی مهماننی اکرد،چونی دوره ها در خانه اش به شد استقبال منیا
 نکهی آالتش بود و از انتی کشدن زخ و استفاده از لباس ها و به ریی خودنمایبرا

  .شدی لذت مگرفت،غرقی قرار مگرانی ددی و تمجنیمورد تحس
  

 او هم با سکوتش رای ببرد،زی او هم پی فکریای آقا هرگز نتوانست به زوایحاج
 نداشت  که او اعتراضنی گذاشت، اما همی نمی باقیی شناسای برایهرگز امکان

 در مجالس ی داشت و حتینگاه مبهوت، رمزآلود و نامفهوم. بودی کافرمردی پیبرا
 سر و وضعشان توجه داشت و در وفقط به ظاهر افرار .زدیزنانه هم به ندرت حرف م

 بود که ینی دوربییکرد؛گوی جلوه می زنان متشخص و بزرگ منش به خوبیجامه 
 هم هرگز نتوانست دوست شیمعاشرت هابا همه .گرفتیفقط از ظاهر افراد عکس م

  . دهدصیو دشمن را از هم تشخ
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 مخالف درس ی و اگر حاجرفتندی موقع دو پسر نرگس به مکتب خانه منی ادر

از آن طرف در .  ب مکتب برودتوانستی دخترش هم مکی. خواندن دختر ها نبود
 سهم کی  حجره در همان راسته وکی که ی سال ها،مستاجر حجره با وجودنی ایط

 افتهی قرار داد، چون درش پسراناری بود،آن ها را در اختدهیاز باغ دباغخانه را خر
 قادر به اداره حجره ها و دباغخانه ی و فرسودگیری آقا به خاطرپیبود که حاج

 زن ها و فرزندانش اختالف نی پسرانش از او،بی ظاهری و با وجود حرف شنوستین
 مانهی آقا رابطه صمی کرد با حاجیمستاجر سع نی وجود دارد؛بنابرایدی شدیها
 ی ترفند توانست سه حجره نی اش شد و با ایریق روزگار پی برقرار کند و رفیتر
 اداره سرا را هم برادر و پسران ،ی مدت کوتاهیط. را به اجاره خود درآوردگرید

  ...کوچک ترش به چنگ آوردند و بعد،دو دامادش را هم به آن جا کشاند
  

 ی مهی سرد نیروزها.  دادی سرد وسخت می خبر از آمدن زمستانیزییباد پا کم کم
 یبی غرتی حکاخبندانیسوز سرما و باد و طوفان، باران و .  بوددهی از راه رسزییپا

 چهار نعل و تاخت و ،ی و نعره زنان در آن شهر کوهستاندی شنیاز مادرِ زمان م
 کوفت که تک تک برگ ی میلین س و چنان در گوش درختادی رسیتازکنان از راه م

 ی صدادنیبا شن.  مقاومت شان نبودیارای و دندی لرزی باخت و می رنگ مشانیها
 بر شاخسار ده،ی خشکی و از ترس بر جادهی رنگ رخسار پرز،یی بلند پایگام ها

 ی چهی و در دم جان داده و بازدندی بوسی و مدندی بوئی و آن را مدهیدرختان چسب
 ی پاری افکندشان تا در زی منی شدند که بر زمیرحم باد م ی بانسرانگشت
 به شی خوی گذشتند، مانده و با ناله های مشانی اعتنا از روی که بیرهگذران

  .زمستان تن داده و مرگ را باور کنند
  
 و دهی دباغخانه هم مأوا گزسی رئی رفت تا در خانه ی استخوان سوز می سرمانیا

طوفان حادثه با خشم .  را معنا کندیستی و نیرانی وزینستون محکم و استوار آن ها 
 ی آقا را نشانه گرفته بود که از دردهای زد و حاجی مانهی آن ها تازیبر زندگ

 اش ی هستی کرهی پی چون سوهاندرد قبل یاز مدت.  بردی رنج می مرموزیشکم
اب و توان  تگری حمله را آغاز کرده بود و او که دی به طور جدنکی و ادیی سایرا م

 ی را مکرشیدرد پ. دیچی پی شده به خود می در خانه بسترریمقاومت نداشت، ناگذ
 پوسد و ی که از مغز می کرده بود چون درختیاو که تا آن موقع سع. دیتراش
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 دی بای توان از دست داده بود و مگری خود را سر پا نگاه دارد، دردی می مستادهیا
  ... اما کجا راد،ی گزی م استراحت خود بری را برایخانه ا

  
  ! نرگس؟ای!...  تاجماه؟ای!...  اقدس را؟یخانه !...  بتول را؟ی خانه

  
 ی برارد،ی تا انتقام بگردی پذی مرد؛ی پذی ملی دانست که بتول او را با کمال میم

  . او و مزاحمت و مشکالت خودش را بهانه نمود و آن جا نرفتی و ناتوانیری پنیهم
  

 دانست که در آن جا یم.  تحمل کندتی وضعنی توانست او را در اینه، نم... اقدس
  .ستی نشی برایآرامش

  
 فراهم شی آرامش را برالی وسای دانست که او همه یم!...  تاجماهی در خانه و
 ی چون با رفتارهاد،ی کشی گذارد، اما از او خجالت می کند و حرمت اش میم

 تر و فیخود را در مقابل او ضع کرد و ی او احساس حقارت میبزرگ منشانه 
 گذشته از او ی هایخلق ها و بدی ناسازگاریبه خاطر همه .  کردیکوچک تر حس م

  ...دی کشی خجالت مشیو بچه ها
  

 نیا.  نرگس خاتون را بهانه کرد و به آن جا رفتی جوان تر بودن و دل نازکپس
 بتول و یه  گذشتی ها و حسدهانهی بر خرمن کی جرقه ازی آقا نی حاجمیتصم

 خود را ی نفس قدرت و برترنی نرگس تا آخری توانست در خانه یاو م. اقدس زد
 همان نی چون ارد،ی بگاقدس و انتقام را از بتول و ییحفظ کند و فرصت قدرت نما

 به گوشش رسانده بودند و سال ها شی وقت پیلی بود که آن ها از خیفرصت
 از آن ها همان یازی نیاندن اش و بانتظارش را داشتند؛ اما در مسند قدرت م

  . داشتازی از دکتر و دارو بدان نشی بی بود که او حتیزیچ
  

گرچه او .  از نرگسری است، همه غکی آقا نزدی حاجی دانستند که سفر ابدی مهمه
 اما مرگ او د،ی دی به وضوح میگری را بهتر از هر کس دیاکنون حال و روز حاج

 توانند زوال اقتدار را ی دو کس نمشهی همرایاشت، ز هم باور ندالی در خیرا حت
 شی قدرت برای کهی خود شخص مقتدر است که تصور شکست از اریکیباور کنند، 

 نی بار تحمل اقتدار رفته و با آن عجری آن کس که ز،یگری و ددی نمای ممکن مریغ
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نه باور  و نندی خواهند ببی آن دو نه می دانند، ولی و منندی بیهمه م. شده است
 آن و ی در دامنه یگری کوه و دی قله ی در باالیکیدارند؛ درست کثل آن است که 

.  را تماشا کننددی در ته دره قرار داشته باشند و هر سه بخواهند طلوع خورشیسوم
آن که در دامنه است، تنها بخش . ندی بی نمچی هیکیآن که در دره است، جز تار

 و آن که در قله است، طلوع را ندی بی اش را میی و پرتو روشنادی از خورشیکوچک
 ی که میینرگس در تمام سال ها. ندی بی مدهی و با وسعت دیبه وضوح و روشن

 نی سنگی را با وزنه شی خوی کوه صعود کند، در ته دره دست و پایتوانست به باال
  گشته بود که به دست عرسکیتی هوی بسته، مسخ القاب پوچ و بییغرور و خودستا

 دلقک ها بر سرش نهاده شده بود و بدان یی اش چون کاله مقوایگردان زندگ
 سعادت اش در دی که خورشردی و بپذندی توانست ببی نمماو هنوز ه. داخوش بود

  .حال افول است
  

 آمدند و ی و مباشر و دو پسر بزرگ بتول و مستأجر مرزای و آمی باشمی روز حکهر
 مدت اقدس و نیدر ا.  رفتندی نشستند و می م کنارشی زدند و ساعتی میبه اوسر

 ی و ناتوانیری آمدند، اما بتول پی هر روز به آن جا مباًی تقرشان،یتاجماه با بچه ها
 زد، ی داد و کم تر به او سر می پا ناله سر مورا بهانه کرده و مرتب از درد دست 

 آخر یقل روزا وا حدای آقا میحاج«: چون او انتظار داشت و بارها گفته بود که
 آمد و هم ی خانه در می شد تا هم جنازه ش از ای می م بِستریعمرِشه خانه 

 که آقا رساندند یچند بار هم به گوش حاج» ... کردی ما رِ حفظ میحرمت بزرگتر
 ماند، هم حرمت خودشه نگَر ی بوواش می آمد خانه یاگه حاج آقا م«: گفته بود

 یکی م بود هر روز فهیخبِ منَم چِشموم کور دندم نَرم، وظ.. . رِهی داشت و هم بقیم
 یزیآخه هر چ... از زِناشه نگَر دارم تا هم تنا نباشه و هم خوب تر و خشکش کنن

 مان ی ما همه چیاما بدبخت...  باد کارو به کاردون سپردیم... اره دیرِسم و رسوم
 حرف ها فقط نی ادنی هم با شن آقایحاج» !...هی دی و من درآوردیبِچه باز

  .دی کشیسگرمه ها را در هم م
  

 ی که در جلوی اش از اتفاقی خبری و سکوت نرگس در مقابل او و بییبای و شکصبر
 را ی فکر مرگ حاجیچون او با آن سن و سال حت(چشمان اش در شرف وقوع بود 

 یعتنا پشت سر م ای روزها را برمرد،ی پی و مطمئن به بهبوددواری کرد و امیهم نم
 را تی توانست واقعی و نه مخواست یاو نه م.  بودندی خوشارمردی پیبرا) گذارد
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 آخر عمر ی و اقتدار، روزهای مردانگی اسطوره نی دانست که اینم. باور کند
 ی نه اثرزی نشی در عمق نگاه های خاطر بود که حتنی گذراند و به همی را مشیخو

 مرگ و اندوه ی هی ساداری و ترس از دی نگرانی زد و نه ردپایاز ترحم موج م
 گری دزی چچی بود و هی آقا در کنارش بود، راضی که حاجنی همبه شد و ی مدهید
 و رمردی نرگس، سبب آرامش پی و به ظاهر منطقی عادیرفتارها.  خواستینم

 شد که هردم بانگ جرس آن و ی مرگ می قافله دنیتحمل راحت تر لحظه رس
  . کردی آقا را کر میبان اش، گوش حاج ساری پایصدا

  
 به یوقت.  گشته بودشی خوی از گذشته های دچار بحران ندامتدی آخر شایروزها
 هم کوچک ترند، شی از نوه های که به راستدی دی کرد و می نرگس نگاه میبچه ها

 ی مگری دیبه نرگس و شکم اش که خبر از تولد.  شدی مدای در نگاه اش هویغم
 به در و د،ی او را نخواهد دهرگز داشت که نیقی که در راه داشت و یکودکداد و به 

 بود، به افتهی را دری باشکوه قدرت و ابهت مردانگی که در آن معنای خانه اوارید
 سال گذشته 12 ی که در آن جا گذرانده بود، همه ییبای خوش و زی روزهایهمه 

برگ برگ درختان باغچه اش نقش  اتاق ها و بر واری که در آن خانه بر در و دیا
 ی رفت می چشمان اش رژه می در جلولمیبسته بود و شب و روز آن مثل ف

 که ی بود؛ همان کسشی برای آلدهی که نرگس زن انیخوشحال بود از ا. دیشیاند
 حجره گذشته ی نرگس از جلوری که پدر پدیشی اندیبه روز.  جستی او را میعمر

دختر دم " ی کلمه دنیش شده انداخته بود و او با شن فراموی طلبادیو او را به 
 ی که با بی شبنی اولادی.  اش گل کرده و او را مطالبه کرده بودی بدجنس"بخت
 یمای س،ی رنج و بدبختی هاله ری روبند دخترک را باال زده و در زی وقتیتفاوت

د از  بعکبارهی بود و دهی دی در لباس عروسشی او را چون عروسک آرزوهایبایز
 در صورت اش نقش بسته و ی قابل کنترلری لبخند غدارانهی خریسال ها با نگاه

 ی به کودکاند؛یشی اندی نرگس میبعد به بچه ها...  بوددهی در دل اش لرزیزیچ
 به ی نداشته، ولیتی اهمشیکه هرگز تولدشان قلباً او را شاد نکرده و وجودشان برا

 ، ی مفصل و مراسم شب شش و نام گذاری آن ها را با جشن هاکی کی آمدن ایدن
 به هی دای برایی برگذار کرده بود؛ همان ها که گویهمانی ارزشمند و می هاهیده

 انی در حق شان پای پدر و مادری آمدن شان، محبت هاای آمده بودند و با به دنایدن
 خالصه ی خواب و خورد و خوراکی شان به لباس، جافی و بعد از آن وظاافتی یم
اما به هر جهت او به .  نداشتندیتی اهمشی برای که هرگز به راستی شد؛ فرزندانیم
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 مأوا نگذاشته نی خود پا به ای کدام به تقاضاچی جهان دعوت شان کرده بود و هنیا
 که داشت، طعم مهر و یطی روزها، با شرانی آخرنی خواست در ایحاال م. بودند

 که داشت یتی و وضعیماری با برمردیهر چند پ.  را به آن ها بچشاندیمحبت پدر
 خواندش و از ی به سکوت و آرامش می هم شده بود و فکر مردن از طرفخوترتند
 بود و از دهی زحمت کششی برای چه عمرآنی از همه دنی فکر رفتن و برگری دییسو

 شی های ارزش ها و دلبستگی گذاشته بود و رها کردن همه هی ماشانیجان ودل برا
 قائل ی آن ها ارزشی هم براو که هرگز او را قبول نداشته اند و اینبه دست کسا

  ... نمودینبوده، به شدت مالل آور م
  
 شی خروارها خاک بخوابد و همه رهاری زدی سفی در لفافدی که بانی تصور ای طرفاز
 ماند و ی کنند و او می ها و اموال اش را تصاحب می روند، دلبستگی کنند و میم

 محشر و ی ماند و صحرای او مد،ی پاسخ گونیه موظف است از قعر زم کییسوال ها
  !... اش خواهد کرد؟ت شفاعیچه کس...  وامتیحساب و کتاب روز ق

  
 و مبرات کرده بود، اما فکر عذاب راتی تا توانسته بود دعا و نماز خوانده و خگرچه

 گرفت ی مترس وجودش را فرا...  گذاشتیشب اول قبر و عقوبت اعمال راحتش نم
وحشت داشت از مرگ و حساب و کتاب .  دواندی مشهی اش ریو در رگ و پ

  !...امتشیق
  

 رفت، از ترس آنکه مبادا موفق ی آورد آن زمان ها که به شکار می به خاطر مگاه
 شکست نی برد تا مبادا آن ها شاهد ای نشود هرگز پسرانش را همراه نمدیبه ص

  ...ر بستر افتاده بود گونه ناتوان دنیباشند و حاال ا
  

 کمر و شکم و یدردها.  گذشتی شدنش می چهار ماه از خانه ماندن و بسترحدود
آن چنان ... ی خونیدر چند روز آخر هم استفراغ ها... شیبعدها استفراغ ها

 دهی و روز به روز تکدیچی پی کرد و به خود می و نفس بر را تحمل مدی شدیدردها
 آرام تر شدن اش ی برایم باشیحک. دی شنی نمیش را کس شد که هرگز ناله ایتر م
 خورد، اما باز هم دردها ی کرده بود که آن را هم مثل دارو مزی تجواکی او تریبرا

  .طاقت فرسا بود
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 فکر افتاد نی وبه ادی ترسی خودش هم به راستگری شد، دی خونشی استفراغ هایوقت
 نظر که نی کند و هم از اتیتقو اعتماد به نفس خود را ی آن که کمیکه هم برا

 شاهد صحنه عجز و قبول مراحل مرگ و جان دادنش نباشند، به شینرگس و بچه ها
به تاجماه .  به آن خانه منتقل شدا آقی و حاجرفتیاو هم پذ.  تاجماه برودیخانه 
 اَ خانه دور س،اونارِی بچه ها قابل تحمل نی بِـرِتی وضعی م در ادنیاگه د": گفت

  "...کن
  
 الهه و شوهر و بچه اش هم آمدند و یحت.  کنارش ماندندی او و بچه ها همگیول

 آخر،اگرچه دردناک و غم آلود بود، اما به هرحال خانواده کنار هم بودند یروزها
  .میو ما هم در محضر پدر ماندن را تجربه کرد

  
جا او را  همه سم،ی نوی پدرم را می زندگی که ماجرای در تمام مدتنکهی از ادیشا

 جهت نی آن ها از ادنی اما نامد،ی ام تعجب کندهی آقا و مادرم را تاج ماه نامیحاج
 دفاتر و اوراق مادرم به ی مطالب و حوادث آن ها را در ال به الشتریاست که اوالً ب

 اش که گاه در ی مهم زندگی از ماجراهاراکنده پیی و تکه هاوستهیصورت نا پ
همه .  کرده و نوشته امی گردآورافتمی شی کاغذهاانی در مشتری کوچک و بیدفتر

 و میدی نامی حاج آقا مای آقا ی ما بچه ها و مردم و همسران پدرم او را حاجی
 که نی ای برازی خواند و مادرم را نی نمیگری لقب دای او را به نام یهرگز کس

 یی در جا برخورد کرده باشم تا مبادای طرفانه ای بیهمواره با ماجرا به گونه 
 دهی همه جا تاج ماه نامرد،ی تعصب به خود بگی جنبه هیدچار احساسات شده و قض

  .ام
  

 آقا را ی کرد حاجی می سخت و طاقت فرسا، تمام مدت سعی در آن روزهامادرم
 به آرامش دنی با آن چه خدا بخواهد سوق دهد و او را در رسیبه برخورد منطق

 سخن شی خدا براید و از رحمت و مهربان کمک کنی جسمی و تا حدی و فکریروح
 گذاشت اری بسری تأثیزندگ نسبت به مرگ و رمردی و طرز تفکر پهیها گفت و در روح

 به ای جستجو کرده بود؛ گوی تر از آن چه عمرقی عماری به او داد، بسیو آرامش
 درد ها و ی عمر را با همه امی اوراق انی بود و آخرافتهی دست ی زندگیدرک منطق

  . و آن را پشت سر گذاشترفتی پذی موجودش به آرامطی و شرای قراریب
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 آن گاه که ،ی زمستاناهی سرد و سخت و سی روزهانی از آخری در شامگاهباالخره
 را به شیبای زی کوه الوند تاخته و بنفشه های در راه بود تا دامنه ی نوروزکیپ

 پدر ی داد، چراغ زندگیم را بای بهار زدنی رسدی کرد و نوی مهیدشت و دمن هد
 79 ی و پرونده زندگدیی گرای مرز و بوم به خاموشنی از تبار مرد ساالران ایساالر
 کرد تی وصی بسته شد که ویطی تحت شرانی ماجراجو و ماجراآفری مردیساله 

به خاک ) ص( و بزرگ اسالم، حضرت معصومه بای شکیکه او را در جوار بانو
  .بسپارند

  
 مانده بود، دی هفته به عکی که کمتر از ی سال، زمانیپنجشنبه  نی در آخردرست

  . آقا شروع شدی حاجی پوش کردن خانه هااهی و سیعذادار
  

 بود یچندسال. خوردی در هر شهر و روستا به چشم میی ببندهاروی زمان بگنی ادر
صحبت از . نامانوس خود حکومت را به دست گرفته بودیکه رضا شاه با برنامه ها

  . کردندی از مردم به شدت با او مخالفت می حجاب بود و عده اکشف
  

 مراسم ی برگزاری بزرگ بتول و اقدس و مستاجر و فرزندان اش به بهانه پسران
 و دو نفر از لی و فامانیچند پسر کوچک تر و چند نفر از دوستان و آشنا.ماندند

از همسران فقط .ند از دختران اقدس همراه جنازه عازم قم شدیکیدختران بتول و 
 به طول می ماه و ندو سفر که رفت و برگشت آن حدود نیتاجماه در ا

  . اش بدرقه کردندی ابدی آقا را تا خانه ید،حاجیانجام
  
 مفصل و مطابق انتظار برگزار شد البته ی اول مراسم عزاداری آن طرف هفته از

 ی را بطه با بستر را دریی هاهی بتول و اقدس گالی و زارهیچند مرتبه موقع گر
 ی نرگس و تاجماه مطرح کردند اما نرگس از حرف هایشدن و ماندن اش در خانه 

 ی کرد آن ها هم از دورفکر چون اوردی هم سر درنیزیآن ها ناراحت نشد و چ
  .شوهرشان ناراحتند

  
*****************  
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آن جا را  نرگس با آن حال و روز بردند و او ی آقا را از انه ی که حاجی شباز
 بود که از شمع دور یپروانه ا. شددی شدی بحران روحکیترک کرد نرگس دچار 

 ماند که از گوش درآمده و برخاک افتاده ی مییبای زیافتاده به گوشواره 
خانه . به شدت تنها شده بودوا. او تنها بماندی بنی شد که چنیهرگز باورش نم.باشد

 نخوت مان،ازی اویهت و غرور،از جوانمرد  مرد،از ابی مردانه ی هی شد از سایخال
 ی محبت هاد،ازی به دام افتاده در برابر صی شکاچی مردانه متی و مالیارباب
 یی او انتقام جوی و خشن از بخشش ها و مروت ها ی جدی با ظاهریواقع

  .... و غضب آلوده شاهانه اشزی آمنت خشوی های طلبش،قدرتیها
  

 شب ها و ی که حتدی نرگس و تازه فهمی های دلبستگی شد از همه ی خالخانه
 رحم ی برد و او را در چنگال بی به سر مبانی هم که مردش در حرف رقییروزها

 سوزنده ی که با چاشنی کشاند انتظارش هم باشکوه بود؛انتظاریانتظار به اسارت م
  . حسادت توام بودی
  

آن روزها که در  دی کشی حسد زبانه می از شعله هاکسرهی که وجودش یی هاشب
  ...افتی ی مانی خون لعل مذاب جریقلب و روح اش به جا

  
 برپاست و چه یی دانست که در وحود دختر سکوت،چه غوغای کس نمچی چزا هآجر

 بلند سکوت به واری همه را در پس دنی زند و او ای موج میزیطوفان فتنه انگ
 هم ی به تمام تصاحب مردشیای از فکر و رویاو که روزگار. کشدیاسارت م

 کرد ی گناه مساس احیمی حرنی هم از داخل شدن به چندی شاای دی کشیخجالت م
 ی حتگری ددی بود و نگاه اش که در آن نور امی اش خون جاردهی از دل و دنکیا

 آن که ی آرزود؛بای خشکی نداشت،به در دوخته شد و در همان نقطه مییکورسو
  . گردددای قامت مردانه اش هو ودهی در بر پاشنه چرخی کاش لحظه ایا

  
 دراز هر روز انی آمدند همان ها که سالی آنجا نمگری و اقدس و فرزندانشان دبتول

 چون رهگذران ی او را حتگری دربرگرفته بودند دی انگشترنیو شب او را چون نگ
 و ی ها را به حساب عذاداریی اعتنای بی و نرگس همه دندی دیکوچه و بازار هم نم

 آن ی از خانه های زندگی کرد که حوصله ی گذاشت و گمان می آن ها میناراحت
  . چون او دست از جان شسته اندرمردیها هم رخت بربسته و در سوگ پ
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 بود و ی ها خبرای و بروبدی نرگس شد نه از لباس عی زندگاهی آن سال که سال سدر

 و نه اطیعباس خ و فرستادن پسرها به دکان کل اطی خنبینه از خجه بندانداز و ز
 ی در خانه ها کم و کسردی آن که مبادا عی آقا برای ها و سفارشان حاجیاز نگران

  . برودشانیداشته باشند و آبرو
  
 وجود داشت و ی نه شادگری دیی نداشت گوی کاردی شب عی کس با دغدغه هاچیه

 و  خانهی داشت و نه کم و کسرتی خانه ها اهمی برایی حفظ آبروینه بعد از حاج
  . اویزن و بچه ها

  
 خود را با ضدارزش ها ی رفته و ارزش ها جای با رفتن سلطان خانه از بزی چهمه

  . کردندیعوض م
  
 ی آقا به شدت خود را نشان می حاجی خانواده های به وضع زندگی تفاوتیب

 نیحدود دو هفته بعد از ا. شدی مدهی آن ها دی در نزدگیبیهرج و مرج عج.داد
نرگس .لی تعطمهی دباغخانه هم نی باغ دباغخانه بسته بود و راسته واقعه حجره و

  . شددی عی کدیاصال نفهم
  

 آمدند و ی شد با چرب زباندای بتول و دو پسرش پی روز سر و کله کی باالخره
اتفاقا برادر نرگس هم آن .روز بعد هم آن ها همراه با اقدس و پسرش آمدند.رفتند

مرد ساده . کردی آقا به شدت کرنش می حاجینواده او در مقابل افراد خا.جا بود
 آقا و خانواده اش ی حاجونیمد شان را ی زندگی بود و نجات معجزه آسایلوح

 آنان از زبان ی های که دورا دور از محبت ها و مهربانیفی داسنت و با تعاریم
  . آن ها اعتماد داشتی بود به همه دهینرگس شن

  
 خواهرش شود و اقدس ی خانواده میبرادر نرگس ق گرفت که می همان جا تصمبتول

 نرگس و ی بهتر و دلسوزتر بِرِی از ایک": کردند و گفتندتی هم حماشانیو پسرها
  "!بچه هاش

  



 تاجمـاه

  
goldjar/me.Telegram 

 

198

 نداشت و به ی سواد بود و وضع مساعدی نرگس بی خانواده ی او هم مثل همه اما
  . آوردی سر در نمچیقول خودش از اداره جات ه

  
 شی را پی و اموال متوفییروز بعد آمدند و نشستند و بحث دارا گذاشتند و قرار

 آقا که گفته بود خانه و اموال هر خانواده متعلق ی و برخالف سفارش حاجدندیکش
 کجای اموال را ی همه دیبه همان زن و فرزندان اش باشد باز هم آن ها گفتندکه با

ان و دختران و  کاسه شدن ،آن به نسبت تعداد پسرکیجمع کنند و بعد از 
 دی به نام آن مرحوم بود و بازیهمسرانش برابر احکام شرع قسمت شود،چون همه چ

  . شدی همه روشن مفیتکل
  

 آن ادی دادند و آن قدر به ی نشان می گفتند و دلسوزی سخت ممانهی چنان صمآن
 و امبری و نام خدا و پکردندی دلسوز شی نرگس و بچه های و براختندیمرحوم اشک ر

 بر تن کردند که نرگس و ی را با احترام و سوگند بر زبان آوردند و لباس تقویوفمت
  . آن ها شدندماتی محض تصمعیبرادرش مط

  
 مکتب ی روز هم اجازه کی ی حتمی مراسم ترحانی آن که بعد از فوت او و پاشگفت

 حاج آقا سر آمد یدوره ":رفتن و درس خواندن به فرزندان نرگش ندادند و گفتند
درس خواندن بِراتان ُنن و آب ...نی و نُن درارنی کارکندیمنبعد با...نی شدمیتیِو 
  "... شدهیمین

  
 به یاصال حت. شد و نه با گوش برادرشدهی زنگ خطر نه با گوش نرگس شننی ااما

  . آقا رفت ثروت اش را که نبردی که اگر حاجدیفکرشان هم نرس
  

 آمدند و نرگس و برادرش را به یواده روز خانسی تر از سه هفته بعد از فوت رئکم
 شد ترگس هرگز سوار کالسکه ها نشده ماری آما بی که حاقیاز زمان.محضر بردند

  .بود
  

 گذشته در ذهن ی سال های به حرکت درآمد تمامی داخل آن نشست و سورچیوقت
  . شدیاش متجل
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در کوچه پس . رفتندی به باغ می گذشته افتاد که دسته جمعیی طالی روزهادی ابه
 او را در خود خالصه ی زندگی که همه ی با مردساالرشی خاطرات خویکوچه ها

 روزها و یهمه . دی دوی سو به آن سو منیکرده بود، افکارش دوان دوان از ا
 رفتند و او خسته و ناتوان ی و در برابرش رژه مافتهی گذشته در نظرش جان قیدقا

 آن ها به سرعت از او یانداخت، اما همه  ی اش چنگ مقهیبه طرف هر لحظه و دق
  .ختندی گریم
  

 راه ای ختی گری هوا هم از او مدیشا. نفس اش بند آمده بود.  داشتیبی عجحال 
 ی هوا هم او را نمی آقا حتی بدون حاجی به راستدیشا. تنفس او را کم کرده بود

 بدتر راه نفس  آمد ویم.  بودژنی از اکسی آمد، خالی اگر به سراغ اش مایشناخت 
آن .  داردی که احساس خفگانست دی دانست چرا، فقط مینم.  بستیاش را م

 ی خود شده که فراموش کرده بود او را به کجا میاهایقدر غرق در افکار و رو
  .برند

  
 هم از یی از اوگرفتند و اثر انگشت هایدر آن جا اثر انگشت. دندی محضر رسبه 

 آنان ی زندگاهی تلخ و ساتی واقعهی کرید که پرده آن گاه بو. برادرش و بازگشتند
 یی از طاق آسمان ، یکباره به سرعت افتاد و در برابرشان شروع به خودنماییگو

 و ختهی از اندام اش فرو ریی جادوباس شده بود که ناگهان لییندرالیاو س. کرد
  .رنگ باخته بود

  
 منزل نرگس خاتون ی هی آمدند و اثاثی روز تا شب با ده ها قاطر و گارهمان 

 بعد از ی پندار؛ی ساسانمی عظی امپراتورهیآنچنان به غارت رفت که در جنگ قادس
.  حق نگاه کردن به آز اموال را هم نداشتندی آن ها حتگری آقا دیرفتن حاج

 ی آقا در خانه ها و به خصوص خانه ی حاجی ها و صندوقچه های مجریمعما
 بتول و اقدس ی خانواده های و حس کنجکاوانجینرگس آن چنان آتش التهاب، ه

 پنداشتند ی فتوحات زندگیشان منی به انها را بزرگ تریابی بود که دستختهیرا برانگ
 نرگس چون گنج به ی توان از خانه ی معما را هم منی داشتند بزرگ ترمانیو ا
  . بردمتیغن
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رون خمره  ره را د نقی آن زمان هنوز زنان اشراف و ثروتمندان، طال و پول هادر 
.  کردندی پنهان می و در گوشه ای نگهداری سفالی هایزی کوچک و بزرگ و دیها 

 طال و ی بزرگ چهار قفله ی سفالی دیزکی نرگس ی خانه ی حوضخانه یاز پتو
 یزی قسمت ته ددند،ی رساطی داخل حی آوردند که وقترونی را بیجواهرات و اشرف

 یحاج.  و بردندختهیها را درون سه خمره رطال. ختی رنی زمیشکست و آن ها رو
 ی دوست دارد و بتول و فرزندان اش را می دانست که نرگس طال خیلیآقا چون م

 ی نرگس می برای مختلف انواع و اقسام طالجات و اشرفیشناخت، به بهانه ها
 ی برارمردی پدیشا!  داشتیادی زی های و او گردنبندها و دستبندها و اشرفدیخر

 طال و شی همه برانی را کرده باشد، اشی نرگس و بچه هایحساب روز مباداآن که 
 گری هر سه زن دی از مجموع طال هاشی او بیمقدار طال ها.  کردی جمع میاشرف
 را آوردند و ی رضاشاهلی و اوای قاجاری نقره یبعد از آن دو خمره سکه ها. بود

 ی هایناکاریقره و م شد که در آن ظروف نی بزرگ چوبیسپس نوبت صندوق ها
 ها و ظروف و شمعدان زهیدو صندوق هم آو.  قرار داشتیمی قدی هاقهینقره و عت

 داشت و بعد یناکاری می نقره ی هاانی ها و قلی خورلی و آجینیریها، ش
 کاشان و یبای و ززبافی ری های آن، قاللی و وسای روسی نقره یکالی نیسماورها

 یشمی ابری هاچهی و قالمتی گران قینقش برجسته  ی های ها و پشتچهیکرمان و قال
  . کردی میی و کف اتاق ها خودنماواریکه بر در د

  
 ی کنده کاری اکثر آن ها توسط هنرمندان اصفهانی که رونهی مسلویک  200 از شیب 

 دهی کشنیی هم پای پولک دوزی و پرده هابای و زیشمی ابریشده بود، پرده هائ
 یصندوقچه ها و مجر.  دست رفتندی روزی نی دوزدی مرواریشدند و مخده ها

 ی جلد چرمدیک جلد قرآن مجی او را هم بردند و تنها ی کتاب های آقاه حتیحاج
)  گرفتار شوندیبتیاز ترس آن که مبادا به مص( بود ی مخملیرا که داخل جا قرآن

 پرده که ی سرکی خرسک و یبعد از آن چهار قال.  رف گذاشتند و رفتندیرو
 لوازم یی که گوی آقا بود فرستادند، به گونه ای حاجی مطبخ خانه یارزنده بر

 نرگس یانان چون لشکر سلم و تور به امپراتور .  سازندیم ای را مهیزکی کنیزندگ
 کردند و پسران نی خانه را خاکستر نشی بردند، بانوورشیخاتون و فرزندان اش 

 یا به حجره ها فرستادند و پادوپسر بزرگ ر. اش را چون غالمان به کار گرفتند
 انجام ی بتول و اقدس برای حجره ها شد و دو پسر کوچک تر هم به خانه هایعموم

 و یو از آمدن رخت شو  ها و عروس ها گمارده شدند ی نامادری عمومیکارها
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 هم که بابت اجرت کار یپول.  کردندیری خانه جلوگنی به ایخجه بندانداز و سورچ
 به منازل سر ی بود که حاجی کم تر از مبلغاری دادند بسی مبچه ها به نرگس

 ی مرد ساالر جنگنی ای در امپراتورییگو!  پرداختیقبرستان بابت مخارج آن ها م
 بردند ی اش را به تاراج می درگرفته و او شکست خورده بود که خانه و زندگدیشد

 نرگس و خانواده ی دختر خاله نهی سکیحت.  و بردگییو فرزندان اش را به غالم
: اش و ننه قربان و بسرش را که در منزل نرگس بودند، از آن خانه راندند و گفتند

 باد یمنبعد نرگس م...  تمام شدی و خوشگذرانی حاج آقا مرد و دوران خوشهید«
  ». شه بچرخانهی خانه شه بکنه و زندگیخودش کارا

  
 دانست چرا ینم.  شده بودجی کامأل گی ناگهانی رفتارهاریی همه تغنی از انرگس 

 در ی آقا زلزله ای با مرگ حاجی قدر عوض شده اند؟ پندارنی مرتبه اکیآنها 
 ی تر به کابوسشی گذشت، بیآن چه در اطراف اش م.  آن ها رخ دادیخانه 

 کند که بتول و اقدس و ور توانست باینم.  دردناکیتی بود تا واقعهیهولناک شب
 نی بزر تر از آنها دارند، ای که نوه هایدران بزرگ ترفرزندان شان به عنوان برا

 مشت و لگدها و یرای پذدی نرگس بایپسرها. طور با فرزندان معصوم او رفتار کنند
 ی ناتنی آن ها برادران و برادرزاده هاشتری بودند که بی حجره دارانیناسزاها

 به خانه ی و زارهی رفتند و هر غروب با گری روز با ناله سر کار مهر. شان بودند
  . گشتندیبازم

  
 بود، یک روز صبح یماری آقا در بستر بی که حاجامی به خاطر آورد در آن انرگس 

 شد و امام ی شرکت در مراسم دعومت میکه از او برا (شنمازی محمود پخیآش
به اتفاق دو پسر بزرگ بتول و پسر بزرگ اقدس و مستاجر ) جماعت محل هم بود

 در آن مدت تا دم در اتاق ار دو بنهیسک.  داشتندیبا هم خلوت یآمدند و دو ساعت
 نامه تی و فهمیده بود در مورد وصستادهی گوش ای برده و کموهی و میرفته و چا
 گرفته بود با نرگس می آقا بعد از آن روز چند مرتبه تصمیحاج.  کنندیصحبت م

ض در گلو شکسته گفته  مورد صحبت کند، اما او هر بار با چشمان اشکبار و بغنیدر ا
که صد سال ... شاایا... نی زنی مهی چه حرفیا...  أقای نکنه حاجبینصخدا «: بود

بعد شما ...  دارهی آقا چه معنی بدون حاجی گذشته، زندگنایاز ا.... نیزنده باش
و و »  شما رو از سر ما کوتاه نکنهی هیخدا سا...  خورهی به چه درد ما مزای چیا
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 فقط چند بار به او سفارش کرده رمردی پریناگز. ق را ترک کرده بود کنان اتاهیگر
  .بود که مواظب خودش و بچه هایش باشد و آن ها را به او سپرده بود

  
 ی مرگ را نمی کدام معنچی که هی ساله، با هفت فرزند24 زن جوان وهی باکنون 

 که در ی و کودک خواستندیدانستند، پدر و مأوا و آرامش دوران پدرشان را از او م
 و آرزو در انتظار دی و امرهی انگنی طفل با کدامنی دانست که ایشکم داشت و نم

  ... کندی میتولد خود روزشمار
  

 در ی در پی احساسات و عواطف نرگس پفی ظری که بر ساقه ی هولناکضربات 
 بود تا او را در ی آمد، کافی او وارد می خاصی جسمانطی کوتاه با شرایزمان
  . فرو بردی اعماق تاریک زندگیراقهق

  
 ی تجملاری فرزندان اش بسی آقا مطابق خواست بتول و سرپرستی چهلم حاجمراسم 

 غذا وچند گی دنیو به اصطالح آبرومندانه برگزار شد و به روال خودش چند
 نی اینرگس در تمام.  کردندراتی پشت قبرستان خنی نشری در منطق فقزیگوسفند ن

اما .  بار از هوش رفتنیند که چستی و گرستی بود و آن قدر گرمدت ناظر مراسم
 آقا نتوانست لب به سخن ی اعتبار شدن حرمت حاجی و بیی آبرویاز ترس ب

 لی صدا چون سی بود که فقط بنی زبان اش قفل شده و چنان سنگیی گود؛یبگشا
 ی تر اشک مشیهر چه ب.  آتش درون اش را خاموش سازددی تا شاختی ریاشک م

 چی خوراندند، اما هی مخیمرتب به او شربت قند و آب .  شدی شعله ور تر مخت،یر
 ی و بیی که تنهایبه راست.  بخشدامی توانست دل سوخته اش را التی نمیخیآب 
 است که آن گاه که انتظارش را ی زهر زندگنی و زجر آورترنی تلخ تریپناه

 ی ساقنی به دست بدتری جوان و او هم در عنفوانزندی ری در جام مان مم،یندار
  . بوددهی جام را سر کشنیازمانه 

  
!  توانست بکند؟یآتش گرفته بود، اما چه م.  سوختی و مدی کشی اش شعله مدرون

آن ها .  بوددهی و جامش را نوشدهی را برگزی ساقلی و با کمال مشیبه دست خو
 ی به فرشته ا خود را در قالب تظاهر،ی نهی خشم و نفرت و کاهی سویسال ها د

 ی زندگی نقاب از چهره برگرفتند که همه کبارهی به یمهربان آراسته بودند و زمان
 از ی اانهی بودند که چون موریوید. دندی او و فرزندانش را به آتش کشی ندهیو آ
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 رانی و ودهی نرگس خاتون را پوسانی استوار زندگی هیدرون شروع کرده و پا
 شانیدهای کاخ آرزوها و امی هارانهیا بر و آن ها رنکینموده بودند و ا

 کهنه زبانه ی انهی کی اش شعله هایاز درون زندگ. دند کرده بونیخاکسترنش
 رونی سوزاند و از بی نموده بود و می گناه اش را قربانی و او و فرزندان بدهیکش

 کشف حجاب و ی و تفنگ ها براری و ببندها و تری مردم و بگیخانه، سر و صدا
فقط . ورد آی گذشت، سر در نمیاز آن چه در اطراف اش م! فت ها با رضاشاهمخال

 کرد و به یفقط دعا م.  کرده و برده اندری محمود را هم دستگخی دانست که آشیم
 نمود، ی دوست گل اندود می و خاک کوستی گری کرد و میبارگاه خدا ناله م

 و فرزندانش باشد و از ی نجات وی برایدی امدی شاد،یای زودتر بخیباشد که آش
  .اوردی خبر بشی نامه براتیوص

  
 سفر ری فرزند پنی آقا نگذشته بود که آخری از فوت حاجمی ماه و نکی از شی بهنوز

 در کنج خانه ی کسی و بیی که او در تنهای آمد؛ در حالایکرده از بطن نرگس به دن
.  کردی و ناله متخی ری اش اشک مبانهی غری پناهی برباد رفته اش در فقر و بی

 ی دختر کوچک اش به جای و براستیگر یچون بوم غمزده هم نوا با نوزادش م
 آن چنان نتی گفت و از روزگار بد طی مشی مادرانه شرحه شرحه از حال خوییالال

 گفت یم.  برنخاسته استیی هرگز چنان نای ای نچی کرد که از هی جانسوز میناله 
 یاو که سال ها لحظه ا. ختی ری رفته اش اشک ها م سعادت بربادی هارانهیو بر و

 گشتند، حاال یش نگذاشته بودند و همه چون پروانه بر گرد شمع وجودش میتنها
 روز انداخته بود از خجالت نی برادرش هم که با محبت و اعتماد خود او را به ایحت
 آمده اینفرزندش به د.  آمدی کم سراغ اش میلی او را بنگرد و خی توانست روینم

 یآن چه را م. دیای بدارشی و به دردی هم از او بگی نشانی حتی آن که کسیبود، ب
  . قدمی او مانده بود و هشت کودک قد و ننکیا.  شدی هرگز باورش نمدید
  

 آقا به قم رفته بودند، بازنگشته ی حاجی و خاکسپارعتی مشای که برای گروههنوز
 و اوردهی در زندان تاب نشنمازی دادند که پ پوش شده و اطالعاهیبودند که مسجد س

 لی تبداسی نرگس هم به دی تنها امبی ترتنیبه ا..  دوست رفته استدارحضرتیبه د
 با فقر گره خورد و او و فرزندان اش از شهی همی او برای رنگ باخته یشد و زندگ

  . آقا کنار گذاشته شدندی مال و منال و ثروت حاجیهمه 
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 بودند که تاجماه دواری نرگس بردند، امی را از خانه لیه وسا ها همان طور کآن
  . دهدی شان ملی اش را تحوی زندگی شده و همه میهم تسل

  
 دی به خری آقا هم رغبتی آالت نداشت و حاجنتی به زی چندانی عالقه تاجماه

فقط آن قدر داشت که در مجالس حفظ .  دادی او نشان نمی براییزهای چنیچن
 زنان هم تراز خود طال و ری ساای هووها یاو هزگز به اندازه . اشدآبرو کرده ب

 زن است، اما او یه و پتوانه یآن زمان مردم معتقد بودند طال سرما. جواهر نداشت
 ی خود را به آب و آتش نمهی سرمانی به دست آوردن ایهرگز باور نداشت و برا

 آقا را به اتاق خودش یج حالی وسای سفر شود، همه یفقط قبل از آن که راه. زد
 داشتند، یمتی قلی که وساییمنتقل کرده و در صندوقخانه اش گذارد و تمام اتاق ها

 وجه چی نموده و به فرزندان و برادرش سفارش کرد که به هحکمقفل و بست م
 زد بتول و اقدس نگذارند آب خوش یاو حدس م.  ندهندرونی از خانه بیسرسوزن

 ی اجازه ی به خانواده اش هشدار داد به احدنی همی، برا برودنیی پای کسیاز گلو
  .د و مسائل مربوط به خانه را ندهنیمداخله در مورد خانه و زندگ

  
 منزل تاجماه به آن لی بردن وسای بار بتول و اقدس و پسرها برانی مدت چندنیدرا

مدن  مسائل را به زمان آنی ای همه یرکیجا رفتند، اما فرزندان او با قدرت و ز
 بچه ها ی هی جرات نکردند به باغبان و دایآن ها حت. مادرشان موکول کردند

راست اش بعد از .  شده باشددشانی عایزی آن که چی بزنند و رفتند، بیحرف
 ی تاجماه می های آقا، آن ها هم از توانمندی تاجماه با حاجی مجادله انیجر
  . کنندی کردند از مقابله با او خودداری می و سعدندیترس

  
 مبهوت ی نرگس به کلی خانه ی ختهی وضع بر هم ردنی تاجماه بازگشت، از شنیوقت
 خود شود و ی صداقت کودکانه ی حد قرباننی زن تا انی کرد که ایاو گمان نم. شد

 آن ها ی هاسهیتاجماه در مقابل دس.  تن دهدی و تاررهی تی زندگنیبه چن
 خود ی نهفته در خانه ی سراغ حل معما به آنان نداد و بهیزی کرد و چیستادگیا

  .رفت
  

 رنگ ی مسیی هاخی از مس و گل می آقا از چوب گردو بود و با قطعاتی حاجصنوق
 داخل آن را سربه مهر کرده ی رازهای رنگاهی سیچی آن کار شده و قفل پیکه رو
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 ی از پارچه یکی و دو عدد شال سبز، ی لباس راحت خانگیمقدار. بود آن را گشود
 بست و لباس ها ی دور کمرش مه آن جا بود که بی نخی هم از پارچه یکی و یمشی

 دو ،یشگی با همان رنگ و همان دوخت و همان شکل همی تکراریهمان لباس ها
 که هرگز از ی چرمنی جفت نعلکی و ی چوبی جعبه کی نو داخل یجفت کفش مشک

 ی پشت قبرستان میها خانه یآن ها استفاده نشده بود و از همان ها بود که برا
 با خود آورده نهی و مهر نماز که از کربال و نجف و مدنماز و جاحی تسبیتعداد. برد

 متبرک ی داد، دو قواره کفن مردانه و زنانه ی مهیبود و درمواقع الزم از آن ها هد
 خودش که مربوط به حساب و ی دست نوشته هایاز کربال و اسباب حمام، مقدار

 کی دو خانه و دی که مربوط به خری خطید و دست نوشته هاکتاب حجره ها بو
  .قطعه باغ بود که سال ها قبل آن ها را به خواهران اش داده بود

  
 و از اموال خود جدا دهی که او خری بودند از امالکیی هاادداشتی ها در واقع نیا

  آن ته صندوقلی و باروت دان و وسای سر پر روسی قبضه اسلحه کی. کرده بود
 جعبه کیدر .  شدی اش می شکارش که مربوط به دوران جوانلیگذاشته بود؛ وسا

 قلمدان و قط زن و قلم عدد و درشت و دو سه زی چند قلم ر،ی جا قلمی چوبی
 ی که در موقع نماز از آن استفاده می کوچک عطر گل محمدی شهیتراش و دو ش

  .کرد
  

 تاجماه، "مادرم"ی خانه یدخترم، مجر.  رفتی آن را بست و به سراغ مجردر
  .... توستاری ست که اکنون در اختی ای مجرنیهم
  

 و ی قلمدان چوبکی بود که در داخل آن دهی با دم خمی به شکل عقربی مجرقفل
 قی عقی دادند، چند انگشتری که طومار در آن قرار می چوبی لوله ای جا کاغذکی

 تماماً نقره شانی هاهی جنس پا کهیی کهربای و دو انگشتری اروزهی و فدی سفینارنج
 خاص بود همراه ی نمودار دعاهاکه یی قرآن و شماره هااتی آن ها آیبود و رو
 داشت با ی قشنگی در آن کنده کاری که روبای و زسی نفاری بسی طالیبیساعت ج

 شی شد و احتماالً چند سال پی مزانی که از لباس آوی مخصوصی رهی و گریزنج
 بود، دهی درمردیتاجماه دو سه مرتبه از دور آن را در دست پ شده بود و یداریخر

 ازدواج اش با تاجماه و نام و خی آخر آن تاری که در پشت صفحه ی جلد قرآنکی
 داشت، ی و محرکنیری شی معجون که بوی فرزندان او را نوشته بود، مقدارخیتار
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 که در مصر یاهی صمغ گی نوع،یی با اصطالح عوام مومناای ( ییای هم مومیمقدار
 رانی در گذشته در ای شد، ولی کردن اجساد استفاده مییای مومیباستان از آن برا

 ری قی تکه هی تر شبشی رنگ که باهیس.)  داشته استیی مصارف دارویطب سنت
  : در آن قرار داشتری نامه با عنوان زکی بود و دهیچی پارچه پی تکه ای بود الیسفت

  
   خانمتاجماه

  
 ی فکر منی بنابراستم،ی زنده نگری من دی کنی نامه را باز منی ای وقت دانم کهیم

 جا در حضور نی دهم که سه هفته قبل از آمدن به احی توضتانیکنم مجبورم برا
 می تنظی نامه اتی و سه پسر بزرگم و مستاجر حجره ها، وصشنمازی محمود پخیآش

چون به فرزندان . ام کرده مشخص هر خانواده را یی دارازانیکردم که درآن م
 کار قبالً در ی هی سرماای زی از ثروت ام را به صورت جهیزانی مکیبتول و اقدس هر 

 قرار دادم که ی تو و نرگس و فرزندانتان را مساونی گذاشته ام، سهم بارشانیاخت
 کرده یسع. دیی نرگس است عمل نمای خانه ی که در داخل مجری اتنامهیطبق وص
چون حق شما و فرزندان تان تا کنون بر گردنم .  شما بگذارمیا بری ترشیبام سهم 

 که اگر با تو و می را هم بگونیا.  را ادا کرده امنی دنی الهی وسنیمانده و به ا
به هر ...  خودت بودهی خودسرانه یفرزندان ات خوب تا نکردم، علت اش رفتارها

 بده، مبادا او را حیتوض شیچون نرگس سواد ندارد، تو برا. حال هر چه بوده گذشته
  . دهندبیفر
  

   سپارمی را به خدا مشما
  

  ... اقدرت
  

 بود،بدتر دهی از آنچه شنتی وضعدی نرگس آمد و دی به خانه مهی سراستاجماه
 ندارد،بلکه در محضر هم بدون آنکه اری در اختیزی چچی نه تنها هگریاو د.است

  ! است کرده"صلح" را به آنهاریبداند،توسط برادرش همه چ
  

 آقا به علت ی محمود را گرفت و متوجه شده چند روز قبل از فوت حاجخی آشسراغ
 گفتند راپورتش یم. شده استی و زندانری آنها دستگهی و اقدام علمیمخالفت با رژ
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 کردند و ی و دعا می و زارهی مسجد گرشنمازی پی اهل محل برایهمه .را داده اند
به دباغخانه . شکنجه فوت کرده استری و زردهاوی در زندان تاب نای گفتند گویم

 است لی دلنی او به ایمتوجه شد که طفره رفتن ها.ردیرفت تا از مستاجر کمک بگ
 در سال زی ناچی را با مبلغگری دی سه حجره شی سکوت خونی به پاس ایکه و

نامه .ستی نیدی دارد و به او هم اماریاجاره نموده و به عنوان حق السکوت در اخت
 با آن نامه ی کاغذ بدون امضا بود،حتکی آقا نزدش مانده بود فقط ی که از حاجیا

 آمد و آن روزها عرض حال به محاکمه بردن هم ننگ بود ی بر نمی از کسیهم کار
  . کردندی حل و فصل ملی فامدی را بای خانوادگی هایریو درگ

  
 ی مشیو غم و اندوه خد،دری از آنچه در سوگ همسرش بگرشی بگری دنرگس

 بود که بعد از فوت همسرش به ی باورش شده بود او ملکه اگریحاال د.ستیگر
 خود و اقدس و نی و تفاوت بستی نگری خود می به زندگیوقت. رفته استیزیکن

 دیای محمود بخی داشت آ شدی امیاو که روز. گرفتی دلش مشترید،بی دیبتول را م
 ی،مرگ او را هم باور نداشت و دعا م بازگرداندی به جوشیو آب از کف رفته را برا

 در خانه اش خالصه ای دنی او که همه یبرا. و فرزندانش را نجات دهددیایکرد تا ب
 ی که روزی گذرد،خانه ای از آنجا چه مرونی خواست بداند بی نمی شد و حتیم

 به نکی ماند،ای از بهشت مین محبوبش بود و به گوشه ای اش،سرزمیقضر امپراطور
 نفس ی برای کافی هوای مبدل شده بود که در آن حتیکی تنگ و تاریواریچهارد

 که به زندان دی رسی چنان بلند و سخت به نظر مشیوارهاید. او هم نبوددنیکش
 او وارهاید.ستی ممکن نوارهای دنی از ازی پنداشت گری نمود و می تر مهیهارون شب

 وجود یع قابل توجه موضوچی او هی براگری فشردند که دیرا چنان درخود م
 ی آن سر در ممی شناخت نه احمدشاه را،نه از قاجار و رژینداشت؛نه رضاشاه را م

 یای دنی اشهیحباب ش. مهم بودشی برای حکومت پهلوی هااستیآورد و نه س
 آلوده ای و رری تزواهی سنگ غل و غش و صادقانه بود،اکنون به ریکوچکش که ب

 گذشت یاز آنچه در اطرافش م. وارد آمده بود بر آنیشده و ضربات خرد کننده ا
 آقا را هم درک نکرده ی حاجیآنقدر که جو حاکم در خانه ها.دی فهمی نمچیه

 بود ی آقا کسیحاج.  شناختی را هم نمشی اتاق خوی از پنجره رونی بیحت. بود
  . داشته استی واقعا با او چه نسبتت دانسی نمگریکه حاال د
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 قناعت، یعنی ی پنداشت زندگی قبل از ورود به آن خانه م. شده بودجی کامال گاو
 ای وعده غذا کی ، در حسرت دنی ، زحمت و ذلت و آه جانسوز کشیفقر و بدبخت

 ی در نظرش روای او ،دنی لباس سالم و بدون وصله بودن و بعد از ورود به خانه کی
و پس از آن !... مند ثروتمند ِ ثروتای دند بوری فقرِی فقای هم داشت و آدم ها یگرید

  !...ی و خوشگذرانحاتی آن همه طال و جواهرات و تفریاو بود و عطش مداوم برا
  

 یهمه رفته بودند، حت.  گرفتی کس سراغ نرگس را نمچی هگرید.  گذشتیمدت
 زهی خانه رنی و خانواده اش، همان ها که سال ها که سال ها بر خوان انهیسک

 ساکنان آن خانه به یی بودند که گودهی آن ها بر چنان ازنکی کرده بودند ایخوار
 ری همه تحقنیاو ا.  زدی ها مآن به یفقط گه گاه تاجماه سر. طاعون مبتال شده اند

 ماند که با ی میبه خفته ا. دی آی از دست اش برنمی دانست کاری و مدیرا د
 ی از همه کس مگرید.  شده بودی بر او مستولی شده و وحشتداری ببی مهیغرش

 ینم.  آقا بود که او هم مرده بودی که اعتماد داشت حاجیبه تنها کس. ختیگر
 با او بود شهی همشیای و روالیدر خ.  نمانده استشی برایدیمخواست باور کند که ا

 ها بر سر فرزندان ی که برادران بزرگ و نامادری کرد، از مصائبی متیو به او شکا
 داشت یل ها از حان و دل دوست شان م که سای آن کسانی آوردند ،همه یاش م

  .و به آن ها اعتماد داشت
  

با او درددل و گفت و گو .  کردی می آقا در خانه مانده و با او زندگی حاجیایرو
 کرد ، ی مینی سال ها بر دل اش مانده و سنگی آن چه را که در طیهمه .  کردیم

 ی ها را می نا گفتنی همه گرید.  گذشته رای سال های ناگفته ی حرف هایهمه 
. او هم از درون شکافته بود.  کندی مز سر باکبارهی شده بود که یگفت ،همانند دمل

 آن ها که ی توانست باور کند همه یمگر م.  کردی و ناله مستی گریشب و روز م
 وقاحت را ی کنند و حتی می رانند و امر و نهی بر او و فرزندان اش فرمان منکیا

 کارگران هم ی رهی جنی او را از کم تری خانواده ی رهی اند که ج جا رساندهنیبه ا
 و عیهمان ها هستند که تا چند ماه قبل گوش به فرمان و مط.  پردازندیکم تر م

  ! بودند؟شی گوزیمج
  

 آورد، مانند آن بود ی آقا می حاجگری دی که برسر خانواده هایی بتول با هر بالاما
 که سال ها بر دل ی آتشخت؛ی ریکهنه اش م نی سرد بر آتش خشم و کیکه آب
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 یی و حسد و انتقام جونهی گرفت ،اما کی آرام میمدت. شرحه شرحه اش مانده بود
 در گری دی کرد و نقشه ای موران فی جوشان بود که دراندک مدتیاو چون چشمه ا

چون خود و فرزندان اش را .  کردی آن ها مطرح مشتری غذاب هر چه بیمغزش برا
 بودند کهحق ی غاصبانهی دانست ، در نظرش بقی آقا می ثروت حاجیتماممالک 

 آقا به دفعات بر ی که حاجیی زخم هایاش را گرفته و مدت چهل و هفت سال همه 
 همه سال نی شده بود که با گذشت اقیقلب و روح او وارد کرده بود،آن چنان عم

 آن ی از همه ینگر کوچک شده بود که با تلدهی بر آن کشی نازکی هی تنها روییگو
 زی بر هم نهاده و از همه چدهی توانست دیچگونه م.  شدی میچرک و خون جار

 نه خود و ت اسگرانی داری از آن چه در اختیزی دانست که به پشیخوب م! بگذرد؟
 داشت که عمرش هم آن قدر وفا نخواهد نانیاطم.  ندارندیازینه فرزندان اش ن

 توانست یه متعلق به خودش بود را استفاده کند ،امانم کی از ارثیمی نیکردکه حت
 قدرت ی کهی تنها خاتون ارش،یاکنون او خود را مانند نرگس سال ها پ. ندیآرام بنش

حاال که پس از سال . دی دی آقا می حاجی خانوادگیور وارث مقتدر امپراتگانهیو 
گذارد آب خوش  توانست بیها انتظارش به سر آمده و قدرت را در دست داشت ،نم

  . بودندشی مسبب ذلت ها و حقارت های برود که روزگارنیی پای کسانیاز گلو
  
 پا ی که روزی و لذت بخش است انتقام از کسنیری بود که چه شافتهی دری درستبه

 سعادت و ی از اوج قله کبارهی است؛دهیبر دوش انسان گذارده و خود را باال کش
 در ییحس انتقامجو... اندن و زجر دادن اش کشی به قعر ذلت و بدبختیشادکام

 توانست استفاده ی که میی جاتاز اقدس .  و تنها همنفس اش بودزدیوجودش موج م
اکنون وقت آن بود که او و فرزندان .  و خوار نموده بودتی هویکرده بود و او را ب

ام  نامه را که از آن همواره به نتی وصی اجرایحت.  قانع باشندیاش به خانه ا
 برد ، در مورد آن ها هم عمل نکرد و آن ها را هم تنها ی نام م"... قدرت افیاراج"

 از شی بدی دی نمی لزومگری آن ها را هم از آن جا قطع نمود،چون دی و پااردگذ
  .دی خود تحمل نمایآن حضور آن ها را در زندگ

  
 از شی که ب چهارخانه و دو باغ و چهارده حجره در دست او وپسران اش بوداسناد

 از یکی ی هم در پستوی نرگس آورده بودند و تعدادی از آن ها را از خانه یمین
 نکیا.  بتول بودی خودشان و باغ ها هم که از ابتدا در خانه یحجره ها و خانه 
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به پسران اش سفارش .  آقا در دست بتول و پسران اش بودی همه اموال حاجاریاخت
  :گفت.  فرزندان خود قسمت کنندنیوخته و همه را ب توانند از امالک فریکرد تا م

  
 زنده ماندم که از دی امی همه سال به ایا... نیری حقتانه بگدهکهی وِقتش رسحاال«

 حقشانه دیحاال ما با... پدرمانه دراُردن بسمانهیهر چ... رمیگی حقمانه بنای ایهمه 
نوش ... نینِ ول کن شاهین،بقیفقط خودتانه داشته باش...  کفه دسشانمیذاریب

  »... درآن اونا جانشانیلی یب... جانتان
  
 تک تک ی اش را بر زندگنهی آتش کی بود که روزنی اشی تنها آرزورزنیپ

 را ادامه ی سوزان زندگی و همان طور که او با دل سوخته اخگرختهی رشیهووها
 کرد که تیوص همدم کند و به فرزندان اش ی و آوارگیداده بود ، آنان را با بدبخت

 فهی آن ها وظی همه شاگر عمرش وفا نکرده و خود موفق نشد، بعد از مرگ ا
  .رندی بگگریدارند انتقام خود را از تک تک وارثان د

  
 ماند و نرگس را ی قرن مکی که به ی سالکی آقا گذشت؛ ی سال از فوت حاجکی

دو پسر بزرگ بتول  و اصغر ، می مدت دو سه بار کرنیدر ا.  نشانده بوداهیبه خاک س
قصدشان .  کردندی می را به او معرفی فرستادند و هر بار خواستگارغامی او پی، برا
 بخورد تا ی به کاسه خالی کاسه خال"ند خواستی او بود و به قول معروف مریتحق

 ی اشکال" مثلیی هاهی و کناشی و با ن" به هم خوردن اش به آسمان برسدیصدا
 "...ی عادت داری زندگنیتو که به ا...  خودت هستندیمثل خانواده ... ندارد
 ها چون هی و کناشی ها و نی خواستگارنیا. دندی کشی اش مشی برقلب ریخنجر

 زد، ی نمی حرفی کرد، ولی و تحمل مدی کشی جوان زبانه مزن در وجود یآتش
 ی گرفتند، چه می پدرش بودند و اگر خانه را هم از او می جایآخر پسران حاج

  !نست بکند؟توا
  

 تواند مرد ی خواهند بفهمند که او هرگز نمی بود چرا آن ها نمنی اش از اتعجب
 ی به خانه ی عروسدی که با لباس سفنیمگر نه ا. ردی را به عنوان شوهر بپذیگرید

 ی که برادندی فهمیپس چرا آن ها نم!  برود؟رونی بدیشوهر آمده بود تا با کفن سف
  ... وجود داردآقا ی حاجی زندگ راه خروج ازکینرگس فقط 
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 را نهی توانست قبول کند که بتول و اقدس چگونه سال ها نفرت و کی هنوز هم نماو
اکنون .  دادندی مبی را هم فرگریدیکی یلباس مهر و محبت پوشانده بودند که حت

 ری غشی رخ نموده بود، براتی واقعهی کری پرده ها فرو افتاده و چهره کبارهیکه 
 ی در تب می شد و چند روزیدی شدیماریب دچار کبارهی بعد یمدت. حمل بودقابل ت

 آمد ی بد بود، اما هر بار که به هوش میلیحال اش خ.  گفتی مانیسوخت و هذ
 ست،ی نگری او ددی فهمی می گرفت و وقتی و سراغ اش را مدی طلبی آقا را میحاج

 نی او را از اگری دکباریبرد و  و او را هم با خود بدیای کرد بی کنان التماس مهیگر
  . نکبت بار نجات دهدیزندگ

  
 و به معبد دیایب. ندی را ببشی روبای زی ساله 25 ی وهی بی و زندگدیای او نبود تا باما
 ندارد و چون کاخ به ی تنها و خالییوارهای بزند و بداند آن جا جز دی سرشیخو

 گریآن جا بعد از او د. ده نمانی بر جایزی ماند که از آن چی میغارت رفته ا
 ماند که در ی مییوارهایشکوه و جالل و ابهت و تقدس را از دست داده بود و به د

 ،ی و پنجدرنی شاه نشیدر سرتاسر خانه و اتاق ها. ندی گری از دست رفته مزیغم عز
 ی که رد پای گنگ و مات و مبهوتیواری گران بها جز چهار دلی از آن همه وساگرید

  . شدی نمدهی دیزی بر آن مانده بود، چدادیغارت و ب
  
 از خاک برگرفته شده بود، به حکم صداقت و اعتمادش دوباره به ی که روزاو

 ی و از سرمادندی کشرونی بهی دانست اصالً چرا او را از ساینم. خاکستر نشسته بود
 چرا او را که چون موش کور.  نجات اش دادندیاستخوان سوز زمستان فقر و بدبخت

 بردند و از ی کرده بود، به روشنی فقر و قناعت سپرکی تاری در داالن هایعمر
با شکوه و .  بهره مندش نمودندی زندگی نعمت هادی خورشی روز و روشنیگرم

 نعمت ها عادت کرد، نی ای کردند و در آن گاه که به همه شی آشناتیجالل اشراف
 و تارش کشاندند و او را رهیداب ت بستند و به سرشی را به رودی امیبه ناگهان درها

 دیشا.  پرتاب اش کردندی و گرسنگیکی و تاری به قعر بدبختیچون گلوله ا
 یاو که زاده .  گرداندندی او را به موطن اش بازمدی تمام شده بود و بایهمانیم

 زی پرتاب قهرآمنیبا ا.  نمودی ناخوانده میهمانی م،ی خوشبختنیفقر بود و در سرزم
 ی برایی فقر و تنهانیماو در سرز. ردی را بپذیانست چون گذشته زندگ نتوگرید

 او بود و لی به مزی آن جا همه چگری ساخت که دییای با شکوه و روی کاخشیخو
 به گری کاخ او دنی در اد،یدر آن جا به اقتدار رس.  کردندی اطاعت میهمه از و
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 دی نبود که باهی شبییضا و رمی تسلی صدا و مبهوت، به آن ملکه ینرگس آرام و ب
 شده بود، اما لی مقتدر و بااراده تبدی به ملکه انکیاو ا. تند گرفی ممی تصمشیبرا

 آقا را هم زنده ی حاجی بود که حتافتهی دست یدر آن جا به چنان قدرت. چه سود
  . نگاه داشتشی خوی عمر برایکرده و همه 

  
 در زی نشیاهایر خواب و رو دی و در همه جا، حتشهی همشی آن مرد آرزوهاگرید

 آقا فقط به خودش تعلق یآن جا حاج.  کردی او را ترک نمیکنارش بود و لحظه ا
همه جا با هم بودند؛ .  شودکی جرات نداشت مردش را با او شری کسگریداشت و د

 گذشته به کاوش نیری شرات خاطی با او در کوچه پس کوچه ها،یخوشبخت و راض
  .دندی خندی م گفتند وی پرداخت، میم
  
 حاضر گری گذشته گام نهاد و دیایاو به رو.  بودافتهی کودکانه دست ی های شادبه

 کرد که بچه ها باور کنند ی وانمود میاز آن پس طور. نشد به زمان حال برگردد
.  گردد و روزگار خوش گذشته تکرار خواهد شدی دوباره پدرشان باز میروز

 نی شان ای گذارد، زندگی آقا نمیه مطمئناً حاج داد کی مدی به بچه ها نووستهیپ
 نی کرد در آن ها ای میسع.  گرددی است که باز می او در سفرییگو. طور بماند

 و نی دارند، چنی رفتارنی ها با ما چننی را به وجود آورد که اگر او بداند اتیذهن
  .چنان خواهد کرد

  
 اما ست،ی نگریطراف اش م داشت و به ای نسبتاً منطقی برخوردی چند ساعتیگاه

 ی افکارش وارد شود، نگاه اش مات و مبهوت مکری بر پیبعد مانند آن که ضربه ا
 گشت که در آن قدرت و ی بازمییای و باز به دندی ماسیزمان در چهره اش م. شد
 در دسترس بود، زیهمه چ. شت ندای مفهومیآن جا حسرت و ناکام.  داشتاریاخت

  .دی رسیدر آن جا بود که به آرامش م.  زدی موج می وجود داشت و شادیزندگ
  
 آقا را تحمل ی از فقدان حاجی ناشی و حقارت های و بدبختی سال دورکی که او

 باخت و ی او رنگ میب.  او باشدی حاضر نبود بگری بود، ددهی رسیکرده و به پوچ
  .زی بود و با او همه چچی او هیب.  دادی اش را از دست متیهو
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 ی در اتاقیی خود گشود، گوی گذشته را به رونیری شیاهای روی چهیدر او یآر
 ی را گشوده است و از آن جا سرگرم تماشای رو به باغی نشسته و پنجره کیتار

. دندی درخشی مدی نور خورشری بود که زییبای رنگارنگ و زیدرختان و گل ها
 دیشا. افکندی بیز نظی برد، حتی که در آن سر میکی حاضر نبود به اتاق تارگرید
 بود و او یاهی سوی چون دی زندگاتیواقع. ردی را بپذاتی قادر نبود واقعی حتگرید

  .ختی گری که از چنگال آن میهم کودک ناتوان
  
 او باعث شده بود ی رفتارهانی نداشت و همی متعادلی آن پس نرگس حالت روحاز

 که آن ها ی هولناکیبه ضر.  آشنا کندی واقعیکه نتواند فرزندانش را هم با زندگ
 آن ها را به ی همه ی ندهی و آی بود که زندگقیاز خانواده خورده بودند چنان عم

 ها به ی را در نابرابر"ینابرادر" و "یدرناما"ی قرار داد و واژه هاریشدت تحت تاث
 ری چند برابر کرد، تحقشانی مرگ پدر را برابتی درک کردند؛ آن قدر که مصیخوب

اکنون پسران .  ذلت پرتاب شده بودندی عزت و افتخار به دره یز قله شدند، چون ا
 حرف شنوتر یی از صبح تا شب از هر پادوستی بایبزرگ و دختر بزرگ نرگس م

 ها و فرزندان ینامادر.  خوردندی می کتک مفصلیی خطانیو با کوچک تر. دباشن
  .ند خوراندی را به آنان می و نابرادری نابرابریشان زهر کشنده 

  
 گذشت و در بازار ی بر دست گه گاه از آن جا مینی که کشکول و تبرزیری پشیدرو
 ی علی خواند و علی می عرفانی رفت و مرتب اشعاری طرف به آن طرف منیاز ا

 شان فی آقا و رفتارشان با برادران کوچک و ضعی پسران حاجدنی کرد، با دیم
 ی آن ها مدنی هر بار با دوواند  خی و برادران اش را موسفی کنان اشعار هاتیه

عرش خدا را !... نی ندروسفی رهنی و پنیاز خدا بترس... وسفی برادران یا« :گفت
 را کشت، تخم لی قابلی کا هابیروز... هاتیه« : گفتی هم میگاه» ... لرزانهیم
 تر از سنگ ندارد کی نزدشهیش« : گفتی مگری دیو بار» . کاشتنی را در زمنیک

  »...یشیخو
  
 ی بار خواسته بودند جلونیچند.  راندندی او را از آن جا مراهی آن ها با بد و بو

 یمی کوچه و بازار و راسته نشیدرو« : و او گفته بودرندیورود او را به آن راسته بگ
 از ری شناسه و از هر جا که ملک اونه گذر مکنه و غیاو فقط ملک خدا ر م... شناسه

  ».هن کیمی نظر هم نیملک انه حت
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 آقا، به ی و طرد شدن همسران جوان تر حاجی و حق کشی بدبختی کم آوازه کم

 ی بزرگ حاجی خانواده ی اعضاانی مدی نرگس و اختالفات شدی روحیختگیهم ر
 دهان به د،ی انجامی و برزن می برادران در کوی هایآقا که به قهر و غضب و دشمن

 ختهیاو جسته و گر.  شودامتول تم بی گشت و ممکن بود به ضرر خانواده یدهان م
 که نی نرگس بوده و ای که در خانه یی نامه و سندهاتی که مردم از وصدی شنیم

 کرده اند و عی را از چنگ شان در آورده و حق شان را ضازیهووها و پسرها همه چ
 شد که چرا یناراحت م.  گفتندی آن ها می های برادرها و حق کشیی وفایاز ب

 آن ها ی طوالنانی مال آن ها بوده و سالزی بدانند همه چد خواهنی مردم نمنیا
 افراد غصب شده بود و آن ها حاال فقط حق شان را نی تر ثروت شان توسط اشیب

  .پس گرفته اند
  

 از شی ندادند، اما او بیزی و لوازم منزل اش چلی از وساری ها به تاجماه هم غآن
 نامه تیآن ها منکر وجود وص. گس بود خود ناراحت باشد نگراان نریآن که برا

 که آن ها دی فهمد،ی دی که تاجماه در آن ها مییشدند، اما از شک و سوءظن ها
 و دی از امالک بدون سند خریاری بسمانالبته در آن ز.  اندافتهی اسناد را نیهمه 

 آقا در مورد اموال اش داشت، ی که حاجی وسواسلی به دلی شد، ولیفروش م
 به ثبت رساندن ی نهی را بابت هزی سند گرفته و مبلغ گزافشی ملک های همه یبرا

  ...آن ها پرداخته بود و به
  

  . خاطر دیگر نمی شد ملکی را بدون سند به راحتی فروختهمین
  

 می دانست که سند دو خانه و یک باغ و یک حجره را پیرمرد در زمان حیات تاجماه
 اما اکنون بحث بر سر اسناد یک حجره و اش به خواهرها و مستاجر واگذار نموده،

چند عشر از باغ دباغخانه بود که اثری از ان ها نبود و در هیچ یک از خانه ها پیدا 
 نداشت،ولی ان ها بارها و بارها اسناد را وجوددر خانه ی تاجماه سندی . نشده بود

 و همه به بهانه کرده و می خواستند بر زندگی او هم مسلط شوند که او اجازه نداد
  .او مشکوک بودند
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 پسران تاجماه از چند سال قبل در فرش فروشی کار می کردند و به دباغخانه چون
و حجره های پدری کاری نداشتند،چندان باعث دردسر نبودند اما مشکالت ان ها از 

زمانی اوج گرفت که تاجماه برای گذراندن زندگی اش و بی نیازی از فرزندان 
گه گاه هم برای دوست و اشنا . م شروع به تدریس و کتابت کردحاجی اقا خودش ه

مال "او به . خیاطی می کرد و پولی به دست می اورد و گذران زندگی می کرد
 معروف شد و دست از ثروت حاج اقا شست، چون از کار عار نداشت، اما از "باجی

 نمی تواند او وقتی دید.دست نیاز به سوی دیگران دراز کردن به شدت بیزار بود
 برد و بین افراد خانواده ی حاجی اقا حرص، دشمنی و کینه پیشدوستانه کاری از 

حاکم شده، دست از حق خواهی برداشت و به طور جدی با خانواده اش تصمیم 
  .گرفتند با دسترنج خود زندگی کنند

  
 دو سه سال از مرگ حاجی اقا نگذشته بود که همه شاهد زندگی ترحم امیز هنوز

زندگی رقت .گس و از پا درامدن و گم گشتگی اش در وادی بی خبری بودندنر
از طرفی پایداری و استقامت تاجماه و غرور و پشتکارش موجب نقل و .باری داشت

 اقا و وارثان اش حاجیحدیث های فراوانی در میان مردم شهر شده بود و حدیث 
ان ها خانه های . انداختنقل مجلس این و ان که پسران بتول را به فکر راه چاره 

تاجماه و نرگس را با قیمتی نازل فروختند و صاحبخانه را که کسی جز مستاجر و 
  .پسران اش نبودند، به سراغ ان ها فرستادند

  
مبلغ . از جنگ و ستیزی که بین برادر نرگس و پسران حاجی اقا در گرفتبعد

ند تا کتاب قصه ی زندگی ناچیزی را که برابر مقرری دو سال شان بود به ان ها داد
نرگس خاتون، سوگلی زیبای مردساالر شهر را ببندند و حکایت او نیز به سرنوشت 

 خیلی زود به همه چیز عادت وتاریخی زنان حرمسرا و حرمسرادارای ها پیوست 
سپس با تلنگری به غربت و در به دری ها و درماندگی های زندگی کشانده . کرد
و بی پناه را با کودکان یتیم اش به شهر بی در و پیکر تهران این زن جوان، تنها . شد

تبعید کردند تا کسی گذشته ی پر دردشان را نشناسد و برای همیشه دست او و 
 از ان چه بتول متعلق به خود و فرزاندان اش می دانست، کوتاه رافرزندان اش 

 ان شهر کسی از نمودند تا مبادا در) تهران(انان را راهی شهر گم شده ها . کنند
 ساله با 27یک زن جوان . امدند، بی پناه و سرگردان. گذشته ی انان چیزی بداند
  .چندین بچه ی قد و نیم قد
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 او اندکی واقع بین تر بود، همان زمان می توانست با همان پول الونکی تهیه اگر

ا نرگس کرده و با کمک بچه های بزرگ تر کار کنند و زندگی شان را اداره کنند، ام
با خیاالت اش، بی برنامه و بی کار ، دستمایه از کف داد و با فراموش کردن خود، 

 و مکان، چون تکه ابری از بعد زمان زمانحیران و سرگردان در گروه های کور 
های گذشته کنده شده و بر دشت تشنه ی افکار کودکان خود باریدن گرفت، تا ان 

یات و هر نوع فعالیت و تفکر جدی و واقع جا که همه ی انان به جای دیدن واقع
نگری به دنیای خیال پردازی ها و رویاها کشانده شدند و هر روز را با امیدی واهی 

فقط گذران ...  شب می رساندند و فردا دوباره روزی پر از انتظاری بیهودهبه
زندگی در کوچه پس کوچه های فقر و تنگدستی بود و کاری بی هدف و گذرا برای 

رها تا نان بخور و نمیری در اورده و انتظاری برای رسیدن فرشته ی نجات نرگس پس
 که خود را گاه از شاهان و سرداران ندان ها دراین راه تا ان جا پیش رفت. و بچه ها

در خلوت خانه می نشستند و با هم نقشه می . رشید تاریخی هم بزرگ تر می دیدند
ان را می گرفتند، فتح می کردند و خانه ی کشیدند و با ان ها می جنگیدند، حق ش

 نبعد از پیروزی به غنایم سرشارشا. پدری و همه ارثیه شان را از ان ها می ستاندند
دست یافته و سپس می بخشیدند و ساعتی بعد از این همه بخشش و حماقت پشیمان 

  .شده، خود را در قالب فقیرترین و بدبخت ترین مردم جهان می دیدند
  

****  
  
 هم وقتی دید ان ها خانه اش را فروختند و او یک تنه از پس ان ها بر نمی اجماهت

با برادران اش . اید، مهلتی از خریدار خانه گرفت تا فکری به حال خویش کند
تماس گرفت و بعد از ان که مدتی با هم مشورت کردند، به این نتیجه رسیدند که 

و کار و زندگی کنند، باز هم از گزند اگر تاجماه در ان شهر خانه ی کوچکی خریده 
این خانواده در امان نخواهد بود و همیشه او و فرزندان اش در معرض ازار و اذیت 

صالح در این دیدند که تاجماه به اتفاق برادر کوچک اش زندگی شان .قرار میگیرند
  .را به تهران منتقل کنند

  
او مقداری از ان را با ان چه .  نرگس همان مقدار پول هم در اختیارش گذاشتندمثل

از کارکرد خود و پسران اش باقی مانده بود،حجره ی بسیار کوچکی در بازار تهران 
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خرید و هر چه طال و اجناس قیمتی لوازم منزل هم داشتند، فروخت و با بقیه ی پول 
از .روی هم خانه ی کوچک چهار اتاقه ای نزدیک یکی از دروازه های شهر خرید

زندگی شان تنها شش قالیچه مانده بود که چهار تای ان را خودش بافته همه لوازم 
پسرها قالیچه ها را به حجره . بود و دو تخته هم مربوط به اموال حاجی اقا بود

بردند،اما چهار قالیچه ی مادر را در حجره نگه داشته و نمی فروختند تا ان جا 
مادر هم با .ر را شروع کردندخالی نباشد و با دو قالیچه ی خانه ی پدری شان کا

  .جدیت تمام کار تدریس و کتابت را اغاز نمود
  

 به خاطر دارم که ان زمان من چهارده سال داشتم و در مکتب مادر درس خوب
مادرم سعی می کرد مرا با . خوانده،کم کم به کار کتاب و نقاشی عالقه مند می شدم

سال بعد به مدرسه ی نسوان . زدنیز اشنا سا...رموز هنرها ی خیاطی و گلدوزی و 
 کمک می کردم تا در تامین مخارج ادردر خانه هم به م. برای تکمیل تحصیالتم رفتم

من و مادر در کنار سایر کارها قالیبافی هم می . زندگی با مشکل مواجه نشویم
مادرم شب و روز کار می کرد و . کردیم و برادرانم ان ها را در حجره می فروختند

ما با وجود . هرگز احساس خستگی را در چشمان اش ندیدم. برو نمی اوردخم به ا
 سختی، با اتکا به کارایی و زیرکی مادر در کنار هم احساس خوشبختی می هاین هم

  .کردیم و همه برای راحتی و اسایش خانواده، با جان و دل تالش فراوان می کردیم
  

ن امدند و کم کم سر وکله ی دایی  بعد الهه و شوهر و فرزندان اش هم به تهرامدتی
  .ان ها هم کارشان را شروع کردند. بزرگ ترم و خانواده اش هم پیدا شد

  
 موفق شده بود دو خانواده ی نرگس و تاجماه را برای همیشه از ان جا و از بتول

دسترسی به اموال و امالک حاجی اقا دور نگه دارد، اما از این ناراحت بود که چرا 
کسته شدن و به زانو در امدن مادرم را هم مانند نرگس ببیند تا به موفق نشد ش

بعدها از قول بتول شنیدیم که وقتی انتقام خود را از این دو . ارامش واقعی برسد
خانواده می گرفته، به همه ی شب هایی می اندیشیده که تاریکی اتاق حاجی اقا 

امید خانه بوده و ارزو عذاب اش می داده؛ اتاقی را که برایش چشم و چراغ و 
داشته همیشه چراغ اش روشن باشد، اما وجود هووها باعث شده بود که بیش تر شب 

نمی دانست که ... شاید حاج قدرت ا.  غیبت او چراغ اتاق اش خاموش بمانددرها 
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بودن اش در منازل دیگر چگونه قلب و روح بتول را به اتش کشیده و زندگی او را 
  .دهتیره و تار می نمو

  
 چراغ اتاق که خاموش می ماند، اجاق کینه و حسد شعله ور می شد و این اری،

احساس که شریک زندگی اش شب های زیادی را برای خوشگذرانی و تنوع طلبی 
بر بالین دیگری به سر می برد، کوره ی گداخته ای در او به وجود می اورده که 

نده ی ان ها و فرزندان شان در تنها با امید شعله ور شدن این اتش در زندگی ای
  .خاکستر زمان ارام گرفته بود

  
 موضوع شکنجه ای بوده که همواره قلب و روح ارام ترین و مطیع ترین زنان این

  تایخ هم اثری عمیق داشته و حس انتقام جویی، مهم ترین
  

همان احساسی که در وجود .  ی حوادث سخت و بد فرجام تاریخی شده استانگیزه
 نام گرفته و همواره "غیرت"ج نهاده شده و در شناسنامه ی مذکرها با افتخار مرد ار

به پایش قربانی داده و خون ها ریخته اند و به پای ان همسرها، خواهرها، مادرها و 
 هم همواره در برابر ان سر تسلیم فرود انوندخترهایشان را قربانی کرده اند و ق

 مهر سکوت بر لب زده، اما همین احساس اورده و چشم حقیقت بین اش کور شده و
 نام گرفته و "حسادت"در زن لباس خباثت و تنگ نظری و کوته فکری در بر کرده و 

با بی حرمتی، همواره سرکوب گردیده و چون فرزند نامشروعی طرد شده و به گناه 
این جاست که ریشه ی حسادت ها و جوانه ی انتقام های .  حساب امده استبه

  این زن ها، درون شب های تاریکی ووحشتناک 
  

 شان شکل گرفته و رشد می کند، زیرا ان ها بر عمر از دست رفته ی خویش تنهایی
افسوس می خوردند که در قمار زندگی مشترک، با فریب اشتراک بین دو زندگی و 

پیوند با یکدیگر باخته و جوانی و عمر و زیبایی خویش را در طبق اخالص نهاده و 
به .  شان را به شراکت گذارده اندزندگیاشتراک نابرابر از دست داده اند و در این 

این نتیجه می رسند که در این اشتراک، چیزی جز رنج و فریب و تنهایی نصیب شان 
او که با صبوری شاهد ان بوده که در طی قرون و اعصار او را از . نشده است

 ان است که در بیدادگاه زندگی زندگی اجتماعی کنار گذارده اند و اینک هم ناظر
 سهم او را با بی رحمی به تاراج می برند و همین مسئله است که فاصله ادگی،خانو
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فکری و روحی بین زن و مرد را روز به روز بیش تر و عمیق تر می گرداند و انگیزه 
  .های اصلی و مفهوم زندگی خانوادگی بیش تر رنگ می بازد

  
ها دایی جان به کمک مادرم نمی شتافت، مادر نیز حال  دانم، شاید اگر ان روزنمی

او با زحمت برای مادرم کاغذهای سفید و پاپیروس تهیه می . و روز بهتری نداشت
کرد تا او بتواند نقاشی بکشد و با جوهری که به سبک خطاطان از دوده ی چراغ 

 پرهایی بعدها به کمک. درست می نمود، نقاشی های سیاه قلم زیبایی نقش می کرد
که خودش ان ها را اماده می کرد، بر چرم هم نقاشی و خطاطی می کرد؛ نقاشی 

هایی که ظرافت و زیبایی ان ها دیده را به دنیایی رویایی برده و چشم را نوازش 
او به این ترتیب تابلوهایی زیبا در خلوت شب هایی درست می کرد که .می داد

  .می ماند اقا در خانه اش خاموش اجیچراغ اتاق ح
  

شاید این ارزنده ترین هنری . همیشه چراغ دل اش را روشن نگاه می داشتمادرم
بود که خدا به او عطا کرده بود تا روح اش را با هنرش نوازش دهد و به این ترتیب 
می توانست برای خویش و برای ان قسمت از زندگی اش که در اختیار خودش بود، 

 منطقی تر باشد و عاقالنه تر با شری زندگی اتصمیم بگیرد و نسبت به مسائل جا
او سعی می کرد به هر طریق . به نظر او گذشته گذشته بود. مسائل کنار بیاید

زندگی را معنا کند و اینده را فدای گذشته نکند، زیرا همان طور که خودش سروده 
  :و بر تابلویی نوشته بود

  
   نتی اهنگ موزون زمان بر هم خوردبا
  

  ژگون زندگی اندیشه کن نوای وادر
  

   دائم نبـــاشد بر مراد دل مرنجزندگی
  
   شب تاریک هجر و خون دل اندیشه کنبر
  

****  
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بتول که گویی بعد از شوهرش جانی .  سالی از فوت حاجی اقا می گذشتسه
ضحاکی شده بود که اژدهای پلید . دوباره یافته یا شاید مانده بود تا انتقام بگیرد

 و بدبختی دیگران تغذیه می کرد و روز به روز بزرگتر و حریص تر کینه اش از رنج
 می داد و نفس اش را بلند زارشزندگی راحت دیگر وابستگان حاجی اقا ا.می شد

او حتی به اقدس، بازیچه ی سال های دراز . می اورد و خون اش به جوش می امد
 تنها پشت و پناه او اکنون پیرزنی غرغرو بدخلق شده بود که. خویش هم رحم نکرد

را از دست داده و احساس می کرد که عمری بازیچه ی دست روباهی ) بتول(اش 
با تاسف بر گذشته، نسبت به همه کس و همه .  نابکار شده بودیحیله گر و جادوگر

چیز بدبین شده و چنان عصبی بود که دچار بیماری لغوه ی شدیدی شد، تا جایی 
  .تی خانه اش را هم فروختند، حال اش بدتر شداز وق. که حتی صدایش هم لرزید

  
 که عمری به این دلخوش کرده بود که بعد از مرگ پیرمرد زندگی مرفه و راحتی او

خواهد داشت و حاال حتی خانه ی خودش را هم از او گرفته بود، خانه ای که سال 
ها در ان زندگی کرده و جوانی اش را در وجب به وجب ان خانه گذاشته بود، 

 جوانی و زندگی گذشته اش نقشچگونه می توانست از ان جا که بر در و دیوارش 
را، همه ی خاطرات و دلخوشی های سال ها زیستن در ان را، تولدها و بزرگ شدن 

  .ها و ازدواج های فرزندان اش در ان جای داده بود، یکباره رها کرده و برود
  

فرزندان حاجی اقا را از دلبستگی  اش را فروختند و چه وقیحانه همه ی زن و خانه
هایشان جدا کردند و رشته ی زندگی شان را یکباره بریدند، که اگر جنگ و دعوا و 

مرافه های پسران اقدس ومیانجی گری های بازاریان نبود، باید همه چیز را رها 
ان ها خیلی جنگیدند تا توانستند خانه را . کرده و می رفتند و مستاجر می شدند

  .ته و یکی از حجره ها را تصاحب نموده و با هم کار کنندپس گرف
  

در .  از مرگ حاجی اقا، خانه و زندگی اش با چهره ی دیگری سربرافراشته بودپس
خانه ای که روزگاری ان همه کارهای خیر و کمک به مستمندان جزء وظایف صاحب 

رفتگان خانه و دلخوشی هایش بود و خیرات و مبرات شب های جمعه برای روح 
 همه را بر هم ریخت که کارواجب بود، چنان دچار دگرگونی شد و زندگی و حتی اف

دیگر نه تنها ساکنان پشت قبرستان و مستمندان شهر را که عمری همدمان شب ها و 
روزهای حاج اقا بودند به فراموشی سپردند، بلکه مردگان نیز از این خوان خیری 
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امید از این وارث و پشیمان از این انتظار ندیدند و روح شان شب های جمعه نا
  .گشتبیهوده باز می 

  
 ان همه خیرات و مبراتی که پدر سعی داشت فرزندان اش را با این همه روش ها از

تنها چیزی که به خوبی در . عجین کند، در فرزندان کم ترین اثری وجود نداشت
تند، گرفتن سهم این کشمکش های خانوادگی از زندگی پدر و مادران شان اموخ

 کوچکی به هر زن از وسعت هممردانه ی خویش از زندگی زنانه ی انان و اعطای س
دانستند که زن هیچ گونه حق مداخله و اظهار نظری در . زندگی خودشان بود

زندگی ندارد و باید تابع اوامر محض پسر و شوهر باشد و یا بهایی گزاف بابت ارائه 
ها این درس را خوب فراگرفته و با این تفکر رشد و پسر. نظر و عقل و منطق بدهد

  .پسرهای بتول هم هیچ کدام کم تر از دو زن نداشتند. دندزندگی کرده بو
  

 سالی بود که راسته ی دباغ ها هر روز شاهد جنگ و گریزی دیگر از پسران چند
ر از مدت ها پیش دو جبهه ی بتول و اقدس هر روز در مقابل هم قرا. حاجی اقا بود

  .گرفته و در میان بازار یکدیگر را سکه ی یک پول می کردند
  

 پسر بزرگ بتول، توانسته بود جای پدر نشسته و پست ریاست دباغخانه را کریم،
اشغال کند، اما او نه تنها هر چه عایدی داشت خرج عیاشی ها و دود و دم هایش می 

 رسیده بود نیز در این کرد، که پولی را هم که از بابت فروش دو خانه به دست اش
عاقبت یک روز که برحسب اتفاق قصد رفتن به پشت بام را داشت، از . راه از کف داد

باالی نردبان روی سنگفرش حیاط سقوط کرد و دست و پا و کمرش شکست و حسابی 
پس از ان گویی او سهم خویش را از این میراث . زمین گیر شد و به گوشه ای افتاد

ود و نوبت برادر دیگرش شد، اما جنگ بین پسر بزرگ اقدس و او باد اورده برده ب
هر روز بین دو .  گرفت و دعوای پسرها، لشکر کشی مادرها را هم به همرا داشتاالب

 ادامه داشت و ارثیه ی حاجی اقا نیز چون "اره بده، تیشه بگیر"خانواده حکایت 
 حمله می کردند و هر گوشت مرداری شده بود که مردارخواران بر سرش به یکدیگر

  .کس برای مدتی فرصت به دست می اورد و تکه ای از ان را برمی چید
  

 جنگ و ستیزها بیش از ان که به سود یا زیان برادران و مادران تمام شود، این
موقعیت مناسبی برای فرصتی طلبی های مستاجر فراهم کرده بود؛ گاهی ملکی را 



 تاجمـاه

  
goldjar/me.Telegram 

 

222

ود خود باال بکشد با قیمتی نازل می خرید یا از کسی که می توانست سندی را به س
 می کرد و خالصه هر چه می توانست رهملکی دیگر را از دیگری با قیمتی ناچیز اجا

  .به بهایی اندک در اختیار می گرفت
  

 سه سالی از زمین گیر شدن کریم می گذشت که او بر اثر زخم بستر و عفونت دو
د چرک و خون فضای اتاق اش را پر چنان بوی گن. شدید دچار تب و هذیان شد

او به همه ی . کرده بود که فرزندان اش هم با اکراه گاهی سراغ اش می رفتند
 را نمی شناخت و سکسانی که به اتاق اش می امدند ناسزا می گفت و هیچ ک

  .باالخره در یک شب پاییزی، زندگی را بدرود گفت
  
نای حکومت اش را از دست داده  مرگ او، بتول که یکی از ستون های استوار ببا

بعد از کریم کشمکش برادران هم به اوج . دچار ضعف و ناراحتی شدید شد. بود
از طرفی عدم تفاهم و چند دستگی و از طرف دیگر ضعف مالی خانواده ی . رسید

اعتمادالزمان و اختالفات به وجود امده در بازار و دباغخانه به سود مستاجر پایان 
ال برای خود صاحب اسم و رسمی شده و سهم قابل توجهی از باغ او حا. پذیرفت

دباغخانه را که نیمی از ان را از پسران حاجی اقا خریده و مالک دو سه حجره بود 
خانواده ی حاجی اقا هم اعتبار و . و سه چهار حجره را هم در اجاره داشت

.  از کف دادند طی چندین نسل به دست اورده بودند، به راحتیراحترامی را که د
زمزمه هایی از بی عدالتی ها و خساست های ان ها در امور خیر و قطع روابط و 

میهمانی هایی که به نظر فرزندان حاجی اقا زاید بود و تنها موجب اتالف پول 
 کناره گیری مینه. فراوان و وقت گذرانی با عده ای می شد که خوشایندشان نبود

 کار و بازار را از دست بدهند و به این ترتیب، در ها باعث شده بود که سر رشته ی
طی مدتی که برادران و مادران مثل گالدیاتورها به جان هم افتاده و انتقام گذشته 

. ای را که هر کدام به نوعی در ان قربانی شده بودند از یکدیگر می گرفتند
داد و نتیجه ی  را از ان خانواده به نفع خود تغییر می ریاستمستاجر موقعیت تغییر 

این جنگ اعصاب و لشکر کشی ها برای دو خانواده، ان شد که اقدس و بتول به 
  .فاصله ی کوتاهی هر دو بیمار شده و با مرگ دست به گریبان شدند

  
بعد از چند ماه .  بتول متوجه شد که شکم اش روز به روز بزرگ تر می شوداول

! که گویی چند قلو حامله استدچار دردهای شدید شکمی شد و حال اش چنان شد 
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دارو و ... از درد شکم فریاد می زد و ضجه می کشید، اما کاری از کسی بر نمی امد
  . تر می کردختدرمان های حکیم باشی ها هم زندگی را برایش س

  
 سالی از فوت حاجی اقا می گذشت، بتول تحت شرایطی پذیرای مرگ شد که هشت

شت، ماموریت خود را تمام و کمال به انجام رساند همانطوری که گفته بود و ارزو دا
و از تمامی کسانی که می خواست انتقام گرفت و زهر کینه و نفرت هایش را در جام 

اگر فرصتی داشت، باز هم به . ریختزندگی تک تک افراد خانواده های حاجی اقا 
  ...این تاخت و تازها ادامه می داد، اما افسوس که

  
یم بتول در شرایطی برگزار شد که هیچ کدام از هووها حضور  تدفین و ترحمراسم

اقدس هم که سال ها انتظار چنین روزی را داشت و می خواست تا به . نداشتند
مزارش پیروزمندانه قدم گذارد، دو هفته قبل از ان که بتول جان به جان افرین 

او دیگر نه . دتسلیم کند، دچار سکته ی مغزی شد و تمام بدن اش فلج و بستری گردی
بتول "توانایی حرف زدن داشت و نه یارای حرکت، ان قدر که هر چه به او گفتند 

 تا شاید بر اثر هیجان حال اش بهتر شود، اصال متوجه نشد یا شاید هم اگر "مرده
متوجه شد، دیگر برایش فرقی نمی کرد و او هم رفت تا در وادی بی خبری تتمه ی 

  .کشد عمر خویش را سر یپیمانه 
  

 طی دوازده سالی که از مرگ حاجی اقا می گذشت، دو خانه و قسمت بیش تر در
سهم باغ دباغخانه و باغ های حاجی اقا و بیش از نیمی از حجره ها به فروش رفته 

بود و هر ان چه در تمامی خانه ها بود، حتی تابلوها و تمامی اثاثیه ی داخل ان ها، 
مه مال و ثروت جز خاطره ای در اذهان نماند و چنان بر باد رفت که فقط از ان ه

دیگر از ان همه . ان زندگی اشرافی می رفت تا به کتاب قصه ها وصله پینه شود
هر . شکوه و جالل فقط دو خانه ی خالی و بی روح و سه حجره و سرا مانده بود

 ترس کس توانسته بود، حتی پسر از پدر و برادر از برادر، سندها را می ربودند و از
 ان ها را به قیمت ارزان می فروختند و به این طریق کلیه ورثه ی بتول کدیگری

حتی به خودشان هم رحم نکردند و از هیچ شقاوتی در حق یکدیگر دریغ نکردند و 
چنان شدند که عده ای از باده ی کامیابی و ثروت چنان مست گردیدند که اموال 

 بر باد می دادند و از این یونیهای افدیگران را به راه های حرام و دود و دم 
کامروایی چنان چشم شان تنگ شده بود که حتی قادر به دیدن اطراف شان هم 
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نبودند و گروهی دیگر از خانواده ی حاجی اقا، چنان از گرسنگی و بدبختی و دربه 
دری در رنج بودند که دیدن حتی سکه ای پول سیاه چنان خوشحال شان می کرد 

 و نمی دانستند بهای واقعی ان چقدر است، در حالی که ان دند می داکه قهقهه سر
  .سکه حتی ارزش لبخندی را هم نداشت

  
 یی گذرند که گوی می تفاوتی چنان با بزهای چنی از کنار ارزشمند تری ها گاهآدم

 پردازند که ی میی چنان بهازهای چنی ارزش تری بی اند و گاه برادهیاصالً آن را ند
 به دست اوردن اش آن چنان به ی بود و برانی شان همی زندگی زهیگ انیپندار

 لباس نو بپوشانند؛ و چه دی در شب عا ریری که کودک فقنی مثل اند،ی آیشعف م
 نفرت آلودن؛ چه ی مانهی را با پی خوردن و باده هستشی از خوشتریدردناک است ن

  .ن قصاص کردن و شکستنی والدیوحشتناک است کودکان را به جا
  

 ی آقا به حساب می انتقام گرفتند که وارث حاجی کسانهی از کلرحمانهی بنیچن
 نی ابی نماند و عجبی نصی انتقام بنی نفرشان هم از اکی ی کس حتچیآمدند و ه

 دست انتقام ری ناپذزی در چنگال گرزی گرفتند ، خود نی آنان هم که انتقام میکه حت
  . گرفتار آمدندعتیطب
  

 نی مال و منال نبست و خود و خانواده اش را از انی دل به ا تاجماه کهفقط
 برادرانم در بازار گری د،یآر.  توانست به آرامش برسدد،ی ها کنار کشیهودگیب

 ی و صادر مافتهی به خارج هم راه شانی داشتند و فرش هایفرش تهران تجارتخانه ا
 ی همه در آن جا زندگ ما بودند وباآن ها هم . میدی بزرگ و مرتب خریخانه ا. شد

من هم در مدرسه نسوان درسم را تمام کرده و معلم شده بودم و با . می کردیم
 اش را ی بارداری روزهانیالهه هم آخر. می کردی میشوهرم در همان خانه زندگ

  . فرزندش نزد ما آمده بودنی تولد چهارمیاو سه پسر داشت و برا.  گذراندیم
  

 تا در می هم باشکی همه نزدبی غری داشت که در شهریم ناگفته ما را برآن یقانون
 یی بزرگم فوت کرده بودند و دای هاییدا. می گردکی شرگریکدی یغم و شاد

 آرام و یفرزاندان آن ها ازدواج کرده و زندگ.  ما بودکیکوچک مان هم نزد
  . داشتندیراحت
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 فرار از ین برا تابستای داشت که مردم روزهانیرزمی تهران زی روزها خانه هاآن
 ی شان خنکیمانی سای ها با کف آجر فرش نیرزمیز.  بردندیگرما به آن جا پناه م

 یمادر برا. می نشسته بودنیرزمی ما هم در زیآن روز همه .  داشتندیدلچسب
.  بوددهی را آماده چلی وسای همه کرد و ی نوزاد را مرتب می بار لباس هانیآخر

 در نگاه همه یبرق شاد. افتدی از قلم بیزیمبادا چ داد که ی نشان میبیوسواس عج
 یبعد از نهار متکاها را رو. می زد و هر لحظه انتظار تولد نوزاد را داشتیموج م

  .می تا استراحت کنمیدی چواری کنار دنیزم
  

حال .  و تاب افتادچی به پیکم.  رفت و برافروخته شد ی الهه رو به سرخی و رورنگ
 پا و آن پا کرد و بعد از نی ایکم. قابله محل را آوردند.  شدی بدتر مجیاش به تدر

  »... تونه بزادی نمن،ی برسونمارستانیخانوم جون اونو به ب«:  گفتی معطلیمدت
  

 گذشت، رفتند و آمدند و ی که در نظر ما چون سالی بعد از چند ساعتمارستانی بدر
. می شناختیب را نم روز و شی چهره گریآن چنان که د...  طاقت فرسایانتظار

 تاخت و مرکب ی وجود ما فرسنگ ها راه منی بر سرزمی تابیلشکر غم و دلهره و ب
  ... رفت و سرانجامی مشی پی اقهیزمان فقط دق

  
 درد یای در دریی بود و گودهی پرشیالهه رنگ از رو.  سر الهه بردندی را باالمادر

 شیه، لباس ها و ملحفه ها وجودش را گرفتی سراپایو رنج شستشو کرده، عرق سرد
 زنده ی را براشی تالش هانی زد و آخری دست و پا می تابی شده بود و با بسیخ

 و ختی ری اشک مدهی چون رود از دو دیمادر او را در آغوش کش.  کردیماندن م
 و امواج اشک ستندی گری میهردو به سخت. دی بوسی و مدیی بویچون گل او را م

. ختی آمی آن ها را با هم می کرد و اشک های و مواج م را محویگریشان صورت د
.  ترفی و ضعفی ضعشی شد و ناله های دردآلود دختر سرد و سردتر مینفس ها

 آن ی بردند، مادر هم پا به پای اطاق عمل می او را به سوتخت یهمان طور که رو
 ی ها درد و رنجقیآن ها که سال ها رف. دی دوی و مدهیها دختر را در آغوش کش

  ... همیی تار و تنهای بودند و مونس شب هاگریکدی
  

الهه «:  گفتی و ناله کنان و با التماس مستی گرینه، خون م... ستی گری ممادر
 ارومی تو که بعد از ماه سلطان تنها ،ی سال مونس و همدمم بودانیجان تو که سال
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 پر محنت و ی اون سال هایهمه ... ی و قوت قلبم بودی تو که خواهرم شد،یبود
 و استوار موندم، چرا حاال تنهام می حکم رو با عشق به تو و امید به شماها می کسیب

همیشه آرزو داشتم تو بدرقه ام کنی، نه این که من ... آخه بی تو چکنم...ذاری
  »...مگه من کفتار بودم که چنین بالیی سرم اومد... بدبخت تو رو به خاک بسپرم

  
ا افاقه ای نکرد و لحظاتی بعد، دختر قبل از آن که به اتاق عمل  گریه ها و ناله هاما

برسد، در حالی که فرزندانش را به مادر می سپرد، ناگهان در آغوش مادر از پیچ و 
  .تاب درد افتاد و بی حرکت به خواب ابدی رفت و آرام گرفت

  
اشند، با  رفت اما از خود دختری به یادگار گذاشت تا پسران اش خواهری داشته باو

امید آن که این کودک بتواند چون مادرش تاجماه و عمه ماه سلطان، زنی با درایت 
  .و با کفایت بار آید

  
در واقع با مرگ الهه، مادرم به یکباره ...  رفت و ما ماندیم و غم سیاه ماتم اواو

او که تا آن لحظه هرگز خستگی و درماندگی را حس . افسرده و خسته شد. پژمرد
دیگر بی تابی می کرد و در ال به الی نقاشی هایش به .  بود، به یکباره شکستنکرده

دنبال گم شده ی زیبایش می گشت، اما غیر از یکی دو تایی که شمایی از کودکی 
همان ها را قاب کرده و روی تاقچه ی اتاق اش . الهه کشیده بود، چیزی نیافت

ر لباس زنان قاجار با شلیته و یکی از آنها دختر کوچک زیبایی بود که د. گذارد
شلوار موهای سیاه اش را دو گیس بافته و از دو طرف صورتش آویزان کرده بود و 

طرح دوم را در میان پنجره ی اروسی پنجدری خانه .  باغچه بازی می کردرکنا
شان نشان می داد که نشسته بود و ماهی های داخل حوض حیاط خانه را نگاه می 

  .کرد
  
مادر خرد شد و در مدت . ویی نیمی از وجود مادر را با خود برد رفت و گاو

کوتاهی همه ی موهای سیاه سرش سپید گردید و در چهره ی مهربان اش یکباره 
مرگ ناگهانی الهه در آن شرایط . ردپای تاخت و تاز سالها رنج و محت نقش بست

گران تمام شد و  خیلی مادرکه امید و شادی زندگی مان را سرشار کرده بود، برای 
او را از پای درآورد چون بعد از ماه سلطان، الهه تنها کسی بود که او را می فهمید 

عالقه ی آن ها به یکدیگر چنان بود که بعد از آمدن خانواده به . و همدم اش بود
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شوهر الهه . تهران الهه و شوهرش طاقت نیاورده و کمی بعد تن به مهاجرت دادند
  .دوست داشت و چون مادر نداشت او را مادر خود می دانست را خیلی مهم مادر

  
*****  

  
 ماه اول، تمام وقت مادر صرف رسیدگی به خانه و زندگی بازماندگان الهه و تر چند

و خشک کردن بچه های او می شد و هر وقت بار گران تحمل فقدان دختر بر دوش 
 را در خیابان ها اش سنگینی می کرد، از خانه بیرون می رفت و بی هدف مدتی

 خیلی اطمینان داشتم اما اوراست اش گرچه به تحمل و شکیبایی . پرسه می زد
وقتی شوهر الهه می گفت در خانه ی آن ها نیست و می دیدم خسته و درمانده از 

  .راه می رسد، از رفتارهای بی سابقه ی او می ترسیدم
  

. س و زندگی گذشته افتاد روزی با دیدن چهره ی زنی میانسال به یاد نرگناگهان
او در سیمای آن زن، شمایی از . وقتی جلوتر رفت و دفت کرد به نظرش آشنا آمد

صورت نرگس خاتون را دید اما نرگس خاتون کجا و این چهره ی شکسته و درمانده 
 کرد و متوجه شد که او خود صحبتشروع به . به خود جرات داد و پیش رفت... کجا

پانزده سال از آن روزها می گذشت و او . ر پیر شده بودچقد. نرگس خاتون است
  .هنوز هم خود را نیافته بود

  
 لحظاتی او را به یاد می آورد، ولی دوباره فراموش می کرد و وقتی با او به نرگس

نتوانست فرزندانش را با . سمت خانه اش روان شد، دید که وضعیت مساعدی ندارد
ی را که روزگاری سوگلی زیبای حرمسرایی او آشنا کند چون نمی خواست پیرزن

از آن .  نزد آن ها شرمنده کندند،بوده و همیشه چندین نفر گوش به فرمان اش بود
با دیدن او همه ی گذشته های مشترک شان را . پس خودش گه گاه نزد او می رفت

به خاطر می آورد بدون آن که نرگس باز هم او را مثل یک دوست یا یک آشنا 
گذر بی رحم زمان بر سیمای عروسکی زیبا و مغرور و آن چنان . اشدپذیرا ب

ردپاهای خشن و عمیقی گذارده بود که او را به پیرزنی ناموزون و فرتوت مبدل 
کرده بود و او اکنون بر زباله های سرنوشت شوم خود نشسته و بر پاره پاره های 

 مزار صداقت و ساده قلب خویش گاه می گریست و گاه بر گورستان خاطرات اش، بر
 برای خود دلوحی های کودکانه ی خویش می خندید و تنها کسی را که توانسته بو
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حفظ کند و صمیمانه به او دلبسته بماند، خاطرات حاجی آقا بود که یاد و خاطرش 
  .در همه جا و همیشه با او بود، حتی در خواب و رویاهایش

  
یافت او به مرغی می ماند که جوجه  با آشنایی بیشتر به زندگی نرگس درتاجماه

هایش در پاییز به دنیا امده باشند و همان گونه که تا پایان فصل پاییز جوجه ها کم 
کم و با هر باد پاییزی و هر بیماری از دور زندگی خارج می شوند، او هم با شیوع 

  .هر بیماری واگیرداری یک فرزندش را از دست داده بود
  

 است که پای به هر شهر و دیاری می گذارد اول به خانه  بیماری چون گداییآری
ی فقرا رفته و سهم خویش را به تمامی از سفره ی محنت بار و پرجمعیت آنان بر 

می گیرد و پس از آن که در رگ و پی همه ی آنان برگرفته و از شیره ی جان شان 
ند و از خوان نیرو گرفته و توانمند شد، به خانه های دیگر مردم شهر هم سر می ز

پرنعمت و کم جمعیت شان ریزه خواری می کند و برای همین با شیوع بیماری ها به 
ناگاه اعضای خانواده های فقیر همگی مبتال می شوند ولی ثروتمندان ندرتا و آن 

  .هم به شکل پراکنده درگیر می شوند
  

بود و  در طی پانزده سال، شش فرزندش را به اشکال مختلف از دست داده نرگس
تاجماه که در غم از دست دادن دخترش این گونه خویشتن را باخته بود، بر قدرت 
تحمل این زن سر تسلیم فرود می آورد؛ زنی که اگر چه هرگز موفق نشد فرزندان 

خود را به واقع بشناسد اما به هر طریق با تمام توان خویش جوانی و شادابی اش را 
 او به زن مومنه ای مبدل شده بود که نیمی از در این مدت. به پای آنان فدا کرد

زندگی اش را با نماز و دعا می گذارند و به نیایش می پرداخت اما نماز و دعاهایش 
هم سرشار از دعا و التماس به خدا برای بازگشت حاجی آقا و ادامه ی آن روزهای 

  . گذشته بودالییط
  

از آن پس شب ها در اتاق .  برد دوباره ی نرگس خاتون، مادرم را به فکر فرودیدار
اش می نشست و در میان تمامی نقاشی ها، خطاطی ها و دست نوشته هایش دوباره 

گذشته را مرور می کرد و گاهی هم پشت میز کوتاه . در پی خااطرات اش می گشت
از . گویی باری دیگر به گذشته بازگشته بود. اش نشسته و چند صفحه ای می نوشت
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 های قدیم و جدیدش، بیش ترین صفحات اش به پدرم و رفتارهای ال به الی نوشته
  .ضد و نقیض اش و نزگس خاتون، سوگلی حرمسرایش تعلق داشت

  
 در نوشته های زیادی که بیش تر به کاغذ پاره هایی شبیه بود تا دفتر مادرم

خاطرات، حکایت ها و ماجراهای مختلفی را ثبت کرده بود و در صندوق اش داشت 
 به این زن، این الهه ی صداقت و سادگی، نظریات خود را با هر احساسی که و راجع

  : از همه جالب تر بودبرایمدر هر زمان داشت نوشته بود که یکی از آن ها 
  
 برای نرگس خاتون و نرگس خاتون ها گریسته ام که او ساخته و پرداخته ی بارها«

در گذشته ی این سرزمین . او برای هیچ کس بیگانه نیست. یک رویای ذهنی نبود
  ...هزاران نرگس خاتون وجود داشته و شاید هنوز هم

  
 خاتون ماجرای تلخ زنی است از تبار زنان مشرق زمین، زنی از دیار سکوت و نرگس

  ...بردباری، زنی از گردباد حوادث در شبی ظلمانی زمان
  
 که در زمان  سرزمین جهل و بی سوادی و تسلیم، برگرفته از واقعیتی دردناکاز

او همچون محکومی در . تبعیض ها و خفقان های زنان این سرزمین به وقوع پیوست
پستوی خانه دیده به جهان گشود و به جرم فقر و شرایط زندگی و زن بودن اش در 

 به دنبال حادثه ای، چون سکنج خلوت زندان غفلت و بی خبری بزرگ شد و سپ
 حتی خود بداند ورقی دیگر را بر کتاب متاعی به غرامت گرفته شد و بی آن که

  .قطور زنان وجه المصالحه ی این مرز و بوم افزود
  

 که با مهر سکوت به دنیا آمد و زندگی او را بازیچه ای برای بازی های دختری
. کودکانه اش نمود و بعد از مدتی از او خسته شده، به گوشه ای پرتاب اش کرد

تابی بود که به دست شیطان نگاشته شده بود؛ چنان به کناری افکنده شد، گویی ک
  .بسته شد و زیر گرد و خاک فراموشی زمان مدفون گردید

  
 که تا قبل از ازدواج اش هیچ کس حتی خودش هم از زیبایی سرشارش خبر دختری

معلوم . نداشت زیرا برای فقرا شکم سیر و سفره ی پربرکت زیباترین نعمت خداست
بت را برای بازیچه قرار دادن اش به وی عطا کرده بود نبود دست سرنوشت این موه
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یا بر اثر حادثه ای اشتباها به او رسیده بود و همین موهبت بود که مسبب تمام 
  .ماجراهای زندگی اش شد

  
 او سرگذشت دختران بسیاری است که هنوز هم هر روز شاهد چنین ماجرای

نواده برده می شوند و در آن رخدادهایی هستیم؛ دخترانی که به قربانگاه نجات خا
مسلخ چون گوسفندی فرمانبردار سر تسلیم به تبر سرنوشت می سپارند و می روند تا 

شاهد نابودی خویش و قربانیان بعد از خود باشند؛ قربانیانی که خود متولی 
می روند و خود را به دست بازیگر سرنوشت می سپارند و به . تولدشان هستند

برایشان رقم می زنند و حتی برای خود حق اعتراض هم قائل سرنوشتی که دیگران 
  .نیستند

  
 بسیار نرگس خاتون هایی که در سایه به دنیا می آیند و رشد می کنند و بعد چه

چند صباحی به دست حاجی آقاها با موهبت ها و لذت های زندگی آشنا می شوند 
ند، آن هم درست وقتی که و بعد یکباره با تلنگر قهر طبیعت به قهقهرا پرتاب می شو

.  گذشته را به فراموشی می سپارندناکهمه چیز را باور می کنند و کابوس های هول
دست غدار روزگار آنها و کودکان شان را به یخبندان قهر و غضب زندگی می راند 

و آن ها در تنهایی خود پیر می شوند، می میرند، می پوسند و کسی حتی نشانی هم 
فقط در این . یرد؛ گویی اصال آنها را در جهان زندگی نمی شناسنداز آن ها نمی گ

  ».... نفس می کشند و حرکت می کندانجه
  

 چهار سال از ارتباط مجدد مادرم با نرگس خاتون می گذشت و مادر مرتب به حدود
  .او سر می زد، حالش را می پرسید و تا حدی نیازهای او را برطرف می کرد

  
که مادر و برادرانم به سفر رفته بودند تا در دامن طبیعت  یک سحرگاه بهاری در

رایحه ی بهار را استنشاق کنند، آن زمان که آسمان تقدس سپیده دمان را داشت، او 
که بهار را می فهمید و سحرگاهان را که بوی عطر یاس و شقایق، بوی عطر خدا را 

 پیش از آن که  پر کشید و رفت؛سمانداشت، در یک سحرگاه زیبای بهاری به آ
خورشید دیده بگشاید و گل رخ بنماید و سپیده دم سفره ی نقره فام خویش را بر 

  .تمامی زمین بگسترد
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 مادر، آن شاخه گل محبت در خانه ی ما پرپر شد؛ همان که بودن اش آری،
آزادگی و اصالت را معنا می کرد و عاشق زندگی و انسانیت و پابند محبت و کمال 

 در میان ما نبود اما آن چه از خود باقی گذاشت حاکی از تحرک و او دیگر. بود
 ی زیبایی زندگی در حهجابجایی یک موجود بر این کره ی خاکی نبود که رای

  .پوسته ی سخت شرایط زمان و مکان بود
  
 رفت اما یادگارهایش بر در و دیوارها خانه ی ما و در صندوقچه ی حاجی آقا او

ه یکی از جنس شیشه با حاشیه ی نقره، متعلق به خودش باقی ماند و دو مجری ک
  .بود و دیگر از چوب کنده کاری متعلق به حاجی آقا بود، برایمان باقی گذاشت

  
 پاپیه ماشه و مقداری از وسایل را برادرها بردند و مجری حاجی آقا و همه مجری

 که در دو ی آن چه از تابلوها و قالیچه ها و دست نوشته های خاطرات مادر بود
همه ی این ها برایم گنجینه ای شد که تو حاال . جلد گردآوری نمودم، به من رسید

اکنون دیگر . هنرمند آن ها را شناختی و انگیزه ی خلق هر یک از آن ها را دانستی
  .همه ی آن ها را بوسیده و با بهترین آرزوها به تو تقدیم می کنم

  
  دیناه

  
گذشته های پدربزرگش، حاجی آقا و مادربزرگ  مدتی دفتر را بست و به آتوسا

اش، تاجماه، به مادرش ناهید، به علی آقا پدر تاجماه، به بتول، اقدس، نرگس و بقیه 
همه ی آن چه خوانده بود در برابرش جان گرفته و آن ها را تماشا می . فکر کرد

ها و سپس به خاطرت مادرش ناهید رسید، به او که ثمره ی زحمت ها و رنج . کرد
  .اندیشید تا بداند مادرش چطور زندگی کرد. شادی های تاجماه بود

  
  : نوشته بوداو
  
این جهان واهی را ترک کرد، تا مدت ها اندیشه ی ) تاجماه( از آن که مادرم بعد«

پس از آن همه یادگارهایش را بر در و دیوار اتاقم . بی او بودن آزارم می داد
ارس زبان فرانسه تدریس می شد و الزمه ی نصب کردم و چون آن روزها در مد

  . تسلط بر آن نمودموکار ما به شمار می امد، مدتی را صرف فراگیری 
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 سعید، مرد بسیار خوب و مهربانی بود و علی رغم آن که ما سال ها بچه دار شوهرم

. نشده بودیم، هرگز به دیگران فرصت آن را نداد که برای زندگی ما تصمیم بگیرند
اقوام و اطرافیان او ناراحت مان می کردند برای همین رفت و آمدمان بسیار البته 

 خانه ی مادر من موضوعی بود که به این درمحدود شده بود و زندگی کردن ما هم 
  .مسئله دامن می زد

  
 خانواده اش از بچه دار شدن من قطع امید کرده و تقریبا هر بار که او را می دیگر

زدواج مجددش صحبت می کردند، آن وقت بود که احساس دیدند راجع به لزوم ا
قلبم .  سوزاندی را ممی کند و سراپای مانی از درون وجودم غلیزی کردم چیم

. دی خراشی و روحم را مد سوزانی سوخت و می شد که می مینیچون گلوله آتش
درست مثل زن حامله، اما من از بار .  دادی به من دست مجهیحالت تهوع و سرگ

 که به صرف بارور ی شدن نزد زنانری و خفت زن بودن باردار بودم، از تحقیگزند
 دانستند و چنان نگاهم ی مانند مرا هم جنس و هم تراز خود نمیشدنشان مرا و زنان

نفرت را . ستندی نگری شوهرشان مزکانی به کنی کردند که زنان دوران برده داریم
 یی کردند که گوینان با من رفتار مچ.  خواندمی میاز نگاه و حرکاتشان به خوب
 دارم و سرشان کاله ی مشکلنی دانستم که چنی قبال مایپسرشان را اغفال نموده ام 

 بال نی خواست بدانم اگر ای خون بار دلم مدهیبارها با د. گذاشته و به آنها نگفته ام
فاصله اما بعد بال!...  داشتند؟ی رفتارنی باز هم چنای آمد، آیبر سر دخترشان م

 در جهان با مشکل گری زن دکی ی که حتخواستی شدم ، چون دلم نم ی ممانیپش
  .من دست و پنجه نرم کند

  
 که یی های و خوشبختنیری شی توانستم از او و از زندگی اش داشتم و نمدوست

 آنها از یاما بعد با گفتارها و رفتارها. داشتم دست بکشم و او را از دست بدهم
با . دمی دی مدی بر سر راه سعادت سعی شدم و خود را مانعی مزیاحساس گناه لبر

 هرچه زودتر تمام شود، اما تی وضعنی کاش ای کردم ایآن که در ظاهر آرزو م
  »! نه «  زد ی مبی بر من نهیانگار ته دلم کس

  
  ... امام،ی دوست داشتمانهی را صمگریکدی من و او آخر
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 ی مجادی ما انی بی اشهی شیواریل ، د مشکنی کردم با وجود ای کم احساس مکم
 توانستم ی کردم نمی میهر چه سع.  کندی تر مگانهیشود و روز به روز ما را با هم ب

 مبهم شب و روز ، در خواب و ی اندهیوحشت از آ.  بردارمانی را از مواری دنیا
 هی من سای بر زندگی مثل بختکاهی سبح شنی کرد و ای نممی رهای لحظه ا،یداریب

 کم شی های و او را هم با همه نگراندی بلعی مان را مندهی و آیافکنده بود و زندگ
  . نمودیکم از من جدا م

  
 ی در فرانسه اطالع داد و ملی ادامه تحصی برای اهی زمان او از بورسنی همدر

 خواهد ی ملهی وسنیاحساس کردم به ا.  نهای با رفتن اش موافقم ایخواست بداند آ
. ردی بگمی تصمندهی خواهد در مورد آی هم مدی و هم مرا، شادیازمای بتا هم خود را

   توانستم بکنم؟یچه م
  

 هر افتد،ی بی که اگر قرار باشد اتفاقدمی رسجهی نتنیبعد به ا.  فکر کردمی روزچند
 یی جداطی ممکن است شراتی محدودجادی با مخالفت من و ارایز!... چه زودتر بهتر

 شی رخ دهد که با من بیی اتفاق جانیپس بهتر است ا. دینما ام را فراهم ییو تنها
 او را بدرقه ی کردم و با تظاهر به خوشحالتموافق. از هزار فرسنگ داشته باشد

  .نمودم
  

****  
  

فقط داشتم از حسادت .  کنمی روم و چه می دانستم کجا می آن روزها اصال نمدر
 و دمیشی اندیماقت خود مگاه به ح. دی کشی شدم و کارم به جنون می مماریب

 بودم و از یاز خودم به شدت عصبان.  دانستمی مییاجازه رفتن را استقبال از جدا
 زبان نرم و ییاز سو.  خوشحالندیلی خیی جدانی خانواده او از ادمی دی که منیا

 در دم شاهرگ نشانی زهرآگشی نگر،ی دیی و از سودی چرخینازکشان از من م
 ی و آه از نهادم برمدی کشیآتش درونم شعله م.  گرفتی مان را نشانه میزندگ
 متالطم و می پلک هانی باران غم در چشمان کوچک من پشت سد سنگای درایدر. آمد

 ی خروش اش را می برد، اما با سماجت جلوی به سر میغرش کنان در انتظار تلنگر
 ین گلوله سنگ کردم و رنج و غم چویاز غصه تب م. نندیگرفتم تا شکسته شدنم را نب

 ینفس ام بند م.  بستی نشست و راه هوا را بر من می ممی در گلویسفت و محکم
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هر چه دهان  . د شی هوا آغاز میزگازهای و ریدنی من و ذرات نادنیآمد و جنگ ب
  . شدی مبمی کمتر نصدم،ی بلعی تر مقی کردم و عمیباز م

  
 یفرانسه اطالع داد و م در لی ادامه تحصی برای اهی زمان او از بورسنی همدر

 خواهد ی ملهی وسنیاحساس کردم به ا.  نهای با رفتن اش موافقم ایخواست بداند آ
 می تصمندهی خواهد در مورد آی هم مدی و هم مرا، شادیازمایتا هم خود را ب

   توانستم بکنم؟یچه م... ردیبگ
  

 هر افتد،ی بیفاق که اگر قرار باشد اتدمی رسجهی نتنیبعد به ا.  فکر کردمی روزچند
 و یی جداطی ممکن است شرتی محدودجادی با مخالفت من و ارایز... چه زودتر بهتر

 از شی رخ دهد که با من بیی اتفاق جانی پس بهتر است ام،ی ام را فراهم نماییتنها
 او را بدرقه ی کردم و با تظاهر به خوشحالوافقتم. هزار فرسنگ فاصله داشته باشد

  .نمودم
  

*****  
  
فقط داشتم از حسادت .  کنمی روم و چه می دانستم کجا می آن روزها اصال نمرد
 و دمیشی اندیگاه به حماقت خود م. دی کشی شدم و کارم به جنون می مماریب

 بودم و یاز خودم به شدت عصبان.  دانستمی میی رفتن را استقبال از جدایاجازه 
 زبان ییاز سو.  خوشحالندیلیخ یی جدانی او از ای خانواده دمی دی که منیاز ا

 شان نی زهرآگشی نگری دیی و از سودی چرخینرم و نازک شان به سپاس از من م
 و آه از دی کشیآتش درونم شعله م.  گرفتی مان را نشانه میدر دم شاهرگ زندگ

 پلک نی باران غم در چشمان کوچک من پشت سد سنگای درایدر.  آمدینهادم برم
 ی برد، اما با سماجت جلوی به سر می در انتظار تلنگرانن متالطم و غرش کمیها

 کردم و رنچ و غم یاز غصه تب م. نندی گرفتم تا شکسته شدنم را نبیخروش اش را م
 ی نشست و راه هوا را بر من می ممی در گلوی سفت و محکمی سنگیچون گلوله 

 هوا آغاز یا گازهزی و ریدنی من و ذرات نادنی آمد و جنگ بیبست، نفس ام بند م
  . شدی ممی کم تر نصبدم،ی بلعی تر مقی کردم و عمیهر چه دهان باز م.  شدیم
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 بر یکی و تاریی اشک چشمانم که در تنهای لغزنده ی اشهی از حباب شری غچشمانم
  .دی دی نمچی شد، هی مریگونه ام سراز

  
تمام قلب و  کشاند و او را با ی مدی سعی مرا به سوی دوپاره شده بود، پاره اوجودم

 شانی کرد، برای ممی او را به خانواده اش تقدگری دی خواستم و پاره ایروح ام م
 و عزت گذشته را خواستار ی کرد و هستی را طلب مشی فرستاد و وجود خویپس م

 را که در دامان پاک و ی کرده خوش قد و باال و معلملیهمان دختر تحص.  شدیم
 تی الهه مقاومت و موفقنیدامان تاجماه، ا ،در بی و اددهی فهمیپرمحبت مادر

 و سعادت یکه مزاحم خوشبخت...  بته را ی بی زن نازانینه ا.  بودافتهیپرورش 
  . خواهند او را از سر راه پسرشان دور کنندی شده و آن ها با اصرار میخانواده ا

  
*****  

  
 ی میه با او را خود خوای زندگی شده و ادامه زی که از احساس گناه لبرمن

پس چرا .  صحه گذاشته بودمیی جدانی براتی وضعنی نجات او از ایدانستم و برا
 و احساس حسادت دی کاویدلشوره وجودم را م!  کردم؟ی می تابی بنی چننیحاال ا

 کرده بود؛ حسادت و ه شکافت و نفرت در وجودم رخنی قلبم را میچون خنجر
  .اختم اش و نشندهی که اصال ندی نسبت به زنقی عمینفرت

  
 به مانهی صمی ان که رغبتیب.  نداشتمیسه ماه گذشت و من هنوز از او خبر.  رفتاو
 سرکنده در درون ی چون پرنده ی بستگان اش داشته باشم، اما حس کنجکاودنید

حتما .  نبودی بود که از آن ها هم خبریمدت.  قرارم کرده بودی زد و بیام پرپر م
 ی خبر دادند نامه ای و از کنسولگرد شی طگری دبه هر حال چند روز... آن جا 

  .دارم
  

 از حال و تیگرچه ظاهر نامه حکا.  گله مندی سرشار از محبت بود و از دوری انامه
 ی کردم و گمان می می دور مانده، اما احساس ناراحتانی بود که از آشیروز مرد
 احساس یرنده هر چه به پ. سدی بنومی خواهد موضوع را کم کم برای مدیکردم شا

 منطق را از ی و پادی طلبی می ترعیوس دادم، او جوالنگاه ی تر بال پرواز مشیب
 را با تک تک یی طعم تنهای بار در زندگنی اولیبرا.  راندی وجوم عقب تر ممیحر
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 اشک یی نوای بنی وجودم حس کردم و دامن دامن بر ایسلول ها و ذره ذره 
  .ختمیحسرت ر

  
 به سراغ می های دلبستگنی برخود مسلط شوم و به عنوان آخری کم توانستم اندککم

 که آن ها به من تعلق گرفته بود، آن یاز موقع.  مادرم تاجماه برومی هایادگاری
 آن ها را بسته و کنار گذاشته بودم و ی اندوه فرو رفته بودم که همه نیچنان در ا

 رونی شکنجه آورم بیی مرا از تنهای توانست ساعتی مدی شاطی شرانیاکنون در ا
  . آن ها رفتمی به سوی احساسنیبا چن. بکشد

  
 شروع به گر،ی دی روزدنی حوصله از رسی بود و من کسل و بلی روز تعطکی صبح
بعد به همان روش .  ها انداختمی به نقاشی نگاهیاول سرسر.  آن ها کردمیوارس

 ی نظمی بنی درایو ناگهان متوجه نظم...  ها و صفحات درهم و برهم را یخطاط
  . گسسته هم نبودگریکدی نبود، اما از وستهیها شدم که گرچه به هم پ

  
 توجه ام را جلب طی نوشته ها کردم، آن چه در آن شرای شروع به مطالعه یوقت

 ی درک می را به راحتطشانی بود که اکنون شرایکرد، احساسات برگرفته از زنان
 رفتارها و عکس العمل یهمه . بخوانمکردم و قادر بودم اعماق تفکراتشان را 

 از آن ها منطق زمان و یاری بود، که بسهی قابل توجمی نه تنها براگری همه دشانیها
  . خود را داشتطیشرا

  
 می هم برای و تشنگی گرسنگیحت. امدمی نرونی از صبح تا شب از اتاق بی سه روزدو

.  ماندمرهی ها خیها و نقاش چهیبعد از نوشته به قال.  نداشتیتی اهمایمحسوس نبود 
  . مفهوم بودمی هم که در هر جا به کار رفته بود برای خطیاکنون حت

  
 بهتر شد یلیحالم خ.  آمدمرونی بی و درماندگی کم از آن همه احساس بدبختکم
 لهی بدتر از آن چه در فکر و مخیلی به مراتب خیطی که مادرم در شرادمی دیوقت

 هیروح.  استدهیشی اندیعادت خود و فرزندان اش م و سی به زندگد،ی گنجیام م
 نشسته و مثل گذشته کنارم کردم که او در یاحساس م.  دگرگون شدیام به کل
 شوهرم را ی چند روز گذشته بارها پاسخ نامه یمن که در ط.  کندی ام مییراهنما

ودم  او را به اعتراف دعوت کرده بقی حقادنی شنینوشته و با تظاهر به شجاعت برا
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 کردم خراب یچون گمان م(  راست اش جرات نکرده بودم آن ها را پست کنم یول
برخاستم و کاغذ و )  باشدی هنوز هم راهدی ساده است، شایلیکردن رابطه ها خ

 داد حداقل در ظاهر ی که نشان مینامه ا:  به او نوشتمگری دی آوردم و نامه ایقلم
 داد و ی و محبت می عطر دوستیه بو کینامه ا.  اعتماد کرده امشیبه حرف ها

  . فرستادمشیبرا
  

 قابل کنترل نبود، می براشی گذشت ، آنقدر که حساب روزها و هفته هایمدت
 خاطرات و آثار ،ی زندگی برادمی امکی باری شهی که فقط به عنوان تنها رییروزها

ت و  موجود دسطی آن زن ها با شرای کردم که چگونه همه ی و رو مریمادرم را ز
 نرگس را تجربه کنم ی و بردبارت خواستم سکویم. پنجه نرم کرده و کنار آمده اند

 و ی استواردی آقا، و شای با حاجی تحمل و غرور بتول را در تمام دوران زندگای
  ... تاجماه رایتیباهو

  
 جا با پزشکان نی جان، من در ادی ناه":نوشته بود. دی رسدی از سعی نامه اباالخره

 "...میقرار شد با هم آن جا برو...  فرستادندسیردم و آن ها مرا به انگلمشورت ک
 را انجام می تر گذرنامه گرفته و کارهاعیدر نامه اش از من خواسته بود هر چه سر

 سی از برادرانم به پاریکی فراهم شد و من با رمقدمات کا. دهم و به آن جا بروم
گاه خودم را .  رنج و سعادتاس،ی  ودیمملو از ام! یبیچه سفر عج. میسفر کرد

گاه عشق .  شهر فرداهانی خاکستر نشی ملکه گری دی و لحظه ادمی دیسعادتمند م
 خود بختک ی درست در روبروگری دی کردم و لحظه ایرا با تمام وجود لمس م

  . آغوش گشوه بودمی را که براییتنها
  

 عشق در ین شکوفه ها جوانه زددی نو،ی و مداوا و دوندگشاتی آزمای از مدتبعد
  ...دیوجودم دم

  
 مشترک مان، ی درخت زندگی وهی و تو، تنها ممی گذشت و به تهران آمدی ماهچند

 یگانگی محبت و ی مشترک مان ترانه ی زندگانی و بر بام آشی لبخند زدیبه زندگ
 یبرا.  از سرگرفتی ما هم درخشندگی زندگت،یبای و با درخشش چشمان زیسرود

 دو پادشاه سلسه وشی و دارهیوج و همسر کمبریدختر کوروش کب( آتوسا  تو را نیهم
 از یکی که " بانوانی بانو"از زنان قدرتمند و متنفذ دربار ملقب به . انی هخامنشی
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 است که یرانی ای ملکه نیاو دوم.  باشدی باستان مرانی اخی زنان تارنیبرجسته تر
 یو.  است به دست آوردین خاص مذهب عنواکی را که " بانو " لقب تا،یپس از آناه

 دربار ی هایری گمی در تصمیی با فرهنگ و باهوش بوده که نقش بسزابا،ی زیزن
  ...ی دل ام شدنی سرزمی چون تو ملکه دم،ینام.) داشته است

  
 ی داشته باشم، حدود سیشتری و من توانستم فرصت بی از آن که تو بزرگ تر شدبعد

 به شهر گذشته ی گذشت که بر آن شدم تا سفریم آقا یو پنج سال از فوت حاج
 خاطرات ی و روشن پستوکی پدرم را در تاریهنوز چهره .  دورم داشته باشمیها

  . آورمی مادی به یام به طور مبهم
  
 و فرتوت ریباغ دباغخانه مخروبه و متروکه شده بود و درختان پ...  دباغخانه رفتمبه

 هم که ی داشتند و برخیان را استوار نگه م خشک شی تنه می و ندهیاش اکثرا خشک
 فرو کرده نی را محکم در زمشانی نمودند که پنجه های بودند، چنان مدهی خشکمین

 ی رفته و چهره نیکشتزارها همه از ب.  کنندیم زنده ماندن ی تالش را برانیو آخر
  . بودندافتهی بر ی بیابانیب

  
 گفتند که ی میاهال. بدل شده بود می ارانهی به وگری دباغخانه دی هاساختمان

 شهر اعالم کرده ی رسمی قرار گرفته است و در روزنامه یآنجا طرح عمران شهر
 ثبت مراجعه کرده و سهم ی از باغ دباغخانه دارد، به اداره یبودند هر کس سهم
  . بفروشدیخود را به شهردار

  
...  اما دم،یوشته بود د آن چه را که مادرم نیآثار همه .  دباغخانه رفتمی راسته به

 مادربزرگ ام، یمن آن جا جوان.  رفته بودمیخی تاری بناکی که به نیمثل ا
 ی نرگس خاتون، مرد ساالری و شادابییبای مادرم و خواهر و برادرانم، زیکودک

 غبار مه آلود ری آن ها در زی جستم، اما آن جا هم مثل همه ی آقا را میپدرم حاج
 تلخ ی آن روزهای که همه ی درازیسالها. ور زمان خفته بود از مریو غم گرفته ا

 واقع گرانی دی حرمتی و بیی اعتنای داده بودند، مورد بی را در خود جانیریو ش
 صدها سال کهنه تر از آن شده بود شی آدم های حتز،ی همه جا و همه چییشده، گو

  . گفتی مادرم مهک
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 زود به یلینه بعد از آن حوادث خ شکوه و عظمت دباغخادمی سوال کردم، دیوقت
 می کردم، برای مسهی مادرم مقای و با نوشته هادمی دیسرآمده و آن چه در آنجا م

 آن جا هم در ی قسمت هاشتریبه هر حال ب.  بودی پادشاهی زوال سلسله هاادآوری
 و در حال ساخت بود و بی تخرزیطرح بازار نو قرار گرفته و بخش اعظم راسته ها ن

مستاجر هم چند سال قبل فوت کرده .  ساخته شده بوددی به سبک جدزینقاط ن یبرخ
 تیهر چه بود او و فرزندان اش از موقع.  پسران اش مانده بودیو ثروت اش برا

 دست ی آقا استفاده کرده و هر زمان فرصتی حاجیمتشنج اوضاع و احوال خانه ها
  . به تصرف خود در آورده بودندی ملک،داده بود

  
 شی نظرم را به طرف خویی کرد با خوشروی پسر مستاجر مرا شناخت، سعیوقت

 حجره و کی سند ای که گوافتمی زود دریلیاز رفتارش تعجب کردم و خ. دیجلب نما
 آقا تماما سند داشته آنها ی نشده و چون امالک حاجدای پشت حجره هرگز پیسرا

 اند آن را به فروش برسانند ستهوان نتی قانونری غی و نه از راه های قانونقینه از طر
 نرگس ی آقا، فقط خانه ی حاجی خانه هایاز تمام.  اندافتهی هم از سندش نیو اثر

 رحم زمان بر ی نامهربان و بی خود را حفظ کرده بود، اما رد پامیهنوز شکل قد
  . مشهود بودی خانه به خوبی جایجا
  

 افتادم که انسان با وجود یمی متروکه و قدی کاخ هاادی به دم،ی به آنجا رسیوقت
 آنها، هنوز هم با رفتن به داخل آن ها به یی دراز از دوران شکوفاانیگذشت سال

 ی افهی افتد و شکل و قی شکوه و عظمت روزگاران گذشته مادیطور ناخودآگاه به 
  . شودی مجسم مرشصاحبان آن ها و حرکات و رفتارشان در نظ

  
 از یی آقا بود نگاه کردم و شمای متعلق به حاجی که زمانی به اتاقاطی داخل حاز

 که یی اتاق ها، اتاق هاریبعد به سا. دمی آمدن از آن جا درونیپدرم را در حال ب
 مغرور رمردی پنی داده بودند که بر قلب ای را در خود جابای زیی روی پریزمان

  . رفتمبود کرده بندشی پای و به زندگدهیماوا گز
  

 می رفتن به آن شهرستان برایی رفتند، گوی چشمانم رژه میو آن ماجراها جلیتمام
 آن ها که ی تا همه ابمیرفته بودم تا افراد خانواده ام را ب.  به گذشته بودیسفر
 اما نه در صورت ظاهر،که دم،ید. نمی رانده بودند، ببارمانی ما را از شهر و دیزمان
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 فراموش شده تیه بودم تا هورفت. دمی وجودم دمامآن ها را با ت.  باطنی دهیبا د
 راجع به پدر و یوقت.  ام کنندیاری توانستند ی مرمردهایفقط پ.  کنمدایام را پ

 ی همه آن ها چنان بهت زده نگاه ام مدم،ی پرسی اش ملی و طوضی عریخانواده 
.  کردمی با آن ها صحبت مخی من داشتم از دوران ها ماقبل تارییکردند گو

آن ها مرا به .  استی و خاطرات آن ها هم رو به فراموشادی ی حتگری که ددمیفهم
 ی که همه در کنار هم آرام و بدمید!  شانافتمی...  کردندتیگورستان شهر هدا
 به دیشا.  آن ها با هم برابر بودیسهم همه . ستمیبه دقت نگر. جدل خفته بودند

 مفهوم اش ین حت شای دراز زندگانیال سی که در طیتفاهم....  بودنددهیتفاهم رس
  .دندی فهمیرا نم

  
 آن ها را بدون ی همه ی که روزگاریرمردیهمان پ.  آقای از حاجری بودند، غهمه
 گرد هم جمع کرده بود؛ به جرم شی هوس های ارضای خودشان و تنها براتیرضا

 و ی روحطی شراشی برای موردی بی با دلسوزدی عمه خانم ها شایآن که روز
 همه نی از اگری دییوگ. اکنون خودش آن جا نبود. م زدند رقی نابسامانیزندگ

 ی به آرامهی باالتر از بقی بود، اما ماه سلطان کمختهی و قال خسته شده و گرلیق
 به ی هرگز رغبتدی آنها را که شای کرد، همه ی را نگاه مهیمثل آن که بق. خفته بود

.  از قبرستان خفته بودی در کنجبانهیبدرالملوک هنوز هم غر. با هم بودن نداشتند
 ی و همه زی ها نجهیاز نوه ها و نت.  مرده بودندیادی زی هم عده شانیاز بچه ها

 ی از پنجره زی در حال گری بودند که زندگریآنها هم که مانده بودند، آن قدر پ
  . شان بودیهست

  
 چیاما ه.  که نرگس هنوز زنده استافتمی مادر دریاز نوشته ها.  تهران آمدمبه

 یب.  بگردمدی بای دانستم دنبال چه کسی نمیراست اش حت. افتمی از او نینشان
 شی انجام آزمای بودم و براماری بی که روزنی دادم تا ایهدف به جستجو ادامه م

 که مسئول انجا نام نرگس ودم رفته و در انتظار نوبت بمارستانیخون به ب
 معطوف صدا شد و منتظر او  توجه امکبارهی. اعتمادالزمان را بر زبان آورد

 فرتوت و مسن یرزنی بغل پری چرده زهی نسبتا سیرزنی که پدمی و با تعحب ددهیچرخ
 یاو چادرش را محکم نگه داشته بود و من نم. تر از خود را گرفته و جلو آورد

  . کنندی قرار شد او را بسترشانیبعد از انجام کارها. نمیتوانستم صورت اش را بب
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 پف آلود ی رو و الغر اندام و فرتوت، با صورتدی بود سفیرزنیپ. ان رفتم دنبال شبه
 تی و جذابییبای که هنوز هم آثار زی روشن و چشمانهی سای نرم نقره ایو موها

 نمود و با وجود حال ی می کم رنگی خاکستریگذشته خود را حفظ کرده بود و آب
.  کردیه ادم را جلب م اش توجفیطو روز خراب اش، لبان قرمز و خوش فرم و ل
 ای دختر دی رسی نمود و به نظر میهمراه اش که از خودش کم سن و سال تر م

  . بردیعروس اش باشد، او را به بخش م
  

آن . افتمی پرس و جو متوجه شدم که باالخره او را یبا کم.  رفته و سالم کردمجلو
 یدی مدیدت هامن که م.  بکنمدی دانستم چه بایچنان خوشحال شده بودم که نم

.  بودمافتهی او را ی شده بودم، اکنون به طور کامال اتفاقدیدنبال او گشته و ناام
.  او داده بود، در نظر مجسم کردمازدواج و ی که مادرم از روزگار جوانیمشخصات

 شانی پرنکی که ای مفلوک، درمانده و گوژپشترزنی پنی توانستم باور کنم که اینم
 ی اجازه ی پشت اش حتی دهیچی و کمان درهم پدهیدراز کشحال و ناالن بر تخت 

 دهد، همان نرگس خاتون خوش قد و باال، خوش اندام و یراست خفتن هم به او نم
 در دل بتول انداخته که حاضر ی انهی اش چنان آتش کییبای است که زییبادلر

  .دی و آخرت اش معاوضه نمای هستیشده انتقام از او را با همه 
  

********  
  
 دراز مارستانی تخت بخش اورژانس بی صدا روی همان گونه که آرام و برزنیپ

 او به یی کرد؛ گوی مرگ ممی تفاوت وجود خود را آرام آرام تسلی بود، بدهیکش
 ی عادت کرده، آمده بود تا رنج بودن در خار و خاشاک زندگی سکوت و صبورنیا

 که خارستان رفتی پذی مم آرا رای مصائب زندگنیرا تجربه کند و چنان سخت تر
 رفتهی آقا را پذی حاجی خانواده های ها و خشم و نفرت هانهیحسادت ها، بخل و ک

 صبورانه در بستر نکی انگاشت، چنان که ای دراز مهر و محبت مانی سالیبود و ط
 چی هدی کرده، اما شای آن ها را هم فقط نگاه مست،ی نگریمرگ خفته و اطراف را م

  . استدهی شنی آن ها را می های خوانده و فقط چرب زبانی نمانه هش از نگازیچ
  

 کردند، از پرستار خواستم او را به اتاق خلوت و ی می داشتند او را بستریوقت
 دادم که نانیهمراه اش وحشت زده اعتراض کرد، اما به او اطم.  بفرستدیآرام
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 به خلوت درون اش راه  تنها باشم تارزنی خواستم با پیم.  نباشدزی چچینگران ه
  .ابمی

  
 استراحت به یاو را برا.  رسدی حوصله و درمانده به نظر می اش خسته و بهمراه

 آن ها احساس نی بیقی عمی عاطفیراست اش چندان وابستگ. منزل اش فرستادم
  .او هم ما را تنها گذاشت و رفت. نکردم

  
 ی م": گفتم. جود داشت سوال وییای کرد، اما در نگاهش دنی فقط نگاه ام منرگس
  " ام؟ی من کی بدانیخواه

  
  "... دخترت ": گفتم.  تکان داد و نگاه ام کردی به عالمت مثبت سرفقط

  
 باز شد و ی و بعد با تمسخر کمدهی خاص به هم چسبی با حالتشی لب هاکبارهی

  ". ندارمی اون دخترری غهی م که د": زد و گفتیپوزخند
  

خودم .  آمدای است که بعد از فوت پدر به دنیمان دختر که او عالم تاج، هدمیفهم
به هر حال موقع تر و خشم کردن و مراقبت از او . اما نشناخت.  کردمیرا معرف

هنوز هم محبت، .  زود به من اعتماد کردیلیخ.  کندی نگاه ام می با ناباوردمید
 کرد ی باز م خلوت خاطرش بود، قفل دل اش رامی به حرافتنی ره دی رمز و کلگانهی

من کنجکاو بودم و او هم به شوق آمده بود، .  گستردی را مشی رازهایو سفره 
  . نشده بودغی خواسته بود که از او دری فرصت را از زندگنی آخرنی ادیشا
  

 و قادر نبود کلمات اش را درست ادا دی لرزی مشی حرف زدن نداشت و صداتوان
 شد و با سوال ی آرام میدم.  افتادی گفت تا از نفس می گفت و میاما م. کند
 آنچه را ی گفت و همه می برازیاز همه چ.  گفتی گشود و می من باز دهان میبعد

 آقا، ذکر اول و آخر حرف یحاج بودم تکرار کرد و افتهی مادرم یکه در نوشته ها
  . بودشیها
  

 اش  از او خواستم که اگر اجازه دهد حمامم،ی که گذشت و با همه صحبت کردیکم
 یی خواستم شمای به استحمام داشت و هم مازی شده بود و نفیچون هم کث. کنم
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 ی آن زمان اش را در ذهن داشته باشم و از طرفی تر از چهره انی تر و عریماندن
 داشته ی ترشی تا آرامش بستم اش بود؛ خوای حمام زندگنی آخرنی ادی شارزنیپ

  .باشد
  

 دو شی رنگ اش را دو قسمت کرده و برایا نقره – یشمی ابری از حمام موهابعد
سر و وضع اش را مرتب نمودم و . ختمی بافتم و از هر طرف صورت اش آوسیگ

 چانه اش ریمقابل اش نشستم و چارقد ململ اش را سرش کردم و با سنجاق از ز
 به وجد آمد، اشک شد، کردم، حال اش دگرگون فی اش تعرییبای از زیبستم و وقت

 نرگس ادیبه .  جان گرفتشی گذشته برای روزهای همه ییگو. دی و آه کشختیر
 شی گوزی که از صبح تا شب مجی کسانی آقا افتاد و همه یخاتون محبوب حاج

  .بودند
  

 یزی چنیآنچنان به من عادت کرده بود که تاکنون چن.  کنارش ماندمی روزچند
 هی کامال شب گفتند منی کردم، گرچه همه می به خودم شک میگاه.  بودمدهیند

 و حرکات مای آقا را در سی حاجی از چهره یی هم او شمادیشا. مادرم تاجماه هستم
 گذاشت و ی دستم می را روش سری او مثل کودکیگاه... اما نه ... دی دیمن م

 که آرام آرام اشک ها چون دو ی شد و وقتی مری سرازدگانشی اشک از دلیچون س
 ابی سنگ آسی ماند که او را الیدختر بچه ا شد، به ی میرود از چشمان اش جار

هنوز هم همان گونه خام و .  رحم روزگار خرد و مچاله کرده و در هم شکسته اندیب
  . نمودی تجربه میب

  
 بود، اما چقدر سفره کوچک دل دهی دراز کشمی روبرویرزنی پبتی که به هی وجودبا

او چه کوه . ده بود مانی شده و چقدر از محبت خالتی از غم و مصبزیاش لبر
 زمی توانستم اشک نری نمشی هاهیبا گر.  کردی مینی از غصه بر دل اش سنگیمیعظ

 و هر بار با دی کشی را به آتش میکه سوز درون اش چنان سوزنده بود که هر دل
 ی بغض می چون آسمان ابری ساعتگر،ی دیزی تلخ از داغ مرگ عزیگفتن خاطره ا

  . روان بودشی اشک هالی آرام آرام چون س رفت ویکرد، چهره اش درهم م
  
 تازه، اما غم و اندوه شی را براشی داغ های خواستم او را نارحت کنم و خاطره ینم

 من واحساس دنی و حاال با ددهی ماند که کامال رسی میده ها سال اش به کورک
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 توانست ی نمگرید.  شد سرش را بستی بود و نمدهی من ناگهان ترکیهمدرد
 چه بر سرش آمده بود در ن آی سال، همه 40 حدود یاو که در ط. بماندخاموش 

 که هر ی نفسی بود، با اندوه و تنگاوردهی دم برنی و در سکوت و خاموشختهیخود ر
 ی صحبت ممی داشت، برای وامی مرگ و زندگنی او را کلنجار بکباری قهیچند دق

  .کرد
  

اما چون حال اش بد شد و خودش  پزشکان با صحبت کردن او مخالفت کردند، ابتدا
 کبارهی گفت و بعد ی مدهی بردهیبر.  را بزند، موافقت کردندشیخواست تا حرف ها

 کرد و به دوران گذشته اش، به زمان شکوه و جالل ی از بعد زمان عبور مییگو
 چنانن که د،ی خندی گفت و می مگری دی گشت و باز از خاطره ای اش باز میزندگ

 برد و دوباره ی آقا به سر می بود که در انتظار حاجبای جوان و ز همان نرگسییگو
  ... گفتی آقا می نجات اش، حاجیاز فرشته 

  
 که بر یقی عمی فرزندان مرده اش و از داغ ها و زخم هاکی کی و مرگ ی زندگاز

 ی نمهی انها هم ساکت بوده و گری گفتند که برگور همه یم. دل اش مانده بود گفت
حدود .  پسرش زنده مانده بودندنی دختر و کوچک ترنی فقط همنکیا. کرده است

 ی می ماندم و سعی ماه مرتب به سراغ اش رفته و هر بار دو سه روز کنارش مکی
.  کهنه اشی باشم بر زخم های آخر عمرش، حداقل مرهمی روزهانیکردم در ا

 داری پای اهیث منتقل کرده، ارشی بعد از خوی که او به نسل های اهی ارثافتمیدر
 و نی و جهالت با ثبات تری فقر بدبخترای در جهان، زیراثی از هر مدارتریاست، پا

 ی به کاملزی چچیه(  نداردیانی گردد و پای است که نسل به نسل میرث انیپابرجاتر
  )" دکارت".ستی نیبدبخت

  
ارش  افکیای زوای چند روز آن چنان به من اعتماد کرد که مرا به تمامنی در ااو

 پدر و مادرش، از ی خانوادگی کرد، از زندگیبا من از همه کس صحبت م. برد
 احساسات اش در ی آقا، از تمامی مشترک اش با سلطان قلب اش حاجیزندگ

 همسران ری کودکانه و خموش اش به سایمواقع مختلف نسبت به او، از حسادت ها
 خودش و با بتول و نیب که ی آقا و به خصوص تاجماه، از حس مادر و فرزندیحاج

 که بر او یی ماجراهای هی مرگبار مبدل شد و بقی به سرابکبارهیاقدس داشت و بعد 
  . بسوزدی پناهی تر در غم غربت و بشیروا داشتند تا ب
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 حوادث سوزانده ی آن کودک فرتوت و در کوره گری کردم که او دی کم حس مکم

گرچه از .  و بزرگ شده بودافتهی رشد کبارهی. ستی دو سه هفته قبل اش نیشده 
 ی رسد و حاجی مشی آمد که دارد به آرزوی اش بر می جسمتینفس ها و وضع

اکنون خودش، .  نبودشی آن نرگس دو سه هفته پگری کشد، اما دیآقا انتظارش را م
 نداشت که به یازی نگری ددیشا.  شناخت ی می اش مرا و همه را به خوبطیمح

  .گذشته سفر کند
  
 فرزندان اش که با آن ی و برادی دی نمشیاهای قصر روی خود را ملکه گری داو

 و بی و فقر و فری بدبختوی بزرگ شان کرده و همه را به دییای و روی پوشالیزندگ
 می براشی حرف هاانیدر م. ستی گری سوخت و میمرگ سپرده بود، دل اش م

  : کردفیتعر
  
 گذاشتند، ی مجلل باقیا و آن زندگ آقی که برام از حاجیزی انصافا تنها چی ب"

 من هم فقط هر بار شیتا چهار پنج سال پ.  خواندی بود که او میدیهمان قران مج
 و سر جاش دمی بوسی داشتمو جلدشو می کردم، اونه ورمیکه در صندوقمه باز م

 نی هشته بودم، سر خورد و زمهام لباس ی روز که اونه روکی...  ذاشتم، اما یم
 ییبای ورق بزرگ و زدمیبرداشتم و د...  الش بودی اونو برداشتم، کاغذیوقت. افتاد

 ی آقا و جای نوشته و مهر حاجییزای در آن چی مختلقی رنگیاست که با جوهرا
 دیاول گمان کردم شا...  آنجا بودگمی انگشت دیچند جا... دمی آن دیانگشتشه رو

 به هر حال آن ها که همه ... کنهی نمی فرقگهی که ددمی باشد، بعد ده نامتیوص
م که ...  نداشت که آن کاغذ چه باشهی فرقگهی رِ فروخته و خورده بودند، دزیچ
 او را هم از ادگاری تنها نی که ادمی ترسی کاغذ دلخوش بودم، منی فقط به اگهید

 ی نامه شم رو چشمم مدم،یوس بیچنگم درآوردند، پس از آن هر بار که قرآنشه م
  "...کردم یذاشتم و بو م

  
 ی حجره و سراکی از ری را فروخته اند، غزی که آنها همه چی دانی مچی ه" :گفتم

  "!پشت حجره ها؟
  
  "! چرا؟":دی تعجب پرسبا
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 کس از وجودش خبر نداره و محضرها هم حاضر به چی چون سندش نبوده و ه":گفتم

 بتوانند آن  کنند تانهی هزی آن ها حاضر شدند مبالغ هنگفتیحت. معامله نشده اند
  ".را بفروشند

  
 گفت ی کلماتدهی بردهیبر. دمی در چشمان اش دی و برقدی پرشی رنگ از روکبارهی

 دنی شد و لب ها وچانه اش شروع به لرزریبعد اشک اش سراز. که متوجه نشدم
همان ... یا ... یا ... یگ... ب  ... یخوا ... ی میعنی ":کرد و منقطع گفت

  "!سنده؟
  

  "!ستی ندی بع":گفتم
  

...  اَ ":نفس اش بند آمد و گفت.  را گرفتشی توپ راه گلوکی مثل نی سنگیبغض
  "... و حاالدمیکش... دیکش ... ی همه بدبختیا... مدت  ... یاما ما که در

  
  "ند؟ی آن ها را ببی کسی چرا زودتر نداد" :گفتم

  
 آخه اُنا ": گفت کهافتمی اش، دردهی بردهی بری فراوان و صحبت های هاهی از گربعد

 که دنی کشادی حاج آقا سرم فریانقد بچه ها... انقد مسخره م کردنو خوارم کردن 
چند سال قبل شنُفتم بتول و ...  ترسمی مابانشانمی کوچه و خواری اَ در و دهیم د

 نی همیِبر...  ترسمی خانه شانم می از گربه هی دماما ... اقدس و پسراشان مردن
 رو ی امالک حاجی همه گنیم... رفتن به اونجا را هم نکردم  وقت فکر شیه

  "...فروختن و خوردن
  

 ی مطلق فرو رفت و کالمی در سکوتقی عمی نرگس با نگاهگری ماجرا ، دنی از ابعد
 وجود من هم در آنجا نتوانست او را به حالت قبل یحت.  صحبت نکردیبا کس

  .بازگرداند
  
 در دیشا.  شدممانیاز گفتار اخرم به شدت پش. د ما رد و بدل نشنی بی کالمگرید

 نبوده و بعد از ی واقعری فقی که عمردی فهمی لحظات آخر منی در ادیواقع نبا
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 از ثروت او را در یگذشت چهل و پنج سال از زمان فوت همسرش، هنوز هم سند ملک
  اقا آن سند رای که حاجمی شدئن هم او و هم من مطمگرید.  داشته استاریاخت

 می آن ها در جوف آن مصحف کری روز مبادای برای پوششچیمخصوصا بدون ه
 کنند و نرگس از محل ی داشته که اگر ان ها بخواهند حق کشمانیگذاشته، چون ا

 بگذارد، حتما گری دیی دهد و اگر در جایسند خبر داشته باشد، آن را هم بر باد م
 مینخواهند برد، چون در قد دانسته که کتاب قرآن را یآن ها خواهند برد و م

 را داشته باشد و ی جلد آن کتاب آسمانکی دی بودکه هر خانه حتما بانیاعتقاد برا
 خانه ی چون جلد قرآن در همه ی بردند و از طرفی دزدها هم قرآن را نمیحت
 و آن داشت، نی دادن به اهی موارد مختلف و هدی وجود داشت و چند هم براشیها

  . بودادی زاریاحتمال ماندن اش بسجلب توجه نکرده و 
  

 عمر خودش و ی پربهای سالهای بود که چرا با نادانشهی اندنی او در ااکنون
 بهر ی و آلونک سرد و کوچکیری قوت بخور و نمیفرزندانش که همه را به ازا

 اش را تا استخوان در جان رحمی و بزی تی چنگال هایغنودن به فقر فروخت و بدبخت
اگر او .  کنندی راحت و آسوده زندگی توانستند همگی که می در حالشان فرو کرد،
 توانست ی سواد داشت و می اندکای شد ی کودکانه اش غرق نمیاهایدر افکار و رو

 فقط نکیاما ا!  دادی اعتماد کرده و آن را به آنها نشان مشی به بچه هاایبخواند، 
  ...اندوه مانده بود و حسرت

  
 نگذاشته بود ی سالمی در بدن اش جای سرطانیالبته غده .  اش بدتر شده بودحال

 خبر آن چنان تکان نی نداشت، اما ای کننده ادواری امتیو حال و روزش وضع
  ...دیدهنده بود که شا

  
 را شی اما حمام اش کردم و موهاد،ی فهمی نمچی او هگری گرچه دگری من بار دو

 مرتب کردم تا همان گونه که در  راشی بافتم و سر و روشی براسیشانه زده، دوگ
 لبخند زدند، به هنگام بازگشت اش به ییبای زنیموقع تولدش فرشتگان خدا برا

  . باشدزی هم مرتب و معطر و تمیمحضر اله
  

 نموده و هی و رضا را به خاک گورستان هدمی تسلسی آن تندی روز بعد جنازه دو
   گذاردندشی تنهاشهی همیبرا
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 آقا و نرگس ی حاجی تنها فرزندان بازمانده گری، پسر و دخترش که د از نرگسبعد

 به جان آن ها افتاده و ی که چون آتشیخاتون بودند سند را به دست آوردند؛ سند
.  را تصاحب کندهی آن ارثی زد تا بتواند همه ی میگری دی شهی بر رشهی تکیهر 

 و متی گران قاریرفته و بس و نوساز شهر قرار گی تجاری عالاری بستیملک در موقع
 از مشکالت آن ها نگشود، ی بود، اما نه تنها گره ای مجتمع تجارکیمناسب ساخت 

 ی را از ملک پدریگری کرد دی می سعکیکه آن ها را به جان هم انداخت و هر 
 یی هاهیشکوائ.  که ملک همچنان در تصرف پسر مستاجر بودی کند، در حالرونیب

 بود و البته به گریکدی خواهر و برادر از ی هیاو، بلکه شکوائمطرح شد، اما نه از 
 پسران مستاجر بر ی پای شد و جایپرونده ها روز به روز قطورتر م. دی نرسییجا

 ها تی از شکایآن ها وقت.  آن بودند، روز به روز استوارتری که مدعیملک مورث
 را به یگریهر کدام د کردند و گریکدی نی نگرفتند، شروع به ناله و نفرجهیهم نت

  . را روشن کندفشانی داشتند مرگ تکلدیخدا واگذار کرده و ام
  

 آن ها شد، در ی سال گذشت و وجود سند فقط موجب آزار رنج عذاب و دشمنچند
 کردند، نه تنها ی فروختند و با هم صلح می که اگر همان زمان آن را میحال

 برادرزاده و خواهر ی همه  شدند، کهی برخوردار می مرفهیخودشان از زندگ
  ... اما افتند،ی ی هم از فالکت نجات مشانیزاده ها

  
 در انتظار فرو افتادن کیهر . واری بودند و آفتاب عمرشان بر لب دری ها هر دو پآن

 نی است که در چنری ناپذزی گریتی واقعنی کرد و ای می روزشماریگریآفتاب د
  . نگردی را نمشی خوی زندگواری کس هرگز لب دچی هیمواقع

  
 ی که می انهی ماند و نه گنجی نه از ان خواهر و برادر اثرگری سال بعد، دچند

 پسر نیآخر. دی کارساز گردشانی وراث نرگس خاتون باشد برایتوانست ناج
 ی درحالشی آمده بود، دو سال پای آقا به دنیمستاجر که هم زمان با فوت حاج

 خود و پدرش در آن ت سال سکون85اثبات  محل و یفوت کرد که با شهادت اهال
 درآورده و ته مانده شی و مالک، آن جا را به تملک خوتیمحل و فقدان سند مالک
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 نی رفت و به اغمای مستاجر ثروتمند به ی آقا هم توسط خانواده ی حاجی هی ارثی
 ی و در جستجوری فقی مرفه و خودباخته به خانواده ای ثروت از خانواده ب،یترت

  .دی منتقل گردشی خوتنافی
  

 نی آقا، شاهد برباد رفتن آخری حاجی دختر و بازمانده نی به عنوان آخرمن،
 ی که نمیطی کردم، تحت شرای پدرم بودم و خاموش نظاره می هی ارثیایبقا

 کی چیه.  آقا چند نفر زنده اند و چند نفر مردهیدانستم از نوه ها و نوادگان حاج
 ی و احقاق حق نمیی رودر رویا در خود بریلی و تمازهی انگچی شناختم و هیرا نم

  .دمید
  

.  بودگری دی من شروعی بود، اما براافتهی انی جا پانی در اد،ی مادرم، ناهخاطرات
 کتاب ها و ترجمه ی آن چه دور و بر اتاق و در ال به الیبرخاستم و با دقت به همه 

 آقا و از یر چه از ثروت حاج که اگافتمی پرداختم و دری خودش بود، به بررسیها
 زی مادرم نی ما، که در زندگی تنها در زندگه پدربزرگم نیشکوه و جالل گذشته 

 آقا، همان مرد زحمت ی علگرمی شود، اما از پدربزرگ دی نمدهی دیی ردپاچیه
 ما و ی کرد، نه تنها برای سپری معمولاری بسی اش را با تحمل شغلی که زندگیکش
 ز مانده، که ای برجای گران بها و بر باد نرفتنی انهین اش گنج همه فرزندایبرا

 او که یروشن فکر. می از او دارم،ی ما هر آن چه داری تر است و همه زیجان عز
 می خوش برای که از او به صورت دست نوشته و با خطی "کادی و ان " کوتاه یسوره 

 انیم قاب کرده و در م ارزشمند پدرش را هادگاری نی مانده بود و مادرم ایباق
 ی گونه عالقه و وابستگچی تن داد که هیاو به شغل.  نصب کرده بودواریتابلوها به د

 ی خانواده اش و عشق به آن ها کار می زندگنی تامی به ان نداشت و صرفا برایا
  .کرد

  
 می برای همان اتاق که زمانیعنی و اتاق کار مادرم، دمی را بوسادگارهای ی همه
  . ام و اتاق کارم شدیادماندی بود، گنج به کنواختیسل کننده و  کیمکان

  
آن .  مبدل شده بودای دنی نقطه نیباتری و زییای به خلوتگاه رومی براگری جا دآن

 تازه و ی هاشهی با خود بودن و جوانه زدن اندی شده بود که برای خلوتمیجا برا
  ... برمی به آن پناه ممیاهایالهام بخش رو
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 بارور مبدل گردد تا ی بتواند به درختی کوچک و ناتوان روزی جوانه نی ا کهباشد

  . آن به تکامل برسمی هیمن در سا
  

   انیپا   
  

  
  
  

  

  

   رمانی  تلگرام کتاب هاکانال
  وتری و کمپلی موبای های انواع گوشیبرا
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