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غم درست مانند هسته ای در وسط میوه خوشبختی مستانه پنهان بود تا با اولین گاز سختی آن را در زیر دندانهایش 

 احساس کند. 

از کف حیاط خانه آتش برمیخواست نور خورشید مستقیم به روی چهره راضیه و دختر بزرگش مستانه میتابید.طشت 

ط دو بوته گل سرخ صفا بخش آن بود قرار داشت راضیه در آن رختشویی درست در کنار باغچه ی کوچکشان که فق

 پیراهنهای چرک بچه ها را تا میتوانست مشت و مال میداد و آب کف آلود سیاه آن را درون باغچه سرازیر میکرد. 

چادر را به کمر گره زده بود تا در موقع کار از روی سرش کنار نرود و از پشت پنجره های مشرف به حیاطشان 

سالگی چهره اش از کار و زحمت زیاد  54شم نامحرمی نگاه ناپاکی به سویش نیفکند.با وجود اینکه در آستانه چ

شکسته بود اگر چین و چروکهای صورت او را اتو میزدند شادابی روزهای جوانی را باز میافت.لبهای قلوه ای و 

 دور از آن به تنهایی جلوه ای از جوانی داشتند.  چشمان درشت سیاه در میان آن چین و چروکها غریب افتاده بودند و

ساختمان خانه دو طبقه کوچکشان در کوچه پس کوچه های زرگنده فقط شامل یک اتاق در هر طبقه بود به اضافه 

اشپزخانه و اب انباری در زیرزمین آن اما راضیه زن قانعی بود که هیچوقت آرزوهای سرکوفته خود را به مبارزه با 

ش نمیفرستاد تا مبادا زندگی اش را پر از چراهای بی جواب کند.چه لزومی داشت که شب و روز آه بکشد حسرتهای

 و آنچه را که داشت فدای آنچه که نداشت سازد. 

دکان مسگری همسرش حسینقلی خان گرچه رونق چندانی نداشت ولی هم آنها از در آمد آن امرار معاش میکردند 

 گذشته ازدواج کرده و سر و سامان گرفته بود.  و هم پسرشان داود که سال

مستانه که آن روزها انتظار رسیده شدن میوه ی کال خوشبختی اش را میکشید کمی دورتر از مادر مشغول آبکشی 

لباسهایی که او میشست بود.تهمینه در حال آبپاشی حیاط به روی خطهای لی لی خواهر کوچکش مرضیه و برادرش 

 بوی ادویه تاس کباب که در آشپزخانه به روی اجاق میجوشید باعث تحریک اشتهایشان میشد. دارا آب میپاشید 

آب کف آلود که بداخل باغچه سرازیر شد مستانه طاقت نیاورد زبان به اعتراض گشود و گفت:خانم جان این کف 

 صابون و آب کثیف ریشه ی گلها را خشک میکند تو را بخدا آن را پای بوته ها نریز. 

راضیه به شنیدن این جمله ابرو درهم کشید و دیدگان را برای گریز از نور مستقیم خورشید بست و تشر زنان 

 گفت:حاال اگه ما این دو تا بوته ی گل سرخ رو هم نداشته باشیم دنیا زیر و رو نمیشه غصه شو نخور. 

ا به جلوی در بپاشد اب به روی پا و چادر همین که تهمینه در حیاط را باز کرد ته ته مانده ی آب درون آبپاش ر

 اقدس خانم زن همسایه که مقابل در خانه آنها ایستاده بود پاشیده شد. 

با شرمندگی سر به زیر افکند و گفت:وای خدا مرگم بدهد چه کار کردم.اصال متوجه نشدم شما اینجا هستید.مرا 

 ببخشید. 

 د و گفت:عیبی نداره اب روشنی می آره مادرت خونه است یا نه؟ اقدس خانم اعتراضی نکرد و لبخندی به لب آور

 قبل از اینکه پاسخی بشنود هیکل تنومندش را از میان دو لنگه در عبور داد و داخل حیاط شد. 

 تهمینه برای جلب نظر مادر خود با صدای بلند گفت:خانم جون اقدس خانم به دیدنمان آمده اند. 

خیزد ولی اقدس به کنارش رسید دست به روی شانه اش نهاد و گفت:زحمت نکشین شما راضیه نیم خیز شد که بر

 کار خودتونو بکنین که من خیال نکنم مزاحم هستم. 
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راضیه بی احترامی به مهمان را روا ندید.از جا برخاست و گفت:اختیار دارین خوش اومدین قدم رو چشم ما گذاشتین 

 بفرمایین تو. 

 که داشت دستهایش را میشست کرد و گفت:یه لگن آب بریز روی دستای من بعد بریم تو اتاق. سپس رو به مستانه 

 زن همسایه از بی موقع آمدن پشیمان شد و گفت:نه همینجا خوبه زحمت نکشین خیال ندارم زیاد بمونم. 

شما هم راحت  سپس به روی زیراندازی که تهمینه از زیر زمین آورده بود نشست و گفت:من راحت نشستم که

بنشینین.دخترهات چه بزرگ شدن انگار همین دیروز بود که تو حیاط میدویدند و سر و صدا میکردند حاال هر کدام 

 واسه خودشون یه خانومی شدن و وقت شوهر دادشونه. 

چکش وار آرزوهای مستانه به صدا در آمدند و همه با هم برمک را از او خواستند.قلبش در یک جا آرام نمیگرفت و 

به هر گوشه کنار سینه اش صربه مینواخت.با خود اندیشید:این زن آن موقع ظهر بی منظور به آنجا نیامده هر کلمه و 

جمله اش مقدمه ای است برای روشن کردن چراغ چشمک زن خوشبختی او.کاش اینقدر مقدمه چینی نمیکرد و 

دایش را شنید که میپرسید:از عروست راضی هستی زودتر حرفش را میزد.با اشتیاق چشم به دهان وی دوخت و ص

 راضیه خانم؟ 

راضی نباشم چیکار کنم.همینکه پسرم ازش راضی باشه منم هستم.یعنی اگه واسه داوود پشت چشم نازک نکنه و -

 ادا اصول در نیاره خب منم باهاش کاری ندارم مهرانگیز دختر خوبیه تا حاال ازش بدی ندیدم. 

 نم به همین خوبی باشه. خدا کنه عروس م-

 مستانه گوشهایش را تیز کرد .پس چرا این زن حرفش را نمیزد و مرتب حاشیه میرفت. 

 راضیه به دخترهایش تشر زد و گفت:پس چرا هیچ کدومتون از جاش تکون نمیخوره بره یه شربتی چیزی بیاره. 

پیشانی اش نشسته بود پاک کرد و گفت:به جون اقدس چادر از سر برداشت و عرقهایی را که از شدت گرما به روی 

خودت اگه پاشین منم پا میشم میرم.منکه نیومدم مهمونی بلکه فقط اومدم از شما و حسینقلی خان و بچه ها دعوت 

 کنم که شب جمعه دیگه به جشن کوچیک ما صفا بدین. 

داشت یا درست مانند ماهی که از اب  قلب مستانه کجا بود.یعنی هنوز درون سینه اش در خون غوطه ور بود و تپش

 بیرون جسته باشد بیرون از سینه به روی خاک از تپش افتاد و مرده بود. 

 راضیه با کنجکاوی پرسید:راست بگو خبریه؟نکنه میخوای یکی از دختراتو عروس کنی؟ 

کوچیک واسه عروسی  شما که غریبه نیستین.تو این ده سالی که همسایه ایم با هم عین خواهر شدیم یه جشن-

 برمک است که به غیر از فامیل نزدیک فقط شما دعوت دارین. 

راضیه وا رفت.بهت زده به زن همسایه خیره ماند.او هم درست مانند مستانه انتظار داشت که اقدس خانم برای 

 خواستگاری به آنجا آمده باشد نه به خاطر دعوت از آنها برای شرکت در جشن عروسی پسر خود. 

همیشه فکر میکرد که یکی از دخترانش عروس این خانواده خواهد شد.زبانش بند آمده بود و نمیدانست چه عکس 

العملی باید نشان بدهد.خودش هم نفهمید این جمله چه موقع از دهانش بیرون آمد:عروس خانم کی باشن؟من 

 میشناسمش یا نه؟ 

  فکر میکنم بشناسی اون جمیله دختر صفورا خانمه.-

جمیله همان دختر سبزه اهوازی که بچه های محل ذغال اخته صدایش میزدند.با آن موهای سیاه وز کرده که انگار 

 هیچوقت رنگ شانه به خود ندیده است. 
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مژه های مستانه برای جلوگیری از فرو ریختن اشک میلرزیدند.آخر چطور ممکن بود که برمک آن دختر را به او 

س نمیدانست که با این جمله چه آشوبی در دل آن سه نفر به پا کرده و شاید هم شوخی ترجیح بدهد.شاید اقد

 میکرد و با این سخنان میخواست زبان دل آنها را بداند.

اصال چه لزومی داشت.وقتی همسایه های دیگر به این جشن دعوت نشده اند.آنها دعوت شوند.غیر از اینکه 

 رنگ ناامیدی مستانه را پر رنگ تر کند. میخواست با نمایش مرادهای دل پسرش 

 راضیه باورش نمیشد که برمک آن دختر سیاه سوخته اهوازی را به دختر سفید رو و مو خرمایی او ترجیح داده باشد. 

همیشه اقدس در میان کالمش مستانه را عروس من خطاب میکرد و همین جمالت بود که جوانه های امید را در دل 

 ساخت و از تاره های احساسش گلی شکفته شد و به روی آن جوانه ها نشست.  این دختر بارور

خاطره های شیرین در لحظه تلخ تر از زهر بی وفایی کامش را تلخ کردند.مستانه نمیخواست غرور خود را بشکند و 

به تعقیبش  احساس درونی را آشکار سازد.دلش پر از گریه بود و آماده باریدن .موقع مراجعت از مدرسه برمک

 میپرداخت و پا به روش چادرش می نهاد.تا او را وادار کند که به عقب برگردد. 

یکبار وقتی با این شیوه مستانه را وادار به ایستادن کرد بی آنکه سربلند کند و به دختر مورد عالقه اش بنگرد زیر 

 لب گفت:مادرم شب جمعه روضه دارد شما هم به خانه ما می آیید؟ 

جمله بهانه ای بود برای آغاز سخن مستانه با لبخندی لبهای قلوه ای برجسته اش را از هم گشود و به جای پاسخ این 

 پرسید:مجلس زنانه است برای شما چه فرقی میکند که من بیایم یا نه؟ 

ان و مادرتبرمک در حالیکه رنگ چهره اش گلگون شده بود پاسخ داد:خب اگر بعد از اینکه بقیه زنها رفتند شما 

 بمانید ما همدیگر را خواهیم دید.

 اگر اقدس خانم تعارفمان نکند که بمانیم چی؟ -

 من وادارش میکنم که اینکار را بکند. -

سال بیشتر نداشت و با شنیدن این جمله به نظرش رسید که امید او فقط یک روزنه کوچک نیست  54آنموقع مستانه 

 ی خوشبختی. بلکه یک دریچه است دریچه ای بسو

آن شب جمعه آنها به منزل اقدس خانم رفتند و بعد از رفتن سایر زنها حسینقلی خان هم به جمع آنها پیوست و تا 

 نیمه شب در انجا ماندگار شدند. 

آن روزها زبان دل برمک نگاهش بود و مستانه عادت کرده بود که هر روز در راه برگشت از مدرسه او را در انتظار 

یند.بی هیچ کالم و پرسشی درست مانند اینکه اتفاقی از آنجا عبور میکند به دنبالش روان میشد.کاش آن خود بب

 خاطره ها را هم میشد مانند آن رخت چرکها آب کشید و سیاهی هایش را بداخل باغچه ریخت. 

ولی  ایشان فاصله افتادسال بعد برمک دیپلم گرفت و در گلفروشی پدر خود به کار پرداخت.بعد از آن بین دیداره

 این فاصله ها فقط لحظه ها را میکشت و قادر به کشتن احساسشان نبود. 

 پس چرا حاال که منتظر شنیدن نوای خوش آهنگ ترانه عشق بود آهنگ سوزناک هجران را میشنید. 

 زن خیال رفتن را نداشت.  کاش اقدس خانم میرفت و او را با درد تازه ای که از راه رسیده بود تنها میگذاشت اما آن

در چهره اش اثری از شادی مادری که عنقریب پسر خود را داماد میکرد به چشم نمیخورد.چندین بار دهان گشود 

 که حرفی بزند ولی پشیمان شد و ساکت ماند. 
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الخره کشید.بچایی داغی را که تهمینه در مقابلش نهاده بود بر خالف عادت همیشه در نعلبکی نریخت و همانطور سر

 عقده دل را خالی کرد و آنچه را

که میخواست بگوید:از شما چه پنهون چشمم از این وصلت آب نمیخوره.اصال نمیدونم چه به سر این پسر آوردن 

انگار جادوش کردن هیچوقت تو خواب هم نمیدیدم این دختر سیاه سوخته عروسم بشه.همین چند ماه پیش که 

ا دختر سید جمال رو بگیر ابرو درهم کشید و گفت چرا من بگیرم خدا اونو بگیره.پس پدرش به شوخی بهش گفت بی

 چرا حاال هر دو پاشو تو یه کفش کرده که میخوامش. 

 آخه چطور ممکنه یه نفر یه هوا اینقدر عوض بشه.شما نپرسیدین چرا؟ -

 پرسیدم حتی بهش گفتم مگه تو دختر حسینقلی خان رو نمیخواستی. -

 ی جواب داد؟ خب چ-

 خیلی راحت بهم گفت اون موقع بچه بودم حاال دیگه بزرگ شدم. -

 پس اینطور!عیبی نداره البد قسمتش این بوده.انشاهلل مبارک باشه. -

وقتی اقدس به گریه افتاد مستانه لزومی ندید که اشک چشم خود را از آنها پنهان کند.با این تفاوت که او بی صدا 

سایه با سر و صدا و هق هق کنان و در میان گریه صدایش نامفهوم بود:این کار فقط از تو برمیاد میگریست و زن هم

 مستانه فقط تو میتونی هوای این دخترو از سرش بیرون ببری. 

راضیه نتوانست ساکت بنشیند و عکس العمل نشان ندهد.کالمش تند و پر از رنجیدگی بود:چه حرفها میزنین مگه 

سالشه و حاال خیلی  51دخترم دنبال مردی بره که با یه دختر دیگه شیرینی خورده.مستانه تازه  من میذارم چشم

مونده که ترشیده بشه.دیگه حق نداره اسم این پسره رو به زبون بیاره.هر کی میره دنبال سرنوشت خودش.بلند شو 

 یه چای دیگه واسه اقدس خانم بیار تهمینه. 

در آنجا باعث عذاب صاحبخانه اس.پاها را از زیر تنه ازاد ساخت نیم خیز شد و اینبار احساس کرد که ماندن 

 گفت:دست شما درد نکنه.همون یکی کافی بود.وقت اذان ظهره.دیگه باید برم فکر ناهار بچه ها باشم. 

 فصل دوم 

ینه نفس را از س نفسهای اقدس خانم هوای حیاط را سنگین ساخته بود.همین که در را پشت سر بست و رفت راضیه

ازاد کرد و گفت:برو به سالمت و دیگه اینجا پیدات نشه.فکر میکنه پسرش تحفه نطنزه.لیاقت این خونواده همون 

 جمیله سیاه برزنگی است.بلند شو تهمینه حاال نوبت توست که کمکم کنی رختها رو اب بکشم. 

 مادرشان بشتابد.  مستانه قدرت حرکت نداشت و از خدا میخواست که تهمینه به کمک

آفتاب به کنار حوض رسید و اب ریخته شده به دور آن را خشک کرد.زیرانداز حصیری را به دست گرفت و به بهانه 

بردن آن به زیرزمین رفت.در همانجا کنار پاشیر آب انبار نشست و بی اختیار بی آنکه تالشی برای گریستن کند 

 یر شد. اشکهایش بی اختیار به روی گونه ها سراز

هم راضیه میتوانست حدس بزند که او در زیرزمین به چه کاری مشغول است و هم تهمینه که میدانست در دل 

 خواهرش چه میگذرد و زیر لب گفت:طفلکی مستانه هم غرورش شکسته و هم دلش. 

 سوخت. آخه اگه اون دختر بدگل و بد ترکیب نبود و یکی خوشگلتر از خودش جاشو گرفته بود دلش نمی-

منزل صادق درست روبروی خانه ی حسینقلی خان واقع شده بود.با این تفاوت که در هر طبقه آن دو اتاق تودرتو 

 قرار داشت و از در ورودی وارد راهرویی میشدند که انتهای آن به وسیله راه پله ای به طبقه دوم میرسید. 
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نهاده بود که اکثر اوقات فراغت خود را با دانه دادن به  در پشت بام برمک کبوتر خانه کوچکی برای کبوترانش بنا

 آنها میگذراند و از همانجا دختری را که اندیشیدن به او فکرش را پریشان میساخت زیر نظر میگرفت. 

آن روز هم به محض اینکه از مغازه به خانه بازگشت باالفاصله به پشت بام رفت و در حال آب و دانه دادن به 

 حیاط روبرویی که مادرش در آنجا مشغول گفتگو با راضیه خانم بود چشم دوخت.  کبوتران به

کبوتر سفید جلدش را که پر داد دوباره آمد به روی شانه اش نشست.اقدس را دید که دارد از منزل همسایه بیرون 

 می آید.چهره ی او گرفته و متفکر بود و چهره آن سه نفر دیگر بهت زده و سرگشته. 

ه بر خالف همیشه چشم به پشت بام روبرو نداشت و نگاهش بدنبال نگاهی که هر روز همین موقع به آن سو مستان

خیره میشد نمیگشت.زیرانداز حصیری را که بهمراه آرزوهایش جمع کرد و به زیرزمین برد برمک دانست مادرش 

 انه جای نهاده است. آنچه را که نباید به آنها میگفت گفته و در مراجعت فقط حسرت را در آن خ

آنقدر در پشت بام ماند تا مستانه با چهره پریشان و دیدگان سرخ از گریه از زیرزمین بیرون آمد و بهمراه راضیه و 

تهمینه که داشتند رختها را به روی بند حیاط پهن میکردند داخل ساختمان شد و بند دل او را از جای کند و با خود 

 برد. 

که در جستجوی وی به پشت بام آمده بود شنید و بی آنکه روی برگرداند پرسید:رفته بودی منزل صدای پای مادر را 

 راضیه خانم؟ 

اره ولی کاش نمیرفتم.وقتی به اونا گفتم که هفته دیگه جشن عروسی توست.همه شون وا رفتن و زبونشون بند -

 اومد. 

ش بی تفاوت باشد و گفت:مجبور نبودی به آنها حرفی برمک صدای حسرتها را در گلو خفه کرد.کوشید تا لحن کالم

 بزنی. 

 آخرش چی باالخره میفهمیدن.از اون گذشته نباید دعوتشون میکردم. -

اینبار روی برگرداند و درست روبرویش ایستاد و گفت:چه لزومی داشت وقتی هیچکدام از همسایه ها را دعوت 

 نکرده ایم.آنها را دعوت کنی. 

 همدیگه نون خوردیم.راضیه خانم به من از خواهرم نزدیکتر است. ما سر سفره -

 این دلیل نمیشود که باعث غم و غصه آن دختر بشوی. -

واسه تو چه فرقی میکنه که اونا غصه بخورن یا شاد بشن.وقتی دل اون دختر بیچاره رو شکستی.دیگه به فکر غصه -

 هاش نباش. 

د.او هم به فکر رنج و اندوه خود بود و هم به فکر درد و غمهای مستانه.دلش مگر میتوانست به فکر غصه هایش نباش

 درست مانند کبوتر جلدش بال و پر میزد و به فکر آزادی از قفس سینه بود. 

آنچه را که در دل داشت نمیتوانست با مادرش در میان بگذارد.میدانست که به محض دانستن دلیل آن احساساتی 

 اس از وی خواهد خواست که اینکار را نکند. خواهد شد و به التم

 این رازی بود بین او و پدر و قرار نبود خانباجی از علت اصلی آن چیزی بداند. 

با خود اندیشید االن مستانه کجاست و چه کاری میکند.نکند هنوز یک گوشه ای افتاده و اشک میریزد.چرا مجبور 

 بود دل دختری را که دوست داشت بشکند؟ 

 قدس با تعجب پرسید:چیه چرا تو فکری؟مگه خودت نخواستی اینطور بشه پس واسه چی اخمهات تو همه. ا
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احساس کرد که کنجکاو شده و اگر به زور لبخندی به روی لبان خود ننشاند برای دانستن علت این اندوه سماجت 

 خواهد کرد و تا واقعیت را نداند دست بردار نخواهد بود. 

را به خنده از هم گشود و گفت:داشتم فکر میکردم که اگر تو و آقاجان دو اتاق طبقه باال را به ما بدهید  به زحمت لبها

 که من و جمیله در آنجا زندگی کنیم خیالم از بابت خانه راحت خواهد شد. 

 چطور میتوانست در جوار عروسی که به دلش نمیچسبید و حاضر به تحمل وجودش نیست زندگی کند؟ 

س اهل تظاهر نبود و اندیشه هایش را راحت به زبان می آورد بدون لحظه ای تردید گفت:وقتی ازش خوشم نمیاد اقد

حتی نمیتونم صدای پاشو روی سقف باالی سرم تحمل کنم.واسه پخت و پز قضای حاجت و شستن دست و رو باید از 

 نم نگاهش کنم و کر باشم که صداشو نشنوم. جلوی اتاق ما رد بشه بره تو حیاط اونوقت من باید کور بشم که نتو

برمک کوشید تا احساساتی نشود و آنچه را که در دل داشت بر زبان نیاورد.دست به دور گردن مادر حلقه کرد و 

محبت را در کالم نشاند و گفت:خانباجی جون برمک فدایت معلوم میشود پسرت را آنقدر دوست نداری که برای 

 ل شوی.وقتی من این دختر را میخواهم تو هم باید بخواهی. خواسته هایش ارزش قائ

وقتی دل تو بولهوس است امروز یکی رو میخوای فردا یکی دیگه رو من نمیتونم در خونه دلمو باز بذارم و بگم هر -

 ره. کی اومد تو خونه دل برمک باید تو این دل هم جا بگیره و هر کی از دل اون رفت بیرون از دل من هم بیرون ب

در پشت بام را بست و پا به روی اولین پله نهاد و گفت:اینطور نیست که تو میگویی.من و مستانه بچگی ها با هم بازی 

میکردیم و به هم انس گرفته بودیم ولی حاال که هم او بزرگ شده و هم من هر کدام باید به فکر زندگی خودمان 

 باشیم. 

اون حرفی نیس که همیشه میزدی هر چی فکر میکنم نمیفهمم چرا اینقدر  بر دروغگو لعنت.حرفی که االن میزنی-

 عوض شدی! 

صدای پای پدر که داشت وارد راهرو میشد برمک را از پاسخ خالص کرد.نفسی به راحتی کشید و گفت:خدا را شکر 

 که آقاجان آمد.دلم داشت از گرسنگی ضعف میرفت. 

ت و شکم گرسنه ات و اصال واست مهم نیس که چی به سر اون دختر تو فقط به فکر خودت هستی به فکر هوسها-

 آوردی. 

صادق وارد اتاق شد و به شنیدن آخرین جمله همسرش با لحن سرزنش آمیزی گفت:چی به سرش آورده؟نه حرف 

 و سخنی نه وعده وعیدی فقط گاه یک اشاره که نشد قول و قرار. 

ه جلوی ایوان نشسته بود اشاره کرد و گفت:تو برو غذا رو گرم کن اقدس به دختر کوچکترش اعظم که کنار پنجر

 اعظم. 

سپس در پاسخ به جمله صادق گفت:آخه این سیاه سوخته چی داری که تو هم طرفدارش شدی هیچ خبر درای که 

 برمک میخواد دست اونو بگیره بیاره تو این خونه باالی سرمون جاش بده. 

ونه فعال که این پسر خونه ای نداره که زنشو ببره اونجا یه مدت همینجا میمونند خوب چه عیبی داره عروس خودم-

وقتی صاحب زندگی شدن میرن دنبال کارشون مگه تو همیشه نمیگفتی عروسمونو می اریم همین جا که پسرم پیش 

 خودمون باشه؟ 

 دختر سیاه سوخته بدترکیب.  آخه اون موقع گمون میکردم که یه دختر مو خرمایی لب قلوه ای عروسمه نه یه-
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همیشه حرف آخر را مرد خانواده میزد و او با همه غرولندهایش در نهایت چاره ای به غیر از گردن نهادن به خواسته 

همسر را نداشت.صدایش را شنید که با لحن تهدیدآمیزی گفت:یادت باشه اقدس صیغه عقد که خونده شد جمیله 

 این دختر بگه باالی چشمت ابروس با من طرفه.نبینم از گل نازکتر چیزی بهش بگی. میاد تو این خونه و هر کی به 

 نفهمیدم نیومده عزیز بی جهت شده واسه خاطر اون داری تهدیدم میکنی! -

اینو گفتم که حواستو جمع کنی من نمیخوام یه طرف خونه روتو بگیری و یه طرف دیگه رو اون دختر.احترام خودتو -

ه همیشه بهت احترام بذاره.بچه ها کجا هستن.لنگ ظهره نه سفره رو انداختی و نه بوی غذا میاد.نکنه داشته باش ک

 یادت رفته چیزی درست کنی! 

اعظم داره غذا رو داغ میکنه و افسر رفته سفره رو بیاره.تا تو نمازتو بخونی همه چی حاضر میشه.یه حرفی تو دلم 

 نمیکنم. مونده که تا جوابشو نگیرم هیچکاری 

 باز شروع کردی؟ -

این حرف آخرمه یادم نرفته که همیشه میگفتی من یه دونه پسر دارم دلم میخواد واسش جشن عروسی مفصل -

بگیرم و دارو و ندارمو خرجش کنم پس حاال چی شد که میخوای با یه مهمونی چهل پنجاه نفری تو خونه کوچیک 

 خودمون سر و ته این عروسی رو هم بیاری. 

 این خواسته ی پسر خودته که نمیخواد پدرش زیر بار قرض بره.حاال بس میکنی یا نه؟ -

با وجود اینکه قانع نشده بود ساکت شد روی برگرداند و در حالیکه زیر لب غرولند میکرد و میگفت:چه دوره زمونه 

 ای شده هیچکی با آدم روراست نیست. 

 از پله های ایوان پایین رفت. 

دق چرخید وبه روی چهره افسرده و گرفته پسرش متوقف ماند و از ترس اینکه مبادا سخنان اقدس او را نگاه صا

 دچار تردید کند گفت:مرده و قولش یادت نره چه فولی دادی مبادا حرفهای خانباجی تو رو دچار تردید کنه. 

چکس روبرو بسته بود و در پشت آن هیمستانه در اتاق طبقه باال صورتش را به روی شیشه چسباند و گریست.پنجره 

انتظارش را نمیکشید.کبوترها درست مانند او در جستجوی نگاه مهربانی بودند که به رویشان خیره میشد و دست 

 نوازشی که به روی بالهایشان کشیده میشد. 

 فصل سوم 

عشق خود را در گلوی فریاد  چرا در میان اینهمه جوانان شهر جمیله برمک را میخواست و برای چه او میبایستی

 عاطفه ها خفه کند. 

 غذای مادرش بیمزه و بی نمک بود و معلوم میشد با بی حوصلگی و از سر سیری پخته شده است. 

اقدس و صادق طبق عادت با دست مشغول غذا خوردن بودند و برمک و خواهرهایش قاشق را با بی میلی درون 

 را به دهانشان نزدیک میساختند. بشقاب حرکت میکردند و با تانی آن 

هنوز سفره به روی زمین پهن بود که صدای در برخاست.اقدس چادر به سر افکند و صادق برای گشودن آن 

رفت.بالفاصله صدای سید جمال به گوش رسید که میگفت:سالم منو ببخشین بی موقع مزاحم شدم مث اینکه داشتین 

 ناهار میخوردین. 

 مایین تو سفره هنوز پهن است و غذا هم به اندازه کافی داریم. اختیار دارین بفر-

 نوش جونتون من ناهار خورده ام. -
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 پس بفرمایین بنشینین االن دخترها سفره رو جمع میکنن.-

سید جمال به پشتی تکیه داد و نشست و در حالیکه تسبیح را میگرداند گفت:صفورا دلش گرفته اون آرزو داره که 

دخترش مفصل باشه.هر کی رو که دوست داره دعوت کنه.شما که میدونین ما همین یه دخترو داریم جشن عروسی 

نمیخوام خرج این مهمونی به شما تحمیل بشه.اگه اجازه بدین خودم هزینه شو به عهده میگیرم خونه ما بزرگتره 

ه خصوص که ما همین یکی دو همونجا جشن میگیریم و بچه ها رو دست به دست میدیم.بعد می آن سر زندگیشون ب

روزه قراره جهاز جمیله رو بیاریم طبقه ی باالی خونه شما بچینیم.نمیدونین صفورا چه ذوق و شوقی داره.اون این 

 جهاز رو از روزی که این دختر متولد شده خورده خورده با هزار امید و آرزو واسش فراهم کرده. 

ش شکست و سکوت اختیار کرد.اقدس با تعجب به چشمان ریز و ابی نتوانست جمله اش را تمام کند صدا در گلوی

 رنگ او که اشک آن را پر تالطم ساخته بود خیره شد و پرسید:واسه چی گریه میکنین؟شادی که گریه نداره! 

چرا نمیتوانست احساساتش را کنترل کند؟چرا با همه خویشتن داری گاه اختیار از کف میداد و سیل اشک را سرازیر 

 میساخت؟ 

به زور لبخندی به لب آورد و گفت:غم دوری از جمیله احساساتی ام کرده و از فکر جدایی از او دلم میگیره و بی 

اختیار میشم.البد میدونین که ما چهار تا بچه داشتیم که از میون اونا فقط جمیله بزرگ شد و بقیه شون تو همون 

به این دختر بنده خدا میدونه چطوری میتونه دوری شو تحمل  بچگی عمرشونو دادن به شما.صفورا جون و نفسش

 کنه. 

صادق که دلیل آه و ناله او را میدانست برای تسالیش گفت:مث اینکه ما تو یه محل زندگی میکنیم.آ سیدجمال دوری 

 به اون معنی که شما میگین مفهومی نداره و هر روز میتونین دخترتونو ببینین. 

 یه دلگرمیه.باالخره اجازه میدین جشن عروسی تو خونه ما باشه و خرجشو خودم تقبل کنم.  این خودش واسه ما-

 اختیار دارین مگه چقدر توفیر میکنه که بخوام بندازم گردن شما.همونجا باشه ولی خرجش با من. -

من دلم شون کنین. شما هر گلی میخواین به سر بچه ها بزنین و پولی رو که واسه جشن کنار گذاشتین خرج زندگی-

 میخواد واسه دخترم خیلی ریخت و پاش کنم و نذارم نه خودش آرزو به دل بمونه و نه من و مادرش. 

 دوباره صدایش خفه و گرفته شد و دوباره دیدگانش پر آب.

 اقدس با خود اندیشید چطور ممکن است یک مرد انقدر احساساتی باشد که از فکر عروسی دخترش و جدایی از او

 گریه کند. 

صادق سر تسلیم فرود آمد و گفت:باشه آ سید جمال جشن را منزل شما میگیریم و خرجش پای خودتون.عوضش 

 منم پولی رو که میخواستم خرج عروسی شون کنم میدم بچه ها برن مسافرت خوش بگذرونند. 

ه رو همه جای دنیا بگردونه و دوباره احساساتی شد و دوباره صدایش خفه و گرفته:دلم میخواد برمک جان جمیل

نذاره حسرتی به دلش باقی بمونه.این دختر به غیر از همین اطراف خونه خودتون تو زرگنده هیچ جای دیگه رو 

ندیده حتی تا شهر تهرون هم نرفته.ببرش قم زیارت حضرت معصومه ببرش مشهد و هر جای دیگه که هوش 

 دیدنشو داره ازش دریغ نکن. 

ت خدا به داد برسه عجب دختر لوس و ننری گیر پسرم اومده.صبح تا شب باید نازشو بکشه.قربون اقدس در دل گف

 صدقه اش بره و بعد هر چی پول داره خرج سیر و سفر این دختر ندید بدید بکنه. 
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سپس با صدای بلند سر به اعتراض برداشت و خطاب به همسرش گفت:نه اینطوری نمیشه من نصف بیشتر مهمونامو 

 عوت کردم. د

خب چه عیبی داره دوباره دعوتشون کن.اینکه کار زیاد سختی نیس.بهشون بگو به جای خونه ما تشریف بیارن -

منزل آسید جمال.هیچ کاری نیس که نشدنی باشه فقط نباید زیاد سخت بگیری.اصلش اینه که این دو تا بچه 

 خوشبخت بشن چه اینجا باشه چه اونجا. 

 و گفت:بهتره بیشتر از این مزاحم نشم.  سیدجمال از برخاست

 کجا؟شما که تازه تشریف آوردین و هنوز دهنتونو شیرین نکردین. -

نه صادق خان ممنون.همین چای که خوردم کافیه.اگه خریدی چیزی مونده بچه ها میرن بازار انجام میدن.فقط -

 خنچه عقدو خودتون سفارش بدین. 

بگم که به جای خونه ما بیارن همونجا خونه شما.گل و شیرینی رو هم خودم میخرم سفارش دادیم فقط باید بهشون -

 می آرم. 

واه چه حرفا به قول معروف زیره به کرمون میفرستی وقتی من خودم شیرینی پزی دارم چه دلیلی داره از جای -

ی ل رو از گلفروشدیگه شیرینی و کیک عروسی دخترم خریداری بشه.نترس باهات گرون حساب نمیکنم فقط گ

 خودت بیارین.قبول دارم فعال خداحافظ 

 به امون خدا خیر پیش. -

 برمک جان امروز بعدازظهر جمیله منتظر توس که با هم برین خرید کنین اگه خواستی خواهرهاتم همرات بیار. -

ما کان داد و گفت:چشم حتبرمک که در تمام این مدت سکوت اختیار کرده و در اندیشه بود سر را به عالمت تایید ت

 خدمت میرسم. 

اقدس فقط آنقدر تامل کرد که در پشت سر او بسته شود و سپس رو به پسرش کرد و فریاد زنان گفت:دست تو و 

بابات درد نکنه با این عروس آوردنتون.از این دختر لوس و ننر تر تو دنیا پیدا نمیشد که نصیب تو بشه.ببرش دور 

رزویی تو دلش باشه که تو برآورده نکنی.ببرش زیارت حرف حضرت معصومه اصال بذارش رو دنیا بگردون.مبادا آ

سرت حلوا حلواش کن.همه جور زن گرفتن دیده بودیم به غیر از اینجوری.مرد گنده اسم دخترش که میاد اشک به 

ز حاال بگم هر کی تو چشم می آره.اونوقت میگن زنها نازک نارنجی هستن.معلوم نیس این دیگه چه جور جونوریه.ا

 این خونه قراره ناز جمیله رو بکشه من نمیکشم.

 کسی از تو نخواست نازشو بکشی. -

صادق تشرزنان خطاب به او گفت:خیلی خب بس کن اقدس باز که تو دور برداشتی حاال وقت این حرفا نیس وقت 

بلند شو اون طالهایی رو که واسه عروس  تنگه.تا چشم بهم بزنی هفته تموم میشه و اون هفته هم که سرمون شلوغه

 خودت کنار گذاشته بودی بیار ببینم چی میخوای زیر لفظی به عروست بدی. 

 لحن کالمش اکراه آمیز بود:من چیزی ندارم بهش بدم. 

 چطور ممکنه نداشته باشی!پس اون طالهایی که نمی انداختی گردنت و میگفتی مال عروس منه چی شد؟ -

سرجاشه ولی اونارو واسه مستانه کنار گذاشته بودم نه جمیله.اگه اون عروسم شده بود با جون و دل  چیزی نشده-

 بهش میدادم قربون صدقه اش هم میرفتم اما به این یکی که به دلم نمینشینه حاضر نیستم چیزی بدم. 
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ق با مادرش بود آن طالها مال نام مستانه از زبان اقدس بیرون آمد ارتعاش آن تارهای احساس برمک را لرزاند.ح

 مستانه بود نه جمیله و او هم نمیخواست چیزی را که متعلق به دختر مورد عالقه اش است به کس دیگری هدیه کند. 

 پاسخی که داد اقدس را متعجب ساخت 

رار خب عیب نداره آقاجون حق دارد طال مال خودش است وقتی نمیخواهد آنها را به عروسش بدهد بیخود اص-

 نکنید.امروز عصر با جمیله میروم زرگری و به سلیقه خودش یک چیزی برایش میخرم. 

باید چیزی بخری که لیاقت اونو داشته باشه.با این خرجی که آسید جمال میکنه ما هم ناچاریم سرکیسه رو شل -

 کنیم. 

 داری.باید فکر اونا هم باشی تا اقدس چینی به پیشانی افکند و گفت:زیادی ریخت و پاش نکن.تو دو تا دختر هم

 چشم بهم بزنی بختشون باز میشه و هنوز جهازشون حاضر نیس. 

 به وقتی حاضر میشه حاال این یکی رو درست کن تا نوبت اون دو تا بشه. -

 فصل چهارم 

 داد. شان میصادق در چهره پسرش غم دید غمی که نارضیتی اش را از وصلتی که نه عشقی در آن بود و نه عاقبتی ن

چه آرزوهایی که برای داماد کردن او داشت درست مانند آرزوهای سید جمال برای عروسی یگانه دخترش امیدهای 

 آن مرد به خاک مالیده میشد و امیدهای صادق درست مانند آبی که به روی خاک بریزند آلوده به گل و الی. 

زد و شادی را چون مگس مزاحمی از دور و بر خود راند وارد آن روز که سید جمال با چهره ای که غم را فریاد می

گلفروشی اش شد از دیدن آن مرد همیشه خندان احساس کرد که باید درد و رنج عظیمی به چهره اش شیار زده 

 باشد. 

 آن دو از سالها پیش در این محل میزیستند و محل کسبشان روبروی هم بود. 

باغ آورده بود در گلدانها جا میداد و صادق با قیچی باغبانی به جان ساقه گلها  برمک داشت گلهایی را که تازه از

افتاده و مشغول کوتاه کردن آنها بود.به دیدن چهره آشفته و پریشان شیرینی پز همسایه دست از کار کشید و با 

 نگرانی پرسید:چی شده آ سید جمال چرا پریشونی؟ 

 رفته و پر اندوه بود:اومدم چند شاخه گل سرخ بخرم و به دیدن دخترم برم. معلوم نبود چرا آه میکشید و صدایش گ

 به دیدن دخترتون؟مگه اون کجاس؟-

تو بیمارستان بستریه.مدتی بود که تب میکرد بی حس و بی رمق شده بود رنگ به چهره نداشت و از درد فریاد -

اشیم.هر کدوم یه طبابتی میکردن اخرش بعد از شور و میزد.دکتری تو این راسته نبود که جمیله رو پیش اون نبرده ب

 مشورت گفتن اینطوری نمیشه باید تو مریضخونه بخوابه و ازش خون بگیرن مداوا بشه. 

 چرا مگه مرضش چی بود؟ -

چی بگم صادق خان اسم این مرض اونقدر بده که حتی از به زبون اوردش وحشت دارم مرضیه که هر کی گرفتارش -

الم به در نبرده آخه چرا این دختر معصوم بی گناه که هنوز خیر از جوونی و زندگی اش ندیده باید شده جون س

 چنین سرنوشتی داشته باشه. 

دست برمک لرزید و تیغ گل سر انگشتش را خون اندات.نگاه حیرت زده پدر و پسر به دهان آسیدجمال دوخته شد 

 منظورتان اینه که مرضش ناعالجه؟  و صادق با لحنی سرشار از ناباوری پرسید:یعنی
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سیدجمال به گریه افتاد.مردی که در آن محل به خوش صحبتی و بذله گویی معروف بود در آن لحظه موجود قابل 

 ترحمی بنظر میرسید که اشکهایش دل آنها را ریش میکرد. 

چینی و گول زدن ما رو  دکتر یاوری که تو فرنگ درس خونده حرفشو بی رودربایستی میزنه و حوصله مقدمه-

نداره.اون خیلی راحت به من گفت که بعید میدونه جمیله پنج شش ماه بیشتر عمر نمیکنه.شما جای من بودین چی 

کار میکردین؟دارم دیوونه میشم.این درد فقط رو دل منه.هر چی فکر میکنم نمیتونم اونو رو دل صفورا بذارم چون 

خرش چی؟باالخره دیر یا زود میفهمه چی به سر بچه اش اومده.گرچه تا اون میدونم که طاقت تحملشو نداره ولی آ

 موقع خدا بزرگه.بذار بازم چند ماهی با رویای عروس شدن اون و نوه دار شدن خودش خوش باشه. 

سپس رو به برمک کرد و ادامه داد:هیچ میدونی برمک جون وقتی این دختر تب میکنه و هذیون میگه چه اسمی ورد 

 نشه؟جیگرم براش آتیش میگیره اون تو رو میخواد و غیر از اسم تو هیچ نامی به زبونش نمی آد. زبو

برمک به دسته گل سرخی که داشت برای او درست میکرد ربان زد و این بار خار گل سرخ در قلبش فرو رفت و با 

 تعجب پرسید:اسم من! چرا؟

از فکر اینکه تو دختر دیگه ای را دوست داشته باشی شب و روز چون مادرش میگه اون خیلی وقته تو رو میخواد و -

 نداره. 

 اتفاقا از شما چه پنهان که من دختر دیگری را دوست دارم. 

 میدونم پسرم نه تنها من بلکه تو این محل همه میدونن که تو خاطرخواه دختر حسینقلی خان هستی. -

ا اصال حرفش را میزد.آشکار ساختن عشق دختری که به زودی با خود اندیشید خوب اگر این را میدانست پس چر

خواهد مرد چه ثمری برای او دارد.وقتی که جمیله سالم بود برمک توجهی به وی نداشت پس حاال که دارد میمیرد 

 چه لزومی به بیان آن است. 

مرد از او چه میخواست و  اشکلی که در عین بی صدایی پر از صدای درد بود و نگاهی پر از التماس و خواهش این

 چرا اینطور نگاهش میکرد؟و حتی یک لحظه هم چشم از او برنمیداشت. 

 دسته گل آماده بود میتوانست آن را بردارد و برود دستش را جلو برد و گفت:اینهم گل شما بفرمایید. 

 آن را گرفت و گفت:دستت درد نکنه چقدر تقدیم کنم؟ 

 آن را از طرف ما به جمیله خانم بدهید.خدا شفایش بدهد.  حرفش را نزنید قابلی ندارد-

 اگه بهش بگم اونو تو فرستادی امیدوار میشه و فکرایی میکنه که عاقبتش ناامیدیه.-

برای اینکه مبادا فکر خامی به سر آن مرد بزند گفت:ما با هم نان و نمک خوردیم آسید جمال پیشکش چند شاخه 

 ظیفه ماست.از قول من به او سالم برسانید. گل برای دختر بیمار شما و

دستتون درد نکنه دعا کنید بلکه معجزه بشه و شفا بیابه در ضمن این موضوع بین خودمون باشه چون اگه به گوش -

 صفورا برسه که چه سرنوشتی در انتظار جمیله اس خدا میدونه چی به روزش میاد. 

خود شریک شده بود به دنبال ساعت خوشی میگشت که پدر و از روزی که برمک در نصف سود گلفروشی پدر 

مادرش را به خواستگاری مستانه بفرستد تا زودتر سرانجام بگیرد.رویاهایش صف بسته بودند تا آرزوهایش را در 

 میان گیرند. 

رد بی وصادق مرد رقیق القلبی بود که نمیتوانست نسبت به سرنوشت دختر جوانی که ریشه عمرش را موریانه میخ

تفاوت باشد.او که دو دختر داشت خدا میداند اگر یک خار فقط یک خار به پای یکی از آنها فرو میرفت چه 
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میکرد.اقدس شبها در کنار بستر فرزندانش مینشست و نفسهایشان را میشمرد و تا مطمئن نمیشد سالم هستند 

 خوابش نمیبرد. 

ا داشتند چطور میتوانستند شاهد چکیدن قطره قطره خونابه های پس حاال سید جمال و صفورا که همین یک فرزند ر

 زندگی و به انتها رسیدنش باشند. 

گلهای تازه شکفته گلزارش نه عطر و بویی داشتند و نه رنگ و رویی گل مریم بی بو بود و گل سرخ بی رنگ.دلش 

 پیش دل سید جمال بود و چون دل او گرفته و پر درد. 

دن آن مرد قصد داشت تکلیف دل شیدای خود را روشن کند و از عشق و احساسش با پدر سخن برمک که قبل از آم

بگوید موقع را مناسب ابراز آن نیافت.موقعی که برای آب دادن گلدانهای سبز جلوی مغازه از در بیرون رفت 

 شیرینی پزی را بسته یافت و به پدر گفت:آسید جمال امروز دکان را زود بسته. 

ومه اگه منم جای اون بودم حوصله ی کاسبی نداشتم.خدا به دادشون برسه چطوری میتونن این مصیبت رو خب معل-

 تحمل کنن. 

فردای آن روز وقتی با پدرش در گلفروشی تنها شد تصمیم گرفت تا قبل از اینکه باز هم مانعی برای ابراز خواسته ی 

ن بیاورد و گفت:دختر حسینقلی خان خیلی به دل خانباجی قلبی اش بوجود بیاید آنچه را که در دل داشت به زبا

 نشسته. 

 صادق به طعنه پرسید:به دل خانباجی یا به دل تو! 

 به جای جواب پرسید:

 به دل شما چی؟تو این ده سالی که با هم رفت و آمد داریم ندیدم حرکت جلفی از او سر بزند. -

 حاال وقت این حرفا نیست پسر. -

 ن؟! فکر میکردم اگر حرفش را بزنم شما هم نظر مرا خواهید داشت. چرا آقاجا-

 آره ولی االن حوصله شو ندارم. -

 چی شده چرا بی حوصله اید؟ -

 علتشو خودت میدونی وقتی دختر رفیق چند ساله ام داره میمیره نمیتونم به عروسی پسرم فکر کنم. -

 یکی میمیرد و یکی متولد میشود.  دایره زندگی پر از نقطه است و در هر نقطه آن-

فقط همین!یعنی احساس تو در مورد ناخوشی این دختر فقط اثر یه نقطه به روی اون دایره س؟اونم دختری که ورد -

 زبونش اسم توس؟ 

 من از او نخواستم که ورد زبانش اسم من باشد البته من در مورد مرضی که به جانش افتاده نمیتوانم بی تفاوت باشم-

 ولی وقتی کاری از دستم برنمی آید دلیلی ندارد که به فکر زندگی خودم نباشم. 

 تو واسه اینکه به فکر زندگی خودت باشی خیلی فرصت داری اما اون چی؟اون دیگه فرصتی نداره. -

 هر کس یک قسمتی دارد آقاجون. -

 با همین یه جمله که نمیتونی نه به خودت آرامش بدی و نه به من. -

 برمک احساس کرد که وقت مجادله نیست روی برگرداند و خود را با آب دادن به گلها سرگرم ساخت. 

یکی دو روز کرکره قنادی روبرو باال کشیده نشد.با وجود اینکه صادق نگران حال جمیله بود به توصیه سید جمال 

 سر خود پنهان ساخت. اقدس برای عیادت از مریض به بیمارستان نفرستاد و ناخوشی اش را از هم
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سه روز بعد نزدیک ظهر بود که سایه سید جمال از دور پیدا شد که داشت به طرف گلفروشی می آمد.برمک به 

 دیدن او با خود گفت وای حاالست که دوباره آه و ناله های این مرد به روی زخم دل آقاجان نمک بپاشد. 

تگیره آن را نمیافت.جسم و روحش با فاصله زیادی از هم سیدجمال آنقدر پریشان بود که برای گشودن در دس

حرکت میکردند روحش به سوی بیمارستانی که دخترش در آنجا بستری بود میرفت و جسمش در جلوی آن مغازه 

 بدنبال دستگیره در میگشت. 

ید.انگار آن معلوم نبود برای چه آمده.قصد خرید گل را نداشت.گیج و پریشان نگاهش بی هدف در اطراف میچرخ

 دو را در آنجا نمیدید و نمیدانست در کجاست و بدنبال چه میگردد. 

نه خودش سالم کرد و نه صدای سالم برمک را شنید به وسط گلفروشی که رسید ایستاد و ناگهان با صدای بلند 

ن و تازگی ایشروع به گریستن کرد و گفت:گل به چه دردش میخوره وقتی گل وجود خودش داره پژمرده میشه تر 

 گلها بیشتر آزارش میده. 

مگر میشد در ظرف چند روز اینقدر آب شد و تحلیل رفت.صادق به کنارش رسید دست به روی شانه اش نهاد و همه 

ی احساسش با صدایش لرزید و گفت:آروم باش آسیدجمال هر کس نصیب و قسمتی داره خدا رو چی دیدی شاید 

 طور که اونا میگن العالج نیست. دکترا اشتباه میکنن و مرضش اون

خدا کنه صادق خان خدا کنه همونطور باشه که شما میگین ولی گمون نکنم.دیروز بعدازظهر آوردیمش خونه هر -

روز که میگذره یه مو از سر زندگی اش میریزد و یه برگ از شاخه عمرش کم میشه.تا وقتی که سر زندگی اش بی 

شه نمیخوام به مادرش چیزی بگم داشت یادم میرفت واسه چی به اینجا مو و درخت عمرش بی شاخ و برگ ب

اومدم.این دختر ناامیده نه بخاطر اینکه داره میمیره بلکه بخاطر اینکه گمون میکنه جوونی که اون دوست داره 

وفته رکاعتنایی بهش نداره و به دختر دیگه ای دلبسته.اون دلش پر از آرزوست آرزوهایی که با ترکه ناامیدی س

 شده.میخوام التماست کنم برمک التماست کنم به داد دخترم برسی و نذاری ناامید از دنیا بره. 

برمک خیره نگاهش کرد.از حرفهایش سر در نمی آورد.مگر از دست او چه کاری برای شفای این دختر برمی 

 آمد.برای شفای کسی که پزشکان از مداوایش عاجز بودند.

از روی پاهای پسر خود بلند کرد و گفت:این کار را نکن از برمک چی میخوای به من بگو هر صادق سید جمال را 

 کاری از دستم بر بیاد برات میکنم پس دوست و رفیق چه موقع به درد آدم میخوره. 

میدونم پسرت خاطرخواه یه دختر دیگه اس میدونم هزار آرزو به داره آرزوهای برمک برای به ثمر رسیدن به -

ندازه کافی فرصت دارد ولی آرزوهای جمیله گنجایش روزهای انگشت شمار عمرشو نداران.اگه این پسر فقط چند ا

از عمر خودشون به دختر من ارزونی بده و نذاره ناامید از دنیا بره مرهمی رو زخم دل من و مادرش میذاره و جمیله 

 ه. رو هم به آرزوش میرسونه.فقط چند ماه برمک جان فقط چند ما

برمک نمیتوانست آنچه را که او میگفت در ذهن خود تجزیه و تحلیل نماید و مفهوم جمالتش را درک کند.آن 

کلمات سنگین و غیرقابل هضم بودند.آخر چطور میتوانست چند ماه از عمر خود را به آن دختر ببخشد؟مگر عمر 

ست آن مرد از پسرش چه میخواهد از پسری بخشیدنی است!صادق مفهوم این جمالت را درک میکرد و بخوبی میدان

که همین یکی دو روز پیش با زبان بی زبانی از وی میخواست به خواستگاری دختر مورد عالقه اش برود.این کار 

عملی نبود نه نمیتوانست از برمک انتظار این فداکاری را داشته باشد.او هم جوان بود و هم دلی پر از آرزو داشت 

 آن نزدیک باشد.  آرزوهایی که تحقق
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 سید جمال آرام نمیگرفت التماس و خواهشهایش با اشک و زاری همراه بود. 

هر چی بخوای به تو میدم.مغازه ام رو به اسمت میکنم بدون جمیله مال و ثروت به چه دردم میخوره فقط اونو ناامید -

 نکن. 

گه از اون جوونمردی میخوای با حرص و طمع این چه حرفیه که میزنین برمک چشمداشتی به ثروت شما نداره.ا-

 خرابش نکن. 

 برمک با تعجب پرسید:مگر من باید چه کار کنم آقاجان؟اصال نمیدانم آسیدجمال از من چه میخواهد؟ 

 منظور او اینه که تو جمیله رو بگیری. -

سی کند که چه بشود!چرا چه حرف عجیبی!از دختری که دوست داشت چشم بپوشد و با دختری که دارد میمیرد عرو

پدرش اعتراض نمیکرد و بنظر میرسید که با این خواسته مخالفتی ندارد.دوباره صدای آسیدجمال را شنید که 

میگفت:وقتی جمیله به خونه رسید اولین حرفی که زد این بود که چه موقع به قنادی میری منهم میخوام باهات 

تراحت داری.سرشو با موهای فرفری اش تکون داد و گفت عیبی نداره بیام.بهش گفتم تو هنوز ضعیفی و نیاز به اس

دلم میخواد بیام بیرون هوا بخورم.و بعد از یک مکث کوتاه پرسید برمک هنوز تو گلفروشی باباش کار میکنه یا 

 نه؟اونموقع بود که فهمیدم چرا با اون حال زار دلش میخواست بیاد اینجا.موهای خوش عطرشو بوسیدم و گفتم

راست بگو تو از برمک خوشت میاد؟خدا میدونه چه سوزی تو آهش بود جوابش دلمو آتیش زد چه فایده داره بگم 

آره.چون اون دلش یه جای دیگه گروست.به چشمهایش نگاه کردم پر از اشک شده بود.من هیچوقت طاقت اشک 

وی لبای این دختر بیاری.باهاش عروسی چشم جمیله رو ندارم.به دادم برس برمک فقط تو میدونی دوباره خنده به ر

 کن خواهش میکنم روی منو زمین ننداز.آخه کدوم پدره که به یه مرد التماس کنه و بگه بیا دختر منو بگیر. 

با لحن قاطعی گفت:نه این امکان ندارد شما خودتان میدانید که من مستانه را دوست دارم و همین روزها قرار است 

 یم. به خواستگاری اش برو

سید جمال با حسرت سرتکان داد و گفت:هم من میدونم و هم جمیله که تو به دختر حسینقلی خان دلبسته ای و خیال 

عروسی با اونو داری ولی این یه ازدواج موقته فقط چند ماه دل این دخترو شاد کن.من فقط شش ماه از زندگی تو رو 

 بگیری و خوشبخت بشی.فکر میکنی این کار خیلی مشکله؟ میخوام و بعد از اون تو آزادی که دست مستانه رو

مشکل نیست غیرممکن است.به مستانه چه میتوانست بگوید و به قلب وامانده خود که آن روزها سخت در تب و تاب 

بود چه جوابی میداد؟مستانه استداللش را نخواهد پذیرفت و به منطقش خواهد خندید.برمک نمیتوانست با خنجر 

ش را بشکافد و خونابه هیاش را به دختری که دوست ندارد هدیه کند و در انتظار مرگ زنش برای رهایی ترحم عشق

 بنشیند. 

آنچه که از او میخواستند عملی نبود.چطور پدرش که آنقدر آرزوی دامادی اش را داشت میتوانست به این ترتیب 

ن میداد؟دوباره با صدای بلند سر اعتراض پسر خود را به حجله گاه بفرستد.خانباجی چه عکس العملی نشا

 برداشت:نه این امکان ندارد.من قبول نمیکنم آخر چرا من آقاجان چرا؟ 

 به چرا فکر نکن به نیاز فکر کن. -

توقع زیادی است پس نیاز خودم چی؟اگر با جمیله عروسی کنم مستانه از من روی گردان خواهد شد.آنوقت -

ز دست خواهم داد.حتی چه بسا این کار باعث قطع امیدش شود و با مرد دیگری دختری را که دوست میدارم ا

 عروسی کند. 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – شیفتهقلب 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

1 6  

 

 اگه تو رو دوست داشته باشه به پات میشینه. -

وقتی من دلش رو شکستم و زن دیگری را گرفتم چطور ممکن است به پایم بنشنید.مگر میتوانم به او بگویم که این -

من آزاد میشوم و می آیم سراغ تو؟نه آقاجان دیگر حرفش را نزنید.هوای اینجا  دختر مردنی است و بعد از مرگش

 سنگین شده میروم قدم بزنم. 

 فصل پنجم 

صادق میدانست که در آن لحظه حریف برمک نخواهد شد.پسرش حق داشت حق زندگی حق انتخاب و رسیدن به 

یازهایش به خلوت بنشیند و برای انتخاب راه زندگی آرزوهایش را باید به او فرصت میداد تا در کنار احساس با ن

 خود از آنها مدد بخواهد. 

برمک گیج و منگ به خانه بازگشت و بی توجه به مادرش که از بی موقع آمدن او متعجب شده بود به پشت بام رفت 

 اشت از اتاق بیرون نیامد. و از انجا به حیاط همسایه چشم دوخت.اما مستانه که در آن موقع روز انتظار آمدن او را ند

خانه در سکوت فرو رفته بود و نه درختان و برگهایش حرکتی داشتند و نه از ساکنین آن جنب و جوشی مشاهده 

میشد با ناامیدی روی برگرداند و از پله ها پایین آمد و بی اعتنا به خانباجی که میپرسید:چرا اومدی و چرا داری 

 میری؟ 

 از خانه بیرون رفت. 

 چندین بار طول و عرض کوچه را پیمود و از جلوی خانه حسینقلی خان گذشت و دوباره به خانه بازگشت. 

 اقدس با تعجب سراپایش را برانداز کرد و پرسید:امروز چته!چرا نمیری سرکار؟ 

 حوصله اش را ندارم. -

 چرا؟نکنه با آقاجونت حرفت شده؟ -

 حاال شده که من روی حرف آقاجان حرفی بزنم. نه خانباجی چه حرفها میزنی.مگر تا-

 پس چته؟ -

 امروز زیاد سرحال نیستم. -

 نکنه بخاطر اینه که هنوز نرفتیم خواستگاری مستانه. -

 منکه از خدا میخواهم تکلیف من و مستانه روشن شود.تقصیر آقاجان است که مرتب امروز و فردا میکند. -

ر در آنجا ماند تا مستانه با خواهر کوچکش مرضیه برای شستن دست و صورت به دوباره به پشت بام رفت و آنقد

 حیاط آمد. 

چادر به سر نداشت و موهای خرمایی به روی شانه اش پریشان بود.چطور میتوانست دختر دیگری را به جای او 

 ان شد. بنشاند.مستانه مثل همیشه مسیر نگاه برمک را دنبال کرد و لبخندی به روی لبانش نمای

مرضیه برای جلب نظر خواهر خود که حواسش جای دیگری بود هر دو دست را از آب حوض پر کرد و آن را به 

 روی صورت وی پاشید. 

 مستانه با لحنی که هم محبت آمیز بود و هم پر خشم گفت:لوس بیمزه این چه کاری بود کردی؟ 

 خواستم خنک شی. -

 برو تو اتاق من بعدا می آیم. -

 تا تو نیای نمیرم پس چرا دست و صورتتو نمیشوی؟ -
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کاش برمک میتوانست مشکل خود را با مستانه در میان بگذارد شاید آن موقع تصمیم گیری برایش راحت تر 

 میشد.بعید میدانست که این دختر حتی به طور موقت هم شده حاضر بشود او را به جمیله واگذار کند. 

 یا پایین سفره پهنه آقاجونت هم اومده غذا سرد میشه. مادرض صدایش زد و گفت:ب

 در پشت بام را بست و از پله ها پایین آمد در حالیکه سر به زیر داشت زیر لب سالم کرد و بر سر سفره نشست. 

 اقدس تنگ دوغ را وسط سفره نهاد و از صادق پرسید:موافقی آخر این هفته بریم خواستگاری دختر حسینقلی خان؟ 

 برو در هم کشید و گفت:فعال حرفشو نزن. ا

اقدس جا خورد.انتظار این پاسخ را نداشت نگاهش را از چهره پدر و پسر عبور دارد و بنظرش رسید که هیچکدام 

حالت عادی خود را ندارند و سرحال نیستند.با تعجب پرسید:شما دو تا چتونه!هر دوتاتون مث برج زهرمارین یه 

 خبر شده؟ کدومتون به بگید چه 

 چرا فکر میکنی باید خبری شده باشه.بعضی وقتها ممکنه آدم سرحال نباشه. -

 مث اینکه یادت رفته میخواستی واسه پسرت زن بگیری. -

 نه یادم نرفته حاال هم خیال دارم واسش زن بگیرم. -

 پس چه وقت؟ -

 که اینقدر حرف نمیزنن.  یه کم صبر داشته باش زن.بذار ببینم دارم چه کار میکنم.سر سفره-

ساکت شد و به صرف غذا پرداخت.سفره را که جمع کردند صادق متکا را برداشت و گفت:من میرم تو ایوون یه 

 چرتی بزنم. 

 برمک هم برخاست و گفت:پس منهم میروم پشت بام به کبوترها دانه بدهم. 

 تو یا فکر کفترات هستی یا فکر ... -

.برمک نگاه مالمت آمیز خود را متوجه پدر ساخت.چرا او به ناگهان آنقدر عوض شده جمله اش را تمام نکرد

بود.صبح روز بعد هنوز خواب بود که صادق صدایش زد و گفت:بلند شو برمک داره دیر میشه.بیا بریم مغازه رو باز 

 کنیم. 

 . حوصله رفتن به گلفروشی را نداشت.میدانست که سید جمال دست بردار نخواهد بود

 صدای پدر دوباره به گوش رسید:تو اینقدر خوش خواب نبودی پس چرا نمی آی؟ 

 لحاف را روی سر کشید و گفت:شما بروید من بعد می آیم. 

 صبر میکنم تا تو پاشی صبحونه تو بخوری با هم بریم. -

شب گذشته چشمانش  لحاف را کنار زد و برخاست با تانی لباس پوشید و آبی به سر و صورت زد.از بی خوابی

میسوخت.کاش هنوز شاگرد مدرسه بود و دغدغه دیگری به غیر از درس و امتحان نداشت.نه آفتاب زندگی او را ابر 

 باران زایی تیره میساخت و نه بارانهای آن تبدیل به سیلی میشد و ارزوهایش را با خود میبرد. 

دخترش از راه رسیدند.رنگ سبزه صورت جمیله پریده  ساعتی از رفتنشان به مغازه نگذشته بود که سید جمال و

 بنظر میرسید و به سپیدی میزد

 در زیر پوست چهره اش خون گردشی نداشت.نگاه او در ایستگاه زندگی به روی نگاه برمک به مقصد رسیده بود. 

 سید جمال رو به آن دو کرد و گفت:جمیله اومده از شما بخاطر اون دسته گل تشکر بکنه. 

 برمک با خود گفت:چه اشتباهی کردم که آن دسته گل را برایش فرستادم. 
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 سپس ناچار شد پاسخ بدهد:قابلی نداشت. 

جمیله با ناتوانی لبها را با لبخند از هم گشود و گفت:خیلی ممنون که به یادم بودید من عاشق گل و گیاه هستم.اینجا 

ر نان خامه ای هایش دوست داشتم.اما حاال میلی به خوردنشان روح آدم تازه میشه.بچگی ها قنادی بابا رو بخاط

 ندارم. 

 به طعنه گفت:شاید آن هوسهایی را هم که حاال دارید چند سال دیگر نداشته باشید. 

تا منظورتان چه باشد.آن گل سرخها خیلی قشنگ بود و تا وقتی پژمرده نشده بودند نگاه به آنها تحمل بیمارستان -

 ان میساخت. را برایم آس

 صادق با لحن آمرانه ای خطاب به پسرش گفت:یه دست گل سرخ واسه جمیله خانم درست کن. 

چه دلیلی داشت که آن دختر را بی جهت امیدوار کند.وقتی که عشقی نبود تظاهر به آن چه لزومی داشت.یعنی فقط 

ا عشق مستانه در آن جریان نداشته باشد؟با به این دلیل که او به زودی میمیرد برمک باید رگ قلب خود را بزند ت

 تانی و بی میلی بدون اینکه سلیقه ای به خرج بدهد چند شاخه گل سرخ در زرورق پیچید. 

قلب جمیله درون خون زهرآلودی که وجودش را مسموم ساخته بود به شدت میتپید و چهره اش را گلگون میساخت 

ف همیشه نسبت به او بی اعتنا نبود در کالمش مهربانی موج میزد و و به وجودش قدرت حرکت را میداد.برمک برخال

 در نگاهش توجه. 

نگاه جمیله حسرتها را به فریاد می آورد حسرتهایی که اگر برمک به دادش نمیرسید با خود به گور میبرد.پرنده 

 رویاها را از قفس ناامیدی آزاد ساخت تا بال و پر بگشاید و به پرواز در آید. 

 رمک نمیدانست پدرش از او چه میخواست.چه خیالهایی در سر میپرواند و چه هدفی را دنبال میکرد. ب

آسیدجمال با آن چشمهای ریز ابی خود به التماس رنگ میداد تا به همراه نگاه به روی قلب برمک پاشیده شود و آن 

جان او که نه پاهایش قدرت حرکت داشت و نه را به ترحم وادارد.معلوم نبود این مرض به جان جمیله افتاده یا به 

نفسهایش قدرت بیرون آمدن از سینه را.برمک تصمیم به بی اعتنایی گرفت.روی برگرداند تا دیگر نه سیدجمال با 

التماس نگاهش کند نه صادق با خشم و غضب رفتارش را مورد سرزنش قرار بدهد و نه جمیله با تمام وجود عشقی را 

 طلب کند. که نداشت از او 

باالخره صفورا آمد و دخترش را با خود برد.کاش سیدجمال هم میرفت و آنها را به حال خود میگذاشت تا کاسبی 

 شان را بکنند ولی آن مرد خیال رفتن را نداشت. 

 پای قلبش به روی خار آن گلها نشسته بود و بی توجه به خونی که از غرور جریحه دار شده اش میچکید با نگاه و

 کالم التماس میکرد. 

برمک سخنان تکراری آن موجود درمانده را میشنید و با وجود اینکه قلبش را سنگ کرده بود تا آن کلمات او را 

 تحت تاثیر قرار ندهد کم کم داشت تحت تاثیر قرار میگرفت. 

خرید گل به آنجا می آمدند  خدا میداند سید جمال چند ساعت در آن مغازه ماند و چند نفر از مشتریانی را که برای

 فراری داد تا توانست برمک را راضی کند یا به زبان اری پا به روی احساس خود بگذارد. 

 برای او اهمیت نداشت که در آن لحظه آن پسر چه حالی دارد و ناچار به تحمل چه رنجی است. 

 لخ بود و هم شیرین.عشقی که چند صباحیلبخندی که در موقع شنیدن این کلمه به روی لبان سید جمال نشست هم ت

 پس از وصل محکوم به ناکامی بود. 
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 فصل ششم 

عشق جمیله وقتی برمال شد که تب کرد و در بستر بیماری افتاد و هذیانهایش با نام برمک توام شد.آن موقع بود که 

بتی را در دل پاشیده که امیدی به سید جمال و صفورا از راز دل تنها فرزندشان آگاه شدند و دانستند که او بذر مح

 ثمر رسیدن ان نیست. 

قلب و احساس دختر ریزنقش سبزه با نمکی که وجودش در گذرگاه عبور برمک در کوی و برزن نادیده گرفته 

 میشد بهمراه نگاهش در جستجوی نیم نگاه و گوشه چشمی از وی بود. 

جا درس میخواندند میرفت و در یک کوچه باالتر از منزل آنها جمیله به همان مدرسه ای که مستانه و تهمینه در آن 

زندگی میکرد همه ی زنهای محل میدانستند که اقدس خانم مستانه دختر حسینقلی خان را برای پسر خود نشان 

کرده است.جمیله نیز که از ایما و اشاره های آنها در مدرسه آگاه بود امیدی به جلب نظر جوان مورد عالقه ی خود 

 نداشت.همیشه گمان میکرد که رویاهایش تحقق نیافتنی است و آنچه را که میخواهد هرگز به دست نخواهد آورد.

آن روز جمیله جلوی آیینه ایستاده بود و داشت به دقت شانه را از میان موهای مجعد خود عبور میداد که پدرش از 

پاکت میوه در دست دیگرش نفس زنان آنها به راه رسید یک جعبه شیرینی خامه ای در یک دستش بود و چهار 

روی زمین نهاد و لبخند پرمعنایی به لب آورد و گفت:امشب مهمون داریم صفورا.تو دستی به در و دیوار خونه بکش 

 و جمیله دستی به سر و روی خودش. 

 صفورا با تعجب پرسید:چرا ؟مگه چه خبر شده؟نکنه قراره واسه دخترمون خواستگار بیاد. 

 درست حدس زدی اگه گفتی کی قراره بیاد خواستگاری اش؟ -

 من چه میدونم علم غیب که ندارم خودت بگو تو این محل زندگی میکنه یا غریبه است؟ -

جمیله بی توجه و بی هیچ میلی به شنیدن گوش به سخنان پدر داشت چه فرقی میکرد چه کسی قرار است به آنجا 

 در نوک قله کوه ایستاده بود و از همانجا دست به طرفش تکان میداد. بیاید.آن کسی که او میخواست 

اینبار سخنان سیدجمال پر از معنا و پر از رمز و راز بود:تو این محل زندگی میکنه.تو همین محل و یه کوچه پایین تر 

 و مغازه شون درست روبروی شیرینی پزی ماست. 

 اند و زیر لب گفت:برمک! جمیله با دهان گشوده از حیرت به او خیره م

 دخترش را در آغوش گرفت و با صدایی که معلوم نبود از شوق لرزان است یا از غصه گفت:آره دخترم برمک. 

 نه اقاجون باور نمیکنم. -

 چرا باور کن مگه از خودت شک داری. -

 نه اما مدتهاست که میدانم چشم او دنبال مستانه است. -

درسه ای ها می آرن.اگه همونطور باشه که تو میگی و اونو بخواد که نمی اومد خواستگاری این حرفها رو دختر م-

 ات. 

صفورا در تایید گفته ی دختر خود افزود:خیلی عجیبه!من خودم از زبون اقدس شنیدم که میگفت خیال داره بره 

 خواستگاری دختر راضیه. 

 رش نداده. خب این دلیل نمیشه البد برمک تن به خواسته ی ماد-

 ممکنه حق با تو باشه. -
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به جای این حرفها پاشو وسایل پذیرایی رو فراهم کن تنگ غروبه یکی دو ساعت دیگه پیداشون میشه.تو هم برو به -

 خودت برس جمیله. 

 جمیله روی پای خود بند نمیشد ضعف و ناتوانی از وجودش رخت بر بسته بود به جای راه رفتن پرواز میکرد موقعی

که داشت لباس عوض میکرد صفورا داخل اتاق شد و گفت:بیا بگیر یه کمی از این سرخاب به لپات بمال مریضی 

 رنگ پریده ات کرده.این سرمه رو هم بکش به چشمت. 

با ناشیگری مشغول آرایش صورت شد.صفورا سرخاب را از او گرفت و گفت:اینطوری نه بده من خودم سر و 

 وری باید مالید که معلوم نشه. صورتتو درست کنم.یه ط

جمیله چهره خود را به دست مادر سپرد تا آنرا به هر شکلی که میخواهد در بیاورد و سپس با تردید پرسید:یعنی 

 مادر جون تو فکر میکنی واقعا برمک میخواهد با من عروسی کند؟ 

 خوب معلومه پس میخواد چه کار کنه. -

هی شب به روی سپیدی روز پرده ضخیمی کشید.صفورا عود را سوزاند تا خانه معطر لحظه ها به کندی میگذشتند سیا

شود.سفره ترمه را وسط اتاق پذیرایی گسترد و ظرف شیرینی و میوه را به روی آن نهاد.سپس سینی شربت را آماده 

 ساخت تا به موقع از مهمانان خود پذیرایی کند. 

وقی برای این خواستگاری نبود اقدس به محض آگاهی از تصمیم پسرش برخالف خانه آنها در منزل صادق شور و ش

ابتدا گمان میکرد که آنها قصد شوخی با او را دارند اما همینکه اطمنیان یافت موضوع جدی است فریادی کشید و از 

 هوش رفت. 

تش پاشیدند تا به هوش افسر و اعظم از دو طرف مادرشان را گرفتند شانه هایش را مالیدند و چند قطره آب به صور

بیاید ولی اقدس تا چشم میگشود آنچه را که باعث بیهوشی اش شده بود بیاد می آورد دوباره فریاد میکشید چشمها 

 را میبست و سر را به دیوار تکیه میداد. 

ن ت از ایصادق میدانست که اگر در این مورد کوتاه بیاید و با همسرش به نرمی برخورد نمیاد او به این زودی دس

 حرکات برنخواهد داشت. 

به صدایش لحن تحکم داد و گفت:بلند شو زن دیگه بسه.این ادا و اصول چیه که از خودت در می آری پسرت 

میخواد زن بگیره و مختاره هر کی رو که دلش میخواد انتخاب کنه.من و تو فقط باید کمکش کنیم تا بساط عروسیش 

 آبرومند باشه. 

را باز کند و عکس العمل نشان بدهد:اون انتخابشو کرده بود من و تو هم رضایت داده بودیم.پس  ناچار شد چشمها

یهو این دختر سیاه سوخته از کجا سر در آورد و همه رشته هامونو پنبه کرد.نکنه فقط به خاطر اینکه پدر مستانه مال 

ر میگفتی هیچوقت مال دنیا چشم عقلمو کو و منال نداره و دستش تنگه ترسیدین جهاز درستی به دخترش نده.تو که

نمیکنه.پس چطور شد که همه حرفات دروغ از آب در اومد.تو چی برمک؟تو که شب و روز رو پشت بوم داشتی با 

اون دختر بیچاره نظر بازی میکردی پس فقط میخواستی آبروشو بریزی و اونو انگشت نمای در و همسایه کنی؟چرا 

 چیزی بگو.ساکتی و حرفی نمیزنی.یه 

صادق از ترس اینکه مبادا سخنان اقدس برمک را از تصمیمی که گرفته منصرف کند گفت:چیزی نداره بگه.چرا 

 میخوای اونو تو منگنه بذاری. 

 اقدس کوتاه نیامد و گفت:از حاال بگم هر کی میخواد بره خواستگاری بره اما من یکی نمیام. 
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 مگه میشه مجبوری بیا. -

نیستم.من از اول هم از صفورا خوشم نمی اومد.هیچوقت حتی تو خواب هم نمیدیدم که یه روز دخترش نه مجبور -

 عروسم بشه. 

یا نصیب یا قسمت.حرفهایی که تا حاال میزدی همش آرزو و رویا بود.تو که نمیدونستی تو دفتر عمر برمک چه -

بلند شین حاضر بشین که به موقع به اونجا  سرنوشتی واسش رقم زدن.چه بخوای چه نخوای باید تن به قضا بدی

 برسیم. 

اقدس حرکتی برای برخاستن نشان نداد.بی اعتنا به دیوار تکیه داد و زیر لب تکرار کرد:نکنه برمک تو نخواستی 

 دختر یه مسگرو بگیری و رفتی دنبال دختر یه شیرینی فروش. 

.طاقت شماتت و سرزنش را نداشت کوشید تا آرامش از شنیدن این سخنان عرق شرم به روی پیشانی برمک نشست

خود را حفظ کند و از آنچه که در دلش میگذشت اثری در چهره اش نمایان نشود.سر به روی صورت مادر خم کرد 

 و با لحن پر محبتی گفت:بلند شو خانباجی.وقتی من او را میخواهم دیگر چرا تو کارم نیاور. 

زوریه خیلی خب می آم.اما از من نخواه که حتی یک کلمه هم باهاشون حرف با تانی برخاست و گفت:حاال که 

 بزنم.مث یه مجسمه یه گوشه ساکت مینشینم وصدام در نمیاد. 

اقدس نمیتوانست نارضایتی اش را از این وصلت پنهان کند.از وقتی که وارد خانه آنها شد به غیر از سالم حتی یک 

 اینکه به او سپرده باشند ساکت بماند.  کلمه هم بر زبان نیاورد درست مثل

جمیله بدنبال نگاه محبت آمیز برمک میگشت تا شاید از احساس عشق او خوشبختی خود را باور کند ولی برمک سر 

 به زیر داشت و اظهار عقیده ای نمیکرد فقط این سید جمال و صادق بودند که یک بند و بدون مکث سخن میگفتند. 

اگر مرا میخواهد پس چرا نگاهم نمیکند؟اگر تمایلی به این وصلت ندارد پس برای چه به اینجا  جمیله با خود گفت

 آمده؟ 

در میان آنها فقط صادق مهربان بود و با محبت و از ته دل او را دخترم خطاب میکرد.در تمام مدتی که صحبت از 

د د که او شرایطی داشته باشد که آنها نپذیرنشرایط عروسی بود جمیله با نگرانی چشم به دهان پدر داشت و میترسی

و پشیمان شوند و بروند.اما برخالف تصورش سید جمال نه خیال سنگ انداختن داشت و نه خیال تحمیل هزینه 

سنگین به خانواده داماد را.وقتی که همه حرفها زده شد و مهمانان رفتند جمیله احساس سبکی و آرامش را کرد 

 دی و شعف جای آن را گرفت. اضطراب فرو نشست و شا

از همان شب او نامزد برمک بود نامزد مردی که در رویاهایش نام او را مینوشت و با ناامیدی دوباره آن را خط خطی 

 میکرد.

 فصل هفتم 

سید جمال بود و همین یک دختر.جانش را فدای او میکرد.عروسی جمیله آخرین قطرات شادی را می چالند و از 

ن میریخت و بعد از آن دلش تهی از امید و آرزو میشد.شاید لبخندی که در موقع دست به دست دادن سینه بیرو

عروس و داماد به لب می آورد آخرین لبخندی بود که لبانش را از هم میگشود و بعد از آن غم و اندوههای بی شمار 

ست یزد تا دیگر گشوده نشوند.به که میتوانزندگی به ابروانش گره می افکند و به لبانش با سوزن رنج و درد بخیه م

 دردش را بگوید به زنش؟نه او طاقت تحمل این مصیبت را نداشت. 

 جمیله تنها فرزندشان بود و تنها امید زندگی شان امیدی که پر از گره های ناامیدی بود. 
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پا را در یک کفش کرده  جمیله از این تعجب میکرد که چطور پس از بیمار شدن برمک خواستگارش شده و هر دو

که باید هر چه زودتر عقدش کند.در آن لحظه برایش مهم نبود که علت این تغییر رفتار چیست بلکه آنچه که 

 اهمیت داشت این بود که خوشبختی بطور ناباورانه ای راه خود را کج کرده و به در خانه او نزدیک شده است. 

ر چه را که میدید میخرید.در آمد سید جمال از شیرینی پزی آنقدر بود صفورا دست پاچه در تدارک جهیزیه بود و ه

 که به زن خود اجازه این ریخت و پاش را بدهد. 

مستانه تصمیم گرفت از یاد ببرد که چه رویاهایی به سر داشت حق با مادرش بود هر کس بدنبال سرنوشت خود 

ترجیح داده ارزش غصه خوردن و زانوی غم بغل گرفتن  میرفت مردی که به این سادگی یک دختر بدترکیب را به او

 و آه کشیدن را نداشت اما پس چرا آه میکشید و غصه میخورد؟ 

شاید به این خاطر که گمان میکرد نگاه دلسوزانه مادر و خواهر بدنبال اوست و همه حرکاتش را زیر نظر دارند کمی 

آمد و با نگرانی میپرسید:چته مریضی؟وقتی به یک نقطه  که دیر از خواب برمیخاست راضیه خانم باالی سرش می

خیره میشد بازهم آن زن به دست و پا می افتاد و میگفت:غصه نخور عزیزم دنیا که زیر و رو نشده.باید چه کار 

 میکرد که دست از سرش برمیداشتند و راحتش میگذاشتند. 

داوود رفت و شب را هم همانجا ماند.دلش شب عقدکنان برمک راضیه دخترهایش را برداشت و به خانه ی 

نمیخواست از خانه روبرویی صدای ساز و دهل کف زدن و هلهلهه شادی به گوششان برسد مستانه از این همه توجه 

 بیزار بود.هر چه بیشتر به او میرسیدند و دور و برش را میگرفتند شکاف زخم دلش عمیق تر میشد. 

ن بود.صدای دایره دنبک از هر طرف به گوش میرسید جمیله از شدت شادی حیاط خانه ی سیدجمال پر از مهما

ضعف و بیماری را از یاد برده بود و در لباس سفید عروسی با همه ی وجود احساس خوشبختی میکرد.صادق همه ی 

 دگلهای گلخانه اش را به پای عروس بیمارس میریخت و برای شاد کردن او از هیچ کوششی دریغ نداشت.با وجو

اینکه این وصلت به اجبار و از روی ترحم و دلسوزی به پسرش تحمیل شده بود از خدا میخواست که آن دختر شفا 

 یابد و این ازدواج موقت و چند ماهه نباشد و آهنگ مبارکباد آن پیش در آمد نوحه سرایی نشود.

نه ها عبور میداد و آن را از پشت بام منزل برمک در کنار جمیله به مستانه می اندیشید و شیشه دلش را از روی بام خا

 آنها به روی شیشه دل مستانه می افکند تا با یک صدا و یک ضربه بشکنند. 

صبح روز بعد راضیه و دخترهایش تازه به خانه برگشته بودند که اقدس خانم با یک بشقاب شیرینی پیدایش 

کرد او را دید.در فکر کودکانه این پسر چهار ساله آنچه که شد.ابتدا دارا که داشت در حیاط با مرضیه لی لی بازی می

در دل خواهرش میگذشت جایی نداشت و فقط به جعبه شیرینی می اندیشید بازی را رها کرد و به داخل ساختمان 

 رفت تا مژده آمدن وی را به مادرش بدهد و گفت:کجایی خانم جون اقدس خانم واسمون شیرینی آورده. 

 ن این جمله با عجله از جا برخاست و به پسرش گفت:چه خبره ندید بدید برو تو حیاط بازی تو بکن. راضیه به شنید

سپس خطاب به مستانه که داشت اتاق را جارو میکرد گفت:جارو رو بذار پشت در ما کی از این زن شیرینی عروس 

 پسرشو خواستیم که صبح اول صبحی بدو بدو اونو واسمون آورده. 

محض رسیدن شروع به گله کرد:پس چرا نیومدین؟یعنی ما رو داخل آدم ندونستین و روی منو زمین اقدس به 

 انداختین. 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – شیفتهقلب 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

2 3  

 

راضیه در حالیکه برخالف میل قلبی اش داشت به او تعارف میکرد که بنشیند گفت:اختیار دارین این چه حرفیه 

روی عروسمو زمین بندازم و نرم.انشاهلل مبارک مهرانگیز از چند روز پیش ما رو به شام دعوت کرده بود نمیتونستم 

 باشه و خوشبخت بشن. 

ای راضیه خانم چه مبارکی چه خوشبختی ای معلوم نیس این پسرو با چه طلسمی جادو کردن که اصال چشمش -

 بدیهای اون دخترو نمیبینه.خدا میدونه چه وروجکی اس درسته داشت همه ما رو قورت میداد.دختر به این پررویی

نوبره.هر قدم که برمیداشت ننه باباش قربون صدقه اش میرفتند و این شوهر بی عقل منهم اب دهنش راه افتاده بود 

و پابه پای اونا لوسش میکرد و قربون صدقه اش میرفت.از خدا میخواستم تا قبل از اینکه برمک عقدش کنه پرده 

 ببینه ولی هنوز که هنوزه سر عقل نیومده. سیاه نادونی از جلوی چشمش کنار بره و زشتیهاشو به چشم 

اقدس در بدگویی از عروس خود غلو میکرد صفات بدی را که نداشت به او نسبت میداد.هدفش این بود که به یار 

دیرین خود بفهماند که از این وصلت راضی نیست و چشمش هنوز بدنبال مستانه است.راضیه سر تکان داد و 

ه این دختر زن پسرته اصل اینه که اون میخوادش حاال که چشمش دیده و دلش گفت:دیگه کار از کار گذشت

پسندیده باید تن به قضا بدی و باهاش مهربون باشی وگرنه تا بجنبی برمک رو از خونه ات میبره و نمیذاره به اونجا 

 بیای. 

ستم بره اون سیاه سوخته هیچی واه چه غلطها مگه من بچه مو از سر راه آوردم که بذارم به همین سادگی ها از د-

 نداره به غیر از یه زبون چرب و نرم و با همون تونسته برمک و صادق رو از راه به در کنه.

راضیه از آمدن اقدس خانم به آن خانه دلخوش نبود و دلش نمیخواست دیگر این سخنان کنار گوش دخترش تکرار 

 شود. 

ا به روی سینه تنگش میفشرد چشم دوخت.هنوز دلش برای این دختر اقدس به مستانه که کنار پنجره غمهای دل ر

 ضعف میرفت و هنوز آرزو داشت که او عروسش شود.نتوانست میل قلبی خود را به زبان نیاورد. 

 هنوز دلم واسه این دخترت ضعف میره راضیه خانم جون کاش من یه پسر دیگه داشتم و آرزو به دل نمیموندم. -

ایده ای غیر از عذاب دادن مستانه داشت.با لحن سرزنش آمیزی گفت:دختر من دم بخته.همین این حرفها چه ف

روزهاست که بختش باز بشه و بره خونه شوهر.همین دیشب مهرانگیز ده تا خواستگار واسش قطار کرده بود.اگه تا 

یلی پیش از اینا باید این دخترو حاال هر کی می اومد جواب رد بهش میدادیم به احترام شما و صادق خان بود وگرنه خ

 به خونه ی بخت میفرستادیم و میدون رو واسه خواهر کوچکترش خالی میذاشتیم. 

 با شرمندگی گفت:خدا منو بکشه که رو سیاه شدم. 

 دشمنت رو سیاه باشه.منظورم گله نبود دخترم نه بدگله نه نانجیب که ترس از ترشیده شدن داشته باشم. -

 روزها بدگلها سپید بخت تر میشن مگه نمیبینی چی نصیب من شده پس تهمینه کجاس؟  اتفاقا این-

داره تو مطبخ غذای ظهرو بار میکنه.دخترهای من دیگه به مادرشون مجال کار کردن رو نمیدن و همه کارها رو -

 خودشون راس و ریس میکنن. 

 خدا اونارو به شما ببخشه. -

اش سنگین تر راضیه دیگر حوصله گوش دادن به آه و ناله و چرب زبانی های او را هیکل اقدس سنگین بود و سایه 

 نداشت. 
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عرق از سر ور وی مستانه میچکید.راضیه نمیدانست که این عرق در اثر نور آفتابی است که از پنجره به روی صورت 

 وی می تابد یا از حرارت آتشی که دلش را میگداخت چهره اش هم گدازان بود. 

ستانه احساس ضعف کرد.چیزی نمانده بود همانجا کنار پنجره نقش زمین شود که اقدس به این نکته پی برد که م

 دیگر در این خانه به رویش باز نیست و آنها چون گذشته تمایلی به رفت و آمد و گفتگوی با او ندارند. 

 ادی مزاحم شدم بهتره زحمتو کم کنم. به زحمت بدن پرچربی خود را از روی فرش بلند کرد و گفت:مث اینکه زی

هیچکدام تعارفش نکردند که باز هم بماند.راضیه به اجبار برای بدرقه مهمان به دنبالش رفت.مرضیه و دارا که منتظر 

رفتن زن همسایه بودند به محض دیدن او که داشت از در بیرون میرفت در حالیکه همدیگر را هول میدادند تا زودتر 

وارد اتاق شوند به دنبال جعبه شیرینی گشتند که راضیه آن را روی طاقچه نهاده بود و دست آنها به  از آن دیگری

 آنجا نمیرسید. 

مرضیه رو به خواهش که داشت به روی گونه های مرطوب خود دست میکشید کرد و گفت:آبجی جون یه دونه از 

 اون شیرینی ها به من میدی؟ 

رخاست و جعبه را از روی طاقچه برداشت و آن را به طرف آن دو پرتاب کرد و مستانه با خشم و غضب از جا ب

 گفت:بردارید مال شما دیگر نمیخواهم رنگ این جعبه لعنتی را ببینم. 

 در جعبه باز شد و شیرینی ها از درون آن سرازیر شدند و فرش را آلوده به خامه های آن ساختند. 

 خیره شد و پرسید:پس چرا گریه میکنی آبجی؟  مرضیه با تعجب به خواهر گریان خود

 مستانه به خود آمد و رو به تهمینه که تازه وارد اتاق شده بود کرد و گفت:پس تو تا حاال کجا بودی؟ 

خودم را توی مطبخ قایم کرده بودم که ناچار نشوم با این زن دو رو و دروغگو هم صحبت بشوم.همه آنچه را که -

 یچی نشده پشت سر عروسش صفحه گذاشته.چه بهتر که تو زن پسر او نشدی. میگفت شنیدم.هنوز ه

راضیه پس از بدرقه مهمان مزاحم بازگشت و گفت:خدا رو شکر که رفت اینجا چه خبر شده!شیرینی ها به هم حمله 

 کردن یا شما به اونا حمله کردین؟ 

در واقع عقده دلم را سر این بی زبانها که در مستانه با صدای بغض کرده ای پاسخ داد:من به آنها حمله کردم.

شیرینی پزی پدر جمیله پخته شده خالی کردم.آن خواستگارهایی که میگفتی مهرانگیز قطار کرده کجا 

 هستند؟میخواهم شوهر کنم. 

ه شمن و بابات نمیذاریم تو از روی لجبازی تصمیمی بگیری که بعد پشیمون بشی.بذار یه آدم مناسب واست پیدا ب-

 بعد. 

دیگر برایم فرقی نمیکند که چه کسی باشد مهم این است که هر چه زودتر از این خانه بیرون بروم وگرنه دیوانه -

 میشوم. 

مرضیه دور لبش را که خامه ای شده بود پاک کرد و گفت:چرا میخوای از این خونه بری ابجی؟مگه من چی کار 

 رش ریختی؟ کردم که عصبانی شدی و شیرینی ها رو روی ف

 تو تقصیر نداشتی مرضیه جون دل من از جای دیگری پر بود. -

راضیه که چون دخترش دل پری داشت به مرضیه و دارا تشر زد و گفت:زود باشین تا آقاجونتون نیومده شیرینی ها 

 را از روی فرش جمع کنین وگرنه خدا میدونه چی به سرتون می آره. 

 در حالیکه خامه ها را با انگشت میلیسید گفت:منکه نریختم آبجی مستانه ریخت. مرضیه غرولند کنان خم شد و 
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 تهمینه به کمکشان شتافت و گفت:خیلی خب حرف نباشه.منهم کمکتان میکنم. 

مستانه که هنوز ناآرام بود دوباره شروع به فریاد زدن کرد:اگر قرار باشه وقت و بی وقت این زن اینجا پیدایش شود 

 عروسش آه و ناله بکند و به دروغ قربان صدقه من برود میروم خانه داوود و دیگر برنمیگردم.  و از دست

فکر نمیکنم دیگه اینجا پیداش بشه خودش فهمید که ما دیگه حوصله شو نداریم.به جای این حرفها بلند شو برو یه -

 دستمال تر بیار بکش رو فرش که نوچ نشه.لعنت به خودش و شیرینی هاش.

 فصل هشتم 

مستانه طاقت این بی وفایی را نداشت.دیدگانش شبها به روی هم نمی افتادند بلکه سیاهی شب را میشکافتند و بهمراه 

 آرزوهایش که در ظلمت ناکامی در چاله ناامیدی سقوط کرده بودند به سوگ مینشستند. 

 ایی میگشتند. باورهایش انگشت به دهان خیره مانده بودند و بدنبال علت این بی وف

راضیه دست از نفرین کردن برنمیداشت.حسینقلی خان میکوشید تا همسر خود را آرام کند و مانع نشان دادن عکس 

العمل تندی در مقابل همسایه قدیمی شان بشود و میگفت:هیچکس مقصر نیست.هر کی قسمتی داره قسمت برمک 

 یرسه. جمیله س و قسمت مستانه باالخره دیر یا زود از راه م

مستانه در النه زنبور بدنبال شهد عسل زندگی اش میگشت و فریادهای قلبش را که از نیش آن زنبورها در فغان بود 

 ناشنیده میگرفت. 

برمک دلش نمیخواست ناچار باشد روزهای عمر جمیله را برای رهایی بشمارد و در کنار او به مستانه بیندیشد.در 

هم سید جمال گریه میکرد و هم صفورا .اشکی که صفورا میریخت برای دور شدن به موقع دست به دست دادن آنها 

 فاصله یک کوچه بود اما اشک سید جمال برای فراق به فاصله یه عمر از هم. 

 ظشت زندگی اش پر از خون بود پر از خون دل. 

فت:آقاجون چرا گریه میکنید.من جمیله دست به دور گردن پدر آویخت.با محبت گونه های او را غرق بوسه کرد و گ

 فقط یک کوچه از شما دور میشوم؟ 

این کوچه فقط شش ماه حد فاصل میان آن دو بود ولی بعد چی؟آهسته برمک را به گوشه ای کشاند و گفت:شاید 

نه کاین دختر به پرستاری و مراقبت نیاز پیدا بکنه.دکترش گفته این بهبودی موقتی است و بخاطر دوا و درمونه.مم

هر آن وضعش بحرانی بشه مادرت از اون خوشش نمیاد و تحویلش نمیگیره.بهتره اون موقع زنت را برداری بیاری 

خونه ما که صفورا تر و خشکش کنه.قول بده باهاش مهربون باشی و نذاری بفهمه که دوستش نداری.دلم میخواست 

خوشه نمیتونم خودخواه باشم و بخاطر راضی دل روزهای آخر عمرشو پیش خودمون بمونه.ولی وقتی میدونم با تو 

خودم شادی های زندگی شو ازش بگیرم بهش محبت کن برمک بذار گمون کنه که همونطور که اون تو رو دوست 

 داره تو هم دوستش داری. 

 برمک ناچار شد به ابراز احساسات او پاسخ دهد:نگران نباشید.من و آقاجان مواظبش هستیم. 

ه غیر از صادق هیچکس این دختر را دوست نداشت و با خود می اندیشید که اگر خدای ناکرده به جای در آن خانه ب

جمیله یکی از دختران خود او مریض میشد درست مانند سید جمال غرورش را زیر پا می نهاد و برای رساندن وی به 

 آرزوهایش به گدایی محبت از مرد مورد عالقه اش میپرداخت. 

 ساز و دنبک به بدرقه عروس و داماد پرداختند.ساز و نوایمطربان با 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – شیفتهقلب 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

2 6  

 

عشق فقط به گوش جمیله میرسید و گوشهای برمک آنها را نمیشنید.تنها که شدند جمیله با نگاهی که پر از شیفتگی 

بود از همسرش عشق میخواست.عشقی که برمک با کبوتر جلدش آن را به بام خانه مستانه فرستاده بود و 

 آن را نثار او کند.  نمیتوانست

به یاد جمله سید جمال و قولی که به او داده افتاد.این آغاز راه بود راهی که به اجبار پیش روی داشت.وقتی که به آن 

 گردن نهاده چاره ای به غیر از تسلیم نبود. 

 جمیله سر را با ناز به یک سو خم کرد و پرسید:به چه فکر میکنی؟ 

 داشت نمیتوانست بازگو کند به ناچار پاسخ داد:به آینده.  آنچه را که در اندیشه

آینده پشت ابرهاست و دیده نمیشود اما نور چراغ سه فتیله ای که هنوز آن را پایین نکشیده ای اتاق را روشن -

  ؟میکند و من تو را در لباس دامادی پیش رویم میبینم و منتظرم که تور عروسی را از سرم برداری پس چرا معطلی

برمک بخود آمد این دختر زن او بود و نمیتوانست وجودش را نادیده بگیرد و به احساسش به دیده بی اعتنایی 

 بنگرد. 

جمیله چون آتش به جان آرزوهای او افتاده بود و آنها را یکی پس از دیگری نابود میکرد.از مشاهده برق خوشبختی 

ر آن درست مانند شعله شمعی که در موقع به انتها رسیدن در دیدگان او دلش گرفت و به نظرش رسید که نو

 فروزانتر میشود فروزان است. 

االن مستانه کجا بود و بخاطر این بی مهری چه حالی داشت.کاش میتوانست پیغام خود را به گوش او برساند و دلیل 

 این بی وفایی را توضیح بدهد. 

خواسته به پایش زنجیر شده بود از اینکه در کنار همسر خود داشت دلش بهانه رهایی میگرفت.رهایی از بندی که نا

به زن دیگری می اندیشید احساس شرمندگی میکرد.قلب شیفته اش از پیچ و خمهای سرگردانی میگذشت و بدنبال 

 راهی برای عبور و رویارویی با دختر مورد عالقه اش و توضیح خطایی که مرتکب شده است میگشت. 

ه در حیاط خانه خود را به او نشان میداد و نه در کوچه و خیابان آفتابی میشد تا برمک فرصتی برای بازگو اما مستانه ن

 ساختن رازی که علت این نامهربانی بود داشته باشد. 

فرصت از دست میرفت از تصمیم عجوالنه اش احساس پشیمانی میکرد نمیتوانست به قولی که به سید جمال برای 

 ین دختر داده بود وفادار بماند. مهربانی به ا

جمیله با نثار عشق و محبت راه گریز او را میبست و در هر قدمی که میخواست بردارد سد راهش میشد و بی آنکه از 

فرصت کمی که زندگی در اختیارش نهاده آگاه باشد میخواست از هر فرصتی برای درک مفهوم و لذات آن استفاده 

 کند. 

مک آماده رفتن به گلفروشی و کمک به پدرش میشد چین به پیشانی می افکند و میپرسید:کجا به محض اینکه بر

 میخواهی بروی؟ 

سپس با التماس از او میخواست که نرود و بماند.بنظر میرسید از تنها ماندن با اقدس و دخترهایش که نمیتوانستند 

 نفرت خود را از وی پنهان کنند وحشت دارد. 

رنجور همسرش که فقط روزهای اول زندگی مشترکشان شاداب بود مینگریست و دلش به حال برمک به چهره 

 دختری که زندگی فقط چند ماه به او فرصت زیستن داده بود میسوخت و سر تسلیم فرود می آورد و میماند. 
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ا با پسرش ر افدس از آنچه که در سقف باالی سرش میگذشت بی خبر نمیماند و میدانست که جمیله دست و پای

 عشق سمج و مزاحم خود زنجیر کرده است. 

بالخره طاقت نیاورد و زبان به شکوه نزد صادق گشود و گفت:چرا به پسرت نمیگی نباید از حاال خودشو اسیر زنش 

 کنه و خونه نشین بشه.تو که نمیتونی همیشه نون اون دو تا رو بدی. 

اون تازه یه هفته اس عروسی کردن و نباید انتظار داشته باشیم  صادق با خونسردی پاسخ داد:صبر داشته باش زن

زنشو تنها بذاره بیاد به کمک من تازه اون به سید جمال قول داده که این دخترو ببره زیارت حضرت معصومه.مگه 

 یادت رفته؟ 

سرم شده و اون باال نه یادم نرفته و میدونم قول داده دختر لوس و ننرش ببره دور دنیا بگردونه.از وقتی زن پ-

نشسته اصال نمیفهمم چه موقع از اتاقش بیرون میاد میره تو حیاط و چه موقع برمیگرده به اتاقش.انگار نه انگار که من 

 و دخترات هم تو این خونه زندگی میکنیم و احتراممون واجبه. 

کنن و ه باش بذار زندگیشونو بتقصیر خودنه که از اول زندگی نخواستی تحویلش بگیری کاری به کارشون نداشت-

 سعی نکن به پر و پاش بپیچی . 

تا وقتی تو رو تو این خونه داره دیگه چه غمی میتونه داشته باشه.مثل پروانه دورش میگردی و هواشو داری.همچین -

واظب م که از راه میرسی دو پله یکی میری طبقه باال و صدا تو میشنوم که چه جوری قربون صدقه اش میری و میگی

 خودت باش جمیله جون تا حاال شده با این لحن و این محبت با دخترات حرف بزنی با تو هستم شده یا نه؟ 

فقط آه کشید و نتوانست آنچه را که در دلش میگذشت به زبان بیاورد و بگوید ریشه ی عمر دخترای تو نیاز به 

ه سخنان محبت آمیز من و نه ناز و نوازشهای برمک و ابیاری نداره.اما ریشه ی عمر این دختر داره خشک میشه و ن

 سید جمال و زنش میتونه برگهای ریخته شده به روی گذرگاه عمر اونو دوباره به شاخه هاش بند کنه و بچسبونه. 

سکوت او باعث طغیان خشم اقدس شد و اینبار صدا را بلندتر کرد و گفت:معلوم نیس تو این خونه چه خبر 

نسرا بی در و پیکر و بی دروازه اس صفورا عین اینکه موشو آتیش میزنن هر روز ظهر با یه قابلمه شده.عین کاروا

ماهیچه و چند سیخ جیگر کباب شده پیداش میشه.روز اول یه لبخند رو لباش نشوند.درو که روش باز کردم واسه 

گم گردن من زیر بار این زحمت اینکه دل منو به دست بیاره گفت زحمت جمیله افتاده گردن شما.خواستم بهش ب

 میشکنه.

 صادق بعید نمیدانست که زنش این حرف را به صفورا زده باشد.با نگرانی پرسید:نکنه بهش گفته باشی؟! 

نه نگفتم چون راستشو بخوای اصال منتظر جواب نشد و درست مث اینکه میخواد از دستم فرار بکنه با عجله از پله -

 ها باال رفت. 

راحتی کشید و گفت:خدا رو شکر که به تو مجال نداد این حرف رو بزنی.هر چه باشه اون مادرزن  نفسی به

 پسرته.سعی کن احترامشو داشته باشی. 

تو فقط بلدی همین حرفو تکرار کنی سر در نمی آورم وقتی نمیتونستن از دخترشون دور بشن مگه مجبور بودن -

 شوهرش بدن. 

 ی اش عادت میکنن. حاال اولشه کم کم به دور-

 کفشهایش را جفت کرد و ادامه داد:من دیگه باید برم مغازه. 

 سپس رو به دخترهایش کرد و گفت:احترام زن برادرتونو داشته باشین و نذارین خودشو غریب احساس کنه. 
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 افسر و اعظم که هیچوقت از جمیله خوششان نمی آمد جواب پدر را ندادند و ساکت ماندند. 

انه بیرون آمد و سید جمال را دید که دارد به آن سو می آید به احترام مهمان ایستاد و منتظر شد تا به آنجا از خ

 برسد 

چهره اش درست مانند همان روز که به گلفروشی آمده بود تا خبر بیماری دخترش را به آنها بدهد گرفته و رنگ 

 ی را که به روی سینه اش فشار می آورد سبک کند. پریده بنظر میرسید.عروسی جمیله نتوانسته بود بار غم

نیازی نمیدید در مقابل غمخوارش صادق به شادی تظاهر کند.اشکی را که آن روزها همیشه در آستین داشت به روی 

گونه غلتاند و پس از سالم پرسید:حالش چطور است؟چه کنم دلم بی اون آروم نمیگیره و مجبورم مرتب مزاحم شما 

 بشم. 

 ینجا منزل خودتونه هر وقت بیاین قدمتون رو چشم. ا-

سوز آهش دل صادق را بهمراه دل او سوزاند و ناله قلبش بهمراه کالمش به گوش رسید:با وجود اینکه صفورا 

نمیدونه که عمر جمیله چقدر کوتاهه.دور از اون بی صبر و نا آرومه نمیدونم شاید هم احساس کرده و جرات به زبون 

 بیان اونو به من نداره. آوردن و 

برای دلداری او کالمی بخاطر صادق نرسید.سید جمال ادامه داد:جرات نکردم در موقع دست به دست دادن عروس و 

داماد اون مثل قدیمی را به زبون بیارم و به جمیله بگم همونطور که با لباس سفید وارد این خونه میشی باید با کفن 

 سفید از اونجا خارج بشی. 

 فصل نهم 

دو هفته بعد از عروسی تب جمیله باال رفت و در بستر بیماری افتاد.برمک دست و پای خود را گم کرده 

بود.نمیدانست با این دختر مریض چکار کند چطور میتوانست او را در اتاق طبقه باال محبوس نماید و به پرستاری اش 

 د جمال و صفورا بود. بپردازد.تنها کاری که ازدستش برمی آمد خبر کردن سی

 به محض شنیدن این خبر آن دو دستپاچه به خانه ی آنها آمدند و جمیله را با خود بردند. 

برمک از زندان خانه آزاد شد و درست در لحظه ای قدم به کوچه نهاد که مستانه داشت از حمام به خانه 

ارها برای اینکه او را وادار به توقف کند پا به بازمیگشت.چادر چیت گلداری که به سر داشت همان چادری بود که ب

روی آن نهاده بود اما اکنون گرچه هنوز خودش جوان بود ولی دلش جوان نبود دیگر نمیتوانست به خود این اجازه 

 را بدهد که پا به روی آن چادر چیت بگذارد. 

د.هر چه قی که در تعقیبش بود نرسمستانه تند و پرشتاب قدم برمیداشت تا صدای تپش قلبش به گوش جوان مشتا

فکر میکرد نمیتوانست مفهوم این تعقیب را درک کند.مردی که نو عروسش در خانه انتظار او را میکشید پس چطور 

 به خود این اجازه را میداد تا راهش را کج کند و سایه به سایه به دنبالش روان شود.

به روی زمین کشیده میشد گذاشت و گفت:خواهش میکنم مستانه باالخره برمک به او رسید و پا به روی چادرش که 

 خانم یک لحظه صبر کنید باید با شما حرف بزنم. 

 با خشم چادر را از زیر پای او بیرون کشید و گفت:قباحت دارد آقا شما زن دارید از من چه میخواهید؟ 

 مستانه را میخواست. زبان برمک به لکنت افتاد.جواب این سوال آسان نبود.او از مستانه 

 بارها وقتی سر به بالین آنچه را که قصد داشت در اولین فرصت با وی در میان بگذارد با خود تکرار میکرد. 
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من تو را دوست دارم مستانه فقط تو را.این ازدواج مصلحتی بود و به اجبار به من تحمیل شد خواهش میکنم ششماه 

 آن.  به من فرصت بده فقط ششماه و بعد از

بعد از آن چی؟چطور میتوانست پرده از رازی بردارد که میبایست نهفته بماند.آنچه را که در دل داشت نمیتوانست به 

 زبان بیاورد. 

 جام زندگی اش که از خون جگر گلگون شده بود بنظر مستانه گلگون از شراب عشق بود. 

د که میتواند هم همسرش را در کنار داشته باشد و هم این جوان چه خیال میکرد یعنی ممکن است به این فکر باش

 دختری را که جرمش دوست داشتن او بود؟ 

 پس مهرانگیز کجا بود؟مهرانگیز با خواستگارانی که آنطور با آب و تاب از آنها سخن میگفت. 

انباشته از جلوه کوچه خاکی که یک زمان هر سنگ و کلوخ آن زیر پای خاطره ای از خاطراتش لگدمال شده بود و 

های پرشور و نشاط جوانی اش بود اکنون فقط حسرتها را در زیر پای او میلغزاند.به در خانه خودشان رسید و قبل از 

 اینکه آن را بگشاد صدای برمک را شنید که میگفت:باور کنید آنطور که شما فکر میکنید نیست. 

ر دیدگانش شعله ور ساخت و با لحن تندی گفت:چیزی که اینبار به سرعت به عقب برگشت و شراره های خشم را د

 عیان است چه حاجت به بیان است.من از شما توضیح نخواستم پس چرا راحتم نمیگذارید. 

سپس در را به سرعت گشود و داخل شد باز هم برمک فرصت اقرار را از دست داده بود و باز هم رنگ زرد بی 

 مرده شده نمایان میساخت. وفایی به اشتباه رنگ سرخ عشق را پژ

 تهمینه با تعجب سر را از پنجره به بیرون خم کرد و پرسید:چه خبر شده!چرا در را میشکنی! 

 صدای فریادش آمیخته با گریه بود:آخر این لعنتی دست از سرم برنمیدارد. 

 کدام لعنتی؟! -

 همان که هنوز مهر قباله عقدش خشک نشده. -

 ه پررو دیگر چه میخواهد؟ منظورت برمک است؟بچ-

مستانه بقچه حمام را که زیر بغل داشت به گوشه اتاق پرتاب کرد و گفت:بعد از این حتی بخاطر حمام رفتن هم از 

این خانه بیرون نمیروم.معلوم نیست این پسر چه مرگش است زنش را گرفته گوشه خانه نشانده.باز بدنبال من راه 

نطور که شما فکر میکنید نیست.سند بی وفایی او پنجره خانه اش ایستاده و به خیالهای افتاده و مرتب تکرار میکند آ

 خامی که من به سر داشتم میخندد پس دیگر چه میخواهد. 

 میخواستی به برمک فرصت توضیح را بدهی شاید حرفی برای گفتن داشت. -

پر از ترک است ترکهایی که قابل بند  هر حرفی برای گفتن داشت چه ثمری برای من دارد سبد مهر و محبتش-

 زدن نیست. 

راضیه که طاقت رنج دختر خود را نداشت سر به نفرین کردن برداشت و گفت:خیر از جوونی ات نبینی برمک آخه 

 چی از جون این دختر میخوای

ساخت و  مستانه چادر را از سر برداشت و موهای خرمایی رنگش را که هنوز خیس بود به روی شانه پریشان

گفت:نمیدانم خانم جان انگار نه انگار که زن گرفته وقتی از حمام بیرون آمدم و داخل کوچه شدم صدای آشنای 

 پایش را شنیدم که داشت تعقیبم میکرد. 

 که چی بشه؟ -
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 به اصرار میگفت که باید با من حرف بزند. -

ریاد بزنم ای هوار چی از جون دخترممیخوای چرا چه غلطها نکنه میخواد یه کاری بکنه که برم در خونه شون ف-

 دست از سرش بر نمیداری. 

 شانه را به میان گیسوان لخت و مرطوبش لغزاند و گفت:نه خانم جان شما عصبانی نشوید این مشکل من است. 

تو  هیعنی چی این مشکل منه؟مگه تو از ما جدایی وقتی اشک تو چشات جمع میشه جیگرم آتیش میگیره.حیف ک-

 این اتاق آینه نداریم که خودتو

توش تماشا کنی.از حموم که اومدی لپات گل انداخته.صورتت از سفیدی برق میزنه آخه کدوم بی انصافی میتونه اون 

بدترکیب ذغال اخته رو به تو ترجیح بده .داوود از طرف مهرانگیز پیغام آورده بود که امشب مهمون غریبه 

راره بیاین خواستگاری ات.باز میگم خوب چشماتو باز کن نمیخواهم رو لج و لجبازی داریم.میفهمی چی میگم؟ق

خودتو بدبخت کنی.داوود میگفت که این جوون تو قلعه حسن خان یه باغ کوچیک داره و از عایدات اون باغ زندگی 

رج رون تو جاده کمیکنه.وقتی ازش پرسیدم قلعه حسن خان کجاست؟دود از سرم بلند شد.میدونی کجاست؟اونور ته

 نزدیک کاروانسرا سنگی اونجا کجا اینجا کجا نمیذارم اینقدر از ما دور بشی. 

 چاره ای نیست.من باید از شما و این محل دور بشوم. -

 یه کوچه دو چه نه به این اندازه اینقدر دور از اینجا. -

ستگاری شاید اصال قسمت نشه.از شما چه پنهان کی دیده کی پسندیده.حاال تازه میخواهند به قول خودت بیایند خوا-

 این ده درست به همان اندازه که من میخواهم از اینجا دور است. 

بی آنکه مردی را که داشت می آمد تا خود را در سرنوشت او جای بدهد بشناسد او را پذیرفته بود و انتظار آمدنش 

امنی میدانست برای آرام ساختن دل ناآرامش.در کنار را میکشید.قلعه حسنخان را نمیشناخت ولی آنجا را محل 

پنجره نشست و گیسوانش را به دست نور آفتاب سپرد تا زودتر خشک شود تهمینه که بر خالف خواهرش پنجره 

عشق را به روی خود بسته بود تا مبادا نسیم بوی عطر خوش آن را به مشامش برساند و وسوسه اش کند تا دلش را 

و پر از حسابگری بود انباشته از هوای آن سازد روبرویش زانو زد و گفت:وقتی ناچاری با مردی  که خالی از عشق

 عروسی کنی که دوستش نداری الاقل زن کسی شو که بتواند برایت درشکه شخصی و خانه بخرد. 

 آهی کشید و پاسخش را نداد.آرزوهایش به اندازه دلش سوخته بود. 

 فصل دهم 

و از کرده پشیمان شد.چطور به فکرش رسید که مستانه بی وفایی او را با وفا پاسخ خواهد داد و بر  برمک به خود آمد

بی مهری اش مهر محبت خواهد زد.هر بهانه ای که می آورد قابل قبول نبود.چه لزومی داشت که فتیله چراغی شود 

 برای روشن نگهداشتن نور زندگی دختری که محکوم به مرگ است! 

صبح که پا روی چادر مستانه نهاد امیدهایش به همراه پای او از آن کوچه عبور کرد و با بسته شدن در خانه آن روز 

 ی آنها به رویش چون صاعقه برقی زد و خاموش شد. 

 به گلفروشی پناه برد و غصه هایش را به روی شاخه ی گلها نشاند. 

 ده بود عمیق تر میافت. هر لحظه عمق چاهی را که با دست بر سر خوشبختی اش کن

صادق به دیدنش پسرش که بعد از دو هفته غیبت به محل کار برگشته بود لبخندی بر لب آورد و گفت:خوش 

 اومدی.به اندازه کافی استراحت کردی حاال دیگه وقته کاره.جمیله چطوره؟ 
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ر ار شدم به اسیدجمال خبحالش خوب نیست دیشب تا صبح هذیان میگفت خیلی ترسیدم آقاجان امروز صبح ناچ-

 بدهم. 

 پس چرا حاال اونو گذاشتی اومدی اینجا؟ -

 چون اسیدجمال تا با خبر شد آمد و جمیله را با خود برد. -

 پس واسه همینه که اینقدر سگرمه هایت تو همه.تو از اول میدونستی که هر لحظه ممکنه بیماری اش برگرده. -

 بخاطر این ازدواج اجباری از من روی گردان شده.  دلم از این گرفته که که مستانه-

 چطور مگه؟-

 وقتی داشتم به اینجا می آمدم مستانه را دیدم. -

 چین به پیشانی افکند و با لحن تندی گفت:قرار نبود تا وقتی زن داری به فکر این دختر باشی. 

تنایی اش را تحمل کنم.خیلی سعی کردم که به او شما میدانید که من فقط این دختر را دوست دارم و نمیتوانم بی اع-

بفهمانم در مورد من اشتباه میکند ولی او حتی به من فرصت توضیح نداد و تشرزنان گفت قباحت دارد شما زن 

 دارید.و بعد در خانه را بهم زد و ناپدید شد. 

 ناراحت نشو به وقتش من خودم بهش توضیح میدهم. -

 میکنید باز هم منتظرم بماند؟  چه موقع؟ششماه دیگر!فکر-

 آروم باش برو به خانه آسیدجمال یه سر به اون زن مریضت بزن که چشم براه توست. -

 شما فقط به فکر جمیله هستین پس من چی؟ -

صبر داشته باش بادبادک زندگی تو مسیر باد حرکت میکنه و تو نمیدونی اونو از مسیرش برگردونی.اگه بری یه سر -

 بزنی برگردی دنیا زیر و رو نمیشه.االن اونجا بدون تو احساس غریبی میکنه.  به زنت

 شما از کجا میدونین آقاجون؟ -

 وقتی دلش پیش توست اونجا واسش غربته. -

امروز خیال دارم به کار بچسبم و تالفی دو هفته غیبتم را بکنم.بروید منزل استراحت کنید.وقتی مغازه را بستم -

 ه او میزنم.االن حوصله اش را ندارم. میروم سری ب

یادت باشه تا وقتی زن داری فکر کردن به زن دیگه ای حرومه سعی کن چهاردونگ حواست پیش جمیله باشه.تو با -

 این دختر پای سفره عقد نشستی و با اون همان هم پیمان شدی یادت رفته؟ 

با آن اساس و قلب رئوفی که دارید.آخر زندگی در آن  مرا ببخشید آقاجان ولی این آش را شما برایم پختید شما-

خانه با جمیله چه لطفی دارد.خانباجی چشم دیدنش را ندارد.شب و روز راه میرود نفرینش میکند و درست مثل من 

 چشمش بدنبال مستانه است. 

 ن یه شاخه گل بردار و یهبا همه اینها باز هم دلش به تو خوش است.االن وقت این حرفها نیست بلند شو از هر گلدو-

دسته گل قشنگ واسش درست کن برو به دیدنش.حاال که قبول کردی هسته شیرینی باشی در وسط میوه تلخ 

زندگی اش پس کامشو تلخ نکن چطور دلت اومد وقتی اون داره از درد ناله میکنه بری دنبال دختر دیگه ای و بهش 

 التماس کنی به حرفت گوش بده. 

کرده اید که من آن دختر را دوست دارم.روزی که مجبورم کردید جمیله را بگیرم این حرفها را  مگر فراموش-

نمیزدید و میگفتید عیبی ندارد مستانه را دوست داشته باش ولی فقط چند ماه دل جمیله را خوش بکن خب من سعی 
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و از یاد ببرم که چه آرزوهایی میکنم دلش را خوش کنم اما عشق و احساس خودم را که نمیتوانم نادیده بگیرم 

 داشتم.

اون آرزوی دل من و مادرت هم بود و هنوز هم هست.این روزهایی رو که تو آرزو میکنی به سرعت برق بگذره -

سید جمال و صفورا دست به دعا برداشته اند که بتونن یه جوری افسار لحظه ها شو به دست بگیرن و نذارن به 

 ای عمر جمیله بگذره فکر اونا هم باش. حرکتش ادامه بده و از روزه

 من باید به فکر همه باشم به غیر از خودم. -

 واسه اینکه به فکر خودت باشی فرصت داری. -

سپس آبپاش را به دست گرفت و به آبیاری گلدانهای سبزش پرداخت.نگاه صادق از پشت شیشه گلفروشی عبور 

اند و گفت:بازم که قنادی بسته است.بیچاره سید جمال فکر نمیکنم کرد و به در بسته شیرینی پزی روبرو خیره م

 دیگه هیچوقت کاسبی اش رونق بگیره این روزها اصال دل و دماغ کار کردن رو نداره. 

 شما هم مثل اسید جمال خسته شده اید آقاجان بهتر است بروید خانه استراحت کنید. -

راب لحظه ای راحتش نمیگذاشتند.بعدازظهر آن روز صادق زودتر دست و دل برمک به کار نمیرفت.دلشوره و اضط

 به خانه بازگشت و مغازه را به او سپرد. 

جمیله فقط چند ساعت دور از همسرش طاقت آورد.آفتاب که غروب کرد دلش بهانه برمک را گرفت و با تن تب 

ز پدرش خواست که او را به خانه ی دار و دردی که قدرت برخاستن و حرکت را از وی سلب میکرد التماس کنان ا

 خودشان بازگرداند. 

سیدجمال نمیتوانست در مقابل دیدگان گریان دخترش بی تفاوت بماند و دلخوشی روزهای واپسین را که با خون دل 

 و شکست غرور خود برایش فراهم ساخته بود باز پس بگیرد. 

در آنجا به مراقبت از آن دختر بیمار بپردازد و تردیدی  خانه صادق سرد و خالی از محبت بود و صفورا نمیتوانست

 نداشت که اقدس و دخترهایش هم حاضر نخواهند شد این وظیفه را به عهده بگیرند. 

صفورا مقاومت کرد و گفت:چه کسی میتونه دلسوزتر از مادرت باشه.تا وقتی خوب نشدی نمیذارم به اون خونه 

ا کنه خونه نشین بشه اونوقت تو میمونی یه مادر شوهر نامهربون و دو تا برگردی شوهرت که نمیتونه کارشو ره

 دختر که هیچوقت چشم دیدنتو نداشتن غیر از اینه؟ 

 حق با شماست مادرجون.منهم دل خوشی از آنها ندارم. -

 خب پس واسه چی میخوای با این حال زار دوباره به اونجا برگردی؟ -

فرصتهای کمی که زندگی در اختیارش نهاده استفاده کند.سید جمال برخالف میل جمیله ناخودآگاه میخواست از 

قلبی اش به مخالفت با همسرش پرداخت و گفت:کاری به کارش نداشته باش بذار بره.اون دیگه اختیارش دست ما 

 نه؟  یانیست دست شوهرشه.میتونه شب بره خونه خودشون بخوابه روز دوباره بیاد پیش ما موافقی جمیله جون 

دست به دور گردن پدر حلقه کرد و با لب تب دار خود گونه او را بوسید و گفت:فدای پدر عزیز و مهربان خودم.هر 

 چه شما بگویید من قبول میکنم. 

تبی که لبانش را پر حرارت ساخته بود اتشی شد برای سوزاندن دل سوخته مردی که از خرمن آرزوهایش دود 

 با بوسه ای پاسخ داد و گفت:خیلی خب عزیزم بلند شو چادرت رو سر کن بریم. برمیخاست.بوسه اش را 
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بی توجه به ضعفی که سراپایش را فرا گرفته بود فرز و چاالک از جا برخاست چادر به سرافکند و گفت:من حاضرم 

 آقاجون برویم.دلم نمیخواهد اقدس خانم خیال کند که یک عروس مریض و مردنی گیرش آمده. 

 جمال نمیدانست آه سینه را در کجای گلویش خفه کند تا رسوایش نسازد.  سید

 پاشنه کش را به جان کفشی که به پایش نمیرفت انداخت و بدنبال دختر عجولش که بی طاقت بود براه افتاد. 

 برمک از دیدن جمیله و سیدجمال که پشت شیشه گلفروشی ایستاده بودند حیرت کرد. 

ین دختر با آن حال زار به آنجا آمده باشد.در آن لحظه بی حوصله تر از آن بود که بتواند به باورش نمیشد که ا

محبتی که نداشت تظاهر کند.مات و متحیر چشم به آن دو دوخت و دوباره همان صدایی را که چند هفته پیش 

ار و خونه ما بمونه.برش دناقوس بدبختی او را به صدا در آورده بود شنید:بیا زنت دستت سپرده حاضر نشد شب ر

 برو خونه.فردا صبح که خواستی بیای سرکار سر راه اونو بذار پیش صفورا تا مواظبش باشه. 

چه میخواست چه نمیخواست این دختر وبال گردنش بود.با لحن شماتت آمیزی خطاب به او گفت:چرا آمدی 

 جمیله؟من خودم آخر شب می آمدم آنجا به تو سر میزدم! 

د اینکه درد میکشید به زور لبخندی به لب آورد و پاسخ داد:حالم بهتر شده میخواهم شب را منزل خودمان با وجو

 بخوابم.فکر میکردم از دیدنم خوشحال میشوی.کاسبی بس است بیا به خانه برویم. 

شد.باز هم  چه خیال خامی به غلط گمان میکرد که آن شب در سکوت و ارامش اتاق خود با تخیالتش سرگرم خواهد

جمیله قفل زنجیر را به دست گرفته بود و میخواست دست و پای او را ببندد.به اعتراض گفت:نمیتوانم به این زودی 

 روز تنبلی امروز به جای او کاسبی کنم.  54مغازه را ببنددم.آقاجان را زودتر به خانه فرستادم و قول دادم بعد از 

یه شب که هزار شب نمیشه امشب زودتر تعطیل کن و به خانه برو.جمیله سیدجمال به دلداری اش پرداخت و گفت:

 هر چه بیشتر استراحت کنه بهتره. 

 وقتی اختیارش را به دست دیگران سپرده بود به غیر از تسلیم چاره ای نیافت. 

 فصل یازدهم 

د ان از قنادی محل خودشان حسینقلی خان برای اینکه ناچار نشود از سیدجمال شیرینی بخرد داود را مامور خری

ساخت.راضیه با اکراه و بی میلی در حالیکه حتی یک لحظه هم زبانش از غرولند باز نمی ایستاد شیرینی خوری را پر 

 از شیرینی کرد. 

مستانه بهمراه ناکامی ها و نامرادی هایش انتظار میکشید.دستی که می آمد تا او را از چاله ناکامی که به درون ان 

 ون شده بود نجات بدهد چه بسا در میان راه او را به درون دره سیاه بختی می افکند. سرنگ

حسینقلی خان برادر بزرگتر خود سیف اهلل را که ریش سفید فامیل بود خبر کرد اما راضیه که تمایلی به این وصلت 

 نداشت حاضر نشد هیچکدام از بزرگان قوم خود را خبر کند. 

میشی رنگ و صورت پر کک و مک و چهره بشاشی که بی اختیار لبخند را طلب میکرد بهمراه مهرانگیز با چشمان 

 همسرش داوود که آنروز بعدازظهر مسکری را تعطیل کرده بود قبل از مهمانان رسیدند. 

 مستانه شباهتی به کسی که می آمدند تا گره بختش را باز کنند نداشت. 

 شد و نه پیراهنی را که به امید بله برون با برمک دوخته بود به تن کند.نه حاضر شد دستی به سر و صورتش بک

رنجی که میکشید زیر چشمانش را به گودی نشانده بود.آنکه می آمد آن کسی نبود که قلبش را به تب وتاب می 

 افکند.صدایش پایش را که شنید به غیر از فشردگی قلب به روی سینه هیچ احساس دیگری نداشت. 
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خانم مادر رسول با نگاهی کنجکاو به برانداز کردنش پرداخت متاعی که برای خرید آن رنج راه را بر خود  عزیز

 هموار کرده بودند از سرشان زیاد بود. 

مستانه یک نظر دزدکی نگاهش کرد.سالک بزرگی نیمی از گونه راست رسول را پوشانده بود و همین سالک به روی 

 مادر و پسر را که هر دو قد بلند و چشم سیاه و سبزه رو بودند نمایان تر میساخت. گونه چپ عزیز خانم شباهت 

مستانه میدانست که تحمل آن مرد بعنوان شریک زندگی آسان تر از تحمل بی وفایی مردی که عهد بسته را شکسته 

 نیست.با وجود این هم به خودش لج کرده بود و هم به زندگی اش. 

خصوص مهمان بود و هم محل خواب دخترها.هر شب مستانه و تهمینه رختخوابهایشان را اتاق طبقه باال هم م

برمیداشتند و بهمراه مرضیه از پله ها باال میرفتند و در همانجا میخوابیدند.در هر طرف اتاق دو پشتی ارزان قیمت به 

 خانم در کنار برادرش عباسعلیدیوار تکیه داشت و تنها زینت آن یک گلدان چینی قدیمی به روی تاقچه بود.عزیز

خان خواهرش عزت و همسر او علیداد در صدر مجلس به پشتی تکیه داد و نشست.رسول و خواهرش رخساره در 

 کنار داود و مهرانگیز قرار گرفتند. 

دو  نمرضیه و دارا در گوشه ای اتاق کنار در کمین کرده و منتظر لحظه ای بودند که تهمینه مشغول پذیرایی شود و آ

 نیز از شیرینی های شیرینی خوری بهره ای ببرند. 

مستانه صدای رسول را شنید که در پاسخ حسینقلی خان که میپرسید چند کالس درس خوانده؟گفت :تا سه سال 

پیش من در تهران منزل خاله عزت زندگی میکردم و درس میخواندم ولی بعد از اینکه پدرم عمرش را به شما داد 

ه قلعه حسنخان برگردم و کار کشاورزی آن خدا بیامرز را دنبال کنم و نان آور خانواده باشم راضیه با ناچار شدم ب

 کنجکاوی پرسید:یعنی ناچارین عروستونو هم ببرین تو همون خونه؟ 

عزیزخانم از این سوال خوشش نیامد و به جای رسول پاسخ داد:خب چه عیبی داره!مادر شوهر لولو نیس که عرسشو 

 وره. بخ

حسینقلی خان به پا در میانی پرداخت و گفت:اختیار دارین منظور خانم این نبود از اون گذشته هنوز وقتش نشده 

 راجع به این مسائل حرف بزنیم بفرمایین دهنتونو شیرین کنین.

 ند. ودمستانه در مسیر زندگی پر کاهی بود سپرده به دست باد.مغز و اندیشه هایش بهمراه احساس مسخ شده ب

رسول سر در گوش مادر نهاد و با او به نجوا پرداخت.مهرانگیز که نزدیک آنها نشسته بود و سخنانشان را میشنید 

 لبخند پر معنایی به لب آورد و چشمکی به مستانه زد. 

 عزیز خانم با چند سرفه کوتاه صدایش را صاف کرد و گفت:راستشو بخواهین پسرم دختر شما رو پسندیده.البد

میدونین که راه ماه دوره و رفت و آمد از ده تا اینجا آسون نیس.قبل از ظهر امروز با ماشین سیمی از فلعه حسنخان 

ساعت طول کشید تا به اینجا رسیدیم.بهتره همین امشب حرفامونو بزنیم و کارو تموم  4حرکت کردیم و حدود 

 کنیم. 

آن بجای ورق با تور سیمی بافته شده بود و در داخل آن نیمکتهایی ماشین سیمی اتوموبیلی بود شبیه وانت که دیواره 

(با این وسیله مسیری که اکنون با اتوموبیلهای مدرن میتوان 5151برای نشستن مسافر قرار داشت و آن زمان)سال

 در عرض یک ساعت پیمود در طول نیمروز به زحمت پیموده میشد. 

چه حرفا.مگه میشه به این سادگی کارو تموم کرد.باید فرصت بدین ما راضیه دوباره سر به اعتراض برداشت:واه 

 فکرامونو بکنیم و تصمیم بگیریم. 
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 سپس رو به همسرش کرد و پرسید:البد شما هم نظر منو دارین اقا؟ 

 حسینقلی خان به عالمت تایید سر تکان داد و گفت:البته نظر منم همینه. 

ورود به مجلس سکوت اختیار کرده بود لب به سخن گشود و گفت:عیبی نداره  عباسعلی خان دایی رسول که از موقع

شما فکراتونو بکنین و خبر بدین.ولی چه عیبی داره اگه عزیز و رسول از همین حاال حرفاشونو ببزن تا شما بدونین 

ین.اجازه چند مرده حالج هستن و بعد وقتی تصمیمتونو گرفتین به عزت که همسایه داوود خان است جواب بد

 میدین؟ 

 عیبی نداره شما حرف بزنین ما گوش میکنیم. -

نصف در آمد باغی که رسول اداره اش میکنه مال خواهرم عزیز و دخترش رخساره اس و نصف بقیه ش مال -

خودشه و تو اون خونه کوچیکی که تو همون باغ ساختن همه شون با هم زندگی میکن.اگر دختر شما زن بسازی باشه 

میتونه با عزیز و رخساره کنار بیاد.راجع به مهرش شما هر چی بگین ما قبول میکنیم.به شرطی که خارج از  راحت

عرف و به قصد سنگ اندازی نباشه.همه فامیل ما به غیر از خواهر کوچکمان عزت تو قلعه حسن خان زندگی میکنن 

بعد عروس و دوماد رو به ده خودمون ببریم و  اما اگه شما بخواهین میتونیم جشن عقد رو تو همین خونه بگیریم و

 اونجا واسشون یه جشن عروسی مفصل بگیریم.اینجوری هم فامیل شما راضی میشن و هم فامیل ما. 

راضیه لبخند طعنه آمیزی به لب آورد و گفت:خونه دوماد بره کشونه خونه عروس هیچ سر و صدایی نیس من چطور 

دم اونم که کسی که تازه نیم ساعته شناختمش از اون گذشته معلوم نیس دختر دلم میاد دخترمو به غربت شوهر ب

 منم پسر شما رو پسندیده باشه. 

بوی دود سیگار ارزان قیمت عباسعلی خان مستانه را دچار سرگیجه ساخت.کاش این خیمه شب بازی زودتر به انتها 

 ه وسط فرق سرش کوبیده میشد. میرسید.کاری به شرایط عروسی نداشت پاشته تیز سرنوشت درست ب

 دستهای طبالی که طبل سرنوشت را به صدا در می آورد آهنگ نامرادی او را سر میداد. 

 صدای عزت را شنید که میگفت:با تعریفی که مهرانگیز خانم از دختر شما میکردند رسول ندیده او را پسندیده بود. 

اد پاسخش مثبت خواهد بود پیشدستی کرد و گفت:به این زودی راضیه که میدانست اگر مستانه زبان به سخن بگش

نمیتونه جواب بده باید یکی دو روز بهش فرصت بدین صحبت یه عمر زندگی است.مگه میشه همینجور با یه نظر 

 دیدن تصمیم گرفت. 

 عزیزخانم دست از اصرار برداشت. 

 ا تصمیم بگیرین و خبر بدین. باشه ما یکی دو روز منزل عزت میمانیم و صبر میکنیم تا شم-

مستانه نمیتوانست فرصتی را که برای دور شدن از آن محل به دست اورده بود از دست بدهد لبها را از هم گشود تا 

رضایت خود را اعالم کند ولی تهمینه سگرمه ای به پهلویش زد و آهسته در گوشش گفت:خودت را سبک نکن 

 بشان را بدهد.آن طور که تو فکر میکنی آش دهن سوزی نیست. بگذار آقاجان یکی دو روز دیگر جوا

زبانش بند آمد.کلمه آری میان لبانش لرزید و از آن خارج نشد.در حالیکه زیبایی چهره را در زیر چادر وال صورتی 

و  رفتگلدار پنهان کرده بود چشم به پنجره روبرو دوخت که چراغ المپای روشن ان سایه برمک و جمیله را در حال 

آمد در اتاق رو به خیابان طبقه دوم به روی شیشه پنجره منعکس میساخت و به رویاها و آرزوهای برباد رفته اش 

 دهن کجی میکرد. 

 فصل دوازدهم 
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مهرانگیز احساس کرد که هوا پس است و ترجیح داد همراه سایر مهمانان عازم خانه اش شود.راضیه به زحمت 

 و منتظر شود تا در پشت سر مهمانان بسته شود و بعد سر به اعتراض بردارد.  توانست خود را کنترل کند

ابتدا با کف دست پس گردنی محکمی به دارا که مشغول تاراج شیرینی های باقمانده در ظرف بود زد و فریاد زنان 

 گفت:چه خبرته شکمو داری خودتو خفه میکنی.

ا خالی کند خشم مادر را احساس کرد و با ناامیدی آب دهان را مرضیه که دست پیش برده بود تا شیرینی خوری ر

 قورت داد. 

حسینقلی خان پس از بدرقه مهمانان وارد اتاق شد و صدای همسرش را شنید که میگفت:فکر میکردم دخترمو به 

به  یپسر همسایه شوهر میدم تا هر وقت دلم واسش تنگ بشه از پشت شیشه تماشاش کنم.مگه شوهر قحطه اصال ک

 مهرانگیز گفته بود که ما دخترمونو به هر کس و ناکس میدیم که این تحفه نظنزو واسمون فرستاده؟ 

مستانه به دوری راه می اندیشید و مسافتی که او را از آرزوهایش دور میساخت.سیمهای وانت سیم خارداری میشد 

 ز به اوج رسیدن در درون خفه کند. برای در حصار کشیدن دل سرگشته اش تا صدای خواهشهای دل را قبل ا

باران اشک به روی گونه هایش بارید و فریادش صدای راضیه را تحت الشعاع قرار داد:شما فقط به خودتان فکر 

میکنید.پس من چی؟من اگر اینجا بمانم گلویم از آه حسرت میسوزد.اگر نگذارید به قلعه حسنخان بروم به جایی 

 میروم دورتر از آنجا. 

قلتو از دست دادی زده به سرت اگه اون پسر بی مهر و وفا یه مشت به قلبت زد که تو نباید به خودت ظلم کنی و ع-

 صد مشت دیگه به اون بزنی. 

 آن یک مشت نبود صد مشت بود. -

حسینقلی خان که میدانست دل دخترش از کجا میسوزد تظاهر به خشم کرد و گفت:اصال کی به تو گفت که اختیار 

رخودی و میتونی زن هر کس که دلت بخواد بشی این پنبه رو از گوش خودت در بیار و گمون نکن که من حاضر س

میشم تو رو به اون غربتی شوهر بدم.اصال دیگه حرفشم نزن زودتر بساط این مهمونی کذایی رو جمع کنین.دیگه 

 من نگیره. وقت خوبه تو هم خانم به عروست بگو دیگه از این لقمه ها واسه دختر 

مستانه سماجت کرد و گفت:نه آقاجون وقت خواب نیست بیخود به مهرانگیز بد و بیراه نگویید این من بودم که از او 

 خواستم خواستگاری برایم بفرستد که مرا از این شهر دور کند. 

شی و کدومشون به خودت بگو تا حاال کدوم دختر تو فامیل ما شوهر شو خودش انتخاب کرده که تو دومی اش با-

این و اون سپرده که واسش خواستگار پیدا کنن یه کم عاقل باش و کاری نکن که پشت سرت حرف بزنن و بگن 

میترسه خونه بمونه و ترشیده بشه.چند روز به من فرصت بده ببینم این پسر چند مرده حالجه و به درد زندگی با تو 

 ر دید و پسندید. میخوره یا نه.آخه دخترجون مگه میشه با یه نظ

 اصال حرف پسندیدن نیست. -

پس حرف چیه؟حرف لجبازی است!من به این فکر نمیکنم که اون مناسب تو نیست بلکه منظورم اینه که تو این -

موقعیت وقت تصمیم گیری واسه آینده ت نیست یه کم صبر کن تا آتیش تند خشم و کینه ات سرد بشه بعد فکر 

 اش. انتخاب راه زندگی ات ب

 این آتش هیچوقت سرد نمیشود مطمئن باشید. -
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پسری که تا دیروز چشمش دنبال تو بود و امروز دنبال دختر سیدجمال قناد با یه اشاره اونم رها میکنه و میره دنبال -

 یکی دیگه.پس چه بهتر که دل از تو برید و باعث شد که اولین درس زندگی رو بگیری.

دیدگان دارا سوار شده بود و آنها را به روی هم میفشرد.مرضیه که با حسرت چشم به وزنه سنگین خواب به روی 

دست تهمینه داشت که مشغول جمع اوری ظروف شیرینی و میوه بود دیدگان خواب آلوده را به زحمت باز نگه 

 وشه دارن چرتمیداشت.راضیه خسته از کار روزانه خمیازه ای کشید و گفت:واسه امشب بسه.بچه ها هر کدوم یه گ

میزنن بلند شین جاتونو بندازین و بگیرین بخوابین.شتر دیدین ندیدین اصال فراموش کنین که امشب تو این خونه 

 چه خبر بود. 

سپس ظرف میوه خوری دست نخورده را به دست گرفت و در حالیکه زیر لب میگفت:حیف پولی که خرج این 

 مهمونی شد. 

 از پله ها پایین رفت. 

 نقلی خان به پسر خواب آلودش نهیب زد و گفت:بلند شو بیا بریم پایین سرجات بگیر بخواب. حسی

تهمینه رختخواب خواهر کوچکش را گسترد و او را در آن خواباند و سپس رو به مستانه کرد و گفت:چرا ماتت برده 

 بلند شو جایمان را بیندازیم و بخوابیم. 

 من خوابم نمیاد. -

 به دادت نرسیده بودم چیزی نمونده بود که به آن پسر بله بگویی.  اگر به موقع-

 خب چه عیبی داشت تو نگذاشتی کار را تمام کنم. -

بهمین سادگی!خیال میکنی آقاجان این گستاخی ات را میبخشید.تو به قصد فرار از برمک میخواهی از همه فامیل -

با آن زنی که از همین حاال برات پشت چشم نازک میکرد و  خودت فرار کنی.توی آن ده دورافتاده به دور از ما

مردی که هیچ احساسی نسبت به او نداری چطور میتوانی زندگی کنی؟وقتی سبد به دست گرفته ای تا میوه 

خوشبختی ات را بچینی آن را پر از میوه نوبرانه کن ته میوه های گندیده ای که هیچکس به غیر از تو آنها را 

برمک به تو بد کرد کسی را به جایش بنشان که از او سر باشد و حس حسادتش را برانگیزد نه مردی را  نمیچیند.اگر

 که به اندازه انگشت کوچک او هم نمی ارزد. 

در رختخوابی که تهمینه برایش گسترده بود دراز کشید و گفت:من در وضعیتی نیستم که به ارزشها بیندیشم وقتی با 

مینشینم و خودم را با جمیله مقایسه میکنم نمیتوانم دلیلی برای علت بی مهری برمک پیدا  دل شکسته ام به خلوت

 کنم. 

مردی که وفایش به اندازه یک نقطه بود نقطه ای بیرنگ در میان نقاط پر رنگ بیوفایی ارزش آن را ندارد که بخاطر -

 او زندگی ات را تباه کنی. 

و نقطه وفا در میان آن خطوط نامعلوم است.چه آقاجان و خانم جان بخواهند و  آن نقطه ها را خط بی وفایی پر کرده-

 چه نخواهد من به قلعه حسنخان میروم.تو هنوز آنقدر بزرگ نشده ای که بتوانی به من درس بدهی. 

 من فقط یک سال از تو کوچکترم و بر خالف تو به احساس اجازه نمیدهم خط زندگی ام را بشکند. -

شکر که هنوز دلت نشکسته اگر شکسته بود آنوقت میفهمیدی که چرا پای من برای دور شدن از اینجا به خدا را -

 روی شکستگی ها قلبم میلغزد و به سوی ده دور افتاده ای پیش میرود. 
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راهی که در پیش گرفته ای عاقبتش پشیمانی است.برای مهار کردن احساس و عواطفت مجبور نیستی از اینجا دور -

 شوی.فکرت را از اندیشه این پسر خالی کن و از یاد ببر که یک زمان چه ارزوهایی داشتی. ب

تو در مشق زندگی فقط ساده نویسی را آموخته ای نه مفهوم واژه آرزو را میدانی و نه قلمت قادر به نگارش آن به -

 یگیرد و با آن به اشیانه باز میگردد. روی کاغذ است.آرزوهای من به روی تارهای احساسم نشسته و با آن پر و بال م

در طبقه پایین راضیه غضب کرده بود.راه میرفت و یک بند به عروسش بد و بیراه میگفت:همه ی آتیش ها زیر سر 

اون مهرانگیز آب زیرکاه است و داره از آب گل آلود ماهی میگیره.حاال که میبینه این دختره دنبال یه تخته پاره 

 ویزون بشه.میخواد یه شاخه ی نازک به دستش بده که تا خودشومیگرده که بهش آ

 بهش آویزون کنه بشکنه اونو به زمین بزنه. 

حسینقلی خان کاسه ی آب یخ را که راضیه دستش داده بود به لب نزدیک کرد و گفت:خونسرد باش خانم این 

می آن.خب اگه راهشون دوره گناهشون  خونواده اونقدرها که تو فکر میکنی بد نیستن و آدمهای محترمی به نظر

چیه من اگه با مستانه تندی کردم واسه خاطر این بود که میدونم این دختر بدجوری دلش شکسته و میترسم چشم 

بسته زن مردی بشه که دوستش نداره.وقتی زنم شدی من شاگرد مسگری بودم و به زحمت تونستم یه اتاق ده متری 

 قدیمی اجاره کنم و تو رو به اونجا ببرم. واسه زندگی مون تو یه خونه 

راضیه چشمها را بست و به روزهایی اندیشید که همین سرپناه را هم نداشت.لبخند شیرینی به لب آورد و گفت:نو 

ساله بود و اصال نمیدونست واسه چی باید از بابا ننه اش جدا بشه به صورتش سرخاب  51عروس تو اون موقع 

نبال یه مرد غریب راه بیفته و بره.اون شب دلم خیلی هوای ننه مو داشت و تا صبح یه بند گریه سفیداب بماله و به د

 میکردم و تو هر کاری میکردی نمیتونستی ساکتم کنی. 

فقط همون یه شب بود که تو از دوری شون گریه کردی و بعد از اون من با محبتهام سعی کردم جای خای شونو پر -

 کنم. 

 ودی اونقدر مهربون که گاهی به خیالم میرسید حتی از ننه بابام هم مهربون تری. تو مهربون ب-

اون خاطره ها شیرینه فقط حسرت بی بازگشت بودن تلخش میکنه.شاید رسول هم بتونه یواش یواش محبت این -

 دخترو جلب کنه.خدا رو چی دیدی. 

با لحنی حاکی از ترس و هراس و حیرت  راضیه خاطره ها را به سرعت پس زد و به زمان حال بازگشت و

 پرسید:منظورت اینه که میخوای مستانه رو به رسول بدی؟! 

خوب چه عیبی داره مگه رسول لولو خور خوره است که اینقدر ترسیدی!از قدیم گفتند که وقتی بخت در خونه -

نیس به این زودی ها یه آدم  سالشه اگه االن شوهرش ندم معلوم 51دخترتو زد جوابش نکن مستانه بچه که نیس 

مناسب واسش پیدا بشه.از اون گذشته اون جوونی که ما خیال میکردیم به درد بخوره همون اولش تو زرد از اب در 

 اومد و ذات خودشو نشون داد. 

راضیه که با دلخوری گوش به سخنان همسر داشت مکث کوتاهی کرد و سپس با لحنی که نه حاکی ازتردید بود نه 

کی از رضایت گفت:همه ی اینایی که گفتی درست ولی این یکی جوون هم آدم به درد بخور و مناسبی بنظر حا

 نمیاد.خدا لعنت کنه اون کسی رو که این دخترو هوایی کرد. 
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من برخالف تو هیچکس رو لعنت نمیکنم.خونواده صادق هیچ قولی به ما نداده بودند و این تصور تو و مستانه بود -

ن میکردید خبرهایی هست.ما باید دخترها را بفرستیم دنبال زندگی شون تا مستانه شوهر نکنه که نمیتونیم که گمو

 فکری به حال اون یکی بکنیم. 

 فصل سیزدهم 

بی خوابی شب گذشته مستانه را کسل و بی حوصله ساخته بود.روز را با خستگی آغاز کرد.صدای ساییدن پشت 

بر از سحرخیز بودن راضیه را میداد.معلوم میشد که او هم چون دخترش خواب آرامی دیگها در کنار حوض حیاط خ

 نداشته است نگاهش بهمراه بهانه ی دلش ارزوی عبور از حیاط خانه و رسیدن به اتاق پشت پنجره روبرو را داشت.

 اشد. نهیب بزند که آرام ب تا وقتی که در این خانه می زیست نمیتوانست نگاه سرکش را مهار کند و به دل بهانه گیر

بادی نمیوزید تا پرده آویخته به جلوی پنجره اتاق برمک را به حرکت وادارد و نسیم آن بوی زندگی در آنجا را به 

 مشامش برساند. 

آه آماده در سینه را با حسرتهایش به بیرون فرستاد و سر از پنجره به بیرون خم کرد و گفت:سالم خانم جان چقدر 

 ز شده اید. سحر خی

راضیه برخالف همیشه حوصله لبخند زدن نداشت.با بی حوصلگی سر بلند کرد و گفت:تو چرا اینقدر زود بلند 

 شدی؟نکنه مث من تموم شب رو بیدار بودی. 

 خیلی سعی کردم بخوابم ولی نتوانستم آقاجان کجاست؟ -

ه شد با خودم گفتم حاال که چشمات رو هم رفته نون بخره دیشب حال و حوصله شستن ظرفهارو نداشتم.سحر ک-

 نمیاد الاقل پاشو زودتر به کارهات برس. 

 صبر کنید االن منهم به کمکتان می آیم. -

 نه الزم نیست دیگه داره تموم میشه. -

هنوز جمله اش را به پایان نرسانده بود که مستانه به کنارش رسید و ظرف چوبک را به دست گرفت و گفت:بدهید 

 ت دیگها را من بسابم. پش

اشکهایش بهانه ای برای فرو ریختن یافتند.هر چه مستانه بیشتر خود را به او نزدیک میکرد بیشتر دلش میگرفت 

 دستش را عقب کشید و گفت:نه الزم نیس باید خودمو عادت بدم که بدون کمک دخترام کارهامو انجام بدم. 

 مگر من چه کار کرده ام. با تعجب پرسید:چرا گریه میکنی خانم جان 

 میخواستی چه کار کنی خیال داری ما رو بذاری و بری. -

 مگر کجا میخواهم بروم؟از آن گذشته هنوز که اقاجان موافقت نکرده. -

ولی میکنه از حرفهاش فهمیدم که خیال داره تو رو به این پسره بده .اونوقت از من دور میشی اونقدر دور که دیگه -

ر وفت دلم واست تنگ شد چادر رو سرم بندازم و راه بیفتم بیام به دیدنت.نمیدونم این مرد چی فکر نمیتونم ه

 میکنه.به خیالش رسیده که اگه تو رو به این غربتی نده ممکنه رو دستش بمونی و بترشی. 

 جا دور کند. موضوع این نیست آقاجان میداند که در دل من چه میگذرد بخاطر همین هم میخواهد مرا از این-

مطمئنم که اگه از اینجا بری دیگه برنمیگردی.تو میخوای دلتو از این محل قلوه کن کنی و دیگه هیچی پشت سر -

واسه برگشتن و به عقب نگاه کردن باقی نذاری.اونقدر پشت اون دیگ رو نساب بسه دیگه پاک شده.اونو اب بکش 

 بشه.  بذار تو ابکش .نمیذارم تهمینه هم مثل تو هوایی
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در حیاط که باز شد هر دو سربرگرداندند و حسینقلی خان را دیدند که نان سنگک به دست عرق ریزان وارد حیاط 

میشود.شلوار کردی و عرق گیر نازکی به تن داشت.با وجود اینکه دل راضیه پر از غصه بود گوشید تا با لبخندی از او 

 برشته ای بلند شو مستانه سماور رو آتیش کن تا آب جوش بیاد. استقبال کند و گفت:دستت درد نکنه اقا عجب نون

حسینقلی خان عرق از پیشانی پاک کرد و گفت:عجب هوایی اول صبحی اینقدر گرمه وای به نزدیک ظهرش بیا 

 مستانه این نونها رو ببر بذار تو سفره. 

شد و با صدای آهسته ای که فقط او شنید مستانه که به آشپزخانه رفت راضیه به چهره گرفته و درهم همسرش خیره 

 پرسید:زیاد سرحال بنظر نمیای باز چی شده؟ 

از دور چشم به دخترش دوخت که داشت آتش گردان را به دور سر میچرخاند تا ذغال درون ان برای روشن کردن 

ک زمان دوست و رفیق ما سماور سرخ شود و پاسخ داد:واقعا بعضی ها چه رویی دارند.انگار نه انگار که این صادق ی

بود.تازه تو صف نانوایی وایساده بودم که از راه رسید و درست پشت سرم ایستاد.اینقدر ازش دلخور بودم که دلم 

نمیخواست نگاش کنم.خودمو زدن به اون راه که ندیدمش اونم درست مثل من اصال به روش نیاورد که منو 

یداد که یه هو چشمش افتاد به اون و گفت سالم صادق خان چه عجب میشناسه.شاطر داشت نون برشته رو به دستم م

از این طرفها!شما که التفاتی به ما ندارین و کمتر این طرفها پیداتون میشه.جوابش دلمو آتیش زد میدونی چی 

 هگفت؟انگار میخواست با حرفهاش دل منو بسوزونه صداش هنوز تو گوشمه:بعد از این زیاد این طرفها پیدام میش

آخه عروسم خیلی نون سنگک دوست داره.چه لزومی داشت این حرفو بزنه غیر از اینکه میخواست من 

 بشنوم؟لیاقت این خونواده همون دختر بدترکیب سید جمال بود. 

سرخی خون خشم گونه های راضیه را گلگون ساخت و صدایش را لرزاند:لیاقت دختر من چی؟فکر میکنی لیاقتش 

  اون رسول غربتیه؟

سگش می ارزه به صد تا مث اون نارفیق تو نمیتونی واسه من تکلیف معین کنی که دخترمو به کی بدم به کی ندم -

امروز صبح همین که به مسگری برم به داود میگم بهشون خبر بده که دختر مال اوناس.هر وقت میخوان بیان عقدش 

 کنن ببرن. 

تی میکنی.اینقدر عجله نکن آقا.تو یکی روز واسه فکر کردن فرصت بهمین سادگی داری دختر تو روانه خونه بدبخ-

 داری. 

نه فرصت نمیخوام بذار بره دنبال زندگی اش و مجبور نشه هر روز چشم به اون پنجره لعنتی بدوزه و آه بکشه.بلند -

 شو ببین اب سماور جوش اومده یا نه.دلم داره از گرسنگی مالش میره. 

 که جوش بیاد چای رو دم میکنه. مستانه اونجاس همین -

بعید میدونم حواسش به سماور باشه.گمون میکنم چشمش اینجاست و مواظبه ببینه ما چی میگیم و چه خوابی -

 واسش دیدیم. 

خوابی که تو واسش دیدی پر از کابوسه.از روزی که زنت شدم عادتم دادی که رو حرفت حرفی نزنم و تو جوابت -

 دفعه نمیتونم هر چی تو بگی دستمو رو چشمم بذارم و بگم چشم.  اما نیاورم ولی این

 اینبار هم مجبوری که بگی چشم.بلند شو ببین این دختر از اون موقع تا حاال پای سماور چیکار میکنه. -

 میخواستی چیکار کنه البد داره آبغوره میگیره و اشک میریزه. -

 سرش بیرون میره.  همینکه از اینجا دور بشه هوای این پسر از-
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شکست دخترش او را نسبت به باعث و بانی این شکست سنگدل ساخته بود اشکهای مستانه گرچه پنهانی به روی 

گونه هایش جاری میشد بر بام قلب حسینقلی خان فرو مینشست و خط انس و الفتهای گذشته را میشست و از بین 

 دی بود و نمکی به روی زخم دلش. میبرد.در نظر او هر اشاره صادق خان برایش نیشخن

 کوچه تنگ آرزوهای مستانه بن بست بود و در پشت دیوارش نیشتر ناامیدی به روی قلبش نیش میزد. 

ذغال آتش گردان که سرخ شد آن را داخل لوله استوانه ای شکلی که در میان سماور ذغالی قرار داشت ریخت و 

 گذاشت و به باد زدن آن پرداخت. باقیمانده آن را به روی ذغال درون منقل 

 هوای آشپزخانه گرم و غیرقابل تحمل بود.صدای پدرش به گوش رسید:مستانه کجایی بیا اینجا. 

آب سماور جوش آمده بود.قوری چای را پر از اب کرد و ان را به روی منقل نهاد تا زودتر دم بکشد.گرمای آتش 

 بیرون آمد و به روی پله آن ایستاد و پرسید:مرا صدا زدید آقاجان؟ گونه هایش را برافروخته ساخت.از آشپزخانه 

به عالمت تایید سرتکان داد و گفت:بیا اینجا ببینم دختر.میخوام راست و پوست کنده به من بگی واقعا از ته دل 

 حاضری با رسول عروسی کنی یا از روی لج و لجبازی؟ 

خواست به ان گردن نهد فقط یک گریز بود.به پدرش نمیتوانست ته دلش پر از رسوب ناامیدی بود.وصلتی که می

دروغ بگوید.سر به زیر افکند تا ناچار نشود به او بنگرد و پاسخ داد:شما میدانید که من اقا رسول را نمیشناسم و 

 همانطور که دیشب گفتید با یک نظر نمیشود دید و پسندید با وجود این میخواهم زنش بشوم. 

 ینکه از اینجا دور باشی؟درست میگم یا نه؟میترسم یه روز از کاری که االن میکنی پشیمون بشی. فقط بخاطر ا-

وقتی گلی را که نشان کرده بود از گلزار چیده بودند دیگر گلهای آن گلزار برایش رنگ و بویی نداشت.چه تفاوتی 

 ما اجازه بدهید زنش میشوم میکرد که کدام یک را بچیند.صدای ضعیف و خالی از هر هیجانی بود:اگر ش

 پس خودتو آماده کن همین روزها میفرستمت خونه بخت. -

دست راضیه به روی سینه اش فرود آمد:وا مصیبتا این چه جور دختر شوهر دادنه.خدا به دادمون برسه.بدبختش 

 یاد. ین بال به سرم بمیکنی.چه بسا چند ماه بعد از عروسی با شکم پر برگرده به خونت و بهت بگه چرا گذاشتی ا

با لحن تندی که آمیخته با سرزنش بود گفت:چرا قصاص قبل از جنایت میکنی زن.اصال واسه چی نفوس بد میزنی 

 خدا رو چی دیدی شاید سفید بخت بشه.

 تو با قلم خودت داری رو سفیدهای بختش رنگ سیاه میزنی.راست بگو روز اول که منو دیدی بنظرت چطور اومدم؟ -

ا وجود اینکه حوصله به یاد آوردن خاطراتش را نداشت چشمها را بست و آن روز را به یاد اورد و گفت:من یه دختر ب

ظریف و کوچیک بودم و تو یه مرد درشت و قوی هیکل و درست مث یه غول بی شاخ و دم.فکر نمیکردم هیچوقت 

 بتونم دوستت داشته باشم. 

 هنوز هم همون تصور رو داری؟ -

 اقا فقط چند روز طول کشید تا فهمیدم تو چقدر خوب ومهربونی.  نه-

 پس دعا کن مستانه هم خیلی زود بتونه بفهمه که رسول هم خوب و مهربونه. -

 فصل چهاردهم 

راضیه بی آنکه میلی به این وصلت داشته باشد به پذیرایی از مهمانانش پرداخت.در ذهنش به روی نام آنهایی که خط 

 خترش را خط خطی کرده بودند خط کشید. سرنوشت د
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بندانداز موهای صورت مستانه را همراه با قلبش از جای کند.سرخاب به روی گونه هایش به سرخی خون جگر بود و 

 سرمه به روی دیدگانش رنگ اشکها را سیاه میکرد. 

 به دور از انجا در سوگ عشق وجود مردی را که در کنارش نشسته بود با احساسش لمس نمیکرد.قلبش با فاصله ای

 جوان مرگش میگریست. 

 سفره عقد را در اتاق طبقه باال گسترده بودند مزه عسل در دهان مستانه به اندازه تلخ کامی هایش تلخ بود. 

از خانواده عروس شور و حالی برنمیخاست.رخساره داریه به دست گرفت تا مجلس را گرم کند.عزت خانم در موقع 

 وس به کمرش پیچ و تاب داد تا شادی خود را از این وصلت آشکار کند. بوسیدن عر

داود به دکان صادق خان رفت تا به بهانه خرید چند شاخه گل برای تزیین وانتی که قرار بود با آن عروس را به قلعه 

 حسنخان ببرند دل آنهایی را که دل خواهرش را سوزانده بودند بسوزاند.

ه چون سایر اعضا خانواده حسینقلی خان بعد از ازدواج او با جمیله از آنها روی گردان شده برمک از دیدن داود ک

بود حیرت کرد و با لبخند گرمی به استقبالش شتافت.اما نگاه سرد آن جوان بویی از آشنایی نداشت و کالمش چون 

ان گشود و گفت:چند شاخه چاقوی تیزی آماده بریدن رگهای قلب برمک بود.درست مانند یک مشتری معمولی زب

 گل برای تزیین ماشین عروس می خواهم.بنظر شما کدام گل را انتخاب کنم.بهتر است؟ 

وجود برمک در گرمای چهل درجه ظهر تابستان بهمراه قلبش لرزید و در حالیکه میدانست جوابش ناامیدی است 

 پرسید:به سالمتی چه کسی قرار است به خانه بخت برود! 

نه های داود در کالمش نمایان بود:خواهرم مستانه همین االن پای سفره عقد نشسته و قرار است بعد از خشم و کی

 صرف ناهار با این ماشین بهمراه داماد عازم قلعه حسنخان شود. 

 نه این غیر ممکن است باور نمیکنم. -

زاند و دیوار آرزوهایش را فرو صدایش فریاد بود فریادی که در اوج ناامیدی چون زلزله ای وجودش را میلر

 میریخت. 

داود با ناباوری چشم به او داشت و شاهد عکس العمهایش بود.فشار دستهایی را که از دو طرف شانه هایش را گرفته 

بود و تکان میداد احساس کرد و صدای تحکم آمیزش را شنید که میگفت:نباید بگذاری عقدش کنند.پدرت قول 

 داده.  مستانه را به اقاجانم

لبخند داود پر از تمسخر و پر از نیش و کنایه بود:چه حرفها میزنی مگر خیال داری چند تا زن بگیری؟خواهرم هرگز 

 با مرد زن دار عروسی نمیکند. 

 نمیگذارم این وصلت سر بگیرد خواهی دید. -

 تو اگر او را میخواستی دختر سید جمال را عقد نمیکردی. -

این خبر به برمک وارد شد صادق را هم در کنار گلدان گل سرخ مبهوت ساخت.میدانست که شوکی که از شنیدن 

پسرش به اسانی نخواهد توانست آن ضربه را تحمل کند.شیشه پر امید قلب این جوان با ضربه ناآگاهانه دست او 

 شکسته بود و برای جبران این شکستگی کاری از دستش برنمی آمد. 

برمک پرپر میشد و در زیر پاهایش لگد مال:چه توقعی از من داری داود.میخواهی ماشین  گلهای سرخ در دستهای

مستانه را گل باران کنم؟نه این کار از من بر نمی آید.دیدید چه به روزم آوردید اقاجان شما گفتید که مستانه به پایم 

ام ان چی؟میترسیدید جمیله ناکمینشیند پس چی شد؟شما دلتان به حال دختر سید جمال سوخت پس دل پسر خودت
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بشود اما از این نمیترسیدید که من ناکام از این دنیا بروم.شما میدانستید که من فقط مستانه را میخواهم دیگر تحمل 

 آن دختر مردنی را ندارم.وقتی دل خودم دارد میمیرد بگذار جمیله هم به درک واصل شود. 

ایش با مهربانی به روی شانه های پسر ناامیدش فرود آمد:آروم باش اشکهای صادق گونه هایش را تر کرد و دسته

 پسرم و اینطوری بی قراری نکن.چه لزومی دارد آنچه رو که قرار بود تو دلت نگه داری فریاد بزنی. 

مین هشما فقط از برمال شدن راز دختر سیدجمال میترسید.دیگر برایم مهم نیست که او با کام از دنیا برود یا بی کام.-

هفته پیش بود که جلوی خواهرت را گرفتم و میخواستم برایش توضیح بدهم که چرا مجبور شدم دختری را که 

دوست نداشتم عقد کنم ولی او به من فرصت توضیح نداد.همین االن به خانه شما میروم و حقیقت را فریاد میزنم و 

 نمیگذارم دختری که دوست دارم از دستم برود 

ت تاسف سر تکان داد و گفت:دیر به فکر افتادی برمک مستانه همین چند دقیقه پیش عقد شد و حاال داود به عالم

یک زن شوهردار است این کار تو به غیر از اینکه آبرویش را بریزد ثمر دیگری ندارد.به جای ینکه به ماشینش گل 

 بزن و بگذار با آبرو به خانه شوهر برود. 

ها را زیر پایم لگدمال میکنم تا مجبور نشوم این کار را بکنم.آخر چطور حاضر شدید او من همه ی گلهای این گلدان-

 را به آن ده دور افتاده شوهر بدهید. 

 چون خودش میخواست اینقدر از اینجا دور بشود که ناچار نباشد هر روز با حسرت به پنجره اتاقت چشم بدوزد. -

ن وای بر من چرا باید وانمود میکردم یک نامردم نامردی که به قول و هر دو دست را بر سر کوفت و گفت:وای بر م

 قرارهایش پابند نیست.هر چه باداباد میروم آنجا و مستانه را وادار میکنم به حرفهایش گوش کند. 

صادق با لحنی که در عین تحکم پر از دلسوزی بود گفت:تو هیچ جا نمیری هیچ جا.برو سرجات بنشین اتفاقی که 

 ید می افتاد افتاده. نبا

نباید از اول به حرفهایتان گوش میکردم.نباید میگذاشتم احساسات شما مرا احساساتی کند.اگر شما میخواستید او -

 را مراد دلش برسد پس مراد من چی؟

یب از جلوی راننده اتوموبیل گذشت و او را مبهوت از این گریز به جای نهاد.داخل کوچه ای شد که بارها در تعق

مستانه با عشق و شیفتگی از آن عبور کرده بود.صادق گلفروشی را به امان خدا رها کرد و به امید اینکه سد راهش 

 شود بدنبالش دوید و صدایش میزد. 

نگاه رهگذران به روی چهره آشفته و پریشانی که زیر لب لعنت میفرستاد و دشنام میداد مینشست.به جلوی در خانه 

 د صدای هلهلهه شادی و آهنگ مبارکباد را شنید و ایستاد. حسینقلی خان رسی

پاهای خسته صادق درست پشت سرش متوقف شدند و دستش به روی شانه او قرار گرفت و صدای گرفته و 

 پراندوهش به گوش رسید:بی فایده است عزیزم.کار از کار گذشته بیا برویم. 

م به آن خانه برگردم و وجود زنی را که باعث بدبختی ام شده بی آنکه سربرگرداند گفت:کجا بروم دیگر نمیتوان

 تحمل کنم. 

 رنگ سیاه بدبختی باعث شده که رنگ خون در رگهای آن زن سیاه شود. -

اگر قیچی سرنوشت خط عمر او را کوتاه کرده چه لزومی داشت که من با همان قیچی خط خوشبختی را کوتاه -

 دستم برود. کنم؟نمیتوانم بگذارم مستانه از 
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برای داود درک مفهوم جمالتی که در حین خشم و غضب از زبان برمک میشنید اسان نبود.شکی نداشت که او بر 

خالف میل خود ناچار به عروسی با جمیله شده اما مغزش برای اندیشیدن به علت به وجود آمدن این اجبار دچار کند 

 ذهنی شده بود. 

را دید که با فشار میکوشید تا خود را از دست پدرش خالص کند و داخل خانه شود  به کنار در حیاط که رسید برمک

و صدای او را شنید که میگفت:این شما بودید که باعث شدید مستانه هم از دست من برود و هم از دست خودش و 

تاقی ه ناچار باشد به پنجره احاال دارد با قلب شکسته اش به جایی میرود انقدر دور از اینجا که دیگر نام مرا بشنود و ن

 چشم بدوزد که امیدهایش در پشت شیشه های آن مدفون شده است. 

جمعیت به دور حیاط در کنار سفره هایی که گسترده بودند مشغول صرف ناهار بودند.نگاه داود از جمع مهمانان 

ت متوقف شد.گلهای پرپر گذشت و به روی چهره خواهرش که در زیر چادر حریر زری دوزی چشم به پنجره داش

شده در گلفروشی نشانه گلهای پرپر شده عشق مستانه بود که داشت پژمرده میشد.در خانه برای ورود مهمانان باز 

بود.داود چون سدی در مقابل آن ایستاد و دستها را از دو طرف گشود و گفت:برای من مهم نیست که به چه دلیلی 

روسی کردی.ولی حاال که باعث شدی خواهرم بدون عشق به عقد مردی که چشم از مستانه پوشیدی و با جمیله ع

 دوست ندارد در بیاید دیگر حق آن را که بخواهی آرامش زندگی اش را بهم بزنی نداری. 

برمک حسرتهایش را با تکان سر توام ساخت و گفت:همانطور که من نتوانستم روی آرامش را ببینم او هم نخواهد 

 دید. 

اینکه باعث بدبختی پسرش شده پشیمانی را با تمام وجود احساس کرد.قلب رئوفش به همان اندازه که از صادق از 

 احساس مرگ قریب الوقوع جمیله به درد آمده بود از احساس ناکامی برمک دردناک بود. 

 قبل از اینکه سید جمال در سوگ دخترش بگرید او در سوگ ناکامی فرزند خود میگریست. 

تخته چوبی که در وسط حیاط نهاده بودند مطربها دایره و دنبک میزدند و همراه با آن ترانه مبارکباد  به روی

 میخواندند. 

خط رنجی که در آن لحظه برمک میکشید موازی با خط رنجی بود که مستانه در شب عروسی او کشیده و منحنی 

 هایش به روی همان منحنی ها انطباق میافت. 

 ردیدهایش در هم گره خورده بود.نه میتوانست قدم به جلو بردارد و نه میلی به عقب نشینی داشت. خطوط مارپیچ ت

دستش برای گرفتن دستی که برخالف میل رها ساخته بود در مقابل سدی که در میانشان کشیده شده در هوا معلق 

 ماند.

 را پر تاول ساخت.  سیلی پشیمانها گونه هایش را گداخت و تازیانه ندامتها پشت قلب او

 فصل پانزدهم 

قلب برمک در جلوی حیاط خانه حسینقلی خان به روی زمین ماند تا مستانه در موقع سوار شدن به ماشین پا به روی 

آن بگذارد و جسمش در کنار پدر کوچه امید و آرزوها را پشت سر نهاد و با پاهای لرزان که قدرت حرکت را از او 

 شی بازگشت. سلب میکرد به گلفرو

صادق میدانست که پسرش عنان اختیار خود را از کف داده و ممکن است در حین خشم و ناامیدی کلماتی بر زبان 

 بیاورد و جمیله را از سرنوشت شومی که انتظارش را میکشید آگاه سازد. 
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وزی آن دختر را در خانه باید هر طور میشد سیدجمال را در جریان ماجرای آن شب مینهاد و از وی میخواست چند ر

 ی خود نگهدارد. 

داود به آشپزخانه رفت و بالتکلیف در مقابل زنش که مشغول کشیدن غذا بود ایستاد.مهرانگیز بشقاب پر از چلو 

 مرغ را به دستش داد و با تعجب پرسید:چرا اوقاتت تلخ است؟آدم که شب عروسی خواهرش ماتم نمیگیرد. 

قاب فرو کرد و گفت:نمیدانم گیج و کالفه ام کاش برایش خواستگار پیدا نمیکردی.آن قاشق را بی میلی درون بش

پسر هنوز مستانه را دوست دارد.از شنیدن خبر عروسی او دیوانه شد.انگار نه انگار که زن گرفته.معلوم نیست چه 

نیدن این خبر مرگش شده.اگر این دختر را میخواست پس چرا زن گرفت و اگر نمیخواست پس چرا به محض ش

گلهای گلفروشی را پرپر کرد و برای اینکه شاید بتواند به موقع جلوی این وصلت را بگیرد یک نفس و بدون لحظه 

 ای مکث تا در خانه ما دوید. 

مهرانگیز حیرت زده چشم به همسرش دوخت و گفت:باورم نمیشود!اگر دوستش داشت که که زن نمیگرفت؟یعنی 

 را زده و هوای یار قدیمی را در قلبش زنده کرده؟ بهمین زودی جمیله دلش 

 نمیدانم مرتب پدرش را مالمت میکرد که چرا باعث بدبختی اش شده. -

بشنو و باور نکن.بچه کوچولو نیست که پدرش برایش تصمیم بگیرد.البد خودش خواسته برو کنار آقاجانت بنشین -

اقی افتاده مبادا بگذاری مستانه از این ماجرا بویی ببرد و دوباره و غذایت را بخور و اصال به رویت نیاور که چه اتف

 هوایی شود. 

برمک گلهای پرپر شده در گلفروشی را جمع کرد و در حالیکه زیر لب دشنام میداد آنها را در مشت فشرد.صادق به 

قدم سید جمال گفت: شیرینی پزی رفت و بی آنکه توجهی به مشتریانی که در آنجا رفت و امد میکردند خطاب به

خیری که برداشتم باعث بدبختی پسرم شد.امشب عروسی مستانه است برمک دیوونه شده و سر از پا نمیشناسه 

چیزی نمونده بود جلوی داود همه رشته هامونو پنبه کنه و پرده از راز این عروسی برداره.هراسون رفت در خونه 

قط چند دقیقه بعد از اینکه صیقه عقد خونده شده بود به اونجا حسینقلی خان که جلوی این وصلت رو بگیره.اما ف

رسید.با هزار حیله و نیرنگ وادارش کردم که از خر شیطون پیاده بشه و ساکت بمونه.خدا میدونه چه حالی 

داره.میترسم طاقت نیاره و پیش جمیله رسوامون کنه.صالح نمیدونم تو این وضعیت این دختر به خونه برگرده.بذار 

 ه چند روزی منزل خودت بمونه تا برمک آروم شه. ی

سید جمال هر دو دست را بر سر کوفت و گفت:خدا به دادمون برسه.اگر جمیله بفهمه جریان چیه کارش تمومه.اون 

 روزهای سخت ناخوشی شو به عشق شوهرش تحمل میکنه. 

صالح نیست با هم روبرو بشن.پسر بیچاره واسه خاطر همینه که میگم حاال که برمک عین یه پلنگ تیر خورده اس.-

فکر میکرد چند ماه دیگه به مراد دلش میرسه.حاال دیگه هیچ امیدی نداره.هیچ امیدی و در عین ناامیدی ممکنه رشته 

 امید جمیله رو هم قطع کنه. 

غروب بشه  آخه من چطور میتونم این دختر ناآروم رو تو خونه خودمون نگه دارم.مگه طاقت می اره همین که-

 چادرشو سر میکنه و میگه باید قبل از برگشتن برمک از مغازه به خونه برگردم. 

صادق حوصله بحث و مجادله نداشت و دیگر آه و ناله های آن مرد دلش را نمیسوزاند .عزم رفتن کرد و گفت:دیگه 

واست اهمیت نداره جلوشو نگیر خودت میدونی سید جمال.اگه جمیله برگرده برمک همه چیزو میریزه رو دایره.اگه 
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و بذار بیاد به خونه اش.ولی دیگه از من گله نکنی که چرا گذاشتی بفهمه چه بالیی داره سرش میاد.خب من باید برم 

 میترسم این پسر دوباره بره در خونه حسینقلی خان و رسوایی بار بیاره. 

 ی رها ساخت و به گلفروشی بازگشت. روی برگرداند و سید جمال را مات و مبهوت پشت پیشخوان قناد

راننده هنوز در جلوی مغازه انتظار تزیین اتوموبیلش را میکشید.برای اینکه خود را از شر نگاههای کنجکاو او رها 

سازد چند شاخه گل میخک برداشت و با آن وانت عروس را اراست.سپس به راننده اشاره کرد و گفت:دارن ناهار 

 ه میمونی. میخورن اگه نجبنی گشن

به شنیدن این جمله اتوموبیل را روشن کرد و به راه افتاد.صادق به هر طرف نگاه کرد برمک را ندید.با این تصور که 

 او برای صرف غذا به خانه بازگشته است.راه منزل را در پیش گرفت. 

لحن تحکم آمیزی پرسید:چرا دیر  چندین بار کوبه در را به صدا در آورد اما بالخره اقدس در را به رویش گشود و با

 درو باز کردی؟ 

از لحن تند همسرش متعجب شد تا به آن روز هیچوقت او را آنطور آشفته و پریشان ندیده بود.پاسخش آمیخته با 

رنجیدگی بود:داشتم از پشت پنجره دختری رو که آرزو میکردم عروسم بشه تو لباس سفید عروسی تماشا 

 ز عروسی مستانه اس؟ میکردم.خبر داشتی امرو

همین نیم ساعت پیش شنیدم.داود ماشین اونو آورده بود که واسش گل بزنم.عجیبه که حسینقلی خان حاضر شده -

 دخترشو به قلعه حسنخان شوهر بده. 

وقتی از پسر ما ناامید شده دیگه واسش مهم نیس که به کجا شوهرش بده افسر و اعظم رفتن خونه معصوم خانم -

 دیوار به دیوارشون که از پشت بام اونا تماشا کنن.  همسایه

 پس برمک کجاس؟ -

 مگه تو گلفروشی نبود؟! -

 نه نبود فکر کردم شاید اومده خونه. -

 از صبح که با تو رفت دیگه ندیدمش. -

 نگرانی و اضطراب دل صادق شور انداخت

 نکنه رفته خونه اونا که بساط عروسی شونو بهم بریزه؟ -

قدس بی خبر از آنچه که گذشته بود مفهوم این جمله را درک نکرد و پرسید:واسه چی؟!وقتی خودش اونو با ا

 دستاش پر زد چه لزومی داره که بخواد با پاهاش پیش بکشه. 

 منتظر پایان سخنان او نشد به طرف در رفت و گفت:من میرم پیداش کنم. 

 ید جمال دنبال زنش. پیداش کنی؟!مگه گم شده !البد رفته خونه س-

از در که بیرون آمد عروس را دید که در میان شادی و هلهله مهمانان قصد سوار شدن به وانت را دارد.جشن عروسی 

 روال عادی خود را طی میکرد و از بهم زدن ان خبری نبود.پس برمک کجا رفته بود؟ 

ه رسید و بی آنکه اقدس متوجه آمدنش شود از پله ها برمک همانجا در پشت بام خانه بود.او قبل از آمدن پدر به خان

 باال رفت در پشت بام ایستاد و منتظر شد تا عروس با چادر زری در میان پادری نمایان شود. 

بارها در خاطر دختر مورد عالقه اش را در همین لباس و همین چادر در کنار خود مجسم کرده و بارها در خاطر 

گشت به دهان او مینهاد با شیرینی رسیدن به ارزویش چشیده بود.اکنون در دهانش فقط شیرینی عسلی را که با ان
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مزه تلخکامی بود.از دور ماهی لغزان خوشبختی دم تکان میداد پولکهایش را به میان آب گل آلود سیاه بختی شان 

 شد. میریخت و همراه با توفان زندگی در ساحل ناکامی به روی خشکی می افتاد و بی جان می 

رسول عروس خود را به روی دستهایش بلند کرد و در اتوموبیل نشاند.پای مستانه در موقع سوار شدن میلرزید و 

بدنش در زیر دستهای مردی که به اشتباه سرنوشتش را به سرنوشت او گره زده بود سرد بود و قلبش خالی از 

 هیجان نوعروسی که به خانه بخت میرفت. 

شانه برمک نوک میزد و برای جلب نظر جوان افسرده ای که بر خالف همیشه توجهی به پرنده کبوتر جلد به روی 

اش نداشت بالهایش را تکان میداد.آن خاطره ها کجا بودند که درست سر بزنگاه پیدایشان شد و به جلوه گره 

وادار به ایستادن نماید از عشق پرداختند.کاش باز هم مانند ان روزها میتوانست پا به روی چادر زری اش نهد و او را 

و شیفتگی با وی سخن بگوید و عذر خطایش را بخواهد و نگذارد به این مفتی ها دختری که انقدر دوست داشت 

 ازدستش برود. 

عزت و رخساره دایره زنگی را پشت اتوموبیل به صدا در آوردند و با آهنگ مبارکباد و هلهله کنان بدرقه اش کردند 

 عروس و داماد سوار بر وانت های سیمی که برای بردن آنها کرایه شده بود به راه افتادند.  سپس نزدیکان

راضیه میلی به این سفر نداشت و عقده دل را بر سر مرضیه که اشک ریزان پا به زمین میکوبید و میخواست همراه 

 خواهرش سوار ماشین شود خالی کرد و به صورتش سیلی نواخت. 

داع چشم به پشت بام همسایه دوخت و نگاهش در تالقی با نگاه برمک که به کنج دیوار تکیه داده بود مستانه برای و

سنگین شد و به روی پلکهایش افتاد.پای برمک در موقع عبور از جاده زندگی به روی سطح یخبندانش میلغزید و او 

 را به زمین میزد. 

همانان هم رفتند و در را پشت سر بستند .مورچه ها برای خوردن خانه حسینقلی خان خالی از سکنه شد صاحبخانه و م

بقایای برنج به روی سفره ها صف کشیدند دیگر نه کسی در حیاط آن خانه با عشق صدایش میزد و نه دیدگان 

 منتظری با نسیم نگاه چهره اش را نوازش میداد. 

بوتر جلدش را نادیده گرفت و با حرکت تندی او شبنم اشک مردمک چشمانش را تر کرد و برای اولین بار غم زده ک

 را از شانه اش پر داد و پله ها را در زیر پا به صدا در آورد. 

 فصل شانزدهم 

صادق که در جستجوی برمک به کوچه رفته بود ناامید تر از یافتن او به خانه برگشت.اقدس که هنوز از پشت پنجره 

رش گفت:سیب سرخ نصیب دست چالق شد لیاقت این دختر برمک چشم به کوچه داشت با حسرت خطاب به همس

 بود و لیافت جمیله اون پسره زردنبوی بدترکیب که قسمت مستانه شد. 

اعظم به همراه خواهرش افسرد همین که وارد خانه شد رو به مادر کرد و گفت:باور کن خانباجی عروس به اینکه 

 لب نیاورد. بخندد داشت گریه میکرد حتی یک لبخند هم به 

برمک که تازه پا به روی پله اولین پله نهاده بود سخنان خواهر خود را شنید و با خشمی که صدایش را شبیه به فریاد 

 ساخته بود گفت:مستانه خیر نمیبیند همانطور که من خیر ندیدم.آخر چرا آقاجان چرا؟ 

 ع برگشتی؟ صادق که انتظار نداشت او در خانه باشد با تعجب پرسید:چه موق

همان موقع که شما به قنادی رفتید منهم به خانه برگشتم و به پشت بام رفتم تا با بدرقه عروس این حقیقت را باور -

 کنم که دیگر هیچ امیدی به اینده ندارم.
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سخنان برمک حسرتهای اقدس را به صدا در آورد:اگر این ارزو را داشتی پس اون سیاه سوخته رو عقد کردی؟کی 

 ت گفته بود که گلوی آرزوها تو بگیری و اونقدر فشار بدی که خفه بشه و صداش در نیاد. به

 دیگر اهمیتی به حفظ راز دختر سیدجمال نمیداد.چرا روح او میبایستی فدای جسمی شود که محکوم به فنا بود. 

استم خانباجی.این اسیدجمال بغضی که در گلو داشت سخنانش را در میان فریاد نامفهوم ساخت:من جمیله را نمیخو

بود که با اشک و زاری هایش دل آقاجان را به رحم آورد و او را به جان من انداخت که از مستانه چشم بپوشم و 

 دختری را که عشقش به من وبال گردنم بود بگیرم. 

ودی ور.پس تو باقدس دست به کمر زد و با خشم و خروش به صادق که سر به زیر داشت خیره شد و گفت:پس اینط

که این آتیش رو روشن کردی و باعث شدی این فتنه به پا بشه.آخه گناه این دو جوون چی بود که باید فدای عشق 

یه دختر لوس و ننر بشن.تو چرا قبول کردی که پسرت سیاه بخت بشه.اگه اون یه دختر داره خب تو هم فقط یه 

ز همون روز اول که این دختر اومد تو این خونه فهمیدم که پسر داری پس چرا خواسته هاش واست اهمیت نداره.ا

مریض حاله و دائم باید یه نفر تر و خشکش کنه این بود عروسی که آرزو میکردی واسه پسر یکی یه دونه ات 

 بیاری؟ 

سالگی درست مانند مادرش درشت هیکل و تنومند بود و چند سال بزرگتر از سنش بنظر می  54افسر که در سن 

د با تعجب پرسید:آخر چرا دادش برای چه مجبور شدی با دختری که کوچکترین عالقه ای به او نداری عروسی آم

 کنی؟ 

 قبل از اینکه برمک زبان بگشاید صادق دست به روی دهانش نهاد و گفت:نه برمک نه نه تو به آسیدجمال قول دادی. 

ر نمیتوانم این راز را در سینه ام نگه دارم هر چه باداباد دست پدر را کنار زد و گفت:دارم خفه میشوم آقاجان دیگ

 اصال برایم مهم نیست که بعد از این چه اتفاقی ممکن است بیفتد و چه بر سر جمیله بیاید. 

 کوشید تا پسر خشمگین و ناآرامش را آرام کند و گفت:ساکت پسر.نباید در این مورد حرفی بزنی. 

 ی؟بگو برمک بگو چرا با دختری که اونو نمیخواستی عروسی کردی؟ چرا نباید حرفی بزنه واسه چ-

صادیق یکبار دیگر کوشید تا مانع آشکار شدن راز بیماری جمیله شود و خطاب به پسرش گفت:تو قول دادی پسر 

 فراموش نکن. 

ه چیه؟تو زنتو غریباقدس اختیار از کف داد و فریاد زنان پرسید:تو این خونه چه خبره معنی این قایم موشک بازی 

میدونی و این پسر مادرشو.هر دلیلی داشته باشه چرا نباید من بدونم برمک خودش داشت به تو میگفت که چرا 

وادارش کردی که با دختر سیدجمال که مردنی بود عروسی کنه.میخوام بدونم اون چه مرضی داره.نکنه مرضش 

 مسری باشه و مث خوره بیفته به جون پسرت. 

 ا لحن تندی گفت:بس کن زن این حرفها چیه میزنی. صادق ب

آخه محض رضای خدا یکی از شما به من بگه این دختر چه مرضی داره.از وقتی زن تو شده همش مریضه و تب -

میکنه.عوض اینکه به خونه زندگی اش برسه.هر روز صبح تا از خواب پا میشه باید بره خونه مادرش که اون نازشو 

 کش کنه. بکشه و تر و خش

برمک عقده دل را خالی کرد و گفت:حق با شماست خانباجی.جمیله مریض است و مرضش قابل عالج نیست و شما 

آقاجان شما زندگی آینده مرا فدای قولی که به اسیدجمال دادید کردید دیگر از من چه میخواهید؟آخه چرا باید 

ت چرا؟فقط چون دارد میمیرد باید پا به روی احساسم تظاهر به محبت دختری کنم که ذره ای محبت او در دلم نیس
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بگذارم و قلب پر تپش خود و مستانه را فدای قلبی که دارد از تپش می افتد بکنم؟شما این را میخواستید که شاهد 

 بیچارگی و درماندگی ام باشید و دلتان به این خوش باشد که جمیله قبل از مرگ به مراد دلش رسیده. 

صورت زد بهت و حیرت را با خشم و غضب توام ساخت و گفت:پس جمیله داره میمیره!پس تو یک اقدس چنگ به 

نعش به پسر یکی یه دونه ات ارزونی دادی!دستت درد نکنه صادق با این عروس آوردنت.پسرت واسه تو عزیزتر 

؟تو که کبوتر دلت بود یا دختر اون نارفیقت که از تو این خواهش رو داشت؟تو چرا به حرفش گوش کردی برمک

 رو بام خونه همسایه ی روبروی نشسته بود و از جاش تکون نمیخورد. 

برمک که به گریه افتاد افسر و اعظم به همراهش گریستند.صادق نگاههای پر خشم غضب افراد خانواده را به روی 

ه جمیله میمیره و تو آزاد خود خیره دید و با لحنی حاکی از پشیمانی و درماندگی گفت:فکر میکردم چند ماه دیگ

میشی و به مراد دلت میرسی.به خیالم رسید اینطوری هم جمیله رو به مراد دل رسوندم و آخر عمری دلشادش کردم 

و هم بعد از مرگ اون تو و مستانه رو.حتی به فکرم نرسید که ممکنه اون دختر رو لجبازی به عقد مردی که دوست 

 ه. نداره در بیاد و از دست پسرم بر

برای اقدس احساس صادق نه قابل درک بود و نه قابل بخشش با لحن مالمت آمیزی گفت:چرا این فکر به سرت زد 

مرد؟خب معلومه که وقتی باعث شدی غرور اون دختر بشکنه به هر وسیله ای باشه سعی میکنه ترکها شو بند 

دی نداره؟آخه این چه بالیی بود که سر ما بزنه.حاال جواب پسرتو چی میدی جواب پسر دل شکسته تو که هیچ امی

آوردی.مستانه رو به خون برمک تشنه کردی و راضیه رو به خون من.اصال از کجا میدونی که این دختر مردنیه و سید 

 جمال و صفورا به هر دوتون حقه زدن. 

بارها با زبون بی زبونی از مستانه دختر رفیقم بود رفیق جون جونی ام که با هم نون و نمک خورده بودیم و خودم -

دخترش خواستگاری کرده بودم و اونم قولشو واسه برمک داده بود.تو سرنوشت هر کی یه اسم نوشته شده اسمی 

که نمیتونی پاکش کنی و یه اسم دیگه ای رو جاش بنویسی درسته که اسم مستانه تو قلب برمک بود ولی تو 

 سرنوشتش نبود. 

د را از صادق پنهان کند و دست از سرزنش او بردارد.سفره غذا به روی زمین پهن بود اقدس نمیتوانست دلخوری خو

 اما هیچکس میلی به خوردن ناهار نداشت. 

 افسر به مادرش اشاره کرد و پرسید:غذا را بکشم یا نه؟

 ونت بکش. اقدس شانه ها را به عالمت بی اعتنایی باال برد و پاسخ داد:منکه میل ندارم.واسه خودتونو آقاج

صادق وضو گرفت و به نماز ایستاد برمک کاسه دوغ را برداشت و چند جرعه از آن را به میان لبان تشنه خود 

 سرازیر ساخت و گفت:من گرسنه ام نیست و تشنه ام.فقط چند جرعه از این دوغ برایم کافی است. 

هم گذشته.به گمونم ته برنج رو اجاق سوخته  1اقدس آهی کشید و گفت:واسه هیچ کی اشتها باقی نمیمونه ساعت از 

 و بوی دود گرفته. 

برمک ظرف دوغ را به روی سفره نهاد و با صدایی که بی شباهت به فریاد نبود گفت:کاش همان روز که پا به روی 

ما رف شچادرش نهادم تا او را وادار به ایستادن کنم تا حرفم را نمیزدم نمیگذاشتم از جایش تکان بخورد.چرا به ح

گوش کردم اقاجان چرا حاضر شدم با جمیله عروسی کنم.چرا وقتی مستانه را دیدم جلویش را نگرفتم تا به او بگویم 

کمی صبر داشته باش آن دختر به زودی میمیرد؟چرا از او نخواستم که صبور باشد و تا زمان مردن جمیله به من 

یچوقت نمیتوانم از پشت بام دست و صورت شستن و راه فرصت بدهد؟این چراها دارد دیوانه ام میکند.دیگر ه
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رفتنش را تماشا کنم.مخصوصا با مردی عروسی کرد که او را از این شهر دور کند.هر کس گرسنه اش است غذایش 

را بخورد من میل ندارم.یک کاری کنید آقاجان که دختر سیدجمال دیگر در این خانه پیدایش نشود وگرنه دیگر 

تواند وادارم کند به زبانم قفل بزنم تا آنچه را که در دلم میگذرد فریاد نزند.اگر بیاید او را از اتاقم هیچ قدرتی نمی

بیرون می اندازم و کاری میکنم که با اشک و زاری به خانه پدرش برگردد.من مستانه را وقتی داشت سوار ماشین 

که به او کرده بودم موقعی که به پشت بام خانه  میشد دیدم.گوشه چادر زری اش از اشک چشم تر بود.با وجود ظلمی

ما چشم دوخت میدانی در نگاهش چه دیدم خانباجی؟عشقی که آمیخته با سرزنش و مالمت بود.لعنت به من این چه 

 بالیی بود سر خودم آوردم. 

ه نذاره اون م کصادق از پسرش شرمنده بود بی آنکه سر بلند کند و به چهره ی او بنگرد گفت:من به سیدجمال گفت

 به اینجا بیاد ولی بعید میدونم بتونه حریفش بشه. 

 این زن مثل کنه است کنه ای که به زندگی من چسبیده. -

از شنیدن این جمله بی رحمانه ابرو در هم کشید.انتظار نداشت احساس برمک به جمیله تا این حد ظالمانه و دور از 

د و گفت:اونم یه بشره یه بشر با همه احساسش خوب گوش کنین دخترا انسانیت باشد رنجیدگی خود را آشکار کر

به تو هم میگم اقدس و تو برمک هیچ کی تو این خونه حق نداره به جمیله بگه چه دردی داره چون اون خودش 

ت سنمیدونه که مریضه و داره میمیره.اگه یه کدوم از شما فقط یه کدومتون بهش بگه که چه سرنوشتی در انتظارش ا

با من طرفه دمار از روزگارش در میارم.بذارین با ارامش زندگی کنه و در آرامش بمیره.حتی صفورا هم نمیدونه که 

 مرض جمیله کشنده اس.پس حواستونو جمع کنین و زبونتونو نگه دارین. 

 برمک مشت به دیوار کوفت و گفت:لعنت به این زندگی آخر چرا ما باید سنگ صبورش باشیم. 

ی است که شده.من دلم نمیخواست تو مستانه رو از دست بدی.اما البد قسمت این بود که تو جمیله رو بگیری و کار-

 دختر حسینقلی خان زن اون مرد

بشه حاال باهاش سر سفره عقد نشستی تا روزی که زنده ای بهش وفادار باش اگه باعث بشی بفهمه به زودی میمیره 

جدانو واسه خودت میخری.صبور باش و بذار امانتی سیدجمال به دستمون سپرده مرگشو جلو میداندازی و عذاب و

 بدون دخالت تو تا وقتی سرنوشت مقدر کرده کنارش بمونه. 

 فصل هفدهم 

سیدجمال درمانده و مستاصل بود و یقین داشت که به هیچ بهانه ای نخواهد توانست از بازگشت جمیله به خانه ی 

ز آن گذشته بر فرض آن شب با زور و جبر موفق به این کار میشد فردا و روزهای بعد از امیدش جلوگیری نماید.ا

 آن چی؟میدانست که برمک با دل شکسته اش آماده شکستن دلهایی است که باعث و بانی این شکستگی بودند. 

ب قنادی را تر از هر شچطور میتوانست به دختر مشتاقش بگوید که فعال نباید به آن خانه بازگردد.تصمیم گرفت زود

 تعطیل کند و قبل از اینکه مرغ از قفس بپرد به منزل برسد. 

صدای کله پز محل را که سالم کرد و حالش را پرسید نشنید و کلید را در قفل چرخاند.از اینکه بخاطر رضای خاطر 

 دخترش که محکوم به ناکامی بود باعث نامرادی برمک شده است احساس پشیمانی کرد. 

چند قدمی که از شیرین پزی دور شد برادر صفورا را دید که دارد به آن سو می آید.صالح به دیدن چهره گرفته و 

 رنگ پریده او با نگرانی پرسید:چی شده اسیدجمال بنظر گرفته می آیی؟ 
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نه به سینه ام ز سیبه شانه تکیه گاهی که یافته بود تکیه داد و گفت:سرم داره گیج میره نفسم به جای بیرون اومدن ا

 فرو میره چه عجب این طرفها! 

 داشتم می اومدم پیش تو امشب چه زود دکان را بستی. -

 حوصله کاسبی نداشتم.ولی خب حاال که تو اومدی دوباره بازش میکنم. -

 نه الزم نیس بهتره بریم خونه که اونجا دراز بکشی و استراحت کنی. -

ره آن را باز کرد و گفت:نه صالح خان من خودم میدونم دردم چیه.بیا تو.میخوام باهات کلید را در قفل چرخاند و دوبا

حرف بزنم تو خونه جلوی صفورا و جمیله جرات گفتنش رو ندارم.اونا همیشه چشم به دهنم دوختند و هر کلمه رو 

 هزار جور تفسیر میکنن.مدتیه که تب جمیله قطع نمیشه. 

ودم بهت بگم که از خیلی ها تعریف دکتر مظفری رو که تو فرانسه درس خونده و تازه میدونم واسه همینم اومده ب-

به ایران برگشته شنیدم.میگن تو کارش حرف نداره خیلی از مرضهایی رو که میگفتند معالجه نداره مداوا کرده حتی 

 باشه ببریمش پیش اون. اونایی رو هم که به قول حکیمشون مردنی بودند از مرگ نجات داده شاید ضرری نداشته 

 نمیخوام دخترم موش آزمایشگاهی بشه و هر روز یه حکیم بره. -

چه عیبی داره شاید این یکی بتونه بفهمه که چرا این دختر تبش قطع نمیشه.تو که به غیر از یاوری اونو به دکتر -

ز عهده مظفری بر بیاد.بهتره دیگه ای نشون ندادی.خدا رو چی دیدی شاید کاری که از دست یاوری بر نیومده ا

بدونی من از درد جمیله بی خبر نیستم.نترس به آبجی ام چیزی نگفتم بچه که نیستم دکترش به من گفت که این 

 دختر خوب شدنی نیست اما من باور نمیکنم ممکنه اشتباه کرده باشه. 

 صورت را میان دو دست پنهان ساخت و گریست. 

ونی که من چی میکشم و چه دردی به دل دارم.دردی که ناچارم به تنهایی تحمل پس تو میدونی صالح تو مید-

 کنم.اگه صفورا بفهمه میمیره مبادا به این فکر بیفتی که بهش بگی. 

 معلومه که نمیگم مگه میخوام خواهرمو از غصه بکشم. -

که جلوی  ببینه فقط قبال بهش بسپار اگه فکر میکنی فایده ای داره حکیمی رو که نمیدونم اسمش چی بود بیار جمیله-

 صفورا اسم اون مرض لعنتی رو نیاره. 

 خیالت راحت باشه دکتر مظفری درستشو از حفظه و میدونه چی کار کنه حالت بهتر شده یا نه؟ -

نمیدونم درد این دختر داره منو میکشه.امشب باید هر طور شده جمیله رو منزل خودمون نگه دارم و نذارم بره -

 خونه شوهرش. 

 چرا مگه چی شده؟!-

قصه اش طوالنیه.فکر نمیکنم االن حوصله شنیدنشو داشته باشی.امروز عقد کنون دختر حسینقلی خان بود یعنی -

همون دختری که قرار بود زن پسر صادق بشه اونا همدیگه رو دوست داشتن و من با هزار خواهش و التماس با اشک 

رو بگیره میدونم اینکار درستی نبود اما اون موقع به این خیال بودم که دل دختر ناکامم و زاری وادارش کردم جمیله 

شاد میشه و بعد وقتی که این گل پرپر شد برمک میتونه با مستانه عروسی بکنه.اصال به فکرم نرسید که ممکنه این 

تیر خورده آماده دریدن من و  دختر از روی لجبازی به عقد مرد دیگه ای در بیاد و اونوقت برمک عین یه پلنگ

دخترم بشه.چند ساعتی پیش صادق به سراغم اومد و گفت که اگه جمیله به خونه برگرده ممکنه اون پسر از شدت 
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ناراحتی سفره دلشو باز بکنه و دختر بیچاره بی خبرو از رازی که نباید آگاه بشه آگاه کنه.حاال فهمیدی که چرا قلبم 

 ه سنگ کوب کنم؟ تیر میکشه و چیزی نموند

 به این ترتیب اگه قراره اون چند ماه دیگه بمیره تو روزی هزار بار میمیری و زنده میشی. -

 کمکم کن صالح حاضرم همه زندگی همه دار و ندارمو واسه سالمتی این دختر خرج کنم. -

و  ه رو امشب خونه شما نیگر داریمهر کاری از دستم بربیاد دریغ ندارم فعال باید به فکر این باشیم که چطور جمیل-

 نذاریم تو این وضع بحرانی با برمک روبرو بشه. 

کار آسونی نیس درست وقت بستن گلفروشی از رختخواب بیرون میاد و میگه برم خونه خودمون و قبل از برمک به -

 اونجا برسم. 

بهش دلبسته است.بلند شو دکان رو ببند راه دختر بیچاره خیال میکنه این مرد به همون اندازه که اون دوستش داره -

بیفتیم .وقتی به خونه رسیدی زود برو تو رختخواب و تظاهر کن که حالت خوب نیست.اونوقت من وادارش میکنم که 

 شب رو اونجا بمونه و مواظبت باشه. 

 اگه بازم حاضر نشد بمونه چی؟ -

 من وادارش میکنم.نگران نباش. -

آمدند و در کنار هم براه افتادند.سید جمال هنوز سرحال نبود و احساس ضعف میکرد هوا به  از شیرینی پزی بیرون

 اندازه ی کافی تاریک نشده بود که چراغهای شهر را که آن موقع فقط شبها روشن میشد روشن کنند. 

ید:چرا و با تعجب پرسجمیله به محض دیدن پدر که زودتر از وقت معلوم به خانه بازگشته بود در بستر نیم خیز شد 

 زودتر برگشتید آقاجان! مگر چه شده؟برمک را دیدید یا نه؟خودش دنبالم می آید یا شما مرا میرسانید؟ 

 پرسشها عجوالنه و یکی پس از دیگری بر زبانش جاری میشد و فرصتی برای جواب باقی نمینهاد. 

قاجونت حالش خوب نیست.من بهش کمک کردم صالح در کنار بستر او نشست.بوسه ای بر گونه اش زد و گفت:آ

 که به خونه برگرده آبجی کجایی بیا جای شوهرتو بنداز که تو رختخواب دراز بکشه. 

صفورا که در آشپزخانه مشغول پخت و پز بود دیگ برنج را روی اجاق گذاشت و با عجله از پله ها باال آمد.همین که 

 :سالم داداش شور به دلم انداختی چی شده راست بگو؟ وارد اتاق شد با نگرانی از برادرش پرسید

نمیدونم آبجی منکه حکیم نیستم.امشب مواظبش باشین اگه بهتر نشه صبح میرم دنبال دکتر مظفری و اونو به اینجا -

 می آرم. 

یج میزه گسید جمال نشست و به پشتی تکیه داد و صدایش را با ناله در آمیخت و گفت:نمیتونم سرپایم بایستم.سرم 

 نمیدونم چی به سرم اومده. 

جمیله به گریه افتاد و به مادرش در گستردن رختخواب کمک کرد و از یاد برد که میخواست هر چه زودتر به خانه 

 اش برگردد. 

 صالح رو به او کرد و گفت:امشب پیش اقاجونت بمون ممکنه به کمک احتیاج داشته باشه. 

 پس برمک چی دایی جون؟ -

 ن سر راه به اون میگم که جریان چیه.اگه یه شب دور از شوهرت بخوابی که دنیا زیر و رو نمیشه. م-

با بی میلی پذیرفت.از یک طرف نگران حال پدر بود و از طرف دیگر دلش میخواست الاقل شب را در کنار همسرش 

 باشد. 
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شما به برمک بگویید مغاره را که بست به  دست تب دارش را به صوری دست صالح نهاد و گفت:به شرطی میمانم که

 اینجا بیاید و شب را هم پیش ما بماند.

 دست داغ او را لمس کرد و با نگرانی پرسید:وای چه دست گرمی نکنه تب داری؟ 

 بله دایی جان تب دارم. -

 همیشه اینطور تب میکنی؟ -

 همیشه از تن و بدنم آتش بلند میشود. -

 الت تو رو میبرم پیش دکتر مظفری. فردا صبح میام دنب-

 از دکتر رفتن بیزارم.از خوردن داروهایی که دکتر یاوری به من میدهد حالم بهم میخورد. -

یاوری اگر طبابت بلد بود که تا حاال باید شفایت را میداد.خب حاال دیگه من باید برم مواظب آقاجونت باش و تا -

 به این فکر بیفتی اونا رو تنها بذاری و برگردی خونه ات. خوب نشده از اینجا تکون نخور مبادا 

 من میمانم.فقط امیدوارم بتوانید برمک را راضی به آمدن کنید. -

 بهش میگم ولی زیاد منتظرش نباش. -

 جمیله در کنار سیدجمال زانو زد و با حرارت دستهایش پیشانی سرد او را گرم کرد و پرسید:بهتر شدید آقاجان؟ 

تی که در این جمله بود دلش را لرزاند.خدا میداند زندگی چند ماه دیگر به او این فرصت را میداد تا در کنارش محب

زانو بزند و محبت خود را با نگاه در نگاه پدر بنشاند.بغضی که در گلو داشت به او فرصت پاسخ را نداد.به روی 

اشت رگهای زندگی جمیله را میبرید به روح او سوهان پیشانی این دختر چه سرنوشتی رقم خورده بود؟سوهانی که د

 میزد. 

چشمه جوشان اشک دیدگانش را تر کرد.کاش الاقل برمک این دختر بیچاره را از ته دل دوست داشت و به اجبار و 

 در اثر خواهش و التماسهای وی تن به این ازدواج نداده بود. 

اشک چشمش را با انگشتان لمس کرد و گفت:چرا گریه میکنید دست جمیله مژه های مرطوب پدر را نوازش داد و 

 آقاجان مگر چه شده؟ 

 چیز مهمی نیس بلند شو برو یه کاسه آب واسم بیار. -

کاسه را به دست گرفت و به ایوان رفت تا آن را از کوزه آب کند.سیدجمال دستمال را به روی دیدگان کشید سپس 

ست و کاسه را به لب نزدیک کرد و گفت:از اینکه امشب پیش ما موندی حرکتی به خود داد و در رختخواب نش

 ممنون از وقتی زن برمک شدی شبهای این خانه پر از دلتنگی است. 

 به گردن پدر آویخت و گفت:منکه هر روز پیش شما هستم. 

 دلم میخواد امشب جاتو پیش خودم بندازی. -

 دکتری که میشناسه ببره. دایی صالح میگفت که فردا میخواد منو پیش -

 اشکالی داره اگه یه دکتر دیگه معاینه ت کنه؟ -

فکر نمیکنم این تب هیچوقت دست از سرم بردارد انگار از بدنم آتش بلند میشود.شما میدانید مرض من چیست و -

 چرا خوب نمیشوم؟ 

 اگه یه کم صبر داشته باشی خوب میشی. -

 سیدجمال گسترد و گفت:بیا جمیله جون کمک کن با هم غذا رو بکشیم.  صفورا سفره شام را در کنار بستر
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 حرکتی برای برخاستن نشان نداد و گفت:حاال زود است شاید برمک برای شام به اینجا بیاید. 

دل سیدجمال از احساس محبت یک طرفه جمیله لرزید.برمک به آنجا نمی آمد نه آن شب و نه شبهای بعد از آن 

 ش یک انتظار بیهوده و بی پایان بود. انتظار دختر

صدای جمیله را شنید که گفت:اقدس خانم و دخترهایش از من نفرت دارند و به زور جواب سالمم را میدهند 

 هیچوقت نتوانسته ام سر سفره آنها سیر غذا بخورم.همیشه احساس میکنم که چشمشان به دست و دهان من است. 

میگم خونه کوچکی واست بخره و تو رو به اونجا ببره همیشه که مجبور نیستی در وقتی حالت خوب بشه به برمک -

 اون خونه بمونی. 

نه آقاجان برمک را آنقدر دوست دارم که دلم نمیخواهد باعث ناراحتی اش بشوم.حاضرم بخاطر او مشکالت زندگی -

ان زودی ها نمیتواند خانه مستقلی برایم در آن منزل را تحمل کنم و صبور باشم.وقتی زنش شدم میدانستم که به این

 دست و پا کند.حال شما بهتر شده ترجیح میدهم به خانه برگردم. 

سید جمال دستپاچه شد و از ترس اینکه او تصمیم به رفتن بگیرد گفت:مطمئن باش صالح پیغام تو رسونده و برمک 

 یک شب بخاطر من از شوهرت دور بشی؟ منتظرت نیست.قرار شد امشب رو پیش من بخوابی یعنی حاضر نیستی 

چرا ولی آخر این درست نیست که اول زندگی مان برمک را تنها بگذارم.دلم میخواست زن قوی و سالمی باشم که -

بتوانم برای شوهرم پخت و پز کنم نه اینکه ناچار بشوم هر روز به خانه ی مادرم بروم تا او تر و خشکم کند.مطمئنم 

زنی را که همیشه مریض است دوست داشته باشد.بنظر میرسد که دیگر آن گرمی و محبت سابق  که برمک نمیتواند

 را نسبت به من ندارد. 

سید جمال با خود اندیشید دختر بیچاره نمیداند که از ابتدا هم گرمی و محبتی در کار نبوده و دل این مرد همیشه با 

بوده برای گریز از ادامه این گفتگو گفت:بلند شو برو به مادرت فاصله ای به دور از او بدنبال عشق و احساس خود 

 کمک کن غذا رو بکشه.برمک اگر میخواست به اینجا بیاید تا حاال آمده بود. 

 یا دایی صالح پیغام مرا نرسانده یا اقدس خانم به او اجازه آمدن را نداده. -

اونو به حال خودش بگذاری شاید اگه چند روزی پیش ما  این روزها نباید زیاد به پر و پای شوهرت بپیچی سعی کن-

 بمونی کم کم احساس کنه که تو در اون خونه احساس آرامش نمیکنی. 

دلم نمیخواهد به زور این احساس را در او به وجود بیاورم اگر اجازه بدهید من میروم آقاجان و قول میدهم صبح -

 زود دوباره برگردم. 

نت استفاده کرد و با لحن تحکم آمیزی گفت:گفتم نه یکبار هم به حرف پدرت گوش کن به ناچار از حربه خشو

 وقتی من چیزی از تو خواستم اونقدر واسه سرپیچی از فرمانم پافشاری نکن. 

 به ناچار دست از اصرار کشید و برخالف میل قلبی اش از جا برخاست و به کمک مادر شتافت.

 فصل هجدهم 

به شادی و هلهله مسافرین وانتهای پشت سر داشت و نه به ناز و نوازش مردی که در کنارش مستانه نه توجهی 

نشسته بود.رسول برای اینکه توجه او را به سوی خود جلب کند و دیوار بیگانگی را از میان بردارد لحن کالم را پر از 

گذار و استراحت کن گمان نکنم محبت ساخت و گفت:راه طوالنی است هر وقت خسته شدی سرت را روی شانه ام ب

 زودتر از غروب برسیم. 

 این مرد که بود و چرا باید سر به روی شانه او می نهاد؟چشمها را بست و خود را به نشنیدن زد. 
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 کوچه باغهایی را که از آنجا میگذشتند نمیشناخت.نه میل به تماشا داشت و نه میل به شناختنشان. 

ه شهر گذشتند و داخل جاده مخصوص کرج شدند با خود اندیشید چرا برمک در پشت بام به تهران رسیدند از درواز

به تماشا ایستاده بود؟به حجله رفتن دختری که او به دست خود تب و تاب جوانی را در قلبش کشته که تماشا 

 نداشت. 

ست و پای راننده خسته ای چرخهای اتوموبیل به روی جاده پر دست اندازی که هنوز آسفالت نشده بود با حرکت د

که برای رسیدن به مقصد و زمان استراحت بر شتاب خود می افزود به پیش میرفتند.این انتهای راه بود انتهای راهی 

 که در واقع آغازی در پایان بود. 

و در کنار در زمان قدیم قلعه حسنخان قلعه ای بود با پنجاه خانوار که با دامداری و کشاورزی روزگار میگذراندند 

قنات آبی که حدود دویست درخت چنار آن قنات و دهکده را در میان میگرفتند مردم به دور هم جمع میشدند و 

 شکم خود را با نان و پنیر سیر میکردند و روز را به شب میرساندند. 

راف سمفونی زوزه خان قلعه مردی به نام حسن بود که هنوز هم نوه و نتیجه هاش ساکن آنجا هستند در کوههای اط

گرگها خواب شبانه را بر اهالی ده حرام میکرد و اسم قورد داغی به معنای کوه گرگها نام با مسمایی بود برای آن 

کوهستان بهمین جهت برای در امان بودن از حمله گرگها دیواری به دور آن ده کشیدند و انجا را قلعه حسنخان 

 نامیدند. 

د راننده پای به روی ترمز نهاد و ایستاد.آن زمان آنجا محل استراحت مسافرینی که با به کاروانسرا سنگی که رسیدن

اسب شتر و قاطر به سفر میرفتند بود.اتومبیلهای پشت سر نیز ایستادند و مسافرین آن برای تماشای عروس به دور 

 وانت حلقه زدند.باز هم مستانه تظاهر به خواب کرد و از جایش تکان نخورد. 

خره به قلعه حسنخان رسیدند رسول چادر را از روی صورت همسرش کنار زد و با لحن گرمی گفت:چشمهایت را باال

 باز کن عزیزم به خانه رسیدیم دیگر باید پیاده شویم. 

 وانمود که کرد که تازه از خواب بیدار شده.نگاهی به اطراف افکند و پرسید:قلعه حسنخان اینجاست؟ 

 ت چطور می اید؟بله همینجاست.بنظر-

درختان کهنسال در دو طرف کوچه آن را تنگ و باریک نشان میدادند.نهر آبی که کنار آن درختها روان بود بوی 

عطر دلپذیر کوهستان را به مشامش رساند.جمعیت انبوهی که در کنار در گشوده باغ ایستاده بودند نشان میداد که 

  بعد از این آنجا محل زندگی اش خواهد بود.

 رسول پیاده شد تا به عروس خود در پیاده شدن کمک کند. 

در میان شور و غوغای کسانی که به استقبالش شتافتند مادرش را دید که با نگرانی چشم به او دارد.شاید این زن تنها 

 کسی بود که میدانست دخترش در آنجا روی آرامش را نخواهد دید. 

باغ کوچه تاریک را روشن میساخت.مرضیه ودارا از دو طرف چادر مادر را  فانوسهای روشن اویخته شده بر سر در

میکشیدند.حسینقلی خان با حالت عصبی دود چپق را به هوا میفرستاد داود و مهرانگیز در کنار عزت خانم که داشت 

در آن ده  آشنایانش اسفند دود میکرد چشم به او داشتند بقیه چهره ها بیگانه بودند بیگانه هایی که بعد از آن تنها

دور افتاده به شمار میرفتند.پاشنه کفشش در گل کوچه خاکی آب پاشی شده فرو رفت و در همانجا متوقف 

ماند.کاش آن نطقه ایستگاهی برای توقف بود توقف و بازگشت به عقب و رسیدن به لحظه ای که هنوز این خیال خام 
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انه های نقلی که به سرش پاشیده میشد چون باران مالمتی بود که به سرش نزده بود که تنها راه رهایی گریز است.د

 بر سر و رویش میبارید. 

اولین مکث در ایستگاه جدید زندگی آغاز پشیمانی و ندامت بود.با فشار جمعیت به داخل باغ رانده شد بنظر میرسید 

 که همه ی اهالی ده به ان جشن دعوت شده اند. 

ای که جلوی عمارت کوچک دو اتاقه درست نزدیک در ورودی قرار داشت به روی مهمانان دور تا دور محوطه 

زیرانداز نشستند رسول دست مستانه را گرفت و او را با خود بطرف درخت هلویی که در زیر آن قالیچه کوچکی 

 پهن بود برد و به روی آن نشاند. 

 پایکوبی پرداختند.  زنان شلیته پوش با لباس محلی و روسری های پولک دوزی به رقص و

مستانه آنقدر در عالم خیال غوطه ور بود که متوجه سری که به روی دامنش قرار گرفت و دستی که به آن سو دراز 

شد تا از او مزد مجلس گرمی خود را بگیرد نشد فقط صدایش را شنید که میگفت:عروس خانم لب قلوه ای پس 

 شاباش من کو؟ 

در کف دست زنی که گونه ها و لبهایش را بیش از حد قرمز کرده بود نهاد و خطاب به رسول لبخند به لب یک شاهی 

 مستانه گفت:چطور بود خوشت آمد؟ 

نمیدانست از چه باید خوشش می آمد.از رقص آن دختر یا از بذل و بخشش کسی که به اشتباه مرد زندگی اش شده 

 بود؟ 

که عروس خمیازه کشید ختم جشن و سرور را اعالم کردند و اهالی  از مهمانان با میوه های باغ پذیرایی شد.موقعی

ده به تدریج پراکنده شدند رختخواب مهمانان را که از راه دور آمده بودند به روی همان زیراندازهایی که در باغ 

ظه هم لح گسترده بود انداختند.مرضیه و دارا همین که سر به روی متکا نهادند به خواب رفتند اما راضیه حتی یک

چشم بهم ننهاد و همراه با وزوز مگس و نیش پشه های مزاحم به سرنوشت نامعلوم دخترش در آن ده دورافتاده 

 اندیشید. 

عزت و عزیز در جلوی عمارت کوچکی که تنها ساختمان آن باغ به شمار می آمد ایستادند و منتظر عروس و داماد 

انه بهمراه قلبش سرکشی آغاز کرد و در موقع برخاستن پیچید و شدند که داشتند به آن سو می آمدند.پای مست

 چیزی نمانده بود به زمین بخورد.رسول زیر بازویش را گرفت و گفت:مواظب باش زمین پر از پوست میوه است. 

 عزیز در خانه را باز کرد و گفت:به خونه ات خوش اومدی. 

قرار داشت.رسول در اتاق رو به حیاط را گشود و گفت:اینجا وارد راهرو باریکی شدند که در هر طرف آن یک اتاق 

مال من و توست.امشب اگر دلت برای پدر و مادرت تنگ شد میتوانی آنها را که درست زیر پنجره خوابیده اند تماشا 

 کنی.نمیگذارم به این زودی به تهران برگردند خیالت راحت باشد. 

 آن یکی چی؟ -

 ت.میبینی که این باغ فقط همین یک عمارت را دارد. آن مال عزیز و رخساره اس-

به روی رختخواب سفیدی که گسترده بودند یک شاخه گل سرخ قرار داشت نمیدانست این ابتکار رخساره است یا 

 خاله عزت. 
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منزل خود آنها هم در زرگنده فقط دو اتاق داشت اما مهرانگیز ناچار نشد با خانواده همسرش در یک جا زندگی 

کند.گرچه اگر زن برمک هم میشد اوضاع بهمین منوال بود.با این تفاوت که زندگی در اتاق طبقه باالی منزل صادق 

 خان رویای شیرینی بود که در خواب و خیال به آن می اندیشید و آرزویش را داشت.

 در اتاق است؟  رسول در را بست و رو به مستانه کرد و گفت:چرا چادر را از سرت برنمیداری مگر نامحرم

بالتکلیف نگاهش کرد.بارها در حیاط خانه زرگنده چادر از سربرداشته بود تا در موقع شستن دست و صورت برمک 

از پشت بام زیبایی چهره و اندام دختر مورد عالقه خود را تماشا کند.ولی در آن لحظه دستهایش برای کنار زدن آن 

 حرکتی از خود نشان نمیدادند. 

را حمل بر شرم کرد و با یک حرکت چادر را از سرش برداشت و چشم به موهای خرمایی افشانش دوخت و مکث او 

 گفت:چه موهای خوش رنگی داری!باورم نمیشود زن به این قشنگی داشته باشم. 

 هدست رسول که برای نوازش به طرف او دراز شده بود شانه هایش را لمس کرد.مستانه چشم بر هم نهاد و بی آنک

 دل به نوازشهایش بسپارد تن به خواسته هایش داد. 

 فصل نوزدهم 

این فقط راضیه نبود که شب را با بیداری به صبح رساند.پلک چشمهای مستانه در قلعه حسنخان به روی هم 

 منیامد.رختخواب برمک دست نخورده باقی ماند.اقدس و صادق که میلی به خواب نداشتند تمام شب را با نگرانی چش

 به سقف اتاق دوختند که در زیر حرکت پاهای برمک صدا میداد و حکایت از ناآرامی او داشت. 

سیدجمال دیدگان را برهم میفشرد تا کسی متوجه بیداری اش نشود و به فردایی می اندیشید که توان رویارویی و 

 مقابله با مشکالت آن را نداشت. 

تید و با چشمهای نیمه باز با چراهایش در نبرد بود.چرا برمک از او فاصله جمیله در بستر هر لحظه به یک پهلو میغل

میگرفت؟چرا اعتنایی به بود و نبودش در خانه نداشت.غیبتش را نادیده میگرفت بدنبالش نمی آمد و محبتش 

 آمیخته با سردی بود؟ 

 ه کشاند. تبی که باعث ایجاد عطش میشد چندین بار او را به سوی کوزه آب در ایوان خان

صفورا که آن روزها به شدت نگرانی سالمتی دخترش بود خواب را بر خود حرام میدانست دستش گاه به روی 

 پیشانی تب دار جمیله قرار میگرفت و گاه برای نوازش به روی گیسوان وی. 

با  ه رفتن دیدسحر که شد سیدجمال برای وضو به حیاط رفت و به اتاق که برگشت جمیله را لباس پوشیده آماد

 تعجب پرسید:کجا داری میری؟ 

 با لحن مصممی پاسخ داد:میخواهم به خانه برگردم. 

 صبح سحر!این کارها چه معنی داره جمیله؟-

منظورتان را نمیفهمم یعنی اگر من بخواهم به منزل شوهرم برگردم بی معنی است.شما دارید چیزی را از من پنهان -

 تفاقی افتاده؟ میکنید.نکند برای برمک ا

احساس کرد که جمیله نگران و کنجکاو است و اگر بخواهد جلوی رفتنش را بگیرد بیشتر او را تشویق به رفتن 

 خواهد کرد اما اگر میرفت چی؟از تصور این فاجعه رنگ از چهره اش پرید و نفسش به شماره افتاد. 

یده؟شما از رفتن من به آن خانه میترسید.راستش را جمیله را نگرانی چشم به پدر دوخت و پرسید:چرا رنگتان پر

 بگویید چرا؟ 
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سیدجمال به روی فرش زانو زد نشست و دست به روی سر نهاد و گفت:سرم داره گیج میره.نمیتونم سرپا 

بایستم.اینقدر منو اذیت نکن دختر.او اومدی باری از دوشم برداری نه اینکه با سماجت یه بار دیگه روش 

قول داده نمازشو که خوند بیاد اینجا من و تو رو ببره پیش حکیم.آخه چرا اینقدر بی صبری.شوهرتو که  بذاری.صالح

 از دستت نگرفتند دختر. 

 دست به دور گردن پدر حلقه کرد و گفت:یعنی باور کنم که هیچ اتفاقی نیفتاده؟ 

مد به فکر تن تب دارت باشی.وقتی دایی ات اومگه قرار بود چه اتفاقی بیفته.اون خوب و سالمته این تویی که باید -

 میتونی از اون حال برمک رو بپرسی. 

 اگر حالش خوب است پس چرا دیشب به اینجا نیامد؟ -

البد گرفتار بوده.اینکه عزا نداره.امشب رو که از دستت نگرفتند.میخوای سر صبحی بری همه رو از خواب بیدار -

اقدس تنگ شده بعید نیس گمون کنه تو از خونه بابات قهر کردی و مجبور  کنی که چی.نکنه دلت واسه متلکهای

 شدی صبح زود به خونه برگردی. 

 جمیله به گریه افتاد و گفت:اقدس خانم منتظر بهانه است که از من ایراد بگیرد. 

 خب پس بهونه به دستش نده. -

 همین که دیشب به خانه برنگشتم یک بهانه است. -

 نه وقتی پدرت مرضیه چه عیبی داره اگه یه شب پیش اون بخوابی. بیخود میک-

صفورا که مشغول جمع کردن رختخواب بود گفت:چرا نذاشتی شب بره خونه خودش؟اگه توسرتو گذاشتی زمین 

خوابیدی این دختر تموم شب این پهلو اون پهلو شد و بیدار موند.آخه وقتی دلت بی اون آروم نمیگرفت اصال چرا 

 ش دادی؟ شوهر

 یعنی دل تو بی اون آروم میگیره؟ -

 نه نمیگیره ولی نمیخوام خودخواه باشم و به هر بهونه ای اونو پیش خودم نگه دارم. -

 تقصیر من چیه دیشب داداش خودت چشمشو ترسوند و نذاشت برگرده خونه اش. -

 ی حالت بد بشه و من دستپاچه بشم. البد تو اینقدر ننه من غریبم بازی در آوردی که صالح ترسید نصف شب-

 ممکن بود همینطور هم بشه.االن هم حالم خوب نیس خدا کنه صالح زودتر برسه و بریم پیش حکیم. -

جمیله که طاقت نداشت پدرش مورد شماتت واقع شود رو به صفورا کرد و گفت:نه مادرجون اگر من دیشب به خانه 

 شد که پیش ما ماندم. میرفتم از نگرانی خوابم نمیبرد بهتر 

 صفورا سر تکان داد و گفت:آخه اینجا هم که موندی خوابت نبرد.خیال میکنی من نفهمیدم که تموم شب بیداری. 

 مگر شما هم بیدار بودید. -

البته که بیدار بودم وقتی که تو ناآرومی چطور میتونم چشمامو روی هم بذارم .عوضش آقاجونت تا سرشو گذاشت -

 خوابش برد.اونوقت تازه میگه حالم خوب نیس میخوام برم پیش حکیم.  رو متکا

سیدجمال رنجیدگی خود را از همسرش اشکار نساخت و برای پنهان نمودن غم و غصه هایش از چشم تیزبین صفورا 

لبش خط ق و جمیله به جای اینکه به روی پیشانی چین بیفکند با قلم رنج و اندوههای بی شمار زندگی به روی دیواره

 میکشید و آن را از غصه پیر میکرد. 
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درد را در صدایش کشت و کوشید تا لب را به خنده ای از هم بگشاید و گفت:وقتی تنها دخترم سپید بخت شده خب 

 معلومه شبها بیداری نمیکشم و راحت به خواب میرم. 

 خب پس واسه چی میری حکیم؟ -

ضی ندارم.تا من نمازمو میخونم شما بساط چای رو آماده کنین.هر لحظه واسه اینکه خیالم راحت بشه که هیچ مر-

ممکنه صالح پیداش بشه.اونطور که میگفت مطب این حیکم تو تهرونه و یک صبح تا ظهر طول میکشه که با درشکه 

 بریم و برگردیم. 

 باره از من خون بگیرندجمیله میلی به فرتن نداشت و با التماس گفت:کاش نمیرفتیم آقاجون.دلم نمیخواهد دو

 دستهایم را سوراخ کنند. 

 روی دایی تو زمین ننداز ناراحت میشه.حاال یه حرفی زده پشیمونش نکن آماده شو که هر وقت اومد راه بیفتیم. -

 پس الاقل برمک را هم با خودمان ببریم. -

این درست نیس که کارشو رها کنه با لحن تندی گفت:باز شروع کردی!میخوای شوهرتو از کاسبی بندازی که چی؟

 دنبال تو راه بیفته. 

 پس الاقل به او بگوییم که کجا میرویم. -

 قرار بود همون دیشب صالح بهش بگه. -

مشغول صرف صبحانه بودند که صالح از راه رسید.صفورا استکان را پر از چای کرد و آن را مقابل او نهاد و گفت:اگه 

 ون و پنیر پیدا میشه. صبحونه نخوردی یه لقمه ن

 عیبی نداره آبجی بده بخورم.قدسی هنوز خواب بود که من از خونه بیرون اومدم میترسیدم دیر بشه. -

 اولین لقمه را در دهان گذاشت جمیله طاقت نیاورد و پرسید:دیشب برمک را دیدید؟ 

 بله دیدم. -

 پس چرا به سراغم نیامد؟ -

 اگه وقت کردم میرم. قول نداد که بیاد فقط گفت -

 میداند که قرار است امروز صبح به تهران برویم؟ -

از اینکه ناچار بود به او دروغ بگوید احساس شرمندگی کرد.نگاه سیدجمال پر از التماس و خواهش بود.آخرین بار 

افکند و پاسخ برمک را یک هفته پیش در همین خانه دیده بود و بعد از آن هیچ خبری از او نداشت.سر به زیر 

 داد:البته که میدونه به جای این حرفها بجنب داره دیر میشه.

 چادر به سر افکند و گفت:من حاضرم برویم. 

 صفورا هم از جا برخاست و گفت:منهم می آیم. 

 تو دیگه چرا چه خبره مگه لشکر کشی است.صورت خوشی نداره ما میریم زود برمیگردیم. -

 من زیادی ام.  یعنی تو این میون فقط-

حاال نوبت صفورا بود که کوتاه نیاید سیدجمال میدانست که اگر او پیله کند به این زودی دست بردار نخواهد بود.با 

 درماندگی به صالح نگریست و از او مدد خواست. 

اش.به داد صفورا بی توجه به جمله مالمت آمیز برادر چادر به سر افکند و گفت:این دفعه به حرفت گوش نمیکنم

 جای اینکه اینجا بنشنیم و دلم به هزار راه بره میخواهم همراهشون باشم. 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – شیفتهقلب 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

6 0  

 

 االن که بریم موقع اذان ظهر برمیگردیم.مگه میخوای به شوهر و دخترت ناهار گشنه پلو بدی. -

  خیالت راحت باشه.ناهارم حاضره نترس گشنه نمیمونن االن میرم زیر اجاقو خاموش میکنم که نسوزه.-

جمیله که حوادث شب گذشته و آن روز صبح کالفه اش کرده بود با لحن تردید امیزی پرسید:نمیفهمم جریان 

 چیست مگر ما کجا میخواهیم برویم که نباید برمک و مادرجون همراهمان بیایند؟! 

به ناچار  صالح احساس کرد که اگر بیش از آن از همراه بردن صفورا سرباز بزند جمیله کنجکاو خواهد شد

گفت:خودت که میدونی کجا میخواهیم بریم.اگه دلت میخواد مادرت همرات بیاد خب منم حرفی ندارم.برو زیر 

 اجاقو خاموش کنی آبجی منتظرت میشیم. 

 فصل بیستم 

جمیله تا به ان روز به تهران نرفته بود.چهاردیواری آن خانه محل تولدش بود و مدرسه های اطراف آن محل 

 . تحصلیش

سوار درشکه که شدند ابتدا با کنجکاوی چشم به جاده مقابل دوخت و با لذت به تماشا پرداخت ولی در میانه راه 

 خوابی که شب گذشته آرزوی یک لحظه ی آن را داشت فرصت تماشا را از او گرفت. 

دستان جمیله داغی آن را سیدجمال یک بند زیر لب دعا میخواند و شفای دخترش را از خدا میخواست.صفورا با لمس 

 در زیر انگشتانش لمس میکرد ومنتظر دستان معجزه گری بود که آتش سوزان وجود او را سرد کند. 

صالح به این می اندیشید که چطور خواهد توانست در حضور آن دو نفر در مورد نوع بیماری خواهر زاده اش با 

 پزشک گفتگو کند. 

ه شدند.جمیله با تحسین به خانه ی اعیانی که پیش رو داشت چشم دوخت.بوی عطر باالخره به مقصد رسیدند و پیاد

 گلها در باغچه های با صفایی که از چهار طرف حوض بزرگ کاشی را در حصار داشتند سکرآور بود. 

عمارت اصلی که به سبک ساختمانهای اعیان و اشراف دوران قاجاریه ساخته شده بود چشم بیننده را خیره 

خت.ساختمان کوچکی که آن زمان در کنار در ورودی برای سکونت خدمه بنا نهاده بودند اکنون اختصاص به میسا

 مطب دکتر مظفری داشت. 

جمیله در حالیکه محو تماشا بود دستی به صورت عرق کرده ی خود کشید و از صالح پرسید:اشکالی دارد که اگر 

 کمی آب به سر و صورتم بزنم؟ 

 داره برو لب حوض دست و صورتتو بشور.  نه چه اشکالی-

 کنار حوض نشست و چندین بار دست خود را خیس کرد و آن را به صورت و پشت گردن کشید. 

 صفورا به دنبالش رفت و درست در کنار جمیله به روی کاشی لب حوض نشست و با کالمش به نوازش او پرداخت. 

 خسته شدی عزیز دلم. -

 شده. نه مادر جون گرمم -

منم از گرما کالفه ام اما این آفتاب بیشتر آدمو گرم میکنه.چه خونه قشنگی اینطور که داداش میگه بابای این حکیم -

شازده قاجاره خودش تو فرنگ درس خونده و زن فرنگی داره.گرچه قشنگی این خونه چاره درد ما نیست اصلش 

 و برداره. اینه که بتونه یه کاری بکنه که این تب دست از سر ت

 صالح و سیدجمال از غیبت آن دو استفاده کردند وارد مطب که در آن ساعت روز خلوت و بدون مشتری بود شدند. 

 دکتر مظفری از زیر عینک به برانداز کردن تازه واردین پرداخت و پرسید:کدام یک مریض هستید؟ 
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صالح با لحن عجوالنه ای پاسخ داد:هیچ کدوم وقت تنگ بود و هر لحظه امکان داشت جمیله و مادرش سر برسند.

ولی تا مریض اصلی نیومده میخواستم موضوعی رو با شما در میون بذارم.دختر خواهرم یه بند تب میکنه و اونطور که 

دکترش میگه مرضش قابل درمون نیست و ممکنه چند ماه دیگه عمرشو بده به شما.البته خودش از این جریان 

مادرش چشم امید ما به شماست.خواهش میکنم هر کاری از دستتون بر میاد.دریغ نکنین شاید چیزی میدونه و نه 

 هنوز راهی واسه معالجه اش باشه؟ 

 پس خود مریض کجاست؟ -

 رفته ابی به سر و صورتش بزنه. -

د گاه اول میشزن مو طالیی و چشم آبی که در کنارش نشسته بود چهره ای متفاوت با زنان هم وطنشان داشت و در ن

 فهمید که خارجی است نسبت به زبان آنها بیگانه است و مفهوم کلماتشان را درک نمیکند. 

دکتر لحظه ای در اندیشه فرو رفت و سپس گفت:تا مریض دیگری نیامده زودتر او را به اینجا بیاورید که معاینه اش 

 کنم. 

برای رفتن به اتاقی که شکنجه گاهش بود عجله ای از خود صالح از پنجره سر به بیرون خم کرد و صدایش زد.جمیله 

 نشان نداد.کاش میتوانست خود را به نشنیدن بزند و همانجایی که نشسته بود باقی بماند.

 صفورا دست به روی شانه اش نهاد و گفت:بیخود اینهمه راه رو که نیومدیم بلند شو بریم. 

پا به روی تک پله ای که جلوی در ساختمان بود نهاد و داخل راهرویی که چاره ای به غیر از همراهی با مادر نیافت.

نیمکت انتظارش خالی بود شد.مقابل در مطب که رسید ایستاد.نه جرات داخل شدن را داشت و نه جرات نگریستن 

 به مرد جوانی را که از زیر عینک پنسی به او خیره شده بود. 

 قت تنگه باید زودتر برگردیم. صدای مادر را شنید که میگفت:برو تو و

دکتر مظفری متوجه تردید مریض خود شد و کوشید تا با لحن گرم و صمیمانه اش او را تشویق به داخل شدن کند و 

 گفت:نگران نباش دخترم مطمئن باش هیچ مشکلی پیش نمی آید.این فقط یک معاینه ساده است. 

بار دیگر تلخی روزهای شروع بیماری را که دایم تحت نظر پزشک جمیله دل به دریا زد و به ناچار پذیرفت که یک

 بود تجربه کند. 

دکتر مظفری با دقت به معاینه اش پرداخت سپس به روی نسخه یادداشتی نوشت و آن را به دست همسرش لوسیل 

 داد و از او خواست که مریض را برای آزمایش به اتاق بغلی ببرد. 

به زبان فرانسه ما بین آن دو رد و بدل میشد نفهمید.دست لوسیل را که به طرف وی دراز جمیله مفهوم جمالتی را که 

 شده بود کنار زد و گفت:اگر کارم تمام شده خودم راهم را بلدم. 

 دکتر مظفری به صدایش رنگ محبت داد و گفت:هنوز کارت تمام نشده با لوسیل به اتاق بغلی برو. 

 سید:مگر شما مرا معاینه نکردید پس چرا باید همراه این خانم بروم؟ جمیله حاضر به رفتن نشد و پر

 آن خانم زن من است.میخواهد که خونت را برای آزمایش بگیرد. -

 قبال هم از من خون گرفته اند دیگر کافی است این همان خون است عوض که نشده. -

را ببینم اگر آمده ای که معالجه ات کنم باید گوش  نتیجه کار دیگران برایم مهم نیست میخواهم نتیجه کار خودمان-

 به حرفم بدهی. 
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صالح به دلداری اش پرداخت و گفت:آقای دکتر میخواد معالجه ات کنه.به حرفشون گوش کن مگه خودت نمیگفتی 

 چرا این تب دست از سرم بر نمیداره 

 د فایده ای نکرد. چرا گفتم ولی آن دفعه هم که گذاشتم آن همه سوزن به تنم فرو کنن-

این دفعه فرق میکند لجبازی رو بزار کنار و همراه خانم دکتر برو.آن روزها همه از او میخواستند که به حرفشان -

گوش کند.چرا نمیتوانست به اراده خود زندگی کند و میبایستی تسلیم نظر دیگران شود.زن فرانسوی برخالف 

 ظیفه اش را انجام بدهد و به مریض بعدی بپردازد. پزشک جوان نرمش نداشت و میخواست زودتر و

 با لحنی که خالی از خشونت نبود رو به همسرش کرد و گفت:به او بگو مگر بچه است که از آمپول میترسد. 

دکتر جواب لوسیل را نداد و دست جمیله را گرفت و گفت:بیا برویم دخترم تو که آن چند بار را طاقت آوردی اینبار 

 را به من بسپار. هم خودت 

دست مهربانی که بطرفش دراز شده بود گرفت و برخالف میل قلبی در حالیکه همه وجودش آماده عصیان بود در 

 کنار وی براه افتاد. 

 کاش به او میگفتند چه دردی دارد.آن موقع شاید راحت تر میتوانست آنچه را که به او تحمیل میکردند بپذیرد. 

رنگ را در دستش فرو کردند آخ کوتاهی از گلویش بیرون آمد و ساکت شد.معلوم نبود این مثل همیشه همینکه س

 اخ از نیش سوزن بود یا از نیش دردهای زندگی به روی سینه اش. 

لوسیل نه از دخالت همسرش در کاری که مربوط به او نبود خوشش آمد نه از توجه خاص وی به مریض جوانش 

 خود را انجام بدهد. ترجیح میداد هر کس وظیفه 

همین که تنها شدند زبان به شکوه گشود و گفت:اگر قرار باشد همه کارها را تو انجام بدهی پس من این وسط چه 

 کاره ام؟ 

چاره ای نبود دیدم سرکشی میکند مجبور شدم خودم این کار را بکنم.بعضی وقتها کمی نرمش الزم است بخصوص -

آسیب پذیر مهم نیست که من از اون خون گرفتم یا تو مهم این است که در موقع  که اکثر مرضیها حساس هستند و

آزمایش آن همه مهارت خود را به کار ببری چون دکتر معالج قبلی اش بیماری او را سرطان خون تشخیص داده اما 

 من فکر نمیکنم این مرض را داشته باشد. 

 فصل بیست و یکم 

گفتگو نداشت.همه ساکت بودند و در افکار خود غوطه ور اینبار جمیله به تماشای در راه بازگشت هیچکس میلی به 

مناظر اطراف پرداخت.شاید دیگر فرصتی دست نمیداد که به تهران سفر کند.یادآوری خانه ی اعیانی پزشک و زن 

 بداخالق فرانسوی اش که به حرکات او به دیده تحقیر مینگریست خاطره این سفر را چرکین کرد. 

خدا را شکر که دکتر مظفری لزومی ندید جمیله برای گرفتن نتیجه آزمایش همراه پدر یا دایی اش دوباره رنج این 

سفر را بر خود هموار کند.گرچه اصال اهمیتی به نتیجه آزمایش نمیداد.اگر بیماری اش قابل تشخیص بود دکتر یاوری 

 موفق به تشخیص آن میشد. 

جمیله نیم خیز شد و گفت:موقع ناهار است االن دیگر برمک باید پیدایش بشود.من میروم درشکه سر خیابان ایستاد.

 سری به خانه بزنم و برگردم. 

چرت سید جمال پاره شد.برای جلوگیری از رفتن او فکری به خاطرش نرسید.اینبار چه میتوانست بگوید و چطور 

 ت:خب اگه دلت میخواد برو کسی جلوتو نمیگیره.میتوانست جلوی رفتنش را بگیرد.صفورا پیشدستی کرد و گف
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صالح احساس کرد که هوا پس است و سکوت اختیار کرد.از آن گذشته شاید برمک دوران بحران اولیه را پشت سر 

نهاده و آن عکس العمل تندی را که از آن میترسیدند نشان نمیداد.با اشاره سر به سیدجمال فهماند که چاره ای 

 د. نیست بگذرد برو

از درشکه پیاده شدند.جمیله بوسه بر گونه مادر زد و گفت:ناراحت نشو مادرجون حالم خوب است.سعی میکنم فردا 

صبح سری به شما بزنم.حاال که شوهر کرده ام دلم نمیخواهد ادای دخترهای عزیزدردانه را در بیاورم.شما که از من 

 دلخور نیستید آقاجان؟ 

از خودش دلخور بود که با تصمیم غلط و نابجا نه تنها دیگر نمیتوانست دل دخترش را  سیدجمال از او دلخور نبود

 شاد کند بلکه بعد از این تا زمانی که زنده بود باعث غم و اندوهش میشد. 

نگاهش نکرد تا مبادا اختیار از کف بدهد و فریاد بزند نه به آن خانه نر.برمک در آنجا منتظر توست تا شکستی را که 

 ورده تالفی کند. خ

همانطور که سر به زیر داشت پاسخ داد:واسه چی دلخور باشم این حق توست که بدنبال زندگی خودت بری.باالخره 

ساعت پیش ما بمونی.دل ما دو نفر پر از هوای محبت توست  45من و مادرت باید به خودمون بقبولونیم که نمیتونی 

نیم تا یه کم از این هوا از اونجا بیرون بره و نه اگه بود بازش میکردیم.ما و نه پنجره ای تو قلبمون هست که بازش ک

 به غیر از تو کسی رو نداریم. 

 منکه همیشه پیش شما هستم. -

سید جمال احساساتی شد و اشک به چشم آورد.کاش هنوز جمیله آنقدر بچه بود که میتوانست او را روی دوش خود 

آسمون میرسه یا نه؟و صدایش را با همان لحن شیرین کودکانه بشنود که پاسخ میداد بنشاند و بپرسد ببین دستت به 

نه آقاجون هنوز نمیرسه.و حاال دستش به هیچ جا بند نبود.نه به آسمان خدا میرسید و نه به دست مرد غضبناکی که 

 به امید محبت او به میخواست به آن خانه برود. 

دل این دختر را میشنید و برای جلوگیری از این شکست هیچکاری از  شاید تا چند لحظه دیگر صدای شکستن

 دستش برنمی آمد. 

 تن به قضا داد و قدمهای پرشتاب دخترش را که داشت به سوی خانه ناامیدی میرفت نظاره کرد. 

اگه االن :نگاهش آنقدر به آن سو کشیده شد تا جمیله به داخل کوچه بعدی پیچید و صدای صالح را شنید که میگفت

جلوی رفتنشو میگرفتی یه ساعت دیگه همین آش بود و همین کاسه.باالخره باید برمیگشت خونه اش تا آبجی غذا 

 رو آماده کنه برو یه سری به قنادی بزن و برگرد. 

 یمنظور صالح را فهمید.باید سری به گلفروشی میزد.شاید برمک هنوز در آنجا بود.در این صورت میتوانست سپر بال

 دخترش شود و بگذارد آن جوان همه ی عقده های دل را بر سر او خالی کند و آرام بگیرد. 

 سر تسلیم فرود اورد و گفت:باشه شما برید.من بعد میام. 

به گلفروشی که رسید نگاهش را به داخل آن عبور داد.برمک سر به روی پیشخوان که انباشته از شاخ و برگهای 

ت.نمیدانست چکار باید بکند از رویارویی با جوانی که شاخه سرسبز خوشبختی اش را از وسط پراکنده گلها بود داش

به دو نیم ساخته بود میترسید اما ترسی که از ناامیدی و درماندگی جمیله داشت بر این وحشت غلبه کرد و آماده 

.برمک با این خیال که مشتری مقابله با هر حمله جسمی و روحی شد.در را محکم بهم زد تا او متوجه ورودش شود

است سر برداشت و به آن سو نگریست و با دیدن چهره پریشان و درمانده سیدجمال فریادی را که آماده لحظه 
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مناسب برای خروج از سینه بود طنین انداز ساخت:باز از جان من چه میخواهید؟به آقاجان گفتم که دیگر نه حاضر 

ا.پس برای چه به اینجا آمدید؟مبادا به این خیال باشید که میتوانید وادارم کنید هستم شما را ببینم و نه دخترتان ر

جمیله را به خانه راه بدهم.دختری که دوست داشتم از دستم رفت و در لحظه رفتن نگاهش پر از عشق و پر از 

د باشم.شما باعث شدیمالمت بود و حاال آنقدر از من دور است که دیگر هیچوقت نمیتوانم امیدی به دیدارش داشته 

 تا سیب سرخی را که در بشقابم نهاده بودند پس بزنم و به جای آن سیب... 

طاقت نیاورد به میان کالمش پرید و در حالیکه از شنیدن بقیه آن جمله وحشت داشت گفت:نه برمک بقیه اش را 

رخی ن مث یه غنچه گل است گل سنگو.اگه قسمتش اینه که تو جوونی ناکام بشه نمیذارم بهش بگی سیب گندیده او

 که قبل از شکفته شدن داره پژمرده میشه. 

 بالیی که سید جمال سر برمک اورده بود بیرحمانه بود و واکنش او بی رحمانه تر. 

آخر کدام بی ذوقی میتواند گل پژمرده ای را بجای یک غنچه گل سرخ تازه شکفته بنشاند.شما به کمک آقاجانم -

ا امضا کردید و دختری را که دوست داشتم از من گرفتید.مبادا دوباره جمیله را به خانه ام بفرستید سند بدبختی مر

آسیدجمال.چون دیگر نمیتوانم ساکت بنشینم و بگذارم به این خیال باشد که شوهر مهربان و سر به راهی دارد.قسم 

یقت را آشکار کنم.تا بداند دیگر حاضر به میخورم همینطور که االن دارم فریاد میزنم بر سرش فریاد بزنم و حق

تحمل زن تحمیلی ام نیستم و برایم اهمیت ندارد که به زودی خواهد مرد.میفهمید چه میگویم به او خواهم فهماند که 

جریان چیست و چه کسی وادارم کرد تن به این ازدواج بدهم.کار شما اشتباه بود.آخر چطور به فکرتان نرسید که 

 ایی ام را تالفی خواهد کرد و با این کار هم خودم را بدبخت میکنم هم او را. مستانه بی وف

کوشید تا برمک را آرام کند و گفت:میفهمم چی میگی من اشتباه کردم ولی باور کن اصال به فکرم نرسید که ممکنه 

برای  نم که گناهکارم ومستانه دست به چنین کاری بزند.تو حق داری به من توهین کنی و به سرم فریاد بزنی میدو

 جبران این گناه هر کاری از دستم بربیاد میکنم. 

صدایش به همراه دستهایش لرزید و هر لحظه بیشتر اوج گرفت:برای جبران آن!یعنی فکر میکنی قابل جبران 

دن هم ز است؟اگر حال خندیدن داشتم میخندیدم.آن چینی ای که به زمین انداخته ای تکه تکه شده و حتی قبال بند

 نیست. 

 فکر میکنی زندگی دختر من قابل بند زدنه؟ -

این دلیل نمیشود که آنقدر خودخواه باشی که جان و زندگی دو نفر دیگر را فدای جان او کنی نباید به حرف شما و -

انه خ آقاجان گوش میکردم.نباید بی خود احساساتی میشدم.خوشبختی حق من بود و حق مستانه که با چشم گریان به

بدبختی رفت.حاال دیگر هم خانباجی میداند چه به سر من آمده و هم خواهرهایم.مبادا بگذارید جمیله در آنجا آقتابی 

 بشود چون به غیر از اینکه خون دلم را در دلش خواهم ریخت مادر و خواهرهایم هم آماده مقابله با او هستند.

اورد:خاک عالم به سرم.وای بر من و اون دختر بیچاره که االن سید جمال هر دو دست را با هم به روی سر فرود 

اونجاست.خدا به دادمون برسه.پدرت کجاست؟شاید اون بتونه به دادش برسه.خواهش میکنم.نذار آخر عمری دلش 

ه کبشکنه.گناه اون فقط اینه که خیلی دوستت داره و دور از تو نمیتونه آروم بگیره.از دیشب تا حاال التماسش کردم 

به اونجا برنگرده.خودمو زدم به مریضی که بمونه و ازم پرستاری کنه.سر شو به هر بهونه ای گرم کردم.امروز 

بردمش تهرون پیش یه دکتری که تازه از فرنگ اومده ولی موقع برگشتن همین که به جلوی این کوچه رسید دیگه 

اذیتش کنن مادرت از روز اول چشم دیدنشو  نتونستم جلوشو بگیرم.برو خونه ات برمک برو جلوشو بگیر نذار
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نداشت.فقط به این خیال که تو دوستش داری تحلمش میکرد.حاال که میدونه نه تو دوستش داری و نه عمرش به این 

دنیاست خدا میدونه چی به روزش میاره.این دختر این وسط گناهی نداره.بزن تو گوشم بزن تو سرم هر بد و بی 

 رم کن اما نذار اون دلشکسته بشه. راهی که میخواهی نثا

با همین حرفها روز اول خامم کردید و باعث شدید که این بال به سرم بیاید.دیگر گول حرفهایتان را نمیخورم.شاید -

 آقاجانم بتواند جلوی خشم و خروش آنها را بگیرد اما جلو دار سرکشی و عصیان من نخواهد بود. 

نه بر ضد دختر بدبختی که میوه کال عمرش دستخوش طوفان زندگی شده.چند ماه تو میتونی بر ضد من قیام کنی -

 دیگه صبر کن برمک. 

 غیرممکن است دیگر صبر ندارم.زودتر دخترت را از آن خانه بیرون بیاور. -

ما  ونمیتونم با من نمیاد.اون هنوز زن توست.نمیتونی اینطوری از اونجا بیرونش کنی یه کم به فکر آبروی خودت -

 باش. 

دیگر به این چیزها اهمیت نمیدهم اصال برایم مهم نیست مردم چه خواهند گفت طالقش میدهم یک اشتباهی بود -

 که کردم دیگر کافی است. 

 پس اشتباه دیگه ای رو بهش اضافه نکن وگرنه مرگشو جلو می اندازی . -

ب بازی ابتکار تو بود پس خودت مقصری از اینجا لحن کالم برمک زهر آلود و آمیخته با توهین بود:این خیمه ش

 برو.باعث نشو بیش از این به تو توهین کنم. 

 نه وقت خشمگین شدن بود نه وقت تالفی فقط زمان التماس بود و خواهش. 

 عیبی نداره هر چی میخوای بگو تحلمشو دارم.فقط تا وقتی زن توست حرمت آن دخترو داشته باش. -

د درمانده بود یا تظاهر به درماندگی میکرد آخر چطور به خود اجازه میداد که بهمین سادگی پا به نمیدانست این مر

 روی قلبهای گرمی که پر از حرارت زندگی بود بگذارد و آنها را در زیر لگد و خواسته های خود و دخترش بیندازد. 

 ستند به روی دوشش بگذارند خالی میکرد این بال بهاگر آن بار فقط با یک کلمه نه شانه از زیر باری که به زور میخوا

سرش نمی آمد.حاال که کار از کار گذشته دیگر نمیتوانست وجود جمیله را به عنوان همسر حاشا کند.اگر دختری که 

 دوست داشت از دستش رفته بود گناه از جمیله نبود از خودش بود و حماقتهایش. 

ر داشته باشد.حتی در مقابل زنبوری که به قصد نیش زدن دور سرش سیدجمال ساکت ماند تا برمک فرصت تفک

 میچرخید واکنشی نشان نداد تا مبادا این سکوت را بر هم بزند. 

باالخره برمک سر بلند کرد و گفت:ممکن است به رویم نیاورم که در دلم چه میگذرد و چه ضربه ای به من خورده و 

نمیتواند از من انتظار محبت داشته باشد.خیلی خب اگر میخواهید من مهر چه سرنوشتی در انتظارش است اما دیگر 

 سکوت را بر لب بزنم.اینکار را میکنم. 

 فصل بیست و دوم 

جمیله در بدو ورود به خانه از رفتار سرد اطرافیان یکه خورد.اعظم که در را به رویش گشود سالمش را به سردی 

ر نباشد با او هم کالم شود.افسر که مشغول گستردن سفره ناهار بود وجودش پاسخ داد.اقدس روی برگرداند تا ناچا

را نادیده گرفت و حتی سر بلند نکرد تا به آن سو بنگرد.صادق که تسبیح به دست بر سر سجاده نشسته بود در حال 

نکرد از آنها  دعا خواندن سر را به عالمت خوش آمد تکان داد و لبانش را به خنده ای از هم گشود.جمیله جرات

 سراغ برمک را بگیرد. 
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همین که به طرف پله ها رفت تا به طبقه باال برود.صادق صدایش زد و گفت:برمک ظهر به خونه نمیاد.امروز سرمون 

 خیلی شلوغ بود.قراره همونجا یه چیزی بخوره و کاسبی شو بکنه. 

او بزنم.دیشب چون حاال آقاجانم خوب نبود  از رفتن به طبقه باال پشیمان شد و گفت:پس من میروم یک سری به

 نتوانستم به خانه بیایم. 

 نمیخواد به اونجا بری.خودم بعد از ناهار میرم اونو میفرستم بیاد خونه.برو باال چادر از سرت بردار بیا سر سفره. -

 منتظر میشوم برمک بیاید با هم غذا بخوریم. -

ال رفت.نگاه صادق به همسر و دخترهایش پر از خشم و مالمت بود و لحن بی آنکه منتظر جواب بشود از پله ها با

 صدایش آمیخته با غضب و تهدید امیز. 

مگه من بهتون نگفتم که احترامشو داشته باشین پس این ادا و اصول چی بود که هر سه تا تون در آوردین؟تو -

پیش قدم شدی.قرار ما این بود که دندون عوض اینکه به دخترهات درس بدی اقدس خودت اول همه واسه آزارش 

رو جیگر بذارین و ظاهرتونو حفظ کنین.چه بخوای چه نخوای اون عروسته تا حاال ندیدم بهت بی احترامی کنه یا 

 حرفی بزنه که دلت بشکنه.این دختر هیچ گناهی نداره و اصال نمیدونه ماجرا چیه. 

 ذا رو بکش اعظم و بعد صداش کن بیاد سر سفره. سپس دستش را تهدید کنان بلند کرد و گفت:برو غ

اقدس ابرو درهم کشید.از وقتی این دختر به این خانه آمد روزی نبود که صادق به خاطر طرفداری از او رودروی 

دخترهایش نایستد.نه از تهدیدهایش ترسید و نه از اینکه ممکن است جمیله صدایش را بشنود و گفت:هر کی هر 

د بکنه ولی من همینم که هستم میخواد بخواد نمیخواد راهشو بکشه بره خونه ننه اش.انگار این کاری دلش میخوا

پسرو از سر راه آوردی اصال واست مهم نیس که چه غمی تو دلشه.عوض اینکه هوای اونو داشته باشی فکر دختر 

 مردم هستی. 

 ه. صداتو بیار پایین میشنوه.اون حاال دیگه دختر مردم نیس عروس من-

جمیله جسته گریخته صدایش را میشنید اما اهمیتی به خشم و خروش اقدس نمیداد.این اولین بار نبود که این زن 

 چنین رفتاری با او داشت و چنین کلماتی را بر زبان می آورد. 

 اشتهایش کور شده بود دلش نمیخواست با آنها سر سفره بنشیند. 

 ته شد و آرام گرفت.اعظم بر سر پله ها ایستاد و صدایش زد. بعد از اینکه اقدس از فریاد زدن خس

تصمیم گرفت جوابش را ندهد.نمیتوانست اجباری را که آن دختر را وادار میکرد تا صدایش کند نادیده 

بگیرد.همانطور که آن سه زن به خونش تشنه بودند جمیله هم چشم دیدن هیچکدام را نداشت کاش برمک او را از 

 برد. آن خانه می

 اعظم خطاب به پدرش گفت:دیدید آقاجون انگار نه انگار که دارم صدایش میکنم. 

 شاید نشنید یه بار دیگه صداش کن. -

 اینبار صدایش آمیخته با حرص و شبیه به فریاد بود:با تو هستم جمیله بیا سر سفره میخواهیم ناهار بخوریم. 

 از اشک چشم تر شد.  لعنتی ها دست از سرش برنمیداشتند گونه هاش

صادق بشقاب را پر از عدس پلو کرد و تکه گوشتی به روی آن نهاد و گفت:اونجوری که تو صداش میزنی اگه منم 

 بودم نمی اومدم. 

 اقدس چشم به او که داشت از جا برمیخاست دوخت و پرسید:کجا داری میری؟ 
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 یدنشو ندارن اونو بخوره. میرم غذاشو ببرم باال تا دور از چشم اونایی که چشم د-

 اینقدر لوسش نکن عادت میکنه.اونوقت بعد از این هر روز یکی باید بشقابشو بگیره ببره بذاره جلوش. -

 صادق اعتنایی به گفته او نکرد و به افسر گفت:

 هم بخوریم. بلند شو اون مجمعه رو بیار بده به من.میخوام غذای خودمو جمیله رو بذارم توش ببرم باال که با -

اقدس ابرو درهم کشید و به اعتراض گفت:نفهمیدم چی شد به حق چیزهای نشنیده!انگار این دختر جادوت کرده 

حاال از سر سفره ما پا میشی میری سر سفره اون!اگه اینقدر خاطرشو میخواستی چرا گذاشتی پسرت اونو بگیره 

 خودت میگرفتی. 

 ی ربط بزن. تشر زنان گفت:بس کن زن کم حرفهای ب

حرفهای من بی ربط است یا حرفهای تو.چرا بشقاب غذای پسر تو که االن تو گلفروشی قنبرک گرفته و دلش از -

 دست نادونی های تو و سید جمال و این زن پره از خونه پر نمیکنی واسش ببری؟ 

رش و او خون بود؟آن حرفها جمیله گوشهایش را تیز کرد تا صدای اقدس را بهتر بشنود.چرا دل برمک از دست پد

آن نیش و کنایه ها؟باید کاسه ای زیر نیم کاسه باشد.آقاجانش نمیگذاشت به خانه برگردد و حاال که برگشته 

 شوهرش در خانه نبودو 

صدای صادق که در حال باال آمدن از پله ها داشت به زن و دخترهایش دشنام میداد شنید.کنج اتاق را رها کرد و به 

 تنها کسی که در آن خانه هوایش را داشت شتافت.  استقبال

 به جلوی در رسید سینی را از دست او گرفت و گفت:وای خدا مرگم بده پدر جان چرا شما زحمت کشیدید؟ 

 با لحن مالمت آمیزی گفت:تو چرا نیومدی پایین؟هر چی افسر صدات زد جوابشو ندادی مگه صداشو نشنیدی؟ 

را شنیدم.هم صدای افسر را و هم صدای خانباجی را.چرا آنها از من خوششان نمی آید؟مگر آهی کشید و پاسخ داد:چ

من چه کار کرده ام؟دیشب وقتی میخواستم که به خانه برگردم آقاجانم نگذاشت و به بهانه های مختلف مرا در منزل 

تن از فرانسه آمده.موقع برگشخودشان نگهداشت.امروز صبح به اصرار دایی صالح رفتم تهران پیش دکتری که تازه 

دیگر هیچکدام نتوانستند حریفم بشنوند.به زور خودم را از دستشان خالص کردم و آمدم.اما حاال احساس میکنم حق 

 با آنها بود و دیگر این خانه جای من نیست. 

 تو اشتباه میکنی دخترم اینجا خونه توست. -

است که از نیامدنم خوشحال بود.حرکات اطرافیانم برایم سوال  پس چرا برمک دیشب بدنبالم نیامد؟غیر از این-

 برانگیز است.هیچکس با من روراست نیست حتی شما هم یک چیزی را از من پنهان میکنید؟ 

 من چیزی واسه پنهون کردن ندارم باور کن.غذا از دهن می افته تو هنوز حالت خوب نشده باید تقویت کنی. -

 ارم. شما بخورید من میل ند-

 اگه نخوری نه من نه تو دیگه اسمتو نمیارم. -

جمیله قاشق را برداشت و آن را به دهان نزدیک کرد و گفت:فقط بخاطر اینکه شما زحمت کشیدید میخورم.راستش 

را بگویید چرا به قول خانباجی برمک کنج گلفروشی قنبرک گرفته و دلش از دست من خون است؟ممکن است به 

 خطایی از من سر زده؟ من بگویید چه 

صادق برای اینکه خنده به لب بیاورد به غمهایش نهیب زد که آرام باشد و میدان را برای یک لبخند اجباری خالی 

کنند.جمیله آنچه را که نباید بشنود شنیده بود.بدنبال جمله ای گشت که با بیان آن بتواند سخنان اقدس را خنثی 
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گوید ؟بر فرض که اکنون میتوانست به نحوی آرامش کند.بعد چی؟وقتی برمک به کند.چه میتوانست به این دختر ب

خانه برمیگشت و با زنی که به اجبار به او تحمیل کرده بودند روبرو میشد به تالفی شکست در عشق مستانه حقیقت 

 را آشکار میساخت.آن موقع دیگر هیچ جمله و هیچ تسالیی نمیتوانست جمیله را آرام کند. 

ی که در موقع پاک کردن عدس از چشم اقدس پنهان مانده بود در موقع جویدن غذا زیر دندانهایش صدا کرد و سنگ

غرولند کنان گفت:لعنتی همیشه سنگ عدس و لپه نصیب من میشه.مواظب باش به جای عدس ساچمه هایش دندنتو 

 نشکنه. 

ت بر شدت کنجکاوی او افزوده میشد.دلش جمیله منتظر پاسخ بود و هر چه صادق بیشتر از جواب طفره میرف

نمیخواست صدای گریه اش را اقدس و دخترهایش بشنوند وگرنه اشگهایش را با فریاد در می آمیخت.صادق به 

 چشمان گریانش نگریست و با لحن پر محبتی پرسید:واسه چی گریه میکنی؟مگه من چی گفتم. 

جوابم را نمیدهید چون میدانید دانستن آن چقدر دردناک  کاش دندونم میشکست پدرجون اما دلم نمیشکست.شما-

و غیرقابل تحمل است.ولی من اینطوری بیشتر عذاب میکشم.این روزها همه اطرافیانم را در حال اجرای نقش میبینم 

حتی محبت برمک به من تصنعی است شاید او کمتر از دیگران در اجرای نقشی که به عهده گرفته مهارت دارد 

 گویم یا نه؟ درست می

 این فکر از کجا به سرت اومده؟! -

من بچه نیستم که گول بخورم.وقتی اوایل عروسی اینقدر راحت شوهرم از من دل کند و برایش مهم نیست که -

روزها و شبهایم را چطور میگذرانم نشان از بی محبتی اش دارد.اینکه از خانه فراری شده و در گلفروشی ماتم 

 ست که نسبت به زندگی با من بی عالقه شده غیر از این است؟ گرفته.دلیل آن ا

 فکر نمیکنم غم و غصه اش مربوط به تو باشه شاید اگه چند روزی پاپی شوهرت نشی حالش سرجاش بیاد. -

 فقط همین!من جواب خودم رو نگرفتم. -

 آشکار کند؟  به این دختر چه میتوانست بگوید و در پاسخ چراهایش چطور میتوانست حقیقت را

من نمیتونم به همه ی چراهای تو جواب بدم.من چه میدونم بین تو و برمک چی گذشته.وقتی در اتاقتونو رو -

خودتون میبندین و تنها میشین اونجا نیستم که ببینم چی میگین و چی میشنوین از او گذشته هر آدمی یه روز شاده 

ور و برش باشه و تنها با خودش خلوت میکنه.وقتی دو نفر بهم یه روز غمگین بعضی وقتها دلش نمیخواد هیچکس د

میرسن و زیر یه سقف زندگی میکنن تا به هم عادت کنن و قلق همدیگه دستشون بیاد یه مدت طول میکشه.اگه از 

من میشنوی سوال پیچش نکن و اگه دیدی خلقش تنگه تو تنگ ترش نکن.امشب که برگشت خونه هر عکس 

صبور باش یه زن خوب باید با بد و خوب شوهرش بسازه و غمخوارش باشه اون گره ای که امروز العملی نشون داد 

تو ابروهاش افتاده شاید فردا یا یه لبخند از هم باز بشه.بعد از ناهار غذاشو واسش میبرم تو گوشاتو پنبه بذار و 

ه برنج رمیگرده.ته بشقابو پاک کن نذار یصدای اونارو که اون پایین نشستن نشنوی.تا یه چرتی بزنم برمک به خونه ب

هم توش بمونه.تب رنگ رو تو زرد کرده.باید خوب بخوری که جون بگیری.بعد سینی رو بده من ببرم.اقدس هر 

 چی اش بد باشه دست پختش حرف نداره. 

 منهم با شما می آیم. -

 مگه کجا میخوای بری؟ -

 میخواهم غذای برمک را خودم برایش ببرم. -
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 صورت خوشی نداره تو به اونجا بیای. -

 با تعجب پرسید:چه اشکالی دارد!من همیشه قنادی آقاجان میروم.مگر آنجا چه فرقی با گلفروشی دارد؟ 

اگه نیای بهتره آخه چه معنی داره زن دنبال شوهرش راه بیفته و تو محل کسب اون جوالن بده قول میدم عصری -

 ات آب نداره تا من نرفتم واست پر کنم.  زودتر بفرستمش خونه.اگه کوزه

 به اندازه کافی آب دارد زحمت نکشید. -

 فصل بیست و سوم 

صادق نفس زنان سینی غذا را به دست گرفت و از پله ها پایین رفت.اعظم به محض مشاهده پدر جستی زد و از سر 

 سفره برخاست و آن را از دست او گرفت. 

طاب به دخترهایش گفت:تا حاال دیده بودین آقاجونتون واسه خاطر شما از این کارها اقدس با لحن طعنه آمیزی خ

 بکنه.معلوم نیس این دختر چی به خوردش داده که اینطور عزیز بی جهت شده. 

صادق خود را به نشنیدن زد.حوصله بحث و مجادله با همسر خود را نداشت نزدیک سفره که رسید رو به او کرد و 

ر حالش خوب نیس میخواد استراحت کنه.گاهی یکی از این دخترها را بفرست یه سر بهش بزنه و گفت:این دخت

 ببینه به چیزی احتیاج داره یا نه.غذای برمک رو بکش بده من ببرم. 

اقدس میلی به پاسخ نداشت.از روزی که جمیله پا به آن خانه نهاده بود روابط آن دو تیره و تار شده بود مخصوصا که 

 ون میدانست باعث و بانی این ازدواج شوهر خودش است. اکن

به او نگاه نکرد بلکه از پنجره چشم به حیاط دوخت و با صدایی که نشان از بی مهری و بی اعتنایی داشت گفت:تو 

 کماجدون الی بقچه اس.برش دار برو. 

اش به طریقی از اودلگیر بودند.بقچه وقت ان نبود که از اقدس دلجویی کند.آن روزها هر کدام از اعضای خانواده 

غذا را از اعظم گرفت و به افسر که داشت کفشهای پدر را جلوی در جفت میکرد گفت:این دختر تو خونه باباش 

عزیز کرده س و اگه هوای برمک تو سرش نبود یه دقیقه هم تو این خونه بند نمیشد.خدا رو خوش نمیاد اذیتش 

 کنید. 

میتواند نفس راحتی بکشد.در فضای خانه اش باران مالمت سنگ پشیمانیها را بر سرش  صادق نمیدانست در کجا

میبارید و در محل کسب همه ی غنچه گل سرخهایش باز شده بودند تا بهمراه پسر افسرده اش او را مورد سرزنش 

 و شماتت قرار دهند. 

 را به دردسر بیندازد و نه زن و بچه هایش را. کاش نه رفیق باز بود نه رقیق القلب آنموقع ناچار نمیشد نه خودش 

 کماجدان را در مقابل برمک نهاد و گفت:خانباجی ناهارتو فرستاده.تا سرد نشده سفره رو باز کن غذاتو بخور. 

 لحن کالمش سرد و عاری از محبت بود:دستتان درد نکند.راضی به زحمت شما نبودم.فعال اشتها ندارم.باشد بعد 

ستی آدم از شکمش که قهر نمیکنه.اگه چند ساعتی خالی اش بذاری به قار و قور می افته و با سر و صداش بچه که نی-

 به تو میفهمونه که این یکی شوخی بردار نیس. 

صادق بقچه را باز کرد در کماجدان را برداشت و گفت:نگاه ببین خانباجی چی واست پخته.بوی عطر روغنش اشتهای 

 میکنه. آدم سیرو هم تحریک 

 بی توجه به سخنان او پرسید:باز که آن دختره به خانه برگشته. 

 از کجا فهمیدی؟! -
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 اسیدجمال اینجا بود.این مرد خیال ندارد دست از سرم بردارد.دوباره آمده بود برای دخترش گدایی محبت کند. -

 تو چی گفتی؟ -

گم کرده ام و در کوچه مارپیج سرگردانی به جای رسیدن شما میدانید در دلم چه خبر است.من رد محبت را در آن -

 به چشمه در کویر خشک و بی اب و علف آن تشنه نوشیدن یک قطره اش هستم. 

صادق حتی یک لحظه هم به روی کلماتی که مفهوم آن برایش قابل درک نبود مکث نکرد و گفت:منکه اصال نفهمیدم 

هم دیگه هیچکی واسم تره خورد نمیکنه.اول مادرت خون به دلم کرد  چی گفتی.از تو چه پنهون حتی تو خونه خودم

و بعد اون دو تا وروجک.انگار همه شون دست به یکی کردن که ازارم بدن.من نمیدونستم چی پیش میاد وگرنه غلط 

ورکی ز میکردم دختر سیدجمال رو واست بگیرم.حاال دیگه کار از کار گذشته این دختر زن توست و اصال نمیدونه که

بهت تحمیل شده نه تو میتونی جلوش بایستی و مالمتش کنی و نه میتونی دستشو بگیری و اونو از خونه ات بیرون 

 بندازی.جمیله ریشه همه محبتها رو از دلش کنده تا واسه رشد ریشه محبت تو جای کافی باز کنه. 

همسایه ها بخاطر دزدیدن قلمه ای از ان برای شما که اینقدر مواظب گل سرخهای باغچه حیاطتان هستید تا مبادا -

کاشتن در باغچه منزلشان از دیوار خانه تان باال بروند پس چرا گذاشتید به آن سادگی همسایه شیرینی پز دکانتان 

مهر و محبتی را که در دل پسرتان بود بدزدد و ان را در قلب دخترش قلمه بزند؟من هنوز مستانه را دوست دارم.نه 

 له های آسیدجمال در دلم اثری دارد و نه حرفهایی که شما میزنید. آه و نا

چوب اون اشتباه هنوز داره با ضربه های بی امونش به قلبم فرود میاد.گمون نکن به فکرت نیستم غصه بداقبالی ات -

 دلمو آتیش میزنه. 

ود آوردن آن نفشی داشتیم.میخواهم این بداقبالی نیست اشتباه است اشتباهی که هر کدام از ما سه نفر در به وج-

 همان کاری را که مستانه کرد بکنم شاید از اینجا رفتم و در یک گوشه ای گم و گور شدم. 

که چی بشه!من و مادرتو به درد فراق گرفتار کنی و خودت دربدر بشی؟یعنی نمیتونی چند ماه دندون رو جیگر -

 بذاری؟ 

ن به روی جگر میذاشتم ولی حاال دیگر به چه امیدی باید دلخوش باشم.شبها و اگر مستانه از دستم نرفته بود دندا-

 روزهایم هر دو تاریک است و دمیدن آفتاب آن یک رویاست. 

سال  5تو که میدونی چرا اینقدر دلم نازکه و چرا اونقدر زود آه وناله های سیدجمال تونست خامم کنه.یادت میاد -

بساط میوه فروشی رو جمع کردم و به جاش این گل و گیاهها رو گذاشتم.برادر پنج پیش درست یکماه بعد از اینکه 

ساله ات بهزاد وقتی داشت همینجا میدوید و بازی میکرد خار گل سر انگشتشو خراش داد و بعد با دست خون 

 چشمامون پرپرآلودش با خام گلدونها مشغول بازی شد و همون شبونه تب و لرز افتاد به جونش و دو روز بعد جلو 

 زد و مرد.داغ اون هنوز تو دلم مونده.واسه همین هم وقتی صحبت مریضی جمیله شد اختیار از کف دادم. 

 بهزاد فدای غفلت شما شد و من فدای دل نازکتان.نباید میگذاشتید دست خون آلودش را به گل و الی بزند. -

اونموقعها همیشه به من میگفت این بچه های زبون  چرا باید همیشه حسرت نادونی هامو بخورم؟بیچاره مادرت-

بسته رو نبر تو دکون و نذار اعظم و بهزاد تو گل و خاک بلولند و خودشونو کثیف کنند.کاش به حرفش گوش 

میکردم درسته که اون سواد نداره ولی بعضی وقتهاعقلش بیشتر از من میرسه که الاقل اسم خودمو بلدم بنویسم و 

 دونم. جمع و تفریق می
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بیچاره خانباجی از روز اول هم دلش نمیخواست من جمیله رو بگیرم و همیشه این برایش یک معما بود که چطور -

من از دختری که چند روز پیش از آن میخواستم به خواستگاری اش بروم دل بریدم و ناگهان بدون هیچ دلیلی به 

 قول خودش خاطرخواه آن دختر سیاه سوخته شدم. 

ر جمیله رو اب روون زندگی در حال حرکت نیس بلکه در حال دویدنه و برای رسیدن به انتها عجول و بی گل عم-

صبر.تا سر و کله مشتریها پیدا نشده غذاتو بخور.اگه کماجدون رو پر به خونه برگردونم خانباجی دلش میشکنه و 

 گمون میکنه غذاش خوشمزه نبوده. 

 مغازه میشد گفت:مثل اینکه کار از کار گذشت و سر و کله مشتریها پیدا شد.  برمک به دیدن مشتری که داشت داخل

سید عباس صاحب گرمابه محل را همه ی اهالی زرگنده میشناختند.صادق با لبخندی از او استقبال کرد و 

 گفت:بفرمایید آسید عباس خوش اومدین خیر باشه.البد جشن و سروری دارین که اومدین گل بخرین. 

اومدم گل بخرم و هم یه سری به شما بزنم.این روزها تو محله ما همش بزن و بکوب و جشن و سروره.اول هم -

 عروسی آقا برمک و دیشب عروسی دختر حسینقلی خان و همین باعث شد که پسر من عبد العلی هوس 

 زن گرفتن به سرش بزنه. 

 مدین گل بخرین. خب مبارکه.پس خیال دارین امروز به خواستگاری برین که او-

 البته اگه خونواده دختری که اون پسندیده موافقت کنن بعید نیس امشب به اونجا بریم. -

 پس هنوز قول و قراری نذاشتین. -

 هنوز که نه ولی... -

لحظه ای مکث کرد سپس به اشاره صادق به روی چهارپایه ای نشست و ادامه داد:اومدم که اگه باجازه بدین قول و 

 رشو بذارم. قرا

صادق هنوز متوجه منظور او نشده بود اما برمک بالفاصله دریافت که آن مرد برای خواستگاری از خواهر بزرگترش 

 افسر به آنجا آمده است. 

بعد از آن گرفتاری همین یکی را کم داشتند.سید عباس وقت مناسبی را برای بیان مطلب انتخاب نکرده 

 ت هیکل بود و جفت مناسبی برای افسر بنظر میرسید. بود.عبدالعلی قد بلند و درش

صادق هنوز نمیدانست که چرا سیدعباس ابتدا این موضوع را با آنها در میان مینهاد.خرید گل که طول و تفصیل الزم 

 ندارد. 

ب عید ش یاد خریدی که شب عید صاحب گرمابه از او کرده بود افتاد و بی اختیار پرسید:راستی اون بنفشه هایی که

 از ما خریدین مورد پسند بود یا نه! 

 دستت درد نکنه هنوز بوی عطرش تو خونه پیچیده. -

اگه عمری باقی باشه امسال عید یه قلمه گل سرخ بهتون میدم که تو باغچه خونه تون بکارین بوته گل سرخهای -

 خونه ما رو هیچ کی نداره. 

 میدونم تعریفشو شنیدم. -

 ید:از کی شنیدین!نکنه از همسایه بغل دستی مون مروت خان شنیدین؟ با کنجکاوی پرس

 یادم نیست ولی گمون کنم مروت خان بود. -
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برمک میدانست که پدرش همیشه به آن مرد شک داشت و گمان میکرد که او بوته های گل سرخ باغچه اش را از 

 شاخه های گل باغچه آنها دزدیده و قلمه زده است. 

ه خیال نداشت تا حرفش را نزند از آنجا بیرون برود دوباره به اصل موضوع پرداخت و گفت:شما سید عباس ک

خیالتون راحت شده که تنها پسرتونو دوماد کردین خدا به داد من برسه که باید چهار تا پسرمو دوماد کنم امروز 

 نوبت عبدالعلی است البد بعدش نوبت اون یکی است که واسش برم خواستگاری. 

اینبار صادق متوجه منظور او شد.پس آمدن سید عباس به آنجا بی علت نبود.آن روزها آنقدر مشغله فکری اش زیاد 

 بود که اصال به این نمی اندیشید که دخترهای خودش هم بزرگ شده اند و کم کم وقت شوهر دادنشان میشود. 

 خواستگاری؟  با وجود این به روی خود نیاورد و پرسید:االن میخواهید بروید

 االن که نه ولی اگه اجازه بدید بعد از غروب خدمت میرسیم. -

 منظورتون اینه که خیال دارید تشریف بیارین خونه ما؟ -

 بله عبدالعلی اعظم خانم رو پسندیده. -

هر سالش شده من دختر بزرگتر تو خونه دارم و ما رسممون نیس که اول دختر کوچکترو شو 54اما اعظم تازه -

 بدیم. 

 از اشتباه خود شرمنده شد و گفت:منظور من دختر بزرگترتون بود به گمونم عبدالعلی اسمشو به من اشتباهی گفته. 

مطمئنین؟نمیخواهم بعد از اینکه اومدین خونه ما معلوم بشه منظورتون اعظم بوده چون اونموقع شرمنده تون -

 میشم. 

حموم دیده و به من گفت اون دختر صادق خان که قد بلند و درشت راستش عبدالعلی دختر شما رو تو راه -

 هیکله.اونوقت مادرش گفت به گمونم اسمش اعظم است.حاال شما فکر میکنین منظورش کدوم یکی است؟ 

 اون افسر دختر بزرگترم است نه اعظم. -

 خب خدا رو شکر.پس مشکلی نیس. -

ن خواستگاری در آن موقعیت اوضاع را بدتر خواهد کرد یا کمکی صادق بالتکلیف به پسرش نگریست.نمیدانست ای

 به بهبود آن خواهد کرد. 

برمک خیال نداشت لگد به بخت خواهرش بزند.پسر سید عباس خواستگار مناسبی برای افسر بود.اگر دل او شکسته 

 دلیلی نداشت خواهرش هم دلشکسته شود. 

 شما موافق باشید من حرفی ندارم آقاجان.  سر را به عالمت تایید تکان داد و گفت:اگر

سید عباس نفس راحتی کشید و گفت:پس بقیه حرفها را امشب میزنیم شنیده ام بردن چند شاخه گل برای 

 خواستگاری شگون دارد.پس با اجازه شما من چند شاخه گل سرخ میخرم. 

 فصل بیست و چهارم 

ا برمک از الک خودت بیرون بیا اگه بخوای این قیافه رو به خودت تنها که شدند صادق به التماس افتاد:تو رو خد

بگیری خواستگارهای افسرو فراری میدی حاال که بخت آبجی ات باز شده لبا تو به خنده باز کن و بعد یه تک پا برو 

 خونه هم به خانباجی بگو که امشب چه خبره و هم به جمیله که خودشو آماده کنه شب بیاد جلو مهمونا. 

برمک حرکتی برای برخاستن از خود نشان نداد گره بقچه غذا را که پدرش قبل از آمدن سیدعباس باز کرده بود 

 دوباره بست و بی آنکه گره از ابروان بگشاید گفت:شما خودتان بروید من اینجا میمانم و به کاسبی ام میرسم. 
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باید قبل از اومدن خواستگارها صلح و صفا برقرار حاال وقت کاسبی نیست مغازه رو میبندیم و به خونه میریم -

کنیم.اگه اقدس جلوی سیدعباس و زن و بچه هاش به من اخم کنه و تحویلم نگیره خب معلومه که اونا به این فکر 

می افتند دختر یه همچین زنی باید مث خودش بداخالق و بدعنق باشه و اگه تو به زنت روی خوش نشون ندی به 

 پس عبدالعلی هم میتونه همین رفتارو با افسر داشته باشه.  خیالشون میرسه

 من سعی میکنم جلوی آنها ظاهر را حفظ کنم. -

تنها فرصتی بود که میشد از آن استفاده کرد.در غیر این صورت صلح با برمک امکان نداشت.بر سماجت خود 

 افزود:نه این کافی نیست باید از بیخ و ریشه درستش کرد. 

 خواهید از آب گل آلود ماهی بگیرید. شما می-

حق با برمک بود.موضوع خواستگاری بهانه ای بود برای جمع کردن رشته محبتهایی که داشت گسسته میشد.حتی 

شاید میتوانست اقدس را هم وادار کند که رنگ کدر رنجیدگی را از قلبش پاک کند و به روی نامهربانی هایش 

در نگاه برمک اثری از سازگاری ندید همان نقش اندوه به روی پیشانی اش بود و  مهربانی را به تصویر بکشد.اما

همان ناآرامی در حرکاتش با دستان لرزان گره بقچه را گاه میبست و گاه میگشود.رنج او آنی نبود که به این سادگی 

 رد. با یک پیش آمد و یک تحول در زندگی خواهرش دگرگون شود و ان را به دست فراموشی بسپا

 صادق میدانست که چه به سر پسر خود آورده و به سر دختر رفیق چند ساله اش حسینقلی خان. 

 اگر مستانه هم در ازدواج عجوالنه اش ناکام میشد گناه آن هم به گردن او بود. 

ادق صبرمک قصدعناد و سرکشی در مقابل پدر را داشت ولی اکنون دیگر چون زمان کودکی طفل لجبازی نبود که 

 بتواند با چوب ترکه او را تنبیه کند با هر لحظه تامل فرصتی ازدست میرفت. 

وقت تنگ بود خورشید عرق پیشانی را پاک کرد .از حرارت خود کاست و بر سرعت حرکت افزود تا زودتر به 

 غروب برسد. 

خواهد نشست و از گذر دقایق  صادق یقین داشت که اگر برمک را به حال خود بگذارد ساعتها در همانجا که نشسته

بی تفاوت خواهد گذشت مصمم از جا برخاست و گفت:من میرم از آسیدجمال شیرینی بخرم تو هم یه قدم واسه 

آبجی ات بردار برو پیش غالم میوه فروش.ولی اگه بازم میخوای همانجا بی حرکت بشینی عیبی نداره خودم میرم 

 سراغش. 

و گفت:شیرینی با شما.چون من حوصله اسیدجمال رو ندارم.اما میوه را خودم برمک تسلیم شد از جا برخاست 

 میخرم.البته فقط بخاطر آبجی افسر. 

 صادق احساس رضایت کرد.این خود یک جهش بود جهش اول برای بیرون آمدن از آن حالت خمودی و افسردگی. 

واژگون ساخت صادق قیچی را برداشت تا برمک با چنان سرعتی از گلفروشی بیرون رفت که گلدان گل سرخ را 

ساقه یکی از گلها را که شکسته بود کوتاه کند نیش خار گل سرخ را به روی انگشتش احساس کرد.صدای فریاد پر 

 خشمش را حتی رهگذرانی که از جلوی گلفروشی میگذشتند شنیدند. 

 لعنت به گل سرخ و خارهایش. -

 داشت و نه وقت توقف در شیرینی پزی را.  نه حوصله توضیح دادن به آسیدجمال را

دعایش مستجاب شد.به غیر از شاگرد قناد کسی را در آنجا ندید.شیرینی را خرید و راه خانه را در پیش گرفت و به 

 کسی که رنگ آرزوهای طالیی او را برای تنها پسرش سیاه کرده بود لعنت فرستاد. 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – شیفتهقلب 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

7 4  

 

و با خود گفت اگه افسر عبدالعلی رو نسپندید مجبورش نمیکنم تن به تصمیم گرفت به دخترش حق انتخاب را بدهد 

 این عروسی بده. 

 قبل از برمک به خانه رسید.افسر در را به رویش گشود و با تعجب پرسید:چه زود برگشتید آقاجان؟! 

 ریدید؟ خسپس با دیدن جعبه شیرینی در دست او لبخند شیطنت آمیزی به لب آورد و گفت:شیرینی آشتی کنان 

 صدا را بلند کرد تا اقدس بشنود و پاسخ داد:نه ورپریده شیرینی رو واسه خواستگارای تو خریدم. 

پرده حصیری را کنار زد و داخل اتاق شد.اقدس که جلوی پنجره رو به حیاط دراز کشیده بود خود را به خواب زد 

بساط پذیرایی رو فراهم کن.قراره امشب صادق برای جلب توجه همسرش گفت:حاال وقت خواب نیست بلند شو 

 واسه افسر خواستگار بیاد. 

اقدس سر از روی متکا برداشت و با لحن سردی گفت:خروس بی محل.حاال چه وقت خواستگاری است هر کی باشه 

 از اومدنش پشیمون میشه چون هیچکی حوصله پذیرایی نداره. 

زن از شنیدن این خبر هیجان زده خواهد شد.روبرویش نشست و  انتظار این برخورد سرد را نداشت گمان میکرد آن

 پرسید:پس چرا نمیپرسی خواستگار کیه؟حدس بزن. 

 پشت چشم نازک کرد و پاسخ داد:این روزها خیلی دلم ازت خوشه مزه هم میریزی خودت بگو کی میخواد بیاد. 

 اگه بگم باور نمیکنی پسر سید عباس حمومی. -

 :کدوم یکیشون؟ با خونسردی پرسید

 پسر بزرگتر عبدالعلی تو چی میگی افسر؟ -

افسر سکوت اختیار کرد و اقدس بجای او گفت:پس چطور وقتی خواستی واسه پسرت زن بگیری ازش نپرسیدی که 

 اونو میخواد یا نه و کار خودتو کردی.اون بقچه غذا که تو دستته پره یا خالی؟ 

 اب داد:دست نخورده اس میلش نکشید اونو بخوره. با شرمندگی سر به زیر افکند و جو

 حاال کجاست؟ -

 رفته واسه مهمونا میوه بخره. -

 پسر بیچاره رو االخون واالخون کردی تا وقتی اون غم تودلشه حال و حوصله این حرفها رو نداره. -

خت انسها پیش نمیاد لگد به بنمیشه جوابشون کرد.اگه بگیم حاال نه خیال میکنن مایل نیستیم همیشه از این ش-

 دخترت نزن. 

 چطور تو لگد به بخت پسرت زدی؟ -

 کوتاه بیا اقدس خانم فعال یه چای بریز بخوریم. -

اقدس با بی میلی استکان را از روی سبد برداشت و در سینی نهاد و سپس رو به افسر کرد و گفت:یه استکان 

 تاده باشه. کمه.بلند شو برو ببین شاید تو پاشو حوض اف

افسر که نمیخواست خود را از شنیدن سخنان آن دو در مورد خواستگارانش محروم کند سر را از پنجره به بیرون 

 خم کرد و پاسخ داد:نه خانباجی تو حوض نیست. 

 نتشر زنان گفت:بلند شو تنبل باشی آخه چطور تو از اینجا تونستی تا ته حوض را ببینی!اینطوری میخوای خونه او

 مردو آباد کنی؟حاال کو تا وقت شوهرت بشه هنوز دهنت بوی شیر میده.بلند شو اعظم برو ببین کیه در میزنه. 
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قبل از اینکه اعظم از جا برخیزد افسر از جا برخاست در را گشود و پاکت میوه را از دست برادر گرفت.برمک بطرف 

ش بزند و خطاب به خواهرش گفت:میوه ها را بیاور لب حیاط رفت تا در کنار حوض آبی به سر و صورت عرق کرده ا

 حوض بشوییم. 

به کنار حوض رسیدند و در کنار آن زانو زدند.برمک در حال شستن دست و رو با کنجکاوی به چهره شاداب افسر 

ذارم گچشم دوخت و پرسید:راست و پوست کنده بگو اگه این پسر را نمیخواهی اجازه نمیدهم به این خانه بیاید نمی

 زن مردی بشوی که دوستش نداری. 

افسر سیب قرمزی را که در دست داشت داخل آب فرو کرد و سپس آن را درون سبد نهاد و گفت:هر چه شما 

 بگویید داداش. 

پس مایلی درست میگویم؟مایلی زن عبدالعلی بشوی خجالت نکش حرفت را بزن چون فقط در این صورت است -

 خوش نشان بدهم وگرنه خودم جوابشان میکنم. که حاضرم به آنها روی 

 بی اختیار گفت:نه داداش جوابشان نکن. 

 حاال که اینطور شد فقط بخاطر تو میخندم و از یاد میبرم که چه غمی به دل دارم. -

 پس کاری کن که دل خانباجی هم شاد شود. -

 چطوری؟ -

 لش را بدست بیاور. اول غذایت را بخور و بعد به هر طریقی که میدانی د-

برمک در دلش جایی برای پنهان ساختن غمهایش نیافت.همین که از جا برخاست افسر به خود جرات داد و 

گفت:هر دو بار که به جمیله سر زدم دیدم دارد گریه میکند خدا رو خوش نمی آید.حاال که آفتاب عمرش لب بام 

 است به او محبت کن. 

خواهرش که میدانست با زن او میانه خوبی ندارد متعجب شد و پرسید:راست بگو چه  از شنیدن این جمله از دهان

 کسی یادت داده این حرفها را بزنی؟ 

قسم میخورم هیچکس تا همین یک ساعت پیش چشم دیدنش را نداشتم.اما وقتی او را با آن حال زار دیدم دلم -

داند که باعث بدبختی تو شده.حتی نمیداند که برف برایش سوخت.او نه میداند خودش چقدر بدبخت است و نه می

 زندگی به روی بام خوشبختی اش آب شده و هر لحظه ممکن است آوار آن به روی سرش فرود بیاید. 

برمک در مقابل ابراز احساسات افسر سر تسلیم فرود آورد و گفت:خیلی خب عروس کوچولو.بخاطر تو هم غذایم را 

 بت به جمیله مهربان باشم. میخورم و هم سعی میکنم نس

افسر خم شد و استکانی را که مادرش به دنبال آن میگشت از پاشور حوض برداشت و گفت:خیلی ممنون داداش 

 جون.

 فصل بیست و پنجم

نگاه افسر از شوق عروس شدن برق میزد.او چندین بار عبدالعلی را در موقع رفتن به گرمابه در سر راه خود دیده 

یفهمید که چرا این اواخر هر وقت وارد رختکن حمام میشد آفاق خانم زن سیدعباس که سربینه دار قسمت بود.حاال م

زنانه بود همین که چشمش به او می افتاد بالفاصله بیاد می اورد که نیاز به اب تنی دارد و بدنبالش لنگ میبست و 

 داخل خزینه میشد.
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انه ای چهره و اندام وی را زیر نظر دارد.برمک نمیخواست شادی و همیشه احساس میکرد که آن زن با نگاه خریدار

سرور خواهرش را زهر اندوه خود تلخ کند.از سر حوض که برخاست به زحمت خنده را به روی لب نشاند و از پله ها 

باال رفت.داخل اتاق که شد در کنار اقدس که مشغول صرف چای بود نشست و دست او را بوسید و گفت:سالم 

 نباجی جون پس چرا اخمهایت تو هم است؟مگر خبر نداری که قرار است امشب برای دخترت خواستگار بیاید.خا

 نعلبکی را به زمین نهاد و گفت:چرا خبر دارم.

 خب پس اخمهایت را باز کن و بخند.-

یتونم فتاده چه جوری مباقی مانده چای درون استکان را در نعبلکی ریخت و گفت:وقتی پسرم غم تو دلسه و از اشتها ا

 بخندم.

 چه کسی گفته که من اشتها ندارم!اتفاقا خیلی هم گرسنه ام فقط ناهار سرد شده.-

الزم نیس اونو بخوری.بلند شو اعظم برو از سر دیگ یه بشقاب پلو واسش بکش بردار بیار مگه خانباجی بمیره تو -

ر بذار تو سفره.یه داداش بیشتر که ندارین پس ازش گشنه بمونی.تو هم افسر اون سبزی خوردن و ماست رو بیا

 پذیرایی کنین.

برمک بوسه دیگری به روی دست مادر زد و گفت:قربون خانباجی مهربان خودم ولی اگر اجازه بدهی میروم باال 

 پیش جمیله غذایم را میخورم االن دو روز است که زنم را ندیده ام.

بود دستش لرزید و چای را به روی دامنش ریخت و با تعجب پرسید:یعنی  نگاه اقدس آمیخته با حیرت و ناباوری

 میخوای بگی که دلت واسش تنگ شده؟!

 خب زنم است مگر نیست؟-

 چرا اما...-

مطابق با رویاهایش آنها را معنا  ##اما ندارد دیگر به روی پیشانی هر کدام از ما خطوطی نقش بسته که هر -

 واقعی هر نقشی پی میبریم که زندگی مان درست به سر آن خط رسیده باشد. میکند.ولی وقتی به مفهوم

 تو به سر کدوم خط رسیدی؟-

 به سر خط کجی که موقع کشیدن آن قلم در دست خطاط لرزیده.-

و در تو رو لرزونده یادم نرفته که دیشب میگفتی چشم دیدن جمیله رو نداری پس چی شد که حاال واست عزیز بی -

 ه؟جهت شد

برمک خود نیز جواب این سوال را نمیدانست.نه در احساسش نسبت به جمیله تغییری حاصل شده بود و نه در 

 عشقش نسبت به مستانه.سینی غذا را به دست گرفت و از پله ها باال رفت.

ینی .برمک سجمیله با بدن تب دار به روی فرش دراز کشیده بود.در حالتی میان خواب و بیداری متوجه آمدن او نشد

 را به زمین نهاد و برای تظاهر به محبتی که هیچ اثری از آن در دلش نبود هیچ جمله ای به خاطرش نرسید.

 از صدای بهم خوردن کاسه و بشقاب به هم جمیله چشم گشود و نگاهش کرد.

زند.به د و حرفی بچه لزومی داشت خود را برای یافتن جمله محبت آمیزی خسته کند.فقط کافی بود سکوت را بشکن

 ظرف غذا اشاره کرد و گفت:اگر ناهار نخوردی بیا با من شریک شو.

جمیله نشست و به متکا تکیه داد و گفت:اگر میدانستم برای ناهار می آیی غذایم را نمیخوردم و صبر میکردم تا با 

 هم سر سفره بنشینیم.
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 به یادش آمد که باید حالش را بپرسد

 حالت چطور است؟-

 زیاد خوب نیست بدنم از حرارت تب میسوزد چرا دیشب نیامدی منزل آقاجانم؟-

قراری برای آمدن نداشتیم اگر تو دلت میخواهد گاهی وقتها شب را منزل پدرت بخوابی دلیلی ندارد که منهم -

 دنبالت راه بیفتم.

صالح رفتیم شهر پیش دکرتی که دیشب حال آقاجانم خوب نبود ناچار شدم بمانم امروز صبح هم با اصرار دایی -

 تازه از فرنگ آمده.

 خب دکتر چی گفت؟-

میگفت دستگاههای جدیدی برای تشخیص بیماری از فرنگ اورده.سوزن را در دستم فرو کرد و خونم را برای -

چه  مآزمایش گرفت و قرار شد دایی صالح هفته آینده برای گرفتن نتیجه آن به شهر برود.خیلی دلم میخواهد بدان

 مرضی دارم که خوب نمیشوم

 دکتر یاوری هم تازه از فرنگ آمده فکر نمیکنم طبابت این دو نفر با هم تفاوتی داشته باشد.-

 با کنجکاوی به چهره برمک خیره شد و پرسید:یعنی تو دلت نمیخواهد که من خوب بشوم؟

 دی؟من یادم نمی آید که چنین حرفی زده باشم.از کجا به این فکر افتا-

 چون بنظر میرسد که دوستم نداری پس برای چه حاضر شدی با من عروسی کنی؟!-

 از پنهان کاری خسته شده بود.کاش میتوانست راست و پوست کنده به این سوال پاسخ بدهد و ناچار به تظاهر نباشد.

ی خان سوت و کور بود و در از جا برخاست و به کنار پنجره رفت و از آنجا چشم به حیاط روبرو دوخت.خانه حسینقل

آن رفت و آمدی به چشم نمیخورد.سفره های غذا که قبل از حرکت به قلعه حسنخان هیچکس به فکر جمع 

کردنشان نیفتاده بود بهمراه بادی که میوزید به این سو و آن سو میغلتیدند جمیله برخاست.در کنار او ایستاد و مسیر 

 دیشب در این خانه خبری بوده.نگاهش را تعقیب کرد و گفت:به گمانم 

 در حالیکه هنوز چشم به آن سو داشت گفت:دیروز عقدکنان دختر حسینقلی خان بود.

 پس برای همین است که تو اینقدر غمگینی.-

اینبار مجبور شد برگردد و نگاهش کند و پرسید:برای چه باید غمگین باشم اگر او را میخواستم چه دلیلی داشت که 

 ی کنم؟با تو عروس

 منهم از همین تعجب میکنم.همیشه فکر میکردم تو مستانه را دوست داری و عشق من یک طرفه و نافرجام است.-

 و بعد دیدی که اینطور نبود مستانه زن مرد دیگری شد و من تو را گرفتم.-

 و حاال پشیمانی مگه نه؟-

 داری که امشب قرار است برایمان مهمان بیاید؟معلوم میشود تبت خیلی باال رفته و داری هذیان میگویی خبر -

 برای ما یا پدرجون؟-

 پسر سیدعباس حمامی خواستگار افسر شده.-

 حالت چهره اش تغییر نکرد.با لحن بی تفاوتی گفت:مبارک است.البد بخاطر همین زودتر به خانه آمدی.

 فقط من نیامدم آقاجان هم آمد ناچار شدیم مغاره را تعطیل کنیم.-

 چرا مگر قرار است چه موقع بیایند؟-
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بعد از غروب تازه همین یکساعت پیش سیدعباس خبرمان کرد اگر دلت میخواهد برو به خانباجی و دخترها کمک -

 کن که بساط پذیرایی را آماده کنند.

ی ای و در گلفروشمطمئنم که نیازی به کمک من ندارد.راست بگو چرا امروز ظهر نمیخواستی برای ناهار به خانه بی-

 ماتم گرفته بودی؟

از شنیدن این سوال یکه خورد.جمیله از کجا ممکن است پی به این راز برده باشد؟کار کار خانباجی بود.بدون شک 

مخصوصا با صدای بلند این کلمات را به زبان آورده که جمیله بشنود و بداند در دل مردی که به اجبار وادارش کرده 

 د چه میگذرد.بودند او را بگیر

 در دیدگان جمیله اشک موج میزد و در نگاهش بیم و هراس.

نه نمیتوانست با کلمات بی رحم باشد و آن دختر را بیازارد.نمیدانست با این جمله خود را میفریبد یا او را:یک گوش 

 در کن یک گوش را دروازه و آنچه را که میشنوی باور نکن.

احتی کشید نزدیکتر رفت و درست روبروی برمک نشست و گفت:خدا را شکر عشق زود باورش ساخت.نفسی به ر

.نمیدانی چقدر ترسیدم.از وقتی این جمله را شنیدم دلشوره و اضطراب عجیبی داشتم و با خود فکر میکردم حاال که 

 تو دوستم نداری مرضم کشنده باشد بهتر است.

ود.نمیتوانست آن نقشی را جمیله دوست داشت بازی ادامه این نمایش برای برمک سنگین و غیرقابل تحمل ب

کند.لقمه ها را یکی پس از دیگری به دهان مینهاد و نجویده قورت میداد.ناآگاهانه برای رسیدن به مقصد کوچه بن 

 بست زندگی را انتخاب کرده بود و هیچ راهی برای عبور از آن نداشت.

 ی رها سازد و به ایفای نقش بدل بپردازد.این چه اجباری بود که نقش اصلی خود را در زندگ

لقمه بزرگی که برداشته بود در گلویش گیر کرد و به سرفه افتاد.جمیله دستپاچه شد با عجله کاسه اب را برداشت و 

 آن را به لبان او نزدیک ساخت و گفت:یک کم آب بخور.

ش نمیرسید.با نوشیدن اب سرفه اش بند این محبت وبال گردن برمک بود و برای رهایی از آن هیچ راهی به نظر

آمد کاسه را از دست جمیله گرفت و آن را در سینی نهاد و گفت:من میروم به بقیه کمک کنم اگر مایلی با من 

 بیا.خانباجی زن خوش قلبی است اگر کمی سعی کنی به راحتی دلش را به دست خواهی آورد.

انم بتوانم دلش را به دست بیاورم.خودت میدانی که از همان روز سر را به عالمت تاسف تکان داد و گفت:بعید مید

 اول از من خوشش نیامد.چون دلش میخواست تو دختری را بگیری که او برایت انتخاب کرده بود.

 بنظرش رسید که جمیله از همه آنچه بر او گذشته آگاه است.با تعجب پرسید:تو از کجا میدانی؟!

دو طبقه با هم چقدر است!من همه حرفهایی را که آن پایین زده میشود میشنوم و چرا تعجب کردی؟مگر فاصله -

 بارها شاهد آه حسرتش بودم.

حسرتهای زندگی چون کوله باری به روی دوش ما سوار شده اند و روزبروز فشار این بار به روی شانه هایمان -

سر به آسمان آرزوها داشت و اکنون سر به افزایش میابد و عاقبت باعث خمیدگی قد رشیدی میشود که یک زمان 

 خاک گودال آن آرزوها دارد.

 این حسرت دل توست یا حسرت دل مادرت؟-

 هیچکدام من فقط خواستم این کلمه را معنا کنم.بلند شو برویم.-

 فصل بیست و ششم
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یب گلهای معطر باغچه را که صادق ترجیح میداد در ایوان مشرف به حیاط از مهمانان خود پذیرایی کند و به این ترت

 مورد حسد همسایگان بود به رخ آنها بکشد.

اعظم که برخالف خواهر ریز نقش و در دوازده سالگی فرز و چاالک بود به محض اعالم این تصمیم از چاه آب کشید 

 و ایوان را آب و جارو کرد.افسر به نظافت داالن جلوی در پرداخت.

رد معرکه شده بودند که تصمیم نهایی اعالم شد.اقدس که داشت شربت خوری های برمک به اتفاق جمیله تازه وا

بلور پایه بلند روسی را درون سینی نقره می نهاد به دیدن عروس رنگ پریده اش چین به پیشانی افکند و به نظرش 

 رسید که وجود این دختر در جمع آن شب زیادی خواهد بود.

اده به حساب نمی آورد.کاش آن روز هم جمیله در خانه پدرش میماند و آنها هنوز هم او را عضوی از اعضا خانو

 میتوانستند بدون حضور آن غریبه در مورد سرنوشت اینده افسر تصمیم گیری کنند.

 زیر لب زمزمه کرد)غریبه( هیچکس به غیر از خود اقدس مفهوم این جمله را نفهمید.

 و گفت:من و جمیله آماده خدمتیم.چه کاری از دستمان بر می آید؟برمک با محبت شانه های مادر را لمس کرد 

برای اینکه چشمش به جمیله نیفتد به حتی به برمک هم نگاه نکرد و با لحن طعنه آمیزی گفت:این دختر که داره از 

زور تب پس می افته.رنگش عین زردچوبه زرد شده پس چه جوری میخواد به من کمک کنه.نه من از اون کمک 

میخوام دستت درد نکنه.فقط تو بپر برو باال فرش اتاق عقبی رو بردار بیار تو ایوون پهن کنیم دور تا دورش پشتی ن

 بذاریم این هوش آقاجانتو که میخواد به جای میوه و شیرینی با عطر گل سرخهای نایابش از اونا پذیرایی کنه.

میله کالمش را پر از محبت ساخت و گفت:تو هم برو صادق برای بیرون کشیدن خارهای بی محبتی اقدس از قلب ج

 دخترم سفره ترمه عقدت رو بیار تا تنقالت رو روی اون بچینیم.

 مثل همیشه کالم این مرد آرام بخش نامالیمات زندگی اش بود.لبخندی به لب آورد و گفت:چشم پدرجون.

ه ای که فقط اقدس شنید گفت:یه کاری نکن که صادق منتظر شد تا آن دو از اتاق بیرون بروند سپس با صدای آهست

آسیدعباس و آفاق خانم گمان کنن تو به عروس و دومادت روی خوش نشون نمیدی و سرناسازگاری داری اگه 

 میخوای دختر خودت سفید بخت بشه به این دختر هم محبت کن.

 ها داره این مسئله خصوصی و خانوادگیچه حرفهای بی ربط و بی معنایی!ناسازگاری با جمیله چه ربطی به خواستگار-

 است.

چیزی که بیشتر دلش را میسوزاند این بود که نه راضیه خانم آنها را به عروسی مستانه دعوت کرده بود و نه او -

 میتوانست خانواده حسینقلی خان را به عروسی افسر دعوت کند و باعث و بانی این جدایی همین دختر بود.

فسر که هنوز جارو به دست داشت خالی کرد و تشرزنان گفت:اون جارو رو بذار کنار و برو یه کم عقده دل را به سر ا

 به خودت برس.

جمیله میلی به بودن در میان جمعی که به اجبار وجودش را تحمل میکردند نداشت از داخل صندوقی که از منزل پدر 

ع کردن فرش زیر پایشان کمک کرد.سپس بهمراه او آورده بود ترمه سفره عقدش را بیرون آورد و به برمک در جم

 به طبقه پایین بازگشت.

صادق مشغول قاچ کردن هندوانه بود به دیدن آنها برشی از آن را به دست گرفت و گفت:بیا بگیر بخور جمیله جون 

 هندونه سرده تبتو پایین میاره.

 م.دستش را به اعتراض تکان داد و گفت:نه پدرجون ممنون میل ندار
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بی توجه به نگاه خشمناک اقدس صادق تظاهر به رنجیدگی کرد و گفت:یعنی دست منو پس میزنی!بخور دخترم اگه 

پدرت اینجا نیست منکه هستم.اینبار دست پیش برد و آن را گرفت اما در مقابل دیدگان نامهربانی که حرکاتش را 

ش شد و گفت:حیاط که بوی عطر گل میده.تو برو زیر نظر داشتند جرات خوردن آن را نیافت.صادق متوجه تردید

 جمیله جون یه کم عود بیار جلوی در بسوزون که اونجا هم معطر بشه.

 از اینکه بهانه ای برای گریز از آن جمع یافته بود خوشحال شد و در حال

 گاز زدن به قاچ هندوانه از پله ها باال رفت.

را با طعنه در آمیخت:به اندازه کافی بابا ننه اش لوسش میکنن اقدس رو به صادق کرد و در لحن کالمش خشم 

نمیخواد تو دیگه تو لی لی به الالش بذاری.آنقدر از این پله ها باال پایین نفرستش مثال میخوای بگی اونم داره کمک 

 میکنه.

 کم سربسرش بذار.آخه ناسالمتی تو فقط همین یه عروس رو داری .-

 شده و این تو بودی که باعث شدی از دست من و پسرت بره. عروس من حاال عروس غیر-

با لحن سرزنش آمیزی گفت:دوباره شروع کردی اقدس!آفتاب داره غروب میکنه دیگه چیزی به اومدن مهمونا 

 نمونده.زیر سماورو آتیش کنین و برین آماده بشین.

 کو تا غروب هنوز کنج دیواره.-

 ود بازگشت و تا آمدن خواستگارها از آنجا بیرون نیامد.جمیله عود را سوزاند و به اتاق خ

کوبه در که به صدا در آمد اولین کسی که دستپاچه شد و جمیله را صدا زد اقدس بود ناگهان به فکرش رسید رسید 

که حق با صادق است و اگر جمیله لج کند و خود را به مهمانان نشان ندهد سعادت آینده دخترش به خطر خواهد 

 د.افتا

این اولین بار بود که آن زن صدایش میزد.لبخند پرمعنایی به روی لبان جمیله نقش بست و با خود گفت چطور است 

نروم و دستشان را در حنا بگذارم.افسوس که پای پدرشوهرش در میان بود پای مرد مهربان و دلسوزی که در آن 

 و همانجا میماند.خانه هوایش را داشت وگرنه در اتاق را به روی خود میبست 

 یکبار دیگر اقدس صدایش زد تا ناچار به جواب شد:االن می آیم خانباجی.

چادر را به سر افکند و درست در وسط داالن به مهمانان رسید و سالم کرد.آفاق گونه اش را بوسید و از او حال 

 مادرش را پرسید.

 تند دوباره رو به جمیله کرد و گفت:از دست تو شربتاقدس نفسی به راحتی کشید همین که به ایوان رسیدند و نشس

 خوردن مزه دارد.

 دلش میخواست با صدای بلند بخندد و بپرسد چطور شد که یکدفعه برایتان عزیز شدم؟

 برمک با حرکت سر و اشاره از او خواست که گوش به فرمان مادرشوهر داشته باشد.

جوع میکرد جمیله به راه و چاه آن خانه آشنا نبود.بالتکلیف برخاست این اولین بار بود که اقدس کاری به عروسش ر

 و ایستاد.صادق متوجه تردیدش شد و بطرف آشپزخانه ای که در انتهای حیاط قرار داشت اشاره کرد.

اطمینان نداشت که بتواند وظیفه محوله را به خوبی انجام بدهد.شاید با این کار اقدس میخواست بی لیاقتی عروس 

 د را به رخ آنها بکشد.پاهای لرزانش را به روی زمین کشید و وارد آشپزخانه شد.خو
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در اولین نگاه شربت خوری های پایه بلند سبز رنگ را درون سینی نقره در دست اعظم آماده بردن دید.دست پیش 

 ه کنم.برد و آن را گرفت و گفت:به موقع به دادم رسیدی توی این فکر بودم که چطور آنها را آماد

 برخالف تصور صدای اعظم هم گرم و مهربان بود.

نگران نباش من همه چیز را حاضر میکنم تو ببر.نمیدانم چرا یک دفعه به فکر خانباجی رسید که من و افسر -

 پذیرایی نکنیم و این کار به عهده تو باشد که عروس خانواده ای.

 بته به طور مصلحتی و فقط برای آن شب.پس تازه به یادشان آمده بود که عروس هم دارند.ال

اعظم در ادامه سخنانش گفت:خانباجی به من گفت که اول باید جلوی آفاق خانم بگیری بعد آسیدعباس و دختر و 

 پسرهایش.

 این را دیگر خودم میدانم.-

 خب پس ببر.فقط مواظب باش تکان ندهی که شربت سینی را کثیف نکند.-

به او یاد بدهد که چکار کند.گرچه این یکی را دیگر حق داشت چون اگر کمی بیشتر ساله میخواست  54دختر 

 دستش میلرزید سینی را پر از آب شربت میکرد.

کار پذیرایی که به اتمام رسید دوباره صدای گرم اقدس را شنید که میگفت:خسته نباشی جمیله جون بیا اینجا پیش 

 خودم بنشین.

 میخواست به افاق خانم درس عروسی داری را بدهد.معلوم میشد به این ترتیب 

کاش میتوانست به طریقی دست او را رو کند و پرده از ریاکاری اش بردارد.آن روز صحبت دیدن و پسندیدن نبود 

بلکه فقط صحبت قول و قرار و شرایط عروسی بود.آن دو خانواده از سالها پیش همدیگر را میشناختند و به زیر و بم 

م آشنایی داشتند.آفاق به بازار گرمی پرداخت و گفت:همونطور که شما عروستونو رو چشمتون میذارین و زندگی ه

 دوستش دارین عروس ما هم رو چشممون جا داره.

اقدس برای اینکه به جمیله بفهماند که از این خبرها نیست حرف دلش را زد و گفت:خب معلومه وقتی آدم عروسشو 

 روش میذاره جونشو واسش میده ولی اگه بهش تحمیل کنن چشم دیدنشو نداره.خودش میپسنده و انگشت 

جمیله احساس ضعف کرد.لعنت به این زن در هر حال نیشش را میزد.کاش میتوانست به اتاقش برگردد و دراز 

 بکشد.چه لزومی داشت آنجا بنشیند و به اجبار گوش به فرمان زنی باشد که هیچ ارزشی برایش قائل نبود.

آرزو کرد همان بالیی را که آنها به سر او می آورند آفاق هم به سر افسر بیاورد.چشمها را بست تا خود و افکارش را 

از آن جمع دور کند.دوباره اقدس با بی محبتی هایش به نمایش محبت پرداخت:جمیله جون یه قاچ هندونه هم 

 خودت بخور.

 به سوی او چرخید و منتظر عکس العملش شدند. نه چشمها را گشود و نه جوابش را داد.نگاهها

برمک که کمی دورتر نشسته بود احساس کرد که نباید نقش یک شوهر بی تفاوت را بازی کند و به ناچار پرسید:چی 

 شده جمیله حالت خوب نیست؟

اقدس  با وجود اینکه دلش میخواست جواب همسرش را بدهد قدرت پاسخ را نیافت.آفاق سر را به نزدیک گوش

 برد و کوشید تا صدایش آنقدر آهسته باشد که فقط او بشنود و پرسید:نکنه خبریه؟

واه چه حرفا تازه یک ماه بیشتر نیس که عروسی کردند.حاال چه خبره .فقط یکی دو روزه گه گاه تب میکنه به -

 گمونم چاییده دست به تنش بزنین ببینین چقدرم داغه.
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ه روی پیشانی اش نهاد و گفت:وای چه تبی ببرینش تو اتاق بذارین استراحت کنه.ما آفاق خانم با کنجکاوی دست ب

 که نیومدیم مزاحم عروس خانم شما بشیم.

 اقدس خدا را شکر کرد که با این حرکت افاق حفظ آبروی او شد و آنها پی به واقعیت روابط وی و عروسش نبردند.

 را مجسم میدید بی هیچ امیدی به محبت همسر و افراد خانواده او. جمیله در مقابل دیدگان بسته اش زندگی آینده

 فصل بیست و هفتم

معلوم نبود اهالی آن ده چه مرگشان است که شبها هم ارام نمیگرفتند.گاه صدای آواز کوچه باغی به گوش میرسید و 

 در کوهستانهای اطراف طنین گاه صدای گفتگو یا نزاع لفظی مزرعه داران با یکدیگر یا پارس سگ و زوزه گرگ که

 انداز میشد.

نور فانوسی که جلوی پنجره اتاق مستانه آویزان کرده بودند تاریکی شب را میشکافت اما پرده سیاه ناامیدی را 

 نمیدرید.دلش را با اردنگی از خانه قلب خود بیرون رانده بود تا در جایی دور از آنجا آرام بگیرد.

ر فانوس را گرفت روشنایی آن چراغ را کمرنگ ساخت به روی بستر مستانه پهن شد و بالخره نور آفتاب جای نو

 اتاق را روشن کرد.

 باز هم مثل همیشه با صدای مادرش از خواب بیدار شد که میگفت:مستانه جون بلند شو لنگ ظهره.

ش کرد و گفت:خدا را چشم گشود و به اطراف نگریست.در بستر تنها بود.با لمس دستان گرم مادر احساس آرام

 شکر که شما هنوز اینجا هستید.میترسیدم رفته باشید پس آقاجون کجاست؟

 صبح زود با رسول رفت مزرعه.اینجا همه اهل کار هستن و از تنبلی خبری نیس.-

 شب بدی را گذراندم اصال خوابم نبرد.-

 ونه برمیگشتیم.من و اقاجونت هم اصال نخوابیدیم.اگر بخاطر تو نبود صبح زود به خ-

 از فکر بازگشت آنها بدنش سرد شد و احساس لرز کرد و گفت:نه خانم جون نمیگذارم به این زودی بروید.

 آخرش چی باالخره باید سر خونه زندگی مون برگردیم.-

 الاقل صبر کنید تا من به این محیط نامانوس عادت کنم.-

 کنم از فردا بدون ما تو این ده تنها میمونی دلم آتیش میگیره.اگه هیچوقت نتونستی عادت کنی چی؟وقتی فکر می-

مستانه به قطرات اشکی که به روی مژه هایش منتظر نوبت برای فرو ریختن بودند مجال ریزش را نداد و پنهان از 

 چشم مادر انگشت به رویشان کشید.

ود د و به آن سو نگریست این اولین شبی باز شنیدن صدای آشنای پای تهمینه که داشت داخل اتاق میشد سربلند کر

 که به دور از خواهر در بستر بیگانه ای خفته بود.

لبخند تهمینه برخالف همیشه کمرنگ و آمیخته با تمسخر بود:تنبل باشی هنوز بیدار نشدی؟بلند شو ببین 

ل کنی که همیشه از این مادرشوهرت چه سفره رنگینی برایت تدارک دیده.البته این فقط روز اول است.مبادا خیا

 خبرها هست.

حوصله شوخی و مزاح را نداشت.هر چه کرد خنده به روی لبانش نیامد.امروز با هم میتوانست با صدای پر مهر مادر 

و خنده های خواهر از خواب بیدار شود.ولی روزهای بعد فقط چهره های نامانوسی را که نمیتوانست با آنها انس 

 د میدید.بگیرد در دور و بر خو
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تهمینه احساس کرد که او به چه می اندیشد.دستش را گرفت و گفت:بیا برویم لب قنات.دست و رویت را بشوری 

 نمیدانی چه آب خنک و گوارایی دارد.

 با کنجکاوی پرسید:تو از اینجا خوشت می آید؟

رای کوهستان نفس بکشم اما نه ب به عالمت نفی سر تکان داد و گفت:برای تنوع یکی دو روزی بدم نمی آید با هوای

 همیشه.من هوای دم کرده خانه خودمان را بیشتر دوست دارم.

نه میخواست به منزل خودشان بیندیشد و نه به خانه های اطراف آن میخواست آن دهکده فراموش خانه ای باشد و 

 قرص مسکنی برای تسکین درد بی درمانش.

 به کنار قناتی که از میان آن باغ میگذشت رفت. چادر را به سر انداخت و بهمراه خواهر

دامن مرضیه پر از میوه های کالی که از درخت به زمین افتاده اند بود و مشتهای دارا پر از آلبالو گیالسهایی که چیده 

 بود.

ارا تو د تهمینه به هر دو تشر زد و گفت:چه خبر است ندید بدید ها مال مفت گیر آوردید.زود باش مشتت را باز کن

 و مرضیه فورا آن میوه های کال را دور بینداز و برو دور لبت را مایه آبروریزی است بشوی.

اولین لبخند مستانه در قلعه حسنخان به روی خواهر و برادر کوچکش بود شاید به این زودیها دوباره موفق به 

 دیدنشان نمیشد.

کاری به کارشان نداشته باش بگذار خوش -به تهمینه گفت: با دست رنگ آلبالو را از گوشه لب مرضیه پاک کرد و

 باشند.

مرضیه که چیزی نمانده دامنش را رها کند با شنیدن این جمله دو دستی آن را گرفت نگهداشت و گفت:عروس 

 آبجی مستانه اس.ما اومدیم اینجا که خوش باشیم.

ه گل سرخ به دست پیدایش شد و با لبخندی به معلوم نبود رسول از کجا فهمیده بود که عروسش لب چشمه است ک

 استقبالش شتافت و گفت:صبح بخیر عزیزم.

سپس گل سرخ را از زیر چادر مستانه عبور داد و آن را به روی موهای او نشاند و گفت:من صبحانه نخوردم و صبر 

 کردم تا تو بیدار شوی عزیز سر سفره منتظر است.

 را به آب چشمه سپرد تا در تالطم آن از آنجا دور شوند.مستانه دست پیش برد و آرزوهایش 

هنوز نمیدانست کاری که کرده درست است یا نه؟این مثل قدیمی را قبول داشت که جواب بی وفایی بی وفایی است 

 اما به شرطی که ظلم به خودش نباشد.

 ناور شد.گل سرخ به روی گیسوانش بند نشد و از البالی آن لغزید و به روی اب قنات ش

کاش این فقط یک خواب و خیال بود و ساعتی بعد در بستر خود در خیابان زرگنده چشم میگشود و خوابی را که 

 دیده بود برای تهمینه تعریف میکرد.

 رسول پرسید:به چی فکر میکنی؟از اینجا خوشت نمی آید؟

هوای کوهستان نفس بکشد.اما احساسش را مجبور نبود دروغ بگوید.به قول تهمینه فقط یکی دو روز میتوانست در 

 نمیتوانست بیان کند به ناچار پاسخ داد:شاید مدتی طول بکشد تا به این محیط عادت کنم.

 مرضیه چادرش را کشید و گفت:من سیر نشدم میتونم با تو هم صبحونه بخورم؟

 میخواهد بخور.بجای مستانه رسول با لحن محبت آمیزی پاسخ داد:چرا نمیتوانی هر چقدر دلت 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – شیفتهقلب 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

8 4  

 

مستانه در اندیشه فرو رفت.یعنی آن روز که برمک پا به روی چادرش نهاد و با اصرار کوشید تا او را وادار به 

ایستادن کند چه میخواست بگوید؟شاید حرفی برای گفتن داشت ولی چه حرفی؟حلقه بی وفایی به انگشتش بود و 

 د.رنگ زرد طالیی آن درست به رنگ زرد بی وفایی بو

بر سر سفره روبروی همسرش نشست و با بی میلی از کاسه سر شیری که رسول آن را با عسل مخلوط کرده بود 

لقمه ای برداشت.چرا مزه شیرین عسل در دهانش تلخ بود؟چرا محبت عزیزخانم به اندازه یک جو از محبت اقدس 

 خانم به دلش نمینشست؟

 :تا سرد نشده بخور.عزیز استکان چای را در مقابلش نهاد و گفت

برخالف او مرضیه با حرص و ولع نان را در سرشیر فرو میکرد و قبل از اینکه آن لقمه را بجود لقمه دیگری را آماده 

خوردن می ساخت.راضیه عرق شرم را از روی پیشانی خود پاک کرد و آهسته در گوش مهرانگیز گفت:ترو به خدا 

ر و نذار اینقدر بخوره وگرنه رسول و مادرش گمون میکنن که تو خونه ما برو جلوی این دختر شکموی دله رو بگی

 چیزی واسه خوردن پیدا نمیشه.

چهره همیشه بشاش مهرانگیز با لبخندی بشاش تر شد و گفت:عیبی نداره خانم جون همه بچه ها همینطور هستند.از 

 میشود.صبح تا حاال مشغول ورجه ورجه است.خب معلوم است که دوباره گرسنه 

رخساره به جمع کردن خرده نانهایی که مرضیه از سفره به بیرون ریخته بود پرداخت.گوشت گوسفندی که شب 

 گذشته جلوی پای عروس کشته بودند داشت به روی آتش بریان میشد.

 حسینقلی خان رو به دامادش کرد و گفت:بعد از ناهار اگه اجازه بدین ما مرخص میشیم.

خدا میخواست مهمانان زودتر بروند تا آنها بتوانند به کارهای روزمره شان بپردازند در ظاهر تظاهر عزیزخانم که از 

 به نارضایتی کرد و گفت:راه دوره خسته میشین.یه چند روزی منزل دخترتون بمونین و بد بگذرونین.

 نه نمیشه هنوز ریخت و پاش منزل خودمونو جمع نکردیم.-

 ت عجله نکنین.برای جمع کردن فرصت هس-

مستانه که از یاد برده بود به زودی آنها خواهند رفت و تنها خواهد شد با زبان و نگاه به التماس افتاد:نه آقاجون به 

 این زودی نروید خواهش میکنم چند روزی پیش ما بمانید.

دل شکسته و  خدا میداند چقدر برای حسینقلی خان دور شدن از این دختر سخت بود به خصوص که میدانست

مایوس است نه به آن محیط خو خواهد گرفت و نه به مردی که بعنوان شریک زندگی خود انتخاب کرده 

بود.دخترش تنها میماند تنها در میان جمعی که قادر نبودند از میان دهلیز تنگ قلب در هم فشرده او عبور کنند و به 

 داخل آن راه یابند.

پدر داشت مهر و محبت حسینقلی خان در دلش لرزید.کاش میتوانست چون دوران مستانه در انتظار جواب چشم به 

کودکی دخترش که همیشه با زبان شیرین و نگاه چشمان سیاه خود او را در مقابل خواسته هایش به زانو در می آورد 

 تسلیم این خواسته شود ولی مگر چند روز دیگر میتوانستند در آنجا بمانند.

عث ناامیدی مستانه شد:چند روز که نمیشه شاید تا فردا صبح بمونیم آخه از چی ناراحتی؟تو که اینجا جوابی که داد با

 هستی عزیزخانم جای مادرتو میگیره و رخساره جای خواهرتو.

هیچکس جای هیچکس را نمیتوانست بگیرد آه مستانه قبل از رسیدن به گلو سینه اش را سوزاند و خطی از رنج به 

 زد. روی آن نقش
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قبل از غروب آفتاب رسول مستانه و خانواده اش را برای گردش به ده برد.و سرچشمه قناتی را که از باغ آنها 

 میگذشت نشانشان داد.

شب که شد فانوسها را در گوشه کنار باغ آویختند و موقعی که میخواستند رختخواب مهمانان را در همان جای شب 

ارضایتی خود را پنهان کند و ناچار به اعتراض شد و گفت:اگه اجازه بدین من گذشته پهن کنند راضیه نتوانست ن

 امشب تو اتاق میخوابم.راستشو بخواهین دیشب از دست نیش پشه و مگس خوابم نبرد.

عزیز از غفلت خود شرمنده شد و لب به دندان گزید و گفت:وای خدا مرگم بده دیشب اینقدر سرمون شلوغ بود که 

 ت واستون پشه بند بزنم منو ببخشید امشب تالفی میکنم.اصال یادم رف

مستانه از پشت پنجره اتاق چشم به افراد خانواده اش دوخت که آماده خواب در پشه بندها میشدند.چرا مفهوم دل 

 کندن از برمک به مفهوم دل کندن از همه عالیق و دل بستگیهایش بود؟برای چه خود را محکوم به تنهایی و انزوا در

 ده دورافتاده ای میکرد که سر تا ته آن فقط شامل چند کوچه پر گل و الی بود؟

چرا فانوس خیالش به اندازه فانوس کم نوری که به باالی پنجره اتاقشان آویخته بودند نور نداشت تا تاریکیهای 

دزدد و آن را به خود ذهنش را روشن کند و بداند که جمیله با چه سحر و جادویی توانسته عشق برمک را از او ب

 اختصاص بدهد.

 شاید اگر رسول صدایش نمیزد تا صبح همانجا می ایستاد و بدنبال پاسخ چراهایش میگشت.

 به روی آرزوهایش نیشخند زد و آنها را به باد تمسخر گرفت.

 فصل بیست و هشتم

در از شدت گریه تکان میخورد.در صبح روز بعد رسول برای اجاره وانت به ده رفت شانه های مستانه در آغوش ما

زیر چادر او پناه گرفته بود که اشکهایش پنهانی باشد.اما چه لزومی به پنهان کاری بود مگر نه اینکه مفهوم جدایی 

 غم است و خونابه غم اشک.

نگ ت صدای راضیه خفه و آمیخته با بغض بود:گریه نکن عزیز دلم در خانه ما همیشه به روی تو بازه.هر وقت دلت

 شد از رسول بخواه که چند روزی تو را به زرگنده بیاره.

مصمم سر تکان داد و گفت:نه خانم جان نه.تا وقتی که در آن خانه زندگی میکنید قدم به آنجا نخواهم گذاشت این 

 شما هستید که باید گاهی به من سر بزنید.

 ترک ما رو بکنی.این چه حرفیه که میزنی مگه میشه!یعنی بهمین سادگی میخوای -

 خدا نکند.خودتان میدانید که هر جا باشم دلم پیش شماست.-

 وقتی نیای مارو ببینی حرفتو قبول ندارم.-

ادامه این گفتگو باعث تحریک حس کنجکاوی عزیزخانم برای پی بردن به علت این گریز شد.تهمینه مستانه را از 

ت من است.دلم میخواهد قبل از رسیدن وانت و خداحافظی من و آغوش مادر بیرون کشید و گفت:نوبتی هم باشد نوب

 تو با هم دوری در باغ بزنیم.

نمیخواست با اشکهایش بیش از این مادر خود را دلتنگ کند.در کنار تهمینه به راه افتاد پشت درخت توت از نظرها 

 پنهان شدند و تنها ماندند.آغاز سخن تهمینه سرزنش بود و پایان آن شماتت.

نکند خیال داری خانم جان را دق مرگ کنی اگر آن احساس لعنتی را در قلبت کشته شود چه فرقی میکند در -

خیابان زرگنده باشی یا در محل دیگری همه دیوارها سنگی اند و همه سنگها بی احساس و قادر نیستند عواطف 
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ای آنکه از آمدن به منزل پدری پروا داشته قلبهایی را که در پشت آن دیوارها در تب و تاب هستند درک کنند.به ج

باشی قلبت را در مقابل دیوار سنگی روبروی آن خانه سنگ کن تا ناالن نباشد.تو میترسی که احساست نمرده باشد و 

به محض نبش قبر جان بگیرد و ابتدا لنگ لنگان و سپس به سرعت به خودنمایی بپردازد.نگو که اینطور نیست چون 

نطور است.چون نمیخواهی به اشتباهت اقرار کنی آماده تکرار اشتباهی میدانم که سخنان من دلگیرت مطمئنم که همی

میکند اما تا حرفم را نزنم از اینجا نمیروم.تو شکست را نپذیرفتی چون خودخواهی و نمیتوانی باور کنی که مرد 

جیح داده و از ترس اینکه مبادا شیشه ترک رویاهایت دختری را که از هیچ نظر از تو برتر نیست به راحتی به تو تر

خورده دلت بشکند اجازه ندادی برمک ضربه آخر را به آن وارد کند و علت این تصمیم را توضیح بدهد.تو زندگی 

ات را به روی اشتباهت لغزاندی و هنوز هم آن لغزش ادامه دارد.تو جرات رویارویی با واقعیات زندگی را نداری و 

یشه در مقابل چراهای بی شماری که پاسخ آن را نمیدانی انگشت به دهان حیران خواهی من مطمئنم که هم

ماند.اشتباه اطرافیانت این بود که چون تو را در آن ماجرا مغبون میدانستند هیچ کدام دلشان نیامد در مقابلت 

داری و قلعه حسنخان تعلق نمقاومت کنند و راه صحیح را نشانت بدهند و چشم بسته تسلیم خواسته اند شدند.تو به 

 همیشه در اینجا بیگانه خواهی ماند.

 چرا این حرفها را حاال میزنی حاال که کار از کار گذشته؟-

گمان نمیکردم الزم باشد از خواهرت که یکسال از تو کوچکتر است درس بگیری.من با وجود سن کم سختی های -

یچوقت در رفاه نبود با همه تالشی که آقاجان میکند هیچوقت زندگی را لمس کرده ام.خانم جان در منزل شوهر ه

هیچکدام از ما سیر از سر سفره بلند نشده ایم.مرضیه را میبینی همیشه چشمش بدنبال لقمه دست دیگران است.من 

مان گ نمیگذارم بچه هایم با این کمبود بزرگ شوند.بگذار واقعیتی را به تو بگویم که مطمئنم از آن بی خبری باغی که

میکنی به رسول و خانواده اش تعلق دارد اجاره ای است و پدرشان از زمان نوجوانی تا مرگ مباشر ارباب آن بوده و 

 بعد از فوت او رسول به زحمت مالک را راضی کرده که باغ را به آنها اجاره بدهد.

تعجب کرد و پرسید:تو از کجا بیشتر از اینکه از آگاهی به این واقعیت متعجب شود از آگاهی خواهرش به آن 

 میدانی؟!

 وقتی که خواب بودی من ته توی همه زندگیشان را در آوردم.مثل اینکه از شنیدن این خبر اصال ناراحت نشدی؟!-

مستانه بی تفاوت بود و خونسرد شانه ها را با بی اعتنایی باال افکند و گفت:برایم فرقی نمیکند که مال او باشد یا نه من 

 نبال خودش راه افتادم و نه بدنبال ثروتش.نه بد

زلزله کالم تهمینه کوه سنگی را که در مقابلش ایستاده بود به لرزه افکند.آب دهان خود را به روی زمین تف کرد و 

 با لحن عتاب آلودی گفت:پس بدنبال چی راه افتادی لعنتی؟

 چرا سوال میکنی که جوابش را میدانی؟-

 کنارشان رسید و گفت:آبجی تهمینه بدو بیا میخواهیم بریم ماشین سواری.مرضیه دوان دوان به 

جبر زندگی چون پرده ضخیمی در میانشان حائل شد.معلوم نبود چه موقع دوباره همدیگر را میدیدند.از خشم و 

 عتابشان نسبت بهم هر دو پشیمان بنظر میرسیدند.در آخرین لحظات دیدار چه لزومی به این ازردگی بود.

دستهای مستانه به دور گردن خواهر حلقه شد و گفت:خواهش میکنم در مورد اجاره ی بودن این باغ چیزی به خانم 

 جان و آقاجان نگو.

 نه نمیگویم چون میدانم که خیلی ناراحت میشوند.-
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د زد میکشی رسول صندوق میوه ای را که چیده بود درون وانت نهاد.حسینقلی خان آخرین پک را به چپقی که داشت

 و دستهای لرزانش را گشود و سر مستانه را به سینه فشرد.

لبخند زودگذری به روی لبان مهرانگیز در چهره همیشه خندانش لغزید ولی با مشاهده اندوه سایر اعضا خانواده از 

 ابراز شادی پشیمان شد.

صمیم گرفتند خود را از لذت ماشین سواری مرضیه و دارا که تازه متوجه شده بودند خوهرشان با آنها نخواهد آمد ت

 محروم کنند و نزد او بمانند.دارا در آغوش داود دست و پا میزد و برای رهایی از مستانه طلب کمک میکرد.

مرضیه در پشت رخساره پنهان شده بود و قصد رفتن را نداشت.مستانه یکبار دیگر کوشید تا جلوی رفتنشان را 

 دو روز دیگری میماندید چه میشد اقاجان؟ بگیرد و گفت:آخر اگر یکی

نگاه التماس آمیز چشمان سیاه دخترش حالت دیدگان وی را در لحظه ای که با همین نگاه و با همین کالم از او 

 میخواست که به رسول پاسخ مثبت بدهد در خاطرش تجسم بخشید.

چه به روز ما.پاسخ داد:یکی دو روز بیشتر یا در حالیکه با خود میگفت لعنت به تو که چه به روز خودت آوردی و 

 کمتر چه فرقی میکند.باالخره باید رفت از آن گذشته به اندازه کافی به عزیزخانم زحمت دادیم.

عزیزخانم که قرآن به دست گرفته بود تا مسافرین قبل از سوار شدن از زیر آن رد شوند به اعتراض گفت:اختیار 

ن هم مستانه خوشحال میشد هم ما.از اون گذشته اینجا دیگه خونه دختر خودتونه راه دارین چه زحمتی اگه میموندی

 که نزدیک نیس.هر بار که می آیید باید یه هفته نیت کنین و بمونین.

به شرطی که شما هم همین کارو بکنین.این اولین باره که مستانه اینقدر از ما دور میشه.بعید میدونم تحملش آسون -

 واسه مادرش.باشه بخصوص 

رسول سر را به عالمت تایید تکان داد و گفت:فقط کافی است مستانه یک اشاره کند و بگوید که دلش برایتان تنگ 

 شده فوری او را برمیدارم و می آورم پیش شما.

 مراضیه یکبار دیگر دخترش را در آغوش کشید و گفت:دل مادرت تو راه قلعه حسنخان زیر پات افتاده.همین که قد

 روش بذاری یه راست تو رو می اره پیش من مبادا صدای ناله هاشو نشنیده بگیری و نیای.

با لحن مصممی آهسته در گوشش گفت:نه نمی آیم خانم جان.قسم میخورم که دیگر به آن خانه برنمیگردم.این شما 

 هستید که باید مرتب به دیدنم بیایید.

 فصل بیست و نهم

تند اما محبت ها در کنار هم ماندند.سنگ ریزه ها در زیر چرخهای وانت میلغزیدند و رد قلبها از هم فاصله گرف

 حرکتشان را روی جاده خاکی باقی میگذاشتند.

رخساره کاسه ابی را که در دست داشت پشت سر مسافرین پاشید.رسول دست به روی شانه مستانه که از شدت 

گفت:ناراحت نباش راه زیاد دور نیست هر وقت دلت هوایشان را کرد  گریه تکان میخورد نهاد و برای دلجویی از او

 تو را به دیدنشان میبرم.

با شنیدن این جمله بر شدت گریه اش افزوده شد اول صدای عزیزخانم را شنید که میگفت:چه بد شد که همه با هم 

 رفتند و یه دفعه تنها شدیم.

ه عزت بدش نمی آمد بیشتر بماند فقط دلش نمیخواست رفیق و بعد صدای رخساره به گوش رسید که میگفت:خال

 نیمه راه باشد.
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 عزیز رو به رسول کرد و گفت:عیبی نداره حاال که همه رفتند دیگه وقتشه که ما به کار و زندگی مون

 .مبرسیم.زودتر جعبه ها رو برداریم که بریم آلبالوها گیالسها رو تا نصیب کالغها نشده بچینیم و بار بزنی

 امروز نه عزیزجون امروز روز کار نیست.از فردا شروع میکنیم.-

 همیشه روز کاره.تو که تنبل نبودی.مثال میخواهی چیکار کنی؟-

 مستانه تازه از خانواده خود جدا شده این درست نیست که او را تنها بگذارم.-

 چرا تنها بذاری اونم با ما میاد.-

وخت و باالفاصله احساس کرد که وی تمایلی به این همراهی ندارد.عزیز به رسول بالتکلیف به همسرش چشم د

تحمیل خواسته هایش عادت داشت.وقتی تصمیمی را میگرفت هیچکدام از بچه هایش این قدرت را در خود نمیافتند 

 که با او مبارزه برخیزند.

و آن مرد را از مخالفت با خواسته های  با یک نگاه به چهره زبون و درمانده رسول مستانه به ضعف همسرش پی برد

مادر عاجز دید.رخساره جعبه های خالی را یکی پس از دیگری از انباری که در زیرزمین ساختمان قرار داشت بیرون 

 آورد و جلوی در چید و گفت:حاضر به خدمتم عزیزجون.

ه زیربار حرف زور نمیرود و مستانه تصمیم گرفت از همان روز اول موضع خود را روشن کند و نشان بدهد ک

 گفت:شما بروید من میمانم.

عزیز که نمیخواست از روز اول میانه شان شکرآب بشود به خود فشار آورد تا خشمگین نشود.به زور لبخندی به 

روی لب نشاند و با صدایی که در ظاهر آرام و در باطن پر خشم و خروش بود گفت:بیا بریم تنهایی تو خونه حوصله 

 میره و بیشتر دلتنگ میشی. ت سر

مستانه محبت او را خالص و بی غل و غش نیافت و پاسخ داد:کاری ندارد اگر حوصله ام سر رفت به شما ملحق 

 میشوم.

رخساره لبخند شیطنت آمیزی بر لب آورد.میدانست که مادرش آماده خشمگین شدن است.رسول قصد سرکشی و 

دومین روز ازدواج تنها بگذارد و به مزرعه برود.احساس میکرد که عزیز از عناد نداشت اما نمیخواست زنش را در 

 همان روز اول به نمایش قدرت پرداخته و میخواهد به عروسش هم بفهماند که در آن خانه قدرت مطلق است.

ببین که  ویکی از جعبه ها را به دست گرفت و خطاب به مستانه گفت:الزم نیست تو کار کنی.فقط در کنار من بایست 

 ما چه کار میکنیم.

 نه تماشای میوه چینی برای او لطفی داشت و نه بودن در میان جمعی که هنوز خود را نسبت به آنها بیگانه میدانست.

چه فرقی میکرد با آنها باشد یا نباشد بعد از آن چه در میان آن جمع و چه در خلوت اتاقش با تمام وجود تنها خواهد 

 بود.

رسید که اگر مستانه بنای مخالفت را بگذارد عزیز کینه اش را به دل بگیرد.آن موقع دیگر به هیچ وجه رسول میت

 شیطان پیاده بکند. ##نمیتوانست او را از 

 لحن محبت آمیزش آمیخته با التماس و خواهش بود.

توقع کار ندارد.همین که  خواهش میکنم مستانه جون.اگر تو با من نباشی دست و دلم به کار نمیرود.کسی از تو-

 نزدیکم باشی کافی است.
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چه فرقی میکرد در اتاق را به روی خود ببندد یا با آنها برود؟وقتی که قرار بود بی تفاوت به زندگی بنگرد چه در 

 کنار رسول و چه در پشت اتاق در بسته انگشت زندگی عقربه های ساعت زمان را به جلو میراند.

ت نشان داد و یکی از جعبه ها را برداشت و شاخه درخت درخت هلو را از جلوی صورت خشمش را با حرکت دس

 کنار زد و گفت:از اینکار خوشم نمی آید ولی حاال که زوری است برویم.

رسول جعبه را از دستش گرفت و برای دلجویی از او گفت:هیچکس نمیتواند کاری را که دوست نداری به تو تحمیل 

 د مزاج است حرفهایش را به دل نگیر اگر مطیع او باشی هیچ مشکلی پیش نخواهد آمد.کند.مادرم کمی تن

 تا نیم ساعت پیش که خیلی مهربون بود اما حاال احساس میکنم که وضع فرق کرده.-

 اشتباه میکنی هنوز هم مهربان است.فقط خوشش نمی آید وقتی خواسته ای دارد کسی از فرمانش سرپیچی کند.-

یزها هست که به من گفته نشده اصال بخاطرم خطور نمیکرد بعد از عروسی ناچار باشم در مزرعه کار خیلی چ-

 کنم.درست است که من در ناز و نعمت بزرگ نشده ام ولی اینکار از من برنمیآید.

بود به خود  جعبه را به زمین نهاد و به چهره برافروخته از خشم همسرش خیره شد و از اینکه ناخواسته او را آزرده

لعنت فرستاد و گفت:نمیدانستم که اینقدر نازک دلی نه کسی قصد آزردنت را دارد و نه قصد تحکم و توهین را.اگر 

عزیز خواست که با ما بیای علتش این است که میدانست وقتی تو نیای منهم نمیروم.میدانم که این دستها برای کار 

 بعد از عروسی کارهای روزمره را از سر بگیرم.کردن ساخته نشده.میدانم که نباید دو روز 

 خب اگر میدونی پس چرا این کار رو میکنی؟-

چون اگر گیالس و آلبالوها را به موقع نچینیم گنجشکها امان نخواهند داد.بخاطر اینکه محصول امسل به هدر نرود -

 عزیز برای چیدن آنها بی صبر و حوصله است.

 ی چه آنجا ایستاده ای بیا بریم به کار و زندگی ات برس.تن به قضا داد و گفت:پس برا

 وقتی که تو ناراحت باشی دست و دلم به کار نمیرود.-

 نه ناراحت نیستم تا صدای عزیز در نیامده بیا برویم.-

 در حالیکه میترسید جواب سوالش مثبت باشد پرسید:راست بگو از اینکه زن من شدی پشیمانی؟

ز این میتوانست بدهد.هیچ اجباری به این ازدواج نداشت و به اشتباه برای بدست آوردن آنچه که چه جوابی به غیر ا

 نمیخواست پافشاری کرده بود.

نه پشیمان نیستم.فقط آن لحظه که به تو بله گفتم نمیدانستم که با این کلمه چقدر بین خود و خانواده ام فاصله می -

تر از من فاصله میگیرند و تا چند ساعت دیگر آنقدر از اینجا دور میشوند که اندازم.آنها االن دارند هر لحظه بیش

 دیگر نمیتوانم به این زودی ها امیدی به دیدارشان داشته باشم.

 نگران نباش هر وقت هوایشان را بکنی تو را به دیدنشان میبرم.-

ه دوری شان عادت بدهم خیال ندارم به این من همین االن هم هوایشان را دارم.با وجود این برای اینکه خودم را ب-

 زودی ها به دیدنشان بروم

 زیر درخت البالو ایستاد و گفت:عزیز و رخساره دارند گالس میچینند چطور است که ما آلبالو بچینیم؟

 مگر قرار نبود که من فقط تماشا کنم؟-

 هم تماشا کن و هم نوش جان.-
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تانه نهاد و گفت:بیا عزیزم فقط که نباید از دست من عسل بخوری.یکی دو تا آلبالویی را که چیده بود در دهان مس

البالوی ترس هم بخور تا بدانی که زندگی در قلعه حسنخان ممکن است هم طعم شیرین عسل را داشته باشد و هم 

 رف شکلطعم ترش این میوه را.همیشه در اولین تجربه زندگی مشترک فقط شیرینی های آن به رویاهای هر دو ط

میدهد ولی زندگی درست مانند این باغ است که هر میوه آن یک طعم و مزه دارد طعم خرمالو گس است طعم البالو 

ترش و طعم هلو شیرین امروز صبح عسل در دهانت گذاشتم و االن آلبالو.شاید در چهار فصل زندگی مشترکمان 

 یش را تجربه کنی.مزه همه میوه های آن را از دستم بچشی و تلخ و شیرینی ها

 مستانه قدرت چشایی شیرینی های زندگی را از دست داده بود.

 چرا هم مزه عسلی که آن روز صبح از دست رسول خورد تلخ بود و هم مزه آلبالویی که االن داشت میخورد.

 فصل سی ام

و را بحال خود رها کرد.تا اقدس از فردای بله برون افسر وجود جمیله را در آن خانه به دست فراموشی سپرد و ا

زندگی اش را بکند و خود مشغول تدارک مقدمات جشن عقدکنان دخترش شد که قرار بود به زودی روانه ی خانه 

بخت شود و حتی از یاد برد که تصمیم داشت به محض بازگشت راضیه خانم از قلعه حسنخان به دیدنش برود و 

رش با شرح ماجرای بیماری جمیله به او بفهماند که دلیل آن ازدواج برای دلجویی از دوست دیرین خود و تبرئه پس

 تحمیلی ترحم بوده است و اگر مستانه عجله نمیکرد برمک به زودی آزاد میشد و آن دو به مراد دلشان میرسیدند.

 جمیله در شور و شعف آن خانواده شرکت نداشت و چون گذشته اکثر اوقات روزها در منزل پدر به استراحت

 میپرداخت و غروبها به خانه بازمیگشت.

هفته بعد صالح خان بی آنکه به آنها یادآوری کند که روز موعود فرا رسیده طبق قرار قبلی صبح زود عازم تهران 

 شد.

سید جمال که از خواب برخاست طبق عادت خط دیگری به روی دیوار زندگی دخترش کشید و ان را از روزهای 

م کرد.سپس با صفورا چون دو پرنده تنها در دو طرف سفره نشستند و به خوردن لقمه های نان و باقیمانده عمر او ک

 پنیر خود پرداختند.

به جلوی در مغازه که رسید قبل از گشودن قفل آن دستی به دور گردنش حلقه شد لب تب داری به روی گونه اش 

 بوسه زد و صدای گرم جمیله را شنید:سالم آقاجون.

 ن صدای خوش آهنگ او دلش لرزید و مثل همیشه یادآور داغی که به زودی به دلش خواهد نهاد شد.از شنید

 بوسه اش را با بوسه ای پاسخ داد و پرسید:داری میری پیش مادر عزیزدلم؟

 بله میدانید که هنوز خانه امیدم آنجاست.-

 برمک که اذیتت نمیکنه؟-

نه قصد محبت کردن را.حتی گاهی بنظرم میرسد که فقط مرا تحمل  بی تفاوت است نه قصد آزارم را دارد و-

 میکند.چرا نمیدانم.

احساس دخترش را قبول داشت اما نمیتوانست با او همدردی کند.بی آنکه سخنان خود را باور داشته باشد گفت:تو 

 زیاده از حد حساس شدی بعضی اوقات مشکالت زندگی آدمو عبوس و بی حوصله میکنه.

چرا شما اینطور نیستید؟از دوران کودکی همیشه این احساس را داشتم که محبتتان به مادرم گرم و بی غل و پس -

 غش است.
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در جواب این سوال مکث کرد.چطور میتوانست به آن دختر بگوید که آخر مادرت زن انتخابی خودم بود و هیچکس 

 با التماس و خواهش از من نخواسته بود او را بگیرم.

گاه موشکاف جمیله که در آرزوی نفوذ به افکار سیدجمال به صورتش دوخته شده بود شعله ای برمیخاست که از ن

 آتش سینه او را میسوزاند و دود آن چشمانش را.

خلق و خوی مخصوص به خودشو داره.به جای اینکه  ##به ناچار پاسخ داد:همه آدمها رو نمیشه با هم مقایسه کرد.هر 

 خودتو عذاب بدی بیا تو تا یه پاکت شیرینی بدم ببری با مادرت بخوری.با فکر و خیال 

 منکه میل ندارم روزبروز بی اشتها تر میشوم-

 دختر بیچاره قبل از اینکه بیماری او را از پا بیفکند مشکالت زندگی داشت او را از پا می افکند.

تب دار را به روی گونه پدر چسباند و راهی خانه ی  جمیله منتظر شد تا پاکت شیرینی آماده شود.سپس دوباره لبان

 آنها شد.

دل سید جمال به دنبال دخترش پر کشید.چند ماه دیگر فرصت باقی بود تا هر روز این راه را طی کند و در موقع 

اچار ن گذشتن از جلوی قنادی بوسه ای بر گونه پدر بزند.و به دیدن مادرش برود؟چند ماه دیگر فرصت باقی بود تا او

شود زبان الکن خود را در مقابل صفورا بگشاید و به آن زن بگوید که دختر عزیزکرده و یکی یکدانه شان به زودی 

 خواهد مرد.

آن موقع صفورا چه عکس العملی نشان میداد.یعنی ممکن بود باز هم نفس از سینه اش بیرون بیاید و قلب انباشته از 

 ت تپیدن و ادامه حیات را داشته باشد؟عشق و محبتش به جمیله باز هم قدر

 بوی خاکی که از آبپاشی شاگرد قنادی در جلوی مغازه به مشام میرسید مثل همیشه بوی زندگی را به مشام میرساند.

جمیله در روی خاک بود نه در زیر آن و هنوز قلبش تپش داشت و شاید هم معجزه ای رخ میداد که چون دیگران 

سر بگذارد و موهای چون شبق سیاهش را برف پیری به سپیدی بنشاند و در دست انداز زندگی بهار زندگی را پشت 

 چهره بی دست اندازش پرچین و شکن شود.

راستی صالح چه موقع میخواست به تهران برود شاید دکتر مظفری یک معجزه گر بود و میتوانست جان و زندگی 

 رد و به قول دکتر یاوری همه ی روزنه های امید بسته شده.این دختر را نجات بدهد ولی نه این امکان ندا

 این مغازه به چه دردش میخورد و آن خانه که همیشه گمان میکرد بعد از مرگش به یگانه فرزندش خواهد رسید.

بیچاره صفورا همین دیشب بود که میگفت میگن نوه از بچه خود آدم هم شیرین تره منکه باور نمیکنم بتونم بچه 

یله رو از خودش بیشتر دوست داشته باشم.و آنوقت او بی توجه به حسرتی که یقین داشت به دلش خواهد ماند و جم

بی توجه به خونی که از جگرش فرو میریخت گفته بود:حاال صبر کن بذار نوه ات بیاد اونوقت میفهمی راست میگن یا 

 نه؟

ا نه حوصله کار کردن را داشت و نه حوصله آن را که از جا این ارزویی بود که هیچوقت برآورده نمیشد.چرا آن روزه

 برخیزد و به کارگرانی که در شیرینی پزی پشت قنادی کار میکردند سر بزند.

نزدیک ظهر بود که صدای صالح او را از عالم خیال بیرون کشید:سالم آسیدجمال چه روز خوبی انگار دوباره بهار 

 اومده.

هوا درست مثل روزهای گذشته گرم و غیرقابل تحمل بود با تعجب نگاهش کرد و چه حرف عجیبی!آن روز که 

 پرسید:کدوم بهار!این هوا که درست مثل تن دختر من داغ و تبداره.
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 مفهوم جواب صابح را نتوانست درک کند:شاید به زودی دیگه نه هوا داغ باشه و نه تن دخترت تبدار.

 این دختر بیچاره زنده اس دست از جون اون برنمیداره. منظورت چیه؟این تب که من میبینم تا-

نزدیکتر آمد و درست روبرویش ایستاد و بعد هر دو دست را به عالمت دعا بلند کرد و گفت:خدا رو شکر کن که 

 دکتر مظفری رو وسیله قرار داد تا تو بفهمی جمیله مردنی نیست و مرضش قابل درمونه.

بود و مثل همیشه در رویاهایش درمان درد جمیله را میافت.با لحنی حاکی از ناباوری دست به چشم مالید شاید خواب 

 پرسید:چی میگی صالح خان!باور نمیکنم مگه ممکنه؟!

 چرا ممکن نیست.دکتر خودش گفت که جمیله اون مرضی رو که یاوری از خدا بی خبر گفته نداره.-

ا او سر شوخی را داشت.آخر مگر ممکن است دکتر یاوری اشتباه باز هم باور نکرد مثل اینکه برادر زنش آن روز ب

 کرده باشد.

امیدهایش به روی دریای ناامیدی شناور بود و هر لحظه احتمال غرق شدن آن میرفت.نه نباید بیخود امیدوار میشد و 

 به نجات آن غریق میشتافت.

دی پلی زد و به امید گذشت از روی آن آخر اگر آن مرض را نداشت پس چه دردی داشت؟به روی دریای ناامی

 پرسید:پس دردش چیه؟

درست نفهمیدم اسم تبشو)تب ویروسی( چی گفت.وقتی ازش پرسیدم یعنی چه؟جواب داد یه میکروبی رفته تو -

خونش ولی هنوز واسه درمونش دیر نشده.اگه این دواهایی رو که من میدم بخوره حالش خوب میشه و دیگه تب 

 نمیکنه.

 جمال برای گرفتن آن بسته دست دراز نکرد چون میترسید که اگرسید 

 دست پیش ببرد نه برادرش زنش را در آنجا ببیند و نه آن داروها را.

صدای گریه اش ابتدا آرام و سپس با سر و صدا و همراه با کلماتی که بیانگر احساسش بود به گوش رسید:شادی 

ردید بودند باورهایش از ترس رسیدن به نقطه ناامیدی حرکتی از خود برای هایش برای ویران ساختن النه غمها در ت

 پیشروی نشان نمیدادند.

یعنی باور کنم که جمیله نمیمیره.یعنی اون زنده میمونه و صفورا رو به ارزوی نوه دار شدن میرسونه.یعنی دیگه -

ه صاحب خونه و قنادی ام بشه و دیگه مجبور نباید اینجا بشینم و حسرت بخورم که چرا بعد از مرگم وارثی ندارم ک

نیستم به روی دیوار زندگی اش خط بکشم تا بدونم چند روز دیگه اون دیوار سیاه میشه و جایی برای خط خوردن 

روش باقی نمیمونه و عمرش به انتها میرسه!بذار دستتو ببوسم اون دستی رو که دوای درمون دخترمو واسم 

ای فرشته ای که داره آرزهامو از زیر خاک حسرتهام بیرون میکشه.ولی اگه دکتر مظفری  آورده.وای صالح تو فرشته

 اشتباه کرده باشه چی؟

 چرا نفوس بد میزنی آسیدجمال؟چرا به خودت امید نمیدی که البد یاوری اشتباه کرده؟-

که زندگی من و دخترمو زیر و رو خدا کنه خدا کنه که اشتباه کرده باشه.اونوقت من و میدونم و اون از خدا بی خبر -

 کرده.حاال جواب صادق و برمک رو چی بدم؟میترسم گمون کنن که بهشون حقه زدم.

 به این چیزا فکر نکن و فقط به فکر مداوای جمیله باش.-

 یعنی مطمئنی دختر من نمیمیره؟-

 خیالت راحت.خود دکتر و زنش چند بار خونشو واسه اطمینان آزمایش کردند.-
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اخه یاوری هم خونشو آزمایش کرده بود.اونم میگفت این دستگاه رو تازه از فرنگ اورده پس چطور ممکنه اشتباه -

 بشه؟

 به قول دکتر مظفری بعید نیس موقع ازمایش اشتباهی رخ داده باشه.و شاید اون خون آلوده مال جمیله نبوده.-

 رد رو بتنهایی تحمل کردم.خدا را شکر که به جمیله و مادرش چیزی نگفتم و این د-

نگو بتنهای چون تو واسه اینکه بار درد و رنج خودتو کم کنی صادق و برمک رو وارد این ماجرا کردی.و این -

 بزرگترین اشتباهت بود.

و این اشتباه رو هیچ جوری نمیشه جبران کرد.اصال نمیدونم با چه رویی میتونمبه اونا بگم که مرض جمیله قابل -

 و مردنی نیس.بعید میدونم باور کنن که کلکی در کار نبوده.درمونه 

میدونم چی میگی.خدا به دادت برسه اسیدجمال واسه به دست آوردن سالمتی دخترت قیمت گرونی رو باید -

بپردازی.به این سادگی نمیتونی به اونا بفهمونی که کلکی در کار نبوده ولی چاره ای نیس باید تحمل شنیدن شماتت 

تهمت هاشونو داشته باشی.هر اتفاقی بیفته دیگه مهم نیس اصلش اینه که دختر عزیز کرده ات زنده  ها و

میمونه.یادت نره این دواها که تموم شد یه بار دیگه باید ببریمش پیش دکتر مظفری که دوباره ازش خون بگیره تا 

 ببینه هنوز اثری از اون تب تو تنش مونده یا نه؟

 میره.معلومه که یادم ن-

 فصل سی و یکم

 سید جمال هر چی سعی میکرد نمیتوانست خاکی را که به روی شادی هایش نشسته بود بتکاند.

وقتی همسر و دخترش نمیدانستند که تا به آن روز او چه غمی به دل داشته و چه رنج و دردی را تحمل میکرده 

فورا میفهمید که بیماری جمیله میکروبی است از چطور میتوانست آنها را در شادی هایش شریک سازد.شاید اگر ص

وحشت قالب تهی میکرد و به جای انکه باعث شادی اش شود او را دچار ترس و دلهره میساخت.به طور یقین جمیله 

 هم از شنیدن این خبر دچار ترس و واهمه میشد.

 رد را نشانشان بدهد.پس بهتر بود به جای بردن نام این بیماری در مقابل آن دو نفر فقط درمان د

از دور چشم به صالح دوخت که در رفتن تردید داشت.هنوز به سرکوچه نرسیده بود که ناگهان به عقب برگشت و 

 پاهایش را با سرعت بیشتری به حرکت واداشت دلهره و اضطراب قلبش را به شور افکند.

زدم فراموش کن چون حقیقت نداره.فقط  دیگر چه میخواست؟نکند می آمد تا بگوید اون حرفهایی رو که به تو

 میخواستم سربه سرت بذارم.اما در چهره او اثری از شوخی و مزاح ندید.

صالح در بیان آنچه که او را وادار به بازگشت ساخته بود تردید داشت سیدجمال کاسه صبرش را به زمین زد و 

 شتی؟صدایش شکستن ان را شنید و پرسید:دیگه چه خبر شده؟پس چرا برگ

نگاهش نکرد و پاسخ داد:اومدم یه چیزی ازت بپرسم.میدونم واسه تو و آبجی دوری از این دختر چقدر مشکله.ولی 

راستشو بخوای دکتر مظفری صالح میدونه یه مدت جمیله رو همونجا تو درمانگاه کوچکی که پشت مطبش داره 

 بستری کنه قبول میکنی یا نه؟

مشامش رسید و نه بوی ناامیدی فقط صحبت دوری بود و صبوری از آن گذشته میدانست از سخنان او نه بوی امید به 

 که جمیله به این سادگی حاضر به دور شدن از برمک نخواهد بود.
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با صدایی که در عین آرامش با شور و التهاب بود گفت:تو که میدونی حاال دیگه اختیارش دست شوهرشه و من هنوز 

 به نتیجه نرسیدم که چه جوری به اونا بگم جریان چیه.در بازار آشفته افکارم 

 فعال الزم نیس همه چیزو برای برمک توضیح بدی .فقط بگو ممکنه یه امیدهایی باشه.-

منکه جراتشو ندارم خودت بگو.هم به خواهرت و هم به اون پسر که آرزوهاش درست وسط اون گلدون که داره -

دار بشه جریان چیه خاک همون گلدون رو رو سرش خالی میکنه اگه خاکشو عوض میکنه خاک شده وقتی خبر

میدونستم دخترم مردنی نیست هیچوقت براش گدایی محبت نمیکردم و میذاشتم هر وقت قسمتش باشه بختش باز 

 بشه.اگه تو حاضر میشدی باهاشون صحبت کنی کار من راحت میشد.

ی مو راضی کنم بخاطر مداوای جمیله بذاره اون یه مدت تهرون اینکار از من بر نمیاد.ممکنه بتونم یه جوری آبج-

 بستری بشه اما حالی کردن به اون جوون به خودت فکر نمیکنم زیاد سخت باشه.

سید جمال به اعتراض گفت:نه نمیخواد اونو ببری تهرون بذار همینجا بمونه.فقط اگه میدونی مرضش مسری است 

 ره که امیدهایش تو پنجه بی رحم من پودر شده مبتال بشه.بگو که الاقل نذاریم اون پسر بیچا

از این نظر خیالت راحت باشه.وقتی از حکیمش پرسیدم این چه جور مرضی است و ایا مسری است یا نه جواب داد -

دیگه ای کار نداره.خب حاال که دلت نمیخواد جمیله رو بفرستی  ##نه این میکروب فقط تو خون جمیله اس و به 

ن یادت باشه دواهاشو به موقع بدین و مواظبش باشین.یه هفته دیگه خودم میام دنبالتون که با هم بریم پیش تهرو

 حکیمش.حاال میفهمی دخترت چرا اینقدر رنگ پریده شده.علتش همون میکروبی اس که تو خونشه.

و زیر و رو کرد و هم منو پیش وای خدای من اگه دستم به اون میکروب میرسید به اون میکروبی که هم زندگی ما ر-

 رفیق چند ساله ام رو سیاه.

نه صدای باز شدن در را شنیدند و نه صدای پای جمیله را که داشت به آنها نزدیک میشد.فقط صدای او به گوششان 

 رسید که میپرسید:چرا پیش رفیق چند ساله ات رو سیاه شدی آقاجون؟

اچه دید بیشتر برای شنیدن جواب پافشاری کرد و گفت:چرا جوابم را جمیله منتظر پاسخ بود و چون پدر را دستپ

 نمیدهید اصال جریان آن میکروب که زندگی شما را زیر و رو کرده چیست؟

سیدجمال خود را از جواب عاجز میدید.لبان لرزانش بجای آنکه برای پاسخ از هم گشوده شود چانه اش را میلرزاند 

 در نشان دادن حالت اضطراب هم آهنگ بود. و حرکت دستها با حرکت پاهایش

صالح احساس کرد که اگر به موقع به داد شوهرخواهرش نرسد ممکن است آن بیچاره از شدت درماندگی قالب تهی 

 کند.

کوشید تا آرامش خود را بدست بیاورد و با صدایی که اثری از آشفتگی درون در آن نبود گفت:چیز مهمی نیس رفتم 

زمایش رو گرفتم.باعث و بانی بیماری تو فقط یک میکروب کوچیکه که وارد خونت شده خدا رو شکر تهرون جواب آ

 کن چون حاال که معلوم شده چه مرضی داری دکتر میتونه با دوا و درمون اونو ریشه کن کنه.

 با تردید پرسید:منظورتان این است که باالخره این تب دست از جا من برمیدارد؟

 باش که بزودی حالت خوب میشه. البته مطمئن-

 منظور آقاجان چه بود چرا آن میکروب باعث شد که او پیش رفیق چندین ساله اش رو سیاه شود؟-
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اینبار صالح از جواب عاجز ماند و سکوت اختیار کرد.جمیله گیج و کالفه بود.نمیدانست آنها چه رازی را میخواستند 

انستن آنچه که هیچکدام از آن دو جرات بیان آن را در خود نمیافتند سخت و از او پنهان کنند ولی اطمینان داشت د

 جانکاه خواهد بود.

صالح به او مجال تفکر بیشتر را نداد و با لحن مالمت آمیزی گفت:اقاجونت به اندازه کافی تحت فشار است تو دیگه 

 اذیتش نکن.

شار گذاشته؟خودتان بگویید آقاجان منظورتان از آن با نگرانی پرسید:چرا؟ مگه چه شده؟! چه کسی او را تحت ف

 رفیق پدر برمک است؟

سید جمال نتوانست از جواب شانه خالی کند.هر چه بیشتر ساکت میماند بیشتر باعث تحریک حس کنجکاوی جمیله 

 مدی اینجا ومیشد به ناچار پاسخ داد:اون یه صحبت مردونه بود و اصال ربطی به تو و برمک ندارد.اصال واسه چی او

 خیال داری کجا بری؟

 وقت آمدن برمک به خانه است.داشتم میرفتم ناهار را با او بخورم.گفتم سر راه یک سری هم به شما بزنم.-

کار خوبی کردی ولی نمیخواد االن به خونه خودت برگردی.بیا یه چند روزی پیش ما بمون که مادرت به موقع -

ر برگشته و میخواد باهات صحبت بکنه.بگو صالح خدا جمیله رو رسوند که همینجا دواهاتو بده دایی ات تازه از شه

 حرفامونو بزنیم.

صالح داشت کلمات را در ذهن خود جابجا میکرد و برای راضی کردن او به استراحت در منزل پدر بدنبال دلیل 

ا و آقاجان مگر دکتر چه گفته که شمموجهی میگشت جمیله نزدیکتر آمد و با بیتابی پرسید:زودتر بگویید دایی جان 

 اینجا جلسه مشورتی تشکیل داده اید؟

اون دو راه پیش پات گذاشته.یا باید یکی دو هفته تو درمانگاه کوچک او تحت مراقبت باشی و دواهاتو به موقع -

 بخوری یا اینکه همینجا تو منزل اقاجونت بمونی و تا خوب نشدی برنگردی خونه شوهرت.

او چه ربطی به دور شدن از خانه و زندگی اش داشت چندین با سر را به عالمت اعتراض تکان داد و خوب شدن 

 گفت:نه نه این درست نیست.من حالم خوب است.برای چه باید در درمانگاه آن زن بداخم و بداخالق بستری بشوم؟

دق خان االن همه سرگرم تدارک خیلی خب اگه نمیخوای اونجا بستری بشی الاقل خونه پدرت بمون تو خونه صا-

جشن عروسی افسر هستن.یا تو باید پا به پاشون کار کنی و ازشون عقب نمونی یا اینکه مورد سرزنش و شماتت قرار 

 بگیری.خیال کن هنوز شوهر نکردی.

ب و شچه حرفها میزنید دایی صالح!با خیال و تصور که نمیشود زندگی کرد من زن برمک هستم و اگر قرار باشد -

 روز در منزل پدرم بمانم چه جوابی برای شوهرم دارم؟

فکر نمیکنم برمک خوشش بیاید که تو همیشه مریض و تبدار باشی.وقتی حالت خوب بشه و مثل زنهای دیگه بتونی -

همه وظایف خودتو انجام بدی و محتاج کسی نباشی هم اون راضی تره و هم زبون مادر شوهر و خواهر شوهرهات 

 یشه.مگه تو اینو نمیخوای؟بسته م

 چرا از خدا میخواهم اینطور بشود.-

 پس به حرف من گوش کن.-

جمیله جوابش را نداد و به فکر فرو رفت.چند ماه بود که این تب دست از سرش برنمیداشت.هر روز که در آینه به 

به  برای بی اعتنایی برمک نسبتچهره خود مینگریست آن را رنجورتر و رنگ پریده تر میافت.این خود توجیهی بود 
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او.هیچ امیدی به جلب نظرش نداشت.اما اگر سالمتی خود را بازمیافت و چهره اش شاداب و پر نشاط میشد 

چی؟شاید آن موقع اوضاع فرق میکرد.بیماری اش چه بود و چرا نیاز به مراقبت ویژه داشت؟به این سادگی ها 

 نمیتوانست آنچه را که میگفتند بپذیرد.

 به امید آنکه پاسخ قانع کننده ای بشنود پرسید:شما فکر میکنید اگر اینکار را بکنم حالم خوب میشود؟

فکر من مهم نیست.نظر دکتر مظفری مهمه که میگه اگه به حرفش گوش کنی تا یکی دو هفته دیگه حالت خوب -

 میشه.

 به برمک چه بگویم؟-

ن بریم خونه مادرت تا من همه دستورای اون حکیم رو موبه مو به آبجی الزم نیس تو چیزی بگی.همین االن بیا با م-

ام بگم.آقاجونت خودش میدونه چه به برمک و صادق خان بگه.شکی نیس وقتی شوهرت بدونه این دوری موقتی اس 

 و به زودی حالت خوب میشه و برمیگردی سر زندگی ات خوشحال میشه قبول؟

بدهد یا نه؟در خیال به تجسم تصویر مهربانی ها و نوازشهای برمک گشت اما نگاه  نمیدانست باید تن به این خواسته

مهربانی در خاطرش تداعی نشد و برعکس نامهربانی هایش تصاویر دیگر زندگی گذشته اش را پس زد و به جلوه 

 گری پرداخت.

ن محبتهای پدر و مادرش فرو محبتهای برمک با فشار و به زور قطره چکان نامهربانی هایش به روی دریای بیکرا

 میریخت و در امواج پرتالطم آن گم و محو میشد.

گرمای بدنش جای خود را به برودت و سردی داد و احساس لرز کرد به جای جواب گفت:دارم میلرزم نمیتوانم 

 بایستم.

ا خوب نشدی از سید جمال زیر بازویش را گرفت و گفت:بیا عزیزدلم بیا بریم خونه خودمون استراحت کن و ت

 رختخوابت بیرون نیا.

به تکیه گاهی که یافته بود تکیه کرد و براه افتاد.باد مخالف زندگی برخالف جهت و بر خالف میل و خواسته اش بدن 

 لرزان او را چون پرکاهی به هر سو که دلخواهش بود میکشید.

 فصل سی و دوم

برمک توضیح بدهد که به چه دلیل الزم است دخترش برای  سید جمال جرات آن را در خود نمیافت تا به صادق و

مدتی در منزل او به استراحت بپردازد و به خانه بازنگردد.خدا میداند اگر حقیقت آشکار میشد و آنها میفهمیدند که 

آلودگی خون جمیله کشنده نیست و برخالف آنچه که قبال به آن دو گفته باعث مرگش نخواهد شد چه عکس العملی 

 شان میدادند.ن

دیدگان را برهم نهاد و با خود گفت بلند شو مرد باالتر از سیاهی رنگی نیست باالخره باید یه جوری بهش بگی که 

 زنش امشب به خونه نمیاد.

در مغازه را که بهم زد برمک سربلند کرد و به آن سو نگریست.چطور میتوانست از دیدن مردی که ناقوس بدبختی 

 آورده بود شاد باشد و لب به خنده بگشاید. اش را به صدا در

تظاهر به ندیدن کرد و به زیر و رو کردن خاک گلدان پرداخت.سیدجمال بی اعتنایی و سردی او را به دل 

نگرفت.حقش بود با بالیی که به سر آن جوان بیچاره آورده به غیر از این نمیتوانست توقعی داشته باشد قصد خود را 

 کرد و گفت:خسته نباشی.آقاجونت کجاس؟دست تنهایی.از آمدن فراموش ن
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 به ناچار سربلند کرد و گفت:-

 این روزها سرگرم خرید جهاز افسر است و من ناچارم بتنهایی مغازه را بگردانم.

 رمنتظر شد تا شاید او حال جمیله را بپرسد و بداند که چرا آن روز ظهر به منزل بازنگشته اما برمک دوباره سر به زی

 افکند و سرگرم کار شد.

شاید اگر میپرسید جوابش آسانتر بود تا اینکه خود ناچار به توضیح باشد.برمک به این امید بود که سیدجمال به 

قنادی بازگردد و تنهایش بگذارد ولی انگار این مرد خیال رفتن را نداشت.اینبار چه میخواست و باز چه نقشه ای 

 ستون زندگی او کشیده بود؟برای ویرانی باقیمانده چهار 

باالخره صدایش را شنید که میگفت:امشب منتظر جمیله نباش اون حکیمی که تو تهرون ازش خون گرفته صالح 

 میدونه یه مدت تو خونه ما بستری بشه و دواهایی رو که داده بخوره.

 زمایش چه نشان داده؟منظورش چی بود؟نکند راهی برای درمانش یافته؟با تعجب پرسید:چرا؟ مگر نتیجه ا

به قول صالح تا درمان قطعی جمیله نیازی به توضیح نبود.خود را بی اطالع جلوه داد و گفت:درست نمیدونم فقط یک 

قرصهایی داده و گفته باید چند روزی تحت مراقبت باشه و مو به مو به دستوراتش عمل کنه.فکر میکنم اگه پیش 

 ک؟مادرش بمونه تو چی صالح میدونی برم

احساس خطر کرد و پاسخ داد:نمیدانم.آن روز که این اش را برایم پختید اصال نپرسیدید که من چه صالح 

میدانم.پس برای چه حاال این سوال را میکنید؟هیچوقت نتوانستم در مقابل جمیله به محبتی که ندارم تظاهر کنم.اگر 

ختی میکند سخت در اشتباهید چون هم دستهای من به این خیال هستید که دخترتان در زندگی با من احساس خوشب

سرد است و هم قلبم.اگر بخاطر عروسی خواهرم و حفظ آبروی خانواده در مقابل سیدعباس حمومی نبود اصال لزومی 

به تظاهر نمیدیدم.این خیمه شب بازیها تا چه موقع میتواند ادامه پیدا کند؟البته اگر جمیله در خانه شما بماند هم برای 

 ودش بهتر است و هم برای ما ولی نه در چنین موقعیتی که میخواهیم افسر را روانه خانه شوهر کنیم.خ

ظلمی که برمک دیده بود ظالمش ساخته بود و کلمات بی رحمانه و بدون هیچ تالشی برای حفظ حرمت مردی که 

 احترامش در هر صورت واجب بود از دهانش بیرون می آمد.

در مقابلش ایستاد و هیچ عکس العملی برای دفاع از خود نشان نداد.چرا عجله کرد؟چرا  سیدجمال مظلوم وار

 نگذاشت دختر بیچاره اش مثل افسر با احترام به خانه بخت برود؟

دوباره صدای خشمگین برمک را شنید:فکر میکنی خیلی زرنگی آسیدجمال به خیالت رسید حاال که برای حفظ 

نش نباید بگذاریم عروس خانواده در موقع رفت و آمد آنها به خانه مان غایب باشد من آبرویمان پیش سیدعباس و ز

 و مادرم به آنجا می آییم و التماسش میکنیم که به خانه برگردد درست میگویم یا نه؟

ش داین یکی دیگر قابل تحمل نبود.تصادفا این یک وصله به سید جمال نمیچسبید نمیتوانست آنجا بایستد و به داما

 اجازه بدهد هر چقدر دلش میخواهد به او توهین کند.

 برای دفاع از خود گفت:باور کن اینطور نیس دکتر مظفری یه امیدهایی به صالح خان داده.

 اینبار حس کنجکاوی برمک تحریک شد و پرسید:منظورت این است که ممکن است جمیله نمیرد!

باعث خشمش نشود.با صدایی که به زحمت شنیده میشد پاسخ  نمیدانست چه جوابی باید بدهد که بیش از این

 داد:هنوز معلوم نیس اون دکتری که تو تهرون معاینه اش کرده گفته که شاید یه امیدهایی واسه درمونش باشه.
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وای به حالت اگر به من کلک زده باشی و حالت دخترت خوب بشود؟نکند همه ی آن ننه من غریبم بازی و آه و -

 اشک و زاری هایت دروغ بود و از همان روز اول میدانستی دخترت چه مرضی دارد و خوب شدنی است؟ناله و 

دروغ در ذات سیدجمال نبود طاقت شنیدن تهمت و سرزنشهای آن جوان را نداشت کوشید تا لحن کالمش صادقانه 

ست هر چی گفتم حقیقت داره.یک ماهه باشد:نه بخدا یه کالم از اون حرفها دروغ نبود.باور کن دوز و کلکی در کار نی

که دلم یه کاسه پر خونه.اگه میدونستم دخترم خوب شدنی است محبت تو رو واسش گدایی نمیکردم.هنوز نمیدونم 

اون حکیمی که تو تهرونه راست میگه یا اون حکیمی که قبال جمیله رو پیشش بردیم اگه عمرش به دنیا باقی بود مرد 

 ایستیم و حرفامونو میزنیم. و مردونه روبروی هم می

دیگر چه حرفی برای گفتن مانده.حسرتهای من جلوتر از خودم دوان دوان در حرکت هستند و آه من برای رسیدن -

به آنها راه درازی را باید طی کند جمیله اگر زن من است باید سر زندگیش بماند نه اینکه چون خانه به دوشان هر 

و غروب برگردد.زن اسیدعباس هر وقت به منزل ما می آید سراغ جمیله را روز صبح به خانه شما بیاید 

میگیرد.معلوم نیست چه کسی به او گفته که ممکن است روابط عروس و مادر شوهر حسنه نباشد.همه اهالی این 

ل امحل میدانستند که من دختر حسینقلی خان را میخواهم و همه آنها حیرانند که پس چطور شد که دختر آسیدجم

قناد را به زنی گرفته ام.به گمانم آفاق خانم در رفت و آمدهایش به منزل ما بدنبال کشف دلیل این ازدواج است و 

مطمئنم برایش خیلی تعجب آور است که یک زن شوهر دار به بهانه یک تب در منزل پدرش ماندگار شود.شما که 

 هستند.میفهمید چه میگویم؟میدانید توی این محل همه از رفت و آمدهای همدیگر باخبر 

البته که میفهمید چه میگوید ولی باز هم زیر بار نرفت و گفت:راستشو بخوای جمیله این روزها حال خوشی نداره و 

 نمیتونه پابه پای مادر و خواهرت کار کنه.واسه همینه که میخوام یه مدتی اونو تو خونه خودم نگهدارم.

ایتی خود را از شنیدن این جمله نشان داد و گفت:اگر قرار است فعال به خانه با چینی که به پیشانی افکند نارض

 برنگردد.از قول من به او بگویید که دیگر الزم نیست هیچوقت به آنجا برگردد.این حرف آخر من است.

خواست یتالش سیدجمال برای یافتن رگه هایی از محبت در کالم برمک به جایی نرسید.اطمینان یافت آنچه که او م

فقط یک نیاز بود نیاز به تظاهر به روابط حسنه میان عروس و مادر شوهر که هیچوقت و هیچ زمان موفق به ایجاد این 

 ارتباط نمیشد.

اقدس خانم به خیال خودنمایی و تظاهر در مقابل خانواده داماد جدیدشان بود وگرنه باز هم مثل همیشه دیدگانش در 

 میشد و چون گذشته از او نفرت داشت. موقع نگریستن به جمیله کور

سیدجمال به خوبی میدانست که چرا در آن موقعیت عروس تحمیلی برایشان عزیز شده اما حاال که کم کم داشت 

امیدوار میشد دخترش زنده بماند دیگر نمیخواست غرورش را بشکند و نگاههای ترحم آمیزی چهره اش را خراش 

یله بود.خانه قنادی و شیرینی پزی پشت آن مغازه و همه آن چیزهایی که تا به آن بدهد.همه آنچه که داشت مال جم

 روز اندوخته بود.

 این دختر همه چیز داشت به غیر از محبتی که نیاز به آن را با ذره ذره وجودش فریاد میزد.

هایش از فشار انگشتان به اگر خدا بخواهد و جمیله زنده بماند چطور خواهد توانست او را از این بند برهاند؟دست

 روی هم سرخ شده بود و گونه هایش از جریان خون خشم در زیر آن.

چاه محبت برمک انباشته از عشق مستانه بود و هر محبت دیگری را که به اجبار میخواستند به داخل آن سرازیر کنند 

 لبریز میشد و به بیرون میریخت.
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 او آورده. بیچاره جمیله اگر بداند پدرش چه به روز

صدای برمک را شنید که میگفت:اگر دخترت آن مرض را داشته باشد که میگفتی هنوز درمانی برایش پیدا 

 نشده.مبادا به امیدی واهی دلخوش کنی.

آهی کشید و گفت:میدونم که اون مرض درمون نداره ولی بشر به امید زنده اس حاال که یه حکیمی پیدا شده که ادعا 

شت و قرص و شربت میتونه درمونش کنه امتحانش ضرر نداره حتی اگه دواهاش کشنده باشه کشنده میکنه با یه م

 تر از کشنده نیس.

هر کاری میخواهید بکنید.هنوز اختیارش دست خودتان است.حتی اگر چیز خورش کنید من حرفی ندارم.فقط -

گو میرسد یا با یک لبخند تمسخر آمیز.راست بمنتظرم ببینم نمایشی که با اشک و زاری شروع شده با اشک به پایان 

از خاکی که بر سر من و دخترت کردی پشیمان نیستی.از اینکه مرتب به من بگویی یک کم دیگر صبر کن دیگر 

 چیزی نمانده به کجا میرسی؟

میافت ن ننه فقط یک کم نمانده بلکه یک عمر باقیمانده بود یک عمر طبیعی همانند سایر همساالنش اما تا اطمینا

 جرات به زبان آوردن آن را نداشت.

صدای برخالف صدای برمک آنقدر آهسته بود که به زحمت شنیده میشد:من نمیخوام به جایی برسم و از تو چه 

 پنهون از اینکه به زور دخترمو بهت دادم سخت پشیمانم.

 بلندتر فریاد کشید:به زور ندادی بلکه قالب کردی میفهمی چه میگویم؟

آنکه پاسخش را بدهد فقط نگاهش کرد.برمک نمیدانست که چرا سیدجمال هنوز روبرویش ایستاده و نه خیال  بی

 رفتن را دارد و نه خیال بیان مقصود را دوباره فریاد کشید:باز چه میخواهی بگویی آسیدجمال؟

است  این زنبور همون میکربیدر حالیکه چشم به زنبوری داشت که روی بینی برمک در پرواز بود با خود گفت نکند 

 که به بدن جمیله حمله کرده و باعث بیماری اش شده و حاال اومده که به برمک نیش بزنه و اونو مبتال کنه؟

گرچه نیش آن زنبور هر چقدر هم که دردناک و بیماری زا بود نمیتوانست به اندازه نیشی که او به این جوان زده 

 گزنده باشد.

 فصل سی و سوم

چاه محبت را کشیدند و آن را درست در وسط اتاق جمیله خالی کردند.صفورا به دور بسترش میچرخید و هر  آب

 نیمساعت یکبار با لیوانی شربت یا آبمیوه پیداش میشد و ان را به زور به خورد او میداد.

 ه یک لبخندش چندینسیدجمال در قنادی آرام نمیگرفت.درست مانند اینکه دخترش تازه متولد شده برای مشاهد

 بار در روز به خانه سر میزد و دوباره برمیگشت و هر بار دستش پر از شیرینی و تنقالت بود.

 چهره همیشه افسرده اش شکفته شده و پیشانی پر چروکش را شادی تازه از راه رسیده صاف و صیقلی ساخت.

سه تاقچه جدا از هم جای داد تا در مصرف آن صفورا داروهایی را که در سه نوبت میبایستی به جمیله بدهد در 

 اشتباهی رخ ندهد.

فقط چند روز اول جمیله توانست طبق عادت غروبها به خانه بازگردد و بعد از آن مصرف آن قرصها به تدریج بر 

 ضعف جسمانی اش افزود و قدرت بیرون آمدن از بستر را نیافت.

 شمع وجود او میدانست و امیدی به بهبودش نداشت.برمک ضعف همسر خود را دلیل به انتها رسیدن 
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روشنایی چراغ امید سیدجمال روزوبروز کم سو تر میشد و از آن میترسید که دکتر مظفری در تشخیص بیماری 

اشتباه کرده باشد و آن داروها به جای اینکه کمکی به بهبود حال جمیله کند بر شدت آن بیفزاید این تصور باعث شد 

ببرد تصمیم داشت دیگر هیچوقت از دامادش با التماس و خواهش نخواهد که برای دلجویی از همسرش به که از یاد 

 دیدن او بیاید.

دوباره پشت شیشه قنادی کمین کرد و منتظر آمدن وی به گلفروشی شد.برمک که به غلط میپنداشت آن زن در 

ون هیچ اعتراضی حاضر به عیادت از او شد و با انتهای راه زندگی خود آخرین جرقه های محبت را طلب میکند بد

 دیدن چهره زار و نزارش اطمینان یافت که دیگر امیدی به بهبودش نیست.

بعد از انکه افاق خانم چندین بار به خانه آنها رفت و عروسشان را در آنجا ندید با لحنی حاکی از شک و تردید 

د که خودشو نشون نمیده!اقدس از ترس اینکه مبادا فکرهایی پرسید:پس حمیله خانم کجاس؟نکنه از ما خوشش نمیا

به سر آن زن بزند پس از کمی تامل و سبک سنگین کردن جوابی که میخواست بدهد گفت:اختیار دارین این چه 

فرمایشی است.حدود یک هفته اس که مریض شده خب وقتی دختر یکی یکدونه اس تکلیف معلومه.رفته خونه پدر و 

نا نازشو بکشن و قربون صدقه اش برن و تر و خشکش کنن صفورا جونش به این دختر بنده و طاقت یه مادرش که او

 تبشو نداره.

 نکنه مرضش خطرناکه؟-

 نه بابا خدا نکنه دختر یکی یه دونه گرفتن این دردسرها رو هم داره.-

 اگه اجازه بدین این دفعه که خواستین برین دیدنش منم باهاتون میام.-

دس که تصمیم نداشت از عروس خود دیدن کند به ناچار پذیرفت و فردای آن روز به دیدنش رفتند.چند هفته اق

 بیشتر به عروسی افسر نمانده بود و هر اشتباه و خطایی امکان داشت رشته های آنها را پنبه کند.

جمیله به محض مشاهده زن صفورا از دیدن مادرشوهری که تازه به یادش آمده عروسی هم دارد تعجب کرد اما 

 همراهش به علت این مهربانی پی برد.به زحمت کوشید تا از جا برخیزد.

تبی که کم کم داشت فرو مینشست دانه های عرق را به روی پیشانی اش نشاند و گیسوانش را که از دو هفته پیش 

 رنگ حمام را به خود ندیده بود از رطوبت آن عرق به پیشانی چسباند.

با کنجکاوی چشم به اقدس دوخت تا ابراز محبت او به عروسش را سبک و سنگین کند و عطش خود را برای آفاق 

 دانستن واقعیت رابطه آن دو با هم فروبنشاند.

لبان اقدس برای بوسیدن دختری که روزگار پسرش را سیاه کرده از هم باز نمیشد و سرش برای خم شدن به روی 

 ن نمیداد.صورت او حرکتی از خود نشا

بغض جمیله در گلویش پیچ میخورد و ارزوهایش را در سینه میپیچاند.افسر که متوجه کنجکاوی مادرشوهر آینده 

خود بود برای اینکه بیاد مادرش بیاورد که در چه موقعیتی قرار دارند بوسه ای بر گونه جمیله زد و با محبت حالش را 

 پرسید.

خترش درست همان عمل را تکرار کرد.با این تفاوت که چشمها را بست تا از یاد اقدس به خود آمد و به تقلید از د

ببرد بر چهره چه کسی بوسه میزند و سر را آنقدر پایین آورد که آفاق متوجه چشمان بسته اش نشود.صفورا که 

ا در جهت میدانست دخترش به همان اندازه و شاید هم بیشتر از آن بوسه اجباری نفرت دارد بادبزن حصیری ر
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صورت او به حرکت در آورد و برای خنثی ساختن آن بی محبتی ها با لحن پر محبتی گفت:عزیز دلم اگه میتونی بلند 

 شو بیا بریم اتاق پذیرایی از مهمونات پذیرایی کن.

 .مباز هم اقدس تظاهر به محبت کرد و گفت:نه صفورا خانم اذیتش نکن بذار راحت باشه.ما همینجا دورش میشینی

آفاق در تایید گفته او افزود:حق با اقدس خانمه ما که غریبه نیستیم از اون گذشته واسه عیادت مریض اومدیم نه 

 مهمونی.

افسر برای اینکه نشان بدهد با آنها خودمانی است از جا برخاست و خطاب به صفورا گفت:با اجازه شما من میروم که 

 شربت بیاورم.

 نه زحمت نکش افسر جون سینی شربت آماده است خودم میرم میارم.صفورا هم برخاست و گفت:

 پس دیگر زحمتی ندارد فقط باید دست گرفت و اورد.-

 برمک ماموریت بردن شیرینی به خانه آنها را به عهده گرفت تا وانمود کند که کدروتی ما بین او و زنش نیست.

و به محض مشاهده برادرش در پشت در لبخند رضایت کوبه در که به صدا در آمد افسر برای گشودن آن رفت 

 آمیزی به لب آورد و گفت:کار خوبی کردی که آمدی بیا تو

 نیایم بهتر است.چون ممکن است افاق خانم معذب بشود.فقط جلوی او بگو که شیرینی را من آورده ام.-

 بهتر است بیای تو که خودت را هم ببیند.من جلوتر میروم و میگویم-

 ر را سر کند.چاد

صفورا از پشت پنجره متوجه آمدن دامادش شد.کاش همه آنها زودتر میرفتند و تنهایشان میگذاشتند.بودن آن جمع 

در آنجا چه لطفی به غیر از آزار جمیله داشت.برای اعالم ورود برمک با صدای بلند گفت:غریبه نیس برمک است 

 واسمون شیرینی آورده.

ی اقدس شد از فرصت استفاده کرد و گفت:دستش درد نکنه.بالخره هم فال است و هم آمدن پسرش باعث خوشحال

 تماشا.به این بهونه وسط روز اومده سری به زنش بزنه.

آفاق چادر به سر افکند و خطاب به جمیله گفت:معلوم میشه شوهرت طاقت دوری تو نداره و دنبال بهونه میگرده که 

 ب یه راست از گلفروشی میاد اینجا؟بیاد یه سری بهت بزنه.البد هر ش

جمیله پاسخی برای این سوال نداشت.همسرش بیشتر به دنبال بهانه برای گریز بود.تا بدنبال بهانه ای برای پیوستن 

 به او.

برمک مشغول بیرون اوردن کفشهایش شد.افسر به محض ورود به اتاق گفت:داداش برمک است اجازه میدهید بیاید 

 تو؟

 استقبال دادامش شتافت و پاسخ داد:کی گفته دامادم واسه اومدن به اینجا باید اجازه بگیرد. صفورا به

چهره جمیله به لبخندی از هم گشوده شد.شاید او در آن جمع تنها کسی بود که نیازی نمیدید به محبت تظاهر کند و 

 بود.با همه قلب و احساسش با وجود همه بی محبتی های آن مرد هنوز شیفته اش 

آفاق در نگاه آن زن عشق دید عشقی که به او نیرو داد تا بیماری را بدست فراموشی بسپارد و از جا برخیزد و 

 بنشیند.

 این اولین باری بود که برمک آنطور با گرمی حالش را میپرسید:هنوز تب داری؟

 گاهی تب میکنم و گاهی ضعف.تو چطوری؟-
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 چند ساعته شوهرتو ندیدی جمیله جون؟ آفاق با لحن طعنه آمیزی پرسید:مگه

اقدس مقصود او را از این سوال دریافت و بجای جمیله پاسخ داد:مگه این دو تا چند ماهه که عروسی کردن.خب 

 معلومه که هر ساعت دوری واسشون مث سالی میگذره.

 افسر رو به برادرش کرد و پرسید:شربت میخوری برایت بیاورم؟

تکان داد و گفت:نه آبجی جون زحمت نکش من باید بروم آقاجون دست تنهاست فقط آمدم  سر را به عالمت نفی

 برایتان شیرینی بیاورم.

 اقدس با صدای بلند خندید و گفت:زیره به کرمون آوردی.مگه ممکنه منزل یه قناد شیرینی پیدا نشه.

وم شده بود.مریضی جمیله واسه سیدجمال صفورا جعبه را از دست او گرفت و گفت:از شما چه پنهون شیرینی مون تم

 حال و حوصله باقی نذاشته که یادش بمونه چی تو خونه نداریم.

برمک به اعتراض گفت:اتفاقا یادش بود.خودش به من گفت بیا این جعبه شیرینی را ببر منزل ما و یک سری هم به 

 زنت بزن .خب جمیله جان من باید بروم بعدا میبینمت.

 فت:برو به امان خدا.آهی کشید و گ

و سپس در دل گفت بعدا چه موقع است؟فردا شب یا فرداهای بعد از آن.خدا میداند دوباره چه موقع به دیدنم 

 خواهد آمد.

 فصل سی و چهارم

اولین باری بود که سیدجمال در موقع بوسه زدن به روی گونه جمیله داغی آن را در زیر لبانش احساس نکرد.این 

ود که دیگر اثری از تب در بدن آن دختر نیست.برای اینکه مطمئن شود اشتباه نکرده دست به روی نشانه آن ب

پیشانی اش نهاد و یکبار دیگر با دقت بیشتر دست به روی گونه هایش کشید.شور و شوق آهنگ صدایش را چون 

 ترنم موسیقی شاد موزون ساخت:خدای من تو دیگه تب نداری!

مله به هیجان آمد و سر و صورتش را با دست لمس کرد و گفت:حق با شماست امروز حالم جمیله به شنیدن این ج

 خیلی بهتر است.یعنی امکان دارد دیگر تب نکنم؟

معلومه که ممکنه.پس اون دواها رو دکتر بیخودی بهت داده؟کجایی صفورا بیا که معجزه شده و دیگه دخترت -

 مریض نیست.

ل تا کردن لباسهای شسته بود به شنیدن این جمله آنچه را که در دست داشت به روی صفورا که در اتاق بغلی مشغو

 زمین رها ساخت با عجله داخل اتاق شد و هیجان زده پرسید:چی گفتی؟دوباره بگو.

 مگه نشنیدی چی گفتم؟دخترت دیگه تب نداره.-

را  د به محض لمس پیشانی جمیله سردی آنبالتکلیف به دور خود چرخید.هنوز نمیتوانست آنچه را که شنیده باور کن

در زیر انگشتان دست احساس کرد فریادی از شوق کشید و او را به سینه فشرد:خدای من یعنی ممکنه دیگه تب 

 نکنه یعنی باید باورم بشه که دخترم خوب شده؟

ه ایی که او گذرانده و نسید جمال چهارزانو نشست و گریست.صفورا مفهوم این گریه را نمیدانست.نه از سختی روزه

از درماندگی و ناامیدی اش.خبر داشت و نه از خطهایی که به روی دیوار زندگی دخترش میکشید اشکی که میریخت 

اشک شوق بود شوقی آمیخته با بیم و هراس.جمیله سر را از روی سینه مادر بلند کرد.در کنار پدر زانو زد و دست به 

 حال من خوب شده دیگر نباید گریه کنید. دور گردنش آویخت و گفت:حاال که
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 اشک شوقه و مث اشک غم شور نیس.فقط خدا میدونه من چه روزهایی رو گذروندم.-

 چرا؟ آقاجون مگر من چه مرضی داشتم؟!-

 مرض تو چیزی نبود که خوب نشی.فقط اون حکیمی که قبال معالجه ات میکرد نتونست بفهمه چه دردی داری.-

 تب دوباره برگردد؟ ممکن است این-

این سوالی بود که سید جمال هم از خود میکرد.از ترس شنیدن پاسخ منفی برق نگاه جمیله خاموش شد و هراس به 

جای ان نشست.دیدگان منتظر سیدجمال به در دوخته شد.پس صالح کجا بود و چرا نمی آمد؟مگر نه اینکه قرار بود 

 مایش خواهرزاده اش را بیاورد.صبح زود به تهران برود و جواب آخرین آز

 جمیله دوباره پرسید:چرا جوابم را نمیدهید آقاجان؟

قبل از اینکه ناچار به پاسخ شود صدای در زدن آشنای برادر زنش را شنید و به جای جواب از اتاق تا جلوی در حیاط 

گفت:مژده بده آسید  یک نفس دوید.صالح کاغذی را که در دست داشت به نشانه پیروزی در دست چرخاند و

جمال.تو خون جمیله دیگه اثری از اون میکروب لعنتی نیس.دکتر مظفری قسم خورد که همین امروز فردا تبش قطع 

 میشه و جون میگیره.دیگه الزم نیس اون قرصها رو بهش بدین.حاال فهمیدی حق با من بود.

زد و گفت:همیشه حق با توست صالح خان.مژده دستهای او را گرفت و چندین بار محکم فشرد و به روی آن بوسه 

بده که تب جمیله قطع شده خدا عمرت بده و بچه ها تو واست نگه داره.تو جون این دخترو نجات دادی.خدا کنه 

 تبش دوباره برنگردد.

ونارو ا وقتی دیگه میکروبی تو بدنش نیس چطور ممکنه دوباره برگرده.بیا بریم به صفورا و جمیله خبر بدیم و خیال-

 هم راحت کنیم.

 صدای جمیله به گوش رسید که میگفت:من اینجا هستم دایی جان.

 صالح سربلند کرد و به او که آخرین پله ایوان ایستاده بود نگریست و پرسید:پس تو شنیدی من چی گفتم؟

اختم و باعث آزارتان بله شنیدم دایی جون.مرا ببخشید که هر بار موقع خون گرفتن آنقدر سر و صدا راه می اند-

 میشدم.

عیبی نداره دخترم تو خیال میکردی دکتر مظفری هم مث اون یکی حکیمی که اون همه بال سرت آورد ناشی و بی -

 تجربه اس.

 من به شما خیلی زحمت دادم.چند بار بخاطر من تا تهران رفتید و برگشتید.-

 چه اشکالی داره.عوضش ارزششو داشت.-

 دستتان را ببوسم.اجازه میدهید -

اشکهای سیدجمال برای فروریختن بیتاب بودند و هم قلبش را میلرزاندند و هم مژگانش را.درست همان احساسی را 

داشت که در لحظه تولد جمیله قابله خبر سالمتی صفورا و دخترش را به او داده بود.لبهای جمیله هم به روی دستهای 

ش.وارد اتاق که شدند رو به پدر کرد و گفت:میخواهم به حمام بروم و در آنجا صالح بوسه زد و هم به روی پیشانی ا

 چرکهای تنم را با دردهایم بشویم و به دور بریزم.

 به شرطی که با مادرت بری چون بنظر میرسه که هنوز ضعف داری و اگه تنها بری دل ما رو به شور می اندازی.-

 تو با من می آیی مادرجون؟-

 پر از ناز بود و صدای صفورا پر از نوازش. صدای جمیله
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 چرا نمیام عزیز دلم.برو بقچه تو ببند و هر چی الزم داری توش بذار و آماده شو بریم.-

سیدجمال وضو گرفت و به نماز ایستاد.سپس دستها را به عالمت شکرگزاری بلند کرد و شکر خدا را به جای آورد 

 نده است.که سالمتی را به بدن دخترش بازگردا

جمیله ضعفی را که هنوز در وجودش بود به دست فراموشی سپرد.بقچه حمام را به دست گرفت چادر را به سر افکند 

 و گفت:من حاضرم مادرجون.

 سیدجمال در حالیکه تسبیح میگرداند گفت:برو به امان خدا.

 خداحافظ دایی جون خداحافظ آقاجون.-

 فت:منم با شما میام که برم خونه مون.صالح بهمراه آنها براه افتاد و گ

 سید جمال صدای بسته شدن در را شنید و زیر لب گفت:آقاجون فدات بشه دخترم.

سپس سر به مهر نهاد و اشکها را بهمراه لبها به روی آن فشرد.چرا صفورا احساس او را نداشت و نمیتوانست درک 

ش بود که از اول نخواست همسرش را در غمهایش شریک کنه که دخترشان تولدی دوباره یافته است.تقصیر خود

 کند.پس اکنون هم نمیتوانست این انتظار را داشته باشد که او در شادی اش شریک بشه.

وقتی صدای درد را در گلو خفه کرده بود نمیتوانست شادی ها را با صدای بلند فریاد بزنه.از نظر صفورا بیماری 

الخره یک روز باید فرو مینشست.به اشپزخانه رفت و سری به غذای ظهر که به روی جمیله فقط یک تب بود تبی که ب

اجاق در حال جوشیدن بود زد و با خود گفت اولین که از سالمتی جمیله با خبر میشه افاق خانم سربینه دار حمام زنانه 

ا ا میدونه چه آشوبی به پاست و البد تا یکی دو ساعت دیگه خبرش به گوش اقدس و برمک هم میرسه و اونوقت خد

 خواهد شد.

 کوشید تا شور و شعف را با نگرانی و اضطراب در نیامیزد.

 دیگری رو جای خودش گذاشته. ##شاید هم چون جمعه بود آفاق به خانه برگشته و 

تنها باالخره صدای باز شدن در نوید آمدن آن دو را داد از پشت شیشه چشم به حیاط دوخت و صفورا را دید که 

 داخل حیاط شده با حرکت تندی پنجره را گشود و صدایش را در اوج اضطراب به گوش او رساند:پس جمیله کو؟!

صفورا از آشفتگی آن مرد سر در نمی اورد.لبخند به لب در کنار حوض ایستاد و پاسخ داد:چه خبرته مرد!مگه چی 

 ه.مث دسته گل فرستادمش منزل شوهرش.شده؟رفت حموم ترگل ورگل شد و انگار نه انگار که مریض بود

 وای خدای من چرا گذاشتی بره؟-

صفورا از آشفتگی و پریشانی آن مرد سردر نمی آورد.چه دلیلی داشت که نگذارد دخترش به خانه همسر خود 

 بازگردد.

 بقچه شو داد دست منبا خونسردی پاسخ داد:چرا نباید میذاشتم بره.همینکه از حموم در اومد انگار پر در آورده بود.

 و گفت حاال دیگه وقتشه برگردم خونه خودم و بشم یه زن خونه دار و نذارم شوهرم سر سفره مادرش غذا بخوره.

چرا او نمیتوانست در خوشی و بی خیالی همسرش شریک شود؟صدای فریادش صفورا را حیرت زده ساخت:وای خدا 

 جون به فریادمون برس.

ن مرد غیرعادی است و عقلش را ازد ست داده است.دو پله ایوان را به سرعت پیمود با بنظرش رسید که حرکات آ

عجله در اتاق را گشود و داخل شد سیدجمال را مشغول پوشیدن شلوار به روی پیژامه دید و با تعجب پرسید:کجا 

 داری میری؟
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 دارم میرم ببینم چه خاکی به سرمون شده؟-

حساس که در پشت پرده رازی است که تا به آن روز از او پنهان شده است.جابه جا اینبار صفورا به شک افتاد و ا

شدن قلب در سینه را احساس کرد و اضطراب دلش را به شور افکند.چادری را که تازه از سربرداشته بود دوباره به 

بگو جریان چیه؟چرا  روی سر انداخت و لحن کالم را با التماس در آمیخت:تو رو به جون همون عزیزکرده مون قسم

 نمیخوای من بدونم چه خطری جمیله رو تهدید میکنه؟

 خیلی چیزها هست که تو نمیدونی ولی االن وقت گفتنش نیس.-

تصمیم گرفت تا جریان را نداند نگذارد همسرش از در خانه بیرون برود.سماجت کرد و گفت:چرا هست همین االن 

 تا نگی نمیذارم از در بیرون بری.

 ارم برم صفورا.باید قبل از اینکه جمیله به برمک بگه حالش کامال خوب شده منم اونجا باشم.بذ-

 حیرت زده پرسید:یعنی اگه برمک بفهمه اون حالش خوب شده ناراحت میشه!سردر نمی آرم آخه چرا؟

 با بی تابی پا به زمین کوبید و گفت:اینقدر سوال نکن بذار برم.

میام.آخه مگه میشه اول دل منو به شور بندازی و بعد بگی تو بمون من برم بذار باهات خیلی خب پس منم باهات -

 بیام.

حق با آن زن بود.نمیتوانست دلش را به شور بیندازد و برود.اصال چه لزومی داشت االن به آنجا برود.هر اتفاقی که 

 دری نشست و گفت:واسه اینکه تو غصه نخوریباید بیفتد افتاده و رفتن او آنجا بر شدت آن خواهد افزود.در کنار پا

همه غصه ها رو تو دلم ریختم.میدونستم اون طاقتی رو که من دارم تو نداری.وقتی دکتر یاوری از خدا بی خبر به من 

گفت که دخترمون یه مرضی گرفته که خوب شدنی نیس و ممکنه چند ماهه دیگه بمیره همون لحظه مردم.اون 

کردی تو رختخواب خوابیدم و خرناس میکشم خرناس نبود گریه بود که با نفسهام از سینه شبهایی که تو گمون می

 بیرون می اومد نه از چشمام تو و اون دختر بی خیال بودین و نمیدونستیم تو دل من چه خبره.

خدای چادر صفورا از روی سرش به روی شانه لغزید و دستهایش از دو طرف به روی گونه هایش چنگ زدند :وای 

 من چه مصیبتی؟

 صبر کن صفورا نترس این فقط نظر اون نامرد ناشی بود نه واقعیت.اگه میخواهی همه چیزو بدونی پس گوش کن.-

قلب صفورا برای بیرون جستن از سینه بی تاب بود و بدن لرزانش قدرت سرپا ایستادن نداشت روبروی سیدجمال 

ه سخنانش داد موقعی که ماجرای رفتن به گلفروشی و کلمات نشست و با رنگ پریده و دیدگان گریان گوش ب

التماس آمیز همسرش را به صادق و برمک شنید طاقت نیاورد و فریاد کشید:این چه کاری بود کردی مرد چرا هم 

غرور خودتو شکستی و هم غرور دختر نازنینت رو.چرا باعث شدی جمیله خوار و خفیف بشه.خودت بگو این عروسی 

واسش داشت به غیر از اینکه همیشه چشمش گریون بود و دلش پر از غصه و غم.تو که میدونستی برمک چه ثمری 

مستانه رو دوست داره و به غیر از ترحم هیچ احساس دیگه ای نمیتونه به زن تحمیلی اش داشته باشه.با اینکار قبل از 

از  دنی نیس خیال میکنی میتونی با نبش قبر اونواینکه این دختر بمیره تو زنده به گورش کردی و حاال که فهمیدی مر

 گورش بیرون

بیاری.اون دیگه نه میلی به زندگی داره و نه رمقی برای ادامه حیات.همه تصمیمهایی که میگیری اشتباهه مث االن که 

ونن هر بالیی تخیال داشتی بری خونه صادق تا ببینی چی به سر جمیله اومده.با این کار فقط به اونا میفهموندی که می



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – شیفتهقلب 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

1 0 6  

 

که میخوان سر دختر بیچاره بیارن.تو خودت جمیله رو هول دادی و انداختی تو چاه و حاال لب چاه وایسادی و 

 میخوای بدونی که هنوز زنده اس یا نه؟تا همین جا کافیه راحتش بزار.

وقتی بفهمه که اون  چرا نمیفهمی صفورا!برمک به این امید که این دختر مردنی است باهاش عروسی کرده.حاال-

 نمیمیره و زنده میمونه خدا میدونه چه بالیی سرش می اره.

غلط کرده که به امید مردن جمیله نشسته.مگه دختر من چه عیبی داره که آرزوی مرگشو میکنه.حاال که مستانه -

 شوهر کرده و دنبال زندگی اش رفته.دلیلی نداره که باز به پاش بشینه و زن خودشو نخواد.

تو درست میی ولی اون اینطور فکر نمیکنه.روزی نیس که وقتی منو میبینه بخاطر بالیی که سرش آوردم مالمتم -

 نکنه.همین هفته پیش بود که میگفت وای به حالت اگه به من دروغ گفته باشی و دخترت زنده بمونه؟

 به روز جمیله آوردی. صفورا با حسرت خاکستر عشق سوخته دخترش را هم زد و گفت:وای بر تو که چه

 فصل سی و پنجم

اعظم چادر به کمر بسته بود و داشت جلوی درب منزل را آب و جارو میکرد.شور و نشاطی که از احساس سالمتی 

وجود جمیله را در خود گرفته بود گشاده رویش ساخت.لبخند به لب سالم کرد و بی آنکه منتظر شود که اعظم 

 ه خانه نشان بدهد وارد داالن شد.حیرت خود را از بازگشت او ب

اقدس و افسر مشغول پاک کردن سبزی بودند و صادق و برمک در کنار باغچه مشغول قلمه زدن گلهای سرخ در 

درون گلدانها باز هم جمیله با روی گشاده به مادرشوهرش سالم داد اولین شوک به اقدس وارد شد به شنیدن صدای 

با چهره شکفته و گونه های گل انداخته چون برق زدگان از جا پرسید و خطاب  او سر برداشت و از دیدن عروسش

به افسر گفت:این دختر اینجا چه کار میکنه؟اینکه تا چند روز پیش داشت میمرد پس چطور حاال اینطور شاداب و 

 سرزنده س؟

ه به سرعت از ایوان گذشت افسر سر را به عالمت بی اطالعی تکان داد و از پشت پنجره چشم به حیاط دوخت.جمیل

 به کنار صادق و برمک که بی خیال مشغول کار بودند رفت و گفت:سالم پدر جون.

صادق مثل همیشه با لحن گرم و پرمحبتی پاسخ سالمش را داد و بی توجه به چهره حیرت زده پسرش پرسید:حالت 

 چطوره دخترم بنظر که خیلی سرحالی؟

 ق آمد و پاسخ داد:خیلی بهترم.راستش را بخواهید اصال دیگر تب ندارم.جمیله با شنیدن این جواب به شو

برمک که تا آن لحظه وجود موجودی را که به عشق دیدن او به خانه بازگشته نادیده گرفته بود با شنیدن این جمله 

 سر برداشت و با تعجب پرسید:تب نداری مگر ممکن است؟!

کرد که شنیدن این خبر باعث خوشحالی همسرش خواهد شد.برای یک انتظار این برخورد را نداشت و گمان می

 لحظه بهت زده چشم به او دوخت و پرسید:چرا تعجب میکنی!مگر قرار بود مادام العمر تب داشته باشم؟

صادق ترجیح داد جمیله را کنجکاو نکند و به جای برمک که توضیحی برای این سوال نداشت گفت:از کی تا حاال 

 میکنی؟دیگه تب ن

 به خیال خود میخواست آن دو را در شادی خود شریک سازد.

یکی دو روزی است که حالم بهتر شده و کمتر احساس ضعف و بی حالی میکنم ولی امروز صبح این آقاجان بود که -

ز اتا دست به روی پیشانی ام گذاشت فهمید که دیگر تب ندارم و بعد یک ساعت پیش دایی صالح با جواب آزمایش 

 تهران برگشت و مژده داد که دیگر اثری از آلودگی در خونم نیست.
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 اینبار برمک بلند شد و ایستاد و بی اختیار گفت:حقه باز دروغگو.مگر دستم به تو نرسد آسیدجمال.

صدای فریادش بقیه اعضا خانواده را به ایوان کشاند اقدس سراسیمه به رو به برمک کرد و گفت:چه خبر شده که 

 ری همسایه ها رو خبر میکنی؟دا

با صدایی لرزان از خشم پاسخ داد:میخواستی چه خبر باشد خانباجی دختری که سیدجمال ادعا میکرد در حال مرگ 

است و چند ماه بیشتر زنده نمیماند تبش قطع شده و به قول دکترش دیگر اثری از تب در بدنش نیست.فکر میکنی 

 گول آه و ناله های آن سید فریبکار را خورده؟ در این میان چه کسی مغبون شده و

اقدس دست به کمر زد و در حالیکه لبخند تمسخر آلودی به لب داشت با لحن طعنه آمیزی گفت:حاال فهمیدی 

صادق فهمیدی چه راحت میشه قلب نازکتو به بازی گرفت و چقدر آسون اونو شکست.این تو بودی که باعث شدی 

ی خان ازدست پسرت بره و به جان این دختره سیاه سوخته مردنی رو قالبش کنی.یعنی دختر لب قلوه ای حسینقل

بازم روت میشه تو چشمای این پسر بخت برگشته نگاه کنی و واسش دل بسوزونی؟آخه چطور به این سادگی باورت 

ه؟چطور به شد که این دختر مردنیه و چند ماه دیگه برمک خالص میشه و به سراغ دختری که دوست داره میر

 فکرت رسید که مستانه به پاش میشینه و منتظرش میمونه؟همه رشته های تو پنبه شد آقا صادق.

صادق با دفاع از خود پرداخت:آخه من چه میدونستم که رفیق چند ساله ام میخواد به من کلک بزنه و با اون قیافه 

 ونه چقدر از کاری که کردم پشیمونم.حق بجانبی که به خود گرفته تو دلش داره به من میخنده!خدا مید

نگاه و کالم اقدس نفرت را فریاد میزد.رو به جمیله کرد و گفت:و تو دختر ورپریده.برو زودتر جل و پالست رو جمع 

کن برگرد خونه پدر پدر سوخته ات که این بال رو سر ما آورده.زود باش از اینجا برو بیرون که دیگه نمیخوام چشمم 

 به تو بیفته.

ابتدا جمیله نتوانست مفهوم سخنانشان را درک کند منظورشان از حقه ای که پدرش به آنها زده چی بود؟چرا میگفتند 

 قرار بود او بمیرد و برمک آزاد شود؟

شادی هایش در رسیدن به نقطه اوج در برخورد با مانع سرنگون شدند و چهره شکفته اش به ناگهان پژمرد و رنگ 

 ه زردی نشست.با بازگشت به خانه به جای شاد کردن آنها آرامش زندگی شان را برهم زده بود.سرخ گونه هایش ب

 افسر دستپاچه کوشید تا مادرش را آرام کند.

خواهش میکنم خانباجی یواشتر.ممکن است همسایه ها بشنوند.اگر جمیله برود آبرویمان در خطر است به آفاق -

 خانم چه جوابی میدهید؟

نگرفت و بلندتر فریاد زد:هر چه باداباد.کار ما از این حرفها گذشته منکه نمیتونم فقط به فکر تو  اقدس آرام

 باشم.پس این پسر بیچاره که همه آرزوهاش بر باد رفته چی؟هیچ به فکر برادرت هستی؟

 بشبرمک نمیتوانست آرام بگیرد.در تالش برای بدست آوردن آنچه که از دست داده بود فقط حسرت نصی

 میشد.ناآرام وبی تاب رو به جمیله کرد و پرسید:راست بگو تو میدانستی پدرت چه حقه ای سوار کرده؟

طاقت شنیدن سخنان توهین آمیز او را نسبت به پدرش نداشت.با لحن رنجیده اش پاسخ داد:پدر من حقه باز 

نظر میرسد که همه شما منتظر مرگم نیست.بیخود به او تهمت نزن من اصال نمیدانم جریان چیست فقط اینطور به 

بودید و حاال که من از مرض جان سالم به در برده ام آشفته و پریشان شده اید چرا برمک مگر من به تو چه کرده ام 

 که دلت میخواهد بمیرم؟
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رنجهای برمک به همراه احساسش به صدا در آمد:میخواستی چکار کنی!این تو بودی که باعث شدی دختری که 

 ت داشتم از دستم برود.دوس

 منظورت این است که این من بودم که از تو خواستم از مستانه چشم بپوشی و با من عروسی کنی؟-

نه تو اینکار رو نکردی بلکه این پدرت بود که با التماس و زاری من و آقاجانم را راضی به این ازدواج کرد.در ظاهر -

ود.من هیچوقت تو را دوست نداشتم.هیچوقت و فقط مستانه را هدفش این بود که دخترش ناکام از دنیا نر

 میخواستم.

جمالت برمک کشنده تر از مرضی بود که میپنداشتند باعث مرگ جمیله خواهد شد.صدای ناله های قلبش را از زیر 

 فشار پنجه هایی که آن را میفشردند شنید برای چه هنوز آنجا ایستاده بود و گوش به سخنانشان داشت.

برای اولین بار آرزوی مرگ کرد.کاش قبل از آشکار شدن حقیقت مرده بود.برخالف موقع آمدن که چون پرنده ای 

 در پرواز بود در موقع بازگشت پاهایش به روی زمین کشیده میشد.

 نه کسی صدایش زد و نه کسی از او خواست که بازگردد.هم در پشت سرش حسرت و هم در پیش روی.

 آن موقع شاید چند قطره اشک برمک بر خاک گورش فرو میریخت. کاش مرده بود

 به خانه که رسید پدرش را دید که دارد از در بیرون میرود.روبرویش ایستاد و پرسید:کجا دارید میروید؟

 نگاه سید جمال به چهره گرفته و چشمان گریان دخترش خیره شد و پاسخ داد:داشتم میرفتم ببینم تو کجا رفتی.

همانجایی که حقیقت را پیش پایم گذاشتند و مرا از واقعیت تلخی که زندگی ام را به اشتباه به روی آن بنا نهاده  به-

 بودم آگاه ساختند و دانستم که شما چه به سرم آورده اید.

سپس دست پدر را کشید و بهمراه او داخل حیاط شد و در را پشت سر بست و گفت:چرا اینکار را کردید 

 ؟چرا گذاشتید زن مردی بشوم که دوستم ندارد؟آقاجان

 فکر میکردم داری میمیری نمیخواستم ناکام از دنیا بری.وقتی فهمیدم اون پسرو دوست داری رفتم التماسش کردم.-

وای خدای من هم خودتان را خوار و خفیف کردید و هم مرا.چه اشتباهی من عشق میخواستم نه ترحم آنهم ترحمی -

ا نفرت بود هیچوقت در نگاهش عشق ندیدم.در نگاهش فقط فاصله بود و در کالمش بی محبتی من خون که آمیخته ب

گرم عشق مردی را دوست داشتم میخواستم نه سردی دستانی را که با نفرت بدنم را لمس میکرد با حسرت چشم به 

فقط محبت او را میخواست از  پنجره روبرو داشت و چشم به شیشه عمرم که چه موقع خالی میشود و قلب گرمم که

 حرکت باز می ایستد.نمیخواهم دیگر به آن خانه برگردم دیگر نمیخواهم هیچوقت او را ببینم.

من هم دلم نمیخواد تو به اون خونه برگردی.اگه اون حکیم لعنتی گولم نمیزد و نمیگفت که تو سرطان خون داری -

 و خوب شدنی نیستی نمیذاشتم این بال سرت بیاد.

این بال فقط سر من نیامد سر او هم آمد شما خط عشق برمک و مستانه را از وسط به دو نیم کردید تا در میان آن -

جایی برای محبت من باز کنید اما در وسط آن خط شکسته فقط نفرت را جای دادید نفرت از باعث و بانی این 

به انتها میرسید و نمیفهمیدم چه بالیی سر من و شکستگی.کاش خط عمرم در همان نقطه ای که دکتر یاوری میگفت 

برمک آمده.زودتر طالقم را بگیرید.دیگر نمیخواهم نام مردی به رویم باشد که از من نفرت دارد.مادرم چی؟از این 

 جریان خبر دارد یا نه؟

 اگه با خبر میشد میمرد.همونطور که من روزی صد بار میمردم و زنده میشدم.-
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د از این باید به چه امیدی زنده باشم در آن خانه دیگر جایی برای من نیست.نمیدانید با چه شور و فکر میکنید بع-

شعفی خودم را به آنجا رساندم تا مژده سالمتی ام را به شوهرم بدهم ولی به محض اینکه دانستند که دیگر مردنی 

همیشه نسبت به من مهربان بود از شنیدن  نیستم شوکی که به آنها وارد شد باور کردنی نبود.حق صادق خان هم که

این خبر همان عکس العمل را نشان داد.آن موقع دانستم که محبت او هم نسبت به من ترحم بود.اگر مرا در گور 

میگذاشتید شاید فقط چند هفته ای در عزایم گریه میکردید ولی حاال باید همیشه به حالم گریه کنید چون دیگر 

 ویم پایین نخواهد رفت.هیچوقت اب خوش از گل

 خدا لعت کنه اون دکتر یاوری بی همه چیز رو.-

به اندازه خودش گناهکار است.بی خود خطای دیگران را به پایش ننویسید گناه او تشخیص غلط بود و  ##هر -

 خطای شما انتخاب راهی که به اینجا ختم شد.

 یت کنم.با همه این حرفهایی که زدی خیال دارم بر علیه او شکا-

نمیتواند مهره هایی را که جابه جا شده اند  ##اختیار با خودتان است.هر کاری دلتان میخواهد بکنید اما دیگر هیچ -

 به سرجای خود بازگرداند.

 فصل سی و ششم

منظر همسایه دیوار به دیوار اقدس که صادق به همسر او تهمت دزدی قلمه های گل سرخ باغچه اش را زده بود 

کشیدن اب از چاه خانه آخرین جمالتی را که ما بین آنها رد و بدل شد شنید.صدای برمک و اقدس آنقدر بلند  موقع

بود که حتی اگر کسی کنجکاوی منظر را هم نداشت آن را میشنید چه رسد به او که تشنه آگاهی از سر و رازهای 

 افراد آن خانواده بود.

را بهم زد و از آنجا خارج شد منظر گره چادر را از پشت کمر باز کرد و  به محض اینکه جمیله اشک ریزان در خانه

آن را در دو طرف سر رها ساخت و پای بی جوراب با همان دمپایی در حالیکه عرق از سر و رویش جاری بود 

 همزمان با او به در خانه رسید.

که طبق عادت هر جمعه برای مهمانی ناهار  جمیله نه اعتنایی به زن کنجکاو همسایه کرد و نه به مهرانگیز و داود

 عازم منزل حسینقلی خان بودند.

موهایش از زیر چادر به روی صورت پریشان بود و اشکهایش ابتدا گونه ها را میسوزاند و سپس به روی لبها می 

 افتاد.

بی جهت تازه  منظر برای جلب توجه مهرانگیز به طرف او دست تکان داد و گفت:عجب دنیایی شده بی خود و

 عروسشونو از خونه بیرون کردند.

شنیدن این جمله باعث تحریک حس کنجکاوی مهرانگیز شد.از داود فاصله گرفت و بطرف آن زن رفت و با تعجب 

 پرسید:منظورتان عروس اقدس خانم است؟!

جمال  ه منظورم دختر سیدمنظر که از جلب توجه او راضی بنظر میرسید سر را به عالمت تایید تکان داد و گفت:درست

قناده دختر بیچاره هنوز دو ماه نشده که عروس این خونواده شده ولی گمون نکنم حتی یه روز هم روی خوش دیده 

باشه همیشه صدای اقدس روش بلنده واسه همینه که اصال اینجا بند نمیشه و هر روز به یه بهونه ای به خونه مادرش 

 میره.

 میکرد. خب االن چرا داشت گریه-
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باور کنین من آدم فضولی نیستم.فقط موقع کشیدن اب از چاه صدای اونارو شنیدم که داشتند توی حیاط با هم دعوا -

میکردند و اقدس فریاد میزد و به جمیله میگفت برو زودتر جل و پالست رو جمع کن برگرد خونه اون پدر پدر 

ن که نمیخوام چشمم به تو بیفته.اونوقت اون دختر خرس سوخته ات که این بال رو سر ما آورده.پاش برو بیرو

پشمالوش که تو خواب هم نمیدید پسر سید عباس حمومی خواستگارش بشه.به التماس افتاد که با این ابروریزی 

باعث نشن شوهری که گیرش اومده از دستش بره و بعد جمیله گریه کنون از خونه بیرون رفت و من هم دنبالش 

 ه ببینم چی به سرش اومدهبیرون اومدم ک

مهرانگیز لبخند رضایت آمیزی به لب آورد و گفت:پس اینطور!معلوم میشود کاسه ای زیر نیم کاسه این عروسی 

 بوده .گفتید افسر ترس از این داشت که افاق خانم از این ماجرا آگاه شود؟

 چه خبره.بله درسته مرتب میگفت یه کاری نکنین افاق خانم بفهمه تو این خونه -

 با لحن زیرکانه ای پرسید:به نظر شما بهتر است زن آسیدعباس بفهمد توی این خانه چه خبر است یا نه.

برای تبرئه خود گفت:من زن بدجنسی نیستم ولی هیچوقت اونروز یادم نمیره که همین صادق خان واسه دو سه تا 

یوندی باغچه ما از قلمه گلهای باغچه شاخه گل بی ارزش به مروت تهمت دزدی زد و گفت گل سرخهای پ

 اوناس.انگار که تو این راسته فقط اونا گل پرورش میدن.

 ناراحت نباشین منظرخانم.شما که میدانید مادرشوهر من هم دل خوشی از آنها ندارد.-

 میدونم از همه چیز باخبرم.-

 پس برایم تعریف کنید که چه به هم میگفتند؟-

که غذایش روی اجاق در حال سوختن است و از سخن گفتن باز ایستاد.مهرانگیز آنچه را که باید  منظر تازه بیاد اورد

 بداند دانست و بازگو کردن ان به سایر اعضا خانواده بی تاب شد.

راضیه و دختر به محض آگاهی از این ماجرا به شوق آمدند و احساس آرامش کردند.تهمینه پرسید:که گفتی افسر از 

 دارد که افاق خانم پی به اختالف و دعوایشان ببرد و عروسی اش بهم بخورد؟ این وحشت

این حرفی بود که منظر میزد و میگفت اقدس خانم جواب داده دیگر برایم مهم نیست.منکه نمیتوانم فقط به فکر تو -

 باشم.پس برمک چی؟

رش رسید هیجان زده شد و گفت:چطور ابتدا چند لحظه سکوت کرد و به فکر فرو رفت و سپس از فکری که به خاط

 است تا خانم جان ناهار را حاضر میکند من و تو سری به حمام بزنیم و برگردیم؟

متوجه منظورش شد و پرسید:چی به سر داری تهمینه؟نکند به این خیالی که پته اقدس خانم و پسرش را روی اب 

 بریزی و آبروی افسر را ببری؟

 آنها با ما چه کردند چیزی که عوض دارد گله ندارد.با خونسردی پاسخ داد:مگر 

راضیه ابرو درهم کشید و به اعتراض گفت:بس کنید من راضی نیستم.اون دختره بیچاره گناهی نداره که شما 

 میخواهید همه کاسه کوزه ها رو رو سرش بشکنین.

 پس دختر بیچاره شما چی چرا نمیگویی دختر بیچاره من چه گناهی داشت؟-

 ل تنگی اش برای مستانه کالمش را پر از آه و افسوس ساخت:هر کی قسمت و سرنوشتی دارد.د
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میدانست اشک مادرش در حال سرازیر شدن است.برای اینکه خیال او را راحت کند گفت:نگران نباش خانم جان ما 

م تنگ نشده؟همین اقدس خانقصد بدی نداریم فقط میخواهیم بدانیم مزه دهان افاق خانم چیست.دلتان برای مستانه 

 و پسرش بودند که باعث شدند این دختر حتی به دنبال دلش هم که در اینجا گذاشته نیاید.

 سپس از جا برخاست و گفت:چطور است ما زودتر برویم تا بتوانیم به موقع برگردیم؟

 خدا میدونه تو مغزت چی میگذره که اینقدر عجله داری زودتر به هدفت برسی؟-

 ترسم اگر دیر کنیم افاق خانم آنجا نباشد.می-

 هر کاری میخواهی بکن.دیگر حوصله جر و بحث با تو را ندارم.-

بقچه را بستند و آماده رفتن شدند.ساختمان همه ی گرمابه های عمومی آن زمان یک شکل بود از در ورودی حدود 

 سربینه میرسید.در پاگرد سربینه تخت وبیست پله میخورد بطرف پایین سرازیر میشد و به قسمت رختکن یا 

دستگاه حمامی )سربینه دار( قرار داشت که به روی آن قالیچه و مخده ای مینهادند و دخل چوبی کشو داری را در 

جلوی آن قرار میدادند که حمامی در پشت آن مینشست و مشتریان در جلوی او می ایستادند و مزد سرشویی و 

ز گذشتن از گرم خانه که حوض لنگ شویی هم در وسط آن به چشم میخورد به کیسه کشی میپرداختند.پس ا

 آخرین قسمت که محل استحمام و خزینه بود میرسیدند.

به جای تابلو در سر حمام مردانه دو لنگ قرمز آویزان میشد و در جلوی حمام زنانه که معموال در پشت گرمابه 

 رده ضخیمی میآویختند.مردانه و دور از چشم نامحرم بنا مینهادند پ

مهرانگیز و تهمینه پرده ضخیم را کنار زدند و داخل شدند و از پله ها پایین رفتند.وارد سربینه که شدند آفاق خانم را 

 دیدند که پشت دخل به مخده تکیه داده و مشغول شمارش پول است.

ت:عروس خانم خوب با خواهرشوهرت مثل همیشه با لبخندی از مشتریانش استقبال کرد و خطاب به مهرانگیز گف

 دم خور شدی.

چهره بشاش مهرانگیز را لبخند زیرکانه ای بشاش تر ساخت و پاسخ داد:چرا که نباشم فکر میکنید ما هم مثل بعضی 

 ها هستیم که هنوز عروس نیاورده بالی جون هم شدند.

.دست از شمارش پول کشید و برای بوی غیبت و پشت سر هم دیگر حرف زدن می آمد که معمول مشتریانش بود

 فرو نشاندن عطش سیری ناپذیرش در پی بردن به اسرار دیگران پرسید:منظور از بعضی ها کی باشن؟

 خب دیگر گفتنش درست نیست؟-

 تظاهر به رنجیدگی کرد و گفت:حاال دیگه ما غریبه شدیم.

مدیم اینجا سر و تنمان را بشوییم مهر انگیز نه تهمینه چادر از سر برداشت و به تا کردن آن پرداخت و گفت:ما آ

 اینکه فضولی کنیم.بخصوص که غذای خانم جان روی اجاق است و اگر زود نجنبیم میسوزه.

نگران نباش به گل باجی میگم اول سر و تن شما رو بشوره بعد به مشتریان دیگه اش برسه.حاال به من بگید ببینم -

 منظورتان کی بود؟

 یرکی پرسید:حتما میخواهید بدانید؟تهمینه با ز

 البته.-

حاال که مشتاق هستید پس گوش کنید.وقتی داشتیم به حمام می آمدیم منظر خانم زن مروت خان را دیدیم که -

هراسان از در خانه بیرون آمده و به اطراف نگاه میکند و بعد آن دختر بیچاره را که اشک ریزان به ما تنه زد و دوان 
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وچه بیرون رفت.مهرانگیز جلو رفت و ازمنظرخانم پرسید چه خبر شده و آنوقت او به ما گفت که چه اتفاقی دوان از ک

 افتاده.

آفاق صبر نداشت و تشنه شنیدن بقیه ماجرا بود.تهمینه برای اینکه آن زن را تشنه تر کند مکث کوتاهی کرد و منتظر 

ن اتفاق نشان بدهد و همین که صدایش را شنید که بی صبرانه شد تا او اشتیاق خود را برای آگاهی از کم و کیف آ

 میپرسید:تو که منو کشتی آخه مگه اونجا چه اتفاقی افتاده؟

 گفت:من فضولی را دوست ندارم ولی دلم خیلی برای ان دختر بیچاره سوخت.

 کدوم دختر!-

خانواده است.آنطور که زن همسایه شان دختر سید جمال قناد.البد میدانید که هنوز دو ماه نشده که عروس این -

میگفت خودش شنیده وقتی توی حیاط دعوا میکردند اقدس خانم به عروسش گفته از این خانه برو بیرون که چشم 

 دیدنت را ندارم.

منظورت جمیله اس!اون طفلکی که مدتیه مرضیه و خونه باباش خوابیده.همین یک ساعت پیش اینجا بود شاد و -

 دیگه حالم خوب شده و دارم میرم خونه خودم.پس چطور یه دفعه اینطور شد؟ خندان میگفت

تهمینه شرمندگی خود را از بیان ماجرایی که به قول آفاق خانم صحت نداشت نشان داد و با لحن تردید آمیزی 

حه فگفت:مرا ببخشید فقط نقل قول کردم.البد منظر خانم خواسته دو بهم زنی کند و پشت سر همسایه اش ص

بزاره.ولی پس چرا جمیله آنقدر هراسان بود و در حال فرار اشک میریخت!در هر صورت آنچه را که شنیدید 

فراموش کنید.مردم زیاد حرف میزنند زود باش بجنب مهرانگیز یادت رفته خانم جان چقدر سفارش کرد زود 

 برگردیم.

حمام شوند و دوباره پرسید:نمیدونی دعوا سر چی  آفاق فرصت نداد مهرانگیز و تهمینه که لنگ بسته بودند وارد

 بود؟

گفتم فراموش کنید چه بسا اگر امروز سری به آنها بزنید جمیله را ببینید که ترگل ورگل پیش مادرشوهرش -

 نشسته و به یاوه های همسایه بغل دستی شان میخندند.

 نم و غروب سری بهشون میزنم.از شنیدن این جمله آرام گرفت و گفت:حق با شماست همین کارو میک

 مهرانگیز به آتشی که تهمینه روشن کرده بود لبخند موذیانه ای زد و آماده رفتن به حمام شد.

 فصل سی و هفتم

به محض اینکه در پشت سر جمیله بسته شد افسر به گریه افتاد و گفت:برای چه باید آرزوی مرگ این دختر را 

شده که چون دلش جای دیگری است محبتی به او ندارد.من یکی از اینکه  میکردیم.گناهش چیست که زن مردی

 نمرده و زنده است خوشحالم.

اقدس سبزی های پاک کرده را در سبد ریخت.ابراز احساسات افسر باعث تحریک احساس مادری اش 

 م قهر بودند.اقدسنشد.نمیتوانست باور کند که آن دختر بی تقصیر است.سر سفره ناهار همه اعضا خانواده با ه

پشت به صادق کرد و نشست.برمک که از پدر بخاطر ساده دلی و تحت تاثیر آه و ناله های سید جمال قرار گرفتن 

 دلخور بود با رفتارش نشان داد که با او سرسنگین است.

ی لی به گفتگوافسر که احساس میکرد در این گیرو دار وجود او فراموش شده نه میلی به خوردن غذا داشت و نه می

 با آنها.
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 در اندیشه غصه های خود بود و دیگری را مقصر میدانست. ##هر 

 ظرف غذای برمک دست نخورده باقی ماند و فقط کاسه اب یخی که در کنار بشقابش بود خالی شد.

دق اپس از صرف غذا اعظم مشغول جمع کردن سفره شد.برمک کفش راحتی را بدست گرفت و به طبقه باال رفت.ص

 متکا را برداشت و کنار پنجره دراز کشید.

 اقدس تخته و ساطور را به دست گرفت و به داالن رفت تا در آنجا سبزی خورشت را ساطوری کند.

افسر که دلتنگ بود کنج خلوتی یافت و در آنجا به گریستن پرداخت.با وجود اینکه هیچکدام بی غم نبودند همه 

واب بعدازظهری سپری کردند و منتظر شدند تا آفتاب هم از کنج دیوار عبور کند و هم افراد خانواده بدون استثنا خ

 از حیاط خانه همسایه فضول و مزاحمشان.

 غروب که شد ابتدا اعظم از خواب برخاست سماور را آتش کرد و منتظر بیدار شدن سایرین نشست.

 معلوم باشد پرسید:کی ممکنه باشه؟ کوبه در که به صدا در آمد اقدس یکه خورد و بی آنکه مخاطبش

صادق داشت کنار حوض دست و صورت را میشست اعظم مشغول ریختن چای در استکانها بود.افسر با حالت عصبی 

 میکوشید تا شانه را از میان موهای وز کرده و گره خورده اش عبور دهد.

نیدن صدای در سر از پنجره به بیرون خم کرد برمک که در طبقه باال مشغول دوختن دکمه افتاده پیراهنش بود به ش

و با دیدن آفاق زیر لب گفت:باز هم دردسر این زن همیشه سربزنگاه پیدایش میشود و به غیر از فضولی و سر از 

 کار مردم در آوردن هدف دیگری ندارد.

 نشان ندهد.تصمیم گرفت از نوشیدن چای بعدازظهر صرف نظر کند و از جای خود تکان نخورد و خود را 

هیچکدام برای گشودن در حرکتی از خود نشان ندادند اعظم شیر سماور را بست استکان چای را در نعلبکی نهاد و 

 حال طعنه زدن به خواهرش گفت:انگار در این خانه به غیر از من کسی نیست.

را بشنود و به محض  سپس از جا برخاست و بطرف در رفت.افدس گوشها را تیز کرد تا صدای مهمان ناخوانده

 شنیدن صدای آفاق که داشت با اعظم احوالپرسی میکرد زیر لب گفت:خروس بی محل.

اقدس حوصله پذیرایی از مهمان را نداشت.صادق به دور از جمع در ایوان نشست.چپق خود را چاق کرد و دود آن را 

 بهمراه غم و غصه هایش از سینه بیرون فرستاد.

کدام از اعضا خانواده اش سرحال نیستند برخالف همیشه از دیدن مادرشوهر آینده خود شاد افسر که میدانست هیچ

نشد.آفاق سردی شان را احساس نکرد.تعارف آنها را برای نشستن در اتاق پذیرایی نپذیرفت و گفت:منکه دیگه 

 مهمون نیستم.

شت و چادری که اقدس در موقع استراحت اتاق نشینمن بهم ریخته بود.متکای صادق هنوز در نزدیک پنجره قرار دا

 به روی خود انداخته بود در نزدیک در ورودی آن.

 اون اتاق ریخت و پاش است اجازه بدین تو همون اتاق پذیرایی بنشینیم.-

افسر از ترس اینکه مبادا او نپذیرد داخل اتاق دم دستی شد.تا وسایلی را که در گوشه و کنار آن پراکنده بود جمع 

.اما آفاق که آنها را معذب دید بیش از آن اصرار نکرد و در سالن پذیرایی هیکل سنگین خود را به پشتی تکیه کند

 داد و نشست.

 صادق ناچار به استقبال از مهمان شد و با گرمی حال سیدعباس را پرسید

 و سپس به بهانه اینکه آنها را تنها بگذارد به طبقه باال رفت.
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بود که شاید جمیله هم به آن جمع بپیوندد و دهان یاوه گویان بسته شود ولی موقعی که اقدس و آفاق به این امید 

 افسر نشستند و اعظم به پذیرایی پرداخت اطمینان یافت که او در آن خانه نیست و پرسید:پس جمیله جون کجاس؟

 ادرشه.اقدس به دخترها مجال پاسخ نداد و خود گفت:شما که میدونین اون هنوز منزل م

از شنیدن این پاسخ یکه خورد.با همان یک جمله جواب خود را گرفته بود.معلوم میشه حق با تهمینه و مهرانگیز است 

و آنچه که منظر همسایه دیوار به دیوار صادق گفته به دور از واقعیت و از روی کینه توزی نبوده است.لزومی به 

بیان است.مگر نه اینکه با چشم خود آن دختر را صحیح و سالم  پنهانکاری ندید.چیزی که عیان است چه حاجت به

در حمام دیده بود نگاهش را در موقع بیان این جمله از چهره هر سه نفر آنها عبور داد و به روی صورت اقدس 

 میخکوب ساخت و گفت:واه چه حرفها!مگه میشه !البد شوخی میکنید!

و بنظرش رسید که این حیرت چندان هم بی دلیل نیست و در قلب اقدس در سینه فرو ریخت.احساس خطر کرد 

 حالیکه میترسید حدسش درست باشد پرسید:از چی تعجب میکنین آفاق خانم؟

باالخره آنچه را که در دل داشت به زبان اورد و پاسخ داد:از اینکه همین چند ساعت پیش بود که جمیله شاد و 

 و داره برمیگرده خونه خودش.خندون اومد حموم و گفت که حالش خوب شده 

افسر احساس ضعف کرد و اقدس احساس نگرانی و واهمه از برمال شدن رازشان با وجود این خود را از تک و تا 

 نینداخت و به زحمت بر اعصاب خود مسلط شد و گفت:راست میگین!پس چرا نیومد؟

ا او روراست نیست و قصد پنهان کاری را شنیدن این جمله آتش به جانش زد.معلوم میشد مادرزن آینده پسرش ب

 دارد.چین به پیشانی افکند و با لحن سردی پاسخ داد:من چه میدونم اون دختر عروس شماست نه عروس من.

اقدس باز هم ناشیانه به اجرای نقش پرداخت.چهره متعجب به خود گرفت و گفت:منکه باورم نمیشه آخه همین 

وز خوب نشده بود.شاید خواسته با شما شوخی بکنه.بعید میدونم به این زودی ها دیشب که ما اونجا بودیم حالش هن

بتونه برگرده سر زندگی اش.حتی میترسم تا عروسی افسر هم سرحال و سرپا نباشه.اونوقت شما میگین امروز اومده 

 بود حموم!

ی خود به گله پرداخت:دستتون از شنیدن این جمله توهین آمیز چون ترقه از جا پرسید و برای نشان دادن دلخور

 درد نکنه اقدس خانم.یعنی منظور شما اینه که من دارم دروغ میگم!

چه کار میتوانست بکند؟گیج و کالفه شده بود و حال خود را نمیفهمید.از شدت پریشانی نمیدانست چه جوابی بدهد و 

ه فرمایشی میکنین.قصد بی ادبی رو نداشتم چطور او را آرام کند.باالخره به خود جرات داد و گفت:اختیار دارین چ

 فقط به نظرم عجیب بود که با اون حال تونسته باشه بیاد حموم ولی خب حاال که شما میفرمایین حتما اومده بود دیگه.

 خب پس چرا برنگشت خونه اش؟-

 و چکار میکند.اقدس حوصله سوال و جواب را نداشت.لزومی نمیدید به این زن توضیح بدهد که عروسش کجاست 

 هیچکس به فکر پذیرایی نبود به غیر از اعظم که از قوری آماده استکانها را پر کرد و در مقابل آنها نهاد.

برمک که در راهرو طبقه باال نزدیک پله در کنار پدرش نشسته بود آنچه را که آنها میگفتند میشنید و از کنجکاوی 

می آورد و نمیدانست به چه دلیل به جای اینکه در مورد افسر پرس و جو این زن در مورد رابطه او و زنش سر در ن

 کند در مورد جمیله اینکار را میکند.

باالخره طاقت نیاورد و خطاب به پدرش گفت:سردر نمی آورم.موضوع من و جمیله چه ربطی به زن سیدعباس 

هم بسازیم جدا شدن از هم که گناه  اختیار دار زندگی خودش است.وقتی من و زنم نمیتوانیم با ##دارد؟هر 
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نیست.برای چه خانباجی میترسد و پنهان کاری میکند؟باالخره باید دیر یا زود این موضوع را برمال کنیم.اگر بخواهیم 

مرتب به او دروغ بگوییم که بدتر است.این زن با چشم خود جمیله را در حمام دیده.پس چرا باز هم میخواهد به او 

 اه کرده؟بگوید که اشتب

صادق کوشید تا برمک را آرام کند و گفت:آخه هنوز که هیچ خبری نشده درست نیس همه جا جار بزنیم که تو خونه 

 ما چه خبره.وقتی الزم باشه برمالش میکنیم.بذار اول عروسی این دختره سر بگیره بعد هر کاری دلت میخواد بکن.

ا طالق بدهم آنها هم افسر را پس میزنند؟!اگر ریگی به کفش من چه حرفها میزنید یعنی بنظر شما اگر من زنم ر-

 است گناه این دختر چیست؟

 ساکت میشنوه میخواهی مادرتو از غصه دق مرگ کنی.-

دوباره صدای آفاق خانم به گوش رسید:من دیگه باید برم.به اندازه کافی زحمت دادم فقط بی موقع و بی خبر اومدم 

ور بزنه که شاید تا عروسی افسر حال عروستون خوب نشده باشه.چون ما خیال داریم صبر که بگم نمیخواد دلتون ش

 کنیم تا جمیله حالش خوب بشه و به خونه برگرده بعد جشن بگیریم.

با وجود اینکه اقدس و دخترهایش آهی را که داشت از سینه شان بیرون می آمد در گلو خفه کردند آفاق آن را 

 ندانه ای به لب آورد.شنید و لبخند پیروزم

 فصل سی و هشتم

سکوتی که قبل از آمدن افاق ما بین افراد آن خانواده فاصله افکنده بود پس از رفتن او شکست و فریادهای اعتراض 

 جای آن را گرفت.

یکنه م در را که بستند اقدس مشت به دیوار کوفت و فریاد زد:لعنتی انگار نوبرشو آورده.هیچی نشده داره منو تهدید

و با زبون بی زبونی میخواد بگه که اگه ما جمیله رو پس بفرستیم اونم افسرو واسه پسرش نمیگیره.معلوم نیس از 

کجا فهمیده امروز تو این خونه چه خبر بوده کی واسش خبر برده.نکنه کار کار جمیله و مادرشه.کجایی صادق کجا 

ده که با گره های کوری که به سرنوشت برمک زدی گذاشتی رفتی.بخت پسرت که برگشت حاال نوبت افسر ش

 روزگار این یکی رو هم سیاه کنی.

صادی که میدانست زنش به این سادگی ها دست بردار نخواهد بود با عجله از پله ها پایین آمد و در داالن به اقدس 

 ندهد.رسید.اینبار تصمیم گرفت کوتاه نیاید دست پیش بگیرد و به او مجال میدان داری را 

تشر زنان گفت:چه خبرته!چرا اینقدر فریاد میزنی؟به جهنم که دخترو نمیخواهد.اصال میدونی چیه دیگه دوست ندارم 

افسرو به پسر زنی که دایم میخواد تو زندگی مون فضولی کنه بمد.چه کسی بهش گفت امروز بی خبر بلند بشه بیاد 

بگرده.به اون چه مربوطه که عروس ما کجا رفته و چرا از حموم به اینجا تو هر گوشه کناری سر بکشه و دنبال جمیله 

 خونه برنگشته.

سپس رو به افسر که گوشه داالن نشسته بود و داشت بی صدا اشک میریخت کرد و گفت:تو هم بیخود این قیافه رو 

ا و میگه مرغ یه پا داره مبه خودت نگیر دختر.دنیا زیر و رو نشده اگه عبدالعلی تو رو بخواد جلوی مادرش می ایسته 

چیکار به دختر سید جمال قناد داریم که تو این خونه سفیدبخته یا سیاه بخت.از اون گذشته این مادرشوهری که من 

 میبینم روزگارتو سیاه میکنه.
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ی که دافسر پروایی ندید که صدای گریه اش را بلند نکند کار او از این حرفها گذشته بود دیگر نمیتوانست دل از مر

خطوط محو رویاهای جوانی اش را کامل کرده بکند اینبار نوبت اقدس بود که فریاد بزند:غلط میکنه سگ کی باشه 

 که روزگار دختر منو سیاه بکنه.اصال کی بهشون دختر میده که بخوان آزارش بدن و اشکشو در بیارن.

مگر آفاق خانم چه گفت که اینطور بر ضدش افسر طاقت نیاورد و گفت:شما دلتان از جای دیگری پر است وگرنه 

قیام کرده اید.اصال از کجا میدانید که از آنچه در خانه ما گذشته خبر دارد؟خب وقتی دختری را که ما میگفتیم مریض 

و بستری است به چشم خود در حمام دیده باید چه کار میکرد.البد توقع داشتید چشمایش را رویهم بگذارد و بگوید 

 ست.البد من اشتباه دیده ام.حق با شما

افدس انتظار این عکس العمل را از افسر نداشت و باورش نمیشد که ناگهان او سر به طغیان بردارد.آتش خشم را با 

کالمش شعله ور ساخت و گفت:نفهمیدم هنوز هیچی نشده طرفدار سیدعباس حمومی شدی و بخاطر پسرش داری به 

ه دل ما از جای دیگه ای پره!بگیر صادق اینم دست مزدت.این حق توست که من و آقاجونت تشر میزنی و میگی ک

 دخترت این حرفهارو بهت بزنه.

افسر که قصد شکستن دل مادر را نداشت آرام گرفت و برای جبران تلخی کالمش به دلجویی پرداخت و گفت:مگر 

 من چی گفتم خانباجی جون که شما ناراحت شدید؟

 ؟دیگه چی میخواستی بگی-

 باور کنید منظورم فقط این بود که نگذارم میانه شما و افاق خانم شکراب شه.-

اقدس دوباره صدا را بلند کرد و با لحن تندی گفت:آخه مگه نشنیدی وقت رفتن چی گفت؟عروسی رو اینقدر عقب 

 میندازیم که جمیله خوب بشه و برگرده خونه.یعنی نفهمیدی منظورش چیه؟

ما خودتان گفتید که میترسید تا عروسی من حال جمیله خوب نشده باشه.منظورش این بود که چرا فهمیدم.آخر ش-

 ما نگران نباشیم چون آنها صبر میکنن تا حال او خوب شود و بتواند در آن جشن شرکت کند.فقط همین.

 ه؟ده که افسر میگاقدس لحن کالم را با تمسخر آمیخت و از صادق پرسید:تو باور میکنی که منظور آفاق همین بو

برای اینکه غائله را بخواباند پاسخ داد:دلیل نداره که منظور دیگه ای داشته باشه به قول معروف چوب رو که 

برمیدارن گربه دزده فرار میکنه.با این حال و روزی که ما داریم هر حرف و سخنی یه نیش به روی زخمهای 

ه یه هفته کار میکنن و یه روز استراحت اونوقت ما اون یه روز دلمونه.عجب روز نحسی همه کاسبها دلشون خوشه ک

 استراحت هم زهرمارمون شد.

ها رو به پا کرد.آتیش به جون اون  ####اقدس دست از نیش زدن برنداشت و گفت:زهرمار اون کسی بشه که این 

ن و دخترهاش به ریشموشیرینی پزی بیفته که به جای شیرینی زهر به کاممون ریخت.همین روزهاست که راضیه 

 بخندن و مسخره مون کنن.

آن روزها زیاد دور نبود.غروب همان روز راضیه در کنار تهمینه و مهرانگیز پشت پنجره چشم به در خانه آنها 

داشتند و شاهد آمد و رفت افاق به آنجا بودند.نگاه موشکاف تهمینه از پشت پنجره خطوط چهره درهم زن حمومی را 

رای پی بردن به آنچه که در دلش میگذشت بی تاب بود.دلش میخواست بالیی را که اقدس به سر میشکافت و ب

 مستانه آورده آن زن هم به سر افسر بیاورد و هسته تلخ زهر کامی را در میان میوه شیرین خوشبختی اش بکارد.

ول او آنها بود و نه متوجه زن فضآفاق تند و پرشتاب قدم برمیداشت و توجهی به اطراف نداشت.نه متوجه نگاه کنجک

 همسایه صادق خان که از الی در گشوده منزل خود چشم به او داشت.
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وارد خانه که شد چادر را از سر برداشت و آن را مچاله به گوشه ای پرتاب کرد و خطاب به پسرش گفت:این دختر 

 به درد تو نمیخوره تا دیر نشده قولتو پس بگیر.

 ه چهره پریشان مادر چشم دوخت و با نگرانی پرسید:چرا ننه جون مگر چکار کرده؟عبدالعلی با تعجب ب

سنگینی هیکل آفاق به روی دیواری که به آن تکیه داده بود فشار آورد و برای شرح ماجرای آن روز از لحظه ای که 

 تهمینه و مهرانگیز به حمام آمده بودند تا به آن لحظه نفسی تازه کرد.

رهایش با دقت گوش به سخنان او داشتند عبدالعلی با نگرانی و اضطراب سخنان مادر را میبلعید و با سیدعباس و پس

هضم آن کلمات منتظر بود تا هر چه زودتر به آن قسمتی برسد که به روی پیشانی عروس انتخابی اش مهر بی لیاقتی 

ید که افسرد در حاشیه آن ماجرا قرار داشت و در را زده و آنوقت خود به داوری بنشیند.اما در انتها به این نتیجه رس

 آنچه که پیش آمده هیچ نقشی را به عهده نگرفته بود.

 به محض اینکه افاق سکوت اختیار کرد با تعجب پرسید:خوب بعد چی شد؟

 میخواستی چی بشه.همین -

 همین!-

 پس شما گفتید که افسر به درد من نمیخورد؟-

میخورد وقتی اینطور واضح به آدم دروغ میگن و حاال میکنند چطور میخواهی بهش خب معلومه که به دردت ن-

 اطمینون کنی.

 مگر افسر هم به شما دروغ گفت؟-

چه فرقی میکنه خودش یا مادرش چیزی را که من به چشم خود دیدم حاشا کردند.معلوم نیس چی به سر اون -

 عید نیس همونا مریضش کرده باشن.دختر آوردند که با چشم گریون از در بیرون رفته ب

سید عباس به طرفداری از پسرش پرداخت و گفت:توی خونه همه دعوا میشه.ممکنه بزنن سر و کله همدیگرو 

دیگه ای نداره.اصال چه لزومی داشت وقتی این حرفهارو از اون  ##بشکنن و بعد آشتی کنن ولی این هیچ ربطی به 

گه ای میسوزه شنیدی بلند شی بری اونجا که سر از کارشون در بیاری.من همسایه فضولشون که دلش از جای دی

 جای اونا باشم میگم این مادر شوهر فضول به درد دخترشون نمیخوره.

 دستت درد نکنه سیدعباس اینم مزد زحمتم که صبح تا شب تو حمومت جون میکنم.خوب دست مزدمو دادی.-

بین دعوای اونا نرخ تعیین میکنی.دلیلی نداره جار بزنن به همه بگن که  بیخود ناراحت نشو یه کم فکر کن.تو چرا-

تو خونه شون چه خبره.تو هم اگه به جای اونا بودی واسه حفظ آبروت حاشا میکردی.تو درست وقتی به اونجا رفتی 

رد ن باهات سکه اونا دلشون گرفته بود و حوصله جواب دادن به پرس و جوها تو نداشتند.تازه میگی چرا رفتارشو

 بوده.خب دلیلش اینه که موقع شناس نیستی.

همه این حرفها که زدی درست اما بازم میگم نمیذارم دختر زنی که با ما روراست نیست زن پسرم بشه.اگه بخواد -

 نافرمانی کنه و گوش به حرفم نده شیرمو حاللش نمیکنم.

رف حق هستم نه ناحق.وقتی که میخواهید بی جهت افسر عبدالعلی زیربار نرفت و گفت:شما که میدانید من عاشق ح

 را محکوم کنید زیر بار نمیروم.

این جمله عبدالعلی بر آتش خشم افاق دامن زد.دستش را به حالت تهدید بطرف سیدعباس تکان داد و گفت:دیدی 

زنش بشه.اما خیالت حق داشتم هنوز اون دختر زنش نشده داره بخاطرش به من بی احترامی میکنه وای به اینکه 
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راحت باشه من تا ته و توی قضیه رو در نیارم و نفهمم چه خبره نمیذارم این وصلت سر بگیره هر چه باداباد شما یه 

 طرف من یه طزف ببینیم کی پیروز میشه.

 فصل سی و نهم

یل عبدالعلی برخالف م آفاق هر دو پا را در یک کفش کرده بود که نمیگذارد این عروسی سر بگیرد و اگر قرار باشد

 او زن بگیرد باید فراموش کند که مادری هم دارد.

دل عبدالعلی در گرو عشق افسر بود و نمیتوانست به این سادگی بخاطر دروغ اقدس خانم از دختر مورد عالقه اش 

 چشم بپوشد.

 فیق بیفتد و سیدجمالصادق در موقع رفت و آمد به گلفروشی پشت به قنادی میکرد تا مبادا چشمش به آن نار

 آهسته می آمد و آهسته میرفت.تا صدای پایش باعث جلب توجه او و پسرش نشود.

عرض کوچه باریکی که فاصله میان دو دکان بود چون دریای بی انتهایی میانشان فاصله افکنده بود.افسر هر غروب 

برون نیمه کاره ماند.دیگر نه خبری از  به انتظار مینشست تا شاید آفاق خانم به دیدنشان بیاید اما صحبت بله

 آمدنشان بود و نه خبری از جشن عقد کنان.

اقدس هم چون آفاق لج کرده بود و تمایلی به شنیدن خبری از آنها نداشت.نوبت جمام که شد از رفتن سر باز زد و 

 گفت:هر وقت منزل خواهرم رفتم.اونجا میرم حموم.

بست و با خود گفت هر چه باداباد من میروم.آخر به این سادگی که نمیتوانند قولی  افسر دل به دریا زد بقچه حمام را

 را که داده اند پس بگیرند.باید ببینم مزه دهنشان چیست.

برخورد سرد افاق او را از آمدن پشیمان کرد.به دیدنش رو برگرداند و مشغول گفتگو با سایر مشتریان شد و اصال به 

 دختر نامزد پسرش است.روی خود نیاورد که آن 

افسر بغض کرد و از آمدن پشیمان شد.زیر دوش که رفت اشک را با آبی که به روی صورت و بدنش میریخت در 

آمیخت و در موقع خروج از آنجا سکه ای را که در دست داشت در درون دخل نهاد و بی آنکه انتظار شنیدن کالم 

 :خداحافظ.محبت آمیزی را از او داشته باشد زیر لب گفت

 آفاق کالمی بیشتر از آنکه به سایر مشتریانش میگفت بر زبان نراند.

باد گرم تابستانی در انتهای خط پایان فصل جای خود را به باد خنک و مطبوعی داده بود.بقچه ای که به دست داشت 

ا به لوه میداد و نفسش رسنگین نبود اما بار غمض به روی سینه فشار می آورد آنچه را که به دست داشت سنگین ج

شمارش می افکند.از شندین صدای آشنایی که نامش را به زبان آورد یکه خورد با تعجب سر به عقب برگرداند و به 

 دیدن عبدالعلی هم بار غمش سبک شد و هم باری که به دست داشت.

 جمله که میپرسید:حالت چطوره؟ همانجا ایستاد و منتظر شد تا او ابتدا منظور خود را بیان کند و به شنیدن این

آهی کشید و پاسخ داد:فکر میکنی باید چطور باشه.مادرت طوری با من رفتار کرد که انگار مرا نمیشناسد نمیفهمم 

 چرا اینطور شده.

من هم مثل تو حیرانم.هر اختالفی بین جمیله و برمک باشد ربطی به ما ندارد.ننه بیشتر از این ناراحت است که چرا -

 ما با او روراست نبودید.ش

آن روز ما فشار زیادی را تحمل کرده بودیم و هیچکدام حال خوشی نداشتیم و همه از آمدن آفاق خانم دستپاچه -

 شدیم.



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – شیفتهقلب 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

1 1 9  

 

 چرا مگر چه اتفاقی افتاده بود؟!-

ی عروس اینجا وسط کوچه نمیتوانم همه چیز را برایت شرح بدهم.حرف مفت زن زیاد است و حاال که معلوم نیست-

 مان سر بگیرد نمیخواهم پشت سرم حرف باشد.

چرا سر نگیرد؟من قولی را که داده ام پس نمیگیرم.فقط منتظرم آتشی که روشن شده کمی سرد شود.هر چه را که -

 میشنوی باور نکن و تو هم مثل من صبور باش.

 ما دلگیر هستی.رنگ شادی چهره اش را گلگون ساخت و گفت:فکر میکردم تو هم مثل مادرت از 

ننه عادت دارد از کاه کوهی بسازد.من مثل او نیستم.امیدوارم مشکل جمیله و برمک هم حل بشود.خدا را خوش -

 نمی آید دو جوان که تازه بهم رسیده اند از هم جدا شوند.

 مشکل آن دو نفر حل شدنی نیست.-

 چرا؟-

را آسیدجمال با دروغ و دغل به برادرم تحمیل کرد و  برمک دختر دیگری را دوست داشت و در واقع این عروسی-

 گفت که دخترش به زودی خواهد مرد و خدا را خوش نمی آید که ناکام از دنیا برود.

 مگر میشود!باور نمیکنم!-

این ماجرا را نمیتوانم در چند جلمه بیان کنم ولی این را بدان آن کسی که در این میان مغبون شده برمک است.نه -

یله که حاال معلوم شده مردنی نیست.چرا من و تو باید فدای اشتباه دیگران شویم؟همانطور که برمک و مستانه جم

 هم فدای آن اشتباه شدند.

من نمیگذارم دیگران خط زندگی ام را تعیین کنند و برای رسیدن به خواسته ام هر سدی را میشکنم.به قولم -

 اطمینان کن.

 ال دیگر حتی اگر مادرت هم برایم پشت چشم نازک کند اهمیت نمیدهم.خیالم را راحت کردی.حا-

یادآوری خاطره ای دور لبخند به روی لبان عبدالعلی نشاند و گفت:هیچ میدانی اولین باری که به دلم نشستی و 

 تصمیم گرفتم تو را به زنی بگیرم چه موقع بود؟

 نه نمیدانم.-

ز حمام بیرون آمدی شانه ای که به سر داشتی به روی زمین افتاد.من خم یادت می آید سه سال پیش موقعی که ا-

شدم آن را برداشتم با شتاب خود را به تو که چند قدم جلوتر از من حرکت میکردی رساندم و صدایت زدم.ابتدا به 

م ولی باز هم خیالت رسید که قصد مزاحمت را دارم و بی توجه به راه خود ادامه دادی.آنوقت من دوباره صدایت زد

اعتنا نکردی همین حرکت تو بود که به دلم نشست و با خود گفتم این دختر زن زندگی من است.و تصمیم گرفتم هر 

 وقت دستم به دهنم رسید به خواستگاری ات بیایم.

 افسر از یادآوری آن خاطره به شوق آمد و پرسید:میخواهی بگویی حاال دستت به دهنت رسیده؟

 که بتوانم خانه جداگانه ای برایت بگیرم که مجبور نباشی با مادرم در یک جا زندگی کنی.البته آنقدر -

پیرمردی که از کنارشان میگذشت دیدگان بی نورش را به آن دو دوخت و با لحنی که هم شماتت آمیز بود و هم 

ی تا به پشیمونی نرسید دلسوزانه خطاب به افسر گفت:دخترم عشقهای خیابانی ثمری به غیر از آبروریزی نداره

 سرتو بنداز پایین و برگرد به خونه ات.

 افسر دستپاچه شد و گفت:خدا مرگم بده دیدی گفتم.
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عبدالعلی نظری به اطراف افکند و گفت:مثل اینکه مادرت هم دارد به این سو می آید اگر نمیخواهی ما را با هم ببینه 

 برو.

دس که به طرف آنها می آمد گفت:خودش است تو برگرد برو.من رفتم چشم به انتهای کوچه دوخت و با دیدن اق

 خداحافظ.

به قدمهایش سرعت داد تا از عبدالعلی فاصله بگیرد.اما تالش ثمری نداشت و اقدس آن جوان را در کنار دخترش 

ان مالمت و باردیده بود.در حالیکه درشتی اندامش قدرت شتاب را از او میگرفت به سرعت میرفت تا به افسر برسد 

 را به سرش ببارد.

افسر میدانست که آن روزها اعضا خانواده اش فقط منتظر یک جرقه برای منفجر شدن هستند و این جرقه درست 

 همانجا در وسط آن کوچه در حال انفجار بود.

به رهگذرانی  هاقدس به کنارش رسید ایستاد و منتظر شد تا نفسش بهمراه تپش تند قلبش آرام بگیرد.سپس بی توج

که در حال عبور نگاهی گذرا به سویشان می افکندند تشر زنان گفت:قرار بود بری حموم یا دنبال پسر حمومی راه 

 بیفتی و التماسش کنی که تو رو بگیره بیا بریم خونه حیا کن.

د و را متوجه خود دیافسر از ترس ابرو سکوت کرد و کالمی بر زبان نیاورد.سپس لبخند پیروزمندانه همان پیرمرد 

 صدایش را شنید که میگفت:دیدی گفتم دخترم حاال رسیدی به حرف من؟

اقدس آرام نگرفت و ادامه داد:آبرو واسمون نمونده همین روزهاست که در هر کوی و برزن ما رو با انگشت نشون 

حمومی باعث دردسرت شده بدن و دنبالمون حرف بزنن.وقتی دیر کردی دلم شور افتاد و با خودم گفتم نکنه زن 

واسه همین بود که به اعظم گفتم برم ببینم چی به سر آبجی ات اومده.اصال به فکر نرسید که اینقدر بی عقل باشی که 

 وسط کوچه جلوی مردم با یه پسر غریبه حرف بزنی.

 غریبه نیست نامزدم است.-

رو صدا را بلند نکرده بود سر به فریاد به در خانه رسیدند و داخل شدن اقدس که تا آن لحظه از ترس آب

برداشت:حیا کن دختر نه به باره نه به دار کو حلقه ای که دستت کردند.خواب دیدی!کاش همون روز که خواستن 

بیان خواستگاری جوابشون میکردم و نمیذاشتم کار به اینجا بکشه.حاال دیگه دیر شده آبرومون رفته خدا میدونه اگه 

 تو رو با اون دیده باشه کار تمومه همه جا جار میزنن و میگن دختر صادق گلگار رفیق داره. یکی از همسایه ها

 این چه حرفی است که میزنید خانباجی همه میدانند که قرار است ما با هم عروسی کنیم.-

 بلندتر فریاد کشید:قرار بود حاال دیگه قرار نیست.اون ممه رو لولو برد.

 ه قولی که داده پای بنده و ترسی از مادرش ندارد.نه برعکس عبدالعلی ب-

 پس کجاست؟چرا دیگه اینجا پیداش نیست؟-

 چون فعال هوا پس است.هم شما عصبانی هستید و هم آفاق خانم باید کمی صبر کنیم تا آرامش برقرار شود.-

ظاهر تظاهر به خشم کرد و  در باطن از آگاهی به این مساله که آن پسر هنوز افسر را میخواهد شاد شد ولی در

گفت:تو این خونه دیگه هیچوقت آرامش برقرار نمیشه.با اون کاری که اون جمیله آتیش به جون گرفته کرده دیگه 

 واسه هیچکی حال و حوصله نمونده.
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افسر سر برداشت به چهره مادر نگریست و در پیشانی او چین دید.درست نمیدانست کشیدن خط این رنج چه موقع 

از شده.آن روز که او فهمید پسرش دختر مورد عالقه خود را کنار زده و جمیله را به جایش نشانده یا آن روز که آغ

 هر چه در پشت پرده پنهان بود آشکار شد و دانست که برمک قربانی اشتباه پدر شده؟

گفت:یک کم به فکر  دست به دور گردن اقدس آویخت و لبانش را با بوسه صداداری به روی گونه او چسباند و

 دخترت هم باش خانباجی جون.

 فصل چهلم

جمیله جسما شفا یافت اما روحا بیمار شد ضربه ای که از پی بردن به آن واقعیت به او وارد شد کشتی امیدهایش را به 

روی دریای پر تالطم زندگی سرنگون ساخت.شیشه نازک دلش با اولین مشتی که به آن زده شد شکست و دومین 

 مشت خورده شیشه های آن را به داخل قلبش فرو ریخت و از شکستگی هایش خون جاری کرد.

 51اندوه سیدجمال دست کمی از او نداشت.چطور میتوانست این گناه را بر خود ببخشد که باعث شده دخترش در 

 سالگی بزرگترین شکست زندگی را تجربه کند و در آستانه بیوه شدن قرار بگیرد.

ی هنوز موقعیت را مناسب نمیدید پدر و مادرش را در جریان مالقات با افسر بگذارد و آنچه را که از او شنیده عبدالعل

 بازگو کند.

صادق نه در خانه آرامش داشت و نه در بیرون از خانه هر کدام از اعضا خانواده را به نحوی از خود رنجانده بود افسر 

آنها پدر را مقصر میدانست و اقدس نیز بخاطر شکست هر دو فرزندش در مورد روی گردان شدن آفاق خانم از 

 نمیتوانست نقش همسر را در این ماجرا به دست فراموشی بسپارد.

برمک میلی به کار کردن در کنار پدر نداشت و بدنبال کار مناسبی میگشت .نه عشقش به مستانه کهنه میشد و نه 

 .خشم و کینه اش نسبت به جمیله و سیدجمال

سالگی احساس ناتوانی میکرد و در موقع راه رفتن در کوچه و خیابان گاه تعادل خود را از دست میداد  41صادق در 

و دست به دیوار میگرفت تا نقش زمین نشود.یک اشتباه باعث شده بود که همه یاران قدیم از او روی گردان 

 شوند.حسینقلی خان آسیدعباس و آن سیدجمال نارفیق

اران پاییزی صادق را در موقع خروج از خانه غافلگیر کرد.آن روزها آنقدر حواسش پرت بود که حتی صدای اولین ب

 شرشر باران را که به روی ناودانی پشت بام خبر از رسیدن پاییز را میداد نشنید.

ت به سر میگذاشبه محض ورود به کوچه رگبار باران موی سر و شانه هایش را تر کرد.کاش الاقل برمیگشت و کاله 

 و چتر را برمیداشت.

 یعنی حواس زنش هم مثل او آنقدر پرت بود که برخالف سالهای گذشته یادآوری نکرد که چترش را بردارد.

 معلوم میشد هنوز رنجش اقدس به اندازه ای است که اهمیتی به خیس شدن و بیماری همسرش نمیداد.

ده بودند گیر کرد و به زمین خورد.چهره مردی را که بازویش را به سر کوچه که رسید پایش در چاله ای که کن

 گرفت ندید و اعتراضی به این یاری نکرد اما وقتی صدایش را شنید که گفت:چرا مواظب نیستی صادق خان؟

 دستش را کنار زد و با لحن تندی گفت:به من دست نزن نامرد.

 .منم مث تو باید یک عمر چوب اون اشتباه رو بخورم.در صدای آن مرد التماس بود:باور کن من نامرد نیستم

 حقت است آرزو میکنم که آن چوب فرق سر تو هم بشکافه.-
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حاال وقت این حرفا نیس.از آرنجت داره خون میاد اینجا زیر بارون هر دومون عین موش آب کشیده شدیم.بیا -

 بریم داخل مغازه.

 نی پزی لعنتی ات.دیگه هیچوقت حاضر نیستم بیام تو اون شیری-

 پس بزار ببرمت تو مغازه خودت.-

 پای لنگانش قدرت حرکت را از او میگرفت.ناچار شد این همراهی را بپذیرد.

 سیدجمال نظری به اطراف افکند و گفت:پس برمک کجاس؟این روزها همیشه دست تنهایی.

ت نمیدونی چه به سر بچه های من از خودت بپرس کجاس.بعد از اون ماجرا دیگه حاضر نیس کمکم کنه.خود-

 آوردی.حتی افسر بیچاره هم در این میون آسیب دیده و خواستگاری رو که پسندیده بود از دست داده.

 چه ربطی داره!-

نمیدونم برو از افاق خانم بپرس که چرا درست غروب همون روز که این اتفاق افتاد وقتی به خونه ما اومد و جمیله -

قدس سراغشو گرفت و اون جواب داد که هنوز مرضیه و به اونجا برنگشته بهش برخورد و گفت غیر رو ندید و از ا

ممکنه چون امروز صبح که اومد حموم حالش خوب بود و میخواست برگرده خونه اش.و بعد چون بنظرش رسید که 

ت و پشت سرشو هم نیگا میونه عروس و مادرشوهر خوب نیس و کاسه ای زیر نیم کاسه اس از اون روز به بعد رف

نکرد.اونا نمیدونن که تو و دخترت چی به روز ما آوردین و گمون میکنن چون نتونستیم عروس داری کنیم با 

 دومادمون هم نمیتونیم کنار بیایم.خدا ازت نگذره آسیدجمال که دودمان ما رو به باد دادی.بیچاره افسر

اون چی میشه.هر چه باشه حاال دیگه همه میدونن که این  یک چشمش اشکه و یک چشمش خون.خدا میدونه عاقبت

 دختر شیرینی خورده پسر سید عباس حمومی اس.

سیدجمال نمیخواست از دردهای دختر خود بگوید که شب و روز اشک میریخت و چشمش کاسه خون بود.همان 

 یکبار که توانست احساسات این مرد نازک دل را تحریک کند کافی بود.

میزی را از جیب شلوار خود بیرون آورد و با آن آرنج خون الود صادق را بست و سپس از جا برخاست و دستمال ت

گفت:منو ببخش که باعث دردسرت شدم.فکر نمیکنم اونقدر که من پشیمونم شما پشیمون باشین.قول میدهم تالفی 

 کنم.

نی تالفی کنی؟نه میتونی مستانه رو به خشم را در صدایش اوج داد و گفت:چه جوری! مگه ممکنه؟ چه جوری میتو

 برمک برگردونی و نه عبدالعلی رو به افسر.

 واسه اولی دیگه چاره ای نیس اما واسه دومی چرا.

کالهش را از سر برداشته بود به سر نهاد و در حالیکه داشت از در بیرون میرفت گفت:مواظب باش آرنجت به خاک 

 و کار دستت بده.گلدونها نخوره.چون ممکنه چرک کنه 

با لحنی حاکی از خشم و نفرت گفت:نمیخواد واسه من دل بسوزونی .بالیی که یه بار به سرم اومده دیگه نمیذارم 

دوباره به سرم بیاد.همین خاک و خون بود که بچه نازنینمو زیر خاک کرد و نازک دلی ام باعث شد که نامرادی 

 نصیب برمک و افسر بشه.

 ت سر بست و برخالف جهت شروع به دویدن کرد.سیدجمال در را پش

 صادق از پشت شیشه چشم به او دوخت و زیر لب گفت:این دیوونه زیر این بارون کجا داره میره؟
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صفورا در آشپزخانه داشت زیر اجاق را روشن میکرد که صدای در زدن آشنای همسرش را شنید.از پله های 

اشت تا خیس نشود و به محض گشودن در با تعجب پرسید:مگه به این زیرزمین باال آمد چادر را روی سر نگهد

 زودی ظهر شد!چرا زود برگشتی؟

 هنوز خیلی مونده که ظهر بشه جمیله کجاس؟-

 هنوز خوابه.-

 دست صفورا را کشید و گفت:بیا بریم تو آشپزخونه همونجا با هم حرف بزنیم.

 ده!راست بگو دلمو به شور انداختی.دلش به شور افتاد و با نگرانی پرسید:باز چی ش

 چیزی نشده فقط باید فوری بقچه حمومتو ببندی و بری سراغ آفاق خانم.-

واسه چی هنوز نوبت حمومم نشده از اون گذشته تو این بارون وقت گیر آوردی.کی حوصله حموم رفتن رو -

 داره.تازه من هنوز غذای ظهرو بار نکردم.بذار به کارم برسم.

 گوشت رو بار کن.من همینجا میمونم و مواظبش میشم که نسوزه.تو آب-

 سر در نمی آرم .نکنه زده به سرت مرد.آخه این حرفها چیه که میزنی؟-

خوب گوش کن ببین چی میگم.آفاق خانم گمون میکنه اقدس یه مادرشوهر ناسازگاره و برمک یه شوهر -

عبدالعلی بگیرن.ما به اندازه کافی به این خونواده آسیب نااهل.واسه همین هم دیگه خیال ندارن افسرو برای 

رسوندیم و اونارو آالخون واالخون کردیم.دیگه بسه تو باید ماجرای جمیله رو از سیر تا پیاز براش تعریف کنی تا 

 بدونه اونا گناهی ندارن.

 ن شده؟صفورا به گریه افتاد و گفت:پس دختر بیچاره خودمون چی؟که اینطور آالخون واالخو

تو که میدونی اونا تو این ماجرا بی گناه هستن و همش زیر سر من نادونه که کارو به اینجا کشوندم.تازه فکر نکن -

اگه همه چی رو به آفاق خانم بگی میتونی خطای منو جبران کنی.با اینکار شاید فقط بشه یه گوشه کوچیکی از اون 

 اشتباه رو جبران کرد اما نه همشو

 دختر ما رو از خونه بیرون کرده.اونوقت تو بازم میخوای واسشون قدم خیر برداری.اون زن -

من نباید میذاشتم جمیله از اول تو اون خونه بره.تا یه همچین روزی نرسه که از اونجا بیرونش کنن.حاال زود باش -

اب هم ید تا تو بقچه تو باز کنی آفتبرو یه قدم خیر بردار تا شاید فرجی تو کار دخترمون بشه.بارون داره بند میاد شا

 در اومده باشه.فقط یادت نره که هر طور شده باید با دست پر برگردی.

صفورا چاره ای به غیر از تسلیم در مقابل خواسته همسر را نیافت.با وجود اینکه دلش از غصه جمیله خون بود میرفت 

 بودند پاک کند. تا غبار اندوه را از دل کسانی که باعث غصه آن دختر شده

به حمام که رسید آفاق را مثل همیشه پشت دخل نشسته دید که به مخده تکیه داده باشد.چادر را به روی شانه افکند 

 و دستها را بروی شکم برآمده اش نهاده است.

 ار ساختدیدن صفورا داغ دلش را تازه کرد و درست مانند اینکه همدردی یافته باشد.شادی اش را از دیدن او آشک

 و گفت:خوش اومدی پس چرا تنهایی؟ جمیله جون چطوره؟

 آهی کشید و پاسخ داد:این روزها حال و حوصله درستی نداره.

 چرا؟ مگه برنگشته خونه شوهرش؟-
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ای بابا آفاق خانم چه حرفها میزنین از روز اول این شوهر نادون من یه کاری کرده که حاال یه عمر هم دل -

 سوزه و هم دل من و خودش.دخترمون باید ب

 سر در نمی آرم.حرفهایی که میزنین واسم یه معماس راست و پوست بگین جریان چیه.-

 آخه قصه اش طوالنیه حاال سر شما شلوغه مشتریا میان میرن اگه به درد دل من گوش کنین از کاسبی می افتین.-

 وصلت کنیم باید بدونیم اینا چند مرده حالج هستن.عیبی نداره باالخره ما خیال داشتیم با خواهر دوماد شما -

خدا رو خوش نمیاد دروغ بگم درسته که دختر من عاقبت به خیر نشد ولی خودشون اینجا نیستن خداشون که -

هست.نه برمک عیبی داره نه پدر و مادرش.عیب از شوهر من بود که وقتی یه حکیم از خدا بی خبر بهش گفت که 

 و مردنی است به دست و پا افتاد و خواست دخترشو قبل از مردن به مراد دلش برسونه. جمیله سرطان گرفته

هیکل سنگینش در پشت دخل جابجا شد در چهره اش دلسوزی را با حیرت در آمیخت.و دست خود را محکم به 

 روی زانو کوفت و گفت:وامصیبتا وا حسرتا خدا به دادتون برسه صفورا خانم.

و مشتریانی را که سکه به دست منتظر نوبت ایستاده بودند تا مزد حمامی را حساب کنند و بدنبال صفورا نگاه کنجکا

کارشان بروند متوجه خود دید.و از اینکه شرح ماجرا را از نقطه حساس آن آغاز کرده بود پشیمان شد و 

ده صادق خان رو زیر و رو گفت:ناراحت نشین افاق خانم همین اشتباه حکیم در تشخیص بود که زندگی ما و خونوا

کرد و باعث بدبختی چند تا جوون شد.شما مشتریاتونو راه بندازین.من سر فرصت همه چیز رو واستون تعریف 

 میکنم.

آفاق نفسی براحتی کشید و شتابزده سکه هایی را که از مشتریان میگرفت بی آنکه بشمارد در دخل خود ریخت و 

نیه گمون نکنم دیگه کسی بیاد حرفهای شما منو گیج و کالفه کرده.آخه مگه گفت:حموم خلوت شد.امروز هوا بارو

 میشه اینطوری با جون و زندگی مردم بازی کنن.

این یه اشتباه بود و تازه وقتی هفته پیش سیدجمال از دکتر یاوری شکایت کرد معلوم شد تقصیر از اون آدم گیج و -

رو گرفته و موقع نوشتن اسمشون اشتباه کرده و حاال دختر بیچاره  کم حواسی است که خون جمیله و یه مریض دیگه

 ای که گمون میکردند میکرب تو خونش رفته داره میمیره و دختر من که بنظر میرسید مردنیه حالش خوب شده.

 خب خدا رو شکر پس دیگه مشکل چیه؟-

 هین بدونین پس گوش کنین.اصل مشکل اینجاست.مشکلی که حلش از عهده همه ما خارج شده اگه میخوا-

زنها از حمام در می آمدند و چون افاق را سراپا گوش میدیدند همان مزد همیشگی را در دخل میریختند و با اشاره 

 سر و دست خداحافظی میکردند و میرفتند.

د میش صفورا اشک ریزان همه آنچه را که دو هفته پیش از همسرش شنیده بود برای او بازگو میکرد گاه ساکت

گوشه چادر را به روی دیدگان گریانش میکشید آه سینه را با حسرتهایش سوزان تر میساخت و ادامه میداد.آفاق 

 نمیتوانست آنچه را که میشنید با واقعیت تطبیق دهد.آخر چطور ممکن بود یک اشتباه اینهمه ماجرا را آفریده باشد.

 چیزی نمونده بود که افسر و عبدالعلی هم فدای اون اشتباه بشن.زیر لب گفت:بیچاره مستانه بیچاره برمک و جمیله.

سر را با حسرت تکان داد و گفت:و بیچاره من که هزار آرزو واسه این دختر داشتم و به این خیال بودم که چند ماه 

سالگی  51تو دیگه نوه مو تو دامنم میذارم.اما حاال باید شب و روز شاهد گریه و زاری هاش باشم و منتظر بشم که 

بیوه بشه.سرتونو درد آوردم.وقت کاسبی تونو گرفتم.دلم میخواست حاال که دارین با دختر صادق خان وصلت 

میکنین بدونین که ریگی تو کفششون نیس.ولی از شما چه پنهون که اونا به اشتباه به این فکر هستن که ریگی به 
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ما میخواستیم دختر یکی یه دونه مونو با حقه بازی قالب کفش من و سیدجمال و جمیله اس.به خیالشون رسیده که 

پسرشون کنیم.خدا شاهده که تا همین دو هفته پیش نه من میدونستم جریان چیه نه جمیله که گمون میکرد برمک با 

عشق دست تو دستش گذاشته نه با ترحم.حاال که فهمیده جریان چیه خدا میدونه چه حالیه.شب و روز راه میره و 

 کاش حقیقت داشت و میمردم. میگه

اشکهایش مجال نداد به سخن گفتن ادامه بدهد.بقچه حمام را برداشت.چادر را به سر کشید و گفت:دیگه من باید 

 برم.

 آفاق با تعجب پرسید:کجا؟! شما که هنوز نرفتین حموم.

 کنم.بلکه این سیدجمال بود که منوعیبی نداره فردا یا پس فردا با جمیله میام.اصال به این قصد نیومدم که حموم -

فرستاد بیام ذهن شما رو روشن کنم.بیچاره صادق امروز صبح از روز غصه تو کوچه افتاده بود تو چاله و داشت ناله 

میکرد که سیدجمال رسید و خواست زیر بازوشو بگیره.اما اون دستشو پس زده و گفته بود ولم کن نامرد این تو 

امزد پسرم از دستش بره و هم نامزد دخترم.بخاطر همین اومدم بهتون بگم نذارین همون بودی که باعث شدی هم ن

 بالیی سر افسر و عبدالعلی بیاد که سر برمک و مستانه اومده.خداحافظ.

 خدا پشت و پناهت.چه کار خوبی کردی که نذاشتی منم همون اشتباه رو تکرار کنم.-

د.سکه های درون دخل را در کیسه ای ریخت و ان را گره زد.چادر را آفاق با وجود سنگینی بدن فرز و چاالک ش

روی سر کشید.به سرعت از جا برخاست و به زنی که در گرمخانه مشغول نظافت بود صدا زد و گفت:من دارم میرم 

 ناهار بخورم تو مواظب اینجا باش.

ان بهمراه ابر سینه صفورا گریه هاشان را سپس به سرعت از پله های سربینه باال رفت و به در حمام رسید.ابر آسم

 کرده و آرام گرفته بودند.

پیچکهای آب کشیده روی دیوار روبرو بوی سرسبزی و شادابی را به مشامش رساند.به رهگذزی که میگذشت اشاره 

حض مکرد که عبدالعلی را از سربینه حمام مردانه صدا بزند.سپس همانجا ایستاد و منتظر آمدن پسرش شد و به 

 دیدن او گفت:دلت میخواد با هم به دیدن نامزدت بریم؟

 متوجه منظورش نشد و با تعجب پرسید:نمیفهمم منظورت چیست؟

 چطور نفهمیدی؟پرسیدم دلت میخواد با هم بریم منزل اقدس خانم که نامزدتو ببینی؟-

ه خبر شده که اینقدر برای رفتن به این موقع ظهر!از آن گذشته شما که نمیخواستید دیگر به آنجا بروید؟حاال چ-

 منزلشان عجله دارید؟

 بیا بریم بین راه همه چیزو برات تعریف میکنم.-

مکث نگاه عبدالعلی به روی چهره مادرش توام با بیم و امید بود و نمیدانست به قصد صلح به آنجا میرود یا به قصد 

 جنگ.

 فصل چهل و یکم.

در دو طرف سینی بزرگ نشسته بودند و داشتند عدس پاک میکردند.پنجره اتاق باز افسر و اعظم در اتاق نشینمن و 

 بود نسیم مالیمی لطافت هوای بعد از باران را به درون اتاق نفوذ میداد و پرده حصیری را میلرزاند.

اقدس کمی دورتر از آن دو داشت کشک میسایید.اتاق در سکوت نفس میکشید و گاه صدای حرکت کشک ساب 

 ن سکوت را میشکست.برمک عادت گذشته را از سر گرفته بود و داشت در پشت بام کبوترانش را پر میداد.آ
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 آفاق و عبدالعلی در جلوی در خانه آنها ایستادند تا نفسی تازه کنند و سپس در بزنند.

:وای باز هم برمک که در پشت بام سر به طرف کوچه داشت از دیدن آن دو در آنجا حیرت کرد و زیر لب گفت

 دردسر شروع شد.

 سپس کبوتر سفید جلدش را پر داد و برای استقبال از آنها از پله ها پایین آمد.

کوبه در که به صدا در آمد اعظم و افسر سر بلند کردند و بهم نگریستند اما هیچکدام برای گشودن آن از جای خود 

 تکان نخوردند.

 حوصلگی پرسید:چرا هیچکی نمیره درو باز کنه؟اقدس که حوصله مهمان را نداشت با بی 

برمک که تازه به داالن رسیده بود جواب داد:من در را باز میکنم زود باشید چادر روی سرتان بیندازید چون آفاق 

 خانم و عبدالعلی پشت در هستند.

 افسر ذوق زده از جا برخاست چادر به سر انداخت و گفت:من در را باز میکنم داداش.

 ه الزم نیست تو برو در اتاق پذیرایی را باز کن.ن-

اقدس دست از کار کشید و گفت:خروس بی محل همیشه موقع سر میرسه و هیچوقت منتظر بی موقع دعوت نیس 

 دیگه چی از جون ما میخواد.بلند شو برو سماور رو اتیش کن اعظم.

از یاد ببرد و لبخندی اجباری به روی لب اقدس به خود فشار آورد تا بی احترامی دیدار دو هفته قبل را 

 بنشاند.برخالف او لبخند آفاق گرم و مهربان بود و صدایش بیانگر مهر و محبت.

رو به اقدس کرد و گفت:منو ببخشید که همیشه بی موقع مزاحم میشم.وقتی دلم هوای عروسمو میکنه دیگه طاقت 

 ندارم.

گلم خطاب کرد.وارد اتاق پذیرایی که شدند افسر با نگاه و اشاره از سپس خم شد افسر را بوسید و او را عروس خوش

 عبدالعلی علت آمدنشان را جویا شد و از اشاره و لبخندش دانست که اوضاع روبراه است.

صادق در موقع عبور آنها از جلوی گلفروشی متوجه آمدنشان شده بود به همین جهت بالفاصله مغازه را بست و برای 

 ت این دیدار به جمعشان پیوست.آگاهی از عل

 اعظم در را به رویش گشود و با صدای آهسته گفت:آفاق خانم و عبدالعلی خان اینجا هستند.

 میدونم.-

 از کجا میدانید.-

 وقتی داشتن می اومدن اونارو دیدم و با خودم گفتم برم خونه ببینم باز چه خبر شده.ببینم هوا پس است یا نه؟-

 فتابی است.برعکس هوا آ-

کفشهایش را که آلوده به گل و الی کوچه بود همانجا جلوی در بیرون آورد و در کنار کفشهای عبدالعلی و آفاق نهاد 

 و داخل اتاق شد.

 عبدالعلی به احترام او برخاست و گفت:ببخشید که بی موقع مزاحم شدیم.

 عیبی نداره خوش اومدین.پس آقاجان کجا هستند؟-

 ما اینجا آمدیم.انشاهلل بعدا خدمت میرسن.خبر نداره -

اقدس که حوصله تعارفات معموله را نداشت و دلش میخواست زودتر از علت آمدن آنها باخبر شود در دل گفت 

 همش تعارف تیکه پاره میکنن.اصال معلوم نیس بعد از اون قهر و ناز واسه چی لنگ ظهر بلند شدند اومدند اینجا.
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نچه را که در دلش میگذشت خواند و برای اینکه هر چه زودتر به جمع سردشان گرمی بخشد آفاق در نگاه او آ

گفت:نمیدونم از کجا شروع کنم و چی بگم.از شما چه پنهون آخرین باری که من به اینجا اومدم خیلی ازتون رنجیدم 

ته تم اونروز تو این خونه چه گذشاقدس خانم.اصال توقع نداشتم منو با خودتون غریبه بدونین.آخه من از کجا میدونس

و شما چه حال و روزی دارین.راستش اگه تو اومدو رفتهام کنجکاوی نشون دادم واسه خاطر حرفهایی بود که از این 

و اون میشنیدم میدونستم که برمک خان قبل از عروسی با جمیله خاطرخواه دختر حسینقلی خان بوده باالخره ما 

دختر بگیریم پس قبول کنین حقمون بود که فضولی کنیم و بخواهیم بدونیم چه کسی  میخواستیم از این خونواده

راست میگه و چه کسی دروغ.اون روز که جمیله اومد حموم و به من گفت که حالش خوب شده و داره برمیگرده 

اره رانگیز یه کخونه خیالم راحت شد که دیگه مشکلی نیس.اما بعدازظهر همون روز تهمینه دختر حسینقلی خان و مه

 پا شدن اومدن اونجا و از قول همسایه بغل دستی تون خبر آوردند که اونروز ظهر تو این خونه چه خبر بوده.

اقدس صدایش را با نفرت در گلو پیچاند و آن را با حسرت در آمیخت و پرسید:نکنه منظورتون از همسایه بغل 

 دستی منظر خانومه!

وقتی داشتین جمیله رو از خونه بیرون میکردین همه حرفاتونو شنیده و همشو واسه بله درسته همون منظر خانم -

تهمینه و مهرانگیز تعریف کرده.اونا هم که دلشون بخاطر شکست مستانه از شما پر بود فوری به گوش من رسوندند 

 که چه اتفاقی افتاده.

؟معلوم میشه همسایه محترمت فقط دزد نیس اقدس بعد از دو هفته قهر رو به صادق کرد و گفت:میشنوی چی میگن

 دو بهم زن هم هست.صبر کن حاال میبینی باهاش چیکار میکنم.

آفاق کوشید تا آتش خشم و غضب او را خاموش کند و گفت:عصبانی نشین اونم دلش از جای دیگه پر بوده بالخره 

مدتی عروسی پسرمو عقب بندازم تا بفهمم جواب های هوی است منم اونروز از شما رنجیدم و تصمیم گرفتم فعال یه 

 جریان چیه.اما خدا رو شکر که امروز همه چیز واسم روشن شده و فهمیدم اصل قضیه چی بوده.

 اقدس و صادق هر دو با هم پرسیدند:کدوم جریان؟

 جریان عروسی جمیله و برمک خان با هم.-

 ا فهمیدید؟اینبار برمک از شنیدن این جمله یکه خورد و پرسید:از کج

 از همونهایی که شما فکر میکردین دشمنتون هستن نه دوست.-

سپس رو به صادق کرد و ادامه داد:به گمونم امروز صبح که تو کوچه افتادین تو چاله آسیدجمال زیر بازوتونو 

 گرفت.درسته؟

 درسته اون نامرد زیر بازومو گرفت و هر چی کردم دستشو کنار بزنم نذاشت.-

 شما بهش تشر زدین و گفتین که باعث شده هم نامزد پسرتون از دستش بره و هم نامزد دخترتون. اونوقت-

همینطوره خدا میدونه این مرد چی به سرمون آورد چطور با آه و ناله های دروغی اش دل من و پسرمو به رحم -

ره ونه با مستانه عروسی کنه اونو بگیآورد و کاری کرد که برمک با این خیال که جمیله میمیره اون خالص میشه و میت

 ولی از بخت بد دختر حسینقلی خان هم لج کرد و رفت بدنبال سرنوشتش و جمیله هم نمرد وبال گردنمون شد.

من نیومدم اینجا که محبت برمک خان رو واسه جمیله گدایی کنم.بلمه اومدم عذرخطای خودمو بخوام و قرار -

ن یه ساعت پیش زیر شرشر بارون صفورا مث موش اب کشیده مث یه فرشته عروسی پسرمو با افسر بذارم.همی

نجات اومد حموم و روبروم نشست و در حالیکه دل خودش و دخترش پر از حسرت بود بخاطر اینکه افسر و 
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عبدالعلی حسرت به دل نشن همه چی رو از سیر تا پیاز واسم تعریف کرد و گفت گمون نکنین برمک مرد 

س و اقدس خانم مادرشوهر نامهربونی برعکس اونا آدمای صادق و مهربونی هستن که میخواستند ناسازاگاری ا

 بخاطر ما قدم خیری بردارند.

اقدس حیرت زده چشم به دهان آفاق داشت و نمیتوانست آنچه را که میشنید باور کند.آخر چطور ممکن بود زنی که 

جای اینکه چون همسایه بغل دستی شان به فکر تالفی باشد به دخترش با خواری از آن خانه بیرون رانده شده به 

 سعادت و خوشبختی دختر آن خانواده بیندیشد.

 ناباورانه پرسید:صفورا این حرفا رو زده؟

بله و گفت که سیدجمال زیر رگبار بارون یه نفس تا خونه دویده و با اصرار اونو روانه حموم کرده تا شاید بتونه -

نه.چرا شما هیچوقت به این فکر نیفتادید که برین پیش اون دکتری که جمیله رو معالجه میکرد و ذهن منو روشن ک

ازش بپرسین جریان چی بوده.شاید اینطوری آبروی مردی که به اون تهمت دروغگویی زدید حفظ میشد.صفورا 

ه و با خون یه مریض دیگگفت که آسیدجمال از دکتر یاوری شکایت کرده و هفته گذشته معلوم شده آزمایش خون ا

که مردنی بود عوض شده شما هم دارین همون اشتباه منو تکرار میکنین و خشم و کینه مجال جستجو و آگاهی به 

واقعیت رو بهتون نمیده.آن بیچاره ها هم مث شما روزهای سختی رو گذروندند.صفورا قسم میخورد که جمیله شب و 

میمرد.چون شاید اون موقع الاقل برمک چند قطره اشک روی گورش روز آرزو میکنه کاش مرضش کشنده بود و 

میریخت.من نمیگم شما حرفهای منو باور کنین.فقط ازتون میخوام که یه کدومتون سری به دکتر یاوری بزنید 

 منظورم همون حکیمی اس که اشتباهش روزگار دو خونواده رو سیاه کرد.

در اتاق بغلی میلرزید.افسر برای پنهان ساختن اشکی که میریخت  دست اعظم در موقع ریختن چای از شدت هیجان

دیدگان را در زیر چادر پنهان کرد.عطر خوشبختی اش آمیخته با بوی عودی که خواهرش در داالن سوزانده فضا را 

معطر ساخته بود.با وجود این آن اشک اشک شوق نبود و مرکب سیاه نامرادی برمک و جمیله لکه سیاهی بود به 

 روی سپیدی بختش.

 فصل چهل و دوم

باالخره قول و قرار عروسی برای دو هفته بعد گذاشته شد.آفاق و عبدالعلی دعوت اقدس را برای صرف ناهار 

نپذیرفتند و با خداحافظی گرمی از آنها جدا شدند.برای آفاق دیگر موردی برای کنجکاوی باقی نماند و زندگی آن 

بود که حتی حاشیه نویسی آن را نیز حفظ شده باشد.در رفتارش دیگر آن کنجکاوی و خانواده چون دفتر گشاده ای 

 موذی گری سابق به چشم نمیخورد و به جای آن نگاهش پر از مهر و محبت و کالمش پر از صداقت و راستی بود.

ه میگم واسه اینک موقع خداحافظی طاقت نیاورد و یکبار دیگر جمله خود را خطاب به صادق تکرار کرد و گفت:بازم

 بفهمین از کسی رو دست خوردین یا نه یادتون نره یه سری به دکتر یاوری بزنین.

در که پشت سرشان بسته شد افسر که هنوز اشک در آستین داشت با صدای بغض کرده ای گفت:آفاق خانم راست 

ا نه شما و داداش سری به دکتر میگوید آقاجان.چه عیبی دارد اگر برای دانستن اینکه آسیدجمال حقه باز است ی

 یاوری بزنید.

برمک با لحن بی تفاوتی گفت:چه فرقی به حال من دارد.اتفاقی که نیابد می افتاد افتاده و آن سید لعنتی با هزار دوز و 

 کلک دخترش را قالب کرده.پرسیدن اینکه چه مرضی داشته یا دارد تفاوتی در اصل قضیه ندارد.

 چه نقشی در این ماجرا داشته. ##میفهمیم که هر چرا دارد آن موقع -
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با بی حوصلگی فریاد کشید:کدام ماجرا؟همان ماجرایی که زندگی ام را زیر و رو کرد؟حاال دیگر مهم نیست جریان 

چه بوده بلکه مهم این است که دیگر نمیتوانم آنچه را که از دست داده ام بدست بیاورم.برای چه باید قصه کهنه ای 

 ه از تکرارش خسته شده ام مرتب تکرار کنم.چرا دست از سرم برنمیداری افسر.را ک

افسر کوتاه نیامد و ادامه داد:اینبار گوش به حرفت نمیدهم داداش.قهرمان آن داستانی را که به قول خودت از 

جان  ه باشد وتکرارش خسته شده ای مرده فرض کن چون دیگر نمیتواند در نقشه های آینده زندگی تو جایی داشت

زندگی اش را تسلیم مرد دیگری کرده حتی فکرش هم اگر در خیالت باشد حرام است.برای چه هنوز هم با یاد او از 

خواب بیدار میشوی و با یاد او به خواب میروی.تو اگر آتش عشق حرمت به مستانه را باد نزنی و شعله ورش نسازی 

و آن وقت هر چقدر هم آن را هم بزنی جرقه ای در میانش نخواهی به زوی این آتش تبدیل به خاکستر خواهد شد 

یافت.جمیله زن توست نمیتوانی وجودش را انکار کنی اشتباهت این بود که از ابتدا قدم در این راه گذاشتی به حرف 

کشی بآقاجان و سیدجمال گوش کردی و تسلیمشان شدی.حاال دیگر چه فایده دارد مرتب اشتباهشان را به رخ آنها 

و خطای خود را نادیده بگیری اگر همانطور که میگویند اشتباه از دکتر یاوری باشد گناه جمیله در این میان چیست.او 

هم به همان اندازه تو صدمه دیده.چون ندانسته و بی خبر از همه جا در نهایت عشق دست در دست مردی نهاده که 

نواده ات آنچنان بر ضدش شوریدند که حتی یکبار هم لبخندی به هیچ احساسی به او نداشته و از همان روز اول خا

روی لبانش ندیدم.تو نمیتوانی شراب ریخته ای را که قطراتش را آفتاب سوزان زندگی بخار کرده جمع کنی و به 

 یدرون جام بازگردانی پس الاقل کاری نکن که ته مانده آن شراب را حرارت خشم و کینه ات بسوزاند و جام را خال

از عشق و امید سازد.دلم نمیخواهد در لباس سفید عروسی ام بر بخت سیاه دختری گریه کنم که در دشت زندگی 

اش ریشه امید سوخته خواهش میکنم برمک هم به خودت رحم کن و هم به جمیله و نگذار چراغ جوانی ات فتیله 

ندگی آن زن دختری که آرزوی مرگش را نیم سوخته ای داشته باشد که نه به زندی خودت نور بدهد و نه به ز

 سال بیشتر ندارد. 51میکردی 

بیاد نمی آورد که هیچوقت آرزوی مرگ جمیله را کرده باشد نه آرزوی مردن او را کرده و نه آرزوی بودن در 

 کنارش را.

رمک برای د.بچه لزومی داشت خط پایان زندگی کسی را قطع کند که به گفته پدرش داشت به نقطه قطع نزدیک میش

 آرزو کردن هیچ انگیزه ای نداشت.شیرینی رویاهای جوانی اش را از زهر ناکامی تلخ کرده بود.

این اولین بار بود که اقدس در موقع طرفداری دیگران از جمیله رفتار خشونت آمیزی نشان نمیداد و اعتراضی 

عروس خود باشد متوجه منظور مهرانگیز و تهمینه نمیکرد.اکنون خشم و کینه اش به جای اینکه متوجه افراد خانواده 

 بود که هر کدام آنها بنحوی قصد ازار و تالفی را داشتند.

 با خود گفت:منهم به موقع تالفی میکنم.صبر کن منظر خانم.

منظر چقدر صبر کرده بود تا فرصتی برای تالفی بیابد و همینطور راضیه و دخترهایش اما ظلم اولی تقصیر شوهرش 

 ود و دومی تقصیر شوهر و پسرش.ب

حق با افاق بود و اقدس برخالف تندخویی ظاهری قلب رئوف و مهربانی داشت.بیچاره صفورا آن زن هم مثل او از 

 نقشه های پرپیچ و خم سید جمال و صادق بی خبر بود.

 سرش نشد و حاال دختریک عمر سنگ مستانه دختر راضیه را به سینه میزد و حسرت ان را میخورد که چرا قسمت پ

دیگر همان زن بهمراه عروسشان با زن دشمن خونی شان مروت خان دست به یکی کرده اند که آبروی آنها را پیش 
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خواستگار افسر بریزند و برعکس زنی که گمان میکرد با دسیسه و نیرنگ قصد فریبشان را داشته آن خدعه و 

ناگهان دلش بحال جمیله سوخت و خشم و نفرتش نسبت به او  نیرنگ را خنثی ساخته است.نمیدانست چطور شد که

جای خود را به محبت و دلسوزی داد و با افسر هم عقیده شد و گفت:افسر راست میگه.هر چی باشه این دختر زن 

توست و آبروش ابروی ما اگر آسیدجمال خطا کرد با خودش طرف بشو نه با دخترش که روحش از این قضایا خبر 

 نداشت.

رمک مات و مبهوت به مادرش خیره شد باورش نمیشد که این جمالت از زبان او بیرون بیاید.پس از آن خشم و ب

 عتابها و آن طعنه زدنها و بد بیراه گفتن ها کجا رفته بودند؟

 را ناگهان همه اطرافیانش قصد شورش بر ضد او را داشتند؟

اشت بکند.از آن گذشته اکنون که جمیله میدانست با حیله چطور میتوانست محبت خود را نثار دختری که دوست ند

 و نیرنگ پدر خود ناچار به ازدواج با او شده چه لزومی به تظاهر بود؟

آنچه که بینشان حائل بود یک خط بود خط مرزی خطی که در یک طرف آن عشق جمیله به او قرار داشت و در 

 هیچ جوازی صادر نمیشد. طرف دیگر عشق برمک به مستانه و برای عبور از آن

با لحنی که حاکی از ناامیدی بود گفت:با همه آنچه که گفتید من حرفم را پس نمیگیرم.در اولین فرصت طالقش 

میدهم خیالتان راحت باشد پدرش با آن زبانی که دارد خیلی راحت میتواند شوهر مناسب دیگری برایش دست و پا 

 کند.

فت:اشتباه تو در همینجاست.سیدجمال قصد شکار شوهر برای دخترش را افسر دست از سماجت برنداشت و گ

 نداره.گناه جمیله این بود که فقط تو را میخواست.

 این گناه جمیله نبود گناه من بود که دادم افتادم و گول حرفهای آن قناد نابکار را خوردم.-

 افسر به اعتراض گفت:باز شروع کردی داداش آخر...

د.افسر جمله اش را نیمه تمام قطع کرد و اقدس به اعتراض گفت:معلوم نیس امروز چه خبره و باز چه دوباره در زدن

 کسی به سراغمون اومده.چادر رو بنداز به سرت اعظم بعد برو در رو باز کن ممکنه غریبه باشه.

دای عبدالعلی به گوش قبل از اینکه اعظم از جا برخیزد افسر چادر به سر افکند و بطرف در رفت و بالفاصله ص

 رسید:دوباره مزاحم شدم اجازه میدهید بیایم تو؟

منتظر جواب نشد و به درون آمد و خطاب به صادق و برمک که با کنجکاوی چشم به او داشتند گفت:درشکه گرفتم 

 که با هم به سراغ دکتر یاوری برویم.آسیدجمال هم با ما می آید.

ین به پیشانی افکند و ابرو درهم کشید از دخالت بیجای عبدالعلی در این قضیه صادق لبخندی به لب آولد و برمک چ

 نارضایتی خود را آشکار ساخت و گفت:یادم نمی اید قراری برای رفتن به آنجا داشته باشم.

 شما قرار نداشتید ولی من این قرار را با دکتر گذاشتم.-

 ن میخواهد بروید آقاجان اما من نمی آیم.رفتن پیش او هیچ چیز را عوض نمیکند.شما اگر دلتا-

عبدالعلی سماجت کرد و گفت:روی مرا زمین نندازید برمک خان.من نمیخواهم در زندگی شما فضولی کنم فقط 

 قصدم این است که روشن شود چه کسی در این میان مقصر بوده.

 اگر خالف گفته های آسیدجمال روشن شود چی؟-

 یخواهم.آنوقت من از شما معذرت م-
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 غیرممکن است با او سوار یک درشکه بشوم.-

شما از شدت خشم و نفرت نمیخواهید با او سوار درشکه شوید و آن بیچاره از شرمساری.تا همین چند ساعت پیش -

من و مادرم فکرهای دیگری در سر داشتیم.رنجشهایی از شما در دلمان بود و همین آسیدجمال و زنش بودند که 

 ز تصور با ظلمان شرمنده شویم و کدورتی به دل نداشته باشیم.باعث شدند ا

 افسر برای اینکه او را تشویق به رفتن کند با لحن التماس آمیزی گفت:برو داداش جون اینقدر سخت نباش.

افدس در تایید گفته دخترش افزود:افسر راست میگه اگه معلوم بشه که حقه ای در کار سیدجمال نبوده من اونارو 

 یبخشم.تو هم اگه دیدی که خطا از اون حکیم بود دلتو با پدر زنت صاف کن.م

برمک در عجب بود که چطور مادرش به این سادگی کوتاه آمده کفشهایش را جلوی در جفت کرده بود پوشید و 

 دست از سماجت برداشت و گفت:خیلی خب اینهم بخاطر گل روی شما عبدالعلی خان.

بهای افسر افتاد در خنده اش گم شد سوار درشکه که شدند سیدجمال با یک نظر دانست که قطره اشکی که به روی ل

 صادق او را بخشیده.

در نگاهش اثری از خشم و نفرتی که صبح آن روز موقع گرفتن بازویش دیده میشد به چشم نمیخورد.برخالف آن 

 مرد برمک سخت و نفوذ ناپذیر بنظر میرسید.

 پسر را هم نسبت به خود صاف کند دیگر هیچ غمی به دلش نمیماند. اگر میتوانست قلب این

مطب پزشک مورد نظر فاصله چندانی با خانه آنها نداشت و پس از طی چند خیابان به آنجا رسیدند.دکتر یاوری 

ه و لمیدانست که اشتباه مسئول آزمایشگاه چه بالیی به سر آن خانواده آورده.در موقع گشودن پرونده بیماری جمی

نشان دادن آن به همسر اودستانش از شدت شرمساری میلرزید.برمک که ابتدا بی اعتنا و به اجبار آمده بود اکنون با 

دقت و کنجکاوی به هر نقطه ابهامی که میرسید تا جواب نمیگرفت دست برنمیداشت.دکتر به خطای خود اعتراف 

 کرد و آماده مجازات شد.

ی او تعیین کند.خطای غیرقابل بخشش وی ناشی از خامی و ناپختگی پزشکی بود که برمک نمیتوانست مجازاتی برا

هنوز در طبابت تجربه الزم را کسب نکرده و فقط از تئوری های آموخته پیروی میکند و همان یکبار آزمایش را برای 

 تشخیص کافی میداند و نیازی به تکرارش نمیبیند.

رزوهایش را با خود میبرد مهار کند و نه طوفانی را که خاک حسرتها را به نه میتوانست بادی را که زوزه کشان آ

 چشمش میپاشید.

 لبخند پیروزی برای نشستن به روی لبان عبدالعلی در تردید بود و نمیدانست که به هدف خود رسیده یا نه؟

گلوی دکتر یاوری را برمک نمیتوانست آنچه را که در دلش میگذشت فریاد بزند.با وجودی که میل به فشردن 

داشت و میل به دشنام دادن و بد و بیراه گفتن به آن مرد را دستها را در دو طرف بدن آویزان ساخت و برای 

جلوگیری از طغیان خشم حتی دهان نگشود تا کلمه خداحافظ را بر زبان بیاورد و از مطب بیرون رفت.عبدالعلی 

 و خلوت با اندیشه هایش به تفکر بنشیند. بدنباش نرفت و به او فرصت داد تا در تنهایی

 برمک از جلوی درشکه ای که منتظر بازگشت آنها بود گذشت سورچی صدایش زد :کجا میروید آقا من اینجا هستم.

 سر به عقب برگرداند و گفت:من پیاده میروم شما صبر کنید تا بقیه اقایان برسند.

و چه میخواست؟گیرم که جمیله برمیگشت و با او زندگی میکرد نه هدف از برنامه آن روز چه بود؟عبدالعلی از ا

 میتوانست احساس برمک را تغییر بدهد و نه حرارت عشق خود را در سردی و برودت وجود او گرم نگهدارد.
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دو خیابان را پیاده پیمود.به خیابان سوم که رسید صدای حرکت اسبهای درشکه را در پشت سر شنید و متعاقب آن 

 عبدالعلی را که میگفت:پیاده شدم تا با هم قدم بزنیم.ببخشید که مزاحم شدم و روزتان را خراب کردم. صدای

 نه چه اشکالی دارد.روز شما هم خراب شد.-

اختیار دارید قصد فضولی را نداشتم.فقط فکر کردم شاید الزم باشد همه نقاط تاریک این قضیه روشن شود و نقطه -

 ابهامی باقی نماند.

از شما ممنون حاال الاقل میدانم اشک سیدجمال اشک تمساح نبود و او واقعا گمان میکرد دخترش مردنی است اما -

 این مشکل مرا حل نمیکند.

 کدام مشکل؟-

 مشکل زندگی با زنی که دوست ندارم.-

گر تو تحمیل نکرد حتی الحن عبدالعلی خودمانی شد:در این مورد خودت باید تصمیم بگیری جمیله این ازدواج را به 

میفهمید جریان چیست با همه عشقی که در دل داشت زنت نمیشد و حاال که پی به این واقعیت برده بعید میدانم 

 خودش هم بخواهد به زندگی با تو ادامه بدهد.

 چه بهتر این همان چیزی است که من میخواهم.-

حه دار شده در مورد احساس تو در تصورش همه پس برو به سراغش آن دختر دل شکسته است و غرورش جری-

 چیز میگنجید به غیر از ترحم.

 خودش این را به تو گفت؟-

الزم نیست حرفی بزند.تجسمش آسان است.خودت را به جای زنت بگذار و احساسش را درک کن.او عشق -

 میخواست نه ترحم وقتی دلت جای دیگری گرو بود نباید تن به خواسته پدرت میدادی.

به پایم افتاد التماسم کرد.آنقدر اشک ریخت که آقاجان هم با او هم عقیده شد و به من فشار آورد که اینکار را -

 بکنم.

 بنابراین در توطئه ای که بر ضد جمیله ترتیب داده شد تو نقش اول را داشتی.-

 با تعجب پرسید:منظورت از توطئه چیست؟

تری که هزار امید و آرزو در دل داشت.همانموقع باید به این فکر می افتادی این یک بازی بود بازی با احساس دخ-

که اگر نمیرد و زنده بماند تکلیف تو چیست.با اینکار فقط به مستانه خیانت نکردی بلکه به خودت و جمیله هم 

 خیانت کردی.

در فشار میدادم تا خفه شود اما دلم میخواست گلوی آن دکتر لعنتی را که مرا به این روز انداخت میگرفتم و انق-

 نمیدانم چرا در آن لحظه قدرت هیچ عکس العملی را نداشتم.

به جای تو آقاجانت این کار را کرد.چیزی نمانده بود خفه اش کند.شکایت سیدجمال از او و دستیارش به جایی -

ده بقیه مسائل درگیری های نخواهد رسید چون جمیله در سالمت کامل است و اشتباه آنها باعث وخامت حالش نش

 خانوادگی است و ربطی به آنها ندارد.

بهمین سادگی!یعنی فقط مرگ معیار همه چیز است و بازی با احساس آنهایی که در این میان زیاد دیده اند اهمیتی -

 ندارد؟

 این فقط برای ما اهمیت دارد نه آنها.-
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به برمک هم اشاره کرد که بایستد و سپس گفت:تو و مادرت  به نزدیک خانه سیدجمال رسیدند.عبدالعلی ایستاد و

 این دختر را بی گناه از خانه بیرون کردید فکر نمیکنی یک معذرت خواهی به او بدهکاری؟

برمک نظری به در و دیوار خانه ای افکند که هیچوقت با میل خود وارد آنجا نشده بود و چه در روز خواستگاری و 

میشه با زور و اجبار دیگری تن به آمدن داده بود.باید چکار میکرد به آنجا میرفت و از جمیله چه در روزهای دیگر ه

عذرگناهی را که مرتکب نشده میخواست؟چرا باید همیشه دیگران برایش تکیف معین کنن.نه اینبار دیگر میدانست 

صال این جوانی که هنوز وارد چه تصمیمی باید بگیرد.دلش نمیخواست هرگز دوباره قدم به این خانه بگذارد.ا

 فامیلشان نشده چه حقی داشت به او دستور بدهد.

سر را به عالمت منفی تکان داد و با لحنی که حاکی از تصمیم قاطع بود گفت:فعال حوصله رفتن به آنجا را ندارم.باشد 

 بعد.

 فصل چهل و سوم

واهد بیش از آن بر اصرار خود بیفزاید برمک را از عبدالعلی احساس کرد که دیگر حرفی برای گفتن ندارد و اگر بخ

 خود خواهد رنجاند در کنار او براه افتاد و گفت:هر طور میل خودت است.

بقیه راه را در سکوت پیمودند.فقط با اشاره سر به اشنایانی که از کنارشان میگذشتند سالم میدادند و 

ور دید که به عبدالعلی تعارف نکند که به دیدن خواهرش میگذشتند.برمک به سرکوچه منزلشان که رسید از ادب د

 بیاید سرکوچه ایستاد سکوت را شکست و گفت:بفرمایید برویم منزل.

 با وجود اینکه میل به رفتن داشت قبول نکرد و گفت:نه زحمت نمیدهم ممنون.

 چرا؟تعارف نکن.البد افسر منتظر است به دیدنش بیای.-

اسخی بدهد اقدس را دید که دارد به آن سو می آید خطاب به برمک که پشت به کوچه قبل از اینکه عبدالعلی پ

 داشت کرد و گفت:مثل اینکه خانم بزرگ دارند جایی میروند.

سربرگرداند به انتهای کوچه چشم دوخت.منتظر شد تا مادرش بطرف آنها بیاید و سپس پرسید:کجا داری میروی 

 خانباجی؟

 رد و پاسخ داد:میخوام برم دیدن عروسم.چادر را روی سر مرتب ک

 برمک گمان کرد که اشتباه شنیده و حیرت زده پرسید:دیدن عروست!برای چی؟

خودم از خونه بیرونش کردم چشمم کور خودم باید برم دنبالش از صادق شنیدم که اون حکیم چه حرفهایی -

 ه رسیده.زده.عوض اینکه زورتون به اون نامرد برسه به این دختر درموند

عبدالعلی نتوانست شادی را از شنیدن این جمله پنهان کند شاید اقدس موفق به انجام آن کاری میشد که او نتوانسته 

 بود انجام بدهد.

برمک نمیدانست چه عکس العملی باید نشان بدهد و با چه زبانی از مادرش بخواهد که از رفتن به آنجا صرف نظر 

د به آنجا میرفت.مگر نه اینکه با خواری دختر بی گناهی را از خانه خودشان بیرون رانده کند.از آن گذشته چرا نبای

 بودند.

جمیله هیچوقت به دل اقدس ننشسته بود بیاد نمی آورد تا به آن روز حتی یک بار هم کالم محبت آمیزی را از او 

یه بود و همیشه از اینکه آن دختر در خطاب به زنش شنیده باشد.همیشه کالمش زهر آلود و آمیخته با نیش و کنا

 جایی نشسته که متعلق به عروس رویاهایش مستانه بوده نفرینش میکرد.
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وقتی آن زن با آن همه سرسختی توانسته بود به این سادگی احساسش را بچالند تا از آن قطره ای محبت به جمیله به 

 روی قلبش بچکد چرا برمک نمیتوانست همان کار را بکند.

قدس به پسرش مجال تفکر بیشتر را نداد و گفت:دختر اون مسگر اگه یه ذره محبت به تو داشت صبر میکرد الاقل ا

یه چند ماهی از عروسی ات بگذرد و مهرت از دلش بیرون بره.بعد یه نفر دیگه رو پیدا کنه و زنش بشه.پس معلومه 

اون راضیه هم اگه معرفت سرش میشد دختر که فقط قصدش شوهر کردن بود واسش فرقی نداشت طرف کی باشه .

و عروسشو نمیفرستاد که آبروی ما رو پیش خواستگار خواهرت ببره و پشت سرمون داد سخن بده.آدما تو بشناس 

 برمک.

برایش عجیب بود که مادرش با چند جمله زن اسیدعباس اینطور دگرگون شده باشد.اقدس ساکت نشد و ادامه 

رو که بلند شد رفت پیش آفاق خانم و آبروی ما رو حفظ کرد و نذاشت اون دو بهم زنها به داد:خدا حفظ کنه صفورا 

 هدفشون برسن.مگه تو نمیخوای با من بیای بریم خونه مادرزنت؟

 برمک بدون لحظه ای مکث پاسخ داد:نه برای چه باید به آنجا بروم.من دیگر کاری با آنها ندارم.

ا توپ پر بر سرش فریاد کشید:یعنی چی که کاری با اونا ندارم؟!اگه تو زن نگهدار از شنیدن این جمله برآشفت و ب

نبودی پس چرا زن گرفتی؟عوض اینکه دهن این حرف مفت زنها رو ببندی میخوای دهنشونو باز کنی که هی پشت 

به ما مژده سرمون داد سخن بدن دختر بیچاره با چه شوق و ذوقی همینکه حالش خوب شد خودشو رسوند خونه که 

بده دیگه تب نداره اونوقت یهو همه ی ما مث دیوونه ها پریدیم بهش که چرا نمیمیره و زنده میمونه و اون از همه جا 

بی خبر ماتش برده بود که جریان چیه و من نادون دستشو گرفتم و انداختمتش بیرون.خدا میدونه االن اونا چه حالی 

یم که دخترشون عمر دوباره یافته تف و لعنتشون کردیم که چرا زودتر هستن.عوض اینکه تو شادی شون شریک بش

از دنیا نمیره .فکر میکنی خدا از ما میگذره که آرزوی مرگشو داشتیم.نه عبدالعلی خان شما بگین این کار ما درست 

 بود یا نه؟

 که از همه جا بی خبر بودید چهعبدالعلی موقع را مناسب دید و پاسخ داد:البته حق با شماست خانباجی ولی آن موقع 

 میدانستید جریان چیست.

حاال که از همه چی خبر داریم یعنی بازم حق داریم تف و لعنتش کنیم و به سراغش نریم؟حاال که میخوام دختر -

خودمو شوهر بدم اول باید راه و رسم عروس داری رو یاد بگیرم بعد از مادر شما توقع داشته باشم هوای عروسشو 

 ته باشه غیر از اینه؟داش

هیچکدام جوابش را ندادند.عبدالعلی منتظر بود برمک به خود آید و در جواب پیش قدم شود اما او هنوز حرفی برای 

 گفتن تایید گفته مادر نداشت.

اقدس دوباره ادامه داد:از کوری چشم راضیه و دخترهاش میرم دست عروسمو میگیمر می آرم خونه و جلوی پنجره 

ه کوچه دست دور گردنش می اندازم تا چشم اون حسودهایی که منتظر هستن طالقش بدیم بترکه و دیگه رو ب

 جرات نکنن راه بیفتن برن حموم خواستگار دخترمو از ما رو گردون کنن.

عبدالعلی منتظر بود تا باالخره جوشش احساسات آن زن پاک دل که قلب و زبانش یکی بود و نمیتوانست برخالف 

 طف و احساساتش سخن بگوید کار خود را بکند و پسرش را به جوش بیاورد.عوا
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باالخره برمک برای آرام ساختن مادرش لب به سخن گشود و گفت:خانباجی جون آخر چه لزومی دارد که اینجا توی 

ت که درست نیسکوچه این حرفها را بزنی.قبل از آمدن شما به عبدالعلی خان تعارف کردم که به منزل ما بیایند.این 

 او را سرپا نگهداریم.

عبدالعلی به اعتراض گفت:عیبی نداره من راحت هستم.اگر قرار باشد به منزل آسیدجمال بروید من و افسر هم می 

 آییم.

سخنان عبدالعلی به دل اقدس نشست و از اینکه همدردی یافته لب به خنده گشود و گفت:خدا عمرت بده پسرم برو 

 م.برش دار بیا بری

 برمک دست از سماجت برنداشت و گفت:روی من حساب نکنید.

اینبار عبدالعلی تصمیم گرفت حرف آخر را بزند:یعنی چه!اصل کار تو هستی وگرنه ما نه سر پیازیم نه ته پیاز بیا 

ریک شبرویم برمک جان باالخره تو با این دختر سر سفره عقد نشستی و با او پیمان بستی که در غم و شادی هایش 

باشی حاال به هر دلیلی بوده فرق نمیکنه.یک کالم بگو نافرمانی کرده؟ زن ناسازگاری بوده؟ به مرد دیگری نظر 

داشته و یا خیانتی از او دیده ای؟اگر به یکی زا این سوالها جواب بدهی دیگر حرفی ندارم اما اگر جوابی برایم نداشته 

 میکشد ترکش کنی. باشی قبول نمیکنم فقط برای خاطر اینکه نفس

باران مالمتی که بر سرش میبارید پای اراده اش را سست کرد.شاید حق با آنها بود و نمیبایستی گناه سیدجمال را 

پای دخترش بنویسد.تقصیر جمیله نبود که او نمیتوانست شکست گذشته را به دست فراموشی بسپارد و زنی که به 

 ته باشد.غلط به جای دختر محبوبش نشسته دوست داش

چاره ای به غیر از تسلیم نیافت و گفت:خیلی خب خانباجی من هم همراهت می آیم میخواهی عروست را به خانه 

 برگردان اما از من توقع نداشته باش که بیایم نازش را بکشم.

 یاقدس که داشت به هدف نزدیک میشد سماجت کرد و گفت:پس می آیی چکار کنی!اگه قرار باشه چشماتو ببند

که نگاهش نکنی و دهنتو بدوزی که مبادا یه کالم محبت آمیز به زبونت بیاد الزم نکرده بیای.باید مروارید مهربونی 

 رو تو چشمات بنشونی و بهش بال بدی که تا دهن باز کردی بیاد رو زبونت بنشینه.فهمیدی چی میگم؟

له را بگیرد دل این زن را شکسته بود و اکنون میدانست که مادرش دست بردار نخواهد بود.روزی که ناچار شد جمی

 اگر جمیله را ترک میکرد باز هم او دل شکسته میشد.

 صدایش آنقدر آهسته بود که اقدس و عبدالعلی به زحمت شنیدند که میگفت:خیلی خب خانباجی هر چه شما بگویید.

عبدالعلی گفت:من و برمک یوایش یواش راه اقدس نفس را آزاد کرد تا براحتی از سینه اش بیرون بیاید و خطاب به 

 می افتیم میریم اگه دلتون خواست شما و افسر هم بیاین.

 فصل چهل و چهارم

جمیله پشت پنجره زندگی خود میله های آهنی کشیده بود تا از آن قفسی بسازد برای مهار کردن احساسش بال و 

ی که داشت بال پرواز به سوی النه عشق را نداشته پر مرغ آرزوهایش را شکسته بود تا با همه ی شوق پرواز

باشد.بعد از آن روز که از منزل برمک رانده شد و پی به راز نهان برد تنها وسیله ارتباط او با خارج از خانه پدرش 

 بود.

ری ونه از ماجرای گفتگوی مادرش با آفاق خانم چیزی میدانست و نه از جریان رفتن برمک و صادق به مطب دکتر یا

چون روزهای گذشته در پشت پنجره انتظار غروب خورشید را میکشید تا خبر از غروبی دیگر از غروبهای زندگی را 
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بدهد.معلوم نبود چه موقع در زدند زدند که سیدجمال برای گشودن آن رفت.صفورا که در چهار فصل سال اوقات 

 وی زمین نهاد و از پشت پنجره چشم به حیاط دوخت.فراغت خود را با قالب دوزی میگذراند با شتاب قالب را به ر

 معلوم نبود آن کسی که در میزد مشت امید را به در میکوبید یا مشت ناامیدی را.

 صفورا در نگاه اقدس مهربانی دید و بی اختیار گفت:به گمونم شوهرت با مادرش اومده دنبالت.

 ی نشان نداد و بی تفاوت باقی ماند.برخالف تصور او جمیله از شنیدن این جمله عکس العمل

 صفورا چشم به او که بی حرکت نشسته بود دوخت و پرسید:مگه نمیخوای دستی به سر و صورتت بکشی؟

 آه کالمش را پر سوز ساخت:فرقی به حالم نمیکند.

 ومدن.اینطوری که نمیشه.الاقل بلند شو اون چادر وال رو سرت کن چون افسر و عبدالعلی هم با اونا ا-

 چه خبر شده؟آنها دیگر چرا؟! نکند باز هم آمدند که معرکه بگیرند و آزارم بدهند.-

 تصور صفورا این بود که آنها به این قصد آمده اند تا از او بخاطر اینکه نگذاشت عروسی شان بهم بخورد تشکر کنند.

 گفت:خوش اومدین چه عجب از این طرفها.چادر به سر انداخت و به استقبالشان رفت و در داالن به آنها رسید و 

وارد اتاق که شدند جمیله ناچار شد به احترام مادرشوهر نامهربانش از جا برخیزد و سالم کند.در مقابل دیدگان 

 حیرت زده اش اقدس آغوش گشود تا به محض رسیدن به او عروس خود را به سینه بفشارد.

ر در مقابل نامزد افسر دانشست.صدایش برخالف همیشه مهربان و جمیله این حرکت آن زن را ظاهرسازی و تظاه

نوازشگر بود:من و برمک اومدیم دنبالت که تو رو به خونه برگردونیم.دیگه ناز واسه مادر و پدرت بسه حاال دیگه 

 باید واسه من و شوهرت ناز کنی.

خت تا شاید در آن اثری از تمسخر و لحن کالمش باعث حیرت جمیله شد و با دقت بیشتری به نظاره لبخندش پردا

 استهزا بیابد.قبل از اینکه به نتیجه ای که میخواست برسد افسر به دور گردنش آویخت و با محبت حالش را پرسید.

باالخره نگاهش در نگاه برمک نشست که زیر لب سالم کرد.منتظر شد تا شاید او هم کالم محبت آمیزی بر زبان 

عت از کنارش گذشت و به تعارف صفورا به پشتی تکیه داد و نشست.اقدس دست جمیله را بیاورد اما برمک به سر

 کشید و او را مابین خود و برمک نشاند.افسر و عبدالعلی روبروی آنها قرار گرفتند.

صفورا نه چایی اش حاضر بود و نه شربت آماده داشت.با شتاب به آشپزخانه رفت تا سماور را آتش کند و برای 

 ایی از آنها آماده شود.پذیر

در حال ریختن شربت در گیالسها زیر لب صلوات میفرستاد و دعا میکرد که گره از مشکل دخترش باز شود و آن 

 روز به خیر بگذرد.

 اطمینان داشت که رفتن او به حمام و مالقات با آفاق در آمدن آنها به آنجا بی تاثیر نبوده.

این تصور را داشت که جمیله دختر موذی و حیله گری است که معلوم نیست با چه روزهای اول ازدواج آن دو اقدس 

زبانی موفق شده برمک را بفریبد.و او را وادار به ازدواج با خود کند ولی اکنون دیگر میدانست که آن دختر از هر 

 به طریقی در شکستن دلش نقش داشته است. ##طرف مورد ظلم واقع شده و هر 

هربانی به روی دست وی نهاد و گفت:حرفهایی رو که اون روز بهت زدم فراموش کن.من زود جوش دستش را با م

می آرم و زود آروم میشم.مخصوصا وقتی که بفهمم اشتباه از من بوده.آخه من از کجا میدونستم جریان چیه همه چیز 

 من یه پسر که بیشتر ندارم و اینقدر پیچیده و سردرگم بود که نمیشد فهمید کی راست میگه و کی دروغ وگرنه

 حاضرم جونمو فدای خودش و زنش کنم.
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جمیله نمیتوانست فراموش کند که بارها آن زن او را دختر سیاه سوخته اهوازی و ذغال اخته نامیده و با حسرت به 

 مقایسه وی با دختر لب قلوه ای همسایه پرداخته.

شاند و گفت:البته شرطش این بود که عروستان دختر لب قلوه ای یادآوری آن خاطره ها لبخند تلخی به روی لبانش ن

 همسایه روبرویی باشد نه دختر ذغال اخته اهوازی.

من آدمی نیستم که به اشتباهم اقرار نکنم.اگه اون حرفها رو میزدم واسه این بود که گمون میکردم تو برمک رو از -

دنبالت بیاد حاال که فهمیدم اصال تو این ماجرا نقشی نداشتی و  راه به در کردی و باعث شدی دل از مستانه برداره و

 دیگرون واست تصمیم گرفتند ازت عذر میخوام بلند شو تا ما شربت میخوریم آماده شو بریم خونه.

جمیله در خود میلی به بازگشت احساس نکرد و گفت:مرا ببخشید خانباجی ولی دیگر هیچ انگیزه ای وادارم نمیکند 

ن خانه برگردم نه عشق نه امید و نه شور و اشتیاق دختری که به آن خانه آمده بود یک نعش نبود و احساس که به آ

داشت و نه قرار بود خودش بمیرد و نه احساسش شما منتظر مرگم بودید و از نمردنم بر اشفتید.آنچه مرا به آن خانه 

 در بوته آزمایش گداخته شوم.آورد امید بود و آنچه که برگرداند ناامیدی دیگر نمیخواهم 

عبدالعلی کوشید تا به او یادآوری کند که اوضاع فرق کرده و گفت:گذشته ها گذشته مرگ شما باعث خوشحالی 

ی احساس واقع ##هیچکس نمیشد.این فقط تصور آن پزشک بی تجربه بود.حاال که معلوم شده جریان چیست هر 

 ا دارد.خودش را نشان میدهد و آرزوی سالمتی تان ر

 نگاهش به برمک بود و خطابش به عبدالعلی:حتی برمک؟

نگاه عبدالعلی هم متوجه برمک شد که نمیدانست چه جوابی باید بدهد هیچوقت در زندگی آرزوی مرگ کسی را 

سال بیشتر نداشت وقتی یکی از کبوترانش مرد سه روز اشتهایش را از دست داد از رفتن  54نکرده بود.موقعی که 

مدرسه خودداری کرد و شب و روز کارش گریه و زاری بود.پس چطور امکان داشت از مردن یک انسان شاد به 

شود.دانه های اشک در دیدگان جمیله به روی هم می افتادند چشمهایش را بی حرکت نگهداشته بود تا مانع غلتیدن 

ست که از ابتدا قرار بر این بود جمیله آن به روی گونه هایش شود.نگاه حاضرین را انتظار تار کرده بود درست ا

بمیرد و برمک آزاد شود تا با دختر مورد عالقه اش عروسی کند اما این قصه ساخته و پرداخته تصورات مردی بود 

 که به غلط میپنداشت دخترش مردنی است.

زدیک ساخت و شیرینی در آن ماجرا داس مرگ فقط امید و ارزوهای برمک را درو کرده بود.لیوان شربت را به لب ن

آن را توام با تلخ کامی های سرنوشتش چشید و گفت:یادم نمی اید هیچوقت آرزوی مرگ کسی را کرده 

باشم.همیشه فکر میکردم با عشق و امید دست در دست دختری که دوست دارم خواهم گذاشت و هرگز این تصور 

هایم را ببندم و بی آنکه دل از او بردارم با دختر را نداشتم که ممکن است یک روز ناچار شوم در نهایت عشق چشم

دیگری عروسی کنم که پدرش مدعی بود عاشق من است و چون میدانست به زودی خواهد مرد نمیخواست ناکام از 

دنیا برود.من به سادگی حاضر نشدم زیربار خواسته پدرم بروم و در واقع همدستی آقاجانم با او باالخره مرا وادار به 

 کرد و بعد از آن در عین ناباوری شاهد عروسی مستانه شدم و شاهد برباد رفتن ارزوهایم. تسلیم

جمیله طاقت نیاورد و گفت:نباید اینکار را میکردی برمک.چطور حاضر شدی بین دو احساس ترحم و عشق ترم را 

چاقوی کندی بود که به  انتخاب کنی چون این احساس تو نسبت به من از همان روزهای اول زندگی مشترکمان چون

قصد به دو نیم کردن قلبم به روی آن کشیده میشد و با شکنجه میبرید.زندگی ما با هم فقط فاصله بود و مرض من 

بی محبتی ات را روزبروز بیشتر نشان میداد.تو مرا قاتل عشقت میدانستی و مجازاتم را به دست سرنوشت سپرده 
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زده اما حاال که این تصورت اشتباه از اب در آمد مجازتم را خودت تعیین بودی که به گمانت مرگ را برایم رقم 

 کن.زود باش برمک من آماده ام.

صفورا چادر را به سر کشید تا اشکی را که در نامرادی دخترش میریخت از دید مهمانانش پنهان کند.افسر بغض 

 ه از اشک چشم تر بود.کرده بود و به زحمت به خود فشار می آورد که نگرید.گونه های جمیل

اقدس سر جمیله را به روی شانه خود تکیه داد و نگاه غضب آلودش را متوجه پسرش ساخت.برمک سربلند کرد و 

گفت:تو گناهی نداشتی که مجازات بشوی ما هر دو قربانی یک اشتباهیم و هر دو به یک اندازه صدمه دیده ایم.من 

انم بگویم اگر به خانه برگردی خوشبختت میکنم و نه میتوانم تو را به عشق و نمیتوانم هیچ وعده ای بتو بدهم.نه میتو

محبتم امیدوار کنم.باید هر دو با هم تالش کنیم تا به تفاهم برسیم و شاید هم به تدریج به عشق و خوشبختی.موافقی 

 یا نه؟

آهنی کشیده بگشاید و مرغ بال جمیله نمیدانست چطور خواهد توانست پنجره احساسش را که به دور آن میله های 

 و پر شکسته آرزوهایش را وادار به پرواز به سوی النه عشق سازد.

نگاهش نکرد تا مبادا سردی نگاه او کلمه آری را که داشت از دهانش بیرون می آمد تبدیل به نه کند و جواب 

 دیگر تالش کنم.داد:دلیلی ندارد اگر در اولین امتحان زندگی شکست خوردم حاضر نشوم یکبار 

 اقدس خم شد و گونه مرطوب عروسش را بوسید و گفت:تا منو داری هیچ غمی نداشته باش خودم هواتو دارم.

 صفورا اشکهایش را پاک کرد و چادر را از روی صورتش کنار زد تا لبخند شادی راحت تر به روی لبانش بنشیند.

به خانه شوهرش بفرستد.دیگر نه از دسیسه های اقدس اینبار دیگر بی هیچ دغدغه ای میتوانست دخترش را 

 میترسید و نه از بی محبتی برمک.

 فصل چهل و پنجم

راضیه که دوری از مستانه بی حوصله اش ساخته بود با فشار و اصرار میخواست حسینقلی خان را وادار به فروش خانه 

 و رفتن از آن محله سازد.

قه باال می ایستاد و شاهد بازگشت جمیله به خانه میشد که با حال زار به شانه تهمینه هر غروب پشت پنجره اتاق طب

پدر تکیه داشت.و قبل از خبرچینی منظر هر چه سعی میکرد نمیتوانست مفهومی برای این بازگشت شبانه و گریز 

 صبحگاهی بیابد.

ه حوصله جبهه گیری در مقابل روزهای زندگی مستانه یکنواخت و بدون هیچ هیجانی در قلعه حسنخان میگذشت.ن

 خانواده همسر را داشت و نه تحمل فشار دلتنگی به روی سینه را.

قلبش را به فریاد می آورد اما زبان دلش برای اثبات این مسئله که دلتنگی اش از دوری خانواده است یا از فراق 

 برمک قاصر بود.

افزوده شد.چندین بار رسول با اصرار کوشید تا همسرش را رنگ پاییز که رنگ درختان را زرد کرد رنج و اندوه او 

راضی به رفتن به تهران کند اما هر بار مستانه به بهانه ای شانه خالی میکرد.به خصوص که بارداری ناخواسته و بی 

 موقع علتی شد برای این گریز.

 عزت خانم خبر سالمتی خانواده را برای او اورد و خبر بارداری وی را برای

 آنها برد.
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به محض شنیدن این خبر راضیه اشک به چشم آورد و خطاب به حسینقلی خان گفت:من میخوام نوه ام تو خونه 

خودم رو خشت بیفته نه تو یه ده دور افتاده و به دور از پدر و مادرش.تو که میدونی نه مستانه حاضر میشه بیاد اینجا 

که دوست داری این خونه لعنتی رو بفروش و منو به جایی ببر که  ## نه من میتونم برم اونجا بمونم.قسم به جون هر

زیاد از دخترم دور نباشه و بتونم هر وقت دلم واسش تنگ شد به دیدنش برم و هر وقت اون دلش هوای منو کرد به 

 دیدنمون بیاد.

انش فروخت و برای خرید داود که از دردل مادر خود خبر داشت ساختمان قدیمی آنها در زرگنده به یکی از آشنای

خانه بزرگتری در خیابان عالءالدوله )فردوسی( که بعد از پر کردن خندقها و دیوار کشی از متروک ترین خیابانهای 

تهران به شمار میرفت اما پس از برپایی ساختمان سفارت انگلیس در آنجا مردم را بطرف خود کشانده بود پس انداز 

 خود را در اختیار پدر نهاد.

شبی که برخالف توطئه تهمینه برای بهم زدن عروسی خواهر برمک جشن ازدواج افسر بود خانواده حسینقلی خان به 

 جمع آوری اثاثیه برای اسباب کشی به خانه جدید پرداختند.

 سرقفلی دکان مسگری که محل امرار معاش پدر و پسر بود نیز به فروش رفت و به ناچار آنها نیز به همان خیابان

 منتقل شد به این ترتیب داود و مهرانگیز هم با بقیه اعضا خانواده هم خانه شدند.

 راضیه سر از پا نمیشناخت و منتظر فرصت مناسبی بود تا این مژده را به مستانه بدهد.

 هدیگر ناچار نبود از دوری دخترش اشک به چشم بیاورد و حسرت دیدنش را داشته باشد.نه راه زیاد دور بود و ن

مانعی برای دیدار وجود داشت.خستگی اسباب کشی که از تنش بیرون رفت نفسی به راحتی کشید و بهمراه 

 حسینقلی خان عازم قلعه حسنخان شد.

مستانه که دوران سخت بارداری را میگذراند الغر و رنگ پریده بنظر میرسید.به دیدن پدر و مادر دردهای انباشته 

 به فریاد در آمدند و به شکایت پرداختند.شده در دلش سر باز کردند و 

 باغ در دومین ماه پاییز دیگر صفایی نداشت و پناه آنها برای مصون ماندن از باد و باران همان دو اتاق کوچک بود.

 همستانه که بدنبال بهانه ای برای فرار میگشت با زبان بی زبانی از مادرش خواست که بهانه ای بتراشد و او را با خود ب

 تهران ببرد.

عزیز که میانه خوبی با عروس خود نداشت و بی تابی هایش را بهانه بی خودی و ناز و ادا میدانست به طعنه گفت:تا 

 قبل از اومدن شما دلتنگی نمیکرد.حال که شما رو دیده دلش از همه ما گرفته.

جای اون بود اینجا دلش  راضیه تصمیم گرفت آن زن زبان دراز را سرجای خودش بنشاند و گفت:هر کی

 میگرفت.اگه شما بعد از سالها عادت کردین که تو ده زندگی کنین دلیلی نداره که دختر منم بتونه.

 مگه از اول نمیدونست خونه شوهرش کجاس.میتونست قبول نکنه و بگه حاضر نیستم از شهر بیرون برم.-

بگیرد دخالت کرد و با لحن مسالمت آمیزی گفت:تغییر  حسینقلی خان از ترس اینکه کار بگو مگوی آن دو زن باال

محل زندگی که اشکال نداره هر وقت از اینجا خسته شدین بلند بیاین شهر.همانطور که من و داود هم خونه مونو 

 عوض کردیم و هم محل کسبمونو غیر از اینه عزیزخانم؟

 میگذره واسه چی باید پاشیم بیایم شهر. عزیز کوتاه نیامد و پاسخ داد:وقتی روزگارمون تو ده به راحتی
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راضیه با خود اندیشید حاال که اون زن قصد لجبازی با مستانه رو داره منم میدونم چطور اونو سرجاش 

بنشونم.صدایش طعنه آمیز و پر از تمسخر بود:خب شما و رخساره جون همینجا بمونین ولی چه اجباریه که رسول و 

 مستانه هم بمونن.

به دامادش کرد و ادامه داد:با اجازه شما من دخترمو یه مدت میبرم پیش خودم و هر وقت که جون گرفت سپس رو 

و دلش خواست برمیگرده.اونجا من و تهمینه مواظبش هستیم تا بارشو به سالمتی به زمین بذاره.تو هم هر وقت دلت 

 واسش تنگ شد میتونی بیای تهرون.

در آنجا دلخوش نیست براحتی پذیرفت.اکنون دیگر تابستان نبود که مهمانان  رسول که میدانست مستانه از بودن

بتوانند در حیاط بخوابند و در دو اتاق کوچک آن ساختمان هم جای مناسبی برای خوابیدن آن دو نفر پیدا 

 نمیشد.ناهار را که خوردند راضیه عزم رفتن کرد و به مستانه گفت:بلند شو حاضر شو بریم.

 عتراض گفت:حاال نه خانم جان امشب را بمانید.فردا صبح من هم با شما می آیم.رسول به ا

نه نمیشه بچه ها رو به عروسم و تهمینه سپردم.میدونم که االن امون اون دو تا رو بریدند و از در و دیوار خونه باال -

 رفتند هر چه زودتر برگردیم بهتر است.

هتره زودتر راه بیفتیم که به شب نخوریم اگه مایلی شما هم آماده شو با ما بیا حسینقلی خان در تایید گفته او افزود:ب

 که الاقل راه خونه ما رو یاد گرفته باشی.

رسول پذیرفت و ساعتی بعد عازم تهران شدند.به خانه که رسیدند مهرانگیز مژده داد که فتح اهلل خان همسایه 

 تگار تهمینه شده.روبرویی شان که خانه شخصی و درشکه دارد خواس

مستانه که مشغول بوسه زدن بر گونه مرضیه بود سربلند کرد و با تعجب گفت:مگر چند سال دارد که هم صاحب 

 درشکه است و هم خانه؟

 فکر میکنم سی سال را داشته باشد.-

 سال از تهمینه بزرگتر است.چه غلطها تهمینه کجا اون کجا. 51سی سال!یعنی تقریبا -

که آخرین ماههای بارداری را میگذراند پاهای ورم کرده اش را به روی فرش دراز کرد و چون همیشه لب  مهرانگیر

 را به خنده آراست و گفت:این نظر توست باید ببینیم خود تهمینه چه میگوید.

 مستانه رو به خواهرش کرد و پرسید:نکند منظور مهرانگیز این است که تو موافقی!

ی چهره مستانه نشست و اثری از شادابی و زیبایی سابق را در او ندید.گونه های برجسته اش نگاه تهمینه به رو

فرورفته بود و کبودی زیر چشم گیرایی دیدگانش را تحت الشعاع قرار میداد.تنها اثر باقیمانده از آن زیبایی لبان 

 قلوه ای اش بود.

 )طفلکی مستانه چه به روز خودش آورده(

دل تکرار کرد و بعد صدایش را بلند کرد و گفت:اگر آقاجان و خانم جان قبول کنند.منهم حرفی  این جمله را در

 ندارم.

مردها از اتاق بیرون رفتند و در حال قدم زدن در حیاط به گفتگو پرداختند.راضیه به آشپزخانه رفت تا فکری به حال 

 شام شب کند.

قصد شوخی با او را دارد.در موقع بیان این جمله صدایش مستانه حیرت زده بود و گمان میکرد که خواهرش 

 میلرزید:جدی نمیگویی! باور نمیکنم.
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چرا باور کن.من دختری نیستم که بدنبال عشق و هوس بروم.از تو چه پنهان تجمل را خیلی دوست دارم.هفته -

آرزو کردم که ما هم یک  گذشته که با آقاجان و خانم جان سوار درشکه فتح اهلل خان شدیم خیلی لذت بردم و

 درشکه داشته باشیم.

 و حاال داری به آرزویت میرسی!-

من هیچوقت در زندگی دست به قماری نمیزنم که بدانم برد ندارد.اما تو با وجود اینکه میدانستی بازنده ای دست -

ارد که دست آن مرد را پس به آن قمار زدی.در مورد این انتخاب من بیشتر امید به برد دارم تا باخت پس دلیلی ند

 بزنم راست بگو از زندگی در آن ده کوره خسته نشدی؟

 چرا از تو چه پنهان دیگر دلم نمیخواهد به آنجا برگردم.-

 خوب این خودش یک دلیل باخت است.-

 تمستانه برای عوض کردن موضوع صحبت نظری به اطراف افکند و گفت:اینجا از خانه قبلی مان خیلی بزرگتر اس

 دو اتاق آن طرف حیاط هم به همین بزرگی است؟

 دقیقا بهمین اندازه است و در آنجا مهرانگیز و داود زندگی میکنند.-

 خوش بحالتان که همه با هم هستید.-

 منکه بروم وضعشان بهتر میشود.-

 کاش میتوانستم رسول را هم وادار کنم که به تهران بیایم.-

باغداری چه کار دیگری بلد است.اگر آن باغ مال خودش بود الاقل با فروش آن  باید دید شوهرت به غیر از-

میتوانست سرمایه ای دست و پا کند.ولی حاال که دستش خالی است اینجا بیاید بیکار میماند سعی کن یک مدتی به 

 بهانه زایمان مهرانگیز و عروسی من اینجا بمانی.

ت و در عالم رویا سیر میکند.آخر چطور امکان داشت فقط با چند بنظرش رسید که خواهرش خیلی خوش خیال اس

 بار دیدن برای یک عمر زندگی تصمیم گرفت.اگر او خود این کار را کرده بود دلیلش لجبازی با برمک بود.

 با تعجب پرسید:عروسی تو! هنوز که معلوم نیست آقاجان قبول کند.

ش که فتح اهلل خان او را به خانه اش دعوت کرده بود وقتی که مطمئنم که قبول میکند چون همین چند روز پی-

برگشت یک بند از خانه و زندگی و فرشهای گران قیمتش تعریف میکرد.خب کور از خدا چه میخواهد دو چشم بینا 

 مگر نه مهرانگیز؟

به  ل نباشد چون خودشمهر انگیز که تا آن لحظه ساکت بود حرفش را تایید کرد و پاسخ داد:به گمانم آقاجان بی می

 داود گفته بود خدا قسمت کند یه هم چین شوهری برای دخترم.

 که اینطور!پس کار تمام است.اگر رسول قبول نکند که من بمانم چی؟-

بنظر تهمینه رسید که مستانه در مقابل همسرش ضعیف و زبون است و قدرت تصمیم گیری ندارد.برای اینکه او را 

 گفت:مجبور است قبول کند.بی خود اختیارت را به دست آن مرد نسپار. تشویق به سرکشی کنه

 رسول که به درون آمد از دیدن زنش که خنده بر لب داشت شاد شد و گفت:خوشحالم که اینجا شادی و میخندی.

مهرانگیز از فرصت استفاده کرد و گفت:این دختر دلش در غربت میگیرد و دوست دارد نزدیک خانواده اش 

 د.اگر آن باغ را میفروختید و به تهران می آمدید خیلی خوب میشد.باش
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رسول سر به زیر انداخت تا مجبور نشود به کسی نگاه کند.قبل از بیان مطلب از پاسخ خود شرمنده بود:من خودم 

درسه زندگی در پایتخت را دوست دارم.چند سال پیش برای فرار از ده به تهران آمدم و در منزل خاله عزت به م

رفتم ولی بعد از فوت پدر نتوانستم مادر و خواهرم را بی سرپرست بگذارم.عیبش این است که آن باغ اجاره ای 

است و مال من نیست که بتوانم آن را بفروشم.اگر به تهران بیایم سرمایه ای ندارم که با آن کسب و کاری دست و پا 

 کنم.

ل مالک آن باغ نیست دلگیر شد و گفت:فکر میکردم آن باغ مال حسینقلی خان که از دانستن این مسئله که رسو

خودتان است.خیلی عجیب است!پس چرا نه شما و نه عزیزخانم و نه عباسعلی خان چیزی در این مورد به ما نگفته 

 بودید؟!

 انستن کرد ومستانه که تا آن روز به روی همسرش نیاورده بود که از اجاره ای بودن آن ملک خبر دارد تظاهر به ند

 گفت:منهم نمیدانستم آقاجان.خیلی عجیب است!پس چرا به من چیزی نگفته بودی رسول؟

چون میدانستم از شنیدن آن ناراحت میشوی تا حاال که زندگی مان از عایدات اجاره آن گذشته و نگرانی موردی -

 ندارد.

از فروش آن میتوانستی سرمایه ای دست و پا  من دلم نمیخواهد همیشه در آنجا بمانیم اگر مال خودت بود الاقل-

 کنی.

 اگر کمی پس انداز کنیم کم کم سرمایه هم جور میشه.-

راضیه هنوز نمیتوانست آنچه را که میشنید باور کند.بنظرش رسید که در هم دستی برای فریب آنها مهرانگیز هم 

و که گمون میکردم دومادم مالک اون باغه هیچ نقشی داشته در حال سخن گفتن سر تکان داد و به طعنه گفت:منو بگ

چیز بدتر از این نیس که بین زن و شوهر سر و رازی پنهون از هم باشه.خب اگه راستشو میگفتی چی میشد؟راست 

 بگو مهرانگیز یعنی عزت خانم و شوهرش به تو و داود هم چیزی نگفته بودند؟

ده به لب نداشت.با چهره گرفته رنجیدگی را در صدایش نمایان این اولین بار بود که مهرانگیز موقع سخن گفتن خن

ساخت و پاسخ داد:چه حرفها میزنید خانم جان مگر ممکن است من بدانم و چیزی نگویم.خدا میداند تازه همین االن 

 شنیدم که آن باغ اجاره ای است.منهم تعجب میکنم که چطور عزت خانم و عباسعلی خان چیزی به ما نگفته اند!

رسول برای تبرئه خاله اش گفت:البد فکر میکردند من خودم گفته ام.ماه گذشت مالک اصلی مرد و حاال معلوم 

 نیست تکلیف ما با ورثه اش چه خواهد شد.

حاال مستانه میفهمید که چطور باالخره رسول ناچار به اقرار شده و در اولین ساعت ورودش به تهران با شتاب و عجله 

 برداشته است.از راز نهفته 

مستانه نمیتوانست نقش خود را در این قضیه فراموش کند و همدستی اش را در فریب خود و پنهان ساختن آگاهی 

 اش به این واقعیت در دومین روز اقامتش در قلعه حسنخان.

ه ما زی بافکارش را با صدای بلند بر زبان نیاورد و فقط گفت:پس اگر اربابش نمیمرد باز هم خیال نداشتی چی

بگویی.من از قلعه حسنخان متنفرم و خوشحالم که آن باغ مال خودمان نیست و از خدا میخواهم که از آنجا بیرونمان 

 کنند.

 فصل چهل و ششم
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فردای آن روز رسول رفت و مستانه ماند.کاش سیل می آمد و قلعه حسنخان را با خود میبرد تا دیگر بهانه ای برای 

شته باشد.گرچه او خود آن ده را به عنوان تبعید گاه انتخاب کرده بود.اما بعد از تغییر مکان پدر بازگشت به آنجا ندا

و مادرش لزومی نمیدید که باز هم در تبعید به سر ببرد.با وجود اینکه فتح اهلل خان چهره دلپسندی نداشت خوش رو 

و زه ای بود که تهمینه با همه بلندی در کنار او خوش صحبت بود با چشمانی سیاه و بینی بزرگ و بلندی قدش به اندا

 کوتاه بنظر میرسید.

حسینقلی خان از ترس اینکه این خواستگار مناسب از چنگش بیرون برود بدون هیچ قید و شرطی موافقت خود را با 

 این وصلت اعالم کرد.

می برایش می آورد بی آنکه قصد تهمینه سر از پا نمیشناخت هدایای گران قیمتی را که نامزدش بعنوان بازار گر

 سوزاندن دل خواهرش را داشته باشد با ذوق و شوق به وی نشان میداد.

مستانه مفهوم واژه حسرت را آن چیزی نمیدانست که تهمینه میپنداشت و برایش تفاوتی نمیکرد که نقش و نگار 

 فرش زیرپایش از ابریشم باشد یا از نخ معمولی.

 جمیله به دلش نهاد نه آن چیزی که تهمینهحسرت او همان بود که 

 میخواست به دلش بگذارد.

روزی که از قلعه حسنخان بیرون آمد گمان میکرد که دیگر هرگز به آنجا باز نخواهد گشت.ولی دو هفته بعد وقتی 

ه ک را بکه رسول به تهران بازگشت پس از مقدمه چینی طوالنی اقرار کرد که وراث ارباب سابق قصد واگذاری مل

 شخص دیگری دارند و آن باغ میبایستی تا یکماه دیگر برای تحویل به آنها تخلیه شود.

مالک جدید همان سیلی بود که مستانه ارزو میکرد قلعه حسنخان را با خود ببرد.برخالف تصور رسول که انتظار 

ندوهگین شود درست مانند همانروز داشت او از شنیدن این خبر اشک بریزد یا حداقل حالت چهره اش تغییر کند و ا

 که دانست باغ اجاره ای است خونسرد باقی ماند و پس از مکث کوتاهی پرسید:حاال خیال داری چکار کنی؟

سرتکان داد و گفت:نمیدانم هنوز فکرش را نکرده ام.عزیز از غصه مریض شده برای او دل کندن از آن ده و آن 

بستگی قلب این زن را به روی درختان باغ کوبیده خدا را شکر که آنجا نیستی خانه یعنی دل کندن از زندگی میخ وا

 وگرنه نمیتوانستی تحمل بداخالقی هایش را داشته باشی.

کاش میتوانست حرف دلش را بزند و بگوید عزیز هیچوقت قابل تحمل نبوده.ولی بنظرش رسید که وابستگی رسول 

 هم دست کمی از مادرش ندارد.

کنار زد و چشم عقلش را گشود و ناگهان دهنه چاه عمیق مشکالت را پیش پایشان در حال ریزش بود احساسش را 

نمایان دید.نباید خودخواه باشد و فقط بخود بیندیشد درست است که او میتوانست تا هر وقت که بخواهد در منزل 

 پدر و مادر بماند اما آن سه نفر دیگر چی؟

 کرده ای؟ بی اختیار پرسید:هیچ فکر کار

 هنوز نمیدانم باید اول جایی را برای زندگی بیابم و بعد به فکر کار باشم.-

 پول حالل مشکالت است.بسته به این است که چقدر پس انداز داشته باشی.-

پس اندازش اندک بود چطور میتوانست به یکباره زن نوعروس و باردار خود را تحت فشار روحی قرار بدهد و از 

 مناک سازد.از آن گذشته این اندوخته به مادرش تعلق داشت نه آنها.آینده بی
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برای پرهیز از پاسخ گفت:نگران نباش همه چیز درست میشود همیشه که نمیتوان سوار بر اسب مراد تاخت باالخره 

 .گاهی هم آن حیوان شتالق میکند و سوارکار خود را به زمین میزند زندگی را اگر سخت بگیری سخت میگذرد

این اسب مراد مستانه نبود که شتالق میکرد و او را به زمین زد بلکه این خودش بود که دانسته خود را از آن مرکب 

 به زیر افکند و پای مرادش را شکست.خود کرده را چاره نیست.

 راضیه بی خبر از آن ماجرا از رسول خواست که مادر و خواهرش را هم به جشن عروسی تهمینه دعوت کند.

مستانه نتوانست غصه اش را در دل نگهدارد و بعد از بازگشت او به قلعه حسنخان آن را با تهمینه در میان نهاد و در 

پایان گفت:آرزوی من این بود که دیگر به آن ده لعنتی برنگردم ولی با دست خالی و بدون جا و مکان خدا میداند 

 چه به سرمان خواهد آمد.

 گفت:غصه نخور شاید فتح اهلل بتواند کاری برای رسول پیدا کند. به دلداری اش پرداخت و

 رسول دست و پایش را گم کرده عزیز مریض شده رخساره هاج و واج مانده و من بالتکلیف و ناامید.-

 تهمینه دلش نیامد به او بگوید که این بال را خودش به سرش آورده پس چاره ای به غیر از سوختن و ساختن ندارد.

تح اهلل خان چند کالس بیشتر درس نخوانده بود و از همان زمان نوجوانی در کنار پدر به خرید و فروش خواربار ف

مورد نیاز مردم میپرداخت و اکنون حجره فرش فروشی او در بازار با درامد بی شمارش مورد حسد سایر تجار فرش 

 بود.

اکثر اوقات خود را در آنجا میگذراند.اولین باری که د رموقع بعد از مراسم بله بران پاتوق وی منزل نامزدش بود و 

ورود به داالن خانه ی آنها سرش به باالی در خانه خورد مهرانگیز لبخند تمسخر آمیزی به لب آورد و به طعنه از 

 تهمینه پرسید:از این مرد بلند قدتر گیر نیاوردی که زنش بشوی؟

ود:به خیالت رسید منهم افسر هستم که آنقدر گشت تا پسر سیدعباس حمامی لبخند تهمینه پرمعنا و پر از شیفتگی ب

 را که هم قد و قواره اش است پیدا کرد و زنش شد.

این اولین بار بود که بعد از بازگشت مستانه به خانه ی مادر در مورد خانواده برمک صحبتی میشد با تعجب 

 پرسید:مگر افسر زن پسر حمامی شده؟!

 صدای بلند خندید و پاسخ داد:بله زن عبدالعلی خان که درست مثل خودش خرس پشمالوست. مهرانگیز با

 سکوت اختیار کرد و تمایلی نشان نداد که از حال بقیه اعضا آن خانواده با خبر شود.

و  زیکروز مانده به عروسی تهمینه رسول بتنهایی به تهران آمد و در پاسخ به سوال مستانه که میپرسید:چرا عزی

 رخساره نیامدند؟

گفت:حوصله اش را نداشتند.عزیز تصمیم گرفته تا آخرین روزی که میتواند در آن باغ بماند و از جایش تکان نخورد 

و فقط آن روزی که ناچار به ترک آنجاست بارش را ببندد و راهی تهران شود.من چون میدانستم موقعیت مناسب 

 نیست زیاد اصرار نکردم.

که مستانه دلش نمیخواست همسرش زیر چتر حمایت شوهر تهمینه قرار بگیرد به ناچار گفت:فتح اهلل با وجود این

 خان قول داده کاری برایت دست و پا کند.

 مثال چه کاری؟-

 هنوز نمیدانم.-

 خودش از پل بگذرد و قاطی فامیل شما بشود.آن موقع باید دید حرفش حرف است یا نه. ##فعال بگذار -
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ه با خود اندیشید درست مانند خودش که حاال چند ماه بعد از ازدواج تازه معلوم میشد که چند مرده حالج مستان

 است.

 رسول باالفاصله فهمید حرفی که زده بیشتر حرف دل مستانه است.

د:هیچ یآن روزها افکارش آنقدر پریشان بود که گاه اصال متوجه نمیشد چه میگوید صدای مستانه را شنید که میپرس

 فکر جا و مکان را کرده ای؟

قرار شد فعال عزیز و رخساره به منزل خاله عزت بروند و در اتاق باالخانه آنجا زندگی کنند.منهم خیال دارم اینبار -

 چند روزی بمانم تا شاید بتوانم اتاقی برای خودمان اجاره کنم.

وشحال شد و گفت:تا هر وقت الزم باشد همینجا از اینکه ناچار نمیشد با مادرشوهرش در یک جا زندگی کند خ

 میمانیم نگران نباش فقط سعی کن سر فرصت جایی بگیری که نزدیک منزل خانم جانم باشد.

با تردید پرسید:دلت نمیخواهد بعد از عروسی خواهرت چند روزی با من به ده بیای؟شب عروسی مان را به یاد 

دی و با همه خستگی بهمراه نسیم صفای باغ را با نوازش درختانش لمس داری؟تو جلوی همان باغ از وانت پیاده ش

 کردی آن خاطرها را باید از جا کند و با خود آورد.

مستانه نمیخواست آن خاطره ها را از جا بکند و زباله هایش را با خود به تهران بیاورد.آن روز روز دل بستن نبود 

 بلکه روز دل کندن بود.

چار بود برای یافتن کار مناسبی دست نیاز به سوی فتح اهلل خان دراز کند راضی بنظر نمیرسید به رسول از اینکه نا

خصوص که آن مرد با غرور و تفرعن به او مینگریست و هنوز قدمی برنداشته بر سرش منت میگذاشت.مستانه دلش 

آرامی هایش نه صفا میشناخت و نه گشت را به گشت و گذار فرستاده بود تا شاید محل امنی بیابد و آرام گیرد اما نا

 گذاری.

 فصل چهل و هفتم

چه میشد اگر مستانه هم میتوانست مانند سایر مهمانان در شب عروسی تهمینه از ته دل بخندد و شاد باشد.ولی خنده 

 قبل از اینکه به روی لبش بیاید میبایستی از سد مشکالتی که راه عبور از سینه را بسته بود بگذرد.

عزت که با همدستی مهرانگیز آن لقمه را برای مستانه گرفته بود برخالف او با خوشی و بیخیال میخندید و چه بسا 

چون خانه بدون وجود دختر و پسرهایش که یکی پس از دیگری سر و سامان گرفته بودند رونقی نداشت در نبرد با 

 .تنهایی از آمدن عزیز و رخساره به تهران راضی بنظر میرسید

بخصوص که یک پای عباسعلی خان که بیست سال با او تفاوت سنی داشت پای گور بود و به این ترتیب برای 

 روزهای بی همدمی همدمی میافت.

دو رنگی رسول حسینقلی خان را نسبت به داماد خود بدبین ساخت.گرچه در ظاهر به رویش نمی آورد که از او 

 طن برای وی میگشود خالی از اعتماد و آمیخته با رنگ و ریا بود.دلگیر است حساب جداگانه ای که در با

احساس راضیه هم چیزی شبیه همان احساس بود اما تا وقتی که مستانه آن مرد را قبول داشت نمیتوانست آن را 

 بروز بدهد.

هان کاری اش رسول در میان آن خانواده احساس غریبی میکرد و به یقین میدانست که آنها پس از آگاهی از پن

 دیگر نمیتوانند چون گذشته او را در میان خود بپذیرند.
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اصال چه لزومی داشت در موقع خواستگاری هم خود واقعیت را از آنها پنهان کند و هم اطرافیانش را وادار سازد که 

ساس پشیمانی در مورد اجاره ای بودن باغ مهر سکوت بر لب بزنند.از اینکه از روز اول با زنش یکرنگ نبود اح

 میکرد.

فتح اهلل خان پس از آگاهی از دست تنگی شوهر مستانه او را هم طراز خود نمیدانست و میلی به هم صحبتی اش 

نداشت.با وجود این بخاطر قولی که به زنش داده بود توانست در جواهر فروشی یکی از دوستانش در بازار زرگرها 

 حساب دخل و خرجش را نگهدارد کار مناسبی برای او بیابد. که بدنبال جوان تحصیل کرده ای میگشت تا

هر چند مزد اینکار اندک بود رسول ناچار شد آن را بپذیرد.سپس برای یافتن محل سکونت در همان نزدیکی بازار 

 به جستجو پرداخت و باالخره موفق به اجازه اتاقی در منزل بیوه زنی که بتازگی همسرش مرده بود شد.چهاردیواری

کوچکی که قبال از آن بعنوان صندوقخانه استفاه میکردند کوچک و نمور بود و مستانه از دیدن آن یکه خورد 

صندوقهای معصومه خانم از آنجا بتنها اتاقی که داشت منتقل شد و ان محل را برای سکونت در اختیار مستاجرین 

د با خود بیاورد.مستانه دل به قلعه حسنخان نسبته بود خود نهاد.رسول باالفاصله عازم ده شد تا همه آنچه را که داشتن

 تا ناچار به دل کندن باشد.

وسایل آنها شامل یک فرش ارزان قیمت و چند دست رختخواب و مقداری دیگ و کماجدان میشد که مستانه با خود 

ز و رخساره با اصرار بعنوان جهیزیه به آن ده برده بود و مابقی اثاثیه به منزل عزت خانم منتقل گردید و عزی

 عباسعلی خان در منزل آنها ماندنی شدند.

با وجود اینکه مستانه شکوه ای نمیکرد و تن به قضا داده بود رسول شکی نداشت که او در فضای ان اتاق کوچک که 

بوی نم آن نفس کشیدن را دشوار میساخت نه احساس راحتی میکند و نه احساس خوشبختی به خصوص که 

 بداخالقشان معصومه خانم حتی یک لحظه هم از غرولند باز نمی ایستاد. صاحبخانه

سالگی ناتوان و رنجور بود و از ایستادن در کنار اجاق احساس ضعف میکرد و ترجیح میداد با خوراک پز  01در سن 

یوان را کوچکی که داشت در همان اتاق خود پخت و پز کند.مستانه حیاط را جارو میکرد از چاه اب میکشید ا

میشست و برای اینکه مبادا دوباره ناچار به هم خانه شدن با عزیزخانم بشود به زندگی در همان اتاق کوچک و نمور 

 قانع بود و هر وقت به خرید میرفت وسایل مورد نیاز معصومه خانم را نیز میخرید.

گر ساخت.تهمینه داشت زندگی اش را تولد مهراد پسر مهرانگیز خانواده حسینقلی خان را فارغ از اندیشه های دی

 میکرد و مستانه مشق زندگی را.

رسول و فتح اهلل آبشان در یک جوی نمیرفت و تمایلی به معاشرت با هم نداشتند.اکثر اوقات دو خواهر در غیاب 

 همسرانشان به منزل یکدیگر میرفتند و یا در خانه مادرشان به درددل با هم میپرداختند.

بخور و نمیر بود و به زحمت کفاف زندگی شان را میداد.هر چه سعی میکرد تا الاقل بتواند گوشه ای از در آمد رسول 

 زندگی مادر و خواهرش را هم بگیرد موفق نمیشد.

کوشید تا بر تالش خود بیفزاید و با خرید و فروش جنس در بازار اضافه درآمدی داشته باشد اما چون راه و چاه آن 

 حاضر نبود از کسی هم کمک بخواهد به غیر از ضرر سودی عایدش نشد.را نمیشناخت و 

به این ترتیب تالش رسول برای بهبود زندگی و اجاره محل مناسب تر ثمر نداد و هم اولین فرزندشان پریچهر در 

 آن اتاق متولد شد و هم دو سال بعد دختر دیگرشان پرین.
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ته زندگی مستانه نبود و آهنگ شکوه هایش گوش را کر آنموقع دیگر رسول قادر به کوک کردن ساز شکس

میکرد.بخصوص که یکروز صبح موقعی که تهمینه به دیدن خواهرش آمده بود ناآرامی پرین باعث شد که قنداق 

نوزاد را بگشایند و با دیدن هزارپایی که در میان کهنه اش میخزید مستانه اختیار از کف داد و به محض بازگشت 

نه با او اتمام حجت کرد و پس از شرح ماجرا گفت:خودم تحمل کردم اما این طفلهای معصوم گناهی همسرش به خا

ندارند که به آتش ما بسوزند.اگر تو بخواهی اینجا بمانی مختاری من بچه ها را برمیدارم و به خانه خانم جان 

 برمیگردم.

 ول میدهم هر طور شده شما را از این خانه بیرون ببرم.کوشید تا او را آرام کند:فقط چند روز دیگر مهلت به من بده.ق

 حرفش را باور نکرد و گفت:کو مرد عمل.تو حرف زیاد میزنی.

چرا فشار کوله بارهای زندگی به روی دوش او بود و تهمینه باری به دوش نداشت؟چرا تهمینه گهواره دخترانش 

ه فرزندش را با تشویش و اضطراب؟چرا هر بار وقتی ماهوش و ماهرو را با آسودگی خاطر میجنباند و او گهوار

خواهرش با درشکه مخصوص فتح اهلل خان به آن خانه می آمد رسول را بی عرضه و بی لیاقت مینامید و از اینکه هنوز 

 نتوانسته زندگی راحتی برای زن و بچه هایش فراهم کند او را بی فکر و بی خیال میپنداشت.

 ج مشکالت غلطید و در گرداب آن فرو رفت و غرق شد.عشق رسول در تالطم اموا

از یکطرف شماتتهای راضیه و حسینقلی خان و از طرف دیگر نیش و کنایه های تهمینه و فتح اهلل روزبروز او را بیشتر 

از محیط خانه بیزار میساخت.با مرگ عباسعلی خان عزیز در منزل عزت ماندنی شد و رخساره را بدون جهیزیه به 

سال با وی تفاوت سن داشت و خود برای اینکه سربار خواهرش نباشد به بافت گلیم  44ی شوهر داد که حدود مرد

پرداخت.روزهای زندگی مستانه با رسول از مرز چهار سال گذشت.گاه از تحمل خود تعجب میکرد کجا رفت آن 

آن عشق و ارزوهایی که در آسیاب شور و شوق جوانی که در بیست سالگی دیگر اثری از آن باقی نمانده بود و 

 ناامیدی آرد شد.

آن روز رسول تازه از خانه بیرون رفته بود که در زدند.مستانه به گمان اینکه بچه های معصومه خانم به دیدن 

مادرشان آمده اند چادر به سر افکند و غرولند کنان برای گشودن آن به حیاط رفت و از دیدن سورچی درشکه 

 رد و با نگرانی پرسید:چه اتفاقی افتاده؟!خواهرش تعجب ک

 چیزی نشده خانم منو فرستادند که شما و بچه ها رو به اونجا ببرم.-

 دل مستانه به شور افتاد نکنه برای پدر و مادرش اتفاقی افتاده!

نه ن تهمیبا شتاب پرین را در آغوش گرفت و بهمراه پریچهر سوار درشکه شد اضطرابش با دیدن چهره شاد و خندا

 فرو نشست و پرسید:خیر باشه.دلم را به شور انداختی کجا باید برویم؟

به جای اینکه او را دعوت به نشستن کند گفت:بیا برویم بچه ها را پیش خانم جان بگذاریم یکی از دوستان فتح اهلل 

 چند کوچه آن طرف تر خانه ای دارد که دو اتاق آن را اجاره داده و بدنبال مستاجر

 برای دو اتاق دیگرش میگردد.

باز فتح اهلل به کمکشان آمده بود.راضیه نوه هایش را تحویل گرفت مستانه تمایلی به دیدن ان خانه نداشت چون 

میدانست که آنها قادر به پرداخت اجاره اش نخواهند بود.به خصوص بعد از اینکه فهمید منزل مورد نظر چند کوچه 

ش فاصله دارد اه از نهادش برآمد و گفت:به دردمان نمیخورد.دیدنش وقت تلف کردن با محل زندگی مادر و خواهر

 است.
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 چرا فکر میکنی به دردت نمیخورد؟!-

 چون مطمئنم اجاره اش باالست.-

نکند دلت میخواهد هزارپا توی گوش دخترهایت برود به جهنم که باالست چشم شوهرت کور زحمت بکشد پول -

 در بیاورد.

 الش کرد اما نشد.خیلی ت-

به جلوی ساختمان مورد نظر رسیدند و پیاده شدند.مردی که دو اتاق دیگر را در اجاره داشت در را برویشان 

 گشود.درست است که آن خانه هم چنگی به دل نمیزد ولی در مقابل محل فعلی زندگی شان بهشت بود.

تو در تو که گچ دیوارهایش ریخته بود .فقط بوی رطوبت و  از حیاط گذشتند وارد ایوان شدند و از آنجا داخل دو اتاق

 نم در آنجا به مشام نمیرسید.

با وجود اینکه خانه را پسندیده بود تظاهر به نپسندیدن کرد و گفت:خیلی ممنون که به فکر ما هستی.عیبش این 

 است که به بازار خیلی دور است.

شود تو با جانورهای آنجا انس گرفته ای وگرنه کدام آدم عاقلی این تهمینه با لحنی حاکی از رنجیدگی گفت:معلوم می

 حرف را میزند.

 ناچار به اعتراف شد:راستش را بخواهی اجاره اش گران است و مطمئنم که رسول از عهده اش برنخواهد آمد.

بقیه اش  اند بدهدتهمینه آرام گرفت و گفت:بگذار کمکت کنم.الزم نیست به رسول چیزی بگی هر چقدر که او میتو

 را من خودم جور میکنم.

این غیرممکن بود.نه مستانه آن را میپذیرفت و نه همسرش زیربار میرفت.به اعتراض گفت:حرفش را هم نزن نه من 

 قبول میکنم و نه رسول.

 این فقط بعنوان قرض است.هر وقت داشتی پس بده.-

 ممکن است هیچوقت نتوانم پس بدهم.-

رد و سپس گفت:یکی از تجار بازار بدنبال معلم سرخانه برای دخترش میگردد یادم می آید وقتی به تهمینه مکثی ک

 مدرسه میرفتیم حساب و هندسه تو خیلی خوب بود.حاضری این کار را قبول کنی؟

 با دو تا بچه مگر میشود!-

 وقتی خانه ات نزدیک ما باشد من و خانم جان کمک میکنیم.نگران نباش.-

 دی نبود.به این ترتیب آبرویش حفظ میشد و اجباری نداشت دست نیاز به سوی خواهر بی نیازش دراز کند.فکر ب

رسول در مقابل عمل انجام شده قرار گرفت و اعتراضی نکرد.مستانه خاطرات تلخ زندگی در قلعه حسنخان را ورق 

 اش فصل دیگری را گشود. زد از خاطرات زهرآگین زیستن در آن صندوقخانه گذشت و در دفتر زندگی

 فصل چهل و هشتم

پرین همیشه فکر میکرد چه فرقی بین مادرش و خاله تهمینه است که او آن باالها نشسته و به قول معروف در ناز و 

نعمت غوطه ور است.خدمه منزل دست به سینه در خدمتش هستند همسرش فتح اهلل درشکه مخصوص در اختیارش 

له و دایه به مدرسه میروند و برمیگردند.با ماشین جیپ به امالک پدر رفت و آمد میکنند و  گذاشته بچه هایش با له

برعکس رسول پدر آنها که اتفاقا چند کالس بیشتر از باجناقش درس خوانده به غیر از حقوق بخور نمیر ماهیانه در 

 آمد دیگری ندارد.
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د دراز کند پنهان از چشم آنها با درس دادن به بچه های مستانه برای اینکه ناچار نشود دست نیاز بسوی اقوام خو

تنبل محل کمبود در آمد همسر خود را جبران میکرد.چه بسا شب و روز دست به دعا برمیداشت که شاید فرجی 

 شود و بچه های محل در درس ریاضی و هندسه نمره ی تک بیاورند و آنها به نان و آبی برسند.

سار بود و تمایلی نداشت که با خانواده زنش معاشرت کنند.هر وقت تهمینه میخواست رسول از دست تنگی خود شرم

به منزل آنها بیاید مستانه دستپاچه میشد و بچه هایش را وادار میکرد لباس پلو خوری شان را بپوشند و آماده 

 پذیرایی شوند.

یرسید:پرین پریچهر کجا در حالیکه مشغول جمع کردن ریخت و پاش اتاق بود صدای فریادش به گوش م

 هستید.زود باشید آن پیراهن خالدار آبی تان را بپوشید.خاله تهمینه دارد به اینجا می آید.

دخترها از آمدن آنها به منزلشان خوشحال نمیشدند و حوصله پشت چشم نازک کردن و سخنان طعنه آمیزشان را 

میکوبید و میگفت:من نه اون پیرهنو میپوشم نه دلم  نداشتند.پرین که کم حوصله تر و حساس تر بود پا به زمین

 میخواد خاله تهمینه رو ببینم.

مستانه برای اینکه او را وادار به تحمل خواهر خود سازد گفت:گمان نمیکنم تنها بیاید البد ماهوش و ماهرو هم با او 

 می آیند.

 یگفت:حاال دیگه اصال اون پیرهنو نمیپوشم.البد بازمپرین دلیلی نمیدید که بیزاری اش را از دیدن آنها پنهان کند و م

 تا اونو تن من میبینن با زهر خندشون به طعنه میگن خیلی از این لباس خوشت میاد که بازم اونو پوشیدی؟

ساله اش بیرون آمد رنگ مستانه پرید.در آن لحظه هم احساس خود  4اولین باری بود که این جمله از دهان دختر 

 رد و هم احساس پرین را.را درک میک

به خوبی میدانست که دخترهایش از خدا میخواهند که خانواده تازه به دوران رسیده خاله شان ماه به ماه حالی از آنها 

 نپرسند.ولی برخالف میلشان گریزی از این رفت و آمد نبود.

پریچهر بی تفاوت و بی هیچ احساسی فقط پرین همیشه با اشک و زاری به اجبار ناچار به همراهی با دیگران میشد اما 

برای دلخوشی مادرش آن پیراهن لعنتی را به تن میکرد و به خانه ی اعیانی آنها میرفت که از همان ابتدای ورود به 

داالن آن به روی قالی ابریشمی قدم مینهادند و فرشهای نفیسی که به چهار دیوار اتاق آویخته بودند آنجا را بیشتر به 

 رش شبیه میساخت تا خانه ی مسکونی.موزه ف

از همان روز بود که مستانه معلم سرخانه شد و بعدازظهرا از خانه غیبت میکرد و در منزل این و آن به بچه های 

 کالس سوم و چهار هندسه و حساب درس میداد.

ی ت داشت کنجکاوسر برج که شد کمی دیرتر از معمول هر شب با دست پر به خانه بازگشت.بسته ای که در دس

 بچه ها را تحریک کرد و هر دو بی صبرانه منتظر گشودن و پی بردن به محتویات آن شدند.

چهره اش برخالف همیشه بشاش و گشاده بود و با آن دو به شوخی و خنده پرداخت و در مقابل اصرار پرین به باز 

 میدهم.کردن بسته گفت:حاال نه باشد سر فرصت.بعد از شام آن را نشانتان 

 پرین سماجت کرد و گفت:من تا نفهمم چی برامون خریدی.حاضر نیستم چیزی بخورم.

به ناچار لفاف بسته را کشود.بچه ها به دیدن پیرانهای چین دار آستین پفی صورتی تور دوزی شده فریادی از شوق 

 کشیدند.
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به تن کرد در مقابل آیینه چرخی زد و در  پرین زودتر از خواهرش خود را در آغوش مادر افکند و باالفاصله آن را

حالیکه صدایش پر از شور و ضعف بود خطاب به مستانه گفت:میشه همین االن بریم خونه خاله میخوام لباسمو نشون 

 ماهوش و ماهرو بدم.

 حاال نه عزیزم بدون خبر که نمیشود به آنجا رفت.ممکن است مهمان غریبه داشته باشند.-

 را در دل تکرار کرد:و از دیدن ما با این سر و وضع شرمنده شوند.و بقیه جمله اش 

برخالف پرین پریچهر از داشتن این پیراهن شاد نشد چون میدانست که مادرش دسترنج یکماه خود را خرج خرید 

 آن دو لباس کرده است.

 کرده ام اگر اندازه تانمستانه زیر چشمی نگاهی به دختر بزرگترش کرد و پرسید:تو چرا آن را نمیپوشی.شرط 

 نباشد بتوانید عوضش کنید.

حاال نه باشد بعدا میپوشم ولی تو چی فکر میکنم خودت بیشتر از ما نیاز به لباس نو داشته باشی.وقتی برای درس -

 دادن میروی همیشه همین پیراهن را میپوشی.

که پریچهر به جای اینکه به فکر خود  از شنیدن این خبر از زبان یک دختر هفت ساله حیرت کرد.باورش نمیشد

 باشد به او بیندیشد.

 نگاه و صدایش پر از تعجب بود:من برای درس دادن میروم نه به مهمانی بنابراین نیازی به لباس نو ندارم.

 آن شبها پدرشان کجا بود.مادر که به منزل بازمیگشت شام میخوردند میخوابیدند و اصال نمیفهمیدند چه موقع رسول

به خانه بازمیگشت و چه موقع میخوابید.بنظر میرسید از خانواده گریزان شده و مخصوصا وقتی به منزل می اید که 

 ناچار به سوال و جواب نباشد دل مستانه تابستانها به تجدیدی بچه ها خوش بود و زمستانها به کند ذهنی آنها.

ط با درآمد اندک مادر میچرخد و معلوم نیست حقوق کم کم بچه ها به این واقعیت پی بردند که زندگی شان فق

ماهیانه پدرشان در چه راهی خرج میشود.روزی که پریچهر به این واقعیت پی برد که در آمد پدر به کجا 

 میرود.هنوز هفت سالش تمام نشده بود.

ز ترس و نه مستانه اآن شب برف سنگینی باریده بود نه رسول توانست مثل همیشه شب را بیرون از خانه بگذراند 

 لیز خوردن به روی یخهای لغزنده کوچه و خیابان جرات بیرون رفتن را یافت.

آتش کرسی داشت خاکستر میشد.مستانه مشغول سرخ کردن ذغال در آتش گردان بود که رسول صدایش زد و 

 گفت:داری چکار میکنی؟

 میبینی که دارم آتش منقل را سرخ میکنم.-

 رسی به اندازه کافی داغ است.برو ان منقل کوچک را از زیرزمین بیاور پریچهر.الزم نیست.زیر ک-

 به اعتراض گفت:برای چه میخواهی توی این سرما بچه را به زیرزمین بفرستی.آن منقل به چه دردت میخورد؟

ند چه هوا صدای فریادش بچه ها را ترساند:روی حرف من حرف نزن زن.وقتی به او فمرمان میدهم.باید اطاعت ک

 گرم باشد چه سرد.بلند شو پریچهر مگر با تو نیستم.

پریچهر چاره ای به غیر از اطاعت نیافت.میترسید که اگر کرمی بیشتر مکث کند او عکس العمل شدید تری نشان 

بدهد.از یاد برد که همیشه شبها از رفتن به زیرزمین وحشت داشت.از زیر کرسی برخاست بی آنکه باالپوش گرمی 

به تن کند از اتاق بیرون آمد.از جلوی مادرش که هنوز مشغول سرخ کردن آتش بود گذشت و صدای او را شنید که 

 میگفت:پای بی جوراب با این لباس نازک کجا میروی؟
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هنوز جمله اش تمام نشده بود که به زیرزمین رسید.با ترس و لرز در تاریکی بدنبال کلید برق گشت.نور ضعیف 

حیاط روشن بود کمکش کرد تا قبل از اینکه قبض روح شود آن را روشن کند.روی منقل یک موش  چراغی که در

خوابیده بود جیغی از گلویش بیرون جست موش را فراری داد .جستی زد به سرعت منقل را برداشت و با چنان 

آن را جلوی پای مادرش سرعتی از پله ها باال آمد که انگار آن حیوان داشت دنبالش میکرد.به ایوان که رسید 

 انداخت و در حالیکه دندانهایش از سرما بهم میخورد به اتاق برگشت و زیر کرسی لمید.

 صدای پرتحکم و پر خشم مستانه را شنید:خب اینهم منقل حاال میخواهی با آن چکار کنی؟

یرون جست:تو آتش را سرخ رسول از زیر کرسی برخاست و در مقابل دیدگان حیرت زده آنها این جمله از دهانش ب

 کن.امشب هوس کرده ام نشئه شوم.

 صدای فریاد آنها در میان برفی که از پشت بام همسایه در موقع پارو کردن آن به حیاط افتاد گم شد.

 چی گفتی؟!-

 گفتم هوس کردم امشب نشئه بشوم.-

نمی اید از ترس آبروی مان است.حق  این فقط امشب نیست.کار هر شب توست.خیال میکنی نمیدانم.اگر صدایم در-

نداری توی این خانه اینکار را بکنی.بوی گندش آبرویمان را میبرد.هر غلطی میخواهی بکن اما نه جلوی چشم بچه 

 ها.

 این بچه ها فقط مال تو نیستند که سنگشان را به سینه میزنی مال منهم هستند.بیخود موضوع را بزرگ نکن.-

ت خشم و غضب درست مانند ذغالهای درون آتش گردان سرخ و گداخته شده بود.منقل را از دیدگان مستانه از شد

جلوی پایش برداشت و ان را به داخل باغچه پر برف پرتاب کرد و گفت:حرف من یکی است.همین است که گفتم 

 بلند شو برو به همان جهنم دره ای که هر شب میروی این خانه جای این کارها نیست.

ختیار اینجا من هستم حق نداری به من دستور بدهی.اگر آبرویت را دوست داری خودت برو ان منقل را از صاحب ا-

 وسط برفها بردار بده به من.

مستانه به سیم اخر زد اینبار آتش گردان را هم داخل باغچه انداخت و گفت:چه منقل را بیاورم چه نیاورم.آبرویم 

 باغچه خاموش شود. رفته پس بگذار این آتش در یخبندان

فشار خشم به دستهای رسول این قدرت را داد که بدن ظریف مستانه را از روی زمین بلند کند و با یک خیز او را به 

 روی توده برفهای باغچه بیندازد.

 در یک آن پریچهر و پرین هر دو با هم فریاد زدند و اشک ریزان گفتند:وای خدا مامان مرد.

و به سرشان فریاد کشید:ساکت باشید.کاری کردم که آتش دلش درست مانند آتش آن  رسول به عقب برگشت

 آتش گردان در میان برفها خاموش شود.

دخترها با پای برهنه و بی جوراب با دمپایی پالستیکی به روی یخ ایوان لیز خوردند و در حالیکه جمله ی خدایا مامان 

ساندند تا شاید بتوانند با دستهای کوچکشان مادرشان را از روی برفها را نکش ورد زبانشان بود خود را به حیاط ر

بلند کنند ولی انگار مستانه سنگ شده بود و حرکتی نداشت.معلوم نبود لبهایشان از سرما میلرزید یا از وحشت مرگ 

 تنها عزیزی که داشتند.

 امان ما رو کشتی.هق هق گریه پرین مقطع بود گاه میگریست و گاه فریاد میزد بابای بد م
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انتظار داشتند پدرشان از کرده پشیمان شود و به کمکشان بشتابد اما وقتی روی برگرداندند دیگر او را ندیدند.سایه 

اش در ایوان به چشم نمیخورد و ظلمت شب به روی دو اتاق آنها در آن خانه پرده سیاهی کشیده بود.صدای باز و 

 که دیگر امیدی به یاری اش نیست. شدن در حیاط را که شنیدند دانستند

فکر پرین با همه ی کودکی بهتر از پریچهر که دست و پایش را گم کرده بود کار میکرد و با همان لحن کودکانه 

 گفت:باید هر طور شده مامانو ببریم تو اتاق زیر کرسی.

دند تا به روی برف افتاد.آنقدر فریاد زیکی دو بار که توانستند سر مستانه را بلند کنند دوباره از دستشان لغزید و 

بالخره پنجره اتاق همسایه بغلی که دو اتاق دیگر آن خانه را در اجاره داشتند باز شد و کوکب خانم سرش را که 

 شالی به دور آن پیچیده شده بود به بیرون خم کرد و پرسید:چی شده بچه ها چرا فریاد میزنین؟

به سراغشان آمده باشد هر دو نفسی به راحتی کشیدند.پرین با لحن التماس  درست مانند اینکه یک فرشته نجات

 آمیزی گفت:به دادمون برسین کوکب خانم مامانم رو برفها از حال رفته.

 با تعجب پرسید:مگه اقا رسول خونه نیستن؟

 نه من و پریچهر تنها هستیم.-

 همونجا باشین االن میام.-

کوکب خانم بود و دو اتاق در اجاره آنها و از آشپزخانه ای که در زیرزمین قرار داشت  در آن خانه دو اتاق در اجاره

 هر دو خانواده مشترکا استفاده

 میکردند.

زن میانسال همسایه چادر را به دور کمر بست شال را به دور گردن پیچید مستانه را از روی برفها بلند کرد زیر 

 ت:کمک کن مادرتو از پله ها ببریم باال.بازویش را گرفت و خطاب به پریچهر گف

خدا میداند با چه مکافاتی از پله ها باال رفتند و او را زیر کرسی خواباندند.نفس کوکب خانم از حمل بدن سنگین آن 

زن بیچاره به شمارش افتاده بود و بدنش از شدت سرما میلرزید.پاها را زیر کرسی دراز کرد همانجا نشست و 

 رما یخ زده باشد.گرما که به تنش بخورد به هوش میاد.پس باباتون کجاس بچه ها؟گفت:شاید از س

 پریچهر برفی را که به روی موهای قهوه ای مادرش نشسته بود تکاند و پاسخ داد:نمیدانم.

 آخه پس چی شد که مادرت افتاد تو برفها!-

ه او از پشت پنجره همه آنچه را که اتفاق افتاده میدانست که نباید اسرار خانواده را فاش کند گرچه احتمال داشت ک

دیده باشد با وجود این سکوت اختیار کرد و سوالش را نشنیده گرفت.اما پرین که کوچکتر از آن بود تا مفهوم پنهان 

کاری را درک کند با همان زبان شیرین کودکانه گفت:تقصیر بابام بود.اون مامانو هول داد تو برفها گمونم میخواس 

 ونو بکشه.اول یه سیلی زد تو صورتش بعد از ایوون پرتش کرد تو باغچه.شما فکر میکنین اون مرده؟ا

 نه عزیزم خدا نکنه.به این مفتی که آدم نمیمیره.اون فقط از حال رفته.-

پرین که هنوز از یادآوری صحنه مشاجره پدر و مادرش وحشت زده بود زبان به التماس گشود و گفت:شما از پیش 

 ما نرید کوکب خانم من خیلی میترسم.

 کوکب خانم رو به او کرد و پرسید:میخواهید به خاله تون خبر بدم؟

پریچهر دستپاچه شد و گفت:نه خواهش میکنم اینکار را نکنید.من نمیخواهم خاله تهمینه بداند که بابا و مامان دعوا 

 کرده اند.
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کشیده بود در ادامه سخنان خواهرش گفت:منهم دلم نمیخواد ماهوش پرین که از یادآوری نام خاله اش ابرو در هم 

 و ماهرو بفهمند که بابام چه کار بدی کرده.

مستانه در زیر لحاف غلتی زد و بی آنکه دیدگان را بگشاید صدای ناله ی ضعیفش به گوش رسید کوکب خانم نفس 

 اد.براحتی کشید و گفت:بچه ها نگاه کنید مادرتون داره به هوش می

 پرین فریادی از شوق کشید و گفت:خدا رو شکر که هنوز زنده است.

 مگه قرار بود مرده باشد.-

چشمهای مستانه هنوز بسته بود و لبهای قرمز و برجسته اش به کبودی میزد.پریچهر با ناامیدی پرسید:پس شما که 

 گفتید مامان داره به هوش می آید.

 ره نفس میکشه.اگه یه کم صبر کنین چشماشو هم باز میکنه.خب مگه دروغ گفتم مگه نمیبنی دا-

باالخره مستانه چشمهایش را گشود و با تعجب به اطراف خیره شد و به دیدن زن همسایه با تعجب پرسید:شما اینجا 

 چکار میکنید مگر چه اتفاقی افتاده؟

و اونقدر داد و فریاد کردند که من چیز مهمی نیس وقتی از ایوون پرت شدید تو حیاط بچه ها خیلی ترسیدند -

 شنیدم و به اینجا اومدم.

 پس محمود آقا کجاس؟-

 رفته منزل یارمحمدخان رادیو گوش کنه.-

بود و تازه فرستنده رادیو در ایران شروع به کار کرده بود و شاید فقط چند نفری از  5151آنموقع اواسط سال 

با دخترهایش به خانه ی خواهر خود میرفت ماهوش و ماهرو برای اینکه  آشنایان آنها رادیو داشتند.هر وقت مستانه

 به آنها فخ بفروشند صدای آن را بلند میکردند و میپرسیدند:اومدین اینجا رادیو گوش کنین؟

پریچهر عالقه ای به این پدیده نوظهور نداشت بخصوص که دلیل دیگری برای عرض اندام و برتری دختر خاله 

پرین با کنجکاوی به این جعبه مستطیل شکل مینگریست و از شنیدن صدایی که از آن خارج میشد  هایش بود ولی

 حیرت زده بود.

بنظر میرسید که مستانه در اندیشه است و میکوشد تا افکارش را متمرکز کند و آنچه را که اتفاق افتاده بیاد بیاورد و 

 ناگهان پرسید:بابایت کجاست پریچهر؟

 ن موقع که تو پرت شدی تو برفها بابا از خانه بیرون رفت.نمیدانم هما-

 این وقت شب کجا ممکن است رفته باشد؟-

 پرین سر به روی سینه مادر نهاد و دست به دور گردن او حلقه کرد و پرسید:کجات درد میکنه مادر جون؟

 هیچ جام درد نمیکنه عزیزم.حالم کامال خوب است فقط سردم شده دارم میلرزم.-

 عیبی نداره خوب میشی.وقتی بابا تو رو هول داد تو برفها میترسیدم که مرده باشی.-

مستانه شرمگین سر به زیر افکند.دلش نمیخواست زن همسایه از کشمکش خانوادگی آنها باخبر شود .گرچه جرز 

م نشنیده باشد.کوکب خاندیوار باریک بود و ایوان مشترک و بعید بنظر میرسید که او صدای داد و فریاد رسول را 

احساس کرد که وقت رفتن است و دلیل دیگری برای ماندن ندارد از جا برخاست و دوباره شال را به دور گردن 

 پیچید و گفت:خب من دیگه باید برم.غذا رو اجاقه میترسم اگه یه کم دیگه بمونم جزغاله بشه.
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وکب خانم.شما همیشه به ما محبت دارید اما ترا به خدا مستانه با لحنی که حاکی از تشکر بود گفت:خیلی ممنون ک

 چیزی به محمود آقا نگویید.

لبخند پر معنایی به لب آورد و گفت:واه محمود آقا چه کار به این کارها داره.باالخره زن و شوهر با هم دعوا 

 میکنن.این که دیگه تعریف کردن نداره خداحافظ.مواظب خودتون باشین بچه ها.

که بیرون رفت نگاه مالمت آمیز مستانه به روی صورت پرین دوخته شد و گفت:پرین جان آدم که همه از در 

 حرفهایش را به در و همسایه نمیزند.دیگر نشنوم به کسی بگویی که من و بابایت دعوا کردیم.

که  همینه خبر بدهچشم مامان جون دیگه نمیگم.آخه میترسیدم تو مرده باشی.تازه کوکب خانم میخواس به خاله ت-

 به اینجا بیاد ولی من نذاشتم.

افرین دخترم کار خوبی کردی که نگذاشتی آنها را خبر کنه.مبادا تو هم به دخترخاله هایت بگویی که بابایت مرا -

 زد.

 من هیچوقت به اونا چیزی نمیگم.-

 مستانه هنوز بی حس و حال بود و کلمات به زحمت بر زبانش جاری میشد.

ی کرخ و یخ زده اش به همراه پاهای پرین و پریچهر به دور منقل قالب شده بود.منقلی که پای آنها را گرم پاها

 میکرد هستی رسول را به باد میداد.

 فصل چهل و نهم

در زیر کرسی گرم دندانهایشان از سرما بهم میخورد و سرفه و عطسه امانشان نمیداد.مستانه از درد استخوان فریاد 

 بچه ها از درد همه ی اعضای بدن. میزد و

این اولین بار نبود که آنها شاهد مشاجره پدر و مادرشان شده بودند.بارها وقتی برای گردش و تفریح به باغ کوچکی 

که نزدیک منزلشان قرار داشت میرفتند موقعی که پریچهر و پرین در حین بازی با هم کشتی میگرفتند از دور 

را میشنیدند.آن دعواها همیشه لفظی بود و هیچوقت کار به زد و خورد و به وجود آمدن  صدای بگو و مگوی آن دو

 صحنه ای نظیر آنچه شب گذشته اتفاق افتاده بود نمیرسید.

 پدرشان کجا بود.چرا نمی آمد؟نکند در آن برف و یخبندان از سرما یخ زده باشد.

و به دیدن چهره زار و نزارشان دستپاچه شد و همسرش را  زن مهربان همسایه با کاسه ی شیر داغ به سراغشان آمد

 به سراغ تهمینه فرستاد.او گمان میکرد که با اینکار به آنها لطف میکند.

صدای بوق اتوموبیل جیپ فتح اهلل خان که برخاست مستانه چنگ به صورت زد و گفت:وای خدای من چه کسی 

 یدنمان آمده.تهمینه را خبر کرد؟به گمانم این اوست که به د

کوپه در که به صدا در آمد بچه ها فهمیدند که حدس مادرشان درست است.قبل از اینکه پریچهر حرکتی از خود 

برای رفتن بطرف در نشان بدهد سایه کوکب خانم را دیدند که برای گشودن آن از پله های ایوان پایین 

 ست.او تهمینه را خبر کرده.میرود.مستانه سرتکان داد و گفت:بی برو برگرد کار خودش ا

تهمینه وارد حیاط شد و با احتیاط از پله ها باال آمد.با وجود اینکه به یاری اش نیاز داشتند هیچکدام از آمدنش شاد 

 نشدند پرین به گریه افتاد و گفت:من دلم نمیخواد خاله بفهمه بابام مامانو زده.

 .اصال حرفش را نزن فراموش کن.مستانه تشر زنان گفت:ساکت باز که تو شروع کردی

 هیچکدام از زیر کرسی بیرون نیامدند.نه قدرت حرکت را داشتند و نه میلی به برخاستن.
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تهمینه فقط چکمه ساق بلندش را جلوی در از پا بیرون آورد و با همان پالتو پوست اصلی که به تن داشت به درون 

زانو زد نشست و با تظاهر به محبت گفت:چی شده چرا اینقدر آمد و یکراست به طرف خواهرش رفت و در کنار او 

 رنگت پریده؟

 سپس دست به روی پیشانی او نهاد و گفت:وای خدای من چه تبی!درست مثل کوره آتش بلند شو برویم دکتر.

 چیز مهمی نیس خوب میشوم.از آن گذشته حال پریچهر و پرین از منهم بدتر است.-

 رستم دکتر را به خانه بیاورد.االن آقا مرتضی را میف-

از وقتی فتح اهلل خان ماشین جیب را خریده بود آقا مرتضی رانندگی اش را به عهده داشت.تهمینه از جا برخاست.در 

اتاق را باز کرد و به محمود آقا که مشغول پارو کردن برفهای جلوی ایوان بود اشاره کرد و گفت:محمود آقا بی 

 یید به سراغ دکتر محتشم برود و او را به اینجا بیاورد.زحمت به آقا مرتضی بگو

محمود اقا پارو را به زمین نهاد و زیر لب گفت چشم.و برای اینکه خود نیز از لذت جیپ سواری محروم نشود در 

 کنار آقا مرتضی نشست و برای خبر کردن دکتر رفت.

 اقا رسول کجاست؟اینبار تهمینه روی کرسی نشست و از مستانه پرسید:راستی پس 

از ترس اینکه مبادا پرین دوباره او را لو بدهد باالفاصله پاسخ داد:کار واجبی داشت که باید انجام میداد.صبح زود از 

 خانه بیرون رفته ولی فکر میکنم زود برگرده.

ل ه خواهرش مجال سوااز لبخند زیرکانه ای که به لب آورد معلوم میشد از جریان با اطالع است.مستانه برای اینکه ب

کردن را ندهد گفت:تو چرا زحمت کشیدی برای یک سرماخوردگی ساده که نباید همه کار و زندگی شان را رها 

 کنند.

این حرفها چیست که میزنی پس خواهر چه موقع به درد میخورد.تو خودت را با من غریبه میدانی وگرنه من همان -

 تهمینه هستم و عوض نشده ام.

ندگی آنها ساده و محقر بود.زمستانها در همین اتاق کرسی میگذاشتند و در اتاق دیگر که به اصطالح سالن وسایل ز

پذیرایی بود بخاری استوانه ای بد شکلی داشتند که شاید در طول هر زمستان فقط یکی دو بار به افتخار ورود خواهر 

زیر کرسی پهن بود در واقع خرسک بود نه فرش  برادران و اقوام نزدیک روشن میشد.فرش رنگ و رو رفته ای که

 ولی قالی اتاق بغلی اگر جنس نداشت الاقل رنگ و رویی داشت.

در آن لحظه تهمینه همان خواهر مهربانی بود که باید باشد.از یاد برد که در خانه ی خودش خدمه دست به سینه در 

روی کرسی نهاد به نظافت اتاق پرداخت و کوشید تا آنجا خدمتش هستند.پالتو پوست را از تن بیرون اورد و ان را به 

 را برای ورود پزشک اماده سازد.

بعد از اینکه دکتر آمد و نسخه نوشت محمود آقا به اتفاق آقا مرتضی برای تهیه دارو دوباره سوار جیپ شدند و 

 رفتند.

ل شوند.پرین سر را از زیر لحاف بیرون اورد و تهمینه هر دو پا را در یک کفش کرد که باید به آنها خانه ی آنها منتق

 در حالیکه عطسه امانش نمیداد گفت:نه من نمیخوام به خونه شما بیام.

 چرا عزیزم برای چی؟-

 دوست ندارم با ماهوش و ماهرو تو یه خونه باشم.-

 آنجا میتوانی با اسباب بازی های آنها بازی کنی.-



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – شیفتهقلب 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

1 5 6  

 

 بازی های ماست که تو باهاشون بازی میکنی؟ که چی بشه که اونا بگن این اسباب-

 لبخندی به لب آورد و گفت:آنها هم مثل تو بچه هستند و دلشان به همین چیزها خوش است.

 پریچهر با خود اندیشید دلشان به چی خوش بود به اینکه دل من و پرین را بشکنند.

 دد آنوقت تصمیم بگیریم.مستانه حرف آخر را زد و گفت:باید صبر کنم رسول به خانه برگر

اگر میخواست همان دیشب برمیگشت.وقتی هنوز برنگشته یعنی دیگر خیال آمدن را نداره.میخواهی به چه چیزی -

 دلت را خوش کنی.تو هم میتوانستی مثل من زندگی راحت و بی دغدغه ای داشته باشی.

از کجا میدانی که رسول از دیشب تا حاال به خانه  معلوم میشد که او همه چیز را میدانست.مستانه با تعجب پرسید:تو

 برنگشته؟

حاال دیگر من غریبه شده ام!باید از در و همسایه بشنوم که خواهرم چه روزگاری دارد.تو چطور به این مرد اجازه -

نت بد میدهی که تو را به قصد کشت بزند و از ایوان به حیاط پرتاب کند؟خدا رحم کرد که هنوز سالمی و جایی از

 نشکسته.اگر خانم جان بداند گه چه زندگی سختی داری از غصه سکته خواهد کرد.

 نه به او چیزی نگو خواهش میکنم.-

اگر نیای ناچارم بگویم.چون اگر من از عهده ات برنیایم خانم جان از عهده ات بر خواهد آمد.هیچ میدانی چطور -

 تیشه به ریشه سعادت خود زدی تو کجا رسول کجا.

 تو از اول مخالف این ازدواج بودی و از او اصال خوشت نمی آمد.-

 باالخره به حرفم رسیدی و فهمیدی که حق با من است.-

 فکر میکردم الاقل چند کالس سواد داره و فهمش از من کمتر نیست.-

بوی نم آن حال آدم را  از سواد او چی نصیب تو شد.به غیر از یک زندگی بخور نمیر و زندگی در دو اتاق نمور که-

 بهم میزند.

 حاال چه وقت این حرفهاست.تو برای دلجویی آمده ای یا برای یاداوری سیاهی های بختم.-

سیاهی های بخت مستانه نه قابل شستشو بود نه قابل پاک کردن حاال که تهمینه شروع به مالمت کرده بود خیال 

 کوتاه آمدن را نداشت.

قتی پریچهر بچه بود توی قنداقش چی پیدا کردی؟اگر تو یادت نیست من یادم هست.آن یادت می آید یکبار و-

روز که خیلی بی قراری میکرد و نمیفهمیدی چرا آرام نمیگیرد وقتی باالخره به هوای اینکه جایش را خیس کرده 

داشت سر طفل بی قنداقش را گشودی به دیدن هزارپایی که روی کهنه بچه وول میخورد تازه فهمیدی چه بالیی 

گناهت می آمد در آن خانه قدیمی همه چیز پیدا میشد هزارپا مارمولک که از در و دیوار آن باال میرفت و عنکبوت و 

 عقرب اگر من سماجت نمیکردم همانجا میماندی.

رای م ببا این حرفها چه چیزی را میخواهی ثابت کنی؟تقصیر من است که از سیاهی های زندگی ام پرده های ساخت-

 نمایش آن با همه ی این حرفهایی که میزنی با تو نمی آیم.آنجا نه خودم راحت هستم نه بچه هام.

 چرا مگر خانه ما تیغ دارد که به تن شما فرو میرود؟-

 خانه تیغ ندارد زبان بچه هایت تیغ دارد.-

 ساله چه توقعی داری. 0ساله و  4خودت میگویی بچه ها.تو از دو دختر -

 ینقدر سماجت نکن بیا برویم.اینجا کسی را نداری که به تو برسد.ا-
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چرا بچه هایم هستند.پریچهر برای خودش خانمی شده.از آن گذشته هر لحظه ممکن است رسول برگردد حوصله -

 ندارم دوباره بهانه به دستش بدهم.

کند.باالخره دیوار موش داره و موش هم میترسی دوباره تو را وسط برفها بیندازد و صورتت را از سیلی هایش سرخ -

دو تا گوش تیز.فکر میکنی ما خواهرمان را از سر راه پیدا کرده ایم.اگر داداش داود و خانم جان بفهمند تو با چه 

 مشکالتی دست به گریبانی قشقرق به پا خواهند کرد.

 اگر تو به آنها نگویی نخواهند فهمید.-

 مرد را به زبان نیاوری.شرطش این است که دیگر اسم آن -

 فصل پنجاهم

پدرشان کجا بود چرا برنمیگشت؟غروبها به این امید بودند که طبق عادت کوبه در با سر و صدا و پی در پی به صدا 

 در بیاید و اون به درون اید.دلشان برای فریادهایش تنگ میشد.

 ا میکرد.پریچهر در سکوت انتظار میکشید و پرین با اشک و زاری بابا باب

مستانه در بستر بیماری بی حوصله و دلتنگ بود.با همه کج خلقی ها و بد و بیراه هایش چراغ خانه را روشن نگه 

 میداشت و نان آور خانه بود و گاه دستی از نوازش به سر و گوش بچه هایش میکشید.

 ن آمد.غروب چهارمین روز غیبت رسول باز هم تهمینه تنها و بدون بچه ها به دیدنشا

همان پالتو را به تن داشت و همان چکمه ها را به پا.درست مانند آن بار وارد اتاق که شد با پالتو به روی کرسی 

نشست و با لحن مالمت آمیزی خطاب به خواهرش گفت:لجبازی کافی است.تا کی میخواهی غصه های دلت را از 

 اقل بچه هایت را بردار برگرد به منزل آقاجان.خانواده ات پنهان کنی اگر نمیخواهی به خانه ما بیای ال

 با همه درماندگی باز هم حاضر به ترک آنجا نشد و گفت:نه تهمینه نه؟

 از رسول خبری نرسید؟-

فکر نمیکنم دیگر خبری برسد.وقتی به سراغ مدارکش رفتم دیدم هم شناسنامه اش را برده و هم لباسهایش را.اگر -

 ه اسباب کشی نبود.میخواست برگردد لزومی ب

 که اینطور پس به چه امید هنوز اینجا مانده ای؟-

 اینجا خانه من است کجا میتوانم بروم.-

 چرا نرفتی سراغ عزیز؟البد آنها از او بی خبر نیستند هر چه زودتر تکلیف خودت را روشن کنی بهتر است.-

 ه باشند.خیال دارم امروز به سراغشان بروم.شاید از رسول خبری داشت-

خب معلوم است که بی خبر نیستند.چه بسا حاال شوهرت همانجا پیش مادر و خواهرش زندگی میکند و از یاد برده -

 که زن و بچه ای هم دارد.

 از داخل کیف خود یک بسته اسکناس ده تومانی بیرون اورد و گفت:این را بعنوان قرض قبول کن.

 قدر بی پول نشده ام که مجبور شوم از کسی پول قرض کنم.مستانه ابرو درهم کشید و گفت:هنوز آن

 منکه غریبه نیستم خواهرت هستم.-

پرین بغض کرد.با نگرانی چشم به دست خاله اش دوخت.درست مثل پریچهر دلش نمیخواست احتیاج مادرشان را 

ه دلیلی نداشت که آن را در وادار به قبول این صدقه کند.بدل و بخشش تهمینه خالی از ریا و تظاهر نبود وگرنه چ

 مقابل دیدگان آن دو طفل به نمایش بگذارد و در خفا به دور از چشم آنها در مورد نیازهایش با او سخن نگوید.
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مستانه دسته اسکناس را گرفت و با حالتی آمیخته به خشم ان را به داخل کیف کردکودیل آخرین مد تهمینه پرتاب 

ا بست و گفت:از اینکه به فکر ما هستی ممنون خیلی وقت است که ما از دسترنج کرد و با فشار دست قفل کیف ر

 رسول روزگار نمیگذرانیم.خودم دارم چرخ زندگی مان را میگردانم مطمئن باش نمیگذارم بچه هایم گرسنه بمانند.

 د.بچه ها نفس راحتی کشیدند پرین داخل اتاق بغلی شد و به پریچهر اشاره کرد که بدنبالش برو

سرمای آن اتاق غیرقابل تحمل بود.پرین برای اینکه زودتر حرفش را بزند و زیر کرسی گرم برگردد.با لحن 

 عجوالنه ای گفت:میخواستم بگم اگه مامان راضی بشه بریم خونه خاله من نمیام همینجا میمونم تا بابام برگرده.

 ست بیا برویم زیر کرسی وگرنه حالمان بدتر میشود.مطمئن باش که مامان هم راضی نمیشه اینجا هوا خیلی سرد ا-

 صدای مادرشان را شنیدند که میگفت:خودت میدانی که چرا من زن رسول شدم.

چرا فقط برای اینکه دل کسی را که دلت را سوزانده بسوزانی!او به دنبال زندگی اش رفت این تو بودی که خودت را -

 به روز سیاه نشاندی.

 گر را میخواستیم چیزی نمانده بود سر سفره عقد بنشینیم که آن اتفاق افتاد.من و برمک همدی-

 همان قصه قدیمی دنیا که زیر و رو نشده.جمیله زیرپایش نشست و نظر آن مرد را از تو برگرداند.-

ا بسته ردلم نمیخواهد به آن روزها فکر کنم ولی بارها از خود پرسیده ام چه دلیلی داشت که به آن سادگی عهد -

 شکست و بدنبال آن دختر سیاه سوخته رفت.

 باید از برمک میپرسیدی سیاه سوخته است یا بانمک با همان زبان چرب و نرم خود قاپ ان جوان را دزدید.-

 اگر بی مهر و وفا نبود به این سادگی فریب نمیخورد.-

 آنوقت تو به اولین خواستگاری که می آمد جواب مثبت میدادی.-

 موقع نفهمیدم که مرتکب چه اشتباه میشوم رسول خوش ظاهر و سر به زیر بود.آن-

 و به همان نسبت بی عرضه و بی دست و پا و هیچوقت به فکر بهبود زندگی خانوادگی نبود.بلند شو برویم منزل ما.-

بیاید  دلش نمی آمد درتهمینه وظیفه اش را انجام داد سپس در صندلی پشت ماشین لم داد و به خانه بازگشت.آفتاب 

و برفهایی را که شاخه های لخت درختان را با سپیدی اش زیبا ساخته بود اب کنه.تازه در پشت سر او بسته شده بود 

و اعالم کشف حجاب چون سایر زنان آن  5155که مهمانان بعدی از راه رسیدند.عزیز مادر رسول که تا قبل از سال 

وهای سفید خود را در زیر روسری پنهان ساخته بود و پالتوی سیاه بلندش را تا دوران چادر به سر میکرد اکنون م

 روی پاها میپوشاند اما برخالف او رخساره فقط شال گردن را به روی سر کشیده بود تا از سرما در امان بماند.

ود و رسی خوابیده بعزیز ابتدا نوه هایش را در اغوش کشید و سپس چشم به مستانه دوخت که با رنگ پریده زیر ک

 پرسید:پس رسول کجاست هنوز نیومده؟

مستانه در پاییز ناامیدی شاهد برگ ریزان آن شد.او که دهان گشوده بود تا از مادر و خواهر شوهرش سراغ رسول 

 را بگیره اکنون مستاصل مانده بود که چطور باید غیبت ان مرد را به آنها توضیح بدهد.

 با یک جمله ساده و بدون تفکر پاسخ داد:بابا مامانو زد و از خونه فرار کرد. باز هم این پرین بود که

 این اولین بار بود که مستانه از فضولی پرین ابرو درهم نکشید و به او چشم غره نرفت.

 عزیز حیرت زده رو به عروسش کرد و پرسید:پرین چی میگه!رسول کجا رفته راست بگو چه اتفاقی افتاده؟

مستانه از شدت گریه تکان میخورد و قادر به توضیح نبود.پرین روی زانوی مادربزرگش نشست و به شرح  شانه های

 ماجرای آن شب پرداخت.
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لحن شیرین و بی پیرایه اش آنچه را که شنیدن آن از زبان مستانه غیرقابل باور بود قابل باور ساخت.اضطراب و 

 منگیر آن دو شد.نگرانی که چهار روز تمام دامنگیرشان بود دا

 عزیز دلهره و تشویهایش را با دو دست به سر کوفت و گفت:خدا مرگم بده.کجا ممکنه رفته باشه؟!

 پرین بهمراه او اشک به چشم آورد و گفت:دلم خیلی واسش تنگ شده عزیزجون خدا کنه زودتر برگرده.

 .اینبار بر سر عروس خود فریاد کشید:چی به سرش آوردی که گذاشت رفت

مستانه که منتظر تسالی او بود دلش شکست.رنجهایش را بهمراه رنجیدگی در کالم خود نشاند و گفت:دستتان درد 

 نکند عزیزجون.مرا بگو که چشم امیدم به شما بود.

 چشم امیدت به ما بود که چی بشه به خیالت رسید که قایمش کردیم.-

 لباسهایش را برده البد به سراغ شما امده.نه ولی به خودم گفتم شاید حاال که شناسنامه و -

 منو بگو که خیال میکردم پسرم سر زندگی اش است.-

خب مگر کجا بود!سر زندگی اش بود.بدخلقی هایش را تحمل میکردم و دم نمیزدم.اما آن شب چیزی نمانده بود -

 بپرسید.مرا بکشد آبرویم پیش کوکب خانم و محمود آقا رفت اگر باور نمیکنید از آنها 

 منظورت اینه که یه دفعه زد به سرش؟!-

 من چه میدانم.شاید به سرش زده بود.هیچ میدانستید که پسرتان عملی شده؟-

از شنیدن این جمله یکه خورد.اینهم یک تهمت.حاال که گذاشته رفته هزار و یک عیب و ایراد روی او میگذاره اما 

خیلی عوض شده بود.بی آنکه نگاهش کند پاسخ داد:نه از کجا  شاید هم راست بگوید.این اواخر اخالق رسول

 میدانستم او با تو زندگی میکرد نه با من.نباید میگذاشتی کار به اینجا بکشه.

خیال میکردم وظیفه دارم نگذارم بچه هایم از راه به در شوند نه اینکه مواظب یک مرد سی ساله که سرد و گرم -

 روزگار را چشیده باشم.

 زم میگم هر اتفاقی افتاده باشه تو مقصری.با-

مستانه بی طاقت شد نمیتوانست آنجا بنشیند و اجازه بدهد آن زن به جای دلداری مالمتش کنه و بجای خانه تکانی 

 رنج و دردهایش هر چه رنج و درد بود به روی بام خانه او بتکاند.

کنون که خبر از رسول نداشتند هر چه بیشتر میماندند دلش میخواست آنها زودتر دست از سرش بردارند و بروند.ا

 بیشتر عذابش میدادند.

روزه پسرم از خونه بیرون رفته و برنگشته اونوقت تو فکر  5خیلی عجیبه یعنی -صدای عزیز را شنید که میگفت:

 نکردی باید به من مادرش هستم خبر بدی؟

ندارش را جمع کرد و از خانه بیرون رفت.وقتی همه وسایلش پسرتان گم نشده بود که من به شما خبر بدهم دار و -

 را برده یعنی گم نشده فرار کرده.

خدا میدونه چی به سرش اوردی که خونه زندگی و بچه هاشو گذاشته رفته.از همون روز اول که قدم تو ده ما -

 رو از اونجا آواره کرد. گذاشتی فهمیدم دلت پیش اون نیست و نیومده پشیمونی.همون قدم نحس تو بود که ما

رخساره که میدانست که اگر به مادرش مجال بدهد به این زودی ها دست بردار نخواهد بود حرفش را قطع کرد و 

 گفت:فایده این بحث و گفتگو چیست؟به جای این حرفها فکر کن ببین رسول کجا ممکن است رفته باشد.
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اال افکند و گفت:من چه میدونم زنش باید بدونه این روزها با کی حالت چهره اش تغییر نکرد با خشم و غضب شانه ب

 نشست و برخاست میکرد.

مستانه که از دو طرف در پناه بچه هایش قرار داشت در حالیکه به سختی میگریست گفت:فکر میکنم این اواخر 

 بیشتر با کمال بود.

 پس چرا به سراغش نرفتی؟!-

ن شب که طلسم مهر و محبتش را روی برفها به دور گردنم انداخت.مریض شدم با لحن سردی پاسخ داد:چون از هما

 و هنوز حالم سرجایش نیامده.

 باز هم باور نمیکنم که رسول دست بزن داشته باشه.-

من شاهد دارم عزیز.اگر به نوه هایتان اطمینان ندارید از کوکب خانم بپرسید که آن شب مرا از روی برفها بلند -

 اتاق آورد.کرد و به 

پس بگو که دیگه واسمون آبرو نمونده.حاال تازه از من میخوای که پا شم برم از زن همسایه بپرسم عروسم راست -

 میگه که پسرم اونو به قصد کشت زده؟

 گفتم اکر حرفم را باور نمیکنید.-

مستانه برخاست و در قلب کوچک پرین از گریه مادر ریش شد.برای فرو نشاندن آتش خشم مادربزرگ از کنار 

کنار او نشست و با لحن شیرین کودکانه گفت:یعنی حرف منو باور نمیکنین عزیزجون!چیزی نمونده بود مامان 

 بیچاره مو بکشه.

 دستی از نوازش به سرش کشید و گفت:حاال که تو میگی باور میکنم.

 کمال؟ سپس رو به مستانه کرد و با لحن تحکم آمیزی پرسید:مگه نمیخوای سراغ

 چه لزومی داشت تابع دستور زنی باشد که از روز اول نتوانسته بود در قلبش جایی برای محبت او باز کند.

در آرامش صدایش طوفان خشمی که وجودش را دگرگون ساخته بود خود را نشان داد:من نه قدرت بیرون رفتن از 

 م که گاهی دنبالش می آمد و با هم بیرون میرفتند.خانه را دارم و نه آن مرد را دیده ام و میشناسم.فقط میدان

 عزیز مستاصل شد و پرسید:پس میگی چیکار کنیم؟

 نمیدانم بنظرم بهتر است صبر کنیم تا خبری از او برسد.-

 میترسم بالیی سرش اومده باشه.-

 اورد اما خیالتان راحتلحن صدایش آمیخته با تمسخر بود:بادمجان بم آفت ندارد عزیز.ممکن است بال سر مردم بی

 هیچ بالیی سر خودش نمی آید.

 فصل پنجاه و یکم

مستانه و همسرش هیچوجه اشتراکی با هم نداشتند.در تمام سالهایی که در زیر یک سقف میزیستند حتی یکبار هم 

هومی فنتوانستند بر سر یک موضوع با همدیگر به توافق برسند برای رسول توقف در ایستگاههای زندگی هیچ م

نداشت و به غلیان احساس و خودخوری و رنج او در رویارویی با مشکالت به دیده تمسخر مینگریست.مستانه اصل 

اهمیت نمیداد که خواهرش در ناز و نعمت غوطه ور است.رنجی که میکشید فقط بخاطر احساس و نگاه پرین و 

 پریچهر به بی نیازی دختر خاله هایشان بود.
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ی که پشت تهمینه را میمالید پشت مستانه را به خاک میرساند و همان نسیم نوازشگر خوشبختی همان دستهای زندگ

 که عرق پیشانی تهمینه را خشک میکرد تبدیل به طوفان شنی میشد برای گور کردن چشم آرزوهای مستانه.

یگذشتند تا اگر خواب باشد درد استخوان امانش را بریده بود و در خواب ناله میکرد.بچه ها با احتیاط از کنارش م

باعث بیداری اش نشوند.به محض اینکه احساس کرد در موقع حرکت استخوانهای بدنش فریاد درد را از گلویش 

 خارج نمیسازند پالتو رنگ و رورفته ای را پوشید روسری بافتنی بلندی را به روی سر افکند و آماده بیرون رفتن شد.

 مامان جون؟پرین با کنجکاوی گفت:کجا میری 

 دنبال پدرت باید آنقدر بگردم تا شاید بتوانم پیدایش کنم.-

 یک لحظه مکث کرد و سپس گفت:شاید بابا رفته باشه پیش اون اقای مهربونی که یکبار واسمون شیرینی فرستاد.

ر یرینی را که دباز هم پرین به دادش رسیده بود.ناگهان بیاد اورد یک شب رسول در موقع مراجعت از بازار جعبه ش

 دست داشت به بچه ها داد و به آنها گفت که عمو کمال آن را برایشان فرستاده.

به این تریتب یا محل کارش باید نزدیک بازار باشد یا در نزدیکی منزل آنها تصمیم گرفت جستجو را ابتدا از اطراف 

 ردی از همسرش بیابد.خانه خودشان شروع کند.شاید اگر کمال را میافت میتوانست به کمک او 

چندین بار پایش لیز خورد به زحمت تعادل خود را حفظ کرد و براهش ادامه داد.این درست نبود که رسول به این 

 شکل ترکشان کند.حتی اگر نمیخواست به زندگی با او ادامه بدهد راهش این نبود.

در قنادی های اطراف منزلشان شخصی به نام لعنت به کمال که زیرپای آن مرد نادان نشست و از راه به درش کرد.

 کمال نمیشناختند.

دندانهایش از سرما بهم میخورد و احساس لرز میکرد.اما باز هم ناامید نشد و به جستجو ادامه داد و به هر زحمتی 

سی نفبود خود را تا میدان فردوسی رساند و با دیدن تابلوی قنادی بابک که درست در ان طرف میدان قرار داشت 

تازه کرد و بر سرعت قدمهایش افزود.به محض ورود به داخل آن حرارت مطبوع بخاری نفتی مستانه را بسوی خود 

 کشاند و از یاد برد که به چه منظوری به آنجا آمده.دستهای یخ زده اش را جلو برد و به گرم کردنشان پرداخت.

ساخت.مدتی طول کشید تا گرما به بدنش نفوذ کند و گونه ضعف و بی حالی دوران نقاهت بیماری او را از خودبیخود 

 های رنگ پریده اش را گلگون سازد.

 صاحب قنادی چندین بار صدایش زد تا شنید:فرمایشی داشتین خانم؟

تن صدا توجهش را جلب کرد و باعث شد که برگردد به آن سو بنگرد.چرا انسانها آنقدر بهم شبیه هستند و گاه 

رز نگاه و حرکات آنقدر آشنا بود که بی اختیار قلبش به تب و تاب افکند و یادآورا خاطرات دوران آنقدر متفاوت؟ط

نوجوانی اش شد و بجای پاسخ مات و مبهوت به مردی که پشت پیشخوان قنادی چون او بهت زده بود چشم 

 مستانه؟ دوخت.قبل از اینکه قدرت پاسخ را بیابد صدایش را شنید که میگفت:خدای من این تویی

پس اشتباه نمیکرد خودش بود برمک همان کسی که تیر عشق را در کمان نشاند و به روی قلبش نشانه گرفت و 

 بالفاصله نیزه ناکامی را به زهرآلود و همان نقطه قلبش را با آن شکاف داد.

نادی میشد تنه زد و بی به جای جواب روی برگرداند و شروع به دویدن کرد.جلوی در به زن جوانی که داشت وارد ق

 آنکه مجال عذرخواهی را داشته باشد پا به روی پیاده رو نهاد.

برمک نمیخواست یکبار دیگر فرصت را از دست بدهد درست پشت سرش به جلوی در رسید درست مانند وی به 

 همان زن تنه زد و از در بیرون رفت.
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و با همه شتابش با تانی به روی یخ پیاده رو قدم  نگاهش را در اطراف به گردش در آورد.مستانه آنجا بود

برمیداشت.برمک نمیخواست اشتباهی را که آن بار مرتکب شده دوباره تکرار کند هر طور شده باید آن زن را وادار 

 به ایستادن نماید.

یفزاید و بجرات نمیکرد صدایش بزند چون میترسید که اگر مستانه بداند که در تعقیبش است بر شتاب قدمهایش 

 ناپدید شود.به نزدیکش رسید به خود جرات داد و گفت:خواهش میکنم یک لحظه صبر کن ببین چه میگویم.

پا را به جلو نهاد تا از او بگریزد.گریزی که از فاصله بود فاصله ای که با یک جمله یا یک توضیح کوتاه از میان 

 غزید و به زمین خورد.برداشته نمیشد.ولی قبل از اینکه قدمی بردارد پایش ل

برمک به او رسید دست پیش برد تا به کمکش بشتابد.مستانه با نفرت دست به عقب زد و گفت:به من دست نزن.از 

 اینجا برو.از جانم چه میخواهی.

تصمیم گرفته بود به این زودی ها کوتاه نیاید و دست از سماجت برندارد.بازویش را محکم گرفت و گفت:اینبار 

 رم به این راحتی از دستم بگریزی خواهش میکنم به حرفم گوش کن.نمیگذا

 که چه بشود!هیچ دلیل قانع کننده ای نمیتوانی برایم بیاوری.-

 من دلیل دارم باور کن دلیلی که اگر آن بار به حرفم گوش میکردی کار ما به اینجا نمیرسید.-

 بشنوم.صدای خیانتها و بی وفایی هایت را. گوشهایش را با دو دست گرفت و گفت:نمیخواستم صدایت را

بخاطر همین است که نمیتوانی قضاوت درستی داشته باشی لجبازی را بگذار کنار .رنگ و رویت پریده لبهایت کبود -

شده و داری از سرما میلرزی.قبل از اینکه مریض شوی بیا بریم داخل مغازه یک چایی داغ بخور تا همه چیز را 

 م.برایت تعریف کن

 شنیدن آن حرفها هیچ چیز را عوض نمیکند.-

به غیر از یک چیز آنهم تصوری که تو از بی مهری و خیانت من نسبت به خودت داری.شاید ان را بتواند عوض -

کند.من و تو هر دو به یک اندازه صدمه دیدیم.تو زن مردی شدی که دوستش نداشتی و من با دختری عروسی کردم 

 م.که او را نمیخواست

 اینبار لحن کالمش آمیخته با کنجکاوی بود:او را نمیخواستی!مگر ممکن است؟

 نه نمیخواستم قصه اش مفصل است.بیا برویم تا برات تعریف کنم.-

خودش هم نمیدانست چه انگیزه ای وادارش کرد که تسلیم خواسته اش بشود به منظور پذیرایی از مشتریانی که 

آنجا می آمدند میز چوبی کوچکی با چند چهار پایه در نزدیک پیشخوان قرار برای صرف چای یا بستنی به 

 داشت.مستانه نشست و برمک روبرویش قرار گرفت.فرصتی بود خط فاصله جدایی را کنار بزنند و بهم بنگرند.

 .تصویر چهره برمک تغییر چندانی با نوجوانی اش نداشت.فقط خطوط آن پر رنگ تر و پخته تر بنظر میرسید

 در نیمرخ مستانه اثری از شور ونشاط جوانی به چشم نمیخورد.در نگاهش غم بود و در چهره اش خطوط موازی رنج.

تمایل چندانی به شنیدن سخنان او نداشت و در حرکاتش میل به گریز دیده میشد اما برمک تا حرفش را نمیزد 

 فرصت گریز را نمیداد.

شاگرد قناد در مقابلشان نهاد گرم کرد . چشم به برمک دوخت که دهان  دستان یخ زده اش را با چای داغی که

 گشوده بود تا آنچه را که سالها میل به بیان آن داشت بیان کند.

 مستانه میشنید اما باور نمیکرد فقط به او فرصت میداد تا هر چه دلش میخواهد بگوید.
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ساخت و در میان آن نهاد سپس عشق و ارزوهایش را به برمک سفره دل را گسترد جام شراب را لبریز از خون جگر 

دور آن سفره نشاند و لبهای تشنه امیدهایش را با خون آن جام مست از می ناامیدی ساخت.و به تالفی آن روز که در 

ه بکوچه پس کوچه های زرگنده بدنبال مستانه افتاد و پا به روی چادرش نهاد و با التماس کوشید تا آن دختر را وادر 

شنیدن سخنانش سازد اینبار توانست حقیقتی را که آن روز به او فرصت ابراز ان را نداده بود ابراز کند و نگاه 

حسرتبارش را از پشت بام به عروس رویاهایش بدوزد که بخاطر یک اشتباه مابینشان فاصله افتاده بود.با وجود اینکه 

ساس مستانه در زیر وزنه سنگین رنج محبوس مانده بود و سخنانش از دل برمیخواست بر دل نمینشست.تارهای اح

 مجال اظهار وجود را نمیافت.

ماجرای رفتن مهرانگیز و تهمینه به حمام و تالش آنها برای برهم زدن عروسی افسر باعث حیرتش شد.پس جرا آنها 

 در این مورد چیزی به او نگفته بودند.

 کرد و حس ترحمش را برنمی انگیخت.قلب رنج کشیده اش رنجهای جمیله را دفع می

برمک پرده خاطرها را کنار میزد و در موقع نگریستن به پشت پرده هر کدام از آنها درست مانند روز وقوع حادثه 

کامش از تلخی آن زهرآگین میشد.حرارت بخاری گونه های رنگ پریده مستانه را گلگون ساخت.به مالمت 

 اند گفته های برمک را باور کند.تردیدهای خود پرداخت تا شاید بتو

زمانی که در شرح ماجرا اقدس جمیله را به خانه شوهر بازگرداند لبخند تلخی به روی لبان مستانه نقش بست و 

 گفت:پایان خوش البد این قنادی آسیدجمال است که حاال دامادش آن را اداره میکند.

ه در آن را در گلوی تشنه اش سرازیر ساخت و برمک استکان چای را برداشت و آخرین قطرات باقیماند

 گفت:درست است این قنادی مال آسیدجمال است ولی برخالف تصورت از پایان خوش خبری نیست.

نمیخواهد تظاهر کنی که بی عشق و محبت به زندگی با جمیله ادامه میدهی چون برایم تفاوتی ندارد.همه آنچه را که -

با عشق قدم در آن راه نهادی یا با ترحم مهم این است که قلب مرا شکستی و باعث گفتی شنیدم.چه فرقی میکنه که 

 شدی دست به ازدواج عجوالنه ای بزنم که آتش پشیمهانیهایش خرمن زندگی ام را سوزانده.

 اگر آن روز به من فرصت توضیح میدادی این اتفاق نمی افتاد.-

که به من بگویی زنت مردنی است و به زودی ازاد میشوی.آن  کدام توضیح ؟کدام اتفاق! بر فرض فرصت میدادم-

موقع عشقی که به تو داشتم باعث میشد تا با سنگدلی و بی رحمی منتظر مرگ زنی بشوم که در واقع اصال مردنی 

 نبود.باز هم در این میان این من بودم که میباختم و تو زندگی ات را میکردی.بخاطر چای متشکرم.

 جا برخیزد و گفت:هنوز شیرینی ات را نخوردی.فرصت نداد از 

 تو به روی آن شیرینی آنقدر زهر تلخکامی پاشیده ای که میلی به خوردنش ندارم.خداحافظ.-

 نه مستانه این همه ماجرا نیست.-

 با لحن تندی گفت:دیگر چه میخواهی بگویی؟نکنه خیال داری برایم شرح بدهی که حاال چند تا بچه داری و جطور

 صاحب این قنادی شدی.

این قنادی مال من نیست مال آسیدجمال است و من فقط اداره اش میکم.چون بعد از مرگ جمیله کمر آن بیچاره -

شکست و نه میلی به کار کردن دارد نه قدرت آن را.زن و شوهر هر دو پیر و فرتوت شده اند و گاهی به زور 

 ی به اینجا بزند.وادارش میکنم که از خانه بیرون بیاید و سر

 مستانه گیج شده بود و پرسید:مگر جمیله مرد!پس تو که گفتی او مردنی نبود و حالش خوب شد؟
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درست است حقیقت همان است که گقتم.روزی که احساسات خانباجی به جوش آمد و از کرده پشیمان شد برای -

آن دختر دیگر هیچ مرضی نداشت و هر چند به جبران خطاهای گذشته وادارم کرد که جمیله را به خانه بازگردانم 

خوبی میدانست عشق من به تو فرصتی برای توجه به او باقی نگذاشته مهر و محبتش را نثارم میکرد و از تو چه پنهان 

در دایره زندگی اش رقم زده شده و در گردش  ##به تدریج توانست جایی در قلبم برای خود باز کند سرنوشت هر 

برای گریز از آنچه که مقدر است باقی نمانده.زنم آخرین ماههای بارداری را میگذراند که هم آقاجان آن هیچ راهی 

گلفروشی را فروخت و هم آسیدجمال قنادی و خانه اش را و همگی به تهران آمدیم.روزی که جمیله بارش را به 

ادش در موقع خروج از سینه زمین گذاشت چشمهایش را که از شدت درد بسته بود دیگر نگشود و آخرین فری

ناتمام ماند.با وجود اینکه وجودش باعث بزرگترین شکست زندگی ام بود مردنش خیلی دلم را سوزاند برای 

سیدجمال باور مرگ دختری که تازه تولد دوباره یافته آسان نبود.پسرم بابک بی آنکه مفهوم گریه اش را بداند اولین 

مادر بود.بیچاره جمیله در زندگی هیچ خیری ندید نه از عشق و محبت من بهره اشکی که موقع تولد ریخت در عزای 

برد و نه از لذت مادری صفورا و سیدجمال حاضر نشدند از تنها یادگار دخترشان چشم بپوشند و بابک را به خانباجی 

ه م و حاال به جای اینککه اصرار زیادی در نگهداری اش داشت بسپارند و من بخاطر پسرم به این خانواده وابسته شد

در گلفروشی در کنار آقاجان مشغول کار باشم شیرینی پزی و قنادی سیدجمال را اداره میکنم.مادرم همیشه حسرت 

عروس لب قلوه ای انتخابی خودش را میخورد و سرکوفت تو را به جمیله میزد و میگفت که من عروس لب قلوه ای 

 میخواستم نه سیاه برزنگی اهوازی.

ای مستانه با لبخندی از هم گشوده شد با وجود اینکه فاصله آن خاطرها چندان دور بنظر نمیرسید در پشت پرده لبه

 ی تیره سیاهی های بختش روی پنهان نموده بودند.

نمیدانست هنوز حرفی برای گفتن باقی مانده یا نه.او به این قصد از خانه بیرون نیامده بود که در قنادی عاشق قدیمی 

 د چای و شیرینی بخورد و به درددلهایش گوش کند.خو

 برمک پس از لحظه ای مکث پرسید:چقدر ضعیف و الغر شده ای بنظر میرسد مریضی درست میگویم؟

 مریض بودم شاید اگر اجبار وادارم نمیکرد از خانه بیرون بیایم باز هم در بستر میماندم.-

 و یخبندان از خانه بیرون بیایی؟چه اجباری وادارت کرد که در این هوای سرد -

 من بدنبال مردی به نام کمال میگردم که در قنادی کار میکند تو او را میشناسی؟-

 تا حاال اسمش را نشنیده ام.تو چکار با یک شاگرد قنادی داری؟-

 فکر میکنم آن مرد تنها کسی است که ردی از شوهر گمشده ام دارد.-

 مگر شوهرت گم شده؟!-

 م رفتن او گم شدن نیست فرار است.مفهو-

 فرار از چی؟-

 اگر علتش را میدانستم که خوب بود ولی به گمانم از من و بچه هایش روی گردان شده.-

 به جهنم وقتی که آنقدر بیشعور است که تو را میگذارد و میرود همان بهتر که گم شود.-

چشم آنها چیزی نمانده بود مرا بکشد با اشک و زاری و  بچه ها این حرفها سرشان نمیشود.با وجود اینکه جلوی-

 التماس از من میخواهند که پیدایش کنم.از آن گذشته شاید مشکلی برایش پیش آمده.

 اگر به من بگویی که چرا کارتان به اینجا کشید شاید بتوانم کمکت کنم.-
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کافی وقتت را تلف کرده ام.باید به خانه برگردم اینبار مصمم از جا برخاست و گفت:نیازی به کمکت ندارم.به اندازه 

 بچه هایم تنها هستند.

حتی اگر صدای تپش تند قلبش را نمیشنید باز هم نمیتوانست آن زن را تنها و ناامید به امان خدا رها کند.شاید اگر 

 دازد.راه دیگری بین جلوی رفتنش را نمیگرفت باز هم سالها طول میکشید تا دوباره زندگی یکی از آن دو را بر سر

در کنارش به راه افتاد و گفت:اگر همانطور که میگویی کمال شاگرد قناد است.هر طور شده پیدایش میکنم.پس چرا 

 میخواهی تنها شانست را از دست بدهی؟

تنها شانس من هشت سال پیش از دستم رفت.از جانم چه میخواهی چرا بدنبالم می آیی؟تو سنگ صبور میخواستی -

 ن سنگ صبورت شدم.اما خودم نیاز به سنگ صبور ندارم.م

 اشتباه میکنی تو بیشتر از من این نیاز را داری باید بدانم آن مرد چه مرگش است که تو را گذاشته و رفته.-

کوشید تا بر فاصله خود با برمک بیفزاید و تندتر قدم بردارد و پرسید:چرا؟چون میخواهی حس کنجکاوی ات را 

 ی؟ارضا کن

 باور کن هدف من این نیست.-

 شوهر من نمرده زنده است و فقط بخاطر یک دعوای خانوادگی شبانه از خانه بیرون رفته و برنگشته.-

بهمین سادگی!اگر اینطور باشد پس همه شوهرهای دنیا هم باید از خانه هایشان آواره شوند.این دلیل نمیشد که -

 بگذارد و برود باید علت اصلی اش را جستجو کرد.بخاطر یک مشاجره زن و بچه هایش را 

میخواهی بدانی کدام بازنده ایم کدام برنده خیلی خب پس گوش کن.آن شب که رسول قصد داشت جلوی چشم -

دخترهایش تریاک بکشد با یک خیز منقل را برداشتم و ان را به وسط باغچه پر برف انداختم و آنوقت او هم با خشم 

 ی ایوان بلند کرد و به میان حیاط یخ زده افکند و از خانه بیرون رفت.و غضب مرا از رو

پس این تویی که بازنده ای چون هم شوهرت دست بزن دارد و هم معتاد است.هرگز نمیتوانم خودم را ببخشم -

 چون این بال را من به سرت اوردم.

است به خانه اش برگرده این مشکل من است نه  نمیخواهد به حالم دلسوزی کنی.هر جا که رفته باشه باالخره ناچار-

 مشکل تو

برگشت او چاره ساز درد تو نیست و برمشکالتت خواهد افزود.چرا پدر و مادرت بدون اینکه نشانی از خود باقی -

 بگذارند گذاشتند و رفتند.

 چون من شرط کرده بودم تا وقتی در آن خانه هستند به سراغشان نروم.-

تا قلعه حسنخان آمدم تا شاید بتوانم نشانی از تو بیابم.اما نه اسم شوهرت را میدانستم و نه از جایگاه  دوبار بدنبالت-

 او خبر داشتم.

 چه لزومی داشت بدنبالم بگردی.-

 با خود گفتم شاید تو هم مثل من در گذر از سالهای عمر لگدباران شده ای و چشم براهم هستی.-

 براحت نباشم چشم خوشبختی ام را کور کردم.فقط برای اینکه دیگر چشم -

از چشمانت میخوانم که خوشبخت نیستی.هم نگاهت داد میزند و هم سر و وضعت.تو لیاقت آن را داشتی که -

 پیراهن ابریشمی به تن داشته باشی نه این پالتوی رنگ و رورفته را.
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ه زندگی فقط یک لحظه مکث میکنه و به ما فرصت گاهی یک کلمه آری یا نه زندگی انسان را زیر و رو میکند و گا-

میده تا با انتخاب یکی از آن دو کلمه یا برنده شویم یا بازنده.ما هر دو با ایمان به باخت سرسفره عقد نشستیم.چطور 

به فکرت رسید که من بی وفایی ات را با وفا پاسخ خواهم داد و به انتظارت خواهم نشست.فکر نکن با این حرفها در 

اثبات وفاداری ات به من موفق بودی و توانستی وجدانت را آسوده کنی.تو ظلم کردی و خطایت قابل بخشش 

نیست.مرغ سرگشته عشق من به تو در راه قلعه حسنخان در حال جان کندن بود و من با لبه های تیز غرور شکسته 

خمی به آن ده رفتم و در رویارویی با سختی ها ام سینه ان مرغ را که آوای دلدادگی سر داده بود .شکافتم و با قلب ز

و مشکالتی که از هر طرف احاطه ام ساخته بود شاهد جان دادنش شدم.اشتباه تو در همینجاست که فقط بخاطر پالتو 

کهنه ام گمان میکنی خوشبخت نیستم و به ظاهرم مینگری نه به درونم.شاید اگر پالتو پوست و پیراهن زربافت به تن 

ا مشاهده آن بنظرت میرسید که برق خوشبختی در چشمانم نمایان است.نه برمک لباس خوشبختی و بدبختی داشتم ب

نامرئی است و در واقع فقط پوششی است به روی قلبمان با همین پالتوی کهنه هم میشود سعادتمند بود ولی این در 

شان خوشبختی اثری نخواهی یافت و در مورد من صدق نمیکند و اگر تو به درونم بنگری از تاللو پولکهای درخ

 عوض درد کهنه ام لباس کهنه و مندرسی است به روی آن.

به سر کوچه منزلشان رسید و ایستاد.سپس با لحن تهدید آمیزی گفت:از این جلوتر نیا.دوست ندارم همسایه ها 

 برایم حرف در بیاورند و پشت سرم صفحه بگذارند.

 خبرت کنم؟بالخره باید معلوم بشود شوهرت زنده است یا مرده. اگر کمال را پیدا کردم چطور-

 در زنده بودنش شکی ندارم.پس دنبال زنده اش بگرد نه مرده اش.-

 الاقل به من بگو اسم شوهرت چیست؟-

 رسول رسولی.خداحافظ.-

 حاال دیگر چادر به سر نداری که پا به روی آن بگذارم تا وادار به ایستادنت کنم.-

اگر چادر به سرم بود نمیتوانستی وادار به ایستادنم کنی فاصله میان ما چادر نیست که فقط با یک پا نهادن به  حتی-

روی آن از میان برداشته شود.االن پرین و پریچهر چشم براهم هستند تا بلکه با دست پر برگردم و خبری از 

ل معصوم با حسرت آمیخته.چون همیشه با مقایسه پدرشان داشته باشم.دلم از این میسوزد که آرزوهای این دو طف

زندگی ما با دختر خاله هایشان تفاوتها را میبینند.بخاطر آنها بود که معلم سرخانه شدم و به بچه ها درس حساب و 

 هندسه میدهم.

 کاش از دستم کاری برمی آمد.-

 ظ.این فقط یک دردل بود.اگر کمال یا رسول را پیدا کردی خبرم کن خداحاف-

 فصل پنجاه و دوم

مستانه با شتاب به رفتن ادامه داد.حتی سر برنگرداند تا به پشت سر بنگرد و بداند برمک رفته یا هنوز چشم به او 

دارد.وارد خانه شد و از دیدن چکمه های بلند تهمینه در پشت در اتاق دانست که خواهرش آنجاست.گاه نیاز به 

 به تنهایی را.دردل را احساس میکرد و گاه نیاز 

نمیدانست باید چکار کند.در مورد برخورد خود با برمک ساکت بماند یا واقعیتی را که بعد هشت سال آشکار شده 

بود با او در میان بگذارد.تهمینه طبق عادت با همان پالتوی پوست روی کرسی نشسته بود و پریچهر و پرین در دو 

 ند.طرف کرسی مظلوم وار چشم به خاله شان داشت
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 صدای پای مستانه به روی پله های ایوان نگاه هر سه نفر آنها را به سوی خود کشاند.

 بچه ها به محض دیدنش لحاف را کنار زدند و هر دو باهم بطرف در دویدند و خود را در آغوش مادر افکندند.

 تهمینه زبان به اعتراض گشود و پرسید:توی این سوز و سرما کجا رفته بودی؟

حن رنجیده ای پاسخ داد:مگر قرار بود خانه نشین شوم!حالم کامال خوب شده.من نمیتوانم به امید این و آن با ل

 بنشینم.باید خودم بدنبال شوهرم بگردم.

مثال کجا میخواهی بدنبالش بگردی؟ماشین زیرپایت هست.یا درشکه داری؟دیگر هیچکس نمیتواند ردی از او پیدا -

 کند چه برسد به تو.

ین را میدانم بهمین دلیل بیشتر دنبال دوستش کمال میکردم.امروز صبح پرین به یادم آورد که یکبار رسول از ا-

 قنادی که او در آنجا کار میکند برایمان شیرینی آورده بود.

 تهمینه چهره متفکرانه ای به خود گرفت و پرسید:این جستجو نتیجه ای داشت یا نه؟

 به قنادی های اطراف منزلمان سر بزنم. هنوز نه چون فقط توانستم-

بقیه اش را بگذار به عهده فتح اهلل از کجا میدانی؟شاید این قنادی اطراف بازار باشد.وقتی به اینجا آمدم بچه هایت -

 داشتند گریه میکردند و میترسیدند که تو هم گم شده باشی.

 من گم نشدم بلکه...-

بود.جمله اش را نیمه تمام رها کرد و ساکت شد.تهمینه که خود دنیایی حرف بیان آنچه که میخواست بگوید آسان ن

 برای گفتن داشت با کنجکاوی پرسید:بلکه چی!چرا حرفت را نمیزنی؟

 ناچار به پاسخ شد:بلکه بعد از چند سال یکی از همسایه های سابقمان را دیدم.

 همسایه سابق! کدام یکی؟-

 ت به گوش میرسید:پسر اقدس خانم را.صدایش آنقدر آهسته بود که بزحم

 تهمینه از جایش نیم خیز شد اما برنخواست و دوباره نشست و گفت:منظورت برمک است؟!

 درست حدس زدی.-

با لحن تندی که آمیخته به خشم و غضب بود گفت:تو رفتی دنبال شوهرت بگردی نه خواستگار سابقت کجا او را 

 دیدی؟

داخل قنادی شدم از پشت پیشخوان صدایش را شنیدم همینکه فهمیدم چه کسی آنجاست وقتی به میدان رسیدم و -

پا به فرار گذاشتم ولی برمک بدنبالم آمد وقتی چند قدم باالتر از آنجا زمین خوردم به کمکم شتافت و با التماس و 

 خواهش وادارم کرد که به حرفهایش گوش کنم.

آن روز که باید به حرفهایش گوش میکردی نایستادی و حاضر نشدی به صدای تهمینه سرد و خالی از هیجان بود:

 حرفهایش گوش کنی پس حاال دیگر چه لزومی به توضیح بود.

 قصه اش مفصل است آنچه که شنیدم باورش آسان نبود.-

ایم رتهمینه حرکتی به خود داد از روی کرسی برخاست و به اعتراض گفت:اینجا نه بیا برویم آن اتاق آنوقت ب

 تعریف کن.
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در اتاق سردی که زمستان آن سال هنوز یکبار هم بخاری آن روشن نشده بود با پالتوی کلفتی که بتن داشتند 

نشستند.تهمینه نمیتوانست آنچه را که میشنید باور کند آخر چطور ممکن است بهمین سادگی ترحم را بجای عشق 

 نشاند.

ایش بارید.اشکی که در مقابل برمک بغض شد در گلویش و به آن حسرتهای مستانه اشک شد و به روی گونه ه

 مجال باریدن را نداد و حسرتهایش را فقط با یک آه از سینه بیرون فرستاد.

باالخره تهمینه از بهت و حیرت بیرون امد و گفت:اگر راست بگوید هم پاسخ چراهای تو داده شده و هم پاسخ 

 دیرینش به او کلک زده. چراهای خانم جان که گمان میکرد یار

فکر میکنم آن بیچاره هم بی تقصیر بوده.آن طور که برمک میگفت اقدس خانم خیلی سعی کرده جلوی این وصلت -

 را بگیرد.

نمیدانم چه کسی راست میگوید چه کسی دروغ.اصل موضوع این است که در این میان این تویی که باخته ای.ظلمی -

ن است خدا میداند رسول کجاست و چه میکند.اگر قرار باشد تو و بچه هایت را بالتکلیف که به تو شده غیرقابل جبرا

 بگذارد و برود.چه خواهی کرد؟

مگر یک جایی سرش را زیر آب کرده باشند وگرنه بدون پول و جا و مکان عرضه آن را ندارد که برای خود -

 سامانی داشته باشد.

 این دو نفر چه سر و سری داشتند.شاید به کاری خالف قانون دست میزدند. معلوم نیست این کمال چه کاره است و-

خدا میداند این اواخر از کارش سر در نمی آوردم.بعضی شبها خیلی دیر به خانه می آمد.تازه آن شب فهمیدم معتاد -

 شده علت دیرآمدنش را فهمیدم.

یان کند:خیلی چیزهای دیگر هم هست که باید بدانی با اکنون نوبت تهمینه بود تا مقصود خود را از آمدن به آنجا ب

وجود اینکه تحمل شنیدنش را نخواهی داشت.چاره ای به غیر از گفتن ندارم این فقط ابروی تو نیست که دارد میرود 

 بلکه آبروی من و فتح اهلل هم در خطر است.

مل آنچه که تهمینه قصد بیان ان را داشت بدن یخ زده مستانه در سرمای زیر صفر اتاق به مرحله انجماد رسید.تح

 خارج از حد توانش بود از میان لبان لرزانش این جمله به گوش رسید:مگر چه اتفاقی افتاده؟

میخواستی چه اتفاقی بیفتد؟شوهر بی چشم و رویت حرمت کسی را حفظ نکرده که او را از زباله دان آن ده بیرون -

به بازار بده.اگر بدانی امروز صبح وقتی فتح اهلل به زرگری رفته تا از غالمحسین کشید و با استفاده از اعتبار خود 

 زرگر سراغ رسول را بگیرد چه جوابی شنیده!

 با صدای لرزانی پرسید:چه جوابی شنیده؟

از گفتنش شرم دارم دو سه روز پیش به او فشار آوردم که به زرگری برود و از غالمحسین خان در مورد شوهرت -

س و جو کند.وقتی برگشت خبر آورد که زرگری بسته است و صاحبش به سفر رفته امروز صبح خود غالمحسین پر

خان با توپ پر به سراغش آمده و خبر آورده که آن شوهر بی همه چیز تو در زمان غیبت او طال و جواهرات 

لند ر میتواند در مقابل کسبه بازار سربگرانقیمت دکان را به سرقت برده.آبروی فتح اهلل در خطر است.حاال دیگر چطو

کند و به آنها بنگرد.هر لحظه ممکن است از کالنتری به اینجا بیایند و زندگی ات را زیر و رو کنند.بهتر است بچه ها 

را به خانم جان بسپاری آنها خیلی حساس هستند و صالح نیست شاهد رفت و آمد مامورین به خانه ات بشوند و 

 چه دسته گلی به اب داده.بدانند پدرشان 
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 یعنی تو مطمئنی اینکار رسول بوده؟-

مگر شکی داری غالمحسینخان قبل از ماجرای آن شب به سفر رفته و اختیار زرگری را به رسول سپرده بود و چون -

تکان  ببه غیر از این نامرد به کسی اطمینان نداشت کلید دکان و گاو صندوق را فقط خودش و رسول داشتند اب از آ

اینکار را کرده همه ی کلیدها را در  ##نخورده.نه در و پنجره شکسته و نه قفل و زنجیری.کامال معلوم است که هر 

 اختیار داشته.از آن گذشته وقتی درست در یک چنین موقعیتی شوهرت ناپدید میشود باز هم شک داری؟

 نسته اینمستانه اطمینان یافت که اینکار رسول بوده و ان کسی که توا

 مرد را وادار به سرقت کند همان کسی است که باعث اعتیادش هم شده.

در شب تار زندگی اش تنها نقطه روشن باقیمانده آنهم سیاه شده بود و دیگر هیچ امیدی به تابش نوری از 

 منفذهایش نداشت.

ز آتش شرمساری گداخته شد و به آن دو طفل معصوم که چشم به راه پدرشان بودند چه میتوانست بگوید وجودش ا

در سرمای اتاق احساس گرما کرد.کالمش را در میان آن آتش گداخت و از سینه بیرون فرستاد:نه این بچه ها نباید 

 چیزی بدانند.تو به من بگو چکار کنم؟

 دیگر قدرت تصمیمگیری را ندارم.

 است که با میل و رغبت به آنجا بروند.همانطور که گفتم آنها را به دست خانم جان بسپار.این تنها جایی -

 ممکن است حاضر نشوند تنهایم بگذارند.-

 خودت هم شبها برو پیش آنها بخواب تنها ماندنت در اینجا صالح نیست.-

باید به عزیز بگویم چه اتفاقی افتاده و پسرش چه دسته گلی به آب داده تا دیگر سنگ او را به سینه نزند و گناه -

 ه گردن من نیندازد.فرارش را ب

حتما اینکارو بکن چون شکی نیست که پای مامورین به آنجا هم باز خواهد شد.این رشته سر دراز دارد.پول و -

 جواهری که به سرقت رفته مبلغی نیست که بشود از آن گذشت.غالمحسین خان دست بردار نخواهد بود.

وشبختی به آن خانه بود.سر به روی شانه خواهر نهاد و ابر سیاه تیره بختی سد راه تابش نور آقتاب درخشان خ

استین پالتوی پوست قیمتی او را با اشک چشم تر کرد.تهمینه دلش نیامد به او بگوید این بال را خودت به سرت 

 آوردی پس تحمل کن.

 فصل پنجاه و سوم

هر  اقی نمانده بود.وقت تنگ بود ومستانه دست و پای خود را گم کرد.فرصتی برای اندیشیدن و انتخاب راه صحیح ب

 لحظه بیم ان میرفت که مامورین سر برسند و قلب و احساس آن دو طفل بی گناه را به بازی بگیرند.

آنچه را که الزم داشتند درون بقچه ای جای داد و خطاب به دخترهایش گفت:زود باشید عجله کنید میخواهیم به 

 نجا بمانیم.منزل خانم جان برویم و چند روزی در آ

بچه ها که به عشق بازی با مهرناز و مهرداد با میل و رغبت به منزل مادربزرگشان میرفتند اعتراضی نکردند و آماده 

 رفتن شدند فقط پرین گفت:اگه بابا بیاد و ببینه ما نیستیم ناراحت میشه.

 چرا ناراحت بشود به کوکب خانم میسپاریم به او بگوید کجا هستیم-
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وق ماشین فتح اهلل خان را که شنیدند در را بستند و آماده رفتن شدند.مستانه از شدت شرمساری قدرت نگاه صدای ب

کردن به آن مرد را نداشت و به خوبی میدانست که این عمل رسول تا چه حد برای او گران تمام شده است.در مقابل 

 زبان نیاوردند.بچه ها سکوت اختیار کردند و کالمی از آنچه که گذشته بود بر 

فتح اهلل که در رانندگی مهارت چندانی نداشت و اکثر اوقات عنان اختیار اتوموبیل را به دست راننده میسپرد با 

اعصاب ناآرام ناشیانه تر از همیشه و بدون توجه به اطراف می راند.به مقابل خانه حسینقلی خان که رسیدند تهمینه 

 و بیا با هم به سراغ عزیز برویم.گفت:بچه ها را به خانم جان بسپار 

 پرین با اعتراض گفت:پس منهم با شما میام.

مستانه که بی حوصله و دلتنگ بود برخالف همیشه با لحن تندی گفت:من نمیروم مهمانی که شما را هم ببرم.فقط 

 میخواهم بداند که کجا هستیم تا اگر پدرت به آنجا رفت بتواند بما خبر بدهد.

ند.فتح اهلل که به حد انفجار رسیده بود عنان خشم را رها ساخت و خطاب به خواهرزنش که بدن لرزانش تنها که شد

را به صندلی عقب اتوموبیل میفشرد گفت:آبرو برایمان نمانده دیگر نمیتوانم جلوی کسبه بازار سربلند کنم.حتی اگر 

ی رفته ام را دوباره بدست نخواهم آورد.اگر بتوانم جبران پول و جواهرات دزدیده شده را بکنم اعتبار و آبرو

 میدانستم این جانور چه بالیی به سرمان خواهد آورد.هیچوقت ضمانتش را نمیکردم.

به زحمت توانست سربلند کند و به او بنگرد.با مشاهده خشم و غضبی که وجود وی را در برگرفته بود بر شدت 

ه ام کاش ضمانتش را نمیکردید تا اینطور باعث زحمتتان شرمساری اش افزوده شد و گفت:از روی شما شرمند

نمیشد.نمیدانم کدام جهنم دره ای رفته وگرنه هر طور شده مال دزدی را از چنگش بیرون می آوردم و به صاحبش 

 برمیگرداندم.

 اگر میخواست پس بدهد که نمیبرد.-

 شما مطمئن هستید که کار رسول بوده؟-

 وز باالخره توانستم جا مکان آن نابکاری را که همدستش بوده پیدا کنم.شکی ندارم بخصوص که امر-

 منظورتان کمال است؟-

بله همان شاگرد قنادی که سر دهنه بازار توی شیرینی پزی کار میکرده زیر پای این مرد جاهل نادان نشسته و -

شبی که رسول گم شده کمال هم گورش را  توانسته او را از راه بدر کند و با هم دست به این سرقت زده اند.از همان

 گم کرده و معلوم نیست کجا رفته.

مستانه صورت را میان دو دست پنهان ساخت و گفت:خدا به دادمان برسد پس حقیقت دارد!آخر غالمحسین خان 

 چرا گوشت را به دست گربه سپرده بود.

اک بر سر من که مرتکب چنین اشتباهی چون گمان میکرد کسی که مورد اعتماد من است آدم معتمدی است.خ-

 شدم.

 اگر دستم به جایی بند بود تاوانش را میدادم که ابروی شما حفظ بشود.-

پولش به جهنم آنقدر دارم که بتوانم تاوانش را بپردازم.ولی با آبرو و اعتبار رفته ام چه کنم.این یکی را هیچکس -

 نمیتواند جبران کند.
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رش تا چه حد تحت فشار روحی و جسمی قرار دارد ناچار به مداخله شد و گفت:بس کن تهمینه که میدانست خواه

فتح اهلل.مستانه به انداز کافی دارد عذاب میکشد تو دیگر عذابش نده فعال او را به منزل مادرشوهرش برسان که آن 

 زن هم بداند پسر کاکل زری اش چه گلی به سرمان زده.

د روی اش پشیمان شد و آرام گرفت و در سکوت مستانه را به منزل رخساره که اکنون فتح اهلل به خود آمد و از تن

 عزیز در آنجا زندگی میکرد رساند.

عزیز بیل به دست مشغول شکستن یخهای جلوی در بود.به دیدن عروسش با نگرانی پرسید:چی شد که یادی از ما 

 کردی؟از رسول چه خبر؟

 خبر خوشی ندارم.-

 شده؟اتفاقی واسش افتاده؟ راست بگو چی-

 آهی کشید و گفت:کاش اتفاقی برایش افتاده بود چون اینجوری الاقل آبرویمان حفظ میشد.

باالفاصله فهمید که پسرش مرتکب خطایی شده .زیر بازوی مستانه را گرفت و گفت:بیا بریم تو.اینجا جلوی در 

 حرفی نزن که باعث آبروریزی بشه.

 پس شما میدانید چه اتفاقی افتاده!داخل خانه شد و گفت:

 نه از کجا بدانم تو از بی آبرویی حرف زدی واسه همین نخواستم جلوی در چیزی بگی حاال بگو چی شد؟-

 رسول دزدی کرده.دزدی؟ منظورم را فهمیدید؟-

 چه حرفها مگهچنگ به صورت زد و در حالیکه مستانه را با خود بداخل ساختمان میکشاند گفت:واه خدا مرگم بده 

میشه؟رسول که اینکاره نبود اول گفتی معتاد شده باور کردم حاال میگی دزدی کرده.از جون این پسر چی میخواهی 

 مستانه؟

آبرویم را که پیش خواهرم و شوهرش رفته.فتح اهلل خان بیچاره توی بازار بی اعتبار شده درست همان شبی که جل -

رون رفت با همدستی کمال پول و جواهرات زرگری را دزدیده و معلوم نیست کجا و پالسش را جمع کرد و از خانه بی

 گم و گور شده.

 هیچ میدونی چی میگی.آخه از کجا میدونن کار رسول است؟-

از آنجایی که به غیر از غالمحسین خان فقط او کلید داشته و از همان شب هم خودش گم و گور شده و هم کمال.و -

است سر و کله مامورین در منزل ما و شما پیدا شود.بچه ها را بردم منزل خانم جان که الاقل آن  حاال هر لحظه ممکن

 طفل معصومها نفهمند پدرشان چه بالیی سرمان آورده.

 دروغ میگی من باور نمیکنم.-

د چرا فریارخساره به شنیدن صدای داد و فریادشان از اتاق بغلی در را گشود و با نگرانی پرسید:چی شده عزیز 

 میزنی؟

 با دیدن مستانه بر اضطراب و نگرانی اش افزوده شد و خطاب به او ادامه داد:نکند برای داداش اتفاقی افتاده؟!

عزیز به گریه افتاد و گفت:کاش مرده بود.اونموقع الاقل میرفتم سر قبرش گریه میکردم و حسرت جوونی شو 

 و حاشا کنم که همچین پسری دارم.میخوردم.اما حاال باید سرمو بندازم پایین 

رخساره جلوتر آمد و روبرویشان ایستاد و با لحن التماس آمیزی گفت:شما که مرا از نگرانی کشتید به من هم 

 بگویید چه شده؟
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میخواستی چی بشه.میگند شبونه با کمک رفیقش طال و جواهر دزدیده و فرار کرده.اونموقع که تو اون ده همه با هم -

یکشیدیم و یه لقمه نون حالل میخوردیم این خبرها نبود.نه دلش بیشتر از اون چیزی که داشت میخواست نه زحمت م

به فکر مال حروم بود.از وقتی زن گرفت و راهی تهرون شد دیگه اون رسولی نبود که من میشناختم و نمیتوانست 

وقتی پرین و پریچهر آه میکشیدند اونم آه ببینه که زن و بچه هاش چیزی از خونواده خواهرزنش کم داشته باشند.

 میکشید و حسرت میخورد.اگه دخترهای تهمینه جلوی چشمشون نبودند این اتفاق نمی افتاد.

مستانه طاقت نیاورد و با لحن تندی به اعتراض گفت:باز هم که میخواهید همه کاسه و کوزه ها را سر من بشکنید.اگر 

س چرا مال دزدی را برداشته و معلوم نیست کجا رفته.خیلی وقت بود که بخاطر زن و بچه هایش دزدی کرده پ

رسول اهمیتی به سر و وضع ما نمیداد.خیلی وقت بود که من داشتم خرج زندگی مان را در می آوردم و اصال 

ذارم جریان بگنمیدانستم او در آمدی دارد یا نه!من اینجا نیامده ام که شما مالمتم کنید بلکه فقط آمده ام شما را در 

 که وقتی مامورین به سراغتان آمدند بدانید علتش چه بوده.

رخساره هر دو دست را با هم به سر کوفت و گفت:وای خدا مرگم بدهد.به یعقوب چه بگویم.اگر پای مامورین به 

 اینجا برسد آبرو برایمان نمیماند.

را بهم بریزند تا شاید اموال مسروقه را در انجا پیدا یعنی فکر میکنید وقتی به سراغ من بیایند خانه و زندگی ام -

کنند آبرویی برایم خواهد ماند؟خدا میداند این مرد چه به روزمان آورده.نه به مادر پیرش رحم کرد نه به زن و بچه 

 هایش و نه به آن مرد بیچاره که ضمانتش را کرده بود.

ت:تو رو به جون بچه هایت قسم کاری بکن.که فتح اهلل خان به عزیز مستاصل شد.با درماندگی رو به مستانه کرد و گف

 سراغ اون زرگره بره و التماسش بکنه که فعال ازش شکایت نکنه تا شاید خودش پشیمون بشه و برگرده.

بی فایده است چون شکایت کرده.دیگر از دست فتح اهلل خان هم کاری برنمی اید.بیشتر از ما آبروی او پیش کسبه -

رفته و دیگر اعتباری برایش قابل نیستند.بچه ها را پیش خانم جان گذاشتم خودم هم شبها به آنجا میروم چون بازار 

جرات ندارم در آن خانه بخوابم ولی ناچارم روزها آنجا باشم و جواب نماینده قانون را بدهم و بگذارم خانه را 

 بگردند.

به سراغ ما نیایند.خدا میداند اگر یعقوب بفهمد چه قشقرقی به پا رخساره به التماس افتاد و گفت:کاری کن که الاقل 

 خواهد کرد.

دست من نیست رخساره.در این قضیه همه ما صدمه خواهیم دید آن برادر نادانت موقعی که دست به این کار زد -

 فکر هیچکدام ما را نکرد.

 فصل پنجاه و چهارم

ا در پیش روی خواهد داشت از منزل رخساره که بیرون آمد ترس و مستانه میدانست که بعد از آن روزهای سختی ر

دلهره وجودش را فرا گرفت چطور میتوانست دوباره به آن خانه بازگردد و به جای آنکه منتظر بازگشت همسرش 

 بشود در انتظار امدن مامورین اگاهی بنشنید.

که بتواند پیاده به خانه بازگردد.سوار درشکه شد با وجود اینکه راه زیاد دور نبود خسته تر از آن بنظر میرسید 

 دیدگان را برهم نهاد تا شاید از سوزش چشمان گریانش کاسته شود.

به سرکوچه که رسید از دیدن مامورینی که جلوی در خانه اش ایستاده بودند وحشت زده شد.راه گریزی از این 

 ها نیافت.مخمصه بنظرش نرسید و چاره ای به غیر از رویارویی با آن
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کوکب خانم که با زبان چرب و نرمش سعی در دست به سر کردنشان داشت به دیدن مستانه نفسی راحت کشید و 

 گفت:این خانم زن رسول آقاس میتونین از خودش بپرسین.

 نچه چیزی را میتوانستند از او بپرسند؟در این ماجرا مستانه خارج از گود بود.میدانست که اگر به داخل ساختما

 دعوتشان نکند آنها خود به زور وارد خواهند شد.

در سوز و سرمای زمستان زنان کنجکاو همسایه در حالیکه سرهای پوشیده در شال پشمی خود را از پنجره به بیرون 

خم کرده بودند چشم به سویشان داشتند.مستانه به پرسشهایشان پاسخ میداد و آنها را با خود به هر سوراخ و سنبه 

ه میخواستند ببینند میبرد.به غیر از دو اتاق خودشان همه زندگی کوکب خانم را هم زیر و رو کردند و سپس ای ک

 بدنبال کارشان رفتند.چه بر سرشان آمده بود و چه به سرشان داشت می آمد؟

یی هیچ ارزوزندگی به روی خط آرزوهای بچه هایش چین افکند و آنقدر آن را کشید تا به حدی کوتاه شود که دیگر 

 در اندازه آن نگنجد.

 رختخوابها و وسایل خانه مورد هجوم مامورین قرار گرفته و در اطراف اتاق پراکنده شده بودند.

کوکب خانم کمکش کرد تا لحاف کرسی را دوباره سرجایش بیندازد و تشکها را در چهارطرف ان پهن کند.مستانه 

 طر انها زیر و رو کرده بودند جمله ای بخاطرش نمیرسید.برای عذرخواهی از کسی که زندگی او را بخا

شرم نگاه و رنجی که میکشید از چشم آن زن پنهان نماند.با محبت استکان چای داغ را دستش داد و گفت:بخور که 

 گرم شی.زندگی باال و پایین داره.بی خود غصه شو نخور.همه چی درست میشه.

ت:زندگی ما طوری از هم پاشیده نشده که بشود دوباره آن را جمع و جور دستش را پس نزد استکان را گرفت و گف

کرد.کار خالفی که از رسول سر زده قابل جبران نیست.نمیدانم چطور از شما عذرخواهی کنم که باعث شدیم زندگی 

 تان را بهم بریزند.

 نداریم که نشه به دلجویی اش پرداخت و گفت:عیبی نداره.پس همسایه به چه درد میخوره.ما چیزی

 جمع و جورش کرد.تو خسته شدی.استراحت کن من خودم همه چیزو مرتب میکنم.

 خسته نیستم لحاف کرسی سنگین است بتنهایی نمیتوانید جابجایش کنید.-

 خیلی خب اگر دلت میخواد بیا بریم.-

دند طاقت نیاورد و کوکب خانم مترصد فرصت بود تا حس کنجکاوی اش را ارضا کند.اتاق زا که مرتب کر

پرسید:دلم نمیخواد فضولی کنم اما قبل از اینکه شما بیاین یکی از اون پاسبونها به من گفت که دنبال مال دزدی و 

 دزدش میگردند تعجب میکنم پس اینجا چکار داشتند.

ه در کنار زده و آنچه کمستانه ناچار به اعتراف شد.کار آنها از این حرفها گذشته بود.وقتی که رسول پرده رسوایی را 

 پشت پرده پنهان ساخته بود نمایان شده چه لزومی داشت که حاشا کند.

 سر به زیر افکند و گفت:تعجب نکنید.آنها اشتباهی به اینجا نیامده بودند و دنبال رسول میگشتند.

 باور نکرد و پرسید:نکنه میخوای بگی که این دزدی کار آقا رسول است؟!

 م درست حدس زدید.بله کوکب خان-

 یعنی از دیوار مردم باال رفته!-

از دیوار مردم باال نرفته بلکه هم از اعتبار صاحب کارش سوء استفاده کرده و هم از کلیدی که دستش سپرده بودند -

 و آنچه که دزدیده از زرگری غالمحسین خان بوده.
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 ات که هنوز نمیدونن تو دنیا چه خبره.خدا به دادت برسه مستانه خانم و خدا داد اون دو تا جوجه -

منهم فقط به آن دو تا جوجه فکر میکنم و اصال به فکر خودم نیستم.بهمین خاطر تا فهمیدم چه اتفاقی افتاده آنها را -

 به منزل خانم جانم بردم خواهش میکنم اگر کسی آدرس آنجا را از شما خواست بگویید نمیدانید.

 آنجا بروید؟مگر شما هم میخواهید به -

فقط شبها و روزها به اینجا برمیگردم تا اگر باز هم مامورین به سراغمان آمدند خودم جوابگو باشم.ببخشید که -

 اسباب زحمت شما هم میشوم.

 عیبی نداره پیش میاد.-

 فکر نمیکنم امروز دوباره مامورین برگردند.من میروم سری به بچه ها بزنم.-

 من هوا تو دارم برو.

 در اتاق را قفل کرد و کلید ان را به کوکب خانم سپرد و گفت:پیش شما باشد بهتر است.شاید الزم بشود.

ساعتی از ظهر گذشته بود دلش از گرسنگی مالش میرفت و از شدت ضعف قدرت ایستادن را نداشت.با وجود این از 

 مال و رسول نگردد؟خانه بیرون آمد.با خود گفت باید به برمک هم بگویم که دیگر دنبال ک

در تردید بود که آیا الزم است او هم بداند چه اتفاقی افتاده یا نه اما شاید بهتر بود که میفهمید.باالخره در مسیر راهی 

 که اشتباه وی مستانه را به آن سو لغزانده بود میبایستی سهم خود را از آن لغزش احساس کند.

به درون دوخت و برمک را دید که مشغول گفتگو با مردی است که در  به جلوی قنادی رسید و از پشت شیشه چشم

کنارش ایستاده دیدگان مستانه به روی مخاطب او مکث نکرد و بی آنکه در نگاهش اثری از آشنایان نمایان شود 

 داخل شد.

تقبالش د و به اساز صدای باز شدن در برمک سربلند کرد و به آن سو نگریست و به دیدن مستانه لبخندی بر لب آور

 شتافت و گفت:خوش آمدی بیا کنار بخاری گرم شو.

 فرصت زیادی ندارم.فقط آمدم بتو بگویم که دیگر دنبال کمال و رسول نگردی.-

 چرا مگر شوهرت پیدا شده؟-

 نه پیدا نشده و فکر هم نمیکنم دیگر پیدایش شود.-

 چرا؟مگر خدای نکرده بالیی به سرش آمده.-

آورده.چون حاال معلوم شده از زرگری که در آنجا کار میکرده با همدستی کمال طال و جواهر دزدیده و  بال سر ما-

 ناپدید شده.

 برمک مات و مبهوت به او خیره شد.فکر همه چیز را میکرد به غیر از اینکه همسر مستانه دزد باشد.

اینکه خودش مرتکب دزدی شده با شرمندگی  نمیدانست چه باید بگوید و چه عکس العملی نشان بدهد.درست مانند

 سر به زیر افکند و گفت:متاسفم.

مستانه مفهوم این تاسف را دریافت و با صدای خفه و بغض کرده ای گفت:این بال را تو به سرم اوردی این لقمه را تو 

م افکندی که به اینجا ختبرایم گرفتی.هر چند در انتخاب مرد زندگی کمکم نکردی اما با بی وفایی ات مرا به راهی 

شد مامورین به خانه ام ریختند و همه زندگی ام را در جستجوی دزد و اموال مسروقه زیر و رو کردند.آبرویم پیش 

همسایه ها و شوهر خواهرم که ضامن رسول در بازار بود رفت.فکر میکنی با یک کلمه تاسف همه چیز را میشود 

 جبران کرد؟
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هش میکنم مستانه آرام باش میدانم که جبران خطای گذشته ام نیست.ولی در آن ماجرا کوشید تا آرامش کند:خوا

 منهم به اندازه تو مغبون شدم.

باور نمیکنم حرفهای تو توجیه عملت نبود.دیگر در آن خانه امنیت نداریم و دایم باید منتظر باشم که خانه ام را زیر -

وری رفته بگردند.دلم بحال پدر و مادرم میسوزه که بزرگترین غصه و رو کنند و بدنبال مردی که نمیدانم کدوم گ

 زندگی شان هستم و گاه صدای نفرین خانم جانم را میشنوم که بر باعث و بانی بدبختی دخترش لعنت میفرستد.

 هر چه بگوید و هر چقدر نفرینم کند حق دارد.-

ا تاده بود به کنارشان رسید فقط صدای آشنایش ردرست نمیدانست چه موقع مرد سپید مویی که پشت پیشخوان ایس

شنید که میگفت:چرا تو!اون کسی که باید نفرینش کنه من هستم همون نفرینها بود که دامن منو گرفت و باعث شد 

دختر نازنینم جوون مرگ بشه حرفشو باور کن مستانه.برمک در اون قضیه گناهی نداره این من بودم که با التماس و 

خواستم که جمیله رو بگیره و با اینکار هم به تو خیانت کردم و هم به دختر از همه جا بی خبرم و هم  خواهش ازش

به برمک که در مقابل التماسهای من باالخره مجبور به اعتراف شد و گفت که فقط تو رو دوست داره و با مادرش قرار 

ماه از زندگی اش رو خواستم که نثار دختر بیچاره گذاشته که به خواستگاری ات بیاید.از این جوون عاشق فقط چند 

ام بکنه که به خیال خودم در حال مرگ بود.ولی دختر من نمرد تو هم شوهر کردی و اونموقع فهمیدم که مرتکب چه 

اشتباهی شدم.این پسر اونقدر تو رو دوست داشت که هیچوقت نتونست محبتی به زنش داشته باشد و عشقش رو 

 نه.حاضرم همه زندگیمو بدم در عوض اون سعادتی رو که از شما دو نفر گرفتم بهتون برگردونم.نسبت بتو حاشا ک

مستانه به قامت خمیده و چهره پر چروک سید جمال چشم دوخت که درد و رنجهای بیشمار زندگی آنقدر به روی 

 ردی گفت:چه حرفش راصورتش خط کشیده بود که در ظرف هشت سال به اندازه یک عمر شکسته بود و با لحن س

باور کنم چه نکنم دیگر ثمری ندارد.قلب تاول زده ام از تازیانه های زندگی سوزان است.آن اشتباه زندگی مرا زیر و 

رو کرد و باعث ویرانی اش شد.صدای پشیمانیهای شما نمیتواند صدای دردی را که از دلم برمیخیزد تحت الشعاع 

میکردید نه به فکر برمک بودید نه به فکر من و فقط با خودخواهیهایتان به قرار بدهد.آن لحظه ای که التماسش 

جمیله می اندیشیدید و به ناکامی هایش شما خط پیوستگی ما را شکستید.تا ن شکستگی را به خط عمری که داشت به 

 انتها میرسید بند بزنید و با این عمل حتی نتوانستید دختر خودتان را هم به مرادش برسانید.

مستانه احساس ضعف کرد و قدرت ایستادن را از دست داد ضعف و گرسنگی از یک طرف و فشاری که حوادق آن 

 روز بر جسم و روحش وارد ساخت از طرف دیگر قوایش را به تحلیل برده بود.

 برمک متوجه حال زارش شد و پرسید:حالت خوب نیست؟

 سرم گیج میرود.-

 از صبح تا حاال چی خوردی؟-

 ه غیر از چای که به من دادی چیزی نخوردم.ب-

 ممکن از گرسنگی ضعف کنی به من بگو منزل مادرت کجاست تا تو را به آنجا برسانم.-

 مگر ماشین داری؟-

 نه ندارم ولی درشکه میگیرم.-

 منزل خانم جانم فاصله زیادی با اینجا ندارد.میتوانم پیاده بروم.-

 بیا این شیرینی را بخور که ضعف نکنی . به اندازه کافی خسته شده ای-



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – شیفتهقلب 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

1 7 6  

 

با وجود اینکه دلش از گرسنگی مالش میرفت.میلی به خوردن آن نیافت دستش را پس زد و گفت:خیلی ممنون 

 ترجیح میدهم زودتر به خانه برگردم.

ه برمک قدم ب کلمه خداحافظ را خطاب به سیدجمال بر زبان راند و از قوای باقیمانده اش کمک گرفت تا بدون یاری

 پیاده رو بگذارد.

برمک درشکه گرفت.مستانه اعتراضی نکرد سوار شد و گفت:سورچی به ما خواهد خندید سوار نشده باید پیاده 

 بشویم.

عیبی نداره.امروز کم پیاده روی نکرده ای اگر صالح میدانی جریان برخورد ما را برای خانم جانت تعریف کن.چون -

 را یاد بگیرم و در اولین فرصت خانباجی را که میدانم چقدر مشتاق دیدنش است به آنجا بیاورم.خیال دارم خانه شان 

فکر نمیکنم خانم جانم به این سادگی ها حاضر به مالقات شود.رنجشی که از او به دل دارد در کوران صدمات -

یند.پس بهتر است فعال به این خیال زندگی عمیق تر شده و هر بالیی را که سر من می آید از چشم خانواده شما میب

 نباشی.

 فصل پنجاه و پنجم

بوی عطر چلوخورشت راضیه خانم به محض ورود مستانه به خانه باعث تحریک اشتهایش شد.سفره به روی کرسی 

پهن بود و اعضا خانواده در چهار طرف آن مشغول صرف غذا بودند.پالتو را از تن بیرون آورد و در کنار بچه هایش 

 نشست و به گرم کردن پاهای یخ زده اش با آتش منقل پرداخت.

 از نگاه کنجکاو مادر که آمیخته با نگرانی بود دانست که او از ماجراهای اخیر آگاه شده است.

 با یادآوری حوادث گذشته اشتهایش کور شد و با بی میلی به خوردن غذا پرداخت.

 ند و بدنشان را با حرارت وجود او گرم کردند و به خواب رفتند.پرین و پریچهر سر به روی زانوی مادر نهاد

 راضیه خطاب به دخترش پرسید:کجا رفته بودی؟

 منزل عزیز.-

 اونجا چکار داشتی؟-

 خواستم به او بگویم که پسرش چه دسته گلی به آب داده.-

زبون باز دروغگو رو که این لقمه  کالمش را با تنفر آمیخت:مرده شو خودشو پسرشو ببره.خدا لعنت کنه اون عزت

 رو واست گرفت هنوز تنبیه نشدی؟

 چرا خانم جان به اندازه کافی تنبیه شده ام ولی فایده اش چیست.-

فایده اش بی ابرویی اس.کاش دست فتح اهلل خان بیچاره میشکست و اون کارو تو زرگری واسه رسول بی عرضه بی -

اره چوب خطای اونو میخوره و هم تو.هر لحظه ممکنه از کالنتری به سراغت لیاقت پیدا نمیکرد.حاال هم خودش د

 بیایند.

 به سراغم آمدند.همه زندگی من و کوکب خانم را زیر و رو کردند.-

تف به غیرت اون مرد که زن و بچه هاشو به دردسر انداخت.حاال تازه این اول کاره.تا خبری از دزد پول و طال پیدا -

 یدارن.چرا قبال به من نگفتی که شوهرت گذاشته رفته؟نکنن دست برنم

 نمیخواستم باعث ناراحتی تان بشوم.-



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – شیفتهقلب 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

1 7 7  

 

باالخره ماه زیر ابر پنهون نمیمونه.همین یه ساعت پیش تهمینه به من گفت که چه بالیی سرت اومده.خدا به این دو -

 تا بچه رحم کنه که اینطور مظلوم اینجا خوابیدند.

 یسپارم خانم جان خواهش میکنم مواظبشان باشید.آنها را دست شما م-

 مگه تو کجا میخوای بری؟-

 چاره ای ندارم که روزها منزل خودمان بمانم وگرنه ممکن است پای مامورین به خانه شما هم باز شود.-

چه اونموقع دیگه نمیتونم جلوی در و همسایه پامو از خونه بیرون بذارم.تو مواظب خودت باش.من مواظب ب-

 ها.راستی شنیدم برمک رو دیدی؟

 با تعجب پرسید:از کجا میدانید؟

 معلوم میشد تهمینه در شرح ماجرا هیچ چیز را از قلم نیفکنده.

راضیه لبخند راضیت آمیزی به لب آورد و پاسخ داد:تهمینه همه چیزو برام تعریف کرده.حاال فهمیدم اقدس بیچاره 

و اون روز که واسه دعوت به عروسی برمک به خونه مون اومد چرا انقدر حرص و هم مث من از همه جا بی خبر بوده 

جوش میخورد و آه و ناله سرمیداد.کاش حرفشو باور میکردم و نمیذاشتم اون بال رو سر خودت بیاری.تو از اون 

ت پنجره روبرو ترسیدی از اون سایه هایی که پشت شیشه هاش در رفت و آمد بودند وحشت داشتی.هیچوق

آرزوهامو بلند بلند به زبون نیاوردم.از تو چه پنهون اون موقع شب و روز راه میرفتم و نفرینشون میکردم و از خدا 

 میخواستم که دخترهای اقدس هم مث دختر من سیاه بخت بشن و از زندگی شون خیری نبینن.

نداشتند که نفرینشان کنی.خدا را  مسئول عمل خودش است.افسر و اعظم گناهی ##نباید این آرزو رو میکردی.هر -

 شکر که آنها سفید بخت شدند و آنطور که برمک میگفت هر دو عروس عباسعلی خان حمامی هستند.

میدونستم افسر زن عبدالعلی است اما دیگه خبر نداشتم که اعظم هم زن اون یکی پسرش شده.یادت میاد اونروز -

دند چه الم شنگه ای به پا کردم؟همون موقع فهمیدم که اینا ریگی به که رسول و مادرش به خواستگاری ات اومده بو

کفششون هست و اون جوون مرد زندگی نیس.افسوس کو گوش شنوا اولش خودت حاضر نشدی به حرفم گوش 

 کنی و بعد اون پدر کله شق و یک دنده ات که میترسید دخترش رو دستش بمونه و دیگه کسی پیدا نشه اونو بگیره.

ایه های پشت شیشه حسرتهای زندگی من بودند و بخاطر گریز از آن حسرتها بود که گذاشتم رفتم قبل از آن س-

 آمدن به اینجا سری به قنادی زدم تا به برمک بگویم دنبال رسول نگردد.

 ساله ای که این جوون رو به دنبالت 51چین به پیشانی افکند و گفت:که چه بشه!گمون میکنی هنوز همون دختر 

کشوندی؟درسته که شوهرت نااهل و نابکار از آب در اومده ولی هنوز اسمش روی توست و بخاطر آبروتم شده تا 

وقتی زن اون هستی حق نداری تو کوچه و خیابون پابه پاش قدم برداری.اصال چه لزومی داشت که اون بدونه چه 

ه که اونم بفهمه از همون شب عروسی پیرهن خاکی به سرمون شده و بلند شه بره همه چیزو واسه اقدس تعریف بکن

 سفید بختت پر از لکه های سیاه بدبختی شده.البد بهش گفتی که رسول چه غلطی کرده؟

کاش به مادرش نگفته بود که به آنجا رفته.برای جلوگیری ازطغیان خشم او گفت:دلم میخواست که بفهمد با آن 

د.نمیدانی چقدر پیر و شکسته شده میخواستم گناهانشان را در آیینه اشتباه چه به سرم آورده.آسیدجمال هم آنجا بو

وجودم به نمایش بگذارم و انعکاس آن را به قلبشان بتابانم.سیدجمال از من عذرخطایش را خواست و نمیدانست که 

اشته با هیچ کلمه و هیچ جمله ای نمیتواند به روی زخمهای عمیق قلبم مرهم بگذارد و از من توقع بخشش را د

باشد.برمک خیال دارد اقدس خانم را به دیدنت بیاورد.اما من به او گفتم که فعال اینکار را نکند.ریخت و پاش زندگی 
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من ظاهری نیست بلکه داخلی است و چه بسا جمع و جور کردن آن سالها طول بکشد.عزیز گمان میکند که من و بچه 

 ت به دزدی بزند.ها با بلند پروازی هایمان باعث شدیم که رسول دس

 غلط میکنه که چنین فکری به سرش زده.مگه دستم بهش نرسه.-

 او دلش از جای دیگه پره.-

همیشه دلش از جای دیگه پر بود و تالفی شو سر تو در می اورد.بلند شو مرضیه یه متکا بذار زیر سر این بچه ها تا -

ی بزنه.خدا میدونه که چند سال باید به پای این مرد مستانه هم سرشو بذاره رو همون متکا پیش بچه هاش یه چرت

 بشینی.با این غلطی که کرده دیگه نمیتونه این طرفها آفتابی بشه.دیگه نه راه پس داره نه راه پیش.

 آقاجان خبر داره چه اتفاقی افتاده؟-

 ه سرمون اومده.مهرانگیز خبرشو به داود داده اونم بدو بدو رفته مسگری که به پدرش بگه چه بالیی ب-

 البد آقاجون خیلی ناراحت میشود؟-

هر چقدر هم ناراحت بشه نمیتونه غم و غصه ها رو از رو دل تو برداره و رو دل خودش بزاره.این غم با تو میمونه -

 غمی که مث زالو به دیواره قلبت چسبیده و داره خون جگر تو میخوره.

روی متکا نهاد و خطاب به خواهرش گفت:تو هم سرت را بگذار روی  مرضیه سر پریچهر و پرین را بلند کرد و به

 آن آبجی جون خستگی از چشمهات میباره.

اعتراضی نکرد و سر به روی متکا گذاشت.راضیه به بچه هایش اشاره کرد که ساکت باشند تا شاید مستانه و غصه 

 هایش ساعتی آرام گیرند.

اه رسید و آه و ناله سر داد:هیچ اثری از رسول و کمال نیست.انگار آب غروب که شد تهمینه آشفته و پریشان از ر

 شده و زیرزمین رفته بیچاره فتح اهلل انگشت به دهان حیران مانده.

راضیه به دخترش تشر زد و گفت:این حرفهارو جلوی این دختره میزنی که چی بشه؟کاری است که شده.از قول من 

شه که مال دزدی پیدا بشه.چون اگه میخواستن بس بیارن که نمیدزدیدنش.تو که به فتح اهلل بگو به این امید نبا

میدونی کاری از دست این دختر بر نمیاد.پس دیگه اینقدر جون به لبش نکن.به شوهرت بگو به اون غالمحسین 

یل زرگر بگه چشمش کور میخواست اختیار مال و منال خودشو به دست یه جوون آس و پاس نده.درسته که فام

رفیقش بوده ولی باالخره هم چشم داشت و هم دل و هم شیطون تو جلدش رفته بود.اگه نشسته که مال دزدی رو 

 پس بیارن ول معطله مگه دیگه تو خواب برق اون الماسها رو ببینه.

رایش ب بچه ها از خواب برخاستند بهانه پدر را گرفتند و شروع به گریه زاری کردند.دل پر درد مستانه حوصله ای

 باقی نگذاشته بود که به دلداری شان بپردازه.

 بابایتان رفته و معلوم نیست چه موقع برگردد بی خود آبغوره نگیرید.-

اینبار بچه ها سر را زیر لحاف کرسی پنهان کردند و بی صدا گریستند.با وجود اینکه آنها از عمق فاجعه بی اطالع 

ری های مادر و خاله شان این احساس را داشتند که پدرشان مرده و دیگر بودند از در گوشی حرف زدنها اشک و زا

 او را نخواهند دید.

حسینقلی خان که به خانه برگشت داغ دل مستانه تازه شد در چهره پدرش غم شیار میزد و لبهای لرزانش برای ابراز 

با حرارت بخار چای که مرضیه در  همدردی با دختر ستمدیده اش قدرت بیان را نمیافت ابتدا دست یخ زده اش را

 مقابلش نهاده بود گرم کرد و سپس ان را به عالمت نوازش به روی دست مستانه گذاشت.
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مستانه طاقت نیاورد و به گریه افتاد.حسینقلی خان بی طاقت تر از او با یک حرت از زیر کرسی برخاست و او را به 

روی سینه دختر بی قرارش میریخت با صدایی که آنقدر آهسته بود سینه فشرد و در حالیکه اشکهایش را پنهانی به 

 که فقط مستانه شنید گفت:خدا منو بکشه که تو رو به این روز انداختم.

 فصل پنجاه و ششم

حسینقلی خان حاضر نشد قبول کند که مستانه روزها بتنهایی که هر لحظه احتمال آن میرفت در جستجوی رسول 

 گاهی قرار بگیرد.مورد هجوم مامورین آ

به این ترتیب هر روز یکی از اعضا خانواده با او همراه میشد.صبحها مهرانگیز یا تهمینه و بعدازظهرا مرضیه یا دارا 

 پس از بازگشت از مدرسه این ماموریت را به عهده میگرفتند.

لشان پر از مهر و محبت او بود کمتر بچه ها به بتدریج خود را به دوری از پدر عادت میدادند و با وجود اینکه هنوز د

بی قراری میکردند..سفره شام پس از بازگشت حسینقلی خان و داود از مسگری به روی کرسی پهن میشد و افراد 

خانواده به دور هم جمع میشدند و به صرف غذا میپرداختند.آن شب تازه شام را خورده بودند که صدای در 

ه و با شتاب سفره را جمع کردند.دارا برای گشودن در رفت تهمینه و فتح اهلل برخاست.مرضیه و مهرانگیز دست پاچ

خان ساعتی پیش به منزلشان بازگشته بودند و آنها انتظار مهمان دیگری را نداشتند.همه در سکوت منتظر شدند تا 

ه بود در خاطر کشتکوبنده در هویتش را آشکار کند.بالفاصله راضیه صدای آشنایی را که سالها پیش طنین آن را 

شنید که میگفت:تو باید دارا باشی ماشاهلل واسه خودت یه مردی شدی.به شنیدن این جمله لبخند رضایت آمیزی بر 

لبان مستانه نقش بست.راضیه به عادت دیرین که حتی بعد از کشف حجاب هم آن را حفظ کرده بود چادر به سر 

قرار داده گفت:به گمونم اقدس و صادق خان به دیدنمون اومدن  افکند و بی آنکه معلوم باشه چه کسی را مخاطب

 باالخره مهمون حبیب خداس و نمیشه جوابشون کرد.

 به این ترتیب موافقت خود را با پذیرایی از آنها اعالم کرد.

 صدای همهمه و گفتگویی که در داالن به گوش میرسید نشان میداد که عده آنها متجاوز از دو نفر است.

ینقلی خان با عجله از زیر کرسی برخاست.شلوار را به روی زیرشلواری پوشید و در حالیکه به داود میگفت:برو حس

 بخاری اتاق مهمون رو روشن کن عده شون زیاده زیر کرسی جا نمیشیم.

 به استقبالشان شتافت.

 شی کردن.راضیه رو به مستانه که چون او متعجب بود کرد و گفت:چه خبره!به گمونم لشکر ک

سپس او هم برای خوش آمد گویی به آنها از اتاق بیرون رفت معلوم میشد کار و بار گلفروشی سابق محله شان سکه 

است اقدس پالتوی کلفت چهارخانه ای به تن داشت و روسری پشمی هم رنگ آن به سر.با چهره ای بشاش و نگاهی 

 ه آنها دوخت.که از یافتن یار قدیمی خود از شادی برق میزد.چشم ب

مستانه ابتدا نتوانست چهره درهم شکسته و پر چروک زنی را که در کنار اقدس قدم برمیداشت شناسایی کند فقط 

 چون سیدجمال هم همراه آن جمع بود حدس زد که او صفورا مادر جمیله است.

 اند.خود را به پدر چسبپسربچه ای که برمک دستش را گرفته بود با دیدن اشخاصی که نمیشناخت غریبی کرد و 

با وجود اینکه حسینقلی خان به آسانی نمیتوانست کدورت گذشته را به دست فراموشی بسپارد ناچار شد از 

 مهمانانش به گرمی استقبال کند.
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اقدس به نزدیک راضیه که رسید دست به دور گردنش آویخت و با صدایی آمیخته با شور و شعف گفت:خدا قسمتم 

و یه بار دیگه چشمم به جمال تو و بچه هات روشن بشه.باور کن وقتی برمک به ما گفت که پیداتون  کرد که نمیرم

 کرده انگار دنیا رو به من دادند.

 راضیه جواب ابراز احساساتش را نداد و گفت:خوش اومدین.

گوشش زمزمه اینبار اقدس آغوش گشود و مستانه را به نزدیکی اش رسیده بود به سینه فشرد و آهسته در 

 کرد:چطوری عروس لب قلوه ای خودم.

 آه مستانه در سینه خفه شد و از آنجا باال نیامد.

 روزهای شیدایی اش در میان مشکالت زندگی جایی برای اظهار وجود نداشتند.

 برمک با بوسه ای که به روی دست حسینقلی خان زد عذر خطای گذشته را خواست.

به مهمانانی که تا آن روز نمیشناختند چشم دوختند و با اشاره مهرانگیز دارا بچه ها را  پریچهر و پرین با کنجکاوی

 جمع کرد تا بابک را با خود به اتاق بغلی ببرند و در آنجا به بازی بپردازند.

 اقدس درست مانند آن موقعها درشت هیکل بود.پالتو را که از تن بیرون آورد چادری را که بهمراه داشت به روی

سرافکند و نشست.سپس نگاهش را با اشتیاق به روی چهره مستانه به گردش در آورد و گفت:چه آرزوها که نداشتم 

باهاش نوشته شده حتی اونایی هم که سواد دارن نمیتونن بخونن چه برسه به من  ##اما اون خطی رو که تقدیر هر 

یکی دخترت هم خودم خدمت میکنم ولی هم تو بی سواد گمون میکردم یه دخترت عروسم میشه و تو عروسی اون 

مستانه و تهمینه رو به خونه بخت فرستادی و هم من اعظم و افسرو و قسمت نشد همدیگرو به عروسی شون دعوت 

کنیم.اصال نفهمیدم چی شد و چرا یه دفعه میونمون فاصله افتاد.منو ببخش صفورا خانم.خدا میدونه که من از جمیله 

بدی ندیدم.برخالف اون چند ماه اول که هنوز نمیدونستم جریان چیه بعد که فهمیدم اون بیچاره هم خدا بیامرز اصال 

تو این قضیه گناهی نداره مهرش به دلم نشست و از کرده پشیمون شدم ولی این دلیل نمیشه که میل قلبی خودمو 

 پسندیده بودم داشتم.پنهون کنم و به زبون نیارم که همیشه ارزوی عروسی رو که خودم واسه پسرم 

صفورا جمله اش را قطع کرد و گفت:ما نیومدیم اینجا که نذاریم شما حرفاتونو بزنین بلکه اومدیم تا اگه الزم باشه 

برای از میون برداشتن کدورتی که بین دو خانواده هست قدمی برداریم خدا میدونم منهم مث شما و راضیه خانم از 

دجمال جرات نکرده بود به من بگه که چه سرنوشتی در انتظار دخترمونه فقط اون جریان چیزی نمیدونستم چون سی

موقع که معلوم شد تو آزمایش اشتباهی پیش اومده و گفته های دکتر حقیقت نداره و مردنی نیس منم فهمیدم که 

اثر اصرار  جریان چیه و چطور باعث شده رشته محبت دو جوون پاره بشه و برمک از روی دلسوزی و ترحم و در

 سیدجمال دختری رو که دوست داشت رها کنه و جمیله رو به عقد خودش در بیاره.

سیدجمال رشته سخن را به دست گرفت و گفت:رشته عشق و محبت بین این دو جوون رو من نادون با گدایی محبت 

که هم  اونقدر گفتم و گفتمواسه دختر ناکامم پاره کردم.به پای برمک افتادم التماسش کردم دست و پاشو بوسیدم 

دل اونو به رحم آوردم و هم دل صادق خان رو.باالخره با این خیال که جمیله به زودی میمیره و برمک آزاد میشه 

.تونستم راضی اش کنم که با دخترم عروسی کنه.مرگ جمیله جیگرم من و صفورا رو اتیش زد و همه امید و 

حاال دیگه هیچ میلی به زندگی تو وجودمون نمونده.تنها هدفی که منو زنده نگه  آرزوهامونو به باد داد.از اون موقع تا

میداشت امید به امروز بود یعنی یه روزی که بتونم عذر خطاهامو از شما و دخترتون بخوام.حاال من آماده مجازاتم 

گناهم هم  سینه سپر کردم که مشت بخورم و صورتمو جلو آوردم که از سیلی سرخش کنن میدونم که بار
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سنگینه.میدونم که اشتباه مستانه در انتخاب شوهر به گردن منه.میدونم که اون تو زندگیش خیری ندیده و 

دلشکسته است.دست سرنوشت به راحتی ترکه آرزوها رو میشکنه و اونارو تو جویبار زندگی به دست آب روانش 

 میسپره.

نمیخوام مالمتت کنم آسیدجمال.نمیخوام گمون کنی که دلم حسینقلی خان سر را به عالمت تاسف تکان داد و گفت:

لک زده بود که دخترمو به پسر صادق خان بدم.مستانه دختری نبود که بترسم اگه زن برمک نشه بی شوهر 

بمونه.فقط دلم از این میسوخت که میدونستم به وعده وعیدهای اقدس خانم و پسرش دل خوش کرده و بهش امید 

ه وقتی ناغافل خبر عروسی پسری که قرار بود شوهر خودش بشه شنید هم غرورش شکست و بسته.خب معلومه ک

 هم دلش.اونوقت سر لج افتاد و نه گوش به حرف من داد و نه به حرف مادرش و زن مردی شد که الیقش نبود.

هر کدوم تو برداشتی. سیدجمال گفته اش را تایید کرد و گفت:اشتباه رو اشتباه اولین اشتباه از من و قدم بعدی رو

بنوعی در این جریان مقصریم.این برمک که حاال پسر عزیز من و پدر نوه ی نازنینمه هر وقت منو میدید نه رعایت 

ریش سفید مو میکرد و نه رعایت بزرگتری رو تف لعنت بد و بیراه حرفی نموند که نزنه و نفرینی نبود که 

شب عروسی مستانه وقتی همه امید و آرزوها شو بر باد رفته دید نکنه.مرتب میگفت که من باعث بدبختیش شدم.

چیزی نمونده بود دستشو رو من بلند کنه از ترس اینکه جمیله رو از خونه اش بیرون کنه و بهش بگه جریان چیه 

 دختر بیچاره مو تو خونه خودم قایم کرده بودم.این حرفهارو واسه گله و شکایت نمیزنم بلکه فقط میخوام شما

 بدونین که قلب و نیت این جوون پاک بود و قصد بی وفایی رو نداشت.

راضیه نتوانست ساکت بماند و گفت:این حرفهایی رو که االن میزنین باید اون موقع میزدین حاال دیگه فایده گفتنش 

و چیه وقتی چشمه آب محبت دو جوون رو ازشون گرفتی.و اونو تو چشمه آب حیات دخترت خالی کردی هر د

 چشمه با هم خشک شد.

سیدجمال سر را به عالمت اعتراض تکان داد و گفت:اما چشمه آب محبت برمک هنوز خشک نشده.وقتی تو قنادی 

 دیدم که چطور داشت نگاش میکرد فهمیدم که هنوز دلش اونجا گروست.

سته که رسول یکماهه راضیه حرفش را قطع کرد و گفت:این حرفهارو نزنین.چون گناهه این دختر شوهر داره در

گذاشته رفته.اما حتی اگه دیگه برنگرده تا وقتی طالق نامه اش دستش نیاد حق نداره اسم مرد دیگه ای رو به زبون 

 بیاره.

 باور کنین من این منظورو نداشتم.فقط خواستم بدونین که قصدش از عروسی با جمیله بی وفایی و خیانت نبوده.-

گفت:گذشته گذشته با این حرفها روزهای رفته برنمیگرده.حاال که فاصله سالها از میون  حسینقلی خان با بی حوصلگی

رفته و دوباره به دور هم جمع شدیم به یاد شبهای دراز زمستونهای بی غمی مون مستانه یه قلیون چاق میکنه که همه 

 با هم بکشیم.

نشینمن شده بود گذشت و خطاب به او گفت:انگار  مهرانگیز سینی چای به دست از کنار مستانه که تازه وارد اتاق

 بختت باز شده و قبل از اینکه معلوم شود شوهرت مرده است یا زنده خواستگار برایت آمده.

 بس کن مهرانگیز حاال وقت این حرفها نیست.آنها برای تجدید دوستی گذشته آمده اند نه برای خواستگاری.-

 ه این اتاق بیاید.دل برمک اینجاست کاری میکنم که ب-

مستانه که میدانست مهرانگیز قصد شوخی را ندارد و به گفته اش عمل خواهد کرد دستپاچه شد و گفت:مبادا اینکار 

 را بکنی خانم جان عصبانی میشود.
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جوابش را نداد و داخل اتاق پذیرایی شد.مستانه تنباکو را شست و در سر قلیان ریخت.چند قطعه ذغال گداخته از 

قل برداشت و به روی آن نهاد قبل از اینکه پکی به آن بزند تا ببیند دود میدهد یا نه برمک با احتیاط در را گشود و من

 به درون آمد و گفت:مهرانگیز خانم گفتند که بابک با من کار دارد.

 نظری به سوی بابک که سرگرم بازی با سایر بچه ها بود افکند و گفت:

 مشغول بازی با بچه هاست.به گمانم مهرانگیز شوخی کرده.بعید میدانم چون فعال 

 لبخندی بر لب آورد و گفت:چه بهتر.آنجا دیگران به ما مجال حرف زدن نمیدهند.خبری از رسول داری یا نه؟

 نه هیچ خبری نشده.دیگر قیدش را زده ام.گمان نکنم این طرفها پیدایش شود.-

 نی؟میخواهی چکار کنی.باز هم منتظرش بما-

چشم براهش نیستم.خیال دارم همین روزها منزل را به صاحبش تحویل بدهم و اسباب اثاثیه ناچیزم را به اینجا -

 بیاورم .معلوم میشود به خاطر پول و طال قید و زن و بچه اش را زده و با مال دزدی خوش است.

بود.تا وقتی که بتوانی سند آزادی  اگر هم خوش نباشد راه برگشت را بسته حرفی که سیدجمال زد حرف دل من-

 ات را بگیری منتظرت میشوم.

 مثل آن دفعه؟-

 این بار گول حرف کسی را نمیخورم و عشقم را فدای ترحم نمیکنم.فقط به من بگو موافقی یا نه؟-

 وقتی جوابت را میدهم که طالق نامه در دستم باشد.حاال وقت این حرفها نیست.-

 هانه نمی آوری؟یعنی آن موقع دیگر ب-

 من هیچوقت برای تو بهانه نیاوردم.این تو بودی که بدنبال بهانه میگشتی.-

 باز شروع به مالمت نکن مستانه مادرم هنوز آرزوی عروس لب قلوه ای اش را دارد.-

 دختر لب قلوه ای فراوان است.-

یرم از این اتاق بیرون نمیروم.وقتی طالق ولی هیچکدام مستانه نمیشود.نه برای خانباجی نه برای من.تا جواب نگ-

 بگیری حاضری زنم بشوی یا نه؟

 اگر این کار عملی باشد حاضرم اما این فقط یک رویاست.-

نگاه برمک از برق شادی درخشید.قلیان را از دست مستانه گرفت.در کنار او براه افتاد و گفت:هر طور شده پیدایش 

 را میگیرم و آن بی پدر و مادر دزد را وادار میکنم که طالقت بدهد.میکنم.حتی اگر شده به زور حلقومش 

 مگر به کمک تو غالمحسین خان هم بتواند به وصال طال و جواهراتش برسد.-

 فصل پنجاه و هفتم

 بتا روزی که آن خانه تحت نظر مامورین آگاهی بود مستانه جرات تخلیه آنجا را نیافت اما بعد از اینکه آبها از آسیا

افتاد و دیگر از رفت و آمدشان خبری نبود وسایل اندک خود را به منزل مادر منتقل کرد و با بچه هایش در آنجا 

 ماندنی شد.

داغ طال و جواهرات مسروقه به دل غالمحسین خان ماند و داغ رسول به دل عزیز.اشک چشم پیرزن بند نمی آمد و 

 فروغ تر میشد.دیدگانش چشم براهش روزبروز کم نور تر و بی 

هر دق البابی قلبش را به تپش می افکند.هر صدای پایی را صدای پای پسرش میپنداشت و نمیتوانست به خود تلقین 

 کند که اودیگر باز نخواهد گشت و آرزوی دیدارش را به گور خواهد برد.
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حض اینکه خسته از کار دوستی و مودت گذشته تجدید شد یاران قدیم عادت دیرین خود را از سر گرفتند به م

روزانه به خانه برمیگشتند شامشان را میخوردند و هفته ای یکی دو شب طبق قرار قبلی منزل یکی از آن سه خانواده 

 به دور هم جمع میشدند.

این فرصتی بود برای دیدار مستانه و برمک و یادآوری عهد بسته با هم.مردان در یک گوشه سالن معرکه میگرفتند 

در گوشه دیگر آن.بچه ها با هم کلنجار میرفتند گاه با لجبازی عناد سرناسازگاری را داشتند و گاه با مهر و و زنان 

 محبت به بازی و تفریح میپرداختند.

مستانه و برمک هم به دور از آن جمع بودند و هم با آن جمع با ایما و اشاره پنهان از چشم دیگران آنچه را که در 

 بان می آوردند.دلشان میگذشت بر ز

با وجود اینکه در موقع غلتیدن به روی دست انداز زندگی هم دست و پایشان زخمی بود و هم قلبشان پر خراش 

اکنون که به سطح هموار آن رسیده بودند نمیتوانستند این امید را داشته باشند که به روی دست انداز بعدی نخواهند 

 غلتید.

یتواند بند مزاحمی که به دست و پایش بسته بگشاید و آزاد شود.از نظر قانون او مستانه نمیدانست به چه ترتیب م

 هنوز یک زن شوهر دار محسوب میشد و نمیتوانست اندیشه مرد دیگری را در سر بپروراند.

اقدس بی تاب تر از آن دو بدنبال راه چاره میگشت تا هم پسرش با به آرزوی خود برساند و هم عروس مورد عالقه 

 ش را به خانه شان بیاورد.ا

شاخه درختان از زیر برف سنگین زمستانی سر بیرون کشیدند سبز و خرم شدند و به شکوفه نشستند.چهار فصل 

 سال سه بار گردش خود ادامه داد و در سومین سال غیبت رسول دوباره به بهار رسید.

به تهیه جهیزیه او پرداختند.در یکی از آن  راضیه در تدارک عروسی مرضیه بود که اقدس به کمکش آمد و با هم

روزها باالخره موقعیت را مناسب دید و گفت:بعد از اینکه این دخترتو به خونه بخت فرستادی باید یه فکری واسه 

 اون یکی بکنی.

 کدوم یکی!حاال دیگه هر سه تاشون شوهر دارن.-

 نی طالق بگیره؟سال زنشو گذاشته رفته چرا وادارش نمیک 1کدام شوهر!وقتی -

این آرزوی راضیه بود که دختر بخت برگشته اش از بالتکلیفی در بیاید و تکلیفش روشن بشود اهی کشید و گفت:تا 

 وقتی نیاد که نمیتونه طالقش بده.

چرا نمیتونه برمک رفته دادگاه پرسیده.اگه مستانه راضی بشه تقاضا بده به گمونم وقتی چهار سال از غیبتش بگذره -

 کم رو صادر میکنن.ح

سوزن در موقع گلدوزی به روی مالفه عروس در انگشتش فرو رفت بی توجه به خونی که از آن جاری شد گفت:از 

سال داره اگه مرد اهلی بود ارزش اینو داشت که سالها به پاش  40خدا میخوام دخترم خالص بشه.اون هنوز جوونه 

 ره خودشو خالص کنه.بشینه ولی وقتی نااهله تا پیدایش نشده بهت

 حاال رسیدی به حرف من اگه قولشو به پسرم بدی برمک رو میفرستم بره دنبال کارشو ازادش کنه.-

 سالشه. 40سال داشت خودسر و خودرای بود وای به حاال که  51اختیارش دست من نیس اون موقع که -

 اگر دست تو بود چیکار میکردی؟-

 ل قرار بود بدم.میدادمش به اون کسی که از او-
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 همین جواب واسه من بسه.-

 نه بس نیس بهتره از خودش بپرسی.-

 برمک پرسیده.اونم نه حاال بلکه سه سال پیش و جوابشو هم گرفته.-

 ای ناقال پس چرا به من چیزی نگفته.-

 برای اینکه میترسه شوهرش برگرده و همه رشته هامون پنبه بشه.-

 زن گفت:اگه میخواست برگرده تا حاال برگشته بود.راضیه در حال نخ کردن سو

 اگه میخواست برگرده تا حاال برگشته بود.-

 از کجا میدونی شاید اون دو تا همدست سر پول و جواهر زدند همدیگرو کشتند.-

ه دکالم راضیه آمیخته با نفرت بود:پس تن لش مردشونو کجا زیرخاک کردند که خبری ازشون نیس.بعید میدونم مر

 باشه.

 یعنی تو میگی زنده اس . اینقدر بی فکر و بی وجدانه که فراموش کرده زن و بچه ای هم داره.-

 از اون جونور هر چی بگی بر میاد.-

موقعی که اقدس شاد و شنگول از قولی که گرفته از در بیرون رفت راضیه نتوانست طاقت بیاورد و مستانه را که 

پریچهر کمک میکرد صدا زد و او را با خود به اتاق بغلی برد و گفت:راست بگو تو به  داشت در حل مسئله ریاضی به

 برمک قول دادی که زنش بشی؟

زبانش به لکنت افتاد از ترس عکس العمل تند مادر جرات نداشت سر بلند کند.عرق سردی را که به روی پیشانی 

 م جان و نمیتوانم به کسی قول عروسی را بدهم.اش نشسته بود پاک کرد و پاسخ داد:من هنوز شوهر دارم خان

برخالف تصور صدای راضیه آرام و پر از مهر و محبت بود:اقدس میگه برمک تحقیق کرده و فهمیده که اگه تو واسه 

 طالق اقدام کنی میتونی غیابی از رسول جدا بشی.

 بگذرد و معلوم شود که مفقود االثر است.سال از غیبتش  5به این زودی نمیشود آنطور که برمک میگفت حتما باید -

 خب تو تقاضا کن تا به وقتش بتونن حکم رو صادر کنن.-

 آخر میترسم پیدا بشود.-

حتی اگه پیدا بشه جاش تو زندونه و بازم میتونی طالق بگیری.نترس به آقاجونت میگم باهات بره دادگاه خونواده تا -

 تقاضا بدی.

وقت میخواستم به میوه خوشبختی ام گاز بزنم هسته اش زیر دندانم میشکست و تلخی اش مستانه به گریه افتاد:هر 

 را احساس میکردم.میترسم اینبار هم همانطور بشود.

نترس دخترم.همه میوه ها هسته ندارن و همه اونا هم تلخ نیستن.اگه بخوای این فکرها رو بکنی همیشه بالتکلیف -

 میمونی.

 از تصمیم خواهر خود گفت:فتح اهلل در دادگاه خانواده آشنا دارد و میتواند کمکت کند.تهمینه به محض آگاهی 

مستانه به اعتراض گفت:همان یکبار که شرمنده اش شدم کافیست.نمیخواهد به او چیزی بگویی اگر این کار قانونی 

 باشد مراحل خود را طی میکند.

گاه خانواده رفت و تقاضای طالق کرد.قاضی پس از آگاهی از فردای آن روز مستانه بهمراه حسینقلی خان به داد

 قانون مدنی را به شرح زیر برایشان قرائت کرد: 5141ماجرای زندگی شان ماده 
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هر گاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقود االثر باشد زن او میتواند تقاضای طالق کند.در این صورت با رعایت ماده 

که طبق ماده ذکر شده پس از اعالن در روزنامه کثیر االنتشار در سه دفعه متوالی هر  حاکم او را طالق میدهد 5141

کدام به فاصله یک ماه هر گاه یک سال از تاریخ اولین اعالن بگذرد و حیات غایب ثابت نشود حکم موت فرضی به 

 اوداده میشود.

زندگی  لیفی همراه با بیم و هراس آرامشمیبایستی یک سال دیگر صبر میکرد کاسه صبوری اش شکسته بود و بالتک

 اش را مختل ساخته بود.

برمک در رفت و آمدهایش به خانه عشقی را که به مستانه داشت نثار فرزندان او میکرد و مستانه در مقابل به مثل در 

 جلب محبت بابک میکوشید.

آمد بچه ها از دیدار مادربزرگشان  با وجود اینکه عزیزهیچوقت عالقه ای به عروس خود نداشت مستانه دلش نمی

 محروم سازد و هر هفته یکبار آنها را به دیدن ان زن چشم براه میبرد.

عزیز میدانست که عروسش تقاضای طالق داده و منتظر فرا رسیدن زمان قانونی برای اجرای حکم است.هر چند ته 

زن باقیمانده سالهای جوانی اش را فدای آن مرد  دلش راضی به این جدایی نبود اما نمیتوانست توقع داشته باشد آن

 کند که به جوانی او و بی پناهی بچه هایش رحم نکرده است.

آخرین باری که مستانه به دیدنش آمد گفت:حدود چهارسال و نیم است که رسول رفته و دیگر نه من امیدی به 

ی حکم طی کرده.قسم میخورم تا زمانی که اسم بازگشتش دارم نه قاضی دادگاهی که مراحل قانونی اش را برای اجرا

رسول به رویم بود به او وفادار ماندم ولی بعد از اینکه طالق بگیرم به محض تمام شدن عده خیال دارم سر و سامان 

 بگیرم دلم میخواهد نظر شما را هم بدانم.

اگه اون پسر زنده بود الاقل رحمی به گوشه چادر را به روی دیدگان تر فشرد و پاسخ داد:بعضی وقتها به خودم میگم 

مادر چشم براهش میکرد که یک پاش لب گوره و به دیدنم می اومد اما نه پسرم زنده اس میدونم که زنده اس و یه 

روزی به سراغم میاد.من منتظرش میشم.تو دیگه الزم نیس عمر و جوونی تو به پاش تلف کنی برو به دنبال 

 ی میشی ازش قول بگیری بچه هاتو پناه بده و در حقشون پدری کنه.سرنوشتت به شرطی که زن هر ک

 خیالم از این بابت راحت است قولش را داده.در عوض منهم خیال دارم د رحق پسرش مادری کنم.-

 فصل پنجاه و هشتم

ی برمک حرمت صفورا و سیدجمال را نگهداشت و مستانه حرمت بچه هایش را بهمین جهت عروسی آنها آن عروس

 نبود که اقدس و راضیه آرزویش را داشتند و بی سر و صدا با حضور چند تن از نزدیکان صیغه عقد جاری شد.

صفورا چون گذشته نگهداری از بابک را به عهده گرفت.چشمه آب محبت برمک بهمراه چشمه آب محبت جمیله 

 خشک نشده و هنوز جوشان بود.

نها جامه عمل پوشاند و برایشان اتوموبیل کادیالکی خرید که هم از ماشین پرین و پریچهر مردی را که به ارزوهای آ

 جیپ دختر خاله هایشان بزرگتر بود و هم زیباتر دوست داشتند و پدر صدایش میزدند.

پریچهر هنوز مهر پدری را که چند سال پیش ترکشان کرده در دل داشت اما خاطره پرین از او محو و کمرنگ بنظر 

 ریبا وی را به دست فراموشی سپرده بود.میرسید و تق
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دیگر مستانه اجباری نداشت برای امرار معاش و خرید لباس و مایحتاج بچه هایش به تدریس خصوصی 

بپردازد.زندگی شان به خوبی میگذشت.در خانه کوچکشان همیشه نعمت به وفور یافت میشد و سر و وضع بچه 

 هایش

 مرتب بود.

ام فتح اهلل به روی آن کنده شده بود تا در صورت گم شدن بتوانند پیدایش کنند و پریچهر جعبه مستطیل شکلی که ن

و پرین حسرت داشتن آن را میخوردند اکنون مشابه آن در تاقچه اتاق خودش به برق وصل بود.دیگر نگریستن به 

میتوانستند با روشن آن نه حس کنجکاوی شان را بر می انگیخت و نه حس حسادتشان را و هر وقت میخواستند 

 کردن رادیو به برنامه مورد عالقه شان گوش کنند.

سوار ماشین میشدند در جلوی منزل خاله تهمینه بوق اتوموبیل را به صدا در می آوردند و از توجه ماهوش و ماهرو به 

 آن ماشین آلبالویی رنگ احساس مطبوعی از لذت سراپایشان را فرا میگرفت.

 نه میوه خوشبختی اش هسته ای در میان نداشت تا از گاز زدن به آن هراسی به دل راه دهد.برخالف تصور مستا

 عزیز هنوز چشم براه بود و حسرت دیدار فرزند را سدی میان مرگ و زندگی خود میدانست.

-زخاننورو-هر روز صبح که از خواب برمیخاست چادر را به روی سر می افکند و به سقاخانه)سقاخانه آشیخ هادی

آئینه(آشیخ هادی که یکی از سه سقاخانه معروف آن زمان بود و نزدیک منزلشان قرار داشت میرفت و با روشن 

 کردن شمع به نذر و نیاز میپرداخت.

 با وجود اینکه بعد از هشت سال غیبت هیچکس امیدی به بازگشت رسول نداشت.او هنوز امیدوار و چشم به راه بود.

ح زود از خانه بیرون رفت صدای پایی را که پشت سرش قدم برمیداشت شنید ولی با این آن روز طبق عادت صب

تصور که رهگذز است توجهی به آن نکرد به جلوی سقاخانه رسید مثل همیشه دستش را با شمع از زیر چادر بیرون 

 شن کند که ناگهان صدایکشید در حالیکه نام رسول را بر زبان می آورد کوشید تا با شعله شمعهای دیگر آن را رو

آشنایش را شنید درست با همان لحن مهربان آن زمان که تازه موهای پشت لبش روییده بود صدایش 

 میزد:عزیزجان.

جرات نکرد سر برگرداند چون میترسید خیال و رویاهایش برای دست انداختن او با هم دست به یکی کرده 

 شنود و از واقعیت آن اطمینان یابد.باشند.منتظر شد تا شاید دوباره آن صدا را ب

 و دوباره شنید:عزیزجان من هستم رسول.

اینبار طاقت نیاورد و برگشت.آن کسی را که در مقابل میدید هم رسول بود و هم نبود.گوشتهای تن او را استخوانهای 

نه اش اثری به چشم بدنش خورده بودند تا خود جان بگیرند و عرض اندام کنند.از سالک فرو رفته در گودی گو

نمیخورد و موهای ژولیده اش ماهها رنگ سلمانی به خود ندیده بود.عزیز قدرت حرکت را نداشت فقط آغوش 

گشود تا پسرش را به روی سینه خود جای بدهد و زیر لب تکرار کرد:میدونستم نمردی.میدونستم نمیذاری مادرت 

 و به سر خودت و ما آوردی و همه مونو شرمنده کردی.چشم براه از دنیا بره.آخه چرا رفتی چرا این بال ر

میدانم عزیز میدانم که اشتباه کردم.خدا لعنت کند آن کمال را که باعث و بانی بدبختی من شد.برای اینکه بتواند به -

ه زرگری غالمحسین خان دستبردبزند.اول مرا معتاد کرد و بعد راه دزدی را نشانم داد.همه چیز از قبل آماده شد

بود.آن شب مخصوصا مستانه را زدم و از خانه فرار کردم.تا رفتنم باعث تحریک حس کنجکاوی اش نشود.به محض 

اینکه پول و جواهرات را برداشتیم از راه تبریز به مرز بازرگان رفتیم و از آنجا عازم ترکیه شدیم.قصد ما این بود که 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – شیفتهقلب 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

1 8 7  

 

باشیم ولی وارد خاک ترکیه که شدیم کمال نامرد به من کلک  قبل از آمدن غالمحسین خان از سفر از مرز خارج شده

زد و فقط سهم کوچکی از مال دزدی را برایم گذاشت و مابقی را برداشت و گم شد.خدا میداند در این چند سال 

چقدر بدبختی کشیدم.نه روی برگشت را داشتم و نه جرات آن را راست بگو عزیز چطور توانستی مرا بشناسی؟من 

 قتی در آیینه صورتم را میبینم نمیتوانم چهره بیگانه ای را که لباس مرا به تن دارد شناسایی کنم.خودم و

من تو رو از صدات شناختم نه از صورتت.تصویر پسرم تو آیینه قلب منه نه تو اون آیینه ای که تو نگاش -

 میکنی.چطور شد تصمیم گرفتی برگردی؟

برام جهنم شده بود بی خبری از مستانه و بچه ها آزارم میداد آمدم خودم را  با دست خالی با وجود ناآرام زندگی-

 تسلیم کنم و دوران محکومیتم را بگذارنم.

 کاش این کارو همون هشت سال پیش میکردی.-

در صدایش حسرت رسیدن به آنچه که به اشتباه از دست داده بود موج میزد:کاش از اول قدم در این راه 

روی آن را داشتم که پیش مستانه و بچه هایم برگردم.حالشان چطور است؟خیلی دلم میخواهد  نمیگذاشتم.کاش

زودتر آنها را ببینم ولی از روی زنم شرمنده ام.هم آبروی او را بردم و هم آبروی فتح اهلل خان بیچاره را که ضمانتم 

 را کرده بود.فکر میکنی مستانه بتواند مرا ببخشد؟

را به روی شمعی که دیگر نیازی به روشن کردن آن نداشت فشرد دلش نمیخواست به روی  عزیز انگشتان دستش

زخمهای قلب پسرش زخم بپشاد اما چاره ای به غیر از بیان حقیقت نبود.رسول صدایش را به زحمت شنید که 

 میگفت:زحمت نکش نمیخواد به دیدنش بری اون سه شال پیش شوهر کرد.

تباه شنیده صدایش در سکوت سقاخانه طنین انداز شد:مستانه شوهر کرد!آخر چطور باورش نشد.گمان میکرد اش

 ممکن است!منکه طالقش نداده بودم!

 بعد از اینکه چهار از غیبتت گذشت و خبری نشد شکایت کرد و از طریق قانون تونست غیابی ازت طالق بگیره.-

 بهمین سادگی!-

بی خبر گذاشتی رفتی نمیتوانستی انتظار داشته باشی که به پات  بله به همین سادگی وقتی آبروشو بردی و-

بنشینه.باالخره یه نفر باید خرج زندگی خودشو و بچه هاشو میداد.حاال دخترهات به آرزوشون رسیدند سوار ماشین 

شخصی میشن و دیگه حسرت زندگی دخترخاله هاشونو نمیخورن قبل از شوهر کردن با وجود اینکه من بهش خیلی 

بدی کرده بودم ازم اجازه گرفت و گفت به اندازه کافی منتظر رسول شدم و گمون نکنم دیگه برگرده.بهش گفتم 

عیبی نداره تو برو شوهر کن ولی من مطمئنم که رسول نمرده و یه روزی برمیگرده و منتظرش میمونم.فقط قول بده 

اب داد قبال قولشو گرفتم خیالتون راحت باشه.و زن مردی بشی که بتونه از دخترهات نگهداری کنه.اونوقت اون جو

 حاال خیالم راحته چون میدونم که اونا تو ناز و نعمت هستن و گاهی به دیدنم میان.

 نفسی که از سینه اش بیرون آمد هم احساس آرامش و آسوده خیالی بود و هم توام با حسرت.

دم فکر کنم آینده من نامعلوم است.خودم را نشانشان وقتی آنها خوشبخت شدند نمیتوانم خودخواه باشم و به خو-

نمیدهم.نمیخواهم چون لکه چربی غذا به روی سینه خوشبختی شان بیفتم و آن را لکه دار کنم.وقتی به نیاز ندارن 

 لعنت به من و نیازهایم.معلوم میشود مرا فراموش کرده اند و از یاد برده اند که پدری هم دارند.

چهر و پرین نفهمند که تو مرتکب چه خطایی شدی مستانه اونا رو گذاشته بود منزل مادرش تا وقتی واسه اینکه پری-

 مامورین و پاسبونها میریختند تو خونه تون و دنبال تو و مال دزدی میگشتن.اونجا نباشن که از جریان باخبر بنش.
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 خدا را شکر که نفهمیدند و خوار و خفیف نشدند.-

ه چه بالیی سرشون اوردی چرا رسول چرا؟هیچوقت دلم نیومد نفرینت کنم و بگم شیرم پس خودت میدونی ک-

حاللت نباشه ولی خدا میدونه چقدر دلمو شکستی و منو پیش عروس و دومادم سرافکنده کردی.تو همیشه نون 

یریختند و زحمتتو میخوردی پس چرا به این سادگی از راه به در شدی روزهای اول مرتب پریچهر و پرین اشک م

بابا بابا میکردند.اما اونا تو سنی نبودند که بتونن خاطرها تو ذهنشون حفظ کنن بعید میدونم پرین یادش باشه که 

 بابای دیگه ای داشته ولی مطمئنم پریچهر خاطره تو فراموش نکرده.

ت اگر آن روزها به وقتی خاطره ای میتواند تلخی های زندگی را به یاد انسان بیاورد فراموش شود بهتر اس-

خاطرشان بیاید محرومیتهای زندگی شان تداعی خواهد شد.خیال داشتم بعد از فروش طال و جواهرات به طور 

 ناشناس برایشان پول حواله کنم و نگذارم دست تنگ بمانند.ولی افسوس که آن بی همه چیز به من نارو زد.

ایش نمیکرد.اونا عاقبت بخیر شدند.فقط این تویی که در این اگه اینکارو میکردی مستانه مال حروم رو خرج بچه ه-

میون باختی و زندگی تو به باد دادی و این منم که از اون موقع تاحاال حتی یه روز هم آب خوش از گلوم پایین 

یشن م نرفته.اگه میخوای دخترهاتو ببینی همین االن برو.تا نیم ساعت دیگه از خونه بیرون میان سوار ماشین باباشون

و به مدرسه میرن.میتونی همونجا بایستی و سیر نگاهشون کنی.یادت باشه فقط نگاه مبادا به فکر بیفتی که خودتو 

نشونشون بدی بذار تو خاطرشون همون تصویری رو از توداشته باشن که قبال داشتن برو پسرم برو من به آرزوم 

 بند به دستات بزنن سیر تماشاشون کن.رسیدم .حاال تو برو به آرزوت برس و قبل از اینکه دست

رسول یکبار دیگر مادر را به سینه فشرد و بوی آشنای تنش را بلعید.سپس ته مانده آرزوهای به گور سپرده اش را 

 برداشت و به سوی نشانی که عزیز داده بود روان شد.

در حالیکه هنوز شمعی را که میخواست عزیز به چشمانش آنقدر نور داد تا بتواند دور شدن او را نظاره کند و سپس 

روشن کند در دست داشت سر به روی سکوی سقاخانه نهاد و دیدگانی را که فقط در آرزوی دیدار پسرش باز مانده 

 بود برای همیشه فرو بست.

 

 پایان
 

 


