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سخن نویسنده:
آلن یازم در زبان ترکی به معنی سرنوشت من هست .داستانی که می خواهم بنویسم نه عاشقانه ست ،نه تخیلی ،نه ترسناک؛
بلکه داستان زندگی سه نسل قبل ،یعنی مادر ،مادر بزرگم...
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خالصه:
چه تلخ تجربه کرد ،ایستادن در مقابل طوفان تنهایی را...
روزهای دلتنگیش را به امید نفس های بهار
و چه بی پروا جوانه کرد در التهاب مرموز شب و چه بی دریغ گلبرگ هایش را به آغوش سرد باد سپرد ،همچون نشانه ای
برای نیلوفران سرزمینش ،بی آنکه بداند گلبرگ ها بی نشان بودند؛ قاصدک ها گلبرگ ها را در جاده آسمان دیدند و همهمه
ای شد .آسمانیان و زمینیان خواندند:
براستی باد به کدامین سرزمین برد ،گلبرگ های نیلوفر را در این تاراج گلبرگ...
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مقدمه:
زندگی بار گرانیست بر دوش زمان
و زمان در گذر است...
این همه مردم خاکی
همگان هم سفرند
سفری بی آغاز...
که سرانجام رَهَش ،همچون راز
و قطاریست زمان
که سوارند بر آن ،اهل جهان...
تا در این عالم دنیا هستند
هر که را هست سرایی ،بر این چرخِ روان
که ببینید احوال جهان را
از قابِ پنجره کوپه ی خود...
دردها ،شادی ها ،اشک ها ،لبخندها
و خودش نیز ،گرفتار غم این سفر است!
که کدامین منزل؟
منزل آخر اوست؟
و کجا خواهد رفت؟
و چه ها خواهد شد؟
و...
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《فاطمه بانو》
در حیاط خانه ایستاده بودم و قاصدک زیبابی در دست داشتم .دست های کوچکم را باز کردم و در او دمیدم که قاصک
زیبا ،رقص کنان ،اوج گرفت و به آسمان رفت؛ داشتم با چشم قاصدک را دنبال می کردم که در باز شد و پدر به خانه آمد.
در آغوش پدر جای گرفتم و همراه او وارد خانه شدیم که پدر رو به مادرم زینب بانو کرد و نوید این را داد که در شهر تبریز
عمارت بزرگی را خریداری کرده است و بار و بندیلمان را جمع کنیم تا به تبریز برویم و همگی با هم در آن خانه ای که
پدرم خریداری کرده بود زندگی کنیم.
من در خانواده ای اشرافی در شهر دهخوارگان تبریز ( ینگجه کنونی) چشم به جهان گشودم .پدرم از سرهنگ های نامدار
زمان احمد شاه قاجار بود .یازده برادر داشتم و من فاطمه ،یکی یکدانه ،سوگلی و ته تغاری صفر علی خان بزرگ بودم .پدرم
به خاطر کارش ،هر روز به شهر تبریز می رفت و من می ماندم و یازده بردار و مادرم و خدمتکارانی که در خانه ما کار می
کردند!
تمام شب را از شوق خانه جدید ،خوابم نبرده بود و نزدیکی های طلوع خورشید بود که خوابم گرفت! چند ساعتی بیش
نخوابیده بودم که با نوازش های دست گرمی بر روی موهای بلند رنگ شبم ،چشم باز کردم و پدر را بر بالین خود دیدم.
چشمانم را مالیدم و مسرور از دیدن پدر مهربانم ،خودم را در آغوش پر مهرش جای دادم و با لحن کودکانه ای پرسیدم:
 پدر وقت رفتن شده؟پدرم لبخندی بر لب نشاند و دست هاش رو قاب صورت کوچکم کرد و گفت:
 آره سوگولیم ،زود حاظر شو که وقت رفتن است.با شور کودکانه ام از آغوش پدر جدا شدم و به سمت ایوان دویدم؛ پایین رفتم و در حوض کوچک وسط حیاط خانه ،دست
هایم را پر از آب کردم و به صورتم پاشیدم .چند بار دستانم را به آب حوض زدم و موج های که در اصابت دستم به آب ،به
وجود می آمد نگاه کردم .با صدای خدمتکارها که در هیاهو ،درحال رفت و آمد به خانه بودند و درحال بار زدن باقی مانده
اسباب بودند ،به خود آمدم و از جا بلند شدم؛ به سمت ورودی خانه دویدم و عروسک کوچکم را که مادر برایم دوخته بود،
برداشتم و همراه برادرهایم از خانه خارج شدم.
نزدیک اسب هام شدم و منتظر ماندم تا پدر من را روی اسب بگذارد و خود در کنارم جای بگیرد .قبل از بیدار شدن ما،
خدمتکارها بارها را روی اربه ها زده بودن و آماده رفتن بودند .قرار نبود اسباب زیادی را به همراه خود ببریم ،زیرا پدر همه
اسباب زندگی را در آنجا برایمان محیا کرده بود.
برگشتم و به سمت خانه نگاهی انداختم؛ سربازانی که برای بردن ما همراه پدر آمده بودند ،درحال بستن در بودند .نگاه آخر
را به خانه کودکی هایم انداختم؛ به حیاطی خانه ای که همراه برادرهایم در آن بازی می کردیم و صدای شادیمان تا هفت
آسمان می رفت.
هم چنان محو تماشای خانه زیبایمان بودم که با حضور پدر در کنارم ،سرم را باال آوردم و به صورت مهربانش که با لبخند
مرا نگاه می کرد ،چشم دوختم .پدر مردی کوتاه قد بود که وقتی شمشیرش را بر کمر می بست ،نوک شمشیر مماس با
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زمین می شد ولی پدر مردی پر صالبت بود که سربازها حتی با آوردن نامش ،لرزه بر اندامشان می افتاد .برعکس پدرم ،مادر
زنی قد بلند و درشت اندام بود!
پدر چهار پایه را زیر پایش گذاشت و اول دست کوچک من را در دستش گرفت؛ از جا بلندم کرد و روی اسب نشاند و بعد
خودش کنارم جای گرفت و با دستور او ،همه به سمت مقصد حرکت کردیم...
جلوی امارت ایستادیم و سربازها در را برای ما باز کردن و اول من و پدرم که جلوتر از همه بودیم ،با اسب وارد عمارت
شدیم؛ پشت سر ما بقیه وارد شدند.
پدر از اسب پایین آمد و دستم را گرفت و من رو روی زمین گذاشت .نگاهی به ساختمان روبه رویم انداختم و با شوق
کودکانه ای به سمت در وردی عمارت دویدم که با صدای پدر سر جایم ایستادم و به عقب برگشتم.
 فاطمه جان! این ساختمان مخصوص میهمان و استراحتگاه سربازان است و باید از در پشتی وارد بشی؛ خونه ما اون پشتقرار داره.
نگاهی به چپ و راستم انداختم و در چوبی قهوه ای رنگی توجه ام را به خود جلب کرد .به سمت در دویدم و در را باز کردم.
حیاط نسبتا بزرگی که دورتا دورش خانه بود و حوض آبی رنگ کوچکی وسط حیاط قرار داشت؛ همراه باغچه ای زیبا که
درختان میوه و گل های زیبایی در آن کاشته بودند .به سمت در ورودی خانه رفتم و در را باز کردم ،به تک -تک اتاق ها
سرک کشیدم.
جلوی چهارچوب در اتاق بزرگی ایستاده بودم که پدر کنارم ایستادم و دستش را روی سرم گذاشت که به سمتش برگشتم.
پدر با لبخندی دو زانو روبه رویم نشست؛ دست هایش را روی شانه های کوچکم گذاشت و با لبخند گفت:
 سوگولی بابا ،قول میدم یه روز ببرمت و کل عمارت رو نشونت بدم.لبخندی روی لب های کوچکم نمودار شد و سرم را به نشانه موافقت تکان دادم .وارد اتاق بزرگ شدم و دست های کوچکم
را روی سکوی پنجره ی مقابلم گذاشتم و به حیاط زیبای خانه خیره شدم .برادرهایم نیامده در حیاط خانه ،بند و بساط
بازی را راه انداخته بودند؛ لبخندی زدم و به سمت حیاط دویدم و با آن ها شروع به بازی کردم.
***
چند ماهی بود که در این امارت مستقر شده بودیم و پدر بارها و بارها مرا با خودت به عمارت برده بود و همه جا را نشانم
داده بود.
در باالترین قسمت عمارت که ایوانی به سمت حیاط نظمیه داشت ،تاالر بزرگی به اسم طنبی تاالر وجود داشت که مخصوص
پذیرایی از میهمانان بود .چندین در درون خانه وجود داشت که هر کدام مختص به کاری بود .یک اتاق بزرگ به عنوان
خزانه ،یک اتاق برای پرونده ها و چندین اتاق دیگر که مخصوص میهمانان بود .مطبخ امارت هم در انتهایی ترین قسمت
خانه بود و قسمتی در بیرون امارت مختص خدمتکارها بود.
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طبقه زیر زمین عمارت زندان بود و مخصوص کسانی بود که مرتکب کار غیر قانونی می شدند .باالی زیر زمین اتاق های
سربازان بود که در آنجا استراحت می کردند و یک طرف حیاط عمارت ،اسطبل بزرگی بود که اسب های نظامی در آنجا
نگه داری می شد .یک طرف حیاط انباری بزرگی برای نگهداری آذوقه و غالت بود.
مخازن آب بزرگ مخصوص امارت و سردابی بزرگ ،برای نگه داری آب در قسمتی دیگر بود و حتی حمام بزرگی که حوضچه
ای در وسط حمام برای شستشو قرار داشت.
وسط حیاط امارت حوض نسبتا بزرگ و آبی رنگی قرار داشت که هر وقت سربازها نبودند ،به آنجا می رفتم و پاهای کوچکم
را داخل آب قرار می دادم و با آب بازی می کردم.
سه سال بعد...
سه سال از آمدن مان به این عمارت می گذشت؛ حاال من یک دختر نه ساله بودم و به محرمیت پسر عمه ام که پسر جوان
بالغ و زیبایی بود درآمده بودم.
پدرم به حدی من را دوست داشت که اگر قطره اشکی از چشمان من می چکید ،وسط سالن امارت چنان دادی سر میداد
که تمام خدمتکارها دور من جمع می شدند که هیچ ،تن سربازان پشت در سالن عمارت به لرزه در می آمد.
یک روز پدر آمد و خبر داد که روس ها وارد شهر تبریز شدند .آن زمان بین آلمان و روسیه جنگ بود؛ آلمان ها در مرز ایران
مستقر شده بودند و روسیه برای مقابله با اترش آلمان وارد تبریز شده بود که با نیروی نظامی آلمان درگیر شوند و مانع
پیشروی آن ها به خاک خودشان بشوند.
تمام سختی و بدبختی های ما از روزی شروع شد که روس ها وارد تبریز شدند و همراه خود بیماری وبا ،آنفالنزای اسپانیایی،
قحطی و فقر را وارد شهر کردند.
قحطی همه جا را فرا گرفته بود و مردم در گرسنگی به سر می بردند .پدرم برای خانه زنی را اجیر کرده بود که برای ما نان
بپزد؛ زن نان پز زنی بسیار چاق و درشت اندام بود .با اینکه پدرم صفرعلی خان هر بار بعد از تمام شدت کارش ،به او مقداری
از نان هایی که پخته بود ،همرا آرد میداد که به خانه اش ببرد ولی زن موقع پختن نان ها ،انقدر از خمیر نپخته نان کنده و
خرده بود که در راه خانه خودشان در اثر ورم بیش از اندازه معده اش ،جان به جان آفرین تسلیم کرده بود.
روس ها کامال در تبریز مستقر شده بودند .وقتی که سربازان روس وارد شهر می شدند ،به هیچ چیز رحم نمی کردن و تمام
انبارها و اسب های جوان را غارت می کردند ،حتی به دخترهای کوچک و جوان و زن های تازه عروس هم رحم نمی کردند
و با خود می بردند و طالهای آن ها را به غارت می بردند.
پدرم از ترس روس ها تمام طالهای من و مادرم را درون خمره ای گذاشت و داخل دیوار پنهان کرد و جایی که خمره را
در آنجا گذاشته بود را با آجر و سیمان ،پوشاند .برای اینکه روس ها به دختر بچه های شهر کاری نداشته باشند ،پدرم دستور
داد که تمام دختران از جمله جوان و کوچک ،موهای سرشان را بترشاند و لباس های کثیف و پاره بر تن کنند .موهای
دختران را می تراشیدند و صورتشان را با زغال سیاه می کردند که به سربازان روس فکر کنند که پسر است و کاری با آن
ها نداشته باشند.
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همه در حیاط نظمیه به صف ایستاده بودیم و موهای دختران تراشیده می شد .به من که رسیدند ،خودم را به زمین کوبیدم
و گریه و ناله سر دادم که موهای من را نتراشتند .پدرم با دیدن گریه های من طاقت نیاورد و رو به خدمتکارها دستور داد
که موهای مرا ببافند و داخل کاله نمدی فرو کنند و کاری به موهایم نداشته باشند.
موهای بلند سیاهم از دو طرف توسط خدمتکارها بافته شد و موهایم را داخل کاله نمدی کردند؛ لباس های کثیف و پاره
ای به تنم کردند و صورت سفیدم را با زغال سیاه کردند .حاال هر کس من را از دور می دید ،گمان می برد که پسر نه ساله
فقیری هستم که لباس های پاره بر تن کرده است...
پدرم داخل تنوری که در عمارت داشتیم ،تونلی کنده بود و در آنجا برایمان اتاقک کوچکی درست کرده بود و سنگ و کلوخ
را جلویش قرار داده بود که زمانی که روس ها برای غارت انبارها به شهر می آمدند و دختران و زنان را با خود می بردند،
زنان و دخترانی که در محله داش گالن ،کوچه سنگی ( داش دربت) زندگی می کردند ،وارد اتاقک می شدیم که از دید
روس ها پنهان باشیم.
یک روز پدر همراه سربازان ،سراسیمه به خانه آمد و گفت که روش ها وارد محله شدند و باید هرچه زودتر وارد اتاقک شویم.
تمام زنان و دختران ،وارد اتاقک شدیم .چند ساعتی داخل اتاقت ماندیم که باالخره بعد از رفتن روس ها پدرم در اتاقک را
باز کرد و ما از آنجا خارج شدیم.
چند روز خبری از روس ها نشد ولی این خوشحالیمان چندی نپایبد که دوباره خبر از آمدن روس ها به محله شد .از آنجایی
که فهمیده بودند پدر من سرهنگ است ،یک راسته به خانه ما آمده بودند؛ پدرم دوباره دستور داد که وارد اتاقک شویم.
روس ها وارد خانه شده بودند پدرم را مجبور به روشن کردن تنور و پختن نان برای آن ها کرده بودند؛ گویا فهمبده بودند
که هرکسی که درخانه اش تنور دارد ،جایی برای مخفی شدن زنان و دختران در آن درست کرده است ولی پدرم با زیرکی
تمام با مقداری گل درزهای بین سنگ ها را پر کرده بود که مانع ورد دود تنور به داخل اتاقک شود.
یک روز تمام داخل اتاقک ماندیم؛ عالوه بر گرمای جان گداز داخل تنور ،به دلیل تعداد زیادمان ،درحال خفه شدن بودیم
که پدرم با کلنگ در کوچک اتاقک را خراب کرد و ما از آنجا خارج شدیم.
از صحبت های پدرم فهمیدم که روس ها تمام اسب های نظامی را با خود برده اند .با ناراحتی وارد عمارت شدم و با دیدن
برادرهایم که به دام بیماری تیفوس افتاده اند ،دست و پایم لرزید .با اشک به منظره روبه رویم خیره شده بودم که یکی از
خدمتکارها به سمتم آمد و من را که با نگاهی نگران به نه برادرم که کنار یکدیگر دراز کشیده بودند ،چشم دوخته بودم به
سمت ایوان خانه هدایت کرد.
روی ایوان نشسته بودم و زانوهایم را بغل گرفته و گریه می کردم .جنازه های برادرهایم را یکی -یکی از در عمارت خارج
می کردند و من فقط می توانستم نظارگر این وضع ناخوشایند باشم .در عرض یک روز ،نه برادرم از دنیا رفتند و من ماندم
و چشم هایی که دیگر اشکی نداشت.
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داغ برادرهایم برای منی که دختر نه ساله ای بیش نبودم ،خیلی سنگین بود .دیگر نه اشکی می ریختم و نه حرفی می زدم.
عمه ام که مادر شوهرم بود ،به عمارت آمد و با دیدن من در آن حال و روز به سمتم آمد و من را محکم در آغوش گرمش
کشید و سعی کرد که با من حرف بزند؛ اما من مانند مرده ای متحرک ایستاده بودم.
عمه برای فراموش کردن داغ برادرانم ،توتونی داخل کاغذ پیچید و به دستم داد ولی غافل از اینکه داغ برادر آن هم نه برادر
در یک روز ،برای من سخت تر از این حرف ها بود و غیر قابل فراموش...
فوت برادرهایم برای خاندان صفرعلی خان ،چیزی جز درد و اندوه نداشت .مادرم زینب بانو داغ فرزندانش را نمی توانست
فراموش کند و مدام در حال سوگواری برای فرزندانش بود .پدرم سعی می کرد خود را قوی نشان دهد ولی آن گریه های
شبانه و شانه های لرزانش در کنج خلوت عمارت ،خبر از دل پر درد پدرم داشت .من روز به روز با چشمان خود می دیدم
که چگونه کمر پدرم ،زیر بار غم از دست دادن پسرانش خم می شود.
من نیز داغ برادرهایم بر دلم مانده بود و بعد از نه بردارم ،تنها دو برادرم ،نصرت اهلل خان و مرتضی خان بود که با وجود آن
دو ،کمی می توانستم زخم های وجودم را التیام بخشم.
بعد از حمله روس ها به انبارهای غالت ،پدرم صفر علی خان و مادر زینب بانو ،در انبار غالت را باز کردند و از مردم خواستند
که قبل از اینکه دست روس ها به انبار برسد ،مردم هر چه در انبار است ،برداشته و به خانه های خود ببرند.
با این همه هنوز هم آثار قحطی و درد ،در جای -جای شهر تبریز همچنان ادامه داشت .مردم به طرز بدی گرسنه بودند؛
هیچ غذایی پیدا نمی شدو مردم هرچه را که می دیدند ،می خوردند ...سگ ،گربه ،کالغ یافت نمی شد؛ حتی موش ها نیز
نسل شان منقرض شده بود .مردم علف و ریشه گیاه را به عنوان غذا معامله می کردند ...اگر در کوچه ای سگ یا گربه ای
از شدت گرسنگی می مرد ،چندین زن بر آن سگ و گربه حمله می کردند و سر گوشت آن حیوان بی گناه دعوا می کردند
که چه کسی امروز آن حیوان را به خانه ببرد تا بلکه بتواند مقداری شکم خود و فرزندانش را سیر کند.
وضع از این بدتر هم شد تا جایی که مردم به خوردن انسان روی آوردند ...قربانیان آدم خواران عمدتا کودکان بودند که از
در خانه و یا بازار و معابر ربوده می شدند ...قیمت گندم از چهار تومان به چهارصد تومان رسیده بود و جواز دو تومان به
دویست تومان.
****
آن سال ها با تمام سختی هایی که داشت گذشت .مردم زیادی در شهر تبریز قتل و عام شدند؛ جنگ بین روس ها و آلمان
تمام شد و روس ها به کشور خود باز گشتند .حاال حکومت احمد شاه جایش را به حکومت رضا شاه داده بود .روبه روی
عماررت ما ،زمین خالی وجود داشت که بعد از آمدن رضا شاه ،تبدیل به بیمارستان فرمان فرمایان شد.
بعد از گذشت چهار سال ،حاال من دختر سیزده ساله ای بودم و پسرم عمه ام هفده ساله و جوان رعنایی شده بود .پدرم
جایز دانست که من و پسر عمه ام هرچه زودتر عقد کنیم .سور و سات عروسی در عمارت برپا شد و من با لباس سفید ،بر
سر سفره عقد کوچکی ،کنار پسر عمه ام نشستم.
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من و پسر عمه ام که حاال شوهرم بود ،زندگی مشترکمان را در خانه عمه ام که در کوچه پشتی عمارت واقع بود ،شروع
کردیم .به خاطر کم بودن سنم ،تا یک سال با شوهرم مانند دو دوست زندگی کردیم.
شوهرم نامش محمد رضا بود و کشاورزی ساده بود .صبح قبل از طلوع خورشید ،برای کار ،سر زمین می رفت و شب بعد از
غروب خورشید به خانه باز می گشت .محمد رضا مردی قد بلند و زیبا بود که از همان اویل ازدواج ،با مهربانیش کاری کرد
که توانست در دل کوچک و نحیفم جای گیرد.
یک سالی از ازدواجمان می گذشت .مادر شوهرم (عمه ام) در حال پختن نان بود؛ من نیز کنار او نشسته بودم و نان پختنش
را نگاه می کردم که مادر شوهرم رو به من کرد و گفت:
 فاطمه جان! برو از داخل گنجه ،پارچه مخصوص نان رو بیاور تا نان ها را داخلش بپیچم.با گفتن چشمی از جا برخواستم و خواستم به سمت اتاق ها بروم که ناگهان سرم گیج رفت و روی زمین افتادم؛ لحظه آخر
عمه را دیدم که با شیون ،درحالی که به سر و صورتش می کوبید ،به سمتم آمد و مرا در آغوش کشید و من از حال رفتم.
وقتی که چشمانم را باز کردم ،پدرم یکم طرفم نشسته بود و شوهر محمدرضا کنارش و در طرف دیگرم دکتر را دیدم که
آرام با پدرم حرف می زند .تنها چیزی که از صحبت های دکتر متوجه شدم ،این بود که به پدر و شوهرم می گفت که این
دختر باردار است و برای اطمینان به قابله خبر بدهند.
وقتی پدرم متوجه چشمان باز من شد ،دستان کوچکم را درون دست های مردانه اش گرفت و با نگرانی پرسید:
 فاطمه سوگلی بابا ،حالت خوبه؟لبخندی به نگاه نگران پدرم و محمدرضا زدم .دکتر بعد از توصیه های معمول از اتاق خارج و پشت بندش محمدرضا همراه
عمه از خانه خارج شدند .تا آمدن آنها پدرم بر بالین نشسته بود .بعد از حدود بیست دقیقه ،عمه همراه مریم خاتون قابله
محل ،وارد اتاق شدند .مریم خاتون سالمی به پدرم داد و کنارم نشست .پدرم ما را داخل اتاق تنها گذاشت و همراه محمدرضا
بیرون از اتاق منتظر شدند.
مریم خاتون بعد از گرفتن نبضم و معاینه های معمول ،روبه عمه ام با خوشحالی گفت:
 مشدولوغ بده سکینه خاتون ،عروست بارداره.عمه با چشم هایی که خوشحالی از آنها می بارید ،نگاهی به من انداخت و شروع به قربان صدقه رفتن برای من کرد و بعدش
به سمت گنجه گوشه اتاق رفت و پارچه ای ابریشمی زیبا از آن بیرون آورد و به مریم خاتون به عنوان مشدولوغ داد .مریم
خاتون بعد از کلی سفارش کردن که مواظب خودت باش و تو از این به بعد دو جان داری از اتاق خارج شد .از پشت در
صدایش را شنیدم که به پدرم و محمدرضا ،خبر داد که من باردار هستم.
بعد از رفتن مریم خاتون ،پدرم و محمدرضا وارد اتاق شدند و آنها نیز حسابی قربان صدقه ام رفتند .بعد از آن روز خبر باردار
شدنم ،پدرم با مشورت عمه و محمدرضا ،تصمیم گرفتند که من و محمدرضا مدتی در عمارت ساکن شویم ،چون خانه عمه
پرجمعیت بود و محمدرضا چند برادر مجرد دیگر در خانه داشت.
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از آن روز به بعد ،من و محمدرضا به عمارت نقل مکان کردیم .پدر بهترن اتاق را به من و محمدرضا اختصاص داد و دو
خدمتکار دراختیارم گذاشت که فقط کارهای من را انجام دهد که مبادا اتفاقی برای نوه ی یکی یکدانه و درانه اش اتفاقی
بیوفتد.
وسط تابستان بودیم و روزها از پی هم می گذشت؛ شکم من نیز روز به روز بزرگتر می شد .روزی از آن روزهای گرم تابستان
بود و من از صبح درد کمی را زیر شکمم احساس می کردم .پدرم و سربازان در عمارت حضور نداشتند؛ محمدرضا هم از
صبح زود سر زمین ها رفته بود .حسابی عرق کرده بودم و تحمل این گرمای جانگداز را نداشتم .مادرم را صدا زدم و گفتم
که می خواهم به حیاط عمارت بروم و پاهایم را دورن آب بیاندازم تا بلکه از گرمای وجود کاسته شود.
بعد از اجازه مادرم ،به حیاط رفتم و پاچه های شلوارم را باال زدم؛ پاهایم را درون آب حوض انداختم که خنکی مطبوعی،
تمام وجودم را دربر گرفت .درحال هوای خودم بودم و پاهایم را دورن آب تکان می دادم که درد طاقت فرسایی ،تمام وجودم
را فرا گرفت؛ فریاد بلندی از شدت درد کشیدم که تمام خدمتکارها روی سرم ریختند.
مادرم با شنیدن صدای فریاد من ،سراسیمه از عمارت به سمتم دوید و با دیدن صورت عرق کرده ی من ،روبه یکی از
خدمتکارها گفت:
 فکر کنم وقتش رسیده ،بدو مریم خاتون و سکینه خاتون رو صدا بزن.خدمتکار رفت و مادرم با کمک چند خدمتکار ،مرا به داخل عمارت بردند؛ درد شدیدی داشتم که نفسم را بند می آورد .بعد
از چند دقیقه طاقت فرستا ،خدمتکار همراه مریم خاتون و عمه وارد اتاقم شدند؛ قابله بعد از معاینه کردنم ،حرف مادرم را
تصدیق کرد و گفت که بچه دارد به دنیا می آید.
از شدت درد فریاد می زدم و سکینه خانم برای دلداری من ،همه اش می گفت که نفس عمیق بکشم و با تمام توان زور
بدهم .مادر در یک سمتم و عمه در سمت دیگرم ،دستانم را گرفته بودند و پارچه ایی الی دندان هایم برای ممانعت از
شکستن دندانهایم قرار داده بودند .بعد از چند دقیقه که احساس می کردم ،تمام استخوان هایم بند -بند از هم جدا می
شوند ،صدای ظریف گریه بچه به گوشم رسید.
کودک را داخل لگن آب گرم شستن و بعد از پیچیدنش درون پارچه ،به آغوش بی جانم سپردند .لبخندی به صورت کوچک
و قرمز شده اش زدم و از حال رفتم...
سال ها گذشت و من و محمدرضا هم چنان در عمارت ساکن بودیم .صاحب پنج فرزند زیبا شدیم که فاصله سنی بینشان،
دو سال دو سال بود .سه پسر و دو دختر زیبا که نام هایشان را به ترتیب ،هاشم ،نجیبه ،موسی ،شریفه و محمد گذاشته
بودیم.
همه بچه هایمان سر و سامان گرفتند و حاال فقط من و شوهرم و دختر شریفه و محمد مانده بودیم .روزی از روزها درست
اوایل بهار بود که تصمیم گرفتیم همراه شوهرم محمدرضا ،به باغ برویم .فردا صبح زود ،هر چهار نفر ،خوش و خندان به
سمت باغ رفتیم.
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شریفه پانوزده ساله بود و محمدم دو سال از او کوچکتر .همراه دخترم مشغول درست کردن ناهار شدیم و قرار شد محمدرضا
درخت خشکیده ای که وسط باغ بود را قطع کند و جای آن درخت دیگری بکارد .محمدرضا به کمک یکی از کارگرها
مشغول بریدن درخت شدن؛ آخرهای کار بود و خستگی از سر و صورتش می بارید .از من خواست تا چایی برای او ببرم و
خودش کنار درخت نشست و سیگاری روشن کرد تا خستگی اش در رود.
چند قدم بیشتر دور نشده بودم که با صدای فریادهای دخترم شریفه و محمد به عقب برگشتم .با دیدن صحنه روبه رویم،
پاهایم سست شدند و روی زمین افتادم؛ درختی که محمدرضا به آن تکیه داده بود ،روی سرش افتاده بود و محمدرضا شوهر
عزیزم درست همان جا جان سپرده بود.
****
هنوز از شوک مرگ شوهرم درنیامده بودم که شش ماه بعد ،مادرم نیز مرا را ترک کرد .دو سال بعد فوت مادرم ،پدرم نیز
سکته کرد و به دیدار معشوقش شتافت.
حاال من ماندم و شریفه و محمد پانوزده ساله .برادر شوهرهایم عمارت پدرم رو با چندرغازی که کف دستم گذاشتند از
چنگم درآوردند .با پولی که از خانه پدریم به من دادند ،نصف پولش را به پسر بزرگم هاشم دادم تا ماشینی برای خودش
بخرد و کار کند .هاشم ماشین سنگینی خریداری کرد و از تبریز به ارومیه بار می برد و اکثر اوقاتش را در ارومیه می گذراند.
باقی پول را به هاشم دادم و از او خواستم تا خانه ی برای ما در ارومیه خریداری کند .هاشم ماشین را فروخته و با پولی که
من به او داده بودم ،خانه ای در ارومیه خریداری کرد و باقی پول هر چه مانده بود ،اتوبوسی خرید و مشغول مسافربری در
مقصد ارومیه تبریز شد .شریفه نیز با پسری از اهالی شبستر که در ارومیه زندگی می کرد ،ازدواج کردم و همه فرزندانم سر
و سامان گرفتند و من در خانه خودم تا آخرین لحظات پایانی عمرم ،کنار پسرم محمد ،همسر و فرزندانش زندگی کردم.
راوی
فاطمه بانو در سال شصت و یک بعد از شنیدن خبر فوت برادرش نصرت اهلل خان ،طاقت نیاورد و درست در هفتمین روز
درگذشت برادرش ،از دنیا رفت .برادرش مصطفی خان نیز ده سال قبل از فوت فاطمه بانو و نصرت اهلل خان دار فانی را وداع
گفته بود.
سال های بعد در همان کوچه سنگی ،مسجدی که به دست خود صفرعلی خان ساخته شده بود از طرف مردم آن منطقه،
به نام مسجد صفرعلی خان نام گذاری شد.
عمارت صفر علی خان که اکنون به نام خانه مشروطه تبریز خوانده می شود ،تبدیل به موزه شده که سالیان سال به خاطر
معماری زیبا و چشمگیرش ،گردشگران زیادی را به خود جذب می کند.
پایان
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سخن نویسنده:
ممنون که تا اینجا همراه من بودید .به خاطر کوتاهی زمان مسابقه ،مجبور شدم جاهای زیادی رو حذف کنم .امیدوارم که
داستانم مورد قبول و پسند شما عزیزان واقع شده باشه.
اول تشکر می کنم از انجمن نودو هشتیا به خاطر اینکه این شانس رو به ما دادند که آثارمون رو بنویسیم و دوم از دایی و
مادر مهربونم که با توضیحات شون من رو توی نوشتن این داستان کمک کردند .این داستان رو تقدیم می کنم به مادر
عزیزم و تمام مادران سرزینم.
داستان کوتاه آلن یازم (بر اساس واقعیت)
نویسنده :نینا ساعی
 4/10/1399ساعت  1:46دقیقه بامداد
جهت دانلود رمان های بیشتر و عضویت در انجمن به آدرس  www.98ia3.IRمراجعه کنید.

@98IA.IR
www_98ia_com
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