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 1 فصل

 

به خرج  يآنكه كنجكاو يبجا گذشتنديكه از كنار عمارت م يهمه كسان.ديرسيبه گوش م يناله سوزناك زن يداخل عمارت صدا از

ناله با هم گفتگو  نيدرباره ا شدندياز آنجا دور م يبه اندازه كاف كهيافزودند و فقط هنگام يم شانيدهند بر سرعت گامها

شاه با حرم  يپسر فتحعل رزايكه شاهزاده فرخ م دانستنديو اصفهان م زيچون تبر يورترمردم نقاط د يمحل و حت ياهال.كردنديم

 يكه با خواجه ها يكسان.وندديپ يدر آنجا به وقوع م يقتل دردناك كباريو هر چند وقت  كننديم يدر انجا زندگ تشيپر جمع

بچه  تيرا به ن يدختر بخت برگشته ا كباريماه  سههر دو  رزايكه فرخ م دانستنديآشنا بودند م يشاه و فراشان حكومت يحرمسرا

به دو سه  انهيمخف يباش ميحك انيرزاحيم.فرستدياو را به كام مرگ م رسديآورد و چون به مقصود نم يدار شدن به عقد خود در م

 .كندياز او دوا نم يدرد پناهيگناه و ب ياست و كشتن دختران ب ميگفته بود كه شاهزاده عق ينفر

ارزشمند  يشكار يبجا يول ديباال كش ديرا با هزار تقال و ام شيگريماه نيتور سنگ ريگيبود كه مختار ماه شيچند وقت پ نيهم

مختار با وحشت .به عقد شاهزاده در آمده بود يفراوان فاتيكه سه ماه قبل با تشر ديمحل را د نيجسد دختر اعتصام خان از خوان

خواجه  يرا از رضوان آغا هياو قبال قض.او شرح داد يدهكده رفت و ماجرا را برا يجنازه را با علف پوشاند و نزد نشاط كدخدا يرو

تاخت به طرف  سپس سوار اسب خود شد و به.بكند يحرف نزند تا فكر يموضوع با كس نيبود و به مختار گفت از ا دهيشن يباش

 .فاصله داشت حركت كرد فرسخجاده كنار كه محل اقامت اعتصام خان بود و تا آنجا دو  ياباد

دردانه او را به عقد خود در آورد و  زيكه شاهزاده فرخ با هزاران اصرار دختر عز زيبزرگ تبر نيو متنفذ نيخان از خوان اعتصام

احساس او را  يو شاهزاه ب اورديب يشاهزاده فرزند يو عصمت نتوانست براگذشت  يمدت.ديبرگزار گرد يبا شكوه اريمجلس بس

است كه تو  يبيكرد تا آنكه عصمت بجان آمد و گفت حامله نشدن من بخاطر ع دشيتهد مرگتحت فشار قرار داد و هر روز به 

او  يبه پا يها دستور داد سنگ ياشرا بشنود بالفاصله به خواجه ب قيكه ابدا عادت نداشت حقا رزايفرخ م.رميتقصيو من ب يدار

 .ندازنديببندند و او را در رودخانه ب

 اعتصام .ديد ياعتصام خان را در باغ منزلش مشغول باغبان ديجاده كنار رس يبه آباد ينشاط وقت كدخدا

 

كدخدا  دنيو با د گذرانديم نكاريداشت و اغلب وقتش را به ا اريعالقه بس يو كشاورز يآرام و محترم بود كه به باغبان يمرد خان
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 ؟يمن كرد اديچطور شد !كدخدا:آمد گفت يكه با عجله بطرف او م

 ياندازه متاسفم كه برا يب:اندوهبار گفت يكدخدا با لحن.اورديب يكدخدا شربت و چا يرا صدا زد تا برا شياز نوكرها يكيهم  بعد

 .ستيچاره ن ينزد شما آمده ام ول يگفتن خبر وحشت آور

 چه خبر شده است؟:ديپرس شياندازه نگران شد و با تشو ينشاط ب يحرفها دنين از شنخا اعتصام

 .كرد فياو تعر يماجرا را برا دينشاط با لكنت و ترد و

دو نفر از نوكرها و آوردن گالب و كاهگل با هزار  يكينشاط با كمك .خبر قتل دخترش از هوش رفت دنيخان از شن اعتصام

فعال بهتر است خبر را به مادر دختر و بستگان :كرد او را آرام نگه دارد و گفت يكدخدا سع.زحمت اعتصام خان را به هوش آورند

حاال بهتر است .در كندخانواده تان را صا يشما و اعضا يريدارد شاهزاده دستور دستگ مالكه فتنه برپا نشود چون احت مياو نده

 .ميبكن زيتبر يجانور از سر اهال نيكم كردن شر ا يبرا يو سرفرصت فكر ميجسد دختر را به خاك بسپار ديكمك كن

 .كرد ديبگو چه با:را پاك كرد و گفت شيو اشكها ديخود كش ديسف شيبه ر يخان دست اعتصام

آورند و فردا صبح مراجعت  يم فيبه منزل من تشر يمر مهما يبرا شانيا.ديكن نياسب ارباب را ز:به نوكرها گفت نشاط

 .نگران نباشند دييخانواده شان بگو يبه اعضا.كننديم

اسب نشاند و خودش پشت سر او حركت  يجنازه بود گرفت و او را رو كيبه  هياعتصام خان را كه شب يبازو ريز سپس

 .بودند كه علت بهم خوردن حال ارباب چه بود و چطور او بدون جلودار و سوار به راه افتاده است رينوكرها متح.كرد

سپس .صحبت نكنند يداد كه از حضور او با كس ديخانواده اش دستور اك ينشاط اعتصام خان را بخانه خورد برد و به اعضا كدخدا

كدخدا نشاط .زديدست و پا م يمرگ و زندگ نياعتصام خان ب.ديايب داد شب هنگام به منزلش غاميدنبال مختار فرستاد و به او پ

 تيشكا يو كس ييبه جا رزاياز ظلم و جور فرخ م توانستينم ياز دست داده بود ول عيفج لشك نيخواهرزاده خود را هم به هم

اعتصام خان  يو سست يريپ يلو رديپذيدارد و شاه حرف او را م يشاه دوستان يكه اعتصام خان در دربار فتحعل دانستياو م.كند

احساسات او وادارش كند كه به  ختنيو بر انگ خترشكه با نشان دادن جسد د ديند نيجز ا يبود و نشاط چاره ا يمانع بزرگ

 .زديظلم برخ نياز ا يخونخواه
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جسد  ينشاط به مختار اشاره كرد علفها را از رو.دنديسر جنازه عصمت رس يكه آن سه نفر باال گذشتيشب م مهيساعت از ن دو

 ينشاط و مختار او را به زحمت از رو.جنازه انداخت و شروع به ضجه زدن كرد يو خود را رو اورديپس بزند و اعتصام خان طاقت ن

آتش  ديديد رفته مخود را بربا ياعتصام خان كه آرزوها.او را به خاك سپردند يو زار هيگرجسد فرزندش بلند كردند و سپس با 

اعتصام  ديديرا مناسب م تينشاط كه موقع.رديو به خدا سوگند خورد كه انتقام جگرگوشه اش را بگ ديانتقام در قلبش زبانه كش

و  ديبه تهران برو ديشما با.ممكن است ريدارد مبارزه با او غ نجايدر ا رزايكه فرخ م يبا قدرت:نشاند و آرام گفت يسنگ يخان را رو

هم كه شده او را  ايتا آخر دن خورميشاه او را معزول كرد قسم م كهيو هنگام ديدوستانتان موضوع را به عرض شاه برسان قياز طر

 ياو هم چون نتوانست برا.مرد شده است نيشهوت ا ياعمالش برسانم چون خواهرزاده خود منهم قربان يكنم و به سزا بيتعق

و  دنديجانور دستور داد زبان را از حلقومش كش نيبه دست جالد سپردش و چون دشنام نثارش كرد ا اورديب يفرزند رزايفرخ م

آوردم و  رونيعمارت ب واريجسد او را از د يمن با كمك رضوان آغا خواجه باش.گذاشتند واريجرز د يرا دوختند و او را ال شيلبها

 .ها دفن كردم يكينزد نيهم

آنگاه هر سه قول .تهران حركت كند ياو گوش داد و به قرآن قسم خورد كه بسو يبه حرفها انيگر يخان با چشمها اعتصام

و  اهيس يخاكها ريرا ز نوايبازگشتند و جسد عصمت ب شانيپر يمجروح و خاطر يو با قلب نديسخن نگو يمطلب با كس نيدادند از ا

 .مرطوب جا گذاشتند

 

******* 

 شيفراوان باالخره توانست توسط دوستان دربار ياقامت در تهران و دادن رشوه ها خان با هزار زحمت و با نه ماه اعتصام

 .نداشت او را از مقام خود عزل كرد رزايبه فرخ م يشاه كه عالقه چندان يرا به گوش شاه برساند و فتحعل شيحرفها

او بار .بلند بود فرستادگان دربار با حكم عزل شاهزاده وارد شدند رزاياز عمارت فرخ م يگريضجه زدن د يكه صدا يموقع درست

 .نداشت اورديب ياو فرزند يكه نتوانسته بود برا نيجز ا يبود كه جرم يداغ كردن زن يمشغول تماشا يدر اندرون گريد

شاهزاده گفت بهتر است آنها .درسان رزايدربار را به اطالع فرخ م ياعزام اتيورود ه يرضوان آغ خواجه باش لهيبه وس يباش فراش

 كرد ديتاك يرضوان آغا خواجه باش يفردا صبح به حضور برسند ول
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 ريرا به تاخ نوايدر واقع قصد داشت شكنجه دخترك ب نكاريندارد و از ا يصورت خوش حضرتيمعطل كردن فرستادگان اعل 

 .كه او جان بدر نخواهد برد دانستيچون م ندازديب

حامل .رفتيرفت و فرستادگان شاه را پذ ييراينداشت دست از شكنجه برداشت و به تاالر پذ ميجز تسل ياكه چاره  رزايم فرخ

مهر از  رزايفرخ م.و به دست شاهزاده داد ديفرمان شاه را بوس يعاد فاتيكهنه كار بود كه پس از انجام تشر يمرد ريفرمان شاه پ

 اديو با فر اورديو سرانجام هم طاقت ن شديرنگ چهره اش گلگون تر م خوانديم شتريهر چه ب يفرمان برگرفت و آن را خواند ول

فورا به طرف تهران حركت :را احضار كرد و گفت گريو چند نفر د يو ناظر باش يباش ميحك رزايو م يرضوان آغا و فراش باش

 .دعا و عقب افتاده داشته باشندمنطقه پر م نيا رد يكه همچون من حاكم ستنديدربار قابل ن نيصدر اعظم و ا نيا ميكنيم

 .كنميامروز بطرف تهران حركت م نيمن هم.مطاع است يامر حضرت خاقان:رو به فرستادگان شاه كرد و گفت سپس

كه قبال با اعتصام خان گذاشته بودند به منزل او رفتند و شاهزاده همان روز بطرف تهران حركت  يشاه طبق قرار فرستادگان

كه در واقع ملكه  يباج يشاه مهتاج يو ازنازماه خانم مادرش كه با مادر خوانده فتحعل ديران واسطه ها تراشدر ته رزايفرخ م.كرد

صدراعظم فرمان  بيحب رزايم يداشت خواست شاه را بر سر لطف آورد و سرانجام هم به رغم مخالفتها يميقد ييبود اشنا رانيا

 .رفت رزايحكومت فارس را از شاه گرفت و با اعوان و انصارش به ش

آنجا را به شدت  يو اهال دهيچيفارس پ يو بخصوص سابقه رفتار او با زنان حرمسرا در همه جا رزايفرخ م يوانگيقساوت و د خبر

 رازيبه ش رغضبهايرها و غالم بچه ها و خواجه ها و مبا جالل و جبروت و همراه با سربازان و شاط رزايفرخ م.وحشتزده كرده بود

 .معمول وارد عمارت دارالسطنه شد يو حمد و ثناها شكوهاستقبال با  انيو در م ديرس

 و حافظ يسعد نيچشم سرزم اهيو س نيدرباره دختران غمگ شاهزاده

حضرت واال به تكاپو افتادند و به  يدالله هاهفته نگذشته بود كه  كيهنوز . تاب بود يآنها ب دنيد يبود و برا دهيشن اريبس

 يپنهان م ايافتادند و دختران خود را  يگذاشتند، خانواده ها به وحشت م يآنها به هرجا پا م يبرآمدند، ول بايدختران ز يجستجو

 . كردند يها را وادار به سكوت م لهبا رشوه ، دال ايكردند و 

 

كالن ، دست از سر دخترها  يخانواده ها از شاهزاده ، باعث رونق كسب و كار دالله ها شده بود، چون آنها با گرفتن باج ها وحشت
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 . داشتند يبر م

 جاديدالله ها ا يوضع ممكن بود برا نيا. نشد دايباشد ، پ رزايفرّخ م ستهيجمال و كمال شا ثيكه از ح يهفته گذشت و دختر دو

 .خطر كند

شاهزاده به  يتا آن روز دو بار دالله ها. و كمال شهره شهر بود ييبايداشت كه به ز ي، دختر رازياز تجار ش يمصباح فراهان حاج

نشد، دالله ها  دايپ يگذشت و دختر مناسب يكرده بود ، اما چون مدت مانشانيبا رشوه و التماس پش يسراغش رفته بودند، اما حاج

مادر و بستگان دختر اثر نداشت، چون جان خود  يبار ناله و زار نيحاج مصباح رفتند، ا اليخانم ، ع رانبار سوم به سراغ تو يبرا

 .دالله ها در خطر بود

 نيمادر ا. ندازدياز بستگان دور خود را به چنگ شاهزاده ب يكيدختر  ديو به نظرش رس ديبه ذهن حاج مصباح رس يفكر سرانجام

فروخت و  يو لباس و پارچه به آنها م يمتيق يايداد و اش يزنها را انجام م شيكار آرا يكرد و گاه يدختر در خانه ها رفت و آمد م

زن  نيدختر ا. كرد يبه او و خانواده اش كمك م ديرس يحاج مصباح هم هر وقت دستش م. كرد يامرار معاش م قيطر نياز ا

 .متناسب بود يلند و اندامب يسوانيو گ اهيس يبا چشم و ابرو بايز ينام داشت و دختر نينگ

 :گفت يول د،يگذاشت و او هم آن را پسند انيمصباح فكرش را با زنش در م حاج

 .ميتالش خودمان را بكن تينها ديشود، اما با يوصلت راض نيبه ا نيكنم مادر نگ يگمان نم ـ

را دنبال  زشيكن نيهم يبگذارد، برا اني، موضوع را با خود او در م نيگرفته قبل از صحبت با طلعت مادر نگ ميخانم تصم توران

جواب رد بدهد موضوع را  نيكه نگ نيو دختر آمدند و توران خانم ، اتاق را خلوت كرد و از ترس ا زيبعد كن يكم. فرستاد نينگ

 :مطرح كرد و گفت جيبتدر

 ديايب شيرا ه پ يهر مخارج ميحاضر يعاً خوشحالم ومن و حاجآمده است واق شيتو و مادرت پ يكه برا يسعادت بزرگ نياز ا ـ

 .ميقبول كن

 :نه تنها ناراحت نشد ، بلكه گل از گلش شكفت و گفت نيكه نگ ديخانم با تعجب د توران

 .دانم چطور از شما تشكر كنم يو من نم ديشما حكم مادر مرا دار! توران خانم  ـ

 : گفت يخانم با خوشحال توران
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 .كنم يا مادرت صحبت مپس من ب ـ

 

 .مادر من هم به دست شماست اريو اخت ديتر هست دهيشما از مادر من فهم. ستيصحبت ن يجا -

توانست  يشده بود و نم ريواقعاً متح يحاج. و تعجب به او گفت يخبر را با خوشحال نيخورد كه زنش، ا يمصباح داشت شام م حاج

 :را كه در دهان گذاشته بود فرو ببرد، سرانجام گفت يلقمه ا

سر و صدا به  يرا ب نينوش آفر. نزن يها هم حرف شيقوم و خو نيتر كيبه نزد ياز امشب ششدانگ خواست را جمع كن و حت -

گمان كنند نوش  كيددور و نز انيكه همه آشنا ميكن يكار ديبا. در اتاق او اقامت خواهد كرد نيفرستم ، و از فردا نگ يفراهان م

. فارس ، داماد حاج مصباح خواهد شد ي، فرمانروا رزايشاهزاده فرخ م گريتا دو سه روز د. در آمده است رزايبه عقد فرّخ م نيآفر

و هم من پدر زن حاكم فارس شده ام و در نعمت به  ميرا نجان داده ا ني، هم نوش آفر ميدو نشان زده ا ريت كيبا  بيترت نيبه ا

 يو حتّ ديو حاج حم يجواهر رزاي، من باال دست حاج م يخوان وضهو ر يبه بعد در مجالس عروس نياز ا. باز خواهد شد مانيرو

 .شوم يموقع صاحب پنجاه كرور ثروت م نيا گريشود و سال د يهندوستان به من منحصر م هيو تجارت ادو نمينش يحاج قوام م

 :خانم گفت هيسته شد حاجخوب كه خ. گرم يشد و دهان حاج يسر م غذا

 يتو كه مادرش را م ياست ، ول يراض نينگ. هنوز هزار مشكل بر سر راه است. لطفا ذرع نكرده پاره نكن. غذا سر شد!  يحاج ـ

و  ميتازه آمد. ها حاضر شود دخترش را به دست شاهزاده بسپارد يآسان نيفكر نكنم به ا. است ياو زن زرنگ و باهوش. يشناس

 ريز ديبا ،ينيبنش ديآن كه باال دست حاج حم يآن وقت به جا.فتديآب ن يما رو ةروز اول پتّ داز كجا معلوم كه همان چن. شد يراض

 شيدالله و چند تا از قوم و خو ي، مادرش ، باج نيخود نگ. ميموضوع خبر ندار نيباالخره فقط من و تو كه از ا. يبرو رغضبيم غيت

 يها سي، گ يزيمانده كه سر پ نيهم. ماند يابر نم ريآفتاب ز هك شهيهم. لب تر كند يكياست  يكاف. دانند يخودمان م يها

فعالً شامت را بخور و . شود يعاقبت كار چه م نميصبر كن بب يكم! نه جانم . رها كنند ابانيرا به دم قاطر ببندند و مرا در ب دميسف

 .كنم يمطلب را به او حال يجور كيا ت ديايب نجايا ميگو يمن فردا طلعت خانم را م. بخواب

شام را  يحوصلگ يبا ب. كرد يآود و گرفتار ترس و دو دل رونيحاج مصباح را از عالم خود ب كبارهيتوران خانم  يمنطق يحرفها

 .خُرخُرش بلند شد يبعد صدا يخورد ، وضو گرفت و به رختخواب رفت و كم
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***** 

. كرد داريبعد هم سراغ مادرش رفت و او را از خواب ب. صبح زود از جا بلند شد، نمازش را خواند و بساط صبحانه را پهن كرد نينگ

 :گفت يبه خود م. توران خانم بود زياو هر لحظه منتظر ورود كن

را بطرز  چارهيدختر ب نيه حال چندشاهزاده متكبر تا ب نيام كه ا دهيشن. بدهد تيازدواج رضا نيكنم به ا يمادرم را راض ديبا«

 ».كنم ياستفاده را م تينها تيحاال كه بخت به من رو كرده است ، از موقع. ستميمن از آن دخترها ن يكشته است ، ول يعيفج

 :توران خانم وارد شد و پس از سالم گفت زيدر بلند شد و بهارناز كن يموقع صدا نيهم در

 .ديسر بزن شانياندند و گفتند هرچه زودتر به اتوران خانم سالم رس! طلعت جان  ـ

 :گفت طلعت

 .رسم يبعد از ناهار خدمت م ديبگوئ. است شيعقدكنان در پ اي مانيالبد حمام زا ـ

 :جواب داد بهارناز

 .ديبرو شانيا شيتوران خانم اصرار داشتند زود پ ـ

 :گفت نينگ

 .ديگو يچه م دينيبب ديلطفاً زودتر برو. حق دارد يلياست و به گردن ما خ يتوران خانم زن خوب! زيعز ـ

 يما م اديهم كه  يموقع. رنديگ ياز ما نم يشوند سراغ يم انياع يها وقت شيقوم و خو نيا يدان يتو كه خودت بهتر م! دخترم ـ

 .شناسم يمردم را بهتر از تو م نيمن ا. مفت است يخر حمال يافتند برا

 .ديحاال برو نيلطفاً هم. است نيهم رشيكنم تعب يم اليو خ دميد يخواب خوب شبيمن د. نه مادر  ـ

 :شد گفت يم ميدر مقابل حرف تنها دخترش تسل شهيكه هم طلعت

 .ميآ يكنم و م يم هيشما برو ، من خانه را آب و جارو و ناهار ار ته. ميآ ياالن م! چشم  ـ

 :فوراً چادر چاقچور مادرش را آورد و گفت نينگ

 .ديو معطل نكن دياالن با بهارناز برو نيشما هم. كنم يودم همه كارها را ممن خ! زيعز ـ
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دالله را بدهند و او  يباج حهيقرار بود امروز جواب مل. وارد شدند زكيكه طلعت و كن ديجوش يو سركه م ريتوران خانم مثل س دل

 طلعت با . ندازنديرا راه ب يو بساط عروس ديبگو رزايهم موضوع را به فرّخ م

 

 

 :است به توران خانم سالم كرد و گفت ريفق يكه مخصوص آدمها ياديز تواضع

 با من داشتند؟ يشيخانم چه فرما ـ

 : برد و گفت يكرد و او را به اتاق خلوت يادياو بلند شد و تعارف و تكلف ز يپا يجلو شهيخانم برخالف هم توران

 يخواستگار يجاها برا يليتا به حال خ. رديرا بگ يدختر نجايا يخواهد از اهال يم ديحاكم جد. بخت به تو رو كرده! طلعت خانم  ـ

دختر  نيا دياز من پرس. دهيپسند يليو خ دهيد نجايرا ا نياو نگ ياز دالله ها يكيروز  كي. است  دهيرا نپسند يكس يفرستاده ، ول

جور  نيا ديآدم با. آقا بود يحاج يهم پسرعمو نيپدر نگ امرزيدارد؟ خدا ب يچه فرق. خودمان است  ز، من هم گفتم ا ستيك

مثل دختر  نيو نگ يكرد يهم كه گفتم گفت خوب كار يبه حاج. پدر ندارد نيمن نگفتم نگ. بخورد شهايمواقع به درد قوم و خو

 يدختر حاج مييوگ يسبك نشود م نيان كه نگ يو برا رديبگ رس ياو گفت با شما صحبت كنم كه انشااهللا عروس. خود من است

 .است

 :خانم گفت طلعت

 يحاكم بچه اش نم نيام كه ا دهيببرد خون ندارد ، اما من چند جا شن بيرا كه طب يدست. همه ما دست شماست  اريخانم اخت البته

 .كشد يخود را م يبهانه زن ها نيشود و به هم

 : خانم گفت توران

 نيكشد؟ ا يزن خودش را م يمگر كس. است  ديجور حرف ها بع نيا ديهست ياز شما كه زن جا افتاده ا. طلعت خانم  ماشاءاهللا

ناهار هم .  ديگو يخودش چه م نميفرستم بب يم نيحاال دنبال نگ نيمن هم. ساخته اند  شيجور حرف ها را دشمنان حاكم برا

 .ديما باش شيجا پ نيهم

آمد و در مقابل سوال توران خانم مثل  نيبعد نگ قهيچند دق. رستاد ف نيمهلت نداد طلعت خانم مخالفت كند و بهار ناز را دنبال نگ و

 :گفت دنديچند بار از او پرس يوقت يانداخت و سكوت كرد ، ول نيهمه دخترها سرش را پائ



 

 

كتابخانه نودهشتيا  دبيرمنشمنوچهر–حرمسراسوگلي                             

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٠

 .ندارم ي، من حرف ديهر جور شما صالح بدان. من دست توران خانم و مادرم است  ارياخت

 :خانم گفت توران

 .دانم يم ييزهايچ كيآخر من هم . است  ليهم ما خود دختر يديد! طلعت

 

 :خانم رو به دخترش كرد و گفت طلعت

مردم را كشته است ؟ من به دست  ياست و تا به حال چند نفر از دخترها وانهيد رزايفرخ م نيكه ا يا دهيشن چيه! جان دختر

 .اندازم يخودم دخترم را به آتش نم

 :توران خانم دلگرم شده بود گفت يكه از حرف ها نينگ

ما كه بهتر  رانهيسخت و فق يبا او هر چه باشد از زندگ يزندگ. فكرش را هم كرده ام . ام  دهيحرف ها را شن نيمن هم ا! زيعز

 .به من داد يكرد و بچه ا يخدا رحم ديشا. است 

 يدخترش مقاومت كند ، ول يو حرف ها يزن حاجخود نتوانست در مقابل زبان چرب و نرم  لي، به رغم م چارهيخانم ب طلعت

 :سرانجام گفت. دانست  يم يو مرگ دخترش را به دست شاهزاده حتم ديلرز يدلش م

 .ميرا به او بگو ميخصوص يخواهم با دخترم تنها صحبت كنم و حرف ها يقبل از آن م يشماست ، ول شي، فرما شيفرما. من  خانم

 :خانم از جا بلند شد و گفت توران

 .ديبه هم بگوئ ديروم تا شما دو نفر هر چه دار يمن م. خوب  اريبس

 :او رفت ، طلعت رو به دخترش كرد و گفت يوقت

شاهزاده آدمكش  نيكه ا يا دهياست ؟ مگر نشن يوانگيچه جور د گريد نيدختر ا.  يهست يكردم تو آدم عاقل يمن فكر م!  نينگ

 ؟ يمرا عزادار كن يخواه ياست ؟ چرا م

 :گفت نينگ

 يشود در فقر و بدبخت يكه نم شهيهم. داشته باش تا آخرش را فكر كرده ام  نيقي.  يمن مطمئن يشما كه به هوش و زرنگ! زيعز

 .كرد يزندگ
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كه من و تو را زنده  ستيمرد خودخواه معلوم ن نيا. به شرط آن كه آدم زنده باشد  يجاه و جالل خوب است ، ول! جان  دختر

 .بگذارد

 :و گفت ديخند نينگ

 .است ياو چه آدم باهوش يدان يكنم ، تو م يعمر آدم به دست خداست ، بعد هم من با خاله عشرت صحبت م "اوال

 .شود يمرد بچه دار نم نيا ديگو يم ايدن همه

 

 .آورم يدر حرم به دست م يشوم و مقام بزرگ يكه من از او آبستن م ديد يحاال خواه. زينخور عز غصه

 :سكوت كرد ، سپس گفت قهيانداخت و چند دق ريآورد ، سرش را به ز يكه داشت از تعجب شاخ در م طلعت

 .يدان يبرد ، خودت م يراه نم ييكه عقلم به جا من

بود ،  دهيدر و دختر را شنما ياز پشت در همه حرف ها يزن حاج. رفت تا توران خانم را صدا بزند  گرياز جا بلند شد و به اتاق د و

 :همه گفت نيبا ا

 درد دلتان تمام شد ؟! خب

 :خانم گفت طلعت

 .من و او هم به دست شماست ارياست و اخت يراض دخترم

 :كرد و گفت نيخانم رو به نگ توران

كه هم احترامت سر جا باشد ،  يهست يتو دختر حاج ميقرار است بگوئ نيهم يباشد ، برا يخواهد زنش از خانواده متمول يم يوال

 .ندازديرا راه ب يمجبور شود آن طور كه مورد دلخواه توست ، بساط عروس يهم حاج

 .شكست ، موضوع را به اطالع شوهرش رساند يبا دمش گردو م يخانم كه از خوشحال هيموضوع هم توافق شد و حاج نيا سر

 

**** 

در  رزايو دو نفر از بستگان فرخ م يباج حهيغروب مل كينزد. كرده بود  رييتغ يبكل يمتينو و ق يدر لباس ها نينگ ختيو ر سر

و  ننديخانم ها خواستند دختر را بب. از آن ها به عمل آمد  يانيشا ييرايبه منزل حاج مصباح رفتند و پذ يدو نفر خواجه باش تيمع
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افسوس خوردند كه او هم مثل  "حال قلبا نيدر ع يشده بود ، ول رهيخ شانيو متانت او چشمها تاز وجاه نينگ تيپس از رو

به  دنديچون خانم ها او را پسند ي، ول ستين يمتوجه شد كه او دختر آن روز يباج حهيمل.خواهد شد  ستيسر به ن گريدختران د

 .اورديخودش ن يرو

 

 نيالزمه را به نگ ماتيتوران خانم تعل شد و هيزيلباس و جه هيآن چند روز صرف ته.  رديشد شنبه بعد ، مراسم عقد انجام بگ قرار

به او  يداشت ، اما به خاطر هوش سرشارش هر چه را كه زن حاج يبه مكتب رفته بود و كوره سواد يسه چهار سال نينگ. داد 

ج حا يشاهزاده برا شاوندانيخو. دو تن از محارم خود به فراهان فرستاد  لهيرا به وس خترشحاج مصباح ، د. گرفت  اديگفت 

. شناختند دعوت نشود  يرا م نيكه نگ يو اقوام كانيشد از نزد يدر مجلس عقد هم سع. شناختند  ينم نيجز نگ يمصباح ، دختر

 .سوخت يم نوايدختر ب نيهمه دلشان به حال ا

 .و خاله اش را با شكوه فراوان به دارالسلطنه منتقل كردند نيشد و نگ يخطبه عقد جار باالخره

حال مساله عالقه به  نيدر ع يزنان حرمسرا توجه نداشت ، ول ريكه به سا يشد ، بطور نياز همان شب اول عاشق نگ رزايم فرخ

 .او مطرح كرد  يبچه دار شدن را هم برا

**** 

دانست در صورت حامله نشدن ارج و قرب  يسر از اسرار حرمسرا و رسوم آن ها درآورد و چون م يدر ظرف مدت كوتاه نينگ

شب به شاهزاده خبر داد كه الطاف خداوند شامل حال آن ها  كيبود ،  دهيكه از قبل كش يا از دست خواهد داد ، طبق نقشه اخود ر

. كردند  رتيبود كه همه ح اديز يدرب خانه بقدر ينوكرها و فراش ها نيدر حرمسرا و ب فحر نيا ريتاث. شده و او باردار است 

 .كرد ياعتراض نم يداشت ، كلمه ا مانيخواهرش ا يخورد و طلعت هم كه به هوش و كاردان يبدون اجازه خاله اش آب نم نينگ

بدهد و  بشانيفر ييايحرمسرا را جلب كند و با هدا يها رزنيو پ دهايسف سيتوجه چند تن از گ يتوانسته بود در زمان كم عشرت

زنان حرمسرا  ريشد و با سا يخاله اش كمتر از عمارت خود خارج م هيبه توص نينگ. باخبر شود  عيآن ها از همه وقا قياز طر

به او و  رزايبعالوه توجه فرخ م. برخوردار شود  يكه در ذهن همه از احترام خاص ودباعث شده ب نيگرفت و هم يتماس نم

و خواجه ها و فراش  زهايو كن دهايسف سيگ. كرده بود  جاديدر دل همه ا يبه ترس ختهي، حس احترام آم شيبخصوص خبر باردار
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زنان  ريحسادت سا زهايچ نيهم. گرفتند  رادهند ، اطراف بستگان او  يم صيمراكز قدرت را درست تشخ "ها هم كه معموال

 را از هر جا  نيو ششدانگ حواسشان جمع بود كه اخبار مربوط به نگ ختيحرمسرا را برانگ

 .شود كسب كنند يم كه

ترس از كشته شدن دختران جوان به دست او  گريخوشحال بود و الاقل د نينگ ياز باردار ليشاهزاده ، اوا يآفاق ، زن عقد شمس

حسادتش به جوش آمد  گيرفت ، د يكرد و شب ها به عمارتش نم يبه او توجه نم رزايفرخ م گريكه د يبعد از مدت ينداشت ، ول

همراهش آمده بود و او را چون  يار شمس آفاق كه از منزل پدرو محرم اسر هيدا رممحت. كرد  يم هيو از شب تا صبح گر

 :ديشب باالخره پرس كياو را تحمل كند و  يتوانست ناراحت ينم "فرزندش دوست داشت ، ابدا

 .يدار ي؟ به من بگو چه درد يخور يقدر غصه م نيچرا ا! جان خانم

 دميشن يوقت.  دميكش يكه چقدر از اخالق شوهرم زجر م يدان ينداشتم و م ياز خانه پدرم آمدم جز تو غمخوار ياز وقت! محترم

اش را هم  يخبر حاملگ. ندارد  يشود و به من كار يسرش گرم م يشده ، خوشحال بودم كه باالخره تا مدت دايپ يرازيدختر ش نيا

 ، خدا را شكر كردم كه دميكه شن

است، دارم از  نينگ شيبه من ندارد و ششدانگ حواسش پ ياو توجه نميب يحاال كه م يكردند، ول داينفر از مرگ نجات پ چند

اگر من هم به دست او كشته شده  نميب يشد، پس چرا من بچه دار نشدم؟ حاال م يبچه دار م رزاياگر فرّخ م. كنم يحسادت دق م

 .دكه حاال دارم بهتر بو يبودم از وضع

 :گفت محترم

احتمال دارد  يشود، ول يالبته هر چه خدا بخواهد همان م. فكر هستم ين شد، من تودختر آبست نيكه ا يراستش از همان روز ـ

. روزگار است ياز آن هفت خط ها. حرف زده ام نيدو مرتبه با خاله نگ يكيمن . داند يچه م يكس. كاسه باشد مين ريز يكاسه ا

 .صبر داشته باش يكم. گفت يم ييزهايچ كيخوانده،  يخواندگ هرخوا غهيهم كه با من ص يباج حهيمل

 شانيجاسوس عشرت گوشش را به در چسبانده است و دارد به حرفها ا،يسرگرم حرف زدن بودند و خبر نداشتند كه ثر آندو

دادن شاهزاده و  بيفر. رساند نيآنها خبردار شد و موضوع را به اطالع نگ يساعت بعد عشرت از كل حرفها كي. كند يگوش م

و محترم  حهيمثل مل يباتجربه ا يشده بود و زنها كيحسادتشان تحر يدادن زنها، آن هم وقت بيفر يداشت، ولن يمردها كار هيبق
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 .نبود يرا در اطراف خود داشتند، كار آسان يباج

**** 

 :گفت نيبه نگ عشرت

 .چديزود در حرمسرا بپ يليخ ديتو با يماريخبر ب. كه شوهرت آمد اظهار كسالت كن نيهم ـ

 دارد؟ يا دهيكار چه فا نيچرا؟ ا -

 ينم دايهم كنند، مجال پ ييشود و اگر دشمنان بخواهند بدگو يمتوجه معالجه تو م رزاياست كه اوالً توجه فرّخ م نياش ا دهيفا ـ

شود كه تا به حال نشده و هر  دايدر تو پ يآثار حاملگ دياز آن گذشته سه ماه از خبر انتشار بچه دار شدن تو گذشته است و با. كنند

از من  گريد. از دوستانم را به نام قابله حرمسرا كنم كه از تو مراقبت كند يكي ديمن با. يستيفهمد حامله ن يم نديكس تو را بب

 .نپرس يزيچ

 :كه افسار كارش را به دست خاله اش سپرده بود گفت نينگ

 .شوم يم ضيمن از امشب مر! چشم ـ

گفت  نينگ. سر او آمد ياز خواجه ها باخبر شد و باال يكيتوسط  رزاياول از همه فرّخ م. ديچيفوراً در همه جا پ نينگ يماريب خبر

را احضار كرد و به او گفت اگر  يباش ميحك انيح رزايشاهزاده فوراً م. به او عارض شده است و اظهار درد و رنج كرد يكه حمله قلب

 يعوارض باردار نهايكه ا ديرس جهينت نيكرد و به ا نهيرا معا نينگ ان،يح رزايم. سرش را از دست خواهد داد خوب نشود، او نينگ

از عمارت دور نشده بود  يليهنوز خ. آمد رونيداد و از عمارت ب نانيسپس به شاهزاده اطم. شود ياستراحت رفع م ياست و با كم

 :او را گرفت و گفت يكه محترم جلو

 .است كه تب دارند يدو سه روز. دياوريب فيبه عمارت شمس آفاق خانم تشر قهيلطفاً چند دق! يشبا ميحك ـ

 :سالم كرد و گفت. تب داشته باشد ديرس ينشسته بود و به نظر نم يمخده ا يوارد اتاق شمس آفاق شد، او رو يباش ميحك يوقت

 .نميب يمن آثار كسالت را در خانم نم ـ

 :آفاق گفت شمس

 نگران  شتريكند، اما راستش ب يدرد م مياست سر و استخوانها يفقط چند روز ست،يحالم بد ن يباش ميحك ـ
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 .خوشحالم يليبه حرمسرا خ شانيكه من از ورود ا ديدان يچطور است؟ م شانيحال ا. خانم هستم نينگ

 .است يخاله اش اصرار داشت كه عوارض حامگل ياست، ول يمختصر يكنم سرماخوردگ يم اليمن خ. آسوده باشد التانيخ ـ

 :ديبا عجله پرس محترم

 ست؟يحامله ن نيكه نگ ديكن يم اليپس شما خ ـ

را  ضيمن از پشت پرده نبض مر. دياز رنگ صورت و زبان و وضع شكم فهم ديرا با يبعالوه عالئم حاملگ. نزدم يحرف نيمن چن ـ

 .ديشد فهم يبض من ياگر ماه چهارم و پنجم بود از رو. گرفتم

 :محترم به شمس آفاق گفت ان،يح رزاياز رفتن م پس

 .نميبب كيبرسانم و او را از نزد نيخودم را به اتاق نگ ديهر جور شده با ـ

 .يآورد نجايرا ا يباش ميچرا حك دميآورم و نفهم يتو سر در نم يمن از كارها ـ

 د؟يچهل بسم اهللا را كجا گذاشته ا يدعا. صبر داشته باش يكم كيخانم جان  -

 .خورد؟ گمانم در جعبه جواهراتم باشد يبه چه دردت م ـ

 .نه ايو متوجه خواهم شد كه حامله هست  ديشما فرستاده ا ميگو يبرم و م يم نينگ يآن را برا ـ

 

**** 

از  ايعشرت توسط ثر. رفت نيمارت نگگذاشت و به ع ينينبات تبرك شده را در س يچهل بسم اهللا و قدر يصبح، محترم دعا فردا

آرد  يگذاشت و كم نينگ راهنيپ ريز يكوچك يبالش پر قو نيهم يو محترم و شمس آفاق خبر داشت، برا يباش ميحك يحرفها

 .به خواب بزند او به او گفت كه خودش ر ديزبان او پاش يرو

 آمد،  يخانم م نينگ دنياست، وگرنه خودش به د ضيكرد و گفت كه خانمش مر يسالم و احوالپرس محترم

پس زد كه محترم  نينگ يلحاف را از رو يمدت كوتاه يعشرت با مهارت برا. دعا و نبات را فرستاده و سالم رسانده است يول

 خواست زبانش ماريآب در دهان او، از ب ختنيو به بهانه ر نديشكم برآمده او را بب

بعد از . و ضرر حرف زدن، محترم را روانه كرد ماريب يياز لطف شمس آفاق تشكر و به بهانه لزوم تنهاو بعد هم  اورديب رونيرا ب 
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 :گفت نيرفتن او نگ

 د؟يكه نفهم يزيچ ـ

 .خواهد افتاد يگريحتماً به فكر نقشه د. گمانم هنوز شك دارد ـ

 ست؟يچ يماريخاله جان منظورتان از تظاهر من به ب ـ

تو بخوابد و به عمارت شمس آفاق  شيتواند پ يكه شوهرت نم نياول ا. دارد دهيكار دو فا نيا. قدر دخالت نكن نيدختر جان ا ـ

 .كند يآتش حسادت او فروكش م يرود و در ثان يم

 :بود، از جا بلند شد و گفت يعشرت ناراض اديز يباشد و از دخالت ها يكه دوست نداشت تحت امر كس نينگ

نشان  هيخواهد گردش كنم و جاه و جالل خودم را به بق يدلم م. آه و ناله كردن را ندارم يرختخواب ماندن و الك يمن حوصله تو ـ

همه ثروت و  نيهمه به خودم زحمت دادم و خودم را به خطر انداختم؟ من از ا نيرختخواب بمانم، چرا ا ياگر قرار بود تو. بدهم

. ديكرد يشب باز مهيشما از روز اول مرا عروسك خ. ديآ يروش شما خوشم نم نيمن از ا. بردخواهم  يخدم و حشم چه لذت

 يهوو بفرستم؟ از كجا معلوم كه بعد از چند شب دور شيمن به دست خودم شوهرم را پ يبشود، ول شيچطور شمس آفاق حسود

 .دهم يكارها را م بيمن خودم ترت! جان خالهنه . ننشانند اهيمحبتش نسبت به من سرد نشود و بعد دشمنان، نرا به خاك س

 :به فكر فرو رفت و گفت عشرت

بخصوص كه حاال دروغ  ،يآور يهمه گرگ دوام نم نيا نياگر متوجه نباشم تو ب يول ستم،يمن كه به فكر خودم ن! دخترجان ـ

شهر  نيمن از ا. نشده يحاال هم طور. ميكن دايپ يداند چه روزگار يخدا م فتد،يب رونيراز از پرده ب نيو اگر ا ميهم گفته ا يبزرگ

 . ديخواهد بكن يدلتان م يات هر كار دهروم و تو و مادر صاف و سا يم

 :گفت يخود را در آغوش او انداخت و با لحن كودكانه ا نيهم يدارد، برا اجيدانست كه به كمك خاله اش احت يم نينگ

و رختخواب را ندارم و دلم  يفقط گفتم حوصله ناخوش د،يزتريعز ميهم براندارم؟ شما از مادرم  اجيگفتم كه به شما احت يمن ك ـ

 كه  يتا وقت! نه خاله جان. برود يگريد يمن جا يخواهد شوهرم از پهلو يهم نم

 .ديام، شما محرم و دلسوز من هست زنده

 نينگ. اش افتاد دهيچروك يگونه ها يهم اشك رو يدو قطره ا يكي يرا خورد و حت نينگ ياش گول حرفها يبا همه زرنگ عشرت
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 :و گفت ديرا مساعد د نهيزم

من  يرا هم شما جا ييزهايفهمم و چ يهستند كه من زودتر از شما م ييزهايچ. ميببر شيبا كمك هم كار را پ ديمن و شما با ـ

كه من شوهرم را از خود  نيا يبه جا. ميو حواسمان را خوب جمع كن ميهم بگذار يرا رو مانيعقلها ديبا نيبنابرا. ديشو يمتوجه م

اش  يرحميبا همه قساوت و ب رزايفرّخ م. نديخواهند به او بگو يو نگذارم دشمنان هر چه م رميار خود بگياو را به اخت ديدور كنم، با

 يم شيزنهابچه دار نشدنش را گردن  ريسالهاست كه تقص. داد بيشود او را فر يزود م يليفهمد و خ يبچه هم كمتر م كياز 

 يم يابله يآدمها نيسر و كار آدم با چن يوقت. خودش باشد بيع ستاست كه ممكن ا دهياندازد و تا به حال به عقل ناقصش نرس

و دعا   انيح رزايشود و خواهم گفت كه در اثر طبابت م يكنم و حالم خوب م يمن امشب عرق م. استفاده را بكند تينها ديافتد با

كنم و هم  يرا طرفدار خود م يباش ميكنم و هم حك يرا طرفدار خود م يباش ميهم حك بيترت نيبه ا. شمس آفاق بوده است

بهتر از   يبه نظر من كس. ميكن دايپ يقابله محرم ديفقط با. رود يحال من خوب  است به سراغ شمس آفاق نم نديبب يشوهرم وقت

 .ستين نيخاله شه

 .ندارم ياالن در فراهان است و به او دسترس نيخاله شه ـ

خرج سفرش را . بفرستند نيدنبال خاله شه ياالن به خنه شان برو و بگو قاصد نيهم ست؟يحاج آقا و توران خانم چ دهيپس فا ـ

كارها را هم  ياقب. كنند كه من حامله هستم قيتا هر دو تصد ميرا با هم آشنا كن انيرزحيزودتر خاله و م ديبا. دهم يهم خودم م

 .دانم چطور درست كنم يكارها را هم م يباق. كه من حامله هستم نندك قيتا هر دو تصد ميآشنا كن

همه خبر عمارت شمس آفاق را به اوبرساند و قرار شد  ش،ينهايخبرچ لهيبه عشرت داد تا به وس ياشرف سهيك كيدوباره  نينگ

 . كند دارالحكومه را به او بدهند يكند كه گزارشها ريچند نفر از فراش ها را هم اج

 نينگ. خود انجام كارها را ه خواهر زاده اش منوچهر واگذار كند بتيگفته بودند كه شاهزاده قصد دارد به بوشهر برود و در غ آنها

 :دياز خاله اش پرس

 است؟ يمنوچهر چجور آدم نيا ـ

 .وجود مدارد ايشگلتر و شجاعتر در دناز او خو اليو متكبر كه خ اشيشاهزاده ع كي ـ

 زن هم دارد؟ ـ
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 .خودش است يها يپسندد و فقط دنبال هرزه باز يرا نم ياو كس! ريخ ـ

 .دهد يانجام م يشوهرم، كارها را چه كس ابيبدانم در غ ديبا. ستياو ك يكن بفهم يدر هر حال خاله جان سع ـ

 .اوردياو و اربابش در ب ي ايقضا ياز كلفتها را مامور كردم سر از ته و تو يكيمخصوص اوست  شخدمتيجالل خان پ. ندارد يكار ـ

 .شد يو كار و بارمان بهتر از حاال م ميشناس يرا م گريكاش زودتر همد. خاله جان يواقعاً كه زندگ ـ

 .آورند يهزار جور بهانه مكار  يكله گنده ها برا. تواند كارها را انجام دهد يكوچك م يآدمها نيهم لهيآدم به وس! دختر جان ـ

حاال شما برو منزل توران خانم كه . به نفعتان است شتريب م،ياز اوضاع دارالحكومه خبر داشته باش شتريدر هر حال، ما هر چه ب ـ

 .آدم عقلش به چشمش است. ببر شيهم برا  يهل و گل كي يراست. مهمتر است يموضوع قابله از هر كار

 :را به دست عشرت داد  وگفت يمتيره كم قاز جعبه جواهراتش گوشوا و

 .ميآ ياز خجالتش در م شتريخانم بگو اوضاع كه بهتر شد، ب هيبه حاج ـ

 :خود پرداخت و با خود گفت شيبه آرا نيرفتن خاله اش، نگ با

 ياگر زنده ماندم كه حسابش را م. بدهم يكند چون خاله من است به سوار يم اليخ. مذاكراتم با عشرت چندان بد نبود جهينت «

دخترشان كرده اند، خبر ندارد كه  شمرگيكنند مرا پ يحاج مصباح و تورتن خانم هم كه گمان م. دارم اجيفعالً به او احت يرسم، ول

 ».من از همه شان بزرگترم

 :او رفت و گفت شوازيبه خود آمد و با ناز كرششمه به پ نيسرفه شاهزاده، نگ يصدا با

 .حالم بهتر است انيرزاحيبا توجهات حضرت واال و دستورات م ـ

 .خسته بودم كه با آمدن شما رفع شد يكم فقط

 :گفت رزايم فّرخ

 .ميدو را بدان يسيع بيطب نيقدر ا شتريب ديما با. كند يمعجره م يباش ميحك نيكه ا يراست ـ

 .برود انيح رزايدستور داد دنبال م شياز نوكرها يكيبه  سپس

 :بشنود گفت نيكه نگ يبلند و طور ياو به اتاق مجاور رفت و با صدا. را به شاهزاده دادند يباش مير حك.بعد، خبر حض قهيدق چند

به خزانه برو و . به تو بدهم يا ستهيانعام شا ديخانم، با نينگ هيبه توص. يبه ما كرد يتو امشب خدمت بزرگ! يباش  ميحك ـ
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 .كرد يخواه افتيجبه مرصع نشان در كيفردا هم  و ريبگ ياشرف  ستيدو

 :را گم كرد و به لكنت افتاد و گفت شيدست و پا انيرزاحيم

 .مخدره رو به بهبود گذارد ايسخت عل يمارياقبال حضرت واال سبب شد كه معالجات خانه زاد موثر واقع شود و ب ـ

 :كنان، عقب عقب از در خارج شد و به خود گفت ميتعظ و

 ».واال حضرت بگذارم يرا به حساب سوگل كين شامديپ نيا. نكردم يكه معالجه ا من «

 .انداخت ريهفته تاخ كيشده بود كه مسافرت خود به بوشهر را  شيو محبت ها نينگ فتهيش شاهرزادچنان

**** 

گوشواره ها را برداشت و با عجله نزد  يبا عجله به خانه حاج مصباح رفت و با اكراه گوشواره ها با به توران خانم با خوشحال عشرت

 :نگسن را مطرح كرد و گفت يرفت و تقاضا يحاج

رونق گرفته  تيكارها نينرود كه صدقه سر نگ ادتي. ستين يسخت يهم تقاضا نيا. ميدخترك رفتار كن ليمطابق م ميما ناچار ـ

 .است

 .شود يخرج سفرش چقدر م يكن ير مفك. آوردم يرفتم و او را م يمن اگر كار نداشتم خودم به فاهان م ـ

 دهد،يرا م نهيالبته گفته كه خودش هز. اشت بدهد يهم به خودش بدهند كه اگر قرض ياشرف ستيده ب ديشا. يفوقش ده اشرف ـ

 .ميريكه از او بگ ستيمبالغ قابل ن نيا يول

انشاءاهللا فردا حركتش . شناسد و در سفر كربال همراه او بوده است يرا م نياو شه. فرستم ياالن دنبال كاكا محمد م. خوب اريبس ـ

 .ميده يم

 :عشرت گذاشت و گفت يزرد جلو يخانم دو عدد دو هزار توران

 .اما ما را فراموش نكند نجاست،يا گريروز د ستيخانم تا ب نيانشاااله شه ديو بگوئ ديسالم برسان نيبه نگ ـ

آن روز خود  يراه به حرفها نيدر ب. كرد و دارالحكومه برگشت يرا حمل م يه فانوس بزرگك يبلند شد و همراه خواجه ا عشرت

 :فكر كرد و به خود گفت نيبا نگ

 مشيمجبورم كرد تسل ياكروز با چه زبان. آمده ايدختر دوباره به دن نيانگار ا. ستيكردم ساده و بچه ن يآن قدرها هم كه فكر م «
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مرا پر از پول نگه  يبهايج شهيدر هر حال او ناچار است هم. او چون و چرا كنم يرم درباره كارهاشوم و به من فهماند كه حق ندا

 ».رسد يباالخره نوبت من هم م. دارد

 يجار و جنجال ير فت  كه ناگهان صدا يكرد راه م يكه فانوس را حمل م يدر افكار خودش بود و داشت همراه خواجه ا عشرت

 :دياز خواجه پرس. باعث شد را كنار بكشد

 كه هستند؟ نهايا ـ

 .رود يم ياشيخواهرزاده حضرت واالست كه همراه وستانش دنبال ع رزايمنوچهر م ـ

 دنيو بعد از د دياو را كش يآورده است، خود را به عشرت رساند و پنجه  ريگ يكه شكار تازه ا نيا يبه هوا رزايم منوچهره

 :ديشد و از خواجه پرس خكوبيخود م يبرجا افهيبد ق رزنيپ

 ست؟يزن ك نيا ـ

. بود از ترس غش كند و سخت به لكنت افتاد كيكرده است، نزد نيحرم شاهزاده توه يسوگل ن،ينگ يبه خاله  ديفهم يوقت و

جالل از عشرت . كنارش ماند رزايمخصوص  منوچهر م شخدمتيفرار كردند و فقط جالل، پ دنديكه موضوع را فهم يهمه موقع

 شيپ يتصادف نيكه چن نيعشرت از ا. او بكند يبرا ديكه دستش برا يهر كار دادبازگو نكند و قول  يياستدعا كرد ماجرا را جا

 .كرد يم تياحساس رضا اريآمده بود بس

 

 2 فصل

 

دختر  نيبه منزل نوش آفر كسريو  ديجا زسهفته به آن كيمحود قاصد حاج مصباح صبح همان روز عازم فراهان شد و پس از  كاكا

و روزگار به تنگ آمده بود دعوت توران خانم و حاج آقا را  شتيمع يكه از سخت نيشه. را گرفت نيمنزل شه يرفت و نشان يحاج

ود ب رازيكه عازم ش يخود را پرداخت وآماده سفر شد و همراه با قافله ا يقرض ها وزو در ظرف دو ر رفتيبا جان و دل پذ

 .رفت يچهار پنج فرسخ راه ن ياز روز شيسرعت قافله كم بود و ب.حركت كردند

گرفت و كاكا محمد همان روز ورود  ياز شهر اتاق رونيب ياز كاروانسراها يكيدر  نيو شه دنديرس رازيماه صفر بود كه به ش لياوا

به خانه  يآن روز عشرت هر روز سر.اورديرا به خانه ب نيخود را به كاروانسرا فرستاد تا شه رياو را به حاج مصباح فوراً كلفت پ
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 .بود نيشه ودزد ومنتظر ور يمصباح م

 يخصوص ديعشرت به او فهماند كه با يول ستيمسافرت چ نيا ليخواست بداند دل يم نيشه.كرد  يبا خواهر روبوس عشرت

 :كرد و گفت فيتعر شيرا برا نينگ ياملگح هيپراكنده شدند عشرت قض زهايشربت خوردند و كلفت و كن يوقت. حرف بزنند

 گريهمد ستيصالح ن گريمن و تو هم د. نديايدنبالت ب يجا بمان تا از طرف وال نيتو هم يفهم يخودت م.نپرس  يزيچ اديفعالًز -

 .مينيرا بب

 :به خواهرش داد و گفت ياشرف يمشت سپس

 يتهايشاه به بوشهر برود و در مورد مال رزايقرار بود فرخ م. يو سرو وضعت را درست كن يخودت لباس بخر يبهتر است برا -

آمد آنجا حضور  يمذاكره كند و ضمنتًدر هنگام ورود سرجان ملكم كه از هندوستان م يگيب ايبا در ييايدر يوعوقه و خراج ها

 رازيوارد ش نيودكه شهشاهزاده ب متيدرست روز عز.فتديراه ب رتريروز د ستيباعث شد ب نيداشته باشد اما عالقه به نگ

البته .برگردد رازيمصفا به ش يهمراه او برود و پس از دو روز استراحت در باغ يتا دو فرسخ نيشاهزاده دستور داده بود نگ.شد

 .ببرد ودداد او را همراه خ يم حيبوشهر نبود ترج يهوا يو گرما يمارياگر سابقه ب

 .دستور داد حرم را پس از چند ساعت حركت دهد يرفت و به خواجه باش رونيب رازياز دروازه ش اريبا شكوه بس رزايم فرخ

 ييمايپس از چهار پنج ساعت راه پ.برود  رونيب رازيداد و آماده شد تا همراه او از ش نيخبر ورود خواهرش را به نگ عشرت

گذراند و صبح  نيو شب بعد را با نگشاهزاده آن شب . دنديكه محل اطراق موكب شاهزاده بود رس ييفروب به جا يسرانجام حوال

 :كرد و قول داد كه زودتر برگردد و گفت يحافظحسرت از او خدا ايدن كيروز سوم با 

 .ديمراجعه كن رزايآمد به منوچهر م شيپ يدهم هر كار يدستور م -

 :را احضار كرد و گفت رزايمنوچهرم سپس

 .يخود را بكن يسع تير دارم نهاكنم و انتظا يرا به شخص تو واگذار م نيمن محافظت نگ -

از همان ابتدا مثل مستخدم  رزايبه راه افتاد و منوچهرم نيقافله نگ.او او غافل نشود  يكرد و قول داد لحشه ا ميتعظ رزايم منوچهر

 .ديكش يكرد و آه م يبود و قافله را نگاه م ستادهيوسط جاده ا رازيفرخ م. راند ياسبش را كنار كجاوه او م ييباوفا

داد كه طبق فرمان حضرت اشرف او همه گونه در  اميفرستاد و پ نيرا نزد نگ يخواجه باش يمسافت يپس از ط رزايمنوچهرم
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 :نظر گرفته بود به عشرت گفت ريرا ز رزايپرده منوچهرم يكه از ال نينگ.حاضر است يخدمتگذار

 .ديكه شما گفت درست همان طور.است  يواقعاً عجب جوان متكبر و خدپسند!خاله جان  -

 :نگفته بود جواب داد نيبه نگ رزايكه از برخورد آن شبش با منچهرم عشرت

 .برد ياديز يشود بهره ها يو تكبر م يخودپسند نياز موارد از ا يليدر خ.كرد ياستفاده ا ديبا يباالخره از هر كس-

 :كجاوره آمد و گفت كينزد يباش خواجه

را انجام  گميدارند خدمات مرجوعه سركار ب تيكنند و از طرف شاهزاد مأمور يم ياظهار خدمتگذار رازيحضرت واال منوچهرم -

 دهندو

 :گفت بشيدلفر يقبل از آنكه عشرت جواب دهد با صدا نينگ

 .ندارم حتماً خواهم گفت كترينزد شانيداشتم از ا ياگر كار ديو بفرمائ ديسالم مرا برسان.از لطف شاهزاده ممنونم  -

بند و بار به لرزه در آمد و خود را به كنار كجاوه  يو او را لرزاند قلب شاهزاده ب ديرس رزايبه گوش منچهرم نينگ بيدلفر ياصد

 به يزد ونگاه كسويپرده را  يلحظه ا نينگ.كند  يزساند تا شخصاً عرض بندگ

 :گفت يجد يشد و با لحن مانيبالفاصله پش ياو اندخت ول 

 .مختصه شماست فيبه عهده شما از وظا شانيحرم ا يت واال نگهدارحضر ابيالبته در غ -

سر  وسانهيكند مأ دايخطاب به او ادامه پ نينگ يكه توقع داشت صحبت ها رزايكه منوچهرم يساكت شد و بعد هم طور سپس

 ياز جلو نينگ يبايچهره ز ينشده بود و لحظه ا يحال نياو تا به حال چن.دور و دراز غرق شد يالهايو در خ دياسب خود را كش

 .شد ياز خاطرش محو نم فشيلط يچشمش و صدا

 فيتعر شيآن شب را برا يزده است و سپس ماجرا يپس م دينبا زيهمان گوشه پرده را ن يرا سرزنش كرد كه حت نينگ عشرت

 :گفت نيگ.كرد 

 .او هستم يد من زن دائبد باشد هر چه باش ديگوئ يقدر كه شما م نيكنم اوضاع ا يگمان نم!خاله جان  -

كه توانسته بود با  نيبر پا كرده است و از ا رزايدر دل منوچهرم ييچه غوفا دارشيو د ديگو يدانست كه دارد دروغ م يم نينگ

 :به عشرت گفت يبود ول اودهيسرعت او را به دام بكشد بدش ن نيا
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 كرد؟ ديبد شدوحاال به نظر تو چه با يليكنم خ يخودم هم گمان م -

 .يشوهرت دور نگه دار كانيبه نظر من صالح است تو خودت را از نزد.شود كرد ينم يكار چيفعالًه -

و  ديتخت دراز كش يبه عمارت خود رفت و رو كسري نيو نگ ديساعت مانده به غروب قافله بدرقه كنندگان به دالحكومه رس كي

 .به تفكر پرداخت

و نوش گسترده  شيبساط ع شيجالل به سراغش آمد و گفت كه برا. غافل شود نينگ اديتوانست از  يهرچه كرد نم رزايمنوچهرم

 اريبس رازيآمده است و از آنجا كه منوچهرم شيپ يجالل احساس كرد وضع خاص. كرد  يحوصلگ يمنوچهر اظهار ب ياست ول

 .بود زود رفت تا گرفتار خشم او نشود  يعصب

به آنجا  يوقت. گذشت يم نيرا انتخاب كرد كه از عمارت نگ يلرزان عازم عمارت گلدسته شد و عمداً راه يبا قلب رزايمنوچهرم

خود را  اطيبا احت يا ياهيناگهان س.داد و با حسرت به پنجره روشن اتاق او چشم دوخت  هيتك يعمارت به درخت نييپا يمدت ديرس

 .باز كردند شيدر را به رو يپس از مدتبه در نواخت و  ضربهرساند و سه  نيبه در عمارت نگ

آمد و به طرف عمارت  رونياز در ب يا ياهيساعت س ميپس از ن.است و منتظر ماند  انيدر م ياحساس كردراز رزايمنوچهرم

 :ديدر عمارت گلدسته سر راهش را گرفت و پرس يپشت سر او ره افتاد و درست جلو رزايمنوچهرم.شمس آفاق رفت

 ؟يكن يوقت شب در دارالحكومه چه م نيو ا يكه هست -

 :گفت يآن كه اشتباه آن شب تكرار نشود با لحن آرامتر يمنوچهر جلو رفت و برا.نزد يحرف ياهيس

 ؟يكن يرفت و آمد م يعمارت حكومت نياند چرا ب دهيوقت شب كه همه خواب نيا يكه هست.كن  يخود را معرف -

 :برخود مسلط شده بود با لكنت گفت يكه حال كم زن

خارج از عمارت شمس افاق رفته  يدهايسف سياز گ يكيبه منزل  يكار يشمس آفاق هستم و برا گميدبيسف سيمن محترم ك -

 .بودم

 اديبا دروغ سوءظنش ز يداشت ول يدست از سرش بر م رزايرفته است منوچهرم نيگفت كه به عمارت نگ ياگر محترم م ديشا

 :تشد وگف

 رزايمن منوچهرم. يشناس يتو حتماً مرا م ؟ييگو يچرا دروغ م -
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كه  دميو د شناسميتو را هم خوب م.حضرت واال تمام امور دارالحكومه و بخصوص حرمسرا بر عهده من است ابيو در غ هستم

 تو باز كرد كه بود؟ يو آنكس كه در را برو يآنجا چكار داشت.يخانم شد نينگ گميوارد عمارت ب

 .نبود يكار مهم يخانم رفته بودم ول نيبله به عمارت نگ:كه سخت گرفتار و دروغش آشكار شده است اجبارا گفت ديد محترم

آرام در  زنديحرف م يكه دارد با زن دياو را د يآمد و وقت رونياز عمارت ب قيتحق يمنوچهر نگران شده بود برا بتيكه از غ جالل

 يچون ممكن است خواجه ها ديخوب است داخل عمارت برو ديدار ياگر صحبت.ستيدرست ن نقطه نيدر ا ستادنيا:گوش او گفت

 .نداشته باشد يصورت خوش تانياو بر ننديزن بب نيشبگرد شما را با ا

و  ديلرزيدر چنگال عقاب م يمحترم مثل گنجشك.موضوع شد و به محترم دستور داد وارد عمارت شود تيمتوجه اهم رزايم منوچهر

كه خواهرزاده  رزايبعد فكر كرد اگر منوچهر م يبهم ببافد ول يكرد راست و دروغ ياو ابتدا سع.جز اطاعت نداشت يچاره ا

خدمتكارتان از  دييدستور فرما!شاهزاده:گفت نيهم يبرا شوديم يخوب كيو شر اريآنها دست يرا بداند برا قتيشاهزاده است حق

 .اتاق خارج شود تا من صحبت كنم

 .بگو يخواهياو محرم است هر چه م:گفت رزايم منوچهر

شما خوب :از اتاق خارج شود محترم گفت يتيبرود و سرانجام هم او ناچار شد با نارضا رونيمحترم اصرار كرد كه جالل ب يول

او  غهيكه تازه ص يزن گرفته و بچه دار نشده است اما دخترك ياز س شياو تا بحال ب.شونديكه حضرت واال صاحب اوالد نم ديدانيم

 ميبفهم ميتوانست شانيا يريگيبا پ نيهم يعالقه دارند و برا رزايآفاق از دل و جان به فرخ م مسش.كه حامله است كنديشده ادعا م

و  ستيدختر دختر حاج مصباح تاجر ن نيكه ا دميدالل فهم يباج حهيمل قيبعالوه من از طر.و بن دروغ است خيكه موضوع از ب

چون تا  اورديب مياو پول دادم كه اخبار عمارت را برا يزهايكن زا يكيرفتم و به  نيامشب به عمارت نگ.خورده است بيشاهزاده فر

 ديخوب است بما كمك كن ديخود عالقه دار ييشما كه به دا.ميمطلب را به شاهزاده عرض كن ميتوانينم ميجمع نكن يمدارك كاف

 .دريگيدامن همه را ما را م نكاريوگرنه ننگ ا

 قيمورد تحق نيمن در ا.و به منزل خود برو زيبرخ:گفت كرديم ريياوضاع به نفع او داشت تغ نكهيخوشحال از ا رزايم منوچهر

 نبارهيدرا.كنميو اگر دروغ باشد پوست از سر دروغگو و خائن م كنميباشد همه را به شاهزاده عرض م حياگر موضوع صح كنميم

 .صحبت نكن يبا كس
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**** 

وارد شد و او را كه هنوز  رزاياتاق منوچهر م يبرخاسته بود از پنجره ها رازيمعطر ش يكه از فراز گلها يصبحگاه مينس سحرگاهان

 يپا شيو او را در پ روميم نيبه عمارت نگ يراز نيبا وقوف بر چن:كرد و با خود گفت داريخود بود از خواب ب االتيسرمست از خ

 .افكنميخود به خاك م

با عشرت مالقات  خواهديداد كه م غامياز خواجه ها پ يكي لهيرفت و به وس نيمحكم بطرف عمارت نگ يبا قدمها فكر نيبا ا و

كه حضرت واال  ديدانيشما م!عشرت خانم:گفت رزايمنوچهر م.كرد يبلند ميحاضر شد و تعظ يرونيعشرت بالفاصله در اتاق ب.كند

خانم بر عهده من  نيكنم و بخصوص مراقبت از نگ يدگيكه به امور حرمسرا رس داده اند تيخود بر من مامور بتيدر غ

كنند تا من با  نيمع يكه وقت ديياز قول من بگو شانيبه ا.ميبگو شانيبه خودش ا ديآمده است كه با شيپ يمهم اريموضوع بس.است

 .وقت هر چه زودتر باشد بهتر است نيخودشان صحبت كنم و ا

  ديدار شياگر فرما يول دانميم نيالبته توجه حضرت واال را نسبت به نگ:كرد و گفت پا و آن پا نيا عشرت

 .كنميبنده خدمتشان عرض م دييبفرما

 .مذاكره كنم شانيبا ا ديحتما با دييبگو.داده شود غاميكه پ ستين يمطلب نيا ريخ -

را در دام  رزايمطمئن بود منوچهرم نينگ.كرد فيرساند و ماجرا را تعر نيفورا خود را به نگ.جز اطاعت داشت يچاره ا عشرت

 خواهد؟يچه م يديخاله جان نفهم:ديپرس.نديزود از او عكس العمل بب نقدريا برديگمان نم يكرده است ول ريخود اس

 يو بفهم يبا او حرف بزن يپر زور است و ناچار يدر هر حال سمبه ا.يپرده كجاوه را پس زد هودهيكه بتو گفتم ب روزينه د -

 .ستيحرف حسابش چ

 .كنميپرده با او صحبت م نياز پشت هم.ديايبرو بگو ب:فكر كرد و گفت يكم نينگ

تا كلمات را در ذهن خود  ستاديمردد پشت پرده ا يمدت رزايمنوچهر م.شديجدا م نيياز قسمت پا يپرده ا لهياتاق به وس نينش شاه

 شيحتما حضرت واال فرما:گفت يو با لحن تكان دهنده ا دياو را فهم ديترد نينگ.مطلب را از كجا شروع كند دانستينم.مرتب كند

 .فرما شده اند فيتشر يزود نيكه صبح به ا ندداشته ا نيكمتر نيبا ا يمهم

مالقات اوال اجابت امر  نيمنظور از ا:داد و گفت يبه خود قول قلب.را گم كند  شيدست و پا ديزد كه نبا بيبخود نه رزايم منوچهر
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چون د راطراف عمارت شما رفت و  ايبه شما را به برعهده من گذاشته است و ثان يخدمتگزار فهيگوارم است كه وظبزر ييدا

 .بكنم ياز شما سواالت ستمام الزم دان دهيد يمشكوك يآمدها

 ياست سرپرست انشيكه مورد محبت ا يو از زن ديبه حضرت واال عالقه مند نكهيو از ا دياظهار فرمود روزيشما لطف خودتان را د -

 الياما در مورد دوم خ رسانميم شانيانشاهللا درهنگام مارجعت حضرت واال اظهار مرحمت شما را به عرض ا.سپاسگزارم دييفرمايم

 د؟يا دهيد يزيمگر شما چ.وجود داشته باشد يو آمد مشكوك فتدر اطراف عمارت من ر كنمينم

داد و  شيخشن به صدا يمكالمه شكست بخورد و لحن نيدر ا ديترس.سر و كار دارد اريزرنگ و ع يكه با زن ديفهم رزايم منوچهر

 .ديسفارش مرا به حضرت واال بكن ستيضمنا الزم ن.ام دهيهم شن زهايچ اريو بس دهيد زهايچ يليخ!بله خانم:گفت

با آنها او را  خواهديدارد كه م يآدم اطالعات نيخود گفت انگار ا شيپ ستيها ن يسادگ نيبالفاصله متوجه شد كه مطلب به ا نينگ

  مياز سر خود باز كنم و بعد سر فرصت تصم يبياو را به ترت ديفعال با.كند تياذ

 .رميبگ

 اوري يرا كه در حرمسرا تنها و ب نيكمتر نيبه ا يكم لطف اليحضرت واال خ كنميفكر نم:به لحن خود داد و گفت يبيدلفر آهنگ

كه مورد عالقه اوست  يقطعا از زن ديجانتان دار ييكه با شاهزاده دا يشما با عالقه ا كردميز روز اول احساس ما.هستم داشته باشند

 .شد نيقيبه  ليتبد ساسماح روزيو د ديكنيم تيحما

 گريكديپرداخته بودند و از  ييدر مقابل هم به زورآزما فيدو حر.افتد يم ديبه ترد گرياحساس كرد بار د رزايم منوچهر

قبال به شما عرض كنم كه  ديبا د؟منيا دهيد ييچه رفت و آمدها ديباالخره نفرمود:ادامه داد نيكوتاه نگ يپس از سكوت.دنديترسيم

من حامله شده  نكهياز ا ديدانيشما هم بهتر م.بكشانند يحاضرند مرا به نابود يدارم كه حت ياديدر حرمسرا دشمنان ز دانميخودم م

 .ورزنديام حسد م

امر بر خودتان هم مشتبه شده  ديحرف را تكرار كرده ا نياز بس ا نكهيمثل ا!عجب:كرد و گفت يناگهان خنده بلند هرمنوچ

جان من ممكن  ييمثل دا يحرفها را فقط كس نيكدامشان بچه دار نشده اند ا چيزن گرفته كه ه ياز س شيشاهزاده تا بحال ب.است

 .باور كند

اما كامال  ديدياو را نم نكهيبا ا رزايمنوچهر م.و لرزه بر اندامش افتاد ديپر شينبود رنگ از رو حيرحمله ص نيكه ابدا منتظر ا نينگ



 

 

كتابخانه نودهشتيا  دبيرمنشمنوچهر–حرمسراسوگلي                             

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٧

 يزنان قبل يعيطب ريغ يكند قصه مرگها شتريحرفش را ب ريآنكه تاث يكرده است و برا جاديا نيدر دل نگ ييمتوجه شد چه غوغا

 .را ساخته بود نيتالشها نبود و همان حرف اولش كار نگ نيبه ا يازين اماكرد  فيشاهزاده را تعر

تشك افتاده  يكه او رو ديآمد و د نينزد نگ نيشده است، از اتاق گوشواره مجاور شاه نش يطوالن يليصحبت خ ديكه د عشرت

لب را به دندان به شكم خود كرد و پشت پرده را نشان داد و عشرت متوجه موضوع شد و  ياشاره ا نينگ. زدير ياست و اشك م

او كرد كه جواب بدهد و  يعشرت آرام حال. گذرد يدانست پشت پرده چه م يو نم دز يهنوز داشت حرف م رزايمنوچهر م. ديگز

 :كرد بر اعصاب خود مسلط شود، خود را جمع و جور كرد و گفت يسع نينگ. او را صدا بزند

شما هم سر پا . نميبنش ديخسته شده ام، اجازه بفرمائ يليچون خ. كنم لطف شما شامل حال من باشد يمن هنوز هم تصور م -

 .قدر طول بكشد نيكردم صحبت ما ا ينم اليخ. ديشو يخسته م

 :عشرت را صدا زد و گفت سپس

  انشيا يو برا ديخاله جان زحمت بكش. بدهند يذائقه ا رييحضرت واال خسته شده اند و خوب است تغ -

 .دياوريب ينيريشربت و ش يكم

عمل  نيبا ا. كند يو رفع خستگ نديگذاشت و اصرار كرد بنش رزايمنوچهر م يرا جلو ينيريپر از شربت و ش ينيفوراً س عشرت

 :نشست و گفت نيبر لبان نگ يزيآم تيلبخند رضا. كرد دايتفكر پ يبرا يمجال نيرشته كالم از دست او خارج شد و نگ

كه با شما  يحتماً كسان. را به عرض شما رسانده اند ياست و من حتم دارم مطالب خالف عيدامنه تهمت و افترا وس! حضرت واال  -

. خواهند مرا در مقابل شما پست و كوچك كنند يشاهزاده هستند كه م گريد يصحبت كرده اند از دشمنان من و از دوستان زنها

 .و بن دروغ هستند خيحرفها از ب نيشد كه ا انشااهللا به خودتان ثابت خواهد

 هيسپس لحن گال. نفوذ كند رزايدر دل منوچهر م شتريخواست هر چه ب يگفت و م يسخن م بيدلفر يبا آهنگ گريبار د نينگ

 :به خود گرفت و گفت يزيآم

 .مرا از شما نداشت يرفتار نيانتظار چن. ديو آزارم داد ديبه من ظلم كرد يليامروز شما خ  -

 يموجب رنجش كس هودهياز كجا معلوم كه محترم دروغ نگفته باشد و او ب ديكرد و از خود پرس يمانياحساس پش رزايم منوچهر

 هيقدر تحمل و بعد هم دوستانه گال نيا نينداشت ممكن نبود نگ يحرفها اساس نيكه از جان دوستش دارد نشده باشد، اما اگر ا
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 :هم به او عالقه مند شده باشد و گفت نينگ ديشابعد هم به خود وعده داد كه . كند

حضرت واال از همه امور مطلع باشم و  بتيدر غ ديكه من با ديدان يم. دروغ گفته است يشود چه كس يسرانجام مشخص م ـ

 يچون به ضرر خودتان تمام م د،ينهان كنرا از من پ يمطلب دينكن يسع. كنند يمخصوص من مرا از همه اوضاع مطلع م يآدمها

 .ميكن يصحبت م مبا ه شتريو ب ميآ يم نجايمن باز هم ا. شود

 .گذاشت يباق ديو ام ميرا در حالت ب نيخودش نگ الياز جا برخاست و رفت و به خ سپس

 :بود و به عشرت گفت دايپ نيهنوز آثار وحشت در چهره نگ رزا،ياز رفتن منوچهر م پس

بكن و قبل از آن كه كار  يخاله جان فكر. ما را به باد دهد يپسرك از كار ما بو برده است و احتمال دارد سر هر دو نيا. بد شد  -

 .كن دايپ يبگذرد عالج

 .تازه اول كار است نيا. رو داد ديجور آدمها نبا نيگفتم به ا روزيد  -

 :او افتاد و گفت يبه فكر دلدار خود را باخته است، هيروح يخاله اش بكل ديكه د نينگ

ما به  يكردم كه حرفها يمن تصورش را هم نم. را هم دارد هايگرفتار نيالبته ا م،يكه ما شروع كرده ا يكار سخت. خاله جان  -

 اطالع داده است؟ رزايموضوع را به منوچهر م نيا يدانم از كجا بو برده و چه كس ينم. بكشد نجايا

 كارها كار دارد؟ نيبه ا ياز شمس آفاق و محترم، چه كس ريغ. روشن است نهيكه مثل آئ نيا  -

فردا به  ايبعد هم امشب . اقامت كند يگريام بگو در منزل د نيحاال بلند شو برو و به خاله شه. كردم يفكر را م نيمن هم هم  -

 .اورنديرا ب نيدارم و بعد هم بگو شه اجيبده كه ناخوش هستم و به قابله احت غاميپ رزايمنوچهر م

 بفرستد؟ نيرا دنبال شه يرا قانع كنم كه كس رزايچطور منوچهر م  - 

 ؟يكه با جالل آشنا هست يمگر نگفت. ندارد يكه كار نيا  - 

 .چرا  -

 .ديشود جالل را با پول خر يطور كه از اربابش معلوم است، م نيا  -

 :و به او گفت ديكش يخواهرش را به گوشه ا ،يقُرقُر كنان بلند شد و به خانه توران خانم رفت و پس از سالم و احوالپرس عشرت

 .يكن دايپ يخانه جداگانه ا ديامروز با نيهم -
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 اورم؟يب ريخانه از كجا گ بيمن در شهر غر ـ

 :فكر كرد و سپس گفت يكم عشرت

 . ياو برو دنيبه د ديخواهرت تنگ شده است و با يوران خانم بگو كه دلت برابه ت. جا خانه طلعت است نيبهتر  -

 :زد اديآنها فر دنيواقعاً كالفه شده بود با د نيعشرت و نگ يكه از نقشه ها طلعت

 .دياوريبال را سر من ب نيا ديخواه يحاال هم م د،يدخترم را كه از من گرفت. آورم يشما سر در نم يمن از كارها  ـ

 :گفت يساكت ماند و سپس با زبان چرب و نرم يكم عشرت

دستور خود  ريغ نيبعالوه من و شه. شود تنها گذاشت يرا هم نم نيشود برگرداند و نگ ياست كه شده و گذشته را نم يكار  -

 .ميده يانجام نم يكار نينگ

 :گفت طلعت

و حامله  ديگو يدروغ م نيزنم كه نگ يو داد م يمتروم حكو يامروز م نياصالً هم. دختر خسته شدم نيبخدا من از دست ا  -

 بيبه خاطر پر شدن ج يحاضر. شناسم يمن تو را خوب م! است؟ خواهر يچه حقه باز نيا. و سر حاكم كاله گذاشته است ستين

 .يخودت، همه ما را به كشتن بده

 :كرد و گفت هيتواند طلعت را آرام كند، شروع به گر يجور نم چيه ديكه د عشرت

باشد، فردا خواهد رفت و من هم  نجايا نيامشب شه. به خودت رحم كن يكن يحاال ساكت شو، اگر به ما رحم نم. خوب يليخ  -

 .به كار شما ندارم يكار گريد

 .به او نداشته باشند يدو شب نگه دارد، به شرط آنكه كار يكيرا  نيعشرت حاضر شد شه يها هيطلعت در مقابل گر باالخره

به راه افتاد،  يبه طرف حكومت. قطع شده بود باًيو رفت و آمدها تقر كيآمد، هوا تار رونيعشرت از خانه خواهرش بكه  يموقع

 يوانمود م يمرد بلند قد. كرد ياشتباه نم. به پشت سر خود كرد يبا عجله نگاه. كند يم بيدارد او را تعق ياحساس كرد مرد يول

 يآنكه منظور او را بفهمد سرعت قدمها يعشرت برا. كرد يم بيدر واقع داشت او را تعق يرود، ول يكرد كه دارد راه خودش را م

 يو به بهانه ا ندياز خانه ها بنش يكي يسكو يگرفت رو ميتصم. خود را كم كرد و مرد هم از سرعت خود كاست

 :گفت يساكت ماند و سپس با زبان چرب و نرم يكم عشرت



 

 

كتابخانه نودهشتيا  دبيرمنشمنوچهر–حرمسراسوگلي                             

w W w . 9 8 i A . C o m  ٣٠

دستور خود  ريغ نيبعالوه من و شه. شود تنها گذاشت يرا هم نم نيشود برگرداند و نگ يماست كه شده و گذشته را ن يكار  -

 .ميده يانجام نم يكار نينگ

 :گفت طلعت

و حامله  ديگو يدروغ م نيزنم كه نگ يو داد م يروم حكومت يامروز م نياصالً هم. دختر خسته شدم نيبخدا من از دست ا  -

 بيبه خاطر پرشدن ج يحاضر. شناسم يمن تو را خوب م! است؟ خواهر  يچه حقه باز نيا .و سرحاكم كاله گذاشته است ستين

 .يخودت ، همه ما را به كشتن بده

 :كرد و گفت هيتواند طلعت را آرام كند ، شروع به گر يجور نم چيه ديكه د عشرت

باشد، فردا خواهد رفت و من هم  نجايا نيامشب شه. به خودت رحم كن يكن يحاال ساكت شو، اگر به ما رحم نم. خوب يليخ  -

 .به كار شما ندارم يكار گريد

 .با او نداشته باشند يدو شب نگه دارد، به شرط آنكه كار يكيرا  نيعشرت حاضر شد شه يها هيطلعت در مقابل گر باالخره

 يراه افتاد، ول يبه طرف حكومت. قطع شده بود باًيو رفت و آمدها تقر كيآمد، هوا تار رونيكه عشرت از خانه خواهرش ب يموقع

 يوانمود م يمرد بلند قد. كرد ياشتباه نم. به پشت سر خود كرد يبا عجله نگاه. كند يم بيدارد او را تعق ياحساس كرد مرد

 يآنكه منظور او را بفهمد سرعت گامها يعشرت برا. كرد يم بيدر واقع داشت او را تعق يرود ول يكرد كه دارد راه خودش را م

خود را مشغول  يو به بهانه ا ندياز خانه ها بنش يكي يسكو يگرفت رو ميتصم. خود را كم كرد و مرد هم از سرعت خود كاست

 .ستديكنارش با ايبرگردد و  ايكند تا آن مرد عبور كند 

 :داد و گفت يعشرت به خود جرات. ستاديكننده هم ا بيتعق. نشست و به بستن بند چاقچورش مشغول شد ييسكو يرو

گردم و عجله دارم  يبر م ضميهستم كه دارم از خانه دختر مر يفيضع رزنيمن پ. و بگو ايب يدار يعموجان اگر با من كار  -

 كنم هيته يو ببند را بزنند ، شام ريدروازه قرآن است برسم و قبل از آن كه طبل بگ كيزودتر به خانه ام كه نزد

 :داد و گفت يبه خود قوت قلب. لرزند يم شيعشرت احساس كرد زانوها. داد يو ابداً جواب نمداده بود  هيتك واريمرد به د آن

 .باعث ترس من نشو و به راه خودت برو هودهيب. يكن يدارم ، اشتباه م يا نهيو نقد يپول يكن ياگر فكر م ـ

دانست چگونه خود  يداشت و نم يبيعشرت حال عج. كرد بشيعشرت بلند شد و راه افتاد و مرد باز تعق. باز هم جواب نداد مرد
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 :با خود گفت. را از دست او خالص كند

 ». شود يكند، اگر هم نباشد معلوم م ياگر دزد باشد از دست فراشها فرار م. روم يبه طرف دارالحكومه م «

 يبه پشت سر م ينگاه يگاه. دانست چطور برود تا زودتر برسد يشناخت و م يرا م رازيش يتمام كوچه پس كوچه ها عشرت

حوصله ناله و داد و  يفكر كرد بهتر است به خانه طلعت برگردد ، ول. راهش را دور كرده بود هودهيب. از آن مرد نبود يكرد و خبر

 :او افزود و با خود گفت يبر سرعت قدمها. او را نداشت داديب

ترس . ندارم ، رفته است يپول و جواهر دهيكرده و بعد هم فهم بيبر ، مرا تع بيج ينفر گدا كياست؟  يبيچه ترس عج نيا« 

 »ست؟يمن از چ

سرش  يرا رو ياهيس يبلند كرد و جوال پشم نياو را از زم يافكار بود كه ناگهان چند دست قو نيحواسش متوجه ا ششدانگ

 :بغل زد و گفت رياز آنها عشرت را ز يكي. كردند  چيو گردنش را طناب پ دنديكش

 .خواست يسه نفر آدم نم ،ينقدريا رزنيپ! بابا  يا  ـ

 :آنهاست گفت سيكه معلوم بود رئ يگريد

 .است يحرامزاده ا رزنيچه پ يدان يتو نم! صدا يب ـ

آنها پس از عبور از . ناختشد و هرچقدر به مغز خود فشار آورد او را نش يداشت خفه م يصدا به نظر عشرت آشنا بود، ول نيا

جوال  يسوراخها يرطوبت از ال يبو. رفتند نيپائ يو خراب خانه ا يآجر يو از پله ها دنديرس يبه خرابه ا چيدر پ چيپ يكوچه ها

 . خورد يعشرت م ينيبه ب

 :در آورد و گفت بشياز ج يديآشنا بود ، كل شيكه صدا يكس همان

 .اورميكنم و ب هيته يخوراك يكم يكينزد نيو در را باز كن تا من بروم و از هم ريرا بگ ديكل ايب! دست ناصر بند است! غالم   -

 :با خود گفت عشرت

فكر كرده  دياند؟ شا دهيهمه آدم پولدار و دختر خوشگل ، مرا دزد نيا نيچرا ب نهايا يدروازه قرآن باشد، ول كينزد ديبا نجايا «

خواهند با زور از من  ياند و حاال م دهيشن نهايحرف زدم، ا ياز اشرف نير خانه طلعت با شهدم د يوقت ديشا. هستم ياند آدم پولدار

 ».را كجا گذاشته ام ميبپرسند كه پولها
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 يخورد و صدا نيرزميعشرت به كف سر ز يبدن استخوان. پرت كردند يرا به گوشه ا سهيشدند، ك نيزم ريوارد ز يوقت دزدان

 :از آنها گفت يكي. ناله اش بلند شد

 ؟يپرتش كرد يطور نيچرا ا. كه مرد چارهيب نيبابا ا ـ

 نيخدا كند هر شب از ا. دهد يكار به ما م نيا ياست كه ارباب برا يمهم دو اشرف. كند يمن فرق نم يمردن و ماندنش برا  -

 م؟يديآن دختر چقدر زحمت كش دنيدزد يبرا شيهست چند شب پ ادتي. ديايب شيكارها پ

 .رفت شام بخرد ي، وگرنه ارباب نم ميمهمان نجايگمانم امشب ا. هم دردسرش كمتر باشد يكي نيا ستيلوم نمع  -

 :موقع نفر سوم آمد و گفت نيا در

 يكي يكيموقع خواب هم . ديخانه را ندار نيمن نگفته ام ، اجازه خروج از ا يتا وقت. كباب كردنش با خودتان. دميگوشت خر  -

 نجايكه ا يهر روز يبرا.خودتان يوگرنه خونتان پا ديبخور بيدهد ، مبادا فر يرا درس م طانيش رزنيپ نيا. ديبده ينگهبان

 .همد يبه شما م ياشرف كي يكي د،يهست

 :او رفت ناصر به غالم گفت يوقت

 .كند يقدر بابتش خرج م نيكه ا ستيك رزنيپ نيخواهد بدانم ا يدلم م يليخ  -

 . ميآورده ا نجايداشته كه او را ا يالبد حكمت. بابا به من و تو چه يا -

 :و با التماس گفت ديموقع عشرت نال نيا در

 د؟يكرده ا چميطور جوال پ نيچرا ا. ديبه دادم برس. من كه قدرت فرار ندارم! رحمهايب  -

 :گفت غالم

 .رديبگذار آن قدر ناله كند تا بم  -

 م؟يرا باز كن شيگفت موقع غذا خوردن دستها يديند. خفه شود ميارباب نگفت بگذار يول -

 .ميكن يرا باز م شيو دستها ميدار يهر وقت موقع شام شد، جوال را بر م  -

 يم يعشرت داشت از گرسنگ. بعد جوال را از سر عشرت برداشتند و از او خواستند غذا بخورد. مشغول پختن كباب شد غالم

 :مرد، اما تظاهر كرد و گفت
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 .ديراحت نوش جان كن اليخوردم و شما هم با خ يگوشه م نيهم ديرا بده ميغذا. خواهم نماز بخوانم يم  -

و به جان  اوردنديسرانجام هم طاقت ن. كردند يشده بودند ، با هم بگو مگو م جيو ناصر كه در اثر خوردن كباب و شراب گ غالم

بسته خودش را به  ياز فرصت استفاده كرد و با دستها ديد نطوريعشرت كه وضع را ا. بلند شد نيزم ريهم افتادند و خاك كف ز

مشكل بزرگ عشرت باز . را روشن كرده بود اطيح ياندك ماه ، كم ييروشنا. و با تقلّا از پله ها باال رفت ديكش نيرزميطرف در ز

عشرت با حسرت به . دادند يزدند و فحش م يرا م گريكدينان غالم وناصر همچ. توانست يبسته نم يكردن در بود كه با دستها

 .توانست آن را باز كند يم مبچه ه كي يكرد كه حت يكرد كه در نگاه م يچفت زنگ زده در نگاه م

افتاده باشد از شوق  ييچشمش به آب خنك و گوارا ابانيكه وسط ب يبه اطراف انداخت و ناگهان مثل تشنه ا يبه دقت نگاه دوباره

ذغال ها گرفت و با  يرا رو شيكرد و دستها كيخودش را به آتش نزد. هنوز آتش كباب كامالً خاموش نشده بود. ديكش اديفر

و چفت در خانه را از پشت انداخت و با  ديبه طرف كوچه دو يسپس مثل مرغ سبكبال. زدتحمل سوزش منتظر ماند كه طناب بسو

 . كرد دنيسرعت شروع به دو

 .بود كترينزد شيبرا يگريد يحاج مصباح از هرجا خانه

بمحض باز شدن در عشرت با عجله خود را . زد و با اضطراب به طرف در رفت يدر، در رختخواب غلت يصدا دنيخانم با شن توران

 :انداخت و در مقابل سواالت مكرر توران خانم فقط گفت يداخل هشت

 .كنم يم فيتعر تانيرا برا ايبعداً قضا ميفعالً برو ـ

 

 3 فصل

 

برافروخته او  يجالل از رنگ و رو. كه جالل منتظرش نشسته است ديبه عمارت گلدسته رفت ، د كسري نياز نزد نگ رزايم منوچهر

 :تخت انداخت و گفت يخود را رو رزايمنوچهر م. جهت حرف بزند يب دياست و نبا يكه سخت عصبان ديفهم

 .ند بار تو را از مرگ نجات داده امنرفته كه تا به حال چ ادتيالبد   -

 .حضرت واال نبوده ام يوقت منكر مرحمت ها چيمن ه  -

 .يكن قهياز جان خودت مضا يحت ديو تو نبا ستين يرا به تو ارجاع دادم فقط مساله ارباب و نوكر ياگر كار ميخواستم بگو يم  - 
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 .افتاده بودم رينجات جان شما گ ينرود كه من برا ادتاني يول د،يفرمائ يحضرت واال درست م ـ

 جالد نجات دادم؟ غيت ريمن نبودم كه تو را از ز. يعجب نمك نشناس  -

 .بكنم ديچه با ديحاال بفرمائ. نكردم يبنده كه جسارت! قربان   -

من . يبكن ميراب يتوان يبه من بگو چه م. در انتظارم باشد يترسم عاقبت بد يم.نشسته است ييبار مرغ دلم بدجا نيا! جالل  -

 .به حالم كن  يزود فكر. شده ام  نيعاشق نگ

 .است كه بفهمم از كجا و چطور شروع كنم  دهيبدانم كار تا به كجا رس ديبا!  قربان

 :كرد و گفت  فيجالل تعر يرا برا نيمالقات آخرش با نگ يماجرا منوچهر

 .مثل گنجشك در چنگ ماست  ني، نگ مياگر او را از سر راه بردار. است  يناجنس طانيعشرت ش نيكنم ا يگمان م من

 ؟ ديكار را بكن نيا ديخواه يچطور م!  قربان

 .گورش را گم كند  دي، فقط او با ستين مهم

ا شما به ت ميكن يزندان ييو در جا ميبه نظر من بهتر است او را بدزد. شود  يسر و صدا بلند م ميكنم اگر او را بكش يفكر م من

 . ميكن يافتاد ، او را آزاد م ابيو بعد هم كه آب ها از آس ديمراد دل برس

 .بكن  يدان يكه صالح م يكار هر

 .خرج دارد  يكم يول! قربان چشم

 . ريبگ اي، ب يتو را ببرد كه هر وقت با تو حرف زدم از پول با من حرف زد يرو يشو مرده

 نيا يبرا يبعد ، جالل توانست غالم و ناصر را با دو اشرف يساعت. به طرف او انداخت كه جالل در هوا گرفت  ياشرف سهيك كي و

 يرا كه از حرمسرا خارج م يدادن شد تا همه كسان كيبعد هم بالفاصله به دارالحكومه برگشت و مشغول كش. كار استخدام كند 

او  بيحكومه به طرف خانه توران خانم راه افتاد و جالل از همان لحظه به تعقعشرت از دارال دبع يكم.  ردينظر بگ ريشدند ، ز

 .پرداخت 

تا آن روز سابقه نداشت كه .  ديجوش يو سركه م ريمثل س نيگذشت و عشرت هنوز برنگشته بود و دل نگ يساعت از شب م چهار

 .او الزم است  يخاله اش براكه چقدر وجود  ديفهم يم نيحاال نگ. از خانه بماند  رونيقدر ب نيعشرت ا
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از خواجه ها را دنبال  يكيحق نداشت بعد از غروب از عمارت دارالحكومه خارج شود ، وگرنه  يكس رزايدستور منوچهر م طبق

 :با خود گفت . فرستاد  يعشرت م

ر عشرت آن جا بود كه همراه اگ. از فراش ها را به منزل حاج مصباح بفرستد  يكيبدهم كه او  غاميپ رزاياست به منوچهر م بهتر

 .شوم ياز موضوع خبردار م يگردد و اگر نبود ، به شكل يفراش بر م

. با او كار دارد  گميب نيكه به او اطالع دادند خواجه نگ ديشياند يدر اتاق خود نشسته بود و به عاقبت كار خود م رزايم منوچهر

 :منوچهر با خود گفت 

ام نتوانسته ام  دهيكه او را د ياز لحظه ا. من شود  بينص بايدختر ز نيكرده است كه ا ايمه يسرنوشت باالخره اسباب و علل انگار

 .داده است  يغاميچه پ نميبب ديحاال هم با. فارغ شوم  الشياز خ

 : ديمنوچهر پرس. كرد  ميو گوژپشت وارد شد و تعظ ريپ خواجه

 ؟ يدار يغاميپخانم چه  نياز نگ نميبب بگو

رفته و برنگشته و خانم سخت مضطرب هستند و تقاضا دارند حضرت واال  رونيعشرت خانم از بعدازظهر تا به حال از خانه ب! قربان

 .بفرستند  شانيرا به منزل حاج مصباح ، پدر ا يكس

سپس . باشم  دهيبه كام دل رس برگردد كه من يبه خودش وعده داد كه كارها بر وفق مرادم است و عشرت وقت رزايم منوچهر

 :گفت 

  ديبفرمائ گميبه ب. او را نگه داشته اند  گميب نيپدر و مادر نگ "چطور شده كه برنگشته ؟ حتما!  عجب

 .دهم  ياطالع م شانيرا به ا جهيفرستم و نت يم يرا به منزل حاج ياالن كس نيمن هم. نباشند  مضطرب

 :به خود گفت  رزايرفت ، منوچهر م رونياز در كه ب خواجه

 .بفهمم جالل چه كرده است  ديبا يقبل از هر كار يوادارم ، ول ميرا به تسل نيآمده است كه بتوانم نگ شيپ تيموقع نيبهتر

 :بلند گفت  يو با صدا ديعجله داشت كه از جا پر يبقدر رزايمنوچهر م. افكار بود كه جالل اجازه ورود خواست  نيهم در

 ؟ يكرد چه

او . انداخته است  يبردم كه عرب ن يياو را به جا. شوم  يموفق م ديفرست يكه م يسر حضرت واال ، مرا دنبال هر كار يدولت از
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 .از آن وجود ندارد  ييافتاده كه امكان رها يدر دام. طرح كرده است  ينقشه را چه كس نيا دينفهم "اصال

 .خواهم كرد  يمطمئن باش كه تو را فراش باش! نيآفر

كه حسرت درآمد  نياز ا يداشت و جدا نهيريد نهيك يكه با فراش باش نيشناخت ، به خصوص ا يسر از پا نم ياز خوشحال جالل

 .زده بود ، فراموش نكرده بود  شيرا هم كه او به كف پا ييخورد ، هنوز چوب ها يرا م يفراش باش

آن ها  يبود و به حرف ها ستادهيبود پشت در ا رزايموقت منوچهر م شخدمتيكه پ يبرادرزاده فراش باش يموقع عل نيهم در

 :سپس گفت . كار را بدهد  نيا بيبه جالل وعده داد كه بمحض بازگشت حضرت واال از سفر ترت رزايمنوچهر م. داد  يگوش م

و  ميرا به منزل حاج مصباح بفرست يخواست كس يم. كرده و او سخت نگران است  ريرا فرستاده بود كه عشرت د يكس نينگ االن

 .ميرياز او خبر بگ

به شما  نينگ نانيتا اطم ديكن ياظهار دلسوز يليو خ ديكه شما نگران هست ديسفارش كن "و مخصوصا ديكار را بكن نيهم "حتما

 .جلب شود 

 .زودتر به منزل حاج مصباح برو و از حال عشرت بپرس . كردم  يفكر را م نيمن هم هم خود

 . ديعشرت چقدر نگران شده ا يتا همه بدانند كه شما برا دياز فراش ها را بفرست يكي.  ستيكار صالح ن نيا! انقرب

 . دياياز فراش ها ب يكيبرو بگو  پس

سراغش رفت  يجالل با قلدر. و خود را به خواب زد  ديدراز كش مكتين يزود به آبدارخانه رفت و رو يبرادرزاده فراش باش يعل

 :زد و گفت  اديو سرش فر

خانم  نينگ گميبه خانه حاج مصباح پدر ب "از فراش ها فورا يكيبگو حضرت واال دستور داده اند  يبلند شو برو به فراش باش زود

 .بگو حضرت واال سخت نگران هستند . برود و از حال عشرت خانم بپرسد ، كه چرا شب به خانه برنگشته است 

به او گفتند كه  يرا گرفت ، ول يقرار داشت رساند و سراغ فراش باش يدروازه حكومت يه خود را به فراش خانه كه جلوبا عجل يعل

 ازيتا پ ريو موضوع را از س ديدو شيبه طرف خانه عمو يمعطل يب يعل. خوردن شام به خانه اش رفته است  يبرا يفراش باش

 .امشب موفق نشود ، شغلش را به جالل خواهند داد  تيدر مامورر بجنبد و يكرد و گفت اگر او د فيتعر شيبرا

كاسه است و  مين ريز يو خروج آن روز عشرت از حرمسرا و مراقبت جالل از او ، متوجه شد كاسه ا يعل ياز حرف ها يباش فراش
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 ميتصم نيهم يرد گم كند ، براكارها  نيخواهد با ا يحرمسرا آورده و حاال م يبر سر خاله سوگل ييبال رزايمنوچهر م "احتماال

 نينزند و در ع يحرف يبا كس "سفارش كرد كه ابدا يو به عل اورديسر در ب هيو از قض برودبه منزل حاج مصباح  "گرفت شخصا

 .زنند ، باشد يبه هم م رزايكه جالل و منوچهر م ييحال مراقب حرف ها

 يزيچ ييرايوقت از پذ چيضمن آن كه ه يبه منزل حاج مصباح رفته بود و حاج يدو بار يكيدر زمان حكومت سابق  يباش فراش

تواند  يم ييسابقه آشنا نيبه خود گفت كه با ا يفراش باش. فرستاد  يم شيرا هم برا يفراش باش يديع شهيكم نگذاشته بود ، هم

 . اورديبدهد و از موضوع سر در ب رجبه خ ياريهوش يوارد خانه شود و كم

باز كردند  شيرا گرفتند و چون او را شناختند با احترام راه را برا يفراش باش يدو بار شبگردها و پاسبان ها جلو يكيراه  طول در

 :در آمد و عشرت هراسان گفت  يعشرت و توران خانم تازه وارد اتاق شده بودند كه صدا. 

 . ستيجا ن نيكه ا ديدنبال من آمده باشد بگوئ يكس اگر

 :بود گفت  دهيخانم به شوهرش كه با وحشت از خواب پر توران

 . ستيجا ن نيا ديعشرت را خواست بگوئ يو اگر كس ديخود شما برو! آقا حاج

برد و به  اديموضوع را كه پدر زن حاكم است از  نيزنش و ا هيتوص يافتاد ، بكل يكه چشمش به فراش باش نيمصباح بمحض ا حاج

 :كرد و گفت  ييبلند باال ميتعظ يعادت گذشته در مقابل فراش باش

 .است  ري؟ انشاءاهللا كه خ ديما كرد اديعجب  چه

 .داشتم  يغاميپ رزاياز طرف شاهزاده منوچهر م. است  ريخ "حتما

 :او را به داخل خانه دعوت كرد و گفت  يحاج

 .وقت شب شما را زحمت داده اند  نياست كه ا يمحرمانه ا غاميپ "حتما

 . اورنديب وهيدستور داد م يشدند و حاج ييرايوارد اتاق پذ سپس

 :گفت  يباش فراش

داده اند خدمت  تيبه من مامور شانيا.الحكومه هستند بينا رزايحضرت واال،شاهزاده منوچهر م ابيكه در غ دياطالع دار حتما

خانم فوق  نينگ گميب رم،چونيآمده و و شب را مراجعت نكرده اند خبر بگ نجايا به هيشما برسم و از حال عشرت خانم كه گو
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 .العاده مضطرب شده اند

 :و گفت ديكش ياز سر آسودگ يكرد و سخت به وحشت افتاده بود،نفس يمصباح كه در تمام مدت احساس خطر م حاج

 .جا هستند نيو سالم هم حيصح شانيا.دينگران نباش اصال

داد و صد افسوس خورد كه  يم يچون عل يافسار عقلش را به دست جوانك ديكرد و به خود گفت كه نبا رتيحسخت  يباش فراش

 :ديپرس.راه افتاده است ،خودشيريحق نيبه ا يكار يرا رها كرده و آن وقت شب برا شيچرا خواب و اسا

 كه عشرت خانم در منزل هستند؟ ديواقعا مطمئن هست شما

 ...يشما به خانه برگشت و سفارش هم كرد كه اگر كس يپا شيپ نيالبته،هم

 :ديپرس يفراش باش.حرفش را خورد هيبعد ناگهان بق و

 يوقت شب در كوچه ها پرسه م نيحرمسرا تا ا ياز زنها يكياگر حضرت واال بفهمند  ديدان يوقت شب كجا بوده؟م نيتا ا يهني

 زند چه خواهند كرد؟

 يكه از حاج ديفهم يفراش باش.كند هيسر و ته موضوع را توج يب يكرد با حرفها ياست و سعزده  يكه حرف اشتباه ديفهم يحاج

 :كرد و گفت ميلحنش را مال ركانهيد،زيحرف حساب نخواهد شن

به عشرت .است دهيخانم تا به حال نخواب نيحتما نگ م،چونيتا زودتر به دارالحكومه برو نديايعشرت خانم ب ديياست بفرما بهتر

 .خاطر جمع باشند شانيكه من از دوستان هستم و مخصوصا امده ام تا ا دييخانم بگو

 :با اضطراب و عجله گفت يحاج

 .زنم يروم و عشرت خانم را صدا م يالساعه م نيهم!چشم

 .گوش كردند يحاج يخانم و عشرت با اضطراب به حرفها توران

 :گفت عشرت

 هستم؟ نجايمن ا ديگفت چرا

 .دلواپس هستند يليخانم خ نينگ ديگو يم.دانست يخودش م.نگفتم من

 :خانم گفت توران
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 .نكرده است ريهم كه گ يناامن يشود و جا يشب كه هزار شب نم كي.ديا يفردا صبح خودش م بگو

 :گفت يحاج

 .خودم را گرفتار فراشها بكنم يتوانم آخر عمر يجراتها ندارم و نم نياز ا ر،منيخ

 :ست،گفتيساخته ن يترسو هم كار يبرد و از حاج ينم ييراه به جا ديد يوقت عشرت

 .كنم يصحبت م يو با فراش باش ميا يخودم م د،منييبفرما شما

نگذارد و  رونيوجه پا از ان خانه ب چيداشت آن شب به ه ميعشرت تصم.ديا يم گميامد و گفت االن خود ب ينزد فراش باش يحاج

پاسخش را داد  يشد و سالم كرد فراش باش ييرايوارد اتاق پذ يوقت.حاج مصباح به دارالحكومه برگردد يفردا صبح همراه نوكرها

 :و گفت

من  نيهم يرا دنبال شما بفرستند و برا يداده اند كه كس غاميپ رزاينگران شما هستند و به شاهزاده منوچهر م اريخانم بس نينگ

 .دميشخصا خدمت رس

 :گفت عشرت

 .مياياگر زحمت نباشد فردا ب.خسته هستم يليمن خ يممنونم،ول

 .خانم،گفته اند كه حتما شما را برگردانم ريخ

 .ميايب يتوانم تا حكومت يامشب ناراحتم و نم من

 درست بوده باشد،عشرت از  يعل يبا خود گفت كه اگر حرفها.حس كرد عشرت نگران است يباش فراش

ناراحت شده بود،بلند شد و  وهياوردن م ريحاج مصباح كه از د.رسد دوباره گرفتار شودت يجالل فرار كرده است و حاال هم م چنگ

 :و با عجله گفت ديموقع را مناسب د يفراش باش.رفت رونيب تيبا عصبان

 دييحاال به من بگو.ستمين رزايراحت باشد كه من مامور منوچهر م التانيخ.ناراحتم يليدانم و خ يم ييزهايچ كيخانم من  عشرت

 د؟يبوده ا رونيوقت شب ب نيراست است كه تا ا

 :ديسوار كرده است و پرس يدوباره كلك رزاياحساس كرد منوچهر م عشرت

 بوده ام؟ رونيبه شما گفت كه من تا به حال ب يكس چه
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 :گفت يارام يبا صدا يباش فراش

 حبس كرده بودند؟ نيرزميز كيو در  دهيراست است كه شما را دزد دييبگو.نميبب نجايانتظار نداشتم شما را ا چيچرا ه دروغ

صراحت  نيحرفها را با ا نيو گرنه ا ستين رزايحال مامور منوچهر م نيداندو در ع يرا م زيهمه چ يكه فراش باش ديفهم عشرت

 :ادامه داد يفراش باش.گفت ينم

خانم وانمود كنند  نيشما بفرستند و به نگ يرا به جستجو يد كسقصد داشته ان يظاهر ساز يدانم كه شما را حبس كرده و برا يم

 د؟يدان يالبته علت را شما بهتر م.ديكه شما گم شده ا

 د؟يو شخصا آمد ديموضوع عالقمند شد نيشما به ا چطور

متوجه منافع خودم هم  ديبا ايثان.هستند مراقبت كنم شانيكه مورد توجه ا ياز كسان ديمن خادم حضرت واال هستم و با اوال

 .با من است ريتصور خواهند كرد تقص د،همهيايسرتان ب ييو بال ديياياگر شما با من ن.باشم

اول .به لطف خدا فرار كردم يبله مرا گرفتند و حبس كردند،ول.نكردم يدرست يكه در مورد شما فكرها دي،ببخشيفراش باش جناب

 .كنم يهمان كار را م دين هر طور صالح بداناال.ديهم گمان كردم شما از طرف انها امده ا

 .بهتر است دينظرمن امشب بگرد به

 .خرد شده ميتاول زده،استخوانها ميسوخته،پاها مي،دستهايفراش باش جناب

 خانم خطرناك باشد؟ نيتنها ماندن نگ ديكن يوضع فكر نم نيكردند؟با ا تتانياذ نقدريپس ا!عجب

 .كند يم تمياذ يليخ يگران ننيچرا،ا

  يانها وقت.ميرو يكنند و همراه با دو نوكر فانوس به دست م يحاج يشما را سوار االغ بندر ميگو يم االن

 .ميگذار يحضرت واال برگردند حقشان را كف دستشان م يانشاهللا وقت.كنند يحساب كار خودشان را م ننديوضع را بب نيا

 

*** 

 :خود گسترد و با خود فكر كرد  يرا برا يرگسايبساط م رزايكه جالل رفت،منوچهر م يهنگام

هم كه  يكه بتواند در مقابل من مقاومت كند؟موقع ستيك يدختر بازار كي.به حال هزاران دختر و زن را به زانو دراورده ام تا
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 .شده و با هم فرار كرده اند يجوانك الت كيعاشق  نينگ ميگو يشاهزاده برگردد م

پشت در  شهيكه هم نيكه در زد،خواجه الغر اندام مخصوص نگ يهنگام.رفت نياز جا بلند شد و به طرف عمارت نگ االتيخ نيا با

بلند  يميرا شناخت با عجله در را باز كرد و با تعظ رزايمنوچهر م نكهيو بمحض ا ديدر سرك كش يكوچك باال چهيدر د،ازيخواب يم

 :داد  وردست رزايمنوچهر م.ستاديكنار ا

 .گذارم يرا كف دستت م تيگوشها ياوريكنار در بزرگ دارالحكومه وهمراه عشرت بگرگرد و بدان اگر او را ن برو

تا عشرت را  ديكرد و با سرعت به طرف در بزرگ دارالحكومه دو ميبا عجله تعظ.كرد ياز ترس قالب ته چارهيب خواجه

 يبه او تعلق داشت و برا نجايوارد حرمسرا شود،ا نيانكه نگ قبل از رايشناخت ز يعمارت را خوب م نيا رزايمنوچهر م.اورديب

به دست اورده است و وادر  يخوب اريبس تيبه خود گفت كه موقع رزايمنوچهر م.شناخت يتمام گوشه و كنار آن را خوب م نيهم

تخت بود برداشت و به خود  يرا كه رو يد،چادرياز جا پر ديد يخود را در معرض خطر م شهيكه هم نينگ.شد نيخوابگاه نگ

 :گفت يميرا آرام نگه دارد با لحن مال رزايانكه منوچهر م يو برا ديچيپ

مالقات مفتخر  نيدانستم به ا يالبته م.من افتاده اند اديموقع شب  نيكرده اند كه ا دايپ يمناسب تيحضرت واال موقع نكهيا مثل

 .يزود نينه به ا يخواهم شد،ول

 

خواست به هر عنوان كه  يداد با مقاوت و سر و صدا مواجه شود و م يرا داشت و احتمال م يهمه نوع برخورد توقع رزايم منوچهر

 چيبود كه اجازه ه يچهره طور نيا. نديخود بب يرو يارام و متبسم را جلو يكرد چهره ا يشده به مقصود برسد و ابدا تصور نم

خاتمه  رزايمنوچهر م يفيبه بالتكل نكهيا يگرفته است و برا ريمتوجه شد كه او را تحت تاث نينگ. داد يرا به او نم يجسارت ينوع

 :بدهد گفت 

 .به شماست دميكردن او همه ام دايپ ياز خاله ام عشرت چه خبر؟ من برا - 

او باز كرده است ، از  يجلو را يراه نيكه نگ نيرا كه با خود گذاشته بود ، فراموش كرده بود از ا ييكه همه قرارها رزايم منوچهر

 :ته دلش خوشحال شد و گفت 

حسن ظن  نيا. ديدار ديدر كارها به من ام ديخوشحالم كه گفت يليخ. رسند  يرا عقب عشرت خانم فرستاده ام و حتما م يكس  -
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 .تشكر است نيمن بهتر يشما برا

ناگهان متوجه شد . آمده است نيبه سرغ نگ يچه منظور يبرده كه برا اديبود كه چطور زبانش باز شده و از  ريمتح رزايم منوچهر

 رزايمنوچهر م. ، حداقل مجازاتش مرگ خواهد بود نديبب شيدائ ياو را آن وقت شب در خوابگاه زن جوان و سوگل يكه اگر كس

تر گفت  يميترل كند و با لحن صمكرد وضع را به همان شكل اداره و كن يسع نيكرد ، اما نگ ينكات نم نيبه ا يمست بود و توجه

: 

كه سخت  نميب يچون م ستميبه زحمت شما ن يراض نياز ا شيب گريحاال هم د. بتوانم جبران زحمات شما را بكنم يروز دوارميام ـ

 .نمينش ي، من خودم تا هر وقت الزم باشد منتظر خاله ام م ديشما بفرمائ. ديبه استراحت دار ازين

 يعالقه و توجه م ياو بو يداد كه از حرفها يبه خود دلخوش يكند ، ول يم رونشيدارد مودبانه ب نيد كه نگمتوجه ش رزايم منوچهر

كه از در خوابگاه  يدر حال نينگ ديتهد يخود برا اليو به خ يمحكم كار يكشد ، سپس برا يترسد و خجالت م ي، فقط م ديآ

 :رفت ، گقت  يم رونيب

 شما هستم اديو همه جا به  شهيكه هم ديو بدان ديبه دل راه نده يشما ترس ياست ول ميمن مطمئن هستم كه شاهزاده عق  -

به او تذكر داد كه صبح شده است و او  دهيعاشق هجران كش كيبا نگاه  نينگ. داد يشدن صبح را نشان م كيخروس نزد بانگ

 ياز گلدان ها يكيبه  شيپا كمرتبهيرفت كه  يم نيياز عمارت خارج شد و از پله ها پا با عجله رزايمنوچهر م. زودتر برگردد ديبا

 .رفتن ، چند گلدان را هم با خود برد نييپا نيكرد و با سر به وسط سالن و ح ريگ دكه كنار پله ها بو يمركبات بزرگ

 

بلند شدن  يشده و برا داريموذن ب يبودند و تازه به صدا دهيعمارت خواب يها و خدمتكاران و دو نفر خواجه كه در آن سو كلفت

چشم به هم زدن ، هفت  كيجستند و در  رونيشدند و از رختخواب ها ب مهي، سراس كردندياز رختخواب و وضو گرفتن دل دل م

 شير كلك پمحترم ان شب با هزا. خدمتكارها ، محترم را شناخت شيشاپيپ رزايمنوچهر م. ختنديهشت زن و خواجه انجا ر

 يكه حت يبدون توجه به خاك رزايمنوچهر م. اورديدر ب نيگم شدن عشرت و تنها ماندن نگ يخدمتكارها مانده بود تا سر از ماجرا

رفت ف  يافتاده است ، چون اگر جلو م هبه مخمص يمحترم متوجه شد كه حساب دنيداخل گوش و چشم او هم شده بود ، با د

هم با  نينگ. شود نيكه برگردد و وارد عمارت نگ نينداشت جز ا يچاره ا چيه. ماند  ينم شيرو براشناخت و اب يمحترم او را م
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 كيآمد كه با او تصادف كرد و با  يم رونيشد و داشت از عمارت ب مهيو افتادن گلدانها سراس رزايسقوط منوچهر م يصدا دنيشن

 .نگاه كل ماجرا را حدس زد

محترم به . ديرس يجمع شده و منتظر آوردن چراغ و فانوس بودند به گوش م اطيجار و جنجال خدمه و كلفت ها كه داخل ح يصدا

ناگهان فكر . نداشت يكس جواب چيچه خبر شده است و ه دنديپرس يهمه م. و رو كرد  ريشكسته را ز يآمد و سفالها اطيوسط ح

كلمه دزد دهان به دهان گشت و . دزد آمده باشد ديبود گفت شا ستادهيرش اكه كنا يو به كس ديبه ذهن محترم رس يبيعج

آن كه منتظر پاسخ شود شروع به  يزد حتما گوهرآغا را كشته اند چون در عمارت بسته است و ب اديفر يكي. به راه افتاد يغوغائ

 :گفت  يزد و با خود م يكه به راه انداخته بود لبخند م يمحترم از بساط. ضجه زدن كرد

 .رابطه دارد  نيحتما با نگ. مياو ندار يبه بلند قد يما در دارالحكومه مرد. بود رزايكه از پله ها باال رفت منوچهر م يمطمئنم كس «

 ».اندازد يرا به گردن من م هايشلوغ باز نيتمام ا تيشناسد و مسئول يشوم ، چون مرا م نيتوانم داخل خوابگاه نگ يكه نم افسوس

 تهيبس يافتاد خم شد و آن را برداشت و متوجه شد بر سر آن مهر بزرگ يافكار بود كه چشمش به تكه تخ زرتاب براق نيهم در

 .شده است

كه كنارش  يزيكند به كن نيآن كه همه را متوجه اتاق نگ يبرا. بود كه از پله ها باال رفته بود يصاحب آن مهر همان كس حتما

 :بود گفت  ستادهيا

 .مو از سر او كم شود ، حضرت واال همه را شقه خواهد كرد  كياگر . ستيفكر خانم ن كس به چيه -

 :زد  اديفر ديرا شن نيكه ا زكيكن

 

 .سر خانم آمده است ييچه بال مينيبب ميبرو. گوهر اغا به جهنم  -

را مغتنم شمرد و از عمارت  تيمحترم هم موقع. رفتند نيمرتبه جارو جنجال خاموش شد و همه با هم به طرف خوابگاه نگ كي

 .خارج شد و رفت

نبود كه خدمتكارها دنبال  ييجا يخواهد رفت ول شيمتوجه شد كه اگر فورا دست به كار نشود آبرو رزايمنوچهر م دنيبا د نينگ

 .دزد نگردند
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 .ارد آن شود و در ان را بستگفت كه بالفاصله و رزايبه منچهرم. نبرده بودند رونيمانده بود كه هنوز آن را از تاالر ب مستأصل

 :دخمه گفت  دنيبا د نينگ

 د؟يقدر شلوغ كرده ا نيچرا ا ست؟يموضوع چ  -

 :با هم گفتند  همه

 .خانم جان دزد آمده است   -

 :گفت  نينگ

 .شود يهمه فراش و قراول ، دزد كجا وارد حرمسرا م نيمگر عقلتان كم شده؟ با ا  -

 :گفت  زهاياز كن يكي

 .ستيهم ن يدر عمارت هم باز است و گوهرآغا قاپوچ. كرده  ريبه گلدانها گ شيخواسته فرار كند پا يم يكه  يموقع  ـ

 .مياتاقها را خوب بگرد دياوريپس چراغ ب! عجب -

آنها را مرخص كرد و به سراغ  نيكردند و همه جا را با دقت گشتند و بع هم نگ دايجرأت پ نيحرف نگ نيها و كلفت ها با ا خواجه

 اورد و خود به خوابگاهش رفت رونيرا از آن ب رزايجعبه رفت و منوچهر م

قالب  رتيو داشت از ح ديعشرت را شن يو متعاقب آن صدا يفراش باش يهنوز از عمارت خارج نشده بود كه صدا رزايم منوچهر

 .كرد  يم يته

 :زد  يم اديكه فر ديهرآغا را هم شنگو يبود كه صدا االتيخ نيدر ا رزايمنوچهرم

خواهم خدمت حضرت واال بروم و  يمن هم م. اوردند فيكه عشرت خانم تشر ديزود به خام مژده بده. دياوريچراغ ب كيبابا  -

 كنم افتيدر يمژدگان

 ناچار شد دوباره به عمارت رزايو منوچهرم ختندير رونيخدمتكارها ب گريگوهرآغا ، بار د اديفر يصدا اي

 

 .متوصل شود نيبرگردد و به نگ 

 .داد و به استقبال عشرت شتافت يبا هم او را در جعبه جا نينگ
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به او  يبا اشاره ا نينگ. كجا بوده است ديخواستند بگو يگفتند و از عشرت م يم كيتبر نيدور آنها را گرفته بودند و به نگ همه

 .اقا را ساز كند ين قصه ماندن خانه حاجو هما دينگو چيفهماند كه ه

 :گفت  نينگ. در كار است يدانست كه حتما حكمت يم يدانست ، ول يكار را نم نيعلت ا عشرت

هم داخل  ييسر و صدا كي. توانستم بخوابم ياما نم ديداشتم منزل پدرم هست نيقيكه  نيمن تما شب را منتظر شما بودم و با ا  -

 .از همه ما را ناراحت كرد ترشيعمارت بلند شد كه ب

 چه بود؟ يسر و صدا برا -

 .ميزن يو فردا حرف م ميكن ياستراحت م يچند ساعت. ساعت به طلوع افتاب مانده كيو كمتر از  ميحاال هر دو خسته هست  -

 .داد و خوابش برد هيهمان جا به مخده تك ياز شدت خستگ يول ديباز هم منظور او را نفهم عشرت

كه  ياست از جا بلند شد آهسته در تاالر را باز كرد و آرام به طرف جعبه ا دهيكه مطئن شد عشرت خواب يموقع نينگ

او خفه شده باشد  نكهيناگهان از تصور ا. نكرد دهيكنار جعبه هر چه او را صدا زد فا. در آن حبس بود رفت رزايمنوچهرم

عشرت . كرد فيخاله اش تعر يكه هول كرده بود ماجرا را برا يدر حالو  تو با عجله نزد عشرت برگش ديچهارستون بدنش لرز

 :گفت 

 و جواب نداد؟ يزد شيتو خودت صدا  ـ

 .زدم شيبله مخصوصا چند بار صدا ـ

 :و گفت ديند يزيچ يجعبه سرش را داخل آن كرد، ول يو از باال ديمعطل نشد و با عجله به طرف تاالر دو عشرت

 .و خودت هم نگاه كن اورياز آن الله ها را بردار و ب يكي ند،يب يم يچشم من عوض ديشا. نميب ينم يزيمن كه چ ـ

از منوچهر  يكردند، ول يآن گاه همه جا را با دقت وارس دند،يند يزيجز پوشال چ يبا دقت داخل جعبه را نگاه كردند، ول آنها

 :و گفت ديكش ينفس يبا خوشحال نينگ. نبود رزايم

 

 .گذشت ريخدا را شكر به خ ـ

 :گفت عشرت
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 .ميششدانگ حواسمان را جمع كن ديبه بعد با نياز ا. تازه اول كار است ـ

 

 4 فصل

كه او را در آن حال  نيو از تصور ا ستيآمد ك ادشيو تازه  ديكامالً از سرش پر يبار دوم وارد جعبه شد، مست يبرا رزايم منوچهر

محكم  يحقه باز را نخورد با قدمها نيهرگز گول ا  گريآورد و با خود عهد كرد كه د يجوش م كنند مغزش دايپ نيو در منزل نگ

 يكه داشت و دست و صورت خود را م ديلب حوض گوهر آغا را د. آمد نييگذشت و از پله ها پا وانيو استوار و با دقّت از ا

 .انداخت و در باغ به قدم زدن پرداخت رونيب نيخم شد و از پشت شمشادها گذشت و خود را از عمارت نگ. شست

به عمارت خود  ،يپس از باغبان باش. در باغ كرده است دنيهوس چرخ  يبودند كه چطور شاهزاده صبح به آن زود ريمتح باغها

 قيدقا يهايگرفتار ادي كمرتبهياو  دنيبا د. كرد يم ييبلند باال ميدر آستانه در عمارت چشمش به جالل خورد كه به او تعل. رفت

شاهزاد جلو  يشده بود، با صدا داريتمام شب را در آبداخانه گذرانده و تازه ب يعل. ديايب خدمتكارهااز  يكيزد  اديقبلش افتاد و فر

 :گفت رزايمنوچهر م. كرد ميو تعظ ديدو

 .و چوب و فلك را هم حاضر كنند نديايبگو با چند نفر  فراش ب يبه تاخت برو و به فراش باش ـ

با دلهره جلو . دانست يخودش را نم ريست، اما تقص ايمه يصبحانه درست و حساب كيكه  دياز نگاه غضبناك شاهزاده فهم جالل

 :كرد و گفت ميآمد و تعظ

 د؟يآ ياز دستم بر م يجان نثار چه خدمت ديامر بفرمائ. نكرده اوقات مباركتان تلخ است يخدا! حضرت واال ـ

 :زد اديفر رزايم منوچهر

 .عرضه يخفه شو مردكه ب ـ

را داخل طناب كلفت فلك كردند و آن قدر چوب زدند كه  شيبعد شش فراش آمدند و جالل را خواباندند و پاها قهيدق چند

 فراشخانه بردند و  نيزم ريرا به ز هوشيكنده شد و از هوش رفت و بعد جالل ب شيناخنها

 .ديراحت شده باشد، به خوابگاهش رفت و خواب يكردن جالل انگار كم يو زندان هيپس از تنب رزايمنوچهر م. كردند يزندان

وضو گرفت و مشغول نماز خواندن . استفاده كرد و خود را به عمارت شمس آفاق رساند يكيو تار نيعمارت نگ ياز شلوغ محترم
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شد، محترم را  ياز خواب بلند معادت داشت صبح كه  شهيهم. هنوز از سر جا نماز بلند شده بود ه شمس آفاق او را صدا زد. شد

. دسته گل را خوب بلد بود كيگرفت و دعا خواندن با  يدر دست م يحيتسب. بلد بود بمحترم هم نقش خودش را خو. صدا بزند

كه محترم وارد  نيبمحض ا. رفت يشاخه سبز به اتاق شمس آفاق م ايدسته گل  كيگرفت و دعا خواندن با  يدر دست م يحيتسب

 :شد، شمس آفاق گفت

 ؟يكجا رفته بود. ينبود شبيد ـ

 ست؟يمال ك دينيو ب ديحاال هم مهر را نگاه كن. هر جا بروم له خاطر شمت ست ديمطوئن باش. خانم جان ـ

 :ره آن كرد و گفت يآفاق مهر را گرفت و نگاه شمس

 .باشد رزايگمانم مهر منوچهر م ـ

تكه كاغذ زد، بالفاصله با عجله از رختخواب  كي يرا برداشت و مهر را آغشته به مركب كرد و روسرش  يقلمدان باال سپس

 :زد اديناگهان فر. آورد و با دقت مشغول نگاه كردن شد رونيكاغذ ب كي يآمد و به صندوقخانه اتاق رفت و از جعبه كوچك رونيب

كه شاهزاده از . قباله زده است نيا نييهم مهر خود اوست كه پا نيا. زاده شاهزادع است رهيهمش رزايمهر منوچهر م نيا ـ

 ؟يكرد دايمهر او را از كجا پ نميزود بگو بب. و به من داد ديمنوچهر خر

 .است رزايكه مهر متعلق به منوچهر م ديواقعاً مطمئن هست ديحاال شما به من بگوئ. داستانش مفصل است ـ

 .آورم يمن از كار تو سر در نم يولبله مطوئن باش كه مهر خود اوست،  ـ

كرد  دايپ نيقي رزاست،يمطمئن شد كه مهر متعلق به منوچهر م يمحترم وقت.ديفهم ديآخرش خواه ديبه منمهلت بده يشما كم ـ

 :با خود گفت. جز او نبوده است دهيد نيعمارت نگ يپله ها يرا كه رو يكس

شهزاده از سفر برگشت،  يوقت ديبا. دارد يسر و سر رزايخت كرده با منوچهر مب اهيشاهزاده و خانم مرا س يدختر كه سوگل نيا «

 ».برسم ييبه خانمم كرده باشم و هم خودم به نوا يموضوع را به بفهمانم تا هم خدمت يبطرز ماهرانه ا

با آدم . نكرد دايپ يباج حهيرا بهتر از مل يبگردد و كس دهيآدم دلسوز و فهم كيافكار باعث شد كه در ذهن خود دنبال  نيهم

داشت  اليخ لهيم. با عجله چادر چاقچور كرد و به منزل او رفت. نكرد دايپ  يباج حهيرا بهتر از مل يبگردد و كس دهيدلسوز و فهم

و او را با وعده و  ستيوارد شد و پس از رد وبدل كردن تعارف مفصل به او گفت كه موضوع چ رمبرود كه محت رونياز منزل ب
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 .كرد عيتطم ديوع

همان روز قرار گذاشتند كه . كرد انيخود ب يياز هنر نما يمتعدد يبه عمارت شمس آفاق رفت و داستان ها حهيآن روز مل عصر

گذاشت تا رفت و  نيعمارت نگ يو چند نفر جاسوس برا دياو هم به همه جا سرك كش. هر چه زودتر دست به كار شود حهيمل

كرد كه  يرا نقل م ييماجرا شيگذراند و برا يشتر شبها را در عمارت شمس آفاق ميو خودش هم بآمدها را كامالً كنترل كنند 

 ات،يو هم عالوه بر حدس ديكش يزحمت م اديدر واقع هم ز. از او گرفت يشتريپول ب بيترت نيشد و به ا ياو م يدواريموجب ام

 .گفت يبه شمس آفاق نم يزيچدانست و  يهمه آنها را صالح نم يافشا يكرده، ول دايهم پ ياطالعات با ارزش

 يگدار به آب نم يب گريمحتاط تر شده بود و د رزايپس از آن شب منوچهر م. ننشسته بودند كاريو عشرت ب نيآن طرف هم نگ از

گذراند،  يرا م يآرام يدگبه خارج عمارت زن يعشرت پنهان يگذراند، ول يرا ك يآرام يهم ظاهراً در عمارتش زندگ نينگ. زند

شده  يكه جالل كه  زندان ديكرد، از جمله همان روز اول فهم يكسب م  ياطالعات. رفت   ينگبه خارج عمارت فر يعشرت پنهان يول

 يفكر انداخت كه از جالل استفاده كند، چون او تنها كس نيخوشحالش كرد، او را به ا اريحال مه بس نيموضوع در ع نيا. است

 .كامالً اطالع داشت رزايبودكه از همه امور منوچهر م

جالل سه چهار روز بود كه جز آب و نان . جالل فرستاد يكرد و برا هيته يگرم يكمك خواست و غذا ياز فراش باش عشرت

حالش  به رزايدل منوچهر م ديابتدا فكر كرد شا. گرم مات و مبهوت شد يغذا دنيازد  نيهم يبرا.نخورده بود يزيخشك چ

دستور  رزايغذا را فرستاده، وگرنه منوچهر م نيناشناس ا يآورد و گفت  كه دوست راشتباه د نيزندانبان او را از ا يسوخته است؛ ول

 .نشود  يدر مورد او خوددار يزجر و شكنجه ا چيداده از ه

باشد اما ناچهان غذا و  دواريام يگريبه كسان د ديبود تازه متوجه شد كه با رزايبه منوچهرم دشيكه تا آن زمان همه ام جالل

كه زندانبان دوباره كوزه آب و نان خشك راجلو او گذاشت  يهنگام.افتاد يقطع شد و جالل به حال زار دياو رس يكه برا يتوتون

 تيبود فوراً رضا يصحبت نيچن دنيزندانبان انگار آماده شن.تا با او صحبت كند رديبگ يوقت يباشاز فراش  شيالتماس كرد كه برا

 .خود را اعالم كرد

 يفشار زندان و گرسنگ يحاضر نشود ول يمقابل فراش باش ليشكل و شما نيو با ا رنديقبل جالل حاضر بود جانش را بگ چندروز

 يتارحال كه از گرف نيدر ع يفراش باش.كرد همانجا از حال برود ميقرار گرفت تعظ يجلو فراش باش يباعث شده بود كه وقت
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را از دست و پا و گردن او باز كنند و به او فذا و  رهايدستور داد قل وزنج.سوخت يجالل خوشحال بود دلش هم ببه حال او م

كس  چيجر خودش به فكر ه رزايكه منوچهرم ديكه رد و بدل شد جالل فهم ياديز يضمن صحبتها.ديايشربت بدهند تا حالش جا ب

آمد چطور او را به چوب و فلك بسته  يم ادشيهم  يموقع.به شاهزاده ندارند  ياست كه ربط يمحبتها از جانب كسان نيو ا ستين

 .شد يصد برابرم رزايو به پاداش آن همه خدمت چوبش زده اند نفرتش از منوچهرم

 يكوتاه دياز دستش برا يساخت كه هر كار دواريجالل كرد و او را ام يشروع به دلدار يجوانمرد نهيريبه عادت د يباش فراش

 يهر روز عصر به او سر م يفراش باش ياو نبود و حت يقبل رو يان فشارها گريد يجالل را به زندان برگرداندند ول.نخواهد كرد

 .تحال و روزش چگونه اس نديزد تا بب

عمر او پر بود  همه. كرده باشد يكه به او محبت و توجه خاص افتي يرا نم يكرد كس يم يگذشته خودر ابررس يهر چه زندگ جالل

 ينداشت كه كس يليدل نيانجام داده بود بنابرا رزايكه به دستور منوچهرم ياتيها و جنا يشكنجه ها دروغ ها و آدمكش هاياز دزد

كه از دوره سلطنت آغامحمدخان و  ديد يرا م يكرد كسان يبه اطراف خود كه نگاه م. ارائه كند خدمات نيبه او از ا هودهيبخواهد ب

 آنها  يبه فكر خالص يمانده بودند و كس يكرد در زندان باق يشاه كه به اسم باباخان در تهران حكومت م يفتحعل يعهديول

سال  ستياز ب شياز آنها ب يبعض يبه او فته بود كه حت يشاه هم وجود داشتند و فراش باش كانينزد يها حت يزندان انيدر م.نبود

 .موضوع بر ترس او افزوده بود نيبرند و هم ياست كه در زندان به سر م

 يشد و فراش باش يناشناس هم داشت كم م يتوجه حام.ديرس ياو به مشام نم ياز آزاد ييگذش و بو يماه از حبس جاللم كي

نشود بطور كامل خود را  يعبر رزاياز طرف منوچهرم گريگرفت كه اگر تا دو روز د ميجالل تصم.گذاشت ياو نم يبرا يچندان وقت

 .ك در نظر دارند موجبات فرار او را فراهم سازند يو از انها بخواهد با هر شرط اردناشناس بگذ يو حام يباش رفراشايدر اخت

 يم يهولناك يداده بود و از بوشهر خبرها يرو رازيدر اطراف ش ياديكه جالل در زندان بود حوادث ز يماه كيفاصله  در

بوشهر منتظر او بوده  يبرود و در عمارت حكومت سيانگل ريسف دنيبه د يحاضر نشده در كشت رزايگفتند چون فرخ م يم.ديرس

تنگستان و  ريعشا.بوشهر را محاصره كنند  يسيانگل يها ياست مه كشت بيعنقرهم قهر كرده و به انگلستان برگشته و  ريسف

خان اعتمادالدوله هم كه در تهران به  ميابراه يگان حاجكردند و بست يگر ياغيبود شروع به  دهيخبرها را شن نيداغستان هم كه ا

عمال  يرساند كه وقت ييآنها كار را به جا كاتيكردند و تحر ياخبار را منتشر م نيكشته شده بود ا يعيدستور شاه بطرز فج
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مردم در اضطراب .كردند يگرفتند و پوستشان را پر از كاه م يرفتند مردم آنها را م يبه دهات م يريسربازگ يحكومت برا

كردند و هر آن منتظر حوادث  يها منتقل م نيرزميو مال التجاره خود را از دكانها به ز ايبردند و تجار و كسبه اش يبه سر م يبيعج

 .مترقبه بودند ريغ

هم از  يمه مفصلفاصله نا نيدر ا.ديشياند يم نياو فقط به وصال نگ.نداشت  تيمسائل اهم نياز ا كي چيه رزايمنوچهرم يبرا

 انيكه سر به طغ يريمقابله با عشا يسه هزار سوار برا عتريهر چه سر رزايشاهزاده آمد كه در آن نوشته شده بود منوچهرم

گذاشته بود بعد هم به  ينوشته و در پاكت مهر شده ا نينگ يهم برا يعاشقانه ا نامهكند و ضمناً  يبرداشته بودند چمع آور

تند پا خبر را  كيشد با پ كيكه وضع حمل او نزد يكامالًمراقبت كند و بخصوص موقع نيسفارش كرده بود كه از نگ رزايمنوچهرم

 .دياياز بوشهر ب عتريبه او برساند تا هر چه سر

و  دستور داد كباب يآشكار سازدوبه عل يرا در مورد باردار رنگشيبرود و ن نينگ دنيگرفت همان شب به د ميتصم رزايمنوچهرم

راه را بارها  نيرفت اما با آن كه ا نيفراهم آورد و پس از آن كه با اشتها شام را خورد به راه افتاد و به طرف عمارت نگ يشراب

 در  يكه دستش را برا يبدون اراده رفته بود موقع

 

 .لرزند يم شيدراز كرد احساس كرد زانوها زدن

خبر بدهد كه از حضرت واال  نيبه او دستور داد به نگ رزايمنوچهرم.كرد  ييغرا ميتعظ رزايمنوچهرم دنيدر را باز و با د گوهرآغا

دستور داد شاهزاده رابه اتاق  نينگ. رساند و موضوع را به او خبرداد نيگوهرآغا با عجله خود را به نگ.آورده است  ينامه ا شيبرا

 :آمد كه گفت رزايمنوچهرم يخواست برود كه صدا يكه او چه كار داردوگوهرآغا م نديو عشرت برود و بب نندك ييراهنما ييرايپذ

حركت  نياز ا نينگ.وارد شوم ييبا خود شما داشتم اگر اجازه بفرما يعرض مختصر. ستميبه زحمت خاله جان شما ن يراض -

دانست چه  ياز ائ نداشت و نم يمعشرت هم دست ك.خود را گم كرد و زبانش به لكنت افتاد  يخالف عرف و عادت دست و پا

از  ديخاله جان شما برو.شم و خدمت برسم.بپ يتا من لباس مناسب ديداشته باش فيخود را جمع همان اتاق تشر نيكند باالخره نگ

 .ديحضرت واال استقبال كن

فرصت صحبت بدهد  رزايآن كه به منوچهر م يشكمش بست و به تاالر آمد و ب يرا رو ييبه صندوقخانه رفت و بالش پرقو سپس
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 :گفت 

 .دارند يخوش يانشاهللا كه حضرت واال خبرها ـ

 :نشود گفت نينگ يگرفته بود معلوب نگاه ها يجد ميكه تصم رزايمنوچهرم

صحبت  نياز ا ريغ.فرستاده اند  تانيبرا ييايشما نوشته و همراه با هدا يبرا يحضرت واال كاغذ.دارم  يخوب يشكر خدا خبرها ـ

 .ميخود را بگو ضيعشرت خانم از اتاق خارج شوند تا عرا دييبفرما نيبا خود شما مطرح كنم بنابرا ديهم هست كه با يگريد يها

به  يتوان حت يهست كه نم يو حرمسرا مطالب يدر حكومت يبله ول-.حضرت واال اطالع دارند كه خاله جان محرم اسرار من هستند -

 .ديرسوم اشنا نشده ا نياهنوز شما با .اشخاص هم گفت  نيكترينزد

 .ها باشد يكيبا اشاره به او فهماند كه همان نزد يبا دلهره به عشرت گفت كه از تاالر خارج شود ول نينگ

 :داد و گفت نينامه شاهزاده را به نگ رزايمنوچهرم

از -.و اداره كنم ميريتحت نظر بگ اميكه دارند چطور دستور داده اند كه امور شما را مستق ييهايحضرت واال با همه گرفتار دينيبب -

 .متشكرم مانهيلطف شما صم

. نبود نجايشما ا يجان را اطاعت كنم حاال چا ييخواستم اوامر دا يمن دارد؟من اگر م يبرا يا دهيچه فا يتشكر خشك رو خال -

 واگر عالقه ام به شما  ديشما كرده ا يكه من از همه اسرار خاوادگ ميواضح بگو

 .كردم يهم صبر نم قهيدق كي يحت نبود

زنانه  يحربه ها نيهمه از آخر نيتوان او را گول زد با ا ينم گريخبر دارد و د زيواقعا از همه چ رزايمتوجه شد كه منوچهرم نينگ

 :خود استفاده كرد و گفت

را به دست شما سپرده ام هستم كه خود  يبيمن دختر بدبخت غر.ديكرد يمرا م يالاقل فكر ابرو ديشما به من عالقه داشت يول -

 . شما خواهم بود  اريدر اخت شهيهم يآن وقت برا ميبگذار نيتا اقالً بار خودرا بر زم ديبه من فرصت بده يكم كيشما هم اگر .

 :گفت يارام يشد و با صدا كتريبه او نزد يكم رزايمنوچهرم

اسرار شما نزد من محفوظ بمانند راست  ديخواه يو اگر واقعا م ديبردار هايحقه باز نيخانم كدام بچه ؟ كدام بار؟ دست از ا -

 .دينشان بده تيميو از خودتان صم دييبگو
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 :چپ زد و گفت يباز هم خودش را به كوچه عل نينگ

 اگر اوامر.ديبه من فرصت بده يوه پانزده روز.كنم  يشما را اطاعت م شاتيفرما تيميشما هستم و با كمال صم ميمن كامالً تسل -

 .ديدرباره من بكن ديخواست يشما را اجرا نكردم هر كار

 رفت؟يپذ ديمدت شما عشقمر اخواه نيداشته باشم كه پس از ا نانياطم.خوب اريبس ـ

 .بله:انداخت و گفت نييكرد و سرش را پا يتظاهر به شرمندگ نينگ

 .و شما را از همه بالها حفظ خواهم كرد كنميم دياز دستم بر ا يمن هم هر خدمت ديشما هم مطمئن باش ـ

آنقدر  يتكان بخورد ول شيامكان نداشت از جا شديم جستيم رونيب نيكه از چشمان نگ يمتوجه برق تمسخر رزايمنوچهر م اگر

 .ديخوشحال بود كه آن را ند

***** 

به اندام متناسب  ينگاه نهييدر آ كردنديم يشمعها كه از درون حباب الله ها نور افشان زيانگ اليخ ييآفاق در پرتو روشنا شمس

هر چه تمامتر  يدستش بود فرو برد و با تلخ ريكه ز ييخود انداخت و چنان دلش گرفت كه برگشت و سرش را در ناز بالش پرقو

  يببخشد و مره يتسل ااما اشك هم نتوانست او ر ستيگر

 ؟يداريحترم بمحترم م:تخت بلند شد و صدا زد يآهسته از رو.قلبش بگذارد بر

 .بله خانم جان -

 .ايپاشو ب ـ

ماشاهللا چرا بچه شده :او گفت دنياز جا بلند شد و به اتاق شمس آفاق رفت و با د برديو خوابش نم زديكه مدتها بود غلت م محترم

 افتاده؟ ياتفاق د؟چهيكنيم هيچه گر يد؟برايا

كه چه شده  يبهتر بدان ديبا يخودت بزرگ كرده ا يزانو يچه شده باشد؟تو كه مرا از روز اول رو يخواهيم.دست از دلم بردار -

هنوز دست چپ و راستم را بلد نبودم كه مرا از آغوش پدر و مادرم جدا  ييدل صاحب مرده من بهتر آشنا نيتو كه بحال ا.است

 كنم؟يم هيكه چرا گر يپرسيد حاال تو مشاهزاده خونخوار دادن نيا تآوردند و به دس نجايكردند و به ا

 كارها درست شده كه حاال بشود؟ هيتا بحال با گر يتازه از ك.ندارند يكه تازگ زهايچ نيا ـ
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كس و كار آمده كه  يدختره ب نيحاال ا.طاقتم طاق شده قبال حداقل دلم خوش بود كه شوهرم بمن توجه دارد گرينه محترم د -

 يبمن التفات گريدارم كه حضرت واال د يبيچه ع.تو را بخدا بمن نگاه كن.هم از دست من رفته يشدلخو نيو هم رديمرا بگ يجا

 ندارد؟

تان  هيعلت گر دييبگو د؟حاليدار يو نقص بيشما ع ديبگو توانديم يچه كس.ديخانم جان ماشاهللا شما مثل گل هست ديدار ارياخت ـ

 بكنم؟ توانميو من چكار م ستيچ

قاصد  شبيد يكه خبر ندار يتو آنقدر غافل.شده ام وسياز تو هم ما گريد.يو ان بده نيو به ا يريپول از من بگ يتو فقط بلد ـ

تحمل كنم كه  توانمينم گريد.هم از من نكرده است يادي ياورده و حت نينگ يسوغات برا ياز بوشهر آمده و نامه و كل رزايفرخ م

 .بمن بزند يا هيو گوشه و كنا ديايب نجايا ييسر و پا يهر ب

 دهيگفتنش به شما فا دميد يموضوع خبردار شدم ول نيزودتر از همه از ا حهيمل قيخانم جان واهللا من از طر ديآرام باش يكم كي ـ

 .شوديم شتريندارد چون فقط غصه شما ب

 چه خبر دارد؟ گريد حهيمل ـ

هم كه شب در  يو آن كس كنديعمارت او رفت و آمد م شده و مدام به نيدل نه صد دل عاشق نگ كي رزايمنوچهر م نكهياز ا ـ

كردم و مطمئنا متعلق به منوچهر  دايپ نيمنزل نگ يهم كه من از جلو ينبوده و مهر رزايجز منوچهر م يبود كس نيعمارت نگ

 شما را دور يهم پولها يليكه ما خ دينيبيم.بود رزايم

 شود؟يبپا م ياگر خبر رابطه آندو به شاهزاده برسد چه اتش ديدانيم.زميرينم

 شيو باز هم به ر كنديم فيرد شيبرا يتيدخترك فردا كه شاهزاده برگردد حكا.من دق كرده ام يرا بكن نكارهايا يتا تو بخواه -

 .خندديمن و تو م

راحت  التانيو خ ديحاال آسوده بخواب.ديد ديا خواهاش ر جهياورد و شما نت يم يخوب يخبرها ميبرا حهيفردا مل.ستيهم ن نطوريا ـ

 .باشد كه من حواسم جمع است

***** 

محترم .قابله بفرستد شيخواسته است كه برا رزاياز منوچهر م نيمحترم آمد گفت كه نگ دنيبه د حهيكه مل نكهيصبح هم فردا
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 .ميشديقابله اشنا م نيچه خوب كاش ما زودتر با ا:گفت

 .خودشان است يشهاياز قول و خو اورنديكه آنها ب يقابله ا.ديبه خودتان زحمت نده خوديب-

 او دروغ است؟ هيكه قض يكنيتو هنوز هم گمان م-

 .داشت شياز زنها يكياگر قرار بود اوالد داشته باشد از .سال است كه در خانه شاهزاده هستم نيمن چند.مسلما دروغ است-

 رابطه دارد؟ رزايبا منوچهر م ييگويمگر نم.شدحامله با توانديم نينگ يول-

 .مالديم رهيرا هم ش رزاياو دارد سر منوچهر م.ستيحرفها نيدختر زرنگتر از ا نيا-

 را اثبات كند؟ شيادعا خواهديچطور م.نمانده شتريدو ماه ب يكيباشد تا وضع حمل او  نطورياگر ا-

 .دست از سر او برندارد رزاياست كه منوچهر م نيا ميبكن ديكه ما با يتنها كار.كرده يهم فكر هيقض نيا يالبد برا-

******* 

كنار پنجره  يدرخت نارنگ ريو ز رفتيزود به باغ م يبر خالف سابق كم خوراك و كم خواب شده بود و صبح ها رزايم منوچهر

را  زيدنبال شاهزاده بود همه چكه ششدانگ حواسش  يكس يموضوع نبودند ول نيمتوجه ا يليباغبانها خ.زديقدم م نينگ

كه خود  زديم بياوست دل نگران بود و با آنكه مدام عقلش به او نه يدايواله وش نطوريا رزايمنوچهر م ديديم نكهياز ا نينگ.ديديم

 يو وعده ها نيمالقات با نگ نيبعد از آخر رزايمنوچهر م.آمد يكنار پنجره م يعاشق تندخو كنار نگه دارد اما گاه نيرا از آتش ا

 شيآن را برداشت و خواند و خون در رگها.ديد يرنگرا به شاخه درخت نا يروز تكه كاغذ كي.كردينم اطياحت يليخ گرياو د

به  اورميبدست ب يمن دوست شما هستم و هر خبر.ديگويو به شما دروغ م ستيحامله ن نينگ:در كاغذ نوشته شده بود.منجمد شد

 .رسانمياطالع شما م

از ده بار نامه را خواند و طرف عمارت  شيب ديشا.خورديراز عشقش برمال شده است خون خونش را م نكهياز تصور ا رزايم منوچهر

كه او با عجله به طرف  ديد يو وقت بردياز توجه او بخود لذت م ينداشت ول رزايبه منوچهر م يعالقه ا نيكمتر نينگ.خود رفت

است  يسر آن كاغذ ريكرد و متوجه شد هر چه كه هست ز رتيواقعا ح نداختيبه پنجره او ن هم ينگاه مين يعمارتش رفت و حت

به هر شكل ممكن از  ديكه با دنديرس جهينت نيگذاشت و هر دو به ا انيموضوع را با عشرت در م.خوانده است رزايكه منوچهر م

 .موضوع نامه خبردار شوند
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نامه كند و بخصوص  دنيرا مامور دزد يو هم از او بخواهد عل ردياز جالل بگ يرساند تا هم خبر يخود را به فراش باش عشرت

 .نامه را بخوانند و برگردانند تواننديرا بكند بهتر است چون م نكاريكه شاهزاده خواب است ا يكرد اگر موقع ديتاك

الحكومه دستورداد به مردم  بيبه نا كند و يدگيمردم رس اتيبرود و به شكا وانخانهيحوصله نداشت به د رزايروز منوچهر م آن

 يرمرديپ يرفتند ول يكي يكيكه آمده بودند  يهمه افراد.برسند شانيا يبه كارها تواننديكه حضرت واال كسالت دارند و نم ديبگو

البد  گفتنديو م گذاشتنديسربسرش م دنديديفراشها كه اصرار او را م.نديخود حضرت واال را بب شتدر آنجا بود كه سخت اصرار دا

  رونيرا بلند كرد تا از در ب رمرديداشت پ يتر ياز آنها كه بازوان قو يكيبماند و  كندياصرار م يچرب و نرم حكومت يبه طمع غذا

 .ندازديب

خود را به رخ فراشها بكشد  يمهربان نكهيا يعلت را سوال كرد و بعد برا ديمنظره را د نيآمد و چون ا ياثنا فراش باش نيهم در

 .دنبال كارتان ديكنند؟برويرفتار م نطوريا چارهيب رمرديپ كيبا .ديخجالت بكش:فتگ

پدرجان امروز :گفت يفراشها رفتند فراش باش يشده بود شروع به دعا كردن نمود وقت ريش يفراش باش تيكه از حما رمرديپ

 .آورم يم تيو برا رميگيجوابش را م برميبده من م يدار يا ضهياگر عر.انشاهللا فردا ينيحضرت واال را بب يتوانينم

خبردار  ياز موضوع يو بطور اتفاق ميآ يم يدور ياريمن از راه بس.ديحضرت واال هست كانيشما حتما از نزد!حضرت آقا -

 .بمن خواهند داد يكه دارم انعام خوب يكه در مقابل نامه ا دانميو م ميبخود خان بگو مايمستق دياست كه با يتيوص.شدم

 .يشو يتلف م ي حضرت واال االن در بوشهر هستند و تو هم تا به آنجا برسـ اوال 

 .بدهم شانينامه را شخصاً به دست ا ديبا. ستيچاره ن يدانم، ول يم ـ

را به خانه اش  رمرديكه پ ديد نيراه چاره را در ا نينخواهد شد، بنابرا رمرديپ فيها حر يسادگ نيمتوجه شد كه به ا يباش فراش

 نيزرنگتر از ا رمرديبكشد، اما پ رونيكه هست، حرف را از دهانش ب يا لهيو به هر ح اورديبه عمل ب يمفصل ييرايببرد و از او پذ

 :ديپرس رمردياز پ. نامه را بروز نداد اتياز محتو يبه او كرد، ذره ا يهمه جور خوش خدمت يباش فراشحرفها بود و با آن كه 

 ؟يتو سواد هم دار. نعمو جا  -

 . دارم يبله ارباب، كوره سواد  -

 ؟يكاغذ را كه قاصد داد خوانده ا  -
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 . ستياضافه بر آنچه گفتم در آن ن يزيچ  -

 ؟يمرتكب شده ا يچه گناه فتديدر خطر ب ياگر به خاطر حرف نزدن تو كس يدان يم چيه. يهست يتو مرد خدا شناس. ـ  پدر جان 

را كه در منزلت مرده انجام  يشخص تيوص نينشده و هم آخر انتيهم در امانت خ ياگر كاغذ را به صاحبش برسان يكن ينم اليخ

 شود؟ بتينص يو هم ممكن است انعام خوب يداده ا

 زم؟يبر سرم بر ياگر حاكم بفهمد چه خاك  -

  يكه برا يگذشته كس نيبزند؟ از ا ياست كه برود به حاكم حرف كاريب يكس يكن يمگر فكر م! بابا يـ  ا 

 ست؟ينامه ك رندهيحاال بگو گ. از بنده خدا بترسد ديكند كه نبا يكار م خدا

 :كرد و گفت يبه فراش باش ينگاه ديبا ترد رمرديپ

 .حرمسرا هستند يمحترم خانم كه از زنها ايخانم و  حهيمل اي  -

نامه را بده من ببرم و به دست آنها برسانم و جواب و پاداش . ستيبه زنان حرمسرا ساده ن يكه دسترس يدان يپدر جان، البد م  -

 .اورميب تيآن را برا

 .زنم يسفارش كرد م امرزيكه آن خدا ب يرا به همان دو نفر ميحرفها. كنم يكار را نم نيابداً ا  ـ

 :و گفت اورديوع دربو با كمك او سر از موض اوردياز آن دو نفر ب يكي يگرفت عشرت را جا ميبالفاصله تصم يباش فراش

نرود كه سهم مرا از انعام فراموش  ادتيفقط . اورميكنم و ب داياز آن دو نفر را پ يكيجا بمان تا من  نيتو هم. خوب عمو اريبس  -

 .ينكن

 .خداوند به شما عوض بدهد. شما را فراموش نخواهم كرد يوقت محبت ها چيمعلوم است كه ه ـ

 .كنند و به فراش خانه رفت ييراياز او پذ يبرود و حساب رونياز خانه ب رمرديبه نوكرانش سفارش كرد نگذارند پ يباش فراش

. آورده بود و دلهره داشت كه هر چه زودتر آن را بخوانند تا برگرداند رونيب رزايمنوچهر م بيكاغذ را از ج يفاصله عل نيا در

 :گفت يبه عل يفراش باش

 .برو هر چه زودتر عالمت مخصوص را بگذار  -

كه از فراش خانه و  يبيرا به درخت س يآمد دستمال قرمز شيپ يو عشرت قرار گذاشته بودند هر وقت كار ضرور يباش فراش
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كه  يشكاغذ را از فراش با. از نصب دستمال نگذشته بود كه عشرت آمد يا قهيهنوز چند دق. بود ببندند تيقابل روئ نيعمارت نگ

 :كرد آن را نخوانده است گرفت و گفت يتظاهر م

 .ديمحرم اسرار خانواده ما شده ا گريشما د. ديمن بخوان ينامه را برا نيكنم ا يخواهش م  -

 :عشرت گفت. بار خوانده است با لكنت شروع به خواندن آن كرد نيانگار نه انگار كه نامه را قبالً چند يباش فراش

 .خانم بدهم بخواند نيتا من به نگ ديسيآن بنو ياز رو ديلطف كن. نديگو يم يدروغها را معلوم است چه كسان نيا  ـ

رفت رو به عشرت كرد و  يعل يوقت. برگرداند شينامه را سر جا عتريدستور داد هر چه سر يكار را كرد و به عل نيا يباش فراش

 :گفت

 . هم با شما دارم يضمناً كار مهم  -

و محترم آورده است سخت  حهيمل يبرا ينامه ا رمرديكه پ ديفهم يعشرت وقت. كرد فيتعر شيرا برا رمرديستان آمدن پدا و

 :مضطرب شد و گفت

 بكنم؟ ديچه با ديبگوئ ست؟يمن چ فيحاال تكل  -

 .ديمواظب باش يليخ. است يطماع و زرنگ رمرديباشد او پ ادتانيضمناً . ديمحترم هست اي حهيكه مل ديبگوئ رمرديبه پ ديشما با -

 .من پول همراه ندارم كه به او بدهم يـ  باشد، ول 

 . ديزودتر از مفاد نامه باخبر شو ديكن يشما فقط سع. ستين ياز بابت پول مشكل  -

سالم كرد و به  رمرديپ. را همراه آورده است يباج حهيگفت كه مل يرفتند و فراش باش رمرديو عشرت به سراغ پ يباش فراش

 :گفت يفراش باش

 .مينگو يبه كس شانيحرفها را جز به ا نيكرد كه ا تيچون آن مرحوم وص د،يلطفاً ما را تنها بگذار ستين يـ  اگر زحمت 

 :ديپرس يآرام يآمد و با صدا كينزد رمرديسپس پ. كرد و او رفت يبه فراش باش ياشاره ا عشرت

 د؟يخانم هست حهيشما مل ـ

 .بله  ـ

 د؟يشما قاصد به فراهان فرستاده بود -
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 .بله  ـ

 د؟يخانم هست حهياز كجا مطمئن بشوم كه شما خود مل  ـ

 .خواهد بپرس يچطور مطمئن بشوم؟ خوب از هر كس كه دلت م ديپرس يدنبال آدم، بعد هم م يفرست يدو ساعت آدم م ـ

 بدهند؟ يگريد يمال شماست به كسرا كه  ينامه ا ديآ يپرسم، اما شما خوشتان م ينم ياز كس ريخ  ـ

 خب بگو سر قاصد ما چه آمد؟. هم ممنونم يليدقت شما خ نيمن از ا. نه عمو جان ـ

كه  ديفهم يوقت يرا درست انجام بدهد، ول تشيكرد مأمور يلحظه هم سع نيـ او در منزل من عمرش را داد به شما و تا آخر 

قاصد ضمناً به من گفت كه در مقابل . را به شما برسانم غامشيو حتماً پ ميايا بشم شيكرد پ تينخواهد كرد به من وص ياريعمرش 

 نه؟ ايحرف درست بود  نيخواهم بدانم ا يحاال م. گرفت اهماز شما خو يانعام خوب غاميپ نيا

 .گرفت ديخواه يانعام خوب ديآورده باش يا ستهيشا غاميرا درست انجام داده باشد و پ تشيالبته اگر او مأمور ـ

كه در فراهان است  يدختر. كردم قيآن زن و دختر تحق انيقاصد گفته كه من به فراهان رفتم و از اطراف. ديخوب گوش كن ـ

كه در حرمسرا به نام دختر حاج مصباح معروف  يزن. خود درآمده است يهم به عقد پسرعمو ياست و تازگ يدختر خود حاج

كاغذ را طرف شما در فراهان نوشته و  نيضمناً ا. او را به فراهان فرستاده كهر دارد دخت كيفقط  يحاج. ستين ياست دختر حاج

 . سؤاالت شما جواب داده است كي كيبه 

 :ديعشرت پرس. لرزان به عشرت داد يشال خود درآورد و با دست يها نيچ يرا از ال يكاغذ و

 د؟يكاغذ را خوانده ا نيشما خودتان ا. عمو جان  ـ

توانست شما را از موضوع مطلع  يم يسپردم، در صورت گم شدن كاغذ چه كس يخواندم و مطالبش را به ذهنم نم يبله اگر نم ـ

 كند؟

 نگفت؟ يگريقاصد شما مطلب د ايآ. حق با شماست عمو جان  -

 يكرد مبلغ ديت خواهكه مرحم يزن و برادرش ببرم و ضمناً از انعام يخانه اش را به من داد كه خبر فوت او را برا يچرا، نشان  -

 .به آنها بدهم

 :ديبا اضطراب پرس عشرت
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 د؟يشما كه هنوز به آنجا نرفته ا  -

شد كه آنها را  ينم. دادم يسر سالمت چارهيرفتم و به زن ب ميايب نجايكه ا نيچرا، اتفاقاً خانه آنها درست سر راه من بود و قبل از ا  -

 .دهم يكه خواهم گرفت سهمشان را م يدادم از انعام نانياً به آنها اطممخصوص. خبر گذاشت ياز سرنوشت نان آورشان ب

به . برساند تا نامه را بخواند نياز جا بلند شد تا هر چه زودتر خود را به نگ. شده اند يفكر كرد گرفتار عجب مخمصه ا عشرت

 :گفت رمرديپ

و به ده خود  يصحبت نكن يبا كس گرياست كه د نيا شرطش يفرستم، ول يمن امشب انعامت را م. جا منتظر باش نيـ  شما هم 

 . كنم يم يدگيشناسم و خودم به وضع آنها رس يمن آنها را م. يبه امور قاصد را بر عهده من بگذار يدگيو رس يبرگرد

 :منتظر او بود گفت يصبر يكه با ب يبالفاصله از اتاق خارج شد و در راهرو به فراش باش و

شهر ابداً صالح  نيدهد و بودنش در ا يكار دستمان م ياست كه بدجور يالبافيخ وانهيد رمرديپ. خارج شود رمرديپ نيا دينگذار ـ

 .ستين

 :ديپرس يباش فراش

 .زد يدرباره كاغذ حرف م زيكريكاغذ چه بود؟ او  ـ

 .را به شما خواهم گفت زيبعداً همه چ.ستيحرفها ن نيحاال وقت ا. سر و نه بود يب شيكاغذش هم مثل حرفها ـ

 .گذاشت يخود باق يو متفكر در جا ريرا متح يرفت و فراش باش رونيمعطل نشد و به سرعت از در ب عشرت

 

 5 فصل

 

. برد منيوارد شد و دست او را گرفت و به سرعت به اتاق نش مهيكرد كه عشرت سراس يحمام خود را آماده م ليداشت وسا نينگ

 :ديبا اضطراب پرس نينگ

 ؟يكاغذ را آورد ـ

 .گريد يزهايچ يليـ  هم كاغذ را آوردم و هم خ 

 :ديبا خشم پرس. سرخ شده بود تياز عصبان نيرنگ صورت نگ. كرد  فياو تعر يهمه ماجرا را برا و
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 نامه خبر دارند؟ نيچند نفر از مضمون ا  -

 .گفت فقط خودش خبر داشت و قاصد هم كه مرده يم رمرديطور كه پ نيا  -

 .به درك برود ديموضوع مطلع است با نيكه از ا يگريو هركس د رمرديپـ   

 :ديفكر كرد و پرس يكم. ديمحكم بود كه دل عشرت لرز يحرف بقدر نيا يدر هنگام ادا نينگ لحن

 از جالل چه خبر؟ ـ

 .كند يم يقطع شده است و دارد در زندان روزشمار رزاياز منوچهر م دشيـ جالل ام 

 انجام دهد؟ مانيبرا ميخواه يرا كه ما م ييحاضر است كارها ايبا ما چگونه است؟ آ يرابطه فراش باش ـ

 .مشكوكش نكرده باشد ، گمانم حاضر است رمرديپ نياگر موضوع ا  ـ

 م؟يفراهان برود و ما نفهم يبه سو يقاصد ديچرا با. دادم يافسار كار را به دست شما م دينبا. حرفها گذشته  نيكار از ا گريد ـ

دستورات من  ديبه بعد فقط با نياز ا. ديمن نوحه سر داده ا يبرا ديكنند و حاال شما آمده ا يكامل عمل م يدشمنان من با آزاد

 .ميباش رغضبيمنتظر م ديمنوال بگذرد با نياوضاع به هم گريچند وقت د. اجرا شود

 .بكنم ديبگو چه با ـ

 .دارم يبا او كار الزم. نجايا ديايساعت ب كيبگو . امشب منتظر او هستم ييگو يو به او م يفراش باش شيپ يرو يالساعه م  ـ

 د؟يايب شيپ يآشكار شود، وضع خطرناك نجاياگر موضوع آمدن او به ا يكن يگمان نم ـ

 .ميشو يهم جدا م االن از ني، هم يبه دستورات من عمل كن يتوان ياگر نم. شود يم ياست كه عصبان زيچ نياز هم ـ

 :كرد و گفت هيشروع به گر عشرت

همه آدم چطور  نيچشم ا يجلو يآخر فراش باش. توست يمن برا يندارم ، همه نگران يخودم ترس يمن عمرم را كرده ام و برا  -

 د؟يايب نجايبه ا

هم  يبه فراش باش. ميكش يكشو را باال م يشد دو نفر كيهوا تار يوقت. به باغ وجود دارد يدر مخف كي نجايا. ـ فكرش را كرده ام 

 .ديايبگو از داخل باغ و پشت عمارت از همان در ب

 ر؟يخ ايبه او انعام بدهم  م؟يچه كن رمديـ  با پ 
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 .مشخص خواهد شد يبعد از مالقات با فراش باش زهايچ يهمه ا ـ

. حضرت واال او را به عمارت خود دعوت كند يلشد كه سوگ يباورش نم يفراش باش. رساند يرا به فراش باش نينگ غاميپ عشرت

 .از در مخصوص وارد عمارت شد يچهار ساعت از غروب آفتاب گذشته بود كه فراش باش

كرد، در باز شد و  كيكه دستش را به در نزد نياو بمحض ا. ديشن يم شيقلبش را در گوش ها يو صدا دنديلرز يم شيرانوها

 يعطر گلها يشدند كه بو يو خم گذشتند و وارد تاالر مجلل چياز چند پله پرپ. عشرت آهسته او را به داخل عمارت دعوت كرد

كرد خانه  يتا آن روز گمان م چارهيب. ربود يم يآن هوش از سر فراش باش يمتيق ناتيزد و فرهشا و تزئ يكاشان در آن موج م

 .ديرا شن نينگ يشميخش خش لباس ابر يبود كه صدا امدهين رونيهنوز از بهت منظره اتاق ب. مجلل تر استخودش از همه جا 

او . ماند يكرد و از شدت خجالت همان طور باق ييبلند باال ميبود ، تعظ دهيرا ند يگريزن د الشيكه تا آن روز جز ع يباش فراش

 .هم قابل باور نبود الشيدر خ يحت ييبايمه جالل و شكوه و زه نياما ا. حاكم را همه جور فرض كرده بود يسوگل

 :و مهربان گفت زيدل انگ يرا باخته است و با لحن هيقاف يبه كل فيكه حر ديفهم ننينگ

كرده اند  فيتعر ميبرا اريشما بس يخاله خانم از زحمات و محبت ها. ديآورد فيكه تشر ديواقعاً لطف كرد يجناب فراش باش  -

 .ميخودم را شفاهاً به شما بگو تيخواستم حضوراً از شما تشكر كنم و رضا يو من مخصوصًا م

 .كم كرد يكم كم از خجالت و ترس فراش باش نيمهربان نگ لحن

 :ديآرام پرس نينگ

 گذرد؟ يدر زندان به جالل چگونه م يـ  راست 

 .شود يبه او م يوع توجههمه ن ديكه دستور فرمود يبه مرحمت خانم ، از روز  -

 .است يام آدم زرنگ و باهوش دهيشن. دياوريب نجايا يساعت كيخواستم از شما خواهش كنم او را  يـ  م 

 :درنگ گفت يتوانست مقاومت كند لذا ب ينم نيدر مقابل نگ ي، ول امديخوشش ن فيتعر نياز ا يباش فراش

 .شود يحاضر م نجايا ديمقرر بفرمائ يهر ساعت  -

برد و آهسته گفت كه شاهزاده  نيگوش نگ كيآمد و سرش را نزد مهيتمام نشده بود كه عشرت سراس يحرف فراش باش هنوز

چون قرار بود كار را به سر و  يرا گم كرد، ول شيو دست و پا ختير نيقلب نگ كمرتبهي. ديآ يدارد از پله ها باال م رزايمنوچهرم
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 :و ادامه داد رديبه خود بگ يخونسرد وكرد لحن مهربان  يسامان برساند ، سع

 نيهم. گردد يبه زندان بر نم گريد يول د،يآور يم نجاياول او را با خودتان به ا. از زندان آزاد شود ديـ  قبل از طلوع فردا جالل با 

 .موضوع خبردار شود نياز ا ديامشب با نيهم رزايبخصوص منوچهر م.  ديكن يامشب هم خبر فرار او را پخش م

 يباق يراه چاره ا شيبرا نينگ يبايپرالتماس و ز افهيق ياو شرح دهد ، ول يخواست اعتراض كند و موانع كار را برا يباش فراش

 نيكرد و در ا يبود را ط ستادهيدر آن ا رزايرا كه منوچهر م يتاالر و اتاق نياو را تنها گذاشت و با سرعت فاصله ب نينگ. نگذاشت

 .خود رفع كند يمايرا از س شيكه آثار اضطراب و تشو ودب نيصله همه تالشش افا

كه  نيا يبرا نينگ. بود  ستادهيوارد شد ، او پشت به در و رو به پنجره ا نينگ يوقت. زد  يدر اتاق قدم م يصبر يبا ب رزايم منوچهر

 :او را متوجه كند ، آرام گفت 

 .خوشوقت شدم  "آمدن شما واقعا از

 :به او كرد و گفت ينداشت ، برگشت و با تعجب نگاه نيحرف را از نگ نيا دنيكه توقع شن رزايم منوچهر

 ؟ ديمن خوشحال شده ا دنياز د "واقعا شما

 :حالت دختران كمرو را به خود گرفت و گفت  نينگ

 شود ؟ ياو خوشوقت نم دنياز د اينفر باشد آ كيو پناهش منحصر به  يدواريانسان ام يوقت

 خشم و غضب خود را فرو برد و  يبكل نيلحن دوستانه نگ نيدعوا آمده بود ، با ا تيكه با ن رزايم منوچهر

 : ديپرس

 ؟ ديهست دواريو به من ام ديدان يخود م بانيشما مرا پشت يراست

من  يكند و برا دايپ يگاه هيتك دي، با ديآ يعده دشمن حسود گرفتار م كي انيكه انسان در م يوقت.  ميندارد كه دروغ بگو يليدل

 بهتر از شما ؟ يگاه هيچه تك

خود را از دسترس او دور  يو با چاالك افتينكته را در نيبا فراست تمام ا نينگ. داد  يداشت عنان خود را از دست م رزايم منوچهر

 :شد و گفت  ي، عصبان ديد يكه باز شكار را از خود دور م رزايمنوچهر م. بلند عشرت را احضار كرد  يو با صدا

 . ديرا به كمك بطلب يگريكس د ستين يازين.  ديهست يدادن من كاف بيفر يبرا ييبتنها خودتان
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 :به خود گرفت و گفت  يحالت متعجب نينگ

االن به  نيشما هم. ندارند  يدرست گفته اند كه شاهزاده ها حالت ثابت. شما را داشته باشم  بي؟ خدا نكند كه من قصد فر بيفر

 ؟ ديشد يعصبان كمرتبهي، چطور شد كه  ديكرد يمن اظهار لطف م

كاغذ را  نيا.  ديده يم بيمرا فر ديدانند كه شما دار يهمه اهل حرمسرا م گريحاال د. حرف ها گذشته  نيمن و شما از ا كار

 .چه نوشته اند  دينيو بب ديبخوان

 :لب گفت  ريرا با دقت تمام خواند و ز انگار نه انگار از متن نامه خبر دارد ، آن نينگ

صورت به تو  يآدم يگرگ ها نياز دست ا ايخدا. بدتر از گرگ احاطه كرده اند  ياطراف مرا دشمنان. حدس زده بودم  درست

 .برم  يپناه م

 :گفت  رزايوقت خطاب به منوچهر م آن

كه انتظار داشتم  ديها شما هست يبدبخت نيموجب همه ا. بر باد رفته اند  ميمن از بام افتاده و آرزوها ييچطور طشت رسوا دينيب يم

 . ديو مددكار من باش اري

 : ديبا تعجب پرس رزايم منوچهر

 مگر من چه كرده ام ؟. ؟ به من چه مربوط  من

من . آمد  ينم شيوضع پ ني، ا ديگفت ينم گرانيو اسرار خود را به د ديكرد يمحابا به عمارت من رفت و آمد نم يقدر ب نيا اگر

 بفهمد چه ها خواهد كرد؟ رزاياگر فرخ م ديدان يم. ، بلكه به فكر شما هستم  ستميبه فكر خود ن "ابدا

 :و ادامه داد  ديبر خود لرز يزيچ نيكه داشت ، از تصور چن يبا تمام صالبت رزايم منوچهر

 .نامه را نوشته باشد نابود خواهد شد  نيبخدا قسم هر كس كه ا.  ستيحدستان چ ديكرد ؟ بگوئ ديبا چه

 . ديمراقب باش يكم. اطراف ما پر از جاسوس است . شوند  يعجله فقط كارها خرابتر م نيبا ا.  ديصبر كن يچند روز ديبا

 ؟ ميايشما ن دنياست كه به د نيا منظورتان

 .شود يخودتان بد م يبرا نديجا بب نيشما را ا ياگر كس يشوم ، ول يشما خوشوقت م دنيهم از د يليخ من

 :نامه را به طرف او گرفت و گفت  نينگ. موقع عشرت وارد شد  نيا در



 

 

كتابخانه نودهشتيا  دبيرمنشمنوچهر–حرمسراسوگلي                             

w W w . 9 8 i A . C o m  ٦٤

 . سندينو يدرباره من م ييزهايچه چ دينيبب! جان  خاله

 :گفت  عشرت

 .چه نوشته اند  ديخودتان بفرمائ. جان من كه سواد ندارم  خاله

 :گفت  رزايم منوچهر

 .بسته بودند  يرا خطاب به من نوشته و به درخت نيا

 .آدم ها هر كه باشند فقط به ما كار ندارند ، بلكه مراقب شما هم هستند  نيا.  دينيب يمطمئن بودند كه شما كاغذ را م "حتما پس

بعد به  يابتدا به محترم شك كرد ، ول. توانست ببخشد  يجسارت را نم نياو ا. به فكر فرو رفت  يحرف منطق نياز ا رزايم منوچهر

 :باالخره سرش را بلند كرد و گفت .  ستين اريكه او آن قدرها زرنگ و ع ديرس جهينت نيا

از  گريكنم كه د يادبش م يكنم طور شيدايسر هستم و اگر پ رهيآدم خ نيكردن ا داياز امشب درصدد پ. آورم  يسر در نم "فعال

 .ا نكند ه يفضول نيا

ندارد و صد افسوس خورد كه چرا او را به زندان انداخته  يآورد كه جز جالل محرم راز اديقرار بود و به  يب "كامال رزايم منوچهر

 .كرد  يهر چه زودتر او را آزاد م ديبا نيآمد ، بنابرا يكار جز از جالل بر نم نيا. كند  دايكاغذ را پ سندهيگرفت نو ميتصم. است 

 يبا خود فكر م رزايراه منوچهر م نيدر ب. تواند برود  يگفت كه م رزايكرد و به منوچهر م يعمارت را بازرس يراهروها عشرت

مالحظه به  يب نيچن نيا دياست و نبا نيحق با نگ يمطلع نشده است ، ول نيبه رفت و آمد او به عمارت نگ يكرد كه تا به حال كس

 جفت چشم  كي تنداشالبته او خبر .  ديايآن جا ب

 .كند  ياو را بدرقه م يبه شاد ختهيآم رتيو با ح نديب يدارد از پشت درخت ها او را م كنجكاو

بردارد و بعد از شام به سراغ  يخلعت كيدستور داد كه از صندوقخانه  يبا عجله خود را به عمارتش رساند و به عل رزايم منوچهر

را گرفت و به  يلرزان به صندوقخانه رفت و خلعت يبا پاها يعل. كه جالل را آزاد كند  ديبگو يجالل در زندان برود و به فراش باش

 . فتادطرف فراشخانه به راه ا

دست به سرش كرده بود  يكه او هر دفعه به شكل نيكرد و ا يفكر م نيخود با نگ يتنها نشسته بود و به مالقات ها رزايم منوچهر

متوجه شد  كمرتبهيكند ، اما ،  دايآن را پ سندهيبگذارد و از او بخواهد نو ارشيه را در اختگرفت به محض آمدن جالل نام ميتصم. 
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 :با خود گفت . جا گذاشته است  نيكه نامه را نزد نگ

 .برود  نيها به عمارت نگ شخدمتياز پ يكي ميندارد ، بهتر است بگو يمن به عمارت او كه صورت خوش مراجعت

 :شاهزاده گفت . شد  رزايبعد گوهرآغا وارد اتاق منوچهر م قهيد دقچن. گوهرآغا را صدا زد  و

 يچه م نيحاال گوش كم بب.  يو با وفا هست يميصم يدانم كه خواجه ا يقدر زحمات تو را دانسته ام و م شهي، من هم گوهرآغا

 ميو برا يريبگ ديدارد كه تو با يجواب "ضمنا. برسد  نينگ گميبه دست خود ب دياست كه با دهيرس يجان نامه ا يياز دا.  ميگو

 . ياوريب

 . دينامه را گرفت و دو يبيعج يآمد با چاالك يخود را به دست گوهرآغا داد و او با آن كه به سن و سالش نم اداشتي سپس

 يرا دنبال عل يگريخدمتكار د نيهم يشده بود ، برا يطوالن يليآمدن جالل خ يبرا رزايگذشته بود و انتظار منوچهر م يساعت چند

 اديفر.  ديهمهمه چند نفر را شن كبارهيوسط راه بود كه . فرستاد و چون او هم برنگشت ، خودش به طرف فراشخانه حركت كرد

 :زد

 جا چه خبر است ؟ نيا

 :از فراش ها با ترس و لرز جلو آمد و گفت  يكي

 .انگار فرار كرده .  ستيجالل در زندان ن! قربان

*** 

. نداشت  يكار چيو قدرت ه ستاديمات و مبهوت وسط تاالر ا يرفت ، فراش باش رزاياستقبال از منوچهر م يبرا نيكه نگ يموقع

 :و به طرف او آمد و گفت  ديرا فهم تيزود موقع يليعشرت خ

 دهيمن تا به حال ند. گذارند  يمكه چقدر به شما احترام  ديديد يناچار شدند بروند ، ول گميشرمنده ام كه ب.  يفراش باش جناب

متوجه  ديآقا آمد يالبته من از همان شب كه به منزل حاج. قدر التفات داشته باشند  نياز اهل دربخانه ا كي چيبه ه شانيبودم كه ا

 ريشما خدمت خانم مفصل صحبت كرده بودم ، اما چهره شما تاث يو از مراتب خدمتگذار ديدار ييواال تيشدم كه چه شخص

حاال شما چرا . كه با پدرشان حرف بزنند ، با شما حرف زدند  نيدرست مثل ا.  دنديد يخودشان شما را م ديدارد و خانم با يگريد

 ؟ ديمانده ا ريقدر متح نيا
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زد ،  يحرف م شتريحاال هر قدر عشرت ب يداشت ساعت ها همان جا بماند ، ول اليكه مترصد آمدن عشرت نبود ، خ يباش فراش

 :و در دل گفت  ديخود كش شيبه ر يانداخت ، دست نهيبه آئ يفاصله نگاه نيالبته در ا. شد  يم شتريهم ب يشادمان

كه من هنوز چهل و پنج سال  يپدر خانم اقال شصت سال سن دارد،درحال.رنديپدرشان بگ يكه خانم مرا جا ستمين ريانقدرها پ البته

خانم معلوم بود كه به من  نياز حركات نگ.زند يم يپرزن هم عجب حرف مهمل نيا.م جوانترمتازه من از حضرت واال ه.هم ندارم

 .پسندند يمثل مرا م يجا افتاده ا يازنها مرده يبعض.ستيعالقه ن يب

 :گفت يزيام هيكرد و با لحن گال يم ريس االتيخ نيدر ا يباش فراش

 .روند يم رونيكنند و بعد با عجله از اتاق ب يوقت شب مرا احضار م نياصرار و در ا نيبا ا خانم

 :گذرد گفت يچه م يدانست در ذهن فراش باش ينم چيكه ه عشرت

دارند شما را از  ليقبال به من گفته بودند كه چقدر تما شانيا.گذاشتند يورود نا بهنگام مهمان نبود حتما خانم شما را تنها نم اگر

  لينرود كه خانم م ادتانيگذشته، نياز ا.و با خود شما صحبت كنند ننديبب كينزد

 .دياوريب نجايرا به ا د،اويآزادش كن نكهيو قبل از ا ديايب رونيامشب از زندان ب نيجالل هم داشتند

 :خورد و با لكنت گفت كهيحرف عشرت، نيا دنيبا شن يباش فراش

 ديدان يو م ديا دهيشن ييزهايچ رزايمنوچهر م يحتما درباره خلق و خو.خواهد داشت يميفرار جالل چه عواقب وخ ديدان يم شما

 .نميب ينم يجرات و جسارت نيمن كه در خود چن.است ريرحم و سختگ يچقدر ب

دانم تا حساب  ياو را بزرگ كرده ام م يمن كه از بچگ.بترسد يزياز چ ديمثل خانم دارد نبا يبانيكه پشت يكس.دينترس يباش فراش

را با  شيكه او كارها ديخوشحال باش ديشما با.اندازد يرا به زحمت نم گرانيشود و خود و د ير نمكار را نكند،دست به كا يهمه جا

 .اعتماد را به شما دارد تيدهد كه او نها ينشان م نيمه.گذارد يم انيشما در م

 يكار را م نيپرت كند،ا نييعمارت هم به پا يرا از باال ن،خودشيگفتند به خاطر نگ يبود كه اگر به او م يدر حال يباش فراش

 :ديپرس يبا خوشحال.كرد

 شوند؟ يم يخانم از من راض نيمن جالل را از زندان ازاد كنم،نگ اگر

 .شما را بدون اجر نخواهند گذاشت يخدمتگزار نيوقت ا چيه شانيمثل روز روشن است كه ا ميبرا.شوند يم يكه راض البته
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 .ديراه را نشانم بده پس

 :فرستاد و گفت رونيب ياز در مخفرا  يفراش باش عشرت

هم داشت،به  يگرياگر خانم كار د.دياوريب نجايو فردا به ا ديده ياز زندان فرار يجالل را به بهانه ا.مانم يجا منتظر م نيهم من

 .شما خواهم گفت

از فراشها كه  يكيسه قاپ به منزل  يباز يخلوت بود و فراشها برا اريتصادفا انجا بس.به سرعت به فراشخانه رفت يباش فراش

چون حق و  يد،وليد يامد و فراشها را نم يبه فراشخانه م يبارها اتفاق افتاده بود كه فراش باش.بود رفته بودند يحكومت كينزد

 .را فلك كنند يداد كس يحاضر بودند كه حاكم دستور م يفراشها فقط وقت.اورد يخود نم يبه رو ديرس يحسابش م

كه چند روز قبل به  يفراش باش.بود ديدر دسته كل گريد ديدست زندانبان و كل ديكل كي.داشتند ديزندان همه دو كل يها قفل

 به  يلرزان يها،جدا كرده بود،با قدمها يزندان هيجالل را از از بق يسفارش عشرت،جا

آهسته جالل  يفراش باش.بود دهيتشك خواب يدند،رويخواب يكاه م يها كه رو يزندان هيجالل بر خالف بق.زندان جالل رفت طرف

 شيپ يرا شناخت و فكر كرد حتمام وضوع مهم يزندان،فراش باش كيتار مهين طيرا باز كرد و در مح شيجالل چشمها.را صدا زد

ه راه به دنبال او ب ياز جا بلند شد و به اشاره فراش باش ريمات و متح.امده است اغشموقع شب به سر نيا يآمده كه فراش باش

دستور سر به  رزايبود كه منوچهر م نيتصورش ا.امده باشد يازاد كردن و يبرا يبرد كه فراش باش يگمان هم نم ياو حت.افتاد

 .كردنش را داده است ستين

دانست فراش  يجالل م.كرده كه او را فرار بدهد يرا راض يفراش باش يرفتند،متوجه شد كه كس رونيب يكه از حكومت يهنگام

كه خود را در معرض مجازات هم قرار دهد و  نيشود شغل خودش را از دست بدهد،چه رسد به ا يوجه حاضر نم چيبه ه يباش

 :ديو پرس اورديباالخره طاقت ن.واداشته است يكار نيبه چن را يكه فراش باش ستيك نيمانده بود كه ا ريمتح

 م؟يرو يكجا م دييشود بفرما ي،ميباش فراش

 .يفهم ياالن م نيهم.ميرو ينم يبد يجا

 يمقابل همان در مخف يباالخره فراش باش.هم دارد يگريدانست كه خانه او در د يشناخت،اما نم يرا م يمنزل فراش باش جالل

 يكه غذا و شربت عال يموقع ياز زندان ندارد،ول ياورده اند كه دست كم ييكرد او را به جا يجالل گمان م.و ان را باز كرد ستاديا
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 هياست با فرشها و اثاث يدر واقع اتاق نيرزمياوردند و ان جا را با شمع و چراغ روشن كردند،متوجه شد كه آن ز شيبرا

 :گفت يفراش باش.يمتيق

ضمنا .كارها با من يباق.يگرد يدست رختخواب بردار و راحت بخواب و مشمئن باش به زندان بر نم كياز خوردن غذا، بعد

 .در انتظارت خواهد بود يبد ،عواقبيبرو رونيب نجايع من از احواست باشد كه اگر بدون اطال

و  شهيسپس با ت.كند كه انگار جالل خودش فرار كرده است ميتنظ يبا سرعت به فراشخانه برگشت تا صحنه را طور يباش فراش

هر  بيترت نيماند تا به ا زانيسو آو كيكه هر لنگه در در  يكه از قبل آماده كرده بود به جان چفت در زندان افتاد،طور يسوهان

 .و فرار كرده است دهيبا سوهان از داخل زندان چفت را بر لگمان كند كه جال نديكس قفل را بب

 عشرت با عجله .زد يرفت و سه بهر به در مخف نيشتابان به عمارت نگ يكار،فراش باش نياز انجام ا پس

 شيكرد و ماجرا را برا داريعشرت او را ب.بود دهيتازه خواب نينگ.خبر فرار جالل را به او داد يفراش باش.و در را باز كرد رفت

 :گفت نينگ.گفت

مناسب بود جالل را  تياز روشن شدن هوا هر وقت موقع شيبگو پ ياز ماجرا خبر دارد؟به فراش باش رزايمنوچهر م اياو بپرس آ از

 .از من نبرد يه او ندهد و اسمب ياطالع چيو تا ان موقع ه اورديمن ب شيپ

به طرف فراشخانه راه  نيبه عشق مالقات مجدد با نگ يفراش باش.را به او رساند نينگ غاميبرگشت و پ ينزد فراش باش عشرت

در .كند يقالب ته تينمانده بود كه از شدت عصبان يزيچ.ديرس رزايموقع بود كه خبر فرار جالل به گوش منوچهر م نيدر هم.افتاد

به راه  يبيمعركه عج.شدند داريهم ب هيبودند با عجله خودشان را رساندند و بق يمنزل حكومت ركه د يياو فراش ها ير سر و صدااث

 .افتاده بود

كه حال فراش  نديبه خانه رفت و به اهل خانه سفارش كرد اگر دنبالش آمدند،به انها بگو ديد نطوريكه اوضاع را ا يباش فراش

نگذشته  يقيدرست بود چون دقا يحدس فراش باش.است دهيو سر شب به خانه آمده و بدون خوردن شام خواب ستيخوب ن يباش

و مضطرب نشان داد  ضيخود را مر يفراش باش.دستور داده بود بالفاصله او را حاضر كنند رزايمنوچهر م.بود كه در خانه او را زدند

 :گفت يجانبحق به  افهيبا ق ديرس رزايمقابل منوچهر م يو وقت

 يب يفراشها نيمن به ا.به بار اورده اند يچه افتضاح دينيامشب حالم خوب نبود و به منزل رفتم تا استراحت كنم،بب كيقربان،
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را  يزندان گريدهم حداكثر تا سه روز د يبه قول حضرت واال قول م.كه چه كرده اند دييفرما يعرضه سفارش كردم،اما مالحظه م

 اريدانستم كه او مورد توجه حضرت واالست و به او بس يكه چرا فرار كرده است،چون م كنم يتعجب م تاقيمن حق.كنم ريدستگ

 .كردم يمحبت م

 :زد اديفر تيبا عصبان رزايم منوچهر

 .كنم يپوستش را پر از كاه م اورميب ريمورد عالقه من است؟اگر او را گ يدزد فرار نيگفته كه ا يكس چه

 :باز هم خضوع و خشوع كرد و گفت يباش فراش

 .ديمرا ببر يجور آبرو نيا ستيكرده ام،سزاوار ن ديدستگاه سف نيخود را در خدمت به ا شيمن ر!قربان

سرانجام غائله با چوب و فلك كردن فراشها و فرستادن چهار نفر از انها به زندان .حرفها زد تا شاهزاده ارام شد نيان قدر از ا و

به عمارتش برگشت،به سراغ جالل  رزايكرده بود،پس از ان كه منوچهر م يكه نقش خود را خوب باز يفراش باش.كرد دايخاتمه پ

 و ماجرا رابه طور  كرد داريرفت و او را از خواب ب

كردن پوستش را پر از كاه  ريو بمحض دستگ دايدستور داده سه روزه او را پ رزايگفت و تذكر داد كه منوچهر م شيبرا خالصه

 :و گفت ديجالل پر يرنگ از رو.بكنند

 .ماندم،الاقل جانم در خطر نبود يبهتر بود كه در زندان م پس

به سراغت امدم  يامشب دستور داده بودند قبل از طلوع صبح كلك ات را بكنند و من درست موقع.است نياشتباه تو در هم اتفاقا

 .كنند يبعد نقشه شان را عمل قهيكه قرار بود چند دق

 كرده ام؟ يمن چه گناه ؟مگريچ يبرا

 ييزهايكشند گناه كرده است؟تو البد از چ يهر كس را كه م مگر

 .زنند يكه فقط مرده ها هستند كه حرف نم يدان يو م يداشته باش ديكه نبا يدار خبر

 !خدمت جهيهم نت نيا. بدانم ديدانم كه نبا يم ييزهايمن چ. درست است  -

 انتظار توست؟ در يحاال بلند شو كه كس  -

 مرد؟ ايزن است  ست؟يـ  او ك 
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 من همراه تو هستم. نترس يول. ميبه تو بگو يزيمن اجازه ندارم چ. يفهم يخودت م  -

شخص  نيحدس زد كه ا. داده است ينم ياو را از زندان فرار يگريبدون دستور شخص د يمتوجه شده بود كه فراش باش جالل

 .سر و كار دارد رزايشمس آفاق باشد كه با منوچهر م اي نينگ ديبا

. را زدند و از پله ها باال رفتند يدر مخف. رفت نيبه طرف عمارت نگ يو همراه فراش باش دياز فراش ها را پوش يكيلباس  جالل

 نيكه دل و د ستيك نيا نديخواست بب يجالل كه دلش م يكرد ول ييبلند باال ميتعظ يفراش باش. آمد نيبعد نگ قهيچند دق

، فراش  نينگ نيدلنش يصدا. شود دايطور واله و ش نيشد و به اربابش حق داد كه ا رهياو خ بهرا بروده است با دقت  رزايمنوچهر م

 .آورد رونيو جالل را از عالم خود ب يباش

 .تشكر را بكنم تينها ياز زحمات فراش باش زيقبل از هر چ ديبا ـ

 :رو به جالل كرد و افزود  سپس

 .بخشم ياز مرگ خالص دياز دوستانم را انجام دهم و شما را از زندان و شا يكيتوانستم خواهش  شانيا لهيبه وس ـ

 :بالفاصله متوجه اضطراب او شد و گفت  نينگ. كلمه مرگ ، مو را بر تن جالل صاف كرد دنيشن

 يعالقه نبودم ، چون حس م يشما ب ييدر حال حاضر خود من هم به رها يولشناخت  ديدوست را خواه نيالبته به موقعش ا  ـ

 .شود يمن مربوط م يشما به كارها يها ياز گرفتار يكردم بخش

 نينگ يغرق تماشا يبه قدر يزند ، اما فراش باش يشكل حرف م نيبه ا يبه او فهماند كه در مقابل فراش باش يسپس به اشاره ا و

 :گفت  نينگ. اره نشداش نيبود كه متوجه ا

 د؟يهست يالبد سپاسگذار زحمات فراش باش  ـ

مطرح كنند ، او را  يرا با آدم بزرگ يخواستند حرف يدوستانش شهرت داشت و هر وقت م انيدر م يبه حاضر جواب شهيهم جالل

 :با هزار جان كندن گفت . دانست چرا حاال زبانش به لكنت افتاده است ينم يفرستادند ، ول يم

 .را فراموش نخواهم كرد يفراش باش يالبته تا زنده هستم محبت ها  -

 :به جالل انداخت و گفت  يخود اعتماد داشت ، نگاه نافذ يبايز يخوب به اثر چشم ها يليكه خ نينگ

گمان . ميحق داربه گردن تو  يادا كرد و حاال من و فراش باش ديرا با يكه هر قرض يدان يالبد م. كردم يفكر را م نيمن هم هم  -
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 م؟يگو يدرست م. هم حاضرند حق خودشان را به من واگذار كنند يكنم فراش باش يم

 : گفت  ارياخت يب ديفهم يرا نم نينگ يحرف ها يكه مات شده بود و ابدا معن يباش فراش

 دييفرما يطور است كه م نيهم. ـ  بله قربان 

 ؟يديد يطلوع فردا را نم يو اگر امشب در زندان مانده بود يخودت را مرهون من هست يكه همه خالص يدان يپس م ـ

 .شماست اريبله ، من جانم در اخت ـ

 :زد و گفت  يلبخند نينگ

و وسائل حركتش را به شهر  يبرو شيفردا شب همراه او به آباد ديتو با. من است كانيدارد كه از نزد يمهمان يفراش باش ـ

 يفراهم كن

 كه چه گفتم؟ يديفهم. كنند ينا متو را با او آش يباش فراش

 :كرد و گفت  يگريد ميتعظ يباش فراش

نكردم ، گرچه عشرت خانم  ييرايبود پذ ستهيشرمنده ام كه آن طور كه شا. از بستگان شماست رمرديدانستم كه آن پ يمن نم ـ

 .شاهدند كه هر چه در توان داشتم كردم

 :كه تا به حال سكوت كرده بود گفت  عشرت

 .دنديزحمت كش قتايحق يبله ، جناب فراش باش  ـ

 :گفت  نينگ

 رشيشود دستگ دهيبه صبح نمانده است و جالل اگر هنگام روز در مالء عام د يزيچ گريدر هر حال د. بله مطمئنم و سپاسگذرام  ـ

 .كنند يم

خودت  يبده و نصفش را برا رمردي، نصفش را به پ ريپول را بگ سهيك نيضمنا ا. تا دستورات الزم را به شما بدهم ديائيشب ب فردا

 .يبه سر و ضع خودت برس يكم ديگمانم با. بردار 

 :عشرت دخالت كرد و گفت . به رفتن نداشتند يليو جالل م يباش فراش

 .نديفرما يخانم مرخص م نكهيمثل ا ـ
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 :گفت  نينگ

كه امروز با او مالقات كرده ،  يپول را همان خانم ديو بگوئ ديبراز من ن ينام رمرديپ يندارم ، فقط جلو يفعال تا فردا شب كار ـ

 .نزن ياز حركت خودت هم با او تا فردا شب حرف. فرستند يفرستاده است و باز هم م

 .دهم يو حرمسرا نفهمند كه من به بستگانم پول م يخواهد اهل حكومت يدلم م. من عوض شد ميفردا تصم ديشا

كرد كه اگر  يفكر م يفراش باش. بودند  جيهر دو واقعا گ. آمدند رونيب نيو جالل از عمارت نگ يبعد فراش باش قهيدق چند

 خواهد او را به شهر بفرستد ؟ ياز كار در آمده است ، اصال چرا م نيكار داشته ، چطور از بستگان نگ حهيبا محترم و مل رمرديپ

 يتا شهر آنقدر مطلب مهم رمرديپ كيو را نجات داده است و بدرقه كه ا ستيك نيمانده بود كه دوست نگ ريهم مات و متح جالل

 .كه به خاطرش او را از زندان نجات بدهند ستين

به فراشخانه  يفراش باش.  دياستراحت نكرده بود ، تا ظهر خواب شتريب يدو ساعت يكيكه  يصبح جالل برعكس فراش باش فردا

 .اف فرستاد كه دنبال جالل بگردندرد گم كردن ، چند سوار را به اطر يرفت و برا

 مضطرب و كج خلق بود و  اريبس. آمد وانخانهيبه د شهيبه امور زودتر از هم يدگيرس يبرا رزايمنوچهرم

همان روز  يباش ميحك انيرزاحيم. داشت يگرياو علت د تيكه عصبان يرا به حساب فرار جالل گذاشتند در حال نيا انشياطراف

 يم اديخاطرات چند ماه گذشته را به  رزايمنوچهر م. حركت كرده است رازيصبح به خبر داده بود كه شاهزاده از بوشهر به قصد ش

 يچه م نياو در كنار نگ يبرسد ، حالل با حضور دائم نينتوانسته بود به وصال نگ شيدائ ابياو كه در غ. خورد  يآورد و حرص م

 نيكند و هم دنيها و قبال د ليبود كه شاهزاده قصد داشت سر راهش از ا نيكرد ا يكه خوشحالش م يا خبرتوانست بكند؟ تنه

برسد ،  نيدانست كه اگر به وصال نگ ياز خود داشت م كه يشناخت يرو رزايمنوچهرم. گرفت يوقت او را م يدو ماه يكي دارهايد

گرفت آن شب خبر ورود فرخ  ميتصم نيهم ينخواهد سوخت ، برا يتاب يطور با ب نيا گريآتش عشقش فروكش خواهد كرد و د

 .كند كه اگر به خواهش او گردن ننهد ، رازش را بر مال خواهد كرد ديبدهد و او را تهد نيرا به نگ رزايم

 

  6 فصل

 

 .ديچيپ رازيمؤذن در شهر ش ي، صدا ليمسجد وك يفراز گلدسته ها از
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كرد و گفت كه  فيرا تعر رزايمنوچهرم تيو عصبان وانخانهير آن جا داده بود شد و اوضاع دكه جالل را د يوارد اتاق يباش فراش

وحشتزده  يهر جمله فراش باش دنيجالل كه با شن. كرده است نييتع زهيكردن او جا ريدستگ يبه اطراف فرستاده و برا يانيجارچ

 :شد ، گفت  يتر م

 .برسانم شيرا به اباد رمزديپ نيخانم به من دستور نداده كه ا نيمگر نگ. آورم يشما سر در نم يمن از كارها  ـ

 چرا؟ ـ

از شهر خارج شوم و  ديكه به خاطر آن با ديكن يم يطرف مرا مأمور انجام كار كيدارد؟ شما از  يشما چه معن يكارها نيپس ا  ـ

 كنم؟ ياوضاع ، خودم را آفتاب نيام كه با ا وانهيمگر من د د؟يكن يمن م يريرا مأمور دستگ ادهيسوار و پ ياز طرف

 .يرو يم رونياما تو كه شب از شهر ب. موضوع نبودم نيچطور متوجه ا. است  بيعج ـ

در تمام شهر شيراز و اطراف آن زن و مرد و بچه اى نيست كه مرا  يعني. شناسند يشوند و مرا نم ينكند مردم در شب كور م  ـ

 ديده باشد؟

 :با خود فكر كردباشى به ترديد افتاد و  فراش

 ».سر در نمى آودم. براى چه به من گفت كه خبر فرار جالل را در همه جا پخش كنم؟ نكند من هم عقلم را از دست داده ام نگين«

به اندازه فراش باشى احمق نبود، ولى او هم سر از اين موضوع در نمى آورد و به خودش وعده مى داد كه اگر بى قيد و شرط  جالل

هر دو غرق اين خياالت بودند كه نوكر فراش باشى خبر داد ناهار . گين را اطاعت كند، بهتر مى تواند به او نزدك شوددستورات ن

 .حاضر است

اين همان شخصي بود كه قرار بود جالل او را به منزلش . سفره غير از فراش باشي و جالل، شخص ديگري هم حضور داشت سر

پيرمرد كه مدتها تنها مانده و . فراش باشي عمداً پيرمرد را سر سفره آورده بود تا اسباب آشنايي آن ها را فراهم سازد. برساند

 :آميز گفت يهالحوصله اش سر رفته بود، با لحني گ

خدا بكند كه يك بار گذار شما به طرف ما بيفتد تا بتوانم محبت هاي شما را جبران . انشاءاهللا كه به من اجازه مرخصي مي دهيد-

 .كنم

 :باشي گفت فراش
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من از اينكه شما را تنها گذاشته و از خانه .پدر جان، حتماً به شما خيلي بد گذشته، خدمت دربخانه آدم را از آدميت مي اندازد -

 . انشاءاهللا كه مرا مي بخشيد. بيرون رفته ام عذر مي خواهم

 . مانعي ندارد، فقط خدا كند زودتر حركت كنم و به سر زندگي خودم بروم -

 .ش كه همين امشب روانه ات مي كنمخاطر جمع با -

اگر اينجا اسباب زحمت هستم، همين . من چشم درستي ندارم كه شب بتوانم راه بروم. چرا شب؟ مگر روز خدا را از ما گرفته اند -

اهي از آن مهمتر آين كه آدم سالي م. كه خانم انعام مرا بدهد مي روم و شب را در كاروانسرا مي مانم و فردا حركت مي كنم

 . چيزي براي بچه ها بخرد سوغاتيگذارش به شهر مي افتد و بايد 

براي آن كه ساكتش كند، كيسه اي را كه نگين . پيرمرد گرم شده بود و جالل نمي دانست كه او مي خورد يا حرف مي زند چانه

 :داده بود به او داده بود از جيب آورد و به فراش باشي داد و گفت

 .داده انداين انعام را خانم  ـ

 :باشي كيسه را در دست چرخاند و گفت فراش

بعالوه اين رفيقمان هم همسفرت . گفتم شب بايد حركت كني چون شب هوا خنك تر از روز است و تو هم طاقت گرما نداري ـ

ن تر و جنس هر سوغاتي هم كه مي خواهي بخري به نوكر من بگو كه با قيمت ارزا. است و در همان حوالي آبادي شما كار دارد

 .بهتر برايت از بازار تهيه كند

نگاه جالل با مگاه او گره خورد و يكمرتبه دلش لرزيد، اما پيرمرد خونسرد . با دقت مشغول نگاه كردن به همسفرش شد پيرمرد

 :وقتي سفره را برچيدند پيرمرد گفت. به خوردن ادامه داد

 ست كه سر و صورتي به زندگي من و زن و بچه قاصد بيچاره بدهد؟آيا اين قدر ه. حاال ببينم خانم چقدر انعام داده ـ

 :باشي گفت فراش

 .كل اين پول مال خودت است. ما به وضعمان رسيدگي مي كنيم. خيالت از طرف زن و بچه قاصد راحت باشد ـ

 :پيرمرد گفت. كيسه اشرفي را جلوي چشم هاي حريص پيرمرد خالي كرد و

 اين ها چند اشرفي است؟ ـ
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 .نشمرده ام، ولي معموالً در اين كيسه ها پنجاه اشرفي مي گذارند ـ

 تمام انعامي كه بيگم داده پنجاه اشرفي است؟ ـ

 .نصف آن مال توست نه همه اش تازهـ 

 يعني بعد از اين همه زحمت و مرارت فقط بيست و پنج اشرفي انعام داده اند؟ ـ

 انتظار داشتي چقدر بدهند؟ ـ

راش باشي، من مي خواستم غير از سوغات، تكه زمين كوچكي هم كه نزديك آباديمان است بخرم و آخر جناب فراش باشي ف ـ

 . عمري يك لقمه نان راحت بخورم

اي بابا مگر چه كرده اي كه اينقدر توقع داري؟ من يك عمر خون دل خورده و خدمت دولت كرده ام، سالي ده اشرفي مستمري  ـ

 ه آمده اي بيست و پنج اشرفي گرفته اي و مي گويي كم است؟ندارم، تو براي ده قدم راه ك

 .اگر گذاشته بوديد كه خودم كاغذ را به حضرت واال برسانم خيلي بيشتر از اين ها نصيبم مي شد ـ

 .چند بار بگويم حضرت واال به بوشهر رفته اند ـ

 .خب پيش خواهر زاده اش مي رفتم ـ

 :بود گفتباشي كه كم كم حوصله اش سر رفته  فراش

 .كاغذ را ببر براي حضرت واال. حاال هم دير نشده ـ

تازه اطالعاتي . شما خيال كرديد كاغذ را كه از دست دادم، ديگر هيچ چيز يادم نيست؟ من كلمه به كلمه آن نامه را حفظ هستم ـ

 .كه قاصد به من داد خيلي بيشتراز آن بود كه در كاغذ نوشته شده بود

باالخره وقتي احساس كرد سر و . هرچه سعي مي كرد بين حرف هاي آن ها و رفتار نگين ارتباطي برقرار كند، موفق نمي شد جالل

صداي آن ها كار دستش مي دهد و ممكن است پيرمرد از خانه بيرون برود،عده اي را دور خود جمع كند و منوچهر ميرزا از محل 

 :بي عرضه اي بداند، گفت اختفاي او مطلع شود و نگين او را آدم

حاال اين قدر سرو . بيا پيرمرد، من ده اشرفي برمي دارم و دو اشرفي هم به فراش باشي مي دهم، سي و هشت تاي باقي مال تو ـ

 .صدا نكن
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 :پيرمرد وقتي چشمش به خورجين افتاد، گفت. هاي پيرمرد را نوكر فراش باشي خريد و در خورجيني ريخت سوغاتي

 .ي است، اما من خيال نمي كنم زور كشيدن آن را داشته باشمچيز خوب ـ 

 :گفت جالل

من موقع مراجعت، االغ فراش . آقاي فراش باشي يكي از االغ هايش را به ما امانت مي دهد و خورجين را روي آن مي اندازيم ـ

 .باشي را بر مي گردانم

تاريك شده بود كه فراش باشي به جالل اشاره اي كرد و به پيرمرد  هوا كامالً. باشي با دلخوري در خواست جالل را پذيرفت فراش

 :گفت

 .تو همين جا باش. ما تا يك ساعت ديگر برمي گرديم ـ

خبر ورود آن ها را به نگين داد، نگين همين كه چشمش به فراش باشي افتاد، كمي چهره اش در هم رفت، چون قصد  عشرت

اين تغيير حالت نگين از . ره نداشت و نمي دانست چگونه از شر فراش باشي خالص شودداشت پنهاني با جالل صحبت كند، اما چا

سؤال كرد و فراش باشي مفصل ماجراي او را تعريف كرد و خصوصاً درباره طمع او  ردنگين از حال پيرم. نگاه جالل پنهان نماند

 :نگين گفت. حرف زد و مراتب خدمتگزاري و حفظ منافع نگين را شرح داد

 .اشكالي ندارد، باالخره اين پيرمرد به اميدي اين راه دور و دراز را آمده است و درست نيست او را نا اميد برگردانيم ـ

من نمي گذارم پول شما به جيب اين جورآدم هاي طماع . خير خانم، اين پيرمرد پوسيده در همه عمرش اينقدر پول نديده است ـ

 .برود

خاله جان، لطفاً يك كيسه  ديگر از آن اشرفي . مك بيشتري شود و با كمال ميل اين كار را مي كنمبرعكس من ميل دارم به او ك ـ

 .ها بياوريد

 :فوراً از جعبه چوبي منبت كاري شده باالي بخاري يك كيسه اشرفي آورد و نگين آن را به فراش باشي داد و گفت عشرت

شما اين كيسه پول را به پيرمرد برسانيد، سپس او را با خودتان به اينجا  مايلم تا وقتي كه من دستوراتم را به جالل مي دهم، ـ

 .بياوريد كه از همين جا حركت كنند

نگين . باشي در مقابل اين دستور گيج شد و به لكنت افتاد و با جمالتي نا مفهوم اشكال آوردن پيرمرد را به اندرون بيان كرد فراش
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 :عوت كرد و گفتبا اشاره دست و چشم او را به سكوت د

ديوار پشت عمارت من فاصله چنداني با . شما راه هاي اطراف حكومتي را خوب بلديد. من نگفتم پيرمرد را به اندرون بياوريد ـ

 .شما مي توانيد پيرمرد را به پشت ديوار بياوريد. پشت ديوار هم خرابه ايست كه هيچكس از آنجا عبور نمي كند. كوچه ندارد

 چه مي شود؟ آن وقت جالل  ـ

 .جالل از ديوار باال مي رود و خودش را پايين مي اندازد ـ

 .و گردنش مي شكند.ديوار از اين طرف خاكريز دارد و كوتاه است، ولي از آن طرف گود است  ـ

 .جالل مي آيد. پيرمرد را بياوريد و سوت بزنيد. شما نگران خرد شدن گردن جالل نباشيد ـ

 .و در عين حال با سياست ادا كرد كه فراش باشي چاره اي جز اطاعت نديد و از اتاق بيرون رفتدستور را چنان صريح  اين

مهربان  يجالل آمد و بالحن كيرفته است نزد رونياز عمارت ب يمطمئن شد كه فراش باش نيكه نگ يبسته شد در وقت بمحض

 :گفت

 .كرد نانيشود به تو اطم يدانم چقدر م ينم يخواستم محرمانه با تو حرف بزنم ول يم -

كرده  فياز حرفها را در ذهنش رد يليقبالً خ.تواست  يكند نم يريكرد از لرزش خود جلوگ يوه رچه م دنديلرز يجالل م يزانوها

در دل جالل برهاند در اتاق شروع به  ييخوب متوجه بود چه غوغا يليخ نينگ.آمد  يكلمه هم به زبانش نم كي يحاال حت يبود ول

 .اطالع بدهد! فورا ديرا ن يسوت فراش باش يزدن كرد و به عشرت هم گفت كه هر وقت صداقدم 

 :امد گفت يكه انگار از ته چاه در م ييرا جمع كرد و با صدا شيكم كم دست و پا جالل

 يشما كاف نانياطم يبرا نيدانم ا ينم.ندارم كه بدهم  يزيجان چ نيجز هم نيد نيادا كردن ا يو برا ونميمن جانم را به شما مد -

 .نه  اياست 

را درباره اش  زيو همه چ يبوده ا رزايتو محرم اسرار منوچهرم. ميبگو يتو مقدمه ا يگفتن مطلب ناچارم برا يخوب برا ريبسا ـ

 درست است؟ يدان يم

 .بله يتا اندازه ا ـ

 م؟يگو يدرست م.ندارد  يكه او به من نظر خوش يپس حتما اطالع دار -
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دارد او را  نيكرد كه نكند نگ يوضوع اعتقاد داشت و حاال فكر م نيچون درست به عكس ا ديمانده بود كه چه بگو ريمتح جالل

 :لب گفت ريكند ز يامتحان م

 .دارد يديكنم او به شما عالقه شد يمن صور م.ـ برعك  

 ؟يزن يحرف را م نيا ليبه چه دل!عجب-

اتفاق افتاده است كه خبر ندارد لذا سكوت  يديجد يكه در زندان بوده متجرا يدر فاصله ا ديكرد كه شا ديلحظه ترد كي جالل

 :ادامه داد نينگ.كرد

 يمن زن تنها و بدبخت.را بر من حرام كرده است  يكه زندگ يدشمن من است و من واقعاًاز او متنفرم طور نيدر هر حال او بدتر -

 .كه دلش به حال من بسوزد  ستين يامثال او افتاده ام و كس يهستم كه به دست جانورها

 .در حق شما بكنند يها هستند كه حاضرند همه گونه فداكار يليخ د؟يزن يحرف را م نيا چرا

 تيتو نشان خواهد داد كه چقدر در ادعا تيبه هر صورت مأمور.شنوم  يم يرا از زبان كس يحرف نيبار است كه چن نيامشب اول ـ

 .يصادق هست

 .نمبك ديچه با يبفرمائ -

 :مكث كرد و سپس گفت يكم نينگ

 .به خانه اش برسد ديهمسفر تو نبا رمرديپ نيا -

عدم بفرستد  اريو بدبخت را به د يمردن رمرديكه به او دستور بدهد آن پ نيداشت جز ا نيرا از نگ يهر حرف دنيتوقع شن جالل

 نيجالل گمان كرده بود نگ.ديدوخته شده دلش لرز رمرديكه نگاهش به نگاه پ يموقع يكه چرا در خانه فراش باش ديفهم يجاال م.

باشد  نيدر ب يبه خاطرش خطور هم نكرده بود كه موضوع قتل كس يو حت دياز او بپرس رزايرمدرباره منوچه ييزهايخواهد چ يم

 :ديآرام پرس.

 د؟يكه به او پول داد يرمرديپ نيهم -

 نكند .اورديسر من ب ييتواند چه بالها يم رمرديپ نيا يدان يونم يبله تو از اوضاع و احوال خبر ندار ـ

 و من در انتخاب تو اشتباه كرده ام؟ يترس يم
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را بكشد او  يجوجه ا اي يخواهد مرغ يزند مه انگار م يحرف م يطورر رمردياز كشتن پ فيو ر بايز يزن يكرد وقت يفكر م جالل

 :بلند گفت يبا صدا.بترسد ديچرا با

 .ترسم و حاضرم جانم را بدهم ينه من نم ـ

 . ايب نجايتمام شد ا يپس بلند شو برو كارت را انجام بده و وقت ـ

 :موقع عشرت آمد و گفت نياز جا بلند شد در ا ديبدون ترد.بود  دهيبود كه جالل شن يوعده ا نيبهتر نيا

 .دميسوت او را شن يسه بار صدا.باشد واريپشت د يگمانم فراش باش ـ

و  يفراش باش.برود نييبه سالمت پا واريد يرا از او گرفت تا از سو يشميابر يرفت و كمند واريد يتفاق عشرت تا پابه ا جالل

 :گفت رمرديپ. كردند يبودند و صحبت م ستادهيا واريدورتر از د يكم رمرديپ

 م؟يا ستادهيا نجايهمسفر ما چه شده؟چرا ا قيرف نيپس ا ـ

كه راه افتادند  رمرديجالل و پ.متفرقه گذشت يبه حرفها يچند لحظه ا.آنها سبز شد و سالم داد يچلو كمرتبهيموقع جالل  نيا در

كه جالل  ديچون د رمرديپ يپس از مدت.رفت  يزد و جالل ارام كنار االغ او راه م ينفس حرف م كي رمرديپ.برگشت  يفراش باش

 :فتافكار خود غرق شد و به خود گ ردهدسكوت كرد و د يجوابش را نم

 يهركس يخدا روز.اورنديهم ب يرا با چند اشرف هيحقه بازها سرو ته قش نيگذارم ا ينم گريدفعه د.دميراه و چاه شهر را فهم حاال

كه به  گريدفعه د.بد كردم به سراغ زن و بچه اش نرفتم . در خانه من مرد امرزيشانس اوردم كه ان پدر ب.فرستد يم ييرا از جا

 .زنم يم يرشهر امدم حتماً به آنها س

 :با خود گفت. برگردد نيفكر بود كه هر چه زودتر كار را تمام كند و نزد نگ نيدر ا جالل

 دانمينبسته ام و نم يهم با كس يقرداد ستين نيهم در ب يدفعه پول نيپول بو د اما ا يشدم برا يرا مرتكب م يتيبه حال هر جنا تا

 .بزنم تيجنا نيبه ادست  ديچرا با

 .جواب سواالت او بود زيو شورانگ اهيجفت چشم س كيخاطره  اما

با  يريكمرش خم شده بود سراز نيبار سنگ ريكه ز چارهياالغ ب.گذشت يم قيعم يشده بود و جاده از كنار دره ا بيسراش راه

و سنگالخ بود با لگد به  كيبار اريكه جاده بس ييو در جا ديبه ذهن جالل رس زيآم طنتيفكر ش كي.داشت يقدم بر م اطياحت
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  يصدا.دره پرتاب كرد ررا به قع رمردياالغ زد و او و پ يپهلو

قبل از طلوع  ديحاال با.انجام داد ياسان نيرا به هم تشيجالل مأمور.ديچيسنگ و خاك در دل كوه پ زشيدلخراش و ر يا ناله

 .رساند يخود را به شهر م دهيسپ

*** 

خواست بخوابد  ياز فرستادن جالل راحت شده بود و م الشيتازه خ نيشد ونگ نيوارد عمارت نگ رزايشب بود كه منوچهرم اواخر

 :در دل با تنفر گفت نيزد و نگ يموج م يبيدرچهره و اضطراب عج.شد رزايچهرم.كه متوجه ورود من

 بار او را چطور دست به سر كنم؟ نيا. ديخواهد بگو يچه م گريحاال د.آمد باز

 :انگار افكار او را خواند باشد بدون مقدمه گفت رزايمنوچهرم

 .خسته شده ام گريد.خودم را معلوم كنم فيامشب آمده ام كه تكل ـ

 د؟ياز چه خسته شده ا ـ

 .يو سرگردان يفياز بالتكل ـ

 ست؟يمن چ ريتقص ـ

 يو صدمه نم دميكش يقدر زجر نم نيا دميد ياگر شما را نم.سر شماست ريمن ز يهايها و گرفتار يهمه بدبخت.ديدار ارياخت ـ

 .خوردم

اگر  يشما بشود؟ راست دنيچطور ممكن است وجود ناقابل من باعث صدمه خوردن و زجر كش.دييگو يفهمم شما چه م يبخدا نم ـ

ندارد كه شما  قتاًجايو حرمسرا را ترك كنم و دنبال سرنوشت خود بروم و گرنه حصرت واال حق يطور است من شبانه حكومت نيا

 .ديكن يخود هم معرف تيقرار بدهد و تازه او را موجب آزار و اذ شارطور در ف نيپشت و پناه را ا يزن ب كي

تحت  رزايمنوچهرك.كرد يم خوديا هم از خود بانسانها ر نياو سنگدل تر يها هيگر.كرد  هيحرفها شروع به گر نيبا گفتن ا نينگ

 :ناگهان به خود گفت ياحساسات مختلف كالفه شده بود ول ريتأث

 .باشم ارياخت يخود را به سمت احساسات بسپارم و سست اراده و ب دينبا.دهد  يم بيدارد مرا فر باز

 :گفت و
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 ديبه او بده يكه قرار است چه جواب نيا. ديآ يها شاهزاده مروز نيا ميآمده ام بگو. بس است ديكرد هيو گر ختهيهر چه اشك ر ـ

 خودم روشن شود قلب و روح من  فيخواهم تلك يمن فقط م ستيبه من مربوط ن

 .است يكاف ديو مرا سر دواند ديهر چه مسخره ام كرد.تاب تحمل ندارد  نياز ا شتريب

 :با مالطفت گفت نينگ

شد سه ماه بمن فرصت  د؟قراريقدر عجول و كم حوصله هست نيچرا ا م؟يمگر ما قرار داد نداشت. ديماشااهللا شما مثل بچه ها هست -

 .مانده تا سه ماه تمام شود يليحاال هم خ.ديبده

حاال كه هر دو از  يول ديشما حامله هست كردميمن گمان م ميقرار را با هم گذاشت نيچه؟آنموقع كه ما ا يسه ماه مهلت؟برا ـ

 نطوريا ديشما از من متنفر هست كنمياحساس م.ندارد كه من روز و شب زجر بكشم و ناراحت باشم ليدل ميرخبر دا تيواقع

 ست؟ين

 يجانور موذ نيبه ا:با خود فكر كرد.خورديغوطه م يو در افكار دور و دراز شديمجسم م نيچشم نگ يجلو يبيو غر بيعج مناظر

 تو متنفرم؟ دنيكه از د ميبگو اياز دست تو معذبم؟آ يدرست فكر كرد ميبزنم و بگو اديصالح است كه فر ايبدهم؟آ يچه جواب

توانسته بود  رنگيباالخره او با هزار ن.خود را واژگون كرده است يكاخ آمال و ارزوها كمرتبهيحرف را بزند  نيكرد اگر ا حس

كاش فقط  يجالل و شكوه چشم بپوشد؟و ا نهمهياز ا تتوانسيحاال چطور م.نجات دهد يخود و خانواده اش را از چنگ فقر و بدبخت

او از  رمرديپ يكاش به جا يا.آدم پررو و سمج او را تا آستانه مرگ بكشاند نيكه ا شديم عثبا يكلمه جواب منف كيبود  نيهم

در  كهياز سوابق من خبر داشت به كام مرگ فرستادم در حال نكهيبدبخت را فقط بخاطر ا رمرديرفته بود با خود گفت آن پ نيب

مرا صبور  نطوريا كنديدشمنانم محافظت م ريدر مقابل سا مرافكر كه او  نيفقط ا.سكوت كرده ام نطوريجوان گستاخ هم نيمقابل ا

 .شرش كم شود شهيهم يخواهم كرد كه برا يفكر ندهيآ يدفعه بتوانم از چنگ او خالص شوم برا نياگر ا.كرده است

بار گفته ام كه به شما عالقه  نيچند.صد بار به شما زد ديرا با يگمانم هر حرف:گفت زيادامه داد و با لحن التماس آم يو زار هيگر به

من قابل تحمل  يشما برا يلطف يهمه ب نيد؟ايمگر شما با من چه كرده ا.و از وجود شما معذب باشم دياياز شما بدم ب ديچرا با.دارم

 .ستين

 دارد؟ يكردن چه معن تياذ نهمهيپس ا ـ
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 كنم؟ تيدارم كه بتوانم اذ يكرده ام؟اصال من چه قدرت يتيچه اذ -

 زودتر جواب  ديكنيبچه با من رفتار م كيو درست مثل  ديگرفته ا چهيباالتر كه مرا باز نياز ا يتيچه اذ -

 .خود را بدانم فيتا تكل ديبمن بده حيضر

 .ديباز هم صبر كن ديرا صبر كرده ا يمدت.سه ماه بود انيوعده ما پا.است كه قبال هم داده ام يجواب همان -

 م؟يصبر كن ديپس چرا با ميشما مطلع يما از دروغ بودن باردار يهر دو ميگويباز هم م -

پس از آن كه .خبردار نشوداز راز ما  ياست كه تا آن موقع كس نيهدف من ا.موش دارد و موش هم گوش دارد واريد نكهيا يبرا ـ

كه  ديكن د؟باوريخواهيبهتر چه م نياز ا.شما خواهم بود اريخاطر در اخت بيآنوقت من با ط ميراحت شد هياز شر قض يبيبه ترت

 يمالحظات يول دانميهم كوچكتر م ياز ته دل به شما عالقه دارم و خود را در مقابل شما از ذره ا نم.ديكنيم يواه االتيدرباره من خ

صبر  يچقدر به همه سوء ظن دارد پس كم ديدانيو م ديشناسيشما كه حضرت واال را م.كه جان من و شما د رخطر نباشد كنميهم م

 .ديكن

 چطور صبر كنم؟خسته شده ام؟ ـ

شق و ع د؟چطوريدوماه صبر كردن عاجز يكيآنوقت از  ديبه من عالقه دار ديكنيشما ادعا م.ديهمانطور كه تابحال صبر كرده ا ـ

 عالقه شما را باور كنم؟

 من چطور عشق خود را ثابت كنم؟ -

در  شهيكه دشمنان ما هم ديستيمتوجه ن.ديرفت و آمد نكن نجايمالحظه به ا يب نقدريو ا ديخودتان حفظ كن يمرا مثل آبرو يآبرو ـ

 هستند؟ نيكم

 نم؟يو شما را نب مياين نجايا گريد يعني ـ

 .ريخ ستيمراقب ما ن يكس ميمطمئن نشده ا كهيتا موقع ـ

 بياگر باز هم قصد فر يرا خواهم كرد ول نكاريكه به شما دارم ا يبخاطر عالقه ا يمشكل است ول يليخ ميبرا نكاريهر چند كه ا ـ

 .شوديبه ضررتان تمام م يليخ ديمرا داشته باش

چنگال عقاب شده ام اما شما با همه ادعاها و اظهار  ريهستم كه اس يمن كبوتر بال و پر شكسته ا.ديجهات خاطر جمع باش نياز ا ـ
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 .ديقولتان نبوده و مراعات حال مرا نكرده ا بنديوجه پا چيعشقها به ه

 .گذرديشما م اليبه شما ندارم؟منكه همه شب و روزم به فكر و خ يچطور توجه ـ

 فرستاد؟ ديخواه ميقابله برا كيكه  ديمگر نگفت ـ

 فردا دستور  نيهم:آمد كه قولش را فراموش كرده است و شرمنده شد و گفت ادشي كدفعهي رزايم منوچهر

 .اورديب دانديرا كه صالح م يهر كس ديشما به عشرت خانم دستور بده.دنبال قابله بفرستند دهميم

 .فرستنديخودشان م ديشما به منزل پدرم دستور بده ـ

 سرم را نگاه نكنم؟ پشت گريمن بروم و د يول.كنميرا هم م نكاريندارم ا يحرف ـ

فقط تا اندازه :گفت يو با مهربان ديگنجيدرپوست خود نم يرا از سر خود باز كند از شاد رزايموفق شده بود منوچهر م نكهياز ا نينگ

 .ديمراعات وضع و حال مرا بكن يا

 .پس فعال خداحافظ ـ

را شكست  نينگ رديگيم ميچرا هر بار كه تصم دانستيو نم رفتيبه طرف عمارت خود م شيپ كساعتيتر از  جيگ رزايم منوچهر

 .گردديباز م شيبدهد شكست خورده تر از دفعه پ

 

****** 

 .كرده ريد نقدريافتاده كه ا يچه اتفاق دانمينم.ديايب كماههيوقت است كه قاصد ما رفته و برنگشته قرار بود  يليخ ـ

 .حرف زد شدينم زهايكن يجلو يآمده بودم منته نجايا نيهم يمن برا يخبر ندار شوديمعلوم م ـ

 .كرده چارهيزودتر حرف بزن كه شمس آفاق مرا ب ـ

كه شوهرم جان خودش را  كرديم يو زار هيمن آمده بود و گر شيوسط راه فوت كرده و امروز زنش پ ميكه فرستاده بود يقاصد

 .حواس مرا پرت كرده پاك يگرياما موضوع مهم د.ديكن يكار ديكار شما گذاشته و با يرو

 تو شده؟ يباعث نگران يزيچه چ ـ

 .آمده است رازيكه شوهرش در منزل او مرده به ش يرمرديكه پ گفتيزن قاصد م ـ
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 چه؟ يبرا ـ

 .را به ما رساند غامينامه و پ نكهيا يبرا ـ

 پس كجاست؟ ـ

من  دنيد ياو را به آنها رسانده و بعد هم برا يغامهايپ نيبه منزل قاصد رفته و آخر رمرديپ شياست چهار روز پ نيموضوع هم ـ

 آمده؟ يبه حكومت

 ؟ينكرد يقيتحق چيپس كجاست؟ه!بيعج-

داشته چون به زن و بچه قاصد گفته  يگمانم قاصد اخبار مهم ديمطلب را كشف كن ديتوانيكنم؟شما كه بهتر م قيتحق ياز چه كس-

او  دانمينم كنميمنكه هر چه فكر م.هم از ده به شهر آمده نيو بخاطر هم رديگيم يكه اگر مطلب را به صاحبش برساند انعام خوب

 .فرو رفته نيقطره اب شده و به زم كيانگار .كجاست

 آمده؟ يكه او به حكومت يتو مطمئن-

 .فهممينكرده نم دايچرا ما را پ نكهيا يول ستين يشك چيآمده ه يكه به حكومت نيدر ا-

چند روز  نيدر ا ايكه ا فهمميالساعه م نيندارد هم يكار نكهيا:محترم از جا بلند شد و گفت ديرس نجايكه به ا حهيمل حرف

 .نه ايآمده  يمشخصات به حكومت نيبا ا يرمرديپ

 ؟يفهمياز كجا م-

 ؟يشناسيرا م اهيآن فراش قد بلند س.نداشته باش يتو كار-

 ؟ييگوياصغر را م-

 .رودياز آنجا م يو چه كس ديآ يم يبه حكوت يبدهد چه كس كه خبر رديگيبله او همه ماهه از من حقوق م-

 نجاينه؟من هم ايآمده  وانخانهيبه كمر به د يو شال قرمز دهيبا قد خم يرمرديچند روز پ نيدر ا ايكه آ ديپس زودتر از او بپرس-

 .مانميمنتظر م

 وانخانهيبه د شيچند روز پ رمرديام پ دهيشن يبيعج زيچ:برگشت و گفت يبعد با اضطراب و نگران يقيبا عجله رفت و دقا محترم

 آمده و



 

 

كتابخانه نودهشتيا  دبيرمنشمنوچهر–حرمسراسوگلي                             

w W w . 9 8 i A . C o m  ٨٥

 .و به بوشهر رفته ستين رازياو خبر نداشته كه حضرت واال در ش. حضرت واال را گرفته سراغ

 .نبود بيو غر بيخبر كه عج نيا -

 ياست كه فراش باش يتر از آن كار بيعج يول ست،ين يهم عاد يليمالقات با حضرت واال خ يبرا رمرديپ ينه، هر چند تقاضا -

 .را به خانه اش برده رمرديكرده، او پ

 چه كار داشته؟ رمرديبا پ يفراش باش! عجب ـ

 .گذشته جالل هم از زندان فرار كرده نياز ا. فكرم نيمن هم در هم ـ

 يكارها سر در نم نيو خرف شده ام كه از ا ريهم پ ديشا. فهمم يربط آن دو تا را با هم نم يام، ول دهيخبر را شن نيمن هم ا -

 .آورم

به  رمرديكه پ يكه در همان روز يدانست يو م ياگر تو هم به اندازه من از اوضاع خبر داشت. يو خرف نشده ا رينه خواهر جان، پ -

 رتيدستگ ييزهايچ كيرفته و جالل هم همان شب از زندان فرار كرده، حتماً  يآمده، عشرت دوبار به خانه فراش باش يحكومت

 .دش يم

 ؟يا دهيصاف و پوست كنده بگو چه فهم. آورم يمعماها سر در نم نيمن كه از ا -

 نيبه هم ربط دارند و حتماً دست عشرت و نگ يبه شكل نهايكنم ا يام، اما حس م دهياصل مطلب را نفهم قيخود من هم هنوز دق -

 . در كار است

است و خودش را وارد  ياو آدم درست. شناسم يرا م ياش باشهستم و جد اندر جد فر رازيمحترم، من چند سال است در ش -

از . كنم يشده است، من باور نم ستيرفته و حاال هم سر به ن يبه خانه فراش باش رمرديپ ييگو يكه م نيا. كند يكارها نم يبعض

روز منصب  كيشناسد و  يرا نم يزياز چپق بلند و چماق نقره اش چ ريعشرت چه كار؟ او غ و نيرا با نگ يگذشته، فراش باش نهايا

 .كند يعوض نم ايرا با دن يگريفراش باش

. برد يدل آدم را م ريپ يطال و نقره ب يآدم هر چه قدر هم خوب و درست باشد دل دارد و سكه ها. يچه خوش باور. خواهر يا -

را دور  شيكه من پولها ديگو ياست مطفلك شمس آفاق ر. گذرد يما چه م يدر چند قدم ميدان يو نم مينشسته ا نجايمن و تو ا

آمد اصالً  يشد؟ اگر زن قاصد سراغت نم يچ جهينت م،ينمك نشناس داد يو خواجه ها زهايكن نيهمه پول به ا نيا. زمير يم



 

 

كتابخانه نودهشتيا  دبيرمنشمنوچهر–حرمسراسوگلي                             

w W w . 9 8 i A . C o m  ٨٦

 .ميفهم يكه م ميهست ينفر نيشود من و تو آخر يكه م يهر خبر. زنده است ايكه قاصد مرده  ميشد يخبردار نم

 م؟يبكن ديتو حاال چه با دهيخوب به عق -

 .چطور شده رمرديكه پ ميبفهم زيقبل از هر چ ديبه نظر من با -

 يما آورده بود، اما حاال م يقصد مالقات با شما را داشته و كاغذ را هم برا رمرديجان زن قاصد به من گفت كه پ يمحترم باج -

 .مالقات حضرت واال را كرده يآمده، تقاضا يبه حكومت يوقت يگوئ

 .هم سماجت به خرج داده و فراش ها او را مسخره كرده اند يليكار خ نيگفت كه در ا يبله، مخصوصاً اصغر م -

منزل  يضمناً نشان. من برساند ايداده و سفارش كرده كه آن را به شما  رمرديبه پ يقاصد موقع مردن كاغذ. آورم يسر در نم -

 ند؟ياصرار داشته حضرت واال را بب رمرديداده كه خبر مردنش را به خانواده اش برساند، پس چرا پ رمرديخودش را هم به پ

 .شود يمعلوم م نهايآمده، همه ا رمردياگر بفهمم چه بر سر پ -

 م؟ياز كجا بفهم -

 .به آنجا بزن يكن و سر دايپ يبهانه ا. ياز منزل فراش باش -

 .رومب يتوانم به منزل فراش باش يمن نم -

 چرا؟ -

 .دارد كه به خود من مربوط است يليدل. ياورياز همه كارها سر در ب يخواه يماشاءاهللا شما م -

 .هر چه هست بگو. ستمين بهيخواهر، من كه غر -

 :انداخت و گفت نياز خجالت سرخ شد و سرش را پائ حهيمل

 دهيبود و ند دهيو آن شن نيمرا از ا يجوان بود و آوازه خوشگل يفراش باش نيا. تازه از شوهر اولم طالق گرفته بودم شيسالها پ -

كفش كرده بود و  كي يرا تو شيخرده بزرگتر هم بودم پا كيكه من  نيدل نه، صد دل عاشق من شده بود و با ا كيو نشناخته 

خواست خواهرزاده خود را به او بدهد، مانع شد و  يكه م شيچشم و رو يهفت خط و ب ادرم يخواست مرا عقد كند، ول يم

 توانم به آنجا بروم؟ يكه من چرا نم ديالبد متوجه شد. رديما سر بگ ينگذاشت عروس

. يبد او را بشنو يستين يو راض يكن يم يطرفدار يقدر از فراش باش نيچرا ا دميحاال فهم. يگفت يخواهر جان، خوب زودتر م -
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بود كه به  يكس نياو اول م،يآمد رازيبه ش يوقت. هم از من طلبكار است ديبازد كي يزن فراش باش. كنم يم كار را نيخوب، ا اريبس

روم و سر و  يبهانه فردا به آنجا م نياو را پس بدهد، پس من خودم به ا ديبازد ديتواند و نبا ينمشمس آفاق كه . ما آمد دنيد

 .دهم يآب م يگوش

 

**** 

باالخره بلند شد و چپقش را روشن كرد و دود . برد يو خوابش نم ديغلت يدنده به آن دنده م نيدر رختخواب از ا يباش فراش

 يچند ماه گذشته از جلو يماجراها. عاشق شده است يريداد و صد لعنت به خود فرستاد كه چطور سر پ رونيآن را ب ظيغل

 :به خود گفت. كردند يمرفتند و لحظه به لحظه، او را معذب تر  يچشمش رژه م

  نيتو را چه به ا ياز من بپرسد مرد حساب ستين يكيخودم درست كردم؟  يبود كه برا يبتيچه مص نيا "

كارها به تو چه مربوط؟ منوچهر  نيا. يداشت يو احترام يمعقول عنوان ،يخورد يرا م يخودت لقمه نان يراحت و آسوده برا كارها؟

كه  ييخواهد بكند، تو چرا در كارها يدلش م يخانم هر كار نينگ رد،يزندان بم يبكند، جالل تو خواهد يدلش م يهر غلط رزايم

مرا گرفت؟  بانيبود كه گر يچه جور بدبخت نيا ايخدا ؟يريو معركه گ يري؟ از همه بدتر سر پيبه تو مربوط نبود دخالت كرد

 "دارد؟ چارهيبه من ب يحضرت واال چه دخل يكجا؟ زن سوگل نيمن كجا نگ

فرستاد؟ و  رمرديچرا جالل را با پ نيدانست نگ ينم. آورد يكرد، كمتر سر در م يفكر م نينگ يبه كارها و حرفها شتريچه ب هر

 كردن او چه بود؟ يو راه رمرديآوردن پ يچرا در حضور او با جالل حرف نزد؟ اصرارش برا

 يتوتون خال سهيصبح زده و ك دهيسپ ديچشم باز كرد و د كمرتبهينشسته است، فقط  داريو چه مدت ب دهيچند تا چپق كش دينفهم

ساعت هم كه شده است بخوابد، اما  كي يخواست حت يكردند و سرش به دوار افتاده بود و م يم ينيچشمش سنگ يپلكها. است

از آنجا  يكس ،يراه داشت و جز خود فراش باش گريدر به كوچه د نيا. عمارت آمد يصدر اختصا يبود كه صدا دهيهنوز دراز نكش

 :با عجله بلند شد و با خود گفت. كرد يرفت و آمد نم

 "كه به سراغ من آمده؟ ستيك نيسر صبح ا يعني"

جالل  كليو روشن صبح چشمش به ه كيخود را پشت در رساند و آن را آهسته باز كرد و چون در تار ،ياضطراب و اوقات تلخ با
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 :زد اديفر ارياخت يب. ديو االغ هم اثر ند رمرديافتاد و از پ

را  نياالغ و خورج. گفت تا آنجا سه چهار روز راه است ياو كه م ؟يبرو شيتا آباد رمرديمگر قرار نبود با پ ؟يپس چرا برگشت -

  ؟يچه كرد

 .ميگو يم تيرا برا زيداخل، با صبر و حوصله همه چ ميايبگذار ب. ستيحرفها ن نيا يكه جا نجايا -

 :شد و گفت يعصبان يفراش باش. انداخت يخودش را در رختخواب فراش باش يكه وارد اتاق شد، بدون معطل نيهم جالل

 ندازم؟يرختخواب ب تيبرا يكن يمگر عقلت كم شده؟ چرا صبر نم -

كه كردم مرا در  يراهم بده دهيو قبل از زدن سپ يباش داريهزار بار دعا كردم كه ب. روم يدارم از حال م يبه جان فراش باش -

 فعالً بگذار. كنم يم فيتعر تيرا برا زيبه جان خودت فردا همه چ. ننديكوچه ها نب

 .رميم يبخوابم كه دارم م 

دست رختخواب از  كي. جز سكوت نداشت يچاره ا يفراش باش. خرناسش بلند شد ريو نف ديسر كش يبالفاصله لحاف را رو و

 .او خالص شود يو جالل موقتاً توانست از شرّ سؤال و جوابها ديمانجا انداخت و خوابآورد و ه رونيصندوقخانه ب

مرتبه او  نيالبد تا به حال چند. شد داريزد و با آن كه هنوز هم خسته بود، ب يغلت يگذشت كه فراش باش يسه ساعت از روز م دو

 يصورت خوش ديد يشد و جالل را آنجا م يكردن او وارد اتاق م داريب يفراش ها برا اي شياز نوكرها يكياگر . را خواسته بودند

 :كرد و گفت دارشيجالل زد و ب يبا نوك پا به پهلو و دياز ترس از جا پر. نداشت

 .ستيخواب ن يجا نجايا. بلند شو -

 ميكار دار يليامروز خ .بخوابم گريساعت د كي ديشما را بخدا بگذار. رميم يم يمن دارم از خستگ. يدستم به دامنت فراش باش -

 .توانم بكنم ينم يكار چيو اگر خسته باشم، ه

 و تو  نديآ ياالن م. ستين دنيخواب يجا نجايا ميگو يم. پسر جان -

 :به اطراف انداخت و گفت يجالل نگاه. ننديب يم را

 .ميايب رونيتوانم با شما از خانه ب يمن كه نم. بروم داخل صندوقخانه بخوابم ديپس اجازه بده -

فوراً به صندوقخانه رفت و خود را  نيهم يبرا. خالص كند يشكل خود را از شرّ سوال و جواب فراش باش نيخواست به ا يم جالل
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موقع مراجعت هم . صرف صبحانه به اندرون رفت يآب به سر و صورت خود زد و برا يبا عجله مشت يفراش باش. به خواب زد

مطمئن شد، به نان و  يكه از رفتن فراش باش نيجالل بمحض ا. سرش گذاشت يل برد و باالجال يبرداشت و برا رينان و پن يكم

 يكرد و صدا زيگوش ها را ت. به گوشش خورد يزنانه ا يموقع صدا نيدر ا. آن را خورد يبيحمله كرد و با حرص و ولع عج ريپن

 يمعلوم م يدانست ول يرا نم قيدق اتيجزئ يشراش بازن ف. زد، شناخت يحرف م يمحترم را كه در اتاق مجاور با زن فراش باش

 .است ياو كاف يزد، برا يكه به محترم م ييشد همان حرفها

 :لب گفت ريخود بلند شد و ز يكرد و راه افتاد ، جالل از جا يساعت محترم خداحافظ كيكه پس از حدود  يهنگام

  يم يرابطه ا رمرد،يفرار من گم شدن پ نيخبر دارد و ب زياز همه چ اريزن ع نيشود كه ا يمعلوم م «

كند  يم شيرا تفت يخواهد گفت و او هم خانه فراش باش رزايرا به منوچهر م زيبرود، همه چ شيكند و پ يكنجكاو ياگر قدر. نديب

شود  يحاال كه روز است و نم. شوم يكنم و مخف دايپ يامن يجا ديبا. ستيماندن من ن يجا نجايا. افتم يم ريو من مثل موش گ

 يهم كه من م يزندگ نيضمناً ا. ميرا به او بگو تيمامور جهيو نت نميرا بب نينگ ديقبل از آن هم با. روم يمانم سرشب م يم.بروم

 ».بدهد ديبا نيخواهد و پول را هم ناچار نگ يپول م رميبگ شيخواهم در پ

 

 7 فصل

 

داد  ميوجه به افراد اجازه ن چيبه ه رزايمنوچهر م. شد كه گوهر آغا وارد شد يآماده م خانهوانيرفتن به د يبرا رزايم منوچهر

زد و  ياز ورود خواجه گوژپشت و قد كوتاه ، اوقاتش تلخ نشد، بلكه لبخند يوارد اتاقش شوند، ول يسرزده و بدون وقت قبل

بار  نيسرانجام پس از چند. شد يت مضحك دولّا و سه لّا مشناخت و با حركا يسر از پا نم يلگوهرآغا از خوشحا.كرد ياحوالپرس

 :گفت ميو تكر ميتعظ

 .ديبفرست يرا به اندرون يامروز قابله ا ديخانم ضمن عرض سالم تقاضا داشتند امر بفرمائ -

 است؟ يچطور؟ مگر خبر -

 .طور فرمودند نيبه بنده ا. چه عرض كنم قربان  -

به او . را كرده نيبعالوه عشرت خانم حتماً تا به حال فكر ا. ياز همه آشنا دار شتريتو خودت ب. ندارد يكه كار نيا. خوب يليخ -
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 .فراش برو عقبش كياگر الزم شد خودت با . شناسد احضار كند يرا كه م يبگو هر قابله ا

 :كرد و گفت ميباز تعظ گوهرآغا

 .قابله حرمسرا احضار شود يكومتبود كه از طرف ح نيگمانم نظر خانم ا يجسارت است، ول -

 .را كه گفتم بكن يحرمسرا قابله اش كجا بود؟ همان كار ؟يزن يم ياديچرا حرف ز -

و دوست داشت او  ديد يم ديخود مف يشاهزاده كه وجود او را برا يول د،يترس رزايمنوچهر م تيلحظه گوهرآغا از عصبان كي يبرا

 :به شانه او زد و گفت يو دست ديداشته باشد ، خند اريرا در اخت

 يبرا يراست. يكاردان و باهوش اريدانم بس ياست كه شخصاً به تو اعتماد دارم و م نيا يبرا ديكه گفتم تو و عشرت اقدام كن نيا -

 .نباشد يمراقب باش آن اطراف كس. خانم خواهم آمد ياحوالپرس

 :كرد و گفت يگريد مي، تعظ خبر داشت نيشاهزاده به عمارت نگ يآغا كه از رفت و آمدها گوهر

 .حاضرم يغالم در خدمتگزار -

 . چند سكه طال در دست او گذاشت و خرسندش كرد رزايم منوچهر

 :باخبر شد، به عشرت گفت رزايمنوچهر م غامياز پ يوقت نينگ

. ميها سر و سامان داده باشقبل از مراجعت او به كار ديبا. گردد يبر م يزود نيبه من الهام شده كه شاهزاده به هم. معطل نشو -

 را كه از چند ماه  يباالخره كار دمينفهم. به اتمام ماه نهم نمانده شتريب يچند روز

 .نه اي يبه تو گفته بودم انجام داد شيپ

 .مطمئن باش كه همه كارها رو به راه است. شود ينم شتريب نيمراقبت و زحمت از ا گريد -

لحظه  نيترسم درست در آخر يم. برسد جهيارزش دارد كه به نت يموقع يهركار ي، ول يا دهيزحمت كش يليدرست است كه خ -

 .به باد برود زيهمه چ

 .ديبد به دلتان راه نده. ستيطور ن نيانشاءاهللا كه ا -

 نخواهد رفت؟ رونيكه از دست ما ب يو مطمئن ياز احوال آن زن خبر دار -

كرده ام كهز ا آدمها  نييتع شيبرا يروم و پرستار يم دنشيبه د انيوز در مر كيروزها  نيا يبار و حت كي يبله، هفته ا -
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 .خودمان است

 كند؟ يبه آنجا رفت و آمد نم يكس يدار نيقيو  يمطمئن يكه او را در آنجا خوابانده ا ياز محل -

 .شود ينم دايبهتر پ يياست و از آنجا جا يمحل امن و دور افتاده ا -

 كجاست؟ ييگو يكه م يخانه ا نيا. را بلندم رازيش يمن همه جا -

هم هرچند روز  نيكند و شه يعبور و مرور نم ياز كوچه آن كس. كرد يشب جالل مرا در آنجا زندان كياست كه  يهمان خانه ا -

 .زند يبار به آنجا سر م كي

 نيا. شود يكن كه چه موقع فارغ م نيعمخصوصاً با دقت م.آن زن برو دنيبه د نيامروز بلند شو و همراه شه نيدر هرحال هم -

 .كرده است ريقرار بود زود برگردد، د. احوال جالل را بپرس يموقع مراجعت از فراش باش. دارد تياهم يليما خ يموضوع برا

كرد و  ياحتراز م نيطلعت هنوز از او و شه. كه در خانه خواهرش بود رفت نيبه اقامتگاه شه كسريبا عجله به راه افتاد و  عشرت

فرستاده بود قبول  شيرا هم كه چند دفعه برا نينگ يايهدا ياو حت. داشت او را به حال خود بگذارند و باعث زحمتش نشوند ليم

كرد و به بهانه  يم يرفت ، از صحبت كردن با او شانه خال يم دنشينكرده و همه را پس داده بود و هر دفعه هم كه عشرت به د

خواست  يفرستاد و از عشرت م ياو درست كرده بودند لعنت م يوضع را برا نيخانم كه ا هياح و حاجرفت و به حاج مصب يم يا

 .را از خانه او ببرد و او را آسوده بگذارد نيكه هر چه زودتر شه

و  ديبه او پر يمثل خروس جنگ ديكه خواهرش را د نيبار هم كه عشرت وارد خانه شد، طلعت مشغول آه و ناله بود و هم نيا

 :گفت

 يلقمه نان حالل يعمر با هزار بدبخت كيمن . ميگو يرا م زيو همه چ ميآ يصاف به دارالحكومه م ،يرا نبر نيبخدا اگر امروز شه -

 لياز مردم تحو هيروم هزار طعنه و كنا يكه حاال هرجا م ستيكرده ام ، روا ن يزندگ ي، اما آبرومند يچارگيفراهم كرده و با ب

روز  نيو مرا به ا دياو را از من گرفت. رديدستم را بگ يريخوردم و دختر بزرگ كردم كه سر پ لسال خون د جدهيه. رميبگ

 د؟يدار يدست از سرم بر نم د؟چرايخواه ياز جانم چه م گريحاال د د،ينشاند

 :گفت يو مهربان متيبا مال عشرت

وگرنه  ديخواه ميشما خودتان ن. شود بشينص يشان نين چنآرزو دارند دخترشا ايهمه دن د؟يزن يم يچرا جوش الك! خواهرجان -



 

 

كتابخانه نودهشتيا  دبيرمنشمنوچهر–حرمسراسوگلي                             

w W w . 9 8 i A . C o m  ٩٢

 .شود يفراهم م تانيچشم برهم زدن نوكر و كلفت و خانه و لباس برا كيدر 

با  ديو بگذار ديبه كار من نداشته باش يكنم كار يفقط تمنّا م. خواهم نه نوكر و نه كلفت نه لباس يمن نه خانه م. خواهر  نيبب -

 ي، حاال هم خوب نم دميكار را خوب ند نياز اول عاقبت ا. طاقت داع و درفش ندارم يريسر پ گريمن د. خودم بسازم يبدبخت

 .ديببر يگريد يو جا ديرا بردار نيشه ديدار حبتبه من م يليشما اگر خ. نميب

 .شود يم مانيبخدا فردا پش. يكن رونيكه ما را از خانه خودت ب ستيخواهرجان خوب ن -

 .كند ينم يمن فرق يبدش برا ايخوب . رف همان است كه گفتمح -

 :را صدا زد و گفت نيشه د،يخواهرش را د يكه پافشار عشرت

 . ميبلند شو اسبابت را جمع كن تا برو. كند  يم رونيما را از خانه اش ب خواهرمان

 ؟ ميبرو كجا

 . ستيبنده جا قحط ن يخدا بزرگ است و برا باالخره

و  تيبغلش زد و همراه عشرت كه تظاهر به عصبان ريگذاشت و بقچه اش را ز يمختصر خود را جمع كرد و در گوشه ا هياثاث نيشه

را در آن گرفتار جالل شده بود  يدروازه قرآن بود و عشرت شب كيكه نزد يكرد ، راه افتاد تا به همان خانه ا يم ياوقات تلخ

 :گفت  يتيارضابا ن ديچون قصد خواهرش را فهم نيشه. بروند 

 نيمثل ا "اصال. مردم  ياقدس رفتم ، داشتم از ترس م دنيهم كه در آنجا به د يچند بار. ترسم  يم يلي، من از آن خانه خ خواهر

  ينداشت كس ليطور است ، وگرنه دل نيهم هم "حتما. است  نيخانه سنگ يكه هوا

مرا از . دل و جرات دارد كه آنجا مانده  يليخ چارهياقدس ب نيا. نباشد  ياش هم كس يگيگمانم در همسا. آن سكونت نكند  در

 ؟ ديكه در آن خانه به دست از ما بهتران بسپار ديفراهان آورده ا

خانه هم  نيا. زحمت ها خواهد شد  نيا يآمد و تالف ينزد خودمان خواه يزود نيبعالوه تو به هم. خاطر جمع باش . خواهر  نه

شود  يسه چهار شب كه هزار شب نم.  ياوقاتت را آنجا باش شتريب يتوان يمنزل حاج مصباح است و تو م كيندارد و نزد يبيع چيه

. 

كرد و سخت  يبود و ناله م دهيزائو در باال خانه خواب. داشت تا آن كه وارد خانه شدند  انينوع صحبت ها جر نيطول راه از هم در
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 .تاب بود  يب

 : ديت پرسعشر. او رفتند  نيبه بال ينفر دو

 ؟يدار ي؟ كم و كسر يدار ي؟ مگر ناراحت يكن يم يتاب يقدر ب نيحالت چطور است ؟ چرا ا! جان اقدس

دست انداخت و گوشه چادر او را گرفت و  ديخود د نيبال يفروغ خود را بزحمت باز كرد و چون عشرت را باال يچشمان ب اقدس

 :گفت 

تا به حال  شبياز د. برم  يكشم و رنج م يمرتب است ، اما درد م زيهمه چ. خدا به شما عمر بدهد . ندارم  يجان كم و كسر خانم

 .بدتر شده است 

 باشد ؟ يخبر يكن يم اليخ

 :هم گذاشت و گفت  يرا رو شياز خجالت چشمها اقدس

 يمن كه عوض. كنم  يحبت شما را تالفهمه زحمت و م نيدانم چطور ا ينم. طور باشد و موقعش شده است  نيكنم ا يم تصور

 .خداوند خودش به شما عوض بدهد . ندارم 

 :او را با گوشه چادرش پاك كرد و گفت  ياشك ها. سوخت  يدلش به حال زن بخت برگشته م شيكم و ب عشرت

 .كرد  يوضع حمل خواه ي؟ انشاءاهللا به سالمت يكن يم هيجان ، چرا گر دختر

 :با همان آهنگ جواب داد  اقدس

 يمدام از خودم م. ترسم  يم يندارم ، بلكه از زندگ ي، اما من از مرگ ترس استيآن دن شيپا كيو  ايدن نيا شيپا كيزائو  آدم

كه بتوانم كار كنم و بچه  نميب ينم يچه خواهد شد ؟ من كه در خود قوه ا ديآ يم ايبچه بدبخت كه به دن نيپرسم آخر و عاقبت ا

 هم كه چند ماه قبل عمرش را  اش چارهيرا بزرگ كنم ، پدر ب

 .كس را به روزگار من دچار نكند  چيخداوند ه. نشاند  اهيروز س نيكشته شد و مرا به ا يشما داد و به دست سواران حكومت به

كرده ،  يكه تا به حال از تو نگهدار ييهمان خدا. شود  وسيما ديوقت نبا چي؟ انسان ه يتو از كار خدا چه خبر دار. جان  دختر

از تو  "كه كامال نجايرا آورده ام ا نيامروز خاله شه "من مخصوصا. باش  دواريحاال هم صبر كن و به خدا ام. هم خواهد كرد  "بعدا

 .كند و نگذارد كه به تو سخت بگذرد  يپرستار
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 .بار منت شما هستم  ريدارم ز من تا.  ديقدر خجالتم نده نيرا بخدا ا شما

تحت  "درست شد و اقدس كامال نيشه يبرا يخود عشرت بود ، اطاق كانيمدت دو سه ساعت با كمك ننه خوشقدم كه از نزد در

و ننه خوشقدم به نوبت مراقب حال زائو  نيآنچا را الزم داشتند از خانه حاج مصباح آوردند و قرار شد شه. قرار گرفت  نينظر شه

 .باشند 

 : ديآورد و آهسته پرس اطيرا داخل ح نيكارها ، شه نيپس از فراغت از ا عشرت

 ؟ ديايب ايبچه چه موقع به دن يكن يم اليخ. آماده شده است  ثيكار كه از هر ح مقدمات

 .طول دارد  يدو روز يكي نميب يطور كه من م نيا

كه خواهند آمد به  يو همراه خواجه و فراش يلباست را بپوش نيمواظب باش كه بهتر.  نديآ يمشب دنبالت مپس ا. خوب  يليخ

 يفارغ م گريتا دو روز د گميكه ب ييبگو هيو بق يباش ميبه حك ديبا.  يدان يخودت را م فيدر آنجا هم كه تكل.  ييايدارالحكومه ب

 . يو دستپاچه شو يكن گمرا  تيمبادا دست و پا. شوند 

 .تو مطمئن باش . درسم را خوب بلدم  من

او . آمد  يم رونيب ياز در حكومت يكه فراش باش ديرس يبه دارالحكومه برگشت و درست وقت گريد يبعد از سفارش ها عشرت

 ير منزل فراش باشكه جالل برگشته و در حال حاضر د ديعشرت هم فهم. بالفاصله عشرت را شناخت و در كنار هم راه افتادند 

 :داشته باشند گفت  اجيدارند ممكن است به وجود جالل احت ور شيكه پ يياست و چون فكر كرد با كارها

 .را معلوم كند  فشيتكل گميتا ب دياين رونيروزها ب "در منزل شما باشد و مخصوصا يدو روز يكياست جالل  بهتر

 شود ؟ يمن چه م نياالغ و خورج اما

 ؟ نيورجاالغ و خ كدام

آمده  يحاال كه برگشته دست خال. امانت گرفت  رمرديآن پ يمرا برا نيخواست حركت كند االغ و خورج يكه جالل م يموقع

 .است 

امروز  "ضمنا. آن را بپردازد  متيق ميگو يم گميمن به ب.  ستيقدر قابل نقل ن نيكه ا نيخورج كياالغ و  كي يفراش باش جناب

 .بفرستم  ياز خواجه ها دنبال كار يكيكه همراه  ديكن نيندارد مع يفراش نفهم را كه شعور كيعصر 
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 ؟ ميمگر فراش نفهم هم دار. شما درد نكند عشرت خانم  دست

 نيمع ستنديكنجكاو ن اديرا كه ز يياز آن فراش ها يكيخواستم  يم. كرده باشم  ياحترام يناخواسته ب ينبود كه خدا نيا مقصودم

بكنند و  يخواهند خودشان را نخود هر آش يم يجور آدم هاست كه آن ها را هر جا بفرست نيعادت ا ديشما كه خبر دار.  ديكن

 .كنند  يكالغ چهل كالغ م كيشوند آن را  يخبر دار م يا هيهم از قض يوقت

را  نيوارد دارالحكومه شد و بالفاصله رختخواب نگ گريرا گشت و از طرف د يآن ها تمام كه شد عشرت دور حكومت صحبت

بساط گسترده و  دنياز حمام برگشت از د يوقت نيكه حمام رفته بود نشست  نگ نياو را مرتب كرد و به انتظار نگ ليانداخت و وسا

 : ديبود تعجب كرد و علت را از عشرت پرس وزائ كيوجود  انگريكه نما يليوسا ريسا

 :گفت  عشرت

 نيا.  ديشو يم يپسر كاكل زر كي ايدختر  كيصاحب  يو به سالمت ديكن يهم امشب وضع حمل م ديا و پس فردا و شافرد شما

 .رختخواب هم مال شماست 

 :كرد و گفت  يتبسم

 تا ده پانزده روز تكان نخورم ؟ "بستر بروم و اقال نيداخل ا ديبا چارهيقرار من ب نياز ا پس

 . ستين نيجز ا يا چاره

را به  ي، چند نفر از خدمه را صدا زد و دستورات مختلف ليوارد رختخواب شد و عشرت بعد از مرتب كردن وسا يتيبا نارضا نينگ

 .كار را كردند  نيا قهيبردند ، در ظرف چند دق يم رونيخبر را از عمارت ب ديكه با ييآنها. آن ها گوشزد كرد 

هم احضار شد  يباش ميحك انيرزاحيحاضر كردند و بالفاصله م ير حكومترا د نيساعت بعد فراش مخصوص و گوهرآغا ، شه كي

 گرفت و  يدستور م يباش مياز حك نيشه.  ديو از پشت پرده حال زائو را پرس

 كيكرد ، مشخص شد كه موقع وضع حمل نزد قيهم تصد يباش ميباالخره طبق نظر قابله كه حك. گفت  يرا به او م ماريحال ب شرح

دنبال  يهر كس. راه افتاد  يبيعج يبرو ايب. گذارند  يروز ، مولود حضرت حاكم قدم به عرصه وجود م كيدر كمتر از  دياست و شا

گرفتند  ميخود دست و پا كنند ، تصم يبرا يهمه جا هستند تا نفع شهيهم كه هم ييها يولباشدو سه تا از فض. رفت  يم يكار

خبر بدهند سوار بر  يكه به كس نيآنها بدون ا. كنند  افتيدر يرسانند و مژدگانب رزايزودتر حركت كنند و خبر را به فرخ م
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 .بادپا شدند و راه افتادند  ياسبها

 :گفت  نيشد به شه كيكه هوا تار نيهم. كار بود  انيبا دقت كامل مراقب جر عشرت

 نه؟ اي يدان يخود را م فيدانم تكل ينم.در چه حال است ينيسراغ اقدس و بب يبرو ديبا حاال

 .راحت باشد التيهر جهت خ از

 ديبا ديجمع كن كه بچه با يمخصوص به منزلت برو،اما حواست را حساب يو دواها لياز وسا يآوردن بعض يبلند شو و به هوا پس

 .اورديموضوع سر در ن نينفر هم از ا كي يدقت كرد كه حت ديبا يليخ.آورده شود نجايسر و صدا به ا يكامال محرمانه و ب

 م؟يرا چه بده چارهيبچه درست،اما جواب زن ب آوردن

 .ميا يبه انجا م گريدو ساعت د يكيخودم تا .ستين يمهم زيچ.فكر ان را هم كرده ام من

 يكه دور بستر زائو جمع شده بودند و هر كدام طبابت يانيساعت مقدمات حركت خود را فراهم كرد و به اطراف كيپس از  نيشه

 :كردند گفت يم

 .نخواهد بود يزود نيطور كه معلوم است وضع حمل به ا نيا.استراحت كند يدو ساعت يكيتا  مياست زائو را تنها بگذار بهتر

 :اعتراض كردند و گفتند يدو نفر يكي

رفتند  رونيباالخره در مقابل دستور قابله و امر عشرت،همه ب يول.نگاه داشت دارياو را ب ديزائو را خواباند و با ديجور مواقع نبا نيا

 .انجام دستور عشرت حركت كرد يهم برا نيشه.و زائو را تنها گذاشتند

 

 *** 

شده بود به فكر فرو رفت و با خود  دايپ يكه در حكومت يو رفت و امد نيشدن وضع حمل نگ كيخبر نزد دنياز شن رزايم منوچهر

 :گفت

شود،اما بهتر  يشده تمام م نييو مهلت تع ستيمن بد ن يراموضوع ب نيكند؟اگر چه ا دايخواهد بچه پ يچطور م اريدخترك ع نيا

در چه حال است و قول و  نميالساعه بروم و بب ديبا.متقلب باز مرا گول خواهد شد نياست از رمزو كار كار مطلع شوم،وگرنه ا

 .اورميب ادشيقرارش را به 
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از عقب .رفت يفانوس به طرف عمارت م كيچشمش به گوهر اغا افتاد كه با  يدر ورود يجلو.شد نيعازم عمارت نگ اليخ نيا با

 كيدارد،نزد يو چه منظور ستيشخص ك نيدانست ا يكه نم چارهيخواجه ب.شانه او گذاشت يشد و دستش را رو كيبه او نزد

 :اهسته گفت ديكه حال او را د رزايمنوچهر م.از دستش افتاد و خاموش شد فانوسزبانش بند امد و .فتديب نيبود از ترس به زم

 .ميگو يچه م نيگوش كن بب.؟منميديترس چرا

 :شاهزاده گفت.حالش جا امد و خود را جمع و جور كرد يرا شنخت و قدر رزايآغا منوچهر م گوهر

 ؟يو از كجا امد يكجا بود نميبگو بب اول

 .در بزرگ مانع عبور او نشوند يكنم كه جلو عتيبودم قابله را مشا رفته

 چطور است؟ گميب حال

 .فارغ خواهند شد يزود نيگفت به هم يطور كه قابله م نيا.ستيمرحمت حضرت واال بد ن به

 .ام ستادهيجا ا نيمن هم.زود مراجعت كن و به من خبر بده يليهستند و خ يچه كسان گميدر اتاق ب نيحاال زود برو بب.خب يليخ

 :گوهر آغا زود برگشت و گفت.ن جا مشغول قدم زدن شدهما رزايبه طرف عمارت رفت و منوچهر م گوهرآغا

 .ستيانجا ن ياند و كس دهيدر اتاق خود تنها خواب گميب

جا مواظب باش و مراقبت  نيتو هم.بدهم شانيرا به ا يصحبت كنم و خبر الزم گميدو كلمه با خود ب يكيخواهم  يمن م.خب اريبس

 .كن

 .به من خبر بده ند،زوديايو قابله خواستند ب يباش ميحك ايخواست وارد شود  يا بهيشخص غر اگر

 

معطل نكرد و خود را به در  گريد.شدند انينما شيلبها انيكه از م ديگوهراغا را د ديسف يدندانها رزايمحض،منوچهر م يكيتار در

 .بود دهيدر انجا خواب نينگ شد كه يبرخورد كند،وارد اتاق ياز پله ها باال رفت و بدون انكه به مانع شهيعمارت رساند و مثل هم

 *** 

كه  ياو شد،به هر نحو يدو مرتبه هم كه با او برخورد كرد و گرفتار سوالها يكيگذراند و  يتمام روز را در منزل فراش باش جالل

 ميشده بود،تصم كيكه هوا خوب تار يساعت از شب رفته وقت كي.طفره رفت و منتظر غروب آفتاب شد حيبود از دادن جواب صر
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 ميحك انيح رزايد،ميفراشخانه رس كينزد يوقت.كند افتيدر يو پول ديخود را به او بگو تيمامور جهيبرورو نت نيگرفت نزد نگ

 دهيبرند و وقت وضع حمل او فرا رس يم نينگ يرا برا يباش ميكه حك دياز خواجه ها فهم يكياو و  يو از صحبت ها ديرا د يباش

 .اراده در كوچه ها سرگردان شد يجالل چند بار به بخت و اقبال خود لعنت فرستاد و ب.است

داند چه  يو بعد هم خدا م رياز شبگردها او را بگ يكيبه خود امد و ممتوجه شد االن است كه  كمرتبهي،يسرگردان ياز ساعت پس

 :خود افتاد و با خود گفت ميتصم اديبه .بر سرش خواهد امد ييبال

كه فكرش را  يبه پناهگاه رم،رفتنيبگ يو پول نميرا بب نيحاال اگر نتوانستم نگ.برگردم ينداشتم به منزل فراش باش اليكه خ من

 .ندارد يكرده بودم،اشكال

بودند كه سر  ييها يهمان اشراف نهايا.پول خرد دارد يو مقدار يكرد و مطمئن شد كه هنوز چند اشرف بشيدر ج يدست سپس

 يراه چشمش به دكاندار نيبالفاصله به راه افتاد و در ب.كند يتوانست تا مدتها با ان زندگ يكرده بودو م ميتقس رمرديسفره با پ

 :جالل جلو رفت و سالم كرد و گفت.بست يداشت مغازه خود را م هاافتاد كه با عجله و از ترس شبگرد

 نه؟ ايكند  ريرا س يگرسنه اكه بتواند آدم  يدار يخوراك ايآ

 :گفت تيكالهبردار رو به رو شده است با عصبان ايبا ادم گدا  نكهيبه او انداخت و به تصور ا ينگاه دكاندار

 .برند يم وانخانهيما را به د يرسند و هر دو يسر م يحكومت ياالن است كه فراش ها.ستين ييحاال وقت گدا.بابا جان برو

 

كه هنوز كنار  يدر شعاع كم نور چراغ روغن ياشرف.چشم او گرفت يها را دراورد و جلو ياز اشرف يكيكرد و  بيدست در ج جالل

كه به سرعت مشغول جمع و جور كردن بساط  شيچشم دكاندار به سكه قشنگ طال افتاد،دستها يوقت.سوخت برق زد يدكان م

 :آخر شب بكند گفت يمشتر نيبه ا ينگاه گريد كهيدكان بودند از حركت بازماندند و بدون ا يجلو

 ؟يخواه يبگو چه م حاال

 .خورد يبه دردم م يوقت گذشته،هر چه داشته باش چون

 است؟ يتو كاف يبرا ايآ.را هم در دكان دارم زهايچ نيو ا ريماست و پن.ام دهينان خر ييخودم چند تا يبرا من

 .زودتر بده كه ممكن است شبگردها برسند بله
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 .سكه ات را بدهم هيد ندارم كه بقمن پول خر اما

 .رميگ ياش را بعدا م هيبق ايبرم  ياز تو جنس م اي.هاست يكينزد نيمنزل من هم.ندارد يمانع

 يامد مقدار يكه به نظرش خوب م يوارد دكان شد و از هر نوع خوراك.شود يبهتر نم نياز ا يدكاندار فكر كرد مشتر مرد

 يهر روز كه برا.دارم ياز تو خواهش:جالل هم سكه طال را به دستش داد و گفت.دو نان گذاشت و به دست جالل داد يبرداشت و ال

 .جواب نخواهم گذاشت يسكه ها دارم و زحمات تو را ب نيمن باز هم از ا.به فكر من هم باش يكن يم هيخودت ناهار و شام ته

 :كرد و گفت يخنده بلند دكاندار

 .ديدر كوچه و بازار بگرد ديندار ليو م ديهست انيو اع نيشما از خوان نكهيمثل ا.دمتگزارمهمه جوره خ من

 .فعال خداحافظ.ييگو يطور است كه م نيهم

 .نگه دار خدا

را  دشيكل ميقد يليبود كه جالل از خ يجا همان منزل نيا.كه از صبح در نظر گرفته بود راه افتاد ييغذا به دست به طرف جا جالل

كرده  يبار هم عشرت را در انجا زندان كيامد و  يخانه م نيخواست به عمالش دستور بدهد به ا يداشت و هر وقت م بيدر ج

 .بود

 :و با خود گفت ديمنزل را د يباالخانه ها ييوارد كوچه شد،روشنا نكهيبه محض ا جالل

خانه را  يصاحب اصل.كرد قدم در ان بگذارد يجرات نم يكس چوقتيبود كه ه يخانه ا نيسوزد؟ا يچرا چراغ م نجايچه؟ا يعني

  نيا واريشبها چقدر سنگ به در و د.كردم رونيب نجايمن با هزار كلك از ا

 

 نجايخانه را جا به جا كردم تا باور كردند كه ا هيكه در اطراف خانه بلند نكردم و چقدر اثاث يبيو غر بيعج يزد مو چه صداها خانه

 ياز هر طرف به رو ديام يشود همه درها يحاال چطور شده كه برگشته اند؟معلوم م.كردند و رفتند يخالپر از اجنه است و خانه را 

 .پناهگاه من بود كه از دستم رفت نياخر گرينجا ديا.من بسته شده اند

شن از  يدادن آنها دوباره مقدار يفرار يكرد كه صاحبان خانه برگشته اند ، برا يشد و چون گمان م كيافكار به خانه نزد نيا با

 .سوخت پرتاب كرد يكه چراغ در آن م يجمع و به اتاق نيزم يرو
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 .كرد  يزد و ناله م ياز شدت درد به رختخواب چنگ م چارهيب يزائو

 با آن حال زار و نزار. دستش افتاد يدرست رو يا زهيپنجره كه شكسته بود ، سنگ ر يمرتبه احساس كرد از قسمت باال كي

 ادشيمرتبه وحشتش گرفت و  كي. بارد ياست كه دارد م زهيطور سنگر منيه ديبعد دوباره د. چشمش گرفت يدستش را جلو

 ازيو در دل شروع به نذر و ن ديا يتنها باشد ، آل به سراغش م يگفتند كه زائو وقت يم شهيمحله هم يها رزنيآمد كه مادرش و پ

 .زد يكه پشت سر هم او را صدا م ديرا شن نيشه يآشنا يكرد كه صدا يداشت از ترس سكته م. كرد ، اما سنگباران تما شد 

. را سر داد هيگر كبارهيلحاف را كنار زد و  نيشه يصدا دنيبا شن. بود دهيصورتش كش يبدبخت از ترس لحاف را رو اقدس

 : ديپرس نيشه

 ؟يكن يم هيگر چه خبر است دختر جان؟ چرا -

 .شود يطور دارد سنگباران م نياطاق هم نياست كه ا يساعت كي. ترسم يهم م يليخ. ترسم يم -

 .شود يم ياالتيآدم تنها كه باشد خ. به سرت زده االتيحتما خ -

 .هستند كه داخل اتاق پرتاب شده اند ييسنگ ها نيا نيبب ن؟يخاله شه ستيچ االتيخ -

دست به آن دست داد و با خود فكر كرد كه واقعا آن سنگ ها از كجا آمده اند و  نيبه سنگ ها كرد و آن ها را از ا ينگاه نيشه

خانه را  نيها ا هيداشت كه چرا همسا يكاف ليدل گريحاال د. كرد دنيشروع به لرز ارياخت يبود ب يخرافات يليچون خودش هم خ

از  يياز آنجا كه رها يكرده بودند ، ول بتيمص نيو عشرت فرستاد كه او را گرفتار ا نيبه نگ عنتدانستند و هزار ل ياجنه م يجا

زبان خودش از ترس بند آمده بود شروع به  نكهيزد و با ا ايدانست ، دل به در يهولناك را منوط به خاتمه كار م تيوضع نيا

 از بابت اقدس راحت شد  الشيخ يوقت. ديا يم ايگر به دنيدو ساعت د يكيكه نوزاد تا  ديدادن اقدس كرد و فهم يدلدار

 

منزل حاج  يعشرت جلو. را ببندد اطيعجله داشت فراموش كرد در ح يليگذشت و چون خ اطيآمد و از ح نياز پله ها پائ شتابان

 سراغ عشرت برود و او را خبر كند كه زودتر خودش را برساند يفور يليبه او گفت خ نيشه. را گماشته بود يمصباح فراش

ها  نيزم ريبه ز يكه كس ديشد و فهم اطيآمد و وارد ح رونيب واريآرام از پناه د. در را باز گذاشته است نيمتوجه شد شه جالل

آنجا را روشن كرد و با پوشالها  يكه همراه داشت كم ياز آنها رساند و با شمع كوچك يكيخودش را با عجله به . نداشته است يكار
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 :داد و به خود گفت  بيترت يخودش رختخواب يراكه آنجا بود ب ييو كاه ها

 ياز اهال يكنم كس يگمان نم. بهتر و آسوده تر است يو از خانه فراش باش وانخانهياز زندان د ي، ول ستين يخوابگاه خوب يليخ

 يگريد يجا ايرا گرفته و  نجايكنند اجنه ا اليكنم كه خ يم يمثل دفعات قبل باز هم كار. ديايب نيزم ريز نيخانه جرأت كند به ا

 .كنم يم دايخودم پ يبرا

 

 راحت سفره اش را باز كرد و مشغول عذا خوردن شد اليفكر با خ نيبا ا سپس

از فرصت استفاده كرد تا  ني، بنا بر ابماند  داريب ديرا سراغ اقدس فرستاد با خود فكر كرد كه امشب را هم با نيشه يوقت عشرت

 غاميخدمتكار پ يوقت. كند دارياو را ب دياز قابله رس يكه خبر نيحرم سفارش كرد به محض ا ياز خدمتكارها يكيبخوابد و به  يكم

 :فراش به او گفت . آمد رونيعمارت ب يو از در مخف دياز جا پر مهيسراسرا به او رساند ،  نيشه

 .شما را فورا خواسته اند -

. كرد يرا به سرعت ط يو منزل حاج يحكومت نيفاصله ب. خبر بدهد و همراه فراش راه افتاد نيفرصت نكرد به نگ يحت عشرت

، شروع به غرولند كرد كه چرا زائو را تنها گذاشته و خودش به  ديرا منتظر خود د نيوارد منزل حاج مصباح شد و شه يعشرت وقت

 نيا يبرا يليعشرت هر چه فكر كرد نتوانست دل. او شرح داد و علت ترس خود را گفت يماجرا را برا نيشه. ده استآنجا آم

 :لب گفت  ريز. كند دايماجرا پ

 .گذرد يكه وقت م ميبلند شو برو. حاال موضوع خودش درست شد. مانده بودم جواب اقدس را چه بدهم. انگار خدا با ماست -

نشسته بود  اطيدر ح يسكو يخواب آلود فراش كه در انتظار عشرت رو يچشم ها يز در خارج شدند و از جلوخواهر آهسته ا دو

 لحظات  نيكه زائو در آخر دنديبه آنجا رس يبه طرف خانه اقدس رفتند و موقع

 

لب  يو رو ديرش رساو به گوش ماد هيگر يآمد و صدا ايبا شتاب در دو طرف زن نشستند و بالخره بچه به دن. شدن بود فارغ

 .لبخند نشست و اظهار خجالت و تشكر كرد شيها

 :دهان او گرفت و گفت  يفنجان آب قند جلو كي عشرت

 .شفا بخور تيشربت را ن نيا. آن قدر خودت را زحمت مده. ما خدمت به توست فهيوظ. خواهرم -
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 ينيمرتبه سنگ كيچه طور شد كه  ديمحلول را خورد ، اما نفهم ليكه هوش و حواسش كامال سر جا بود ، با كمال م چارهيب اقدس

هم افتادند و در  يرو شيشدند و باالخره پلك ها نيسنگ شيدر مغز و سر خود حس كرد ، زبانش از كار افتاد ، گوش ها يبيعج

همد ، بچه را داخل پارچه ف ينم يزيچ گريمرتبه او را تكان داد و چون مطمئن شد كه د هعشرت دو ، س. فرو رفت ينيخواب سنگ

 :و گفت  ختير شيمانده بود به گلو يكه ته استكان باق يلحظه دو سه قطره از محلول نيو در آخر ديچيكه همراه آورده بود ، پ يا

 ييصدا ميبرس نيكنار رختخواب نگ يبچه هم تا وقت نياز ا. شود ينم داريبه نظرم كار تمام است كادر كه تا فردا صبح از خواب ب -

و لباس  ميو او را بشوئ ميناف بچه را ببر ديبا. مانده يچون كار اصل ميبرسان يبلند شو زودتر خودمان را به حكومت. ديآ يدر نم

 .ميتنش كن

 :گفت  نيشه

 به او داد؟ يچه جواب ديبا. خواهد يكند؟ او بچه خودش را م يم دايپ يشود چه حال داريب چارهيزن ب نيا يوقت -

 .آل بچه او را برده ميگوئ يهم بچه خود را خواست م يوقت.  ميهست نجايشد ما ا داريزن ب يو وقت ميآئ يصبح زود ماوال فردا  -

 ؟يكن ياما اگر قانع نشد چه م. يطانيخواهر حقا كه تو استاد ش -

 .ميفعال بلند شو برو. كند يپول همه كس را قانع م. خواهر يزن يم ييچه حرف ها -

جالل كه تا به آن موقع به خاطر سرما خوابش نبرده بود ، از . گذاشتند اطيآمدن و در نور مهتاب قدم به ح نييخواهر از پله ها پا دو

با . كه از خانه خارج شدند  ديدو زن را د هيسا رتيشد و با ح اطيدر متوجه داخل ح يبا صدا نيزم ريپنجره ز يكاش يسوراخ ها

 :خود گفت 

 يايحتما قضا ست؟يرفت و آمدها نشانه چ نيبفهمم ا ديبا. شناسم يزن را م نيهر چقدر هم خسته باشند ، امن  يها چشم«

 ».در كار است يمحرمانه ا

 

  8 فصـل

 

 .ديرا شن رزايمنوچهرم نيپرطن يخواست بخوابد كه صدا يم نينگ

 :به لب آورد و گفت  يو با اكراه لبخند ديچيدور خود پ يسرعت خود را جمع و جور كرد و چادر به



 

 

كتابخانه نودهشتيا  دبيرمنشمنوچهر–حرمسراسوگلي                             

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٠٣

 باز هم شما؟  -

 د؟يتعجب كرد يليبله ، باز هم من ، خ ـ

 .ترسم يشما به جان خود م ياطياحت يو ب يباك ياز ب يكنم ، ول ينه تعجب نم -

 دارد ؟ قتيحق ايآ. ديكن يام امشب وضع حمل م دهياست؟ شن يشيچه نما گريد نيا دي، فقط به من بگوئ ديترس نداشته باش -

 .ديكار من كار داشته باش اتيقرار نبود شما به جزئ يدرست است ، ول -

 ديبه فكر افتادم كه قطعا بچه دار خواه دميخبر را شن نيمن امشب ا. است يكاف ديداده ا بيخانم هر چه تا به حال مرا فر دينيبب -

گذرد چه  ي، فردا كه خرتان از پل م ديكرد يطور معامله م نيبا من ا ديداشت يشد و آن وقت به خود گفتم تا حاال كه گرفتار

 .اين است كه آمده ام قول و قرار مان را تكميل كنيم. حريف شما نخواهم شد گرمسلما من دي. كرد ديخواه

 به چه ترتيب تكميل كنيم؟ مگر شما به من اطمينان نداريد؟ ـ

 .راستش را بگويم خير، هيچ اطميناني ندارم ـ

 مطمئن كنم؟چطور مي توانم شما را  ـ

 .اين هم قلمدان و كاغذ. همين امشب يك قرار داد كتبي مي نويسيد و به من مي سپاريد. كاري ندارد من فكرش را كرده ام  ـ

 .حاال بفرماييد چه بايد بنويسم. شما خيلي مرا اذيت مي كنيد ـ

 .ه ايد و بچه اي كه داريد  متعلق به ايشان نيستهيچ، فقط در چند سطر اقار مي كنيد كه شما از حضرت واال دايي جانم حامله نشد ـ

 

 :از روي نگين پريد و لبانش به لرزه افتادند و گفت رنگ

من چطور مي توانم سند قثل خود را به دست شما بدهم؟ از كجا بدانم پس از اينكه من به . شاهزاده، شما خيلي  بي رحم هستيد ـ

 .تفاده نكنيدعهد خود وفا كردم ، شما از اين نوشته سوء اس

 .مطمئن باشيد به محض اينكه تسليم من بشويد اين كاغذ را به شما خواهم داد ـ

من قول مي دهم به عهد خود وفا كنم، اما نوشتن چنين . حضرت واال، به دختر بي پشت و پناهي كه هيچ كس را ندارد، رحم كنيد ـ

 .كاغذي برايم مقدور نيست
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كنيد همين الساعه چند نفر مأمور در اطراف عمارت مي گذارم و جريان را هم بالفاصله به همين است كه گفتم و اگر قبول ن ـ

 .حضرت واال مي نويسم

هر قدر فكر كرد و زير و روي كار را سنجيد، نتوانست خود را حاضر كند . دچار وضعيتي شده بود كه به وصف در نمي آمد نگين

 :روي هم گذاشته بود و فكر مي كرد، گفت كه آن نوشته را بنويسد و همين طور كه چشمش را

 .نه نمي توانم،قدرت اين كار را ندارم ـ

 :تهديد خود را مؤثر يافته بود، از جا بلند شد و گفت منوچهر

 .خيلي خب پس من مي روم و از اين به بعد هم ديگر هيچ كاري با هم نخواهيم داشت ـ

 :داشت از در خارج شود كه نگين گفت قصد

 بگوييد چه بايد بنويسم؟. مي نويسم. بياييد بنشينيد. نه نرويد ـ

 : پيروز مردانه اي بر لبان منوچهر ميرزا نقش بست و دو مرتبه بر جايش نشست  و گفت لبخند

 .هر چه مي گويم بنويسيد. اين هم قلم. اين كاغذ را بگيريد. معلوم است كه عاقل شده ايد ـ

 

 

به بالش تكيه داده بود و قلم در دستش مي لرزيد و قلبش طوري مي تپيد كه صداي آن به گوش منوچهر ميرزا هم مي  نگين

 :گفت. رسيد

 .بفرمائيد چه بنويسم ـ

ميرزا كه باالخره توانسته بود حريف را به زانو در آورد، از خوشحالي در پوست نمي گنجيد و در ذهنش عبارات را پس و  منوچهر

ي كرد تا عباراتي محكم تر و قاطع تر پيدا كند كه نگين هيچ وقت نتواند خود را از چنگ او رهايي دهد و همواره از ترس پيش م

 : از او باشد، باالخره با لحني كه تحكم در آن موج مي زد گفت اعتآشكار شدن رازش ناچار به اط

ا، حاكم فارس، صاحب فرزند نشده و نخواهم شد و همان طور بنويسيد من اقرار مي كنم كه هيچ وقت از حضرت واال فرخ ميرز ـ

 .كه معروف است، شاهزاده عقيم است و نمي تواند صاحب اوالد شود

هرچه بگوييد مي . ، حضرت واال رحم كنيد:ميرزا كه به اين جا رسيد قلم نگين روي كاغذ ايستاد و با لحني عاجزانه گفت منوچهر



 

 

كتابخانه نودهشتيا  دبيرمنشمنوچهر–حرمسراسوگلي                             

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٠٥

شما دايي خود را مي شناسيد و مي دانيد كه او چقدر از اين موضوع كه بگوييد او . مرگ من استنويسم، اما اين عبارت آخر حكم 

 .بخدا از اين كار بگذريد اشما ر. عقيم است، نفرت دارد

 .اين كاغذ تا زماني كه به خواسته من تسليم نشويد در دست من مي ماند. همين است كه گفتم ـ

كرد و وقتي كه خواست كاغذ را به دست منوچهر ميرزا بدهد، صداي هياهوي عجيبي از بيرون با دستي لرزان نوشته را تمام  نگين

گوهر اغا پله ها را سه تا يكي باال آمد و خود را به در اتاق رساند و پرده را باال زد . عمارت آمد و توجه هر دوي آن ها را جلب كرد

 :فتو با صداي خفه اي گ

 .نيد كه وقت تنگ استفرار ك. حضرت واال فرار كنيد ـ

 چه خبر شده؟ چه اتفاقي افتاده؟ ـ

 معطل چه هستيد؟. برخيزيد. حضرت واال حاكم تشريف آوردند و الساعه به اينجا وارد مي شوند ـ

 

 

آغاي بيچاره نمي دانست چه بگويد و منوچهر ميرزا با شنيدن خبر ورود فرخ ميرزا دست كمي از او نداشت و پاك خود را  گوهر

نگين با همه اضطرابش حس مي كرد كه خداوند به او كمك كرده و در . نگاهي به اطراف انداخت و دنبال چاره اي گشت. ه بودباخت

قبل از هر چيز قلمدان را زير تشك مخفي كرد و آهسته كاغذي را كه در دست داشت . استاين لحظه حساس به فريادش رسيده 

 :ه منوچهر ميرزا طاقت نياورد و با لحني كه التماس در آن موج مي زد گفتباالخر. مچاله كرد و زير بالش خود گذاشت

 چه بايد كرد؟ من چه كنم؟ ـ

 .هرچه زودتر فرار كنيد ـ

 .مي ترسم وسط راه به شاهزاده بر بخورم ـ

. رت شما امدمبگوئيد شنيدم داريد تشريف فرما مي شويد و به اين طرف مي آئيد، طاقت نياوردم و براي زيا. اشكالي ندارد ـ

 .تنها راه چاره همين است. عالج ديگري نيست. برخيزيد زود همين كار را بكنيد

از جا بلند شد و با قدم هاي لرزاني از اتاق . ميرزا براي چند ثانيه حس كرد جز آنچه نگين مي گويد راهي در پيش نيست منوچهر

گوهر آغا وسط ايوان اين طرف . هيچ به ياد نداشت براي چه آمده استدر آن چند لحظه همه چيز را از ياد برده بود و . بيرون آمد
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 .كمك مي خواست داو آن طرف مي دويد و از خ

 :منوچهر تصميم خود را گرفت و به گوهر اغا گفت باالخره

 .راه بيفت جلو ـ

 من كجا بيايم قربان؟ ـ

 .معطل نكن راه بيفت ـ

جلوي عمارت فانوس بزرگي مي سوخ، منوچهر ميرزا فانوس را برداشت و به . گردن گوهرآغا را گرفت و به جلو هل داد سپس

او مي خواست گوهر آغا را در ميان خدمه اي كه فانوس به . دست او داد و تازه خواجه فهميد كه منظور منوچهر ميرزا چيست

 ولي گوهر  د،زنندست به استقبال فرّخ ميرزا مي رفتند جا ب

 

سريع از در عمارت بيرون رفتند و از ناحيه خطر دور . مي ترسيد كه اگر شاهزاده او را با منوچهر ميرزا ببيند عصباني شود آغا

شاهزاده . هنوز شاهزاده به عمارت نرسيده بود و اين حسن تصادف براي منوچهر ميرزا مرهون محترم و شمس آفاق بود. شدند

محترم و شمس آفاق . به عمارت نگين برود ولي عمارت شمس آفاق سر راه بود كراسترا شد، خواست يهمين كه وارد حرمس

زود تر از همه از ورود فرخ ميرزا مطلع شدند و چون شمس آفاق حدس مي زد كه شاهزاده مستقيم به عمارت نگين خواهد رفت و 

اي را پر از آتش كرد و با مقداري اسپند و  نقرههم فوراً منقل محترم . اين موضوع را نم توانست تحمل كند، به محترم متوصل شد

 .كندر و گالب ، همراه چند خواجه م كلفت به استقبال شاهزاده رفت و جلوي فرخ ميرزا صف بستند

ل شمس آفاق تا پايين پله ها و وسط صحن حياط به استقبا. ناچار شد توقف كند و اجباراً وارد عمارت شمس آفاق شود شاهزاده

منوچهر ميرزا قدري سر و وضع خود را نرتب كرد و . آمده بود و در داخل عمارت غريو هياهو و شادباش خدمه به آسمان رفته بود

 :به گوهر آغا گفت

 .از وسط خيابان هاي باغ طوري برو كه جلوي شاهزاده در بياييم ـ

آفاق و محترم  با همه تالشي كه كردند نتوانستند فرخ ميرزا را مدت زيادي نگه دارند، اما همين مدت كافي بود كه منوچهر  شمس

ميرزا به وضعيت خود سر و ساماني بدهد و موقعي كه شاهزاده از عمارت خارج شد در چند قدمي خود چشمش به منوچهر ميرزا 
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فرخ ميرزا او را از . وچهر ميرزا تعظيم بلن بااليي كرد و خود را روي پاي دائيي اش انداختمن. افتاد كه زير درختي ايستاده بود

 :روي زمين بلند كرد و صورتش را بوسيد و با صداي بلند گفت

 .از زحمات تو و لياقت و كارداني ات در غياب خودمان بسيار راضي هستيم ـ

پشت سر منوچهر ميرزا ايستاده است و هيچ كدام هم رنگ و روي  حرف به گوش محترم رسيد و متوجه شد كه گوهر آغا اين

 :از خود پرسيد. درستي ندارند

 درست حدس زده ام؟ ايآمده و چرا گوهرآغا دنبال اوست؟آ شيبه استقبال دائ نجايدر ا رزايشده كه منوچهرم چطور

 

حترم غرولند كنان وارد عمارت شد و آهسته را در دست گرفت و از آن نقطه دور شد م رزايكه شاهزاده دست منوچهرم يموقع

 :لب به خود گفت ريز

 .كرده است ينگاهدار گميخوب از ب يليخ.باشند  يهم راض ديبا

 :آهسته تر به او جواب داد ييصدا

 .كنند يم تيكنند و اظهار رضا يم فيتعر شانياز عشاق زنها شهياحمق هم يمرده ها.بوده  ايتا ته دن. يبله باج ـ

 :ديو از مشاهده او در آن وقت شب و در آنجا تعجب كرد و پرس ديخود د يكيرا در نزد حهيبرگشت و مل محترم

 ؟يباج حهيمل يكجا بود -

 د؟يشود خواب يشما م يمگر از سرو صدا. كردم يگوشه و كنار تماشا م نيهم -

 ؟يديرا د زيهمه چ.  يپس خوب تماشا كرد -

 .ديكن يكر مبهتر از آنچه كه شما ف اريبله بس ـ

 ؟يهم دار يتازه ا يكه خبرها نيمثل ا -

 .ديانجام بده يكار ديشما كه تنوانست.ام  دهيفهم ييزهايچ شيكم و ب ـ

او  يشاهزاده را تا داخل عمارت شمس آفاق هم بردم ول ينيو مقدمه چ ديبا هزار تمه.مينبرد شياز پ يمز بخت بد امشب كه كار-

 نيدانم ا ينم.كردم يو ذهنش را روشن م فيتعر شيرا برا ايكه ممكن بود قضا يدر آنجا مانده بود به هر شكل شتريچند لحظه ب
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 ؟يشد رزايمتوجه سرو وضع منوچهرم يراست.بدهد  يبخت ديجو سف كياند كه خدا  هراست گفت.دارد  يدختر چه اقبال

 .حس نكردم يتازه ا زيچ يول دميد-

 ؟ يديمگراغا را ند!عجب-

 .دمياو را هم د-

 فانوس شاهزاده را بكشد؟ ديوقت شب گوهراغا با نيكه چطور در ا يكن يفكر نم چيخوب ه-

خود  يالبد از آدمها.هم خواهرزاده حضرت واالست  رزايمنوجهرم.از خدمتكاران حرم است  يكيدارد؟ گوهراغا  يمگر چه اشكال-

 .او به استقبال شاهزاده امده و با دهيحاضر نبوده و تصادفاً گوهراغا ر د يمنوچهركس

 

 ياست و كمتر ازعمارت خارج م نيگوهراغا خواجه نگ.دانستم يحرفها م نياز ا ارتريهوش يليومن شما را خ يباج حهينه مل-

 ديبه او خبر داده اند با ريد ميياگر هم بگو.به هم برخورد كرده اند ميكه بگو ستيطرفها ن نيهم ا رزايعمارت منوچهرم.شود

منوچهر درست خالف جهت و اگر غلط نكنم از .كه من خودم مواظب بودم يآمد در صورت يو از عقب سر شاهزاده م ابانيخ نيازا

 .موضوع است ميا يبرا يگريد ليآمد بودن گوهراغا كنار او هم دل نيطرف عمارت نگ

همه فراش  نيكنم با ا ينم اليمن خ يول ديا يبر م ييبشر دو پا هر چه بگو نياز ا. يباش دهيهم درست فهم ديشا.دانم  يواهللا نم-

 .طور اشكارا رفت و امد كند نيو قراول و خواجه جرأت داشته باشد ا

شمس افاق  هيگر يشدند صدا نهييوارد اتاق ا يباج جهيمحترم و مل يوقت. كنم فيتعر تيام برا دهيرا كه شن ييزهايتا چ ميبرو ايب-

 :كرد و گفت حهيمحترم رو به مل. دنديرا از مجاور شن

 .ميواو را ارام كن ميبرو ديفعال با.دلم كباب است  ؟يشنو يزن بدبخت را م نيا يگوش كن اه و زار-

**** 

و فراش  نيو همراه شه دهيچيتكه پارچه پ كيبچه مرده داخل  كيهوش شده بود مثل  يگناه را كه از دارو ب ينوزاد ب عشرت

قدمها را . ديسنگفرش كوچه شن يرا رو ياديز ياسبها يپا ينگذشته بود كه صدا نخانهوايد يهنوز از جلو.وارد دارالحكومه شد

 :گفت نيتندتر كرد و به شه
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طرف ها  نيها حق ندارند شبها از ا بهيغر.است  بيعج يليخ. شوند يخواهند وارد حكومت يسوارها م نيكه ا نيمثل ا.عجله كن-

 .رفت و امدكنند

 .هستند  يچه اشخاص ميبهتر است بفهم. رسند يهستند كه از راه م ينيگمانم مسافر-

 :به فراش دستور داد و گفت عشزت

 .ستندياشخاص ك نيا نيزودتر برو جلو و بب-

زنگ دار و مطنطن  يو صدا ديخود چرخ ياهن يها هيپا يبود كه در بزرگ رو امدهين رونيحرف از دهن عشرت ب نيا هنوز

 :معطل نشدو گفت گريعشرت د.بلند شد ديترس ياز ان م يليكه عشرت خ رزايفرخم

 .ميندار يبا تو كار گريزود برو فراشخانه د-

رساند و با  يدرمخف يو از پشت عمارت خود را جلو ديدو نيوبا سرعت به طرف عمارت نگ ديرا گرفت وكس نيدست شه سپس

پله اول نشست و  يكه در را بست پا نيبمحض ا.و بعد خودش وارد شدند نياول شه.كه در دست داشت در را باز كرد  يديكل

 .از حال رفت بايتقر

ونوزاد را هم  اورديرا با خود ب نيكرده و چطور توانسته است شه يط يرا باچه قدرت اديمسافت ز نيتوانست كه ا يهم نم خودش

 :گفت نيد به شهپس ازچند لحظه كه حالش جا امد و تنفسش مرتب ش.در آغوشش نگه دارد

همه  ميبود دهيرس رتريد قهياگر چند دق. شود خدا هنوز با ما همراه است يمعلوم م.شاهزاده امده.بلند شو كه وقت تنگ است -

 .بر باد رفته بود زمانيچ

از پله ها باال رفت  يكيدر همان تار اديز يعشرت با چاالك.دانست يرا نم فشيكردوتكل يمات و مبهوت به اطرافخود نگاه م نيشه

  نيراه خود گرفت و به اتاق مجاور خوابگاه نگ يرا روشن كرد و جلو يشمعدان

 .امد

 :خود را به طرف او دراز كرد و گفت يو دستها ديكش يتا چشمش به عشرت افتاد آهبلند نينگ

 ؟بكنم ديو من چه با يزود بگو چه كرد. دميچشم خود د يخاله جان ؟مرگ را جلو يكجا بود-

 .ديايب ايبچه تو به دن ديبا قهيدر ظرف چند دق.عجله كرد  ديبا يهمه كارها رو به راه است فقط قدر.غصه نخور  چيه-
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 .ديا يطرف م نيچه شده ؟شاهزاده امد و االن دارد به ا يمگر خبر ندار-

 .مكنيمن االن كارها را درست م.مضطرب نباش.دمياو را شن يچرا خبر دارم و دم در بزرگ صدا-

 يلياست كه خ ييكه مخصوص زائو ييادهاياز ان فر نينگ اديفر يصدا.كه مقدمات كار فراهم شد ديطول نكش شتريب قهيدق چند

اتاق را پر كرده  يدود اسپند و كندر فضا.ديكش يزتئو نشسته بود و انتظارم يپا نييدر پا نيشه.كند بلند شد يسخ وضع حمل م

بچه را كه از  يشده بودند و لباسها يمشغول كار كيهر  نيحرم نگ يكلفت ها.ديجوش يم وانيدو سماور در گوشه ا يكي. بود 

عشرت هم پس از مرتب كردن كارها وصدور دستورات الزم .آوردند  يم رونيحاضر كرده بودند از صندوق ها ب شيچند وقت پ

 .بود شد نيشه يلحاف در دستها ريكه زز نوايمشغول به هوش اوردن نوزاد ب

به گوش  ييصدا نيقبل كوچكتر قهيكه تا چند دق ياز خانه ا. بلند بود نينگ هيو گر اديفر يمدت به ستور عشرت صدا نيتمام ا در

عمارت  يو خواجه ها جلو زهايكن انيدر م رزايكه فرخ م نيهم.كرد يبلند شد كه گوش فلك را كر م يولوله وغلغله ا ديرس ينم

 :ديخرد و پرس يا كهيو  دياذان را شن يصدا ديرس نينگ

 دهند؟ يمگر صبح شده كه اذان م-

 

 :بلند شد و گفت ييبه استقبال شاهزاده امده بودند صدا نياز عمارت نگ اديز فاتيكه با تشر يخدمه ا انيم از

 .خواهد كرد تيعنا يخداوند به حضرت واال فرزند گريساعت د كيتا  يبه سالمت ريخ-

كه پشت سر  رزايرا به طرف منوچهرم شيبر لبان شاهزاده نقش بست و رو يتبسم.محو شد تيهلهله و شادباش جمع انيدر م صدا

 :امد كرد و گفت ياو راه م

 .ديايب ايوارد شوم كه فرزندم هم به دن يشود كه موقع ينم نيبهتر از ا گريد-

 يسجده شكر به جا تيممكن است در حضور جمع يزيچ نيچطور چن ديفهم يكه نم رزايمنوچهرم رتزدهيح يچشمها يجلو و

 :دياورد و پرس

 .كه ورود من مصادف با تولد فرزندم باشد ستين يلطف خداوند نيبنظر تو ا-

بله قربان :لب گفت ريز داديعقلش را از دست م رتيداشت از تعجب و ح كهيآب دهانش را فرو برد و د رحال رزايم منوچهر
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 .دييفرماياست كه م نطوريهم

باشم كه  يكس نيبمانم و اول داريب خواهميبرو در عمارت خود استراحت كن من م.ديآ يخوب فرزند تو هم حتما خوابت م يليخ-

 .نميبيفرزندم را م

و  رفتيرا از جان و دل پذ شنهاديپ نيا گشتيم ييجدا شدن از شاهزاده و تفكر در تنها يبرا يكه دنبال بهانه ا رزايم منوچهر

بوده ام و حاال  نيساعت هم نگذشته كه من نزد نگ كيشنوم؟يكرد و به طرف عمارتش رفت و با خود فكر كرد چه م يميتعظ

 شوديمعلوم م دهينشن يزهايحق چ اورد؟بهيب يبچه ا توانديمدت از كجا و چطور م نيا فدر ظر.ديزا يم ياو دارد بچه ا نديگويم

 .ستميطرف ن يو عاد يآدم معمول كيمن با 

بخود  كهيدر حال.داشته باشد از او نگرفته است نياز نگ توانستيرا كه م يمدرك نيآمد كه از شدت عجله برزگتر ادشي كمرتبهي و

 .زار و نزار بطرف عمارت خود براه افتاد يبا حال فرستاديلعنت م

 .نميرا بب نيچند لحظه نگ يبرا ديمن با:گفت ديشد و چون به تاالر رس نيوارد عمارت نگ شاهزاده

شد و شاهزاده با شور و  يكه دور زائو حلقه زده بودند خال انياتاق از اطراف.ديو عشرت رس نيفورا به اطالع نگ رزايفرخ م ليتما

در اثر اضطراب و د  نيصورت نگ.از خدمه در اتاق نبود يگريكس د نياز عشرت و شه ريغ.آمد نينگ نيبه بال انيپا يب يشعف

 آمده برافروخته شده  ستبد تياز موفق يحال خوشحال نيرع

 

ماه در فراق او به سر برده  نيشاهزاده كه چند.افزود يم شييبايهم كه بر مژگان داشت به ز يچند قطره اشك.گل انداخته بود و

و  يو چند قطره اشك خوشحال اوردهيطاقت ن ديرا به آن حال د نينگ يدست از پا خطا نكرده بود وقت شيها يبود و با همه بوالهوس

 .او زد يشانيبر پ يو جلو رفت و بوسه ا ختير نشيبلند و مشك يشهاير يروو  ديسرور از چشمانش فرو چك

 يشگونيلحاف چنان ن رياز ز نيهم يبه باد رود برا شيشد و حس كرد االن است كه همه نقشه ها نيحال نگ رييمتوجه تغ عشرت

 هم كه تا آن  چارهياد بموقع نوز نيدر هم.بلند شد ادشيگرفت كه فر نينگ ياز پا

 رفتيم رونيب دينبود و او با رزايماندن فرخ م يجا گريد.لحاف بلند شد رياش از ز هيگر يبود به هوش آمد و صدا هوشيب موقع

 .رفت رونيانداخت و از در ب نيبه نگ يشاهزاه با عجله بلند شد و نگاه عاشقانه ا.دنديبريو نافش رام دادنديكه نوزاد را شستشو م
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كرد و  ميرساند و تعظ رزايبود عشرت شتابان خود را به فرخ م نينوزاد در دست شه.و كلفتها دوباره وارد اتاق شدند زهايكن

 .فرموده است تيعنا يخداوند به شاهزاده پسر.دييفرمايرا مرحمت م زانيكن يحضرت واال مژدگان:گفت

خدمتكارها  نيرا ب نهايا:و گفت ختيعشرت ر ياورد و جلو رونيداشت و كم هم نبود ب بيرا كه در ج ييتمام پولها رزايم فرخ

حاال بمن .يكن يكه تا آخر عمرت آسوده زندگ ديخواهم بخش نيقطعه زم كيانعام تو را هم جداگانه خواهم داد بتو .كن ميتقس

 .نميخودم را بب زميفرزند عز توانميم يبگو ك

 دهيد يدر وجودش اثر يشگيو هم يو از آن تكبر ذات كرديحات داده بود كه مالحظه شوون خود را نم رييتغ يطور رزايم فرخ

را به عرض برساند دوستانه  نينگ يدانسته و وارد اتاق شده بود كه سالمت يكه موقع را مقتض يباش ميحك انيح رزايو با م شدينم

برو بچه ها مرا لخت كردند و  نيا يباش ميحك:انعام است گفت تافيهم منتظر در انيح رزايم كرديو چون حس م كرديم يشوخ

 .دهميفردا انعام تو را م.ممنونم يلينگذاشتند من از زحماخت و خدمات تو خ يزيتو چ يبرا

اخبار بودند همان شبانه به دست و پا افتادند و  نگونهيكه منتظر ا ييو آنها ديچيبه سرعت برق و باد همه جا پ نيوضع حمل نگ خبر

خبر خوشحال بودند جز شمس آفاق كه  نيا دنيهمه از شن بايتقر.و تعارف بر آمد هيو هد يچشم روشن هيهر كس درصدد ته

لحظه  كردنديم كه كنار تخت او زانو زده بودند و او را دعوت به آرامش حهيتالش محترم و مل ودبراه انداخته بود و با وج يعزادار

 .ستاديا يباز نم هياز گر يا

 

را مضطرب  نيداده و نگ يكه پشت سر هم رو يحوادث.ورود شاهزاده آماده كردند يپوشاندن بچه تمام شد و اتاق را برا لباس

 جاديرا ا يفته حالتاز حال ر يلرزان و چشمها يلبها دهيپر يتازه زا در آورده بود و با رنگ ياش را به شكل زن افهيكرده بود واقعا ق

كه  چارهيكودك ب.را تحمل كرده است يمحبوبش جدا رنج برده و درد سخت يكرده بود كه شاهزاده نزد خود اعتراف كرد سوگل

 ارياخت ياو بود ب دنيد يدراز در آرزو انيشاهزاده كه سال.به خواب رفته بود نيبسته بود در كنار بستر نگ شيهنوز چشمها

  نيهم يرا كه برا يا يمتيبرداشت و انگشتر الماس ق نينگ يشانياز پ يزد و بوسه ا نيشد و زانو بر زم كينزد

 گريكودك بطرف د دنيبوس يكرد و چون خواست برا نيدر آورد و به انگشت نگ بينهاده بود از ج قهيجل بيدر ج منظور

و  دهيچيآن پ يافتاد كه بچه را ال ييچشمش به كهنه ها تبهكمريزائو نشسته بود  يپا نييكه هنوز در پا نيرختخواب برود شه
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 ريبه سرعت دست خود را دراز كرد و كهنه ها را برداشت و ز.زده بود رونيب نينگتشك  ريهمراه آورده بودند و حاال نصفش از ز

 .ديهم نفهم نيانجام داد كه نگ عيرا چنان سر نكاريكرد و ا يخود مخف راهنيپ

نقش بست و چون  نينگ رنگياز مسرت بر لبان ب ياو بر گرفت و لبخند يشانياز پ يخود را به كودك رساند و بوسه ا شاهزاده

و كسالت تظاهر كرد كه شاهزاده پس  يماريبه ب يدر اتاق مزاحم است طور رزايتمام وجود فرخ م مهياتمام كار ن يبرا كرديحس م

 .الزم به خوابگاه خود رفت يسفارشها پس از وتوقف از جا بلند شد  قهياز چند دق

خود نگه داشته  يرا برا يمرحمت يها ياشرف شتريو ضمنا ب افتهيخدمه فراغت  نيانعام ب ميرفت عشرت كه از تقس رزايفرخ م يوقت

 تيدادن بچه اهم ريموضوع ش زيقبل از هر چ.شروع كرد ندهيآ يانجام كارها يرا برا نيبود وارد اتاق شد و مذاكره با نگ

 هيدا كيشدن  دايتا پ يسپرد ول هيبه دا ديبدهم و قاعدتا هم بچه را با ريبچه را ش توانميمباالخره خود منكه ن:گفت نينگ.داشت

 كرد؟ ديمناسب چه با

هم ندارد  يچطور است او را كه سرپرست.ستيبهتر از مادر خود طفل ن يا هيدا چيبنظر من ه:پس از چند لحظه تفكر گفت نيشه

 م؟ياوريبه حرمسرا ب هين دابه عنوا

گم  يبرا يداد و عذر يجواب چارهيبه آن ب ديبا ياما قبل از هر كار ديفكر بنظر منهم رس نيا:حرف او را قطع كرد و گفت عشرت

 .شدن بچه اش آورد

 كند؟يم دايپ يچه حال نديو بچه اش را نب ديايكه اگر آن بدبخت به هوش ب ديفكر كرده ا چيه-

 

وقت ما :جستند باالخره عشرت گفت يكردند و راه چاره ا يا دهيشد و هر كدام اظهار عق يطوالن يليموضوع خ نيدرباره ا صحبت

 .شودياش هم درست م هيانشاهللا بق ميقسمت بزرگ كار را انجام داده ا.گذرديحرفها م نيبه ا

چون آن شربت خواب آور چند  مياو را بدهكار  بيو ترت مياقدس برو شيبلند شو تا صبح نشده پ:كرد و گفت نيرو به شه آنوقت

 .دهديرا از دست م تشيخاص گريساعت د

 عشرت كه .كامل از جا بلند شد و راه افتاد يتيبه جان آمده بود با نارضا يخوابيو ب يكه از خستگ نيشه

از  يبود كه با اكراه هر چه تمامتر چند دانه اشرف نيبه او نداده است ا يزيچ رزايفرخ م يآمد كه از انعامها ادشيبه  دياو را د حال
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 .خواهر از بس سرم شلوغ است فراموش كردم سهم شما را از انعام حضرت واال بدهم:در آورد و به او داد و گفت بشيج

 .ميآ يانشاهللا خودم از خجالتش د رم.حق دارد نهاياز ا شتريب نيخاله شه:گفت نينگ

 .رفت رونيدنبال عشرت براه افتاد و ب ندهيبه آ يدواريرا سرحال آورده و او با ام نيشه يدرق نيعشرت و وعده نگ يها ياشرف

 ادي كمرتبهيكه فعال چند خطر را از سر گذرانده كه  كردياتفاقات آن شب افتاد و داشت با خود فكر م اديتنها شد ب يوقت نينگ

و پاره  اورديب رونيتشك برد كه كاغذ را ب ريا آرامش دستش را زب.نوشته و امضا كرده بود افتاد رزايمنوچهر م يكه برا يكاغذ

از جا بلند شد و تشك را بلند كرد و همه جا را گشت اما كاغذ نبود ناچار شد تشك را جمع .ديند ناز آ ياثر نيكوچكتر يكند ول

 كند متكاها را

از  يكيبچه  هيگر ياز صدا. افتيجستجو كرد ، كمتر  شتري، بچه را جا به جا كند و دنبال گمشده خود بگردد، اما هرچه ب بردارد

بخواد خود را به اتاق  يداشته باشد و كمك يكار نينگ ديتصور كه شا نيكه به دستور عشرت مسوول مراقبت نوزاد بود به ا زهايكن

 .جو است، فرش را بلند كرده و مشغول جست ختهيرختخوابها را به هم ر گميكه ب ديتعجب د تياو راسند و با نها

. ، حاال از رختخواب بلند شده و به حركت درآمده باشد دهيزائ شيكه دوس اعت پ يكرد زائو يتصورش را هم نم چارهيب زيكن

 : گفت زيالتماس آم يآهسته جلو آمد و با لحن

 من انجام بدهم ديبفرمائ ديدار يشيچه فرما. كند يناخواسته حالتان را بدتر م يخدا يكارها نيگردند؟ ا يعقب چه م گميب ـ

. 

و  يگريساده لوح كس د زيكن نيا ياز او سر زده كه اگر به جا يكرده و در اثر گم شدن كاغذ حركات يكه چه اشتباه ديفهم نينگ

جهت  نيبه ا. كرد يم دايپ يرفت و معلوم نبود چه سرنوشت ياو به هدر م يهمه زحمات و نقشه ها ديرس يسر م رزايخود فرّخ م اي

 :تع به ناله كرد و گففوراً شرو

را  ميناراحت و معذب بودم ، خواستم جا يليچون خ. امدين يهر قدر هم صدا كردم كس. ناراحت است ميقدر جا نيدانم چرا ا ينم ـ

 .دهم رييتغ

 ندازم؟يرا كجا ب تانيجا ديبفرمائ. ستيكار ، كار شما ن نيخانم جان ، ا ـ

 .درست رو به قبله باشد ميطرف تر كه پاها نيا يكم كي ـ
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قندآب  يكرد با قدر يم هيبسرعت او را همان طور كه دستور داده بود مرتب كرد و او را خواباند و بچه را هم كه گر زكيكن

كاغذ چه شده و كجا . باشد دهيقدر ترس نينداشت كه ا اديوقت به  چيه. واقعاً مضطرب بود نينگ. ساكت كرد و به اتاق خود رفت

 ؟رفته بود

پس كاغذ چه . بود امدهياو ن كيوارد اتاق نشده و نزد يا بهيآدم غر. تشك گذاشته بود ريبود كه كاغذ را ز ادشيخوب  يليخ

 :ها با خود شروع به صحبت كرد وانهيمثل د كمرتبهيشده بود؟ 

كه در اتاق بود موضوع را  قهيمان دقآورد و حتماً ه يبود طاقت نم دهياگر او د. طور شده باشد نيخدا نكند ا. طور نشده نينه ، ا« 

 »...و آن وقت پس از خواندن كاغذ دياين ادشياز كجا كه فردا . بخواند گريد يهم برداشته است كه در جا ديشا. كرد يمطرح م

و برداشته  دهيرختخواب او شده ، تصادفاً كاغذ را د كيطفل نزد يشانيپ دنيبوس يبرا رزايكه فرخ م يبود موقع نيتصورش ا نينگ

را از كف او  ارياو را به هراس انداخت كه عنان اخت يكرد، طور يجلوه م يمسلم قتيترسناك كه به نظر او حق اليخ نيا. است

 .ربود

عارضش شد و در همان حال به  يديآن قدر فكر كرد كه تب شد. كند ييعشرت هم در آنجا نبود كه از او چاره جو بدبختانه

است و چون چشم خود را باز  ستادهيسر او ا يباال يصبح كه هنوز هوا روشن نشده بود حس كرد كس يهايكينزد. خواب رفت

كار : چشمش مجسم شد و با خود فكر كرد يجلو يتلخ قتيآن حق كيدر . ديسر خود د يرا با لباس خواب باال رزايكرد، فرخ م

 تيرا كه به شخص يخوردنش را، انتقام گول خوردنش را، انتقام لطمه ا بيانتقام فر. رديشاهزاده آمده كه انتقام بگ. من تمام است

 از ترس  نينشست، اما نگ نيكنارش به زم. شده بود نينگ يمتوجه كسالت و برافروختگ رزايوارد شده فرخ م تشيثيو ح

 

 .خود را بست و منتظر فرود ضربه هولناك شد يچشمها

*** 

در  ييچنان غوغا نيو انتشار خبر وضع حمل نگ رزايورود فرخ م. خارج شدند يومتاز جلو و عشرت به دنبال او از حك نيشه

 گرفتن خبر آمده بودند كه  يبه راه انداخته بود و آن قدر افراد مختلف برا وانخانهيد

خورد با در طول راه صحبت آنها در اطراف طرز بر. بروند رونياز در ب يمانع چينداشت و توانستند بدون ه يبه آندو كار يكس
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كه بچه سقط شده  نديگرفتند به او بگو ميسرانجام تصم. به او بدهند، گذشت يكه چه جواب نياقدس پس از به هوش آمدن او و ا

دو روز به او مژده بدهند كه محل  يكيگولش بزنند و بعد از  يگريطور د ند،ياست و اگر قبول نكرد و خواست مرده بچه را بب

عمل نه  نيمعتقد بود ا نيشه.كرده اند و آن وقت او را به حرمسرا ببرند و بچه خودش را در دامانش بگذارند دايپ شيبرا يخوب

كرد، بزرگ  يكه تصورش را هم نم يبهتر طياش را در شرا هتواند بچ يكنند، چون مادر م يهم صواب م يندارد بلكه كل يبيتنها ع

 .كند

را كه  يفيكث يكهنه ها نيدر راهرو و موقع باال رفتن از پله ها ، شه يشدند، جلو اطيرد حكه وا يموقع. دنديفكر را هر دو پسند نيا

 :ديعشرت پرس. پرتاب كرد نيرزميدر آورد و به داخل ز راهنشيپ ريبرداشته بود از ز نيتشك نگ رياز ز

 چه بود؟ گريد نيا -

 فتد،يچشم شاهزاده به آنها ب دميترس. تشك افتاده بودند ريكهنه ها ز نيآمد،ا نينگ دنيبه د رزايكه فرخ م يموقع. نبود يزيچ -

 .انداختم نيرزميز يحاال هم تو. كردم يلباسم مخف ريبرداشتم و ز

 :كرد و گفت يخنده بلند عشرت

 فعالً كه شاهزاده وعده. دعا كن كارها رو به راه شوند. و من خبر نداشتم يزرنگ و كهنه كار بود يليشود تو هم خ يمعلوم م -

 .ميمان يلقمه نان نم كيمعطل  يو آخر عمر ميشو يبه من داده، اگر خدا خواست و به وعده اش عمل كرد، هر دو راحت م يخوب

 

 دو خواهر در دو طرف او نشستند و در . بود امدهيهنوز به هوش ن چارهيوارد اتاق زائو شدند، اقدس ب يوقت

 

 :به عشرت گفت نيپس از چند لحظه شه. دندكمرنگ شمع به چهره پژمرده و زرد او نگاه كر نور

 .كرد كسرهياو را به هوش آورد و كار را  ديباالخره با -

 :گفت عشرت

 .ميبكن ميتوان ينم يگريكار د چيه ديايتا خودش به هوش ن -

به ناله از  هيشب ييصدا. را حركت دهد شيرا باز كند و دستها شيتوانست چشمها ينم يول د،يشن يآنها را م ياقدس حرفها انگار

 .خورد يآمد و تكان رونيب شيگلو
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استكان آب حل كرد و به دهان  كينزند و از جا بلند شد و چند حبه قند را در  ييفهماند كه حرف نابجا نيبا اشاره به شه عشرت

به اطراف  يرا باز كرد و با وحشت نگاه شيحال اقدس كم كم بهتر شد و باالخره چشمها. دياو را مال يشانيو پ ختياقدس ر

مردد او  يانگار از نگاهها. را گرفت نيآورد و دامن عشرت و شه رونيلحاف پاره ب ريزبا هزار زحمت دستش را از . انداخت

 كم كن توانست حواسش را جمع كن و شروه به دعا كردن. كند يشناسد و مغزش درست كار نم يمشخص بود كه اصالً آنها را نم

 :گفت زيمحبت آم يعشرت با لحن. خواست يم ريآنها عوض خ يكرد و از خدا برا يدر حقّ آندو كرد و پشت سر هم تشكر م

 .صحبت نكن و حرف نزن. ستيفعالً حالت خوب ن -

خجالت  ديخواهد بگو يكه م ياز مطلب نكهيچشم خود را بر هم گذاشت و اطاعت كرد، اما بالفاصله چشمش را گشود و مثل ا زائو

 يبا لح ديكشد ، چند مرتبه معصومانه سرش را به چپ و راست گرداند و با دقت اطراف را نگاه كرد و چون بچه اش را ند يم

 :ملتمسانه گفت

 امده؟ينكند هنوز حالم جا ن نم؟يب يپس بچه من كجاست؟ چطور او را نم -

 :گفت انداخت، سپس اشكش را با دستمالش پاك كرد و نيبه شه ينگاه عشرت

 نيفعالً از همه واجب تر ا.  يفهم يرا م زيبعداً همه چ. جهت حواست را آشفته نكن يب. ستيدخترجان گفتم كه حالت خوب ن -

 .ياست كه استراحت كن

 يسابقه ا يخود را به التهاب و تحرك ب يجا يزدند و رخوت و سست رونيحرف از حدقه ب نيا دنيبا شن چارهياقدس ب يچشمها

. افتاد يآمد و راه م يم رونياو را از دو طرف نگرفته بودند، قطعاً از رختخواب ب نيشد و اگر عشرت و شه زيخ ميراده نا يب. داد

 :او شد و گفت دنمانع بلند ش نيعشرت با كمك شه

 

 .ياز جا بلند شو ديدختر؟ حال تو بد است و نبا يكن يطور م نيچرا ا -

 دياجازه بده. ميچند روز در رختخواب بمان دنيبعد از زائ ميها عادت ندار چارهيب ريما فق. ستيبد ن چيحال من ه. نه خانم جان -

 .چه شده ديشما را بخدا بگوئ. من چه آمده است چارهيبه سر بچه ب نميبب ديبگذار. بلند شوم

 .شود يم دايپ شهيبچه هم ،يخدا را شكر كه خودت سالم ماند. يفهم يرا م زيصبر كن همه چ يكم. آرام باش دخترم -
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 :زد اديفر. اقدس گوش فلك را كرد كرد يو زار هيضجه و گر يصدا

 چطور باور كنم كه مرده؟. دميرا شن شيخودم صدا يخودم با گوشها -

آدم خودش سالم باشد، . نكن يتابيقدر ب نيحاال ا. بچه افتاده و خفه اش كرده بود يبند جفت دور گلو. دختر جان يكن ياشتباه م -

 .ستيبچه كه قحط ن

از او  يادگاريدلم خوش بود كه اقالً . ام كه از دستم رفت و كشته شد چارهيشوهر بدبخت و ب. حرف را نزن نيا. جان يب ينه ب -

چقدر  بت؟يدر مصچق. پناه ببرم يچه كنم؟ به چه كس ايخدا. كنم يبزرگش م يمانده است و من با هر فالكت و ذلّت يباق ميبرا

 .شدم يراحت م يچارگيو ب يهمه بدبخت نيذلت؟ كاش خودم هم مرده بودم و از ا

 يعشرت سع. كرد يم هياو گر يكه دل نازك تر از عشرت بود پا به پا نيداد و شه يم بتيشرح مص يبا آه و زار چارهيب اقدس

 : باالخره اقدس ساكت شد و آهسته گفت. كرد او را آرام كند يم

 .نميده به آن ده بردم بب نيو از ا دميام را كه نه ماه آزگار سر دل كش چارهيبار بچه ب كي ديس اقالً بگذارپ -

 : فكر كرد و باالخره گفت يلحظات. كه زن بچه مرده اش را بخواهد نيكرده بود جز ا ينيب شيرا پ زيهمه چ عشرت

 يبچه اش را سقط كرده است، او را برا يآنها اگر خبر شوند زن رند؟يگ يكه داروغه و كالنتر چقدر سخت م يمگر خبر ندار -

 .پرسند يبرند و هزار سؤال از او م يم يبازپرس

 بپرسند؟ يچه ببرند؟ چه سؤال يبرا -

پرسند بچه را از كجا  يمثالً م. دهند يهزار نسبت به آدم م. دوره آخرالزمان شده. آورم يدولت درنم يواهللا من سر از كار آدمها -

 ؟يآورده ا

 كالنتر بود و به خاطر او كشته  نيام است كه نوكر هم چارهيبچه خودم و شوهر ب ميگو يم. خوب بپرسند -

 

 .دانند يرا همه ده م نيا. هنوز سه ماه هم از كشته شدن شوهر من نگذشته. شد

بفهمند كه  يحكومت يه اند و اگر آدمهاجاست كه كالنتر را در تهران كشتند و اقوام او هم همه فرار كرد نياشكال كار در هم -

 نيخودت بچه را به دست خودت از ب نديكنند و بدتر از همه ممكن است بگو يم اهيشوهر تو نوكر كالنتر بوده، روزگارت را س
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 .يبرده ا

 .ديآ ينمخدا را خوش . ديحرفها نزن نيشما را بخدا خانم جان از ا اه،يس ميمن؟ من با دست خودم بچه ام را بكشم؟ رو -

فكر را  نيتهمت را به تو بزنند و چون من از قبل ا نيخدانشناس ها ا نيممكن است ا ميگو يم. زنم يحرف را نم نيمن كه ا -

دروازه قرآن و  يقبرستان پهلو ميبود كه تا صبح نشده بچه را برد نيكنم، ا يكرده بودم، به خودم گفتم خوب است به تو خدمت

به تو  يجور نيا ميما فكر كرد. اوريب رونيفردا صبح به قبرستان برو و او را از خاك ب ،يداراصرار  يليحاال اگر خ. ميخاك كرد

 .ميكن يمحبت م

 .شد و سكوت كرد ميتسل نيهم يكار را نداشت كه قبر بچه اش را بشكافد، برا نيطاقت ا اقدس

 : و گفت ديوضع مردم كش يروزگار و بد يبه سخت قسمت دوم نقشه اش را اجرا كرد و صحبت را د،يسكوت او را د يوقت عشرت

هم مصلحت خدا بوده كه بچه  ديشا. گريد يكيكند، چه رسد به  يتواند نگهدار يسال و زمانه، آدم از خودش هم نم نيدر ا -

دور و زمانه كه رحم  نيكرد و در ا يكس چه خواه يو ب بيكنم كه تو زن بدبخت و غر يمن االن دارم فكر م. نباشد ايعمرش به دن

 رفته، به سر تو چه خواهد آمد؟ نيو مروت از ب

 : گفت اقدس

 .خواهم چه كنم يرا م يزندگ گريد. است يمن عروس يمرگ برا ،يو بدبخت بتيهمه مص نيبعد از ا! جان يب يب -

كه هست  يو بدبخت يبه هر سخت دياقرار نگرفته، آدم ب تشيكه خداوند مش يخواهد و تا وقت يم ينه دختر جان، آدم زنده زندگ -

 كرد؟ يبه بعد چه خواه نياز ا ،يكرده ا يطور زندگ نيتا امروز ا. خواهد و تن لباس يباالخره شكم نان م. كند يزندگ

خالص نشده،  بتيمص كيهنوز از  چارهيزن ب. بود ياو كامالً منطق يحرفها. عشرت اقدس را به فكر وادار كرد يها وسوسه

  يو سرما جلو يهولناك گرسنگ افهياو عرض اندام كرد و ق يجلو يگريد يگرفتار

 

 : و گفت ديكش يآه سوزناك. آمد چشمش

 .كند يم يكار كياو  ياگر قرار باشد آدم زنده بماند، باالخره خداوند برا. خدا بزرگ است. جان يب يب -

برد، انسان  يخدا سرپرست آدم را م يوقت. دا بركتگفته اند از تو حركت از خ مياز قد يدرست است كه خدا بزرگ است، ول -



 

 

كتابخانه نودهشتيا  دبيرمنشمنوچهر–حرمسراسوگلي                             

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٢٠

هم  يرا اداره كرده ام و كس ميمدت مثل مردها خودم زندگ نيدر ا. من االن پانزده سال است كه شوهر ندارم. فتديبه فكر ب ديبا

 .ستچشمت ابرو يباال دينتوانسته بگو

 د؟يآ ياز دستم برم يچه كار. هستم يامن زن دست و پا شكسته . ديفرق دار يليشما با من خ. جان يب يب -

 نيا. هستند ريپر از ش تيها نهيتو االن س. كند يرا باز م يگريببندد، از رحمت در د يخداوند از حكمت در. غصه نخور دخترم -

اگر خدا . گردم يسراغ جا م تيمن از فردا برا. خواهند يم هيدا شانينوزادها يو اشراف هستند كه برا انياع يهمه خانواده ها

 ياز خودشان مواظبت م شتريب شانيبچه ها يها هيخانمها از دا. داشت ينخواه يغصه ا گريشد، د دايپ تيبرا يخوب يخواست و جا

 .كنند

فقط خانواده كالنتر بودند . شهر مرا بشناسد نيكه در ا ستيكس ن چيكند؟ ه يمرا قبول م يكس يعنيشود؟  يم دايپ ييجا يعني -

 .شده اند ياز شهر رفته و فرار ديگوئ يهم مكه آنها 

مردم خدا را فراموش نكرده اند و فقط تو به  ييگو يآن طور هم كه تو م. كنم دايپ تيبرا يخوب و مناسب يدهم جا يمن قول م -

 ؟يفتيو راه ب ياز جا بلند شو يتوان يم يمن بگو ك

 .توانم حركت كنم يفردا م نيهم. ميدر رختخواب بمان اديز ميها عادت ندار چارهيب ريما فق -

و  رميدو جا سراغ بگ يكي ديشا. زنم يبه منزلم م يروم سر يمن م. هوا هم روشن شده. ياستراحت كن يپس حاال بهتر است كم -

 ير برممن حتماً تا قبل از ظه. تنها بماند ديباالخره آدم زائو كه نبا. ماند يجا م نيهم هم نيشه. كنم دايتو پ يبرا يمناسب يجا

 .آورم يم تيبرا يخوش يگردم و انشاءاهللا خبرها

 رونيو عشرت بلند شد و از در ب رفتيخواهرش را از دل و جان پذ شنهادينمانده بود، پ شيبرا يطاقت گريد يكه از خستگ نيشه

رفت، اما با همه  نياز پله ها پائ نيآمد و پاورچ رونيرفت و از در خارج شد، جالل از پشت اتاق ب نياز پله ها پائ يوقت. رفت

افتاد و چون خواست خودش را نگه دارد، دستش را به چفت  نيو رو به زم ديپله آخر را ند ،يكيكه كرد به علت تار يمراقبت

كردند عشرت به  اليآنها خ. را وحشتزده كرد نيافتادن جالل، اقدس و شه يصدا. شد يزخم داًيشكسته در راهرو گرفت و شد

 افتاده  نيزم
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 د،ينشن يكه داشت از جا بلند شد و دو سه بار عشرت را صدا زد و چون جواب يحاليو ب يبا همه خستگ نيشه نيهم يبرا است،

 گريدو سه بار د. بود كيكامالً تار نيرزميز يراه پله ها يبا آن كه هوا روشن شده بود، ول. آمد رونيوحشت كرد و از اتاق ب شتريب

مانع از آن  نيترس شه. حبس كرده بود نهيپله ها افتاده و نفس را در س نيجالل پائ. دينشن يجواب همباز  يخواهرش را صدا زد، ول

 : وحشت كرد و به خود گفت شتريب د،ينشن ييصدا يوقت. برود نيبود كه همه پله ها را پائ

 ».بروم نيكنم پائ يمن هم كه جرأت نم. دهد يواب نمشده باشد كه ج هوشيخواهرم در اثر افتادن از پله ها ب ديشا«

 . را محكم كرد و با وحشت به اتاق برگشت اطيشد و در ح اطيانداخت و آرام وارد ح ياطراف نگاه به

 :ديپرس اقدس

 چه خبر شده؟ -

 .دميند يزيمن چ -

 .ميديبود كه هر دومان آن را شن ييچه صدا نيپس ا -

 . دميكس را ند چيه يتا در كوچه هم رفتم، ول يحت. من همه جا را گشتم -

 .عشرت افتادند يب يكردم ب اليمن خ. خدا را شكر -

 .را كردم اليخ نيمن هم هم -

 :زد اديفر ارياخت يب. افتاد نيچشم اقدس به گوشه چادر شه كمرتبهي

 خته؟يكه به چادر شما ر ستيچ نهايا -

او  ديچادر سف يچند قطره خون تازه رو. بود از ترس ضعف كند كيشد، نزد قيخوب كه دق. به چادر خود نگاه كرد نيشه

 نيتوانست خون نوزاد باشد، چون خونها تازه بودند و از ا ينم نيا. هر چه فكر كرد نتوانست علت را بفهمد. كرد يم ييخودنما

به مغزش هجوم آورد، خواب را از چشمش ربود و باز هم تصور وجود اجنّه در آن خانه . ودب دهيچيگذشته، او بچه را با كمال دقّت پ

 :گفت يواقعاً وحشت كرده بود و در دل م. را از خاطرش زدود يخستگ

خدا . چشمم مجسم كنند يكار مرا جلو يكارها بد نيخواهند با ا ياز عمل امشب من آگاهند و م نياطيارواح و اجنّه و ش ديشا«

 ».كند  ريعاقبت مرا بخ
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 : دي، با تعجب پرس دياو را د ديو اضطراب شد يكه نگران اقدس

 خبر است ؟ چه

خود را  يزود دست و پا. رفتار كرده كه اقدس مشكوك شده است  يرا باخته و بر اثر ترس و اضطراب طور هيكه قاف ديفهم نيشه

 :جمع كرد و گفت 

 .كنم  يام را م چارهيفكر خواهر ب دارم

 .بش برد خوا يو از شدت خستگ ديهم دراز كش بعد

 

*** 

 

راحت شد كه او به اتاق رفت و جالل  الشيخ ينفسش بند آمد و فقط موقع ديپله ها شن يرا از باال نيشه يپا يصدا يوقت جالل

چشمش به چند تكه  نيرزميوسط ز. آمد  يو بند نم ديچك يخون از دستش م. برساند  نيرزميتوانست خودش را بسرعت به ز

خون  يموقع تكه كاغذ نيدر هم. و با كمك دست چپ و دندان گره زد  ديچيدستش پ ررداشت و محكم دوآن ها را ب. پارچه افتاد 

 .افتاد  رونيآلود از وسط پارچه ب

بود كلمات  يگرفت و به هر زحمت نيرزميز يپنجره كاش يسوراخ ها يكرد ، كاغذ را جلو داياز بستن دستش فراغت پ يوقت جالل

نفسش به . باشد  دهيآنها را درست فهم يكرد كه معن يخواند و باور نم يبار م نيهر جمله را چند. را به هم وصل كرد و خواند 

 :لب گفت  ريز. زد  يشماره افتاده بود و قلبش بشدت م

. نبوده ام  بانيكه دست به گر يبيغر و بيعج يماه با چه ماجراها نيدر ا. انداخته است  يبيعج يمرا امشب در چه ماجرا تصادف

باز هم خانه  ديبا ايمن به سر آمده ؟ آ يدوره در به در اي؟ آ يبه حساب بدبخت ايبگذارم و  يرا به حساب خوشبخت نهايدانم ا ينم

 كيدر دست من است و به  شانيكنند كه زندگ يم يزندگ يمن كسان يبترسم ؟ االن در چند قدم خود هيبه دوش باشم و از سا

خوب ، لباس نو و آراسته و نوكر  ينامه به من غذا نيا. سعادت من است  نيتضم يمتيسند ق نيا. شوند  ينابود م ياشاره من همگ

مرا به  دنيكاغذ راه رس نيا. آن را از خود دور كنم  يلحظه ا ديبان. هم باعث مرگ من شود  ديشا... هم  ديشا. دهد  يو خدمه م
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 يرفت و آمدها نشان م نيكند ؟ ا يو خون آلود چه م فيمشت پارچه كث كيوسط  يمهم نيكند اما كاغذ به ا يقصود هموار مم

نامه را به  نيا نينگ يول. اش مرده  هاش گفته اند كه بچ چارهيگذاشته و به مادر ب رزايبچه فرخ م يزائو را به جا نيدهد كه بچه ا

  نيا ينوشته ؟ و بعد چرا ال ياجبار چه كس

 

امشب به  نيهم. مالقات كنم  نيبا نگ زيقبل از هر چ ديبا. هستم  يمن صاحب قدرت فراوان "گذاشته ؟ فعال فيكث يها كهنه

 يبروم و به سوگل ديبا. او در دست من است  ينوكر و مزدور او بودم ، اما امروز جان و آبرو شبيمن تا د. روم  يمالقاتش م

مرا  يهمه خواسته ها ديو با يكه من به همه اسرار تو واقفم و تو مثل موم در دست من ميگوب رزايواال و معشوقه منوچهر م حضرت

خواستم ، اما امشب با كمال قدرت ، هر  ينم شيب يوجه مختصر شبيد. باشد  يكه به كم راض ستين يجالل آدم.  يبرآورده كن

 .ست چه را كه آرزو دارم از او خواهم خوا

 .فرو رفت  ينيگذاشت و به خواب سنگ يامن يافكار ، كاغذ محبوبش را در جا نيبا ا و

 

 9 فصل

 

شد و  يدنده به آن دنده م نيدر رختخواب از ا ينكرده بود ، با نگران داينگرفته و كاغذ را پ يا جهيخود نت يكه از جستجو نينگ

تا آن لحظه رغبت نكرده بود . بود ، انداخت  دهيكه د كنار بسترش خواب يبه نوزاد ينگاه مين. توانست خود را آرام كند  ينم

لحظه هم فرصت  كي ياتفاق افتاده بودند كه حت عيسر يحوادث بقدر. فرزندش باشد ، تماشا كند  ندهيرا كه قرار بود در آ يكودك

كرد  يسع. كرد  يبود كه او را بشدت نگران ماز همه بدتر ، موضوع كاغذ گمشده . نكرده بود  دايتفكر درباره خود و اوضاع را پ

خود بچسباند ،  نهياو سرانجام ناچار بود كودك را به س. از چنگ افكار آزار دهنده ، سر خودش را با بچه گرم كند  ييرها يبرا

كه طفل  نيص اكند ، بخصو ديتقل يمادر واقع كيو خالصه از  رديقربان صدقه او برود ، صورتش را ببوسد و او را در آغوش بگ

 .آمده بود  ايبه دن تيو جنا يزيپس از سالها انتظار و خونر

تند و كوتاه كه زبان كوچكش را  ييباز و نفس ها مهين يبا چشمان ديبود درشت و سرخ و سف يكودك. شد  رهيچهره كودك خ به

. است  يو دوست داشتن بايز ارياحساس كرد كودك به نظرش بس كمرتبهي. خواهد  يم ريچرخاند و مشخص بود كه ش يدور لبها م
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 نهيس يمعصومانه ، سر را رو يگردن نگه دارد و با حالت يقادر نبود سرش را رو هنوزكودك . بچه را برداشت و در آغوش گرفت 

قلب دوست دارد و با خود  ميشناسد از صم يرا كه پدر و مادرش را نم يكودك نيناگهان احساس كرد ا نينگ. گذاشته بود  نينگ

 :گفت 

 .است  طانيكه خاله ام استاد ش يدارد ؟ راست ياش چه حال چارهيحاال مادر ب. مال خودم بود  "بچه واقعا نيكاش ا يا

 ديچه با يكوچك نيبه ا يبا بچه ا ريدانست بدون ش ينم "واقعا نينگ. گرداند  يآورده بود و دور دهان م رونيزبانش را ب بچه

شد و خود را  مهيسراس نينگ يجيو مراقب او بود ، از گ دهيرا مرتب كرده و در آستانه در خواب نيكه رختخواب نگ يزيكن. بكند 

 : تگف نيسر او رساند و نگ يباال

 .خواهد  يم ريش بچه

 :با عجله گفت  زيكن

دو روز بچه را با كره و آب گرم نگه  يكيتا . رساند  يشما حاال آغوز دارد و به بچه ضرر م ريش.  دينده ريجان ، به بچه ش گميب نه

 شما  گميگذشته ب نياز ا.  ديده يم ريدارند و از روز سوم كم كم به او ش يم

 . ديبده ريخودتان به بچه ش دينبا كه

 دهد ؟ يم ريبه بچه ش يچه كس پس

و از فرداست كه صدها داوطلب  ديبده ريشوند كه شما به او ش ينم يوقت راض چيو ه رنديگ يم هيبچه دا يحضرت واال برا "حتما

 .بچه باشند  نيا هيخواهند دا يهمه از خدا م. شود  يم دايدادن به بچه پ ريش يبرا

خوشحال شد كه چند  يبه قدر نينگ. را با دو سه جمله ساده حل كرد  نينگ يبدون آن كه متوجه شده باشد ، مشكل اساس زكيكن

 :و داد و گفت سكه طال به ا

 .، باز هم به تو توجه خواهم داشت  ريچند سكه را بگ نيا "فعال.  يديزحمت كش يليامشب خ تو

هنوز .  ختيبارهنگ در دهان بچه ر يكره و آب گرم آورد و همراه با كم يكم "، فورا شتريب تينشان دادن حسن ن يبرا زيكن

منتظر ماند و آنها را تماشا  يقي، دقا ديرا مشغول كودك د زكيوارد شد و چون او و كن رزايبود كه فرخ م نينگ يپا يكودك رو

 :و پدرانه گفت  زيمحبت آم يكرد و با لحن
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 .برد  يخوابم نم ياز شدت خوشحال يمن هم با وجود خستگ.  يخوشحال يليشود خ ي، معلوم م زميعز

در آن حال . انداخت  ري، صورتش برافروخته شد و سرش را به ز ديحد او را د يب يبه شوهرش نگاه كرد و چون شادمان نينگ

كه كرده  يياز كارها اي ديكش يداد از درون مالمت م يم بيمرد را فر نيكه ا نياز ا ايآ. كند  يفكر م زيمعلوم نبود دارد به چه چ

 :مهربان گفت  اريبس يحن؟ شاهزاده با ل ديترس يبود م

 ينم شيدايعمر دنبالش بودم و پ كيرا كه  يتو گمشده ا. سعادت را درك كردم  يواقع يمعن ميبار در زندگ نياول يبرا امشب

 . يكردم در آغوشم گذاشت

بود ،  ستادهيكه تا آن موقع سر پا ا رزايفرخ م. رفت  روني، از جا بلند شد و از در ب ديفهم ينم يزيآنها چ ياز حرف ها زكيكن

و مهربان شده بود كه  ميمال يبقدر. در دست گرفت و با عشق به او و كودك نگاه كرد نشست و دست او را  نيكنار بستر نگ

 ييگو. باشد كه دهها دختر جوان را به خاطر بچه دار نشدن كشته است  يرحم يجبار و ب هزادههمان شا نيكرد ا يانسان باور نم

 .باصفا ، با محبت و دلسوز شده بود  يانسانبه  ليمرد رخت بر بسته و تبد نيها از وجود ا يرحم يهمه قساوت ها و ب

 هاستيو شاد هايخوشحال نينوزاد باعث تمام ا نيو مطمئن بود كه وجود ا ديد يرا در چهره شوهرش م راتييتغ نيكه همه ا نينگ

 ريس يبيمهربان ساخته است،در عالم عج يمرد را اقناع كرده و از او پدر نيو غرور ا يكودك چند ساعته ،حس خودخواه نيو هم

 :گفت يكرد و با خود م يم

 كند؟ يخورده است چه م بياگر بفهمد كه فر يكند،ول يخوشحال و مهربان است،چون احساس سعادت م حاال

پا درامده  ،ازيخوابيو ب مانيمحبوبش در اثر زا يانكه سوگل اليكه شاهزاده متوحش شد و به خ ديفكر بر خورد لرز نياز ا چنان

درد دلها و .دياصول و اداب تظاهر كرد و در بستر دراز كش تيبه رعا نينگ.است،نوزاد را از او گرفت و وادارش كرد دراز بكشد

در .صحبت كرد نينگ يدرباره مسافرت خود،مفصل برا رزايفرخ م.از دو طرف شروع شد ييجدا اميو شرح داستان ا ازهايراز و ن

 ياخر مسافرت،در دره ا يشاهزاده گفت هنگام بازگشت و در روزها نكهيوجود نداشت،جز ا نينگ يبرا يداستان نكته جالب نيا

او  ريدست تقد گريتند شد و حس كرد بار د اريبس نينگ لبضربان ق.بود افتهيرا  يجان مهيو ن يزخم رمرديراز،پيش يهايكيدر نزد

 فيشاهزاده كه با آب و تاب تمام ماجرا را تعر يبه حرفها اديناگهان با توجه ز.قرار داده است يمنتظره ا ريحوادث غ ريرا در مس

 .كرد،گوش سپرد يم
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امده  رمرديدانست چه به سر پ ينم قايالبته خود او هم دق.كرد اديو تاب موضوع را ز د،آبيرا د نيكه دقت و توجه نگ شاهزاده

كه دستور  دياو فهم ياز حرفها نينگ ياز او معطل نشده و شتابان به راه افتاده بود،ولمراقبت  ياست،چون پس از صدور دستور برا

از ارتفاع بلند به قعر دره پرتاب و  چارهيب رمرديظاهرا پ.را معالجه كند ،اويباش ميو حك اورنديب رازيرا به ش رمرديداده اسن پ

 :شاهزاده گفت.مانده بود يمجروح شده و مدتها به همان حالت باق

 انيرزاحيتا م اورنديدستور دادم او را به دارالحكومه ب يمالطفت را با او به عمل اوردم و حت يمنتها يعطوفت ذات ياز رو من

 .را معالجه كند شيزخمها

كرده بودند  دايپ بشير جكه د ييو قاطر وسكه ها نيمانده بود و از خورج يدر خاطر شاهزاده باق رمرديهم از پ ييهاينشان تصادفا

جز همان  يمرده كس ميمجروح ن نيدانست و مطمئن شد كه ا يم رمرديها را از پ يهم همان نشان نيگفت كه نگ ييزهايچ

 .ستيدست جالل سپرده بود،ن بهكه او محكوم به مرگش كرده و  يرمرديپ

 :با خود گفت نينگ

 دانسته نگفته باشد؟ يكجا معلوم تا حاال خوب نشده و انچه را كه م از

 رغميعل.كمتر از موضوع گمشدن كاغذ نداشت يو آشوب رمرد،التهابيشدن پ دايپ.ديايب رونياش ب نهيبود دل از س كينزد

 :كرد و گفت نيرا تحس رزايفرخ م يخونسرد و مهربان نشان داد و لطف وم هربان اريرا بس ،خودياضطراب درون

 اورده اند؟را به شهر  چارهيب رمرديحاال پ يعني

 .كنم يم گمان

را به  چارهيب رمرديپ نيخواستم با اجازه شما ا يشده اند،م يكه حضرت واال پس از سالها انتظار صاحب فرزند نيبه شكرانه ا من

 .رسد يبه شما هم م ريعمل خ نياست كه صواب ا يهيالبته بد.خرج خودم معالجه كنم

و  رديمعالجه او را بر عهده بگ انيح رزايدهم م يامروز دستور م نيهم.شود يبهتر نم نينذر از ا.بر تو همسر با وفا و مهربان مرحبا

 .انجام دهد ديكه از دستش برا يهر كار

و از او  مياو غذا بفرست يخدمه خود برا لهيبه وس ميكنند كه ما بتوان يبستر يياو را در جا ديداد يخوب بود كه اگر اجازه م چقدر

 يو او را نزد زن و بچه اش م ميداد يبه او م يبعد هم كه معالجه شد انعام.ن هم مراقب حالش باشد ايح رزايو م ميكن يپرستار
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 .ميفرستاد

 .ميكن يشما باشد همان كار را م ليطور م هر

خواست  يبلند شد و م نياز كنار بستر نگ اديز يپس از صحبت ها رزايفرخ م.كرد يروشن شده بود و آفتاب داشت طلوع م هوا

او رفت و از  كيشاهزاده نزد.خود ماند يخم كرد و بر جا ميتعظ يرا برا د،سرشيود كه عشرت وارد شد و چون شاهزاده را دبر

عشرت بعد از تشكر،چون .را به او ببخشد،تكرار كرد يخواهد ملك خوب يم نكهيا رب يو قول شب قبلش را مبن فيخدماتش تعر

 :گفت ديرا خوشحال و شاد د رزايرا مناسب و فرخ م تيموقع

 .از او شود يدادن و پرستار ريكنم كه عهده دار ش دايپ يا هيشاهزاده كوچولو دا يد،براييحضرت واال اجازه بفرما اگر

 :گفت شاهزاده

 .ديعمل كن ديدان يهر جور صالح م.ستيمن ن فياز وظا نهايا

 :كرد و گفت ميدوباره تعظ عشرت

كودك باشد كه همه امورش  نيباشد،اجازه حضرت اقدس واال الزم است،بخصوص اگر مربوط به ا تياهم يهر قدر كوچك و ب كار

 .رديتحت نظر حضرت واال انجام گ ديبا

 :تا بنا گوش باز شد و گفت ششيخوشش آمد،ن فيتعر نياز ا يليخ رزايم فرخ

تو .يدان يهم خودت بهتر م هياوردن دا يبرا.و سر شب به من بگو يكجا ملك داشته باش يدوست دار نيخوب فكر كن بب امروز

 .هر طور صالح است اقدام كن.يشناس يرا م نجايو همه گوشه و كنار ا يرازياهل ش

شاهزاده  يپا يصدا نكهيبمحض ا.رفت رونيانداخت و از اتاق ب نيبه نوزاد و نگ يگريدستور نگاه د نيپس از صدور ا رزايم فرخ

 :با اشاره دست عشرت را به طرف خود خواند و آهسته گفت نينگرفت قطع شد، يم نييكه از پله ها پا

 .شد اهيجان دستم به دامنت كه روزگارم س خاله

 شده؟ اهيافتاده؟چرا روزگارت س يچه اتفاق.رفت نجايخوشحال از ا يليدخترم؟مگر چه شده؟شاهزاده كه خ چرا

و  فتديب يبه دست كس ديكه نبا يمهم اريكاغذ بس ميگو يقدر م نيشود،هم يم ريد ميبخواهم از اول ماجرا را بگو ؟اگريندار خبر

قطره آب  كيانگار .دانم چطور شده ينم.گم شده شبيشد،از د ينوشته م دياز مضمونش باخبر شود و اصال نبا ديكس نبا چيه
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 .فرو رفته نيشده و به زم

 .مينداشت يدارد؟ما كه كاغذ تيقدر اهم نيكاغذ چه بوده كه ا نيا

 .آمد نجاياو ا يكه تو رفت يوقت.توانم حرف بزنم ينم يليخ

 رزا؟يم ؟منوچهريك

 .و به دست او بدهم سميبنو يبله او امد و مرا مجبور كرد اقرارنامه ا.حرف نزن بلند

 ؟ينوشت ؟چهينوشت چرا

خواست كاغذ را نوشتم،اما  يرا به شاهزاده خواهد گفت،من هم همانطور كه او م زيهمه چ سميكرد كه اگر ننو دميتهد.شدم مجبور

من هم كاعذ را مچاله كردم .رفت رونياز در ب گرديكاغذ را ب نكهيحواس او را پرت كرد و بدون ا رزايخوشبختانه خبر ورود فرخ م

 يتكه نان شده و سگ ان را خورده است،ول كيانگار .ستياز ان ن ياثر دميكاغذ افتادم،د يستجوبه ج يوقت.تشك گذاشتم ريو ز

 .پرت كرده است يكي نياز ا شتريافتاده كه حواسم را ب يگرياتفاق د.بود يكي نياش دردم همك يا

 شده؟ چه

 دايوسط راه پ يكرد،او را مجروح و زخم يم فيكه تعر نطوريا.با خود اورده است ميرا كه با جالل فرستاده بود يرمرديپ رزايم فرخ

 .مردك حقه باز كجا رفت كه اصال برنگشت نيدانم ا ينم.و معالجه اش كنند اورنديكرده و دستور داده كه او را به شهر ب

نتوانستم از او خبر  گريامد كه د شيپ ييهايگفت كه او همان شب برگشته،اما گرفتار يم يفراش باش.را خبر دارم مراجعتش

از بس  ميكف پاها.توانم نفس بكشم ينمرمق ندارم و  ياز زور خستگ ست؟بخدايمن چ فيكرد و تكل ديحاال به نظر تو چه با.رميبگ

 .رفتم و امدم تاول زده است

اول از همه .رود يهمه زحماتمان به باد م ميغفلت كن يكم كيفكرش را بكن  ،امايحق دار ييبخدا هر چه بگو.خاله جان يدار حق

 ياو شاهد زنده ا.بار كن يو باقال راويافتد و آن وقت خر ب يرا تحت نظر گرفت،وگرنه به دست محترم و شمس افاق م رمرديپ ديبا

 هيبا اثاث ديشا.اول در اتاق و اطراف ان را جستجو كن.دنبال كاغذ گشت ديبعد هم با.است خطرناكترما  يبرا اياست كه از همه دن

به هر  ديباشد،با دهيمخصوصا ان را دزد ايافتاده و  يبرده اند،كاغذ را هم برده باشند و و اگر هم به دست كس رونيكه از اتاق ب يا

 ياطراف جاسوس نياز كجا معلوم كه دشمنان ما در ا.لرزد يكنم همه تنم م يفكرش را م يوقت.كه شده ان ر ابه دست آورد يمتيق
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 يبود ، آن وقت م رزايكاش ال اقل كاغذ دست منوچهر م يانها  نباشد؟ ا ارينگذاشته باشند؟از كجا معلوم كه االن كاغذ در اخت

 يو كاغذ را جلو ديايب رزايفر م گريد اعتس كيفكرش را بكن اگر . رميبدهم و كاغذ را پس بگ باياو را فر يجور كيتوانستم 

 به او بدهم؟ ديبايچه جواب ستيچ نيو بپرسد ا رديمن بگ يچشم ها

 :تفكر گفت  يعشرت پس از لحظه ا. خود را باخته است شيو كامال معلوم بود كه با همه شجاعت ذات ديلرز يم نينگ

 ؟يتشك گذاشت ريچه موقع كاغذ را ز -

 .همان موقع كه خبر ورود شاهزاده را دادند -

 هم دور و بر شما آمد؟ يگري، در غساب من كس د دميكه من د ياز كسان ريغ -

كدام  چيآنها هم هبودند و  نجاي، ا يديكه خودت هم د ييو كلفت ها زهايفقط كن. امدين يگريكس د چيه نياز تو و شه رينه ، غ -

 گذاشتم ريز نياست كه كاغذ را سمت چپ تشك ، ا ادميدرست . امدنديسر من ن يباال

 ها و كنار مخده ها را هم گشت و  يقال ريز ياتاق و حت ياز جا بلند شد و همه گوشه و كنار ها عشرت

برده بودند  رونيرا كه ب ييزهايو چ هيرفت و همه اثاث رونينگرفت ، ب يا جهيخود در اتاق نت يچون از جستجو. دياز كاغذ ند ياثر

. بود دهيند يزيكس خبر نداشت و چ چيه ينبرند از آنها پرس و جو كرد ، ول ييو كلفت ها بو زهايكه كن يگشت و به شكل

 :برگشت و گفت  ديسرانجام نا ام

در هر . م خبر نداشته باشد ، حتما كاغذ گم شده استاگر او ه. است نينفر مانده كه از او سؤال نكرده ام و او هم شه كيفقط  -

امروز  نينشد ، از هم يمن معتقدم اگر خبر تازه ا. الزم را كرد يها ينيب شيپ ديبا. ندارد يا دهيحال غصه خوردن و فكر كردن فا

كه دشمنان تو  ياو بفهمانبه  يدان يكه خودت بهتر م يو مخصوصا با زبان يو مخالفت دشمنانت پر كن يگوش شاهزاده را از دشمن

كه دشمنان تو دچار  ييو به او بگو يقرار بده زيمحبت و عالقه او را دستاو يندارند و حت قهيبه تو مضا يتهمت چياز نسبت دادن ه

شود و  يقانع م ياو تا حد بيترت نيبه ا. را از طرف شاهزاده مشاهده كنند ههمه محبت و عالق نيتوانند ا يحسادت شده اند و نم

 .كند ينم يكه به تو دارد ، قطعا به حرف آنها توجه يبا عشق و عالقه ا

را  يبه آنها ببرد همگ يسوءظن نيكه كمتر نيبه محض ا رزايندارد و فرخ م قتيحرف ها حق نيدانست كه ا يخودش هم م عشرت

دارد مادر  اليكشاند و گفت خ هيا به آوردن دابعد هم صحبت ر. داد يم يرا دلدار نينگ دينداشت و با يچاره ا يكند ول ينابود م
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 .اوردياو به حرمسرا ب يگيدا يبچه را برا

لحظه هم  كي يداد كه او حت نانيعشرت به او اطم يكه مادر بچه اش را بشناسد ول ديترس ينظر مخالف بود و م نيابتدا با ا نينگ

مقدمات آوردن اقدس به  هيو ته رمردياطالع از وضع پ يالزم برا يسفارش ها افتنياو پس از در. دينتوانسته است بچه اش را ببن

 حرمسرا حركت كرد

كه جالل از خانه او رفته و مجروح را به شهر آورده و در  ديفهم قهيبرخورد و در ظرف چند دق يبه فراش باش وانخانهيد يجلو

كار  نيكرد كه او را به خانه ببرد و اگر هم ا ديتأكداد و  يرا به فراش باش نينگ يعشرت سفارش ها. كرده اند يبستر وانخانهيد

را از  نيكه هنوز االغ و خورج نوايب يفراش باش. نظ خودشان باشد ريكند كه ز يبستر يي، حداقل او را در جا ديآ ياز دستش بر نم

برده ام  ديدستورات شما تا به حال چه سو يمن از اجرا ديخواست اعتراض كند و بگو يدلش م يليخ.  ديكش ينبرده بود آه ادي

انداخت و  نيسرش را پائ يعيدلش را به لرزه آورد و مثل بچه مط داشت نيكه با نگ يخاطره مالقات يكه باز هم ادامه بدهم ، ول

 :گفت 

 .كنم يرا اطاعت م شانياوامر ا ديبفرمائ گميبه ب! چشم -

 هنوز وارد اتاق  ديدس رهسپار شد و چون به آنجا رسبا عجله او را ترك كرد و به طرف خانه اق عشرت

 :بلند گفت  يزد از وسط پله ها با صدا يكه نفس نفس م ي، در حال نشده

 !اقدس خانم ، بختت بلند بود -

 .كرد داريرا از خواب ب نيعشرت اول اقدس و بعد شه يپا يصدا

 ي، برا ديعشرت هم كه التهاب و انتظار او را د. شد و چشمش را به دهان عشرت دوخت زيخ ميدر رختخوابش ن چارهيب يزائو

را بشنود ، سپس جلو تر آمد و كنار بستر زائو  شيآنجا باشد و حرفها يكس ديكه شا يعنيبه اطراف انداخت ،  ينگاه ينيريخود ش

 :آهسته گفت يليگوش او برد و خ كينشست و سرش را نزد

 يصاحب پسر روزينظر خداوند شامل حال تو شد كه حضرت حاكم هم د. كردم تيآمد برا يهم كه از دستم بر م يكار نيآخر -

 .شده است

بدهند ، اما چون حضرت واال خودشان به من التفات مخصوص  ريمحترم داوطلب شده اند كه بچه را ش ينفر از خانم ها يس ستيب
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 .ستين يگريد زيچ چيجز لطف خدا ه نيكنم و ا دايبچه پ يطمئن برانفر آدم سالم و م كيدارند ، از من خواستند 

 :لب گفت  ريآمدند و چند دفعه ز ياقدس داشتند از كاسه در م يها چشم

 » منزل حاكم ؟ پسر حضرت حاكم ؟  «

 دايپ يرا ، ارتباطو حرمس يكرده بود و حكومت ييرايكه به دستور كالنتر از او پذ يكوكاريعشرت ، زن ن نيتوانست ب يابدا نم او

باالخره بعد از چند .  ديد يمقتدر و با نفوذ م اريرا بس بيزن عج نيشده بود و ا رهيبه عشرت خ رتيبا ح ليدل نيكند ، به هم

 :شد و گفت  مينداشت و ناچار بود خود را به دست آنها بسپارد تسل ايدو زن در دن نياز ا ريكس را غ چيسكوت چون ه قهيدق

 فهمم ميخودم را ن فيكند و تكل يام كه فكرم كار نم دهيكش بتيو مص يمن آن قدر بدبخت. ديدان يهر طور صالح م -

 :دارد از جا بلند شد و گفت  شيهم در پ يگريد يمقدمات فراهم شده است و كارها ديكه د عشرت

 .ميبرو يفردا به حكومت ايپس خودت را آماده كن كه امروز بعد از ظهر  -

رود  يم رونياو دارد از در ب ديد ي، وقت ديخون آلود بودن چادرش را به عشرت بگو هيتا آن لحظه مجال نكرده بود قض نيهش

بود و ابدا به اوهام و خرافات اعتقاد نداشت  يدليزن قو نيعشرت بر خالف شه. كرد فيتعر شيبرا قيزد و موضوع را دق شيصدا

 كرد و  گوش نيشه يبا دقت به حرف ها نيهم يبرا

هم هست و به خود  يگريككه در آن خانه حتما آدم د ديرس جهينت نيشد و باالخره به ا دايدر وجناتش هو يتعجب و كنجكاو آثار

 :گفت 

 ».خانه همه جا را نگشتم نيچقدر غافل و احمق بودم كه موقع ورود به ا «

 ي، جالل را ب يخوابيو ب يخستگ. با عجله به آن جا رفت نيهم يراكرده بودند ، ب يزندان نيزم ريبار او را در ز كيآمد كه  ادشي 

 .فرو برده بود قيعم يحال كرده و به خواب

كه جالل حتما از پشت در اتاق  ديناگهان به فكرش رس. و شناخت ديرفت ، جالل را د يم نيطور كه از پله ها پائ نيهم عشرت

 :با عجله برگشت و گفت  نيهم ياست برا دهيآنها را شن يحرف ها

 ندارد ياست و ماندن زائو در آن صورت خوش نيخانه سنگ نيحق با توست ، ا.  ميخانه برو نياز ا دياالن با نيهم -

 : ديرو به اقدس كرد و پرس بعد
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 ؟ياز جا بلند شو يتوان يتو م! دختر جان -

 :بود ، با شتاب از جا بلند شد و گفت ساعت حركت  دنيكه حساب همه جا را كرده بود و در انتظار رس اقدس

 .من حاضرم -

 .ميزودتر برو ديبا. تو هم بلند شو خواهر. دخترم نيآفر -

را هم  ياثاثه مختصر اتاق جمع شد شهسن و اقدس ، بقچه به بغل راه افتادند و به دستور عشرت تشك مندرس قهيظرف چند دق در

 : ديپرس نيشه. االن بود منتقل كردند و با عجله از خانه خارج شدندكه در د يكه وسط اتاق بود به صندوقخانه كوچك

 م؟يرو يكجا م -

 .برم يفردا من اقدس را به حرمسرا م. ديمان يامروز شما آنجا م. آقا يمنزل حاج ميرو يم -

مختصر  يليعشرت خ. بود و مشغول نظافت بود كه آنها وارد شدند ختهير رونياش را از اتاقها ب هيمصباح همه رختخوابها و اثاث زن

و آماده كردن كارها ، اقدس  نينگ دنيبعد هم پس از د. موضوع را به توازن خانم گفت و از او خواست اقدس را تا فردا نگه دارد

 درا با خود به حرمسرا ببر

 .امر قرار دهد انيررا در ج نيالزم به حرمسرا برگشت تا نگ يپس از سفارش ها عشرت

 : ديپرس نينگ

 خاله جان چه خبر؟ -

 .يبكن يتوان ياسرارمان واقع شد كه تصورش را هم نم انيدر سر راه من و جر يفقط امروز كس ستين يزيچ -

 چه كسي؟ ـ

 .جالل ـ

 :با حيرت پرسيد نگين

 جالل كجا بود؟ ـ

 .اين موضوعي است كه من هم نتوانستم بفهمم و تا اين دقيقه هم نفهميده ام ـ

اين جالل نا جنس خيلي بيشتر از آنچه بايد بفهمد، فهميده است و از اين به بعد حتما براي ما ايجاد خطرات زيادي ! خاله جان ـ
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پيرمردي كه گمان مي . عجب گرفتاري شده ايم. ستاالن كسي كه از همه بيشتر به راز ما آگاهي دارد، همين جالل ا. خواهد كرد

شده و برگشته، محترم و مليحه توطئه چيني مي كنند، منوچهر ميرزا مثل مار زخمي منتظر پيدا  زندهكرديم از بين رفته، دوباره 

 .حقه باز يك طرفهمه ي آنها يك طرف، اين متقلب . كردن فرصتي براي انتقام گيري است و بدتر از همه اين آدم بي سرو پاست

اين حرف ها، عشرت را به فكر انداخته بود كه هرچه . طوري ترسيده بودند كه سراپا مي لرزيدند. هر دو به هم نگاه كردند مدتي

 :با خود گفت. زودتر خود را از اين مخمصه خالص كند و از خير ملك ششدانگي حاكم بگذرد

چرا بايد خود را گرفتار سرنوشت نامعلوم و منحوس اين دختر . ره كرده امدر اين چند ماه به حد كافي براي خودم پول ذخي «

 ».كنم؟ او كه جز حمالي چيزي به من نمي دهد

به قدري غرق افكار خود بود كه متوجه نشد نگين دارد با دقت نگاهش مي كند و افكارش را از چهره ي متشنجش مي  عشرت

مي . حرف هايش تنها همدلي را كه مي تواند كامالً به او اعتماد كند، از دست مي دهداحساس كرد باز هم اشتباه كرده و با . خواند

 دانست كه عشرت پول را از همه چيز بيشتر دوست دارد و تا 

نگين تا آن  روز با وعده و پول، خانه اش را راضي نگه داشته و . كه خطر جاني در پيش نباشد، مي شود او را با پول نگه داشت وقتي

ا وادار به انجام كرده بود، اما آن شب در اثر حوادث پي در پي و اضطراب زياد، عنان را از كف داده و عشرت را به وحشت او ر

 :فوراً تغيير لحن داد و با اطمينان گفت ينانداخته بود، براي هم

جالل در دست ما اسير است، . خياالت كنيم اما من مطمئن هستم كه دنيا به كام ما خواهد شد و ابداً نبايد خود را گرفتار اوهام و ـ

چون اوالً بك زنداني فراري است و نمي تواند خود را نشان بدهد و ثانياً به پول و و پشتيباني نياز دارد كه ما هر دو را به او مي 

و پولي نمي دهند و هرچه محترم و مليحه كه به ا. از همه مهمتر به خون منوچهر ميرزا تشنه است كه اين براي ما ارزش دارد. دهيم

منوچهر ميرزا هم بر عهده من، . هم به از شمس آفاق بگيرند، براي خودشان هم كم است، بنابراين از طرف او نبايد نگران بود

مي ماند مليحه و محترم كه زحمتشان بر عهده توست و . بازهم مي توانم اين كار را بكنم م،چطور تا به حال او را ساكت نگه داشته ا

از همه اينها مهمتر شاهزاده است كه ما او را به حساب . مي دانم در مقابل زرنگي و استادي تو هيچ كاري از دستشان بر نمي آيد

ما قدرتي را دست داريم كه هيچ يك از آنها ندارند و آن هم محبت و عشق شديد شاهزاده، مخصوصاً از حاال به بعد . نياورديم

 غير از اين است؟چه مي گويي خاله جان؟ . است
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 :انگار از خواب سنگيني بيدار شده باشد، چشمهايش را به نگين دوخت و گفت عشرت

ماجراي يك بار جستي ملخك، دو بار جستي ملخك را شنيده اي؟ آدم باالخره يك بار گير مي افتد و همان يك بار هم براي  ـ

 .هفت پشتش كافي است

 :عشرت به خود گفت. گفتگو خيلي طول كشيد و نگين ظاهراً توانست عشرت را متقاعد كند كه از جلوي حوادث فرار نكند اين

االن فقط .من هميشه بايد آماده فرار باشم و پيش بيني هاي الزم را بكنم. تا وقتي در معرض خطر جدي قرار نگرفته ام، مي مانم «

تگير كنند، خيلي زود موفق مي شوند، به همين دليل فقط تا جايي كه خطر جاني نداشته باشد، كمي پول دارمو اگر بخواهند مرا دس

 ».كنم ميدستورات نگين را اطاعت 

 .هم بلند شد و به اتاق خود رفت و از شدت خستگي در گوشه اي افتاد بعد

در حضور زنان اعيان و اشراف، . د آوردآن روز زن حاج مصباح به ديدن نگين آمد و اقدس را هم به توصيه عشرت با خو فرداي

زن بينوا كه بيش از سه روز از وضع . پس از تعيين ساعت سعد و كسب اجازه از شاهزاده، بچه را در آغوش اقدس گذاشتند

حملش نمي گذشت، چنان رنگ و روي پريده اي داشت كه نشانه هاي بينوايي از چهره اش مي باريد و با وجود لباسهاي نو و زر و 

به محض اين كه . زيوري كه عشرت به توران خانم داده بود تا به او بپوشاند، باز هم نمي شد آثار فقر را از سر و روي او محو كرد

بچه بيچاره كه از لحظه تولد تا آن موقع . تند شد قلبشبچه را در بغل اقدس گذاشتند، صورتش گل انداخت و بي اختيار ضربان 

نگين با ديدن اين منظره ناگهان احساس كرد كسي به قلبش چنگ . ا التهاب پستان را به دهان گرفتفقط آب گرم نوشيده بود، ب

همين افكار هم در ذهن . مي اندازد و افسوس خورد كه چرا اين زن بدبخت نبايد بداند كه دارد فرزند خودش را شير مي دهد

او برخالف نگين بسيار خوشحال بود و . دز آغوش داشته باشداقدس بينوا مي چرخيد و فكر مي كرد كه چرا نبايد كودك خود را 

خدا را شكر مي كرد كه اگر فرزندش را از او گرفته، به جايش به او كودك ديگري را داده است كه خوشبختانه غم نان و آب 

 .ندارد

حرف مي زد كه مليحه وارد شد و محترم داشت با كنيز . آوردن دايه را يكي از كنيز ها به اطالع محترم و شمس آفاق رساند خبر

 :گفت

 :محترم كنيزك را مرخص كرد وگفت. امروز خبر تازه اي دارم كه مي دانم از شنيدنش خوشحال مي شويد ـ
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 .اين هم البد شبيه خبر هايي است كه تا به حال آورده اي ـ

نشان مي داد كه ديگر به او اعتماد  احساس مي كرد مدتي است كه ديگر محترم توجهي به او نمي كند و همين حرف هم مليحه

 : در جواب گفت. ندارد

 . چه كنم كه نگين حامله شد و زائيد. من هر كاري از دستم برآمده است كرده ام. محترم باجي ـ

شوهر خانم مرا صاحب شد و به . ما آن قدر بي عرضگي به خرج داديم كه رقيب كارش را پيش برد. دست از دلم بردار خواهر ـ

ما با همه ادعايمان نتوانستيم بفهميم اين بچه از كجا پيدايش شد؟ بگذار چند روز ديگر سواركار . ي من و تو خنديد و رفتسادگ

 .آورد كه بيا و ببين ربشود چنان دماري از روزگار ما ب

ذاشت او هرچه مليحه سكوت كرد و گ. طوري عصباني شده بود و پشت سر هم حرف مي زد كه به مليحه امان نمي داد محترم

 :دلش مي خواهد بگويد و وقتي فرصتي به دست آورد گفت

من هم فقط روي . خدا خواسته كه اين دختر صاحب زندگي و مال و منال شود. هيچ كس نمي تواند خالف خواست خدا عمل كند ـ

 .سابقه دوستي با شما به خودم گفتم اگر كاري از دستم برآيد بايد انجام بدهم

اين همه پول گرفتي و رفتي و آمدي و حاال ادعا مي كني كه فقط روي دوستي اين كار را كردي؟ نبايد هم . نكند دست شما درد ـ

مي دانم چطور . محترم كسي نيست كه سرش كاله برود. بيشتر از اين شما انتظار مي داشتم، اما حساب يك جاي كار را نكرده اي

 .تالفي كنم

 :ي است، سعي كرد او را آرام كند و با لحني مهربان گفتكه ديد محترم واقعا عصبان مليحه

نگين صد تا جان هم . تازه اول كار است. من نگفتم هيچ كاري از پيش نمي رود. چه خبر است خواهر؟ بگذار حرفم را تمام كنم ـ

به شما بگويم كه خبر هايي دارم كه ما را به هدف نزديك مي كنند، ما با . داشته باشد از دست من يكي جان سالم به در نمي برد

با او نمي شود مثل آدم هاي معمولي . او هزار مرد را لب چشمه مي برد و تشنه بر مي گرداند. يك دختر معمولي طرف نيستيم

بايد بنشينيم و عقلمان را روي هم . براي همين ما هر دو به هم احتياج داريم و بايد با كمك هم كار را پيش ببريم. رفتار كرد

 .شيمكبگذاريم و راهي پيدا كنيم، نه اين كه براي هم خط و نشان ب

ناگهان متوجه شد كه اگر مليحه را از دست بدهد يا بدتر از آن مليحه جزو طرفداران نگين شود، كار خودش و خانمش  محترم
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 :ساخته است، براي همين دست در گردن مليحه انداخت و او را بوسيد و گفت

تو كه اينجا نيستي . ي كنم و چه مي گويمبخدا گريه و زاري شمس آفاق مرا ديوانه كرده و هيچ نمي فهمم چه م! خواهر جان ـ

 يك زن جوان و . راستي هم حق به جانب شمس آفاق است. ببيني چه شب و روزي دارم

 

حاال بيا بنشينيم و . ما هم جاي او بوديم جز اين نمي كرديم. كه عزيز دردانه بهترين خانواده ها بود، حاال به اين روز افتاده خوشگل

 .ن قضيه كنيمبا هم فكري به حال اي

 :گفت مليحه

 را با خود آورده ودستور داده معالجه اش كنند يمجروح رمرديپ رزايكه فرخ م دميامروز بر حسب تصادف شن-

 به وضع ما دارد؟ يمجروح چه ربط رمرديپ.ستين يكه خبر مهم نيا-

 يرمرديهمان پ نيگفت ا يماست م يگياز فراش ها كه در همسا يكيزن .يآمده ا ايخواهرجان شما هم انگار هفت ماهه به دن-

 .ميگرد ياست كه ما دنبالش م

 چر مجروح شده؟ يدينفهم-

 .ها نبوده است يخبر داشته كه زنده بودنش به نفع بعض ييزهايچ كيالبد از -

 ؟يچه كس يعني-

 م؟يبه فراهان فرستاد يچه كار يما قاصد را برا. يبهتر بدان ديبود؟شما كه با نفعيماجرا ذ نيدر ا نياز نگ ريغ يچه كس-

 .توانم موضوعات به هم ربط بدهم يخرفت شده ام ونم.  جيمن گ.خواهر ييگو يراست م-

من .هم تا به حال برده باشند ديببرند شا يرا به منزل فراش باش رمرديظاهرا قرار است پ.ام  دهيرا هم فهم گريموضوع د كي-

 ايداشتند  تيخبرها اهم نيكندا يم افتيرا در نياو دستورات نگ قيطر با عشرت ارتباط دارد و از يشك ندارم كه فراش باش

 ام تا اطالعات را به دست آورده ام؟ دهيچقدر زحمت كش ديدان ينه؟م

كنم و  دايرا پ رمرديهر چه زودتر پ ديپس حاال با.خجالتم نده  نياز ا شيب.ندارم ديشما ترد اقتيو ل يخواهرجان من به كاردان-

 .داده است بياو را فر يما آورده و چه كس يبرا يغاميچه پ نميبب
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 يآدم ساده ا يزن فراش باش.ياوريو از ماجرا سر در ب يبزن يبه منزل فراش باش يسر دياول از همه با.طور است  نيهم-

 .ميهانجام بد ستيدر خانه ن يكه فراش باش يوقت ديكار را با نيالبته ا.از اقوام ماست رمرديشود گفت كه پ يك.است

 :گفت تيمشغول صحبت بودند كه شمس آفاق وارد شد و با عصبان آنها

 

 يا جهيو بگو مگو چه نت ايهمه برو ب نيبه حال از ا ست؟تايهمه حرف و صحبت چ نيا دهيفا د؟يزن يچانه م ديو دار ديباز نشسته ا-

من وشوهرم را تصرف  يسرو پا آمد و زندگ يدختر ب كي.نه مرا ديكن تيخودتان را اذ گريو د ديرا بخدا بس كن د؟شمايگرفته ا

هم  يزندگ نيا.بدهم كه مرا روانه تهران كند غاميخواهم به شاهزاده پ يم.گرفته ام  ميتصم ست؟منيحرف هاچ نيا دهيفا.كرد 

 .خانم نينگ يارزان

 يبازو رياز جا بلند شد و ز.آمدمحترم واقعا به او عالقه داشت و دلش به درد .ديبار يشمس آفاق م ياشك بر گونه ها ليس

 :تشك نشاند و گفت ياو را رو اديخانمش را گرفت و با اصرار ز

شما  يپا شيپ.شوند يكارها درست م دهمهيصبر و دل و جرأت داشته باش يكم نمخانميشما را نب يخدا مرا كور كند كه اشكها-

كار نبوده  يما هم ب يكار را كرده اند ول يكه حساب همه جا  ميطرف هست يهفت خط و مكار يكه ما با آدمها ميگفت يم ميداشت

 يواگذار مند و او هم ب فيرا به حرر دانيانسان زنده باشد و م ستكهين نيبدتر از ا زي چيه. ديكن يرا خال دانيم ديشما هم نبا.ميا

 .ديآرام باش يكم كيفقط مرگ است كه عالج ندارد  ايدر دن. دغدغه به مراد دل خودش برسد

 :شمس آفاق را آرام كردو گفت يمحترم كم يحرفها

شوهرم پس از ماه ها .ننگ شكست را تحمل كنم ديمن كه هنوز زنده ام نبا.فقط مرگ است كه عالج ندارد.ييگو يدرست م-

فرار از  يعنيگذاشتن و رفتن .رميرا بگ ريتحق نيانتقام ا ديمن با.نديو كنارم بنش يايبه اتاقم ب قهيدق كي يحاضر نشد حت يدور

ننگ را تحمل  نينه من ا.ننگ است نيمن كه پشت پدرانم صاحب عنوان ومقام بوده اند ا يبرا.اصل و نسب يدختر ب كيمقابل 

و انتقام خون دختران  يياعتنا يوب ريتحق نيمن انتقام ا.محترم ييگو يدرست م.شوم يم دانيساعت خود وارد م نيكنم و ازا ينم

توانم به شما  يم ايآ.رميگ يشهوتران و خودخواه م دمر نيمان شاهزاده به دست جالد سپرده شده اند از ارا كه به فر يگناه يب

 نانكنم؟يدونفر اطم
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 م؟يبده نانيالزم است كه ما به شما اطم ايآ-

خواهم  يكه من م يكار.ندازديجانش را به خطر ب ستيحاضر ن يكند ول يپول كار م يوقت است آدم برا كيمحترم جان  نيبب-

 يوممكن است حاضر باش يمرا بزرگ كرده ا يتو از بچگ.فتديو ممكن است جان هر سه نفر ما به خطر ب ستين يبكنم كار ساده ا

 يليدارد ك به آتش من بسوزد؟ تا به حال هم خ يچه گناه چارهيب يباج حهياما مل.ياشب ميكند سه يم ديكه مرا تهد يئر هر خطر

 .شود يشتريبه خاطر من دچار زحمت ب ستمين يوقت راض چيه ياو ممنونم ول و من واقعاً از دهيزحمتكش

 

حاضرم  يبكنم و حت ديكه از دستم بر آ يمن هم به سهم خودم حاظرم هر كار- :كه تا آن لحظه حال سكوت كرده بود گفت حهيمل

 .ستميجان با يتا پا

 :نگاه شد و گفت نيمتوجه ا جهيبه هم انداختند مل ينگاه ديبود و با ترد بيمحترم وشمس آفاق عج يحرف برا نيا

كه  دميكه با محترم مالقات كردم فهم ياز روز اول.داشته باشد ياسرار ديو شا يا دهيخودش عق يبرا يهر كس. ديتعجب نكن اديز-

شما انجام  ايبر دياز دستم برا يهر كمك ديفقط مطمئن باش.ميتوانم بگو ينم نياز ا شيفغال ب.توانم به مقصود برسم يبا كمك او م

 غياز كمك به من در ديوقتش كه رس دينكنم و شما هم تعهد كن انتيزنده هستم به شما خ تاخورم  يمن قسم م.دهم  يم

 .تواند مرا به مقصد برسانند يخواهم مقدور شمس آفاق هست و م يكه من م يزيچ.دينكن

 :آفاق گفت شمس

 انجام بدهم تياالن بگو تا برا نيمن مقدور هست هم يبرا يخواه ياگر آنچه كه م-

 .ديبرآمد آن وقت شما جبران كن تانياز دستم برا يهر وقت خدمت.دارد  يعوض يزيهر چ.جان  گميب ريخ-

 يزن فراش باش دنيپس از گفتگو قرار شد فردا صبح محترم به د.از دستم برآمد هر وقت الزم شد بگو يخوب اگر كار اريبس-

 .را كسب كند و به شمس آفاق اطالع بدهد يهم از اطراف اخبار حهيلبرد و م
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شد و جالل را  يدر و پنجره وارد م يسوراخها ياز ال يرا گرم كند و سوز سرد نيرزميتوانست ز يزمستان نم دهيرنگ پر آفتاب

 دهيفا يگرمتر شود ول يشكمش جمع كرده بود تا كم يرا رو شيداداو زاندها يازار م ديغلت يدنده به آن دنده م نيكه از ا
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 .كجاست نديباالخره از جا بلند شد تا بب.داد  يعذاب م شتريشد و او را ب يهوا هر لحظه سردتر م.نداشت

در چه حال است و كجا  ديد دستش حس كرد و تازه فهم يديسوزش شد كمرتبهي.به چشمش آشنا بود  نيرزميز واريود در

آمد كه چرا  ادشيبه چد روز گذشته فكر كرد و كم كم .حواسش را وغشوش كرده بود  يو گرسنگ يحالي،ب يستگخ.است دهيخواب

با .از آن رفته است  يكرده و خون حساب ريلحظه دستش به چفت در گ نيآمد كه در آخر ادشي.در آورده است نيرزميسراز ز

 :خدش گفت

 .شدم يرفت و هالك م ينم خون مطور از بد نيهوا بود وگرنه هم يممنون سرما ديبا

كه وسط دستمال بود كو؟ با اضطراب شروع  يكاغذ. كاغذ انداخت اديكه به دستش بود ناگهان او را به  يفيخون آلود و كث پارچه

نگرفت بلند شد و با آن ضعف  يا جهيچون نت.گشت ديرسيوسط شال داخل كاله و هر جا را كه عقلش م بهايج.به جستجو كرد

كه  يتا وقت.گذاشته بود يمطمئن يبود كه كاغذ را با هزار زحمت خوانده و جا ادشي.شترا گ نيرزميز يهمه سوراخ سنبه ها ديشد

از شدت خشم و .كرده است يآمد آن را كجا مخف ينم ادشينشده بود كاغذ را در دست داشت اما  خوديخوابش نبرد و از خود ب

او  يمتيكاغذ محبوبش سند ق.نداشت دهيفا چكداميكرد اما ه هيهم گر يزد و كم اديفرهر چه فحش بلد بود به خود داد  يچارگيب

 .كند دود شده و به هوا رفته بود يزندگ شيعمر با اسا كيكه قرار بود با آن 

 آمده و كاغذ را ربوده است؟ نيرزميبه ز يكس ايخود گفت ا با

و اگر هم آمده بودند چكار به كاغذ او  نديايب نيرزميبه ز كردنديرات نمخانه افتاد اما انها ج يباال يعشرت و زائو اديب كمرتبهي

 يدياز شدت ناام.لحظه كاغذ را كجا گذاشته است نيدر آخر دانستينم نكهيآورد جز ا يم اديرا خوب ب زيجالل همه چ.داشتند

بدست آورده بودم و از دست  يافسوس چه گنج باارزش.آورم يچند روز است مدام دارم بد م صالا.يباز هم بدبخت گفتيبخود م

 ديشا.ام دهياصال خواب د ديشا.اورميرا به دست ب نينگ...ملك خانه و از همه مهمتر  يآقا يپول راحت توانستميگنج م نيبا ا.دادم

 بخاطرش  ديبا.كنم دايپ سنگ هم كه شده كاغذ را رياز ز ديبا.كه خواب نبوده دهديكهنه نشان م نيهم.ميگويم انيدارم هذ

 يكاش الاقل شمع يا.تكه كاغذ خون آلود است كيمن بسته به آن  يهمه زندگ.ستيكه ن يشوخ.نفر را هم كه الزم شد بكشم صد

 .كردميرا روشن م نجايداشتم و ا

و دوباره با خود  ستاديا نيزم ريوسط ز.كرديفكر نم يزيبرده بود و جز به كاغذ به چ اديرا از  يسرما و گرسنگ تيشدت عصبان از
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ام و از ما بهتران را هم خودم درست كرده  دهيخواب كه ند.واقعا جن دارد نيرزميز نيا ايام  دهيموضوع كاغذ را خواب د ايگفت 

 .اند دهيدنبال گمشده خود آمده اند و كاغذ مرا دزد يآمد و دست من افتاد؟حتما اشخاص نجايام پس آن كاغذ چطور ا

 يرنگ ديسف زيچشمش به چ نيرزميدر گوشه ز.دينجاميچندان به طول ن شيدياو را از پا در اورد اما ناام يو گرسنگسرما  گريد بار

آن انداخت سپس با عجله از  يخود را رو كنديحمله م يكه به كبك يآن مثل عقاب گرسنه ا دنيبا د يحاليبا همه ضعف و ب.افتاد

و  يو دوباره خستگ ديكش يآه تيافتاد از سر رضا ييچشمش كه به كاغذ كذا.آن را باز كرد يياروشن يپله ها باال رفت و جلو

 .به او غلبه كرد يحاليب

و اضطراب دمار از روزگارش بر آورده  يسرما گرسنگ.قدرت حركت نداشت گريد.رساند اطيبود خود را به ح يهر جان كندن با

 يقيباالخره پس از دقا.آمد ينم ييصدا نياما كمتر ستاديدر اتاق رساند و گوش ابه زحمت از پله ها باال رفت و خود را پشت .بود

 نياز ا يكيبا خود گفت حتما .زده بود بشانيپس آنها غ!نبود عجب چكسيدر اتاق ه.اتاق كرد لچند لنگه در را باز و سرش را داخ

 .كرده اند يبرده ام و بالفاصله خانه را خال يازشان پكه من به ر دهيآمده و پناهگاه مرا كشف كرده و فهم نيرزميحقه بازها به ز

روز روشن در  كردينبود نه قدرت حركت داشت و نه جرات م ياگر فشار گرسنگ.داد و دلش ضعف رفت هيتك واريلحظه به د چند

و .بقال تك و تنها در دكانش نشسته بود.به طرف دكان او رفت يمعطل يافتاد و ب شيبقال شب پ ديبا.ظاهر شود رازيش يكوچه ها

 ؟يا دهينخواب شبيد ؟مگريزنيچرا چرت م!عموجان:ديجالل پرس.او را نشناخت لبقا يجالل سالم كرد ول.زديداشت چرت م

 .است يبهتر از هر كار دنينباشد خواب يمشتر يوقت يول.ام دهيخواب شبيچرا د-

 .ام دهينفر هم ند كي يحت نجايمن از خانه تا ا.خلوت است يليهم شهر خ يستچه شده اند؟را هايپس مشتر-

ها عنتربازها و خرس بازها  يامروز آنجا پهلوانها لوط.يهمه مردم رفته اند جلو ارك و حكومت يستيشهر ن نيانگار اهل ا!بابا يا-

 .دارند شينما

 .ارك چه خبر است كه مردم جمع شده اند يمگر جلو.خبر ندارم يزيمن تازه آمده ام و از چ.عموجان يديدرست فهم-

بود  شتريتازه وارد ب يدهات نياطالعاتش از ا نكهياز ا گشتيبتنگ آمده بود و دنبال هم صحبت م يكاريو ب ييكه انگار از تنها بقال

از سفر بوشهر  شبيد نيم هم همكرامت فرموده به عالوه خود حاك يخداوند به حاكم پسر شبيد:به غبغب انداخت و گفت يباد

 كيحاكم به مناسبت تولد فرزندش به مردم .كار فرنگ را با خود آورده است ييتماشا ييزهايبار و بنه و چ نديگويبرگشته و م
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مردم هم .به كار مردم ندارند يهفته كار نيداروغه در ا يفراشها و آدمها.بكنند خواهنديدلشان م يداده كه هر كار يهفته آزاد

اند و دارند  ختهير رونيو از خانه ها ب گردنديبهانه م ياند پ دهيبخود ند يو ازاد يرنگ خوش ايالرعا ليوك امرزيعد از زمان خدا بب

 .كننديم يخوشگذران

سرش  يتو يخبر ورود حاكم مثل پتك.كرد دايدست پ يجالب جيو به نتا ختيهم ر يخود رو يتازه را با اطالعات قبل يخبرها جالل

به مردم دارد كه بروند درب  يبچه دار شدن حاكم چه ربط:ديحالتش نشود پرس رييمرد بقال متوجه تغ نكهيا يخورد و برا

 ؟يحكومت

بزن و بكوب تنگ  ياند و دلشان برا دهيرا ند زهايچ نيگفتم كه مردم ا!پدرجان زنميساعت دارم حرف م كياست كه  نيمثل ا-

 .كرده كه گفتن ندارد ييكارها كيهم  نيو بخاطر هم خواستهيدلش اوالد م يليحاكم خ نديگويم ياز طرف.شده

بده بخورم كه دارم از  يدار يزياگر چ.گرسنه ام يليفعال كه من خ.درست است عموجان كار حاكم و حكومت بما ربط ندارد-

 .رميميم يگرسنگ

 واريها د يميبه قول قد.زد شوديرا كه نم يدوره و زمانه هر حرف نيدر ا.يدرست گفت:آورده بود گفت ريگ يكه مستمع خوب بقال

 .ميزنيم يو گپ ميخوريخودم ابگوشت بار كرده ام با هم م يمن برا.موش دارد و موش هم گوش

او را بشناسد و كار دستش  يرهگذر ديترسيكرده بود فقط م كيرا تحر شيآبگوشت بقال دل جالل را برده و اشتها يبو

نشست و  يا هيچهار پا يبشود وارد مغازه شد و رو يو سرما زور آورد و بدون آنكه منتظر تعارف بعد يگرسنگ باالخره.دهد

 .پشتش را بطرف كوچه كرد

بقال متوجه شد  يجالل از حرفها.خورديو جالل پشت سر هم م زديحرف م كنفسيمرد .گرم بقال حال جالل را جا آورد آبگوشت

 از آن كه ساكنان آنجا تصور كنند به گوش مردم  شتريب يليكه اخبار حرمسرا خ

و  كندياو بنام طلعت رفت و آمد م يها هياز همسا يكيشاهزاده دائما به خانه  يرازياز اقوام زن ش يكيكه  گفتيبقال م.رسديم

منزل بقال را بفهمد و متوجه  ينشان يكرد با ترفند يجالل سع.ها را كرده است هيآورد كه جلب توجه همسا يم يياياو هدا يبرا

 جهينت نيرفته بود و به ا كرديكه حاال بقال اشاره م يخانه ا نياو بهم كرديم بيعشرت را تعق رزايكه به دستور منوچهر م يشد روز

با بقال  شتريبا صحبت ب.وجود دارد يارتباط نيصاحب خانه و نگ نيو حتما ب ستين ليدل يكه رفت و آمد عشرت به آن خانه ب ديرس
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 يبيو غر بيعج يبقال هم از آن تصادفها نيبا خود گفت مالقات با ا و كنديم يمتوجه شد كه طلعت تك و تنها در خانه اش زندگ

 توانميگذاشت چطور م ارميكه بقال در اخت يو اطالعات يمتيسند ق نياز ا نميبب ديحاال با.شوميروزها با آنها مواجه م نياست كه ا

 .را بكنماستفاده  نيبهتر

 من ناراحتت كرده؟ يچه شده؟نكند حرفها:ديپرس ديبقال كه او را سخت در فكر د مرد

در شهر .برگردم يكارم را انجام بدهم و به آباد توانميكوتاه زمستان چطور م يروزها نيبا ا كردميداشتم فكر م ستين يزينه چ-

 .است و سفر دشوار كيارافتم و شب هم سرد و ت يشب م يكيچند كار دارم و ناچار به تار

 ؟يمگر در شهر منزل ندار-

 .نداشتم ينه اگر داشتم كه غصه ا-

من شبها معموال .شويشب كه هزار شب نم كي.كلبه خرابه ما ميرويبا هم م نجايهم ايب يو به شب افتاد ديطول كش يلياگر كارت خ-

 شوديم ريرفتنها سبب خ ريد نيهم ا يگاه.با من ندارند يكار شناسنديو شبگردها و قراولها چون مرا م روميبه خانه م روقتيد

 منزل نان گرفته يمن برا.و نان خواست نجاياآمد  يبيغر يبنده خدا كي شبيد

 . بود ريكار خ ينانم داد، ول متياز ق شتزيب يلياو هم خ. كردم ميو با او تقس بودم

كرد تا پول غذا را بدهد،  بياز جا بلند شد و دست در ج. باطن ، دلش به شوق آمد يصفا نيانداخت و از ا نييسرش را پا جالل

 :بقّال نگرفت و گفت يول

 .رميگ ينم يبود و من پول يمهمان من خواه ييايهم كه ب گريصد سال د. يتو مهمان من -

آمد و طبق نقشه  رونيجالل از دكان ب. دياينداشت نزد او ب ييكرد كه اگر شب جا ديكردند و بقال دوباره تاك يبا هم خداحافظ آنها

 خلوت  اريهنوز هم كوچه ها بس. بود به طرف خانه طلعت راه افتاد دهيكه كش يا

در خانه را  د،يكرد و پس از آن كه با دقت اطراف را پائ دايدو سه مرتبه كوچه ها را اشتباه رفت تا باالخره خانه طلعت را پ. بودند

 .زد

***** 

كرد  ينشسته بود و فكر م ياو گوشه ا. بود امدهين رونيبه عمارت خود رفته و ب رزايشاهزاده وارد شده بود، منوچهر مكه  يساعت از
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دنبالش فرستاده بود،  رزايبار فرخ م نيچند.ديپرس يزد و اوضاع اندرون و حرمسرا را از او م يرا صدا م ياز اوقات عل يو فقط بعض

او آمد  ادتيع يبرا رزايبنا به دستور فرح م يباش ميحك. از رفتن حضور شاهزاده عذر خواسته بود يماريو ب التاو به بهانه كس يول

آمد و  رزايمنوچهر م دنيبه د يشگياو را به شاهزاده داد، او برخالف عادت هم يمارياست و چون خبر ب ماريكه او واقعاً ب ديو د

 يماريمعالجه او اقدام كند، اما ب يهرچه زودتر برا يباش مياد كه حكدستور د يپرسچند لحظه كنار بستر او نشست و ضمن احوال

چون  يباش ميحك. از آن اطالع نداشت يداشت كه جز دو سه نفر، كس ياو مرض. شد يخوب نم انيح رزايبا طبابت م رزايمنوچهر م

آنها هم . شد رازيش ياطبا ريبه دامن ساكند، دست  طعرا دو سه روز ق رزاينگرفت و نتوانست تب منوچهر م جهياز معالجات خود نت

 مياز آنچه كه حك ريغ ييدارو ايدهند و  صياو را تشخ يماريكدام نتوانستند ب چيه يآمدند، ول رزايمنوچهر م ادتيبه ع يك يكي

 .كرده بود به او بدهند زيتجو يباش

كننند، چون خوش بهتر از  رونيدستور داد هرچه پزشك است از اتاق ب رزايروز منوچهر م كيكه  ديرس ييكار به جا باالخره

مدت  نيكرد و چون نتوانسته بود در ا يفكر م نيبود و به نگ داريشبها تا صبح ب شترياو ب. دانست يخود را م يماريعلت ب يهركس

. شد يحال دل آشوب تر م نيو در ع ديكش يزبانه م شتريبه وصال او برسد، آتش شوقش ب لهيوسبا وجود همه جور بهانه و  يطوالن

. ديد يآن عاجز م يشد خود را از اجرا يچون صبح م يرا اجرا خواهد كرد، ول يديگفت كه فردا نقشه جد يهر شب به خود م

 يجانش هم كه شده، سزا متيو به ق ديبگو هزادهاست به شا دهيو شن دهيد نيگرفت هرچه را كه در مورد نگ يم ميتصم يگاه

او را  يدارد، حرفها نيكه به نگ يدر دست ندارد و شاهزاده با عالقه ا يقانع كننده ا ليدل ديد يم ياو را بدهد، ول يوعده شكن

 رزايفرخ م رد،يبگ قامانت نيشود و قبل از آن كه بتواند از نگ يقبول نخواهد كرد و از همه مهمتر مزاحمت خودش آشكار م يبسادگ

 .هد سپرداو را به دست جالد خوا

آنچه را  يبعالوه عل. ستيو حدس زده بود كه علت كسالتش چ دهياو را شن يماريخبر ب. نبود رزايكمتر از منوچهر م نينگ اضطراب

  يكرد و او به عشرت م يم فيتعر ي، فراش باش شيعمو يبرا ديد يكه م

بزند و  يكه او در اثر حماقت ، دست به همه كار ديشياند يم رايواهمه داشت ز گرانياز د شتريب رزاياز منوچهر م نيحاال نگ.گفت

 نيهم يزدند، برا يگدار به آب نم يبه فكر جانشان بودند و ب هيكه بق يجانش هم كه شده او را گرفتار كند، در حال متيبه ق يحت

، آرام نگاه دارد و نگذارد در  ديرا با وعده و وع رزايكه بهتر است منوچهر م ديرس جهينت نيبه ا قيدق اسبهو مح اديهم پس از فكر ز
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از شرّ همه  كبارهيبود بتواند  دواريآن ام قيدق يطرح كرده بود كه با اجرا ينقشه ا نينگ. بزند يدست به كار خطرناك يدياثر ناام

 .دشمنانش خالص شود

و  بيمناظر عج. ديطپ ياز حد معمول م ادتريداغ شده بودند و قلبش ز شيها قهيشق. خوابش نبرده بود رزايشب باز منوچهر م آن

كه مقابلش نشسته است و دارد مسخره  ديد ياو را م يگاه. يد يرا به هزار شكل م نيرفتند و نگ يچشمش رژه م يجلو يبيغر

 يمهرچه . آخته به او حمله كرده است ريكه با شمش ديد يرا م رزايگاه فرخ م. شود يم ورد يزيكند و با خنده استهزا آم ياش م

داشت  يبر نم يهنوز چند قدم يرفت ، ول يشد و در اتاق راه م ياز جا بلند م. رها كند التيتخ نيتوانست خود را از شر ا يكرد نم

 .ديچرخ يخورد و اتاق دور سرش م يم نيزم ارياخت يكه ب

آن آشنا آمد، . ديرا در مقابل خود د ييآشنا افهيو در باز شد و او ق ديبه داخل اتاق وز يحال بود كه حس كرد باد سرد نيهم در

 يپلكها.كه ظاهر شده بود، رفت يرا در آنجا گذاشت و با همان سرعت يزيتنه او كرد و چ مين بيدوال شد و دستش را در ج

 .ديو خواب ديدراز كش نيزم يرو نيهم يبكند،برا يحركت توانست يبودند و نم نيسنگ رزايمنوچهر م

خاطرات  يبه تان. است دهيدانست شب را كجا و چگونه خواب يباز كرد، هوا روشن شده بود و او نمار  شيچشمها يصبح وقت فردا

چطور به  دينفهم يچشمش مجسم شد، ول يكوتاه و گوژپشت گوهرآغا جلو كليآورد ، بخصوص ه اديشب گذشته را به 

 :با خود گفت. رختخواب رفته است

 ».را پوشانده است مياز ماجرا خبر دارد و او رو يالبد عل «

 رونيبسرعت كاغذ را ب. كرد دايرا پ يپنداشت، كاغذ يم اليرفت و برخالف آنچه خواب و خ بشيدستش به طرف ج ارياخت يب

لب  ريكه از جا بلند شد و در بستر نشست و ز يشد، طور يخواند، ذوق زده تر م يم شتريهر قدر ب. آورد و شروع به خواندن كرد

 :گفت

 چيآن موقع كه ه. هستند يبيزنها چه موجودات عج نيا. مرا فراموش نكرده است نيكردم نگ يهم كه من تصور م آن طورها نه«

 كرد و مرا سر  ياز حاال قدرت داشتم، مقاوت م شتريدر كار نبود و من هم ب يمانع

مرا  بيفر اليباز خ اي ديگو يدان راست م ينم. كند يم دوارميدهد و ام يم دياما حاال كه كار برعكس شده، به من نو د،يدوان يم

داند با وجود شاهزاده  يترسد و م ياو حاال از من نم. ممكن است داشته باشد ينه، چه نقشه ا. طرح كرده است يدارد و نقشه تازه ا



 

 

كتابخانه نودهشتيا  دبيرمنشمنوچهر–حرمسراسوگلي                             

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٤٥

حتماً به من عالقه . ستو متاثر شده ا دهيمرا شن يماريحتماً خبر ب. القلب سات قيزن ها رق هيمثل بق يد، وليآ يبر نم ياز من كار

 ».جهت به او لقب حقه باز و متقلّب دادم يمن ب. كند يم يطور اظهار نگران نيدارد كه ا

آن زن . وارد اتاق شده است يموقع هم زن نيزند و در هم يچنان مشغول افكار خود بود كه متوجه نشد دارد بلند حرف م منوچهر

 :محكم گفت ييبا صدا

 .است دهيد يشما خواب تازه ا يو حتماً برا ستين يزيو تقلب چ يدر نهاد آن زن جز حقّه باز. كنند يحضرت واال اشتباه م -

 :گفت زيتحكم آم يبا لحن. فتديبود از تخت ب كيخورده بود كه نزد كهيچنان مضطرب شده و  رزايم منوچهر

 ؟يچه كار دار نجايا ؟يستيك -

 .دياو توجه ندار يها يافسوس كه شما به دلسوز يخواهد، ول ينم يزيشما چ ريدوست كه جز خ كي -

 :گفت نيهم يتوانست او را بشناسد، برا يدر آن لحظه نم يشناخت ، ول يصدا را خوب م نيا رزايم منوچهر

آورم كجا  ينم اديبه نظرم آشناست، اما به  تيصدا ست؟يو حرفت چ يكند؟ زودتر بگو كه هست يم يدوست خودش را مخف كي -

 .ام دهيشن

 :اش را باال زد و گفت چهيپ زن

 .شما هستند اديبه  شهياما آنها هم د،يخدمتگزاران خود را فراموش كن ديحق دار -

 :زد اديفر كمرتبهي رزايم منوچهر

چه  نميجلوتر بب ايب. يدار يالبد كار مهم. ستين يحاال وقت احوالپرس ؟يطور آمده ا نيموقع و ا نيا ؟چراي، تو هست يمحترم باچ -

 .ييگو يم

 :نشست و گفت نيزم يكنار تخت رو محترم

 .دياياز دستم برب يكار ديگفتم شا ست،يزدم علت كسالت شما چ يچون حدس م اًيشدم، ثان ابيشرف ياحوالپرس ياوالً كه برا -

 .ديايبرب يمن كار يكنم از دست شما برا يگمان نم ي، ول يممنونم محترم باج -

نباشد و از دست  ياطراف كس نيانتخاب كردم كه در ا يابيشرف يموقع را برا نيو من مخصوصاً ا ديآ يهم برم يليبرعكس، خ -

 . ميها راحت باشم تا بتوانم دو كلمه عرضم را بگو نيجاسوس ها و خبرچ
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 .ستيحرفت چ نميبگو بب. ندارد يمانع -

 .دينفرمود يتوجه چيه يدروغ نگفتم ، ول ثابت شد كه تانيو بعد هم برا ديدار اديآن دفعه ام را به  يحرفها! حتما -

 هم درست بودند، اما  يتا حد ديكه شا يزد ييهست حرفها ادمي-

 ست؟يچ منظورت

است، اما از موضوع  يعصبان نيو از دست نگ دهينرس جهيكه كرده است به نت ييبا تمام تالشها رزايدانست كه منوچهرم يم محترم

شمس  ياز رقابت و دشمن يهم تا حد رزايمنوچهرم. آن است ريدانست كه او هنوز تحت تأث يخبر نداشت و نم نينامه آخر نگ

 : با خود گفت ديو چون دو طرف موضوع را سنج شتخبر دا نيآفاق و عداوت محترم با نگ

 نيبردن نگ نيب به هدف خود و از دنيرس يممكن است برا نهايا. بدهم دانياز حد م شيمكار ب رزنيپ نيگول بخورم و به ا دينبا«

 ». عاقبت كار چه خواهد شد ستيبكشند و آن وقت معلوم ن انيمرا هم در م يپا

حرف خود را عوض كرد و  نيهم يكند، برا يفكر م يدارد درباره چه موضوع رزايزد كه منوچهرم يحدس م يتا اندازه ا محترم

 : گفت

 .ديعالقه دار شانيبه ا گرانياز د شيقطعاً ب و ديشخص به حضرت حاكم هست نيكترياست كه شما نزد نيعرضم ا -

 ست؟يمقصودت چ. ييگو يطور است كه م نيهم -

جرأت ندارد در حضور  يكس ايرسد  يكنند كه به گوش خودشان نم يم ييدر اطراف حاكم صحبت ها. كنم ياالن عرض م -

 .ديتا دست كم شما مطلع باش ميبه عرض شما برسان ميناچار م،يبه خودشان بگوئ ميتوان يو چون نم ميشنو ياما ما م د،يبگو شانيا

 ند؟يگو يمثالً چه م -

دانند و حضرت واال هم اطالع دارند كه  ياست كه همه م يموضوع گريد نياند؟ ا دهيچطور حضرت واال نشن. زهايچ يليخ -

 چطور . اورنديب ياوالد شانيا يزن نتوانستند برا ستيشد و ده ب يشاهزاده اوالدشان نم

و  دياوالد من هست يشما جا. زنند ياست كه مردم م ييحرفها نهايشده؟ ا يزن فوراً حامله شد و حاال هم صاحب پسر نيكه ا شد

 يشود بست، اما در دهان مردم را نم يگفته اند كه در دروازه را م مياز قد يگذارم، ول يشما و شمس آفاق فرق نم نيبخدا من ب

از ترس شاهزاده هم كه . ندارم يخورد، اما چه كنم چاره ا يزنند، خون خونم را م يحرفها را م نيمردم ا نميب يم يمن وقت. شود
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. ديكن يو فكر تمام كارها را م ديهست زيكه ماشاءاهللا متوجه همه چ دينفر هست كيفقط شما . كند حرف بزند يكس جرأت نم چيه

 .وجود شما افتخار كند هب ديبا رزايبخدا فرّخ م. داند يقدر شما را نم يكه كس فيح

 يكرد و در واقع حرفها ياستفاده را م تياو نها يدانست رگ خواب شاهزاده كجاست و از حس خودپسند يخوب م محترم

 يو دوست داشتن يدنياو را شن يمحترم، برخالف چند لحظه قبل حرفها يها فيتعر ريكه تحت تأث رزايمنوچهرم. زد يخودش را م

 : گفت د،يد يم

 شود كرد؟ ياما چه م ند،يگو يو توجه ندارند كه مردم چه م ستنديحرفها ن نيا بنديپا اديز ميدائ. راست است -

حاال شاهزاده . كار را داشته باشند يو بستگان، هوا كانينزد ديباشد، با انيدر م يخاندان سلطنت يآبرو، آن هم آبرو يپا يوقت -

و همراه شما كه  مينمكدان را بشكن دينبا ميخور ياما ما كه نمك م ستند،يوجه اطراف كار ندختر شده اند و ابداً مت نيغرق محبت ا

 شانيرا به گوش ا ايو به هر نحو ممكن قضا ميرا كه الزم است انجام ده يهر كار ميدار فهيوظ د،يهست شانيا كينزد شيقوم و خو

 .ميكن يريما هم خواهد شد، جلوگ ريكارها كه عاقبتش دامنگ ينكردند، خودمان شخصاً از بعض يو اگر باز توجه ميبرسان

كه افسونش كارگر  ديمحترم كه د. داد يمحترم را با دقّت گوش م يكامالً جلب شده بود و حرفها رزايتوجه منوچهر م گريد حاال

 : و گفت ديمساعد د يطرح مطلب اصل يافتاده است، موقع را برا

هنوز دو سال هم از آن موقع . شاهزاده عقد كردند يبه دربار آوردند و برا يفاتيا با چه تشركه خانم مر ديشما خوب خبر دار -

 يرا تماشا م زهايچ نيخانم من همه ا. كرد رونيرا ب يرا كشت و بعض يزن گرفت، بعض نيمدت شاهزاده چند نيگذرد و در ا ينم

از  ديشما خودتان حساب كن. همه را جارو خواهد كرد يپا رياو ز. جان همه ما شده است يبال يآخر نيزد، اما ا يكرد و دم نم

 .ديبه شما كه خواهرزاده اش هست يكس توجه ندارد، حت چيبه ه گريدختر وارد حرمسرا شده، شاهزاده د نيكه ا يوقت

بار و آن هم  كيشده بود، شاهزاده فقط  ماريب در چند روز گذشته كه او يحت. كرد يم قيمحترم را تصد يقلباً حرفها رزايمنوچهرم

 :محترم ادامه داد. آمده بود دنشيبه د قهيچند دق يفقط برا

خانم شما را به شاهزاده  يكه گل باج يروز. را از دست شما خواهد گرفت ازاتياست كه همه امت ينوزاد دروغ نياز همه بدتر ا -

! چيه د؟يشد، اما حاال چه دار ديو ارث او خواه نياوالد او صاحب همه عناو يجا شود و شما به يدانست كه او اوالدش نم يسپرد م

 ديبا د؟يآ يسر شما و ما م ييچه بال ديدان يم. دينباش ياقتضا كرد كه شما هم در حكومت لشيخانم م نينگ گريتا چند روز د ديشا
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 .كار را تا وقت نگذشته به انجام رساند نيآب را از سرچشمه گرفت و ا انيجر

او واقعاً داشت راست . با دقت به صورت چروك خورده محترم چشم دوخت. شده باشد داريب ينيانگار از خواب سنگ رزايم منوچهر

و از دست رفتن عنوان  ندهيآ يينوايتصور ب. نداشت ندهيبه آ يديام گرياز دست رفته بود و د زيپسر همه چ نيبا آمدن ا. گفت يم

 : داد و گفت هيسرش را به بالش تك. و حسادت و غضب كرد ظيغ كپارچهيرا از خاطرش زدود و او را  نيعشق نگ يو ثروت، حتّ

 يكرد و از دست من چه كار ديبگو چه با. متقلّب، دروغگو و خطرناك است يموجود يرازيدختر ش نيا. محترم ييگو يراست م -

 د؟يآ يبرم

خانم من شمش آفاق هم . خواهم ينم يزيشما چ يبه جان خودم كه من جز خوب. ديبرد يمن پ ضيخدا را شكر كه به صدق عرا -

او هرگز درصدد  ايآ د؟يا دهياز او د تياذ يشما شده، تا حاال ذره ا ييكه خانم من وارد خانه دا ياز روز ايطور است آ نيهم

 فراهم كند؟ ماش يبرا يمزاحمت نيبرآمده كه كوچكتر

 .ام دهياز شمس آفاق ند يو خوب يمدت جز مهربان نيمن در ا. راست است -

شمس آفاق  يشما اسباب زحمت شده، برا يهمان قدر كه برا يرازيدختر ش نيا ميبگو ديطور است با نيخوب حاال كه ا يليخ -

دهد  يهم به او مجال نم قهيدق كي يحت گريكه د دهيشاهزاده را به طرف خود كش ياو بقدر. كرده است تيدردسر و اذ ديهم تول

دورافتاده است،  شانشيكه از همه اقوام و خو يزن جوان محترم ديدان يشما بهتر م البد. هم برسد گرانيكارها و د ريكه به سا

مشكل  نيحل ا ير ندارد و برا ياز شما كس كتريدر هر حال شمس آفاق نزد. كشد يبرد و عذاب م يموضوع رنج م نيچقدر از ا

 د؟يبه او كمك كن ديحاضر ايآ. محتاج به كمك شماست

 :جواب داد يبدون معطل رزايمنوچهرم

 .كنم يم دياز دستم برآ يبله، هر كمك -

و امروز هم قرار است اخبار تازه  ميكرده ا دايپ يخوب يليما اطالعات خ. ديبار با هم مالقات و حضوراً صحبت كن كي ديپس با -

 و با  ديبگذار يهفته قرار نياگر حال شما اقتضا كند، در هم. برسد مانيبرا يتر

 .ديآفاق مالقات كن شمس

 : گفت رزايمنوچهرم
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 .اما اگر شاهزاده بفهمد -

 .كه باد صبا هم خبر نشود ميده يكارها را م بيترت يكه ما طور ديمطمئن باش ريخ -

به گوشش خورد و  يزن يخواست وارد اتاق شود كه صدا يآوردن صبحانه مو  رزاياز حال منوچهرم يآگاه يبرا يقبل، عل يقيدقا

 .محترم جمله آخر را گفت، خنده اش گرفت يو وقت ديرا شن شانيو همه صحبتها ستاديهمان جا پشت در اتاق ا

ن جا پشت پرده كه مطمئن بود اربابش او را صدا خواهد زد، هما يخارج شد و عل رزايراحت از عمارت منوچهرم اليبا خ محترم

 .ستاديا

آورد و  رونيرا ب نينامه نگ گريبار د كي. دانست با دل خود چه كند ينم يول د،يگو يدانست كه محترم راست م يم رزايمنوچهرم

 يمتوجه نبود كه نامه بقدر رزايارتباط داشت؟ منوچهرم رزايبا منوچهرم نيجز نگ يچه كس ينداشت، ول ينامه امضا و نشان. خواند

 رييخطّش را تغ يبا مهارت خاص نيگذشته، نگ نياز ا. فهمد يكس جز خود او مضمونش را نم چيهاستادانه نوشته شده است كه 

 .توانست ادعا كند نامه به او تعلق دارد يكس نم چيكه ه يداده بود، طور

را با  يكرد و چون عل يمخف بيه را در جبا عجله نام. را بر هم زد رزايعاشقانه منوچهرم االتياز پشت پرده، خ يسرفه عل يصدا

 : گفت ديصبحانه مقابل خود د ينيس

 من در چه حال بودم؟ شبيد -

تخت خواباندم،  يجان نثار حضرت واال را رو. آمدم، حضرت واال بدون باال پوش وسط اتاق افتاده بودند يسركش يبنده برا يوقت -

 .اورميرا درب تانيكردم نتوانستم لباسها يهر چه سع يول

 وارد اتاق نشد؟  يكس شبيد ايآ -

 . ريخ

 صبح چطور ؟ امروز

 . ريهم خ باز

 . يرود و تو هم خواب يم رونيشود و ب يهر كس دلش خواست وارد عمارت من م پس

  يحضرت واال خودشان فرموده اند كه در اطراف اتاقشان كس. خواب نبودم ، بلكه در اتاق خودم بودم  بنده
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 . ميدر عمارت را هم باز بگذارو بعالوه  نباشد

در عمارت  يهم كس ياز عل ريدستور داده بود كه عمارت را شب و روز باز بگذارند و غ شيآمد كه چند روز پ ادشي رزايم منوچهر

 : ديشيآمد و با خود اند رونياربابش گذاشت و از در ب يصبحانه را جلو ينيس يعل. نزد  يساكت شد و حرف نيهم ينباشد ، برا

قدر ابله بوده ام ؟  نينكرده ام ؟ چرا ا ياستفاده ا نيگفته ام و خودم كوچكتر يبه فراش باش ميرا راست و مستق زيامروز همه چ تا

 نيجز آفر يفراش باش. بشوم  يتوانستم تا به حال صاحب خانه و زندگ يم. شود هزار جور استفاده كرد  ياخبار محرمانه م نياز ا

حق  يدارم و به ازا يرا نگه م يرا به او نخواهم گفت و اطالعات اصل زيبه بعد همه چ نيدهد ؟ از ا يمن م ليو بارك اهللا چه تحو

 .رسانم  يآن م نفعيالزحمه به ذ

*** 

و به طرف  ختيخود را به خود آو يها نتيز نيبر تن كرد و گرانتر يشاد به عمارت برگشت و لباس آراسته ا يبا خاطر محترم

 .راه افتاد  يمنزل فراش باش

،  ختيانگيرا در او بر ن يتعجب چيمترقبه اش ه رياز ورود او به منزلش خوشحال شد كه حضور غ يبقدر يساده دل فراش باش زن

. و كم كم صحبتشان گل انداخت  ديها را چ ليها و آج ينيرياو انواع ش ي، محترم را به تاالر برد و جلو يو مهربان يفروتن تيبا نها

شود ، زن  يآن كه متحمل زحمت يكشاند و ب رزايو اوضاع حرمسرا و مراجعت فرخ م يفراش باش بهمحترم با مهارت صحبت را 

 :و گفت  ديكش شيرا پ رمرديپ يماجرا يفراش باش

 .د خوابانده اند و مشغول معالجه اش هستن يرونيرا در اتاق ب رمرديروز است كه پ چند

 :نشود و گفت  رمردياو به مالقات با پ ليمتوجه تما يكه زن فراش باش يدنباله حرف را گرفت ، طور يياعتنا يبا ب محترم

 .باشد  يا يدنيآدم د ديبا.  ميبزن چارهيب نيبه ا يسر ستين بد

 .رفتند  رمرديسر پ يباال يتعارف ، استقبال كرد و دو نفر نياز ا يفراش باش زن

باز به  مهين ياو با چشمها. خرد شده بود  يبكل شيپا كيدست و  كيافتاده و  يدر اثر سقوط در دره به حال نزار چارهيب رمرديپ

كرد ،  يمحترم شروع به احوالپرس.  ديكش يشدن مرگ او بود م كياز نزد يكه حاك يبلند و نامرتب يسقف زل زده بود و نفس ها

 .كرد  يناله م ارياخت يو ب ديهمف ينم يزيچ "ظاهرا رمرديپ يول
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محترم همه  يوقت. شدند  يبازتر م رمرديپ يزد ، چشمها يحرف م شتريهر چه ب. زد  يم ييگوش او حرف ها خيآرام ب محترم

را دنبال آب و  يمحترم زن فراش باش. با اشاره به او فهماند كه تشنه است  رمرديكرد ، پ يگفت و خود را معرف شيداستان را برا

 يكرد حرف بزند ، ول يآرام شد و سع يكم رمرديپ.  ختياو ر يشربت فرستاد و پس از حاضر شدن آب ، قطره قطره در گلو

 :گذاشت و به او گفت  رمرديشد ، ناچار دهانش را دم گوش پ ينامفهوم او نم يمحترم متوجه حرف ها

بار  كي يآر يبرا. و هوش و حواست بجاست با چشم اشاره كن  يمفه يم ميگو ي؟ اگر هر چه م يشنو يمرا م يصدا ايآ

 ؟ يديفهم. نه دو بار  يرا ببند و برا تيچشمها

است  دهيمحترم چون مطمئن شد كه هوش و حواسش بجاست و موضوع را خوب فهم. بار بست  كيرا  شيمرد چشمها ريپ

گذراند  يكرد و او ساعات آخر عمرش را م ينم ياري رمردينفس پ گري، اما د ديرا فهم قياز حقا ياريسواالتش را شروع كرد و بس

و نا مفهوم بود ، اما او همه اسرار  يمعن ياز محترم ب ريغ يهر كس يشد ، برا يم رجخا رمردياز دهان پ يكه بسخت يالفاظ نامفهوم. 

 . ديرا فهم

 يرمرديپ گريحاال د. به طاق افتادند  شيچفت شدند و چشمها شيرخت بربست ، دندان ها رمردياز رخساره پ اتيشعله ح نيآخر

محترم ناگهان . كرد  يقاتل خود را به محترم معرف ياو مرد ، اما اسرار مهم خود را به محترم سپرد و حت. وجود نداشت  ايدر دن

به  يباز هم مدت دينبود ، شا يشزن فراش با يشده است و اگر صدا رهيسر جنازه نشسته و به او خ ياست باال يمتوجه شد كه مدت

 :با اندوه از جا بلند شد و گفت . ماند  يم يهمان حال باق

 .عمرش را به شما داده  چارهيب نيا!  خواهر

 :با وحشت گفت  يفراش باش زن

 مرد ؟ يراست

 .جلو درست تماشا كن  ايب. ، مردن كه راست و دروغ ندارد  بله

 ؟ ميبه سرم شد ؟ حاال چه كار كن يچه خاك يديد

 :آرام گفت  يبا لحن يداشت هر چه زودتر از آن خانه برود ، ول ينداشت ، سع ياز زن فراش باش يكه خودش هم دست كم محترم

 .گران تمام شود  مانيهر دو يموقع من برا يهوس ب نيترسم ا يم. ندارد  يصورت خوش نجايماندن ما در ا.  ميبرو ايب
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 ادشيرفت ، اما از شدت عجله  رونيفرود آورد و از در ب ي، به عالمت رضا سر ديفهم يحال خودش را نم "كه اصال رهچايب زن

 .آورده بود بردارد  رمرديپ يرا كه برا ينبات هيرفت آب و بق

كرد و با  يخداحافظ ي، از زن فراش باش ديايب انيبه م يحرف دينبا رمرديكه از رفتن به اتاق پ نيبالفاصله با سفارش به ا محترم

 .عجله رفت 

زن از طرف  كيهمراه با  يكرده بود كه موقع خروج از منزل متوجه نشد كه فراش باش رياو را متح يبقدر رمرديآخر پ يها حرف

 . نديآ يمقابل به طرف خانه م

باالخره عشرت . كردند يبا تعجب به هم نگاه مبودند و  ستادهيا رمرديو عشرت در مقابل جنازه پ يلحظه بعد فراش باش چند

 :سكوت را شكست و گفت 

 . يسر مرده آورد يمرا باال يفراش باش نيآفر

 . دينال ياز درد پهلو و كمر م ي، فقط كم ديفهم يرا م زيزد و همه چ يرفتم خوب حرف م يم رونيقسم صبح كه از در ب بخدا

 چرا مرده ؟ پس

 . مرگ دست خداست. عرض كنم  چه

 : ديبه نبات و پارچ آب نگاه كرد و پرس عشرت

 آمده ؟ ياتاق م نياز شما هم به ا ريغ يگريكس د ايآ

آمد ،  يباش ميدو دفعه هم حك يكي. وارد شود  رمرديگذاشتم به اتاق پ يكس را نم چيه دي، همان طور كه دستور داده بود ريخ

 .بودم  نجايخودم تا آخر ا

 ؟ ينبات آورده بود رمرديپ يصبح برا امروز

 . ريهست خ ادميكه  ييجا تا

 .بوده  نجايا يگريشود قبل از ما كس د يمعلوم م. فرش هم تازه هستند  ينبات ها از كجا آمده اند ؟ قطرات آب رو نيا پس

 :آن را با عجله برداشت و گفت . افتاد  حيتسب كيچشم عشرت به  كمرتبهي

 است ؟ رمرديمال پ اي؟ آ ستيك حيتسب نيا
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 :عشرت گفت . به لكنت افتاد  ارياخت يو ب ديافتاد ، رنگش پر حيبه تسب يكه چشم فراش باش نيهم

 ؟ ستيمال ك حيتسب نيا بگو

 . نميبه من بب ديبده. به نظرم آشنا آمد . دانم  ينم

وقت  چيزن او كه ه. متعلق به همسرش است  حينداشت كه تسب ديترد يفراش باش. داد  يرا به دست فراش باش حيتسب عشرت

 :گفت  دينشن ياز فراش باش يجواب يكرد ؟ عشرت وقت يآنجا چه م حشيگذاشت ، پس تسب ينم رونيرا از اندرون ب شيپا

 ؟ ستيمال ك حيتسب ينگفت باالخره

 . ميگو يكنم به شما م قيتحق ديصبر كن.  ديآ يدانم ، اما به نظرم آشنا م ينم ديرا بخواه راستش

 ؟ ستيمال ك حيتسب نيا ديدان يندارد ، شما االن هم خوب م قيكه تحق نيا.  يفراش باش ديدار ارياخت

 .دانم  ينم واهللا

 ؟ ميبگو ديخواه يم. دانم  ي، من هم م ستيك حيصاحب تسب ديدان يشما م.  دينكن تيجهت معص يب

 . دييبفرما

كه  نياز ا. است  زيچ كي؟ من فقط ترسم از  ستيمال ك مياز هم الزم است بگوب ايآ. شماست  كانياز نزد يكيمال  حيتسب نيا

 .فراهم شود يشما مشكل ينكرده برا  يخدا

 كند؟ يمن فراهم م يبرا يمجروح چه مشكل رمرديپ نيا مردن

 يم يگريرا جور د ايرمرد،قضاياتاق،ان هم موقع مرگ پ نيدر ا گريبودن اشخاص د يمجروح بود،ول رمردياست كه پ درست

 چه بوده است؟ هيقض ميو بفهم ميهم بگذار يعقلمان را رو ستيبهتر ن.كاسه نباشد مين ريز ياز كجا معلوم كه كاسه ا.كند

 :مرده گذاشت و گفت يشانيپ يدوال شد و دستش را رو سپس

بوده و بعد هم جنازه را  نجايا حيتسب نيشود تازه جان داده و موقع جان دادن او هم صاحب ا يمعلوم م.بدنش گرم است هنوز

از كجا معلوم كه فردا قتل او را گردن ما .شود ياسباب زحمت ما م ميگو يم نيهم يداشته،برا يكار حتما علت نيا.گذاشته و رفته

 .ندازندين

 :و به عشرت گفت اورديطاقت ن گريشد كه د اديز يبقدر يفراش باش اضطراب



 

 

كتابخانه نودهشتيا  دبيرمنشمنوچهر–حرمسراسوگلي                             

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٥٤

 .گردميبرم د،االنيصبر كن يكم

شوهرش  تيعصبان دنيبا د ديلرز يكه هنوز هم داشت از ترس م چارهيزن ب.به سراغ زنش رفت يبيبا سرعت عج فاصلهوبال

 :كند با التماس گفت يخود را باخت و قبل از انكه او سوال كمرتبهي

 .ندارم يريمن تقص بخدا

 ست؟يچ نيا ،پسيندار يريتقص اگر

 :اشك آلود همسرش گرفت و گفت يرا مقابل چشمها حيتسب و

 ؟يچه كار داشت يرونياتاق ب ؟دريانجا چه كرد.بگو يدان يهر چه م.باش زود

 رمرديپ دنيو اصرار كرد او را به د نجايشمس آفاق امد ا ديسف سيگ يامروز صبح محترم باج.ميگو يرا م زيكن همه چ صبر

 .تمام كرد ميانجا بود ياز بخت ما وقت.ببرم

 .خبرها هست كه خودم خبر ندارم يليشود در خانه من خ يچه كار داشت؟معلوم م رمرديبا پ محترم

 .دانم چكار داشت يقسم نم بخدا

 او حرف هم زد؟ با

 .توانست خوب جوابش را بدهد ينم رمرديانگار پ يحرف زد،ول يليخ بله

 ؟ياول تا اخر انجا بود از

 .زد يهنوز جان داشت و با اشاره چشم و ابرو حرف م رمرديبرگشتم پ يوقت.اوردن آب و شربت فرستاد يمرا برا نه

 از او كرد؟ ييگفت و محترم چه سوالها يچه م رمرديپ

 .دارند تياهم يليخ يمحترم باج يبرا شيمعلوم بود حرفها دم،اماينفهم درست

داند،ناچار  ينم ياديز زيصاف و ساده اش چ اليكه ع دينشد و فهم رشيدستگ يشتريب زيهر چه سوال كرد چ يباش فراش

 :متملقانه به عشرت گفت يبرگشت و با لحن

در حال احتضار بوده و كمك  چارهيب رمرديو رفته كه به او كمك كند،متاسفانه پ دهيرا شن رمرديپ اديفر يصدا الميع.باشما بود حق

و به اندرون  دهيهم ترس چارهيزن ب.م موثر نبوده و او مردهه شيآب و نبات داغ در گلو ختنيو ر امدهياز دست زنم بر ن يچندان
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 .جا گذاشته است جلهرا از ع حشيبرگشته و تسب

 هم  يدانست كه فراش باش يبود و حاال م دهيشن شيانها را كم و ب يرفته و حرفها يدنبال فراش باش عشرت

 :با خود گفت.ستيهم ن يو آدم چندان ساده ا ديتواند دروغ بگو يم

 يرا م قيهم راه تحق ندهيا يقطعا حاشا خواهد كرد و برا ميدانم به او بگو يبخواهم دروغش را اشكار كنم و انچه را كه م اگر

حرف بكشد،فقط خدا كند محترم به همه اسرار آگاه  رمرديپ نياو بلد است چطور از ا.ميبگو نيرا به نگ انيبهتر است جر.بندد

 .نشده باشد

 :رد و گفتك يرو به فراش باش سپس

را از وسط راه اورده بود  رمرديپ نيا ،چونيبرسان رزايو هر چه زودتر خبر مرگ او را به فرخ م يبه حال جنازه كن يفكر ديبا فعال

 .مرده باشد يعيبه اجل طب رمرديپ نيكنم ا يشود،اما گمان نم يچطور م نميحاال بروم بب.عالقه داشت كه او معالجه شود يليو خ

زد و  يعشرت در گوشش زنگ م يصدا.اضطراب بر جا گذاشت ايدن كيرا با  يحرف با عجله راه افتاد و فراش باش نيبا گفتن ا و

 :گفت يبا خود م

هم كه به  يروز اول رمرديپ ديا يم ادميداشته؟ رمرديبا پ يطور بود چه دشمن نياحتمال دارد كه محترم او را كشته باشد؟اگر ا ايآ

من .بوده باشد يسوابق نهايا نيب ديشا.داند يآدم چه م.كردم يرم را گرفت و من عشرت را به او معرفدارالحكومه امد،سراغ محت

نبود كه از  يازمن خدا ترس تر و انسان دوست تر كس.دردسرها كردم نيجهت خودم را دچار ا يبو  خودياحمق را بگو كه ب

 كند؟جا قحط بود؟ يپرستار رمرديپ

لعنت  يريشد و به عشق پ ديتپش قلبش شد كمرتبهيانجام داده است و  نيكارها را به دستور نگ نيامد همه ا ادشي بعد

خودش .را فراهم سازند رمرديمعطل نشد و شتابان به فراشخانه رفت و به فراش ها دستور داد مقدمات كفن و دفن پ گريد.فرستاد

برده بود با  اديرا از  رمرديپ يشاهزاده كه به كل.عرض رساند را به رمرديپ زه،مردنهم به حضور شاهزاده رفت و پس از كسب اجا

 :گفت يياعتنا يب

 اورند؟يمن ب يخبر مرگش را برا ديبا رديم يشهر م نيمگر هر كس در ا.من چه كه مرده ست؟بهيك رمرديپ

 :زد اديشد و فر يعصبان رزايفرخ م كنيكند،ل يتداع شيبدهد و موضوع را برا يشتريب حيخواست توض يباش فراش
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 .كارت يپ ؟برويكن يم فيگور كنم كه از من كسب تكل ايمگر من مرده شور !احمق مردك

 نرفته بود كه  رونيهنوز از سرسرا ب.كرد و عقب عقب از در خارج شد ييبلند باال ميتعظ يباش فراش

 :كرد و گفت شيبلند صدا ياديبا فر شاهزاده

 .ام كه حاال فصل شكار در دشت ارژن است دهيشن.شكار باش ليوسا هيامروز در صدد ته از

 :ديرا به خواهر زاده اش كه در سمت راست او نشسته بود كرد و پرس شيوقت رو آن

بتواند شكار  ياگر كس.نديا يم رونياز جنگل ب ادتريدشت ارژن گرسنه اند و ز يرهايش رزا؟حااليمنوچهر م ستيطور ن نيا

 .كند،االن موقعش است

اش كه تا به  افهيبه او داده باشند،ق يخوب اريخبر بس نكهيحال مثل ا نيفرود اورد و در ع قيرا به عالمت تصدسرش  رزايم منوچهر

 :گفت يحال گرفته و عبوس بود از هم باز شد و با چاپلوس

باالخره حضرت واال هم در مقابل .شود ينم دايپ ريشكار ش يبرا يموقع نيبهتر از ا.نديفرما يطور است كه حضرت اقدس م نيهم

 يهم كه موجب نگران يحضرت واال،اتفاق اقتيو ل تيشكر خدا بر اثر كفا.كنند حيتفر يچند روز دي،بايهمه زحمت شبانه روز نيا

 .باشد در مملكت فارس وجود ندارد

 

 :ه غبغب انداخت و گفتب يخواهر زاده اش كه تا به حال عبوس و گرفته بود،باد يحرفها دنياز شن رزايم فرخ

كه  يقاصد.ستين يخبر نجايو كردستان وجود دارد،در ا جانيكه در آذربا يمملكت ما امن و امان است و از ان اتفاقات بحمدهللا

 رزايم ونيبرادرم هما.جلو آمده و چند شهر را گرفته اند يليخ جانيگفت روسها در مملكت آذربا يآمده بود م تختياز پا شبيد

 .ميندار هايگرفتار نيرا شكر كه ما از ا خدا.هاست يدر كردستان گرفتار عثمان

 يميبود،تعظ ستادهيا نهيساكت و دست به س يكه تا به حال در گوشه ا يباش ميحك انيح رزايد،ميرس نجايشاهزاده كه به ا سخن

 :دورگه گفت ييكرد و با صدا

 يچه غصه ا رانيداشتند،مردم ا تيو كفا اقتيمثل حضرت اقدس ل ياگر تمام فرزندان حضرت خاقان.واال به سالمت باشند حضرت

 دايشدن در بوشهر را هم پ ادهيو سطوت حضرت واال چنان خود را باخت كه جرات پ بتياز ه سيانگل ريسف نكهيداشتند؟مگر نه ا
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 نكرد؟

 يباز شيها شيبا ر يو قدر ديبلندش كش يها ليبه سب يو مسرت شد،دست يغرق شاد فيو توص فيهمه تعر نياز ا شاهزاده

 :كرد و گفت

 تا  نجايا نديايجرات دارند ب ياگر روس و عثمان.گذرد يكه در اجاها چه م ستيهر حال به ما مربوط ن به

 .ميبده ادشانيرا  دنيو رسم جنگ راه

ماشاهللا و  يصدا.ديكش رونياز غالفش ب يرا كم ريبود،برد و شمش شيزانو يوكه ر يريدستش را به قبضه مرصع شمش ارياخت يب و

 .بلند شد تيمرحبا از جمع

 نيرفت و باز او و نگ يشاهزاده به شكار م.ديگنج يدر پوست نم يخود بود و از شاد شهيدر اند رزايمدت منوچهر م نيتمام ا در

او هم سوخته  گريقطعا حاال د. را به دام آورد زپايگر نيتوانست نگ يهم وجود نداشت و او م يمانع چيدفعه ه نيماندند و ا يتنها م

 :گفت  يبا خود م. داد يخوب نشان م يليامر را خ نياوصالش بود و نامه آخرش 

در مقابل من به خاك كه او  نميب يرا م يوقت. خواهم بود نيرا كه شاهزاده مشغول شكار است ، در كنار نگ ييتمام روزها و شب ها «

. پاسخ خواهم داد يياعتنا يرا ب شي، همه عشوه ها و نازها دميپس از آن كه به وصالش رس. كند يافتاده است و طلب بخشش م

دماغ او را به  يطور. و التماس كند ستديپشت در اتاق من با يو مدت ديايب رونيشب از عماترش ب ركنم كه مجبور شود ه يم يكار

 » .ببرد  اديكه ناز و عشوه را از  مالم يخاك م

را  هيمرتبه متوجه شد كه قاف كيو » بله ، قربان « در افكار خود غرق بود كه هر چه گفتند ، جواب ما داد ،  يبه قدر رزايمنوچهرم

و او را مورد لطف و نوازش قرار داده و به شكار دعوتش كرده  دهيباخته و به سؤال شاهزاده كه وجد و نشاط خواهرزاده اش را د

 .استبود ، پاسخ مثبت داده 

 زيگالو شيبزند و همان جا با دائ اديفر تيبود از شدت عصبان كيكرده است ، نزد يكه چه اشتباه مهلك ديبه خود آمد و فهم يوقت

كه در  يو اشراف انينفر اع يچشم س يد ، اما چاره نداشت و جلوش ليتبد ديشد تيبه عصبان يآن حالت وجد و شادمان كبارهي. شود

 .دهد رييتوانست حرفش را تغ يبودند ، نم دهياو را شن يها»  ربانبله ق« تاالر نشسته و همه 

هر كدام  يشد و برا نياز حاضر گريو چند نفر د يپس از صحبت با او ، مجددا مشغول صدور دستور به فراش باش رزايم فرّخ
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ها به طرف دشت حركت كنند و مقدمات شكار  يورتچيو  شقراوالنيپ ندهياواسط هفته آ يكرد و مقرر داشت كه برا نييتع يفيتكل

 .را فراهم سازند

از وسائل ، اسلحه ،  يباالخره صورت. با هم مشغول صحبت شدند  ياشاره شاهزاده مشاوره و مذاكره آزاد شد و حضار دو سه نفر به

 كاغذ آوردند و به عرض  يمشهور را رو انيشكارچ يو اسام يتفنگچ

بود از شاهزاده استدعا كرد كه تمام مدت شكار را در امالك او پسر  رازيمشهور ش نيخان كه از خوان بياد. رساندند شاهزاده

 ييبايحال ز نيخان را زن و مرد و بزرگ و كوچك به شجاعت ، سخاوت و در ع رضايعل. مهمان باشند يخان دست رضايعل شيعمو

خان در  رضايو حكام آرزو داشتند كه عل انيفرمانروا. باشد دهيال اقل اسمش را نشن اي دهيبود كه او را ند يشناختند و كمتر كس يم

كار بود ، اما اگر  نيطبع بلند و عزت نفس او مانع از ا يكند ، ول يدست كم اظهار خدمتگزار ايرفت و آمد و  شانيدارالحكومه ا

شتافت و آنچه را كه الزمه  ينوكر خدمتگزار به استقبال م كيشد ، مثل  يز هر طبقه و با هر چند نفر به امالك او وارد ما يمهمان

 يو گرانبها م يمتيق يايآورد و در هنگام مراجعت به همه آنها به نسبت شأن و مقامشان ، هدا يبود به جا م تيو انسان يمهمان نواز

 .داد

شود تا چه حد صحت  يخواست بداند آنچه كه درابره او گفته م يبود و دلش م ديجوان شجاع و رش نيهم آرزومند با ا رزايم فرخ

خان فورا از جا برخاست و پس از اظهار تشكر اجازه خواست كه  بياد. رفتيگشاده پذ يدعوت را با رو نيا نيهم يدارد ، برا

 رضايندارد ، چون عل ازين يو تدارك هيته چيو اشاره كرد كه حضرت اقدس واال به هبرساند  نخا رضايموضوع را فورا به اطالع عل

 .شود هيته رونيحضرت اقدس واال از ب اجاتيگذارد كه در امالك او احت يخان نم

خود  يموقع ، همه آرزوها يو ب دهيو جواب نسنج يفكر يب كياو با . غصه دار نبود رزايكس در آن جمع به اندازه منوچهر م چيه

 شيخوشحال بودند و پ يليبر خالف او خ نيري، سا. ديچيپ يها به خود م دهيمثل مارگز تيرا نقش بر آب كرده بود و از عصبان

خواهند كرد و موقع بازگشت هم  يحساب حيتفر كيخوش خواهد گذشت و  يليآنخا خ هكردند كه در شكار ب يخود حساب م

 .خواهند كرد افتيدر ييايهدا

خورد و  ياز غم و اندوه غوطه م ييايشد در در يبود و معلوم م نيافتاد كه سرش پائ رزايگهان چشمش به منوچهرمنا شاهزاده

 : ديدو رگه زندگدار خود پرس يبود كه با صدا نيا. بود داياش پ افهيو اضطراب كامال در ق ينگران ينشانه ها
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 ؟يكرد رييقدر تغ نيمرنبه چرا ا كيتا حاال كه حالت خوب بود ، . كه اوقاتت تلخ است نيمثل ا ؟يكجا هست -

شده  رهيخ يقال يبرد و به گل ها يرنج م اليابتدا متوجه نشد كه مخاطب شاهزاده است و همان طور كه در عالم خ رزايمنوچهرم

 .نداد يبود جواب

 :جواب داد  رزايمنوچهر م.  دياش را پرس يتگزد و علت گرف شيمجددا صدا دينشن يچون جواب شاهزاده

 سرم دوار دارد يباز هم كم. قربان ستين يزيچ -

 :گفت  انيح رزايكرد رو به م يم يباز انيقل چيپ يكه با ن يدر حال رزايم فرخ

او را معالجه  دياست و شما نتوانسته ا ضيجوان مر نياست ا يمدت. شما مفت است ي، معلوم است همه حرف ها يباش ميحك -

مگر . شود يجوان بدتر م نيو روز به روز حال ا ديا ياز دستتان بر نم ي، اما كار ديخلعت و انعام گرفتن خوب آماده ا يبرا. ديكن

 د؟يهفته او را معالجه كن كيدستور ندادم در ظرف 

به  يغضب آلود شاهزاده و لحظه ا يكرد ، گاه به چشم ها يم ميداد و تعظ يپشت سر هم آب دهانش را قورت م انيح رزايم

نوك  شيكه ر يگشت كه جواب شاهزاده را بدهد ، سرانجام در حال يم يو دنبال جمله مناسب ستينگر يم رزايصورت منوچهرم

 :گفت  ديكش يم نيپائ بهدو انگشت گرفته بود و از باال  انيرا م زشيت

 . نديفرما يم حيبله قربان حضرت واال صح -

 دارد؟ يچه درد ست؟يجوان معالجه نشده؟ مرضش چ نيچرا تا به حال ا ميگو يچه؟ م يعني نديفرما يم حيصح -

 :گفت  اديباالخره با لكنت ز.  ديدانست چه بگو يگم كرده بود و نم يخود را به تمام معن يدست و پا يباش ميحك

حضرت واال  يمارياز آثار اطباء كه عالمتش با ب كي چيدر ه. كردم نهيكتب معتبر طب معا ريو سا يجان نثار بر اساس قانون بوعل -

 .مطابقت كند ، وجود نداشت رزايمنوچهرم

 ست؟يتو چ دهيخواهرزاده من عالج ندارد؟ پس فا يناخوش يعنيچه؟  يعني -

 :زده است درصدد رفع و رجوع بر آمد و گفت  يربط يرا باخته و حرف ب هيقاف ديكه د انيح رزايم

اصال  ديشا. ندارد يتيو اهم ستين يزيچ شانيبود كه كسالت ا نيمقصودم ا. عالج ندارد شانيا يماريدم بعرض نكر! قربان ريخ -

 .نداشته باشند يماريب
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نگاهش كرد  يطور رزايمنوچهرم. خود را تكان بدهد  يچخماغ يلهايبود كه با غضب نگاهش كند و سب رزايبار نوبت منوچهرم نيا

باز »  كنم ؟  ياظهار كسالت م هودهيو ب ميگو ياست كه من دارم دروغ م نيپس منظورت ا! مردك « ؟:  ديخواست بگو يكه انگار م

توز و سفاك است و  نهيدانست كه چقدر ك يشناخت و م يرا م رزايخوب منوچهرم يلياو خ. افتادبه دست و پا  چارهيب يباش ميحك

  دايبه محض پ

 :گفت  يلرزان يجهت باز با صدا ني، به ا ديآ يبر م يفرصت در صدد تالف كردن

 .ستين يپا افتاده معمول شيامراض پ نياست كه كسالت حضرت واال از ا نيمنظور جان نثار ا -

 افهيحرف خود را تمام كند و چون ق لشيانداخت تا منظور او را بفهمد و مطابق م ينگاه رزايمكث كرد و به منوچهرم نجايا در

 :و گفت  ديخود را فهم فيل، تك ديمتبسم او را د

 داياست ، پ ديمف شانيحال ا يكنم برا يرا كه گمان م اهياطراف فرستاده ام تا چند نوع گ يسه روز است كه چند نفر را به كوه ها -

 . . .به  اجياحت. . . به  اجياز همه احت شتريحضرت واال ب. اورنديكنند و ب

 :زد  اديفر تيبا عصبان شاهزاده

 دارد؟ زيبه چه چ اجياحت ؟يالل شد چرا

 ميحك. هم گذاشت و س خود را به پهلو كج كرد يرا رو شيبود ، فورا چشم ها افتهيرا در يباش ميكه علت لكنت حك رزايمنوچهرم

 :و با عجله گفت  افتياشاره مقصود او را در نياز ا يباش

 .ياستراحت طوالن كيآن هم . كمتر حركت كنند ديبه استراحت دارند و با اجيحضرت واال احت -

 يفتح بزرگ اينادل شده و  يكه به حل مشكل بزرگ ياو را رفع كرد و مصل كس شيتشو يتا اندازه ا رزايمنوچهرم تيرضا نگاه

 .كرده باشد ، قامتش را صاف نگه داشت و منتظر دستور حضرت حاكم شد

 :كرد و گفت  رزايرو به منوچهرم ديرا شن انيرزاحيچون عبارت آخر م رزايم فرخ

حالت خوب  يدرست باشد ، آمدن تو به شكار برا انيح رزاياگر حرف م ؟ييايهمراه ما ب يدار الياوضاع ، تو چطور خ نيپس با ا -

 .شد يخواه تينكرده اذ يو خدا ستين

، اما از شدت عالقه اي كه به حضرت واال دارم، نمي خواستم چند  ديگو يدرست م يباش ميحك. كنم يطور فكر م نيچاكر هم هم -
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روزي كه به شكار تشريف  فرما مي شويد، از فيض حضورتان محروم باشم، اما بد بختانه اين طور كه حكيم باشي اظهار مي كند، 

 .هم هر طور كه حضرت واال بفرمايند مطيعم باز. حركت كردن براي چاكر ضرر دارد

ه حاضران همه خاموش شده بودند و به مذاكره شاهزاده و منوچهر ميرزا و حكيم باشي گوش مي دادند و آنهايي كه بود ك مدتي

. قدري هوشيار بودند و از گوشه و كنار چيز هايي شنيده بودند، از سخنان ضد و نقيض حكيم باشي زير لب لبخند مي زدند

 :سرانجام فرخ ميرزا گفت

 

. اين شكار خواهر زاده ام هم باشد كه اقالً من همصحبتي داشته باشم، اما بيماري او اجازه نمي دهد خيلي دلم مي خواست در  ـ

انشاءاهللا دفعه ديگه كه حالش خوب شد و اوضاع هوا هم مساعد باشد، به شكار مفصل . بعالوه شهر را هم نمي شود خالي گذاشت

 . تري خواهيم رفت

 :رو به ميرزا حيان كرد و گفت سپس

تو هم مواظب باش كه اگر منوچهر ميرزا زود خوب نشود، تمام دوا هايي را كه به او داده اي به خورد خودت خواهم داد و لباده  ـ

 .طبابت را از تنت در مي آورمو از شهر بيرونت مي كنم و هيچ عذري هم پذيرفته نيست

 :از اين سفارش فرياد زذ پس

 .خواجه باشي را بگوئيد بيايد ـ

همه منتظر بودند تا ببينند منظور از احضار خواجه باشي در آن موقع چيست؟ بيش از همه . شاهزاده دهان به دهان گشت فرمان

معموالً . منوچهرميزرا نگران احضار بي موقع بود، چون هيچ وقت سابقه نداشت كه خواجه باشي را در ديوانخانه احضار كنند

منوچهرميرزا بدون دليل . ربوط به حرمسرا بود كه بايد در اندرون به او گفته مي شددستوراتي كه به خواجه باشي داده مي شد، م

پس از چند دقيقه خواجه باشي نفس زنان از در وارد شد، تعظيم كرد و منتظر دستور شاهزاده . خاصي حس كرد قلبش گرفته است

 .ايستاد

 :ميرزا طوري كه همه حضار بشنوند، گفت فرّخ

در اين سفر اندرون را همراه . تو هم از حاال درصدد تهيه مقدمات باش. داريم در هفته آينده به شكار برويمخواجه باشي، خيال  ـ
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از وسايل آبدارخانه سفري و تخت روان و ساير چيز ها هرچه كم داري تهيه . خيلي دقت كن چيزي كم و كسر نباشد. خواهيم برد

 .كن

در ديوانخانه به خواجه باشي دستور داد كه او نواقص وسايلش را بايد از اشخاص  شاهزاده از اندرون، نگين بود و ضمناً منظور

 حاضر بگيرد و آنها وقتي دستور صريح او را به گوش خود شنيدند، ديگر در

 

 

موقع مراجعه خواجه باشي يا فراش باشي و ساير خدمه اشكالتراشي نمي كردند و در تحويل اثاثيه مورد نياز كه ديگر برگشتي  

 .نداشت، تأمل نمي كردند

هر دو با هم  باشي و فراش باشي كه در اين گونه مواقع وظيفه خود را خوب مي دانستند و عقب اين قبيل بهانه ها مي گشتند، خواجه

 :تعظيم كردند و خواجه باشي با صداي بلند گفت

 .خاطر حضرت واال از هر حيث آسوده باشد! اطاعت مي شود قربان ـ

ناگهان رنگ . يك چماق بزرگ بر سر منوچهرميرزا مي كوبيدند به اندازهشنيدن اين دستور در او درد ايجاد نمي كرد اگر

حسي دروني و بي سابقه بر اضطراب و نگراني او مي افزود و از . صورتش زرد شد و حس كرد در قلبش غوغايي بر پا شده است

 :ابقه، وحشتزده شد و با خود گفتس يسخنان دائيش و مخصوصا از صدور اين دستور ب

 »آيا بويي برده؟ آيا نگين به او حرفي زده؟ «

قدر افكار مختلف به ذهنش هجوم آوردند كه برخالف آداب و رسوم كه كسي قبل از حاكم حق خروج از ديوانخانه را  آن

كه رنگ پريده و حال مشوش او را ديد،  شاهزاده هم. از جا بلندشد و با تظاهر به كسالت وبيماري، اجازه مرخصي خواست نداشت،

ميرزا حيان تعظيم . به ميرزا حيان دستور داد همراهش برود و مراقب او باشد اًموافقت كرد كه به عمارت خودش برود و ضمن

 :كوتاهي كرد و خود را به منوچهرميرزا رساند و بيرون عمارت بازوي او را گرفت و گفت

 . واال جان نثار را از نان خوردن و حتي زندگي بيندازد چيزي نمانده كه بيماري حضرت ـ

 :با اوقات تلخي بازويش را از دست او بيرون كشيد و گفت منوچهرميرزا

 .من احتياجي به مداواي تو ندارم. چقدر پر حرفي مي كني؟ برو خودت را معالجه كن ـ
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 .ود صحبت كردممگر از حقير خالفي سر زده؟ بنده همانطور كه دلخواه حضرت واال ب ـ

 :نگاهي مزورانه به منوچهرميرزا انداخت و افزود آنگاه

 

 .باز هم براي خدمتگزاري آماده ام و هرچه ميل حضرت واال باشد، همان طور رفتار مي كنم ـ

 منظورت چيست؟ نمي دانم چه مي خواهي بگويي؟ ـ

 :حيان پس از كمي تفكر گفت ميرزا

نظرم رسيد كه شما اول ميل داشتيد در شهر تشريف داشته باشيد، اما مثل اينكه حاال زياد به اين منظوري نداشتم، اما اين طور به  ـ

 .كار تمايل نداريد

 .كجا اين حرف را مي زني؟ كي به تو گفت كه من اول ميل داشتم بمانم ازـ 

ه من فهمانديد كه عرض كنم به چرا درد خود را از من پنهان مي كنيد؟ خود حضرت واال ب. قربان، حكيم محرم اسرار است ـ

حاال چطور شد كه از عقيده خود برگشته ايد؟ من هميشه از نعمات شما متنعم بوده ام و اميدوارم باز هم . استراحت احتياج داريد

عرض كردم كه حضرت واال كسالتي ندارند، يعني كسالت شما به دوا و درمان عالج نمي  رستمن د. خدمت كنم و استفاده ببرم

 .عالج نداشته باشد ود، اما اين طور هم نيست كه اصالًش

او تصورش را هم نمي كرد كه اين حكيم باشي از كار افتاده، اين قدر حواسش . نگاهي به صورت حكيم باشي انداخت منوچهرميرزا

ر اطراف عمارت نگين ديده يادش آمد كه يك بار حكيم باشي او را د. او هميشه در دل به بالهت و سادگي او مي خنديد. جمع باشد

 .هايي را فهميده بود زو البد از همان برخورد اول چي

علي دويد و در را باز كرد و خواست اسباب استراحت اربابش را فراهم كند، اما . مجالي نبود و آنها به عمارت رسيده بودند چندان

 :منوچهرميرزا گفت

 .ما را تنها بگذار. فعال كاري ندارم ـ

 :وقت وارد اتاق شد و روي زمين نشست و ميرزا حيان را هم نشاند و گفت آن

باز هم نمي دانم چه مي گويي، اما اگر مي خواهي سالم و محترم بماني و ضمناً انعام خوبي هم نصيبت شود مي داني كه چه بايد  ـ
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 .بكني

 

 . هر چه حضرت واال بفرمايند ـ

اوالً بايد هرچه را مي داني و آنچه را كه از اين به بعد مي . قدرها هم گيج و منگ نيستيآن  معلوم مي شود بر خالف تصور من،  ـ

 .شنوي يا احتماال مي بيني، حتي يك كلمه به زبان نياوري و ثانيا تعهد كني در آينده هرچه من مي خواهم بگويي

اال فكر جان و آبروي من باشند و از خوبي با كمال ميل اطاعت مي كنم، اما چاكر هم يك شرط دارم و آن اين كه حضرت و ـ

 .معالجات و طبابت جان نثار در حضور حضرت واال و سايرين تعريف بكنند

 :يك كيسه اشرفي به او داد و گفت منوچهرميرزا

 .فعال اين ها را بگير تا ببينم بعد چه خواهد شد. شرط تو را قبول دارم ـ

 :انه گفتحيان از جا بلند شد و با لحني دوست ميرزا

 .اشتباه نكرده باشم حاال ديگر ميلي به ماندن در شيراز نداريد و ترجيح مي دهيد در خدمت شاهزاده به شكار برويد اگر

 .اگر تا هفته ديگر اوضاع تغير نكند همين طور است كه تو مي گويي ـ

 

 11فصل

 

طور كه  نيشروع به غرغر كرد و هم يخواست استراحت كند با اوقات تلخ يدر زد طلعت كه تازه از راه آمده بود و م يوقت جالل

 :بلند گفت يگذت با صدا يم اطياز ح

بابا جان . دارد يدانم چرا دست از سر من بر نم ينم.ام است دهيخواهد اسباب زحمت من شود؟حتما خواهر ند يكه م ستيباز ك-

خجب .رميبه درد خودم بم ديكارتان و بگذار يپ ديبرو د؟يخواه يچه م گريدختر داشتم كه دادم د كي د؟يخواه ياز من چه م

من از .ستيشما ن يجا گريخاص و عامت نكرده ام برو خانه من د يرا نبرده و زسوا تيآبروبرو تا .برو عشرت خانم .دارم يمكافات

 چه كار؟ يمرا به حاكم حكومت.اصل نه خواهر داشتم نه دختر

نزند ممكن است زن  يجالل حس كرد اگر حرف.زد  يحرف م كنفسيو  نيمه ايعشرت است  ايمطمئن بود كه پشت در  طلعت
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 :آرام ومهربان گفت يبا صدا.حاضر نشود در خانه را باز كند گريبرگردد و د

ا ر يكنم و حاضرم هر كس تيام شما را اذ امدهيمن ن.ستيمنفعت ن يشما هم ب يدارم كه برا يعرض كوچك.ديخانم در را باز كن-

 .اعمال خود برسانم يكند به سزا تيخواهد شما را اذ يكه م

 انيرا در م فشينح كليخود را جمع و جور كرد و ه.مرد هست كي نيعشرت و مه يتازه متوجه شد كه پشت در به جا طلعت

 :در را باز كرد و گفت يو ال ديچيپ دشيچادر سف

 .خواهم بخوابم يام مكه خسته  ديحرفتان را بزن ؟زوديچه كار دار دييزود بگو-

طلعت دخترش را از دستش گرفته بودند طلعت از  ايرفته بود و  نينگ يواقعا از وقت.روبروست يا وانهيحس كرد با زن د جالل

 دهيوفهم بايباسواد و ز يدختر يو كلفت ييعمر با زختشو كياو .مشاعر خود را كم كم از دست داده بود ييشدت اضطراب و تنها

دختر را گول شده وبرده و سر  كمرتبهيحاال  يخاطرش شود ول يو باعث تسال رديرا بگ تشدس يريزرگ كرده بود تا در روزگار پ

آن كه  يو به جا ديشن يو اشراف م انياع يدختر خود را نزد شاهزاده در خانه ا تيخبر محبوب لياوا.كاله گذاشته بودند ياو را ب

نداشت  ينزد او بود چندان مشكل نيكه شه يباز موقع.فتكم كم اختالل حواس گر.شد يافزوده م خوشحال شود هر روز بر غم او

كرد و نها شد حالش رو به  رونياو ا هم ب ياز وقت يكرد و تنها نزد او بود چندان مشكلب نداشت ول رونياو را هم ب ياز وقت يول

 وخامت گذاشتو

زن متوجه شده بود كه  يحرفها ياز البال.اما ناچار بود از او حرف بكشد ديرا د وانگانيد يطلعت برق چشمها يدر چشمها جالل

 :گفت يزيدارد و با لحن محبت آم يزن به دخترش توجه خاص

 .درباره دخترتان با شما صحبت كنم يقدر ديخواستم اگر حالش را داشته باش يم!جان يب يب-

داد  يفحش م زير كيطور نيجا دررفت و شروع به سرو صدا كرد و هممثل ترقه از  كمرتبهيچطور شد كه طلعت  دينفهم جالل

 :گفت

كه تو را فرستاده  ييبرو به آنها.برو عمو جان.است دهيام كش دهيند رينقشه را هم باز خواهر خ نيا.نقشه تازه است كي گريد نيا-

 يود خواب تازه ا يمعلوم م ؟يكن يصحبت م دخترم كجا بود كه تو راجع به او چارهيمن ب.ندارد  يشما رنگ يحنا گرياند بگو د

 يجالل با لحن.ديطلعت مرده و دست از سرش بر دار ديكن الياصال خ.ندارم  يكه من حرف تازه ا معج التانيخ. ديا دهيد ميبرا
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 :قسم خورد و گفت زيالتماس آم

دشمنان به تنگ آمده و  ريعشرت و سا نيبخدا قسم عشرت مرا نفرستاده بلكه من قاصد دخترتان هستم كه از دست هم-

آدم حرف  ديده يو مجال نم ديچقدر ماشاهللا عصبانب هست. ميايشما ب دنيمخصوصا از من تقاضا كرده كه پنهان از همه كس به د

 شما و قاصد دخترتان  نبعالوه من هر چه و هر كس كه باشم مهما. بزند

 .شما آورده ام يبرا يمحرمانه ا غاميكه پ هستم

 يدر كنار رفت و راه را برا ياز جلو.كرد  يم ديشد كه دختر دلبندش را تهد يهمه هوش و حواسش متوجه خطر كمرتبهي عتطل

 .ورود جالل باز گذاشت

شد و به طلعت كمك كرد  يوارد هشت يرا رام كرده است بدون معطل وانهيبه هدف خورده و زن د رشيمتوجه شد كه ت يوقت جالل

وارد اتاق  كراستيكه تا به حال صدبار به آن خانه آمده است و به همه جا آشناست  يسپس راه افتاد و مثل كس ندازذيكلون در را ب

طلعت  يحرفها انيجالل كه از م.نشست شيمحسور دنبال او وارد اتاق شد و روبرو يآدمها مثل چارهيزن ب.نشست يشد و گوشه ا

 يدهد و از او حرفها بيكند و زن ساده لوح را فر ينيچ نهيخواست به كمك آنها زم يم. به دست آورده بود  ياطالعات با ارزش

 :مهربان گفت يبا لحن.بكشد رونيرا ب يشتريب

 يدرست و حساب. دهيافريخداوند مثل او را هرگز ن.خواهر شما كه چقدر بد ذات و ناجنس است نيجان امان از دست ا يب يب-

شود  يپدر ومادر دو اوالد درست م كيدانم چطور از  يمن نم.خواند  ياو درس م شيپ طانيش ميبهتر بگو اياست  طانيشاگرد ش

 مثل عشرت حقه  يكيمثل شما زن با محبت و خداشناس  يكي

 و درغگو ومتقلب؟ باز

 اديكالفه شد و فر نيهم يبرا دينشن يطلعت هر چه گوش داد حرف.كرد  يم ييزد و از عشرت بدگو يمسلسل وار حرف م جالل

 :زد

 ؟ من او را  يكن يعشرت را به من معرف ياست به عالوه تو آمده ا يكياوال من وعشرت فقط مادرمان -

انگار .خواهد؟ زود حرف بزن  ياو چه گفته و چه م.را بگو نينگ غاميجان بكن و پ. شناسم و بزرگش كرده ام يهمه كس بهتر م از

 .يچه آمده ا يكه برا يفراموش كرده ا
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 :با خود گفت.انداخت تا از چهره اش اضظرابش خوانده نشود نييسرش را پا.به سرش خورده است يصربه محكم تبهكمري جالل

و  ياو را خواست؟ ممكن است سوگول غاميرا برد و پ نيزن اسم نگ نيا اياند؟آ دهينشن يعوض ميشها.گ ايشنوم؟ آ يدرست م ايآ

است  وانهيزن د نيا ايام و  دهيشن يباشد؟حتما عوص وانهيد يسر و پا يبزن  نيفارس دختر ا يمحبوبه حضرت واال فرمانفر ما

 .تواند باشد ينم ياز زن محبوب جاكم كس ريدارد؟اما عشرت كه همان عشرت است غ ودوج نينگ كيفقط  ايوتازه مگر در دن

نبود كه بشود او را  يهم كس زبانيم نيرا منتظر گذاشته است و ا زبانشيدر افكار خود غرق بود كه متوجه نشد م يطور جالل

 :طلعت بلند شد و گفت اديباالخره فر.منتظر گذاشت 

از  يحرف كيكه  يكن يفكر م يحاال هم دار. تو را فرستاده است تهيدانستم همان عفر ياز اول تو را خوب شناختم؟م يديد-

 .يسر هم كن يغاميپ كيو  يخودت بساز

 :آمد و گفت رونيب شانياز حال پر مرتبهي جالل

 .ام امدهيو از طرف عشرت هم ن ستمين غاميدرصد جعل پ يب ينه ب-

 ؟يالل شد كمرتبهيو  يزن يحرف نم ؟چرايپس چ-

 .كرد رانيشما و حال شما مرا متعجب و ح دنيد-

 ؟يو متعجب شد رانيدارم كه تو ح يبيچرا؟مگر ممن چه ع-

وضع دلخراش  نيخرابه با ا اطيح نيدر ا ديبا آن جاه و جالل دارد چرا با يكه دختر يكنم كس ياما من فكر م ديندار يبيع-

 كند؟ يزندگ

 و  ديكش يدست م يزندگ نياز ا دياو نبا ياگر راستش را بخواه. يمن غصه بخور يتو برا ستيالزم ن-

 يحت.من قبول نكردم يخواست دنبال خودش بكشد و ببرد ول يچه كار؟ مرا هم م يدختر مرا به حكومت. رفت يجاه و جالل م دنبال

 .آن جاه و جالل و پول و ثروت مبارك عشرت باشد.پولش را هم نخواستم

كرد  يخانه و به خانه حاج مصباح درك م نيرفتند و علت آمدن آن روز عشرت را به ا يچشم جالل كنار م يپرده ها از جلو جيبتد

 و به راز  ديفهم يآورد و م يم اديرا به  رمرديسرو ته پ يب يو صحبت ها

 :محكم گفت يكرده بود و با لحن دايصحبت با طلعت را م پ نهيزم.شد يآگاه م رمرديخود و كشتن پ تيمأمور
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دارد دختر  يشود كرد؟هركس قسمت يدر هر صورت چه م.كند  دايپ يكرد كه حاال گرفتار يم يبلند پرواز دياو نبا. تيراست ا-

شود و  رزايروز آشكار شود و گرفتار غضب فرخ م كيكشد و دائما مضطرب است كه مبادا  يبرد و عذاب م يرنج م يليخ چارهيب

 .او را بدست جالد بسپارد

او در دنباله سخنان  تيتسل يكه جالل هم ناراحت شد و برا يكرد طور هيو شروع به گر دياسم جالد طلعت بر خود لرز دنيشن از

را كه داده است درست  يغاميپ ديو اگر به او عالقه دار ديغصه نخور اديشما هم ز.فتادهين يخدا را شكر تا بحال كه اتفاق:خود گفت

 .دييو اجرا نما ديگوش كن

 

را  چارهيو من ب دينشن.ستيلقمه لقمه تو ن نيهزار بار گفتم دختر جان ا.هر چه را كه گفته است انجام دهم خورميقسم م دييبگو-

 .كرد يبدبخت نيگرفتار ا يآخر عمر

 ييآشنا چيو اصال ه ديصحبت نكن چكسياست كه شما راجع به او با ه نيا شيتقاضا نينگ.ديگوش كن هيگر يجان بجا يب يب-

 .ديراه نده نجايمخصوصا خواهرتان عشرت را به ا.دينده

به او بگو خودش مواظب .كردم رونيب نجاياز ا نيعشرت را هم با شه.نزده ام يدرباره او حرف چكسيبخدا من تا به امروز با ه-

 .باشد

ناراحت است كه  الشيخ.ديبفرست شيو توسط من برا ديكن يكه مال او ومتعلق به اوست جمع آور ييزهايو چ ديگفته بگرد نينگ-

 .شودو رازش فاش  فتديب بهيبه دست اشخاص غر شيكودك اميا يهايادگاري نيمبادا ا

 بعالوه كجا از منزل من مطمئن تر؟.ندارد يزيچ نينگ-

است و  زادهيراحت است اما خدا نكرده آدم ديكه شما هست ياو هم تا وقت اليدرست است كه منزل شما مطمئن است و خ-

 و به  ميدارد ببر نجايا يزيخود خبر ندارد پس بهتر است كه اگر چ ندهيكس از آ چيه.مرگ

 .راحت شود الشيببرد و خ نيتا از ب ميبده خودش

و در دست  يقرمز و چادر نماز گل راهنيدست پ كيبه  كهيدر حال قهيبلند شد و به صندوقخانه رفت و پس از چند دق چارهيب طلعت

ه خان نيآنچه از دخترم در ا:جالل گذاشت و گفت يدفترچه داشت برگشت و آنها را جلو كيحافظ پاره پاره و  وانيد كي گريد
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  يهايادگاري نياو نخواست ما با ا.است و بس نيمانده هم

چادر نماز او  نيچقدر ا.كرده ام هياو را مقابلم گذاشتم و گر راهنيكه پ يدراز يچه شبها دانديخدا م.ميهم دل خود را خوش كن او

من كه .نوشتيم زياست كه در آن چ يهم دفتر نيا.گرفتيبا آن فال م شهياست كه او هم يحافظ وانيد نيا.ام دهيو بوس دهييرا بو

 .باز هم مادرت چشم براه توست دييو بگو دياو را هم از ند من ببر يادبودهاي نيرآخ نيا.ديريسواد ندارم بگ

 يباالخره كتاب و دفتر را ال.كنديو زر نگاه نم ميگنج س كيبه  يآدم طماع چيكه ه كردينگاه م ايبه اش يبا چنان حرص و ولع جالل

 رونيصحبت نكند و شتابان از خانه او ب يمالقات با كس نيسفارش كرد كه از ا دايچادر نماز گذاشت و به طلعت اك و راهنيپ

در دست  يكردن او سالح برنده ا ميتسل يتا بحال هم برا:گفتيو با خود م ديدينم ياديز فاصله نيخود نگ نيب گريحاال د.رفت

 كامال  گريداشتم اما حاال د

 ياطالعات گرانبها نيا ديبا.برساند ميكه مرد بقال مرا به ارزوها كردميتمام شد و تصورم را هم نم ميدوره بدبخت.شده ام مسلح

منهم .كندينگاه م تيقابل ينوكر ب كيو بمن به شكل  فروشديو فخر م كندياولش حتما ناز م.برسانم نيخودم را هر چه زودتر به نگ

افتد و  يآنوقت به التماس م.رميگيچشمش م ياسناد گرانبها را جلو نياز ا يكيبزند و انوقت  ش رايتا همه حرفها كنميتحمل م

چون و  يكنم و از او بخواهم كه ب يياعتنا ياو ب يو به ناله ها رميآنوقت نوبت من است كه افاده بفروشم و خودم را بگ.كنديم يزار

 .چرا از من اطاعت كند

با عجله .ديد يشگيو پناهگاه هم يميناگهان خود را مقابل همان خانه قد.رفتيبا سرعت راه م نيريتفكرات ش نيغرق در ا جالل

تكه پوست گوسفند كه از  كي يكند و اسناد با ارزش خود را ال يداشت چاله ا بيكه د رج يشد و به كمك كارد نيرزميوارد ز

 چيبروم ه نيبه مالقات نگ ديوشاند سپس با خود گفت حاال باآن را پ يو در آن چاله گذاشت و رو ديچيكرده بود پ داياتاق باال پ

 .ستين يمالقات با او بهتر از فراش باش يبرا يا لهيوس

 .شد يامد و عازم منزل فراشباش رونيغروب كرده بود كه جالل از پناهگاهش ب آفتاب

***** 

آنروز شاهزاده و همكارانش به شكار بروند و فراشها آبدارها  يقرار بود فردا.خورديبه چشم م يسابقه ا يب ياهويه يحكومت در

از شمس آفاق دستورداده بود كه او را هم همراه ببرند  ييدلجو يشاهزاده برا.برپا كرده بودند يبينوكرها و عمله ها جنجال عج
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 خواجه ها  ليدل نيبهم كندحرمسرا در دو قسمت حركت  يول

پرداخته بودند و  يديمجللتر باشد به رقابت شد يكيدم و دستگاهشان از آن  خواستنديكدام مدو حرم كه هر  ينوكرها و فراشها و

و محترم در عمارت شمس آفاق مشغول رتق و فتق امور بودند و  نيعشرت در عمارت نگ.ديكشيكارشان به زد و خورد هم م يگاه

 .فراهم آورند شترياو را ب يود جلب كنند و موجبات راحتببرند تا شاهزاده را بطرف خ همراه شتريب ليوسا كردنديم يهر كدام سع

 يبيعج يهم هوسها ؟شاهزادهيفكر بردن بچه را كرده ا يراست:كارها مشغول بود به عشرت گفت يكه به تماشا نطوريهم نينگ

 برد؟يبچه نوزاد را به سفر م يچه كس.كنديم

و شمس آفاق را  ميدر شهر بمان داديبردن وهاب مشكل است آنوقت دستور م ميگفتياگر م.زد شوديكه نم يحرف ستين يچاره ا-

 را كرده  زيحاال من فكر همه چ ديكرديم اهيآنوقت شما روزگار مرا س برديبا خود م

كجاوه شما  كينزد شتريو شاهزاده هم ب مينينشيم گريهم در كجاوه د نيو من وشه دينينشيكجاوه م كيشما و اقدس در .ام

 .ودخواهد ب

وارد حرمسرا شده ام مثل  ياز وقت.كنم ياسب سوار يقدر خواهميم.رودياگر قرار باشد من داخل كجاوه باشم حوصله ام سر م-

 شهيرا دوست داشتم و هم يبچه بودم و پدرم زنده بود چقدر سوار يهست وقت ادتي.عمارت محبوس بوده ام نيگوشه ا رياس كي

 ببرد؟ رونيكه مرا با خود ب كردميم هيگر

 .رومياقدس م شيو پ دياجازه داد شما سوار اسب شو رزاياگر فرخ م.ندارد يكار نكهيا-

اسب  كيبگو  ياالن بلند شو و برو به فراش باش نيممنونم خاله جان هم:و گفت ديو خاله ش را بوس ديمثل بچه ها از جا پر نينگ

 غاميمعطل نكن بلند شو و پ.كه سواره حركت كنم رميگيجازه مامشب از شاهزاده ا نيمن هم.من انتخاب كند يآرام و قشنگ برا

 .مرا به او برسان

 .را تمام كنم ميبگذار كارها.ستياسب كه قحط ن.يبچه شده ا نكهيبابا مثل ا يا-

 بزند و  نيشود و مرا زم بمياسب شرور نص كيفردا  ترسميم.ييبه او بگو يبرو خواهدينه خاله جان دلم م-

 .را ببرد ميابرو

ضمن صحبت  يفراش باش.برساند ياو را به فراش باش غاميبرود و پ ياصرار كرد عشرت ناچار شد به حكومت نياز بس نگ باالخره
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را دارد منهم  گميمالقات ب يو تقاضا كنديچند روز است كه جالل بمن مراجعه م.برسانم گميرا به اطالع ب يبا موضوع مهم:گفت

 .شوديم اهيخبر بدهد و انوقت روزگار من س رزايو به منوچهرم ندياو را بب يكس ترسميم هم ياز طرف.دانميخودم را نم فيتكل

 شده؟ شيدايبود كه حاال پ يجالل كدام گور-

به جالل سابق  يشباهت چيفرق كرده و ه بيشهر بوده و حاال برگشته البته رفتارش عج رونيب ديگويم.درست خبر ندارم-

دو دفعه هم به فراشخانه آمد كه من او را با  يكي يو حت ديآ يروز روشن بخانه من م.ترسديم يارانگار نه انگار كه از گرفت.ندارد

 يو حت نديرا بب گميب خواهديبار نرفت و گفت فقط م ريز ديدارد بمن بگو يهر قدر به او گفتم هر حرف.هزار التماس روانه كردم

 ست؟يمن چ فيتكل دييحاال بگو.شوديبه ضررتان تمام م ديكه اگر به او اجازه مالقات نده گفتيم

و جوابش را  ميموضوع را به خانم بگو ديصبر كن.آورم يمنهم سر در نم:قد نداد و گفت ييهر چه فكر كرد عقلش به جا عشرت

 .اورميب

حال  ديمقابل او رس نكهيهم رزايمنوچهر م.ديا يبطرف او م رزايآنقدر در فكر بود كه متوجه نشد منوچهر م.را گفت و راه افتاد نيا

انتظاردارم بر .مسافرت همراه شما باشم نيبود توانستم در ا يبرسان و بگو با هر زحمت گميسالم مرا به ب:و گفت ديرا پرس نينگ

 .خود را به من برساند اسبخالف گذشته در موقع من

 :باالخره گفت. فراهم نكند يدردسر نينگ يبدهد كه برا يدانست چه حواب يواقعاً كالفه شده بود و نم عشرت

 .رسانم يحضرت واال را م غاميشدم ، پ گميب دارياگر موفق به د. كنم ياطاعت م -

 .ديلرز يم شيبود و دست و پا دهيپر شيرنگ از رو د،يرس نيكه به نگ يهنگام. كرد و به راه افتاد ميشتابان تعظ و

 :ديبا عجله پرس نينگ

 ؟يقدر مضطرب و نگران نيچرا ا -

 .ديآ ينم يخوش يكدام بو چيدارم كه از ه غاميدو پ -

 ؟ياز چه كس -

 .رزاياز جالل و منوچهر م -

 رود بگو چه گفتند؟ -
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و  ديسفر همران ماست و انتظار دارد شما با او مالقات كن نيكه در ا ميگفت به شما بگو. كه مشخص است رزايمنوچهر م يحرفها -

 .ديخوش به او نشان بده يالبد رو برخالف گذشته

 حرفها را به تو زد؟ نيخودش ا -

 .بله خودش گفت -

 جالل چه گفت؟ -

 .و اصرار دارد حتماً با شما حرف بزند ديآ يگفت كه چند روز است به سراغ او م يفراش باش يول دم،يخود جالل را ند -

 .مرا الزم ندارد دنيد گريكه د نيا. پول و انعام دارد يالبد در مقابل خدمت ناكرده تقاضا -

راستش خود . داشت تيجالل شكا ييپروا يزد و از جسارت و ب يم يگريد يحرفها يفكر را كردم، اما فراش باش نيمن هم هم -

 كه اقدس را در آن خوابانده  يخانه ا نيرزميكه او را در ز يمن هم از روز

 .ما در آورده باشد يرهاترسم نكند سر از كا يدلواپس هستم و م دمي، د بودم

 م؟يچه كن ييگو يم -

 .داند يكه چقدر م ديبفهم اتشيو از روح ديبه نظر من بهتر است با او مالقات كن -

 . ديايمن ب دنيبده كه پس از مراجعت از شكار به د غاميپس به او پ -

 ياز من م. پر است يليظاهراً توپش خ. كند كه به ضررتان تمام شود يكار ديكرده كه اگر اجازه مالقات به او نده دياو تهد -

 .دينيامشب او را بب نيهم ديشنو

 .ديايپشت عمارت ب يشب از در مخف مهيخوب برو و بگو امشب ساعت سه بعد از ن اريبس. شده ام يچه گرفتار ايخدا -

 :گفت يبرگشت و به فراش باش يبدون معطل عشرت

 هر طور هست امشب . با او دارند يكار الزم. ديايدستور داده بودند كه به مالقاتشان ببه جالل  گميخود ب -

و تا  ديزحمت را هم خودتان قبول كن نيا. دياز همان در عقب عمارت كه خودتان هم آشنا هست. دياوريب گميرا به عمارت ب او

 .كه اسباب زحمت نشود ديعمارت او را برسان يها يكينزد

گذشت و آرام و  ياز سرش م اليهزار جور فكر و خ. بكند ديدانست چه با ينم چيخورد و ه ياضطراب غوطه م يايدر در نينگ
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تصور . گذشت ياز خاطرش م يدانست كه جالل ممكن است از او چه بخواهد و هزار فكر و نگران ينم چيه. گرفت يقرار را از او م

كرد كه جالل  يو او را از اسرار خود باخبر كرده است و ابداً تصورش را هم نم فيرجالل تع يماجرا را برا رمرديكرد پ يم

 .و با طلعت مالقات كرده باشد داياعترافنامه را پ

 ينگران. آن طور در انتظار فرزندش نبود يمادر چيمنتظر عاشق خود و ه د،يكش يانتظار جالل را م نيچنان كه نگ يمعشوقه ا چيه

 . فرت يجالل م دنيبه د مهينبود خودش سراس زهايچ يآورد، آن قدر كه اگر مالحظه بعض يا از پا در مر نيداشت نگ يو كنجكاو

 يمحتو يجعبه ا. رديبه خود بگ يو خونسرد ميكرد چهره مال يسع نينگ. شب بود كه جالل آمد مهيساعت سه بعد از ن باالخره

كه جالل وارد اتاق  ديد يچشم ريخود گذاشت و ظاهراً به شمردن پول مشغول شد و ز يزر و نقره و جواهرات را جلو يها سهيك

 يزيچ ديو با دقت به چهره اش نگاه كرد تا شا ندين لبخند زد و او را دعوت كرد بنشينگ. ستاديا يكرد و گوشه ا يشد، سالم

 از درون  اقيآتش اشت. شود رشيدستگ

 .ترساند يم شتريرا ب نينگ نيو هم ختير يم رونياو ب يو از چشمها ديكش يزبانه م جالل

 :گفت آرام

 .ييگو يچه م نميجلوتر بب ايب -

 :دو سه با آب دهانش را فرو برد و جواب داد جالل

 گميب يكار را تمام كرده و برا ليمن ناتمام ماند، اما به شكر خدا عزرائ تيكه گفت مامور دميرا د يفراش باش شيچند روز پ -

 .نمانده است يباق يدغدغه ا

آن را  شيشاپيكه پ ينيب يدستمزد تو را فراموش نكرده بودم و م ؟منيمالقات با مرا داشت يبود كه تقاضا نيهم يپس برا -

 يبرا ياز شكار برگشتم فكر اساس يتا وقت ريرا بگ يپنجاه اشرف سهيك نيا ايب. يهست قهيحتماً از نظر معاش در مض. آماده كرده ام

 .يو مشغول كسب و كار شو يشهر دور برو كيو به  ينمان رازيشفعالً بهتر است در . تو بكنم

 دارند هنگام مراجعت چقدر به من بپردازند؟ اليخ گميب -

 .يكن يو آرام زندگ يبرو يگريبه شهر د يآن قدر كه بتوان -

 د؟يكار چقدر در نظر گرفته ا نيا يبرا -



 

 

كتابخانه نودهشتيا  دبيرمنشمنوچهر–حرمسراسوگلي                             

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٧٤

 م؟يگو يدرست م. باشد يكاف ياشرف صديگمانم س -

 .ستين يزيمن چ يبرا يول د،يايب اديز گميبه نظر ب ياشرف صديس ديشا -

از زندان به تو ساخته و از  رونيب يانگار هوا ؟يريبگ ديچقدر با يساده كه آن را هم درست انجام نداد تيمامور كي يمگر برا -

 .طمع تو را به جوش آورده گيآن مهمتر د

  ميبكنم و بگو يمعامله تازه ا گميهم آمده ام كه با ب نجايرا ندارم و ا رازيرفتن از ش رونيب الياوالً من خ -

 .ديدار ازيبه من ن نهاياز ا شتريب يليخ

 :و تعجب نگاهش كرد و گفت رتيبا ح نينگ

 دارم؟ ازيگفته كه من به تو ن ياست و تازه چه كس يچه معامله ا نيا -

 گميباز هم ب. نوشته شده است يكه در آن اسرار محرمانه ا اورديب گميب يرا برا يشود و كاغذ خون آلود دايپ يكس ديفرض كن -

 بپردازند؟ ياشرف صديخواهند س يم

 كه منظور همان اعتراف نامه است،  ديجالل فهم ياز خون آلود بودن كاغذ خبر نداشت ، اما با حرفها نينگ

 :ديرا گم نكند و پرس شيكرد دست و پا يهمه سع نيا با

 ؟ييگو يفهمم چه م ينم ست؟يكدام كاغذ خون آلود؟ مقصودت چ -

 .چون كاغذ به خط شماست ستيمقصودم چ ديدان يخوب م -

 :زد اديو فر رديخود را بگ ينتوانست جلو يبا تمام خوددار نينگ

 كو؟ كجاست؟ -

 ديحاال بفرمائ. است يامن و امان يكاغذ در جا. ديدار اجيبه من احت يليكنم و شما خ يكه خالف عرض نم ديمالحظه فرمود گميب -

 د؟يدار ازيچقدر به آن كاغذ ن

 .ييگو يدانم چه م ينم -

تحت فشار و  يدر آن كاغذ زن. آوردم يكاغذ عالقه دارند حتماً م نيآن قدر به ا گميدانستم ب ياگر م. اوردميمتاسفم كه آن را ن-

 .كرده ياجبار اعترافات
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 گو چه نوشته؟ب. يتو مرا خفه كرد -

صد چندان  شيبائيباعث شده بود كه ز نينشسته بود، هم شيشانيپ يدرشت عرق رو ياش را باخته و دانه ها هيكامالً روح نينگ

 :محو و مات نگاهش كرد و گفت يشده بود، كم خوديجالل كه از خود ب. شود

 يهستم ،آمدم كه خبرش را به شما بدهم ، ول يبه خدمتگزار ليكردم و چون ما دايپ يرا كه به خط شما بود تصادف يمن كاغذ -

 .دارد يعوض يزيبدانند كه هرچ ديبا گميب

 ياطالعات م نيبه ا يدانست كه جالل به دسترس يم. كرده بود ريگ يبيبه جوش آمده و در بن بست عج نينگ يدر رگها خون

، محترم و شمس آفاق را كرده بود،  رزايهمه كس از جمله منوچهر مفكر . و به مقاصد شوم خود برسد رديبگ اريخواهد او را در اخت

 كه جالل بودهرگز به خاطرش خطور هم نكرده  يول

 :زد و گفت يلبخند. نفهمد يزياو چ يكرد جالل از اضطراب درون يسع. ديدشمن او از كار در آ نيبزرگتر 

اگر هم گفتم كه از . خاطر تو را فراهم خواهم كرد تيرضاكنم و موجبات  يتو را هرگز فراموش نم يو خدمتگزار متيمن صم -

حاال هم كه دوست . يبر يجان به در نم يفتيب رزايشهر برو به خاطر آن بود كه اگر به خاطر آن بود كه اگر به چنگ منوچهر م نيا

كه از شكار برگردم  يموقع. نشو يآفتاب اديخودت فراهم كن و ز يبرا يمناسب يجا ياست،ولخودت  ليم يبرو رازياز ش يندار

  ميرا مالقات خواه گريكدي

خاطر به تو  نيكس را ندارم كه كمكم كند، به هم چيكه دشمنان مثل حلقه انگشتر مرا دربرگرفته اند و من ه يدان يتو م. كرد

 .دارم اجياحت

  :قرار گرفت و گفت ريتحت تأث شيگفت كه جالل با همه سنگدل يجمله آخر را طور نينگ

 .دهم يانجام م ليباشد با كمال م يمن تا جان در بدن دارم خدمتگزار شما هستم و هر امر -

وضع بهتر نبود به سراغ  نيبا ا. يكن يم ديمرا تهد يسنگدل تيو با نها يآمد نجايكردم، اما امشب به ا يفكر را م نيمن هم هم -

 .پرداختند يم يپول خوب يكه دار ياطالعات يآنها برا ؟يرفت يدشمنان من م

 : را از خود رنجانده است و با خود گفت نيمتوجه شد كه نگ كمرتبهي جالل

. كنم و قلب او را برنجانم يرو ادهياندازه ز نيقدر او را دوست دارم، حق نداشتم تا ا نيو من كه ا ديگو يكه راست م نيمثل ا «
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 » . شود يكنم كه او از من راض يكار ديحاال با. دانم يارم را نممن كه تا به حال عاشق نشده ام و طرز رفت. ستيمن ن ريتقص نيا

 : بود گفت نيطور كه سرش پائ نيهم نيدر جواب نگ نيهم يبرا

 ...عرض كنم كه گمينداشتم، فقط خواستم به ب يكه زدم منظور ييمن از حرفها -

 : و با عجله گفت افتيرا در تيموقع نينگ. زبانش به لكنت افتاد و نتوانست ادامه بدهد و

با تو خواهم  يكه همه جور مساعدت ديد يخواه ندهياز تو ندارم و در آ يرنجش چيو من ه ينداشت يمن هم مطمئنم كه منظور -

كه برگشتم باز با هم صحبت  يموقع ر،يرا بگ يصد اشرف نيفعالً ا. همه زحماتت را خواهم كرد يبود، تالف يباق يكرد و اگر عمر

 .ميكن يم

چرا نتوانست  دينفهم يرا رد كند، ول ياشرف ةسياثبات عشق سوزان خود ك يخواست برا يدلش م يليجالل خ. نبود يحرف گريد

 به جالل زد و عشرت را صدا كرد يدوباره لبخند تمسخر نينگ. كار را بكند نيا

چشم باز كرد و  كمرتبهيرفت و  رونياز در عمارت ب يك ديشده بود كه نفهم جيگ نينگ نيو دلنش بايصورت ز دنيجالل چنان از د. 

 .و تنها مانده است كهي يمجاور حكومت يدر كوچه ها د،يد

بكند، باالخره به خود  ديچه با ديجد فيحر نيكرد در مقابل ا يتوانست چشم برهم بگذارد و دائماً فكر م ينم نيشب نگ آن

را  رزايفرّخ م يپا يخواست بخوابد كه صدا يم. رديبگ ميباره تصم نيدر ا تواند ياز شكار برگردد بهتر م يداد كه وقت يدلدار

 .ديشن

  تيموقع نينگ. افتند يو به او خبر داد كه فردا صبح راه م ديكش شيبه سر سوگل يوارد شد و دست شاهزاده

 .و از شاهزاده تقاضا كرد به او اجازه بدهد با اسب همراه آنها برود ديمناسب د را

 : گفت رزايم فرّخ

 .ستين دهيدر داخل شهر پسند. يشو يسوار اسب م مياز شهر دور شو يوقت -

وارد قافله شود و  يباش ميتوانسته بود به كمك حك رزايمنوچهرم. ساعت از طلوع آفتاب گذشته، كاروان شكار به راه افتاد سه

به  شيشده و همه كسالت ها كنواختي رزايمنوچهرم يبه شاهزاده گفته بود كه زندگ يباش ميحك. حركت كند شيدوشادوش دائ

بماند و به  رازيدر ش رزايخواست منوچهرم يشاهزاده با آن كه دلش م. دارد يخوب اثرحال او  ريياست و سفر در تغ نيخاطر هم
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 .سپرد التياال بيو امور دارلحكومه را به نا رفتيرا پذ يباش ميكند، بناچار حرف حك يدگيرس يحكومت يكارها

بر آتش سوزان دل خود خواهد  يسفر آب نيداد كه در ا يو به خود وعده م ديگنج يدر پوست خود نم ياز خوشحال رزايمنوچهرم

 دوخته شده بود  نيكه حركت كردند نگاهش به كجاوه نگ يو درست از لحظه ا ديپاش

 .توانست نگاه خود را برگرداند يلحظه هم نم كي يحت و

افزوده  شيآورد و هر دم بر ناراحت يم اديرا به  رزايشب گذشته منوچهرم غاميو پ ديد ينگاهها را م نيپرده كجاوه، ا ياز ال نينگ

 :گفت يشد و با خود م يم

 نيخودم درست كردم؟ من از ا يبود كه برا يا يچه زندگ نيا. اضطراب داشته باشم ديخدا با شهيهم. شده ام يگرفتار عجب«

 ».را تحمل كنم بتيهمه مص نيا ديحاال با. دميام چقدر التماس كرد و من نشن چارهيبرم؟ مادر ب يم يه بهره اهمه جاه و جالل چ

به سر وهاب كه  يهم دست يبود و گاه نيدائماً نگاهش به كجاوه نگ يتاخت، ول ياسب م نيكجاوه شمس آفاق و نگ نيب رزايم فرّخ

 و خون خونش  ديد يرا م نهايشمس آفاق ا. ديكش يزد م يدر آغوش اقدس چرت م

 : گفت يخورد و به محترم م يم را

چرا  ايخدا. شوم وانهياست د كيمردك احمق را ربوده؟ نزد نيا نيسر و پا دل و د يب ةدختر نيكه چطور ا ينيب يم! جان هيدا -

 .از كجا آمده ستيشده كه معلوم ن يبچه ا يدايچطور واله و ش نينگاه كن بب. و ابله هستند جيقدر گ نيمردها ا نيا

 : داد و به صبر و سكوت دعوت كرد و گفت ياو را تسلّ محترم

 و منتظر فرصت  يمگر قرار نبود صبر و تحمل كن. يكه قول و قرار خود را فراموش كرده ا نيمثل ا -

 ؟يباش

مثالً بعد از مدتها شوهرم لطف كرده و مرا با  ؟يكرد يچه م يمن بود يتو اگر خودت جا. چقدر صبر كنم؟ صبر هم اندازه دارد -

چه كنم كه قسم . نميسر و پا را بب يب بيو به چشم خودم رق نميبنش نجايا ديهم گردش من است كه با نيا. خود به گردش آورده

صبر دارد از  نيآمدم، اما ا ينم رونيمرد خونخوار و سنگدل ب نيلحظه هم با ا كيخورده ام تا آخر مقاومت و صبر كنم، وگرنه 

 .دهد يمرا به باد م يدرون هست

 .ديباالخره نوبت تو هم خواهد رس. را از كف مده ييبايآرام باش دخترم و عنان صبر و شك -



 

 

كتابخانه نودهشتيا  دبيرمنشمنوچهر–حرمسراسوگلي                             

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٧٨

بودن به  كيكه به نزد ياقيبا همه اشت رزايمنوچهرم. و كنار او بتازد ندياسب بنش ياز روز دوم شاهزاده را متقاعد كرد كه رو نينگ

بود كه به چشم شمس آفاق فرو رفت  يگريخار د نيسوار اسب شدن نگ. ديكش يخودش را عقب م شي، از ترس دائداشت نينگ

 او با بغض . ساخت ياشك او را جار ارياخت يو ب

كرد  يكرده بود، نگاه م دايجلوه فروختن پ ياو كه فرصت برا يها يها و طناز يو به دلبر ديد يرا از دور م نيحركات نگ يديشد

 .داد كه چرا آمده است يبرد و به خود فحش م يو رنج م

فرّخ  ةساخت و بر عشق و عالق يخود را بر او آشكار م يبايزد و چهره ز يخود را باال م ةچيشد، پ يبا شاهزاده تنها م يوقت نينگ

خنده آنها را به گوش شمس  يصداشدند و باد  يگذاشت و به تاخت از كجاوه دور م يهم با او مسابقه م يگاه. افزود يم رزايم

 .شمس آفاق آن قدر غصه خورد كه باالخره تب كرد. رساند يآفاق م

 نيشاهزاده بدون كوچكتر. نديمناظر را نب نياز او خواست در كجاوه دراز بكشد و چشم برهم بگذارد و ا اديبا اصرار ز محترم

خوشش آمده بود كه به او  نينگ يگرم گفت و شنود و خنده بود و چنان از هوسِ اسب سوار نيبه كجاوه شمس آفاق، با نگ يتوجه

 روزه اسب  همهگفت اگر قادر است تا روز مراجعت 

داد و شاهزاده  يدانست به خرج م يم يو عاشق كش يهم هر چه از رموز دلبر نينگ. شود ليو سرور او تكم يكند تا شاد يسوار

و  يدنيشن يداستان ها. ساخت يرا كه در اطراف او گسترده بود، استوارتر م يو دام ديچيپ يق خود مرا محكمتر به كمند عش

او  يبرا ميو مال فيلط يشدند، با صدا يدور م گرانياز د يداشت و وقت يتازگ هزادهشا يكرد كه كامالً برا ينقل م يجيمه

. ربود يبود، م دهيناهنجار نشن يادهايخشن و فر يجز صداها يكه عمر رزايخواند كه دل از فرّخ م يم يو قشنگ زيدالو يآوازها

  يخوب نيبا يرازيدختر تاجر ش كيكه  دكر يقدر هنرمند باشد و تصور نم نياو ا يكرد كه سوگل يشاهزاده باور نم

ده و چشم به دهان او كر اريدختر ع نيا ميتسل كسرهيهرچه بود مردك سنگدل، جان و دل خود را  يبداند، ول يو دلبر يطناز

بگذرند، بدون چون و  ياز توقّفگاه اياطراق كنند و  ييكرد جا يهوس م نيكرد كه اگر نگ يكار افراط م نيدر ا يدوخته بود و طور

 .كرد يو همه را دچار زحمت م ختير يقافله را به هم م يكرد و كلّ برنامه ها يچرا قبول م

 يليآمد و خ شيبار به كنار كجاوه زن عقد كياو فقط  يرساند، ول رزايعرض فرّخ م شمس آفاق را به يماريخبر تب و ب محترم

راه توقف كند تا حالش بهتر  نياز دهات ب يكيدر  ايتواند به شهر برگردد و  يم ست،يگفت كه اگر حال شمس آفاق خوب ن يرسم
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گرفت منتظر  ميتحمل بود و آتش انتقام را در او شعله ورتر كرد و از ته دل تصم رقابليغ اقشمس آف يواقعاً برا نيتوه نيا. شود

 شود و ضربه اش را  يفرصت مناسب

 .بزند

كردند و چادرها را در نقاط سرسبز و  يحركت م نيچند ساعت زودتر از موكب شاهزاده و ملتزم شهيقراولها هم شيو پ انيورتچي

بودند،  دهيبه دشت و صحرا بخش ياديز يو طراوت و خرم دهيكش رونيكه تازه سر از خاك ب ابيز يمصفّا، كنار سبزه زار و چمنها

 هيافتاد تا شام شب را ته يبه خدمه و آبدارها به راه م لياردو و تحو يغذا هيرفت و پس از ته يم شيشاپيآشپزخانه پ. افراشتند يم

بود كه بمحض ورود خدمه اردو و  دهيد هيالزم را ته ليخان خواربار و آذوقه و وسا رضايعل "نقاط قبال نيدر تمام ا يكند ، ول

 .گذاشته شود  شانيا اريآشپزها در اخت

 يخان م رضايمربوط به عل التيعمله جات اردو جلوتر نرفتند ، چه از آن روز وارد منطقه ا گريخان ، د بيپنجم به دستور اد روز

 .او را به عهده گرفته بود  نيو ملتزم از شاه ييرايشدند و او خود پذ

 لباس . زادكان بودند ، به استقبال آمدند  گيو ب نياز خوان يخان همراه با پانصد سوار كه همگ رضايعل

كرد  رهيجالب توجه و قشنگ بود كه چشم همه را خ يطال و نقره بقدر يها راقيآنها با  ليو شك بايز يافراد و اسبها نيا مخصوص

برد  اديخود را از  ليمفتون او شده بود كه تما يسوار بر اسب باشد ، اما طور نيدر مقابل مستقبل نينبود نگ ليما "ابدا زاريفرخ م. 

 :و در دل گفت 

و  يدر سوار شترشانيب زين التيا يكه زن ها نيسواره ظاهر شود ، مگر نه ا ريو عشا التياشكال دارد زن من در مقابل ا چه

 روند ؟ يجنگ هم م دانيبه م يمهارت دارند و دوشادوش مردانشان حت يراندازيت

 :و فقط به او گفت  ديند نينگ يدر سوار يبياستدالل شاهزاده ع نيا با

 .حرمسرا حركت كن  يعقب تر اسب بران و داخل اردو يكم تو

مقابل  يشدند و همه در صف مرتب ادهياز او پ يرويشد و همراهانش هم به پ ادهياز اسب پ رزايفرخ م دنيخان بمحض د رضايعل

اظهار  نيبود و از ا دهيشن اديخان را ز رضايوصف قدرت و نفوذ عل رزايفرخ م. فرود آوردند  ميو سرها را به تعظ ستادنديشاهزاده ا

قرار گرفتند و از چپ و راست موكب شاهزاده حركت  نيخان ، پانصد سوار بر ز رضاياشاره عل كي هب. او غرق سرور شد  يفروتن
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خود ، كسب اجازه و با  قدريبه احترام مهمان عال ياتيليبه راه افتاد و به رسم ا رزايفرخ م شيشاپيخان خودش پ رضايعل. كردند 

تمام  نياو در ب ديشقامت بلند و ر. از خود نشان داد  يدر سوار يكننده ا رهيخ يها شينما يها كرد و براست يياسب هنرنما

 كه انجام  ياسبها بود و حركات نياز بهتر زيبود و اسب او ن انيسواران مشخص و نما

 .و مبهوت كرده بود  رانيداد همه را ح يم

عقب بودند ، جلو آمدند و پشت سر  يركاب شاهزاده كه اندك نيمحل ، حرم از قافله جدا شد و ملتزم نيدر ا رزايدستور فرخ م به

سواره  نيملتزم شيشاپيدارد پ رزايمنوچهر م ديكه د نيسواران حفظ كرد و بمحض ا ليخ انيخود را در م نينگ. او قرار گرفتند 

 .شاهزاده رساند و دوشادوش او به راه افتاد  رتازد ، خود را به كنا ياسب م

رفتند ،  يكه جلوتر از همه م نيو نگ رزايفرخ م. خان و سوارانش مشغول بودند  رضايعل ييهنرنما يسواران همه به تماشا تيجمع

به اطراف خود نداشت و از  يشده بود كه توجه رهيبه حركات او خ يطور نينگ. خان بودند  رضايعل اتياز همه متوجه عمل شتريب

زن مواظب حركات اوست ، بر شور و حرارت  كي ديد يخان هم كه م رضايعل. كرد  ينگاه م ا، با دقت او ر چهيپ يسوراخ ها

 ولوله و احسنت از يكه صدا يبرد ، به طور يدانست به كار م ي، هر چه م يافزود و از شاهكارها و فنون سوار يم شيكارها

 .سواران برخاست  همه

 دايپ يفرصت نينگ يد قرار داد و برامورد تفق كياو را از نزد گريشده بود ، بار د ييبايو ز ييهمه هنرنما نيكه مات ا رزايم فرخ

و صورتش  ديضربان قلبش شد كبارهيكه چرا  ديو خودش هم نفهم نديبب كيخان را از نزد رضايعل يبايشد كه چهره مردانه و ز

 .شدند  ياو م يحالت ناگهان رييتغ ني، همه متوجه ا اشتند چهياگر پ "مسلما. داغ شد 

 : ديپرس ني، آهسته از نگ ديهمراهان را دور د به پشت سر كرد و چون ينگاه شاهزاده

 ؟ يديجوان شجاع را چگونه د نيا حركات

 :لرزان گفت  ييكه هنوز نتوانسته بود بر خود مسلط شود و خود را از آن حال برهاند با صدا نينگ

 .نبود  بد

 . يديو د يخوب شد همراهم آمد. بود  ييو تماشا يتنها بد نبود كه عال نه

 .است  شياند ، خوب و قابل ستا دهيالبته اگر حضرت واال پسند. داند  ينم يزيچ يراندازيو ت يشما از فنون سوار زيكن
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 ياز همراهان چادر مخصوص كيهر . كرده بودند  رتيمجلل بود كه همه ح يخان از شاهزاده و همراهانش بقدر رضايعل ييرايپذ

 . دستورات مهمانها بودند  ياهر چادر ، دو خدمتكار آماده اجر يداشت و جلو

 يدود اجاق ها. هر گروه آماده شده بود  يو سرگرم حيتفر ليداده شده ، و وسا يدر كنار هم و به تناسب جا رهايو پ جوانها

 .در انتظار همه است  ذيلذ يداد كه غذاها يدور نشان م يمتعدد در فاصله ا

كرد ،  يبه كوه و دشت و گل و سبزه نثار م غيدر يخود را ب نيبخش و زر اتيمطبوع آفتاب كه نور ح يو گرما يخوش بهار يهوا

كردند و در ظرف چند  يدر خود احساس وجد و سرور م ارياخت يهمه خوش بودند و ب. كرده بود  جاديدر همه ا ينشاط خاص

 .كرده بودند  رونيزمستان را از تن و جان خود ب يبرده و خمودگ اديراه را از  يساعت خستگ

بر پا ساخته بودند و چون خبر داشتند كه هر دو حرم همراه شاه  نيريدور از سا يمرتفع "و خرگاه شاهزاده را در نقطه نسبتا مهيخ

برپا شده و  ييخود شاهزاده هم چادرها يبرا. شمس آفاق اختصاص داده بودند  يو چند چادر برا نينگ يهستند ، چند چادر برا

وجود نداشت و همه در  يذوق و نشاط نجايدر ا گريد يبرخالف جاها يشده بود ، ول نييقسمت تع نيدر هم رزايمنزلگاه منوچهر م

  يم يفكر بودند و اظهار خستگ

 . كردند

 يهم كه بر اثر سوار رزايفرخ م يميقد يدرد پا. آفاق هنوز تب داشت و بمحض ورود در بستر افتاد و شروع به ناله كرد  شمس

فرو رفته بود و  اليهم مقابل شاهزاده نشسته و در خواب و خ رزايمنوچهر م. كرد  يم تشيچند روز گذشته عود كرده بود اذ

توانست خود را از  يوجه نم چيكرد و به ه يرا بر قلب خود احساس م يسابقه ا يهم فشار ب نينگ. حوصله حرف زدن نداشت 

نداشت ، سر خود را با  دهيكرد ، فا يبا عشرت صحبت م. بخشد  ييورده بودند رهاكه به مغزش هجوم آ يچنگال افكار تازه ا

 اقدس و 

 شتريخود را مشغول كند ، ب ابانيدشت و ب يسبزه ها و الله ها و تماشا دنيخواست با د يگرفت ، م ينم جهيكرد ، نت يگرم م بچه

كرد  يشد و به هر جا كه نگاه م ياز مقابل چشمانش دور نم يدمخان  رضايعل يبايمردانه و ز افهيق. رفت  يفرو م اليخ يايدر در

 . ديد ياو را م

جز  يخبر نداشت و از بچگ چياو از عشق و عوالم آن ه. بود  دهيكرد كه تا آن وقت مشابه آن را ند يرا در خود حس م يحالت نينگ
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او از شاهزاده خوشش . هم بشود  يتواند عاشق مرد يم يتوانست تصورش را هم بكند كه زن ينم چيبود و ه دهياسم شوهر نشن

به دست  رزايرا كه فرمان فرخ م يگناه يبود كه خون دختران ب يقدر راض نيدانست و هم يم وخود را متعلق به ا يآمد ، ول ينم

 غضب سپرده شده بودند  ريم

شده بود و مزاحمت  يبيعج يفيده ، گرفتار بالتكلو برازن ديجوان رش نيمرد هرزه گرفته است ، اما حاال در برخورد با ا نيا از

 .برده بود ادياز  كسرهي، حسادت شمس آفاق و ترس از جالل را  رزايمنوچهر م

باالخره نزد .  ديعشرت چند بار داخل چادر شد و او را متفكر د. به آن نداشت  يتوجه نيبود سفره را گسترده بودند ، اما نگ مدتها

 :او آمد و گفت 

 ديآ ينم فتيخودت ح ي؟ از جوان يكن ياستفاده نم يقشنگ نيو مناظر به ا يخوب نيبه ا يو از هوا يطور كسل و گرفته ا نيا چرا

 .كه غذا سرد شد و از دهن افتاد  اي؟ ب

 .كه تب دارم  نيمثل ا.  ستيخوش ن چيحالم ه. جان دست از سرم بردار  خاله

 :با اضطراب گفت  ديتند د يليرا داغ و ضربان قلبش را خ نينگ جلوتر آمد و نبض او را گرفت و چون دست عشرت

 بلند .  يكرد ضيو خودت را مر ينداشت يشود عادت به سوار ي؟ معلوم م يشده ؟ چرا تب كرد چطور

 .استراحت كن  شو

 :گفت  يحوصلگ يبا ب نينگ

 ؟ يدار يچرا دست از سرم بر نم.  ستيو ناله كردن هم حالم خوب ن دنيخواب يبرا

طور كه  نيبعد هم. اصرار نكرد و به خدمتكارها دستور داد سفره را جمع كنند  گريشناخت ، د يرا خوب م نيكه اخالق نگ عشرت

 :رفت و با خود گفت  رونيكرد ، از چادر ب يلب غر غر م ريز

 .اورميسر درب ديافتاده كه با ياتفاق تازه ا "حوصله شده ؟ حتما يطور ب نيا نينگ چرا

 12 فصل

 

به حضور شاهزهاده برسند  يكي يكيجمع شده بودند تا  رزايدر چادر مجاور چادر فرخ م ريو عشا التيغروب،سران ا يها يكينزد
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 .دردناكش را دراز كرده بود يداده و پا هيتك يدوز ديچادر به بالش مروار يشاهزاده باال.احترام كنند يو ادا

گفتند و  يمقدم م ريبه او خ يو با لهجه محل دنديبوس يرا م رزايكردند و دست فرخ م يم ميامدند و تعظ يم يكي يكي التيا يروسا

 .ساخت يداد و انها را به لطف حضرت خاقان مطمئن م يم يشاهزاده هم جواب مختصر.كردند يم يعمر طوالن يارزو شيبرا

نار گذاشت و از اوضاع و احوال محل خود را ك يشگيخود را از دست داد و شاهزاده هم غرور هم يكم مجلس حالت رسم كم

 .ديپرس يسواالت

را كه از  ييقصه ها ديداد و شا ياز حضار اطالعات خود را با اب و تاب شرح م كيو هر  ديكش ريصحبت به شكار ش باالخره

 :دياو نشسته بود پرس يكيكه در نزد يرمرديشاهزاده از پ.كرد يبود به نام خود تمام م دهيشن گرانيد

 تا دشت ارژن چقدر راه است؟ نجايا از

 :پاسخ داد رمرديپ

 .واقع شده است رازيكازرون و ش انيو دشت م ستياز سه فرسخ راه ن شيب

 م؟يحركت كن ميتوان يكرد و چه وقت م ديبا ييچه كارها ريشكار ش يبرا

 :خان وارد صحبت شد و گفت رضايعل نجايا در

 يهوا هم خوب و افتاب.ميفراهم كرده ا ثيخبر داده بودند،مقدمات كار را از هر حخان قصد حضرا واال را قبال به ما  بياد چون

دسته .ميصبح به طرف دشت حركت كن ند،فرداياگر حضرت واال اجازه بفرما.و ارام تر هستند متريهوا مال نيدر ا رهاياست و ش

 .دفتيبه چنگتان ب يريحضرت واال ش ديو شا روند يم شهيشكارگردان امشب به ب يها

 دو روز عقب انداخت؟ يكيشود حركت را  ينم

 رهايشود،شكار مشكل خواهد شد و ش ياگر بارندگ.رود يهوا م رييبهار است و هر آن احتمال تغ كينزد.ستين يهوا اعتبار به

 .شوند يخود خارج م يها شهيكمتر از ب

 :اصرار كند،حضار آن را حمل بر ترس خواهند كرد و گفت شتريب يفكر كرد اگر كم شاهزاده

 .الزم را انجام دهند يكارها ديدستور بده.ميكن يفردا حركت م.ندارد يبيع

 :كرد و گفت رزايگاه رو به منوچهر م آن
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 امد؟ يتو هم خواه حتما

 :متناع او را حمل بر ترس كنند و گفتا دياو هم ترس يمالقات كند،ول نيبا نگ يداد بماند و به شكل يم حيترج رزايم منوچهر

 .شود ينم دايپ نيبهتر از ا يفرصت گريد.بروم ريقربان،مدتها بود ارزو داشتم به شكار ش بله

شب صحبتها در  مهياز ن يتا پاس.كرد يم ينام بر دو معرف كي كيرا كه قرار بود در ركاب شاهزاده باشند، يخان كسان رضايعل

 :كرد و گفت ياحساس خستگ رزايكم كم فرخ م.اطراف شكار فردا گذشت

 .بهتر است ميزود بخواب م،اگريفردا صبح زود حركت كن ديبا چون

 .و از جا بلند شدند دنديخود را فهم فيحرف همه تكل نيا با

به سر و صورت خود  ياز جا بلند شد و دست با عجله ديرا شن نيچون ا نينگ.صرف كند نيهوس كرد شام را با نگ رزايم فرخ

و لباسش را عوض كرد و دستور داد  ديبه گونه ها مال يسرخاب.داد كه مضطرب است ياو كامال نشان م دهيپر يرنگ و رو.ديكش

 .شام را حاضر كنند

 :شام شاهزاده گفت ضمن

 .اورميبه دست ب يريبتوانم ش ديروم و شا يبه شكار م فردا

 :زد اديفر يخبر با خوشحال نيا دنياز شن نينگ

 م؟يكن يچه موقع حركت م!يعال چه

خان كامال فراهم  رضايشما را عل يوسائل راحت.كشد يطول نم شتريدو روز ب يكي.راه دور و پر خطر است.در شكار نخواهد بود حرم

 .كرده است

خواست او را مكدر كند و چون  يرا دوست داشت و نم نيقلبا نگ رزايفرخ م.به خود گرفت وسيما افهيو ق ديكش ياه نينگ

 :ديپرس دياو را د يافسردگ

 ؟يكسل شد يليخ نكهياوقاتت تلخ شد؟مثل ا چرا

در كنار حضرت واال  يادتريامدم كه مدت ز ديام نيبه ا شتريسفر را ب نيمن ا.عميقربان،هر طور نظر حضرت واال باشد من مط ريخ

  ياگر قرار بود حضرت واال از من دور باشند،شهر و عمارت حكومت.باشم
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 .بهتر بود ميبرا

 ؟ييايبه شكار ب يخواه يتو هم م يعنيست؟يچ منظورت

 .خواهم كنار حضرت واال باشم يندارم،فقط م يبه شكار كار من

 :او را در آغوش گرفت و گفت ارياخت يخوشش امد كه ب نياظهار عالقه نگ نياز ا يبه قدر شاهزاده

 .نميتوانم تو را افسرده و كسل بب يمن نم.ايتو هم ب.خوب يليخ

 :و گفت ديرا به هم كوب شيمثل بچه ها دستها نينگ

 .ديشما خوب و مهربان چقدر

 .شود همراه برد يشود؟بچه را كه نم يوهاب چه م فيتكل

 .عشرت هم كه هست.ندارد يماندو به ما كار ياش م هينزد دا او

كرد و به عشق فردا تا صبح خوابش  يو كسالت نم ياحساس خستگ گريد.حس كرد حالش كامال خوب شده است كمرتبهي نينگ

 .نبرد

*** 

خبر همراه .دنديكش يخود،انتظار شاهزاده را م يسوار بر اسبها ليا ديسواران رش.فراهم شد ثيحركت از هر ح ليصبح وسا فردا

 كتريخوشحال شده بود و خود را به مقصود نزد رزايمنوچهر م شترياز همه ب.كرده بود دايپ يبيدر همه جا انعكاس عج نيبودن نگ

 ريو ت يكه در سوار ليبرد،فورا دستور داد چند تن از دختران ا يرا هم همراه م نينگ شاهزادهكه  ديخان چون شن رضايعل.ديد يم

 .حضرت واال حركت كنند يسوگل تيداشتند حاضر شوند و در مع اريمهارت بس يانداز

در جلو وچند نفر در چپ و راست شاهزاده در  يچند تفنگچ.سواران به راه افتاد تيساعت از طلوع افتاب گذشته بود كه جمع دو

 از سواران  ينيگرفته و با حفظ مسافت مع انيرا در م زيشش دختر ن.حركت بودند

 .در حركت بودند يتفنگچ يت سر انها عده ارفتند و پش يم شيپ

 به .دياز دو ساعت طول نكش شيسه فرسخ راه ب يبود و ط يتا دشت هموار و صاف و هوا افتاب جاده

اماده بودند،با  شيشكارگردانها كه از شب پ.دنديتدارك د يخان كنار دشت چادرها را برافراشتند و استراحتگاه رضايعل دستور
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  رضايگشتند و به عل يدادند،م يرا م ريكه احتمال وجود ش ييبوق و كرنا،جاها

 .اند دهيند رياز ش يخبر دادند كه ان روز نشان خان

گرفتند فردا خودشان  ميبرگردند،تصم يخواستند دست خال يو همراهان بناچار ان شب را در چادرها گذراندند و چون نم شاهزاده

باز هم همراه شاهزاده به راه افتاد و هر قدر شاهزاده خواست او را  نينگ.شود دايپ يبر حسب اتفاق شكار ديبه جنگل بروند،شا

 .منصرف كند،قبول نكرد

نكردند،بر جسارت سواران  دايپ يزيشدند و چون چ ميتقس يچند نفر يكم كم به دسته ها.حركت همه سواران جمع بودند لياوا

سواران  يدر جلو يگهگاه روباه و خرگوش.قسمتها بازو كم درخت بود ينقاط انبوه و متراكم و در بعض يجنگل در بعض.افزوده شد

 ييهنرنما يهم موقع را برا هايو تاز يشكار يسگها.تاختند يكرد و سوارها عقب انها م يامد و فرار م يم رونيب يدرخت ياز ال

 .افتادند يبودندو دنبال انها راه م افتهيمناسب 

شاهزاده و  هيبه سا هيسا رزايمنوچهر م.متفرق شدند شهيشد و همه سواران در اطراف ب خلوت نيو نگ رزاياطراف فرخ م جيبتدر

كه  ييتنها بماند و او به ارزو نيبود كه باالخره نگ نيا دشيهمه ام.كرد يانها پنهان م ديامد و خود را پشت درختها از د يم نينگ

 .بود،برسد دهيرسن يسال در عمارت حكومت كي

 نيدر ا. نديخان را بب رضايعل ديكرد تا شا يمرتبا به اطراف نگاه م نينگ.رفتند يم شيبزنند،پ يحرف نكهيبدون ا نيو نگ شاهزاده

حال لذت  نيدر ع ي، ول ختير يفرو م ارياخت ي، قبلش ب ديد يخان را م رضايبود ، چون هر وقت عل دهيدو روز درد خود را فهم

كرده و خود را به دردسر  يا هودهيهوس ب نيبار به خود لعنت فرستاد كه چرا چنخود بود و صد  االتيشاهزاده در خ. برد يم

 .انداخته است

 وانيح. ستاديا شيكرد و سر جا زيرا ت شيو فكر شكار نبودند ، ناگهان اسب شاهزاده گوش ها اديبه  كي چيموقع كه ه نيا در

 نياسب نگ. فتديبود از اسب ب كيخورد و نزد يا كهي يتوقف ناگهان نيشاهزاده بر اثر ا. ديكش يكوتاه و تند م ينفس ها چارهيب

خان با زحمات و مخارج  رضايبود كه عل يعرب لياص ياسب شاهزاده از اسب ها. خطر نكرد  اسانگار چندان احس يول ستاديهم ا

  يآن طرف تر م لومترهايحبش را از كصا يسرشار برخوردار بود و بو يو تناسب اندام ، از هوش ييبايبود و عالوه بر ز دهيخر اديز

 .داد يم صيزود تشخ يليو خطر را خ ديشن
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  ياو احساس م يحرفها يادآوريخان در روز گذشته محسنات اسب را برشمرده بود و شاهزاده با  رضايعل

 كند يم ديآن ها را تهد يحتما خطر كرد

 :كرد و گفت نيشاهزاده رو به نگ. ديكوب يم نيداشت و مدام سم به زم يبود و قدم از قدم بر نم ستادهيا اسب

 .ميبهتر است برگرد. ما باشد يرو يجلو يخطرناك وانيح ديكنم با يحس م -

 ؟يوانيمثال چه ح -

 باشد ريش ديشا -

 م؟يا امدهين ريشكار ش يخوب باشد ، مگر ما برا -

 :به اطراف انداخت و گفت  ينگاه شاهزاده

 زود باش.  ميبهتر است برگرد. ران متفرق شده اندهمه سوا. ستيكس همراه ما ن چيه-

شده  يمخف يكه پشت درخت رزايمنوچهر م. كه آمده بودند ، برگشتند  يدو به سرعت سر اسب ها را برگرداندند و از همان راه هر

برخورد سم اسب  يصدا. ، او هم سر اسب را برگرداند و به تاخت حركت كرد ديرا د نيشاهزاده و نگ يمراجعت ناگهان يبود ، وقت

 ريو متح فيدر مقابلش است ، بالتكل ريكه ش نيا اليكرد و به خ ياديوحشت ز جاديشاهزاده ا لخشك درختان ، در د يبا برگ ها

 :از جنگل را نشان داد و گفت  يسپس ناگهان با دست گوشه ا. ديخشك يبر جا

 !ريش -

 يآمد و چوبها و برگها يبه طرف آنها م ميمثل دو كاسه خون ، باوقار و آرام مستق ييبلند و شچمها يبا بالها يو بزرگ بيمه وانيح

كه  نينگ. فكننديب نيبود سواران خود را به زم كيكه نزد دنديلرز يهر دو اسب چنان م. كرد يخود فرو م يپنجه ها ريخشك را ز

كمك به طرف شاهزاده دراز كرد ، اما شاهزاده  ياز او نداشت ، دستش را برا يتصور چيبود و ه دهيشن ار ريتا آن روز فقط اسم ش

 خواهد ياز او كمك م نيمتوجه نبود كه نگ چيه ديبرده بود و شا اديرا از  ايچنان دستخوش اضطراب شده بود كه دن

قرار داشت افتاد ، آن را برداشت و با  نيز يسو كيه در ك يبرده بود ، ناگهان چشمش به طپانچه ا اديرا از  زيكه همه چ او

كرد و به  يخورد و او را عصبان وانيراست ح يگلوله به بازو. قراول رفت و نشانه گرفت ريبود به طرف ش ديكه از او بع يسرعت

 خود را به  رومنديبرداشت و پنجه ن زيطرف شاهزاده خ
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 نوا را مثل فانوس تا كرد يب وانيفرو برد و ح رزايكفل اسب فرخ م پشت

 .ديد يم يدست از جان شسته بود و مرگ شاهزاده را حتم نينگ

 

خورد و هر چند  وانيگلوله به پشت ح. نشانه گرفت رياسبش بسته بود برداشت و به طرف ش نيرا كه به ز يطپانچه ا ارياخت يب

 .كرد نيرا از شاهزاده متوجه نگ وانيكه احساس كرد ، ح يبه او نرساند ، اما سوزش يچندان بيآس

 هياز ترس به گر نينگ. شده ، با تمام قدرت شروع به فرار كرد نيمتوجه نگ ريموقتا خطر از او گذشته و ش ديچون د رزايم فرخ

 :زد  اديافتاد و با همه قدرتش فر

 .به دادم برس ايخدا -

به خود داد و او را تا مسافت  يتكان ريشدن ش كيبا نزد نياسب نگ. حركت كرد نيبا همه قدرت خود به طرف نگ يزخم وانيح

محكم و  ياسب پرت شد ، صدا يكه از رو يهنگام نينگ. به داخل جنگل فرار كرد يبيپرتاب و خودش با سرعت عج يدور

 :گفت  يكه م ديرا شن يمردانه ا

 خودت را نگه دار ، نترس -

از  وانيخورد و ح شيشانيپ طيبه وس يبا او نداشت كه ناگهان گلوله ا يفاصله چندان گريشد و د يم كينزد نيآرام آرام به نگ ريش

او را  يخود گلو يقو يبدهد با پنجه ها يآن كه به او مهلت يب فيافتاد و تا خواست خود را جمع و جور كند ، حر نيپشت به زم

به سر  يبا قداره ضربات محكم گريشرد و با دست دف يرا م ريش يدست گلو كيمرد با . شروع شد وانيگرفت و جدال انسان و ح

 .شد يم وانيو كله ح

كم كم چشم . آورد نداشت رونيب شيرا از گلو ييكه صدا نيگلوله به هوش آمده بود ، اما جرأت ا يپا يصدا دنيبا شن نينگ

نجات او جان خود را به خطر انداخته  يخان ، برا رضايمحجوب دو روزه اش ، عل. داد صيخود را تشخ تيرا باز كرد و موقع شيها

چرا قادر به حركت  ديفهم يكند ، اما خودش نم ياريو محبوبش را  زديخواست برخ يدلش م يليخ. شده بود زيگالو ريو با ش

 .حرف بزند ايتوانست تكان بخورد و  ياز شدت ترس بود كه نم ديشا. ستين

. را تمام كرد ريقداره كار ش يشربات كار. كرد  ازيبود خواند و صدها نذر و ن سابقه هر چه دعا بلد يو ب بيعج قيدر آن دقا نينگ
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 يمثل لخته بزرگ وانيح يدستش در اثر فشار دندان ها يول ديرا بر ريخان با همان قداره سر ش رضايكه عل ديد يرچشميز نينگ

به  يبه دست مجروح خود كرد و تكان ي، چند لحظه نگاه رياو پس از فراغت از كار ش. نداشت  يكتحس و حر چياز خون بود كه ه

 مطمون شد  يآن داد و وقت

 رياز پوست ش ياست قطعه بزرگ فتادهين ياتفاق نيكه كوچكتر نيزد و مثل ا يلبخند تيرضا يدستش جدا نشده است ، از رو كه

 از پارچه شلوارش و به  يدست مجروح خود گذاشت و با تكه ا يرا جدا كرد و رو

 آمد نيدست سالم و دندات ، زخمش را بست و به طرف نگ مكك

 : ديگو يخان به خود م رضايمدت جدال عل نيدر تمام ا. توانست تكان بخورد مين نينگ

 .هم به من نكرده است  يكمك نيكوچكتر يكه حت دهي، آن قدر ترس ديآ يشود و به شكار م يزن كه اسب سوار م نيا 

رنگ و  يدگيهم از شدت ترس ، قدرت حركت نداشت و پر نيبودند و نگ ختهيرم كرده و به جنگل گر رياز مشاهده س اسبها

 :خان را نگران كرده بود و با خود گفت  رضاينامرتبش ، عل ينفس ها

است و  ييبايالحق كه زن ز. خورد يغصه م يليخ رزاي، حتما فرخ م رديزن بم نيبكند و ا يشامدياگر پ. مهمان من هستند نهايا 

 .ام دهياندام تناسب ند نيو با ا ييبايز نيبه ا ي، زن ليدختران همه ا انيدر م يحت. بدهد حيشاهزاده حق دارد او را به همه ترج

. كرد به خود مسلط شود يسع نينگ. ديآب به صورت او پاش يسپس مقدار. كمك كرد تا كنار چشمه برود نيخان به نگ رضايعل

 :ل او بهتر شده است گفت حا ديد يخان وقت رضايعل

 .ديافتيخدا را شكر كه نجات  -

 :خود را به تجاهل زد و گفت  نينگ

 شاهزاده را كشت؟ ايچطور شد؟ آ ريش! ريش...آه افتم؟ينجات  زياز چه چ -

 را كشتم و سرش را از تن جدا كردم ري، به اقبال حضرت واال ش ريخ -

چطور  دمينفهم گريهست كه سوار اسب بودم و د ادميمن فقط  د؟يشما نجات دهنده من هست د؟يپس شما جان مرا نجات داد -

 د؟يو از كجا آمد ديشما كجا بود. را زد و فرار كرد ريهست كه شاهزاده س ادميقدر  نيهم. شد

. ديآ يارد به طرف شما مد ريو ش ديافتاده ا هوشيشما ب دميد دميرس يوقت. دميشما را شن اديفر يمن داخل جنگل بودم كه صدا -
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 شدم زيخورد بعد هم با او گالو شيشانيكردم كه به پ كيگلوله شل كي

 بوده است هوشيداد كه انگار واقعا ب يگوش م اقيچنان با اشت يدانست ول يبود و م دهيد يچشم ريرا ز نهايهمه ا نينگ

 :به او انداخت و گفت  زيتشكر آم ينگاه

 شما را جبران كنم؟ يو از خودگذشتگ يهمه فداكار نيچطور ا -

 .دينجات داد يمرگ حتم كيمرا از  شما

 .داد يحادثه رو نيو ا دياست كه شما مهمان من بود يشرمندگ تيمن اسباب نها يبرعكس ، برا -

 .كرد يكس نم چيكه ه ديرا كرد يشما كار. ديطور نگوئ نينه ا -

من بود و مي ديد كه يك زن در چنگال شير اسير شده است، همين كار  برعكس، من خيال مي كنم هركس ديگري هم كه جاي ـ

 .اين كار عادي و پيش پا افتاده  و شايد هم يك وظيفه است. را مي كرد

 :كه اشك در چشمهايش موج مي زد گفت نگين

 .را از هم دريده بود شوهر من فّرخ ميرزا، مرا در چنگال شير گذاشت و فراركرد، د رحالي كه ار من نبودم قطعاً شير او ـ

 :خان كه چشمهايش داشت از تعجب از حدقه در مي آمد گفت عليرضا

 .شاهزاده شما را در مقابل شير تنها گذاشت و فرار مرد؟ قطعاً اين طور نيست ـ

 .متاسفانه اين حقيقتي است كه با چشم خود ديدم ـ

حاال هم زودتر بلند شويد تا برويم و گرنه شب مس شود و دچار زحمت مي . بسيار خوب، اين چه حرف را جاي ديگري نگوييد ـ

 .راه بيفتم شايد بتوانيم اسبهايمان را هم پيدا كنيم. شويم

جلو آمد و زير بازويش را گرفت عليرضا خان . از جا بلند شد و خواست بتهايي راه بيفتد، ولي ضعف و ناتواني او را امان نداد نگين

او بي توجه به زخم دستش كه بشدت مي سوخت، سعي مي كرد از شكار و جنگل و كوه و دشت بگويد و . و از جا بلندش كرد

او مي حواست سر شير را بردارد و هراه ببرد، ولي وقتي به آن نقطه از . بود، پرت كند كردهحواس نگين را از موضوعي كه مطرح 

هر دو تعجب كردند كه چه كسي پس از آنها به آنجا آمده و سر شير را برده . يدند، اثري از سر شير مشاهده نكردندجنگل رس

مدتي جستجو كردند، ولي چون سرشير پيدا نشد و اسبها را . دجسد حيوان در وسط  جنگل افتاده بود، اما از سر او خبري نبو. است
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گرسنگس و تشنگي، هر دو را آزار مي . خود ادامه دادند و حوالي غروب به چادرها رسيدند هم نتوانستند پيدا كنند، پياده به راه

 .داده بود فداد، هر چند نگين از اين كه در كنار مردي چنين با شهامت گام برمي داشت، تاب و توان از ك

****   

 :موقعي كه وارد كوچه پشت حكومتي شد با خود گفت جالل

با اين كه به هزار اسلحه مجهز هستم و مي توانم در هر آن دمار از . نم؟ آنطور كه دلم مي خواست نشدحاال كجا بروم و چه بك «

 ».روزگار اين دختر در آوردم، نمي دانم چرا دلم داضي نمي شود

 

راهم كرد و از لحاف و تشكي كه اقدس برجا گذاشته بود، بستري ف. بعد از مدتي فكر به طرف پناهگاه خود به راه افتاد باالخره

 .خوابيد

دو روزي وضع به همين منوال گذاشت و جالل با آن كه مي دانست در شهر كسي نيست كه مزاحمش شود، روزها را احتياط  يكي

 :به خود گفت. باالخره حوصله اش سر رفت و تصميم گرفت دنبال نگين برود. مي كرد و در خانه مي ماند و شبها بيرون مي رفت

ي بلند حكومتي نتوانست جلوي مرا بگيرد و با نگين مالقات كردم، چادر ايلياتي چطور  جلوي مرا مي گيرد؟ جايي كه ديوارها «

مطمئنم هر جا كه نگين باشد اتفاقات شيريني روي مي دهند كه دانستن آنها براي من واجب است، مگر نه اين كه منوچهر ميرزا 

فايده ماندن در شهر و خوردن و خوابيدن . بروم و از قافله عقب نمانم. در آنجا هست اييهم رفته، پس قطعاً چيزهاي تماش

 »چيست؟

دنبال اين فكر به بازار رفت و يك دست لباي عشايري براي خود تهيه كرد و خود را كامالً به صورت يكي از افراد دشتستان در  به

او با همه لهجه ها كامالً آشنا بود و با آن قيافه و لهجه هر كسي كه او را مي ديد تصور مي كرد يكي از افراد عشاير همان . آورد

 .نواحي است

د كه منتظره چادرهاي متعدد و اسبهايي كه به كمند كشيده  بودند، توجه او را جلب كرد و فهميد به محل اردوگاه سوم بو روز

جالل پس از اين كه اطمينان پيدا كرد به متصد رسيده است، راه خود را كج كرد و وارد يكي از چادرهاي طايفه اي كه . رسيده است

جالل كه خود را فردي از طواف دور دست معرفي كرده و در چادر . ي گزيده بودند، شدسكن نزديكيبراي قشالق آمده و در همان 
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مرد همان نوازي، خود را همان كرده بود، همان روز و شبي كه آنها بود از كل قضاياي اردوي شاهزاده با خبر شد و فهميد كه 

جالل پس از . و فقط شمس آقاق در اردو مانده استكرده  حركتعلرضا خان مهماندار آنهاست و منوچهر ميرزا هم در معيت آنها 

آنكه دقيقاً از اوضاع مطلع شد، براي پيدا كردن محل چادر نگين، ب اتفاق چند زن و مرد كه شير و پنير به اردو مي بردند، راه 

 .افتاد

ي چادرها مي بردند و مي شهر در اينجا خواجه ها مزاحمتي ايجاد نمي كردند و زنها و مردهاي ايل آزادانه از جلو برخالف

عليرضاخان  دستور داده بحد كافي براي مهمانها و سوارها غذا تهيه كنند، ولي باز هم ماست و شير تازه جزو خوراكي . فروختند

 .هايي كه كم پيدا مي شدند و مشتري زيادي هم نداشتند

در همين خياالت بود كه ناگهان . خوشحال شده بوداز اين كه ميديد چادر نگين در نقطه دور افتاده اي قرار دارد خيلي  جالل

 چشمش به محترم افتاد، بكلي دست و پايش را گ كرده و مضطرب شد و سرش را 

 :انداخت و سعي كرد خود را پشت سر همراهانش مخفي كند، اما ديگر دير شده و محترم با تعجب گفت زير

 آيا درست مي بينم؟ جالل تو هستي؟ اينجا چه مي كني؟ ـ

محترم وقتي اضطراب او را فهميد، متوجه شد كه جالل نمي خواهد هويتش آشكار شود و بالفاصله . جالل به لكنت افتاده بود زبان

 :گفت

 .عجب شباهتي من اشتباه كردم ـ

 :فروشندگان ماست و پنير رفتند، محترم خود را به جالل رساند و گفت وقتي

 .ت كار الزمي دارم در همين حوالي باش با. تو با اينها نرو ـ

 :كامالً ترسيده بود و با خود گفت جالل

محترم مرا يدد و كافي است به منوچهر ميرزا بگويد و نوكرها مرا دستگير كنند و تحويلش . ببين چطور مفت و مجاني گير افتادم «

بايد . او از حرفهايش منظوري دارداز طرفي هم گمان مي كنم . بدهند، آنوقت من بايد آرزوهاي دور و دراز خود را به گور ببرم

 ».دبمانم و ببينم  چه مي گوي

بعد از مدتي محترم آمد و به . از آنجا چادر محترم را مي ديد. گودالي پيدا كرد و در آن نشست وپاهايش را دراز كرد باالخره
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ش آمد و در گودال روي زمين نشست محترم به طرف. جالل ريگي به سوي او انداخت و جايش را به او نشان داد. اطراف نگاه كرد

 :و گفت

ضمناً مي دانم كه منوچهر ميرزا به خون تو تشنه است و . من خوب از كارهاي تو باخبرم و مي دانم چطور از زندان خالص شده اي ـ

 .اگر بو ببرد كه تو در اين اطراف هستي به هر نحو  كه شده دستگيرت مي كند

 براي شما دارد؟ دستگيري و كشته شدن من چه نفعي ـ

. تو نوكر و محرم منوچهر ميرزا بودي. زياد عجله نكن من و تو همديگر را خوب مي شناسيم و الزم نيست براي هم ادا در بياوريم ـ

 درست نمي گويم؟

 چرا؟ ـ

 .شما چه مي خواهي بدانيد. تا حدي. پس خبر داري كه چه مي كرده ـ

داشته باش كه منافع سرشاري خواهي برد، ولي اگر بخواهي كلك بزني مطمئن باش جز اگر كه قول بدهي كه راست بگويي، يقين  ـ

 .ضرر چيزي نصيحت نحواهد شد

 

 .بگوئيد چه مي خواهيد تا ببينم مي توانم جواب بدهم با نه، بخصوص  اين كه وعده پاداش و انعام مي دهيد، ندارد نگويم ـ

 .پا با منوچهر ميرزا ميداني بگويي مي خواهم هر چه از روابط اين دختره بي سر و ـ

 .دختره ي بي سر و پا كيست؟ كمي واضح تر صحبت كنيد ـ

منظورم نگين سوگلي حرم حضرت واالست كه دل و . قرار اين بود كه رك و راست حرف بزنيم. خودت را به كوچه علي چپ نزن ـ

همان كسي كه تو را از زندان نجات داد، ولي در . ل شدهدين  خواهرزاده اش را ربوده و از هيچ و پوچ صاحب اين همه جاه و جال

واقع بدبخت كرد، چون منوچهر ميرزا هيچ كس را به اندازه تو دوست نداشت و اگر اين دختر ناجنسو خاله عفريته اش دخالت 

اما حاال كه فكر مي كند به  نمي كردند، بطور قطع بعد از چند روز تو را آزاد مي كرد و از ظلمي كه به تو كرده بود عذر مي خواست،

 .او خيانت كرده اي، كمر به قتلت بسته است

محترم از . مدتها بود كه همين فكر ها را مي كرد و بارها به خود گفته بود كه نگين دارد از او به نفع خودش استفاده مي كند جالل
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 :حاالت چهره او فهميد كه حرفهايش موثر افتاده اند و ادامه داد

تو براي رسيدن به پول به بيراهه رفتي، در حالي كه آدم عاقل هميشه كوتاه ترين راه را . هر كاري عالجي دارد. فكر نكن زياد هم ـ

 .انتخاب مي كند

از حاال به بعد شما هر چه . راست است تا به حال گول خورده ام و راه عوضي رفته ام. من در عمرم آدمي به دلسوزي شما نديده ام ـ

 .ت كنمبگوئيد اطاع

كند مال شاهزاده است مال  يادعا م نيكه نگ يبچه ا نيا ايبه من بگو آ. ييايبا ما راه ب يخواه يشود م يپس مغلوم م-

 ست؟ين رزايمنوچهرم

 :خورد و گفت يا كهي جالل

 .نشد رزايمنوچهرم ميوقت تسل چيه نينگ!ريخ د؟يزن ياست كه م يچه حرف نيا-

كدام صاحب اوالد نشده حاال  چيزن گرفته و از ه نيچند رزايآخر فرخ م. زنند يمردم هزار جور حرف م.نشو يخوب عصبان ريبسا-

 بچه آورده است؟ شيدختر برا نيچزور شده ا

 .ديشد فهم يم يدانم ول يمن نم-

 .خواهد شد نيات تأم ندهيآ يزندگ ياورياطالعات را به دست ب نياز كجا ؟ مطمئن باش اگر ا-

 د؟يده يچقدر به من م ستياگر بفهمم بچه مال ك.ام دهيشن اديوعده ها ز نيمن از ا-

 .كل ثروت شمس آفاق را  يحت زيهمه چ-

كه من مزد خود را بدانم و با دل خوش دنبال موضوع بروم  ديكن نيرا مع يمبلغ كيخورد؟  يثروت شمس آفاق به چه درد من م-

 .كنم يبروم و آسوده زندگ يخواهد كنج يدلم م.در و آن در زدن هم خسته شده ام نيو ا يندارم و از دوندگ زيچ چيمن االن ه.

 است؟ يكاف يدوهزار اشرف ايآ.بپردازد يبخواه زيدهم كه هر چ يمن از طرف شمس آفاق قول م-

 .دارم ازين يرفاز حرمسرا ده هزار اش نيكردن نگ رونيب ايمن بر. خرج دارم ياشرف ستيدو ي؟ من فقط ماه يدوهزار اشرف-

 .مالك بزرگ است كيثروت  نيا ؟يده هزار اشرف-

 .ميكن يمعامله را تمام م ديكه گفتتم خواست نيهم-



 

 

كتابخانه نودهشتيا  دبيرمنشمنوچهر–حرمسراسوگلي                             

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٩٥

 .اورميب تيبا شمس آفاق صحبت كنم و خبرش را برا ديبا.بدهم  يتوانم خودم قول يمن نم-

خود دستور  يايبود و به رعا دهيفراوان خر انيخود باغها و چهار پا اليدر خ.غرق شد  شياهاييرفت و جالل در خواب و رو محترم

 يجالل آه.زد تا او خود آمد  شيمحترم چند بار صدا. ديشن يهم در كنارش نشسته بود و با او گل م نينگ ايرو نيدر ا. داد يم

 :ديو پرس ديكش

 چه شد قبول كرد؟-

 .يكن رونيبرا از حرمسرا  نيبله قبول كرد به شرط آن كه تو نگ-

 د؟يمان ياز كجا بدانم كه شما هم سرقولتان م يكنم ول يمن به تو قول داده ام و عمل م-

شروع  يهم وقت يچهارهزار اشرف.دهم  يآن را االن به تو م. است يهر كدام هزار اشرف سهيدو ك نيدر ا.ميرا هم كرده ا نيفكر ا-

 .دنبال كار خود يبرو يهم در آخر كار كه به سالممت يچهار هزار اشرف.يرس يم جهيو معلوم شد كه به نت يبه كار كرد

 :مرد و گفت يچادرش مخف ريمحترم آنها را ز يول رديها را بگ سهيدستش را دراز كرد تا ك ارياخت يب جاال

 .دهم يها را م سهياگر قابل قبول بود ك.ستياول تو بگو نقشه ات ج-

 برد و  ادياز  نيرا با نگ شيقول و قرارها يالل برق زد كه بكلچنان در ذهن ج يده هزار اشرف ريتصو

 :گفت

 رسانم  يو به دست او م سمينو يم يكاغذ يدانم رو يمن آنچه را كه م.االن در شكار است رزايفرخ م-

 .خواهد كرد رونشيدارد و از حرمسرا ب يرا بفهمد او را نگه نم نينگ يهايحقه باز ياو هم وقت.

 :گفت محترم

ثابت نشود كه  رزاياست كه تا به فرخ م نياصل موضوع ا.به تو بدهند يالزم نبود ده هزار اشرف چيبود كه ه يآسان نياگر كار به ا-

 .شود ينوشته اعتماد شاهزاده از او سلب نم كيزند و مسلم است كه با  ينم بشيداده دست به ترك بياو را فر نينگ

 .تواند انكار كند چه رسد به خودش يهم نم نيك دارم كه پدر نگمن آن قدر سند و مدار ديمطمئن باش -

 ؟يكن ياثر نكرد چه م رزاياگر نوشته و كاغذ تو بر فرخ م-

از حرمسرا دور شود و شاهزاده  نياست كه نگ نيشما ا د؟منظوريكارها چه كار دار هيبه بق گريد ديگذار يبا من م يشما قرار-
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 .كنم يكار را م نيامن .شمس افاق باشد گميفقط خدمت ب

 ظرف چه مدت؟-

 .ديكه شما به شهر برگرد نيقبل از ا-

 ؟ يخواه يهم م يزيچ يا لهيوس ايآ-

 .سميرا بنو زيمن خودم آن قدرها سواد ندارم كه همه چ.محرم هم باشد دياو با. سديخواهم كه نامه را بنو يآدم باسواد م كيفقط -

 .از او سراغ ندارم ريآدم باسواد محرم ف.را سراغ ندارم مگر خود شمس آفاق  يمن كه كس-

آمئن جالل حالش بهتر  دياخبار جد دنيشمس آفاق كه در اثر شن. را گفت انيمحترم به چادر شمس آفاق رفت و جر گريبار د كي

 :گفت ديمنظور محترم را هم يشده و در بستر نشسته بود وقت

 يتا هر چه م اوريشب جالل را به چارد من ب لياوا.ندهد  صيكس تشخ چيكه ه يدهم طور رييخود را تغتوانم خط  يمن خوب م-

 .سميبنو شيبرا ديگو

كسترده بودند  يبستر شمس افاق كه پشت پرده ا كيشب بود كه جالل وارد چادر شمس آفاق شد و به دستور محترم نزد لياوا

كه  يبعد با ناله ا.بكند  يپول همه كار يكه او حاضر است برا ديشد و فهم قيپرده به چهره جالل دق يشمس افاق از ال.نشست 

است از  يكه جالل بالفاصله متوجه شد تصنع يبكند بعد با ناله ا يپول همه كار يكه او حاضر است برا ديشد و فهم قيجالل دق

 و  ياز حكومت رازيش

نام نبردوجالل منتظر  نيكلمه از نگ كي يحت يكند ول يكه اكنون چگونه امرار معاش م ديرسسوال كرد و از جالل پ رزايمنوچهرم

 :و گفت اورديباالخره طاقت ن ديسخن بگو نيبود كه شمس آفاق قثط از نگ

 . ميهم دار نهايواجب تر از ا يفراموش كرده ما حرفها گميب نكهيمثل ا-

 ديد ينم يموذ افهيق نيآورد به ا يهر چه به ذهنش فشار م.الل شروع كند خواست كه خود ج يرا م نيهم قايآفاق هم دق شمس

. كند  داياست كه جالل را مأمور كرده تا به اسرار آنها دست پ نينگ يهاياز حقه باز يكيهم  نيكرد ا يو فكر م ديكه راست بگو

سوئظن داشت  نيبه نگ يشمس آفاق بقر.را آشكار سازد و حرف آنها را نقل كوچه و بازار كند  نپس از اطالع از نقشه آنها رازشا

 .ديلرز يشود برخود م زيو پوچ صاحب همه چ چيكرد كه اوچطور با ه يخسابش را م يوقت. ديترس يدر خواب هم از او م يكه حت
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 :گفت ديآفاق چون جالل را منتظر پاسخ خود د شمس

من فقط خواستم به شما . ديبا او بگذار ديدار ياست هر قرار يكاف ديهر چه با محترم صحبت كرده ا گريد يراجع به كارها-

 .مزه نخواهد ماند يب ديكه بكش يهر زحمت ميبگو

 :و گفت ديوسط حرف او دو جالل

 .سنديبنو يزيقرار بود چ گميكه ب نيمثل ا.بود  يگريد زياما مقصود از احضار من چ-

 رونيبه او فهماند كه سكوت كند و جالل را از چادر ب يمحترم خواست دخالت كند كه شمس افاق با اشاره ا يلحظه ا ايبر

 يخواهد جلو ياست كه نم دهيبه ذهنش رس يمتوجه شد شمس آفاق فكر تازه ا يول ديمحترم منظور شمس آفاق را نفهم.ببرد

 :به جالل كفت نيهم يجالل مطرح كند برا

اطراف  نياز ا.كنم  يباز خبرت م.يچادر باش رونيب يبهتر است كم.تواند با تو صحبت كند يهم خورد و فعال نمبه  گميباز حال ب-

 .نديتو را نب يكه كس يبرو يكه بود يگمانم بهتر باشد به همان گودال.دور نشود

 :پس از رفتن جالل رو به شمس آفاق كرد و گفت محترم

 .ميكن دايپ ميتوان يتر نمآدم به نيما از ا ؟يكرد يطور نيچرا ا-

هم مأمور او  نيآورد؟ از كجا معلوم كه ا يدختره بال به سرمان م نيمگر بار اول است كه ا.دميمرد ترس نيا افهيمحترم من از ق-

 آورد؟ يسرمان م ييچه بال فتديب نياگر اسرارمان به ست نگ يدان يم. نباشد

كنم بتواند  ينم الياست و خ يپول را دوست دارد و ار آن گذشته فرار زياز هر چ شيجالل ب يشرط اول است ول اطيالبته احت-

 .به ما بزند يصدمه ا

مردك حقه باز دوسره بار نكند هم از ما  نيپول ندارد كه به او بدهد ؟ تازه از كجا معلوم كه ا نيمگر نگ. يزن يم يعجب خرف-

  ستميل من كه حاضر ندر هر حا.و هم دستمان را در حنا بگذارد رديپول بگ

همه  رديگ يكه پول م يكس. و به دست او بدهم سميبنو يزيكه با خط خودم چ نيبه ا ديبا او وارد معامله شوم چه رس مايمستق

 .خودش بكند ديكارها را با

 :آن گاه به سراغ جالل رفت و خود را به گودال رساند و گفت. ديد يشمس آفاق را منطق يفكر كرد و حرفها محترم



 

 

كتابخانه نودهشتيا  دبيرمنشمنوچهر–حرمسراسوگلي                             

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٩٨

 .بكن نكاريا يبرا يگريفكر د.سديبنو يخواهيآنچه را كه تو م توانديشمس آفاق نم-

 .كه به او متوسل شوم شناسمينم نجايرا ا يمنكه كس-

 .يبه منظور خود برس ياشرف با پرداخت چند يتوانيو تو م شوديم داينفر با سواد پ كيآدم  نهمهيا نيباالخره ب-

 .همان شخص اسباب زحمت ما بشود و نقشه مان را فاش كند ترسميم-

 .ياش را هم فراهم كن لهيوس ديبا يخواهياگر پول م.ستين يدر هر حال چاره ا-

 .ديبده يشتريپول ب ديرا هم خودم انجام خواهم داد اما با نكاريا.خوب قبول دارم اريبس:فكر كرد و گفت يكم جالل

 داد؟ شتريب ديمثال چقدر با.دارد يعجب طمع-

 .است انيجان من در م يبعالوه پا..ستين يآسان نكاريكه ا ديدانيم.خواهميم يمن پانزده هزار اشرف-

 .همه كارها را خودش انجام دهد يجالل حاضر شد با گرفتن دوازده هزار اشرف اديپس از چانه زدن ز باالخره

بود براه  يكيكه در آن نزد ياز دهات يكيبه نام مساعده گرفت و بطرف  يغروب بود كه جالل دو هزار اشرف يها يكينزد

و راه  ديگذاشت و چند سنگ دور آن چ يها را در گودال ياشرف.ديتسياز راهزنها م يو از طرف داديپولها او را ازار م ينيسنگ.افتاد

 .گرفت شيخود را در پ

شد و در  داريمرد از خواب ب.داشت رفت و در زد يخود كه كور سواد يميقد انياز اشنا يكيو منزل  ديشب بود كه به ده رس مهين

 .اورد و او را بداخل خانه برد اديتا جالل را ب ديطول كش يمدت يرا باز كرد ول

 رزايم:او حاضر كرده بودند خورد و گفت يبرارا كه  يخاطرات گذشته شام مختصر يادآوريدور و دراز و  يپس از احوالپرس جالل

  يضمنا عرض كوچك.هم از شما بپرسم يگفتم احوال گذشتميطرف م نياز ا

 .ندارد يشما اشكال يداشتم كه انجام آن برا هم

 و چه  ديا يفرتوت چه م رمردياز دست من پ:را به عالمت تعجب از هم دراند و گفت شيچشمها رزايم

 بكنم؟ ديهست زيو صاحب همه چ يكه نوكر حكومت به شما توانميم يخدمت

 ينان خوردن بدم م نطورياصال از روز اول هم از ا.ام دهيكش يكه مدتهاست دست از نوكر يجان خبر ندار رزايم:گفت جالل

خوشا بحال شما كه .خود بخرد يو آخرت را برا ايوبال دن نيريخاطر سا يدارد كه آدم خود را به مردم بفروشد و برا دهيچه فا.آمد
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 .دياعتنا ندار هايو ماف ايو به دن ديسازيكوچك و محقر م يزندگ نيبا ا

خود  شيشده بود و پشت سر هم دست به ر يحالت او دچار شگفت رييو از تغ گذرانديگذشته جالل را از خاطر م يكارها رزايم

 حاال بگو از .است طورنيانشاهللا كه ا:آخر سر گفت.كرديلب استغفار م ريو ز برديم

 .ديا يبر م تيبرا يمن چه كار دست

 ينامه ا تيو وص ديقبول زحمت كن خواستميم.گذشته يعمر گرياز منهم د.خود خبر ندارد ياز فردا چوقتيپدر جان انسان ه-

 .ديسيمن بنو يبرا

 شدينم دايپ يمحل خودتان كس يمگر تو يهر پند مرگ حق است ول ستيو وقت مردنت ن ينامه؟پدر جان تو هنوز جوان تيوص-

 سد؟يبنو تيرا برا نيا

اسرارش را به همه كس  توانديانسان كه نم.يشناسيم يگريشما افتادم كه مرا بهتر از هر كس د اديو ب گذشتميم نجايمن عبورا از ا-

 بدهم؟ يگريحق الزحمه را چرا به كس د يتازه فكر كردم چند اشرف.ديبگو

اب دهانش راه  ديها را در دست جالل د يرنگ زرد و قشنگ اشرف يا از هم باز كرد و بخصوص وقتر رزايم يچشمها ياشرف اسم

كه  يهم دار يكس و كار نميحاال بگو بب.بر تو نيآفر.به فكر عاقبت كار باشد شهيهم ديآدم با.راست است پسرجان:افتاد و گفت

 باشد؟ تييوارث دارا

 ستيكه به هزار خون جگر فراهم كرده ام معلوم ن يا يصنار سه شاه نياست كه ا نيرا ندارم و غصه ام هم چكسيمتاسفانه ه-

 مسافرت  نكهياز همه مهمتر ا.نخواند ميبخورد و فاتحه هم برا يبعد از مرگم چه كس

ا اگر برگشتم كه امانتم ر.شما امانت بگذارم شيپ خواهميبا خودم ببرم و م ترسميپول كه م يدارم و مبلغ شيهم در پ يدور

 .ستياز شما مستحق تر ن چكسيو اگر برنگشتم ه رميگيم

كه به درگاه خدا كرمد  يالتماس نهمهيا:گفتيخود م شيو پ شناختيرا ذوق زده كرده بود كه سر از پا نم رزايم يحرفها بقدر نيا

 مردك آمده كه ثروت خود را بدست من  نيا بينماند و از خزانه غ جهينت يباالخره ب

 .بسپارد

 .ميرا انجام ده نكاريو فردا صبح ا ميفعال بهتر است بخواب:كند گفت اديآن كه طمع مرد را ز يبرا جالل
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بهتر  ميهر چه زودتر اقدام كن يكار نيچن يبرا.ستياستخاره ن چيحاجت ه ريدر كار خ:كه طاقتش طاق شده بود گفت رزايم

 .كار كرد شوديحاال كه همه بچه ها خواب هستند بهتر م.است

حق به  يليكه خ مياز رفقا يكي يهم برا ينامه ا ديبا.ستينامه كه ن تيآخر فقط وص:گفت ديرا حاضر و آماده د فيكه حر جالل

 اديزحمت شما ز نيهم يبرا.كنم اريو موقع رفتن او را هوش سميو حقه باز افتاده بنو اديعده ش كيدر دام  چارهيگردن من دارد و ب

 .صبح يو بهتر است بماند برا شوديم

 .صفحه چه ده صفحه كيچه  سميبنو ديحاال كه با:جواب داد يصبر يب يبا كم رزايم

 .سميبگو تا بنو يخواهيپسرجان هر چه م:فورا قلمدان و كاغذ را آورد و گفت و

 گريو سال د گذارميشما امانت م شيدارم كه پ يهزار اشرف ايمن از مال دن.ديسيبنو خواهديرا هر جور دلتان م تنامهيوص:گفت جالل

 د؟يرا بردار يو باق ديبخر مينماز و روزه برا يچند سال.مال شما امدمياگر هم ن.ميا يم

 ؟يندار يگريمطلب د-

 .است كه گفتم نيهم ريخ-

احمق به  نينگاه كرد و با خود گفت ا رزايم يگونه ها يجالل به سرخ.شدينم دهيشدن قلم بر كاغذ شن دهيجز كش ييصدا گريد

 .هر چه را كه من بخواهم خواهد نوشت يعشق گرفتن هزار اشرف

 بخوانم؟ تيبرا يخواهيسم؟ميكه بنو يخواستيرا م نيهم:جالل دراز كرد و گفت يكاغذ را جلو رزايبعد م قهيدق چند

 .ديستين يشما كه آدم نامطمئن ستين ياجياحت ريخ-

 .را مهر كنم تنامهيپس مهرت را بده تا وص-

 نوشته را مهر كرد و كاغذ را  ريز رزايم.داد رزايدر آورد و به م بيرا از ج يكوچك يمهر برنج جالل

 

 .نام تو جالل است كهيمهر بنام اسد است در حال نيا.ستيمهر تو ن نكهيا:زد اديفر ارياخت ينور شمع گرفت و ب يجلو

 بودم بچه ها مرا جالل  طانياز بس ش يدر بچگ يمن اسد است منته ياسم اصل:گفت يبا خونسرد جالل

 .زدنديم صدا
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 ؟يبه اسم جالل ندار يمهر.شناسنديهمه تو را به اسم جالل م شودينم ريخ-

 .ريخ-

 .نامه را انگشت بزن نييو پا ايپس ب-

 .خواهميمنكه از شما قبض و سند نم.ستيكارها الزم ن نيا.جان رزايم:كار را كرد و گفت نيهم جالل

 .مطابق اصولش انجام داد ديرا با يهر كار.يدانينه پسرجان تو نم-

 .سيمن بنو يمثل حرفها نايع ميگويرا كه م ييزهايخوب حاال چ اريبس-

و با خواهرزاده ات ارتباط نامشروع  كنديم انتيتو به تو خ يزن سوگل ديسيبنو:جالل گفت.قلم را بدست گرفت و آماده شد رزايم

را كه نوشته است ،  يبه او بگو اقرارنامه ا ،يباخبر شو قياز حقا يدار لياگر  م.ستيتو نآورده اوالد  تيرا هم كه برا يفرزند.دارد

 راتيتقص شتريكه ب ميرا هم بگو نيبفرستم ، اما ا تياقرارنامه را برا نيبا هم قبول نكرد، من حاضرم ع اگر. به دستت افتاده است

 .متوجه خواهرزاده خودت است

 :ديپرس رزايم. كت شدحرفها سا نيپس از گفتن ا جالل

 خواهد؟ يمهر و امضا نم -

 .كه من نوشته ام ديخواهد فهم قمينه ، رف -

 :گذاشت و گفت نيقلم را زم رزايم

 .عاقبتش چه شود ستياست كه معلوم ن يطانيش يكار نيا -

 .شود يم بيشخص نج كياست كه به  يبرعكس ، خدمت -

 .در هرحال گناهش به گردن خودت -

. انداخته بودند ، بخوابد شيكه برا يگذاشت و از جا بلند شد تا برود در رختخواب بيگرفت و تا كرد و در ج رزايكاغذ را از م جالل

 :ديپرس رزايم

 پس پولها كو؟ -

 بار  كيطرف و آن طرف ببرم؟ حاال  نيرا با خودم ا يوقت شب هزار اشرف نيا. يهست يچه آدم ساده ا -
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 .يچه نوشته ا نميان ببرا بخو تنامهيوص گريد

 :را به طرف او انداخت و گفت تنامهيشده بود، وص يكه عصبان رزايم

گذاشت و  رزايكنار دست م يفردا صبح زود جالل از جا بلند شد ، پنج اشرف. ديو خواب ديو لحافش را سرش كش...خودت بخوان -

 دلش با  ي، ول دياز جالل ند ياز جا بلند شد، اثر يوقت رزايم. زد رونياز خانه ب

 .هم خوش بود يچند اشرف همان

 :آمد به طرف اردوگاه به راه افتاد و خود را به محترم رساند و گفت رونيب رزايكه از خانه م نيبمحض ا جالل

 .دينامه را به شاهزاده برسان نيا -

 :خود گذاشت و گفت بيكاغذ را گرفت و تا كرد و در ج محترم

 شود؟ يم كسرهينامه  نيكار دخترك با ا يمطمئن -

 .كنم ياگر هم نشد آن قدر مدرك دارم كه مقصود شما را عمل. مثل روز روشن است ميبرا -

 رينبود و محترم بسرعت كاغذ را ز يدر چادر كس. معطل نشد و با عجله به طرف چادر مخصوص شاهزاده رفت  گهيد محترم

 :ند و گفتگذاشت و با عجله خود را به جالل رسا رزايفرخ م يمتكّا

 .كار معلوم شود جهياطراف باش تا نت نيدر هم ييجا كيامشب را  -

 .كار بزرگ را به او داد نينزد شمس آفاق رفت و مژده انجام ا سپس

 :آفاق گفت شمس

 .مردك حقه باز چه نوشته نيا ميمن بخوتمم تا بفهم يداد يكاش اول نامه را م -

 .كند ينوشته كه شاهزاده حرفش را باور م يگفت طور يم -

 ؟يكاغذ را كجا گذاشته ا. يباز هم ساده ا يهمه عمر از خدا گرفته ا نيا -

 .بالش شاهزاده ريز -

 .نميتا بب اوريزور برود آن را ب -

را  رزاياسب فرخ م يپا يهنوز وارد چادر نشده بود كه صدا يغرغركنان به راه افتاد و خود را به چادر شاهزاده رساند، ول محترم
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 .و شتابان از آنجا دور شد ديشن

 

 13 فصل

 

فراش ها و عمله و . نبود ييدر دارالحكومه و اطرافش سر و صدا گريكه شاهزاده و همراهانش به شكار رفته بودند، د يروز از

 يها يكردند و درباره قهرمان يدود مسه سه در آفتاب نشسته بودند و چپق  ايدو دو و  يكارياز زور ب يعمال حكومت ريخلوت و سا

چون شاهزاده به مسافرت . بافتند يدادند، دروغ به هم م يبودند و حاال به خود نسبت م دهيندكه در خواب هم  يبيو غر بيعج

كردند و تصادفاً  يآمدند و خودشان اختالفاتشان را حل م يمردم به آنجا نم گريدر شهر نبود، د يدگيرس يبرا يرفته بود و كس

به جان آمده بودند، در صدد به دام  يدخل يو ب يكاريفراش ها كه از ب. آمد يبهتر و كم خرج تر از كار در م يليخ شانيكارها

آوردند و پس از آن  يم يانداختند و به حكومت يرا به دام م ياطالع يتجربه و ب يبا هزار زحمت آدم ب يانداختن شكار بودند و گاه

نكند و به فكر  ياز حكومت و حكومت يادي وتوبه كند  گريكردند تا د يم يراه انيگرفتند، او را ناالن و گر يو ندارش را م كه دار

 يرا به بهانه ها يبدبخت ةگشتند و مادر مرد يشد، داخل شهر م ينم سريكار هم م نيكه ا ييروزها. فتدين تيو شكا يدادخواه

 . انداختند يمراه  ياو، سور و سات يبا فروختن لباسها يبود، حت يآوردند و به هر نحو ميكردند و به فراشخانه  يم ريمختلف دستگ

و جار و جنجال  يرعاديغ يروزها فراش ها در طاق نماها مقابل آفتاب نشسته و مشغول صحبت بودند كه صداها نياز ا يكي

بالفاصله متوجه اشتباه  يكردند شاهزاده مراجعت كرده ، ول اليابتدا خ. ردجلب ك يتوجهشان را به ورود شخص تازه وارد تيجمع

 رازيمحرمانه به ش يامهايرساندن پ ياز شاهزادگان جوان بود كه برا يكي رزايبود، ناصر م دهيكه تازه از راه رس يكس. خود شودند

 .بفرستند جانيله با روس ها به آذربامقاب يسرباز جمع كند و برا يعده ا رزايخواست به كمك فرخ م يآمده بود و م

را  ييشاه هم حضور داشت كه خلعت گرانبها يخود، جبه دار باش يرو فراش باش شكايعالوه بر پ رزايهمراهان ناصر م انيم در

. ، حامل تمثال شاه هم بود ياو عالوه بر جبه دار. ستوده بود رازيفرستاده و خدمات او را در مدت حكومت ش رزايفرخ م يبرا

 يرا به استقبال م يحاكم عده ا. آمد يخلعت به عمل م رندهياز طرف حاكم گ ديكه با داشت يفاتيتشر يونيمعموالً خلعت هما

بار چون شاهزاده  نيا يشد، ول يخلعت به حامل تمثال پرداخت م ياديرفت و مبالغ ز يم شوازياوقات ، خودش پ يفرستاد و بعض

 در شهر 
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در  گرياو چون مطمئن شد كه شاهزاده به شكار رفته است، د. از استقبال نشد يخبر د،يانتظار كش رزايم نيهر قدر ناصرالد نبود،

 .به اردوگاه رفت كسرهيشهر معطل نشد و 

 يدلش م يليخشناخت و  يرا خوب م رزاياو منوچهر م. بود و با او بزرگ شده بود يهمباز رزايبا منوچهر م ياز بچگ رزايم ناصر

او هم با شاهزاده همراه  ديفهم يكجاست و وقت رزايكه منوچهر م ديفراشخانه پرس بيجهت از نا نيبه هم ند،يخواست او را بب

 .رفتن به اردوگاه جزم شد ياست، عزمش برا

 ندهيو خبر ورود نما دياز شكار برگشته بود، خدمت او رس رزايبه اردو رفته و درست در همان شب كه فرخ م رزايدوم ناصر م قاصد

 .مخصوص شاه را به اردو داد

 فاتيبود تشر ستهيكه كردند آن طور كه شا يتيبا همه فعال ياستقبال را صادر كرد، ول ليوسا هيدستور ته اديبا عجله ز رزايم فرخ

را  رزايبرود، اما هرچه گشتند منوچهر م رزايبه استقبال ناصر م يتا چند فرسخ رزايشاهزاده دستور داد منوچهر م. الزمه آماده نشد

. رفت ياو م شوازيشخصاً به پ ديپسر شاه بود و نبا گريد يبزرگتر بود و از سو رزاياز ناصر م ياز طرف اهزادهخود ش. نكردند دايپ

 .ل حركت كردنداستقبا يو محارم برا نيدو تن از شاهزادگان همراه به چند تن از خوان يكيباالخره 

شاهزاده خطابه  ندگانياز طرف نما. شدند ادهياز اسبها پ نيطرف. ديرس رزايبه موكب ناصر م يفرسخ كيدر  نيمستقبل اتيه

حركت  رزايشدند وب طرف مقر فرخ م يكيآن وقت هر دو قافله . پول طال نثار خلعت و تمثال شاه شد يخوانده و مبلغ يمفصل

 .كردند

سر  رزايمنوچهر م دياما هنوز وارد چادر شاهزاده نشده بود كه د د،يرا ند شيكودك يهر چه به اطراف نگاه كرد همباز رزايم ناصر

 رزايناصر م اديرا از  يتعارف و احوالپرس ريسر ش دنيد. ديا يرا به دست گرفته است و با تكبر هرچه تمامتر جلو م يبزرگ ريش

 :ديبرد و با تعجب پرس

 ست؟يچ نيا -

 :با تكبر گفت رزايم منوچهر

 يهم تباه م گريو اگر من نبودم جان چند نفر د ديامروز دو سه نفر را از هم در ريش نيا. است ريسر ش ينيب يهمان طور كه م -

 . شد
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 :خنده و گفت ريزد ز رزايم ناصر

 .ريچه رسد به ش يرا هم شكار كن يروباه يكردم تو بتوان يباور نم. دهد يهم م زهيغر رييفارس تغ يشود آب و هوا يمعلوم م -

 ديكش يرا م رزايبود انتظار ناصرم يدو ساعت يكيشاهزاده كه . شد رزايانداخت و وارد چادر فرّخ م رزايمنوچهرم يدست در بازو و

 رزايفرّخ م. آوردند بالفاصله تمثال و خلعت شاه را. ديشاهزادگان پرس كيكايو از احوال قبله عالم و  رفتياو را پذ ياديبا محبت ز

 .گرفت و بر سر گذاشت يچادر آمد و در تمثال را از دست جبه دارباش يشد و جلو دبه احترام آنها بلن

و از خاطرات گذشته  ننديرفتند تا بنش رزايبا شاهزاده شام خوردند و سپس به چادر منوچهرم رزايو منوچهرم رزايشب ناصرم آن

وجود ندارد و كسالت دارد دمار از روزگار او  يحيتفر رازيكرد كه در ش يو ناله م ديكش يمدام آه م رزايمنوچهرم. نديبگو يسخن

 : گفت رزايناصرم. آورد يبرم

 

. شود ينم دايدر تهران هم پ يهست حت رازيكه در ش يحيتفر لياز همه شهر ها باصفاتر است و وسا رازيام كه ش دهيمن شن -

 ؟يچطور است كه تو كسل شده ا

 .شود ياوقات م يبعض -

 يكه دست و دلت به كار نم ينهاده ا يينكند دل در گرو ماهرو. شناسم يمن تو را م. يو طاهر بيجان، به من نگو ط قيرف نيبب -

 رود؟

كنم  ياوقات فكر م يگاه. از من ربوده و مرا دچار غم و اندوه كرده است نياست كه ماههاست دل و د ييماهرو. درست است -

 .دارم يچه حال و روز ياگر بدان. شدم ينم بتيمص نيآمدم و دچار ا ينم رازيكاش به ش

حرفها كدام است؟ مگر آدم عاقل  نيچه؟ ا يعنيشود؟ عشق  يعاشق م يكدام آدم باشعور! مرد عاقل. اشتباه نكردم يديد -

 يدخترها نياز هم يكيالبد او  ؟يدختر بشو كي فيحر يو مهارت نتوانست يهمه زرنگ نيكند؟ تو با ا يزن م بنديخودش را پا

 ؟يا دهيچطور تا به حال به مقصود نرس ،ينداشت بيرق رازيتو كه در ش. است يرازيش

جاست كه او  نيمن هم يبدبخت. دميرس يبه مقصود م ييگو ينداشتم و همان طور كه م يبود كه غم يو معمول ياگر دختر عاد -

 .خداوند از من بدبخت تر خلق نكرده. ام چارهيبدبخت و ب يليمن خ! برادر. دور از دسترس من است
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شاهزاده شده است و به خود  يسوگل ن،يمتوجه شد كه او عاشق نگ رزايباالخره ناصرم رزا،يمنوچهرم ياشك و آه و ناله ها انيم در

 : گفت

 

 » .ربوده رزاياز منوچهرم نيطور دل و د نياست كه او دلرب بايز يليدختر خ نيحتماً ا «

 : گفت رزايدر خود احساس كرد و به منوچهرم نينگ دنيبه د يديشد ليكم م كم

 ميفردا مفصالً صحبت خواه. ميتا بخواب زيفعالً برخ. شد يكند، موفق خواه ياريهستم، اگر اقبالت  رازيماه در ش كيمن اقالً تا  -

 .كرد

* * * 

رفته باشد،  نياز ب ريش يپنجه ها ريز نيكه نگ نيفارغ شد، از تصور ا رزايناصرم ييپس از آن كه از خوش آمدگو شاهزاده

 يبه خاك و خون بكشد، ول ديآ يخواست هر چه خدمه دم دستش م يدلش م. را در خود احساس كرد يديو اضطراب شد يناراحت

دانستند و در  ياطراف نبود و آنها هم خوب اخالق شاهزاده را م در آن يكس يخوشبختانه جز خدمتكار مخصوص و آبدارباش

 .دنديچرخ ياطراف او نم

 يكرد، زشت يفكر م شتريهر قدر ب. به چادر برگشته بود رضاخانيبود و نه عل نياز نگ ينه خبر. به غروب نمانده بود يزيچ گريد

را كه تازه جان او را نجات هم داده  يا چارهيو ب في، زن ضعشاهزاده مقتدر و حاكم بزرگ يعنياو، . ديفهم يم شتريرفتارش را ب

آتش به  نينگ يبايچهره ز اديگفتند؟  يبه او چه م دنديفهم ياگر مردم م. بود ختهيكرده و گر هار يخونخوار ريبود به چنگ ش

كرده بود  نيرا به او تلق ريمسافرت شده و فكر شكار ش نيكه مسبب ا يفشرد، آن وقت به هر كس يزد و قلبش را م يدل او م

آن قدر . شدن هوس او شدند سخت مجازات كند يعمل وجبرا كه در آن روز م يگرفت همه اشخاص ميتصم يحتّ. گفت يناسزا م

آماده كرده بودند انداخت و سرش  شيكه برا يتخت ياجباراً خود را رو ستد،ينتوانست سر پا با گريفكر كرد و حرص خورد كه د

 .ت گرفت و به فكر فرو رفتدو دس انيرا م

 : ماند، به خود گفت يحال باق نيكه به ا ياز مدت پس

. بفرستم نيكنم و چند نفر را دنبال نگ يو نگران يخوب است تظاهر به دلواپس. نميطور ساكن بنش نيبد است كه من هم يليخ نيا«
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 ».گذاشته و فرار كرده ام ريچنگال ش ريام را ز چارهيشود همه بفهمند كه زن ب يسكوت من باعث م

 :زد اديمخصوص را احضار كرد و فر شخدمتيو پ يآبدارباش بالفاصله

 شد؟ يو سوارها خبر گمياز ب -

 .قربان ريخ -

 و حركت  دياگر سوار كم است خودتان سوار شو. چطور شده ننديبب ديالساعه چند نفر را بفرست ديزود باش -

 

 .ديكن

. بردند يحساب نم رضاخانيجز عل يدر اطراف نبود كه آنها هم از كس يريجز چند عشا يد، اما كسآمدن رونيكنان ب ميدو تعظ هر

. خود مشغول شدند يرا باال انداختند و به پاك كردن تفنگها شانيآنها شانه ها يدستور شاهزاده را به آنها گفت، ول يآبدارباش

را شناخت، از  رضاخانيشدند و چون عل يم كيافتاد كه نزد ياهيكه ناگهان چشمش به چند س ردم يداشت از ترس م يآبدارباش

 : انداخت و گفت رزايو خود را به طرف چادر فرّخ م ديكش اديفر يشاد

 .آمدند گميب! مژده! قربان، مژده -

 خود خشك شد و از  يبرود كه ناگهان بر جا رونيخواست از چادر ب يو م دياز جا پر ارياخت يب شاهزاده

 يكه تبسم يدر حال ،ياتيليبا لباس ا نيلحظه بعد نگ كي. خود برگشت يانداخت و دو مرتبه به جا ريسرش را به ز. باز ماند رفتن

 .و پرمعنا بر لب داشت، وارد چادر شد بيعج

كه از رفته ها  ددنيكه هر دو مصلحت را در آن د نيمثل ا. اوردنديكلمه هم از آنچه اتفاق افتاده بود بر زبان ن كي يكدام حت چيه

 يبا خود م نينگ. نداشت يابهت نينبود و كمتر شيآدم چند روز پ ن،يدر چشم نگ گرياما شاهزاده د ند،يننما يادينكنند و  يتيحكا

 : گفت

 ».لرزند يترسند و بر خود م يم يآدم نيكه از چن ييدارد؟ چه احمقند آنها يآدم ترسو و زبون چه احترام نيا«

طور  نيا. اجازه گرفت كه به چادر خود برود يكند، عزم رفتن كرد و به بهانه كسالت و خستگ يو صحبت نديكه بنش نيبدون ا نينگ

و از  ديكش ياز كار خود خجالت م ديشا. دوست دارد شتريرا ب ييو تنها ستين يهم از رفتن او ناراض رزايكه فرّخ م ديرس يبه نظر م
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 .و قبول فرود آورد تيبه عالمت رضا يجهت سر نيرد، به اك يم يدر خود احساس ناراحت نيحضور نگ

موقع  نيدر ا. بزند تا بخوابد ييمنتظر شام هم نشود و لحاف را به سو يآن روز و درد پا باعث شد كه شاهزاده حت يطوالن اضطراب

 .آورد و آرام خواند رونيب اطيكاغذ را با احت. بود رونيبالش ب ريافتاد كه از ز يچشمش به كاغذ

صاحب آن چشمها قلبش . او بود افهيق راتييو مواظب همه حركات و تغ ستينگر يجفت چشم كنجكاو از پشت چادر او را م كي

 شاهزاده كاغذ را باز كرد و مقابل  يو وقت ديلرز يم شيو زانوها ديتپ يبشدت م

 

 : لب گفت رياز شمعدانها گرفت و ز يكي نور

مرد سبكسر صبر نخواهد كرد و هم  نيحتماً ا. شود يدر اردو برپا م ييچه غوغا گريساعت د كيداند  يخدا م. شدكار تمام  گريد

ام و مطمئنم كه حساب دخترك متكبر و تازه به  دهيشخص د نيا عياز فجا ياديمن خودم مناظر ز. دهد يامشب كار را خاتمه م

 . خواهد كرد يمن از فردا شب خواب راحت چارهيشود و خانم ب يم هيهم امشب تصف دهيدوران رس

. ديو خواب ديسرش كش يكاغذ را دو سه بار خواند، سپس مچاله كرد و دور انداخت و لحاف را رو رزايفرّخ م. فتادين ياتفاق چيه اما

 شيآفاق را در پ راه چادر شمس يكيچادر دراز شد و كاغذ گلوله شده را برداشت و بسرعت در تار ياز ال يبعد دست هيدو سه ثان

 .گرفت

 : بود تا چشمش به محترم افتاد گفت دهيآفاق كه از انتظار جانش به لب رس شمس

 كار تمام شد؟ شاهزاده كاغذ را خواند؟ ايآ ؟يچه كرد -

 : گفت يطوالن يكه بق كرده بود، پس از سكوت محترم

 .چه نوشته است نيبب ريبگ. هم كاغذش نيا. نكرد يكاغذ را خواند، اما كار رزايبله فرّخ م -

كه به نان حمله ور شود، كاغذ را از دست  يزده ا يشمس آفاق مثل گرسنه قحط. كاغذ مچاله شده را به دست شمس آفاق داد و

 :زد اديدو سه بار كه كاغذ را خواند، فر. و شتابان شروع به خواندن كرد ديمحترم قاپ

 من  ؟يپول داد يكاغذ هزار اشرف نيا يبرا ؟يل بودآق و داغ قائ شيقدر برا نيكه ا يبود كاغذ نيا -

 .سپارم  يمن از تو احمق ترم كه عقلم را به تو م يدانستم، ول يتو را م حماقت
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 :برافروخته بود گفت  شيشمس آفاق رنگ و رو يكه از فحش ها محترم

 چه نوشته است ؟ نميبب بگو

 نينگ انتيپس ، از خ.مشت چرند و حرف مفت  كي؟  سدينو يكند چه م يم دايدو نفر آدم احمق مثل من و تو پ يكس ي، وقت چيه

 .نبرده است  ياسم

جهت هم به تو  نيبه هم. دهد  يم بيدانستم ما را فر يشناختم و م يمرد حقه باز و متقلب را م نيمن ا. عقلت را عوض كن  برو

 . نميمن بب اوريگفتم اول كاغذ را ب

 

 :ده بود ، گفت گردنش باال آم يكه رگ ها محترم

 .حساب او را برسم كه تا عمر دارد فراموش نكند  يدو روزه طور نيهم. دانم با او چه كار كنم  يم

*** 

دور و دراز خود را در  يو هوس ها االتيخ. را بزند  شيحرف ها يدانست با چه زبان يعشرت نشسته بود و نم يدو زانو جلو جالل

بود ، اول كه  نيعشرت كه نگران نگ. گشت كه مقصود خود را ادا كند  يم يكرد و عقب عبارت و جمله مناسب يمغز مجسم م

 : زد اديفر ارياخت يچشمش به او افتاد ، ب

 ؟ يكن يچه م نجايا تو

 . نميرا بب گميب دياالن با ديمن با.  ستيحرف ها ن نيا وقت

 .به من بگو ، من خواهم گفت  يدار ي؟ هر كار يبگو چه كار دار. است  دهيو خواب دهيخسته و كوفته االن از راه رس نينگ

 .رود  يفرصت از دست م. كن  دارشيب دهيبلند شو اگر هم خواب. است  نيموضوع جان همه ماها در ب. را تلف نكن  وقت

. رفت  نيمضطرب است ، از جا برخاست و به طرف خوابگاه نگ "كه واقعا ديجالل خواند و د افهيرا در ق ييكه آثار راستگو عشرت

با دل خود گفتگوها داشت و حوادث گوناگون و ترسناك آن روز ، او را به خود مشغول  الياو در عالم خ. بود  دهيهنوز نخواب نينگ

زد ، اما چقدر تعجب  يقلب او را آتش م يانعشق مثل اخگر سوز نيا. بود  االتشيخان مافوق همه خ رضايساخته بود ، اما فكر عل

 .بسوزد  ادتريز جهيو در نت شدينديبه او ب شتريداشت ب ليبرد و م يسوختن لذت م نيكرد كه از ا يم
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آن قدر به خود مشغول بود كه متوجه ورود عشرت هم نشد و عشرت ناچار شد جلو برود و او را صدا بزند و آمدن جالل را  او

 :گرداند و گفت  گريد يخود را به سو يرو يحوصلگ ياز ب يناش يبا حركت نينگ. اطالع دهد 

هم دست از سر من  نجايمرد ا نيا. حاال چه موقع مالقات با جالل حقه باز است . كه حال ندارم و خسته هستم  ينيب يم! جان  خاله

 خواهد به او بده و روانه  يبرو هر چه م. خواهد  يپول م "دارد ؟ حتما يبر نم

 .و مهمالتش را بشنوم  نميحوصله ندارم او را بب چيه. كن  اش

دارد كه جان همه ما بسته به  يكار الزم ديگو ياو م. است  يگريد زيبه او هم گفتم ، اما موضوع چ.  يدانستم حال ندار يهم م من

داشته باشد و فرصت از دست  يكار الزم ديگو يهمان طور كه م دي؟ شا يرياو را بپذ قهيحاال چه اشكال دارد چند دق. آن است 

 .برود 

 .دانم  يشناسم و مقصود او را م يمرد را م نيمن ا.  يكن يم تيچقدر اذ ماشاءاهللا

 :ادامه داد  يليم يكمال ب ي، از رو ديد ستادهيچون باز عشرت را به حال تعجب و انتظار ا و

 . نديدر اطراف مراقب ما نباشد و او را نب يقت كن كه كس، اما د ديايكار كنم ؟ بگو ب چه

 . ستيكس متوجه ما ن چيباش ه مطمئن

 :گفت  نينگ. نشست  يجالل وارد شد و گوشه ا بيترت نيا به

 ؟ يآمد نجايو ا يچطور شد كه باز راه افتاد.  يقرار نبود تو تا مراجعت من در شهر بمان مگر

 .شدم  يكردم و از شهر خارج نم يوقت برخالف دستور شما رفتار نم چيبود ، ه امدهين شيپ ميگو يكه م يموضوع نيا اگر

 .كه خسته هستم و حال ندارم  ينيب يم. افتاده ؟ زود بگو  ياتفاق چه

بداند در  يافشا شود و كس ديرا كه نبا يبرده و مطالب يبه راز ما پ يكه شخص دميمن برحسب تصادف فهم.  ديگوش كن درست

 .خواهد به حضرت واال برساند  ينوشته است و م يكاغذ

 :گفت  يبه اكراه ختهيبا تعجب آم نينگ

 ما ؟ كدام راز ؟ راز

 :خورد ، گفت  ياش نم افهيو ق كليبه ه "كه ابدا يبا غرور جالل
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 .كرده ام  كيشما كه من هم خودم را در آنها شر يرازها بله

 :برخود مسلط شد و گفت  يخواند ، كم ي، افكارش را م فيحر افهيكه از ق نينگ

 خود را به گوش شاهزاده برساند ؟ يخواهد راست و دروغ ها يكه م ستيشخص ك نيا. خوب حرفت را بزن  يليخ

 .شمس آفاق  ديفرض كن.  ديشناس يدوست و دشمن خود را بهتر م شما

 چه نوشته است ؟ خوب

بالش شاهزاده گذاشته است و  رينوشته و ز يو در كاغذ دهياسرار را فهماز مطالب و  يليمطمئنم كه خ يخبر ندارم ، ول درست

 .دانم چه خواهد شد  يخواند و آن وقت نم يامشب شاهزاده كاغذ را م "حتما

از اضطراب  يموج بزرگ. در عضالت صورتش آشكار بود  يزد ، زبانش به لكنت افتاده و لرزه محسوس يحرفها را م نيا يوقت جالل

كارش تمام است و به  گريرا فرا گرفت و به خاطر آورد كه اگر شاهزاده به اسرار او واقف شود ، د نيسراسر وجود نگ يو نگران

 يبردن او كاف نياز ب يبرا يهم كه شده است ، او را نابود خواهد ساخت و بهانه كوچك يمروزبردن شاهد منظره ا نيخاطر از ب

 :گرمتر گفت  ينگو آه متريمال يبود كه با لحن نياست ، ا

 كاغذ به شاهزاده نوشته شده است ؟ نيكه ا يدار نانيتو اطم حاال

 .ام  دهيام و از زبان او شن دهيكاغذ را هم د سندهينو يمطمئنم و حت "كامال

 :را كه از دل بر آورده بود ، در گلو خفه كرد و با خود گفت  يناله ا نينگ

 .خود وداع كنم  نيريش االتيبا همه آرزوها و خ ديكار من تمام است و با گريد افسوس

از  يمشاهده كرد و قطره اشك ميدر چنگال دژخ چارهيپناه و ب يچشمش مجسم شد و خود را ب يجلو ييو رسوا يريدستگ منظره

 رضايعل يكرد وقت يشد ، چه فكر م ادتريز شيخان افتاد و اضطراب و نگران رضايعل ادي.  ديصورتش غلت يگوشه چشمش به رو

هر  يكه دست خود را به سو يقينگرد ؟ مثل غر يبه او م يمشاهده كند ، به چه چشم رااو  يببرد و خفت و خوار يخان به راز او پ

 :ملتمسانه گفت  يكند با آهنگ يدراز م يتخته پاره ا

 نوشته شده است ؟ رزايفرخ م يكاغذ برا نيو ا ييگو ي، تو را خدا راست م جالل

 نياز هم يكيآن كه در  سندهيشاهزاده نوشته شده است ، با عجله نزد نو يبرا يكاغذ نيچن دميشن يوقت. دارم  نانيمقسم اط بخدا
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خود را نزد او بگذارم و  ييدارا يخواهم به كربال بروم و آمده ام هزار اشرف يدادم و گفتم م بياست رفتم و او را فر كيدهات نزد

برگرداندم و سوال كردم كه  ياصل يمن نوشت و من كم كم حرف را به جا ينامه را برا تيافتاد و وص طمعاو همه به . كنم  تيوص

 .نه و او گفت كه نوشته و مطالبش چه بوده است  اينوشته است  يكاغذ يكس يچند روزه برا نيا

 .نوشته اند ، زود بگو  چه

كه حاال  گريد يزهايچ يليو خ ستيواال داده ، متعلق به او ن به حضرت "رايكه خدا اخ يگفت نوشته است بچه ا يطور كه م نيا

 .ترسم فرصت از دست برود  ي، چون م ستيوقت گفتن آنها ن

 كند ؟ ياگر االن شاهزاده كاغذ را خوانده باشد تا فردا صبر م يكن يم اليخ "بگذرد ؟ مثال يچه كار وقت

 .فرار كرد  ديمعطل شد با ديهم نبا قهيدق كي نيهم يكند ، برا ياست كه نم معلوم

 .ندارم  ي؟ من كه جا و مكان دهيو عقل از سرت پر يشده ا وانهيد مگر

 . ميرسان يم يو خود را به نقطه امن ميشو يدور م نشياز دسترس شاهزاده و مامور يدر مدت كوتاه. فرق دارد  يليبا شهر خ نجايا

 چيو به ه ديد يكه مامور نجاتش است ، م يافسانه ا يعنوان پهلوان بود كه جالل را به يدستخوش اضطراب و نگران يطور نينگ

و  دهيترس يحساب نينگ ديد يجالل كه م. خرد  يخود م يرا برا يسخنان او چه عواقب خطرناك تر ديكرد با تائ يوجه فكر نم

 :اوست ، گفت  ميتسل

و و از انجا هم با  ميرو يبه كازرون و بوشهر م راههياسبها از ب نيبا ا.دميچادرها د نيا يكيامدم دو تا اسب را در نزد يم يوقت

 .به ما نرسد يكه دست احد ميرو يم ييبه جا يكشت

داشت خود را به دست او بسپارد و  ميكامال مسحور شده بود و تصم نيداد كه نگ يبزرگ جلوه م نيخطر را در نظر نگ يطور جالل

امرانه و  يزد و با لحن ييبود،پرده را به سو دهيجالل را شن يموقع عشرت كه از اول حرفها نيدر هم رد،امايبگ شيراه فرار را در پ

 :حال مادرانه گفت نيدر ع

پشت پا  زيبه همه چ يخواه يو م يمرد را باور كرده ا نيسر و ته ا يب يكه حرفها ينظرم تو عقلت را از دست داده ا دخترجان،به

 .يبزن

 :رو به جالل كرد و گفت سپس
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شناسم  يفراموش نكن كه من هم تو را خوب م ،اماياز اسرار ما واقف شده ا يدانم به بعض يتو خبر دارم و م يخوب از كارها نم

خود  اريو در اخت يبده بيما را فر يتوان يسراپا دروغ م يحرفها نيبا ا يكن يم اليتو خ.خبر دارم تيهايو از همه حقه باز

 .و حقت را كف دستت بگذارند نديايزنم تا فراش ها ب يم اديشو،واال هم اكنون فر رجخ نجايبلند شو و زود از ا.يريبگ

 يجالل را دروغ م ياست و حرفها دهيداشت كه او خواب نيقيبود و  دهيرا د رزايچادر فرخ م يخاموش شدن چراغها عشرت

 :ادامه داد نيدانست و رو به نگ

از .ندهد يرو ياتفاق سوئ نيكنم كه كوچكتر يمن ضمانت م.خود راه مده به يدغدغه ا نيراحت بخواب و كمتر ريدخترجان،بگ

 كه  يا دهيو از ان مردك شن ييگو يمرد دروغگو سوال كن اگر تو راست م نيا

نامه ات  تينامه ام او را اغفال كردم،وص تيكه من با نوشتن وص ييگو يمشخصات نوشته است و خودت هم م نيبا ا يكاغذ

 .درسا است شينامه اش را نشان داد،همه حرفها تيكو؟اگر وص

 نيآورد و آن را به طرف نگ رونيرا ب ييكرد و كاغذ چهارتا بيجالل از هم باز شد و با عجله دست در ج افهيحرف،ق نيا دنيشن با

 :دراز كرد و گفت

 .دينيبب دييبفرما.است يحرف خوب و حساب نيا

 :ديكاغذ را از جالل گرفت و پرس يليم يكرد،با ب يزش كار نممغ گريدانست و د يخود را نم فيكه تكل نينگ

 خورد؟ ينامه به چه درد من م تيوص

 گفتك جالل

 .نه ايآنچه گفته ام درست است  اينه و ا اياو را اغفال كرده ام  ايآ دينيتا بب ديو بخوان ديريكنم بگ يخواهش م مخصوصا

سرانجام .كرد يتعجب م شتريخواند،ب يم شتريهر چه ب.نور شمع گرفت و شروع به خواندن كرد يكاغذ را باز كرد و جلو نينگ

 دكيپرس ميمال يكه عقل و هوش خود را دوباره به دست اورده بود،با لحن يسرش را بلند كرد و در حال

 نامه توست؟ تيوص نيا

 .را درست كردم تنامهياغفال آن مردك وص يكه برا بله،گفتم

 و او نوشته؟ يرا كه در كاغذ نوشته شده تو گفته ا يينهايا پس
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 .دييفرما ياست كه م نطوريبله،بله،هم

 :خود گذاشت و گفت بيخود را به دست اورده بود،نامه را تا كرد و در ج يخونسرد جيكه به تدر نينگ

سر صبر  ديبا.توانم حركت كنم يگرفت،اما من امشب نم يپاداش خواه ياز انچه كه انتظار دار شيانشاهللا ب.خدمات تو ممنونم از

 ستهيشا چيه ييگو يكه تو م بيترت نيفرار كردن به ا ديگو يهمان طور كه خاله ام م.گرفت يعاقالنه ا ميفكر كرد و تصم

كنند،راهها  رمانيهم كه دستگ يم؟وقتيهمه سوار فرار كن نيا انياز م ميممكن است بتوان رچطو.كنند يم ريقطعا ما را دستگ.ستين

 .شوند ياز هر سو بسته م

 :گفت يتعجب كرده بود با اضطراب محسوس نينگ يناگهان ي دهيعق رييكه از تغ جالل

 .رود يو وقت از دست م نديب يباشد،حتما فردا صبح م دهيو اگر هم ند دهياالن كاغذ را د د؟اويده يجواب شاهزاده را چه م پس

 :كه تعجب جالل را صد چندان كرد گفت ياديبا ارامش ز نينگ

تو هم همانطور كه تا به حال خود را .ستيالزم شود كه بروم،اما حاال وقتش ن يوقت كي ديشا.هر حال ماندن بهتر از رفتن است در

 .كه من خبرت كنم يباز هم بكن تا وقت يكرده ا يمخف

 .ديايب شيپ ينكرده اتفاق بد يترسم كه خدا يمن م گميب اما

 .است نيصالح تو در هم.گوش كن ميگو يتو هم هر چه من م.دانم چه كنم يجمع باش كه من حواسم هست و م ،خاطرنه

جنباندو  يخواهد همراه او فرار كند،سر ينم نيو نگ ستيكارگر ن شيوسوسه ها گريكه د ديفهم نيكه از لحن قاطع نگ جالل

 :آهسته گفت

 .ستيمتوجه من ن يريرند،تقصيپذ ينم گميخدمت خود را كردم،حاال ب من

خود برگشت و  دهيچرا از عق نيافتاد و نگ يدانست چه اتفاق يكه نم يبه راه افتاد،در حال يكياهسته از چادر خارج شد و در تار و

 .حاضر به فرار نشد

 :آمد و گفت كتريمطمئن شد كه جالل رفته است،نزد يوقت عشرت

چادر  يكه چراغها دميقبل با چشم خودم د كساعتيمن .بود دهيكش يچه نقشه ا دانم ينم.است ييمرد حقه باز و دروغگو عجب

 نيا يمن از چشمها يراستش را بخواه.بدهد بيكردم قصد دارد شما را فر نيقي دميجالل را شن يحرفها.شاهزاده خاموش شد



 

 

كتابخانه نودهشتيا  دبيرمنشمنوچهر–حرمسراسوگلي                             

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢١٥

 .ترسم يپسره م

 :زد و گفت يلبخند نينگ

 .داند يچون او تمام اسرار ما را م يمرد بترس نياز ا يحق دار.جان خاله

 :را قطع كرد و گفت نيشد و با عجله صحبت نگ ديحرف رنگ عشرت مثل گچ سف نيا دنيشن از

 از همه اسرار ما مطلع شده؟ ؟اوييگو يرا به خدا راست م تو

 .از من وتو هم بهتر بداند ديشا

 است؟ اگاه شده زياز همه چ رزايداشت و فرخ م قتياو حق يها ديتهد پس

  رزايكند فرخ م يم اليكه جالل خ يداند و كاغذ ينم يزيداشت،اما شاهزاده هنوز چ قتياو حق يها ديتهد

 نيخوب شد ا.ام گذاشته ام متنهين بياست كه به من داده و من ان را در ج يكاغذ نياست،هم دهيرا فهم زيرا خوانده و همه چ ان

 .افتادم يبودم و داشتم راه م دهيترس يكاغذ را به من داد،وگرنه حساب

 :هر چه تمامتر گفت يخبريبا ب عشرت

 كاغذ چه نوشته؟ نيا ست؟دريچ تنامهيوص.تو را بخدا واضحتر صحبت كن.اورم يكه سر در نم من

جالل از همه اسرار ما خبر .زنم چه كرده است يحاال حدس م يدم،وليراستش من خودم هم اولش موضوع را نفهم.كن گوش

 يرا كه م ييزهاياز چ ياو هم كم.اند فتهيكنم دشمنان ما با جالل ارتباط برقرار كرده و اورا فر يم اليخ.دانم چطور ينم دارد،اما

 كاغذ نوشته تا به شاهزاده برساند  يرو يگريدانسته به خط د

فرخ  يرا برا تنامهيوص كنم يگمان م.نامه نوشته سندهيبه قول خودش گول زدن نو ايدادن من  بيفر يهم برا تنامهيوص كي و

 .را به دست من داده است يفرستاده و كاغذ اصل رزايم

 .دور شود يحوال نيكه جالل از ا ميكن يكار ديفعال با.كرد يبود تا به حال صبر نم دهيفهم يزيشاهزاده چ ست؟اگريچ فيتكل حاال

 .است ترياز ما قو ثيحاال از هر ح م؟اوياو را دور كن ميتوان يم چطور

 .دانم تا چه حد موفق خواهم شد ياست،اما نم دهيبه نظرم رس يكار را بكنم؟راه نيشو بخواب،بگذار فكر ا بلند
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*** 

بد گذشته و آن طور  يليكرد تا به حال به شاهزاده خ يخان كه فكر م رضايعل يبرود،ول رازيزود به ش يليداشت خ اليخ رزايم فرخ

ناصر .اختصاص دهند التيا نيگردش در ب يرا برا گرياست،تقاضا كرد كه چند روز د امدهيبه عمل ن ييرايكه دلخواه او بوده،پذ

 و گفتك ديكارخ ودش پسند شرفتيپ ينظر را برا نيقرار گرفته بود،ا ادههم كه طرف مشاوره شاهز رزايم

خود حسن  نيو ا ميكن هيته جانيجنگ آذربا يداوطلب برا ياديتعداد ز ميتوان يم ريو عشا التيا نيچند روز گردش در ب با

 يكار را به دست عمال حكومت نيا ميبخواه د،اگريحضور دار هيموقع كه حضرت واال در ناح نياست كه رخ داده و در ا يتصادف

بازار رشوه گرم شده و آن .كنند يجمع اور يكشد،نخواهند توانست عده قابل توجه يم ولط ياديبر انكه مدت ز م،عالوهيانجام ده

 دست نخواهد آمد سرباز كه به  يزيچ

انجام اوامر شاهانه كمر همت بسته اند فوق العاده  يبفهمند خود حضرت واال برا يكه حضرت خاقان يموقع نيگذشته از ا.است

 .خوشنود خواهند شد

خود  تيبه نسبت جمع كيهر  ريو عشا التيسران ا.منصرف شد رازيداد و از مراجعت به ش رييشاهزاده را تغ ديعقا ليدال نيا

فرستاد تا در  رازيانها،همه را به ش نهيپس از مشاهده و معا رزايآماده كردند و به خدمت فرستادند و ناصر م ادهيسواره و پ يتعداد

 .تهران حركت كنند ياو به سو خودانجا جمع شوند و به اتفاق 

 نيهمه در اطراف نگ شانيشد،صحبت ها يم تنها رزايرفت و هر وقت با ناصر م ينم رونيب نياز فكر نگ يلحظه ا رزايم منوچهر

مشاهده  يرا هنگام سوار نيحال چند بار هم نگ نيدر ع.خبر داشت عيخوب از همه وقا يليخ رزايناصر م گريحاال د.زد يدور م

كم كم به او عالقمندتر شد و  ينبود،ول شيگذرا ب يهوس بايزن ز نيتوجه او به ا لياوا.بود تهگف نياو آفر ييبايكرده و در دل به ز

و از دور هم مراقب رفتار  ديكش يم شيرا پ نيكرد و موضوع نگ يشد،زودتر سر صحبت را باز م يتنها م رزايهر وقت با منوچهر م

 .خان شده بود رضاياو به عل يبود و متوجه نگاهها نينگ

 يخود م ياصل بيرا رق ن،اويبرد و در مقابل نگ يخان حسد م رضاياندام عل ييبايو خوش قامت بود،به ز بايبا ان كه ز رزايم ناصر

  يباز با او برخورد م يگفت و با رو ينم يزيبه ظاهر چ د،امايد

را در دل گرفته بود و  رزايجوان ساده دل هم مهر ناصر م.تواند ده نفر هم جمع كند يدانست كه بدون كمك او نم يم كرد،چون
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كرده بود بفهمد كه  يو سع دهيكش يعاطف يبارها صحبت را به داستانها رزايناصر م.به او خدمت كند شتريكرد هر چه ب يم يسع

 نداشت دهيده است ، اما تالشش فايبه كجا رس نيخان و نگ رضايكار عل

قلبش را به شد ، خاطره روز شكار كه دل او را لرزانده و  يو خاموش م ديدرخش يم نياز نگ يخان تنها خاطره ا رضايذهن عل در

 داد كه  يبه خود اجازه نم يجوانمرد بود كه حت ياو به قدر. تپش در آورده بود

با او بزرگ شده  يافتاد كه از بچگ يخود م يدخترعمو اديشد ، به  يهر وقت صحبت از عشق م يآم روز تأمل كند ول يباره  در

استفاده كند ،  رزاي، فكر كرد همان بهتر كه از منوچهر م دينرس يا جهيخان به نت رضايعل قيسرانجام چون از طر رزايناصرم. بود

 اظهار عالقه و  نينگ بهبار  نيچند رزايمنوچهرم رايز

، به  رديتوانست دنباله كار را بگ ياو م يبود ول دهياز او ند يخوش يواقع مقدمات كار را فراهم كرده بود و هرچند هم رو در

 .صورت دهد يسال هم نتواند كار كيكه بعد از  ستيدست و پا ن يعرضه و ب يب رزايمكرد منوچهر  يكه تصور م نيخصوص ا

شد  شتريب يموقع نانياطم نيا. مطمئن شد كه هنوز اسرار او فاش نشده است  نينشد ، نگ ييسر و صدا رزاياز طرف فرخ م يوقت

 :او داد و گفت كرده بود به  دايرا كه تصادفا كنار چادرشان پ يكه عشرت ماغذ مچاله شده ا

 كاغذ چه نوشته اند نيدر ا نيبب -

 :و گفت  ديكش يبلند اديفر يكاغذ را خواند از خوشحال يوقت نينگ

 يتوان يحاال هر طور م. ديخدا به دادمان رس. شاهزاده فرستاده اند ياست كه برا يهمان كاغذ نيدرست حدس زدم؟ ا يديد -

 .خواهم با او مالقات كنم يخان برسان و بگو كه م رضايخودت را به عل

 :گفت  ديبار يم شيكه تعجب از سر و رو عشرت

 در كار است ؟ يتازه ا بتيبه نظرم باز مص د؟يخان چه كار دار رضايشما با عل -

 دور كرد؟ نجايشود از ا يكه جالل را چطور م يديمگر نپرس شبيد. ستيدر كار ن بتيمص. نه خاله جان -

 .كنم يم ييكه بگو يكه شر او كنده شود هر كار نيا يبرا. ترسم يم آدم نيمن از ا. راست است -

 .خان است رضايتواند شر جالل را از سر ما كم كند همان عل يكه م يتنها كس -

 . ديايگمان نكنم او حاضر باشد به مالقات شما ب -
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 نميروم ، ناچارم كه او را بب يم دنشيمن به د دياياگر هم ن -

و  رزايخان برساند ، چرا كه در هر حال منوچهرم رضايكند و دور از انتظار خود را به عل دايپ يمناسب تيدر صدد بود موقع عشرت

 نيداشتند و به هم يچشم از او بر نم يمزاحم او بودند و از آنها بدتر جاسوسان محترم و شمس آفاق بودند كه لحظه ا رزايناصرم

 حركت از كحل  از دعلت او تا دو ، سه روز بع

 .نديخان را بب رضاينتوانست عل اردوگاه

 يياعتنا يو ب يكرد ، شمس آفاق كه از نامهربان يچادرها حركت م اهيگردش در دهات و س يبرا رزايكه موكب فرخ م يروز

 نگرفته بود  يا جهيپول نت يشاهزاده به جان آمده و از جالل هم جز پرداخت مبلغ

چند  تيدر مع يبه ماندن او نكرد و شمس آفاق با خدمه ا يشاهزاده هم اصرار. فت كه به شهر برگردد اجازه گر يماريبهانه ب به

 .سوار به شهر برگشتند

 ينگاه م رونياشك آلود از داخل كجاوه به ب يكرد او با چشم ها يعبور م رزايكه كجاوه شمس آفاق از مقابل چادر فرخ م يموقع

 :گفت  يلب م ريكرد و ز

همه  يبه زود. از حركات شماست دتريانتقام من سخت تر و شد. كنم يبار هم شكست خوردم ، اما فراموش نم نياگر چه ا -

 .خواهم كرد هيخود را با شما تسو يحساب ها

 : ديشياند يقافله بود و با خود م نيدور جالل مراقب حركت ا يفاصله ا از

نشان نداده  يعكس العمل نيكوچكتر بيكند ، در مقابل آن نامه عج ينم ياشتباه چشم پوش نيچطور شاهزاده كه از كوچكتر 

 است؟

 .است ريگنجشك در دست من اس كيمثل  نيشوم ، چون نگ وسيمأ ديحال هم نبا. كه نقشه ام نگرفت افسوس

 14 فصـل

 .عشرت باز كرد يكارها ي، راه را برا رازيشمس آفاق به ش مراجعت

 .ديرا به او بگو نينگ غاميخان برساند و پ رضايتوانست خود را به عل يداشت و بهتر م يشتريعمل ب يحاال آزاد او

 .گرم شده بود يليخ رزايخان و ناصرم رضايشب صحبت عل آن
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 .خواند يگرفت و آواز م يخودش فال حافظ م يافتاده بود و برا يو منگ گوشه ا جيهم گ رزايمنوچهرم

 زاريخان از آنها ب رضايزد كه روح عل يم ييگذاشته بود و حرف ها رونيب اطياحت ي رهيبر خالف همه شبها پا را از دا رزايناصرم

 .زد  يبه او نم يحرف يبه خاطر مهمان نواز يكرد ، ول ياز حد احساس كسالت م شيب ليدل نيبود و به هم

آمد و به طرف چادر خود كه دور از همه چادرها  رونيافتاد ، آرام از چادر ب رزايكنار منوچهرم جيهم گ رزايچون ناصرم سرانجام

 .برپا شده بود ، راه افتاد

 : ديبا تعجب پرس. است ستادهيمنتظر او ا يچادر متوجه شد كه زن كينزد

 د؟يكار دار يبا ك د؟يهست يشما ك -

 د؟يخان هست رضايشما عل -

 .چه شده. بله خودمم ـ

 .براي يكي از آشنايان شما گرفتاري پيش آمده و مي خواهد هر چه زودتر شما را ببينيد. كاري ندارم من خودم با شما ـ

 آشنايي من؟ اينچه جور آشنايي است كه خودش براي دين من نيامده؟ ـ

 .هنوز چند روز هم از ماجراي جنگل و شكار نگذاشته است. چه فراموشكار هستيد ـ

 :باالخره پس از مدتي تامل آهسته گفت. را پايين انداخت و به فكر فرو رفت عليرضا خان سرخ شد و سرش  صورت

 .پيغام ايشان را بگوييد ـ

 .مي خواهند شما را مالقات كنند ـ

 :كه درعمرش هرگز تنها با زني مواجه نشده و گفتگو نكرده بود، يكه اي خورد و پرسيد خان

 چرا؟ ـ

 .حرفي هست كه بايد با خود شما بزنند ـ

زني ا او تقاضاي كمك مي كرد ودر عين حال حسي دروني به او مي گفت كه نبايد تسليم . مردد مانده بود كه چه كند رضاخانعلي

 :عشرت كه او را مردد ديد گفت. مكرهاي زنانه شود

 .كاري است كه جر شما از عهده كسي برنمي آيد ـ
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 :خان به فكر فرو رفت و گقت عليرضا

 .من براي شنيدن فرمايشاتشان حاضرمبه ايشان بفرماييد كه  ـ

من آمدم شما را به چادر بيگم صالح نمي دانم، چون توجه همه اردو جلب مي شود، در حالي كه بيگم صالح نمي دانم، چون توجه  ـ

ر افتاده همه اردو جلب ميشود، در حالي كه بيگم مي توانند بدون سرو صدا به اينجا بييايد، بخصوص كه چادر شما در اين نقطه دو

 .نيست جابرپا شده و كسي مراقب اين

 :خان در مقابل عمل انجام شده اي قرار گرفته بود گفت عليرضا

 .هرجور صالح ميدانيد عمل كنيد ـ

 

 .من تا يك ساعت ديگر بيگم را به اينجا مي آورم ـ

يك ساعت نگذشته بود كه نگين و عشرت از پشت چادرها و از پشت چادرها و از راههايي كه كمتر احتمال برخورد با  هنور

آنها گمان مي . فقط چادر چراغ خان روشن بود كه راه را گم نكنند. اشخاص وجود داشت، به طرف چادر عليرضا خان راه افتادند

 .اصله اي دور يك نفر تعقيبشان مي كردف ازكردند كسي مراقبشان نيست، در حالي كه 

عشرت كه ديد عليرضا خان هنوز هم در وسط چادر ايستاده است و انتظار مي كشد و . عشرت و نگين به چادر رسيدند باالخره

 .وقتي به نگين گفت كه از موضوع جدا شدن از او، او همان ايستاده بودنده است، نگين لبخند رضايتي زد و او را مرخص كرد

عشرت كه ديد عليرضا خان هنوز هم در وسط چادر ايستاده است و انتظار مي كشد و . عشرت و نگين به چادررسيدند باالخره

 .وقتي به نگين گفت كه از موقع جدا شدن از او، او همان جا ايستاده بوده است، نگين لبخند رضايتي زد و او را مرخص كرد

 :ن داد و گفتدر جواب تعظيم عليرضا خان سري تكا نگين

 .گمانم زحمات آن روز شما در جنگل كافي نبود كه باز اسباب زحمت شدم ـ

 :خان كه از اين حرف صورتش سرخ شده بود، سرش را پائين انداخت و با همان لهجه شيرين خود گفت عليرضا

 .آنجا بود همين كار را مي كرد هر مرد ديگري هم غير از من. من خدمت قابلي انجام نداده ان كه بيگم مرا خجالت مي دهند ـ

 .ديديد كه مرا گذاشتند و فرار كردند. نه عليرضاخان ـ
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 :نگين با خود گفت. خان از شدت شرم فراموش كرده بود به نگين تعارف كند كه بنشيند عليرضا

 

 ».خود را گم كرده است اين همان جوان دلير و شجاعي است كه با شير درنده در مي افتد، ولي حاال مثل بچه ها دست و پاي «

 :براي اين كه به صحبت ادامه بدهد گفت و

 .مثل اين كه به اگر بنشينم و صحبت كنيم بهتر باشد ـ

 :عليرضاخان متوجه شد كه حتّي به همان خود تعارف نركده است كه بنشيند و لذا با عجله و دستپاچگي گفت تازه

 .همين طور است كه ميي فرمائيد، بنشينيم بهتر است ـ

شعله هاي سوزان از قلب نگين سر مي كشيد و گاه به صورت . يكي از شدت شرم و ديگري از شوربرافروخته شده بود صورت

متوجه عليرضا خان يكي دو بار زير چشمي . شراره اي از چشمهاي سياه او بيرون مي جست و پوست جوان محبوب را مي سوزاند

سرش را پايين انداخته و در دلش . اين نگاهها شد، ولي حتي يك بار هم اين اجازه را در خود نديد كه اين همه شور را پاسخ دهد

 :هنگامه اي برپا شده بود و با خود مي گفت

خواهند گفت؟ چه كار  از من چه مي خواهد؟ چرا بين اين همه آدم مرا انتخاب كرده است؟ اگر آمدن او به چادر مرا بفهمد چه «

اگر اين موضوع آفتابي شود چه كسي باور مي كند كه من در اين ميانه تقصير . بدي كردم كه به درخواست او پاسخ مساعد دادم

 ».نداشته ام

ه مورد افكار و هزاران فكر اضطراب آور ديگر ولوله اي در دل اين جوان برپا كرده بود، با وجود اين نمي دانسا چرا از اين ك اين

نگين ديد كه اگر دو ساعت هم منتظر شود، اين مردي كه . توجه چنين زني واقع شده است، آن قدر احساس رر و شادي مي كند

 :دل و دينش را ربوده است لب به سخن نخواهد گشود، بنابراين با صدايي روح پرور و آميخته با ناز و كرشمه گفت

 .من كه بدون اطالع و خبر نيامدم. ت شده ايدمثل اين كه از آمدن من به اينجا ناراح ـ

 

 :خان سخت يكه خورد و همانطور كه سرش زير بود گفت عليرضا

 .برعكس، تشريف فرمايي بيگم به چادر محقر بنده باعث سرافرازي و افتخار است ـ

 پس چرا در فكر فرو رفته ايد و حرف نمي زنيد؟ ـ
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 .ا اگر امري هست از جان ودل اطالعات كنممنتظرم بيگم تشريف آوردن خود را بگوييد ت ـ

جواب با همه خشكي و رسمي بودنش، به خاطر كلمات آخري كه بي اراده بر زبان جوان گذشت؛ تازهاي قلب نگين را به لرزه  اين

 :در آورد و براي اين كه رشته سخن پاره نشود گفت

 .زحمت شما شده ام البد حدس مي زنيد كار مهمي و الزمي دارم كه اين وقت شب باعث ـ

 .منتظرم ببينم چه خدمتي از بنده ساخته است تا براي انجامش آماده باشم. همين طور است كه مي فرمائيد ـ

آيا حوصله داريد حرفهاي مرا . به آنجا هم ميرسيم، ولي قبالً بايد مطالبي را با شما در ميان بگذارم كه تا به حال به كسي نگفته ام ـ

 گوش كنيد؟

 .عرض كردم كه براي شنيدن فرمايشات شما حاضرم ـ

من دختر غريب و بي پناهي هستم هستم كه تصادفاً و شايد هم به اجبار، گرفتار زندگي اي شده ام كه زياد هم ! ببيند عليرضاخان ـ

 نمي دانم چرا اين اطمينان را درقلب خود نيست به شما حس. مطابق دلخواهم نبست

ا اين اطمينان را در قلب خود نسبت به شما حس مي كنم كه مي توانم اسراري را كه تا به حال به هيچ كس كنم كه مي توانم چر مي

 .نگفته ام، به شما بگويم و شما را محرم خود بدانم

ام مي هر كاري از دستم ساخته باشد، مثل يك برادر، اگر به برادري قبولم داشته باشيد انج. بففرمائيد هر چه مي خواهيد بگوئيد ـ

 .دهم

 :چندان هم از كلمه برادر بدش نيامد و در پاسخ عليرضا خان گفت نگين

 

البد روزي را كه شير را كشتيد خوب به ياد داريد و يادتان مي آيد كه من چگونه . خيلي ممنونم، من هم همين را مي خواستم ـ

مرداني هستند كه زني را در چنگال درنده اي رها . مي برممن تا عمر دارم خاطره آن روز را از ياد ن. گرفتار چنگال آن حيوان شدم

در هر حال من از ان روز حس كردم خداوند شما را براي كمك من فرستاده است و . مي كنند و ادعاي مردانگي هم مي كنند

 .تصميم گرفتم تا با شما مالقات و دست مساعدتم را به شما دراز كنم

 ئيد چه بايد بكنم؟من به اسرار شما كه ندارم، بفرما ـ
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آنها صدها تهميت و افترا به من مي زنند . الرم است به شما بگويم كه دشمنان زيادي مرا احاطه كرده اند و از هيچ كاري ابا ندارند ـ

 .و البد شما از اخالق فرّخ ميرزا كم و بيش خبر داريد و ميدانيد كه آدمي بسيار سختگير و شديدالعمل است

 منان شما چه كساني هستيد؟بفرمائيد اين دش ـ

 .البد مي خواهيد بفرمائيد كه اگر از بزرگان باشند خداي ناخواسته مالحظه آنها را خواهيد كرد ـ

اگر شما نياز به مساعدت من داشته باشند، بزرگترين اشخاص هم از دشمني با شما . من در عمرم از كسي نترسيده ام. خير بيگم ـ

 .سودي نخواهند برد

 :خود گفتبا  نگين

 ».از هيچ كس و هيچ چيز نمي ترسد، فقط از اين مي ترسد كه به او لقب ترسو بدهند. اين را مي گويند مرد «

 :بلند گفت يوقت با صدا آن

 باشم؟ دواريتوانم به مساعدت شما ام يخواستم بفهمم كه چقدر م.ديترس ينبود كه شما م نيمنظورم ا-

 :مردانه گفت يد با آهنگبه جوش آمده بو رتشيكه غ رضاخانيعل

 

 .ديمطمئن باش-

 يروم دست از سرم برنم يكند و هرجا م يم بيشخص حقه باز و متقلب مرا تعق كياست  يكه مدت ميگو يحاال م.ممنونم يليخ-

كرده و جانم را به لبم  اهيكه روزگار مرا س يطور ستيدهم،باز هم دست بردار ن يكنم و پول م يم يهر قدر به او مهربان.دارد

 .ديشر او را دفع و ما را راحت كن ديدان ياست كه هرطور م نياز شما ا ميتقاضا نياول.رسانده است

 :را گره كرد و گفت شيمشتها رضاخانيعل

 .تا دمار از روزگارش برآورم ديرا نشانم بده ست؟اويحقه باز ك نيا-

 يو دفع او برا ستين گردانيرو يكار چياست و از ه ييسر و پا يمرد ب.ديشو نيقدر خشمگ نيكه شما ا ستيآن قدرها قابل ن-

 .شما از آب خوردن هم آسانتر است

 .دانم ياش را خودم م هيد،بقيهركس هست باشد،فقط شما او را به من نشان بده-
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 يعنيدهد، يخود را كمتر نشان م يليبه دال يكند،منته يطور به دنبال اردو حركت م نيما آمده است و هم بياو از شهر به تعق-

 .فرستد ياو را نزدتان م يبه بهانه ا ايدهد  يعشرت او را به شما نشان م ديداشته باش لياگر م.كند آشكار شود يجرات نم

 .ديرساند يخدمه م لهيرا به وس غاميپ نيد؟ايآورد فيتشر نجايكار بود كه ا نيهم يپس فقط برا-

 :گفت زيآم هيگال ينو با لح ديكش يآه سوزناك نينگ

حرف را  نيبعالوه هم.ميگو يخود را م يتقاضاها هيخار از سر راه من برداشته شود،آن وقت بق نياگر ا.نبود نينه،تنها مقصودم ا-

دهد و اگر  يرا درس م طانيمرد حقه باز،ش نيا ديكن يبرخالف آنچه كه تصور م م،چونيبگو يگريتوانستم به كس د يهم نم

 .كند يشما فرار م نگاز چ يببرد،مثل ماه ييبو نيكوچكتر

 

 با او چه كرد؟ ديبا د؟باالخرهيترس يو چه كاره است كه آن قدر از او م ستيام؟اسمش چ دهيمن او را د ايآ-

 نجاياز ا يطور اينابود شود  ديبا اياو .است نيزم يرو يآدمها نياسمش جالل و از بدجنس تر.ديباش دهيكنم او را د ينم اليخ-

 .نباشد شيامكان مراجعت برا گريشود كه د دور

 :با خود گفت رضاخانيعل

 »فتم؟يشناسم،در ب ياو را نم يو حت دهينورز ينداشته و خصومت يكار چيكه با من ه يمن چطور با كس!يشاق فيتكل عجب«

 :را به هم زد و به او گفت الشيهمه خ نينگاه ملتمس نگ اما

 .كنم يمن رفع زحمت او را م ديمظمئن باش-

 :از جا بلند شد و گفت نينگ

 .فرستم و او راه كار را به شما خواهد گفت يموقع عشرت را نزدتان م نيپس فردا هم-

 .از جا بلند شد و راه افتاد ديترس يم يماندن نداشت و از اتفاقات احتمال يبرا يبهانه ا گريچون د و

گشت  يدر هم به چادرش برم يكه با افكار يموقع.كرد عتياو را مشاچادر، رونيب يبدرقه راه افتاد و چند قدم يبرا رضاخانيعل

 :خونسرد و آرام گفت رزايناصرم.شود يم كيكه به او نزد ديرا د رزاخانيناگهان ناصرم

 .ستين يشرط مهمان نواز نيا.يو در رفت يما را تنها گذاشت خوب
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 .خورد يبا بودن من مجلستان به هم م دميبعالوه د.كسالت داشتم،خواستم زودتر بخوابم يقدر-

 :رندانه گفت يبا لحن رزايناصرم

 ؟يكرد يبگو تا به حال چه م.يا دهيكه چه خوب خواب نميب يبله دارم م-

 

 يم يكه چشمش به گنجشك يو درست مثل عقاب ديد نيزم يرا رو يچادر انداخت و دستمال زنانه ا يبه همه جا يبا دقت نگاه و

 شيكه تا چند لحظه پ يمخده ا يدوال شد و آرام دستمال را برداشت و بعد هم خود را رو يرفت و به بهانه اافتد،به طرف آن 

 .آن نشسته بود انداخت يرو نينگ

*** 

 د؟يكار را بكن نيرسم شماست كه با مهمان ا نيا.بخوابم ؟بگذاريكن يم تياذ چرا

 چيجالل ه.دهان او را گرفت يجلو يو بزرگ يبود بلند شد،اما دست قو دهيجالل كه تازه در رختخواب دراز كش اديداد و فر يصدا

 يبهره برده بود و آن شب هم در خانه ا ريعشا ياو هر شب از مهمان نواز.كند يمعامله را با او م نيو چرا ا يدانست چه كس ينم

جالل باعث شد كه دهان  اديداد و فر.ندندب ياو را م يخواست بخوابد كه ناگهان حس كرد دو سه نفر دارند،دست و پا يم ييروستا

كلمه حرف بزنند،در  كي يآنها مثل مجسمه،بدون آن كه حت.شانه اش انداخت ياو را رو يقو ياو را هم محكم ببندند،سپس مرد

ده و كار را دا نيدستور ا رزايكرد منوچهرم يگاه گمان م.دادقد ن ييجالل هر چه فكر كرد عقلش به جا. رفتند يم شيپ يكيتار

 اريگونه افراد را در اخت نيا نينگ يو عشرت افتاد،ول نينگ اديآخر سر هم به .كرد يبه شمس آفاق و محترم شك م يگاه

 :باالخره حوصله اش سر رفت و به خود گفت.نداشت

فهمند  يآن وقت م.كنند ياطراق م ييجا كيهم  نهايشود و ا يناچار هوا روشن م.تازند يكه اسب نم امتيتا ق.فهمم يم باالخره«

 ».كرده اند ريدستگ يكه مرا اشتباه

از سواران رفت و در قلعه را باز  يكي.ستادنديداشت ا يبلند يكه برج و باروها يقلعه ا يو جلو دنديرس يآباد كيبه  باالخره

 ياند كه مرا اشتباه هنوز متوجه نشده انيآقا نيچطور ا.كنم روز شده و هوا روشن شده است يحس م:جالل در دل گفت.كرد

 اند؟ دهيدزد
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 :گفت يريعشا ياز آن سه تن با لهجه ا يكي.شدند يگذشتند و وارد اتاق يكيدراز و تار يراهرو از

 د؟يرا باز كن شيدست و پا-

 

 :جواب داد يگريد

 .شود او را دست و پا بسته گذاشت يكه نم امتيباالخره تا ق-

كه دهان جالل باز  نيبمحض ا.دهانش را باز كردند يدست و پا و پارچه رو يو طنابها دنديحرف را پسند نيكه هر سه ا نيا مثل

 :سواران گفت يشد،با همان لهجه محل

خود  زيتا شكل دوستان عز ديرا هم باز كن مياقال چشمها.ديحاال كه مرحمت كرده و مرا از آن وضع خالص كرد.ديرفقا خسته نباش-

 .كنم ارتيهمه زحمت شده اند ز نيخاطر بنده ناقابل متحمل ا يرا كه برا

 ييرايپذ ليو وسا يمحل يمفروش به فرشها يبزرگ ياتاق معمول.به اطراف نگاه كرد زيباز شد،جالل قبل از هر چ شيچشمها يوقت

 :ديكرد و پرسبود رو  گرانياز د ترياز سواران كه بزرگتر و قو يكيجالل پس از دقت به اتاق،به .از مهمان بود

 د؟يآورده ا نجاينوكر خودتان را چرا به ا ديممكن است بفرمائ!جناب خان-

 :به غبغب انداخت و گفت يجالل باد مخاطب

 .طور دستور داده اند نيا-

 دستور را داده؟ نيا يچه كس-

 .ديفهم يرا خواه زيآخر سر همه چ.ستيحرفها ن نيحاال موقع ا-

 يگريكس د يرا به جا چارهيرخ داده باشد و من ب ينكرده اشتباه يترسم خدا يگفتم كه م نيا يحرف را برا نيا!جناب خان-

 ينكرده ناخواسته اسباب زحمت يكه گناهكار است حاال از موقع استفاده و فرار كرده باشد و خدا يو آن كس ديكرده باش ريدستگ

و گمان  دهيكس نرس چيبودم و تا به حال هم آزارم به ه هستم كه عازم كربال يا چارهيمن مرد ب.فراهم شود زميعز يرفقا يبرا

منت شما  نيتا عمر دارم ره ديآورده ا نجايگرفته و ا يچه كس يمرا به جا دياگر شما بفرمائ.داشته باشد يبا من خصومت ينكنم كس

 .هستم
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 :داشت گفت يكه قد كوتاه يرياز سواران عشا يكي

 .به او بگو يخواه يهر چه م.ديآ يخان خودش م.ميو انجام داد ميداشت يتيما مامور.ستيكارها به ما مربوط ن نيا-

 :گفت جالل

از شما مواخذه  ديكه كرده ا ياشتباه نيا يو حتما برا ديآ يباالخره ارباب م.ديصالح خودتان گفتم كه فردا گرفتار نشو يمن برا-

 .كند يم

كردند كه  يرا سرزنش م گريكديآن سه نفر با نگاه،.با آنها كرد يآورد و شروع به باز رونيب بيچند سكه طال و نقره از ج سپس

 صيجالل از نگاه حر.او را نگشته و سكه ها را برنداشته بودند يها بيچرا قبال ج

 د؟يگرسنه ام مگر شماها اشتها ندار يليرفقا من كه خ:و گفت ديرا فهم شانيمكنونات قلب آنها

مباشر و بگو  شيبلند شو برو پ.رميميم يحرف درست است منكه دارم از گرسنگ نيا:كوتاه قد خود گفت قيبه رف كليه يقو مرد

 .اورديما غذا ب يبرا

 .فرستاده نجايمرا داده و به ا يريدستور دستگ يچه كس ديباالخره رفقا نگفت:پولها را در دست چرخاند و گفت گريبار د جالل

 .دستور داد نطوريخان ا ميواهللا ما خبر ندار:گفت رديتر سهم خود را از سكه ها بگهر چه زود خواستيكه م كليه يقو مرد

 كدوم خان؟-

 .خان رضايعل يشناسيچطور خان را نم-

 مرا به شما داد؟ ياو خودش نشان.بامن داشته باشد ياو عداوت كنميگمان نم-

 

 .مياوريب نجايو به ا ميكن ريدستگ دهديخان هم گفت هر كس كه او نشان م.تو را نشانمان داد يجا رزنيپ كي ريخ-

 چقدر فاصله دارد؟ رازيكجا هست و تا ش نجايا-

 .چهل فرسخ فاصله دارد رازيخودمان است و تا ش يآباد نجايا-

 رضايبا عل توانستيعشرت چگونه م ياست ول دهيد شيخواب را عشرت برا نيكه ا ديو فهم ديرا پرس رزنيپ يها ينشان جالل

موقع  نيدر ا.را داد كيمفصل سهم هر  يجالل پس از سوال و جوابها.انجام داده بود نيرا هم نگ نكاريكند؟حتما ا اديخان رابطه پ



 

 

كتابخانه نودهشتيا  دبيرمنشمنوچهر–حرمسراسوگلي                             

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٢٨

صبحانه حمله  ينيبا اشتها به س يدر آن بود وارد شد و چهارنفر ريكره و سر ش يو مقدار داغبزرگ كه چند نان  ينينفر سوم با س

 .كردند

****** 

هر :كرد و گفت تيجالل را حكا يريعشرت با آب و تاب شرح دستگ.كردنديهم نشسته بودند و صحبت م يروبرو نيو نگ عشرت

از دهات  يكينشد و فقط قول داد او را به  يشر او را از سر ما كوتاه كند راض شهيهم يخان اصرار كرمد كه برا رضايچه به عل

 .كند رونيامور او را از سرحدات هم بشهر با چند نفر م هدوردست ببرند و پس از مراجعت از اردو ب

 .ستيحقه باز و متقلب راحت ن نياز دست ا الميباز هم خ نحاليبا ا-

 .خدا بزرگ است آنقدر هم فكر نكن-

بسته را از هم  نينگ.زد يداد و در گوش او حرف نيرا به نگ يوارد شد و بسته كوچك زهاياز كن يكيآندو گرم شده بود كه  صحبت

 را خودش آورده بود؟ نيا:ديآورده بود پرس غاميكه پ يزيگشود و با تعجب از كن

 .بله-

 .رونيخوب تو برو ب يليخ-

 

 دستمال تو كجا بود؟:رفت عشرت با اضطراب گفت زيكن يوقت

 .خان جا مانده بود رضايدستمال در چادر عل نيا.نديمرا بب گريد كساعتيتا  خواهديآورده و گفته م رزايناصر م-

 ؟يناكرده عقلت را از دست داده ا يچرا؟مگر خدا-

افتاده و منظورش از  رزايدستمال به دست ناصر م نيحاال بمن بگو چطور ا.اصال از كجا معلوم كه من عقل داشته باشم ديشا-

 ست؟يدستمال چ نيفرستادن ا

 .خبر دارد مانيه به ما بفهماند كه از كارهاخواست لهيوس نيفرستاده و به ا يالبد به عنوان برگه و نشان-

 د؟يبگو خواهديباشد چه م نطوريبه فرض كه ا-

 .ستمياز خودش بپرس منكه در دل او ن ديبا گريرا د نيواهللا ا-
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هم كه دل و اندرونش درو  رزايمنوچهر م.با هم بزرگ شده اند يو پوكشان با هم است و از بچگ كيآنها ج.گوش كن خاله جان-

 .گفته و به او متوسل شده رزايالبد هر چه در دل داشته به ناصر م.ندارد طاقچه

 .باشد نطوريا ديشا:گفت عشرت

 .ديد ياست حاال خواه نطوريندارد حتما هم ديشا-

 يم انينفر در م كيشد كار؟هر روز  نهميآخر ا.شوم وانهياست د كينزد يراست يآورم و راست يتو سر در نم يمنكه از كارها-

 كساعتينه .ريرا از من بگ يروز ايخون دل خورد؟خدا ديلقمه نان چقدر با كي يمگر برا.كنديو اسباب زحمت ما را فراهم م ديآ

 .تقصر خودت است نهايهمه ا ياصال راستش را بخواه.نميبب شانيخواب پر ديهمه اش با.لحظه خواب راحت كينه  ميدار شياسا

من كه دلم .شوديبه بعد روزگارمان بهتر م نيانشاهللا از ا.كرده نيمع نطوريدارم؟خدا قسمت ما را ا يريخاله جان من چه تقص-

 حاال اوقاتت تلخ .خودم اسباب زحمت درست كنم يهر ساعت برا خواهدينم

 

حاال كه با .جام داده امتو ان اقتيو ل يكارها را با كاردان يليتا به حال هم خ.رسديآخر و عاقبت كارمان به كجا م نميبگذار بب.نشود

روزگار  يخودر ا كنار بكش يدارم اگر پا نيقيمن  مياست دنباله اش را ازدست بده فيح يرا به دمش رسانده ا يزحمت ماه نيا

 .دو تار خواهد ش رهيمن ت

قع از گوش كه همان مو يديجفت گوشواره مروار كي ايدل عشرت را نرم كرد و  ختير نيكه نگ ينشد دو سه قطره اشك معلوم

دختر جان من بد تو را :و شفقت گفت يكف دست عشرت گذاشت د رهر حال با مهربان يميآورد و با فشار مال رونيخود ب

دودش اول از همه به  ديايب شيتو پ يبرا يمشكل يروزگار ينكرده روز يو آنقدر هم شعور دارم كه بفهمم اگر خدا خواهمينم

و درشت اطراف ما را گرفته و همه  زيدشمن ر نهمهيمراقب خودت باش ا شتريب يبود كه كم نياما حرفم ا روديچشم خود من م

دلمان خوش بود كه شمس  مامثال .حسابمان پاك است ميذره غفلت كن كيكردن بهانه هستند و اگر  دايشان منتظر فرصت و پ

 نيو خود را ب نجاستيا اريهمان زن حقه باز و ع يباج حهيآفاق و محترم به شهر برگشته اند اما امروز به من خبر دادند كه مل

 .آشپزخانه پنهان كرده است يزهايكن

 چه او را فرستاده اند؟ يبرا-
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 يزيو تو هم كه ماشاهللا حواست به چ مدارديخرج ب يليكارها خ نيا.كشنديم رونيمن مو را از ماست ب يآدمها.ميفهميصبر كن م-

 .ستين

 يكه از وقت ينكرده ام؟خودت بهتر خبر دار قهيخاله جان منكه از تو مضا:حد و حصر خاله اش تعجب كرد و گفت ياز طمع ب نينگ

بتو داده ام و باز هم خواهم  يخود هر چه الزم داشت رهيحال من از ذخ نيبمن نداده است با ا يپول رزايفرخ م ميبه شكارگاه آمده ا

 .شوديم دايسر و كله اش پ ست؟االنيتشن آقا چقل نيف ما با ايتكل نميحاال بگو بب.داد

 .ستيو مقصودش چ ديگويچه م ديو فهم دياو را د ديبا-

 .از آمدنش مطلع نشود تا من با او مالقات كنم و منظورش را بفهمم يپس مراقب باش كه كس-

 

 

هر  ديا يم نجايبه ا دنيخواب يه براشاهزاد نكهيكند و به بهانه ا يروده دراز اديز ياست كه نگذار نيشرطش ا يخوب ول اريبس-

 .چه زودتر روانه اش كن

 رزايناصر م.پاسخش را داد و صورتش را محكم گرفت يرسم اريبا لحن بس نيشد و نگ نيوارد چادر نگ رزايبعد ناصر م قهيدق چند

افتد از لحن او جا خورد و با خود گفت  ياش را باخته است و فورا به التماس م هيدستمال روح دنياز د نينگ كرديكه گمان م

 .مطلعم هزايچ يليكه من از خ داندياما او نم ستين فيترسو و ضع كردميم اليآنطورها هم كه من خ فيحر

محرمانه و  خواهديم داديكه نشان م يآرام يسر اصل مطلب برود پس از رد و بدل كردن تعارفات با صدا كراستيآنكه  يبرا و

 .كه خدمتشان فرستادم مالحظه فرمودند ينشانه ا گميحتما ب:صحبت كند گفت يخصوص

چطور  دانميچون چند روز قبل دستمالم را گم كرده بودم فقط نم دمينفهم يزيو ممنونم اما چ دميمقصودتان دستمال است؟بله د-

 .شده كه به دست شما افتاده

دستمالشان در آنجا  دنيكه از د دهنديبمن حق م گميموجب تعجب من شد و البد ب يليكه خ ييد رجا يتصادفا بدست من افتاد ول-

 .كنميتعجب م

 . دارم اديدستمالها هم ز نيراه گم كردم و از ا نيمن دستمال را در ب-

 .اند افتهيدانم حضرت واال آن را در كجا  ينم حاال
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و اگر عرض كنم بالفاصله پس از حركت شما از همان  افتميرا چادر آن  كينكردم، بلكه در  دايراه آن را پ نيبرعكس ، در ب -

 نيپرسش در اطراف هم يبرا شتريكه مزاحم شدم شدم ب نيو ا دميرا هم شن ييضمناً حرفها. ديكن يمحل برداشتم، البد تعجب م

 .موضوع بود

بود كه ناصر  ني، مانع از ا چهيخوشبختانه پ ياست ول دهيداشت حس كرد خون به چهره اش دو نيكه نگ يا يهمه خونسرد با

  دايدستمال را پ رضاخانيكرد عل يگمان م نينگ. حال او بشود رييمتوجه تغ رزايم

 

 يگرفته آن را به او بدهد، ول مياست و تصم يو متوجه شده كه متعلق به چه كس دهيهم آن را در دست او د رزايو ناصر م كرده

 يدانست مرد يم ديبع نينگ. داند يكردن دستمال را هم م دايكند و محل پ ياو اشاره م يبه حرفها رزايكه ناصر م ديد يحاال م

 يناز چاشن يكم د،يد دهيفا يچون انكار را ب. نقل كرده باشد يگريهركس د اي رزايناصرم ياآن حرفها را بر رضاخان،يچون عل

 :لحنش كرد و گفت

 د؟يديما را شن يو صحبت ها ديبود يپس شما در آن حوال -

 .ديشا -

شود حضوراً با آنها گفتگو  يم ريدارد ناگز اجياشخاص احت يانسان به بعض يوقت ديدان يو البد م ديحضرت واال خوب مطلع هست -

 يرسم ياز كارها ريكه غ ديديالبد فهم د،يديما را شن يبرگزار كرد و اگر شما حرفها غاميشود با پ يكند، چه تمام حرفها را نم

نبود، هر چند به  گانهيمراجعه به اشخاص ب اجيدر دسترس داشتم و احت يشيواال قوم و خو تكاش من مثل حضر. نشد يصحبت

 .دارم نانيشخص به شاهزاده اطم نيو عالقه ا يدولت خواه

 يخان جنبه رسم رضاياست به مالقات خود با عل ليفقط حس كرد او ما ابد،يمغالطه در نيرا از ا نينتوانست منظور نگ رزايم ناصر

 يدر نم دانياز م زهايچ نيبود و با ا يسرسخت فياو هم حر يول د،يو منافع شاهزاده نما يبدهد و كار را مربوط به مصالح حكومت

 :رفت و با خود گفت

 ».بگذارم جهينت يكارم را ب دينبا رم،يرا تنها مالقات كنم و از او اقرار هم بگ نيحاال كه توانسته ام نگ «

 :گفت نيدر جواب نگ تين نيبا ا و
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 م؟يقدر در لفافه و پرده صحبت كن نياصالً چرا ا. ام دهيشن ديگوئ يكه شما االن م نياز ا ريغ ييزهايحرفها من چ نيبا تمام ا -

. خبر دارم زهايچ يلياز آن هم از خ شتريب يو حت ديرفت رضاخانيبه چادر عل يچه كار يدانم شما آن شب را برا يمن خوب م گميب

نخواهم بود  نجايدر ا ياديمن مدت ز. ميگو يچه م دينيبب ديخوب گوش كن. من گفته است يرا برا خودهم داستان  رزايمنوچهر م

و  دهيرا هم كه د ييزهايچ نيا. مراجعه كنم تختيپس از آن مجبورم به پا. كشد يدو ماه طول نم يكياز  شتريب تميو مامور

 را هم  ييحرفها

 

من جوان هستم، شما هم . بگذارم انياشخاص در م يتوانم با بعض ينم يو از طرف رميبگ دهيو نشن دهيتوانم ند يام نم دهيشن كه

با هم  ديهست يراض ايحاال آ. ميفصل بهار استفاده نكن نيموقع و محصوصاً از ا نياست از ا فيح. ميهر دو هم احساسات دار. ديجوان

، وقت من كم  نيگذشته از ا. و به اندازه او هم صبر و حوصله ندارم ستمين رزايمن مثل منوچهرم ميبگو ضمناً ر؟يخ اي ميائيراه ب

 .ديدارم هم اكنون جواب مرا صاف و پوست كنده بده ليم. صبر كنم يديدهد كه مدت مد ياست و اجازه نم

زد كه  يطور حرف نم نيا يزن روسپ كيبا  يحت يمرد چيه. داد ياز كف م اريداشت اخت شرمانهيسخنان ب نيدر مقابل ا نينگ

 يمرد ب نيرسد بر سر و مغز ا يخواست همان جا از جا بلند شود و هر چه دستش م يم. گفت يبرادرزاده شوهرش با او سخن م

وقاحت  ياو شرح دهد و تقاضا يخود را از ابتدا تا انتها برا يزندگ اتيخبر كند و جزئ ا، شاهزاده ر اديشرم بكوبد و با داد و فر

 :گفت تيرا به گوش او برساند، با عصبان رزايناصر م زيآم

 د؟يهم دار يگريحرف د ايتمام شد  ايآ-

 :نگاهش كرد و گفت يا دهيدر يبا چشم ها رزايم ناصر

 .خودم هستم فيتكل نييندارم و منتظر جواب شما و تع يحرف ريخ -

 كرد؟ ديچه خواه اورديفرود ن ميشما سر تسل دهيلت ناپسندو خص يوانيكه منظور شماست و در مقابل خوتسه ح ياگر كس -

 :برافروخته گفت يافراخته و چشمان يبا گردن رزايم ناصر

 .ميدانم بگو يوداع كرد و من ناچارم آنچه را م زين نيريجان ش يحت زيبا همه چ ديبا. چه خواهد شد ديدان يآن وقت شما بهتر م -

 :از ترس نبود گفت يرسا و محكم كه در آن اثر ييبا صدا نينگ
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 .بكن يتوان يكه م يمعطل نشو و هركار گريو د زياالن برخ نيپس هم -

 

 .خود را برگرداند و سكوت كرد يندارد و صحبتش تمام شده است، رو يحرف گريآن كه نشان دهد د يسپس برا و

رفت و صدها لعنت به خود  رونيبلند شد و از چادر ب ديغر يلب م ريكه ز يرا باخته است ، در جال هيقاف ديكه فهم رزايم ناصر

 .را بسته است نيوصال نگ يفرستاد كه چطور با عجله همه راهها

**** 

عشرت بالفاصله وارد چادر شد، . كرد هيتاب و توان از دست داد و شروع به گر گريد نيرفت، نگ رونياز چادر ب رزايناصر م يوقت

 :گرفت و گفتسر او را در دامان 

 ؟يكن يم هيچه شده؟ چرا گر -

 :گذشته بود، مفصل شرح داد و گفت رزاياو و ناصر م نيآنچه را كه ب د،يشد هيدر حال گر نينگ

افسوس كه قدرت نداشتم ، وگرنه با . كرد يصحبت م يچشم و رو با چه وقاحت يب نيا ياگر بدان. طاقت ندارم گريد. خاله جان -

 .دميبر يو زبانش را م دميكش يم رونيرا از حدقه ب شيخودم چشمها يدستها

هنوز  ايما اضافه شده  يبه دشمن ها يدشمن ايحاال به من بگو آ.ندينش يلرزش هم م يخورد پا يكه خربزه م يدخترجان ، كس -

 او را گرفت؟ يشود جلو يم

 .دميرا نفهم زهايچ نيشدم كه ا ياز دست او عصبان يمن بقدر -

به . است يدوارياسباب ام نيكند و هم ينم يرود و جا خال يبه در نم دانيها از م يآسان نيمرد به ا نيا ييگو يمطور كه تو  ني -

 .كند كار امشبش را جبران هم بكند يم يكند، بلكه سع ينم يزد و كار ينم يتو دست به اقدام يدوست يمرد به هوا نيمن ا دهيعق

 .فتديچشمم به صورت او ن گريمرتبه د كيو  رميحاضرم بم. را جبران نكند شيكثافت كار اهيخواهم هفتاد سال س يم -

 

كاش الاقل جالل . ميكه شده او را دور كن يبه هر نحو ديشده است و با داياست كه سر راه ما پ يخار نيا. نداره دهيفا تيعصبان -

 .ميانجام ده ياو كار لهيبه وس ميتوانست يم ديشا. بود نجايا

 .فرشته است يكي نيدر مقابل ا رزايمنوچهر م نميب يحاال م يول دم،يكش يعذاب م رزاياز دست منوچهر م شهيمن هم -
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 .بروند به نفع ماست نيباالخره هم كدام كه از ب. آنها را به جان هم انداخت ديبا. است ني، هم نيآفر-

متوجه  رزايضمناً مراقب باش ناصر م. ديايمن ب دنيرا دعوت كن به د رزايفردا منوچهر م. بوسد يكار هم دست خودت را م نيا -

. برده است ياستفاده و او را اغفال كرده و به همه اسرار او پ رزايمنوچهر م ياز سادگ رزايناصر م دميطور كه من فهم نيا. نشود

 .شود ي، كار خراب م ميهست رزايحاال اگر بفهمد ما در صدد مالقات با منوچهر م

 .اورد يفردا او را نزد تو م يكند و من برا يتو پرواز م دنيد يبرا رزايروح منوچهر م. راحت باشد التيبابت خ نياز ا -

**** 

 شتريبا ب فاتيتشر تيشد و بدون رعا يم دهيد رضاخانيسواران عل يبر خالف عادت در چادرها رزايبود كه ناصر م يدو روز يكي

 يخان هنوز زن نگرفته ، ول رضايبود كه عل دهياو فهم. ديكش يانشان را مزب ريكرد و ز يو صحبت م يشوخ رضاخانيعل يآدمها

 رضايمادر عل يپدرش را از دست داده و تحت سرپرست يدختر در كودك نيا. خود اوست يموبه نام سرور دارد كه دختر ع ينامزد

. آندو ندارد يعروس دنيجز د يسرور را نامزد او كرده و بارها گفته بود كه آرزو ياز بچگ رضاخانيمادر عل. خان بزرگ شده بود

دانست و شبها و  يخود م يقيو حق يعيو او را شوهر طب دپروران يرا در دل م رضاخانيعشق عل يشيآال يسرور هم با قلب پاك و ب

 يخود عالقه داشت ، ول يبه دختر عمو رضاخانيعل.آورد يخود نم يبرد، اما ابداً به رو يرنج م شياو بود و از دور اديروزها به 

 .پنداشت يم ينداشت و او را مانند خواهر يدر كنار هم بزرگ شده بودند، احساساتش جوش و خروش يچون از بچگ

 كيبه  اجيبود احت دهيكه كش يدر نقشه ا. شد يبرد، خوشحالتر م يم يپ رضاخانيعل يبه اسرار خانوادگ شتريهرچه ب رزايم ناصر

 . قرار داد رزايرا سر راه ناصر م حهيگر و مكار داشت و تصادف كار خود را كرد و مل لهيزن ح اريدست

كه  حهيدر نظر مل رزايرفتار ناصر م. مانده بود و در گوشه و كنار مشغول تفحص و تجسس بود يبه دستور محترم در اردو باق حهيمل

 .كرد يجلوه م بيو غر بيداشت، عج ييو شاهزادگان كامالً آشنا انيدربار يبه خلق و خو

 رضاخانيدر اطراف عل قيمشغول تحق رزايكه ناصرم ديرس جهينت نيكرد و به ا يكنجكاو دالوروديشاهزاده جد نيدر احوال ا او

خود را به آن  ياطالعات شخص گرفته بود، با هم جمع كرد و نينگ زياز كن يرا كه با هزار حقه باز يياخبار و خبرها نيا. است

 .خود را به او عرضه كند يروبرو شود و كمكها نيهست با طرفدار جدبد نگ هك يگرفت به هر نحو ميافزود و تصم
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 15 فصل

با هم به رقابت پرداخته و  نيمعلوم بود خوان. شد يمهمان م ريعشا نياز خوان يكيهر شب در چادر  رزايبود كه ناصرم يسه شب دو

و دهات  ابانيشاهزاده، آنچه را كه در آن ب حيو تفر يسرگرم يبرا كيخود به فرستاده شاه، هر  تينشان دادن اهم يبرا

از شبها  يكيهم حضور داشتند، اما  رزايو منوچهرم رضاخانيمجالس عل نياز ا يدر بعض. دكردن يدورافتاده مقدور بود فراهم م

 يبطرز خاص رزنيپ نيا. بر شور مجلس افزود بشيو غر بيعج يها ييشگويا پهم ب يريفالگ رزنيعالوه بر ساز و آواز، پ

و قرمز و  اهيمهره زرد و س فيو چند رد دهيپوشانكه بر سر داشت،  يچادر ياز صورتش را هم با دستكها يميرا بسته و ن شيشانيپ

جفت  كيكه جز  يپوشانده بود، طور يآب يو آن قسمت از صورتش را هم كه مانده بود با خالها ختهيآو شيشانيپ يجلو يآب

 .آشكار نبود يزيو نافذ در صورت او چ اهيچشم س

كه در دل داشتند به  ييها تيخود و ن ندهيآ دنيفهم يبرا نيحاضر. بازار ساز زن ها و خواننده ها را كساد كرده بود ريفالگ زن

ادعا كرده بود كه همان  ريزن فالگ. خود را بفهمندخواستند زودتر راز سرنوشت  يم كيهجوم آورده بودند و هر  ريطرف فالگ

كرد و چون همه به فهم  يفكر را م نيمحمدخان صاحب چادر هم هم. شناسد يرا نم يو كس ستروز از نقاط دوردست وارد شده ا

 .كردند يم دايبه آن زن اعتقاد پ شتريب گراميكرد، د يم فيتعر رياز فالگ شتريو ادراك او معترف بودند، هر چه ب

بود  كينزد قتياو به حق يكرد و چنان گفته ها دايزن پ يحرفها دنياز شن يچنان وحشت د،يرس رزايكه نوبت به منوچهرم يهنگام

چنان  رزنيپ يبه خرافات و اوهام نداشت، ول ياعتقاد رزايناصرم. ديكه بالفاصله سردرد و كسالت را بهانه كرد و خود را كنار كش

 .دستش را جلو ببرد ديترس يم رزايگفته بود كه ناصرم نسخ رزايماز وضع منوچهر قيدق

دستش را با شهامت جلو برد و  د،يآندو را د يندارد، چون خوددار يدر زندگ يراز نيكرد كوچكتر يكه احساس م رضاخانيعل

 :گفت

 .نيطالع مرا بب ايب -

 :گفت يو رو كرد و بعد با لحن مخصوص ريز يدست او را در دست گرفت و آن را قدر ريفالگ زن

به  ختهيمضطرب و آم تيوضع شيو به جا يرا پشت سر گذاشته ا تيميصفا و صم ،يو آرام، عشق خانوادگ كنواختي يزندگ -

 اهيجفت چشم س كي! عجب ست؟يوضع چ رييتغ نيطور شده؟ علت ا نيچرا ا نميصبر كن بب. يو وحشت و ترس دار ينگران
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كه قلب تو هم متوجه  نيمثل ا. است بيعج يليخواهند كه همه جا پشت سر تو هستند؟ خ يچشمها از تو چه م نيا. دنبال توست

 .هاست يكينزد نيهم. ستيدور ن يليخ. چشمها شده نيا

از همه توجهش  شياز خود او ب ريكه غ يپراند و دل او را به تپش درآورد، اما كس رضاخانيعل يعبارت رنگ از رو نيا دنيشن

 :خود را ادامه دا ينشده است، گفته ها راتييتغ نيكه متوجه ا نيبا تظاهر به ا ريزن فالگ. بود رزايجلب شد، ناصرم

 .شد يخواه ميو باالخره تسل يندار يكنند و تو چاره ا يم بيهمه جا تو را تعق اهيس يچشمها نيا -

بودند و هر دو صاحب  دهيرا فهم ريهر دو منظور زن فالگ. آمد يم ونريداشت از حلقشان ب رزايو ناصرم رزايمنوچهرم قلب

 رزايناصرم يسوخت، ول يدر آتش حسد م رزايمنوچهرم. را نداشتند يخبر آخر دنيشناختند، اما انتظار شن يرا م اهيس يچشمها

 يرا در خطر م تيدشمن تو هستند و جان و آبرو اهيچشمان س ديبرگرداند تا بگو ار ريتوانست زبان زن فالگ يآرزو داشت م

 :با خود گفت. از سر راه او دور شود بيرق نياندازند تا ا

و  نميبب يخلوت ياو را در جا ديبا. را به خود متوجه كنم ريزن فالگ ديبا. پول حلّال همه مشكالت است. ستيممكن ن ريغ يكار چيه«

 ».را به او بدهم يدستورات

 .خود نداشت يها يمشتر يبه جوش و خروش درون ير خود مشغول بود و توجهبه كا ريفالگ زن

 ياهيس ياو چشمها. كرد يو رو م ريرا در ذهن خود ز ريزن فالگ بيو غر بيعج يو حرفها ديكش يبلند بلند نفس م رضاخانيعل

 :در دل گفت. كرد يم قيتطب نيداد با نگ يم ريهم كه زن فالگ ييها يسراغ نداشت و نشان نينگ يجز چشمها

 ».خواهد يدرست است كه او به من عالقه دارد و مرا م پس«

 :قطع كردن حرف او گفت يبرا ديد يرا به نفع خود نم ريكه ادامه سخنان فالگ رزايناصرم

 .ميآخر ما هم سهم دار. يبه ما ندار يتوجه چيو ه يكن يصحبت م قمانيتو فقط از رف. بس است ننه جان -

خواستند از  يم التيا يخالص شود، چون كم كم توجه همه جلب شده بود و رؤسا رينبود كه از دست فالگ ليم يب هم رضاخانيعل

 .كرد يناراحت م يليرا خ رضاخانيموضوع عل نيسرنوشت خان بزرگ خود آگاه شوند و هم

 :گفت رضاخانيبه عل ديرا د رزاياصرار ناصرم ريزن فالگ يوقت

 .و راه و چاه را نشانت دهم ميبگو تيبرا ديمانده است كه با يباق گريد يزهايچ يليگذارد، اما خ يارباب نم نيحاال كه ا -
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 :دو لحظه نگاه كردن گفت يكيبرگشت و دست او را گرفت و بعد از  رزايوقت به طرف ناصرم آن

 ...هم همان نجاياست، ا يبيغر زيچ -

 :لب گفت ريحرفش را قطع كند و آرام ز ديفهماند كه باداد به او  ريبه دست فالگ رزايكه ناصرم يمحكم فشار

 .نميب يم ييزهايكه چه چ ميدر خلوت به شما بگو ديپس با -

 :آهسته گفت رزايناصرم

 .در چادر من گريدو ساعت د -

اطالعات داد كه دهان حضار از  قيچنان دق رزايدر مورد گذشته ناصرم يكرد، ول فيسر و ته رد يب يمشت حرفها كي ريفالگ

 همه اسرارش را فاش  بيزن عج نيا ديترس يكه م رزايمنوچهرم. تعجب باز ماند

 ديكه فهم رزايناصرم. خواست يشده بود و از او كمك م رهيخ رزايبا التماس، به ناصرم ختهيآم يمضطرب و با نگاهها يبا قلب كند،

 :خراب شده است، گفت ينياز طالع ب قشيحال رف

 .شود كرد يهم م يگريكار را وقت د نيا. ديدعوت كرده ا ينيطالع ب يكه امشب ما را برا نيمثل ا -

 بود، فوراً دستور داد  دهيخجالت كش همانشيتذكر م نيكه از ا زبانيم

 :با خود گفت ريزن فالگ. موكول كند  يگريكار خود را به وقت د هيخواست بق ريو از زن فالگ اورنديب شام

 . )) ديهم خواهم رس رزايشد به منوچهر م ياگر مجال. است  يدو تا را كه به دام آوردم كاف نيهم(( 

بزرگ و گشاد خود  بيرا كه هر كس به فراخور شان خود به او داده بود ، در ج يطال و نقره ا ياز جا بلند شد و سكه ها سپس

 .فهماند كه منتظر اوست  رزايبه ناصر م يود به اشاره ابر رونيخواست از چادر ب يكه م يلحظه ا نيو در آخر ختير

كردند و در فكر گفته  يم رياز حضار در عالم خود س كيبهتر و مرتب تر بود ، اما هر  شهيشب با آن كه سور و سات از هم آن

 :گفت  يخان بود كه با خود م رضايبودند ، از همه بدتر حال عل ريفالگ يها

حرف دروغ  نيرا پشت سر خواهم گذاشت ؟ نه ، ا باين به هم خواهد خورد ؟ مادر مهربان و سرور زم يزندگ يآرامش و صفا(( 

 يتمام حرف ها. ممكن است  ريآزاد و راحت خود بكشم ؟ غ يمن دست از زندگ. نخواهم كرد  يكار نيوقت چن چيمن ه. است 

 . ))كردم  اضطرابخود را دستخوش  هودهيب. زن دروغ بود  نيا
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 يخواست زن كول يدلش م "باطنا يرا از سر او كم كرده است ، ول يممنون بود كه شر زن كول اريبس رزاياز ناصر م رزايم منوچهر

كرده است و  دايرا از كجا پ ريكه زن فالگ ديپرس زبانياز م نيهم يعشقش را از او بپرسد ، برا ندهيو آ نديبب يرا در كنج خلوت

 :برده بود ، سرش را جلو آورد و گفت  يدوستش پ ياصل تيسوال به ن نيكه از ا رزايناصر م. او كجاست  يمحل فعل

 .آورم  يمن خودم فردا شب او را نزد تو م.  ينياو را بب يدار ليم يلينظرم خ به

 ؟ يو از محل او مطلع يشناس ي؟ مگه تو او را م چطور

 .رود  ينم نجاياز ا نديدارم كه او تا تو را نب نيقي يشناسم و از محل او هم خبر ندارم ، ول ي، او را نم نه

 .به خوابگاه خود رفت ياز شب گذشته بود كه خواب چشمها را گرفت ، مجلس به هم خورد و هر كس يپاس

 يكرد و به بهانه كسالت و سردرد به چادر خود رفت و حت يخداحافظ نيريداشت ، از سا اديرا به  ريكه دعوت زن فالگ رزايم ناصر

 كليه زيوارد چادر شد قبل از هر چ نكهيبمحض ا. داد  يبرد ، جواب منف ياو را به چادر خود م شهيكه هم رزايصرار منوچهر مبه ا

 :با تعجب گفت  ارياخت يب. بود  دهيخز يا گوشهكه در  ديرا د ريزن فالگ

 . دنديچادر من تو را ند يكه نگهبانها يو چطور آمد يكرد دايرا پ نجايا يزود نيبه ا چطور

 :گفت  ريفالگ زن

 يحاال به من بگو چرا وقت.  رديمرا بگ يتواند جلو يهم نم يروم و كس يمن هر جا بخواهم بروم م. نداشته باش  يكارها كار نيا به

 ؟ يو مانع شد يدست مرا فشار داد ميخواستم طالعت را بگو

 :نگاهش كرد و گفت  رهيخ رزايم ناصر

 .شود گفت  ينم ييهر جا را يحرف هر

 .رازت آشكار شود  يديشود راست گفتم و تو ترس يمعلوم م پس

خبر  زهايچ يو از بعض يكن يم يماها زندگ نياست ب يمدت "احتماال.  يو رمال باش ريكنم فالگ يمن گمان نم.  يستيبگو تو ك راست

تو  يواقع افهيق نيدانم كه ا يم.  رميسر و ته تو را بپذ يب يكه حرف ها ستميخان ابله ن رضايو عل رزايمن مثل منوچهر م.  يدار

 .ام  دهيتو را كجا د ديآ ينم ادمي نمك يهر چه م ي، ول ستين

 نينگ دنيد يدانم با آن كه كارتان تمام شده ، به هوا يخبر دارم و م زيمن هر كه هستم از همه چ ي، ول ديا دهيمرا ند شما
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 . دياوريبه دست ب يتا اطالعات ديگرد يخان م رضايعل يو روزها در چادر آدمها ديانداز يمراجعت خود را عقب م

 :را سخت تكان داد و به خود گفت  رزايآورده شد ، ناصر م انيپرده در م يطور ب نيكه ا نينگ اسم

باشد ، هر كه باشد خدا او را سر راه من قرار داده است تا به مقصود خود  نيهم دشمن نگ ديشا. دارد  يزن منظور خاص نيا(( 

 . ))داشتم  اجيزن احت كيكار خود به  يكه من برا نيمگر نه ا. برسم 

 :گفت  ميمال يلحن با

كه  يده يقول م ايآ.  ميگو ينگذاشته ام به تو م انيدر م يرا كه تا به حال با احد يكنم و حرف يو نشناخته به تو اعتماد م دهيند من

 ؟ يتا مرحله آخر با من مساعدت كن

 :گفت  ينداشت با خونسرد يمنظور نيكه جز ا حهيمل

خود  مانيجانم تمام شود ، بر سر عهد و پ متيببندم ، ولو به ق يمانيپ يهستم و اگر با كس يكه من آدم محرم ديداشته باش نانياطم

 .خواهم ماند  يباق

 ؟ يدار يحداقل خرده حساب اي يدشمن نياست كه تو با نگ درست

 ؟ ديدرست است كه شما دلباخته او شده ا ايآ

 .، درست است  بله

، بلكه از طرف شخص  ستيحساب به من مربوط ن نيالبته ا. خرده حساب دارم  نيحرف شما هم درست است و من با نگ پس

و به وصال او  ديشما ندارد ، بلكه برعكس ، اگر شما موفق شو با دوست داشتن يرتيمغا نياختالف ما با نگ. دارم  تيمامور يگريد

 . دشو يم ي، مقصود ما هم زودتر عمل ديبرس

 ! دميمساعدت را هم فهم يمعن! راه دارد و آن هم رسوا كردن ماست  كيموضوع فقط  نيا

خواهد  يخان را م رضاي، عل نيكه نگ ديدان يالبد م.  ديفهم يرا م زي، همه چ ديصبر كن يكم.  ستي، رسوا كردن شما منظور ما ن ريخ

. 

 .دانم  يم بله

آن كه به وصال  يبه جا نيو نگ ديايجلو ب ميگذار يما نم يعني،  ديآ يخان جلو نم رضاي، عل ديبرس نيشما به وصال نگ يوقت خوب
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 . ميبا او چه كن ميدان ين وقت ما مو آ ديانداز ي، او را دور م ديشد رياز او س يافتد و شما هم وقت ياو برسد ، به دست شما م

هم كرده  يبه مقصود فكر دنيرس يبرا ايآ.  ديبه من ندار يقبول كردم كه شما منظور سوئ يتا حد يچندان قانع نشده ام ، ول من

 ؟ يا

 .كنند  يم دايشد ، راهش را هم پ يكينفع دو آدم باهوش  يوقت ينكرده ام ، ول فكر

 .ام  دهيكه به هدف رس دميچشمم به تو افتاد فهم يوقت. بود  اجيزن زرنگ احت كيداشتم كه به  ينقشه ا من

 :از جا بلند شد و گفت  حهيسرانجام مل.  ديشب طول كش مهيكرد و صحبت آنها تا ن فيتعر حهيمل ينقشه خود را برا رزايم ناصر

 موقع حركت كنم ؟ چه

 .فردا  نيهم. چه زودتر بهتر  هر

*** 

زن و  يهم هوا رزايهمراهان فرخ م. شده بود  ياز اندازه طوالن شيهم ب يشاهزاده از مقر حكومت يراه شده و دوركارها رو به  همه

 يهم تمام شده و به اندازه كاف رزايبهانه ناصر م. كردند كه زودتر برگردند  يفرزند به سرشان زده بود و همه شب به او التماس م

داشت هر چه  ليخسته شده بود و م يمتوال ي، خودش هم از حركت ها رزايكه فرخ م نياز همه مهمتر ا. سرباز جمع كرده بود 

 زودتر به شهر برگردد 

. مراجعت به شهر آماده شود  ليرا روانه كرد ، شاهزاده دستور داد وسا حهيمل رزايكه ناصر م يپس از شب يدو سه روز نيبنابرا ،

خبر خوشحال شدند و با عجله مقدمات بازگشت را فراهم آوردند و چند  نيا دنيشناز  رزايهمراهان فرخ م هياز چند نفر ، بق ريغ

 .كه به دهات رفته و متفرق شده بودند ، فرستادند  ينيمامور حضارا يپا را هم برا زيقاصد ت

از  كي، به هر كه مقدورش بود  ييخان تا جا رضايخوش گذشته بود و هم عل يليهمه خوشحال بودند ، چون هم به آنها خ "بايتقر

رنگ  اهي، ستاره ، اسب س رزايفرخ م يميتقد يايهدا انيدر م. داده بود  يا هيهمراهان شاهزاده ، به فراخور شان و مقامش هد

كرد  يكس تا آن روز تصورش را هم نم چيه. كرد  ياز همه جلب توجه م شيرضا خان بود بيخود عل يكه مخصوص سوار ييبايز

توجه و عالقه خاص  "كنجكاو و باهوش بودند و ضمنا يكه قدر ييآنها يببخشد ، ول يبه كس اياسب را از خود جدا كند و  نيكه او ا

 .باشد  دهيبخش نينگ بهخان اسب را  رضايزدند كه عل يبودند ، حدس م دهيرا به اسب د نينگ
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 :با خود گفت  ديخبر را شن نيا رزايكه ناصر م يهنگام

هر . قطع شود  يرازيدختر ش نيا ديتا ام ميبرو نجايچه بهتر كه زودتر از ا. عشق دو طرفه است  نيعلوم است كه اجا م نياز هم(( 

مردك كه در  نيدانم چه به روز ا يگردد ، آن وقت من م يبر نم يدست خال ريتمام ماند ، اما مطمئنم كه فالگ مهيچند كار من ن

 هيرا با هم تسو مانيدر آن جا ما حسابها.  ديآ يم رازيآورد و به ش يدانم كه او طاقت نم يم.  اورميب ،كند  يم ييقلمرو خود آقا

 . ))خواهم گذاشت  نيو نگ شيكند داغش را به دل دختر عمو ياريكرد و اگر بخت  ميخواه

كرد و چون چشمشش به  يهم تماشا م نيدادن ، نگ يشاهزاده عبور م يرا از جلو نيخوان ريخان و سا رضايعل يايكه هدا يهنگام

كرد و به خود  يبود ، ناگهان احساس شادمان نيغمگ اريخان بس رضاياز عل يو دور رازيكه از تصور حركت به ش نيستاره افتاد ، با ا

 :گفت 

 شترياو به من گفته بود كه خان ستاره را از جانش هم ب رآخوريم. است ليدل نيبهتر نيا. شود او هم مرا دوست دارد يمعلوم م(( 

  نياست كه من ا دهياو فهم. كند ياز خود جدا نم متيق چيدوست دارد و آن را به ه

در . دياين رازياز كجا معلوم كه خودش به ش. است يمژده خوب نيا. را دوست دارم و به خاطر من آن را به شاهزاده داده است اسب

 . ))ميگو يآنجا آنچه را كه در دل دارم به او م

 .ديشانه خود احساس كرد و چون سر برگرداند ، عشرت را در كنار خود د يرا رو يد كه دستعوالم بو نيا در

 :گفت  عشرت

 ؟يكن يچرا حركت نم. منتظر تو هستند يهمه راه افتادند و عده ا -

 .ميندار يمعطل گريحاضر است و د زيچ همه

 :و گفت  ستينور به عشرت نگر يمبهم و ب يبا نگاه نينگ

 .ميرومن حاضرم ، ب -

 ياو اسب م يوخواجه بر كجاوه مخصوص سوار شد و برخالف موقع آمدن كه شاهزاده در كنار كجاوه  زيبا كمك چند كن نينگ

 .بود دهيرا هم نكش نيانتظار راه افتادن نگ يجلوتر حركت كرده و حت يليراند حاال خ

خان را احضار  رضايتپه ، شاهزاده عل ريدر ش. خان و سوارانش تا حدود دو فرسخ پشت سر شاهزاده او را بدرقه كردند رضايعل
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 ياو را در آغوش گرفتند و با او خداحافظ رزايو ناصرم رزايآن گاه منوچهرم. كرد و از زحمات او و افرادش تشكر كرد و راه افتاد

. او را بكند يها يبكند تا او هم بتواند جبران محبت ها و مهمان نواز رازيبه ش يد مسافرتكر عوتاز او د رزايمنوچهرم. كردند

 :انداخت و گفت  رزايبه ناصرم يخان نگاه رضايعل

. خواهند يگردند و سرپرست م ياز قشالق بر م التيشود و در تابستان ا ي، چون فصل كار شروع م ميايتوانم ب يمتأسفانه نم -

در آن موقع حضرت  ديشا. ميايبه شهر ب زيدر پائ ديبود شا يباق ياگر عمر. شود يجمع آور ديكه با ميت دارهم زراع يمختصر

 .شود يداريد ديو تجد. اورنديب فيتشر رازيواال هم بتوانند به ش

 يكنجكاو دارد او را از ال اهينگاه حس كرد كه دو چشم س كياو با . بود نيكجاوه نگ دنيدعوت د نيخان از قبول ا رضايعل امتناع

 :نگرد و به خود گفت  يم رهيپرده كجاوه خ

 . ))چه خوب شد كه زودتر حركت كردند ، عاقبت كار معلوم نبود. ترساند  يچشم ها مرا م نيا. ستيرفتن من به شهر صالح ن(( 

 ديرس انيباالخره وداع به پا. ختندير يمو اشك  ستندينگر ياو را م اريبا حسرت بس اهيدو چشم س. بود دهيخان درست فهم رضايعل

شد و  يكجاوه آهسته دور م. كرد يبود و رفتن آنها را تماشا م ستادهيخود ا يدراز سر جا يخان تا مدت رضايعل. و قافله به راه افتاد

او . خورد يتكان م نينگ ديشد ، اما هنوز دستمال سف يخواست محو م ياسب ها و قاطر ها بر م ريكه از ز يقيرقگرد و غبار  نيدر ب

كاله را از سر برداشت و چند بار  ارياخت يب. دينگو يهمه شور و شوق پاسخ نيكه به ا ديو دور از ادب د يو مردانگ نيبرخالف آئ

 .در هوا تكان داد

دستمال  نيكه نگ يعتا موق ياو تا لحظه قبل و حت. برد يبه سر م يخان در افكار دور و دراز رضايپس از رفتن قافله ، عل ساعتها

مرتبه  كي،  ديرا د نيدل باخته است اما حاال كه با چشم خود رفتن نگ بايداد ، متوجه نشده بود كه به آن زن ز يخود را تكان م

 يزيكه چه گم كرده و چه چ ديفهم يدر لحظات اول نم. دهد يباز شده است كه او را رنج م يا يخال ياحساس كرد قلبش در فضا

 .كرده است دايپ نيبه نگ يديكرد او را متوجه كرد كه عالقه شد يكه در قلب خود احساس م يرا از دست داده است اما فشار

به  زيحسرت آم ينگاه. كلمه حرف به طرف چادرش كه هنوز در محل سابق برپا بود روانه شد  كياسب را برگرداند و بدون  سر

 نيدر محل چادر نگ يآن برجا بود ، افكند و مخصوصا مدت يها و طنابها خيو هنوز آثار م كه از جا بر آمده بودند ييمحل چادرها

 .كردند يمانده بود جمع م يرا كه از اردو و سوارها باق ييزهايبودند و خرده ر مدهده آ يبچه ها و زن ها. توقف كرد
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خود پنهان كرد  بيرا در ج يكوچك و درخشان يئيش از بچه ها يكيكه  دنديپلك يم نيسه بچه هم با مادرشان در محل چادر نگ دو

 :آمد و گفت  كيخان نزد رضايكه عل

 

 .چه بود نميفقط بب رميخواهم آن را از تو بگ ينم -

 سنجاق را به دست او داد. كند يخواست قالب ته يخان م رضايعل نيديبا د زن

 :لب گفت  ريخان ز رضايعل

 . ))كرده بودم دايكاش من پ. حتما مال اوست __

 :سنجاق را به طرف زن گرفت و گفت  سپس

 .بدهند و از تو ارزان بخرند بتيمبادا فر. قدرش را بدان -

 :با شور و شعف سنجاق را گرفت و گفت  زن

 ارزد؟ يچقدر م يعني! خان -

 .ارزديب يپنجاه اشرف ديشا. سر رشته ندارم زهايچ نياز ا اديمن ز -

شما آن را . كند يدردسر درست م ميو برا يآن را از كجا آورده ا ميرا بفروشم چون به هركس بگو نياتوانم  يمن كه نم! خان -

 د؟يخر ياز من م

 يكس صحبت نكن چيباره با ه نياست كه در ا نيشرطش ا ي، ول دهميبه تو م يمن صد اشرف يآن را نگه دار يخواهيحاال كه نم -

 .بگو خان به من انعام داده است دنديدر مورد پول هم اگر مردم از تو پرس. تا اگر توانستم آن را به صاحبش برگردانم

**** 

از . توانست خود را مشغول كند يبزند نه م ينه حوصله داشت حرف گريد. خان به طرف ده خود به راه افتاد رضايآن روز عل يفردا

او را از افكار دور و درازش  يكار چيداد و ه ينم ياو را تشل زيچ چيه. شد  يدر قلبش زنده م نياز نگ يگذشت خاطره ا يهر جا م

 كم كم رنگ سرخ چهره اش . داشت  يباز نم

 

در دلش بود كه  يبگذارد و راز انيدر م يتوانست با كس يداشت كه نم يدرد. و روح شادابش افسرده شد ديگرائ يزرد به
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 .افتي يآن نم يبرا يمرحم

از همه . ستيسابقه چ يحالت ب نيعلت ا دنديپرس يت و آشنا شد و همه با تعجب از خود مورد زبان دوس ياو بزود يافسردگ

كه  ياهيگ يشد و هر چه دارو يمحل يمادر دست به دامن همه اطبا. خوردند يخورد و سرور غصه م يمادرش غصه م شتريب

خان روز به  رضايها و رمال ها متوسل شد ، اما حال عل نينگرفت به طالع ب جهيو چون نت ختير ياو م يكردند در غذا يم زيتجو

 .شد يروز بدتر م

را  نيسرور ا. ندازندياو با سرور را راه ب يدهد و بهتر است زودتر بساط عروس ياو را زجر م ييكه تنها ديرس جهينت نيبه ا باالخره

باالخره با اصرار مادر . كرد يم دشيود ، دچار تردگفته ب شيپنهان از همه برا ريكه زن فالگ ييخواست ، اما حرفها ياز خدا م

 نيخوان يهمه . را در دهات اطراف انداخت يخان شور و شاد رضايعل يخبر عروس. شد نيمع يو عروس قدع خيخان ، تار رضايعل

 .حود را آشكار سازند يو خدمتگزار تيميبودند كه خان ازدواج كند و آنها مراتب صم يمنتظر روز ريعشا يو رؤسا

سكوت را عالمت رضا گرفتند و به خود وعده دادند كه بعد  نينگفت و همه ا يزيخبر سكوت كرد و چ نيخان در مقابل ا رضايعل

 .شود يحال او خوب م ياز عروس

 كمرتبهيمانده ،  يوسهفته به روز عر كي. آگاه باشند ، نگران بودند يگرياز راز د كي چيخان و سرور بدون آن كه ه رضايعل يول

آنها چون از قصد او آگاه شدند از . گرفت به شكار برود و همراه دو سه تن از دوستانش عازم شكار پلنگان شد ميتصم رضاخانيعل

آنها خرچه . شدند يماه ها پلنگ ها فوق العاده درنده و خطرناك م نياول سال بود و در ا يها ماه، چون  دنديترس بر خود لرز

خوان آنها را جا  دنديشدند ، د داريكه از خواب ب يروز صبح موقع كيو را از رفتن باز دارند موفق نشدند و سرانجام هم كردند ا

 بود و همه را به شدت نگران كرد هيشب يخان به خودكش رضايعل كار نيا. به شكار پلنگ رفته است ييگذاشته و خود به تنها

**** 

 

قطعا . شدينديب شيدرباره خود و پسرعمو گريبار د كيو  نديآمد كه بنش شيپ يسرور فرصت يخان به شكار برا رضايرفتن عل با

چشم طمع به محبوب او  يسالها تصورش را هم نكرده بود كه كس نيدر تمام ا. داشت يخاص ليخان دل رضايعل ريحال اخ رييتغ

به او گفته بود كه نامزدش دل  رينكرده بود اما زن فالگ ديدبا او ازدواج خواهد كرد ، تر امكه سرانج نيدر ا يدوخته باشد و لحظه ا
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 :با خود گفت . دارد يگريدر گرو عشق زن د

كردم،اما  يقبول نم دميد ياگر با چشم خود هم م.توجه داشته باشد يزيو چ يياز من به جا ريتوانستم باور كنم او غ ينم چيه

دراز است كه در كنار  انيكه سال نيمثل ا.خبر دارد زياو از همه چ.شود باور نكرد يزن منحوس را نم نيا يحرفها

 نياطيش نيمن قبل از آمدن ا يعمو ؟پسريحال ناگهان رييتغ نيبهتر از ا يليچه دل.ندينش يبعالوه،حرف راست بر دل م.ماست

است  كيدارد؟نزد قتيحق ريزن فالگ يحرفهااست كه  نيروز افتاد؟جز ا نيچه شد كه به ا كمرتبهي.حال را نداشت نيا يشهر

 عمر خود پشت پا بزنم؟ كي يبه آرزوها ديبا ايآ.شوم وانهيد

به  يفكر كمرتبهي.افتاد ريزن فالگ اديباز به .كرد هيدر بستر افتاد و شروع به گر هوشيقدر با خود حرف زد و فكر كرد كه ب آن

 :بلند گفت يو با صدا ديو از جا پر ديذهنش رس

 ريزن فالگ نياز كجا معلوم كه ا.عشق،مرا حسود وكور كرده است ديشا.اشتباه كرده باشم ديشا.تصورات من دروغ باشند ديشا

جور عجوالنه  نيكنم ا قيتحق شتريب ديبا.نباشد مياز كجا معلوم كه دشمن من و پسر عمو.ستياو كه دلسوز من ن.راست گفته باشد

بروم و او  ديبا.خبر دارد زياز همه چ يگفت كه مرد زندان يم ريزن فالگ.باشد ضيمر ارضيلع ديشا.قضاوت كردن دور از عقل است

 يو م ستيدر ده ن رضايفعال عل.كنم ينم دايپ يبهتر از حاال موقع.بكشم رونيرا از دهانش ب قيگول بزنم و حقا ديرا با وعده و وع

 .آن مرد بروم دنيمتوجه شود به د يكس نكهيتوانم بدون ا

**** 

خان كامال مراقبش بودند كه  رضايهر چند ماموران عل.فراهم كند ينسب يآزاد كيخود  يتوانسته بود برا شيبا كمك پولها جالل

  يگشت،برا يان م رونيمحوطه ب يراحت در قلعه و حت يليخ يفرار نكند،ول

 

شد كه عاشق  يكرد و مهمان دهقانها م يرفت و با همه صحبت م يجالل همه جا م.داشت يمرفت و همه نوع ازاد يبه مهمان خودش

 .او بودند يداستانها و ماجراها دنيشن

به جالل نداشته باشد  يتوجه چندان يبه او،باعث شده بود كه كس شانيو خو انيخان و آمد و رفت اطبا و توجه اطراف رضايعل يماريب

كرده بود،اما چون به  يامكان فرار را بررس يجالل هم چند بار.به كارش نداشتند يو فقط مراقبش بوند كه فرار نكند،و گرنه كار
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 .اندكش دلخوش كرد يآزاد بهرا  د،خودينرس يا جهينت

به  اريافتاد كه بس يو خم چشمش به صورت زن چيتنگ و پر پ يبود،در كوچه ها ياز اهال يكياز روزها كه در ده مهمان  يكي

جز  يزن كه كس.او را برانداز كرد يو به دقت سراپا ستاديخود ا يخورد و سر جا كهيجالل  دنيزن هم از د.امد ينظرش اشنا م

 :لب گفت ريو ز ستادينبود ا حهيمل

 نيمحترم راست باشد و ا ياگر حرفها.گذاشته و فرار كرده يمحترم گفت كه جالل سر او و شمس آفاق كاله گشاد.است خودش

كار سر در  نياز ا ديبا.او اورده باشد يبرا نياز طرف نگ يغاميپ ديشا.خان امده رضايباشد،حتما دنبال عل نيحقه باز جاسوس نگ

و هم از شمس  رزاياز ناصر م رم،هميبگ يتوانم سرور را قانع كنم و از دو جا اشرف يله او ميو به وس دهيرس بيشاهد از غ.اورميب

و دلم خنك  رميگ يم دنديبر يمرا از حكومت يسرو پا و خاله دمامه اش كه پا يدختره ب آفاق و از همه مهمتر انتقام خودم را از ان

 .شود يم

 يصدا دنيكرد كه با شن ينشسته بود وفكر م ديب هيسرور در سا.با سرور در كنار چشمه مالقات كند ريبود ان روز زن فالگ قرار

 :سرش را بلند كرد و گفت ريزن فالگ يپا

 ؟يسر هم داده ا يو چه داستان تازه ا يا دهيد يچه خواب گريد نميكن بب فيتعر نيبنش ايب.يآمد ريد يكم!جان ننه

 :طعنه ناراحت شده بود گفت نيكه از ا ريفالگ

 .به خودت زحمت نده هودهيب ياعتقاد ندار مياگر به حرفها.دهم يجان،من داستان سر هم نم يب يب

 

اش به دست  ندهيدرباره شوهر آ يخواست به هر شكل ممكن اطالعات ينداشت و م يامد،اما چاره ا يبدش م حهياز مل سرور

 :گفت يزيبا خنده مالطفت ام.آورد

 .بگو يدان يو هر چه م ايب.كردم يشوخ.يجان،چقدر زود رنج هست ننه

بسته به  نيا.ده استده آم نيمعشوقه به عاشق به ا غاميرساندن پ يآگاه هست و برا زيهست كه از همه چ يشاهد يكينزد نيا در

 .يبفهم يزيزرنگ و مهارت خودت است كه از او چ

شخص  نياورده؟واضح بگو ا يغاميخان پ يبرا يكس ايست؟آيشاهد ك.درست حرف بزن.اورم يمعماها سر در نم نياز ا من
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 .نميو كجاست تا من بروم و او را بب ستيك

 يلياز خ ينياو را بب يده وارد شده و از اسرار عشق نامزد تو مطلع است و تو اگر بتوان نيبه ا بيام،مرد غر دهيطور كه من فهم نيا

 .يشو يخبر م زهايچ

 ؟ياو را به من نشان بده يتوان يم تو

 .كنم يم يبه خاطر ت وهمه كار يتوانم قول بدهم،ول ينم الساعه

 يموقع به تو خواهم گفت و كارت را آسان م نيم فردا هماگر موفق شد.او را بفهمم يكنم تا جا يخواب را به خودم حرام م امشب

 .كنم

 .دهم يبه تو م يدرست باشد هر چه بخواه تيحرفها اگر

امده  يكه جالل تحت نظر چند مراقب به مهمان ديزود فهم يلياو خ.داد جهيزودتر از انچه توقعش را داشته باشد،نت حهيمل يجستجو

 ياميخان پ رضايعل يبرا نيكرد او از طرف نگ يكه قبال تصور م يخان است،در حال رضايعل يرزا،زندانيمنوچهر م ميو نوكر قد

كرده  يچرا جالل را زندان.اورد يسر در م قتيبه هر شكل ممكن از حق ديبا حهيبود و مل كردهفرق  يكم هيحاال قض.آورده است

 يبرا يجواب حهيبودند كه مل يسواالت نهايرود؟ا ياست چرا به مهمان م يشناخت؟اگر زندان يخان جالل را از كجا م رضايبودند؟عل

 :با خود گفت.كرد ينم دايانها پ

 

البد از .نجاتش آمده ام يبرا ميبه او بگو ديبا.شناسد يدارد و مرا خوب م ييبا من آشنا مياو از قد.راه،مالقات با جالل است تنها

او راقانع كنم كه هر چه  ديبعد هم با.اورده اند نجايچطور شده كه او را گرفته و به ابفهمم  ديبا.برسد شيبرا يخواهد كمك يخدا م

 .ديبگو وربه سر ميگو يرا م

رفتند كه  يآنها خنده كنان به طرف قلعه م.امدند رونيكه در ان مهمان بودند،ب يغروب جالل و همراهانش از خانه ا يها يكينزد

 :گفت يو با لهجه مخصوص ستاديد،ايانها رس يامد و جلو رونيب حهياز خم كوچه مل

چه  ميو بگو ميريهمه تان فال بگ يبرا دييايب.ديطور سر دماغ باش نيهم شهيخدا كند هم.ديسر حال هست يليكه خ نميب يها م بچه

 .ديآ يم شيپ
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 رهيخ حهيو به دقت به چهره ملنبرد  شيبردند،فقط جالل بود كه دستش را پ شيرا پ شانيهمه انها دور او حلقه زدند و دستها فورا

 :شد و در دل گفت

آدم  چيدارد،وگرنه ه ياست،حتما هدف يچه جور حقه باز گريد نيا.هنوز نشناخته ام يدم،وليصبح هم او را د.طانيبر ش لعنت

 .نديكه طالعشان را بب رديگ يمشت آدم الت را نم كي يجلو يعاقل

 :انداخت و گفت يرا دراز كرده بودند،نگاه شانيجالل به همراهانش كه با التماس دستها.با اشاره فهماند كه با او كار دارد حهيمل

را به  د،اوينيطالعتان را بب ديدوست دار يليخ.نديشما را بب يتواند كف دستها ينم چارهيب ريفالگ نيغروب است و ا دوستان،تنگ

خان هم كه .دينيب ينور چراغ و سر صبر و با دل آسوده طالع تان را م ريآنجا ز.شود يمتعرض ما نمكه در آنجا  يكس.ميقلعه ببر

 .ند كيم فيتعر مانيهم بلد است و برا يخوب يقصه ها رزنيپ نيتازه ا.رديبگ راديكه ا ستين نجايا

مهمان  يبرا ديرفت اول با ادشانيشده بودند كه  حهيمل يجالل چنان غرق حرفها نيمراقب.سوز روشن بود هياتاق جالل چند پ در

 و طالعشان را  ديد يخطوط دست انها را م اديظاهره با دقت ز حهيمل.كنند هيته يزيچ

 

زد به صورت سرنوشت و طالع  يخواند و حدس م يرا كه از چشمشان م شانيداد و آرزوها يم يكرد و به همه انها دلخوش يم انيب

 .كرد يم مدر مقابلشان مجس ندهيآ

غذا را به عهده  ميتقس حهيفراهم شد،مل نيسر سفره شام كه با تكاپو و زحمت دو نفر از مراقب.دينوبت قصه رس ينياز طالع ب بعد

فقط جالل هنوز .شدند ينيخواب سنگ ميو تسل دنديهمه شان غلت كبارهيچطور شد كه  دندينفهم اريهوش مهيگرفت و مردان ن

 .خواهد يچه امده است و از او چه م يبرا نجايو ا ستيكزن  نينشسته بود و در فكر بود كه ا

 كيفرو رفته اند،خود را به جالل نزد ينيخواب اورش اثر خود را كرده است و انها به خواب سنگ يمطمئن شد كه دارو حهيمل يوقت

 :ديامد پرس ياشنا م يليچند لحظه قبلش نداشت و به گوش جالل خ به يشباهت چيكه ه يكرد و با لهجه مخصوص

 ؟يمرا شناخت ايجالل،آ

 بگو ببينم تو كيستي و اينجا براي چه آمده اي؟. بخدا قسم هنوز نه از صبح تا به حال هم از اين فكر بيرون نرفته ام ـ

 :پيشاني و دهان خود را باز كرد و صورتش را جلوي چراغ گرفت و گفت مليحه
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 حاال چي؟ ـ

بگو ببينم براي چه به . اينجا چه مي ني؟ چطور فالگير شده اي؟ چقدر خوب صدايت را عوض كرده اي. مليحه باجي هستي! عجب ـ

 اينجا آمده اي؟

 :با غرور خاصي گفت مليحه

 .آمده ام تور ا نجات بدهم ـ

 مرا نجات بدهي؟ از كجا مي دانستي  اينجا هستم؟ ـ

 

 .حتي ميدانم چرا به اين روز افتاده اي. من از چيزهايي خبر دارم كه به عقل تو هم نمي رسد. فعالً موقع اين حرفها نست ـ

مليحه هيچ نمي دانست جالل چطور گرفتار شده است، به همين جهت هم تند تند حرف مي زد كه ك وقت جالل از او سوالي  البته

كند كه نتواند جواب بدهد و ضمن صحبت هايش نامي هم از محترم و شمس آفاق برد و نكند كه يك وقت جالل از او سوالي ن

 :و واج از او بپرسد جهمين باعث شد كه جالل به اتماد كند و ها

 پس تو از همه چيز خبر داري؟ ـ

 :به خود گفت سپس

فعالً . به هر حال هر چه مي خواهد باشد .مي شود آن قدرها هم به من اعتماد نداشته و اين زن را مامور تعقيب من كرده معلوم«

اصالً بترسم؟ مگر . بموقعش جواب محترم و شمس آفاق را هم خواهم داد. بايد از او استفاده كنم و خود را از اين بند رهايي دهم

 »من با محترم و شمس آفاق اين روز و كلك را براي من جور كرد؟  رتباطنه اين كه نگين به علت ا

 :ايش ته كشيده بود، اي اين حرف جالل استفاده كرد و گفتكه حرفه مليحه

 .شمس آفاق و مترم بدون اجازه من آب هم نمي خوردند و هيچ موضوعي را از من پنهان نمي كنند. البته كه خبر دارم ـ

 :با قيافه حق به جانبي گفت جالل

من با محترم به نفع شمس آفاق زد و بند كرده ام، بدون مي بيني كه من تقصير ندارم و البد بهتر مي داني كه نگين چون فهميد  ـ

معطلي مرا بدست اين قولها سپرد و االن چندين روز است كه گوشه اين قلعه محبوسم و اگر خدا لطف نمي كرد و دل اين چند نفر 
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 .گرسنگي و سختي صد تا كفن پوسانده بودم ازبا من نرم نمي شد تا حاال 

 

آهي . حاال علت دستگيري و زنداني شدن او را مي فهميد. اطالعاتي به مليحه داد كه او خبر نداشت هم جالل بدون اراده و باز

 :رضايت آميز كشيد و گفت

وقت تنگ است و ممكن است اين رفقاي عزيز از خواب بيدار شوند و حرفهاي ما . اينها را مي دانم و احتياجي به شنيدنشان ندارم ـ

 .شنيده اين زود تعريف كن اگر چيز تازه اي. را بشنوند

 :جالل گفت. اين كه اين حرف را مي زد باز نقاب خود را مرتب كرد و مجدداً به شكل فالگير در آمد ضمن

من جز اين چهار ديواري و گاهي هم كه اينها دلشان مي سوزد و مرا به داخل ده مي برد، جايي را نديده و با كسي ارتباط نداشته  ـ

خيال مي كنم خود تو با اين وضعي كه درست كرده و كاري كه پيش گرفته اي بهتر از من خبر . داشته باشمام كه خبر تازه اي 

 .داري و خوبتر مي تواني كسب اطالع كني

منظورم اين است كه از نگين و روابط او با عليرضاخان چه چيزهاي تازه اي . صحبت اينجا را نمي كنم. عجب آدم  ساده اي هستي ـ

 مي داني؟

اين دختر عيار خيال كرده كه با كمك . آن قدر از او و كارهايش خبر دارم كه اگر لب تر كنم همه چيز را از دست خواهد داد ـ

خاله اش مي تواند حريف من بشود من اسناد و برگه هايي از او در  دست دارم كه هيچ كس در خواب هم نديده است، ديگر 

اگر عمري برايم باقي مانده باشد و از اينجا بيرون بروم كه مي دانم چه به روز او . ندارم يرضاخاناحتياجي به اطالع از روابط او با عل

 .آنها هنوز مرا نشناخته اند و نمي دانند با چه كسي طرف هستند. بياورم

اززندان بيرون اين حرفها درست است، اما همانطور كه خودت هم مي گويي اين اطالعات و مدارك براي وقتي خوب است كه تو  ـ

بروي، واال موقعي كه اينجا گرفتار هستي، همه اين برگه ها و سندها يك پول سياه هم نمي ارزند و براي خالصي از اينجا هم 

 .برعكس آنچه عليرضاخان دارد

 چه طوري؟ ـ

 مگر نه اينكه عليرضا خان دستور داده است تو را به اينجا بياورد؟ ـ
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 .چرا ـ

 آيا او با تو دشمني و خصومتي داشته؟ ـ

 نه، چه مي خواهي بگويي؟ ـ

ما كه مي دانيم  . مي خواهم بگويم كه او به دستور نگين تو را به اينجا فرستاده است، پس حتماً بين آنها رابطه اي وجود دارد ـ

نه ايجاد شده و عليرضاخان امر معشوقه نگين شيرازي با خان ايالت فارس قوم و خويش نيست، پس حتماً بين آنها رابطه عاشقا

. حاال فهميدي؟ خوب گوش كن كه آزادي تو در گرو همين داستان است. تو را داده است ديگريخود را اجرا كرده و دستور 

 .البد تا به حال نام او را شنيده اي. عليرضاخان نامزدي دارد كه ساكن همين قلعه است

 .را شنيده ام و حتي  مي دانم كه چند روز ديگر آنها مي خواهند عروسي كنند بله اسمش. حتماً سرور را مي گوئي ـ

عليرضا خان هم قبل از ديدم نگين عاشق دختر عمويش بود، ولي از وقتي چشمش به . سرور عاشق بي قرار عليرضا خان است ـ

كه دوا و درمان هيچ حكيمي خوبش نمي  حاال هم چنان حال و روزي پيداكرده. سوگلي حاكم افتاد، يك دل نه صد دل عاشق او شد

 .از طرفي نگين هم عاشق عليرضا خان شده است و شب و روزش را نمي فهمد. كند

 :اينجا جالل ديگر نتوانست طاقت بياورد و فرياد زد در

 .كنيحتماً اشتباه مي . نگين به بزرگتر از اينها هم اعتنايي نمي كند چطور ممكن است به يك مرد دهاتي دل بازد ـ

 :با خونسردي و آرامش گفت مليحه

البد مي گويي او كه براي منوچهر ميرزا حتي تره هم خرد نمي . آن قدر تند نرو من نگين را بهتر از تو مي شناسم. صبر كن برادر ـ

 كند، چطور عاشق يك دهاتي شده؟ تو زن نيستي و خبر نداري كه زنها چه 

 

از نظر قيافه، قد و قواره، مردانگي، . نوچهر ميرزا يكي از هنرهايي عليرضاخان را هم نداردتازه م. هاي عجيب و غريبي دارند سليقه

شجاعت و هزار هنر ديگر چطور او را با منوچهر ميرزا ترسو و متكّبر و هرزه مقايسه مي كني؟ زنها وقتي عاشق بشوند از مال و جاه 

نفهميدم تو باالخره ميخواهي از اين خراب شده . غولها بيدار مي شوند در هر حال وقت تنگ است و االن نره. ندو همه چيز مي گذر

 بيايي بيرون يا نه؟
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 .مگر آدم عاقل هم زندان را دوست دارد؟ من مي خواهم هر طور شده فرار كنم. معلوم است كه مي خواهم  ـ

 .حرف مزخرف نزن اگر مي شد فرار كني تا به حال كرده بودي ـ

 چيست؟ پس چه كنم؟ راه چاره ـ

 .من كسي را پيدا كرده ام كه روي آنها نفوذ دارد و اگر تو نقشت را خوب بازي كني آزاد مي شوي ـ

 او كيست و چه بايد كرد؟ ـ

هرچه . سهي كن با شواالنش گيج و مات نشوي. من او را نزد تو مي آورم. سرور نامزد عليرضاخان و عيال آينده او اينجاست ـ

 .ب بده و حتي اگر شد قسم هم بخورپرسيد درست و حسابي جوا

 او چه خواهد پرسيد؟ ـ

به او بگو كه خودت نگين و و عليرضاخان را ديده اي كه . معلوم است كه درباره رابطه نامزدش عليرضاخان و نگين سوال مي كند ـ

او بگو كه عليرضاخان و نگين به . سعي كن تا مي تواني به موضوع شاخ و برگ بدهي. مدام در شكارگاه با هم به گردش مي رفتند

 .خالصه هر چه عقلت مي رسد بگو. ببينند و با هم زن و وهر شوند اقرار است در شيراز همديگر ر

 .عجب ماموريت دشواري بر عهد من مي گذاري ـ

 

 

مطمئن باش . به من نگو كه تازگي پرهيزكارشده اي و بلد نيستي  دروغ بگويي. من تو را خيلي زرنگتر از اين حرفها مي دانستم ـ

بعد هم قول بده كه بمحض رهايي از اينجا با كمال صداقت به شمس آفاق كمك و . جز اين، راهي براي خالصي تو وجود ندارد

 .خطاي گذشته خود را جبران كني

 :نام شمس آفاق تا حدي جالل را مطمئن كرد كه مليحه از طرف او و محترم مامور نجات او شده است و گفت دنشني

 بگو ببينم تو كيستي و اينجا براي چه آمده اي؟. بخدا قسم هنوز نه از صبح تا به حال هم از اين فكر بيرون نرفته ام ـ

 :وي چراغ گرفت و گفتپيشاني و دهان خود را باز كرد و صورتش را جل مليحه

 حاال چي؟ ـ

بگو ببينم براي چه به . اينجا چه مي ني؟ چطور فالگير شده اي؟ چقدر خوب صدايت را عوض كرده اي. مليحه باجي هستي! عجب ـ
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 اينجا آمده اي؟

 :با غرور خاصي گفت مليحه

 .آمده ام تور ا نجات بدهم ـ

 مرا نجات بدهي؟ از كجا مي دانستي  اينجا هستم؟ ـ

 .حتي ميدانم چرا به اين روز افتاده اي. من از چيزهايي خبر دارم كه به عقل تو هم نمي رسد. فعالً موقع اين حرفها نست ـ

مليحه هيچ نمي دانست جالل چطور گرفتار شده است، به همين جهت هم تند تند حرف مي زد كه ك وقت جالل از او سوالي  البته

 نكند كه نتواند جواب بدهد و ضمن صحبت نكند كه يك وقت جالل از او سوالي 

 

 

 :نامي هم از محترم و شمس آفاق برد و همين باعث شد كه جالل به اتماد كند و هاج و واج از او بپرسد هايش

 پس تو از همه چيز خبر داري؟ ـ

 :به خود گفت سپس

فعالً . به هر حال هر چه مي خواهد باشد. ردهمي شود آن قدرها هم به من اعتماد نداشته و اين زن را مامور تعقيب من ك معلوم«

اصالً بترسم؟ مگر . بموقعش جواب محترم و شمس آفاق را هم خواهم داد. بايد از او استفاده كنم و خود را از اين بند رهايي دهم

 »من با محترم و شمس آفاق اين روز و كلك را براي من جور كرد؟  رتباطنه اين كه نگين به علت ا

 :حرفهايش ته كشيده بود، اي اين حرف جالل استفاده كرد و گفتكه  مليحه

 .شمس آفاق و مترم بدون اجازه من آب هم نمي خوردند و هيچ موضوعي را از من پنهان نمي كنند. البته كه خبر دارم ـ

 :با قيافه حق به جانبي گفت جالل

ميد من با محترم به نفع شمس آفاق زد و بند كرده ام، بدون مي بيني كه من تقصير ندارم و البد بهتر مي داني كه نگين چون فه ـ

معطلي مرا بدست اين قولها سپرد و االن چندين روز است كه گوشه اين قلعه محبوسم و اگر خدا لطف نمي كرد و دل اين چند نفر 

 .گرسنگي و سختي صد تا كفن پوسانده بودم ازبا من نرم نمي شد تا حاال 

آهي . حاال علت دستگيري و زنداني شدن او را مي فهميد. ه و اطالعاتي به مليحه داد كه او خبر نداشتهم جالل بدون اراد باز
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 :رضايت آميز كشيد و گفت

وقت تنگ است و ممكن است اين رفقاي عزيز از خواب بيدار شوند و حرفهاي ما . اينها را مي دانم و احتياجي به شنيدنشان ندارم ـ

 .اي شنيده اين زود تعريف كن اگر چيز تازه. را بشنوند

 

 :جالل گفت. اين كه اين حرف را مي زد باز نقاب خود را مرتب كرد و مجدداً به شكل فالگير در آمد ضمن

من جز اين چهار ديواري و گاهي هم كه اينها دلشان مي سوزد و مرا به داخل ده مي برد، جايي را نديده و با كسي ارتباط نداشته  ـ

خيال مي كنم خود تو با اين وضعي كه درست كرده و كاري كه پيش گرفته اي بهتر از من خبر . اي داشته باشم ام كه خبر تازه

 .داري و خوبتر مي تواني كسب اطالع كني

منظورم اين است كه از نگين و روابط او با عليرضاخان چه چيزهاي تازه اي . صحبت اينجا را نمي كنم. عجب آدم  ساده اي هستي ـ

 ني؟مي دا

اين دختر عيار خيال كرده كه با كمك . آن قدر از او و كارهايش خبر دارم كه اگر لب تر كنم همه چيز را از دست خواهد داد ـ

خاله اش مي تواند حريف من بشود من اسناد و برگه هايي از او در  دست دارم كه هيچ كس در خواب هم نديده است، ديگر 

اگر عمري برايم باقي مانده باشد و از اينجا بيرون بروم كه مي دانم چه به روز او . ندارم يرضاخانا علاحتياجي به اطالع از روابط او ب

 .آنها هنوز مرا نشناخته اند و نمي دانند با چه كسي طرف هستند. بياورم

تو اززندان بيرون  اين حرفها درست است، اما همانطور كه خودت هم مي گويي اين اطالعات و مدارك براي وقتي خوب است كه ـ

بروي، واال موقعي كه اينجا گرفتار هستي، همه اين برگه ها و سندها يك پول سياه هم نمي ارزند و براي خالصي از اينجا هم 

 .برعكس آنچه عليرضاخان دارد

 چه طوري؟ ـ

 مگر نه اينكه عليرضا خان دستور داده است تو را به اينجا بياورد؟ ـ

 .چرا ـ

 شمني و خصومتي داشته؟آيا او با تو د ـ
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 نه، چه مي خواهي بگويي؟ ـ

 

ما كه مي دانيم  . مي خواهم بگويم كه او به دستور نگين تو را به اينجا فرستاده است، پس حتماً بين آنها رابطه اي وجود دارد ـ

نگين شيرازي با خان ايالت فارس قوم و خويش نيست، پس حتماً بين آنها رابطه عاشقانه ايجاد شده و عليرضاخان امر معشوقه 

. حاال فهميدي؟ خوب گوش كن كه آزادي تو در گرو همين داستان است. تو را داده است يگريدخود را اجرا كرده و دستور 

 .البد تا به حال نام او را شنيده اي. عليرضاخان نامزدي دارد كه ساكن همين قلعه است

 .سي كنندبله اسمش را شنيده ام و حتي  مي دانم كه چند روز ديگر آنها مي خواهند عرو. حتماً سرور را مي گوئي ـ

عليرضا خان هم قبل از ديدم نگين عاشق دختر عمويش بود، ولي از وقتي چشمش به . سرور عاشق بي قرار عليرضا خان است ـ

حاال هم چنان حال و روزي پيداكرده كه دوا و درمان هيچ حكيمي خوبش نمي . سوگلي حاكم افتاد، يك دل نه صد دل عاشق او شد

 .ليرضا خان شده است و شب و روزش را نمي فهمداز طرفي نگين هم عاشق ع. كند

 :اينجا جالل ديگر نتوانست طاقت بياورد و فرياد زد در

 .حتماً اشتباه مي كني. نگين به بزرگتر از اينها هم اعتنايي نمي كند چطور ممكن است به يك مرد دهاتي دل بازد ـ

 :با خونسردي و آرامش گفت مليحه

البد مي گويي او كه براي منوچهر ميرزا حتي تره هم خرد نمي . نرو من نگين را بهتر از تو مي شناسمآن قدر تند . صبر كن برادر ـ

تازه منوچهر ميرزا . كند، چطور عاشق يك دهاتي شده؟ تو زن نيستي و خبر نداري كه زنها چه سليقه هاي عجيب و غريبي دارند

قد و قواره، مردانگي، شجاعت و هزار هنر ديگر چطور او را با منوچهر از نظر قيافه، . هم ندارد رايكي از هنرهايي عليرضاخان 

در هر حال وقت تنگ . ميرزا ترسو و متكّبر و هرزه مقايسه مي كني؟ زنها وقتي عاشق بشوند از مال و جاه و همه چيز مي گذرند

 بيايي بيرون يا نه؟ ميخواهي از اين خراب شده خرهنفهميدم تو باال. است و االن نره غولها بيدار مي شوند

 

 .مگر آدم عاقل هم زندان را دوست دارد؟ من مي خواهم هر طور شده فرار كنم. معلوم است كه مي خواهم  ـ

 .حرف مزخرف نزن اگر مي شد فرار كني تا به حال كرده بودي ـ

 پس چه كنم؟ راه چاره چيست؟ ـ
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 .نقشت را خوب بازي كني آزاد مي شويمن كسي را پيدا كرده ام كه روي آنها نفوذ دارد و اگر تو  ـ

 او كيست و چه بايد كرد؟ ـ

هرچه . سهي كن با شواالنش گيج و مات نشوي. من او را نزد تو مي آورم. سرور نامزد عليرضاخان و عيال آينده او اينجاست ـ

 .پرسيد درست و حسابي جواب بده و حتي اگر شد قسم هم بخور

 او چه خواهد پرسيد؟ ـ

به او بگو كه خودت نگين و و عليرضاخان را ديده اي كه . معلوم است كه درباره رابطه نامزدش عليرضاخان و نگين سوال مي كند ـ

به او بگو كه عليرضاخان و نگين . سعي كن تا مي تواني به موضوع شاخ و برگ بدهي. مدام در شكارگاه با هم به گردش مي رفتند

 .خالصه هر چه عقلت مي رسد بگو. ببينند و با هم زن و وهر شوند اقرار است در شيراز همديگر ر

 .عجب ماموريت دشواري بر عهد من مي گذاري ـ

مطمئن باش . به من نگو كه تازگي پرهيزكارشده اي و بلد نيستي  دروغ بگويي. من تو را خيلي زرنگتر از اين حرفها مي دانستم ـ

بعد هم قول بده كه بمحض رهايي از اينجا با كمال صداقت به شمس آفاق كمك و . جز اين، راهي براي خالصي تو وجود ندارد

 .خطاي گذشته خود را جبران كني

 :نام شمس آفاق تا حدي جالل را مطمئن كرد كه مليحه از طرف او و محترم مامور نجات او شده است و گفت شنيدن

 

به  يماجرا چه ربط نيدانم ا يبلند شود هر چند نم ادشيفركنم كه  فيتعر شيرا برا رضايو عل نيمعاشقه نگ انيجر يطور-

 .من دارد يخالص

قت حاضر  چيمطمئن باش سرور ه. تو را به زندان انداخته است نيبه دستور نگ رضاخانيكه عل ميگو يو من هم به او م!نيآفر-

 نياز نگ ياخبار تازه ا يتوان يم نجاين از اكه تو با آزاد شد ميدر زندان بماند مخصوصا اگر به او بگوئ بشيينخواهد شد دشمن رق

 .يرود باش يبه آنجا م گريكه حتما چند روز د رضاخانياز عل مالمراقب اع رازيو در ش ياوريب

 .رديگ يدارد از كف دست جالل فال او را م ريكه زن فالگ دنديجالل به هوش آمدند و د نيكم مراقب كم

***** 
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جالل را به دختر داد و  يها ينشان حهيو سرور باز هم در كنار چشمه با هم مالقات كردند و مل جهيطهر مل كيآن شب نزد يفردا

 :گفت

بوده  زيرا به تو خواهد گفت چون او با چشم خود شاهد و ناظر همه چ زيهمه چ اتيجزئ يدر خلوت با او مالقات كن ياگر بتوان-

 .است

 محلش كجاست؟-

 .يقلعه ارباب ينييپا ياز اتاقها يكيخودتان در  كينزد-

مادر  نياز راز آندو با خبر شود و البد ا دينبا يدانم كع كس يقدر م نيدهد من هم يو به جواب همه سواالت شما را م يچه كس-

 .مرده خبر داشته

همان  نظهريهم يبرا نديبوده است بب يگريبا زن د زشينامزد عز يدارهايرا كه شاهد د يخواست هر چه زودتر مرد يم سرور

را از اطراف خود دور كند و  نيزود توانست مراقب يليكه در قلعه داشت خ يو با نفوذ ديرا د يروز تدارك مالقات با جالل زندان

 .به سراغ او برود كراستي

 

ق را باز كرد در آستانه اتا شيو جون چشمها ديرا شن يخش خش لباس زنانه ا يبود صدا يداريخواب و ب نيكه ب يدر حال جالل

 .ديرا د يخود دختر جوان

 16 فصل

 يكرد از دامنه آن خود را به قله ها يجرأت م يعبور نداشت و مر كس يبرا يخطرنا راه اريدو معبر بس يكيپلنگان جز  كوه

همه .انداخت  يدر نده همه را به وحشت م يمخصوصا پلنگ ها يوحش واناتيمعابر وجود ح يعالوه بر تنگ. مرتفع كوه برساند

 يكه برا ييدهقانها ايشدند و  يدور م ياز معمول از اباد ادتريز يخود مسافت وسفندانگ يچرا ياز چوپانها كه برا يتعدادساله 

آمد كه جن سالم به در ببرند و به  يم شيشدند و كمتر پ يخونخوار م يرفتند گرفتار پلنگها يو علف به ارتفاعات م اهيگ دنيچ

 يگفتند و آنها را از رفتن به قلل بلند بر حذر م يخود م انانجو يرا برا تهايحكا نيدهكده پلنگان ا رمردانيپ. منزل مراجعت كنند 

شد خود  يم دهيخر يخوب متيپلنگ كه در شهر به ق يبايبه پوست ز افتنياز جوانها به طمع دست  يبعض نيبا وجود ا يداشتند ول
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شناختند و مخصوصا به نقاط خطرناك آشنا  يكه معابر تنگ كوه را خوب مده چند نفر بودند  ياز اهال.انداختند  يرا به خطر م

 .بودند

كرد بودند اما  شكشيده چند پوست قشنگ و بزرگ پلنگ هم به او پ نيا يبود و اهال دهيشن زهايچ يلياز كوه پلنگان خ رضايعل

 واناتيپر از ح يخود آنجا را كوه الياو در خ.است  ييدانست آنجا چه جور جا يبود و نم امدهيخودش تا به حال به كوه پلنگان ن

شب بدون خبر كردن  مهين ديد يم يوحش وانيح كيبه دست  شيخو ينجات را نابود هرا نيتصور كرده بود و چون آخر

 شيكوه را در پ ييبود سرباال يچوبدست كيخنجر كوتاه و محكم و  كيكه فقط مسلح به  يهمراهان از جا برخاست و در حال

كه با همه قدرت و  يشد تا وقت يمشكلتر و آهسته تر م ييمايرفت راهپ يهر چه باالتر . رفت و در نور خوشرنگ ماه به راه افتاد گ

 .شد رهيسر خود خ ينشست و در سكوت شب به آسمان باال يتخته سنگ بزرگ يازرفتن بازماند و رو يرومندين

 نيپراز اشك نگ يبودند چشمها يكه منتظر بازگشت او مشغول تدارك عروس ديد يرا م شيبايو نامزد ز ريدور دست مادر پ در

 :با خود گفت.رفت  ياز خاطر او نم يدر لحظه وداع آن

 يبه خاطر تو م يقلب.است  يگريد يو بند گرفتار جا ياست كه با هزار ق يدل تو در دام كس ست؟ي؟ مقصودت چ يكن يچه م نجايا

 ها  يليخ ؟يشده ا وانهيد. وجود ندارد ايدر نتپد كه پاك تر و صاف تر از آن 

كند؟  ينم تيكفا يزندگ يدوست داشتن و دوست بود نبرا نيمگر هم. يتو هم آنها را دوست دار. كه تو را دوست دارند  هستند

هم ندارم كه مرا  نيقيرسد و  يآن را كه من دوست دارم ستم به دامانش نم!بزرگتر؟ نه  نيازا يباالتر و چه موهبت نياز ا يچه نعمت

دهد  يوجدان من اجازه نم. ندارد دهيابدا ا يزند نيا.رود  ينم شيخواهد دل من به سو يآن كه مرا دوست دارد و م. دوست دارد

 به وصال او هم برسم سرور را چه كنم؟ يكه روز ميريبدوزم و گ يگريچشم طمع به همسر د

 .سوخت يكرد و داشت در تب م يم ريدردآلود خود س االتيخ در

 :با خود گفت. كه به او چشم دوخته بود ديرا د يوانيخودش ح يرو يجلو ناگهان

 دنيو از د نديا يقطعا همراهانم به دنبال من م.لحظه جان خواهم سپرد  كيضربه خرد خواهد كرد و در  كيكه مرا با  مطمئنم

كند كه من مخصوصا خود را به چنگال پلنگ  يكس فكر نم چيندارد و ه يبيع چيمرگ ه نيا.برند  يبه سرنوشتم م يپ ميلباسها

 .باشد يكه شكست در مقابلش سر شكستگ ستين يكم زور فيهم حر فيحر. شد كاش يهمه خواهند گفت شكارچ.افكنده ام 
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كوتاهش رااز غالف  يدست به كمرش برد و كارد شكار رضاخانيعل دياو پر يبه سو وانيكه ح نيمعلوم نشد چرا بمحض ا اما

تا قبضه  زيفرود آمد و كارد بران و ت رضاخانيسر عل يبرداشت و رو زيخ وانيح. سر نگاه داشت يو دودست را باال ديكش رونيب

 منيو خم شود و او از پت به ز اورديطاقت ن رضاخانيعل رومنديموب شد كه دست ن ودر جگرگاه او فرور فت اما وزن سنگشن ا

 .فتديب

دانست كه پلنگ هم تعادل خود را از دست داده  يوداع كرد او نم يرا بست و با زندگ شيلحظه چشمها كي يبرا نرضاخايعل

 .زند يبه پلنگ م يگريوقت متوجع شد كه دارد با قدرتضربات د كي.داد ينم ياست وگرنه به او فرصت خداحافظ

به خاطر  شترياضطراب آنها ب.بشدت مضطرب شدند افتنديخود ن نيشدند و او را در ب دارياز خواب ب يوقت ضاخانيعل همراهان

 همه .بودند دهيشن رضاخانيبود كه در مورد اختالل حواس عل يعاتيشا

 

برده بود به ده آمد و چون  رونيشب ب يكه گله خود را برا يظهر چوپان كيسرانجام نزد. دنديند ياز او نشان يرا گشتند ول جا

 :ماجرا رابه او گفتند و او گفت. دياز علت پرس ديد يعااد ريوضع آنجا را غ

آنجا  يآدم عاقل چيچون ه كنميفكر كردم اشتباه م.كه چوب به دست بطرف پرتگاه دوم رفت دمينفر را د كيصبح  كينزد-

 .رودينم

خان  رضايبه عل ارياو كه بس يخان پسر عمو نيو بخصوص رام ديخان رس رضايزود به گوش همراهان عل يليچوپان خ يحرفها

 .به كوه پلنگان رفتند شناختيعالقه داشت با عجله راه افتادند و همراه چوپان كه راه را خوب م

نگاه  كيبا .زديريرا آرام آرام در حلق او م يسرش نشسته است و شربت يسرور باال ديرا باز كرد و د شيچشمها يكم رضاخانيعل

 .او بودند يها يخواب داريسرخ او مانند دو كاسه خون و گواه ب يچشمها.است دهيكش يداريرنج برده و ب يليكه سرور خ ديفهم

 رضايرا كه مادر عل ياو فقط ساعات.كرده بود ييرايسر محبوب خود نشسته و از او پذ يهم سرور هشت شبانه روز بود باال يراست

هم  يروح يرنجها نيرور متحمل سخت ترس يروز عالوه بر عذاب جسم 8 نيدر ا.كرديآمد استراحت م يسر پسرش م يخان باال

 اديرا ب ريو سخنان زن فالگ ديشنيحرفها را م نيسرور ا.آورد يرا به زبان م نيو نام نگ گفتيم انيخان دائما هذ رضايعل.شده بود

 يگريخان را هم به كس د رضايعل يو پرستار شديغافل نم فيلحظه هم از انجام وظا كي ياما حت خورديآورد و خون دل م يم
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 .ختيريمحبوب اشك م نيو بر بال مانديم دارياو شبها تا صبح ب.كرديواگذار نم

 نيا نينشان دهد و بر بال يو از خود گذشتگ يخان حالش خوب نشود از خود فداكار رضايكه عل يقسم خورده بود تا وقت سرور

 ابانيسپس سر به كوه و ب ابديبهبود  ماريكند تا ب ازيرا تحمل كند نذر و ن يو سخت يخواب داريزحمت بكشد ب نديوفا بنش يمحبوب ب

 .كند اريو د اريبگذارد و ترك 

بزند  يدهان باز كرد تا حرف ديسر خود د يچشم از هم گشود و سرور را باال.خان به هوش آمد رضايگذشته بود كه عل مهياز ن شب

 بخود تكان .كرديدر گلو و دهان خود احساس م يديدرد شد يو سوال بپرسد ول

 

نهاده و او را  ينيب يكه انگشت به رو ديبا تعجب سرور را د.حس كرد نهيدر بازوان و س ياديكه سوزش ز نديو بنش زديتا برخ داد

افكار او .آورد از چه موقع به رختخواب افتاده و چه موقع به اتاق او آمده است ينم اديب چيه.كنديو ارامش دعوت م يبه خاموش

خاطرات خود را منظم و گذشته ها را در ذهن خود مجسم كند  توانستينم چيمغشوش بود كه ه يو حواسش بقدر شانيپر يطور

 چه شده؟:ديبا هزار زحمت پرس ديرا د نشياشك الود سرور و صورت غمگ يكه چشمها نقدريهم

آرام :كرد و گفت كيسرور قاشق شربت را به لبان او نزد.كرديدر سر احساس م ياديز ينيو سنگ نهيدر س يديو سوزش شد درد

 .شونديدارند خوب م تيزخمها يول.يمجروح شده ا يكم.باش به شكر خدا حالت بهتره شده و بهتر هم خواهد شد

 مجروح شده ام؟كجا؟-

 .به شكر خدا به موقع نجاتت دادند يول يشد يدر شكار زخم-

شده بود كه همراهانش به موقع به كمكش  زيآمد كه با پلنگ گالو يم ادشيحاال .ذهنش عقب رفت ياز رو يكم پرده خاموش كم

 اريكه نامزدش بس دانستيم.كرده است دايچطور نجات پ دانستيبه سرش زده بود اما نم يخودكش اليآمد كه خ ادشي.آمدند

از عواطف و احساسات سراسر وجود  يموج.رش بودفداكا يزحمات دختر عمو ونو حتما بهبود او مره دهيرنج برده و زحمت كش

آمد كه  ادشي.رژه رفتند شيچشمها ياز جلو يو نوجوان يكودك يبايهمه خاطرات ز.او را د رگرفت و قلبش را بشدت فشرد

اما سرور احساس چندان  گفتنديراز دل م گريكديمعصومشان به  يو چطور با نگاهها دنديدويدنبال هم م شهيچطور در باغ و ب

و با  اورديسرانجام طاقت ن.دادنديخان آزارش م رضايعل يانهايجالل و هذ يحرفها ريزن فالگ ينداشت و دائما حرفها ينديخوشا
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 ؟يو هنوز مرا دوست دار يگفتيراست م ايآ:ديپرس ياديتحمل عذاب ز

 ؟يكنيسوال را م نيچرا ا يمن هست ديام هيقوت قلب و ما ؟تويكنيم ديموضوع ترد نيچطور د را-

 

 

كه از هوش آمدن پسرش مطلع شده  يب يب.نداد ياما مالحظه حال او را كرد و جواب ديرا بگو لشيبزند و دال اديفر خواستيم سرور

اگر .ممنونم زميدختر عز نيپسرجان بعد از خدا من از ا:او زد و گفت يشانيبر پ يبود با عجله خود را به اتاق او رساند بوسه ا

پسرم .دختر بود كه تو را نجات داد نيفقط عشق پاك ا.يكرديدانميمهلك نجات پ يجراحتها نيا نگالاو نبود تو از چ يمراقبتها

و به خانه بخت ببر بزرگ و كوچك در  ريزودتر از جا بلند شو و دست نامزدت را بگ.دهيآفر گريكدي يخداوند شما دو نفر را برا

 .شما هستند يانتظار روز عروس

سر از پا  يكه او از شاد ديو با كمال تعجب د ندينگاه كرد تا واكنش او را بب رضايحرف برافروخته شد و به عل نيا دنياز شن سرور

 .ديدينم يتناسب چيخان ه رضايعل يبا حاال فعل گرانيد يگذشته و حرفها عيوقا نيشده بود و ب جيواقعا گ.شناسدينم

او را دوباره باز  يسرور زخمها و جراحتها.رديبگ يبخورد و جان ييخان توانست غذا رضايروز عل 8پس از  عهيدف نياول يبرا آنروز

با  يخان وقت رضايعل.استراحت به اتاق خود رفت يبرا يب يآسوده شد به اصرار ب يتا حد الشيكرد و مرهم گذاشت و چون خ

 دارد؟ دينه؟مگر او به عشق من ترد اياو را دوست دارم  ايا كه پرسديسرور از من م همادر چه شده ك:مادرش تنها شد گفت

 .آورده است يرا بر لب م نيبازگو كرد و گفت در تمام مدت نام نگ شيرا برا يماريزمان ب يماجرا يب يب

سرور كه  يب يب اديفر يبا صدا.شد ديافتاد و ضربان قلبش شد يخان نفسش به تنگ رضايبود كه عل يبقدر نينان نگ دنيشن ريتاث

كه او  دينيبيم! يب يب:گفت كرديم هيكه گر يدر حال ديماجرا را شن يو وقت ديخان دو رضايبه اتاق عل شديتازه داشت چشمش گرم م

 از دستم ساخته است؟ يبكنم و چه كار توانميممن چه .دارد يگريدر دل گرو د

البته حق .توست يمن فقط بسو ديو چشم ام ينجات بده او را يتوانيكه م يفقط تو هست نيا.نشو يدخترجان از دست او عصبان-

 .كم صبر داشته باش يول يدار
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را كه دوست دارد فراموش  يكرد؟من هزار كار هم بكنم او آن كس جاديعشق ا يبزور در قلب كس شوديجان مگر م يب يب-

 .نخواهد كرد

 .كنديجو صبر همه كارها را درست م كي-

سر و  نيتا ا روميم نجايمن از ا.خاص و عام شوم ياست كه حاال انگشت نما نيچند سال صبر و انتظار ا جهيچقدر صبر كنم؟نت-

 .را تحمل نكنم ماتينامال نيصداها را نشنوم و ا

 .از جا برخاست و به اتاق خود رفت ديبگو يسخن گريآنكه د يب سپس

خان  رضايكم كم حال عل.ختيبود قطره قطره به دهان او ر ماريسر ب يكه باال ييهر چه دعا بلد بود خواند و از شربتها چارهيب مادر

 هيكه مادرش را به گر ديكش يچنان آه ديسرور را از مادرش شن بتيعلت غ يرا باز كرد و وقت شيبهتر شد و چشمها

 رتيغ يب يمرا مرد مطمئنم همه.گردانده است يرا ندارم سرور هم كه از من رو يكس واز ت ريمادر من غ:سپس ارام گفت.انداخت

 بگو چه كنم؟ يرانيو مرا از خود نم يخوريكه غصه مرا م يفقط تو هست.خواهند دانست تيحم يو ب

 ؟يعمل كن ميهر چه بگو يدهيآقا قول م:گفت رفتيبه دلش فرو م يفرزند چون خنجر يكه حرفها مارد

 .كار كيجز  كنميم يهر چه بخواه-

 ؟يتوانيكه نم ستيكار چ كيآن -

 يو برا ياوريبر زبان ن گذرديو آنچه را كه در قلبت م يبر خودت مسلط شو ديبا:ادامه داد دياز پسرش نشن يچون پاسخ و

 .يآماده شو يعروس

 ؟يبا ك ي؟عروسيعروس-

 .نامزدت با سرور تيباشد؟با دختر عمو يبا ك يعروس يخواستيم-

 .ديكار را از من نخواه نيگفتم كه فقط هم يول-

 

 .را فراموش كن نيصبر كن پسرجان من نگفتم مهر نگ-

كه دروغ  ينيبيپسرت را پست م نقدريكنم؟ا يرا فراموش نكنم و با سرور عروس نيچطور عشق نگ.مادر يزنيم يعجب حرف-
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 كند؟ يو حقه باز ديبگو

 ندارد؟ يا جهينت چيحاصل ه يعشق ب نيكه ا يفهم يپسر جان ، نم -

خداوند مهر زن و شوهر را پس . شود ياوضاع رو براه م يبا سرور ازدواج كن يوقت. ستين شيب ياليتو خواب و خ يبرا نينگ وصال

 .كند يم جادياز بسته شدن عقد ازدواج در قلب هم ا

توانم به  ينممن . است زيعز يعالقه من به او عالقه برادر به خواهر. كنم  يتوانم با سرور عروس ينه مادر ، هزار بار نه ، من نم -

 .چشم زن و همسر به او نگاه كنم

برود؟  نيچند ساله خانواده ات از ب يآبرو يتو حاضر ايآ. فكر كن يدرست و حساب. عقلت را از دست نده. گوش كن پسر جان  -

خاك  رياو ز. به اسم و رسم پدرت رحم كن يكن يكس رحم نم چيبه ه ؟يخاص و عام كن يهمه مان را انگشت نما يخواه يم ايآ

 يدان يدانم كه تو نم يرا م ييزهايمن چ. توست ينگران كارها

 ؟ييزهايمثال چه چ -

 م؟يبگو تيكه برا يجرأتش را دار -

 بگو چه شده؟ -

 ينم مانيبرا ييآبرو گريو د ديتهمت و افترا به سر ما خواهد بار ليكه اگر او فرار كند س يدان يم. برود نجايدارد از ا اليسرور خ -

 ماند؟

چند  يقيدقا. نزد يمادرش هم به احترام او سكوت كرد و حرف. فرو رفت يدور و دراز يها شهيخان ساكت شد و در اند رضايعل

 :خان گفت  رضايباالخره عل. در سكوت محض گذشت

 

طور  نيو پلنگ و باران گلوله جان به در ببرم و ا ريبود كه از چنگال ش نيمقدر ا ديشا. كنم يم يبا سرور عروس. خب  اريبس -

 .رميبم

 : ديو با اضطراب پرس اورديطاقت ن ديفهم ياو را نم يحرفها يكه معن يب يب

و دست عروست را در دست  يشو يشوند به سالمت از جا بلند م يخوب م تيزخمها گريدو سه روز د ؟يريچرا بم ؟يريبم -
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 يكن يرا فراموش م يمعن يب پوچ و االتيخ نيو همه ا يريگيم

به هر صورت قبول كردم كه با . ستين يوقت خوب شدن چيه يشود ، اما زخم درون يخوب م يظاهر يزخمها. بله مادر جان -

 د؟يخواه يچه م گريد. كنم يسرور عروس

خان ، كدخدا و مباشر قلعه را احضار كرد تا هر  رضايعل يخان پسرعمو نياز جا بلند شد و رام. ندانست زيرا جا يمعطل گريد يب يب

او به . اطراف بفرستند و ساز زن ها و دهل زن ها را خبر كنند يها يها را به آباد يو جارچ ندازنديرا راه ب يچه زودتر بساط عروس

 داداز امامان بود قرار  يكي ديكه مصادف با تول گريرا هم چهارشنبه د يعروس خيتارعجله داشت كه  يقدر

بر آمد و همان شبانه چند  شييدستورات زن عمو يمژده خوشحال شد كه فورا در صدد اجرا نيا دنياز شن يخان به قدر نيرام

 .را هم مأمور جار زدن در داخل ده كرد ينفر قاصد را به اطراف فرستاد و سه چهار نفر جارچ

***** 

ساز و دهل از خواب  يباالخره با صدا. به رختخواب رفت ، خوابش برد  نكهينكرده بود و به محض ا يمدتها بود خواب راحت سرور

 :ديبود پرس يكيكه در آن نزد يآمد و از دختر رونيآهسته از خانه ب. شد داريب

 چه خبر شده؟ -

 :را تا بناگوش باز كرد و گفت  ششين دختر

 

 كنند يم يرقصند و شاد يشما م يجشن عروس يبرا نهايا! خاتون جان -

 من ؟ عقلت كم شده دختر؟ ين عروسجش -

 يده منتظر عروس يهمه اهال. خوابمان نبرده  ميا دهيخبر را شن نيكه ا شبيبه خدا از د.  ديبهتر از ما خبر داشته باش ديشما كه با -

 .شما هستند ، چون همه شما را دوست دارند

 االتيلب چشمه در خ. فكر كند يت خود بزند و كمبه سر و صور يكه به شدت متأثر شده بود به طرف چشمه رفت تا آب سرور

 .شانه اش قرار گرفت يرو يفرو رفته بود كه ناگهان احساس كرد دست يدور و دراز

او واقعا  دنيدل دخترك را به دست آورده بود كه سرور از د يبا چنان زبان چرب و نرم حهيمل. ديرا د ريو زن فالگ برگشت
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با دقت به  ريزن فالگ. كرد  فيتعر شيبرا ازيتا پ ريشب گذشته را از س ينشاند و ماجرا يسنگ يخوشحال شد و او را كنار خود رو

 :به خود گرفت و گفت  يو مهربان ميمال افهيقسرور گوش داد و سپس با  يحرف ها

االن به خاطر تو  يبمانم ، ول يياز دو سه روز جا شتريوقت سابقه نداشت من ب چيه. كرده بنديدختر جان محبت تو مرا پا! به خدا  -

 .مانده ام نجايماه است كه ا كياز  شتريب

وضع تو و از  نيديشود ، اما چه كنم كه از د يو روحمان خفه م رديگيدلمان م ميجا كه بمان كي.  ميباش اريس شهيهم ديها با يكول ما

 نيكنم مثل ا يتو را مشاهده م يو عذاب روح نميب يحال م نيتو را به ا يوقت. شوم وانهياست د كينزد تيزندگ يماجرا دنيشن

 .انداخته ام يوزاناست كه خودم را در آتش س

 ايآ ست؟يمن چ فيحاال بگو تكل. كنم يرا از تو پنهان نم يراز چيكه ه ينيبيدانم و م يمن هم تو را مثل مادر خود م. مادر جان -

 سپارم؟شوم خودم را به دست حوادث ب ميسرنوشت تسل نيبه ا ديبا

و  ديايگذارم به مذاقت خوش ن يم تيپا شيكه پ يراه ديفكر كردم شا يبساز ، منته يزندگ نيگفتم با ا ينه دخترم ، من ك -

  نيزم يو رو ستيانسان تنگ ن يبرا اي، واال دن ياز زاد و بوم خود دل بكن ينتوان

 

گذارم  يبه جان خودت قسم نم. فتيو راه ب زيرا دور بر دهايق نيهست كه حساب ندارد و ا ريخوب و دلپذ يآن قدر جاها خدا

گفته اند آنجا خوش  مياز قد. شود اشتباه است يتنگ م نجايا يكه دلت برا يكن يم الياگر هم خ. يزحمت و عذاب بكش يذره ا

 است كه دل خوش است

در دخترك اثر كرده است و  شيرفهاحس كرد ح حهيمل. داد يگوش او را نوازش م يمطبوع يقيمثل آهنگ موس ريزن فالگ يصدا

 :ادامه داد . نشود مانينرود و پش نياز ب شيآن كه اثر حرفها يبرا

 ديهستند كه در انتظار اشخاص با اراده و مصمم هستند ، تنها با يينعمت ها نهايا. همه هسا اريدر اخت يو آسودگ يدخترم آزاد -

دراز ،  يسالها. خودت فكر كن. كند  يرا درست م زي، همه چ ميذره تصم كيجو اراده و  كي. برود شانيانسان بخواهد و به جا

 ديآ يفرود م ييكه مرغ دلش هر ساعت جا يرا قبول كرد يمرد يدگو بن ياتاق تنها نشست كيكنج 

 ست؟ياش چ دهيفا
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 :سرور ناگهان با صراحت گفت  نجايا در

 كردم ياندازه تلفن نم نيرا ا زميعمر عز بودم و دهيكاش زودتر تو را د يا. ييگو يتو راست م! چيه -

 يتو لبخند م يبه رو اياست كه دن ياالن درست موقع. يو قشنگ بايبه شكر خدا هنوز جوان و ز. نشده  رينه دختر جان ، هنوز د -

 تو هم خوش باش. زند تو هم به او لبخند بزن

 :زد  اديشناخت از جا برخاست و فر يسر از پا نم ياز شاد گريكه د سرور

كنم و با هم  يمن مقدمات كار را فراهم م. منتظرم باش  يآباد رونيب شهيفردا شب كنار ب.  ميآ يبا تو م ييهر جا بگو. ننه جان -

 شد يبود و از من جدا نخواه يبا من خواه شهيفقط قول بده كه هم. در انتظار ماست يكه آزاد ييبه جا ميرو يم. رفت ميخواه

از دست  يمتيق چيخود را به ه يكنم و آزاد يكس بنديم پا ديمن عادت نكرده ام خود را مق. جاست نيف همدختر جان ، همه حر -

 دهم ينم

 

و  يبخوب ميخسته شد گريكديهر وقت از  ميخواهد با هم هست يدلمان م يتا وقت.. ميخود را حفظ كن ياست هر دو آزاد بهتر

فردا چه  ديتواند بگو ياست و نم دهيرا ند ندهيآ ي، اما چون كس ديايب شيپ يروز نيكنم چن ينم اليخ. ميشو ياز هم جدا م يخوش

 حرف را بزنم نيخواهد شد مجبورم ا

 :برابر باال برد و گفت  نيرا در ذهن سرور چند حههيحرف مقام مل نيا

 يتو م ايآ. شد ميكنندگان دور خواه بيو تا قبل از صبح از دسترس تعق ميافت يآمدن ماه را م رونيفردا شب قبل از ب. قبول دارم -

 ؟يكن يسوار يتوان

حرفها  نياما از ا. نمياسب بنش يرو ديمد يشدم و هنوز هم قدرت دارم مدتها يهم اسب سوار م ياز بچگ. بلدم يمن همه كار -

 ؟يدار اديگفت به  تيرا برا يقيو حقا يرا كه آن شب مالقات كرد يگذشته تو آن مرد زندان

 .ديآ يچشمم م يجلو شهيشود او را فراموش كنم؟ هم يچطور م -

 : ديهر چه تمام تر پرس ياريبا ع حهيمل

 داشت؟ قتيكه زد حق ييسخنان او راست بود و حرفها ايآ -
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 :و گفت  ديكش يآه سوزناك سرور

 .راست بودند شيبدبختانه همه حرفها -

 در  جهت ياو ب. آن بنده خدا به گردن تو حق دارد نيپس بنابرا -

نفر الزم  كي مانيكارها يخورد، چون برا يبه دردمان هم م يكار را بكن نياگر ا ؟يآزادش كن يخواه ينم. گرفتار شده حبس

 .مياو را به او بازگردان يو آزاد ميشخص استفاده كن نيچه بهتر كه از ا م،يدار

 :كرد و گفت يفكر سرور

 

 .كنم او را نجات بدهم يم يخوب سع اريبس -

* * * 

كرده  نتيز يرنگ يهمه اتاق را با گل و سبزه و پارچه ها. آورد يكه وارد اتاقش شد، داشت از تعجب شاخ درم يموقع سرور

سوخت و  يگذاشته بودند، م يسجاده ترمه ا يكه رو يا نهياتاق را پر كرده بود و دو الله دو طرف آئ ياسپند فضا ظيدود غل. بودند

 :ديپرس رتيسرور با ح. گذاشته بودند نهيقرآن هم مقابل آئ كي

 چه خبر است؟ نجايا -

 :كرد و گفت يخنده بلند يب يب

 .تيتو و پسرعمو يتوست؟ عروس يكه عروس يدان يتو نم يعني -

 :مات و مبهوت نگاهش كرد و گفت سرور

مسلم  ميبرا يبزنم، ول يحرف شما حرف يخواهد رو يو من دلم نم يهم حق پدر ديبه گردن من دار يشما هم حق مادر. يب يب -

 .در كنار من سعادتمند نخواهد شد رضاخانيشده است كه عل

كه حاضر به همه  يگفت يمگر تو نم. ديخند يپوچ م االتيخ نيبه ا ديبا هم ازدواج كرد يوقت. است االتيخ نهايهمه ا. دخترجان -

 .شوند يكارها خود به خود درست م. نزن يحرف چيكن و ه يو فداكار ايب ؟يهست ينوع فداكار

 :سكوت كرد و با خود گفت نيهم يشود، برا ينم يب يب فيمتوجه شد كه ابداً حر سرور
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 زيهم بعد از چند روز همه چ يب يب. كشد يم يهم نفس راحت رضاخانيشود و عل يشب كه رفتم موضوع خود به خود حل م فردا«

 ».روم يگذارم و به دنبال سرنوشت خود م يجا م نيرا هم دميمن عشق و ام. استمن هم بزرگ  يخدا. كند يرا فراموش م

 

 :و رضا دانست و با خود گفت ميسكوت سرور را عالمت تسل يب يب

 ».دهند ينم صيهستند كه مصلحت خود را تشخ يآزار يب وانگانيجوانها د نيا«

پسرش هرقدر ممكن است  گانهي يخواست عروس يدلش م چارهيمادر ب. به راه افتاد يمقدمات عروس هيته ياز جا بلند شد و برا و

 .مفصل و مجلل باشد

 كيخود و نزد تيدرا جهيرا نت يبهبود نيا يب يب. ندياجازه داده بود كه در بستر بنش بيهم بهتر شده بود و طب رضاخانيعل حال

 يدختران جوان لباسها. به عهده گرفته بود يكار ير پا بود و هر كسدر ده ب يبيعج يو غوغا اهويه. دانست يم يشدن روز عروس

بزرگ و حلقه دار را باز گذاشته و به همه وعده داده بودند كه  يگهايآشپزها د. بودند دهيكش رونيرنگارنگ خود را از صندوق ها ب

به  شهيآن شب زودتر از هم. زد يحرف نم يو كلمه ا ديد يهمه را م نيسرور ا. از عزا درخواهند آورد يهفته تمام شكم كي

 .رو داشت شيپ يا يطوالن ييمايفردا راه پ رايرختخواب رفت، ز

 

پنهان از . آورد ادشيكه وعده روز قبل را  ديرا د حهيصبح بمحض طلوع آفتاب و روشن شدن هوا، لب چشمه رفت و باز مل فردا

خود  يدوران كودك يها يادگاري شتريپرداخت و مخصوصاً ب د،يسر يم يآنچه كه به نظرش ضرور يبه جمع آور كانيچشم نزد

 رضاخانيرا هم كه عل ياشرف سهيچند تكه جواهر و چند ك. كرده بود گذاشت هيته ورمنظ نيا يكه برا ينيرا جمع كرد و در خورج

. بود رفت يجا داد، سپس سراغ اتاق دورافتاده كه جالل در آن زندان نيداد، در خورج يهر سال بابت حق امالكش به او م

به سراغ  ختيانگ يرا برنم يكس يكه كنجكاو او. به جالل نداشتند يالوقوع اربابشان چندان توجه بيقر يزندانبانان از شوق عروس

 :به دستش داد و گفت چادرش پنهان كرده بود ريرا كه ز يشرح داد و كلنگ شيجالل رفت و موضوع فرار را برا

در محوطه  يندارند، چون به آنها دستورات الرم را داده ام، ول يزندانبان ها با تو كار. پشت قلعه برسان واريشب خودت را به د -

كنار باغ  گريد يرا سوار شو و با دوتا يكي. آنجا سه اسب آماده است. ايرا سوراخ كن و به پشت آن ب واريشب آن د. نشو يآفتاب

 .ميآنجا هست ريگمن و زن فال. ايب شهيب
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گذراند و از آنان  يب يو ب رضاخانيروز را با نوشتن نامه به عل هيبق. شد يمنتظر غروب م دينداشت و با يكار گريد سرور

 .كرد يو خداحافظ يعذرخواه

خود هم  تياو از موفق. رساند حهيرا برداشت و آرام خود را به محل مالقات با مل نيغروب كرده بود كه سرور خورج ديخورش

 يخود منصرف م ميشد و او را از تصم يم دايپ ياگر در آن موقع كس. كرد يم ريس يبيخوشحال و هم مضطرب بود و در عالم عج

از  يو برق خوشحال ديچند اسب از دور به گوش رس يپا يصدا. در اطراف نبود يكس نيمتأسفانه چن يگشت، ول يكرد، قطعًا برم

 :كردن آن نبود گفت يكه قادر به مخف يبا ذوق محسوس. جستن كرد حهيلچشمان م

 .اسبها را آورد! آمد -

خواست همه  يدلش م. گرفت ياو را م يآمد و جلو يم يكاش كس. رود يم يسرنوشت نامعلوم يناگهان حس كرد به سو سرور

كرد وقت را  قياو را تشو ريبستند و زن فالگ يپشت اسبرا  نشيخورج. نبود ياز فرار او مطلع شده و دنبالش آمده باشند، اما خبر

او  يو در دل به استاد ديرا فهم ايافتاد، قضا حهيكه چشمش به مل نيجالل هم. كرد يفكر سرور كار نم گريد. فتديتلف نكند و راه ب

هزاران نقشه  شيشناخت و در دل برا يهمسفرش شده بود سر از پا نم ييبايز نيبه ا يكه دختر نيجالل از ا. فرستاد نيآفر

 يتو ريزن فالگ يرفت و حرفها يم شياراده پ يب. زد نه مغزش قدرت تفكر داشت ياما سرور نه حرف م د،يكش يم يطانيش

 .كرد يگوشش مثل مگس وزوز م

 :گفت يجالل با خوشحال. خارج شدند رضاخانيروز و سه شب راه رفتند تا از قلمرو عل سه

 م؟يشهر اصفهان هست يما حاال حوال. برسانند يتوانند به ما آزار ينم رضاخانيسواران عل گريد .ديمژده بده -

 :به اعتراض گفت حهيمل

 .ميبرو رازيما را به اصفهان چه كار؟ ما قرار بود به ش -

كه زودتر به اصفهان كه  ميراه آمد نيما از ا. شد يم جاديمشكل ا مانيپراكنده هستند و برا رضاخانيعل التياز ا رازيسر راه ش -

 .ميراحت هر جا كه دلمان بخواهد برو اليبا خ ميتوان يم م،يكه استراحت كرد يچند روز. مياست برس يمحل امن

 حهيمل يگذاشت، خوابش برد، ول نيكه سرش را زم نيسرور بمحض ا. گذراندند يشاه عباس يكاروانسرا كيشب را در  آن
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كه جالل آنها را به طرف  نياو از ا. كرد يگذشت و ناراحتش م يدر ذهنش م يبيو غر بيار عجبرد و افك يبرخالف او خوابش نم

 :ديپرس يو از خود م دو تعجب شده بو رتياصفهان آورده بود، دچار ح

او را  بيچرا فر. و نابكار است يدانستم او موذ يدادم؟ من كه م يعقلم را به دست او م ديراه آورده؟ چرا با نيجالل ما را از ا چرا«

دخترك را به  نيا م،يديو به اصفهان رس ميمحل خوفناك دور شد نياگر صبح شد و از ا. خوردم؟ افسوس كه االن چاره ندارم

 ».شود ياو را هم صاحب م يو پولها يمتيجواهرات ق رم،يگ يكه از او م يعالوه بر پول واندازم  يم رزايچنگ ناصرم

 :زد يم شيكه آرام صدا ديجالل را شن يد بود كه صداخو االتيخ غرق

 ؟يداريهنوز ب! يباج حهيمل -

 راحت باشم؟ يگذار يچرا نم ؟يچه كار دار -

 .با تو حرف بزنم يخواهم كم يم يدارياگر ب -

 .يدار يموقع شب چه وقت حرف زدن است؟ عجب حوصله ا نيا. امرزديبرو بابا خدا پدرت را ب -

 .ميدردسر پولدار بشو يكنم كه هر دو ب شنهاديرا پ يخواهم به تو راه يم -

 ؟يچه راه -

 :با انگشت سرور را نشان داد و گفت جالل

 !نيا -

 ست؟يمقصودت چ -

 بيخود ترت يبرا يشاهانه ا يزندگ ميتوان يبا آنها م ؟يديرا كه با خود آورده بود ند يمگر جواهرات. يهست يعجب ساده ا -

 .ميبده

 كي ستميحاضر ن گريمن كه د. دختر معصوم خودش را به دست ما سپرده و تو را از زندان نجات داده نيا! يزن يچه حرفها م -

 .كلمه هم بشنوم

تو جواهرات ! عجوزه رزنينه پ. سوزد يم شيتظاهر نكن كه دلت برا خوديب. شناسم يمن تو را خوب م. جانماز آب نكش خوديب -

 او را
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 . يكرد دايپ كيسوخته كه شر نيخودش را و دلت از انه  يدار دوست

ناگهان از وحشت . شد  رشيدستگ زيهمه چ كمرتبهيگوش داد و  شانيشد و با دقت به حرفها داريصحبت آنها سرور ب يصدا از

 :تفكر به خود گفت  يبعد از كم ي، ول ديلرز شيسراپا

كنند با دختر چشم و گوش بسته  يآنها گمان م. داده اند  بيهستند كه مرا فر يآبرو و پست يب يآدمها نهايا. ترسم  يم خوديب(( 

 . ))طرف هستند  يا

بار  نيبود برداشت و به طرف جالل حمله كرد و با آن چند نيقاچ ز ياز جا بلند شد و دهانه اسب را كه رو عيحركت سر كيبا  و

كه از چنگ جالل  حهيمل. ل با همان ضربه دوم و سوم از پا درآمد بود كه جال يناگهان يحمله بقدر.  ديبه سر و صورت مرد كوب

 :گفت  يا انهخالص شده بود ، با لحن چاپلوس

 .نابودم كند  ويد نيبود ا كينزد.  يديجانم را خر. دستت دختر جان  قربان

 يزيآم ريبود و با حالت تحق ستادهيبه دست گرفته بود ، ا نكيكه در شال كمرش پنهان كرده و ا يسرور با شجاعت و با خنجر اما

و درهم ، نشسته و سرور مثل  شانيپر يوضعبا  حهيافتاده و مل يجالل با سر شكسته و مجروح در گوشه ا. كرد  ينگاهش م

ه بود ك حهيناله مل ينكردند ، فقط صدا ينزدند و حركت يحرف كي چيه قهيچند دق يبرا. بود  ستادهيسرشان ا يپهلوانان فاتح باال

و  گذاشتاسب  يرا رو نيبزند به عقب برگشت و آرام و خونسرد ز يآن كه حرف يباالخره سرور ب. شكست  يرا م ابانيسكوت ب

 .را پشت آن بست و پا را بر ركاب گذاشت  نيخورج

 يياز جا جست ، دامن او را گرفت و با صدا كمرتبهيكرد ،  يحركات سرور را نگاه م ارياخت ياز صدا افتاده بود و ب گريكه د حهيمل

 :گفت  هيبه گر ختهيآم

 .؟ تو را بخدا رحم كن  يتنها بگذار يمردك وحش نيمرا با ا يخواه ي؟ م يرو يم كجا

 :او زد و گفت  نهيبه س يجا به جا شد و با نوك پا ضربه ا نيز يرو سرور

 !سر راهم گمشو از

 :گذاشت و گفت  نهيس يچند قدم به عقب رفت و دستها را رو حهيرد كه ملادا ك بتيچند جمله را چنان با ه نيا

 .هستم  يفيو ضع چارهي؟ من زن ب ديشما چرا از من قهر كرد.  رميتقص يبخدا من ب.  خاتون
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ودم ، حاال ب دهيو شاهزادگان داستانها شن نيخانه سالط يشما سگها ياز دنائت و پست.  دميو فهم دميبشنوم و بفهمم ، شن ديبا آنچه

 ياز جلو.  ديهم هست فيآبرو در رد يمرد ب نيتو و ا. كه هر چه گفته اند درست است  دميو با گوش خود شن دميبه چشم خود د

و بهتر  ديهم هست قيمرد ال نيتو و ا. هستم  يسر و سامان و سرگردان يمن خودم زن ب. نخواه  يمكچشمم دور شو و از من هم ك

 . دياز عهده هم برآئ ديتوان يم

. رود  يدانست كجا م يخودش هم نم. كه از چله كمان بجهد ، راه افتاد  يرياسب آورد و مثل ت يبه پهلو يرا گفت و فشار نيا

و بدتر از همه  يي، سكوت و تنها كيتار ابانيب. انداخت  حهيبه جان مل يبيشد ، اضطراب عج ياسب سرور كه دور م يپا يصدا

حاال . پنبه شده اند  شيكه همه رشته ها ديد يم. كردند  يزد ، او را معذب م يحال افتاده بود و نفس نفس م يه بوجود جالل ك

كرد كه سرور قشنگ و  يم يداد ؟ از همه مهمتر دل خود را چطور راض يمحترم را چه م و، شمس آفاق  رزايجواب ناصر م ديبا

 نيبه ا يدختر صاف و ساده دهات كيدر مقابل  يهمه حقه باز نيبا آن همه جواهرات قشنگتر را از دست داده و پس از ا بايز

 افتضاح شكست خورده بود ؟

 :گفت  يكه م دياو را شن يناگهان صدا. خود بود كه متوجه نشد جالل به هوش آمده است  االتيچنان غرق خ حهيمل

 نيو هم يساخت يهاف هافو اگر با من م رزنيخوب پ.  يكه پاك به كار خودت درمانده شده ا نميب يم. ، دستت درد نكند  نيآفر

به  يخودت زرنگ اليو به خ يگوش نكرد. داشت ؟ من كه همه جوره راهش را نشانت دادم  يبيچه ع ميكند يجا كلك دختر را م

 .بمان  يمارو در خ نيطمع خام را بب و يتنها خور يحاال هم سزا.  يخرج داد

 :بلند به خود گفت  يسپس با صدا و

 ؟ يكن يعجوزه تلف م ني، چرا وقتت را با ا ي، احمق ناحساب ديبه من بگو ستين يكي

جالل گوش كرده بود ،  يكه با وحشت به حرفها حهيمل. بردارد  زيكرد به طرف اسبش خ يشد تا دنبال دخترك برود و سع بلند

 :گفت  ياو را گرفت و با زبان چرب و نرم يجلو

 . ستين هايگله گذار نيكه وقت ا حاال

 :زد  اديفر ديچيپ يكه هنوز از درد به خود م جالل

 .چشمم دور شو  يگورت را گم كن و از جلو. تو را ندارم  يحرفها دنيحوصله شن. خفه شو . است  بس
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 :فت باشد گ دهيشن يكيانگار نه انگار كه حرف رك حهيمل

و رفته  دهيمرغ هم از قفس پر.  ميكرده ا ريآب و علف تك و تنها گ يب ياباني؟ ما االن در ب يكن يجان ، چرا اوقاتت را تلخ م جالل

عقل  ايو ب ريآرام بگ يكم كي.  ديآ يم شيپ تيو هزار دردسر برا يافت يناخواسته از اسب م يخدا يكه تو دار يحال نيبا ا. 

و در اصفهان  ستياو راه را بلد ن.  ميكن يشب راه را گم م يكيتار نيشود كرد ؟ در ا يچه م مينيو بب ميهم بگذار يرا رو مانيها

شده و پول و جواهرها را برداشته  وانهيدخترمان كه د ميگوئ يو م ميده ياو را م يبه هر كس برسم نام و نشان. را ندارد  يهم كس

 .او از كدام طرف رفته  نديتا بگو ميده يم قيرا دق شيها ينشان ديپرس يزيهر كس هم از ما چ. و فرار كرده 

 تيرضا حهيمل.  ديرس ينم جهينت نيكرد به ا يهم فكر م گرياگر صد سال د "كه واقعا ديرس جهينت نيسكوت كرد و به ا يكم جالل

 :او را از چهره اش خواند و گفت 

هم  يوقت. كه دخترشان فرار كرده  مياوريرا درب يپدر و مادر يو ادا ميتا فردا اول وقت حركت كن ريخوب ، حاال آرام بگ يليخ

 . يرامش كن يهم مال تو ، البته اگر بتوان يآن دختر دهات.  ميكن ي، پول و جواهرها را نصف م ميديرس

 .را بلدم  يمن خودم راه و چاه همه كار.  ستيبه تو مربوط ن گريموضوع د نيا

 . دنديرا بستند و خواب شانيفردا صبح چشمها ريرا گذاشتند و به ام شانيو قرارها قول

 17 فصل

و جلب توجه  نيشدن به نگ كينزد يهر كدام برا رزايو ناصر م رزايكه شاهزاده از شكارگاه به شهر بازگشت ، منوچهر م يزمان از

 رزاياقدامات ناصر م يداد ، ول يم حيتوض رزايناصر م يبرا "د مفصالكر يرا كه م يهر كار رزايمنوچهر م. كردند  يم ياو اقدامات

 .بود رزايمنوچهر م نظرمحرمانه و دور از  شتريب

بود ، اما چند بار هم كه  دهيرا كش نيتا صبح قدم زده و انتظار نگ نيپشت عمارت نگ يدر باغ حكومت رزايناصر م ياديز يشبها

هر چه بر امتناع . به او نكرد  يياعتنا نيكمتر نينگرفت و نگ يا جهيخود را تكرار كرد ، نتموفق مالقات با او شد و سخنان سابق 

از خورد و خوراك افتاد و دل و دماغ سابق خود  يكه بكل ييشد تا جا يشعله ورتر م رزايناصر م اقيشد ، آتش اشت يافزوده م نينگ

 بايز نيكه او با نگ نيپروراند و از تصور ا يرا در دل م رزايفرخ م نهيبود و ك زاريب رزاياو بشدت از منوچهر م. را از دست داد 

 .سوخت يكرد در آتش حسادت م يم يزندگ



 

 

كتابخانه نودهشتيا  دبيرمنشمنوچهر–حرمسراسوگلي                             

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٧٤

كه تهران هم با  دينكش يخود را راحت كرد ، اما طول اليخ ياز سربازان به تهران رفت و مدت يو با گروه اورديهم طاقت ن باالخره

فراهم ساخت  يليو قرار را از او گرفت و وسا ن،صبرينگ يكرد و فكر دور دايهنم را پاو حكم ج يبرا حاتشيو تفر هايهمه سرگرم

 .سرباز نظارت كند يگريد يو انتخاب عده  يراز بفرستد تا در جمع آوريكه مجددا شاه او را به ش

 يخبر نداشتند خوب و قابل قبول بود،ول شيكه از راز درون يو كسان رزايمثل او و منوچهر م يو اشخاص رزايفرخ م ياو برا بهانه

 .برگشته است يزود نيدانست كه چرا به ا يشناخت و م ياو را م يخورد و هدف اصل يگول نم نينگ

تمام  يكند،برا دايپ يدر دل معشوق راه لهيان كه به ح يهمراه اورده بودو مخصوصا برا ياديدر مراجعت سوغات ز رزايم ناصر

با تمام  يياورده بود بتنها نينگ يانچه كه برا ياورده بود،ول يا هيهد كيگ به فراخور شان و مقام هر اهل حرم از كوچك و بزر

اهل حرم بر او منت  نيانها ب ميكرد و از او خواست با تقس ميتقد رزايرا به فرخ م ايهدا نياو ا.كرد يم يها برابر يو سوغات ايهدا

هم خوشحال  يليرا بر محبت و عالقه وافر او به خودش حمل كرد و خ رزايكار ناصر م نيجا هم ا همهاز  خبريشاهزاده ب.بگذارد

 اريموضوع بس نيشمس افاق از ا.رفت يو كمتر به سراغ او م ديكش يخجالت م نيشد،چون از وقت بازگشت از شكار،از نگ

نشده بود  ن،باعثيفتن شاهزاده به عمارت نگالبته نر.ببرد ادياز  نيخود را به نگ نهيريخواست كم كم عداوت د يخوشحال بود و م

اگر وجود  ديو خشن شده بود و شا ريكرد و سخت بهانه گ ياوقات خود را تنها سر م شتريكه او به عمارت شمس افاق برود،بلكه ب

 .داد يغضب رونق م ريكرد و به كار م يسابق خود را شروع م يها يزيخونر گريوهاب كوچك نبود،بار د

را خود برداشت و روانه  نينگ يها يفرستاد،اما سوغات شيها را به او داد،سهم شمس آفاق را برا يسوغات رزايصر مكه نا يهنگام

كه  بايز يايان همه هدا دنيزن جوان از د يباز كرد،چشمها نيها را مقابل نگ يبقچه سوغات يكه خواجه باش يهنگام.عمارت او شد

 يشد و ب اهيدر مقابل چشمش س اياورده است،دن رزايكه انها را ناصر م ديفهم يوقت يزد،ول دند،برقدقت انتخاب شده بو تيبا نها

 :گفت ارياخت

 اورد؟يب يمن سوغات يبرا ديبه چه مناسبت با رزايمن؟ناصر م يبرا

 :خوشش امده بود با خنده گفت نيكه باطنا از اعتراض نگ رزايم فرخ

تازه فقط .كند ياز ما سپاسگزاذ ميكن يكه از او م ييرايست و خواسته در مقابل پذدر حكم فرزند تو رزايدارد؟ناصر م يمانع چه

 شترياز همه دوست دارم سهم تو را ب شتريدانسته كه من تو را ب يچون م يهمه اهل حرم اورده،ول يبرا.اوردهيتو سوغات ن يبرا
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 .كرده است

به  رزايكه شاهزاده از مزاحمت ناصر م نياز ا نينگ اليهر چند خ.ديرا در اغوش كش شيسوگل ارياخت يزد و ب يسپس قهقهه بلند و

 :در دل گفت يبرده باشد،راحت شد،ول يياو بو

 .خواهد من دو روز نفس راحت بكشم يخدا نم.امد نيراحت شده بودم كه ا يكيتازه از دست ان .بتيهم مص باز

 گريكه بار د يمكرر شد،طور شياو به عمارت سوگل يماند و رفت و امد ها نيبهانه در عمارت نگ نيبه ا رزايشب را فرخ م آن

 .حسادتشان باال گرفت گريشمس افاق و دشمنان د

*** 

در كنار استخر با صفا  يمكتين ياز شاهزاده اجازه گرفته بود بعد از شام به باغ پشت عمارت خود برود و رو نيبود كه نگ يوقت چند

كرد به او پاسخ  يهم كه م يگريد يبود كه هر تقاضا زيعز رزايفرخ م يبرا يبقدر نينگ.و ماه را تماشا كند نديو بزرگ باغ بنش

امد و در  يپس از شام به باغ م يشاهزاده خودش هم گاه.نداشتند ياجازه ا نيزنان حرمسرا ابدا چن هيكه بق يداد،در حال يمثبت م

 .نشست يم شيكنار سوگل

 نينگ ديد،شايازمايبخت خود را ب گريبرود و بار د نيدر باغ به سراغ نگ يگرفت شب ميضوع خبردار شد و تصممو نياز ا رزايم ناصر

 نيمدت بارها بخت خود آزموده بود و چون نگ نيدر ا رزايمنوچهر م.بر حال زار او رحم كند و به عشق سوزانش پاسخ مثبت بدهد

كرد بسوزد و  يم يفروخت،بلكه سع يمثل سابق تكبر نم گرياز تك و تا افتاده بود و د چارهيود،بخوش نشان نداده ب يبه او رو

 .دراز كند شيبه سو يبه او ترحم كند و از راه شفقت دست محبت نينگ يروز ديبسازد،شا

به او  يعالقه ا نيسوخت،اما كمتر يدلش هم به حالش م يشده بود و گاه رزاياخالق منوچهر م رييكم كم متوجه تغ نينگ

شد و  ريعمارت سراز ياز پله ها نيامد كه نگ يرفت و ماه شب نوزدهم از افق باال م يم يكيآن شب هوا كم كم رو به تار.نداشت

هر قدر .امد يم رونياش ب نهيقلبش داشت از قفسه س نينگ دنيشده بود و با د نهانپشت درختان پ رزايمنوچهر م.به باغ رفت

از او  شهيكند و مثل هم يمحبوبش مكدر شود و اوقات تلخ ديترس يم.برود،نتوانست نيزد نگكند كه ن يخواست خود را راض

افكار بود  نيدر هم.ديد يمحبوب را م رهقدر دلش خوش بود كه در نور مهتاب چه نيهم.زند يرا به هم م شيبپرسد كه چرا راحت

هم كمتر از  نينگ.ناگهان هراس به دلش چنگ انداخت.زند ياست و با او حرف م ستادهيا نيمقابل نگ يكه ناگهان متوجه شد كس
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 :زد اديفر ارياخت ينكرده بودو ب رتيح رزايمنوچهر م

 د؟يكن يچه م نجايا شما

مطمئن شد كه انها با هم قرار مالقات  نينگ زيسوال تحكم ام نيرا شناخته بود،با ا رزايدقت ناصر م يكه حاال با كم رزايم منوچهر

 .نداشته اند

 :گفت رزايم رناص

 .را از كف داده ام اريطاقتم طاق شده است و عنان اخت.كنم؟من به خاطر شما امده ام يچه م نجايا ديپرس يمن م از

 د؟ييايمگر من گفتم كه ب.ديمن چه مربوط است كه عنان از كف داده ا به

 .كنم كسرهيسوزم و امده ام كه كارم را با شما  يدر اتش فراق شما م من

 :با خود گفت.ديجوش يم رزايدر عروق منوچهر م خون

 كردم؟ يم ييدرمان درد عشقم از او چاره جو يكه محرم اسرار خود قرار داده ام و برا ياست كس نيا ايآ

 :ادامه داد رزايم ناصر

 .گذاشته بودم رازيعقل و جانم را در ش.دميرا ند يهر جا رفتم جز تو كس يرفتم كه فراموشت كنم،ول رازيش از

من همان بار .ديامد ينم نجايوقت شب به ا نيا د،وگرنهينكرده ا دايهم عقل خود را پ رازيبا مراجعت به ش نميب يطور كه من م نيا

كه  ديفراموش كرده ا ديشا.ديخواهد بكن يدلتان م يجوابتان را دادم و گفتم هر كار ديكرد دميو تهد ديكه به من دشنام داد ياول

 .ديايقسمت ب نيحق ندارد به ا يا يمرد اجنب چيحرم حضرت واالست و ه نجايا

 .ميدار نهيريد يما كه با هم سابقه دوست يبله،ول ياشخاص اجنب يبرا

بعد هم كه .ديدار غاميكه از او پ ديو گفت ديجا زد رزايمنوچهر م ريسابقه؟شما خودتان را سف دييگو يمالقات شكارگاه را م آن

گل كرده  تانيگفتم مردانگ ديو برنگشت ديو چون رفت ديخواهد بكن يصراحتا به شما گفتم كه هر كار دلتان م ديدرا ز تانيحرفها

سر و ته،اسباب ازار من شده  يب يشده و با حرفها دايكه باز سر و كله تان پ نميب يحاال م يد،وليا هشد مانياست و از آزار من پش

  ديكه با ديباالخره فهم رزايمنوچهر م چارهيب.ديا

شما ندارم و باز هم  يبرا ياز انچه كه گفتم حرف شتريب د؟منيخواه ياز جان من چه م ستياز ازار من بردارد،اما شما معلوم ن دست
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 .ديبكن ديتوان يخواهد م يدلتان م يكنم كه هر كار يتكرار م

 د؟يده يطور جواب م نيسوز و گداز من ا به

 .به من ندارد يو گداز شما ربط سوز

 د؟يدار يدل در گرو مهر چه كس دييممكن است بفرما.ديريپذ يمرا هم كه نم د،عشقيرا كه رد كرد رزايم منوچهر

 .نسپرده ام يجز شوهرم و پسرم دل به كس من

 م؟يگو يدرست نم.خان ذهن شما را به خود مشغول ساخته است رضايدانم عل يمن خوب م.دييگو يم دروغ

حاضر بود  رزايمنوچهر م.زند ياش م نهيوار خودش را به قفسه س وانهيسوزندو قلبش د يدارند م شياحساس كرد گونه ها نينگ

 .گفت،چه بود نيآرام به نگ رزايكه ناصر م يجمله ا نينصف عمرش را بدهدو بفهمد آخر

*** 

به  زيآم طنتيش يفكر محترم از قصد شاهزاده خبردار شد،فورا يوقت.قصد داشت آن شب در عمارت شمس افاق بماند رزايم فرخ

چند  يبرا انهيوهاب كه مخف هياز شاهزاده را فراهم كنند و سپس از اقدس دا ييرايپذ ليبه خدمه دستور داد وسا.ديذهنش رس

 :ديامده بود پرس رونياز عمارت ب قهيدق

 رود؟ يهر شب به باغ م نيكه نگ يمطمئن تو

 هم با شاهزاده در باغ  يكند و گاه يكار را م نيكه ا بله،مدتهاست

 .كند يم گردش

 چند دفعه به باغ آمده؟ رزايمنوچهر م -

 .ديآ يو جلو نم ستديا يدانم كه پشت درختها م يقدر م نيدانم ، هم يچند دفعه اش را نم -

 ؟يگفته ا نيرا به نگ نيا -

 را؟ زيچه چ -

 كشد؟ ياو را م كيكش رزايرا كه منوچهر م نيا -

و من هم به پول  ديده يكار به من پول م نيا يكه برا نميب يم. گفتم ينم ديديپرس يشما هم اگر نم م؟يه بگومن چه كاره ام ك -
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 گفتم؟ يم ديدارم ، وگرنه چرا با ازين

در باغ  رزايمنوچهر م ديديكه فهم نيخواهم امشب بمحض ا يم. دهم يبه تو پول م نهاياز ا شتريب يليخ ياگر حواست را جمع كن -

 يم شتريب تيبرا ايتو فاش خواهم كرد كه از همه ثروت دن يرا برا يراز يمطمئن باش روز. يبه من عالمت بده يجور كياست 

 .ارزد

فرزند شاهزاده  هيفعالً دا. بچه هم داشتم كه گفتند مرده كي. ينه خانمان يدارم نه شوخر ينه خانه ا گريمن كه د. خانم يا -

شده ام و  رياز عمر خود س گريبخدا د. زنند يتهمت بزرگ به من م كيبك بار  يروز زهايكن كلفت و نيا ده؟يچه فا يهستم ، ول

 .رفته بودم نجايشما نبود ، تا به حال صدبار از ا يها يدگياگر محبت ها و رس

 .يكن يم افتيدر يخوب يخبرها يمطمئن باش بزود. زند يكننده نم وسيما يحرفها نيآدم جوان از ا -

 :كف دست اقدس گذاشت و ادامه داد يپنج اشرف و

مطمئن باش كارت بدون پاداش . كن زانيآو يرا روشن و به شاخه درخت يآمد فانوس رزايبرو مواظب باش و هروقت منوچهر م -

 .ماند ينم

 :كه اقدس رفت ، محترم با خود گفت يهنگام

اگر حدسم درست باشم و . وس خودشان كرده امشان را جاس هيكند و خبر ندارد كه دا يخودش را زرنگ فرض م يليعشرت خ «

افسوس . اقدس است نيدهد كه وهاب بچه هم يم يبخدا قلبم گواه. همه كارها رو به راه است گريزن باشد ، د نيبچه مال هم نيا

 ».خبر دارد هايحقه باز نيهمه ا زاو ا. كه جالل حرامزاده از دستم در رفت

**** 

 يرا به هوا رزايدلش بند نبود كه زودتر فرخ م ينقشه محترم دل تو دنيآن شب با شن يرفت ، ول يآفاق كمتر به باغ م شمس

شمس آفاق انداخته بود، از  يكه دستش را در بازو يشاهزاده در حال. دلكش باغ به آنجا بكشاند و موفق هم شد يگردش در هوا

 :در پشت عمرت وارد باغ شد و گفت

 ؟يا دهيدباغ را  يتو همه جا يراست -

 دهيباغ را ند گريد يروم و هنوز قسمتها يعمارت دورتر نم ياز محوطه جلو ميآ يهم م يوقت. ميآ يكم به باغ م يلي، من خ ريخ -
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 .ام

 به تو نشان بدهم؟ يا دهيرا كه ند ييخواهد جاها يدلت م. ديآ يهرشب به باغ م نيبرعكس ، نگ -

 :ديشاهزاده پرس. را به آن سو جلب كند رزايكرد توجه فرخ م يدرخت افتاد و سع يموقع چشم شمس آفاق به فانوس باال نيا در

 ؟ينيب يآن فانوس را م ايآ-

 :ديآفاق پرس شمس

 در آن هست؟ يبيعج زيبله، چ -

 .باشد ازيكند كه به فانوس ن يرفت و آمد نم يدرآن قسمت باغ كس -

 .خانم روشن كرده اند نينگ يبرا ديشا -

 :گفت يبا اوقات تلخ شاهزاده

 .موضوع از چه قرار است مينيبب ميبرو ايب. ندارد يبه آن قسمت باغ كار نينگ -

 :شاهزاده ادامه داد. قند در دل شمس آفقا آب كردند رزايو سوء ظن فرخ م تيعصبان از

 حيتفر يكم ديآ يامشب حالم خوب است و بدم نم. ميكن يم ريخوشگذران را غافلگ زيكن ايخواجه  نيو ا ميرو يآهسته جلو م -

 .كنم

 :و گفت ديكش رونيب رزاي، شمس آفاق دست خود را آرام از دست فرخ م دنديكه به وسط باغ رس يهنگام

 .خانم شوم نيوارد باغ نگ ستيدرست ن. مانم يجا منتظر م نيمن هم -

كنار حوض و مقابل . شد رهيدر وسط باغ خ يبر اندامش افتاد و به نقطه ا يخواست اعتراض كند كه ناگهان لرزه ا يم شاهزاده

 :ديپرس تيشاهزاده با عصبان. بود ستادهيآمد، ا يآشنا م رزايبه نظر فرخ م اريكه بس يمرد بلند قد ينگن

 چه خبر است؟ نجايا -

 :شمس آفاق با طعنه گفت و

 .واهللا چه عرض كنم -

 .كنند يو همه آزادانه در آن رفت و آمد م ستينباغ حرم  نجايشود ا يمعلوم م -
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به نظر من خود حضرت واال هم . ندارد يو صورت خوش ستينامحرم صالح ن يموقع شب آمدن من همراه شما و نزد آدمها نيا -

 .شود رشانيدستگ يديمطالب جد ديآنها گوش بدهند، شا يشوند و به حرفها يبهتر است پشت درختها مخف

 .و به او اشاره كرد كه برگردد و خود پشت درختها پنهان شد ديفكر را پسند نيا شاهزاده

**** 

كس فعالً موضوع  چيو دستور داد كه ه ديرا فهم ايقضا رضاخانيمادر عل يب ياز فرار سرور و جالل نگذشته بود كه ب يساعت چند

مقاومت خود را  نيخبر ننگ آورد آخر نيا دنيا شنب مارشيپسر مجروح و ب ديترس يم رايز د،ينگو رضاخانيفرار سرور را به عل

نفر  يخان هم با س نيكند و رام دايخواهش كرد كه خودش دنبال سرور بگردد و ردش را پ انخ نياو فقط از رام. از دست بدهد

 .شبانه روز بعد از حركت سرور بود كي يحركت كرد ، اما خروج او از آباد دهيسوار ورز

بعد رد آنها را گم كردند و بدون  يرفتند، ول شيوجود داشت پ انيفرار ياسب ها يكه نشانه ها ييتا ج خان و همراهانش نيرام

به  نديتوانست در رختخواب بنش ي، كه جراحاتش بهتر شده بود و م رضاخانيفاصله عل نيدر ا. دست از پا درازتر برگشتند جهينت

 :مادرش گفت

 .خواهم با او حرف بزنم يم. است يو حساس رتيدانم كه چه دختر با غ يم. است دهيگمانم سرور از من رنج -

 گريگفت كه او خواب است، بار د يبار م كي. كرد يرا بهانه م يزيبه درخواست پسرش بدهد، هربار چ يبدون آن كه پاسخ يب يب

را با پسرش در  قتياچار شد حقبرگشت، ن يخان دست خال نيرام يباالخره وقت يگفت كه فعالً حوصله حرف زدن ندارد، ول يم

 .بگذارد انيم

 :زد اديخبر فرار سرور مثل فانوس تا خورد و فر دنيخان با شن رضايعل

من تحمل بار  ند؟يگو يمردم به من چه م. توانم سرم را بلند كنم يحاال تا عمر دارم نم!  يبيچه افتضاح عج! يبزرگ ييآبرو يچه ب -

 .ننگ را ندارم نيا

 :با چشم اشك آلود گفت يب يب

من هم . را گول زد و رفت يدر واقع همه آباد يعنيسرور مرا اغفال كرد ، . در صدد چاره بود ديحاال با. است كه شده يكار -

 .بعد ردشان گم شد يكردند، ول دايرد آنها را پ يتا مسافت. خان را دنبالش فرستادم نيرام
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 :ديپرساز حدقه در آمده  يخان با چشمان رضايعل

 مگر چند نفر بودند؟ -

. فرار كرده يكرده بود يزندان ينيكه او را در قلعه پائ يهمان شب مرد. سه نفر بودند ديگو يخان م نيرام. نشو پسرم  يعصبان -

 .كه از شكارگاه فرستاده بود يهمان

 :فتدرباره جالل افتاد و خون در عروقش منجمد شد و گ نينگ يحرفها اديناگهان  رضاخانيعل

 راست است كه نامزد من با جالل دزد و قاتل همسفر شده؟ ايآ -

 :آن كه از خشم پسرش بكاهد گفت يبرا يب يب

 .زن هم همراهشان هست كيالبته  -

 "تكان داد و گفت يخان سر رضايعل

 .نجايا ديايخان ب نيزود بگو رام -

. خان وارد اتاق شد نيبعد رام يكم. داد يكرد و به مادرش دستور م يرا نم يحرمت مادر تيخان رعا رضايبار بود كه عل نياول نيا

 :گفت يبا لحن تمسخرآلود رضاخانيعل

 نيكند و هم يفرار م يمرد دزد و جان كيمن ، نامزد من با  يدختر عمو. يخانواده را حفظ كرد يپسرعمو خوب آبرو نيآفر -

 ؟يكن يو مرا تماشا م يا ستادهيطور ا

كم مانده بود به او حمله . دلش نمي خواست كسي او را ريشخند كند چينداشت و ه رضاخانياز عل يخان در تعصب دست كم نيرام

 :كند و جوابش را بدهد، ولي مالحظه بيماري و جراحتش را كرد و با لحني كم و بيش ماليم گفت

الشان مي روم و اگر به كوه قاف هم رفته باشند آنها را پيدا من همين االن از تعقيب آنها مي آيم و باز هم دنب. حرف بيهوده نزن ـ

 .تو هم بهتر است زبانت را نگه داري و مراعات مرا كه سنم هم از تو بيشتر است بكنب. مي كنم

رامين خان بزحمت توانست او را . با خجالت سرش را پايين انداخت و ناگهان مثل مرده ها شروع به گريستن كرد عليرضاخان

 :باالخره رامين خان گفت. تا مدتي حرف زدند و دنبال راه چاره گشتند. كند آرام

فردا با عده اي سوار كار آمد راه . من ناچار از تعقيب آنها هستم و اين طور كه حدس مي زنم آنها از راه ميانبر به اصفهان رفته اند ـ
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 .مي افتم و به اميد خدا سرور را برگردانم

 :گفت عليرضاخان

 .من هم راه مي افتم. شما به تنهايي كافي نيست رفتن ـ

 .ولي تو زخمي هستي ـ

 .خير، حالم خوب است و مي توانم حركت كنم ـ

 .هر كدام خبري گرفتيم با قاصدي همديگر را خبر مي كنيم. بسيار خوب، پس من راهي اصفهان مي شوم و تو به شيراز برو ـ

 .بخشيد و قلبش بي اختيار شروع به تپيدن كرد شيراز ناگهان نيروي عجيبي به عليرضاخان اسم

سر راه به هر آبادي و عابري كه مي رسيدند، . سر راه افتادند. صبح عليرضا و رامين خان هر يك با سي سوار مجهز راه افتادند فردا

 نشاني سرور را مي دادند و پرس وجو مي كردند، ولي كوچكترين نشانه 

 .به اين ترتيب هيجده روز راه پيمايي كردند و روز نوزدهم بارهاي شهر از دور نمايان شد. از گمشدگان فراري نبود اي

همه چيز را از ياد برد و واله و . ديدن شيراز از دل عليرضا خان به تپيدن افتاد و بي اختيار سوزش  عجيبي در قلب احساس كرد با

انگار درختها و جويها و . به نظرش قشنگ و دوستي داشتي مي آمد. هر چه مي ديد زيبا بود .شيداي مناظر زيباي شهر دلدار شد

اصالً فراموش  كرد كه دنبال چه كاري آمده است و چه مي خواهد، فقط حس . او سخن از عشق مي گفتند انهرها هر كدام به زباني ب

آيات . شهر شيراز مي شد، در درونش غوغايي به پا شده بودكرد كه همه ذرات وجودش به رقص برخاسته اند و از اين كه وارد 

خانه، زندگي، مادر، ايل و تبار، سرور حتي خودش را . ديوار مي شنيد وعشق را بر سر هر گلبني مي ديد و رموز دلدادگي را از در 

 .نگين: هم از ياد برد و فقط به يك نفر مي كرد

ه شهر مي آمد، اقالً با هزار سوار وارد مي شد و سواران بيرون شهر چادر مي زدند روزها رسم بود كه هر وقت ايلخاني بزرگ ب آن

و اطراق مي كردند و غذاي آنها از حكومتي فرستاده مي شد، ولي عليرضاخان حاال فقط با سي سوار آمده بود و ترجيح مي داد بي 

هر شوند و در جاهاي مختلف اطراق كنندو فقط يكي از سوارانش دستور داد كه دو سه نفري وارد ش بهاو . سرو صداوارد شهر شود

آن گاه از خورجينش كيسه اي بيرون . آنها به اسم محمد را مامور كرد جاي همه شان را بداند تا در صورت لزوم همگي را خبر كند

مدتها بود به شيراز آمده و كرد و خود به خانه يكي از رعايايش كه  وانهآورد و محتوياتش را بين نفراتش تقسيم كرد و آنها را ر
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. صاحبخانه از ديدن خان چنان دست و پايش را گم كرده بود كه تكليف خود را نمي دانست. تقريباً شهري شده بود، رفت

 :عليرضاخان به او گفت

زي نگو  و اگر مي خواهي از تو ممنون باشم، فقط كاري كن در اينجا كسي مرا نشناسد و از آمدن من حتي به نزديكانت هم چي ـ

 .ديگر اين محمد را با شهر آشنا و وسايل ارتباط مردان ما را فراهم كن

صاحبخانه اطاعت كرد و عليرضاخان كه بسيار خسته بود، مختصري شام خورد و اندكي استراحت كرد و به صاحبخانه سپرد كه  مرد

 .او را براي شب بيدار كند تا همراهش گشتي در شهر بزند

 

خان و ميزبانش در شهر راه اافتادند و ميزبان نام كوچه ها و بازارچع ها را مي گفت و تاريخچه هر يك از آنها كه شد عليرضا شب

 :ناگهان به جايي رسيدند كه ميزبان توقف كرد و جلوتر نرفت و گفت. را تعريف مي كرد

از آن بدتر مي . حتماً سركيسه مان مي كننداگر شبگردها ما را ببينند . اينجا كوچه حكومتي و عبور و مرور در آن ممنوع است ـ

 .ترسم خان را بشناسند، در حالي كه خودتان مي خواستيد ناشناس بمانيد

 كوچه حكومتي يعني؟ يعني دارالحكومه اينجاست؟ ـ

 .بله، اين كوچه درست پشت باغ حرمسراست ـ

، چيزي نمانده بود از شدت خوشحالي الب تهي يكمرتبه از تصور اين كه پشت ديوار عمارت محبوبه اشرسيده است عليرضاخان

 :كند و گفت

 اگر من داخل اين كوچه شوم چه مي شود؟ ـ

 .چه عرض كنم؟ بنده كه گفتم اگر ببينند مي گيرند ـ

 .هوس كرده ام به اين كوچه بروم! چه باك ـ

 .صاحب اختياريد ـ

 :به اواسط كوچه كه رسيدند، عليرضاخان پرسيد .راه افتاد و ميزبان بينوا با پاهاي لرزان تعقيبش كرد عليرضاخان

 اينجا باغ كيست؟ ـ
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 .باغ حرم و متعلق به سوگلي جديد حاكم است ـ

 :از شور و شعف وجود عليرضاخان را گرفت و رو به ميزبانش كرد و گفت موجي

 

 .عشقم گرفته داخل اين باغ را ببينم. رفيق ـ

 :كه نزديك بود از اين حرف هوش از سرش بپرد گفت ميربان

 چه فرموديد؟ ـ

 .گفتم كه مي خواهم ببينم داخل اين باغ چه خبر است ـ

آهسته آستين او را گرفت و سعي كرد از آنجا . بيچاره حتم داشت كه حرفهايي كع درباره جنون خان مي زنند راست است مرد

 :دورش كند، ولي عليرضاخان با تحكم گفت

 !قالب بگير ـ

بينوا از ترس جانش در حالي كه به بخت نا مساعد خود لعنت مي فرستاد، دستها را قالب كرد و همين كه عليرضاخان  ميزبان

 .خودش را روي ديوار باال كشيد، دو پا داشت، دو پاي ديگر هم قرض كرد و با شتاب از آنجا دور شد

اد و همين كه حواسش را جمع كرد، صداي گفتگوي مشاجره آميز دونفر را روي تلي از برگها و علفهاي خشك افت عليرضاخان

خوب به صداي آن دو گوش كرد و صداي . كمي كه جلوتر رفت، پشت درختي كس ديگري را ديد كه مخفي شده است. شنيد

ت، ناگهان شنيد كه شاهزاده تقدير او را در چنان موقعيتي قرار داده اس ستگيج و منگ از اين كه د. نگين و ناصر ميرزا را شناخت

نگين با ناصر ميرزا بحث مي كرد و منوچهرميرزا در . لحظه حساسي بود. و زن ديگرش مترصد هستند به سوش آن دو نفر بروند

تنها كسي كه وضعيت . بود آنهامخفبگاه خود حرص مي خورد و نمي توانست تكان بخورد و شاهزاده هم در چند قدمي همه 

 :با خود گفت. تشخيص مي داد عليرضاخان بودخطرناك نگين را 

هر چند اين پسرك رذل هم . چه بايد بكنم؟ فرخ ميرزا چند قدم ديگر پيش بيايد همه چيز را مي فهميد و آبروي نگين مي رود «

 ».گرفتار مي شود، ولي حتماً جان نگين در  خطر مي افتد
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به اطراف نگاهي انداخت و چشمش به شاخه بزرگي افتاد ك . ات دهداو مي خواست به هر شكل ممكن نگين را نج. كم بود وقت

عليرضاخان سعي . باد شب گذشته از درخت تنومند چناري جدا كرده بود و براي جدا شدن كامل از شاخه زور زيادي نمي خواست

ف ديگر باغ برود تا او فرصت ا متوحش سازد تا مسيرش را تغيير دهد و از طر اهزادهكرد با انداختن شاخه و ايجاد سرو صدا، ش

فرخ ميرزا كه همه هوش و . صداي شكسته شاخه و افتادن آن، همه را متوحش كرد. پيدا كند و نگين را متوجه اوضاع نمايد

كه نگين  و ناصرميرزا و منوچهرميرزا  كشيدحواسش متوجه افراد كنار حوض بود يكمرتبه با هراس چند قدم عقب رفت و فريادي 

 .خودش كردرا متوجه 

عليرضاخان يك لحظه نگي را تنها ديد و از . خود را به پشت شمشادها رساند و در آنجا با منوچهرميرزا روبرو شد ناصرميرزافوراً

 :پشت درختي گفت

 .فرخ ميرزا دارد به ايم طرف مي آيد. حاال هم فرار كن. من پس فردا همين جا به ديدنت مي آيم. نترس! منمى عليرضا ـ

سپس بچه را كه در گهواره خوابيده بود، برداشت و با عجله به اتاقش . نكرد و از پنجره  اتاق وهاب وارد عمارت شد طلنگينمع

 .رفت و وارد رختخواب شد و خودش را به خواب زد

ند تا او از باغ خارج شو هيو منتظر ماند تا بق ديدراز كش يقيخان وقتي خيالش از بابت نگين راحت شد، داخل جوي عم عليرضا

 .زديكند و از آنجا بگر دايپ يبتواند فرصت

باغ  كيدور از عمارت اندرون و نزد اريافتاد كه بس رزايو منوچهرم رزاينگذشت كه شاهزاده چشمش به ناصرم شتريب قهيسه دق دو

 :و گفت ديكش يشاهزاده كه چشمش به آنها افتاد نفس راحت. رفتند يرا ه م يحكومت

 ديستيالبته شما نامحرم ن.مردان ممنوع است  يكه ورود به باغ حرمسرا برا ديمگر خبر ندار د؟يكن يچه م نجايوقت شب ا نيا-

 .كردم رتيو واقعا ح دميخبر به باغ بودم و شما را د ياگر ب يول

 

 

 نياز ا رزايكه فرخ م يدر حال.به پا بود  ييدر دل آندو غوغا. هم دنبالش حركت كردند رزايوناصرم رزايراه افتاد و منوچهرم سپس

 رزايبود فرخ م يگرياگر موقع د.نداشت خوشحال بود  تيشده بود و واقع جاديشس آفاق در او ا يكه در اثر حرفها يكه سوءظن

ساده بسنده  ينكرد و فقط به سرزنش يريسختگ اديرا داشت ز يبدتر تيحاال چون انتظار وضع يول ديبخش يآندو را نم يابدا خطا
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 .رفت نيبه اتاق نگ كسرهيكرد و  ياز آنها خداحافظ ييبا خوشرو نيعمارت نگ كيكرد و نزد

 يگذشت و خبر يبود چون مدت رغضبياحضار م يو منتظر سرو صدا و حت ديكش يم كيآفاق كه هنوز پشت عمارت كش شمس

به عمارت  تيفته است ب عصبانر نينزد نگ رزايكه فرخ م ديفهم. وآن پرس و جو كرد  نينشد و شاهزاده هم برنگشت بناچار از ا

 :تبود گف جهيبرگشت و در جواب محترم كه منتظر نت

داده  بميو فر يهزار مرتبه گولم زده ا. تو از همه بدتر است يهايشب باز مهيخ نيمحترم ا.دارند نه تعصب  رتيمردها نه غ نيا-

 .اما كار امشب واقعا شاهكار بود يا

 د؟يشاهزاده را تا كجا برد ست؟يمن چ ريتقص-

سبز شد و او  رزايسر راه فرخ م يشاخه بزر درخت چطور هيكمرتيدانم  يو معشوقه اش اما نم يسوگل يدرست تا ده قدم-

 .است يخوب لهيوهاب وس.در ذهن داشتم  شهيرا بكنم كه هم يهمان كار ديكمانم با.رامتوحش كرد 

**** 

 :گفت تيبا عصبان تيبا عصبان رزايشاهزاده رفت منوچهرم يوقت.

 .مانده باشد يما حرف نيب گريگمانم نكنم د-

 م؟يبا هم صحبت كن دينبا گريمگر چه شده كه د-

 .هر چه گفته اند راست بود نميب يحاال م. كردميبودم اما باور نم دهيشن زهايچ يليتو خ يايح ياز ب-

 

 .يشو يم ياست كه زود عصبان نياشكال تو ا!جان  قيرف-

 .يهست يچه جور موجود دميو فهم دميرا شن تينشوم؟ من همه حرفها يچطور عصبان-

 نيهم.اندازم  يكه به خاطر تو خودم را به خطر م يديفهم يم يداشت يجو عقل م كياگر . يديرا شن ميچه خوب شد كه حرفها -

 .به باد برود تميثيبود آبرو و ح كيامشب نزد

 ؟يكرد يابراز عالقه م نيفهمم تو به خاطر من به نگ ينم-

خواستم حق نان و  ينم اياگر به تو عالقه نداشتم او  ؟يكن يكه دخالت م يتو چه كاره ا ياز من بپرسد مرد حساب ستين يكي-
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وهر جور  فتميكه خودم جلو ب نيگفتم نه ا يبه شاهزاده م يكه موضع را به من گفت يهمان شب اول ديرا نگه دارم با مينمك عمو

 .را به جان بخرم  يمشكل

 :و گفت ديقرار گرفته بود دنبال او دو رزايناصرم يحرفها ريكه سخت تحت تأث رزايمنوچهر م.سپس به حالت قهر به را هافتاد  و

 م؟يبگو يچه كس يبرا ميتو نگو ي؟ اگر من درد دلم را برا يكن يچرا قهر م.نزدم  يمن كه حرف-

 .رزاستياستفاده از بالهت منوچهرم نيشدن به نگ كيداحساس كرد بازهم تنها راه نز رزتيناصرم

**** 

خود را به همان . گل آلود شده بودند شيهمه لباسها. بلند ش يراحت شد كه همه رفته اند از داخل جو الشيخ يوقت رضاخانيعل

باالرفتن از آن  لهينبود كه به وس واريهم در كنار د يدرخت يتواند راحت از آنجا باال برود و حت ياست و او نم اديز واريازد يقسمت

 كيدور تا دور باغ به  وارينكرد ود دايباال رفتن چ يبرا يجا محل چيدر طول باغ قدم زد و ه يمدت. اندبرس واريخود را به سر د

نكند  اديمجال فرار پ يكرده بودند كه كس يقليرا ص واريمخصوصا د نكهياندازه ارتفاع داشت و همه جا صاف و لغزان بود مل ا

باالخره  ديرس يكردند به گوش م يباغ عبور م واريها كه از پشت د گردها و شب يگشت يسنگشن پا يبار صدا كي قهيهرچهند دق.

 عمارت خود را  انينكرده فكر كرد به وسط باغ برود و از م دايچ يچون راه فرار

 

 ديكذران يچشم م يداشت انجام دهد از جلو اليرا كه خ يفكر بود و مخاطرات كار نيهنوز در ا.دارالحكومه برساند  يخروج به

گشتند به چشمش  يساكنان باغ در اطراف دارالحكومه م دنيدو بار پس از خواب يكه معموال شب كيكش يكه نور فانوس قراولها

افتاد احتمال داشت سرگردان  يو اگر راه م دنديرس يكرد قراولها م يتوقف م ياگر لحظه ا. ديخورد و صحبت آنها به گوشش رس

درخت  ريكه قراوله از ز يرساند و از آن باال رفت و درست در هنگام يكيدر آن نزد يبه سرعت خود را به درخت.و گرفتار شود 

پرت كرد و بعد هم تعادلش را از  واريبه سر د شاز ترس را خود رضايشكست و عل ياديز يكردند شاخه درخت با صدا يعبور م

 .سنگفرش كوچه افتاد يو رو دست داد

سپس با هزار زحمت از جا بلند شد و .نديحال كنار كوچه بنش يب يكه بر بدن داشت باعث شد تا مدت ياديز يو زخمها هيبن ضعف

جركت  نيخود را سرزنش كرد كه ا يابتدا كم.شده است يكهنه او بازو خون از محل زخم جار ياز زخمها يياحساس كرد 



 

 

كتابخانه نودهشتيا  دبيرمنشمنوچهر–حرمسراسوگلي                             

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٨٨

 يكم.برد  اديرا از  زيچشمش آمد همه چ يجلو نيكه چهره نگ نيهم يم داده و خود را گرفتار خطر كرده است ولرا انجا هانهيسف

 :با خود گفت دياز او ند يهر چه هم به اطراف نگاه انداخت اثر. داند يخود را نم زبانيخانه م يآمد كه نشان ادشيكه جلوتر رفت 

 .ترسد يم ياو از اول هم گفت كه از ورود به كوچه حكومت.كشد  ياست و انتظار مرا م ستادهيا گريدر كوچه د ديشا

 ياز كجا آمده و كدام كوجه ها را ط اورديب اديبه  ديفكر و حواسش را جمع كرد شا يكم.نبود  انياز م يدر آن آن كوچه هم اثر اما

و معطل ماند  افتي يناگهان خود را در چهارراه يرفت ول يم شيپ ادداشتيكرد و به  يم ياريتا آنجا كه حافظه اش . كرده است

 .به دام سمت برود

**** 

 .خود خشك شدند يبر جا دنديآن رفته بود رس يباال رضاخانيكه عل يدرخت ريز يگشتند وقت يكه در باغ م ييقراولها

 :از آنها گفت يكي

 

 چطور شد و كجا رفت؟. بود ستادهيا نجاينفر ا كيكه دميمن االن به چشم خودم د-

 :گفت يگريد

 .جانور  ايندادم آدم است  صيدرست تشخ.بود  يوانيح ديشا. دميپوش د ديسف كيمن هم  -

 .داخل باغ شود ستيقادر ن يجانورر چيه ؟ينيب يبلند را نم يوارهايد نيچه كار دارد؟ مگر ا نجايجانور ا. خدا عقلت بدهد-

 .جن كه نبود.زد  بشيمدت كم غ نيا پس چطور شد كجا رفت ؟ چطور در-

 :خودش گفت اليراحت كردن خ يبرا ياول. ستنديبه هم نگر يكيجن هر دو در تار يادآوري از

 .از ما بهتران كه راه رفتنشان سرو صدا ندارد . دميرا شن شيپا يمن صدا.حتما جن نبود -

 يچراغ خدا هم كه روشن ست و ما م. ميدار ودرختها را بگرد ريو ز ميبزن يخوب است در اطراف گشت م؟يترس يحاال چرا م-

 يرا در م مانيبه آب بدهد فردا پدر هر دو يوارد باغ شده باشد و امشب دسته گل ياگر دزد. مينيهمه جا را خواب بب ميتوان

 .آوردند

 يكي.ل ها را برداشتند و به آنجا رفتند چند نفر از قراو.گرفتند كوچه پشت باغ را بگردند  مياز آن كه باغ را خوب گشتند تصم پس
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 :زد  ادياز قراولها ناگهان فر

 .موقع سقوط مجروح شده است وانيح ايمعلوم است هر چه كه بود انسان . ختهيخون ر نجايا!خون دينگاه كن.كردم  دايبچه ها پ-

 رزايآمرانه ناصرم يبودند كه ناگهان صدا يوشريآنها مشغول پ.رفتند  يم شيگرفتند و پ يرد خون را م ديبا.معلوم بود  فشانيتكل

 .دنديرا شن

 د؟يگرد يو عقب چه م ديكن يچه م نجايا-

 

او را گوش كد  يبا دقت همه حرفها يول يحوصلگ يبا ب رزايشرح داد وناصرم رزايناصرم ياز قراولها جلو رت و موضوع را برا يكي

 :و در دل گفت

باشد و  دهيمرا نشن ياز كجا كه حرفها.در باغ بوده رزاياز منوچهر م ريهم غ يگريشخص د كردميصحبت م نيمن با نگ يوقت پس

را قبول  رزايخوب شد تعارف منوچهر م.برود رونياز در ب توانستهيبوده كه نم يا بهيفرار كرده حتما آدم غر واريد يچون از رو

 .بوده و چرا به باغ آمده يشخص چه كس نيبفهمم ا دياحاال ب.طرف آمدم نينكردم و از ا

را پر از كاه  تانياگر شاهزاده بفهمد پوست هر دو.آدم فرار كند نيا ديكه گذاشت ديبه خرج داد يعرضگ يب:زد اديفر ناگهان

 .خواهد كرد

 بيد تعقو فورا درصد ميندار يريبخدا ما تقص!حضرت واال:نديو بگو فتنديو التماس ب يباعث شد كه هر دو فراش به زار ديتهد نيا

 .ميكرده ا بيتعق نجايرد او را تا ا دييفرمايكه مالحظه م نطوريو هم ميبر آمد

 .ميكن رشيكند و دستگ يارياقبالتان  ديشا ميريگيدنبال رد را م.ميآ يمنهم با شما م ديحرف نزن اديحاال ز-

 .خدا عمرتان بدهد-

 .خون را گرفتند يسه نفر براه افتادند و رد لكه ها هر

 18فصل

 ياديخون ز شياز زخمها يكيخسته شده بود و از .افتين ييو آنطرف خود را نگاه كرد كاروانسرا نطرفيخان هر چه ا رضايعل

خود  يشب دست به پا يكيدر تار.كند يو رفع خستگ نديبنش يخانه ا يسكو يمجبورش كرد رو يو خستگ يسست.زديم رونيب
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حس .زخم را محكم بست يدر آورد و رو بشيرا از ج يدستمال بزرگ عجلهبا .را حس كرد يلزج و گرم عيدستش ما ريبرد و ز

 .كند داياستراحت پ يبرا يتا صبح شود و محل نديسكو بنش يگرفت همان جا رو ميتصم.ديآ يكرد دارد از شدت ضعف از پا در م

اش را  هيو تك ديسكو كش يخودش را به انتها.دمار از روزگارش برآورده بود يخستگ.به سر برد يداريد رحالت خواب و ب يمدت

او را بخود آورد و  ييصدا كمرتبهيحال گذرانده است كه  نيچه مدت را در ا دانستينم.داد و چشمها را بر هم گذاشت واريبه د

خدا را شكر كه .سكو نشسته ينجا روپوش حرامزاده است كه آ ديسف نيخودش است هم:ديگوياش م يدر چند قدم يكه كس ديشن

 .ميكنيم رشيكه دستگ دانستميمن م.ميكرد شيدايپ

بودند نگاه كرد و در دل  شيكه در چند قدم يو به مردان ديرا مال شيچشمها نديبيكه خواب م يخان مثل كس رضايعل

 .خواهد رفت نياز ب زميو همه چ ماندينم يباق ميبرا يتيثيح گريكنند د رميكرده اند؟اگر دستگ بميتعق نهايا!بيعج:گفت

 شديها بودند م ياگر گشت.ديتلخ را فهم قتيو حق ديرا د رزايناصر م يكه پشت سر او قراول زديو بگر ديايب نيياز سكو پا خواستيم

او  يمسلح روبرو يقراولها.گذشتيو با رشوه كم هم امورش نم شناختياو را م رزايناصر م يآنها را با پول از سر باز كند ول

از  توانستيو مجروح و كوفته هم بود و نم ضيمر نكهيدر دست نداشت و از آن بدتر ا يسالح نجرخ كيبودند و او جز  ستادهيا

 نقدريمرا نشناخته باشد وگرنه ا افهيلباس و ق رييتغ نيبا ا دوارميفقط ام يبزرگ يزيچه ابرور:با خود گفت زديچنگ آنها بگر

 .خود را زده بود هيو كنا شيو تا بحال ن كردينم ديترد

چه  نجاي؟ايستيك:ديپرس يمحكم يصدا.اورد رونيشال كمر ب انيو خنجر را از م ديكش نييچشمش پا يرا جلو ينمد ديسف كاله

 ؟يكنيم

دوباره ناصر .ستاديكلمه هم جواب نداد و همانطور ساكت در كنار سكو ا كي يرا شناخت اما حت رزايناصر م يخان صدا رضايعل

 ؟يدهيجواب نم ؟چراي؟الليرفته بود يدزد ي؟برايكرديچه م يباغ حكومت ؟داخليهست يك:ديپرس رزايم

به صورت او زد كه دهانش پر خون شد  يچنان مشت عيحركت سر كيخان با  رضايرفت اما عل شيپ يكياز قراولها در دل تار يكي

قصد فرار  گريد رضاخانيعل.چند قدم عقب رفتند دنديرا د عيحركت سر نيو قراول كه ا رزايناصر م.افتاد نيو تلو تلو خوران بزم

 .عرضه فرار كند ينداشت از مقابل چند قراول ب اليشده بود و ابدا خ داريو زور و مبارزه د راو ب يينداشت و تازه حس جنگجو

 .جسارتش را بدهم يتا سزا ديريرا بگ د؟اويچرا عقب رفت!عرضه ها يب:زد اديفر ديد نطوريكه وضع را ا رزايم ناصر
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او هجوم  يقداره كشان بسو رزايناصر م اديفر يقراولها با صدا.عقب رفته است يمتوجه نبود كه خودش هم چند قدم رزايم ناصر

 .با هم از پله ها باال بروند توانستنديمنزل تنگ بود و آنها نم يورود يبردند ول

 .سر را انستنطاق كنم رهيخ نيا خواهميم.ديبه او بزن يكمبادا زخم مهل.ديكن شيزنده دستگر:زد اديفر رزايم ناصر

ناله آنها بگوش  يافتاد و صدا رزايناصر م يپا يجلو نيزم يقراوالن رو يتمام شود قداره ها رزايدستور ناصر م نكهيقبل از ا اما

ضرب شست و جسارتها مال  نيا:بخود گفت ستيطرف ن يآدم معمول كيبخود آمد و متوجه شد كه با  كمرتبهي رزايناصر م.ديرس

وگرنه حالش  فتميدر ب بهيغر كيبا  ستيكه د رشان من ن فيح.آمده رازيبه است و تازه به شيآدم غر كيحتما .ستين رازياهل ش

 .نازهيخودش م يبه قوت بازو هودهيكه ب كردميم

نوه خاقان  رزايمن ناصر م:گذاشت شيم پقد يكيدر دل تار رزايناصر م.كه سهم خود را از دعوا گرفته بودند عقب رفتند قراولها

 كه به اتباع  يجسارت نيكن و از ا يجلو و خودت را معرف ايب كنميهستم و بتو امر م

از چشم خودت  يدياكتفا كنم و اال هر چه د يمختصر يكن تا فقط به گوشمال يعذرخواه يفارس كرده ا يواال فرمانروا حضرت

 .يديد

و  يزنيچرا حرف نم.ستيرسمش ن نكهيا!پهلوان:ادامه داد رزايناصر م.امديخان در ن رضاياز عل ييخطابه غرا هم صدا نيمقابل ا در

كرده اند  بتيجهت تعق يقراولها اشتباه كرده و ب ست؟اگريو مقصودت چ يجواب بده بگو كه هست.يستيكه ن ؟الليدهيجواب نم

 كن و به دنبال كارت برو يخود را معرف

 يبرا ديشما هم هر كه باش.به كارم مداخله كند يدوست ندارم كس يول روميهستم كه براه خود م يمن راهگزار:خان گفت رضايعل

 .ديو مرا آزاد بگذار ديكار خود برو يپ ديندار ياگر مقصود.ندارم نجايهم ا ييو آشنا ستميشهر ن نيمن اهل ا.من تفاوت ندارد

با  دياياو به شهر ب دم؟اگرياو چطور به شهر آمده كه من نفهم!عجب:خورد و با خود گفت كهيصدا  نيا دنياز شن رزايم ناصر

 .محرمانه آمده ديشا.فهمنديو همه م شوديوارد م ياديز فاتيتشر

 يما به شما كار:خان افتاد و گفت رضايبا عل يشكارگاه و لحظه خداحافظ اديدر زانوان خود احساس كرد و  يفكر لرزش نيا از

 .ديا فتادهين نييباغ پا وارينبوده و ازد يكه در باغ حكومت دييفقط بگو ميندار

 .ميكن ريو تو را دستگ ميكن كسرهيكار را  ميمجبور:گفت رزايناصر م.نشد دهيشن يجواب دوباره
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 :سپس ادامه داد. اوردياز قراولها را صدا زد و به او دستور داد برود و كمك ب يكيبعد  و

 ايب گاهتياز مخف ،يكن يرا مجروح م يحكومت يو قراول ها يشو يكه شبانه وارد دارالحكومه م يقدر جرات دار نيتو كه ا -

 ؟ يچند مرده حلّاج نميبب رونيب

 :گفت رضاخانيعل

 ؟يكن يشجاعت هم م يو ادعا ينفر آمده ا كيو مسلح به جنگ  يسه نفر -

 دهيعرضه را د يقراول ب كمشتيتو . ام دهينترس يكه در عمرم از كس ينستدا يم يشناخت ياگر مرا م. است نياشتباه تو در هم -

 .هم مثل آنهاست سشانيرئ يكن يو گمان م يا

 دينفهم يتا مدت رزايناصر م يكيدر دل تار. آنها را عاجز كند زيو گر بيكرد با تعق يسع. درمانه بود كه چه كند رضاخانيعل

 رضاخانياز آثار عل يخانه هجوم ببرند، اثر يسكو يبه قراولها دستور داد به پله ها ديچون سكوت طول كش يول ست،يموضوع چ

 !نبود

**** 

. ديرا نداشت ، او را آرام به داخل كش يتوان انجام كار گريد رضاخانيكه عل يآمد و درست وقت رونيب ياز خانه ا يدست

 يروشن مهيكه چشم گشود خود را در اتاق ن يوقت. گذشته استدانست در اطرافش چه  يدر حال اغما بود و نم يتا مدت رضاخانيعل

دانست  يآورد، اما نم اديگذشت تا وضع خود را به  يمدت. مشاهده كرد يا زهيپاك سترب يسوخت ، رو يشمع در آن م كيكه فقط 

در دست  يا ينيكه س يجواب سوال او را مرد. توانست بفهمد آنجا كجاست و چه شده است كه او را به آن اتاق آورده اند يو نم

 .گذاشت و نشست نيزم ار ينيكه وارد اتاق شده بود س يشخص. آمد، داد يجلو م اطيداشت و با احت

 .يآمده ا نجايكه چطور شده ا يكن يحتماً تعجب م -

مرا از  يبيدانم كدام دست غ يشوم كه نم ريبود به دست آنها دستگ كيمن مشغول جدال با قراولها بودم و نزد. طور است نيهم -

 .آن مخمصه نجات داد

دخترم از اتاقش كه . مياشخاض رذل نجات بده نيشما را از شرّ ا ميو توانست ميديو ما بموقع رس ديافتيبه شكر خدا نجات  -

شما را تماشا كرده بود و به من خبر داد كه  رانهيرو به كوچه دارد ، نبرد دل واريد ياز باال يكوچكمشرف به كوچه است و پنجره 
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خوشبختانه شما هم در . گرفتار شده است و مرا مجبور كرد خود را به شما برسانم يحكومت قراول يتعداد انيدر م يديجوان رش

 .دميمناسب در را باز كردم و شما را داخل داالن كش تيكه نجاتتان آسان بود و من در موقع ديبود يمحل

 من كجا رفته ام؟ دنديفراش ها متوجه نشدند و نفهم ايآ -

سوء ظن آنها جلب شده  يكردند ، ول يم ريشدند و شما را دستگ يو قطعاً داخل خانه م دينبود نجايبودند كه حاال ا دهياگر فهم -

 .كنند شيهم هوس كنند خانه را تفت ديشا. دهند يم كيشدر اطراف خانه ك ياست و هنوز دو سه نفر

 .را هم نجات داده اند مينه تنها جان من كه آبرو ديبه دختر بزرگوارتان بفرمائ. باعث زحمت شما شده ام يليپس من خ -

 :گفت يزيبا لحن محبت آم صاحبخانه

 االن چه وقت است؟ ديدان يم چيه. ديگرسنه هست يليحتماً خ -

 چقدر به صبح ماندخ؟. خواستم بپرسم يرا م نيمه يراست -

 :و گفت ديخند صاحبخانه

 .گذرد يصبح؟ االن دو ساعت از ظهر م -

 :گفت رتيبا ح رضاخانيعل

 .را در خواب بوده ام ياديشود ساعات ز يمعلوم م -

كمكتان كنم كه از جا بلند  ديبگذار. ستيحرفها ن نيحاال هم وقت ا د،يبوده ا هوشيشما در واقع ب. خواب كه چه عرض كنم -

 .ديبخور ييو غذا ديشو

مشغول  ليكرد بدون تعارف و با كمال م ياحساس م ياديز يكه در خود اشتها رضايعل. غذا را مقابل او گذاشت ينيوقت س آن

 :صاحبخانه كه متوجه تفكر او بود گفت. برود ديبكند و كجا با ديكرد چه با يخود فكر م شيخوردن شد و پ

من . شود ياز شما م ييرايو همه نوع پذ ديرا منزل خودتان بدان نجايكه حالتان كامالً خوب شود ا يتا وقت. دينگران نباش چيه -

 .مزاحمتان نشود يآورده ام كه كس كيتار نيرزميز نيمخصوصاً شما را به ا

 :شرمنده شده بود گفت يهمه مهربان نيكه از ا رضايعل

 .دينكنم و شما مهمان ناخوانده خود را نشناس يكه خودم را معرف ستيمن قطعاً باعث زحمت شده ام و سزاوار ن -
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 يزيچ رازينداشت ، از علت آمدنش به ش ييكرد و چون عادت به دروغگو انيب زبانشيم يخود را برا تيگاه در چند جمله هو آن

 :گفتبكند ،  يكه اظهار تعجب نيبدون ا زبانيم. نگفت

 .است كه مورد غضب حضرت خاقان و دستگاه حكومت قرار گرفته ام يهستم و مدت رازيش يمن هم عبداهللا و از اهال -

 :گفت يشتريب ياشخاص شود، بدون كنجكاو يزندگ اتيكه دوست نداشت وارد جزئ رضاخانيعل

 ينم اديوقت لطف و محبت شما را از  چيه. ديهبد يخواهم اجازه مرخص يشوند، از شما م يمن نگران م بتيچون همراهانم از غ -

 .ديمن، هردو را نجات داد يكنم كه شما جان و آبرو يبرم و فراموش نم

از شما رفته است و چند زخم بزرگ هم  ياديخون ز. ديحركت كن ديوضع بتوان نيكنم با ا ينم اليندارد، اما خ يرفتن شما اشكال -

 .ديبرداشته ا

 .ناچارم هرچه زودتر حركت كنم نيبا وجود ا -

 رضايكم شدن سوزش و درد زخمها موجب شد كه عل. مرهم گذاشت رضاخانيعل يعبداهللا خان بر زخمها گريغروب بار د كينزد

 يرنگ ديكه خود را در چادر نماز سف يرفت و دختر كسويبه  نيرزميز يهنگام پرده گوش نيدر ا. فرو برود يقيخان به خواب عم

 يسوخت، به صورت مردانه او پرتو م يم رضاخانيسر عل يكه باال ينور شمع. شد كينزد ماريبه بستر ب اطيبود، با احت كرده يمخف

 يبر لبانش نقش بست و حس كرد غوغا يكه توانسته بود نجاتش بدهد، لبخند نيشد و از ا رهيدختر با دقت به او خ. افكند

 .در دلش به وجود آمده است يبيعج

**** 

 يچند لحظه بعد خدمتكار.خان حس كرد حالش بهتر شده است و از جا بلند شد و در رختخواب نشست رضايآن روز عل صبح

 :سوال كرد يبعد عبداهللا خان وارد شد و پس از احوالپرس يساعت. شستن سر و صورت او آب آورد يداخل شد و برا

 د؟يهست يخود باق روزيد ميهنوز بر تصم ايآ -

 .رفتم يگذاشتم و نم يخانه امن و راحت و پرمحبت را نم نيوقت ا چينداشتم ، ه ياگر كار واجب -

 كيتا به حال فراشها در خانه ما را ترك نكرده اند و مرتباً كش شبياز پر. ميرا به شما بگو يقتيطور است مجبورم حق نيحال كه ا -

گمان  بيترت نيبه ا. كرده اند يدر زده و از دربان سواالتتا به حال هم دوبار . شوند يمرتبه عوض م كيهرچند ساعت . كشند يم
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 .ديبرو رونيدر ب زا ديكنم شما بتوان ينم

 :ديافكند و پرس زبانشياز تعجب به م يحاك ينگاه رضاخانيعل

 هستم؟ نجايآنها مطمئن هستند كه من ا ايآ -

راه  ديتوان يكه م ديدار نيقيحاال . رفتن نگرن نباشد يشما برا يكرده اند، ول دايپ يهم نداشته باشند ظن قو يقطع نانياگر اطم -

 د؟يرفتن دار رونيقدرت ب د؟يبرو

 .توانم يبله، م -

 يكه محل استراحت خود را تا موقع ديقول بده دياما با. فرستم يم رونيمن شما را قبل از غروب آفتاب از خانه ب. خوب اريبس -

 .ديقرار بده نجايا ديهست رازيكه در ش

 ميكه از قد انميخواهم به منزل آشنا يآمده ام و نم رازيبه ش انهيرا هم ندارم و مخف يگريد يكنم، چون جا يقبول م ليبا كمال م -

 .بروم ميبا هم رابطه دار

از  يكيبودند كه  دهيهنوز دست از غذا نكش. صرف كردند ياندرون ياز اتاقها يكيدر  زبانشيو م رضاخانيرا عل يروز ناها آن

 :وارد شد و گفت مهينوكرها سراس

از طرف حاكم دستور  نديگو يم. خواهند وارد عمارت شوند يبا چند فراش پشت در آمده اند و م يحكومت يباش يقربان فراش-

 .كنند شيدارند كه همه جا را تفت

خواست  يكه م يرت روانه شد و موقعبه طرف در عما ياديبه مهمانش افكند و با اضطراب ز ينگاه. ديعبداهللا خان پر ياز رو رنگ

 :گفت رضاخانياز اتاق خارج شود به عل

و  ديجا توقف كن نيشما هم. شوند يشرم ها وارد اندرون يب نيكنم ا ينم اليمنزل من است و خ ياندرون نجايا. نگران نباشد چيه -

 .ديتكان نخور نجايفعالً از ا. كنم يم گرينكرده آنها خواستند وارد اندرون شوند فكر د ياگر خدا

و شرمنده  فيآنها را به خطر انداخته است، بالتكل تيثيخانواده شده و ح نيبا آمدن خود موجب زحمت ا ديد يكه م رضاخانيعل

 .دانست چه كند يبود و نم ستادهيوسط اتاق ا

و متجاوز  ستادهيصوص دم در ابا لباس قرمز و چراغ نقره مخ يحكومت يكه فراش باش ديد د،يعمارت رس يجلو يخان وقت عبداهللا
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كرد و  يسالم و احوالپرس يبا فراش باش يشگيبالفاصله برخالف عادت هم. اند ستادهينفر فراش و قراول پشت سر او ا ستياز ب

 :گفت

 .است ريما افتاده اند؟ انشاءاهللا كه خ ادي يچطور شده كه جناب فراش باش -

حضرت واال مرا مأمور كرده اند كه هر . كنم ريرا كه به خانه شما پناهنده شده است دستگ يدزد فرار كيدارم  تيمن مأمور -

حضرت واال  تيبهتر باشد و رضا د،يكن ميكنم اگر خودتان او را تسل يم اليخ. كنم و به حضورشان ببرم ريطور هست او را دستگ

 .هم فراهم شود

 :خان با تعجب گفت عبداهللا

 كند؟ يدزد در خانه من چه م ؟يدزد فرار -

اند و االن هم  دهياو را در خانه شما د. و چند نفر را مجروح كرده دهيدر مقابل منزل شما با قراولها جنگ شبيپر يدزد فرار نيا -

 .است دهيدوم خواب اطيح يآخر نيرزميدر ز

با . داده است يها را به فراش باش يرده و نشاناو را ك يجاسوس يخان هر چه به ذهنش فشار آورد نتوانست بفهمد چه كس عبداهللا

 :گفت يمتريلحن مال

و همه  ديداخل منزل شو ديتوان يم ديدار لياگر م. ستيدر خانه من ن يكه دزد فرار ميگو يمن به شما م. حتماً اشتباه كرده اند -

 .ديجا را بگرد

 :معطل نشد و به همراه دو سه فراش وارد منزل شد و به آنها گفت يباش فراش

 .در خانه بزنم و برگردم يتا من دور ديجا مراقب باش نيشما هم -

 يكه حساب يفراش باش. رفت ادشيو چنان مضطرب شد كه تعارف و حرف زدن  ختيدل عبداهللا خان ر يورود فراش باش با

 :مشكوك شده بود گفت

 .مينيرا بب اطيتا داخل حجلو  ديبفرمائ -

 :خان با لكنت گفت عبداهللا

 .خبر بدهم يتا به اندرون دييتأمل بفرما يپس لحظه ا -
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 .رساند و به او موضوع را خبر داد و با عجله برگشت رضاخانياز فرصت استفاده كرد و خودش را به عل و

 يول د،يترس ينم نيو مأمور ياو از فراش باش. تسيچ فشيدانست تكل يو مات وسط اتاق مانده بود و نم ريمتح رضاخانيعل

 ديرا د يكه وارد كفشكن شد، دختر نيبمحض ا. گرفت از اتاق خارج شود ميتصم. كرد يعبداهللا خان را م يو آبرو تيثيمالحظه ح

آن كه آن  يجز اطاعت نداشت و ب يچاره ا رضاخانيعل. به او فهماند كه دنبالش برود اشارهبود و با  دهيچيكه خود را داخل چادر پ

 يعلف خشك رو يداالن مقدار يدر انتها. شدند ياز دو سه اتاق تو در تو گذشتند و وارد داالن. زن را بشناسد دنبالش راه افتاد

 :گفت ينيدختر با آهنگ دلنش دنديرس يوقت. بود ختهير نيزم

 .مياز كنآن را ب ريز چهيو در ميعلف ها را پس بزن ديكمك كن ديائيب -

مانده  يوقت است به همان حال باق يليآشكار شد كه معلوم بود خ يكهنه ا چهيآن در ريعلفها را پس زد و ز رتيبا ح رضاخانيعل

 :دختر گفت. است

 شيسالها پ. است يخوب يراهرو. راه رفته ام نيمن دو سه مرتبه از ا. ديرا باز كن چهيخودتان در. كنم زور من برسد يگمان نم -

راه دست راست و راه دست چپ هر كدام . رسد يشهر م رونيراه مقابل به رودخانه ب. وسط نقب سه راه دارد. نقب را زده اند نيا

 .دياز همان وسط برو شما. شوند يم يمنته يبه خانه ا

رش را داخل نقب كرد و س ديبا ترد. مانده شامه اش را متأثر كرد يهوا يبو. را بزور باز كرد چهيحلقه را گرفت و در رضاخانيعل

 :گفت

 .است كيتار يليخ نجايا -

دفعه . خوب روشن است يمخصوصاً سر سه راه. جاها روشن است يوسط راه نقب همه جا هواكش دارد و بعض. اشكال ندارد -

 هيو اثاث ريگو مردان را دست ختنديداخل خانه مان ر يحكومت نيآن موقع مأمور. سال قبل بود كه من از نقب عبور كردم كيآخر 

. ميرفت رونيساعت ب ميپس از ن يزحمت چيو بدون ه مينقب فرار كرد نياز ا گريد نمن و مادرم با چند ز. مان را غارت كردن

 .اراذل و اوباش است نيهر چه باشد بهتر از گرفتار شدن به دست ا دينترس

پله سوم توقف كرد و سرش را باال آورد و  يشد و رو ريرا به جوش آورد و بالفاصله از پله ها سراز رضاخانيترس، خون عل كلمه

 :گفت
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 د؟يشما دختر عبداهللا خان هست ايآ يراست. ترس من به خاطر شما و عبداهللا خان است. ام دهينترس يزيوقت از چ چيمن ه. يب يب -

 آمد؟ ديمالقات پدرم خواه يبله، شما البد بعداً برا -

 .فعالً خداحافظ. خانه او هستم ياهالو  شانيا يالبته، من مرهون محبت ها -

و با  ختيخود ر يعلفها را سر جا يبيگذاشت و با سرعت عج شيرا سرجا چهيماهرخ در. كرد يبا سرعت پله ها را ط رضاخانيعل

 :با خود گفت. نقب كامالً قابل تنفس بود يهوا. جلو رفت عيكرد سر يكه چشم كار م ييتا جا رضاخانيعل. عجله برگشت

 ميگفت كه ن يدخترك م. هنوز هم مورد غضب خاقان هستند نهايخانواده ا. هللا خان برادرزاده اعتمادالدوله كالنتر استعبدا «

 ».كنم يم دايراه را رفته اند، حتماً من هم راه را پ نياگر چند زن ا. ستيراه ن شتريساعت ب

ساعت  مياز ن شيب. است دهيگفت نرس يكه دختر م يا يهنوز به سه راه يرود، ول يمتوجه شد كه مدتهاست دارد راه م ناگهان

كه سرانجام  يشود، طور يكم م نيسقف و زم نيو فاصله ب ييكم كم حس كرد راه سر باال. هم راه رفت و باز نقب تمام نشد گريد

چند بار . ختير يعرق از سر و صورتش م. جلو برود زيخ نهيدراز بكشد و س نيزم يروناچار شد پشتش را خم كند و بعد هم 

 :با خود گفت. قرار مالقات داشت نيكه آن شب با نگ نيخانه عبداهللا خان امن نبود و از آن مهمتر ا يگرفت برگردد، ول ميتصم

 ».شود يمنته ييبه جا ديراه با نيا باالخره«

احساس نكرد و  يزيچ وارياطراف را لمس كرد جزد طيخورد و هر چه با دست مح واريبرخالف تصورتش، ناگهان سرش به د يول

 .و بر بخت بد خود لعنت فرستاد ديدراز كش نيزم يخسته و كوفته رو

* * * 

سرور از . رفت يم شيپ بيعج يفشار او با سرعت ريز بينج وانيح. و جالل كه دور شد به فكر افتاد كه كجا برود حهياز مل سرور

جمع  يروسر كي ريرا ز شيكرد موها يسع. تاخت يآب و علف م يجلگه ب انيستاره ها كه خوب به وضع آنها آشنا بود در م يرو

 ينم. همراه آورده بود به تن كرد اطيرا كه محض احت يآورد و لباس مردانه ا رونيب ردنشداشت از دست و گ نتيكند و هر چه ز

 .را فراهم آورد تشيمتوجه شود كه او زن است و اسباب آزار و اذ يخواست كس

 يبچه ها. ديو به آن سو شتافت، آفتاب كامالً باال آمده بود كه به آنجا رس ديرا د يآباد كي يطلوع آفتاب بود كه درختها كينزد

رفتند و فقط  يم رونيب يموقع روز مردها از آباد نيمعموالً در ا. او دورش را گرفتند دنيبودند و با د يده در كوچه مشغول باز
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 .داشتند ميآمد ب يبه نظر م انيكه از اع يبيآنها هم از مواجهه با مرد غر. دماندن يزنها در خانه م

او را  يمهمان نواز زهيهم به انگ يمرد دهات. استراحت شد يبرا يمحل مناسب يايكرد و از او جو دايرا پ يمرد اديبا زحمت ز سرور

را از تن او  يخستگ ياو گذاشت تا حد يجلو زبانيمطبوع كه ظهر م يغذا كيچند ساعت خواب و خوردن . به خانه دعوت كرد

 :ديآن وقت پرس. دور كرد

 .تا شهر چند فرسخ راه است نجاياز ا -

 .شود يم يهفت هشت فرسخ -

كه  ييشود، از راه دور افتاده است، چه آنجا كيكه به شهر نزد نيا يآمده و به جا يراه را عوض ياريكه با همه هوش ديفهم سرور

خواهش كرد كه اسبش را حاضر  زبانيسرور از م. از سه چهار فرسخ با شهر فاصله نداشت شيشب گذشته توقف كرده بودند ب

 :فتگ زبانيم. كند تا به حركت ادامه دهد

ا صبح و فرد ديجا توقف كن نيبهتر است امشب هم. ديشب خود را به آنجا برسان ديكه شما بتوان ستين يا يآباد يحوال نيدر ا -

 .ديفتيقبل از طلوع آفتاب راه ب

 :با خود فكر كرد  سرور

به شهر  ميكنند من از راه مستق يرسند ، چون گمان م ينم نجايبه ا "كنند ، حتما بيبخواهند مرا تعق ثياگر آن زن و مرد خب(( 

 . ))جا بمان و فردا حركت كنم  نيبهتر است امشب هم. رفته ام 

 انشيخود را به خانه دوستان و آشنا "خوشحال شد و فورا تينها يبود ب رفتهيكه سرور دعوتش را پذ نيمهمان نواز از ا زبانيم

  لهيوس نيخواست به ا ياو م. شام دعوت كرد  ياز آنها را برا يرساند و عده ا

 .شد  يمحسوب م ياو افتخار بزرگ يبرا انياع يبايجوان ز كيورود . خود را به رخ اهل ده بكشاند  تياهم

جوان . شده بودند  رهيفوق العاده جوان تازه وارد خ ييبايبه ز اديبا تعجب ز كيغروب آفتاب كم كم مهمانها جمع شدند و هر  از

سرور خوب با اخالق .  رنديداشتند كه طرف صحبت او قرار گ يهر كدام سع رمردهايپ. كردند  يها با حسرت و غبطه به او نگاه م

بود كه همه را مجذوب  نيو باب طبعشان است ، ا ديآ يبه مذاقشان خوش م ييچه صحبت ها ستدان يمها آشنا بود و  يدهات

 .خود كرده بود  يحرفها
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همه  نيسرور كه از ا. آنجا بماند و مهمان آنها باشد  گريكردند كه چند شب د ياز او خواهش م يگريپس از د يكيمهمانها  همه

 :محبت متاثر شده بود با خود گفت 

 يپسرعمو. فراوان هستند  فيمكار و آن مرد رذل و كث رزنيبروم ؟ در شهر امثال آن پ ييباصفا نيبه ا يطياز مح ديمن چرا با( (

. ها كرد  ابانيدمامه هم كه خود مرا آواره ب رزنيپ نيا. مرا به باد داد  ياز راه به در كرد و آرزوها يدختر شهر كيمرا هم  چارهيب

(( 

 :كه از اوضاع شهر از او سوال كرد گفت  دهايسف شياز ر يكيجواب  در

 .خان هستم  رضايعل يراستش من پسرعمو.  زارمياست ب نيو شهرنش يو از هر چه شهر ستمياهل شهر ن من

 يكدخدا آنچه كه در توان داشت برا. قائل بودند  ياحترام خاص شيبودند و برا دهيخان را شن رضايده نام عل ياز اهال ياريبس

گوسفند  نيچند. خان بدهد  رضايعل يبه افتخار پسرعمو يمخصوص افتيآن شب ض ياز سرور فراهم كرده بود تا فردا ييرايپذ

 .صابون زده بودند  يخوردن شام و ناهار مفصل يده دلشان برا يرفت و همه اهال يكشته بودند و دود آشپزخانه به آسمان م

وارد اتاق شد و  ياز جوانان با اضطراب خاص يكيخانه كدخدا صحبت گل انداخته بود و همه شاد و خوشحال بودند كه ناگهان  در

 : دي، از خود پرس ختيسرور زودتر از همه متوجه ورود او شد و دلش فرو ر. به طرف كدخدا رفت  كسري

 ))شده ؟  يچ يعني(( 

چشم از  يزد لحظه ا يكه حرف م يدر تمام مدت. را به او گفت  يست و آرام موضوعو دو زانو نش ديكدخدا رس يجلو جوانك

بغل  رمرديبعد هم سر در گوش پ. فرستاد  يداد استغفار م يكدخدا هم آب دهانش را پشت سر هم فرو م. داشت  يسرور بر نم

 .شده بودند  رهيبه سرور خ رتيهمه حضار با ح قهيدق كيدست خود گذاشت و ظرف 

 ))افتاده ؟  يچه اتفاق: ((  ديپرس ياز خود م "شده بود و مرتبا يبينگاه ها دچار حال عج نيفشار ا ريز چارهيب ردخت

 .را احضار كرد  دهايسف شيو ر رمردهايرفت و با اشاره دست چند نفر از پ رونيكدخدا از جا بلند شد و از اتاق ب باالخره

دور آنها  ياديز تيبودند و جمع ستادهيرا در دست داشتند ، ا شانيكه هنوز دهانه اسبها يمرد در حال كيزن و  كيعمارت  نيپائ

 يو م ختير ياشك م زيكريداد و زن  يمرد با شور و حرارت جواب سواالت آنها را م. كرده بودند  چشانيجمع شده و سوال پ

 :گفت 
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 و سرزنش دوست و دشمن را چگونه تحمل كنم ؟ زميبربر سرم  يچه خاك. مردها نشسته  انيدختر من م.  يبزرگ ييرسوا چه

*** 

راهش به  كيكه  دنديرس يا يراه رفتند تا سرانجام به دو راه يمدت. دانستند سرور از كدام طرف رفته است  يو جالل نم حهيمل

 :گفت  حهيمل. را انتخاب كند  كيدانست كدام  ينم يشناخت ، ول يجالل هر دو راه را م. رفت  يبه دهات م گريشهر و راه د

 .به طرف شهر رفته  "حتما

مشورت وارد جاده شهر شدند ، اما جالل با كمال تعجب حس كرد اسبش با آن  ياعتقاد را داشت و پس از مدت نيهم هم جالل

 شيبه حال با سرعت پ راهوار كه تا واناتيح نيا. طور بود  نيهم هم حهياسب مل. رود  يرفت جلو نم يكه تا به حال راه م يروش

اسب با . و سر آن را برگرداند و اسب را آزاد گذاشت  ديناگهان جالل عنان اسب را كش.  شتنددا اجيرفتند ، حاال به شالق احت يم

 :زد  اديبود فر ستادهيكه ا يياز جا حهيمل. سرعت به راه افتاد 

 ؟ يرو ي؟ كجا م يشده ا وانهيد مگر

 :زد  ادياسب را نگه داشت و فر .قهقهه جالل بلند شد  يصدا

 . ميرو يم يما راه را عوض.  برگرد

 : دياو رفت و پرس كيكه جالل ، سر اسبش را برگرداند ، نزد ديچون د حهيمل

 ؟ ميرو يم يكه ما راه را عوض يديكجا فهم از

سه اسب با هم انس دارند  نيدو اسب است و ا نيكه سرور سوار آن بود مادر ا يانيماد. هستند  يعرب ياسبها نياسبها از بهتر نيا

 .تا زودتر ما را به سرور برسانند  ميده يرا به دست آنها م اريما هم اخت. شناسند  يمادرشان را م يبو وانهايح نيا. 

. رفتند  يم شيتند و مرتب در كنار هم پ ياسبها با قدم ها. شد و او هم اسب را آزاد گذاشت  ميدر مقابل منطق جالل تسل حهيمل

ناگهان اسب جالل بر .  دنديآن از دور معلوم بود د يوارهايكه د يبزرگ يآباد كيآفتاب تازه غروب كرده بود كه خود را نزد

 :گفت  حهيجالل به مل.  ديكش يبلند ههيسرعت خود افزود و ش

 . يكن يخودت را حاضر كن كه نقشت را درست باز. است  يآباد نياشتباه نكرده باشم سرور در ا اگر

 : ديسرور را داد و پرس يها يكه سر راهش قرار گرفت ، نشان يشخص نيبه اول حهي، مل يورود به آباد بمحض
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 است ؟ امدهيبه ده ن يمسافر نيچن ايآ

 :تامل گفت  يشب قبل حضور داشت پس از اندك يكه در مهمان مرد

الحق كه چه . ها است  انيكره ماد نيا هيشب يلياو خ انيماد "اتفاقا. است وارد ده شده  رضاخانيعل يرعموكه پس يجوان روزيد

 .ورودش جشن گرفته اند  يامروز همه ده برا. است  يجوان خوب

 :گفت  ختير يكه اشك م يدر حال حهيمل

مهمان شما مرد . است  وانهياست كه دخترمان د نيما ا يبدبخت ياسبهاست ، ول نياو مادر هم انيماد. شما درست است  حدس

 وانهيدخترش د ياست از دور كينزد "واقعا. پدر اوست  ينيب يرا كه م يا چارهيمرد ب نيا. او دختر ما بدبخت هاست .  ستين

 .تو را بخدا زودتر ما را به او برسان .  بردهمه  شيما را پ يدختر آبرو نيا. شود 

كرد و  يرا نگاه م حهياز حدقه در آمده جالل و مل يبود عقل از سرش بپرد با چشمها كيحرفها نزد نيا دنيكه از شن يدهات جوان

 :گفت  حهيباز مل. بود  ستادهيخود ا يهمان طور بر جا

 ؟ ميدار يچه حال ينيب يمگر نم. كن  تي؟ زود باش ما را هدا يمعطل چرا

 يكرد راست م نيقي يكه جوان دهات ختيو دعا آم نيخود را با قسم و نفر يكرد و آن قدر حرفها يو زار هيگر يمكار بقدر زن

 .به كدخدا رساند  بيخبر بزرگ و عج نيرساندن ا يبرا مهيمنزل كدخدا برد و خودش سراس يو آنها را جلو ديگو

و جالل سالم  حهياند و با ملپله ها رس نيروبرو نشده بود با اضطراب خود را به پائ يمسائل نيساده دل كه در عمرش با چن يكدخدا

 :گفت  هيبا گر حهيمل. كرد  يو احوالپرس

ها را  چارهيفرار كرده و ما ب شيدر شب عروس. گذاشته است  ابانيشده و سر به ب وانهيدختر ما د. دستم به دامنت .  كدخدا

 دهد ؟ ياو دختر است ؟ مگر شكل او نشان نم ديديچطور نفهم. سرگردان ساخته است 

 

 :تمام شد گفت  حهيحرف مل يفرستاد و وقت يپشت سر هم استغفار م اكدخد

خان  رضايعل ياو پسرعمو. شناسند  يو تبار او را م ليبعالوه اهل ده هم ا.  ميا دهياز جنون در او ند يدو روز عالمت نيكه در ا ما

 .است 
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 :زد  اديو فر ديكش رونيخود را ب تياز وسط جمع حهيمل

،  نندياو را بب دي، دو نفر زن را بفرست دياتاق را خلوت كن. كه اشكال ندارد  نيا. دختر من است  نيا ميگو ي؟ من م ستيعمو ك پسر

چه  ييآبرو يب نيكه از ا دينيب يمگر پدر بدبختش را نم.  ديكن يچرا رحم نم. اگر حرف من دروغ بود ، خونم به شما حالل است 

 كته كند ؟است س كيكرده است و نزد دايپ يحال

 :كه همراه كدخدا بود گفت دهايسف شياز ر يكي.اختالف افتاده بود نشانيشده و ب كيتحر حهيمل ياز مشاهده اشكها مردم

درست  چارهيزن ب نياگر دختر بود معلوم است كه حرف ا.نندياو را بب ميفرست يرا م رزنيدو نفر پ.ستين يكه كار مشكل نيا

 .ميگذار ياگر هم دروغ گفته باشند حق هر دوشان را كف دستشان م.است

 :گفت حهيمل

فرسنگها .ميبه مردن هست كيو نزد ميفرسخ راه آمده ا نيما چند.دينجات ده يو ما را از بدبخت ديكار را بكن نيهم.عمرا بدهد خدا

دختر گم شده است،ما چه  نيچند روز كه ا نيداند ا يخدا م.ميكرده ا يآب و علف ط يب يابانهايآفتاب سوزان در ب ريراه را ز

او را پاره  ابانيب يجانورها اي؟حتما ...ميافتي ينخواسته او را نم ياگر خدا.ميو آمد ميكرد دايراه را پ كهباز خدا را شكر .ميدار يحال

 .كردند يجواهراتش كه برداشته و فرار كرده،نابودش م يدزدان به هوا ايكردند  يم

 :گفت شتريب نانياطم يزن و مرد است،اما برا نيا همان،دخترينمانده بود كه جوان م يباق يديترد چيساده دل ه يكدخدا يبرا

 

 

 م؟ياو را صدا كن يبه چه اسم ديو االن ما با ستيفقط بگو اسم دختر شما چ.نكن داديقدر داد و ب نيا.خب خواهر يليخ

 :گفت يبدون معطل حهيمل يسوال دستپاچه شد،ول نيدر مقابل ا جالل

دختر مثل دسته گل  كياحمل كردم و  يخوابيو چقدر ب دميچه زحمتها كش.خدا مادرش را بكشد!سرور!دخترم سرور است اسم

 ينم گريد.رفت مانيآبرو.نشسته يصد نفر مرد اجنب انيحاال با لباس مردانه م.دهيرا ند شيبزرگ كردم كه آفتاب و مهتاب هم رو

از شما را به  كي چيخداوند ه.دياوريو به حال ما رحم ب دياش را تماشا كن چارهيپدر ب نيا داشما را به خ.ميرا بلند كنسرمان  ميتوان

 .درد دچار نكند نيا

 :كه سرور نشسته بود رفت و گفت يبه اتاق كدخدا
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 .پدرو مادرت دنبالت امده اند.شو دختر جان بلند

 :زد اديفر سرور

 .اند ستادهيدر خانه ا يعمارت و جلو نييجا كه امده باشند فعال پا مادر من؟انها از هر پدرو

 ايفر.برد يو جالل پ حهيان به نقشه مل كيدر .چرخد يدور سرش م ايخورد و احساس كرد دن كهياسم خودش  دنياز شن سرور

 :دزد

 يبله من دخترم و اسمم هم سرور است،ول.هستند نيزم يرو يادمها نيزن و مرد بدجنس بدتر نيكه ا ميجلوتر تا بگو ايب كدخدا

قصد جان  ابانيدر ب شيبه طمع پول و جواهراتم دو شب پ نهايخان هستم و ا رضايعل يمن دختر عمو.ستمين انتكارانيخ نيدختر ا

كنند  يم يخود معرف رسانده اند و مرا دختر نجايو خودشان را به ا دهينقشه را كش نيحاال ا.ردممرا كردند و من از دستشان فرار ك

 .نديكه جواهراتم را بربا

 يمسلم تر م شيكرد و جنون سرور برا يم نيقي شتريزن و مرد ب يزد كدخدا به صحت گفته ها يحرف م شتريقدر سرور ب هر

 .او را به دست پدرو مادرش بسپارم ديبا.ستيصالح ن نياز ا شترينامحرم ب وانهيد كي ايصحبت :خود گفت شيباالخره پ.شد

 

 :خواست از در خارج شود گفت يم نكهيا ضمن

و  تيدختر پدرو مادرش را اذ ستيخوب ن.كنم كه خداوند شما را معالجه كند يسوزد و دعا م يشما م يبرا يليمن دلم خ بخدا

خواهند شما را بكشند از سر دور  يا كه انها مفكر ر نيشما ا.شوند يدشمن دخترشان نم نيوقت والد چيه.كند ابانيآواره كوه و ب

 .راحت شود التانيتا خ نديايب شتانيپ ميگو يم د،االنيكن

و ترس وو حشت شد كه  رتيكدخدا چنان دچار ح يحرفها دنيسرور از شن.د واعتراض سرور نكرد و رفت ايبه داد و فر يياعتنا و

 :و در دل گفت ستاديا تيامد و مقابل جمع نييلحظه،پاك خودش را باخت و پشت سر كدخدا،آرام از پله ها پا كي يبرا

 .برم يبه تو پناه م ايخدا

 دنيها هم با اضطراب منتظر شن يدهات.را در دست داشتند شانياسبها يبودندو هنوز دهنه ها ستادهيا يو جالل در كنار حهيمل

 :اش را صاف كرد و آرام و شمرده گفت نهيس يقاض كيكدخدا مثل .دنداز زبان كدخدا بو جهينت
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كرد،دختر  يخان معرف رضايعل يمهمان ماست و خود را پسر عمو روزيكه از د يجوان.نديگو يزن و مرد راست م نيمتاسفانه ا!رفقا

 يكه دختر است و خودش را مرد معرف نيهم يم،وليا دهياز او ند يوانگياز د يحاك يگرچه ما حركت.زن و مرد است نيا

 .اوست يوانگيد ليكرده،دل

حاصل شده بود كه  نيقيهمه  يبرا.خوردند يشده است،افسوس م وانهيد يو قشنگ يجوان نيبه ا يكه دختر نياهل ده از ا همه

 ريود برده و نسبت به ساسرور بود و او را به خانه خ زبانيكه از ساعت اول م بيآن زن و مرد است،فقط حب وانهيسرور دختر د

و جالل  ييبايو ز يبه آنخ وب يجوان نيباشد،بخصوص انكه ب وانهيقبول كند كه مهمان او د انستتو يتر بود،ابدا نم دهيده فهم ياهال

 .ديد ينم يشباهت چيه حهيو مل

 :را تمام كرد و گفت شيحرفها كدخدا

 .ميدختر را به دست پدر و مادرش بسپار نيا ميمجبور ما

 

 :را شكافت و جلو امد و گفت تيجمع بيحب

تا به  روزيهمه شماها از د.باشد وانهيكه او د ميقبول كن ميتوان ينم چيه يپسر،ول ايجوان دختر است  نيكه ا ميما كار ندار كدخدا

 نيو احسنت و افرا يهمه شماها به حرف ها شيپ قهيبود؟تا چند دق هيشب وانهيكدام حرفش به ادم د.ديا دهياو را شن يحال حرفها

نه،اما  ايمادر او هستند  ايزن و مرد،پدر  نيندارم كه ا يكار د؟منيده ياو م يوانگيبه د يرا يزود نيا هچطور شد كه ب ديگفت يم

و  دهيشود كه ند ينم.نديگو يچه م مينيبب ميبه نظر من بهتر است انها را رو به رو كن.است وانهيتوانم قبول كنم مهمان ما د ينم

 .مينشناخته مهمانمان را به دست انها بسپار

اسبها  يشد فورا رو ميوخ يليدانستند با اضطراب به هم اشاره كردند كه اگر اوضاع خ يم روزيكه تا به حال خود را پ حهيو مل جالل

 :گفت يحرفش حرف بزند و با لحن امرانه ا يرو يكدخدا ابدا خوش نداشت كس.بپرند و فرار كنند

 يو خودش را مرد معرف ديپوش ينبود لباس مردانه نم وانهيدختر د نياگر ا.يندازيمردم تفرقه ب نيب يعادت دار شهيهمتو !بيحب

 ؟يزن يربط م يخورند؟چرا حرف ب يم يپدرو مادرش چه خون دل ينيب ينم.كرد ينم

 :گفت بيكرده بود خطاب به حب دايكدخدا جرات پ يكه از حرفها حهيمل
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ما بچه خود را خوب .ميسوز يها چطور م چارهيما ب يدان يو نم يپدرو مادر خبر ندار كيتو كه از حال و روز .جوان يا ينيبب ريخ

از ده دفعه ما را گذاشته و فرار  شتريكه عقلش كم شده و تا به حال ب ميچه كن.سوزد يم شياز همه برا شتريو دلمان ب ميشناس يم

ما .شناسند يهمه ما را م.ديكن قيتحق ديبفرست ستين يتا شهر كه راه نجاياز ا.گردان كرده استو ما را سر هو انجا رفت نجايكرده و ا

 .ميهست ييمردم با ابرو

در صحت گفته  يديترد نيكوچكتر گريمتاثر شده بود و د تيكه تمام جمع ختير يم يحرفها چنان اشك نيضمن گفتن ا حهيمل

 :گفت زيتاثر آم يحالت د،بايرا د حهيمل ختنياشك ر يكدخدا وقت.او نداشتند يها

 

 

 شيبرا يوقتيب يدعا كيفردا  نيكنم كه هم يسپارم،اما سفارش م يو سالم دستت م حيمن دخترت را صح.نكن هيگر يب يب

 .حتما دست از ما بهتران در كار است.ديريبگ

 :گفت يمحزون افهيبا ق حهيمل

 .ميكن يكار را م نيفردا ا نيچشم هم.عمرتان بدهد خدا

 :كرد و گفت تيرو به جمع كدخدا

 يبرم تا كم يزن و مرد بدبخت را م نيمن هم ا.دياستراحت كن تانيخانه ها ديبرو.ديجهت از كارتان افتاد يهم امروز ب شما

 .استراحت كنند

 اطيالل وارد حو ج حهيهم دنبال كدخدا و مل يعده ا يمتفرق شدند،ول يليم يشام صابون زده بودند با ب يكه دلشان را برا تيجمع

 .شدند

رفت و چند نفر هم كه كنجكاوتر از  يدنبال كدخدا م اديز تيمهمانش نبود با عصبان يوانگيكه ابدا حاضر به قبول د چارهيب بيحب

 .كردند يبودند عقب سر آنها حركت م هيبق

 :و جالل وارد اتاق شدند،چشم سرور كه به انها افتاد،گفت حهيكه كدخدا با مل يهنگام

 .دياز سرم بردار د؟دستيخواه يجان من چه م د؟ازيهم امد نجايا.شرم يب انتكارانيخ يا

 :گفت زانياشك ر حهيمل
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 كه  ديدرد را به كه بگو نياست؟آدم ا زاريچطور از ما ب دينيب يم

 د؟يآ ياز ما بدش م ميكه با هزار زحمت بزرگش كرده ا يدختر

 :مزورانه گفت وقت به طرف سرور رفت و آغوشش را باز كرد و  آن

 

 

 يو زندگ يتو همه هست. كنم ياز تو صرف نظر نم يبرو ايو به در يشو يبه خدا قسم اگر ماه ؟يكن يكجا فرار م. دختر جان ايب -

 .يمن هست يدختر من و تنها آرزو گانهيتو . گذرم يگذرم و از تو نم ياز جانم م. يمن هست

 ؟...طور نيا چرا

سرور كه همه زورش را در دستش جمع كرده و . دنديرا شن يمحكم دهيكش يحرفش تمام نشده بود كه حضار صدا حهيمل هنوز

 :زده بود ، بانگ زد  حهيبه گوش مل يمحكم يليس

 شبيخورم كه چرا پر يافسوس م. ديا دهينقشه را كش نيا يدزد جان نيا ايو  يمادر من شده ا گريحاال د! ايح يب طهيخفه شو سل -

كه به من كرده و خود را پدر و مادر من  ينيتوه نيا. از حاال به بعد خون هر دوتان حالل است. شما را مثل سگ نكشتم ير دوه

 ...واال ديزود از مقابل چشمم دور شو. شود يپاك نم يزيشما با چ جسجز با خون ن ديكرده ا يمعرف

جرأت نداشت جلو برود و  گرياو د. برسد نيرياو به گوش كدخدا و سا يحرفها هينگذاشت بق حهيمل يو زار هيضجه و گر يصدا

 :كرد  يبود ناله م ستادهياز همان جا كه ا

. زند يخود را م ريرحمانه مادر پ يطور ب نيجنونش را بدتر كرده كه ا يشود آفتاب و سوار يگفتم ؟ معلوم م يراست م ديديد -

 .خودش را بكشد يمن و پدرش و حت يراست يممكن است راست. ديشما را به مقدسات قسم به دخترم كمك كن

 :با اندوه گفت  كدخدا

 .ديدختر شماست و شما با اخالق او آشناتر هست نيد؟ايآ يبر م ياز ما چه كار -

 :جلو گذاشت و گفت  يجالل قدم نجايا در

 طور رفتار نكند نيخود ا ريبا مادر پ گريتا د ميرا ببند شيدستها ديبا -
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 :رو به سرور كرد و گفت  سپس

 ميات را ببند نينازن يآرام باش بگذار دست ها ؟يكن يطور م نيسرور جان ، جانم به قربانت چرا ا -

 :زد  اديفر ديفهم يكه مقصود جالل را خوب م سرور

 زود ار مقابل چشمم دور شو. ييگو يمزخرفات را م نيكه ا يشده ا ريبه نظرت از جانت س. برو گمشو دزد آدمكش  -

 يخواهند با حقه باز يدو نفر م نيسرور همه راست و درست است و ا يداده بود كه حرفها صيبا هوش سرشار خود تشخ بيحب

 نيدر ا يو اسرار ستين وانهيداشت كه دخترك د نيقي يمطلع نبود ول ايقضا قتياگر چه از حق. پناه را تصاحب كنند يدخترك ب

 .استكار نهفته 

ساله و از آن مهم  ستيب يسن دختر نيبه ا يشود آدم يچطور م. و چهار سال دارد يكرد كه جالل به زحمت س يبا خود فكر م او

 :زد  اديفر نيهم يداشته باشد برا يريپ نيبه ا يتر زن

 يشباهت ايآ. ديسن داشته باشد به عالوه نگاه كن نيبه ا يتواند دختر يساله م يجوان س كيمگر خدا به شما عقل نداده ؟ چطور  -

 دمامه هست؟ رزنيپ نيمرد و ا نيدختر و ا نيا نيب

 ندهيكند و ممكن است در آ يحرفها مقام و منزلت او را كم و خودش را در انظار بزرگ م نيبا ا بياحساس كرد كه حب كدخدا

 :كرد ، در دل گفت  يشك م حهيجالل و مل كه خودش هم داشت كم كم به نيمقام او را منزل سازد و با ا

 ايمن چه كار دارم كه پدر و مادرش هستند . دانند يخودشان م. دختر شرور را به دست آنها سپرد نيكرد و ا كسرهيكار را  ديبا(( 

 بيو از حب زندير يبه سر من م يصبر كنم همه اهال گريد يده نازل شد ؟ اگر كم نيبود كه بر سر ا ييچه بال گريد نيا. نه

 . ))را كف دستش بگذار بيكار را تمام كنم و بعد هم حق حب نيا دياول با. كنند يم يبانيپشت

 :جالل و سرور قرار داد و گفت  نيجلو رفت و خود را ب كدخدا

 

م چند ده يدستور م يبرندار تيوانگيو د ياگر دست از خودسر! دختر. جنگد يپدر كه با دخترش نم.  ستيكارها خوب ن نيا -

 .كن يآرام باش و با پدر و مادرت آشت ايب. ببندند تيبه دست و پا يريو زنج ندياينفر ب

 .ديده برو نيو از ا ديصبح هم حركت كن فردا
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 :زد  اديمثل مار زخم خورده فر سرور

پول و جواهرات  يهستند كه برا ييمردمان حقه باز و دروغگو نهايا ميگو يدو ساعت است دارم به تو م.  يهست يعجب آدم ابله -

كه مهمان  يپناه يطور از دختر ب نيا ايآ. مرد پست فطرت هم به ناموس من چشم دوخته است نياند و ا دهينقشه را كش نيمن ا

 د؟يكن يم ييرايشماست پذ

 :كه گفت  ديبه گوش رس بيحب اديفر

مرد كه شرارت  نيا ميگذارم او را دست بسته تسل ينمدختر مهمان ماست مخصوصا مهمان من است و من  نيا ديگو يراست م -

 ديبارد بنمائ يم شياز سر و رو يو هرزگ

كدخدا از جسارت دختر و اعتراض  يدر قلب سرور جرقه زد ول يدينور ام. بلند شد  بياز حب يبه طرفدار تيغرض جمع يصدا

 :افكند و گفت  تيغضب به جمع ياز رو يبه حد جنون خشمناك شده بود نگاه بيحب

 .ديو برو ديشماها؟ زود گورتان را گم كن ايفهمم  يمن بهتر م -

از جمله  گريشدند و چون چند نفر د ريپا به فرار گذاشتند و از پله ها سراز بينه نيبا هم دنديترس ياز كدخدا م قتايكه حق يا عده

 :فرمان داد  شيابودند ، كدخدا به برادر و پسره ستادهيخود ا يهمان طور سر جا بيحب

 .كار دارم. ديباش نجايدو نفرتان هم ا. تا صبح به حسابشان برسم ديكن رونيو از خانه ب ديرا بزن نهايا -

 

كردند به جان آن چند نفر افتادند و همه را با زور از خانه  يخود فرمان او را اطاعت م تيحفظ موقع يكدخدا كه همواره برا اقوام

پشت بام  يو از رو گريگرفت از طرف د ميتصم يرفت ول رونيقدرت مقابله نداشت اجبارا ب ييكه به تنها بيحب. كردند رونيب

 .مجاور مراجعت كند يخانه ها

 

 :كدخدا به سرور گفت  تياز رفتن جمع پس

 نيمشب را هم در هما. استراحت كنند يهمه به دنبال تو آمده اند كم نيو بگذار پدر و مادرت هم كه ا نيآسوده بنش گريحاال د -

 يخود م يتو را سر جا كليه يدو جوان قو نيا يو فرار كن ياوريدر ب يباز يرا بدان كه اگر بخواه نياما ا ديكن ياتاق استراحت م

 نشانند
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 :گفت  جالل

ما كرد عذر كه به ش يمن از جسارت. شود يطور م نيا يدهتر هم گاه نيا. ميممنون ايدن كيشما  يجناب كدخدا ما از محبت ها -

 خواهم يم

من او را از . دياستراحت كن ديشما بفرمائ. عاقل شده و مارا شناخته باشد گريكنم د يم اليخ.  ديبخش ديشما هم او را خواه البته

 كنم يخود جدا نم

سرور نتوانست . به آسمان بلند شد ادشيبه طرف صورتش پرتاب شد و فر نيسنگ يئيحرف هنوز در دهان جالل بود كه ش نيا

و جالل را  حهيمل يو ضجه و زار ديطور د نيكدخدا كه وضع را ا. را به طرف او پرت كرد يسفال يو پارچ آبخور اورديطاقت ب

 :بود صدا زد و گفت  اشتهدر نگه د رونيرا كه ب يمشاهده كرد دو نفر

 شود مساعدت كرد ينم نياز ا شيب وانهيبا آدم د. ديدختر را ببند نيا يوزد دستها -

او را  ينكرده بودند به طرف سرور حمله بردند و با كمك جالل دستها يدو نفر كه در تمام عرشان جز اطاعت از كدخدا كار آن

 .افكندند يرا هم بستند و او را به گوشه ا شيدهان و پاها حهينشست ، بنا به مصلحت مل يبستند و چون باز هم راحت نم

 

كه دست و پا بسته به  يسرور در مدت. و كدخدا و جالل مشغوا شام خوردن شدند حهيبود مل دهيبعد كه سر و صداها خواب يساعت

 :افتاده بود با خود فكر كرد  يگوشه ا

 . ))شد  ميباعث گرفتار شتريخشم و غضب من ب(( 

و  وندديبه وقوع بپ يخواست معجزه ا يو از خدا م ديلرز يكه آن شب با جالل هم اتاق خواهد شد تنش م مياز تصور ا چارهيب دختر

كه به سر داشت منصرف  ياليدانست چطور جالل را از خ يخود خوشحال بود اما نم تيبا آن كه از موقع حهيمل. كند داياو نجات پ

اگر جالل به  مهمتر آن كه. رود يكند و همه زحماتشان هدر م يو سر و صدا م نديش ينم اكتدانست كه سرور س يكند چون م

 يجالل به قدر. بند نبود ييبه جا حهيدست مل گريكرد و د يداشت و فرار م يپول و جواهرات را بر م ديرس يمقصود خود م

 يوانگيدخترتان د ايكه آ ديكه كدخدا از او پرس ارب كي يداد و حت يخوشحال بود كه در جواب سؤاالت كدخدا فقط جواب مثبت م

 .را از شما به ارث برده است ، جواب مثبت داد 
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 كدخدا گفت  عيتطم يجالل برا. كه شماش را خورد بلند شد تا برود يموقع كدخدا

 ..من زحمات شما را فراموش نمي كنم و فردا هديه شايسته اي كه اليقتان باسد، تقديم خواهم كرد ـ

 :تشكر كرد و گفت كدخدا

 .حتماً برايش دعايي بگيريد. او ديوانه است و چيزي نمي فهمد. ان را اذيت تكندسفارش من اين است كه دخترت ـ

 .بعد هم تا دم پله بدرقه اش كرد و خوشحال و خندان به اتاق برگشت. پشت سر هم گفته هاي او را تصديق مي كرد جالل

. با دقت به سرور نگاه مي كرد. باز درد نمي دانست حرف را از كجا شروع كند و چطور جالل را از خيالي كه در سر داشت مليحه

سروز با آن كه باطناً خون مي خورد و بشّذت مي ترسيد، ساكت و بي حركت دهان بسته در گوشه اي افتاده و خود را به خدا 

 .سپرده بود

 

 19 فصل

 :خان وقتي از عليرضا جدا شد، پيش خود فكر كرده رامين

. را كه همه او را مي شناسند و مجبور است به طرف يكي از دو شهر شيراز يا اصفهان برودنمي تواند در داخل ايالت بماند، چ سرور«

راه شيراز را كه عليرضا خان در پيش گرفته است، پس من هم بايد وقت خود را در جستجوي بين طوايف بگذرانم و بهتر است 

 ».مستقيماً به طرف اصفهان بروم

شب سوم كه در يكي از آباديهاي . يدند و بدون توقف به سوي اصفهان حركت كردندنفر سوار همراهش هم راي او را پسند سي

 :يكي از سواران نيمه شب به بالين رامين خان آمد، او را بيدار كرد و گفت. بين راه اطراق كرده بودند

 اجازه مي فرمائيد عرض كنم؟. خبر مهمي دارم! خان ـ

 :ان رختخواب نشسته بود، گفتخان كه سرآسيمه از خواب جسته و در مي رامين

 هان؟ چه خبري؟ از سرور اثري پيدا كردي؟ ـ

. در منزلي كه من و چند نفر ديگر از سوارها هستيم چيزي هستيم پيدا كرده ام و حاال آورده ام. خيال مي كنم اين طور باشد ـ

 .ببينيد درست است يا نه
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 زود نشام بده ببينم چيست؟ ـ

 .در تاريكي كه چيزي ديده نمي شود. زه بدهيد شمعي را روشن كنماين طور كه نمي شود اجا ـ

 :اندك مدتي شمع روشن شد و سوار، جل اسبي را كه در دست داشت مقابل رامين خان به جل افتاد فرياد زد در

ممكن است . ندقطعاً آنها از همين ده عبور كرده ا. درست است اين جل روي يكي از اسبهايي بود كه سرور با خود برده است ـ

 در . احتمال دارد كه از آنها دزديده باشند. خودشان اين جل را به ميزبان تو داده باشند

 

معلوم مي شود خدا با ما يار بوده و راه را درست آمده ايم، حاال تو بايد . حال اين جل اسب متعلق به ماست و نشانه خوبي است هر

 .به سوارها بگو كه كه مريضم و نمي توانم حركت كنم. تا فردا صبح همين ا مي مانيم ما. با دقت زياد در اطرف قضيه تحقيق كني

خاطرات زندگيش مثل يك نمايش از جلوي چشمش مي گذاشتند و ياد سالهايي . خان آن شب تا صبح نتوانست بخوابد رامين

رامين خان چند سال ار عليرضا خان بزرگتر . ردافتاده بود كه شاهد بزرگ شدن سرور بود و مي ديد كه او به عليرضا خان عالقه دا

 .و جوابي زيبا و دلبر بود

رسوم ايلياتي قاعدتاً بايد رامين خان رئيس ايل باشد، ولي چون پدرش زودتر از پدر عليرضاخان مرده بود، رياست به پدر  طبق

م به علت عالقه زيادي كه به پسرعموي خود رامين خان ه. عليرضا خان و بعد هم با تالش بي بي، مادر عليرضاخان، به او رسيد

بيشتر از سابق هم به عليرضاخان توجه مي كرد، اما گاهي هم به فكر دختر عمويش سرور  بلكهداشت، به هيچ وجه گاليه نكرد، 

است و رامين خان مي ديد كه همه حواس سرور متوجه عليرضا خان . مي افتاد كه روز به روز زيباتر مي شد و چون گل مي شكفت

را تحريك كنند كه ايلخاني خود مسلم اوست ، چون  اوبسياري سعي مي كردند . در دلش غوغايي به پا مي شد؛ اما دو نمي زد

پدرش از پدر عليرضاخان بزرگتر بود و خود او هم از عليرضا خام بزگتر است، ولي او سعي كس دلسوز تر از خود آنها برايشان 

 .دست او سپرده بود هاز هيچ احترامي نيبت به پسرعمويش فرو گذار نميكرد و هم اختيارات را ب نيست و عليرضا خان هم انصافاً

خام به اين فكر افتاد، سرور كه آن قدر عليرضا خان را دوست دارد، پس چرا پيش از مراسم عقد فرار كرده و خود را در  رامين

طفلك عليرضا خام . ويند كه عليرضا به زن حاكم عالقه مند شده استبيابانها سرگردان ساخته است؟ نكند واقعاً مردم راست مي گ

سفرش به . به خاطر همين عشق شوم بود كه مي خواست خود را به كام پلنگ بيندازد و به كشتن بدهد؟ ظن من به خطا نمي رود
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دختر بيچاره چه سرنوشتي پيدا . حتماً سرور هم قضيه را فهميده است و علت فرارش هم همين است. شيراز به خاطر زن حاكم بود

 مي كند؟ االن كجاست و چه باليي به سرش آمده ؟

 

 

طاقت نياورد، از جا بلند شد، لباس پوشيد و يكي از همراهانش را از خواب بيدار مرده و به سراغ همان كسي كه جل اسب  باالخره

 :را آورده بود فرستاد و گفت

 .صاحبخانه را هم بياوريد ـ

 :رامين خان با صراحت از صاحبخانه پرسيد. بعد هر سه در حضور رامين خان بودند ساعتي

 در اين چند روز مهمان غريبي داشته اي كه اسب باشد؟ ـ

 :كه از احضار بي موقع دستپاچه شده بود و در عين حال مي ترسيد، با لكنت گفت مرد

 .خير، مهمان نداشتم ـ

 جل قرمز را از كجا آورده اي؟ اگر غريبه نذاشتي آن. دروغ ميگويي ـ

 :كه تازه به موضوع پي برده بود گفت مرد

چند روز پيش در صحرا كار مي كردم كه يك زن و مرد كه سوار اسبهاي سياه و سفيدي بودند به من نزديك شدند و از من  ـ

آنها . من گفتم كه خبر ندارم. است آنها مي گفند كه آن سوار دختر است و لباس مردانه پوشيده. سراغ سوار ديگري را گرفتند

رفتم جل اسبها يسان را به من دادند و گفتند كه آن سوار دختر است و لباس مردانه  وقعناهارشان را در آالچيق من خوردند و م

ادند و گفتند آنها ناهارشان را در آالچيق من خوردند و موقع رفتن جل اسبهايشان را به من د. من گفتم كه خبر ندارم. پوشيده است

اگر تا سه چهار روز ديگر برگشتند، جل اسبهايشان را به من دادند و گفتند اگر تا سه چهار روز ديگر برگشتند، جل ها را از من 

كمانم خيلي عجله داشتند و مي خواستند سريعتر راه پيمايي .من ديدم اين كار ضرري ندارد. مي گيرند و انعامي به من مي دهند

 .همين هم جل ها را نبردند كنند، براي

خان كه كم كم خود را به مقصود نزديك ميديد، بقدري خوشحال شده بود كه مرد دهاتي درباره قد و قواره، سن و سال،  رامين

رنگ لباس آنها، شكل اسبها و خالصه هر چيزي كه در مورد پيرزن و مرد رهگذر مي دانست سوال كرد و مطمئن شد كه مرد 
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 .جالل زنداني نيست فراري كسي جز

 

 :كه رامين خان را متكبر ديد و دستور او را در مورد حاضر شدن سوار ها شنيد، گفت دهاتي

 .به نظرم صحبت هاي من براي خان قابل اهميت بود و شما هم مي خواهيد در تعقيب سوارهاي ديروز برويد ـ

جهت هم  نيكه آنها سوار بودند مال خود من است و به هم يياسبها.گردم يسوارها م نيمن دنبال هم. يدرست حدس زده ا-

 .چه شده يدانم نفر سوم ينم.سه نفر بودند  نهايا يتعجب كردم ول دميجل اسب را در منزل تو د يوقت

 يآن ها مرتبا از دختر.ديگوئ يحتما سوار سوم همان است كه شما م. را گرفتند يگريمن كه عرض كردم آنها سراغ سوار د-

 .زدند كه از دستشان فرار كرده بود يمحرف 

كه از  نيمعطل نشد و به راه افتاد و ضمن ا گريداد و د يآورد و به مرد دهات رونيمشت طال ب كيكرد و  بيخان دست در ج نيرام

 :رفت گفت يم رونيدر ب

 .كه آنها رفته اند نشان بده يو راه ايتو هم همراه ما ب-

 :شود با خود گفت ياشرف يب صاحب مشتش مهيكه توقع نداشت ن يدهات مرد

 .شدم يثروت نم نيدادم امشب صاحب ا يآن زن و مرد گوش نم ياگر به حرفها. را باز كردم ميخوب شد كه گوشها چه

 .رفتند رونياز ده ب يسوارش همراه مرد دهات يخان و س نيساعت بعد رام كي

***** 

 :و گفت ديكش ادياز جا جست و بر سر او فر ارياخت يدر سر دارد ب ياليمطمئن شد كه جالل چه خ يوقت حهيمل

 

 

ممكن است فردا .ميهست بيدر محل غر نجايما ا.صبر داشته باش عجله نكن  يكم.از تو سر بزند يا ستهيمبادا حركت ناشا!جالل -

 .كنند يرا بفهمند آن وقت سنگسارمان م قتيصبح مردم حق

 :گفت حهيمل يجواب حرفها شناخت در يكه سر از پا نم جالل

 .كنم يقطع و خودم را از شرت خالص م شهيهم يرا برا تيصدا يصحبت كن ادياگر ز. دانم چه كنم يخفه شو من خودم م-
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 يخواست او را در مقابل هزار اشرف يبا هزار زحمت زحمت سرور را به دست آورده بد و م.شده است رياس يدر بد دام ديد حهيمل

 :شاخ و دم بسپارد وبا خود گفت يغول ب نيكرد او را مفت و مسلم به دست ا يحاال تصورش را هم نم. كند ميتسل رزايبه ناصرم

 .توانم او را از منظورش بازدارم يكه م يهرجور ديبا. ستيو ترس ن ديوقت ترد حاال

 :جالل رفت و آرام گفت كيبلند شد و نزد سپس

جواهرات و پولها را  يهم كه شده جا عيو تطم ديبگذار من امشب با تهد. دمير را ندسرو نيمن هر چه چشم انداختم خورج. نيبب-

سرش  ييجگر بگذار واگر بال يباز هم دنان رو يهمه صبر كرده ا نيتو كه ا. دختر كه فعال به دست ماست نيا ارياخت.از او بپرسم

 ؟يريگ يچطور پولها را از او م- .ديگو يرا به ما نم نيورجخ يجا گريو از همه مهمتر د ميامكان ندارد جان سالم به در ببر ديايب

دهم كه اگر پولها و جواهراتش را  يم نانيترسانم و به او اطم يكه از گربه بترسد ازتو م ياو را مثل موش.موقع است  نياالن بهتر-

هم پولها و  يوقت.شود  يم يدانم كه حتما راص يم.كنم يدهم و موجبات فرارش را فراهم م يبه من بدهد او را از دست تو نجات م

 .او بروم و با او صحبت كنم شيبخواب تا من پ ريحاال هم بگ. يخود دان گرياو به دست توست و د ارياخت ميجواهرها را گرفت

 :انداخت و آهسته گفت ينگاه ديلرز يحق به جانب به دختر كه هنوز م افهيكرد و با ق كيخود را به بستر نزد سپس

 

 .داند كه من تو را دوست دارم ياما خدا م يدان يبا آن كه مرا دشمن خود م-

حركت  نيبه ا يياعتنا حهيمل. نديرا بست تا او را نب شيچشمها. خورد يبه همم حهيمل هيكر.  زينفرت انگ افهيق دنيسرور از د حال

 :نكرد و ادامه داد

كه به تو  يرا از نظر فيمردك كث نيتو بر باد برود و با هزار حقه ا يخواهم آبرو يمن نم يفكر كن ول يخواه يحاال هر چه م-

 تيخالص ليرا باز و وسا تيدهن و دست و پا يز ينم اديو فر يكن يكه سرو صدا نم ياالن هم اگر قول بده.داشت منصرف كردم

 .كنم يرا فراهم م

 :ود گفتخ شيو پ ديدر مغز سرور درخش يديحرف برق ام نيا دنيشن از

اقال از .ندارد  متياست كه ق يباز شدن دست و پا و دهان فعال نعمت يول ديكو يزن پست فطرت دروغ م نيدانم ا يكه م نيا با

 .افتم ينم يچنگال آن مرد وحش ريدست و پا و دهان بسته ز گريو د ميآ يم رونيحال ب نيا
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در  ياليكه سرور چه خ ديفهم حهيمل.كرد  يحال حهيخود را به مل تيرا باز كرد و با حركت چشم رضا شيجهت فورا چشمها نيا به

 :و گفت اورديخود ن يحال به رو نيسر دارد با ا

كنم  يحاال اول دهانت را باز م.كرد يبر خالف آن رفتار نخواه يو قسم بخور يدان اگر قول بده يدارم و م نانيمن به قول تو اطم-

 .زنم يبندم و جالل را صدا م يند شود باز دهانت را مبل تياگر صدا يول يحرف بزن يكه بتوان

 :دهان را باز كرد و گفت حهيهم نهاد ومل يچشمها را به عالمت قبول رو چارهيب دختر

را كه همراه  ييجواهرات و پولها يحاضر ايآ. كه دارد منصرف كنم يمرد پست را از قصد شوم نيمن بتوانم به طمع پول ا ديشا-

 ؟ يبه او بده يدار

 :آهسته گفت سرور

 

 .دهم يرا م ميتمام جواهرها و پولها دينداشته باش يو به كار من كار دياگر مرا آزاد بگذار-

همه اهل ده  يرو يجلو ياست كه سوگند بخور نيشزط دارد و آن ا هي يول يكن يوقبول م يهست يدانستم دختر عاقل يم-

جواهرات را  نيالبته اول خورج. ميرو يم رونيو از ده ب ميشو ينفر با هم سوار م هر سه. يفتيو با ما را ب يكن قيما را تصد يحرفها

 .يزن يكلمه حرف نم كي ميرس يم ركه به شه يو تا وقت يده يبه ما م

 :خشمش را فرو خورد و آهسته گفت سرور

 م؟يايشرفها و پست فطرتها همسفر شوم؟ كجا ب يباز هم با شما ب-

 .يندار يجز گرفتن آنها منظور ييگو يتو هم م.دهم كه ازاد شوم  يو جواهرات را م پول

 .ميندارر ييدعوا يبكن اگر هم قبول ندار يكن ياگر قبول م. است نيخواهد فحش بده اما شرط ما ا يهر چقدر دلت م-

به  يتوانند آزار يو آنها نم ديآ ياز عهده حفظ خود در مقابل آن دو نفر ر م ييخود فكر كرد كه اگر آزاد باشد به تنها شيپ سرور

 :گفت حهيدر جواب مل ليدل نيمنظورشان گرفتن گرفتن پول و جواهر است به هم شتريهم ب نهايا. او برسانند

 .ميشو يجدا م گريكدياز  ميكن يم ميپولها را تقس يگريندارمفقط با هم در محل د يبه كار تو كار گريمن د -

شود قص جانم را  يكه سهم من م ييپولها يآن دارم كه برا ميترسم و ب يپست فطرت ممرد  نياست ك من هم از ا نيراستش ا-
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پولها و جواهرات  نياست كه با وجود تو اقال نصف ا نيخواهم وقصدم ا يتو را م ريبخدا قسم من خ يول يكن يحاال تو قبول نم. كند

 .نخواهد شد مياگر من تنها باشم او حاضر به تس.بعدا به خودت پس بدهم  و رميخودم بگ هيرا به عنوان سهم

 

 

كرد  يم دشيكه هر لحظه تهد ياز خطر بزرگ يخالص يبرا يوقاحت مو بر اندامش راست شد ول نيبه ا يدروغ دنيازشن سرور

 :اعتنا نكرد و گفت اديز

 .پست فطرت نخواهم افتاد يوحش نيچنگ ا ريز گريكنم كه د دايپ نانيزود باش مرا آزاد كن تا اطم. قبل دارم ييگو يهر چه م-

 .يو تعهد نكرده ا يهنوز قسم نخورده ا-

 كنم؟ يقسم بخورم و چه تعهد زيبه چه ج-

و  يده يپول و جواهرات را به ما م نيو خورج يكن يم قيكه فردا صبح در حضور اهل ده گفته ما را تصد رضاخانيبگو به جان عل-

 .ميرو يم نجايسرو صدا از ا يب

هر چه  ديمقابل چشمش مجسم شد و د شيلحظه همه مناظر زندگ كيجورتش گل انداخت و در  رضاخانياسم عل دنياز شن سرور

و به جان او قسم  اورديداشت كه اسم محبوب خود را به زبان ب ديحال ترد نيو عشق اوست با ا رضاخانيكشد از دست عل يم

 :حال با خود گفتبخورد و در همان 

برخالف تعهد خود انجام  يعمل نيهم كوچكتر نهايتمام تعهداتم را انجام دهم اما اگر ا ديقسم بخورم با رضاخانيبه جان عل اگر

 . قسم آزاد خواهم شد دياز ق. دهد  يدهند قول من م ارزش حود را از دست م

 ؟يوجه قصد ازار مرا نكن چيلحظه به بعد به ه نيكه از ا يكنيقبول متعهد را بكنم او  نياگر من ا:گفت حهيجهت در پاسخ مل نيا به

 .كنميبله قبول م:گفت حهيمل

 يو گفته ها يكه فردا صبح د رحضور اهل ده شما را بنام پدر و مادر خود معرف خورميخان قسم م رضايخوب من بجان عل اريبس-

 .ندازميراه ن ييسر و صدا چيكنم و پول و جواهراتم را بدهم و ه قيشما را تصد
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 يآه تيطنابها باز شدند دستش را بطرف كمرش برد و چون مطمئن شد كه هنوز خنجرش را دارد از سر رضا نيا نكهيا بمحض

منحوس خودت و آن مرد  يرو دنياست كه مرا از د نيراستش ا يمن قسم خوردم و تعهدم را انجام خواهد داد ول:و گفت ديكش

 .يو راحتم بگذار ينپست فطرت معاف ك

 .خوب مرا نگاه نكن يليخ.ديشناسيافسوس كه شما جوانها دوست و دشمن خود را نم:و گفت ديكش يآه حهيمل

**** 

و همه حرفها را  كرديشده بود نگاه م هيتعب واريپنجره در د يكه به جا يچسبانده و از سوراخ واريكه تابحال خود را به د يا ياهيس

زن و مرد حقه باز  نيا دمياول فهم قهيمن از همان دق.گفتيراست م چارهيدختر ب:لب گفت ريو ز ديبود خود را كنار كش دهيشن

من در عمرم !يا دهيو فهم بايچه دختر ز!فيح.كرد نهايا ميرا دست و پا بسته تسل چارهيدختر ب احمق يكدخدا نيا.نديگويدروغ م

 يارزش دارد؟اگر چه خواب امشبم حرام شد ول نقدريدختر ا نيا يكه جان او برا ستيكخان  رضايعل نيا.ام دهيند يدختر نيچن

 .ديا شيدختر پ يبرا يباز هم گرفتار ديشا.نمبما نجايبهتر است تا هوا روشن شود هم.ستياجر ن يخدا ب شيپ

 نيفردا دخترك خورج:را گرفت و با خود گفت مشيباالخره تصم.ديخود نقشه كش شيداده بود پ هيتك واريكه به د نطوريهم بيحب

چه  دانميمنهم م.ستنديآنها باز هم از سر او دست بردار ن يكند ول ميپس فطرتها تسل نيخود را از من خواهد خواست تا به ا

 كدخدا و پسرانش بگذارم؟ يمختصر را هم برا يزندگ وخانه  نيا ايندارم ا يزيمنكه چ.كنم

بعد دو  قهيداشت رساند و چند دق يكه در آن آباد يخود را به منزل تنها دوست عيكند سر ير نگاهبه پشت س نكهيبدون ا سپس

كه  يدانيمحمد تو م:گفت بيحب.هم نشستند يروبرو دنديماليرا م شانياز كسالت چشمها يگريو د يخوابياز شدت ب يكيجوان كه 

فقط تو .و به عبارت بهتر دشمن من هستند ديآ يخوشامد كدخدا از من بدشان م يهمه برا.ندارم يده دوست نياز تو در ا ريمن غ

من نبسته  يو تمسخرها و آزارها هنوز در خانه ات را برو دهايو با تمام تهد يشناسيو مرا خوب م ييمن اشنا اتيكه با روح يهست

 .رفته بودم نجايمن مدتها قبل از ا ياگر تو نبود يراست. يا

 

من چكار كرده  ؟مگرييمهمالت را بگو نيكه ا ينصف شب آمده ا.خدا عقلت بدهد قيرف:عالقه داشت گفت بيبه حبكه قلبا  محمد

درباره دوستش انجام دهد اما  ديآ يكه از دستش بر م يا يكيهر ن ديدوستت دارم و دوست هم با دانميخود م قيام؟من تو را رف
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خود  ياز كدخدا و پسران و اقوامش كه تو را مدع ريغ.يكنيو دشمن تو هستند اشتباه م ديآ يهمه از تو بدشان م ييگويم نكهيا

تو را از جان و دل دوست دارند  هيبق يكن رونشانيو از ده ب يجل و پالسشان را به كولشان بگذار يتو روز ترسنديو م داننديم

به تو  دميترسياز كدخدا م نيرياگر من هم مثل سا ياهخوراستش را ب.كنند يرياز ترس كدخدا مجبورند كه از تو كناره گ يمنته

 .دادميخوش نشان نم يرو

 .هم از تو دارم ييكنم و ضمنا تقاضا يدر هر حال امشب آمده ام با تو خداحافظ:را قطع كرد و گفت قشيسخن رف بيحب

 ؟يكجا به سالمت:باشد از جا جست و گفت دهيرا شن يبيمطلب عج نكهيمثل ا محمد

بروم  نطوريچون اگر هم گذارميرا نزد تو امانت م زيهمه چ.يمن خبر دار يزندگ فيتو از كم و ك.ستيحرفها ن نيوقت ا گريد-

قلمدان بمن  كيصفحه كاغذ و  كيبلند شو .را كه با خون دل جمع كرده ام تصاحب خواهند كرد مييكدخدا و پسرانش همه دارا

 .خواهمياز تو م زيچ كيمعترض تو شود در مقابل فقط  دنتوان يكه كس سميبده تا صلح نامه اش را بنو

 ؟يخواهيبگو چه م.متعلق بتوست ميمن همه زندگ:گفت ديگويم انيهذ قشيرف كرديم اليكه خ محمد

 .خواهميرا م دتيكه من اسب ندارم آن اسب سف يدانيتو م-

من قول .تيسر جا ني؟بشيبرو يخواهيپسرجان موقع برداشتن محصول است كجا م.يقصد رفتن دار يراست يراست نكهيمثل ا-

كنند و تو با هوش خداداد و عقل سرشارت همه كارها را  يرا خال دانيم ورزنديكدخدا و پسرانش و همه آنها كه بتو حسد م دهميم

 .يقبضه كن

 

 

فقط آمدم .آمده كه ناچار به رفتن هستم شيپ ميبرا يعوض ؟فعاليا دهياز من شن ياساس يتابحال حرف ب ايمحمد جان آ نيبب-

 .و اموال مرا غارت نكنند تيرا اذ ميمن دهقانان و برزگرها ابيتو مواظب باش در غ.را بكنم ييسفارشها

 نيا ايسوال من جواب بده كه آ نياما فقط به ا شوديشمر هم جلودارت نم يريرا بگ يميتصم يكه تو وقت دانميخوب م يليخ-

 ؟يرفتن داشت اليقبل خ ياز مدت اي يرا امشب گرفته ا ميتصم

 .رميرا بگ ميتصم نيبودم كه باعث شد فورا ا يشاهد منظره ا شبيد يكه بروم ول زدياوقات به سرم م يگاه-

شد و صورت اموال او را گرفت و قول داد كه در  ميمنصرف كند ناچار تسل ميتصم نيرا از ا بيهر چه كرد نتوانست حب محمد
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 .كند يدگيرس شيبه همه كارها ابشيغ

 نيخرج.سرور را در آن خوابانده بود شيشد كه شب پ يالزم بخانه خود رفت و بمحض ورود داخل اتاق يپس از سفارشها بيحب

مشاهده آنهمه جواهر و .در آن را باز كرد اديآورد و پس از تامل ز نييرا پا نيخورج ديبا ترد.كرديجلب نظر م يبخار يسرور رو

جواهرات و  نيوجود هم چارهيدختر ب يآنها در گرفتار يآن زن و مرد و پافشار بيتعق تعل ديرا متعجب ساخت و فهم بيپول حب

و كنار  جدا كرد ديرسيتر و بزرگتر به نظرش م يمتيرا كنار گذاشت و آنچه از جواهرات ق ديباالخره شك و ترد.پولها بوده است

 .گذاشت

را در دستمال  هيسرور گذاشت و بق نيها را هم قسمت كرد و قسمت كمترش را با چند تكه جواهر كم ارزش در خورج ياشرف

و در  ختير نيپول داشت كه داخل خورج يخودش هم مقدار.داد يخودش را آورد و آنها را در آن جا نيو خورج ديچيپ يبزرگ

دورگه كدخدا او را  يآفتاب در آمده بود كه صدا.بخوابد يگرفت كم ميسپس تصم.كرد يو مخف آن را بست و به صندوقخانه برد

 .بلند شو امانت دختر مردم را بده يهست يعجب آدم تنبل ؟بابايديتا حاال خواب!بيحب:كرد دارياز خواب ب

 

 

است؟امروز  چارهيزن و مرد ب نيدختر مال ا نيداروغه كه ا يآقا يديد:كرد و به استهزا ادامه داد يبلند خنده ا يبا صدا آنوقت

 ييدختر دعا نيا دمياول فهم قهيمن از دق.پدر ومادر من هستند نهايهمه گفت ا يرو يآمده خودش جلو شيعقلش سر جا يكه كم

 م؟ينكرده ا ديسف ابياس يرا تو شمانيما ر يديفهم الحا.رنديدعا بگ شيبرا دياست و با

به  يتعارف ديدر رس يجلو يوقت.كلمه هم جواب نداد كياما  ديكدخدا را شن يآمد حرفها يم نيياهمانطور كه از پله ها پ بيحب

راهشان دور .اوريها را ب چارهيب نيا نيزود خورج ستيحرفها ن نيوقت ا:را بلند كرد و گفت شيباز كدخدا صدا يكدخدا كرد ول

 ؟يچرا معطل.بروند دياست با

 شناسميرا نم يرا بدست من سپرده بود كس نياز آن جوان كه مهمان من بود و خورج ريمن غ:زد اديو فر اورديطاقت ن گريد بيحب

 .نخواهم داد يواال به دست احد كنمياطاعت م اورميرا ب نشياگر خودش گفت خورج

 .اورنديمرا ب نيخورج دييبفرما ستين ياگر زحمت:و خوش آهنگ سرور بلند شد كه گفت فيلط يموقع صدا نيا در

 نييدوشش انداخت بود پا يرا رو نيخورج كهيباال رفت و در حال يكيآمده بود سه تا  نييرا كه پا يياز پله ها يبدون معطل بيحب
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 .امد

به صورت سرور افكند  ينگاه بيحب. دنديكش ينشسته بودند و انتظار م شانيبر اسبها كيو سرور، هر حهيخانه او جالل و مل مقابل

 :از تشكر به او كرد و گفت يحاك يسرور نگاه. از شب گذشته شده بود باتريكه حاال در لباس زنانه بمراتب ز

 .شما را خواهم كرد يومهربان يهمه خوب نياگر زنده ماندم، جبران ا. كنم يشما سپاسگذار ياز محبت ها يدانم به چه زبان ينم -

 :كدخدا گذاشت و گفت يرا مقابل پا نيافكند و خورج ريسرخ شده بود سرش را به ز شيكه تا پشت گوشها بيحب

 

 .نيهم خورج نيا -

 :بزند گفت بيرا به حب ششين نيكه آخر نيا يبرا كدخدا

 .نه ايدرست است  اتشيمحتو ننديتا همه بب يرا باز كن نيخوب است در حضور خود صاحب مال خورج -

حالت  رييچند نفر از جمله سرور متوجه تغ. ديبه در آمدند و رنگش پر شيشد كه استخوانها يحرف چنان حال نيا دنياز شن بيحب

مهمان خود را باز  نيكند، چه رسد به آن كه خورج انتيكه در امانت خ ستين يآدم بيدانست حب يكه م نيكدخدا با ا. او شدند

چند قطعه جواهر  يبكشد و از طرف بهيخود را به رخ مسافران غر يمانتدارآن كه صداقت و ا يبرا ياز آن بدزدد، ول يزيكند و چ

 .را باز كند نيخود انتخاب كند، اصرار كرد كه او هرچه زودتر خورج يرا برا

را باز كرد و  نيخورج يكه كدخدا بندها ياما هنگام. گشت يحال او م ريينظر داشت و دنبال علت تغ ريرا ز بيبا دقت حب سرور

 .كرد، متوجه موضوع شد ريسراز نيزم يمتعجب حضار رو يچشمها يآن را جلو انيمحتو

فرستاد  يو به خود لعنت م ديكش يم ياديحال عذاب ز نيدر ع.مواظب سرور بود يچشم ريشده بود و ز يكه رنگش مهتاب بيحب

اند و  دهيكه جواهراتم را دزد ديگر بگومن چه بوده است؟ا تيسرور از كجا خبر دارد كه ن. را كرده است هيرو يكار ب نيكه چرا ا

 شود؟ يرا برداشته اند، چه م شيپوبها

. تعجب سرور را بشنود اديانداخته بود و انتظار داشت فر ريكرده و سرخود را به ز شيآن لحظه همه حواسش را متوجه گوشها در

از دهان  يحرف نيكه كوچكتر نيست بمحض ادان يم بيحب. را حفظ كند شيدل به خدا متوسل شد و از او خواست آبرو مياز صم

كنند و  يو رو م ريو همه جا را ز زندير يكه با او دارند، به خانه او م يا يكدخدا و اقوامش با سابقه دشمن د،يايب رونيسرور ب
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. زندير يم رونيب ستند،ينگر يدانستند و با نظر احترام به او م يو درستكار م نيجواهرات را در مقابل چشم اهل ده كه همه او را ام

 .كلمه هم حرف نزد كي يسرور حت ب،ياما برخالف تصور حب

 

 

خم شد و جواهرات را جمع  حهيباالخره مل. به هم انداختند يكدام از مقدار جواهرات اطالع نداشتند، نگاه چيو جالل كه ه حهيمل

 :كرد و گفت

او خودش  يهمه اش مال خودمان است، ول نهايالبته ا. را همراه آوردهما  يدانم دخترم چقدر از پولها و جواهرها يواهللا من نم -

 بوده؟ يزيچ نهاياز ا ريدرست است و غ نميبگو بب! هان دخترجان. نه ايدارد  يداند كه چه آورده است و كم و كسر يبهتر م

 يافكار خرد م نيفشار ا ريو داشت ز ديد يو متقلّب م يشده بود و همه اطراف خود را پر از دزد و جان نيبدب ايكه به همه دن سرور

 :گفت يلرزان يشد، با صدا

 .همه اش درست است. نبود يگريد زيخبر، چ -

به او انداخت،  يمملو از حق شناس يو نگاه ديكش ينفس راحت ديحرف او را شن يوقت د،يد يسرور م ونيكه جان خود را مد بيحب

 .كرد يم رينگاه نشد و در عالم خود س نيافسوس كه سرور متوجه ا يول

باالخره رو به . حوادث شب گذشته دلش را لرزاند يادآوري يبرود، ول رونيخواست هرچه زودتر از آن جمع ناجور ب يم سرور

 :صحراه راه افتاد و گفت

 د؟يرفتن ندار اليخ -

 :گفت يزيآمبود با لحن محبت  نيجالل مشغول بستن خورج صيكه در مقابل چشمان حر حهيمل

 .نديآ يده با ما م رونيالبته كدخدا تا ب. ميكن يخداحافظ تيمردمان خوش ن نياز ا ديآخر با. ميرو ياالن م. چرا دخترجان -

 :با شتاب گفت رد،يو جالل بگ حهياز مل يا هيكه انتظار داشت هد كدخدا

 .من است فهيبله ، بله ، وظ -
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 يشدند و جالل با كدخدا روبوس ادهيتبادل نظر كرده بودند از اسب پ گريكديدادن حق كدخدا با  يو جالل كه برا حهيده مل رونيب

 يكه ده اشرف ديرا باز كرد و د سهيكدخدا بالفاصله ك. در دست او گذاشت و پشت سر سرور به راه افتادند يكوچك سهيكرد و ك

 :گفت سرش نگاه كرد و شيبه جاده پ تيبا عصبان. ستيداخل آن ن شتريب

همه  نهايا. پول را به من دادند نيدخترشان را با آن همه جواهر به دستشان سپردم ، فقط ا. بودند يليبخ يعجب آدمها نيبب -

 .دادم يجور مفت از دستشان نم نيدانستم چه كنم و ا يسپرد، م يرا به من م نيپسرك خودسر، خورج نياست اگر ا بيحب ريتقص

كه او از ده رفته و محمد  ديفهم يآزار بدهدد، ول شيرفت تا او را حداقل با حرفها بيسراغ حب كراستيكه به ده برگشت،  يهنگام

 .قرار داده است شيانجام كارها ليرا وك

كه از بازگشت كدخدا به ده مطمئن شد ، برگشت و پشت سر  يبرخالف حركت مسافران، هنگام يمسافت يپس از ط بيحب

 .مسافران به راه افتاد

***** 

چند بار جالل خواست با او سر صحبت را باز كند كه اعتنا نكرد و . رفت يو جالل جلو افتاده بود و تنها م حهيبدون اعتنا به مل سرور

 :هم كه از او سوال كرد، با خشونت گفت حهيدر جواب مل

از هم  يآباد نيو در اول ديآ يبا شما مرا  يكه داده ام مسافت يبه خاطر قول. مهمالت تو را ندارم دنيحوصله شن. با من حرف نزن -

 .ميشو يجدا م

فهماند كه  حهيزد و با اشاره چشم و ابرو به مل يزيجالل لبخند تمسخرآم يول د،يحرف ابروها را در هم كش نيا دنياز شن حهيمل

 .ازچنگ ما فرار كند ستيقادر ن

 يشده بود و مرتباً برا زانيآو شانيروز گوشها ياسبها كه از گرما. شد داريپد يا يآباد يگذشت كه دورنما ياز ظهر م يساعت

جالل . كردند و بر سرعت خود افزودند زيگوشها را ت يدادند، از مشاهده آباد يدور كردن پشه ها سر و گردن خود را تكان م

 :گفت

 ايفصل بهتر است شب  نيدر ا. مينهوا خنك شد، حركت ك يو پس از آن كه قدر ميجا بخور نيخوب است ناهار را در هم -

 .هنگام عصر راه رفت
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خانه از  كيو در مقابل  دنديرس يباالخره به آباد. جواب نداد چيو چون از سرور سوال كردند، ه رفتيرا پذ شنهاديپ نيا حهيمل

 .ناهار حاضر كردند شانيآنها آماده شد و برا يبرا يكه اتاق ديطول نكش يمدت. شدند و صاحبخانه را صدا كردند ادهياسبها پ

 يو چشمها را بر هم گذاشت، ول ديبود، گوشه اتاق دراز كش دهينخواب چيدو لقمه خورد و چون شب گذشته ه يكي يليم يبا ب سرور

 .حاصل كرد نانيدست به كمرش برد و از وجود خنجر اطم گريبار د كيقبل از آن كه خوابش ببرد، 

 :گفت حهيت به ملسرور به خواب رفته اس ديد يوقت جالل

 .جواهرات و پول دارد نهاياز ا شتريب يليدخترك خ نيكردم ا يمن گمان م. اوريرا ب نيبلند شو خورج -

 يآنجا مخف ميهم نداشته كه بگوئ گريد يجا. ستين يزيچ نهاياز ا ريغ ينيب يحاال كه م يكردم، ول يم اليطور خ نيمن هم هم -

 .كرده است

 .كرده باشد يرا داخل لباسش مخف يمتيممكن است جواهرات ق -

 ؟يدان يتو از كجا م -

 دهيپر از جواهر دارد و همه را د نيخورج يكياو  يگفت يكه تو م ي، در صورت ستين اديآن قدر ز دنيكه من د يجواهرات نيا -

 .يا

 

من . جمع كند نجايهمه اهل ده را ابزند تا  يادياست فر يكاف. ميكن شياو را تفت ميتوان يما كه نم يول ،ييتو درست بگو ديشا -

 .ميريگ ياگر باز هم داشته باشد هرطور شده از او م. پرسم  يخودم اول با زبان خوش از او م

 ايو  رزايسرور را به ناصر م اياصفهان، جالل را آرام نگه دارد و در آنجا  اي رازيبه ش دنيبود كه تا رس نيا حهيفكر و ذكر مل همه

بعد هم شرّ جالل را از سر خود كم كند و جواهرات و پولها را هم . كند افتيپاداش در يبدهد و مبلغ گزاف ليحاكم اصفهان تحو

 يگذار متيشروع به ق يرا باز كرد و جواهر و پولها را در مقابل جالل پهن كرد و دو نفر نيخورج ارافك نيبا ا. صاحب شود

 :جالل گفت. كردند

 .شود يم ير اشرفده هزا هميرو. ستيهم كم ن نيهم -

 :به خود گرفت و گفت يحق به جانب افهيق حهيمل
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 ؟يده يچقدرش را به من م نهاياز ا. جالل جان -

 :خودش بود گفت يكه در فكر نقشه ها جالل

 .احمق طمعش گل كند يو مثل كدخدا ديايب يممكن است كس. يهر قدرش را كه بخواه -

 :را نكند، گفت نيكه جالل هوس گرفتن خورج نيا يگذاشت و برا نيبا دقت همه جواهرات را جمع كرد و داخل خورج حهيمل

 نيقبالً ز. شود يدرست م ميبرا يگاه نرم و خوب هيبندم، تك يآن را پشت اسبم م يوقت. من رساند يرا برا نيخورج نيخدا ا -

 .كرد يم تمياذ يليخ

 :زد و گفت يلبخند جالل

زودتر  يول ست،يآن قدرها دور ن ميمان يكه شب را آنجا م يا يكه آباد نيبا ا. ميفتيو راه ب ميكن داريخوب است سرور را ب -

 .بهتر است ميبرو

 

 يكه آباد نيا اليبه خ حهيمل. به راه افتاد يآورد و به جالل داد و باز هم قافله سه نفر يده سفره نان ياز اهال يكيحركت،  موقع

جالل هم كه از صحبت كردن با سرور . زد ياسب چرت م يراحت رو اليبا خ ديدو ساعت خواهند رس يكياست و پس از  كينزد

تواند  يرسند و او م يشهر م يداد كه فردا صبح به حوال يسرور هم به خود وعده م. بود رقخود غ االتيشده بود، در خ وسيمأ

 .ها برهاند بيخود را از شرّ آن نانج

از آثار  يساعت هم از شب گذشت و اثر كيآفتاب غروب كرد و . دنديرس ينم يرفتند به آباد يهر چه م حهير ملفك برعكس

آن شب مهتاب هم نبود و هوا . ديرس يهم به گوش نم يسگ يشد و عوعو ينم دهيهم از دور د ينور چراغ يحت. نشد دايپ يآباد

 يآن كه مخاطب يباالخره حوصله سرور سر رفت و ب. دنديد يرا م شانيپا يواسبها هم بزحمت جل يبود كه حت كيتار يبقدر

 :بلند گفت يداشته باشد، با صدا

 م؟يرس يم يچه موقع به آباد -

 :گفت جالل

گفتند  ميكه ظهر در آنجا ناهار خورد يآباد نياهل ا. ام امدهيراه ن نيراستش من از ا. قدر راه دور باشد نيكردم ا ينم اليمن خ -
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و اگر به  ميرو يم گريد يكم. ميا دهياز شش فرسخ راه آمده و هنوز نرس شيما تا به حال ب. ستيراه ن شتريفرسخ ب سه چهار

و  ميتا صبح سرگردان باش ديبا مياگر راه را گم كن نجاهايا. مينيجاده را بب ميم تا ماه طلوع كند و بتوانيكن يتوقف م ميدينرس يآباد

 .ميبرس ييفردا صبح به جا ستيمعلوم ن

 :هم كمك كرد و گفت يبعالوه خستگ. آمد يجالل به نظر سرور منطق حرف

 م؟يچرا خود را سرگردان كن. ميستيجا با نيپس هم -

از كنار  يآب يتصادفاً جو. بست يكرد و آن را به تخته سنگ يكيجالل دهانه اسبها را . شدند ادهيپ ،يپناه قطعه سنگ بزرگ در

 :گفت جالل. گذشت يكوه م يدگيبر

حاال خوب است كه من فكر همه كار . ميكرد دايپ يخوب نيآب به ا ابانياقبال سرور خانم است كه وسط ب نيا. يخوب يعجب جا -

 .دارم يرا همراه برم يزندگ ليوسا شهيكنم و هم يرا م

و به كمك دست  يكيدر تار اديو سرور با تعجب ز حهيمل. گستردند و سفره نان جالل باز شد نيرا بر زم يبعد نمد قهيدق چند

 يسرور با همه انزجار. كرد ليرا تكم نيهم سفره مسافر ازيچند عدد پ. را وسط نانها گذاشته است يانيكه جالل مرغ بر دنديفهم

 .نان گذاشت ياز مرغ را رو يتكه ا اديجالل با اصرار ز ياز نان را برداشت و خورد، ول يكه از جالل داشت، تكه ا

با عجله مشغول خوردن بود، اما  حهيمل. و آرام لقمه را دور انداخت ختيدر خاطر سرور برانگ يحد جالل سوء ظناز  شيب اصرار

 :بلند شد و گفت حهيمل يچند لحظه بعد صدا. كرد يخورد و فقط مرتباً به سرور اصرار م ينم يزيخود جالل چ

 .وابمخواهد بخ يچقدر دلم م. شده نيقدر سرم سنگ نيدانم چرا ا ينم -

او را گرفته بود كه هر چه خواست خود را از چنگال آن برهاند موفق  يبيخواب عج. شود يم نياحساس كرد كه كم كم سنگ حهيمل

زد، ساكت شده است و  يبرخالف معمول كه پشت سر هم حرف م حهيمل ديسرور د. خود افتاد يبرجا ينشد و مثل تخته سنگ

كه االن جالل  ديبه فكرش رس يول اورد،يخود ن يكند و به رو يتلق يياعتنا يابتدا خواست موضوع را با ب. ديآ يدرنم شيصدا

خودش  يكه سرور سر جا نيجالل از ا. آماده شد يمقابله با حادثه احتمال يو برا ديآ يو به سراغش م نديب يرا مناسب م تيموقع

 :د و با خود گفتبه خواب نرفته بود، تعجب كر حهينشسته و مثل مل

 ».صبر كنم يكم ديبا. كند ياثر م رتريجوان است و دارو در او د سرور«
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 :به سرور گفت يباالخره طاقت جالل تمام شد و با لحن دوستانه ا. دياز اندازه طول كش شيانتظارش ب نيا

 د؟يآ يخوابتان نم د؟يستيشما خسته ن -

 :متوجه منظور جالل شد گفت يوقت يخواست جواب ندهد، ول ياول م سرور

 .ميدارم زودتر حركت كن ليبرعكس، م -

و  ييمايهمه راه پ نيكه طاقت ا ستيخسته شده و مثل شما جوان ن يلياو خ. است دهيخواب چارهيب رزنيپ نيا دينيب يشما م -

كه  نيا يمنتها برا م،يفتيو صبح راه ب ميجا بخواب نيشب را هم دياگر صالح بدان. ديآ يخدا را خوش نم. را داشته باشد يسوار

 .ديمن خواهم خواب د،يشد داريشما ب يمانم، وقت يم داريمن ب د،ياول شما بخواب ند،به ما حمله نك يكيدر تار يوانيح

 :گفت يزيبا آهنگ خشونت آم سرور

 .ديمختار ديبخواب ديخواه يشما م. به خواب ندارم اجيمن احت -

سكوت شب را  يمحكم دهيكش ياو دست دراز نكرده بود كه صدا يكرد، اما هنوز به سو كيكم كم خود را به سرور نزد جالل

 .ديرا در مقابل خود د يجالل برگشت و ناگهان مرد. شكست

به مرد نگاه  رتيسرور با ح. باشد دهيند يخواست مطمئن شود كه سرور صدمه ا يبه جالل نداشت و فقط م يوارد توجه چندان تازه

 :ديكرد و پرس

 جا كجا؟ نيتو كجا و ا ب؟يحب ييتو -

 ادياما ناگهان به  فتد،يدر ب بيكه با حب ديترس يسوخت و او م يم يليس يهنوز جا. روبروست يتازه متوجه شد با چه كس جالل

خنجر را باال برد، سرور برق خنجر را  بيحب يآمد و در دو قدم شيآرام آرام پ. افتاد كه در شال كمر خود گذاشته بود يخنجر

 :زد اديو فر ديد

 .مواظب باش بيحب -

 بيحب يجالل تعادل خود را از دست داد و رو. نوك خنجر به استخوان كتف او خورد يول د،يبه سرعت خود را كنار كش بيحب

وضع  يبزند، ول نيرد او را به زمكرد، از عقب جالل را گرفت و قصد ك يكه در پشت خود حس م يديبا سوزش شد بيحب. افتاد

 كرد  يزخم خنجر ناراحتش م ياز طرف. بدتر بود بيحب
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 ييشوند، مشغول زورآزما يم زيگالو گريكديكه در گود زورخانه با  يفيآنها مثل دو حر. جالل بر او مسلط بود رياز طرف د و

 .شدند

او  يكه شده نوك خنجر را به پهلو يكرد به هر نحو يم يگرفتار بود، سع بيحب نيبازوان فوالد انيدر م شيكه دستها جالل

 انيباالخره جالل توانست دست مسلح خود را از م. داد يمواظب او بود و به او مجال نم بيحب يكند و كارش را بسازد، ول كينزد

 هيسا ينخورد و در هوا بيضربه به حب نيا كنيل اورد،يفرود ب يقدرت، ضربه محكم يمنتها او ب اورديب رونيب بيحب يحلقه بازو

 ديجالل فوراً فهم. مجروح شد و از هوش رفت يبسخت چارهيآمده بود خورد و دختر ب بيبه ران سرور كه به كمك حب ابانيروشن ب

و اضطراب او شد، دستش را سست كرد و خنجر از دستش  يموضوع موجب نگران نيكه اشتباهاً سرور را مجروح كرده است و هم

 :و گفت ديرا چسب شيو محكم گلو ديكش رونياو ب كليبار ه ريخود را از ز بيم شدن فشار جالل، حببمحض ك. افتاد

 .ستميكشم و از مرگت هم متأسف ن يتو را مثل سگ م يول زارم،يب يكه از آدمكش نيبا ا -

در  يديكه درد شد يزد، طور بيبه شكم حب ياو با زانو ضربه محكم. نبود يآسان نيكشتن جالل به ا. كرد ياشتباه م بيحب اما

كشته  دينفر با كي انيم نيبودند در ا دهيرا داشتند و فهم گريكديهر دو قصد كشتن . جالل برداشت يو دست از گلو ديچيدلش پ

 .كردند يخود را م يتالش ها نيآخر تين نيشود، به هم

دادند، جالل همان طور كه  ههيش نيبه ا ياسخ كوتاهپ زين حهيسرور و مل يبلند شد و بالفاصله اسبها ياسب ههيهنگام ش نيا در

 : و با خود گفت ختيدلش فرو ر كبارهيو  دياسب را شن ههيمشغول زد و خورد بود، ش

 . ))باشم  ديناشناس خالص كنم و منتظر دشمن جد فيحر نيخود را از چنگال ا دي؟ با ديآ يكه م ستيك(( 

با سرعت تكه . بزند  نياز او رفته بود ، به زم ياديطاقتش تمام شده و خون ز گريرا كه د بيبار موفق شد حب نيفكر ا نيهم با

 .كوفت  بيرا برداشت و محكم بر مغز حب يسنگ

 . ديرس يبه گوش م كيچند اسب از نزد يمتوال ههيپا و ش يصدا. رفت  ياهيس شيتمام شد و چشمها بيحب ييزورآزما

 :با خود گفت  جالل

 . ))شوم  يتوانم مخف يافسوس كه نم. زودتر فرار كنم  ديبا.  ستين زيتامل جا(( 

 ديجالل نفهم. جواهر را بر پشت آن بسته بود  نيخورج حهيانداخت كه مل يانيبلند كرد و او را پشت ماد نيسرور را از زم بالفاصله
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 .گذاشت  ابانيآن جست و سر به ب يدهنه زد و رو انيچطور به ماد

رفت ، به  يجالل كه تنها راه نم يراهوار برخالف اسب سوار انيماد. پول و جواهر پشت سرش بود  نيرجاو و خو يدر جلو سرور

 يشده بود ، وقت ريكه از پشت تپه سراز يسوار. برد  يبه طرف كوه م شيدرآمده بود و جالل را با غنائم گرانبها زيجست و خ

 اليبه خ. نداشت  دهيو او را صدا زد ، اما فا ستاديبود ا هوشيكه هنوز ب هحيسر مل يلحظه باال دو چن ديركاب كش "فورا ديجالل را د

شود و او را تكان بدهد ، اما  ادهيناچار شد از اسب پ. نشد  داريبه او زد ، باز هم ب يكه او هنوز خواب است ، با نوك پا ضربه ا نيا

 .شد  ينم داريب واباز خ يبود و به آسان هوشيزن ب. نداشت  دهيفا

 يو ب ديكوب يم نيسم خود را به زم "از اسبها مرتبا يكيبسته بودند و  يچشمش به دو اسب افتاد كه هر دو را به تخته سنگ ناگهان

 .كرد  يم يتاب

او  اديدر جواب فر. و اسب خود را شناخته بود  انيبلند شد ، چون ماد ادشيفر ارياخت يخود را به اسبها رساند و ب زيخ كي با

 :زد  اديآمدند ، بلند شد و او دو مرتبه فر يه نفر كه از عقب مدو س يصدا

 .كردم  شانيدايپ نجايا.  دييايها ب بچه

سوار . نبود  ياز سرور خبر. زدند  يهمه ساكت بودند و حرف نم يو اسبها جمع شدند ، ول حهيلحظه بعد ده پانزده نفر دور مل چند

 :اول سكوت را شكست و گفت 

ام همان جالل پست فطرت بود  دهيكه من د ينكند سوار. آنها به من گفتند هر سه نفر با هم بودند . دانم سرور چطور شده  ينم

 .اسبش گذاشته و برده است  يرا جلو مياو دخترعمو. طور است  نيهم "كه سرور را با خود برد ؟ حتما

از سوارها  يكينرفته بود كه  شتريچند قدم ب. ته بود ، راه افتاد كه جالل رف يو به همان طرف دياسب پر يمعطل نشد و رو گريد

 :زد  اديفر

 .كه مجروح است  نيمثل ا. افتاده  نجاينفر ا كي!  خان

و فقط پشت سر  ديفهم ينم يزيچ "بايتقر بيحب. رفت  بيسر حب يخان نبود با اضطراب برگشت و باال نيجز رام يكه كس سوار

 :گفت  يهم م

 .آن خائن او را برد .  ديسرور را نجات بده.  ديرا نجات بده او
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 يضمن جوان نيدر هم. مانده بود  ريشناسد ، در كار خود متح يو سرور را از كجا م ستيشخص ك نيدانست ا يخان كه نم نيرام

 :كه چشمش به او افتاد گفت  نيرساند و هم بيكه به عنوان بلد و راهنما با آنها آمده بود ، خود را به حب

 دهيفا يمعطل. شود آن مرد پست فطرت او را مجروح كرده و دختر را برده است  يمعلوم م. سرور بود  زبانياست كه م بيحب نيا

 . ديبلكه به او برس ديبرو. ندارد خان 

 :گفت  نيرام

به او  ميتوان ياست و م يكنم هنوز وقت باق يم اليخ.  ميجا منتظر بمانند تا ما برگرد نيهم هي، بق نديايسه چهار نفر با من ب پس

 . ميبرس

 20 فصل

 انيسراغ سرور را گرفت و از جر يآنجا وقت. بود  دهيرس بيبه ده حب حهيپس از حركت جالل و سرور و مل يخان ساعت نيرام

نكرده است ، دستور داد سه نفر از  يياو اعتنا يجالل كرده و به حرفها ميكدخدا سرور را تسل ديمحمد فهم لهيمطلع شد و به وس

جالل به راه  بيسواران در تعق هيمحمد و بق ييو خودش با راهنما اورنديمواجهه با سرور ب يبراكنند و  ريسواران ، كدخدا را دستگ

 يناهار خورده بودند ، برا كه ظهر يا يرفتند و در آباد يم شيتوقف پ ي، بدون لحظه ا يو گرسنگ ياعتنا به خستگ يآنها ب. افتاد 

 يجهت اسبها نيكه آنها بعدازظهر حركت كرده اند ، باز به راه خود ادامه دادند ، به هم دنديتوقف كردند و چون شن يكم قيتحق

 .كردند ، در راه سخت و سرباال درمانده بودند  يم بيآنها خسته شده و حاال كه جالل را تعق

كه  ديبه عقب انداخت و د ينگاه يمسافت يخان پس از ط نيرام. كرد  يم يت راه را طخان بود كه بتاخ نياسب رام تنها

 .رود  يبسرعت جلو م يا ياهيدور س اريبس يدر مسافت يول.  ستنديكدام عقب سر او ن چيهمراهانش ه

بود ،  دهيو راهوار مقصود صاحبش را فهم بيكه اسب نج نيمثل ا. شد و به اسب فشار آورد  اديز ياهيس نياو از مشاهده ا يروين

ها و پشت  يريدر سراز يگاه. رفت  يم شيپ اهيقدرت و سرعت خود به جانب سوار س يبا منتها يچه او هم بدون اعتنا به خستگ

 يم اهيشد و دنبال اسب س يبود ، از راه منحرف نم دهيخان كه هدفش را فهم نيرام دياسب سف يشد ، ول يگم م اهيتپه ها اسب س

 .رفت 

 :زد  اديخان فر نيرام. آنها رفته رفته كم شود  نيمركوب موجب شد كه فاصله ب يخان و راهوار نيرام جانيو ه شور
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 .كه به تو برسم تو را مثل سگ خواهم كشت  نيواال بمحض ا ستيبا. نكن  تيجهت خودت را اذ يب جالل

نكرد و بر فشار  يتوجه ي، ول افتيكننده خود را در بي، مقصود تعق ديكه عباراتش را نفهم نيو با ا ديصدا به گوش جالل رس نيا

و به  دهيرس بيكرد سواران رهگذر به حب يكند و گمان م يم بيكه او را تعق ستيك نيدانست ا يجالل نم. به اسب خود افزود 

 . دپرداخته ان بشياو به تعق بيترغ

كه  ديترس يخان م نيرام. رفت  يم ليخان تحل نيبه همبن نسبت هم قدرت اسب رام يول شد ، يبه لحظه مسافت كم م لحظه

قدرت  نيآخر بينج وانيح يول. نتواند او را به مقصد برساند  اديز يها ييماي، پس از آن راه پ يتاخت و تاز طوالن ياسبش برا

 . ديد يرا در پنجاه قدم فيبار جالل به عقب برگشت و حر نيا. داد  يخود را به خرج م

خوب  يليحاال جالل خ. ، از سرعتش كاسته شد  ديبه آن رس كبارهيكه  ييدر سرباال "هم خسته شده بود و مخصوصا اهيس اسب

 :خود گفت  شيپ.  ديشن يخان را م نيرام يصدا

 .ام دهيصدا راشن نيمن چند مرتبه ا. صدا به گوش من آشناست  نيا

 يرا ط ييسرباال اهيباالخره اسب س.است دهيصدا را كجا شن نيا اورديب اديتوانست به  ياورد،نم يفشار مهر چه به مغز خود  يول

به  يداشتجالل وقت يبود و با جان كندن قدم بر م ييخان هنوز در وسط سرباال نيرام دياسب سف يد،وليصاف رس نيكرد و به زم

چشم  نكهيبمحض ا.شد يداده م صيآن سوارخ وب تشخ افهيهوا روشن شده بود و ق.عقب انداخت به يگريد د،نگاهيتپه رس يباال

و تا انجا كه مقدور بود به سرعت  ديركاب اسب را كش گريبار د.خان افتاد،لرزه بر اندامش افتاد نيجالل از ان باال به صورت رام

 .خود افزود

شده  اديز يليجالل از او خ د،فاصلهيصاف رس نيكرد و به زم يط را ييسرباال يوقت.رمق نداشت گريخان اسبش د نيرام

به  يتوقف كند تا همراهانش برسند،ول يفكر كرد كم.ند كياحساس كرد شكست خورده است و جالل دارد از دست او فرار م.بود

تا ان زمان .از اسب او بدتر و خسته تر است شانيدور هستند و تازه اگر هم برسند اسب ها يليآورد كه همراهانش از او خ ادي

از چند قدم با او  شيمرد پست فطرت ب كياسب  يمحبوبش رو يدخترعمو.بود افتهين وسيو ما نيخود را ان قدر خشمگ چگاهيه

 ارياخت يب.را نجات بدهد شيزندگ ودموج نيتر زيتوانست عز يكرد،نم يفاصله نداشت و او كه ان قدر اظهار شجاعت و رشادت م

 :محزون به اسبش گفت يبا لحن
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تند برو مرا  گريچند قدم د ي،وليبكن يكار يتوان ينم نياز ا شيو ب يقدرت خود را به خرج داده ا يدانم منتها يم.بينج وانيح

 .مرد خائن برسان تا سرور را نجات بدهم نيبه ا

كم كرد،آن گاه  جيخود افزود و فاصله اشان را بتدربر سرعت  يبياسب متوجه درد و دل او شد،چه برخالف انتظار،بطرز عج ييگو

 :زد اديو فر ديكش رونيبسته بود،ب نيز يرا كه جلو يطپانچه ا

 .كنم يم شانيواال مغزت را پر ستيبا

را به دست اسبش  ارياز ترس جان اخت شتريرود و ب يبداند كجا م نكهيجالل بدون ا.شد يم كيان جلگه كم كم بار يپس از ط راه

خان از عقب به  نيرام يكه صدا يموقع.رفت يم شياورد و پ يو راهوار فشار م بينج وانيتوانست به ح يسپرده بود و تا م

قابل  ريو مرتفع غ يطرف كوه سنگ كي.و راه صاف تمام شده و كوهستان شروع شده بود د،جلگهياو را شن ديو تهد ديگوشش رس

 .بود يو پرتگاه هولناك قيدره عم گريعبور و طرف د

كه در جلگه  يتوانست با همان سرعت ياسب نم.راه شد نياراده وارد ا يجالل ب.مانده بود يكوه و دره باق نيب كيراه بار كي فقط

 يخان با جالل كم شود،ول نيكم شدن سرعت،موجب شد كه فاصله رام نيبرود و هم شيراه سخت و خطرناك پ نيرفت،در ا يم

 يسم ها نكهيبمحض ا يرفت،ول ياسب جالل هر چه سرعتش كم شده بود باز هم م ،چهبود ادتريخان ز نيرام ياشكال راه برا

 .خورد نيبرخورد به زم نيحركت بازماند و با اول د،ازيسخت كوهستان رس يخان به سنگها نيخسته و كوفته اسب رام

و او فقط  ديطول نكش ياديز د،مدتيغلت نيزم يكه رو يتوقف داد تا موقعزد و به جالل دستور  اديخان فر نيكه رام يوقت از

 .باروت در لوله خود داشت از جلد خارج سازد يگرد و مقدار يگلوله سرب كياز طپانچه ها را كه فقط  يكيمدت  نيتوانست در ا

لحظه فكر كرد به عقب برگردد  كيو  ديكش ياديفر ياز خوشحال ديخان را د نيرام دنيرتبه كه جالل به عقب نگاه كرد و غلت نميا

خان  نيترس از همراهان رام يكرد بسازد،ول يتنه خود تالش م دنيكش رونيب ياسب افتاده بودو برا نيجثه سنگ ريو كار او كه ز

 .فكر بازداشت و به راهخ ود ادامه داد نيرا از انجام ا ند،جالليا يخود م بداد دنبال اربا يكه احتمال م

كه  ديخود كرد و با همان نگاه فهم يو با وفا بيبه مركب نج يد،نگاهيكش رونيتنه اسب ب ريرا از ز ار،خوديخان با تالش بس نيرام

شد و سرور را با خود  ينمانده بود و دشمن داشت از دسترس دور م يوقت.ستيقادر به بلند شدن ن گريد زشياسب وفادار و عز

سنگها و  ياز رو يبلند يكرد و با پرش ها دنيشروع به دو ارياخت يگرفتار شده باشد،ب يوفانط يايكه در در يمثل كس.برد يم
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 .ديخند يسرور م يپسر عمو يچارگيو ب يبه زبون ديرفت و شا يهمه توجهش به جالل بود كه داشت م.صخره ها گذشت

بودند،باالخره  نيكه در خورج يلپو يها سهيدو نفر و وزن ك ينيسنگ.احساس كرد اسب جالل هم سرعتش كم شده است ناگهان

به عقب انداخت و  يحال نگاه نيجالل در ا.اورد،نتواند خود را باال بكشد يكه جالل به او وارد م ييباعث شد كه اسب با همه فشارها

پول و  نيكه به خورج يو عالقه ا يخطر با تمام دلبستگ نياز ا ييرها يبرا.دود ياده از پشت سر ميكه مسلح و پ ديخان را د منيرا

بر سرعت خود  يسبك شد و مختصر يتا حد وانيانداخت،بار ح نيرا باز كرد و آن را به زم نيجواهرات داشت،بند خورج

 .برد يشد و به علت ان پ لمتوجه عمل جال يجالل بود و بخوب يخان در پنجاه قدم نيحاال رام.افزود

 يخان دور م نياز دسترس رام شهيهم يو برا ديرس يكوه م يالش به باالت يكرده بودو با كم يسخت را ط ييسر باال جالل

كار را هم  نيو هم ندازديبه طرف جالل ب يريسرور داشت،ت يكه برا يگرفت با همه خطرات ميخان تصم نيرام نيهم يشد،برا

بود،ناگهان فرو افتاد و تعادلش به هم خورد و جالل  دهيرس يياسب كه به سرباال دبع يو لحظات ديچيدر كوهستان پ ريت يصدا.كرد

او را آماده  ديبه جالل رس يوقت يكرد،ول يراه را چگونه ط هيبق ديخان نفهم نيرام.اسب خورده بود يگلوله به پا.انداخت نيرا به زم

اعتنا به جالل،اول به  يخواست ب يم.ن خان را به خود جلب كرديتوجه رام زيجان سرور قبل از هر چ مهيجسم ن.افتيمقابله با خود 

دفاع  يبرا يمرد جان نيآمده جالل به او فهماند كه ا رونياز حدقه ب يچشمها يسراغ سرور برود و از زنده بودن او مطمئن شود،ول

 .غفلت او سوءاستفاده خواهد كرد نياز خود و حفظ شكار خود اماده است و از كوچكتر

واست  خيم د،انگاريتپ يم ياست و قلبش طور دهيد،انگار كه همه خون بدنش به مغزش رسبرافروخته بو يخان طور نيرام چهره

 :گفت دهيبر دهيمقطع و بر يبا كلمات.ديايب رونياش ب نهياز قفسه س

 ؟يبر يمردم را كجا م ؟دختريرو ينابكار كجا م خائن

كرده بود ازد ست داد و مثل  دايخان پ نيرا كه از مقابله با رام يترس كبارهيبه سرور انداخت و انگار  ينگاه يچشم ريز جالل

حفظ كند،آماده حمله شد و فورا با خود حساب كرد كه اگر  يديجد فيكه بخواهد طعمه خود را از دستبرد حر يدرنده ا وانيح

خان جواب  نيبه رام نكهيا يبه جا.ديتواند از عهده اش برا يباشد،فعال خسته تر و درمانده تر است و او خوب م ترياز او قو فيحر

 .او انداخت يزد و خود را رو يبدهد،جست

و او را  رديافتادن مانع از ان نبود كه در همان حال كمر جالل را بگ نيا يافتاد،ول نيحمله را نكرده بود،به زم نيخان كه فكر ا نيرام
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جالل  يقدرت يب.دنديچياز جان گذشته به هم پ فيود دو حرب قيعم يسنگالخ كه مشرف به پرتگاه نيدر آن زم.هم با خود بغلتاند

خان از هر جهت  نيوضع رام.شوند يدو غالب م نياز ا كيكرد و لحظات اول معلوم نبود كه كدام يخان جبران م نيرام يرا خستگ

 .كند ريكرد او را از پرتگاه سراز يافتاده بود و جالل هم كوشش م نيپرتگاه به زم كياو نزد.بدتر بود

 .داشت يوجه دست از كمر جالل بر نم چيبودو به ه دهيموضوع را فهم نيخان ا نيرام

داخل  شيهر دو پا.كرده بود دايپ يخان وضع بد نيرام.خان را به لب پرتگاه رساند نيرام اديجالل با كشش و كوشش ز باالخره

 .ببرد نيرا از ب يگريكه هست د يرفته بودند به هر نحوگ ميمعلوم بود كه هر دو تصم.بود نيزم يپرتگاه و فقط نصف تنه اش رو

و  قيخود انداخت،دره عم يپا ريكه به ز ينگاه مينداشت كه در پردتگاه سرنگون خواهد شد و با ن ديترد گريخان د نيرام

 :با خود گفت.سر خود حس كرد يو مرگ را باال ديهولناك را د

 .دهند يو سرور را نجات م ديباالخره سواران من خواهند رس.ميرياست او را با خود به داخل پرتگاه بكشانم و هر دو با هم بم بهتر

ناگهان .خان جدا كند نيتوانست خود را از چنگال زورمند رام يكرد و ابدا نم يشدنخ ود را به داخل پرتگاه احساس م دهيكش جالل

 ست ازادش بزحمت حلقه كمربند خود را باز و با د ديبه خاطرش رس يفكر

تكه  كيرود و به جز  يم نيگاهش از ب هيكرده بود،احساس كرد تك زانيخان كه تا به حال خود را به كمر بند جالل آو نيرام.كرد

و  دهيوببه سر جالل ك يسرور با سنگ بزرگ.رها شده او را گرفت و مانع سقوطش شد ،دستيچرك در دست ندارد،اما ناگهان دست

 .دست او را گرفته بود

كه با سر و  ديو جالل را د ديو خود را باال كش ديزند،به دست سرور چسب يچنگ م يكه به علف كوچك يقيخان مثل غر نيرام

افتاده  نيبه صورت زم رايهمه توانش را در حمله به جالل قرار داده بود،ز ييسرور گو.گوشه افتاده است كيصورت خون الود در 

به  يبه قصد كشتن جالل سنگ شيباطن ليبر خالف م يرا نجات داده،ول شيخود پسر عمو يروين هاو با هم.از حال رفته بود بايو تقر

 :لب زمزمه كرد  ريز يسرور با ناتوان. سرش آمد و تكانش داد يخان باال نيرام. بود دهيمغز او كوب

 مرد؟ -

 :و گفت  به جسد جالل انداخت يخان نگاه نيرام

 كند؟ يمردنش متأثرت م -
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 .آلوده شود يجان نيخواستم دستم به خون ا ينم -

االن ته دره افتاده بودم و  ياگر به موقع به دادم نرسده بود ؟يكه من تو را نجات دهم تو مرا نجات داد نيا يبه جا يديفهم چيه -

 .تكه بزرگم گوشم بود

 :انداخت و گفت خان  نيبه رام ينگاه ياز سر حق شناس سرور

 ديكه به خاطر من خود را به خطر انداخته ا ديشما هست نيا -

 :خان بلند شد و گفت  نيرام -

 ستند؟يمانع حركت تو ن تيزخم ها يراست. ميفتيو راه ب يكن بلند شو يسع. ستيماندن ن يجا گريد -

 .ستيمهم ن ادينه ز -

حركن  يب يخورده را كه جالل سوار بود و حاال در گوشه ا ريت انيشناخت با عجله ماد يسرور سر از پا نم افتنيخان كه از  منيرا

 :بود جلو آورد گفت  ستادهيا

 .ميآ يم ادهيتو سوار شو من هم پ. متعلق به خود ماست  انيماد نيا -

كه مجروح  نيبا ا چارهيب وانيح. ميريگياز آنها را م يكيكرد و اسب  مي، برخورد خواه نديآ يبه دنبال ما م يوسط راه سواران حتما

 .بدهد يتواند سوار ياست ، م

 .خواست سوار شود كه ناله جالل بلند شد و او را از سوار شدن بازداشت يآمد و م انيماد كينزد سرور

 !مرد هنوز نمرده است و جان دارد نيا! عجب -

 :گفت  يلب م ريكرد و ز يو ناله ما. كه او نمرده است ديسر جالل رفت و فهم يخان با تعجب باال نيرام

 واناتيشوم ح يهالك م يدارم از تشنگ ديهمراه خودتان ببر اي ديمرا بكش اي ديتنها نگذار نجايطور ا نيشما را بخ خدا قسم مرا ا -

 آورند يرا در م ميالشخورها چشم ها. كنند يدرنده مرا تكه تكه م

خان كه از او كسب  نيرام زيشد و در مقابل نگاه استفهام آم كيتحر سخنان جالل به شدت دنيسرور از شن ينوع دوست حس

 :كرد گفت  يم فيتكل

 است كه انشان نام گرفته است يكرد ؟ جانور مجروح ديچه با -
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 يم يآباد نيو در اول ميانداز يمجروح م انيماد نيهم ياو را رو.  ميو برو ميحالت بگذار نيكوه با ا نياو را در ا ستين ستهيشا

 ردياست آنجا بم يشود و اگر مردن ياست كه معالجه م ياگر ماندن. ميگذار

خواست او را به قعر دره  يقبل م قهيخود را كه چند دق يخان دشمن خون نيسرور راه افتاد و رام. معلوم شد فيتكل بيترت نيا به

 اسب گذاشت و خود دهنه اسب را گرفت و راه افتاد يسرنگون كند ، بغل كرد و آرام رو

 يرا ط يهنوز مسافت. رفت  يو سنگالخ م كيكلمه حرف از راه بار كيبرد بدون  يكه از درد پا به شدت رنج م نيهم با ا سرور

خان و سرور تا خواستند به  نيرام. و به طرف عقب برگشت ديخان كش نينكرده بودند كه اسب رم كرد و دهنه اش را از دست رام

خورد و به قعر دره پرتاب  يو آسمان چرخ نيزم نيكه جالل ب دنديد رتيبا ح رنديرا بگ اوببرند و دهنه  يعلت رم كردن اسب پ

 .شد

 يهاكه بدن او به سنگ  دنديناظر سقوط جالل بودند و د رهيو خ ري، چهار چشم متح بيآن پرتگاه مه يفراز آن كوه بلند و باال بر

 كنده شد گرانيشرش از سر د شهيهم يداشت اصابت كرد و برا ياديته دره كه عمق ز

 :خان گفت  نيرام

 توبه آخرش بود نيهم ا ديشا. دياو به مكافات خود رس ميبرو ايب -

 بگذرد راتشياز سر تقص خدا

 :لب گفت  ريز سرور

 مرد تيترت نياو آلوده نشد و به ا فيخدا رو شكر كه دست من به خود كث -

انداخت  ريرا انجام داده است سرش را ز تشيمأمور نكهيتمام سرور را كامل كرده بود ، مثل ا مهيحركت خود كار ن كيكه با  اسب

 :سرور گفت . خان آمد نيرام كيو نزد

اسب . افتاده  جانيمن است كه ا نيهمان خورج ني؟ ا ينيب يرا م اهيس نيخورج نيعلت رم كردن اسب چه بود ؟ ا يديفهم چيه -

كرده است و خودش را عقب  زيرا ت شيچطور گوش ها نيبب. ترسد ينگاه كن هنوز هم از آن م. رم كرده نيخورج نيا دنياز د

 .ن خودش را به كشتن داديخورج نيبدبخت به خاطر ا نيا. كشد  يم

 :خان گفت  نيرام
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كند ،  يرا ط ييبتواند زودتر سرباال نكهيا يسبك كردن بار خود و برا يبود و جالل برا انيكه پشت ماد ددميرا  نيخورج نيا -

 را پشتش بگذارد نيترسد دو مرتبه خورج يم انيحاال ماد. انداخت نيرا به زم نيخورج

 :كرد و گفت  يتبسم سرور

 .ميصورت بهتر است از پولها و جواهراتمان صرف نظر كن نيپس در ا -

 يرا م نيها خورج«از آ يكي. گردند  يمن هستند كه عقب من م ي؟ آن ها سوارها ينيب يرا م ياهي؟ آن س ميكار را بكن نيچرا ا -

 آورد

 خان به راه افتاد نيرام شيشاپيبكند به راه خود ادامه داد و پ نيبه خورج يياعتنا گريبدون انكه د سرور

 يراه بردارند و اگر م انهيرا از م نيو او دستور داد كه خورج دنديخان آمده بودند ، رس نيكه دنبال رام يموقع سواران نيهم در

شدند و دو نفر  ادهيپ شانيسوارها از اسب ها. كنند و به خاك بسپارند  دايبروند و جسد جالل را پ نييدو نفر از دره پا يكيتوانند 

 يكه از بدنش رفته بود م ياز شدت ضعف و خون سرور. خان آورده بودند به آنها دادند  نيسرور و رام يكه برا ار يياز آنها اسبها

و هم  رديلرز خود را بگ يهم جلو بيترت نيو به او بدهد تا به ا اورديب رونياز آنها خواست كه باال پوش خود را ب يكيو از  ديلرز

 لباسش را پنهان كند يها يپارگ

 :گفت  يكرد و با خود م يزد تعجب م ينم يو حرفگفت  يكه سرور سخن نم نيخان از ا نيرام. شد  يم يط يبا سكوت خاص راه

 .كشد  يآورد ؟ حتما خجالت م يپرسد و اسم او را هم نم يخان نم رضايكلمه هم از عل كي يحت چطور

 :گفت  يفكر ، خود را به او رساند و با لحن خودمان نيا با

 ؟ييگو يو سرگذشت خود را نم يزن ينم يدختر عمو ، چرا حرف -

 

 .ديخبر دار زيو از همه چ ديهمه جا دنبال من آمده ا. ديدان يآنچه را كه بر من گذشته است شما بهتر م م؟يچه بگو -

طرف و او از طرف  كيمن از . يخبر دارم ، اما انتظار داشتم حال نامزدت را بپرس تيها ياز گرفتار شيكم و ب. درست است -

 رازيش يخان االن در حوال رضايعل چارهيب. كردم دايكرد و من زودتر تو را پ يرايبخت با من  ي، منته ميدنبال تو راه افتاده ا گريد

 .گردد يعقب تو م
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 :زد و گفت  يپوزخند سرور

 گردد؟ يعقب من م رازيش يتو -

 :خان متوجه طعنه سرور نشد و گفت  نيرام

 نيرفت و من به ا رازيعده به طرف ش كياو با .  مياز وسط راه ده دو دسته شد. ميبا هم بود ميآمد رونيكه از قلعه ب يبله ، موقع -

 .طرف آمدم

 :با همان لحن گفت  سرور

 كرد نييخان تع رضايحتما راه و مقصد را هم عل -

 :گفت  يخان به سادگ نيرام

 .ميايطرف ب نيكرد كه من ا شنهاديبله او پ -

 :كرد و گفت  يبلند يخنده  سرور

 است دهيداشته و حاال هم به آن رس ياو مقصد و مقصود. خان دنبال من نرفته رضايپسر عمو ، عل -

 :خان متوجه موضوع نبود و به حال اعتراض گفت  نيرام

 

 

 چارهيتو داشته ؟ ب افتنياز  ريغ يشود ، چه مقصود وانهيبود د كيتو نزد بتيخان از غ رضايعل چارهيدختر عمو؟ ب ييگو يچه م -

 كند دايكرد تا تو را پ ابانيخود را در به در كوه و ب ماريمهلك و حال ب يبا آن زخم ها

 :خان را قطع كرد  نيهم قهقهه سرور سخن رام باز

و دل  نيد رازيكه زن حاكم ش يدان يو نم يخبر ندار ايمگر از قضا. يكن يخان م رضاياز عل يو چه دفاع يچقدر ساده هست -

كردن  دايبه پ يليتما چيكرده است و قطعا ه دايخود رفته و حتما او را پ يرازيسراغ معضوقه شخان را ربوده است ؟ او به  رضايعل

 .دانسته است ينعمت بزرگ شخود يمرا برا بتيمن ندارد و غ

 شيپ.كم كم روشن شد شيبود افتاد و علت فرار سرور برا  دهيشن يب يكه از گوشه و كنار و از زبان ب يعاتيشا اديخان به  نيرام

خان  رضايكردن عشق عل رونيكنم و در ب يسزاوار است با او همزبان ايآ.خبر دارد هيدختر باهوش بهتر از من از قض نيخود گفت ا
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 يموقع برا نياالن بهتر كندينگاه نم يخان در دل اوست قطعا بمن جز با نظر برادر رضايعل بتمح ياز دلش كمك كنم؟تا وقت

 .است نكاريا

كه د راطراف او  ييخان و صحبتها رضايعل ييوفاياز ب يقرار گرفت و دهانش باز شده بود كه شمه ا االتيخ نيا ريتحت تاث بشدت

و خود را از سرور كه دور كرد و در دل  ديعنان اسب را بطرف راست كش ارياخت يكه ناگهان بخود آمد و ب ديشده بود بگو عيشا

را  نكاريدارم؟نه هرگز ا دياعمال خود رس فريقبل به ك قهيو خائن كه چند دق يآن مرد جان اب يمن چه فرق بيترت نيگفت به ا

ام باز هم دوست خواهم  اوردهيتا بحال سرور را دوست داشته ام و به زبان ن.ستياز من ساخته ن يشرافت يو ب يپست نيا كنمينم

 .خودم و در قلب خودم شيداشت اما پ

كه بمن دارد بلكه  يشدن من داشته باشد اما نه بخاطر عشق دايممكن است عالقه به پ:شده بود گفت رهيبه افق خ كهيدر حال سرور

 نيتو هم پسر عمو در فكر ا.شوديلطمه وارد م شيخانوادگ تيثيبا رفتن من به ح كنديخود را كرده است و فكر م يمالحظه ابرو

 .عت نخواهم كردمراج گريخود را گرفته ام و د ميمن تصم. ينباش كه مرا به قلعه بازگردان

 ده؟يناخواسته عقل از سرت پر يچطور؟چرا؟مگر خدا-

 

 .فتديخان ب رضايچشمم به چشم عل خواهميمراجعت كنم نم خواهمياما نم فهمميرا هم م زيخودش است و همه چ ينه عقلم سر جا-

دست به  نيحوادث خطرناك و ننگ ليقب نيكه با ا يمراجعت كن يخواهينم:كه خشونت از آن آشكار بود گفت يبا لهجه ا نيرام

 ياست كه تو دختر شجاع شد؟راستيچه م رفتينم شيشكل پ نيماجراها به ا نيكه اگر امروز ا يكنيفكر نم چي؟هيباش بانيگر

 .آورد يشانس نم شهيآدم هم يول يهم تو مرا از مرگ نجات داد روزو ام يخوب از خود دفاع كن يتوانيو م يهست

آن :در جواب گفت يانداخت و قلبا حق را بجانب او داد ول ريحادثه شب قبل افتاد و سرش را ز ادين بخا نياز حرف رام سرور

و خودم را پنهان  شوميم يدوردست منزو يدر نقطه ا.نديمرا نب چكسيكه ه روميم يكشته شده من به گوشه ا ثيشخص خب

 يخان صحبت رضاياست كه از محل من با عل نيشرطش ا يول ديبمن كمك كن ييجا نيكردن چن دايپ يبرا ديتوانيشما م.كنميم

 .مرا فراموش كند ديو بگذار دينكن

ما هستند  يكه سوارها يكند نگاه كن به محل يريدر عنفوان شباب گوشه گ توانديدختر جوان نم كيحرفها را فراموش كن  نيا-
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كه هر چه او را  ستيك رزنيپ نيا.يشناسيها را متو آن ايمرد هم آنجا بودند كه من نشناختم و گو كيزن و  كي ميشد كينزد

 .نشد دارياز خواب ب ميتكان داد

همه  يباعث و بان تهيعفر نيهم ديديشما هم او را د:گفت يسرور را به عالم خود برگرداند و با اكراه محسوس رزنيپ اسم

 .من شده يهايگرفتار

با :خود گفت شيكه داشت پ يخان با همه صبر و تحمل نيرام يكرد بطور يخان معرف نيرا به رام حهيدر چند جمله مل سرور

 .كنميخودم او را خفه م يدستها

را به  شيكه د رحال احتضار بود چشمها چارهيجوان ب.جمع شده بودند بيپنج شش نفر از سوارها دور حب ديب يدرختها هيسا ريز

 يخان و سرور شد و اه نياز همه متوجه مراجعت رام او زودتر.بود داياز چهره اش پ ديصحرا دوخته بود و حالت انتظار شد

 .با سرور حرف بزند خواهديكرد كه م شارها انيبا حركت سر و دست به اطراف.ديكش

و چشمان از حال رفته مجروح  دهيرنگ پر افهيق دنياو آمد و از د نيخان به بال نيسرور به اتفاق رام.را به سرور رساندند غامشيپ

خود را جمع كرد و به  يرويهمه ن بيحب.حلقه زد شيشده و به چنگال مرگ افتاده بود اشك در چشمها يكه به خاطر او زخم

حاال هم .فتدين انتكارانيخ نيبه دست ا تييآنها را برداشتم كه همه دارا:را گفت و افزود اهرهااختصار موضوع برداشتن پولها و جو

 من به اضافه پول  ييهمه دارا

 

 .مد سپرده شدهجواهرها به دست مح و

خود  ينفسها نيآخر بيسرور گذاشت و حب يپا يرا جلو يكوچك نياو خورج.ختيرينشسته بود و اشك م بيسر حب يباال محمد

 .ديرا كش

 يحاصل ب بتهايمص نيهمه ا:گفتيو با خود م ختيريمتاثر شده بود و مثل ابر بهار اشك م تينها يمنظره ب نيا دنياز د سرور

 رزنيپ نيگول ا ديآمدم؟چرا با يم رونياز قلعه ب ديچه كنم؟چرا با ايخدا.را به كشتن دادم  چارهيجوان ب نيمن ا.من است يفكر

 ييكارها نيخان چن رضايعل اتيبخاطر خ ديبا كردم؟چرايرا از زندان آزاد م انتكاريو خ يجان دآن مر ديبا خوردم؟چرايمكار را م

 پردم؟را به چنگال مرگ س گناهيجوان ب نيو ا كردميم
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به آن طرف كه  ينگاه.افسونگر خونش را به جوش آورد رزنيپ يادآوري.داديچراها مغز خسته و جسم مجروح او را آزار م نيا

 يگرينگاه د.از همه مقصر است شيب حهيمل ديو د ديشيبه گذشته اند.چند نفر دورش را گرفته اند ديافتاده بود انداخت و د حهيمل

راسخ راه  يبا دست پاك كرد و با عزم دنديغلتيچهره اش م يكه رو يياشكها.آمد شانداخت و خونش به جو بيبه جسد حب

 .رديرا بگ بيبدجنس را بشكافد و انتقام خون حب رزنيپ نهيگرفته بود با خنجرش س ميتصم.افتاد

مردان نشسته  انيتر شده بود د رم بيو بد منظرش كه در آن موقع صد برار هم بد ترك هيكر افهيشده و با ق دارياز خواب ب حهيمل

 يليبه آن سن و سال خ يزن يكه برا زديم يو مبتذل كيرك يو حرفها كرديم يو تهوع آور بيو حركات عج ديخنديبود و قاه قاه م

كه در  ياز مجازات خواهديكارها م نيبا ا حهيسرور فكر كرد مل.ديخنديبلند م يبا صدا يهر حركت بناهنجار و زننده بود و متعاق

عقلش را از  حهيمل.كه بالفاصله متوجه شد دياز او د يبيو عج يعاد ريشد چنان اعمال غ كترينزد يانتظارش است فرار كند اما وقت

صورت در آمده  نيرا كه به ا هيو سف وانهيزن د كي شوديم ايا گفتلب  ريخود را برگرداند و ز يبا نفرت رو.دست داده است

 .كه بتوان از او مواخذه كرد ستين يآدم عاقل گرياست به انتقام اعمال سابقش كشت؟او د

 .سواران در راه قلعه و منزل خود بودند يخان و سرور بهمراه نيبعد رام روز

پول به  يرا با دادن مبلغ حهيخود شده بود در ده خودش به خاك سپردند و مل يو مهمان نواز يجوانمرد يرا كه فدا چارهيب بيحب

  افتيگذاشتند و سفارش كردند كه اگر بهبود  يده در همانجا باق ياز اهال يكي

 

 

 .و خنده كودكان ده شد حيتفر لهيبرود روانه اش كنند و او از ان روز وس خواهديبه او بدهند و به هر جا كه م يراه خرج

 

 21 صلف

 

مجبور شد .آمده است يكه راه را عوض ديفهم.ديديرا نم ييچشمش جا.به اطراف انداخت ينگاه كيخان در ان نقب تار رضايعل

 شيكف دستها و سر زانوها.ستين رياو امكان پذ يبرا كيرفت متوجه شد جلو رفتن در آن نقب بار شيكه پ يكم يبرگردد ول

نقب را نزده اند و قطعا  نيجهت ا يجلو برود متوقف شد و به فكر افتاد ب توانديمن گريد مجروح شده بودند و چون احساس كرد كه
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شروع به  يشتريبا دقت ب يسنگ يوارهايو مقابل د دينقب رس يبه عقب برگشت و باز به انتها گريبار د كي.دارد يراه خروج

 .ديكش اديفر يكرده باشد از خوشحال دايپ يتازه ا يزندگ نكهيطرف و ان طرف را گشت ناگهان مثل ا نيجستجو كرد و با دست ا

 رونيخنجرش را از كمر ب.به آن آسان نبود يكرد كه دسترس دايپ يسوراخ ديرسيكه دست به زحمت به آن م ييدر جا واريد يباال

كه مثل راه آب  يراخباال رفت و خود را مقابل سو واريخود درست كرد و از د يپا برا ياطراف را كند و چند جا يوارهايو د ديكش

از . رفع خستگي، كمي آنجا نشست يوبرا ديكش يكرده باشد نفس راحت دايپ يكه عمر دوباره ا يبعد مثل آدم.بود رساند يبزرگ

 .اين معبر باريك، ديگر نمي شد ايستاده حركت كرد و همه جا بايد روي زمين مي خزيد

هر قدر جلوتر مي . بايد پيش مي رفت. خيس و مرطوب و هواي خفه بيش از اندازه اذيتش مي كردند،ولي چاره اي نبود زمين

قدم به قدم آب زيادتر مي شد و باالخره تا . رفت، راه سرازيرتر و رطوبت زمين بييشتر مي شد تا جايي كه كامالً به آب رسيد

 :پيش خود گفت. زانوهايش را آب گرفت

 

 ».بايد خودم را براي شنا آماده كنم. ين طور كه معلوم است دارم به طرف رودخانه مي روما «

هم آب زيادتر مي شد، ولي هر قدر بيشتر مي رفت ظلمت و تاريكي كمتر مي شد، ولي هر قدر بيشتر ميرفت ظلمت و تاريكي  باز

با زحمتي طاقت فرسا در آن آب سرد و كشنده پيش . يدكمتر مي شد تا جايي كه يك دايره نوراني بزرگ را در چند قدمي خود د

قرص ماه بود كه درست باالي چاهي قرار گرفت وروشنايي خود . رفت و خود را در ان دايره نوراني كه مژده نجات او بود، رساند

 .باال رفتن ازچاه هم با هزار زحمت و مرارت صورت گرفت. را داخل چاه انداخته بود

 

يك زمين . نمي دانست آنجا كجاست. ح و لباسهاي پاره اي كه آب از آنها مي چكيد، پايش به زمين رسيدتن خسته و مجرو با

 چند درخت اين طرف و آن طرف . زراعتي كه محصول آن را چيده و درو كرده بودند

اد كه سايه هاي دراز از دور چشمش به سياهي چند خانه افت. هاي خود را به دست باد سپرده بودندو خم و راست مي شدند شاخه

 :با خود گفت. خود را روي زمين انداخته بودند و به نظر مي رسيد او را به طرف خود مي خوانند

 ».بروم ببينم چه مي شود. هر چه باشد اينجا كساني پيدا مي شوند كه مرا راهنمايي كنند «

قدمي خانه چند سگ قوي هيكل كه تا به حال سر و  در چند. طرف كلبه هاي روستايي كه در فاصله كمي بودند به راه افتاد به
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 .صدايي نداشتند به پيشوازش آمدند و در چند لحظه سر و صداي عجيبي به را انداختند

يي از سگها كه از سايرين سمج تر بود، خود را . قدر خسته بود كه قدرت برداشتن سنگي از زمين و دور كردن سگها را نداشت آن

 .ا به شدت گاز گرفتبه او رساند و پايش ر

كه يك تنه با چند نفر مقابله مي كرد و شير و پلنگ را به بازي مي گرفت، حاال بقدري بي حال و كوفته بود كه به جاي ادب  مردي

يك لحظه بعد صدايي در پاسخ به او آمد كه با . كردن سگ، فريادي از درد كشيد و با صداي بلند از صاحب كلبه كمك خواست

 :فتي و اوقات تلخي مي گكمال بي ميل

 كي هستي؟ چه كار داري؟ ـ

 .بيا جلو راه را به من نشان بده و اين سگها را دور كن. آدمي غريبم و راه را نمي دانم ـ

خان نفهميد چطور شد كه بالفاصله هياهويي برپا شد و از ميان هياهو و جار و جنجال، چند مرتبه اسم خود را شنيد و ديد  عليرضا

آنكه از همه جلوتر . به چند قدمي كه رسيدند، آدمهاي خود را شناخت. ار نفر بسرعت مي دوند و به طرف او مي آيندكه سه چه

 :بود فرياد زد

 اينجا چه مي كنيد؟! خان ـ

از شنيدن صدا و ديدن روي آشنا مثل غريقي كه به ساحل نجات رسيده باشد، نفس بلند و راحتي كشيد و قبل از هر  عليرضلخان

 :ز با همان لحن شوخي و خونسرد هميشگي كه با منتهاي لطف و محبت با زير دستانش رفتار مي كرد گفتچي

بگوييد خوراكي چه داريد كه دلم دارد از گرسنگي مالش ميرود زود باشيد هر چه پيدا ميشود . حاال موقع توضيح دادن نيست ـ

 .برايم بياوريد

ده كه از حرفهاي مهمانان خود با تازه وارد فهميدند او ايلخاني بزرگ است، بسرعت  اهالي. پشت سر اين قهقهه بلندي سر داد و

طولي نكشيد كه سفر بزرگي گسترده شد و انواع خوراكي هايي را كه حاضر بود جلوي . درصدد تهيه وسايل راحتي او بر آمدند

 :م از مراد، يكي از نوكرهايش، پرسيدبه فكر وعده خود با نگين بود براي چند او كه دائماً. عليرضا خان گذاشتند

 گفتي تا شهر چقدر راه است؟ ـ

 .عرض كردم بيش از يك ساعت بيشتر راهنيست ـ
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 آيا مي تونم حاال بع شهر برويم؟. چقدر از شب مي گذرد  ـ

ما هم مرغ نيستيم كه پرواز كنيم و داخل شهر . مدتهاست كه شب از نيمه گذشته و تا آفتاب طلوع نكند دروازه ها را نمي گشايند ـ

 .شويم

 .من اگز بخواهم وارد شهر شوم هيچ چيز قادر نيست جلويم را بگيرد ـ

چند دقيقه بعد كه نه . كامل روع به خوردن كرد اين موقع صاحبخانه مرغ برياني را جلوب عليرضاخان گذاشت و او با اشتهاي در

 :در سره لقمه اي ماندو نه در كوزه دوغي، از جا برخاست و رو به نوكر هايش كرد و گفت

قبل از هر كار يكي از شماها لباس خود را با من عوض كند . خوب، حاال من مي توانم حرف بزنم و به حرفهاي شما هم گوش كنم ـ

 .خيلي ناراحتمكه من در اين لناس 

 

 

پيرمرد با محبتي كه عليرضاخان را از بچگي بزرگ كرده بود، همين كه چشمش به زخمهاي تن او افتاد، طاقتش طاق شد  خدامراد

 :جلو آمد و گفت. و به گريه افتاد

معلوم مي شود كه  اين چه وضعي است؟ از لباسهايت. تورا به روح پدرت قسم ميدهم بگو ببينم چه به سر خودت آورده اي! خان ـ

از . بعد از خدا چشم اميدمان به توست. تو همه چيز ما هستي. بخدا ما تو را دوست دايم. نزاع بزرگي كرده و مجروح شده اي 

هيچ نم يپرسي ما اينجا چه مي كنيم؟ ديروز از صبح در شهر مي گفتند كه . زنده شده ايم هوپريشب تا به حال ما صد دفعه ورد

ميزبان بيچاره ما كه پريشب . بعضي ها مي گفتند عليرضا خان را دست بسته به ديوانخانه برده و زنداني كرده اند. ندشما را كشته ا

حاال هم با اين وضع پيدايشان مي . را شنيديم، همه اطراف را گشتيم رفهااز وقتي اين ح. همراه شما آمد و تنها برگشت او را بكشيم

 چطور شده كه يكباره اين قدر عوض. سر در نمي آورم آخر چه اوضاعي است؟ من كه. شود

اگر عقب سرور مي . بيا برگرديم و به سرخانه و زندگيمان برويم. اي؟ تو را به خدا هر كار كه تا به حال كرده اي بس است شده

او دختر عاقل و . ناسيمما همه او را مي ش. اگر خواست خدا باشد دو مرتبه بر مي گردد . گردي كه سرور اين طور پيدا نمي شود

 .شيردلي است و غيبت او دغدغه اي ندارد

خان كه تا به حال به احترام خدا مراد كه هللا و مربي او بود به سخنانش گوش مي كرد، وقتي ديد حرفهايش تمامي ندارد  عليررضا
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 :با خشونت حرفش را قطع كرد و گفت

تو به اين كارها چه كار داري؟ من تكليف خودم را بهتر . آدم پير مي شودراست گفته اند وقتي . تمام نشد؟ چقدر پرچانه هستي ـ

 .اگر يكبار ديگر از اين فضولي ها بكنب حقّت را كف دستت مي گذارم. مي فهمم و قيم الزم ندارم

ود را جمع بيچاره كه عليرضا خان را مثل فرزندش دوست داش و تا به حال سخن تلخي از او نشنيده بود، دست و پاي خ پيرمرد

 :كرد و در حالي كه مي لرزيد و اشك مي ريخت، زانوهايش تا خورد و روي زمين نشست و با كلماتي بريده بريده گفت

 

 

از آن موقع كه شما زبان باز كردي تو را روي زانوي خودم بزرگ كردم و رسم و راه زندگي را آن طور كه پدر بزرگوارت دستور  ـ

 .آموختم و دقيقه اي از خدمتت فرو گذار نكردمداده بود و مي خواست به تو 

خان كه ازمشاهده حال خدا مراد متاثر و شرمنده شده و سرش را زير انداخته بود، بي اختيار دستش را دراز كرد و باروي  عليرضا

ن كرد و سپس سپس سرش را روي شانه پيرمرد گذاشت و هاي هاي شروع به گريست. خدا راد را گرفتو او را از زمين بلند كرد

 :گفت

آيا تا امشب متوجه تغيير حال من نشده . نمي داني در قلب من چه مي گذرد و من چه شب و روزي دارم. خدا مراد مرا ببخش ـ

 بودي؟

دشمنان هزار حرف نا مربوط مي زنند و دوستان خون دل . چرا آقا حدس هايي مي زدم، ولي از همه بدتر نيش زبان مردم است ـ

 .مي خوردند

 مثالً چه مي گويند؟ چرا واضع حرف نمي زني؟ چرا مالحظه مي كني؟ ـ

مردم مي .اصالً چرا پنهان كنم؟ از آن وقت كه حاكم براي شكار به ايل ما آمد و رگشت شما عوض شده ايد. مالحظه نمي كنم ـ

، چطو راين اراجيفرا باور كنم؟ آقا اما من كه شما را بزرگ كرده ام و از عقل و هوشتان خبر دارم. گويند مشاعر خان مختل شده

اين چه حال و وضعي است؟ يك كلمه به من بگوئيد مردم دروغ مي گويند و شما هيچ چيزتان  ئيدشما را به خدا به من بگو! جان

 .نيست تا من خيالم راحت شود و از اين بعد توي دهن هر كسي كه پشت سر شما مهمل مي بافد بزنم

 :شمرده گفت يقاطع و الفاظ يبا لحن رضاخانيعل
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توانم خود  يكنم نم يهر كار م.حاصل شده است يرييفهمم كه د حالم تغ يكنند و خود من م يخدامراد بدبختانه مردم اشتباه نم-

شود و من در آن  يدام محكم تر م نيروز به روز ا. بتند ياست كه به دور پشه ا يبدتر از تار عنكبوت يگرفتار نيا.را خالص كنم

 .كنم ينم دايپ يكنم و راه خالص يزنم و جان م يدست و پا م انيم

 

 :او ساكت است گفت ديد يشده بود وقت رهيسرخ و اشك آلود و با تعجب به دهان اربابش خ يكه با چشمها خدامراد

 است؟ يگرفتار چه جور نيا.ديشما را بخدا واضح تر حرف بزن مينوبت من است كه بگو د؟حااليكن يجرا حرفتان را تمام نم-

و آزار  يعشق لعنت كينه؟ بله عاشق شده ام آن هم  اي ستيعشق چ يدان يدانم تو م ينم.من عشق است يخدامراد گرفتار-

 .نديگو يراست م نديگو يدهنده كه مرا واال و سرگردان كرده است و مردم هر چه م

 :گت متيخدامراد از سخنان او تعجب نكرد و با مال رضاخانيانتظار عل برخالف

دانم  يمن نم.خواهد شد  دايمحبوب تو هم پ.صبر داشه باش و به خدا توكل كن . شود از عشق منع كرد يفرزندم جوان را نم-

را  يخود پا برجا هستم و مطمئنم كه سرور جز شما كس دهيمن در عق يكرد ول ابانهايدختر را در به در ب نيا يكدام حرامزاده ا

 .دوست ندارد

 :و گفت ديكش ياه بلند رضاخانيعل

مرا از جان و دل دوست  چارهيآن سرور ب.نگفته ام  يكه تا به حال به كس ميرا به تو بگو يتلخ قتيمن مجبورم حق ؟ييگو يچه م-

 .هستم يگريمن عاشق زن د دهيخود را مفقود االثر كرده كه فهم نيا يدارد و برا

حاكم شما را  يرازيدرست باشند و زن ش عاينكند شا د؟يدان يا محال مكه شما را گرفتار كرده و وصل او ر ستيك نيا!عجب-

 .ستيطور ن نيگرفتار كرده است؟ نه نه حتما ا

ام و حرفها  ستهيبه چشم احترام به تو نگر شهيمن هم!طور اشفته باشم خدامرا نيحق دارم ا يديحاال د.طور است  نيبدبختانه هم-

زن حاكم  نيمن نگ يار.از بام افتاده  ميگذشته و طشت رسوائ زهايچ نياما اكنون كارم از ا رفتهيرا از جان و دل پذ تيا حتيو نص

 .بكن يخواه يم يحاال هر فكر.مانع شد ييهايرفتم كه گرفتار ينزد او م ديرا دوست دارم و امشب هم با

 .هم ناگهان از جا بلند شد و ادامه داد بعد
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 .ديايبا من ب دياز نوكرها هم با يكيآماده كنند و  ياسب ميدستور بده برا. ييايبا ن يايكه ب يتو مختار.االن به شهر بروم  ديمن با-

 .خودم با او خواهم رفت.است هر چه باداباد  دهيرس نجايحاال كه كار به ا.برود

 .تاختند سكوت مطلق شب را در هم شكست ي رازيكه چهار نعل به طرف ش يسواران يپا يساعت بعد صدا كي

**** 

همه .ديبارر ياش م افهيو اضطراب از ق يحوصلگيداد و ب يآب گوش م ميمال انينشسته بود و به جر مكتين يكنار استخر رو نينگ

او چنان همه وجودش را پر  اليو خ ديرس رضاخانيبا عل بشيمرور كرد و سپس به مالقات عج يكي يكيحوادث هفته گذشته را 

از . به باغ آمد و منتظر ماند رضاخانيعل دنيد يكه همه اهل عمارت به خواب رفتند برا يهنگام.برد اديرا از  زيكرد كه همه چ

 .كرده بود كه شب را نزد شمس افاق بماند  بيشاهزاده را ترف يصبح آن روز با مهارت خاص

 يپشت در اتاق صدا.در دل حس كرد و بالفاصله خود را به اتاق محترم رساند يديسوءن شد ديخبر را شن نيا يآفاق وقت شمس

آنها سر  يهر چه گوش داد از حرفها. گفت يزد و تملقش را م يحرف م يگرريكه داشت با اب و تاب با كس د ديمحترم را شن

 .سرانجام محترم را صدا زد اورديدر ن

 :آمد و گفت رونيب شتاب ب محترم

 دارند؟ يشيچه فرما گميب-

 .با تو كار دارم-

 .ميآ يخودم م ديشما به اتاقتان برو. شود ياالن نم-

 :زد اديآتش گرفت و بر سر او فر ديكو يكه محترم به او دروغ م نيحال شمس آفاق از تصور ا نيهم در

 

ست كه همه جور به تو اعتماد من ا ريگذرد؟ تقص يبفهمم در خانه من چه م ديمن نب يعنيزن كه بود و با تو چه كار داشت؟  نيا-

 .كرده ام

؟  نجايا ياهل شهر را بكش يخواه ينكند م.نكن  اديقدر هم داد و فر نيا.كنم به خاطر توست يمن هر چه م.تند نرو دخترجان -

 .هم مزد زحماتم نيا. يمالم كه تو مقصود برس يرا به تنم م ييآبرو يهمه جور ب هيمرا بگو كه پ
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 چه كار داشت؟ نجايزن كه بود ا نيا.نكن محترم  يزبان باز-

 .وهاب بود هيزن اقدس دا نيا-

 ؟يوهاب چه كار دار هيتو با دا-

خواهم شر  يم.بشوم و هوو هم ندارم كه دلم بسوزد  رزايمن كه خبال ندارم زن فرخ م.كنم  يكارها را به خاطر تو م نيمن همه ا-

 .بچه است نيا به خاطر ا تيهمه محبوب. نمسرو پا را ازسر تو كوتاه ك يدختره ب يا

خواهم  يم يديحاال فهم. دل شاهزاده برده يكند و حساب يهم م يخندد وباز يم گريحاال كه د.ندارد دهيفا يكار چيهست ه نيا تا

 ؟يحاالبگو با من چه كار داشت.ندارم  يمنظور چيتو ه ياز خوب ريچه بكنم؟ من غ

 .دينرس ييكردم علت را بفهمم عقلم به جا يهر چه سع.گذارند يم نجايامشب را ا رزايخبر آورده اند كه فرخ م-

 .كار كرده نياو را وادار به ا نينگ يپرس ياگر از من م-

 چرا؟ يزنم ول يخودم هم حدس م-

 يبرا. ديا يهم در باغ بوده و مطمئن هستم كه امشب هم م شبيد يآمده و خبر دارم كه حت رازيروزها آن مردك به ش نيچون ا-

 .ميريسربزنگاه مچ آن ها را بگ ميتوان يم ميكن ياگر زرنگ. خانم شوهر تو را درك كرده نينگ نيهم

 

 .كه موفق نشدم شبيد. دهم يحاكم م ليپس امشب عاشق و معشوق را كت بسته تحو-

بچه را برداشته و به اتاقش رفته و كه او خواب است  نيا ياز پنجره اتاق داخل شده و به هوا نيگفت كه نگ يوهاب م هياقدس دا-

 .خورد يبود گول م رزايفرخ م يهم جا يگريهر كس د. خودش را به خواب زده

 .است يشود زن به درد بخور يحرفها را به تو زد؟ معلوم م نيخود اقدس ا-

 .اورمياش ب قهيدختر و خاله عت نيسر ا ييه چه بال نيصبر داشته باش و بب يبله كم-

 .ميريطاقتم تمام شده حواست را جمع كن كه سر بزنگاه مچ آنها را بگ گريد.كنم  يم هيامشب حسابم را با او تسو نيمن هم-

 تو شود؟ يبخت اهيطور بماند و اسباب س نيشود؟ هم يبچه چه م فيتكل

راز او و  يوقت.تش بزنم دختر را آ نيخواهم ا يباشم فقط م دبختيمرد عالقه ندار كه سف نيذره هم به ا كيمن .گور پدر بچه -
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روشن است و  يليامشب دلم خ. كند يو او هم باور م ستيكه بچه مال او ن مييبه شاهزاده بگو ميتوان يمعشوقه اش فاش شده م

 .اورميگذشته را در ب يها يهمه بدبخت يكنم تالف يفكر م

**** 

مرد و  يمه توانست تملق گفت و دبر ييبه عمارت شمس آفاق آمد شمس آفاق تا جا رزاياز شب گذشته بود كه فرخ م يساعت

 :گفت ديكه شاهزاده را كامال آماده د يهنگام

 .ديديد يم يآمد مناظر جالب ينم شيپ يتضادف شبيحضرت واال اگر د-

 .دميرا ند يكس رزايو ناصرم رزاي؟ من كه همه باغ را گشتم و جز منوجهر م يچه منظره ا-

 .جالب خواهد بود تانيبرم كه واقعا برا يم يمنظره ا يامشب شما را به تماشا ديخود اجازه بده زياگر به كن-

 

 ؟يا دهيو چه شن يدان يزود بگو چه م-

 .نديخودشان مالحظه بفرما ديو حضرت واال با ستنديام كه قابل عرض ن دهيشن زهايچ يليخ-

 :با خشم از جا بلند شد و گفت شاهزاده

 .و تماشاكردن حاضرم دنيد يمن برا.فتيراه ب-

 :و گفت ختيآفاق به دامان او آو شمس

 ديرا هم كه صدا كن رغضبيوگرنه م.كنم  يموقعش كه شد عرض م.ديصبر داشته باش يكم. ديشو ينم نيكه خشمگ ديقول بده-

 .حرف نخواهم زد

دل شمس .بود كه محترم از پشت پنجره آفاق اشاره كرد از شب نگذشته يپاس.پرداخت ييراينشست و شمس آفاق به پذ شاهزاده

ضمنا اجازه .ميدر باغ بكن يگردش ميتوانيداشته باشند م لياگر حضرت واال م:به تپش افتاد و به شاهزاده گفت يآفاق از خوشحال

 .ديكار بشو جهيو منتظر نت دييتوقف بفرما كنميم نييد رهر جا كه من تع دييبفرما

 .قبول دارم ـ

قورباغه ها سكوت شب را  يدرختها بطرف استخر رفتند در كنار استخر كه گهگاه صدا هيگلها و سا هيو براه افتادند و از حاشد هر
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دورتر شاهزاده و  يكم.ديديرا نم يزيدر خود فرو رفته بود و بجز عكس ماه كه در استخر مقابل افتاده بود چ نينگ شكستيم

از .ستيمتوجه شده بود كه منظور شمس آفاق چ رزايفرخ م.ديلرزيهر دو م يبودند و زانوها پنهان شده يشمس آفاق پشت درختان

قطعا  ديفهميرا م يزيچ نيداشته باشد و اگر چن يسر و سر يگريكه او با مرد د كرديداشت باور نم نيكه به نگ يشدت عالقه ا

 .داديحكم به قتل او م

 گذشتيم شتريهر قدر ب.نشد دايپ يگذشت و كس يساعت.شدياضطراب خفه مو شمس آفاق داشت از شدت  گذشتنديكند م قيدقا

 شاهزاده يافتاد بر اضطراب شمس آفاق و بر عكس او بر شادمان ينم يو اتفاق تازه ا

 

 يشب گذشت و باز هم كس مهياز ن يپاس.كردينبود همان جا به شمس آفاق اعتراض م نينگ دنيو اگر مالحظه فهم شديم افزوده

 .امدين

عمارت است از  رونيچرا آنوقت شب ب نيبداند نگ خواستيحال كه دلش م نيحوصله اش سر رفته بود در ع گريكه د رزايم فرخ

و  ديكش رونيشاهزاده دستش را از دست او ب.كردنديدلش اب م يشمس آفاق دروغ از كار در آمده بود قند تو يحرفها نكهيا

 .براه افتاد نيبطرف نگ

 نكهيبه او برسد بدون ا شيكه صدا يطور ديرا در آب د رزايفرخ م هيسا نكهيو هم ديبه دادش رس نينگ يهوش ذات گريد كباري

 يكيكرد و از خواست كه فرزند  ازيشروع به راز و ن كرديجانسوز كه دل سنگ را آب م يدر حالتش بدهد با لحن يرييتغ نيكمتر

به  يكم.شد ياشك از چشمانش جار نيمناجات نگ دنيشاهزاده از شن.در امان بدارد نانرا از شر دشم شيو شوهر گرام كدانهي

نقش  يفايكرد و چنان در ا هيگذاشت و شروع به گر مكتين يسرش را رو نينگ.ديرا آنجا ند ياطراف نگاه كرد و جز خود كس

 يبا قلب.اهزاده را ساخت و طاقت او را تمام كردش ركا كبارهي ازيراز و ن نيا.به درد آمد رزايخود مهارت به خرج داد كه دل فرخ م

 يبا چه كس!نينگ:ديسرشار از عشق و محبت پرس ييشانه او گذاشت و با صدا يرفت و از پشت سر دستش را رو شيلرزان پ

 ؟يكنيصحبت م

در عمارت  كردميم د؟فكريدار فيتشر نجايشما ا!حضرت واال:را پاك كرد و گفت شيشاهزاده از جا جست اشكها يبا صدا نينگ

 د؟يهست نجايوقت است ا يليخ ايا ديشمس آفاق باش
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تو را  يهستم و حرفها نجاياست كه ا يبله ساعت:خود گرفت و گفت يرا محكم در دستها شياو نشست و دستها يپهلو رزايم فرخ

 هستند؟ يچه كسانتو را از من و بچه ات جدا كنند  خواهنديكه م ييو آنها يدار تيشكا يبمن بگو از چه كس.شنوميم

 ميايگفتم به باغ ب كرديسرم هم بشدت درد م.امديهر چه كردم خوابم ن.خاطرتان را مكدر كنم ميبا حرفها خواستميحضرت واال نم-

 .شوديم بميسعادت مالقات با شما نص دانستمينم چيه.با خود خلوت كنم يو كم

 

 

 يلينزد شمس آفاق بروم وگرنه من تما يخودت اصرار كرد.ياست كه امشب تنها مانده ا نيا يو سردرد تو حتما برا يخوابيب-

 .نداشتم نكاريا يبرا

 نكهيا يكنم اما برا نييتع فيحضرت واال تكل يجسارت را ندارم كه برا نيا چوقتيمن ه:انداخت و گفت نييسرش را پا نينگ

ه من تمام وقت حضرت واال را بخود اختصاص داده ام استدعا كردم به ك ندينگو انينكند و اطراف ديشما ترد يدر جوانمرد يكس

 دهيهستند كه من وصفشان را شن يزن نيبهتر شانيا يعرض كنم ول گميدرباره ب ستميگرچه من قابل ن.ديببر فيتشر گميعمارت ب

 .كند تيطول عمر عنا شانيخداوند به ا.ام

دختر خوش قلب و ساده و  نيساعت قبل او افتاد در دل گفت چقدر ا كيشمس آفاق و وسوسه  اديب رزايصحبت فرخ م نيا از

 .دهنديبه او م ييخبر ندارد كه چه نسبتها چيه.را دارد دهيعق نيخود ا يمهربان است كه نسبت به دشمن خون

 .خسته شده ام يليمن امشب خ.ميبرو زيبرخ.يتجربه ا يچقدر ساده دل و ب:گفت و

 رزايشمس آفاق از محبت فرخ م.شمس آفاق پشت درختها پنهان شده باشد زديبرد كه حدس م يريعمدا شاهزاده را از مس نينگ

او هر منظره .روندياو گرفته و دست در دست هم طرف عمارت م يبازو ريكه شاهزاده دست ز ديديم.اورد يسر در نم نيبه نگ

بخود آمد كه محترم را  يچه مدت در آن حال بوده است فقط وقت دانستينم مخودش ه.كرديحد تعجب نم نيتا ا ديديم يگريد

 .داديرا مالش م شيها قهيكه داشت شق ديسر خود د يباال

 هستم؟ نجايكجاست؟چرا من ا نجاي؟ايمحترم تو هست-

زاده كجا شاه.يشده ا هوشيب دميبه دنبالت آمدم و د يامدين يصبر كردم و وقت يمن مدت.از درختان باغ است يكي ريز نجايا-

 گذاشت و رفت؟ نحاليرفت؟چطور تو را با ا
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 .كمكم كن بلند شوم.گورش را گم كرد شيشاهزاده با سوگل.از من نپرس-

 

 .ستيكه گفتم ن يچاره كار جز همان ياگر از من بپرس-

 .ميشوينم فشيما حر.دخترك با از ما بهتران سر و كار دارد نيا:گفت يآشكار اسيآفاق با  شمس

 .را نزنحرفها  نيا-

 .دميكشيزجر نم نقدريو ا دميديها را نم تهيعفر نيرفته بودم تا ا نجايكاش گوش به حرفت نكرده بودم و از ا يا-

كارمان  كي نيداد؟هميم يا جهيچه نت يزيچه بود و جز ابرور نكاريا دهيآخر فا.بمن كرامت كند ياديبتو و پول ز يعقل هيخدا -

 .است ديمثل تو بع يحرفها از خانم عاقل نيا.ميبگذار يخال فيحر يرا برا دانيمانده بود كه م

 ينيبينم.رديدخترك حكم قتل مرا از شوهر احمقم بگ نيمانده كه ا رسد؟فقطينم نهايزورمان به ا ينيبيچه كنم؟نم ييگويپس م-

پول خرج  گيكرده اند كه مثل ر دايپ يخانم تازه ا رند؟چرا؟چونيگياز ما نم يسراغ گريآوردند د يما خبر م يكه برا يكسان

هم كه  روزيامده؟پرين نجاياتاق تو پهن بود حاال كجاست؟چند وقت است ا يتو انمازشكه دائم ج يزن فراش باش نيهم.كنديم

 .پلكديم نيدائما در عمارت نگ كهياست در حال ضيعقبش فرستادم بهانه آورد كه مر

 شوديم يحضرت واال هر چه بخواهد و اراده كند عمل يسوگل.ه منفعتشان استك رونديم ييهمان جا.مالمت كرد شوديمردم را نم-

كه  ميآدم وفادار داشت كيما فقط .شناسميو مردم را هم خوب م دانميرا م نهاينكنند؟همه ا يپس چرا دنبالش نروند و اظهار بندگ

 .چه شد و كجا رفت ميدينفهم

 ؟ياز او خبر ندار ي؟راستييگويرا م حهيمل-

 ستيسر به ن يجور كياست كه بچه را  نيدر هر حال نقشه من ا.نداشته دهيفا يرا هم به دنبالش فرستاده ام ول ينه چند نفر-

 .كرد يكار شوديبچه وجود دارد نم نيتا ا.ميكن

 .يخوانيو زجر م يكنيم فيرا با آب و تاب تعر زيخدا همه چ شهيتو هم-

 

 .من به اقدس حرف زده ام و او آماده انجام دستورات ماست.به هدف خواهد خورد رميت ندفعهيا يول-

 ؟يمتيببرد؟به چه ق نياو چطور حاضر است بچه را از ب كنميمنكه باور نم-



 

 

كتابخانه نودهشتيا  دبيرمنشمنوچهر–حرمسراسوگلي                             

w W w . 9 8 i A . C o m  ٣٥٣

من انداختم و  يپاها يكه خودش را رو يو خاله اش را در دلش كاشتم طور نياز نگ نهيكردم كه تخم نفرت و ك يكار يچيه-

 .كه او را همراه با بچه از دست آنها نجات بدهم ختياشك ر

چه .دهديبه او م يشتريپول ب نيچون نگ شوديپول كه نم كند؟بايچطور او را نابود م.دوست دارد شترياقدس بچه را از جانش ب-

 ؟يبه او داد يوعده ا

 .كند رآبيدهم كه خودش سربچه را ز يقول م. ديچند روز به من مهلت بده -

 .ميكن فيو تعر مينيبب -

**** 

داده بود كه  بيترت يبرنامه را طور نينگ. آورد ينزد او م زيخاست ، اقدس وهاب را مرتب و تم ياز خواب بر م نيصبح كه نگ هر

 .بودند اوردهيآن روز صبح سه ساعت از روز گذشته بود و هنوز وهاب را ن. اورنديدر هنگام حضور شاهزاده ، وهاب را نزدش ب

شاهزاده پس از صرف .نگفت يزيچ ياست تا مدت دهيو ناراحت بوده و حاال هم خواب دهيكه بچه شب نخواب نيا اليبه خ نينگ

 :گفت نيموقع خروج از اتاق به نگ. از اندرون خارج شد وانخانهيحضور در د يصبحانه برا

 اوردند؟يچطور شد امروز او را ن. از طرف من بچه را ببوس -

 :ديمشوش شد و عشرت را احضار كرد و پرس ارياخت يب نينگ يادآوري نيا با

 .نديكه حضرت واال بب اوردنديخاله جان، چطور بچه را امروز ن -

 

 :گفت ديبا ترد عشرت

 .دميشدم او را ند داريصبح كه ب. گردش به باغ برده باشد يگمانم اقدس او را برا -

 خوابد؟ يو نمت يمگر اقدس در اتاق پهلو ؟يا دهيچطور؟ از صبح او را ند -

 :توانست اضطراب خود را پنهان كند گفت يكه نم عشرت

 ؟يزن يقدر جوش م نيچرا ا. آورم يكنم و م يم داياالن او را پ. ستين يزينگران نباش، چ -

كه  يساعت عشرت آمد، در حال كيباالخره بعد از . نبود ياز بچه خبر. شد يو رو م ريزد و ز يشور م ارياخت يب نينگ دل
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 :زد اديطاقتش تمام شده بود، از همان جا فر نينگ. در زانو نداشت يقدرت نيدر بدن و كمتر يرمق نيكوچكتر

 بچه كجاست؟ اقدس كو؟ ؟ييآ يطور م نيچرا ا -

 .فرو رفته اند نيانگار آب شده و به زم. ستنديكدام ن چياقدس و بچه ه. است يبزرگ يبدبخت -

 :و گفت ديبر سر خود كوب ارياخت يب نينگ

گروه دشمن  كي انيكه ما م يدان يمگر نم. خوابم يتو م ديمرا بگو كه به ام. دنديباالخره كار خودشان را كردند و بچه را دزد -

 ياعتنا يبچه نباشد كس يوقت. بچه است نيرا چه بدهم؟ همه احترام و عنوان من به خاطر ا رزايحاال جواب فرخ م م؟يكن يم يزندگ

 .كند يسگ هم به ما نم

 .فكر چاره بود ديبا. ندارد دهيفا يو زار هيگر -

 كنم؟ دايبچه پ شياز كجا برا گريمن د. خواهد يشاهزاده بچه اش را م ؟يچه چاره ا -

 

 

 

او گفت كه بچه صاف و پوست كنده به  ديبا. ميداند كه ما دشمن دار يباالخره او م. اطالع داد رزايفوراً به فرخ م ديبه نظر من با -

 .دسته گل را شمس آفاق به آب داده است نيگذارم كه ا يرا گرو م دميسف سيمن گ. اند دهيرا به دستور شمس آفاق دزد

 .خبر را به شاهزاده بدهم نيكنم ا يمن جرات نم -

. بخواب ريبرو بگ. يبزن يحرف ستيتو الزم ن. يهمه اسرار ما را فاش كن يدار الينكند خ ؟يبكن يخواه يچه م. ريآرام بگ يكم -

 .دانم چه كنم يكار را به عهده من بگذار، خودم م نيا. ستيخوب ن اديحالت ز

اندرون به  ياز زنها يكي دنديد يبار بود م نيفراشها كه اول. رفت وانخانهيگسترد و خود دوان دوان به د نينگ يبرا يبستر و

 :عشرت گفت. شدند اياو آمدند و علت را جو يجلو د،يآ يم وانخانهيد

 .كار دارم يبا فراش باش -

 .داد يكرد و سرش را تكان م يگوش م شيبود و داشت با دقت به حرفها ستادهيمقابل عشرت ا يبعد فراش باش يقيدقا

 انيدو صف اع انياز م يكرد و برخالف رسوم دربار يكوتاه ميوارد شد، تعظ يزد كه فراش باش يحرف م يباش ميبا حك شاهزاده
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. را به او گفت يگوشش گذاشت و آهسته مطلب خيرفت، سر ب رزايفرخ م كياتاق نشسته بودند، گذشت و نزد نيو رجال كه طرف

 يگردنش بلند شد و با حالت يمثل اسپند از جا جست، رگها يحرف فراش باش دنينكه شاهزاده پس از ش دنديحضار با تعجب د

 .و زمان فحش داد نيو به زم ديرا جو شيلهايسب انهيوحش

دوخته  يهمه چشمها به صورت فراش باش. را بپرسد رزايو غضب فرخ م يجرات نكرد علت اوقات تلخ يبه هم خورد و كس مجلس

و حاكم  دهيرس رزايهمه گمان كرده بودند كه حكم عزل فرخ م ست؟ياو بفهمند كه موضوع چ افهيخواستند از ق يشده بود و م

 .وارد شده است ديجد

 :زد اديرفت، فر يم نيپائ وانخانهيد ياز پله ها يوقت ادهشاهز

 

 كجاست؟ رزايمنوچهر م -

 :گفت يباش فراش

 .است ضيمر-

 .ديرا احضار كن رزايناصر م -

شب گذشته و  يايكه قضا نيا اليگفتند شاهزاده او را احضار كرده است، بند دلش پاره شد و به خ رزايكه به ناصر م يهنگام

كرد و در  ييغرّا ميرساند و تعظ رزايخود را به فرخ م ياديشكست مفتضاحانه اش را به اطالع شاهزاده رسانده اند، با ترس و لرز ز

 :خود را به دامان شاهزاده انداخت و گفت اريتاخ يماند و ب يهمان حال باق

 .ندارم يريبه سر مبارك قسم من تقص. ديمرا ببخش! عموجان -

 :شده بود، پس از چند لحظه گفت ريو از مشاهده التماس او متح ديفهم يرا نم رزايكه علت ترس و اضطراب ناصر م اهزادهش

مگر تو خبر . ندارم يمن از تو اوقات تلخ ؟يترس يچه م يتو برا. ستين دنيصحبت از بخش. كه تو را ببخشم يچه كار كرده ا -

 چه شده؟ يدار

. داشت يبرنم نيزم يچشمش را از رو يرا متوجه اشتباه خود كرد و آهسته از جا بلند شده، ول رزاير مشاهزاده ، ناص ميمال لحن

 :گفت متيبا مال رزايفرخ م



 

 

كتابخانه نودهشتيا  دبيرمنشمنوچهر–حرمسراسوگلي                             

w W w . 9 8 i A . C o m  ٣٥٦

 ؟يكن يبخشش م يكه تقاضا يدان يمگر خودت را مقصر م ؟يكن يم ريفهمم تو چرا صحبت از بخشش و تقص ينم چيه -

از در تملق و  نيهميبتواند شك او را برطرف سازد، برا  ستيكه باعث سوء ظن شاهزاده شده است و ممكن ن ديفهم رزايم ناصر

 :در آمد و گفت يچاپلوس

 

 .آمدند مين رونيو غضب ب ظيكردم، حضرت واال از آن غ يكار را نم نياگر چاكر ا! آخر قربان  -

 :آمد، نقش بست و گفت يبر لبان شاهزاده كه ذاتاً از تملق خوشش م فيخف يتبسم

 افتاده است؟ يچه اتفاق يخبر دار ايدر هرحال آ -

 .گذرد يم ريو به اقبال حضرت واال بخ ستين يانشااهللا كه حادثه مهم. نديمنتظرم كه حضرت واال بفرما -

همه فراش و مامور و خواجه و غالم و  نياند؟ ا دهيپسرم را دزد يبزرگتر كه در روز روشن در عمارت حكومت نياز ا يبدبخت -

چون . به شخص من ، مگر عداوت با من يمگر دشمن ستين نيا. به من جواب بدهد ستين يكيجمع شده اند و  نجايو كلفت ا زيكن

 دايا ظهر پبه جقّه خاقان قسم اگر ت. او را ربودند تا دل مرا بشكنند و مرا مستاصل كنند است، اديبچه ز نيكه عالقه ام به ا دنديد

 .سپارم يم رغضبيرا به دست م كارهيب يمفت خورها نينشود، همه ا

به نظرم موقع كار « :كرد با خود گفت يدر قلب حس م يمبهم يكه خوشحال يو در حال ديكش يحرف نفس راحت نياز ا رزايم ناصر

 »را به خاك بمالم نيحساس استفاده كنم و پوزه نگ تيموقع نياز ا ديمن شده و با

 :ديپرس ديكه او را ساكت د اهزادهش

 رسد؟ يعقلت به چه م ؟يكن يبه چه فكر م -

 :گفت يو دوستانه ا يبرابرو افكند و برخالف چند لحظه قبل با لحن خودمان يگره رزايم ناصر

صحت داشته باشد، من حق را  يزيچ نياگر چن. شود درباره آن قضاوت كرد يمهم است و آسان نم يليموضوع خ نيا! عموجان -

بشود  قيتحق يكم دياما به نظر من با د،يبسپار رغضبيو خدمه را به دست م زهايخواجه ها و كن نيدهم كه همه ا يبه حضرت واال م

 .دكر دايبچه را پ ديو هر طور شده با

 بچه را نابود كرده باشد؟ يكن يفكر نم -
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در هرصورت . اند، منظورشان گرفتم پول بوده است دهيكه طفل معصوم را دزد ييآنها ديشا. من بچه سالم است دهيبه عق ر،يخ -

چند سوار را به اطراف فرستاد كه همه جا را جستجو  ديبه نظر من با. شود يفاش نم قتينشود ، حق قيشود و تا تحق يهزار فكر م

  ييچاكر حدس ها. كنند

چه محرز است كه بچه  م،يپرس و جو را از اندرون آغاز كن ديبعالوه اگر اجازه ده. رسانم يبه عرض م قيزده ام كه پس از تحق هم

 قيتا از همه اهل اندورن و افراد حرمسرا تحق ديكار كن نيرا مأمور ا يا دهيآدم زرنگ و فهم ديبا. است دهياز اندرون دزد يرا كس

 .كند

زودتر سوارها را روانه كن و برگرد و به اندورن برو و بدون . ستيتو ناز اهل حرم، بهتر از  قيتحق يكس برا چيبه نظر من ه -

 يبه زندان بفرست و ابداً مالحظه ا يسؤال كن و هر كس را اعم از زن و مرد كه مقصر شناخت يدان يمالحظه از هر كس كه الزم م

 .نكن ياز كس

افتاد و بسرعت به  نيكرد كه كالهش به زم ميان تعظروح از بدنش پرواز كند، چن يبود از شدت خوشحال كيكه نزد رزايناصرم

 :قراولخانه دستور داد و گفت بيطرف فراشخانه و قراولخانه حركت كرد و به نا

از دستمان  شيرا كه دو شب پ يو مرد يخواب و خوراك را بر خود حرام كن ديبا. زود با پنجاه سوار زبده و شجاع حركت كن -

. از چنگ ما فرار كرد شبياست كه پر يهمان جوان. يشناس يحتماً او را م. ياوريو به شهر ب يكن دايبه هر نحو ممكن پ خت،يگر

 .او را بكش يكن رشيزنده دستگ ياگر هم نتوانست

و آسمان  نيزم انيرا م سهياو هم ك. قراولخانه انداخت بيآورد و به طرف نا رونيرا ب ياشرف يا سهيبرد و ك بيبه ج يدست سپس

 :كرده و گفت ييبلند باال ميگرفت و تعظ

 .آورم يكنم و به خدمت م يم رشيبه اقبال حضرت واال دستگ -

او . به طرف اندرون روانه شد ديترك يداشت م يكه از شدت خوشحال يبا قلب رضاخانيعل بيپس از صدور دستور تعق رزايناصرم

بزند در ذهن  نيبه نگ ديرا كه با ييراه حرفها نيو در ب ديشياند يو مواجه شدن با او نم نينگ داريجز د زيچ چيدر آن لحظه به ه

 :گفت يكرد و با خود م يخود مرتب م
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 ».با من خواهد بود يروزيدارم و قطعاً پ يسالح خوب گريدفعه د نيا«

 :را داشت گفت نيعمارت نگ يو به گوهرآغا كه سمت دربان موديرا بسرعت پ نيو عمارت نگ وانخانهيدو د نيب فاصله

 .مالقات كنم شانيبا ا ديحسب االمر حضرت واال با دييبگو گميبه ب -

 ريسابقه نداشت غ چيه. منتظر ماند نهيكه حرف او را باور نكرده باشد، دست به س نيانداخت و مثل ا رزايبه ناصرم ينگاه گوهرآغا

همه  يداده بودند كه ورود به حرم برا ميتعل دراز به او انيسال يط. وارد حرمسرا شود يگريفرد د ،يباش مياز خود شاهزاده و حك

 .جان مقاومت كند يتا پا ديخواست وارد حرمسرا شود، او با يو اگر مرد ستممنوع ا گانهيب يمردها

 :با لكنت گفت. بود ستادهيبرافروخته مقابل او ا يبا چهره ا رزايناصرم

 ...كنم، اما يبله قربان، اطاعت م -

 .زود باش ستند؟يخانه خودشان ن اريصاحب اخت شانيمگر ا. اما چه مردك؟ حضرت واال خودشان فرموده اند -

 :داشت، در دل گفت يبرنم رزايخود را از صورت ناصرم زيكه نگاه التماس آم يمردد بود كه چه كند و در حال گوهرآغا

 ».د كردحتماً شاهزاده مرا دو شقه خواه. خودت به من رحم كن ايخدا«

گوهرآغا كه از . ديو گوهرآغا را شن رزايموقع عشرت كه به دنبال وهاب بود، از مقابل در گذشت و صحبت ناصرم نيهم در

 :عشرت گفت. ديكش يآه تيكرده بود، از سر رضا دايمخمصه نجات پ

 .دارند يشيحضرت واال چه فرما نميطرف بب نيا ايگوهرآغا ب -

 :گفت رزايگود افتاده و وحشتزده جلوتر آمد و رو به ناصرم ييخسته و چشمها يبا صورت سپس

 

 نه؟ ايما شده است  ريدامنگ يبزرگ بتيدانم حضرت واال خبر دارند كه چه مص ينم -

 :گرفته و عبوس و لحن متكبرانه گفت افهيگفت، با ق يتملق او را م د،يد يبرخالف سابق كه هر وقت عشرت را م رزايناصرم

شما و اهل حرم كرده اند، چون گم شدن بچه به  گم،ياز ب قيهم شاهزاده مرا مأمور تحق نيهم يخبر دارم، برا زيبله از همه چ -

 .مالقات با من حاضر شود يكه برا ديبه خانمتان اطالع ده ديزود باش. كاسه است مين ريز يو حتماً كاسه ا ستيها ن يسادگ نيا

به عمارت برگشت و خود  دنديلرز يم شيكه زانوها يندارد و در حال يقصد شوخابداً  رزايزود متوجه شد كه ناصرم يليخ عشرت
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 :كه در بستر افتاده بود، رساند و گفت نيسر نگ يرا باال

 .خواهد با شما مالقات كند ياست و م ستادهيعمارت ا رونيب رزايناصرم يندارم، ول ياز بچه خبر تازه ا -

 .حد نينه تا ا ياست، ول يدانستم آدم جسور يباشد؟ م دهينكند او بچه را دزد رزا؟يناصرم -

دانم بچه را  يمن نم. دارد از همه اهل حرمسرا استنطاق كند تيمأمور ديگو يم. كار كرده نياو را مأمور ا رزايفرخ م. اشتباه نكن -

گوهرآغا را به باد فحش گرفته كه چرا  دميد دميرس يوقت. كند هيدارد حسابش را با ما تسو اليدانم كه خ يم ينه، ول اي دهيدزد

 .پر زور است يليشود سمبه اش خ يشود، معلوم م عمارتدهد وارد  ياجازه نم

 .نه ايخواهد وارد اندرون شود  يبا اجازه او م رزايناصرم اياز شاهزاده بپرسند كه آ ميبفرست اي مياو را راه بده ست؟ينظر تو چ -

بدون اجازه شاهزاده  رزايناصرم. بهتر است يكن يدشمن را هر چه كمتر عصبان. ستيجور كارها ن نيمن حاال وقت ا دهيبه عق -

كن با او  يسع. بدتر است ميهر چقدر هم معطل كن. حتماً خودش دستور داده. كند كه در روز روشن وارد اندرون شود يجرأت نم

  دايپ ييجو مانتقا هيچون اگر روح ،يمهربان باش

 

 

 .يخواه يبزن و به او بگو كه بچه ات را از او م يماريخودت را به ب. شود يكند و كارها بدتر م يدروغ را سر هم م راست و كند،

 .شود ينم يشناسم تا به مقصود نرسد راض يكه من م يآدم نيا -

 يريو نزار به خود بگ انيحالت گر دينرود كه با ادتي. شود يچه م نميكن تا بب رونشيبمال و از در ب رهيسرش را ش يجور كي -

 .يبا او حرف بزن متيو با مال

* * * 

. رفت سالم كند ادشي يبرد و حت اديكرده بود از  فيرا كه در ذهن رد ييافتاد، همه حرفها نيبه نگ رزايكه چشم ناصرم نيهم

 :خود را در او احساس كرد و گفت ريبالفاصله تأث نينگ

 .ديكرد يوقت فكر مرا هم نم چيآمد، ه ينم شيپ بتيمص نيگمانم اگر ا. من كردند اديچه عجب حضرت واال  -

 :خود را گم كرد و با خود گفت يكه دست و پا يبود، طور رزايحرف كامالً خالف انتظار ناصرم نيا

 »ندارم؟ يبكن، من از تو ترس يخواه يزن نبود كه به من گفت هر چه م نيهم! عجب«
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 :ادامه داد ييره اش خواند و با رعنافكر او را در چه نينگ

 هيشدم كه چرا شما را با بق مانينكرده ام و واقعاً پش يكه معامله خوب دميفهم دم،يكه آن همه نجابت و لطف را از شما د يموقع -

االن كه خاله خبر . امدين شيپ يمناسب تيموقع يو عذر گذشته ها را بخواهم، ول نميبار خواستم شما را بب نيچند. كردم سهيمقا

زن  كي ديتصورش را بكن. رخ داده ميبرا يبزرگ بتيقلب خوشحال شدم، اما افسوس كه مص مياز صم ديكنورود شما را داد، باور 

 .بچه باشد و آن بچه را هم بدزدند و ببرند كيبه  شيهمه دشمن، تنها دلخوش نيبا ا چارهيب

 

 

خفه و  ييبا صدا. دندياو غلت يگونه ها يآهسته آهسته رو ديمروار يچون دانه هاافتاد و قطرات اشك  هيبه گر نينگ نجايا در

 :متأثر كننده ادامه داد

 رانيرحم با ربودن كاخ سعادت مرا و يدشمنان ب. بچه است نيشما به خاطر ا يدانند كه همه عالقه و محبت عمو يحضرت واال م -

در مقابل، هر . ديو كمكم كن ديبه داد من برس. دستم به دامنتان. ديمورد آمده ا نيدر هم قيتحق يخاله جانم گفت شما برا. كردند

 .زمير يشما م يپا ريرا ز ميدهم و تمام هست يم ديچه بخواه

 .مجالش نداد هيگر گريد و

 يها يمهر يباستنطاق و به جرم  نياو آمده بود از نگ. ستيچ ميهمه التماس و تسل نيدر مقابل ا فشيدانست تكل ينم رزايناصرم

 بيسرانجام فر. اوست ميتسل ديگو يكند و م يم ياز رفتار گذشته اش عذرخواه نيكه نگ ديد يكند و حاال م دشيگذشته، تهد

 :او را خورد و گفت يها هيگر

 .ديكه قولتان را فراموش نكن يكنم، البته به شرط يم دايسنگ هم كه شده وهاب را پ رياز ز. ديغصه نخور -

* * * 

 :از خدمه مطمئن شد كه بچه را اقدس برده است و با خود گفت قيپس از تحق رزايناصرم

. جز شمس آفاق دخالت ندارد يكس انيم نيكرده اند و در ا كيحتماً او را تحر. جور كارها را ندارد نيجرأت ا اقدس«

 هم گمان  رزايمنوچهرم

گرفته و اقرار گرفتن از او  ايخوليروزها هم كه مال نيا. ته باشد جور كارها را داش نياست ، جرات ا نيكنم با آن كه عاشق نگ ينم
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 . ))هر جور كه شده به سراغ شمس آفاق بروم  ديبا. ندارد  يكار

را  رزايآفاق خوش و خندان در عمارت خود نشسته و با محترم مشغول صحبت بود كه خواجه مخصوصش ، ورود ناصر م شمس

 : دياز محترم پرس رتيخبر با ح نيا دنيشمس آفاق از شن. خبر داد 

 

 ؟ ستيچ فيچه آمده ؟ تكل يبرا

كلمه  كي يحواست را جمع كن كه حت. كرده  قيو برادرزاده اش را مامور تحق دهيخبر گمشدن بچه به گوش شاهزاده رس "احتماال

 .حرم و خاله هفت خط اوست  يسر سوگول رياو كن كه همه كارها ز يحال هيفقط با گوشه و كنا. نابجا از دهانت خارج نشود 

 ؟ ميو با او حرف بزن مياو را وارد عمارت كن ييگو يم پس

 ؟ ميچه كن ميكار را نكن ني؟ ا ميمامور حضرت حاكم را برگردان ييگو ي، تو م نه

 :كه خبر آورده بود گفت  يبه خواجه ا سپس

 .آماده اند  شانيمالقات ا يبرا گميحضرت واال بگو ب به

*** 

او . تعجب كرده بود  "، واقعا افتي يم يكه او را زن دلربا و جوان نيو از ا ديد يشمس آفاق را م رزايبار بود كه ناصر م نياول يبرا

شمس آفاق هر . چه به عمارت شمس آفاق آمده است  يرفت برا ادشي كمرتبهيفوق العاده ضعف داشت ،  بايكه در مقابل زنان ز

 :و گفت  ختير شيداشت در صدا يچه طناز

 ابيچه شده كه شاهزاده خودشان شرف .  ديآورده ا في؟ به من گفته اند كه از طرف حضرت واال تشر دينيبنش ديفرمائ ينم چرا

 .هستند  زاريقدر از مالقات با من ب نيا ايدلشكسته و مهجور را مورد مرحمت قرار نداده و شما را فرستاده اند ؟ آ ينشده اند و زن

 :را گم كرده بود و با شتاب و لكنت گفت  شيپاك دست و پاكه  رزايم ناصر

داده و همه بخصوص شاهزاده را  يرو يمزاحم شدم چون امروز در اندرون واقعه ناگوار.  ديصحبت ها را نفرمائ ني، ا گميب رينخ

 .نگران ساخته است 

 :آفاق با وحشت گفت  شمس

 



 

 

كتابخانه نودهشتيا  دبيرمنشمنوچهر–حرمسراسوگلي                             

w W w . 9 8 i A . C o m  ٣٦٢

 .دت رحم كنخو ايخدا.  دي؟ شما را بخدا زودتر بگوئ ياتفاق چه

 :زن را خورده بود گفت  كي يكه باز هم گول حرفها رزايم ناصر

از كوچك و بزرگ  يهمه اندرون.  ديكه چطور شما خبردار نشده ا رمي، من فقط متح ستين يمهم زياز لحاظ شما چ.  دينباش نگران

 .موضوع هستند  انيدر جر

 :و گفت  ديكش يآفاق آه شمس

شما را بخدا .  اورديخبر ب ميشمارد كه برا يكند و از اهل حرم نم يمرا داخل آدم حساب نم يكس. حضرت واال  ديدان يچه م شما

 .چه شده  ديو بگوئ ديمعطل نكن

 يم وانهيخبر د نيا دنياش گم شده اند و اگر جسارت نباشد شاهزاده دارند از شن هيصبح زود طفل كوچك حضرت واال و دا از

 ...كرده اند كه شوند و مرا مامور 

 :آفاق حرف او را قطع كرد و گفت  شمس

كه  ريكار را كرده ؟ بچه صغ نيا يكدام خدانشناس. اش برسد  چارهي؟ وهاب كوچولو گم شده ؟ خدا به داد مادر ب ديگوئ يم راست

پس از مدتها راز و . برپاست  ييچه غوغا چارهيدانم در دل آن مادر ب يحضرت واال ، من با آن كه مادر نشده ام م. ندارد  يگناه

. طور شده  نيعطا فرموده كه آن هم ا ي، حاال خداوند به شاهزاده پسر گناهيكشته شدن دهها دختر ب ازو دوا و بعد  ميو حك ازين

بچه را كه  يمن به سهم خود حاضرم به هر كس.  ديرا شن گناهانيضجه ب ديشود و با يالبد از فردا بساط سابق پهن م. خدا رحم كند 

 .كربالست  ارتياز ز شتريكار ب نيصواب ا. گذاشته بودم ، بدهم  بالكر ارتيز يرا كه برا يا يكند دو هزار اشرف دايپ

 :با خود فكر كرد  رزايم ناصر

ر حرفها و كارها تظاه نياز ا يممكن است بعض. كند  يرا متهم م چارهيزن ب نيحسادت زنانه ا ياشتباه كرده و رو نينگ"حتما(( 

 . )) ستيزن ن نيكار ا "بچه حتما دنيدزد يباشد ، ول

 

 :را نداد و گفت  شتريبه او مجال تفكر ب ديرا د رزايسكوت ناصر م يآفاق وقت شمس

 د؟يآ ياز من برم يچه كمك هيقض ني؟ شاهزاده چرا شما را سراغ من فرستادند ؟ در ا ديكن يچه فكر م شما
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 :با لكنت گفت  رزايم ناصر

كه خدمت شما برسم به  نيقبل از ا. كنم  قيبچه اقدام و از همه اهل حرم تحق يجستجو يواال مرا مامور كرده اند كه برا حضرت

داشته  يخدمه شما اطالعات ديبزنم ، شا نجايهم ا يسر ستينشد با خود گفتم بد ن رميدستگ يزيرفتم و چون چ گميب نيعمارت نگ

 .باشند كه به كار من بخورد 

 . ديآمده ا نجايو البد او گمشدن بچه اش را به گردن من انداخته است كه ا ديهم رفته ا گميب نيعمارت نگبه  پس

گذاشت و خطاب به شمس آفاق گفت  رزايرا مقابل ناصر م ينيوارد اتاق شد و س ينيريو ش وهيپر از م يموقع محترم با ظرف نيا در

: 

سر خودشان  ريهست ز يهر حقه ا. زند  يحرفها را م نيكند هر كس كه ا يبال نسبت غلط م.  ديفرمائ يكه م ستيحرفها چ نيا

 . نديرا بگو قتيترسند كه حق يسر بچه آورده اند و حاال از شاهزاده م يياست و البد بال

 :گفت  رزايآفاق با دست به محترم اشاره كرد كه سكوت كند و خطاب به ناصر م شمس

 نيهم يداند ، برا ياو همه شاهزادگان را مثل اوالد خودش م. حرفها را ندارد  نيا دنيت دارد و طاقت شندوس يليمرا خ محترم

كار را هم  نيكند بدهم و ا دايكه بچه را پ يبه كس يمن همان طور كه گفتم حاضرم دو هزار اشرف.  ستيبه رسوم ن ديچندان مق

 .كند  يم رييرفتن بچه ، باز اخالق شاهزاده تغ نيدارم با از ب نيقيكنم ، چون  يخدا م يرضا يبرا

 

 

قبل به شمس آفاق نگاه كرد و  قيتر از دقا صيحر ييبفهمد از جا بلند شد و با چشمها يديبدون آن كه مطلب جد رزايم ناصر

 :گفت 

 . ديبگذار انير جرمرا د ديكرد دايپ ياست كه اگر شما هم اطالعات تازه ا نيا ميكنم و تمنا دايكنم بچه را پ يم يسع من

مست  ياز دست داد و مثل آدمها نيدل و د كسرهي رزايبه او انداخت كه ناصر م يزد و چنان نگاه يميآفاق چنان لبخند مال شمس

 .شد  يرفت و وارد باغ حكومت رونياز عمارت او ب

*** 

 ريز يها يكاش ينگران از ال يشد كه اقدس با چشمها يشمس آفاق نشده بود متوجه م يدايقدر واله و ش نيا رزايناصر م اگر
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نظر  ريداخل صحن را ز يشده بود و رفت و آمدها يعمارت شمس آفاق مخف نيزم رياقدس در ز. كند  ياو را تماشا م نيزم

در . گم نشده ام بزند من  اديو فر ديايب رونيخواست بچه را بردارد و ب يبود و م مانيكه كرده بود پش يداشت و هزار بار از كار

 . ديبرگشت و محترم را د.  دينفر از پشت سر لباسش را كش كيعوالم بود كه  نيا

 ؟ يخودت و همه ما را به كشتن بده يخواه يتكان نخور ؟ م تي؟ مگر به تو نگفتم از جا يكن يآنجا چه م وانهيد

 :گفت  ختير يكه مثل ابر بهار اشك م اقدس

 توانم فرار كنم ؟ يمن كجا م. آنها زور دارند . بدهم  ليبروم بچه را تحو ديبگذار.  دميمن نفهم.  ديرا بخدا به من رحم كن شما

 رونيخودت را هم ب گري؟ دو روز د يرياند بگ دهيكه بچه ات را دزد ياز قاتل شوهرت و كسان يخواست يكه م ياست انتقام نيهم

چرا ما را دچار  يتو كه عرضه نداشت.  يكه كور شو يزيو آن قدر در فراق بچه ات اشك بر يكن ييگدا يبرو ديكنند و با يم

 ؟ يزحمت كرد

 

كار  نيشما را بخدا دست از ا. كند  يم يبچه را كجا ببرم ؟ او دارد در ناز و نعمت زندگ نيمن ا. گولم زد  طانيش.  دينرس عقلم

 . ديبردار

 كيكه  يكن يفكر نم.  يكن يدهم كه تا آخر عمر در ناز و نعمت زندگ ين قدر به تو پول ممن آ. راحت باشد  التيبابت بچه خ از

بچه ات مال خودت  ييبگو يتو كه جرات نكن يارزد ؟ آن هم زندگ يم يو دربدر يراحت و آزاد به چند سال كلفت يساعت زندگ

، اما  ستين يحرف يبرو يخواه ياگر م. قبول نخواهد كرد  يتو را به مادر "بچه كه بزرگ شد اصال.  ياضطراب دار شهيهم. است 

 .دهند  يم رغضبيگذارند و به دست م يدارم كه تو را زنده نم نيقي

 :ادامه داد  يسپس لحنش را عوض كرد و با آهنگ دوستانه ا محترم

ببرم كه عقل جن هم  رونيب يحكومت نيتو و بچه ات را از ا يجور. راحت باشد  التيخ. را هم كرده ام  زهايچ نيمن فكر ا البته

چقدر  يدان ينم.لقمه غذا بخور كيو  ايحاال ب.يكن يعمر اسوده زندگ كيدهد كه  يبعد هم شمس افاق آن قدر به تو پول م. نرسد 

 يتو زندگ ريبا ش ديهم با نوايبچه ب نيگذشته،ا نياز ا.يبخور كه قدرت سوال و جواب داشته باش يزياقال چ.گود رفته تيچشمها

 .رنگش زرد شده يو گرسنگ يچطور از تشنگ نيبب.كند



 

 

كتابخانه نودهشتيا  دبيرمنشمنوچهر–حرمسراسوگلي                             

w W w . 9 8 i A . C o m  ٣٦٥

محترم .ديرا هم تا ته سر كش دمشكيرا خورد و شربت ب شيو همه غذا ديرا جلو كش ينيدلش گرم شده بود،س يكه كم اقدس

 :گفت

 .چند قطره هم به بچه بده.دهد يدارد و به قلب قوت م تيخاص يليشربت خ نيا

 :را به بچه داد و گفت چند قطره از شربت اقدس

 .ديدار نوايبچه ب نيبه گردن من و ا يشما با ازاد كردنم حق بزرگ.به شما عوض بدهد خدا

كارها را رو  هيروم بق يمن م.ميا يشد دنبالت م كيهوا كه تار.استراحت كن يحاال كم.ندارد يقابل چيه يكه تو كرد يمقابل كار در

 .به راه كنم

 

 .خواهد صد سال بخوابد ياقدس احساس كرد دلش م.بر لب داشت ظرفها را جمع كرد و راه افتاد يلبخند كهيدر حال سپس

*** 

 :گفت ينيمقدمه چ يكرد صدا كرد و پس از كم يمحرمانه اش را به او ارجاع م يكارها شهيرا كه هم يخواجه ا محترم

 .ببرم رونيب يو را از حكومتنفهمد نعش ا چكسيكه ه يخواهم طور ياز كلفت ها امروز مرده و من م يكي

 :اشكار شده بود،گفت شيو اثار ترس و وحشت در چشمها دهيكه از كلمه مرده،رنگش پر چارهيب خواجه

 مردن انتخاب كرده؟ ياست كه حاال را برا يا چارهيكدام ب نيا

كلفت ها  يدان يو و خودت بهتر م رنديم يم يچند نفر در حكومت يمگر مردن آدم به دست خودش است؟ماه.مزخرف نزن حرف

است كه امروز  نيا يبفهمد،برا دينبا يكس ميگو يكه م نيا.كنند يو بدون سر وصدا خاك م رند،شبانهيم يرا كه م ييو خواجه ها

دو ساعت از .اورنديرا خبر كن كه تابوت را ب تيتو هم چند نفر از رفقا.بد را بشنود يخبرها ديو نبا ستيحضرت واال حالش خوب ن

 .ميبر يشب گذشته،جنازه را به قبرستان م

 كف دست خواجه گذاشت كه ترس از دلش برود و ادامه دادك يچند اشرف و

 .كنار گلخانه بگذار نيرزميو در ز اوريبرو تابوت را ب.معطل نكن حاال

 لب گفتك ريپس از گرفتن دستور راه افتاد و ز خواجه
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 .د،باز هم مرده اشانرس يبه ما نم يچز نهايزنده ا از

 

 

 :ديمحترم پرس.هنگام مراجعت ،سر پله ها به محترم برخورد.برد نيرزميتازه غروب كرده بود كه خواجه تابوت را به ز آفتاب

 ؟يرا تمام كرد كار

 بيكه نا نجاستيمشكل ا م،امايبر يو م مييا يم گريدو ساعت د ميو رفقا د،منيشما جنازه را در آن بگذار.را اوردم تابوت

 .خواهد يو از هر كس كه م خواهد خارج شود،اجازه نامه م ستادهيا يفراشخانه دم در حكومت

 :ديبا تعجب پرس محترم

 خواهد؟ يچه؟مگر جنازه هم اجازه نامه م ينامه برا اجازه

مثل بخت النصر كنار فراشخانه هم  بينا.حق ورود و خروج نداشته باشد چكسيدستور داده كه ه رزايچه عرض كنم؟ناصرم واهللا

 .خارج شود يدهد كس ينشسته است و اجازه نم يدر خروج

 :كرد و گفت يفكر محترم

 .كارها نداشته باش نيبه ا يتو كار.فراشخانه با من بيو سوال و جواب با نا رزاياجازه گرفتن از ناصر م.خوب اريبس

 يفرو رفته بودندو نفسشان در نم يانگار به خواب ابد اقدس و وهاب.سر اقدس رفت يلرزان باال يرفت و محترم با دل خواجه

 :محترم با خود گفت.بود،كار خودش را كرده بود ختهيكه در شربت ر يهوشيب يدارو.امد

 ميمانده بگو.خورد ياسمش هم به درد م.لعنت طانيبر ش.بلد بود ييعجب كارها دهيند ريخ حهيمل نيا.است يبيعج يدارو عجب

 .كنند يجا مرده و همه قبول م نياز مسافرت برگشته و هم شياست كه چند روز پ حهيجنازه مل ميگو يحاال م.مرده يچه كس

 

سپس بچه را هم به شكل .ديچياقدس را در ان پ فيو جثه نح ديكش رونيرا ب يرنگ ديكه با خود اورده بود،پارچه سف يبقچه ا از

 .امد رونيب نيرزمياز ز يهر دو انداخت و با خوشحال يرورا  يمادر دراورد و هر دو را در تابوت گذاشت و طاقه شال

*** 

 :محترم گفت.گذاشتند نيها تابوت را بر زم خواجه
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 .ميو برگرد ميتا زودتر كارمان را تمام كن ديقبر بكن كي ديمعطل نكن ديباش زود

 :از انها گفت يكي

 .ميدرست كردنش ندار يبرا لهيما وس يهست،ول نجايحاضر و اماده ا قبر

 :از خواجه ها داد و گفت يكياورد و به دست  رونيرا كه در تابوت گذاشته بود ب يكلنگ محترم

 .يرس يها نم يكن وگرنه به اشرف عجله

 د؟يمرده را غسل داده ا نيا

 .كارت را بكن.امدهيبه تو ن هايفضول نيا

 :سپس محترم گفت.امد  رونيكرد از داخل گودال ب يكه قبر را درست م يلحظه بعد خواجه ا چند

 .را باز كنم شيتا خودم او را داخل قبر بگذارم و رو ديستيعقب با.ديهمه نامحرم شما

 يكرد،ول رياورد و در قبر سراز رونيرا از تابوت ب نوايبود،اقدس ب دياو بع فيكه از اندام نح يطاقه شال را برداشت و با قوت محترم

 يهوشيب يبرخورد باعث گشت كه اقدس كه اثر دارو نيهم.اقدس افتاد هوشيب كليه يخورد و به شدت رو زيل شيپا كمرتبهي

امد و  رونيرا جمع كرد و ب شيمحترم با عجله دست و پا.به خود بدهد يكند و تكان يا رفت،نالهيم نيكم كم داشت در او از ب

 :گفت

 

 .خواست جعبه تربتش را هم با او خاك كنم يم شهيهم چارهيب حهيمل

 يم انيبه پا زيخاك و گذاشتن سنگ همه چ ختنيخودش كار تمام شده بودو بار اليبه خ.را برداشت و وارد قبر كردبچه  و

نشستند كه  نيزم يخواجه ها رو.ديچند اسب سكوت شب را شكست و خون در عروق همه انها خشك يپا يناگهان صدا.ديرس

و دو  دينعره همه انها به اسمان رس يصدا.سر براورده است يقبر مرده ا اخلاز د دنديناگهان د يرا نكنند،ول نيجلب توجه مسافر

 .هم قرض كرده و فرار كردند گريد يپا داشتندو دو پا

و  دياسبها از جا پر يپا يصدا دنيبا شن.بدهد يتوانست به خود تكان يمدتها بود كه به هوش امده بود،اما از شدت رخوت نم اقدس

 يبود و نم ستادهيوسط قبر ا رانيكردند و اقدس بچه به بغل ح يزنان فرار م حهيخواجه ها ص.ستسرش امده ا ييچه بال ديفهم
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 .دانست چه كند

 :زد اديبود ،ناگهان فر ستادهيا رانياقدس تا ان موقع ح.او امدند كيامدند نزد يشهر م رونيكه از ب ييسوارها

 .خواهند زنده به گورم كنند يم.ديدادم برس به

 .د و از حال رفتحرف را ز نيا

 :گفت ياز سوارها كه خدا مراد بود با دلسوز يكي

 .ميكمك كن چارهيب نيبه ا دييايب.خان رضايعل

*** 

 :خان جلو امد و گفت رضاياز سواران عل يكي.شدند يكيوارد كوچه بار يمسافت يخان و خدا مراد بعد از ط رضايعل

 

 

شود كه خان به منزل  يداند چقدر خوشحال م يخودمان است و خدا م لياز افراد ا يكياو !خان.نجاستياز دوستان من ا يكي منزل

 .او برود

 به خدامراد انداخت و گفتك يخان نگاه رضايعل

 .كرد يدگيبه او رس ديندارد و با يزن حال درست نيا نكهينباشد،بخصوص ا يبد شنهاديپ گمانم

خدا مراد كه هنور بچه را در بغل .شناخت يسر از پا نم يوشحالخان مهمان او شده است از خ نكهياز تصور ا صاحبخانه

 :و گفت ديكش يخان به محض ورود،صاحب خانه را گوشه ا رضايعل.داشت،جلوتر از هم به خانه وارد شد

 .خانه مطلع شود نينفر هم از بودن من در ا كي يندارم حت دوست

و  ديرا مال شيصورت او كنار زد و شانه ها يرا از رو ديزن صاحبخانه روپوش سف. هوش بود به اتاق آوردند يرا كه هنوز ب اقدس

را  زبانيكرد و دامان زن م ستنيشروع به گر ارياخت يبه هوش آمد ب ياقدس بدبخت وقت. ختير شيگالب و نبات به گلو يكم

 نزند يصدمه ا اوبه  يگرفت و خواست كمكش كنند كه كس

 اديخان ناگهان به  رضايكرد ، عل فيخان تعر رضايخدا مراد و عل يماجرا را برا زانيو اشك ر دهيكه اقدس با نفس بر يگامهن

 :و گفت  ديافتاد و دلش لرز نيحال و روز نگ
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هر چه باشد مادر بچه بچه اش . كنم يو از بچه دل نم ديآ يدلم نم ييگو يدرست كه م نيا. ميبچه را به مادرش برسان نيا ديبا -

 من ببرم ؟ اي يبر يحاال خودت بچه را م. دوست دارد شتريرا از تو ب

 رضايبه عل رتيخدامراد با ح. كرد يحرف او را باور م يچه كس يمادر بچه منم ، ول ديخواست اعتراض كند و بگو يم چارهيب اقدس

 :حرف او را قطع كرد و گفت . است نيفكر حال نگرو دار به  يگ نيكرد كه چطور وسط ا يخان نگاه م

 .كشند يو م رنديگيتواند بچه اش را ببرد؟ او را م يچطور م چارهيزن ب نيا -

 

بود كه  نيكه خدامراد توانست بكند ا يتنها كار. و به دست مادرش بسپارند  يبچه را به حكومت ديخان اصرار كرد كه با رضايعل اما

 .كند بچه را صبح ببرندخان را متقاعد  رضايعل

به اقدس گفت بچه را . كنند داريخدامراد را ب ديبگو دياو صالح ند. برساند  نيبود كه بچه را به نگ نيخان ا رضايفكر و ذكر عل همه

 .گردد يو به زن صاحبخانه قول داد كه تا غروب بر م فتنديآماده كند تا راه ب

 .را گرفت تا جلب توجه نكند شياز قراول ها ، لباس ها يكي عيراه با تطم انيخان در م رضايعل

 يدر چند قدم ديچون به آنجا رس يبود خودش و اقدس و كودك را از مهلكه در برد ، ول يبا هر ترفند يمحوطه باغ حكومت تا

سر او زدند كه در به  يو ضربه محكم دنديو كودك را دزد ختنديناگهان از چند از چپ و راست بر سر او و اقدس ر نيعمارت نگ

 .جا از هوش رفت

******* 

كرد علت  يهر چه فكر م. خورد  كهيو سخت  ديرا در عمارت خود د رزايآفاق تازه از حمام بازگشته بود كه ناگهان ناصرم شمس

ضربه  گرفت از ضعف او در مقابل خود استفاده كند و ميو تصم ديبه ذهنش رس يناگهان فكر. ديفهم يحضور او را در آنجا نم

 .وارد سازد رزايرا به ناصرم يا يكار

كرد هر چه زودتر شمس  يمخده نشست و سع يبدون تعارف رو. بار فرصت را از دست بدهد  نيابدا قصد نداشت ا رزايناصرم

 ينيريو ش وهيپر از م ينيرفت و خود را آراست و با س گريشمس آفاق به اتاق د. خود با خبر كند يآفاق را از مكنونات قلب

 رزايباالخره ناصرم. كردند ينم دايپ يحال جمله مناسب نيبود ، اما در ع يگريد اختنبه دام اند يدر پ يليبه دل كيهر . بازگشت
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كه بحث دارد از موضوع  ديشمس آفاق د. سخن گفت  نينگ يشاهزاده و نگران يتاب يسكوت را شكست و از گمشدن وهاب و ب

 :شود و گفت  يخود دور م ياصل

 .ميبهتر است صحبت خودمان را بكن. ستيحرف ها ن نيال وقت احا -

 

 

كه  يكس يپا يناگهان صدا. گذاشت يكم نم يو دلبر يطناز يكرد و شمس آفاق ذره ا يم ييرايتعارف از خود پذ يب رزايم ناصر

كه محترم وحشتزده و عرق  ديو د ديبا عجله از جا بلند شد و به طرف پله ها دو. آمد توجه او را جلب كرد يبا عجله از پله ها باال م

 .ديآ ياز پله ها باال م زانير

 چه شده محترم؟ -

ده شاهزا. دانم چطور بشود يحاال نم. اقدس آتش به جان گرفته با بچه حرامزاده اش فرار كرد. خانم جان دودمانمان به باد رفت -

 .مينابود شد يهمگ ديآ يهم دارد م

 :وجودش را تشنج گرفت و گفت  يناگهان سراپا يآفاق ابتدا متوجه وخامت اوضاع نشد ول شمس

 را به من خبر بدهد؟ زيمردك ابله آمده چه چ نيپس ا -

 ؟يزن ياز كه حرف م -

 رزاياز ناصرم -

 آمده نجايبه ا يگريماجرا خبر ندارد البد به طمع د نياو از ا -

******** 

 :گفت  مهيشده ، كه محترم سراس بشينص يهنوز در غرق در عوالم خودش بود كه بعد از مدت رزايناصرم

 .مينابود شد يحضرت واال همگ -

دانست كه مرگ  يم رزايناصرم. فتديهوش كف اتاق ب يبرود و شمس آفاق ب رزايجمله بس بود كه روح از بدن ناصرم كي نيهم

 يكه ناگهان چشمش به در كوچك ديچرخ يبه هر طرف م چارهيمستأصل و ب. بود كه پنهان شود يياوست و دنبال جا يقدم كيدر 

تخت  يآن را باز كرد و وارد صندوقخانه شمس آفاق شد و در را بست محترم با سرعت شمس افاق را رو يافتاد و بدون معطل
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  يجور كيكرد كه  ياو داشت فكر م. را جمع كند ينيريو ش وهيط م، اما نتوانست بسا دياو كش يرا رو يگذاشت و مالفه ا

 

 ريرا خودش بدهد كه شاهزاده وارد شد و با تغ شيها يبكشد و بگذارد شمس آفاق جواب هوسران رونيرا از مهلكه ب خودش

 : ديپرس

 چه خبر است؟ نجايا -

 :زد  اديشاهزاده فر .كرد يشروع به عذرخواه يلرزان يو با صدا ديمثل فنر از ج پر محترم

 ؟يكن يم هيو تو چرا گر دهيشمس آفاق چرا خواب. احمق رزنيپ -

 يحضرت واال را فراهم م ييرايپذ ليكند و وسا يم شيپوشد ، خود را آرا يلباسش را م نيكار هر شب اوست بهتر نيا! قربان -

حال  نيزند و بعد هم با ا يكند و خودش را م يم يو زار هيآورند گر ينم فيكه حضرت واال تشر يهنگام. ماند يسازد و منتظر م

 .كار هر شب ماست حضرت واال نيا. افتد يو روز در بستر م

شد  نيب ياستاد تيدروغ ماهرانه كه با نها نيا. نكرده است يباطنا ناراحت شد و فكر كرد با شمس آفاق خوب معامله ا رزايم فرخ

رفت  نيدر اتاق باال و پائ يكم. رفت كه چرا به آنجا آمده است ادشي يحت. ام و متأثر كرد بر آتش شاهزاده را آر يناگهان مثل آب

 :انداخت و گفت  محترمو سپس چند سكه به طرف 

را بدان  نياز او مراقبت كن و به او بگو فردا شب مهمانش خواهم بود و ا. نداشته باشد  ريتقص اديهم ز چارهيشمس آفاق ب ديشا -

 هستم يات تو راضكه من از خدم

 .پله ها بدرقه كرد يكرد و شاهزاده را تا باال يم ميرا نداشت پشت سر هم تعظ يخوش اقبال نيكه طاقت چن محترم

هر . سر شمس آفاق رفت يد و باال»آ رونياز صندوقخانه ب رزاياز عمارت شمس آفاق خارج نشده وبد كه ناصرم رزايفرخ م هنوز

با خود حساب كرد كه خطر موقتا  رزايگذاشت اما ناصرم يپا به فرا م ديترد يشد بدون لحظه ا يم تيدچار آن وضع يگريكس د

 كند  ينم اجعتدور شده است و شاهزاده قطعا آن شب مر

 

 .دياياو جور شود و همان جا ماند تا شمس آفاق به هوش ب يبرا گريهمه عوامل سازگار بار د نيمحال است ا و

 نكند و او بتواند به مقصود خود برسد دايت تا محترم هم امكان ورود به اتاق را پگاه در را از داخل بس آن
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خوشحال از  رزايناصر م. خود را به او برساند يدانست از چه راه ينم ديايكه ممكن بود بر سر خانمش ب يياز تصور بال محترم

با دلشوره با قفل در اتاق كلنجار رفت  يز آنكه مدتمحترم پس ا. داشت متوجه نبود كه پنجره را نبسته است شيكه در پ ييكامجو

 رزايكند ، ناصرم يكه فرزند نا اهلش را سرزنش م يپنجره اتاق ، داخل انداخت و مثل مادر مقتدر زخود را ا دينرس يا جهيو به نت

 را مورد عتاب قرار داد

 :بود به التماس افتاد و گفت دهيو هم به كام دل نرس ديد يخود را از دست رفته م يهم كه آبرو رزايم ناصر

 .و حرف نزن ريبگ ياشرف ستيدو -

 :گفت  محترم

 .زنم يم اديفر اي رونيبرو ب اي. است دهيفا يب يرا هم به من بده ايدن ياگر همه پول ها -

 .فتمياالن است كه به دردسر ب. دهم جبران كنم يمرا بخر ، قول م يو آبرو ايب -

از اتاق همسر حضرت واال  ديتو چطور با ستيزند و معلوم ن يسر م دهيكه سپ گريد يكم. يفتاده ابه دردسر ا يتو به حد كاف -

 .يبرو رونيب

 : ديشيبا خود اند رزايناصرم

 . ))بدهم يكفاره گران نيچن دينبا(( 

 :او را گرفت و گفت  يرفت و تا محترم آمد به خود بجنبد گلو كترينزد

 .ستميدمامه كن باج بده ن رزنيفهمانم پ يحاال به تو م -

 

 

شده بود چند بار دست  ريكه كامال غافلگ چارهيمحترم ب.خود گرفت و فشرد يقو يدستها انيرا م رزنيپ يو استخوان كيبار يگلو

 .ثابت ماند زرايصورت ناصر م يآمد و رو رونياز حدقه ب شيو پا زد و چشمها

 يمطمئن شد كه واقعا مرده است او را رو يمحترم را فشار داد و وقت يگلو گرياز مرگ او چند بار د نانياطم يبرا رزايم ناصر

 .خواهند كرد سكته كرده اليهمه خ.كنديم جايب يكه فضول يكس يجزا نهميا:سرش گذاشت و گفت ريز يتشك خواباند و بالش

 اديآمده فر رونياز گور ب يشمس آفاق مثل مرده ها ديبرود كه شمس آفاق را مقابل خود د رونيبرگردد و از اتاق ب خواستيم
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 يبدبخت چه گناه رزنيپ نيا.كه حضرت واال قاتل و آدمكش هم هستند شوديحاال معلوم م.يتو فقط دزد ناموس كردميگمان م:زد

 ؟يكرده بود كه او را كشت

 نييدر نگاه او بود كه سرش را پا يثرچه ا ديخودش هم نفهم يلحظه فكر كرد شمس افاق را هم بكشد ول كي يبرا رزايم ناصر

كن؟مرا هم بكش  يخود را عمل مي؟تصميمنتظر چه هست:گفت ياو شده بود با لحن محكم ميشمس آفاق كه متوجه تصم.انداخت

 .يخودر ا بپوشان اتيتا جنا

افتضاح  ننديبب نجايو اگر مرا ا شونديم دارياالن خدمه ب.بروم ديبگذار.بكنم توانميرا نم نكاريا:گفت يلرزان يبا صدا رزايم ناصر

 .ما بد است يهر دو يو برا شوديم يبزرگ

 .بشود خواهديهر چه م.ندارم يزياز چ يمن اب از سرم گذشته و ترس-

جسد  يباال ريها پنهان گشت شمس آفاق مات و متح دهيشب از د يكيرفت و د ردل تار رونيبا عجله از در اتاق ب رزايم ناصر

 .بكند ديچه با دانستيو نم بود ستادهيمحترم ا

***** 

او گماشته  يريدستگ يرا برا يشماريخواهد آمد قراوالن ب نيخان قطعا به سراغ نگ رضايعل نكهياز ا نانيبا اطم رزايناصر م آنروز

و  كرديحتما قصد مالقاتش را م شديشدن او باخبر م ياگر شاهزاده از زندان.صالح نبود يخان در زندان حكوت رضايعل ينگهدار.بود

 بازگو  شيع را برايخان هم همه وقا رضايعل

 

 يشهر همراه با اقدس و وهاب زندان رونيب ياز خانه ها يكيبردند و د ر رونيب ياو را دست و پا بسته از حكومت نيهم يبرا كرديم

 .كردند

دلم :گفت نيعشرت سخت مضطرب شد و به نگ.فرستاد كه هر چه زودتر به مالقات او بشتابد غاميعشرت پ يبرا رزايم ناصر

 .من با تو معامله كند قياز طر خواهدياقدس و وهاب خبر دارد و م يكه او از جا دهديم يگواه

 ؟يچه معامله ا-

 يچه افتضاح رزايمنوچهر م يدانيبود م دهيرس ريد يكم شبيد.هستند يجز گروه معامله كنندگان رزايمثل ناصر م ييآدمها-
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 .درست كرده بود

 .دياياو چطور جرات كرده بود آنوقت شب به عمارت من ب دمينفهم-

 .يآنجا رفته و از او دعوت كرده ا شيخودت دو شب پ گفتيم-

شاهزاده برسد چه ها  حرفها به گوش نياگر ا يدانيم.ما اسباب زحمت شود يجنون او برا نيا ترسميم.پاك جنون گرفته چارهيب-

 شود؟يم

سوار كرده  يديكه دوز و كلك جد دهديم يدلم گواه.ديگويمردك رذل چه م نيا نميبروم بب ديندارد با يخطر رزايمنوچهر م-

 .است

 خواهميم:گفت يمثل سردار فاتح رزايناصر م.كرديبه او نگاه م رهيبود و داشت خ ستادهيا رزايبعد عشرت مقابل ناصر م قهيدق چند

حتما .گوش كن ميدرست به حرفها.ميبگو تينگه داشته برا رازيرا كه مدتهاست باعث رنج من شده و مرا در ش يپرده مطلب يب

من  يانداخت ول رونيهم مرا از چادر خود ب كباريتا بحال او بمن اعتنا نكرده و .ندارم وزشب و ر نيكه من از عشق نگ يدانيم

 .كنم ميرا وادار به تسل او توانميدر دست دارم كه م يمدارك

 كرد؟ ديشود در مقابل چه خواه يو اگر مقصود شما عمل ديخواهيچه م دييبفرما-

 

وهاب و اقدس را  شيشاپيپ نيهم يكرد برا هيته يا هيسرما ديمعامله با نيا يبرا دانستميمن م:زد و گفت يقهقهه ا رزايم ناصر

البد .است يزندان دانديجز من نم يكه كس يشد و االن در محل ريدستگ يخان هم در باغ حكوت رضايضمنا عل.گرفته ام اريدر اخت

 .پردازميم ينيسنگ يانجام بدهم دارم بها نينگ يبرا خواهميم هك يدر مقابل خدمت يمتوجه شده ا

 .است نطوريهم:بود گفت جيكه هنوز گ عشرت

كن كه اگر امشب به  ديمرا به او بگو و تاك اميبرسان و پ نيدت را به نگزود خو يكنيم قيمرا تصد يخوب حاال كه حرفها اريبس-

 .يرا به او بفهمان قيو حقا يكمك كن ديتو با.خواهد گرفت ليخان را از من تحو رضايفردا جسد عل ديايعمارت من ن

منهم از  ديدانيرا م يقيبا خود اوست چون اگر شما حقا ميو تصم دهميشما را به او م غاميمن فقط پ:از جا بلند شد و گفت عشرت

 .كند رينبوده كه آنها را دستگ يكس يمنته شونديشاهزاده م گريخبر دارم كه شبانه وارد عمارت زن د يشاهزادگان
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گمانم :گفت يبا لحن حاكمانه ا نيشد با وجود ا دياو خبر دارد رنگش مثل گچ سف يكه تصور كرد عشرت از همه رازها رزايم ناصر

منتظر جواب  گريد كساعتيمن تا .باشد نيبه نفع طرف ميرا حفظ كن گريكديو اسرار  مياگر من و خواهر زاده ات با هم دوست باش

 .ندارد يكه سر سازگار فهممينداد م يهستم و اگر پاسخ نينگ

***** 

با .بود رونيخان از طاقت او ب رضاياسارت عل يتحمل كند ول رزايبودن وهاب و اقدس را در دست ناصر م رياس توانستيم نينگ

 .نامرد سر او را از تن جدا خواهد كرد نيكه ا دانميم يندارم ول يخود ترس يمن برا!خاله جان:هراس گفت

 .نخواهد كرد يگريدارد و سخت يما اسرار شياو هم پ ياست ول يكار سخت كنميم قيتصد-

 

 بكنم؟ ديچه با-

 .او برو شيرا حربه خود كن و پ نيهم.ترسديمرتكب شده كه از فاش شدن آنها م يبه گمان من او در عمارت شمس آفاق اعمال-

 .ترسميپست فطرت م نيمن از ا-

خان را از  رضايبچه و عل يبلند شو برو و نشان.به باد خواهد رفت زشيلب باز كردن تو همه چ كيبترسد كه با  ديبچه نشو او با-

 .هستند يگذاشت كه آنها زندان يوعده مالقاتش را با تو در همان خانه ا يديهم خدا را چه د ديشا.بكش رونيانش بده

 .ام پنهان كنم نهيخنجر مرا بده كه در س ستين يبد فكر-

 كيخانم شرط شما را قبول دارد فقط به  نينگ:برگشت و گفت رزايمشاوره عشرت با چهره خندان نزد ناصر م نياز ا بعد

 .ديو او را آزاد كن نديو سالم بب حيخان را صح رضايقبل از آن عل نكهيآنهم ا.شرط

 .كنميخان را آزاد م رضايو هم عل دهميرا به او م رزايقبول است هم وهاب م:مست مژده وصال گفت رزايم ناصر

******* 

سر از پا  يحبس كرده بود فراهم ساخت و از خوشحال رضايكه عل يانه ارا در خ ييرايهمه مقدمات پذ رزايم ناصر

بدون واهمه جلو امد و  نينگ.بكند ديچه با دانستياو نم دنيبند آورد و با د يلحظه ا ينفسش را برا نينگ يصدا.شناختينم

 حضرت واال با من چكار داشتند؟:گفت
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درباره وهاب و اقدس با شما حرف بزنم و از آنجا كه اهل معامله  استمخويم:شهوت آلود به او انداخت و گفت ينگاه رزايم ناصر

 .بدهم يشنهاديهستم به شما پ

 

 

را درست انجام  نكاريكه ا كنديحكم م فهيو وظ ديكار شده بود نيشما مامور به ا.ندارد يشماست تعجب ارياگر وهاب در اخت-

 .از من به وهاب عالقه دارند شتريب شانيچون ا ديريبگ تانياز عمو ديبا ديخواهيهم م ياگر انعام.ديبده

 :زد و گفت يقهقهه ا رزايم ناصر

شاهزاده بدهم اسرار  لياگر بخواهم وهاب را تحو يكار را بلدم ول نيخودم هم ا.ديده ينشان من م يعجب راه زيخانم عز-

 .ديايو گمان نكنم شما چندان خوشتان ب ميبگو دياو را هم با تيمربوط به هو

 :به دست نخواهد آمد لذا ادامه داد يا جهيكشد و نت ياز حد به درازا م شيبحث دارد ب نيكرد ا ياحساس م رزايمناصر

من است و البد خاله جانت به تو گفته كه  اريتو در اخت زيعز رضاخانيعل.نخواسته ام نجايبه ا زهايچ نيبحث درباره ا يتو را برا-

 .بر سرش خواهم آورد ييچه بال يمن نشو يخواسته ها مياگر تسل

 :از تشك ها نشست و گفت يكييرو. ختيحرف فرور نيا دنيكه داشت از شن يبا همه جسارت نينگ قلب

 .يندار ريحقا كه در رزالت نظ-

 .كنم يكار را م نيبه وصال تو صد نفر را هم بكشم ا دنيرس ياگر الزم باشد برا.خواهد بگو  يهر چه دلت م-

او را آزاد كن تا من .تن نخواهم داد  يكار چيبه ه نميرا نب رضاخانيتا آزاد شدن عل. كنم نانيتو اطم ياتوانم به قوله يمن نم-

هستم و علت آزاد شدنش  نجايبداند من ا ديوجه نبا چياو به ه ياز طرف.خواهم بود ميرود بعد تسل يم رونيخانه ب نيكه از ا نميبب

 .است دهمن بو يو تقاضا هيتوص

 .نديبار محبوب خود را بب نيآخر يچشم دوخت تا برا اطيپرده به ح ياز ال نيرفت و نگ رونياز اتاق ب رزايناصرم

 

 يببرند ول نيكنند و از ب ريقدم به كوچه بگذارد او را دستگ رضاخانيكه عل نيخود دستور داده بود بمحض ا يبه قراولها رزايناصرم

 .فتار كردبا او ر متيبا مال اريبس نينگ ير مقابل چشمها
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داش او را تا  يروزيمست از باده پ رزايناصرم.گشت يجار شيگونه ها ياز جا كنده شد و اشك رو رضاخانيعل دنيبا د نينگ قلب

 .كرد كه ناگهان شاهزاده از در خانه وارد شد يم عتيدر خانه مشا

**** 

كه  ديند نيجز ا يچاره اه ديرضاخان و وهاب را در خطر د يرفت عشرت كه جان او ،عل رزايناصرم دنيد يبرا نيكه نگ يهنگام

 .به سراغ شاهزاده برود و موضوع را به اطالعش برساند

شمس .كرد به عمارت او رفته بود  يم يتابياز شمس آفاق كه در مرگ محترم سخت ب ييدلجو يخبر از همه جا برا يب رزايم فرخ

 گريد يشد و از سو يخودش هم به ماجرا كشده م يچون پا ديه شاهزاده بگورا ب رزنيتوانست علت مرگ پ ينم ييآفاق از سو

ماهرانه  ياو را مقصر جلوه دهد و با نقشه ا يمسأله استفاده كند و به شكل نياز ا بخواهدباعث شده بود كه  نياش نسبت به نگ نهيك

خشم شاهزده نسبت  ختنيبرانگ يزنانه برا يها لهيكرد از ح يم يكه سع ياو در حال. رديبگ رزايانتقامش را هم از او و هم ناصرم

 :و گفت ختير ياستفاده كند مثل ابر بهار اشك م نيبه نگ

به  رنگيقدم به دالحكومه گذاشت هزار گونه خدعه و ن يددخترك بازار نيكه ا ينخواهند برد از روز اديحضرت واال هرگر از -

 لهياز اطرافتان پراكنده سازد و با دروغ و ح دياعتماد دار شلنيرا كه به ا يو كسان ندازديشما را از چشمتان ب كانيكار بست تا نزد

 .دكن كيخود را به شما نزد

 :و گفت ديشمس آفاق كش يبه موها يست رزايم فرخ

 ست؟يچ لهيمنظورت از دروغ و ح-

 :گفت ديد يرا مناسب م تيافاق كه موقع شمس

 

 

بود كه مرا از چشم شما  نيدخترك بازار كرد ا نيكه ا يكار نياول.دانند يمرا نسبت به خود م يحضرت واال مراتب جانفشان-

 .انداخت

 :از شمس افاق برآمد و گفت ييدر صدد دلجو رزايم فرخ

دانم كه از مرگ محترم آزدره  يم.را به خود را مده  هودهيافكار ب نيا. يمن و گل سرسبد حرمسرا هست يتو همچنان سوگل-



 

 

كتابخانه نودهشتيا  دبيرمنشمنوچهر–حرمسراسوگلي                             

w W w . 9 8 i A . C o m  ٣٧٨

 .يخاطر

 .خود محترم را مسموم كرده و كشته است ياديبا كمك ا نيمن مطمئنم كه نگ!مرگ؟ حضرت واال -

 :به او انداخت و گفت يبا تعجب ناه شاهزاده

 چه فتنه ها بر خواهد خواست؟ يآن را اثبات كن يمه اگر نتوان يدان يم.است  يبزرگ يادعا نيا-

 :را پاك كرد و سرش را باال نگه داشت و گفت شيافاق اشكها شمس

 .را گريد يزهايچ ياريرا و هم بس نيتوانم ثابت كنم هم ا يم-

 :نگاهش كرد و گفت ديبا ترد رزايم فرخ

 خبرم؟ يكه من از آن ب يدان يتو چه م!را؟ حر بزن ييزهايمثال چه چ-

كه با هزار خدعه به  ستيجز اقدس ن يو مادرش كس ستيدانند كه وهاب فرزند شما ن يهمه جز حضرت واال م ستينقل من ن فقط

 .هم گم شده است نكيو ا افتهيراه  يبه اندرون هيعنوان دا

 :برد و فت ريگردش باال آمده بود دست به قبضه شمش يكه رگها شاهزاده

 .ختيخون همه شا را خواهم ر يبخدا كه اگر راست گفته باش-

 :و گفت ختيكه طرح كرده بود به دامان شاهزاده آو يوشحال از نقشه اآفاق خ شمس

كرده اند كف  انتيرا كه به شما خ يتا حق همه كسان ديفرصت ماسب به دست ا ديبگذار.ستيدرست ن ليتعج! حضرت واال-- 

 .ديدستشان بگذار

**** 

فتنه  نيشمس افاق كه همه ا. اجازه حضور خواست كرد كه شاهزاده را موقتا آرام كند كه عشرت يشمس افاق داشت تالش م هوز

 :كه خبر آورده بود گفت يزيبه ك ديد يسر عشرت م ريها را ز

 .يايب يگريبرود وقت د.نديفرما يبه او بگو شاهزاده استراحت م-

 :با ترس گفت زيكن

 .خانم و شاهزاده وهاب است نين گميدرباره ب ديگو يم.با حضرت واال حرف بزند  ديكند كه حتما با ياصرار م-
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 :و گفت دياسم آنها از جا پر دنيبا شن شاهزاده

 .بگو داخل شود-

 :كه رنگ به چهره داشت گفت يكرد و در حال يميبعد عشرت با عجله وارد اتاق شد تعظ يقيدقا

را به  ينگ گميب لهيوس نيب اكرده اند تا  يزندان يياش اقدس را در جا هيشاهزاده وهاب به دا رزايشاهزاده ناصرم!حضرت واال-

كنم تا  ياستدعا م.هستند ينقشه ا نيچن يسوء دارند ومدتهاست در تدارك اجرا تين شانيبه گما من ا!حضرت واال . آنجا بكشند

 .شوند  جينجات آنها بس يبرا يادافر دينشده است دستور بده ريد

 :زد اديفر. از شدت خشم دو كاسه خو شده بودند شيچشمها.با عجله از جا برخاست  رزايم فرخ

 نه؟ اي يخبر دار شانياز جا تهيكجا هستند ؟ تو عفر-

 :گفت ديلرز يكه از ترس م عشرت

 .دانم  يرا م شايجا!بله حضرت واال-

 يكه عشرت شان يكنند تا به محل يرفت و دستور داده ده سوار چابك او را همراه رونيبا عجله از عمارت شمس افاق ب شاهزاده

 يزد و انتظار حادثه شوم ياش پرپر م نهيبرساند ودل در س نيبه نگ زخودرايخواست تا او ن يعشرت با عجله اسب.داده بود بروند 

توانست در مقابل  يم رضاخانيكاش عل يا. برد يداد و جان از مهلكه به در م يبه خرج م ياريهوش نيكاش نگ يا.ديكش يرا م

 .ومت كندمقا رزايخشم فرخ م

**** 

 يو صدا رزايفرخ م نيخشمگ يبه طرفش امدند اما ناگهان صدا رزايناصرم ياديآمد ا رونياز در خانه ب رضاخانيكه عل يهنگام

با  رضاخانياز سر راه كنار رفتند و عل يهمگ.امدند آنها را متوجه حضور حضرت واال كرد يتسبها كه شتابان به آن سو م يپا

 :زد اديو فر ديشاهزاده با لگد به در كوب.و پنهان شد دخود را وارد داالن خانه كر ياريهوش

 زم؟يحرمزاده تا به كفاره گاهش خونش را بر يرزايناصرم نيكجاس ا-

 :گفت ديلرز يم شيكه صدا يامد و در حال شوازيبه پ دهيپر يبا رنگ و رو رزايناصرم

 از من سرزده است؟ يچه صور!حضرت واال -
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 :زد اديفر رزايم فرخ

 ؟يحرم من و پسرم چه كرد يبا سوگل-

 :زد و گفت يپوزخند رزايناصرم

 را فرزند خود بخوانند؟ گرانيها بپوشند و فرزند د تيشده است كه حضرت واال چشم از واقع يروزگار ايفرزند شما؟ ا-

 :را بلندتر كرد و گفت شيصدا شاهزاده

 خود  كانيرا نزد شانيكه ا يتو و همه كسان.مگو  اوهي نياز ا شيب-

من بيش از اين ب . پنداشتم، با يكديگر عهد كرده اند كه مرا از كساني كه برايم از همه دنيا گرامي تر هستند، جدا كنيد مي

 .شمشرت را بكش كه مي خواهم تو را مردانه بكشم. الطائالت تو گوش نخواهم داد

 :شيرش را بيرون كشيد و گفتميرزا كه ديد پاك قافيه را باخته است، شم ناصر

سزاي كسي كه به حرف نزديكانش اعتماد نمي كند، همين است كه فرزند ديگري را به فرزند خودش به او بقبوالنند و هزار  ـ

من از مرگ واهمه اي ندارم و در . خدعه و نيرنگ درباره اش به كار برند و او هم آنها را به جاي معتمدين واقعي خود بپذيرد 

 .و دشمنت را نمي شناسي دوستتو مي ايستم، فقط بدان كه  مقابل

 :ميرزا از اسب فرود آمد و شمشيرش را كشيد و غرّيد فرخ

 .هنگامي كه سنگفرش اينجا را با خون تو آغشته كنم، خواهي دانست كه خيانتكار واقعي كيست. من بدتر از تو دشمني نداشته ام ـ

بايد از چه كسي فرمان ببرند، مات و مبهوت ايستاده رودند و . اطرافيان كه نمي دانستند .ها شروع به نبردي سخت كردند شاهزاده

عليرضاخان بسرعت خود را به زير زمين رساند و نگين و اقدس و وهاب را آهسته از در عقب . اين نبرد خونين را نظاره مي كردند

 :عليرضاخان گفت. عشرت با رنگ و روي پرنده سر رسيد گامدر اين هن. منزل خارج كرد

 .بايد از مهلكه فرار كنيم، و گرنه شاهزاده خونمان را خواهد ريخت. عجله كن. فرصت نيست ـ

كه هميشه كيسه اي اشرفي به همراه داشت، با قيمت گزافي از قراوالني كه بيرون عمارت ايستاده بودند و نمي دانستند چه  عشرت

 .نها، چهار نعل گريختندبايد بكنند، دو اسب خريد و همگي سوار بر آ

فرخ ميرزا احساس مي كرد . بعد فرخ ميرزا با تني مجروح در گوشه اي افتاده بود و ناصرميرزا در خون خود مي غلتيد ساعتي
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در حالي كه ضعيف بر او مستولي . حرفهاي شمس آفاق و ناصرميرزا خالي از حقيقت نيست، اما قبول آنها برايش بسيار دشوار بود

 :ايستاده بود و نگاهش مي كرد گفت تبه قراولي كه مات و مبهوشده بود 

 .چرا ايستادهاي؟ما را به حكيم باشي برسان ـ

 .باعجله آنها را روي اسبهايي نشاند و بسرعت به طرف دارالحكومه برگشت تا حكيم را بر بالينشان حاضر كند قراول

**** 

هنگامي كه اين خبر . از زخمهاي عميقي كه برداشته بود، جان به در نبرد ميرزا يك هفته تمام در تب سوخت و سرانجام نيز ناصر

به مركز رسيد، شاه دستور داد هرچه سريعتر فرخ ميرزا خود را به پايتخت معرفي كند، زيرا تحمل مرگ ناصر ميرزا به دست او، 

شاه دستور داد فرخ ميرزا را به نقطه دوري . ديد ها رانتيجه بي كفايتي و سهل انگاري فرخ ميرزا مي هبراي شاه آساننبود و همه فتن

 .در آذربايجان تبعيد كنند و شمس آفاق را به گرجستان بازگردانند

همراه با نگين، وهاب، عشرت و اقدس به طايفه خود برگشت و مدتي مخفي شد تانتيجه جنگ شاهزاده ها مشخص  عليرضاخان

يافت كه نبايدبا سران طوايف دربيفتد و سعي كرد از كنار موضوع بگذرد و شاه با همه بي سياستي و بي درايتي خود در. شود

 .كندگوشمالي آنها را به زمان مناسبتري واگذار 

بعد عليرضاخان و نگين با يكديگر پيمان زناشويي بستند و خان قول داد ازوهاب همچون پسر خود نگهداري كند و همه  مدتي

 .بع او بياموزد فنون سواركاري و تيراندازي و سكار را

در پناه حمايت عليرضاخان آرامش خوبي پيدا كرده بود و پس از مدتي با يكي از افراد طايفه ازدواج كرد و توانست به  اقدس

 .زندگي آشفته خود سرو ساماني بدهد

م كم به اين نتيجه با ثروت خوبي كه در مدت خدمتدر عمارت نگين براي خود فراهم كرده بود،دغدغه مالي نداشت، اما ك عشرت

مي رسيد كه به جاي حرص زدن براي جمع آوري پول بهتر بود در وقت مناسب به فكر تشكيل خانواده مي افتاد و اينك از تنهايي 

 .رنج نمي برد

سال سال بعد سرور كه هنوز زخم عشق عليرضاخان را بر دل داشت، با رامين خان ازدواج خان ازدواج كرد و با اصرار او،  يك

 .امين به جاي ديگري رفت تا سرور با ديدن پسرعمويش و نگين رنج بيشتري را تحمل نكندر
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ميرزا زير بار حادثه مفتضحانه اي كه پيش آمده بود، تاب تبعيد و غضب شاه را نياورد و در حالي كه با ولنگاري و افراط در  فرخ

 .ميگساري، خود را به تباهي كشيده بود، در اثر سرماي سخت آذربايجان و ابتالي به ذات الريه در گذشت

ورد كه ازكودكي نشان كرده ي او بود و خالت نابجاي شاهزاده در آفاق نيز پس از چندي به عقد پسرعموي خود در آ شمس

 .زندگيش و اجبار شمس آفاق به ازدواج با او، پايه هاي سعادت وي را هم متزلزل مرده بود
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