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 * یکه سوار*

 
 خالصه: 

خان چراگاه است اما در ادامه   یسورچ  انرمیبه نام ه  یدیتبع  یازدهخان 

روستا از  م  یی سر  در  دامنه  نام  ارباب   آورد یبه  خدمت  به  و 

ارباب  رمانی ه.د یآیدرم عمارت  خانه   یساکن  سر  معلم  و  تنها    یشده 

 ..... تازه آغاز ماجراست نیاما ا شود یتر ارباب، گالب مدخ

 

 

شکوفه  ی بو پ  ب یس  ی هاخوش  مشامم  در   ی آفتاب  د، ی چیدر  که 

 ی هاکه شاخه  یم یدامان گسترده بود و باد مال  یلیآسمان ن  ی انه یم

ساخته  ییتماشا  ی اگرفته، منظره   ی و گردو را به باز بیدرختان س
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ارباب  بایقدر زبود؛ آن .  م ی هست  ی که فراموشم شد که در راه منزل 

ساز   ی درشکه نوا  ی هاو چرخ   هااالغ  یهیه  ی صدا  انی کم در مکم 

 نکه یتا ا  م یگرفت  شی را پ  ی خاک  ی . جاده دیرسی و دهل به گوش م

 انینما  دگانمانیبزرگ عمارت مقابل د  ی و دروازه  یخشت  ی وارها ید

 .شد

 .دار نگه -

. اسب از حرکت دمیخان بهادر، مانده به دروازه افسار را کش  ی صدا  با

فرو    شانیهاو گرد خاک سم   ستادندیها هم ابه دنبال ما االغ  ستاد،یا

  ی چاق  رمردیدر آمد و شد بودند و پ  ییها دروازه آدم  رونینشست. ب 

دستش  سا  که  به    بانهیرا  بود.  دروازه  مقابل  داده  قرار  چشمانش 

آنکه چش و   مشمحض  شد  عمارت  داخل  زده  شتاب  افتاد  ما  به 

 .به استقبالمان آمدند ی بعد تعداد  ی چند

نسبتا درشت اندام   یبود که نوکران اربابند، زن   دایسر و وضعشان پ  از

 رون یب  ششیر  شی که از چارقد ر  ییحنا  ی و موها  یرنگ  ی هابا لباس 

م همه  از  جلوتر  بود،  جا    ی انهییآ  آمد،ی زده  دستانش  در  نقره  از 

تر از او بودند در خوش کرده بود و دو زن که از سن و سال جوان
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سو شمعدان  ستادهیا  شیدو  م  هیپا  ی هایو  حمل  را  .  کردندیدار 

اندام  رمردیپ م  ی الغر  به چشم  منقل  آمدیهم  با  ز  یکه  و از  غال 

.کردی تر از آنان حرکت معقب  یاسپند کم

.دندیها دست مقابل دهان بردند و کِل کشزن   شدند،یکه م  کینزد

رصدشان    نشیب  زیت  ی هانگاه   نیبذره  ریطور که زبهادر همان  خان

.د یایب  شیبه دست اشاره کرد تا پ  نهییبا انگشتانش به زن آ  کردی م

که به داخل درشکه   یو در حال  ستادیا  پا تند کرد و کنار درشکه   زن

ی سرخ تور  ی آن روبنده  ر یعروس را از ز  ی تا چهره  دیکشیسرک م

.به حرف آمد  ندی بب

.هاوصلت نیمبارکا باشه، تا باشه از ا د،یسالم خان، خوش اومد -

اش  روغن خورده  لیسب  ی به گوشه   یبود تاب  فیبهار که سر ک  خان

ب تا خورده  از پر شال کمرش چند اسکناس  ب   رونیداد و   یآورد. 

.آنکه نگاهش کند دست دراز کرد

.رشیبگ-
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مرد منقل به دست و دو زن جوان انداخت، هنوز    ر یبه پ   ینگاه   مین

ا نگاه   ستادهیهمانجا  با  را   ی هاو  عروس  کاروان  کنجکاوشان 

 .دندیکاوی م

 .سر نوردخت ی بده، صدقه ها هم به اون اده،یز -

براندازشان کرد  هااسکناس با چشمان گشاد شده  به   را گرفت،  و 

مان حواله  ی الباسش چپاند سپس لبخند گشاده  ی قهیداخل    ی تند

 .ستادیا ی کرد و کنار

بر تن اسب فرود   یها را به آرامدست خان بهادر شالق  ی اشاره   با

 .میآوردم و به سمت دروازه حرکت کرد

. میبه سرعت از هم باز شد و ما داخل شد  یچوب  ی دروازا  ی لنگه  دو

  !یعجم بزم  "آمدند.    مانیبه سو  های زنان بلند شد و دهلچ  ی هلهله

ک  پ یک ح  پی تا  و  بود  آمده  سوزن   ی برا  ییجا  ی رونیب  اطیآدم 

 ی وصلت چند روز  نیا   منیکه به    تیرع  انییانداختن نبود. روستا

به راه بود هر طور که بود خود را    شانیانیاع  ی و نوش و غذا  شیع

ارباب در آن   ی کم سابقه  ی به عمارت رسانده تا از دست و دل باز
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ب  روز  هفت  و  نما  یهفت شب  دنند بهره  بود  ممکن  که   گری. چرا 

نگردد، آخر وصلت ارباب با خان بهادر    ایمه   یفرصت  نی چون  چگاه یه

دامنه و هشت ده اطراف بعد از دو  خان بزرگ؛ ارباب    ریبود! اردش

سالگ در سن شصت  ازدواج،  تجد   ی بار  و  آوردن  زن  هوس   د یباز 

دختر خان بهادر؛ خان   نینوردخت، آخر  شیپ  ی فراش کرده و چند

پدرش خواستگار از  را  آن  ی بالد چراگاه  بود.  از خدا کرده  هم  ها 

 م یتقد  یاشان را دو دستساله   ستی و دختر ب  دندیخواسته به سر دو

نبود. سعادت دختر و افتادن   یارباب کردند. او ارباب بود، کم آدم

حد و حساب به کنار، همان که با آن وصلت    یو بپاش ب  زیدر آن بر

. کردی م  تیکفا  شانیخود برا  شدی م  ستحکم خان با ارباب م  ی رابطه

نور است.   ی نور عل  گریکه د  دیبزا  ی حال اگر سال دگر دخترک، پسر

 .پسر یارباب ب نی تاج سر و پسرش تنها وارث ا  شودی نوردخت م

جمع    دیرقصی شاد در بدنشان م  ی هاکه با آن رنگ  های کول  لباس

تاب با هر  بود،  آورده  به وجد  را  م  یحاضر  به کمرشان   دادند یکه 

.  شدیرها م گرید  ییو بعد به سو  افتادیهم م ی لباس رو ی هانیچ

پوش را سرگرم   یچوب رو برگرداندم و مردان محل  ی صدا  دنیبا شن
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کردم که کجا هستم و محو   راموشف  ی الحظه   دم،یرقص چوب د

مردان شدم که   ی اندازه  کیدست و    کی   ی هاو چوب  های رقص کول

 .زدندی هم ضربه م ی و رو دندیچرخیدر هوا م

 ی برنج  ی هابود! برق مجمع  ادیز  ییچشم گرفتم اما تماشا  ریناگذ

  ی نیسنگ   ی هاچشمم را زد؛ مجمع  گشتی م   نیمستخدم  انیکه م

مخمل با  آز   ی هاکه  چهارگوش  حامل   نیسرخ  کدام  هر  و  شده 

چند   ی هات ی تا شرب  ی کنجد  ینیر یبودند. از نقل و نبات و ش  ی زیچ

 .رنگ

روز جهاز بران بود، خان بهادر االغ پشت االغ قطار کرده بود تا   آن

بج ارباب  به منزل  را  چند   ی های . پشتاورندیهاز دوردانه دخترش 

و تشکچهخوابرنگ، رخت پرده  شمیابر  ی ها ها    دیمروار  ی هادوز، 

طاقه  ی دوز ق  ی هاشده،  رنگ  ی های شمعدان  مت،یگران    ، یالله 

لباس، کله قند، زغفران خراسان،   ی اهبقچه   ، یچوب  ی هاصندوقچه

 .زادیمرغ تا جان آدم ریاز ش میخالصه بگو  ، ینیو چ یظروف مس

تا دهان هووها   بودی هادر م در در جهاز دختر خان ب  دیآنچه که با  هر

 .را کور کند یارباب ی افاده سیرا بدوزد و چشم اقوام پر ف
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که گاه   یزنان و مردان  ی هلهله  انی ارباب و خان بهادر در م  نوکران

در حال   کردندیآسمان پرتاب م  ی انه یبه م  ی ریت   یاز سر شادمان

 .بودند   یبه اندرون یرونیدست به دست کردن جهاز عروس از ب

 ف یرد  ی غذا  ی هاگید  ی از سو  یکباب   ی و بره   یزعفران  ی پولو  ی بو

م آدم  آمدی شده  هر  م  یکه  مدهوش  س  ساخت یرا  هر  را    ی ریو 

 .کردی گرسنه م 

 .ارباب اومد، ارباب اومد -

که    ی هم را به درکه از نوکران ارباب بود نگا  یمرد جوان  ی صدا  با

اندرون  یرونیب با کت    رخانیدادم. اردش  کرد،یرا از هم جدا م   ی و 

  اه یبلندتر از حد معمول بود و شلوار س  شیهاکه سرشانه   یبلند محل

تر او را  شدن بود. قبل   کیدر حال نزد  دشیسف   ی هایرنگ و ارس

  ده یبه منزل خان بهادر آمده بود، د  نوردخت  ی که به تمنا  یهنگام 

ا اما عجبا که  با دنمودی تر مجوان  نباریبودم  بهادرخان  از   دنش ی! 

ها شد و به دنبالش تمام نوکران از جمله من از اسب   ادهیدرشکه پ

 .میادب سر خم کرد ی و به نشانه  میشد ادهیها پو االغ

 .رخانیسالم اردش -
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.به کاروان عروس انداخت ینگاه  مین

.سالم از ماست -

پشت خان    یبود دست  کشیبار  ی هالب   همانی م  که  ی لبخند کج  با

.د یبهادر کش

!خان ی خوش آمد-

نگاه  از آمد،  به سمت درشکه  بهادر  با   ی کنار خان  به عروس که 

د  ی تور  ی پارچه از  و   دیصورتش  انداخت  بود،  مانده  پنهان  همه 

.لبخندش جان گرفت

 ی اش را در دستش جادراز کرد و عروس دست حنا گرفته   دست

.دیایب  نییز درشکه پاداد تا ا 

دار   ن یچ  عقب رانده شدند و عروس که از او تنها لباس  تیجمع

گ  یسرخاب پابندها  ی هاوه یو  و  رنگ  بود،   دایپ  شیطال  ی چند 

م در  ارباب  سو  یمحل  ی آوازها  انیدوشادوش  به  زنان  هلهله   ی و 

.قدم برداشت یاندرون
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مفروش شد    یرونیسرتاسر ب  یهنگام بود، در چشم بر هم زدن  شب

. شام  کنار هم قرار گرفت  هاهمانیاز م  ییرایجهت پذ  ییهای و کرس

به راه بود و هر لحظه    یهمراه با نان تازه و دوغ و ماست محل  یانیاع

همگان باز بود و    ی به رو  ی . در ورود شدیبه جمع حاضر افزوده م

  ی که گذشت دست خال یروز و چند شب دچندر آن  ی همانیم  چیه

وصالش با دختر   من یکه ارباب به   ی از آن خانه بازنگشته بود، سور

اطراف را هم به آنجا کشانده    ی هاگداها ده   یحت  دادی خان بهادر م

 .بود

ارباب  یاندرون خاندان  بود،  بزرگان  محفل  نزد  ،یاما   ک،یبستگان 

 .خان بهادر ی دوستان و خانواده

  ش ی باشد، اندرون  نیکه ا  شیرونیب  "تکان دادم    رتیح  از سر  ی سر

 " !ست؟یچ گرید

دهلچ  سکوت و  ساز  رقاصه  هایبود،  روستا و  مردم  همچو  هم  ها 

  ی شب بود و فردا عروس  نیمشغول صرف شام بودند. آن شب ششم

 .دی رسی م انیشکل ممکن به پا نیترارباب به با شکوه 
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شد.   یخال اطیکم پراکنده شدند و حکم  انییصرف شد، روستا غذا

شدند و   فیرفت و روب و شست و شوب رد  ی ارباب برا  ی خدمه

 .شد  دهیهم چ ی رو اطیاز ح  ی امرتب در گوشه  های کرس

کنار دروازه قدم برداشتم.    ی علوفه  ی گار  ی برخاستم و به سو  ی جا  از

 و  دمی. پرمیآن خانه بود  همانیهم م  گرینبود، دو شب د  ی اچاره

علوفه کتابم را که شب قبل در آنجا  یال نشستم. از البه ی گار  ی رو

 .و شروع به خواندن کردم دم یکش رونیپنهان کرده بودم، ب

  ی خال   اطی! اما به خود که آمدم حدانمی زمان گذشته بود؟ نم  چقدر

 .کردیم ییآسمان خودنما یاهیس  انیبود و ماه م 

مجذوب کننده بود   میبرا  ی طور بود! خواندن به قدرهمان  شهیهم

 .کردیکه هر بار مرا در خود غرق م

 ؟ یکنیچکار م -

 !اهللبسم -

به من چشم    ریو ارباب را که متح   دمیبه سمت صدا چرخ  دهیترس

 .نشستم میسر جا کبارهی. به دم یدوخته بود، د
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 .سالم -

 .آمد جلو

 !؟یقت شبو نیا ی کنیم ی سالم، چکار دار  -

 .آمدم و سر فرود آوردم نییپا ی از گار آهسته

 .خوندمیکتاب... کتاب م  -

 .د یپر ابهتش به گوش رس ی صدا

 !کتاب؟ -

 .کرد  یمکث

 !؟ی مگه تو سواد دار -

 .کردم نگاهش

 .خوندن و نوشتن بلدم یبله آقا، کم -

که   گفت یبا خود م  حتملیباال رفت،    مشیحج  ی که ابروها  دمید

اصال   یچدرشکه نوشتن کجا؟  و  و سواد خواندن  کجا  بهادر  خان 

 ها؟غلط نینوکر جماعت را چه به ا
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 ؟ یچه کتاب -

 .فرستادم نییام پاخشک شده ی دهانم را از گلو آب

 .شعر -

 .آسوده شد  المیخ یو کم دم یرا د لبخندش

 .نمی بخون بب -

 .نگاهش کردم یچشم   ریو ز مردد

 .گفتم بخون -

که   ی شعر  نیکتاب را باز کردم و اول  ی دادم و با عجله ال تکان    سر

 .به چشمانم خورد را خواندم

اگر   چ،یعاقبت ه   یاگر خود پادشاه  چ،یعاقبت ه   یکاله   نیاگر زر -

 .چیعاقبت ه یببخشند، در آخر خاک راه  مانتیملک سل

از شعر  خی  دستانم  برا  ی کرد، خودم هم  بود ح  شیکه   رت یآمده 

چشمان   نکرده  بلند  سر  نداشتم،  کردن  باال  سر  جرعت  کردم. 

 .کردمی را تصور م شیکور ابروها یغضبناک و گره 
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که از من   ییهاقدم  ی به سکوت گذشت و بعد صدا  ی الحظه  چند

نور   ری و ز  ستادمیآمد. سر بلند کردم، رفته بود! همانجا ا  شد،یدور م

 .شدم رهیخ شیخال ی به جا های باد چراغ

 

 ؟ی بود که خوند  ی چه شعر  نی! آخه ارمانیخاک بر سرت ه  ی ا "

تو رو نخواد، اگه از    گهیحاال اگه ارباب غضب کنه و خان بهادر د

 " ...ی وا ؟یچ یوفتیهم ب ی نوکر نیهم

ها رها شدم. دلم به شور  علف  ی دست بر سر خود کوفتم و رو  با

م  بود،  ب  دمیترسی افتاده  خوردن  نان  همه    وفتم،یاز  آن  از  بعد 

ا  گرید   ی دشوار جو  نیتوان  و  زدن  در  آن  و  را   ی ا یدر  کار شدن 

روز   یو تا روشن  امد ینداشتم. آن شب تا سحر خواب به چشمانم ن

 .ماندم شتم،که انتظارش را دا ی بد  ی منتظر خبر

آبگوشت    ی که برا  یزمیخدمه به خود آمدم، دود ه  ی سر و صدا  با

کش آتش  به  خسته  دهینهار  چشمان  مبودند  را  و   سوزاندی ام 

مهمهمه م  یشلوغ  انیاشان  گم  آرامشدی افکارم  به  را    ی.  کتابم 

 .دمیپر نییپا ی پنهان کردم و از گار
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 ؟ییتو رمانیه -

منقل در دست به   نیشیکه روز پ  ی رمردیو نگاهم به پ  دمیچرخ

 .آمده بود، افتاد مانیسو

 .خودمم -

 .خدمتشون ی ارباب امر کردن که اساعه بر -

با خود گفتم که نکند عذرم را    یدر دلم خال  ی زیو چ  گفت  شد. 

 دانستم ی م  دانستم؛ ی م  دیچراگاهم کند! با  یراه  ادهیپ  ی بخواهد و پا

 .جواب نخواهد ماند  یکه خواندن آن شعر ب

 .بر اقبال بدم فرستادم و به دنبالش به راه افتادم  یلعنت

اندرون  پشت ا  یدر  انتظار  با میبعد داخل شد  یو کم  میستادیبه   .

 نیا  یچشمانم جان گرفت. پس اندرون  شیتازه پ  ی هانوارد شدن ج

بزرگ را گرفته بودند؛ با    اطیدور تا دور ح  های درها و پنجبود! اتاق

که با چند پله    یوانیو ا  یرنگ  ی هاشه یو ش   یبلند و منحن  ی هاپنجره

ها  اتاق  نی. از پرچکردی فرش شده متصل م اط سنگ یها را به حآن

شبشان را    یکیبود تا شب هنگام تار   زانیآو  ی دور تا دور چراغ باد
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ها شرشر آب نگاهم از چراغ  ی صبح روشن کند. با صدا  ی دیچون سپ

راه   اطیآب که از دل کوه به داخل ح  کیبار  ی جدا شد و به دهنه

مخصوص    ی هاباغ  ی سو  به  یاندرون  گرید  ی کرده بود و از سو  دایپ

 .ماند   رهیخ شد،یم تیارباب هدا

الال   شیصدا آدم   ییچون  که  خواب  یبود  به   همان ی م  نیریش  یرا 

 ده ی پوش یبا فرش الک شیکه رو   ی چوب یآن، تخت ی . بر روکردی م

 .افکنده بود، بنا بود  هیسا  شیدر باال   ییشده و درخت تنومند گردو

 .ایدنبالم ب  -

گرفتم و نگاهم را   یآب و تخت چوب  یچشم از زالل  رمردیپ  ی صدا  با

با پا او که  از پله   ی به  ا  ی هالنگانش  باال    وانیسمت چپ  در حاال 

 .رفتن بود، دادم

پر از    وانیا   ی رو  ی باال رفتم و چند گام  یسنگ  ی هادنبالش از پله  به

 .ستادیاز حرکت ا یپشت در اتاق نکهیبرداشتم تا ا یشمعدان

 .رمیتا از ارباب اذن ورود بگ  ستایوا نجایهم -

 .اتاق منتظر ماندم  یتکان دادم و همانجا پشت در چوب ی سر



Page 17 of 534 
 

د  نگاهم اندرون  گریبار  خانه   دهیشن  د،یچرخ  یداخل  که    ی بودم 

کجا    دنیها سوا دارد اما شنزادهخان و خان  ی هااز خانه  ی سر  یارباب

تمام    ی هاو پنجره  یچوب  ی درها  یکجا؟! نگاهم رو  دن یو به چشم د

 یکیپشت    یساس کردم که کسآن اح   کی  د،یچرخ  های قد پنجدر

  ر ینظر دارد. معذب شدم و سر به ز  ریزو مرا    ستادهیها ااز پنجره

 .د ی از داخل خانه به گوش رس ییانداختم که صداها

  یزیچ  یعلوفه دزدک  یگار  ی رو  دم،یرو شب قبل د  تونیسورچ -

 .خوندی م

 !گفتی ارباب بود که خطاب به بهادر خان از من سخن م ی صدا

باز اتاق بهتر بشنوم. پشت    مهیدر ن  ی از ال   دیجلوتر رفتم تا شا  یکم

 :خان بهادر آمد ی بندش صدا

همراهش    یکتاب   ی نداره، هر از گدار  یبا کس  ی کار  ه، یآزار  یجون ب -

 .شهی هست که به خوندن اون مشغول م
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شب قبل   ی تاد. حتم داشتم که ماجرابه دلم اف  یشد و چنگ  سکوت

نداشتم   دیترد  گفت،یخان بهار م یکه خوانده بودم را برا  یو شعر

 .امخوانده  شیاز عمد و از سر غرض آن را برا پنداردی که م

 که سواد خوندن داره؟  هیچطور نوکر -

خان بهادر مجدد به   ی ام در هم قفل شد و صداعرق کرده  دستان

 :دیگوش رس

 !ستیگاه ناهل چرا -

 .متعجب ارباب در گوشم نشست ی صدا

از کجا اومده؟ بوتهست؟ین - نبوده که    ی ! خب  شبه    کیخود رو 

 !سبز بشه

 :بهادر به حرف آمد خان

 .صبر داشته باش تا برات بگم -

 .دیبه درازا نکش یلیشد اما خ  سکوت
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خان دره آلو   شی پدر بزرگ پدر  ه، یدیتبع  ی زادهخان  هیپسر    نیا -

نم گمان  شن  کنمیبوده،  رو  ا  یلیخ   د،یباش  دهیاسمش    ها نجایاز 

 .دوره

با    کردی بهادر شرح واقعه م  خان  یآن روزها  ی ادآوریو قلب من 

م فشرده  روزهاشدی تلخ  تلخ  یی.  به  و   ی قجر  ی ها قهوه   یکه  بود 

 .کردیطمعش را عوض نم ی زی چ چیه  ینیریش

بع - شما  جا  دهیاز  تبعخان  گاهیخان!  ولو  !  ستین  نیا  ،ی دیزاده 

 ست؟ یننگ ن  ی جوان نیچون ی بودن برا یسورچ

! سخنانش از سر تمسخر گفت؟ یارباب به خود آمدم، چه م   ی صدا  با

 !نبود هیاز کنا  ی چه؟ در جمالتش که رد ایبود 

م - بهتر  که  م  دیدونی شما  تو خون خان  لیارباب،  زاده به قدرت 

 ن یاعتماد کرد و اون رو باال نشوند. ا  یبه هر کس  شهی جماعته، نم

دست نگهشون داشت مبادا  نییپا  دیخطرناکن، با ی دیجماعت تبع

 .چشم به قدرتت بدوزن
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که   یکه آنجا، پشت در اتاق  دانستمی هم سکوت شد و من نم  باز

م اتاق  بودم  شده  متوجه  چکار مخص  ی هاهمانیحاال  است،  وص 

 دارم؟ 

 ... بدش به من خوامشیاز تو م -

 .بود آمد دایدر آن هو رتیخان بهادر که ح ی صدا

... اما آخه به چه شکشیچه قابل دارد ارباب، پ  ینوکر و سورچ  -

و به   ستیبلد ن  ی کار  ی ! اون جون که جز اسب سواراد؟یکارتون م

 !نداره ی سواد هنر مچهیاز اون ن ریغ

 :ارباب لب گشود گرید بار

بهتر! مدت  - براچه  بود که  دنبال مال  ی ها  اعتماد    ییگالب  قابل 

از فردا با    گمی شد م  طورنیدخترک بده، حاال که ا  ادیبودم تا سواد  

 .و خوندن و نوشتن کنه ی گالب مشق اسب سوار

بودم؟! گالب   دهیآخر ارباب مرا به فکر وا داشت. درست شن  جمالت

 میبرا  دمیشن ینام تنها دختر و تنها فرزند ارباب بود. باور آن چه م 
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ها در سرم داشتم و ! قربان حکمتت خدا، چه فکرنمودیدشوار م

 !دعاقبت چه ش 

 .داخل ادی! بگو بیقندعل -

پ  در و  ب   دیسپ  رمردیباز شد  اش  را در چهره  رت یآمد. ح  رونی مو 

ناباور  ییگو  خواندمی م و  بهت  در  من  مانند  هم  او  سر   ی که  به 

 .بردی م

 .سر به داخل اتاق اشاره کرد با

 .ارباب منتظرن -

 دم، یکش  رونیرنگ از پا ب  یدستبافت آب  ی را پشت پادر  میهاوه یگ

 .سرم مرتب کردم و داخل شدم ی کالهم را رو

ا  ی انتها احترام   ستادم،یخانه  به  و  کردم  قالب  هم  در  را  دستانم 

 .خم شدم یاندک

 .د یداشت ی سالم، گفتن که با من کار -

آن    ی به صورت قائم بود و آرنجش رو  شیپا  کیکه    یدرحال  ارباب

 .تکان داد یقرار داشت سر
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 .ایب  شیپ -

 ک یاتاق جدا کردم و نزد  متیگران ق  ی های از قال  را به زحمت  میپاها

 .شدم

 .دست مقابلش را نشان داد با

 .نیبش -

نگاه کردم که او هم   ی شیبه چشمان م  دیترد  با بهادر  رنگ خان 

 یهاتر نشستم و به گل عقب   یتکان داد. کم  دییتا  ی به نشانه   ی سر

 .خوش نقش و نگار چشم دوختم یسرخ قال

 .ی که خوندن و نوشتن بلد یگفت  شبی د -

 .چشمانش دوختم یاهیبلند کردم و نگاه به س  سر

 .بله آقا -

را گرفته بود و دست   ی چا  ین یدستش س  کیداخل شد، با    یقندعل

  ان ی. خم شدم، قلکردیرا حمل م  یشاه  نیناصرالد  انیقل  گرشید

م استکان  انشانیرا  و  داد  بار  ی هاقرار  عباس  کی کمر  با   یشاه  را 

 .احترام مقابل هر کدام گذاشت 
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 !ی هم بلد ی اسب سوار دمیشن -

از خان بهادر    نیشیکه روز پ  یزن درشت اندام  یبند قندعل   پشت

برنز قندان  شد،  داخل  بود  گرفته  س   ی انعام  و  نقل  از  نان   ی ن یپر 

 .را مقابلشان گذاشت لیو آج یبرنج

 یو من از سن کم با اون مشق سوارکار  ت داش  یبله آقا، پدرم اسب -

 .کردمی م

 :نقره را در دست گرفت و خطاب به من گفت   انیقل ین

 ؟ ی بد ادی ی که به نابلد ی قدر بلدآن -

 .تکان دادم ی سر

 .بله -

 یداده بود پک محکم  هیتک  شده   یکه به مخده ترمه دوز   طورهمان

 .زد

. به  یباش  نجایکه ا  خوامی . من م نجاستیتو ا  ی پس خونه  نیاز ا -

اخت   یاسب  گمی م  یقندعل اتاق  ارتیدر  و  مه  ی بذاره  کنه.   ای برات 

 .ی بد  ادیو خوندن و نوشتن    ی که به دخترم گالب سوارکار  خوامی م
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متعجب خان بهادر انداختم و بعد رو به ارباب   ی به چهره  ینگاه  مین

 :لب گشودم

 .چشم ی به رو د،ییدار شما اریاخت -

 .خان بهادر گرفت ی زد و آن را به سو انیقل  به ی گرید پک

 .ی بر یتونیم -

به در عقب عقب گام برداشتم و از   دنیبرخاستم و تا رس  یآرام  به

 .شدم رونیاتاق مجلل ب

از    یکیو از داخل    دیرسیبه گوش م  یرونیساز و دهل از ب  ی صدا

که   ی . چند مردآمدی و تنبک و آواز زنانه م  رهی دا  ی صدا   های درپنج 

داخل   یتخت چوب  ی مخصوص اربابند رو  ی هاهمانیبود از م  دایپ

بودند. ظروف    انیقل  دنیمشغول گپ و گفت و کش  یاندرون شده 

پر   یمحل  ی های نیریتا ش  ردیبگ  ی بهار  ی هاوه یمقابلشان از م  یمس

 .بود

 .دمیرس ی رونیبه ب یرفتم و از اندون نییها پااز پله آهسته
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  یاما هنوز هم ساز و آواز و جشن ارباب   شدی م  کینزد  مهیبه ن  شب

 ی رو  امد،یم  ییروستا  همانانیم  انیارباب م  ی برپا بود. هر از گدار

  ماند ی م  یقیدقا  خت،یری طال م  ی ها ها سکه خوان  و آوازه  های سر کول

  ن ی شی. آن شب هم چون شش شب پ گشتی بازم  یو بعد به اندرون

  ها یساز و رفتن کول ی گذشت. با قطع شدن صدا یو شاد به رقص

 .دیرس انیبه پا ی با شکوه ارباب  یشد و عروس یکم خال کم  اطیح

بردن فرش  خدمه و کرسمشغول  تعداد   هایها  و  بودند  انبار    یبه 

 .کردندیرا آب و جارو م اطیح

 ی زن  ی علوفه گام برداشتم که صدا  ی عادت هر شب به سمت گار  به

 :آمد

 !اونجا نه -

 .دمیرا د  ییشدم و همان زن درشت اندام مو حنا  لیسمتش متما  به

 .ایدنبالم ب  -

که   ینیرزمیدرست کنار ز اطیح  ی دنبالش به راه افتادم، آن سو به

به    سمانیکه با ر  ی دی. دسته کلستادیا  یمطبخ بود، مقابل در اتاق
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را باز    اتاق  یدر چوب  ی دیآورد و با کل  رونیبود را ب  ختهیگردنش آو

 .کرد

از پا کندم و وارد   وهیگ  یدست اشاره کرد تا داخل شوم، به آرام  با

 .شدم ی اتاق کوچک دوازده متر

 :بندم داخل شد و به حرف آمد پشت

خان بهادر    ی خونه  ی تو  ی زیاتاق توعه. اگر چ  نجایبه بعد ا  نیاز ا -

 .ی اریو ب ی بر یتونیفردا م ی ارد

جز   ی زیزن زدم، آخر من که چ  یالیبه خوش خ  ی شخندی دل ر  در

 .چند دست لباس و آن کتاب نداشتم

 

 

 ی. پنجره دیسر تکان دادم. رفت و نگاهم داخل اتاق چرخ  ریناگز

بود به   زانیساده از مقابلش آو  ی ا که پرده   اطشی کوچک رو به ح

  مت یارزان ق  میشد و به گل  دهیکش  ن ییچشمم آمد و بعد نگاهم تا پا

 .دیکه کف اتاق را پوشانده بود، رس ییاما نو
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که آنجا  یدست رختخواب کی م و از گنج اتاق تنها بالش و رفت جلو

 یانداختم و رها شدم. از آن پس خانه  نیزم  ی قرار داده بودند را رو

چراگاه،   ی من آنجا بود و من به آنجا تعلق داشتم. گرچه دلم برا

بهتر    میبرا  نجایا   دیاما شا  شدی اش تنگ مخان بهادر و خانه و خدمه 

 یخود سعادت ،ی نوکر  ی برا یحت  ی ارباب ی در خانه  نبود، داخل شد

 .شدی نم  ایهمه کس مه ی بود که برا

طاقچه را باال دادم و در آن    ی رو  ی چراغ باد  ی شهیشدم، ش  بلند

اتاق در تاردمیدم به   شهیتر از همور شد و من خستهغوطه  یکی. 

 .خواب رفتم

آ  کیجکیج  ی صدا  با و  رفت  و  مطبخ  گنجشکان  به  خدمه  مد 

در اتاق   ی از هم باز شد. هنوز بلند نشده بودم که صدا  میهاپلک

 .آمد

 :گفتم بلند

 !بله -

 :آمد یزن ی صدا
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 .پشت در، بردار ذارمی آوردم، م ییناشتا -

 !بود یتیتازه در آن خانه عجب حکا ی ! زندگ ؟ییناشتا

 :حرف آمدم به

 .دارم ی باشه. برم -

هم   ی مرتب رو  ی اشدم، رختخواب را جمع کردم و در گوشه  بلند

رو از  را  دادم. کالهم  رو  میگل  ی قرار  و  برداشتم  سرم   ی رنگارنگ 

 .شدم رونیکمرم مرتب کردم و از در ب ی دادم، شالم را رو ی جا

پشت در بود.    ی از چا   ی کره و مربا و استکان  ر،یاز نان و پن  یمجمع

را برداشتم و داخل شدم،   یوحانداختم، مجمع ر  یبه اطراف نگاه

  اط یشستن دست و رو به ح  ی اتاق گذاشتم و بعد برا  ی آن را باال 

 یی را که خطاب به زن مو حنا  یدختر جوان  ی رفتم که ناگاه صدا

 .دمی شن زد،ی حرف م

گوشه   منتیم   چارهیب - زده  غمبرک  که  روزه  چند   یخانم، 

نه خواب داره و نه   ره،ینم   ی کار  چی دست و دلش به ه  ش،یپنجدر

 .خوراک. جگرش از ارباب و نو عروسش خونه 
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بغل زده بود و به   ریرا ز   یترش  ی طور که خمرههمان  ییموحنا  زن

 :حرفش را گرفت ی ادامه بردی انبار مطبخ م 

هوو کم بود،    هیبگه؟ درد   ی... دختر جون، پس خانم بزرگ چی ا -

 .هم بهش اضافه شد  یسوگل

خانم بزرگ    گهیکه د   ینی بی شکم بزاد اونوقت م  هیبذار دختره    حاال 

م م  منتیو  قرب  و  ارج  از  دو  هر  م  افتنیخانم  نوردخت   شهیو 

 ...یشونی منو کجا م  ،یشونی... پ ی عمارت. ا نی ا ی کاره ی همه

 .دم ینشن ی زیچ گریدو وارد انبار شدند و من د هر

ارباب بود. او    از خانم بزرگ فخرالملوک، همسر ارشد  مقصودشان 

خان  یکیدختر   تنها    ی هااز  او  از  ارباب  و  بود  دختر   کیاطراف 

 .داشت

که دل ارباب را برد   ی ا زادهت یهمسر او بود، رع  نی دوم  زین  منتیم

  ی فرزند  چیو عاقبت عروس آن عمارت شد اما ارباب از او صاحب ه

 .شد و بر دلش ماند  ینشد و داشتن پسر حسرت
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  دن یحرکت کردم و با دلو مشغول کش  اط یح  نیی چاه پا  ی سو  به

نگاهم    نیزم  ی بر رو  یقندعل  ی های شدن اورس  دهی آب شدم که کش

 .را به خود جلب کرد

 .و منتظر نگاهش کردم دمیکش رونیپر از آب را ب دلو

 .سالم -

 .شد کینزد

منتظرن، گفتن بهت بگم که بعد    یسالم، ارباب تو باغ پشت  کیعل -

 .تشونخدم یزود برس ییاز ناشتا

زدم به اتاق برگشتم.    میبه دست و رو  یگفتم و بعد از آنکه آب  یچشم

ناشتا به    یی با عجله  را مقابل مطبخ  از   ی کیخوردم سپس مجمع 

تحو در  لیخدمه  از  و  ب  ی دادم  از  عمارت   یرونیکه  پشت  باغ  به 

 .شدم یراه دیرسی م

 ی هابیس  فیبه رد  فیبود! قدم به قدم درخت گردو، رد  ی باغ  چه

هلو و زردآلو که هنوز به بار آمدنشان مانده    ی هاو درختچه  گالب

 .بود
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که تا   ی انگور  ی باغ در گردش بود که چشمم به موها  انی م  نگاهم 

باغ باال رفته بودند، افتاد. محو تماشا بودم که صدا  وارید  ی کوتاه 

 دم،یبرد. از دور ارباب را د  گرید  یی نگاهم را به سو  یاسب  ی هه یش

 ه یبه شب کنا  یاه یرنگ که از س  اهیس   یچپق در دست کنار اسب

 .بود ستادهیا  زدی م

 .رفتم  شی تند کردم و پ پا

فاصله داد و من به احترامش    شیهااش را از لبدسته نقره   چپق

 .خم شدم

 .سالم آقا -

افذش چشمان ن  نیبذره  ریداد و مرا ز  شیچخماق  ی هال یبه سب  یتاب

 .گرفت

 .سالم -

 .دی اسب کش الی ی رو یبرداشت و دست ی گام چند

 !پدر سوخته  کنهیم ی دلبر -
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  یهاالیبود!    ی خود دلبر  ی برا  گفت،ی شدم، راست م  رهیاسب خ  به

. کردی مرا در خود غرق م  شی اهیو س   دیدرخشی بلندش چون شب م

 .دور برد ی هاشد و مرا به گذشته  ییهوا المیمرغ خ ی الحظه

ا - امروز  تو. هفته  نیاز  با گالب مشق اسب   ی ااسب مال  دو روز 

و پا به   نهیبش  نی ز  ی رو  دهیبه سال نرس  خوامی . میکنیم  ی سوار

 .دختر  هی نی . منم و همادی پام به شکار ب

 .و دلم به حالش سوخت دمشی عاجز د  ی الحظه

آرزو  پسر ارباب  ی داشتن  ت  ی هر  وارث  بود  و  دارد  نگه  را  پدر  نام  ا 

 .شود  یمکنت و ثروت ارباب

 .ان یب  سیگالب و بلق گمی منتظر باش، م نجایهم -

 .برداشت و من به حرف آمدم  یگام

 !آقا -

 .و نگاه منتظرش را به من دوخت  ستادیحرکت ا از

 .ست ین ی اسب سوار ی برا یمناسب  ی پر از دار و درخته، جا نجایا -

 .را در پشتش قالب کرد و باغ را از نظر گذراند دستانش 
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ا - آمد   ی باغ جاده  نیپشت  و  رفت  کم  و  به    هست  ی خلوت  که 

از    یلیاونجا اما خ  دیبر  رسه،ی روستا م  نییپا  ی هاصحراها و قنات

  .دیعمارت دور نش

گفتم. رفت و من به انتظار گالب   یلب چشم  ریتکان دادم و ز  سر

 .باشد ماندم  اشمهیند پنداشتم ی که م یسیو بلق

 .دندیبه انتظار گذشت تا عاقبت سر رس یقیدقا

که به تن داشت همراه با آن زن مو    ی دوز  دیمروار   نیبا پاچ   گالب

 !نام آن زن بود  سیشد. پس بلق  کیدرشت اندام نزد ییحنا

آهو  گالب چون  م  ییمغرورانه  خرامان  خرامان  دشت  و   آمدی در 

 .داشت تا به او برسد یسالنه سالنه سع سی بلق

 .و من سالم کردم ستادندیاز حرکت ا میقدم  چند

ها را در حصار داشتند  اش آنشده   وندیکه ابروها هالل پ  یچشمان

 .به من دوخت

 ؟ییتو رمانیه -

 .چشم دوختم نی زم به
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 .بله -

 .مقابلم گذر کرد از

 چکار کنم؟  دیخب، با -

 .بود ستادهی. کنار اسب ادمیسمتش چرخ به

 :کردم بازدهان

 .کنه ی رم م د،ینش کینزد یلیخ -

پنهان بود که  رشیحر ی هیپوش  ر یکه ز ییهاو من نه از لب  دیخند

 .دمیفهم اشزشدهیچشمان ر نیاز چ

 !کنه؟ی از من رم م -

 :شدم و به سرعت لب گشودم متعجب

 .نه خانم -

 .بلندش افتاد ی شانیبه پ یاخم

 ؟یپس چ -
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البه   کینزد را  انگشتانم  و   ی هاال ی  یال رفتم،  بردم  فرو  اسب  بلند 

 .دمیوار تا انتها کششانه 

 .ناز و نواششون کرد  دیتا به آدم خو کنن، با  کشهیها طول م اسب -

. از نگاهش، از  ستادیا  ی نازک کرد و کنار  یکه پشت چشم  دمید

 .دیباریغرور تکبر م اشنه یدستان قالب شده در س

ه گالب  ک  ی به نوازش اسب مشغول شدم و بعد اسب را طور  یمدت

 .چرخاندم ندی سوار شدنم را بب ی نحوه 

چپم را در رکاب   ی شدم و افسار را تنگ کردم. پا  کیاسب نزد  به

 .نشستم نیز ی رو یقرار دادم و با جهش

نها  کردیمرا دنبال م   اهشیس  ی هامردمک به    تیو من  تالشم را 

 .باشم  یکار گرفته بودم تا معلم خوب

 .کنمی کار رو م نیمن چطور نشستم؟ حاال دوباره ا دید ید -

 .سوار شدم گریآمدم و بار د نییاسب پا از

 نهینشون از ا  چرخونهی هاش رو به سمت عقب مکه گوش  یوقت -

قصد آزار داره اما من به شما    ایغضب کرده و    نکهیا  ای  دهیکه ترس
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اونکه   مگر  رسونهیهم نم  ی آزار   نه یکه اگر آزار نب  دمی م  نانیاطم

 .کرده و موجب خشمش شده باشه  ی سوارش، کار

آرام  اسب رو  یبه  گالب  کرد،   یدرخت  ی دهیبر  ی تنه  ی حرکت 

 :نشست و من ادامه دادم

با  ی برا - اسب  بکش  دینگهداشتن  به سمت خودتون  رو   د، یدهنه 

 .ی طورنیا

 .ستادیو اسب از حرکت ا  دمیرا کش دهنه

 .به گالب کردم رو

تا موثر   دیچند باره انجام بد  ایکار رو دوباره و    نیاگر متوقف نشد ا -

 .واقع بشه

 .برخاست ی باره از جا  کی هی

 .امروز بسه، خسته شدم ی برا -

 یگرد شد! خسته شده؟ اما از چه؟ او که کار  رتیاز ح  چشمانم

 .آمدم نییتکان دادم و از اسب پا ی نکرده بود! باالجبار سر

 :رد که به حرف آمدمبردا  یقدم خواست
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 !خانم -

 .دیچرخ میسو به

 بزنم؟ یحوال نیدر ا  یبا اسب چرخ تونمیم -

 :حرفم را گرفتم  ی نگاهم کرد و من ادامه مردد

 .سهولت در امر آموزش ی جهت رام کردن اسب برا -

 .دیمن و اسب چرخ انیم  نگاهش

 .نداره اما زود برگرد ی رادیخب، ا یلیخ -

درختان باغ از نظر   انیقدر دور شدند که مها آنگفتم و آن  یچشم

 .پنهان گشتند 

گشتم.   رونیآزاد از باغ ب  ی او چون پرنده   دمیپر  نیز  ی رو  شادمان

 :گرفتم و خطاب به اسب لب گشودم  شیکم رفت و آمد را پ  ی جاده

 .یچابک! تو چابک -

خراش  گفتم  اسب    ی و  بود؛  پدرم  اسب  نام  چابک  افتاد!  قلبم  به 

رو  ی اهیس مرا  سوارکار  نشاندی م  نشیز  ی که  مشق  . دادی م  میو 
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که پا    ی دشوار  ی دور از نظرم گذشت؛ روزها  ی هاخاطرات آن سال

  ، یشود، کبک  اری شانس با ما    دیتا شا  رفتمی پدر به شکار م  ی به پا

 .شود ریس مانی خالتا شکم  افتدبه داممان  یخرگوش ،ییبچه آهو

ادامه دادم. به خودم که آمدم   رمی و به مس  دمیکش  یآه  اریاختی ب

از گل  ی. دشتافتمی  ییصحرا  کی خود را نزد زرد و   ی هاهموار پر 

ها در دامانشان  آن  دن یکه به چ  دمیرا د  ی و دختران و زنان  د یسپ

مس بودند.  تغ  رمیمشغول  سو  رییرا  به  و  از   یتاکستان  یدادم  که 

 .محرکت کرد دمیدیدوردست م

 .دم یرقصیدر پشت آن م ییو من گو رفتیبه تاخت م  اسب

م   دهینرس گذر  درخت  چند  کنار  از  انگور  باغ  ناگاه   کردمیبه  که 

و چند متر   دمیاسب را کش  ی . به سرعت دهنه دمیشن  یغیج  ی صدا

م را  چشمانم  و  راندم  عقب  به  را  اسب  شدم.  متوقف    ان یجلوتر 

 .درختان چرخاندم

  نشیچ  نیدامن چ  ی . گوشهدمیدرختان د  ی ال را البه  ی ! دخترعجبا

بودند.   خته یر  نیزم  ی رو  ی زرد رنگ  ی هارا در دستش داشت و گل 

 .دانستم چه شده 



Page 39 of 534 
 

 .ترسوندمت ایببخش، گو -

چ  یب سو  دیبگو  ی زیآنکه  به  و  کرد  پشت  گرفت،  و   ی نگاه  زنان 

بودند دو  یدخترکان او  از  زدن  دیکه دورتر  بر هم  از   ی و در چشم 

 .پنهان گشت دگانمیمقابل د

بود؟ شانه ک  گرید  نیا تا    ی اه  برگشتن کردم،  انداختم و قصد  باال 

 .دور شده بودم ی ادیهمانجا هم ز

بزرگش را محکم بستم.    ی داخل شدم و در چوب  دم،ی رس  ی باغ ارباب  به

را   ی و قندعل  دینگاهم به دنبال آن در اطراف چرخ  آمد،ی م  ییصدا

 :. بلند سالم کردمدمید زمیمشغول خورد کردن ه

 .سالم -

اش گرفت افتاده   نیچ  یشانیعرق از پ  نیبلند کرد، با پشت آست  سر

 .و به من نگاه کرد 

 .سالم جوون -

 .دست اسب را نشان دادم با

 .اسب اونجاست -
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  شد یم  کیشدم. ظهر نزد  یرونیب   اطیتکان داد و من وارد ح  ی سر

نهار بودند. از کنارشان گذر کردم تا    ی و خدمه در حال تدارک برا

آوردم   ادیعلوفه افتاد. تازه به    ی به اتاق بروم که ناگاه چشمم به گار

 ی حواست کجاست؟! اگر برا  رمانیاه ه  "که کتابم هنوز آنجاست.  

 " ؟یعلوفه برده باشن چ نیا زها اگاو و گوسفند 

پا تند کردم.   شی کوفتم و به سو  یشانیفکر کف دست بر پ  نیا  با

 !کتاب تا آرنج در علوفه فرو بردم. نبود، نبود  افتنی ی دستانم را برا

را   مشیدستم جلد ضخ  ی اجستجو کردم و لحظه  شتریب   یکالفگ   با

 رون یو آن را به زحمت ب  دمیکش  یاز سر آسودگ  ی لمس کرد، نفس

صدا که  زدم  لبخند  و  کردم  نگاهش  گوشم    سیبلق  ی آوردم.  در 

 .نشست

 ؟ یاومد -

 .دمیچرخ

 .بله -



Page 41 of 534 
 

شده تا    ا یمه  یاتاق  ،ی بر  یگفتن بهت خبر بدم که به اندرون  ارباب

 .گالب خانم درس رو شروع کنن

 .انداختم ی نگاه امیخاک ی هالباس  به

 حاال؟ نیچشم اما هم ی به رو -

 :حرف آمد به

 .حاال  نیبله هم -

دنبالش گام برداشتم. وارد    را تکاندم و به  میهاتکان دادم، لباس  سر

عج  م،یشد  یاندرون صدا  یب یسکوت  و  بود  و    ییالال   ی حاکم  آب 

. به  دیرسیبود که به گوش م  ییگنجشکان تنها صدا  کیج  کیج

.  م یدیرس  یبه اتاق  نکهیباال رفتم تا ا  وانیا  ی هااز پله  سی دنبال بلق

 .دیآهسته به در کوب 

 !گالب خانم -

 .سی بلق ا یب گالب از داخل اتاق آمد: ی صدا

 .داخل شد و من پشت بندش پا به اتاق گذاشتم  سی بلق
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 ی به همان رنگ باال   ی او روبنده   یسرخاب  ی هاگالب با لباس  نباریا

 ی هم رو  یو کاغذ کاه   ی داده بود. دوات، قلم ن  یبر پشت   هیاتاق تک

 .شدی م دهیکنار دستش د  یچوب  ی هیچهارپار

 .چشم دوختم میپا ریگرفتم و به فرش گل درشت ز نگاه 

 .سالم -

 .ن یپاسخ داد: سالم، بش متکبر

 .نشستم شیکیرا گرفتم و در نزد اشده ی انگشتان کش رد

 .کردی نگاهش رصد م ریبود و ما را ز ستادهیا  ی اگوشه  سی بلق

 .ی بر یتونی لب گشود: م سیبلند کرد و رو به بلق  سر

 .به من انداخت و بعد رو به گالب کرد ینگاه   مین  سی بلق

 .ارباب امر کردن که تمام مدت همراهتون باشم -

افتاد سپس    شی شان یبه پ   ینیو چ  وستیبه هم پ  ش یکمان  ی ابروها

 .رو به من کرد و چشمانش به کتاب داخل دستم افتاد

 ه؟ یاون چ -
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 !لب زدم: کتاب مهابای ب

 .دیدر هم کش اخم

 توش نوشته؟  یچ یعنی ه؟ یچ دمیکه کتابه! پرس  دونمیم -

 .زدم لبخند

 .شعر -

 ...باال رفت و با خود زمزمه کرد: شعر  شیابرو  ی تا کی

 .به حرف آمد: برام بخون دوباره

باز کنم    ی اتکان دادم و کتاب را مقابلم گرفتم، خواستم صفحه  سر

مرور شد. منصرف    میخواندن آن شعر مقابل ارباب برا  ی که صحنه 

  شیمناسب برا  ی شدم و صفحات را دانه به دانه کنار زدم تا شعر

که صدا بودم  زدن  ورق  در حال  هم  شیبخوانم.  خوبه،    نجایآمد: 

 .رو برام بخون نیهم

 .گرفتم ترکی فرستادم و کتاب را نزد نییدهانم را پا آب

  ن ی هم  نند،یبا دل خرم نش  شهیهم  نند،یخوشا آنان که با تُه همنش -

 .نند ی و تُه ب ندیکه گستاخانه آ ،ی رسم عشق و عشق باز یب
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 بود؟   یبه چه زبون  نیو گالب به حرف آمد: ا  دیرس  انیبه پا  یتیب  دو

 .بلند کردم سر

 .ی لر -

 .کرد ی کوتاه مکث

 ؟ ی تو لر  نمیبود! بب  بایز -

من و    لبخند زدم و پر افتخار لب گشودم: بله خانم. هم  اریاختی ب

 .کتاب نیهم خالق ا

اشعار    نیکه ا  ینگاهم کرد و من ادامه دادم: باباطاهر کس   متعجب

 .رو گفته

 .باال انداخت ییابرو

 .دمیاسمش رو تا به حال نشن  -

  .شدم  مکدر

 ی های تی بوده و دو ب  رانی! از شاعران بلند آوازه و به نام ابهیعج -

 .اون نقل محافل بزرگان بوده و هست
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 :حرفم آمد انیغصب م  با

بهتر ن  یلیخ - به جا  ست یخب. حاال    هوده یب  ی هابحث  نیا  ی که 

 م؟ یدرس رو شروع کن

که فرو خوردن خشم    دانستینم  ی چکسیسر تکان دادم و ه  ریناگذ

دسته شده    ی های دشوار بود. کاغذ کاه  میدر آن لحظات چقدر برا

داشتم خود را    یکه سع  یبرداشتم و در حال  هیچهار پا  ی را از رو

 ؟ یآرام نگه دارم رو به او گفتم: چرا کاغذ کاه

بود انداخت و رو به من    ستادهیکه هنوز سرپا ا  سی به بلق   ینگاه  مین

 .سر کرد نیبا هم  دیبا رسهیتا م  ارن،یاز شهر ب  می گفت: گفت

و مشق خواندن و نوشتن    ی ارباب  یاز اقامت من در خانه   ی روز  چند

سوار اسب  پرورده  ی و  ناز  دختر  گالب؛  م  ی با  .  گذشت یارباب 

 ی هابا آدم  ییخواب خوب، خوراک به موقع، آشنا  ی دستمزد و جا

گو  زی چ  ... همهدیجد بود،  مراد  وفق  بر  و  دن   ییخوب  قصد    ایکه 

ها از من پنهان نگه داشته بود را که مدت   یخوش  یداشت تا آن رو 

 .نشانم دهد 
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که از پرده عبور و به داخل    ینور کم  ریاتاق نشسته و ز  میگل  ی رو

صدا در  شده بودم که در به    رهیکرده بود به کتابم خ  دایاتاق راه پ

 .آمد

 .گفتم: بله بلند 

شکار، تو    میریم  میباز آمد: دار  مهین  ی پنجره  ی صولت از ال   ی صدا

 ؟ی ایهم با ما م 

رو  کالهم از  رو  م یگل  ی را  به  را  در  برخاستم.  و  زدم   شانیچنگ 

 .گشودم و لبخند زدم

 .امیصبر کن االن م  -

  یاطاقچه گذاشتم، شال قهوه   ی داخل اتاق شدم، کتابم را رو  مجدد

 .رنگ را دور لباسم محکم کردم و از اتاق خارج شدم

 .میشد رونیبزرگ عمارت ب ی با آن دو از دروازه همراه

هم سن و سال من    بتیارباب بودند، ه   انیو صولت شکارچ  بت یه

ها  با آن یگکه من به تاز ی تر بود. دو برادربزرگ ی و صولت دو سال
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به زود  نیقیآشنا شده بودم و     میبرا  یدوستان خوب  ی داشتم که 

 .خواهند شد

 ک یدر حال نوازششان بود نزد  یکه قندعل  یرنگ  ی ادو اسب قهوه   به

 .میشد

 :زد و رو به صولت لب گشود  یآرام  ی با دست به پشتم ضربه   بت یه

 .ادیبا من م  رمانیه -

 :رو به من ادامه داد سپس

 .سرپ میبر -

 .شدم  قدمشی سالم پ ی و من برا میدی ها رسو اسب یقندعل  به

 .سالم -

 .زد مانیبه رو ی بلند کرد و لبخند سر

 د؟ یکجا عازم ی! به سالمتریسالم جوون، اغور بخ -

 م یگرفت و به حرف آمد: کجا دار  ی اسبش جا  نیپشت ز  صولت

 جز شکار؟ میبر
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 .دیما چرخ انی کش آمد و نگاهش م یقندعل لبخند

...  اریشکار خوبه اما حواستون جمع باشه، دشت همواره و آهو بس -

 .به سالمت دیبر

 دم، یو من منظور سخنش را درست نفهم دندیو صولت خند بت یه

 ستییزپایت  وانیگرچه ح  خواست،ینم  یشکار آهو که حواس جمع

 !ستین اما هر چه هم که باشد از شکار کبک که دشوارتر

 !رمانیه -

اسب جوانش نشسته بود    نیکه حاال او هم پشت ز  بتیه  ی صدا  با

 .گرفتم ی اسب جا ی به خود آمدم و رو

افتاد  به زد  م،یراه  دور  را  بار  میعمارت  راه  به  باغ    کیتا  پشت 

رس  جاده   م،یدیمخصوص  به صحراها  ی ا همان  روستا    نییپا  ی که 

 .تر به آنجا رفته بودمو من چند روز قبل  شدی ختم م

 .دیبخشی و آفتاب سخاوتمندانه گرما م دیوزی م یخنک  مینس

آرام  رو به  اسبش  که  صولت  مواز  یبه  ه  ی و  اسب  گام    بت ی با 

 آهو؟ ای میری لب گشودم: به شکار کبک م داشتی برم
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چشمانش آمده   ی رنگش که تا باال   ی اقهوه   یکاله گاوچران  ری ز  از

 .به من انداخت یبود نگاه 

قندعل - قول  به  اما  و خرگوشه  کبک  ما  از    نیا  یقصد  پر  دشت 

د چه  رو  خدا  جا  د یشا  ی د یآهوعه،  آهو،   ی به  خرگوش  و  کبک 

 !شد بمونی نص

 .سر داد ی ارا گفت و قهقهه  نیا

 .میجلوتر رفت یکم

 .انیخودشون دارن م ی ها با پاهاآهو ی گله نیاونجا رو بب -

افتاد   ینگاه صولت را گرفتم که ناگاه چشمم به زنان و دختران  رد

ها . پس مقصود آنآمدندیسو م  نیکه کوزه و خمره به دست به ا

 !از آهو آنان بودند

 کیبود. نزد  دایروبنده به صورت داشتند و تنها چشمانشان پ  همه

 .م یرفت ترشی تر شدند و ما پ

از    یلی. هنوز خم یادامه داد  رمانی ردند و ما به مسکنار ما گذر ک   از

 !دیستی! وادیستیرو آمد: وا  شیاز پ  ییکه صدا  میها دور نشده بودآن
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 ی دختر از قد و باال و صدا  میگوی م  نکهیا  دم؛یرا د  ی دور دختر  از

مشخص   ی زیکه چ  آن روبنده  ی واال از رو   زدمینازکش حدس م

 .دیستینبود. صدا دوباره آمد: وا

 .تکان داد ی سر بت یه

 .باز جا مونده   یدست و پا چلفت ی دختره -

 .دیخند  دی که حرفش را شن صولت

که    ی شد. هنگام  کیدوشش داشت نزد  ی که رو  ی ابا کوزه   دختر

سر بلند کرد و به ما؛ من و    ی اخواست از کنارمان عبور کند لحظه

شدم و او به   ریت. ماتم برد، در چشمانش خانداخ  ی نگاه  می ن  بت یه

و پا تند کرد. شناختمش، خودش بود! از آن دو  دی سرعت نگاه دزد

در   یآب  ی گو چون  که  چهره  مواج  یی ایرنگ  مدر  موج    زدی اش 

بود   یها بود، او همان دخترها، همان چشمچشم  نیشناختمش، ا

 .... درست مثل حاال ختیکه آن روز ترساندمش و او از من گر
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عقب چرخ  اریاخت  یب م  دمیبه  کردم،  تماشا  را  رفتنش    د،یدوی و 

بلندش که    و لباس  ختیری م  نیاش به زم کوزه   ی گهگاه آب از لبه 

 .شد ی م دهیکش نی زم ی همرنگ چشمانش بود رو

 .کنهی رم م نه ی بیآدم م ،یوحش هیچشم آب -

 :صولت به خود آمدم و رو به او گفتم ی صدا با

 ؟ یشناسیتو اون رو م -

 .خنده پاسخ داد با

 .دامنه رو نشناسه یدختر چشم آب یکس  شهی مگه م -

 .حرفش را گرفت ی دنباله بتینگاهش کردم که ه گنگ

 .نماز مسجد روستاست  شیپ  رزا،ی اسمش ماهتابانه، تنها دختر آم -

 .کرد و ادامه داد  یمکث

فقط چشم - که  دما  رو  م  مید یهاش  مثال    یصورت  گنی اما  داره 

ماه    ی عنیکه اسمش رو گذاشتن ماهتابان...    نهیهم  ی قرص ماه، برا

بچه بوده از همه   یقشنگه که مادرش وقت  ی به قدر  گنی تابان، م

 .کردهی م مشیقا
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 .صولت آمد ی فکر فرو رفتم که صدا در

 .دی نی ها رو ببکبک د،یبش الیخیو دخترش رو ب رزایآم -

اسبش که حاال چهار نعل    ی پاها  ی صولت و به دنبالش صدا  ی جمله

 .دور کرد یچشم آب  ی زپایما را از فکر آن گر  رفتیم

امان پر از کبک . توبره میگشتی برم  یبود و ما به عمارت ارباب  عصر

اما    میرا کباب کرد  شانیکیالبته در راه    میبود و دست پر آمده بود

بازگو نکنم چرا   ییکرده بودند که آن را جا  دیتاک  بتی صولت و ه

درکار   هیو تنب  کردی سخت غضب م  دیرسیکه اگر به گوش ارباب م

 .ندارد  یشوخ  یچکس یمسائل ارباب با ه  نیدر ا   کهبودم    دهیبود، شن

شدم. رو به آن دو که   ادهی و من از اسب پ  میدیدروازه رس  مقابل 

 یی و با صدا  ستادمیبودند ا  انیحاال در حال رفتن به اصطبل چهارپا

 .بلند لب گشودم

 .ممنون بابت امروز -

 .باال برد و دور شدند  یدر پاسخ به تشکرم دست بت یه
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شدم. خوشحال بودم که با گالب مشق   اطیح آسوده وارد یالیخ با

و خواندن و نوشتن نداشتم. گرچه آن روز نوبت آموزش   ی اسب سوار

خبر آورده بود که امشب داخل عمارت    سیبه او بود اما صبح زود بلق

برقرار است و دستور ارباب است که تا دو روز آموزش به    یهمان یم

از آن دخترک   ی ! همان که دو روز ودشود. خوب ب  لیگالب تعط

چون   ی سر و کله زدن با دختر  کرد،ی متکبر دور بودم خوشحالم م

نبود، اعصاب    یافتاده است کار سهل و آسان  لیاز دماغ ف  ییاو که گو

 .کوتاه که آن هم من نداشتم یو زبان  خواستیفراوان م

  دم، یکه شدم طبق معمول خدمه را در حال رفت و آمد د  داخل

ارباب م ا  همانیحاال که  از قبل رفت و آمدها پررنگ  نیداشت  تر 

شستن دست و رو به سمت   ی شده بود. چشم از خدمه گرفتم و برا

  د یمراد، آشپز سپ  ی و عل  یگام برداشتم که قندعل اطی ح  نییچاه پا

که در دست   یبزرگ  گیمراد د  یعل   .دمیامارت را کنار چاه د  ی مو

 .کرد یگذاشت و رو به قندعل  نیزم  ی داشت را رو

 !دمشیپسره کجاست؟ امروز ند نیا نمیبب -

 .طناب از چاه بود پاسخ داد  دنیطور که در حال کشهمان  یقندعل
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  کدوم پسر؟ -

 .و ادامه داد دیچاه کش کیرا نزد گیمراد د یعل

 .گالب خانم ی پسر تازه وارده، معلم سرخونه نیهم -

 .ستادمیا میسرجا ناگاه 

 .و صولت رفت شکار بتیبا ه  یاول صبح  ،یگیرو م  رمانیها ه -

 .تکان داد ی مراد سر یعل

بود که ارباب اجازه داد خانم   یبه نظرت کار درست  یقندعل  گمیم -

  گفت ی م  شهیهم  امرزمیآقام خدا ب  ادمهی  ره؟یبگ  ادیخوندن و نوشتن  

 .کنه یم  ی دختر که خوندن و نوشتن بلد باشه کاغذ پراکن

 .تکان داد و افزود سر

 .دهیآبرو به باد م -

ناقص  متعجب برهان  چه  کردم،  دل  ،ینگاهش  ! ی ااحمقانه  لیچه 

شا که  چه؟  که  نداند  نوشتن  و  خواندن    ی انامه  ی روز  دیدختر 

 !اللعجبی! سد؟یبنو
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نزد  یخشم  با قندعل  کیفروخورده  ب دل  یشدم.  چاه  از  را   رون یو 

 :گفت   ختیریم گیطور که آب را داخل دو همان دیکش

 .خسروان دانند  شیبگم واال! صالح مملکت خو یچ -

متوجه حضورم شده بود.   ی بودم و حاال قندعل  ده یسرشان رس   پشت

لبخند  اشدهیکمر خم با  و  به من لب   نینماد  ی را صاف کرد  رو 

 .گشود

 د؟یباالخره اومد -

  چیه  یمراد ب  یشستن دستانم جلوتر رفتم. عل   ی تکان دادم و برا  سر

ز   گید  یکالم را  آبش  از  به سو  ریپر  و  زد  و    یبغل  رفت  مطبخ 

 .به حرف آمد  یقندعل

 د؟یشکار کرد  یخب، حاال چ -

 .که فقط خودم بشنوم زمزمه کردم ی لب طور ریز

 .آهو -
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اش را کنار که پرده  ی اشب بود و نور اندک ماه از پشت پنجره   مهین

طاقچه    ی رو  ی چراغ باد  ی له ی. فتدیتابیزده بودم به داخل اتاق م

 .و کتابم در دستانم باز مانده بود سوختی م

آن دخترک چشم   یو افکارم در حوال  آمدی به چشمانم نم  خواب

 .محصور شده بود یآب

شانه به آن   نیرا بستم و کنار بالشم گذاشتم. غلت زدم و از ا  کتاب

گو نه!  اما  شدم  خ  ییشانه  باز    الشیکه  طاق  نداشت.  رفتن  فکر 

  رون یاز ب  ییشدم که صداها  رهیاتاق خ  یرچوبیو به سقف ت  دمیخواب

رس  گوش  عمارت    د؛ یبه  از  حاال  که  بودند  ارباب  مهمانان  حتما 

برفتندی م از  ا   ی شدم و پشت پنجره   دبلن  یخواب  ی .  . ستادمیاتاق 

ا بود،  درست  محدسم  بزرگ،  خانم  با  همراه  و   منت یرباب  خانم 

مهمانان بودند. ناگاه نگاهم به   ی در حال بدرقه  یو قندعل   سی بلق

بود   انشانیکه م  ی شد و چشمانم به پسر جوان  دهی ها کشآن  ی سو

که    ی به مرد  هیافتاد، خوش قد و قامت و چهارشانه بود درست شب 

 .کرده بود  خوش  ی و دستانش در دستان ارباب جا  ستادهیکنارش ا

 .خان م یسل نی صفا آورد د،یخوش اومد یلیخ -
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ارباب م  ی جمله  با  نمودی ارباب مرد چهارشانه که همسن و سال 

 .پاسخ داد

 .ارباب، پس جواب از شما دیخوش باش -

تبسم  ارباب سر  ی با  داشت  لب  بر  چند  ی که  و  داد  بعد   ی تکان 

 .خارج شد اطیاشان از ح درشکه

گرفتم و پتو را   ی تشکم جا   ی ها روآن  انیم  ی توجه به مکالمه  یب

 .دمی کش میهاتا شانه 

معمول خدمه چشمانم را باز کردم. مثل هر   ی با سر و صدا  صبح

رو  میهاروز رخت خواب اتاق  گنج  در  برا  ی را  و  دادم  قرار    یهم 

به دور و بر انداختم و    یشستن دست و رو از اتاق خارج شدم. نگاه

 گ یمراد را در حال شستن د  یچاه قدم برداشتم که عل  ی به سو

شام هر شب، همان   ی هاظرف  شهیمباال رفت، آخر ه  می. ابروهادمید

 .ستادمی. کنارش اشدی شب بعد از صرف غذا شسته م 

 .عامو ی خسته نباش ر،یسالم، صبح بخ -

 .به من دوخت ی ارنگش را لحظه یشیبلند کرد و چشمان م سر
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 .ی نباش سالم پسر، مونده -

 گید  دنیچاه برداشت و ساب  ی خاک گل شده از پا  ی مقدار سپس

 .را از سر گرفت

 .را درون چاه انداختم و رو به او ادامه دادم دلو

 !؟ی شوریرو م شبید  گیچرا حاال د  -

 .آنکه نگاهم کند پاسخ داد یو او ب دمیرا باال کش دلو

گالب خانم خاستگار   ی کرده داشت، برا  زیارباب مهمون عز  شبید -

ارباب عصر بود، خود  به غ   ی اومده  امر کردن که  از    ریبه هممون 

 .م یتو دست و پا نباش  یلیضرور خ ی کارها

 .گالب خاستگار آمده بود ی ! پس براها

آمده بود را    شیشانیپ  ی از حد رو  شیکه ب   شیپشت دست کال  با

 :باال داد و گفت یکم

  ام یب   ی رو بردم تو مطبخ، گفتم سر صبح  شبید  ی هامنم ظرف  -

 .بشورم

 .آمد  سیبلق ی و کنارش نشستم که صدا دمیکش رونیرا ب دلو
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 آموزش اسب   ی گالب خانم گفتن ساعت نه تو باغ مخصوص برا  -

 .منتظرن ی سوار

 .برخاستم ی جا از

 .چشم ی سالم، به رو -

 .گرفت و سالنه سالنه دور شد  نگاه 

به اتاق    ییصرف ناشتا  ی به دست و صورتم زدم و برا  یسرعت آب   به

 .برگشتم 

حتما گالب  رفتم،ی م  یباغ مخصوص ارباب ی بلند به سو ییهاگام  با

ا از کبر و غرورش منتظر  پر  نگاه  را در   ی ا. لحظهستادهیبا آن  او 

ستبر    نه یان س چون نگهبان  س یپشت چشم نازک کرده و بلق  یحال

قالب کرده تصور کردم   اشنه ی س  ی و دستانش را رو  ستادهیکنارش ا

 .دمیو خند

به جستجو  وارد و  اما  آن  ی باغ شدم  نظر گذراندم  از  را  اطراف  ها 

به   یمنته  یدروازه  کی تر رفتم تا به چابک که نزدنبود! جلو  یکس
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رس   یپشت  ی جاده بود  ددم یباغ  با  آمد.   ی لبخند   دنشی.  لبانم    به 

 .کردم  شدم و در گوشش زمزمه  کینزد

 .چابک، چابک شب رنگ من -

آن خرمن   یرو  یاو بوسه   دمیکش  اشییجادو  ی هاالی  یرا رو  دستم

 .آمد یکس ی رنگ زدم. هنوز سر بلند نکرده بودم که صدا  اهیس

 !دیخلوت کرد -

 .دمیچرخ شی بود، سر بلند کردم و به سو گالب

 .سالم -

 .پشت سرش به راه افتاد سیبرداشت و بلق  گام

 .نیز ی رو نمیامروز بش  خوامی سالم، م -

 .و متعجب نگاهش کردم دمی چرخ شیسو به

 ...اما ن؟یز ی رو  -

 .میام بگوجمله  ی حرفم آمد و نگذاشت باق انیم
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م  ؟یاما چ - برنم  یکنینکنه گمان  از من  در دل گفتم:    اد؟یکه 

که از   لهی! آخه مگه هردمبی ایبرنمسر، معلومه که    رهیخ  ی دختره"

 "؟ی و بتاز ی نیبش نیز ی رو دهیراه نرس

 .حرف آمدم به

کار سهل و    ی نداشتم اما اسب سوار  ی منظور  نیاصال چن  ر،یخ -

 .اریو تالش بس طلبهیم ادیآموزش ز ست،ین  یآسون

به هم گره خورد و خشم در نگاهش موج زد. دهان باز   شیابروها

 .مانعش شد ییکه صدا دیبگو ی زیکرد تا چ

 !گالب خانم! گالب خانم -

بدر   حرف و  ماند  دهانش  رو  ؛ی در  سبزه  خدمه  ییدختر   ی که 

 .شد کمانیمخصوص او بود نفس زنان نزد

 .تشر زد سی بود که بلق   امدهیبه حرف ن هنوز

دار - نم  ؟ ی چکار  ا  یدونی مگه  خانم  گالب  روز    ن یکه  از  ساعت 

 ؟ی مزاحمشون شد خودیدارن؟ چرا ب ی آموزش اسب سوار
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به گالب که حاال سراسر خشم بود انداخت    ینگاه   م ی گرفت، ن  ینفس

 .ادامه داد سی و رو به بلق

دنبال گالب   امیخانم، خانم بزرگ امر کردن ب   س یبلق  ستین  خودیب -

 .منتظره اطیکه خ  یخانم، گفتن بگم هر چه زودتر برن به اندرون

رنگ گالب   اه یس  ی هامردمک  نهی و من به ع  دیرس  انیبه پا  اشجمله

در حال    کشیچشمان بار  ان یکه از م  ییرا که از شدت خشم گو

 .دمیزدن بود، د رونیب

به  که گالب    کردی منتظر نگاه م  ی سکوت کرده بود و بدر  سی بلق

به دنبال    یچون کودکان  س یو بلق ی عمارت پا تند کرد و بدر  ی سو

 .دندیمادر، پشت سرش دو

بروم   دیبا  ست،یچ  فمیکه تکل  دانستمیماندم و چابک، حال نم  من

نشستم و   یدرخت  ی دهیخشک  ی تنه  ی منتظر بمانم! باالجبار رو   ای

 د یدرخشیدر آفتاب م  ین یچون نگ  اشره یبه چابک که حاال پوست ت

 .چشم دوختم

 .از دور آمد  یقندعل ی نگذشته بود که صدا ی زیچ
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 !پسر  ی آها -

 .کردم  بلند سر

بمونه  - آموزش  دارن،  کار  امروز  بگم  بهت  که  گالب خانم گفتن 

 .بعد ی برا

برخاستم. دست  ی پاسخش سر  در و  سر چابک   ی رو  ی تکان دادم 

گام  دمیکش چند  سو  ی و  که    ی رونیب   اطیح  ی به  حال  برداشتم. 

د  ی خبر بهتر  نبود  آموزش  ب  دمیاز  را  اوقاتم  اتاق   رونیکه  آن  از 

شکار   ی و صولت بودند تا برا  بت یش که هکا  ی کوچک بگذرانم و ا

بپ  آنان  اوندم یبه  به    نی. شکار!  مرا  م  ادیواژه    انداخت؛ یآن دختر 

ناگاه مسیهمان دختر چشم آب  ی را عوض کردم، از دروازه  رمی... 

روستا ختم   نییپا ی هاکه به قنات ی اباغ خارج شدم و جاده یپشت

 گرفتم.   شیرا در پ شدی م

. گذراندمی آباد اطراف را از نظرم م  ی هاو باغ   داشتمیآرام گام برم

زده از   رونیب  ی و موها  دادی م  زشپوستم را نوا  ی بهار   خنک   مینس

بلند    ی هابردم، علف  کیگرفته بود. دستم را نزد  ی کالهم را به باز

 رمیرا نوازش کردم و به مس  یسنگالخ  ی شده در کنار جاده  فیرد
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به گوشم   ی اخنده   ی خودم بودم که صدا  االتی. غرق در خادمادامه د 

به زنان کوزه    مانمرو دادم که چش اراده نگاهم را به روبه   یب   د،یرس

که هر    گذشتیم   یآب  ی چشمه  ی در آن حوال  ایبه دست افتاد. گو

جا آب  خورد و خوراک از آن  ی و برا  امدند یروزه زنان و دختران م

 .بردندی م

ب   شدندیم  کینزد  هاآن آن    ی به جستجو  اریاختی و چشمان من 

و   افتم یزنان ن  انی . نبود! او را مکردی رصدشان م   یدخترک چشم آب

م   بیعج دلم  گرفت!  دلم  نبودنش  از  بار    بودی م  خواستی آنکه  و 

. به خودم  گذرا..  ی حت  کرد،ی نگاهم م  ییبا آن چشمان جادو  گرید

مرا چه شده بود؟! سرم را به   ایکه آمدم زنان دور شده بودند. خدا

 .رفته را برگشتم ری سو و آن سو تکان دادم و مس نیا

 دمیرا کش میهاوه یآمدم، پشت گ  رونیظهر بود که از اتاق ب کینزد

 .و به راه افتادم

 رمان؟یکجا ه -

 .ستادمیا آمدی که از مقابل م بتی ه ی صدا با
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 .به دنبال شما -

 .دوشش انداخت ی را رو یخال ی مردهخون ی زد و توبره  لبخند

 ؟ ی ای شکار، م  میریم -

  ی رون یب  ی صولت از مقابل دروازه  ی پاسخ نداده بودم که صدا  هنوز

 .آمد

 .ارمیها رو باسب  رمیمن م -

 .قدم شدم و آهسته لب زدمهم  بتی ه با

دختر ارباب امروز کار داشت،   ام،یبده، معلومه که م  رتیخدا خ -

ام سر رفت از بس داخل اتاق بعد. واال حوصله  ی آموزش موند برا

 .نگاه کردم وارشیموندم و به در و د

ما جز    گذشتی م   ی ساعت  ی زیبچه خرگوش و دو کبک چ   ک یو 

 .نشده بود بمانی نص

 !کنهی ارباب غضب م  میبرگرد یدست خال م؟یحاال چکار کن -

به   داشتی صولت که اسبش جلوتر از ما گام برم  بت،یه  ی جمله  با

 .حرف آمد
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  د یارباب امشب مهمون داره، قبل اومدن بهم تاک  ده، ییگاومون زا  -

 .میکرده بود که دست پر برگرد

 .دمیحرفشان پر انیم

تو - داره؟  د  ی مهمون  خبره؟  بود،    ی خواستگار  شبیعمارت چه 

 !یامشب هم که مهمون

کبک در   ی به جستجو  شیتفنگ شکار  ی که لوله   یدر حال  صولت

 .پاسخ داد دیچرخیآسمان م

 .قراره گالب رو شوهر بدن میدیکه ما شن  ی طور اون -

 .مهابا دهان باز کردم یب

 شه؟ی میمن چ فیشوهرش بدن؟! خب... اگر شوهرش بدن تکل -

 .وا رفتبه ه بتیبلند ه  ی آن قهقهه کی

 !؟ی نکنه خاطرخواه دختر ارباب شد -

 .و با تمسخر ادامه داد دیخند بلندتر



Page 67 of 534 
 

بود! آخه تو رو چه   یدختر قحط  ییخاک بر سرت کنن پسر، خدا -

 ...به

 .دمیحرفش دو انیم

 یخودت؟! دختر ارباب کدومه؟ خاطرخواه  ی برا  یگیم  ی دار  یچ -

دختره    نیارباب شدم، اگه ا  ی منه بدبخت تازه معلم سرخونه  ه؟یچ

 .ندارم ی کار نجایا گهیشوهر من د ی خونه ی بره 

آه  نیا و  گفتم  ب  یرا  نهادم  ا  رونیاز  به  لعنت  که    نیآمد.  اقبال 

 !امدهیبه ما ن  یخوش

دره چنار خواستگارشه،   ریعشا  ی فهیخان طا  رزا؛ی پسر عباس م -

 .م باغات اونجاست! صاحب تماستین  یکم آدم

 .صولت بر سر کوفتم  ی جمله با

و من به چراگاه   کنهی تموم شد! دختر ارباب شوهر م  زیپس همه چ -

 ...گردمی برم

  دیجد  یتازه اگه خان بهادر سورچ  "و با خود گفتم:    دمیکش  یآه

 "!اهیبخت س نیباشه، لعنت به ا اوردهین
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از شش    ی او صولت و توبره  بت یهنگام بود و من همراه با ه   عصر

 ی . مقابل دوازهمی برگشت  یبچه خرگوش به عمارت ارباب  ک یکبک و  

. صولت  م یشد  ادهیو ما پ  ستادندیها از حرکت ااسب  ی رونیبزرگ ب 

با دستمال پارچه   یدر حال با   داشتی برم  یشانیعرق از پ  شی اکه 

 .لب گشود بتی ها را گرفت و رو به هافسار اسب گرشیدست د

ارباب بده   لیارها رو تحوتو هم شک  له،یطو  برمی ها رو ممن اسب  -

 .ایو ب

من   انیدوشش انداخت و نگاهش م  ی را رو  ن یخون  ی توبره   بت یه

 .و صولت حرکت کرد

 .برم داخل روستا دیکار دارم، با کمیمن  -

 .رو به من ادامه داد سپس

 ؟ی ارباب ببر ی امروز تو شکارها رو برا شهیم -

 .و بعد به صولت انداختم بتی به ه ینگاه  مین

 .برمیباشه، م  -
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شدم.  اطیدو وارد ح از آن یرا از او گرفتم و بعد از خداحافظ توبره

 .توجهم را جلب کرد ییدر حال عبور بودم که صدا

 ن یدلش با ا کیخانم کوچ دم،یکه من د ی طوربگم واال! اون یچ -

 .ستیوصلت ن

به   ی! او راضدم؟یشنیاز خانم کوچک گالب بود، چه م  مقصودشان

ماندن من در  ی برا  یهنوز شانس  نکهیا یعنی نیازدواج نبود و ا نیا

 .بود یآن عمارت باق

  آمد ی به عقب برگشتم، صدا از داخل مطبخ م  یچند گام  اریاختی ب

عمارت به راه بود. کنار در    یاز اهال  بتشانیو خدمه طبق معمول غ

 .پاسخ داد  ی گریکردم که د زیرا ت میهاو گوش ستادمیمطبخ ا

 ی دارن، خودم وقت  تیخواهر! مهم ارباب و خانم بزرگه که رضا  ی ا -

  رزا یکه ارباب داشت از م  دمیشن  ینهار رو بردم اندرون  ین یظهر س

. کردیم  فی خانم تعر  منتیخانم بزرگ و م  ی عباس و پسرش برا

صالح و مشورت،   ی برا  نجایا  انیارباب م  ی امشب هم که برادرها

 .گفتم  یک  نی حاال بب ره،یگی وصلت سر م نیندارم که ا شک
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 ی بدل شد و تنها روزنه  ی دیبه ناام  شمیپ  ی چند لحظه  دیآن ام  کی

 .از نظر پنهان شد دمیام

از آن دو   یکیکه    ی هر دو خدمه بلند شد و کِل  ی خنده  ی صدا  ناگاه 

 .روانم را خراش داد دیکش

به راه   یاندرون  ی به سو   ریدوشم محکم کردم و ناگز  ی را رو  توبره

 .افتادم. در باز بود و من داخل شدم

کن  ییایبروب  یاندرون  اطیح  در دو  ح  زیبود،  شستن  حال   اط یدر 

بودند،  سنگ  ی کی  کرد،یم  رابیرا س  های شمعدان  یکیفرش شده 

نقل به دست داخل   ینیس  ی گریو د  تکاندیرا م  وانیا  ی رو  ی چهیقال

. هنوز قدم از قدم برنداشته بودم که  شدیخانم بزرگ م  ی پنجدر

اش را باال زده بود از  که روبنده   یلچادر و چاقچور به سر در حا  یزن

 .آمد رونیخارج شد و پشت بندش خانم بزرگ ب ی پنجدر

 .هادوخت و دوز نیها باشه خانم جان، تا باشه از امبارک -

 .درشتش تکان خورد کلیو همزمان ه دیبلند خند  سپس
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داشتم که آن زن، همان    ن یق یاز آنان گرفتم و قدم برداشتم.    چشم

 یکه گالب را برا  یمخصوص فخرالملوک است، همان  ی شهر  اطیخ

د حاال  خواستند.  ا  گریآمدنش  که  بودم  مطمئن شده  هم    نیمن 

 .ست یوصلت حتم

م بزرگ  رو به خان  دم، یباال رفتم تا به آنان رس   وانیا  ی هااز پله   کالفه

 .خم شدم  یاندک

 .سالم خانم -

 .د یسالم، خسته نباش -

و به دور از تکبر داد   یاما پاسخ سالمم را به گرم  دمیرا ند  نگاهش

 !بود دیبع ی دختر نیچون ی مادر نیو از چن

 .آنکه نگاهش کنم لب گشودم یو ب ستادمیا راست

 .د یمونده نباش -

پنجدر  سپس سه  مقابل  بود    ی از  ارباب  همسران  به  متعلق  که 

 .دمیگذشتم تا به اتاق مخصوص ارباب رس
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. دستم را باال بردم  ستادمیپر نقش ا  ی پادر  ی از پا کندم و رو  وه یگ

 .دیپر ابهتش به گوش رس ی به در وارد کردم. صدا  ی او ضربه

 ؟ یهست یک -

 .صاف کردم و رسا پاسخ دادم  نهیس

 .شکارها رو آوردم رمانم، یسالم آقا... ه -

 .آمد شی بعد صدا یکم

 .تو ایب -

 .را آهسته باز کردم و وارد اتاق مخصوص شدم  در

اتاق    نییکه پا  یالغر اندام   ی جثه  زیمحض ورود چشمم به مرد ر  به

  یخود کرده و انگشتانش با گوشه   بانینشسته بود افتاد، سر در گر

کرد و من   ی اارباب تک سرفه  کرد،یم  ی که به کمر داشت باز  یشال

 .شدم  تمی متوجه موقع

ب  نگاهم و  او دادم  اراده دوال و راست   یرا به چشمان غضب آلود 

 .شدم

 ...سالم... آقا -
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که بر دوش داشتم انداخت و سپس رو به   ی ابه توبره  ینگاه   مین

 :لب گشود انسالیمرد م

 !پدر سوخته ی دِ تو غلط کرد  -

محکم و کلماتش با خشونت همراه بود که من    شیصدا  ی قدر  به

 ستم دانیکردم چه رسد به آن مرد که تا آن لحظه نم  یهم قالب ته

 .کندی و آنجا چه م ستیک

 .آمد رونیوار بناله  شیصدا

 .ارباب دیکن  یبزرگ -

 .که بر چهره داشت منتظر نگاهش کرد یظی با اخم غل ارباب

 .خم کرد شتریسرش را ب مرد

 ...نبارمیاز من بود، من با خودم فکر کردم که اگه ا یکوتاه -

او دوخت، چوب دست   زده  رونیب  ی هامردمک به  را   ی از خشمش 

از   تیچرخاند و کاله رع  شیبه سو  زیاش را برداشت، تکنار مخده 

 .سرش افتاد
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امسالت   اتی! مگه من نگفتم مالی د یتو به گور پدر پدرسگت خند -

 !نگفتم؟  ایگفتم  رم،یگیم کجایرو 

 .د یآقا گفت  یبل -

 .ارباب شد  کیدو دست بر سر خود کوفت و چهار دست و پا نزد با

 اما قربان سرتون، من چه کنم؟  -

 .دستانش را باال برد و ادامه داد کف

 ...دخترهام دم بختن  وارم،ال یع ه،یهام خالدست -

برخاست و    شیزد، از جا  یچشمان ارباب به سرخ  ی دیآن سف  کی

 .دیاش غرشده  دیکل یهادندان  ی از ال 

با - به وقتش  ا  ی بودیبه فکر امروزت م  دیمردک حمال،   نکهینه 

 !ی ری چه کنم چه کنم دست بگ ی من کاسه ی حاال برا

 .تشر ادامه داد با

که   یفهمی اونوقت م   دنیدادم فلکت کردن و گوشت رو بر  یوقت -

 ...دروازه باشه گهید یکیگوشت در و  هی دینبا
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آن   ی و رو  دیت چسبرا سف  شیپا  کیبردارد که مرد    یقدم   خواست

 .خم شد

 ...د ی... رحم کندی تو رو به خدا ارباب! رحم کن -

 .زد  رونیرا آزاد کرد و از اتاق ب شیبا ضرب پا ارباب

آن هم فقط به جرم نپرداختن   انسالیمرد م  کی! فلک  دمیدیچه م -

اهم  ات؟یمال سکه  چند  آن  چقدر  آن   تیمگر  مگر  اصال  داشت؟ 

 ی زیچ  زدیچون او که ثروتش سر به فلک م  یها در نزد اربابسکه

 بود؟

ارباب   ی الحظه رسم  اگر  ماندم!  من    نیا  یوا  که  به  همان  است 

 .نمانم   شیب ی دیتبع ی ا زادهخان

بود و من هاج و واج وسط   ستنیخودم که آمدم مرد در حال گر  به

 .کردمی ارباب را نظاره م  یخال ی اتاق جا

. چشم گرفتم و به دیمرد گوشم را آزرد و قلبم را خراش  ی هازجه

را کنار    یزن  دمیکه رس   یاندرون  اطیسمت در اتاق پا تند کردم. به ح
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 یکیبود که    دای. از سر و وضعش پدمید  اطیداخل ح  ی کهیآب بار

 .از همسران ارباب است

د  نور بارها  که  را  بهادر  خان  دختر  روز    دهیدخت،  آن  صبح  و 

همسر   منت؛ یم  ماند ی کرده بودم پس م  ارتیفخرالملوک را هم ز

 .دوم ارباب

از    س یطور که دستان خبلند شد و همان  ی از کنار جو  دنم ید  با

 .لب زد کردیمخمل خشک م سرخ ی آبش را با پارچه 

 کجا؟  -

 .شدم کینزد  یقدم

 !سالم خانم -

 .آنکه پاسخ سالمم را بدهد تکرار کرد یب

 گفتم کجا؟  -

 .دوشم اشاره کردم   ی رو ی توبره  به

 ...امروز رو آورده بودم خدمت ارباب که  ی شکارها -
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 اطیبودمشان داخل ح  ده یدو مرد تنومند که من تا به حال ند  ناگاه 

کاره ماند. با نگاه دنبالشان کردم، افکارم   مهیشدند و حرفم ن  یاندرون

باال   وانیا   ی بخت برگشته بود. از چند پله  تیآن رع  یهنوز در حوال

 .رفتند و به سرعت داخل اتاق مخصوص ارباب شدند

 ؟یکه چ -

 .نگاهش کردم ی الحظه ی خودم آمدم و برا به

کم   یاقهوه  چشمان که  م  رونیب  یرنگش  نظر  به  و   دیرسی زده 

م  ی ادیز  شیوندیپ  ی وهاابر خانم   آمد،ی به چشم  برعکس  درست 

که چهره  ز  ساده  ی بزرگ  م  شیبا یاما  نظر  در  در   آمدی کمتر  اما 

 ی کاران امارت اربابو خدمت  زانی عوض اخالق و وقارش زبانزد کن

 .بود

 .دمیمنتظرش را د نگاه 

 .موند  یکه ارباب از اتاق رفتن و شکارها نزد من باق -

 .افتاد شیابروها ریشمش انیم ی اگره
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! پس اون دوتا آسمون جل دست کنه؟یشکارها دست تو چکار م -

 کجان؟  یو پا چلفت

 ی گالب را در خودپسند  ی که بود که رو  گریمن! آن زن د  ی خدا

فقط خدا به داد فخرالملوک و نوردخت   "کرده! با خود گفتم:    د یسف

 .دمانداخته و دهان باز کر نییسپس سر پا "برسه

 .خدمت ارباب ارمیداشتن، دادن به من تا ب ی کار -

از اتاق مخصوص ارباب    ادیداد و فر  ی کرد ناگاه صدا  یکوتاه   مکث

 .بلند شد

بازوان    ری که هر کدام از ز  یبعد آن دو مرد درشت اندام در حال  یکم

با ناله طلب بخشش    تی گرفته بودند از اتاق خارج شدند. رع  تیرع

 .شدی م  دهی کش نیزم ی رو  اشوه یبدون گ ی و پاها کردی م

 .بلند شد   انسالیمرد م ی ضرب شالق ناله نیاول با

بسته    ی رونیب   اطیلک به درخواست ارباب و به عمد داخل حف  چوب

  اد یاتفاق باشند. با ضرب دوم فر  نیخدمه شاهد ا  ی شده بود تا همه

 یی در قسمت باال   یکوچک  یکرس  ی سر داد و ارباب که رو  ی بلند
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 کردی دست به آن دست م  نیرا از ا  شیعصا  ینشسته در حال  اطیح

 !تنها نظاره گر ماجرا بود

تا    یارباب  ی خانه  ی سکنه   تمام گرفته  ارباب  همسران  و  گالب  از 

 ی و عل  یکاران اعم از قند علکلفت و آشپز و شکاربان... تمام خدمت 

 س یمراد و بلق

ارباب   ی دستور از سو  کی   نیحضور داشتند و ا  اطیداخل ح  همه

خ ب  رهیبود!  مرد  صدا  چارهیبه  که  گوشم  ر  بت یه  ی بودم  کنار  ا 

 .دم یشن

 هی حساب کار دست بق  خوادیمثال م  کنه،یکار رو م  نیبه عمد ا -

 .ادیب

و ادامه   دیشدم، تعجب را در چشمانم د  لیمتما  شیبه سو  یکم

 .داد

برا - د  ی اما  ن  ی عاد  گهیما  کم  که    ییهایی روستا  ستنیشده، 

 .فلک شدن اطیح نی ا ی تو نجا،یهم
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جان گرفت و  میتلخ دوران کودک  ی فکر فرو رفتم و ناگاه خاطره  به

که از سر فقر و    ی در نظرم زنده شد؛ روز  گریبار د  ییآن روز کذا

به باغ خان بهادر رفتم و تا دلم خواست از گردوها   یدزدک  ی تنگدست

بادام باال    شیهاو  از  و  کرده  محکم  را  کمرم  شال  سپس  خوردم 

  د،یفرار چوپان خان مرا د  نیکردم اما در ح  ررا تا خرخره پ  راهنمیپ

و کشان کشان مرا خدمت خان بهادر برد. آن روز   چاندیگوشم را پ

  ز یر  ی هاپر از تاول  میپاها  دارم که کف  ادیمرا فلک کردند، خوب به  

  دن یراه رفتن نداشتم! تازه از ترک   ی و درشت شده بود و تا دو هفته نا

 .دارد اهنکجا ی که خود درد  میها نگوتاول

تر  آن روز تلخ  ی از خاطره   تیمرد رع  ی هیبا گر  ختهیآم  ی ادهایفر  با

 دادی نشان م  ضشیعر  ی هااز زهر جدا شدم. مرد تنومند که شانه 

مرد   ی در بدن دارد با قدرت هر چه تمام بر کف پاها  ی که چه توان

احمقانه    هیتنب   نیرا که اول بار ا  یو خدا لعنت کند کس   زدی م   تیرع

 .افراد آموخت یباق هرا اجرا کرد و ب

پا  امنه یس و  باال  خشم  چون  گرید  شد،یم   نییاز  تحمل    ن یتاب 

  دن یمقابلت در حال زجر کش  یآنکه کس  دنیرا نداشتم، د  ی اصحنه 
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  آزار  اریبس  ستین   یعذاب   نیکه او مستحق چن  یباشد و تو خود بدان

ب  دهنده  رو  ارادهی است.  را  فش  ی چشمانم  تن هم  الاقل  تا  ردم 

 آمدی فرود م  شیبر کف پاها   یدر پ  یپ که    ییهامرد و شالق  ی وارونه

 .ناله قطع شد  ی نگذشته بود که صدا یهنوز لحظات نم،یرا نب

از بند رها    شیکه پاها  یدر حال  تیچشم باز کردم، مرد رع  آهسته

را   شیکه عصا  یافتاده بود و ارباب در حال  نیزم  ی رو   حالی شده ب 

 .شدی م یداخل اندرون دی کوب ی م نی به زم

 ی رفتند و مرد درشت اندام  شانیکم به سراغ کارهاکم  کارانخدمت 

نم چ  دانستمی که  با    تیرع   ستینامش  رو  کیرا    ن یزم  ی دست 

 ی مروت حت  یکرد و آمد، ب  شیرها  یرونیب  اطیو پشت در ح  دیکش

 !م به او ندادرا ه شیهاوه یگ

 .دمیوارد اتاقم شدم و پرده را کش نیخشمگ

!  زدم یهنگام بود و من مضطرب طول اتاق کوچکم را قدم م  شب

شده بودند.   یو داخل اندرون دهیقبل سر رس  یمهمانان ارباب ساعت

آمده بودند تا راجع   الیتر ارباب به همراه عهد و عدو برادر کوچک

م عباس  پسر  با  گالب  ازدواج  تصم  رزای به  کنند.    م ی تصم  م،یشور 
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دختر به نام گالب! اما   کیخانِ ارباب بود و    ریاردش  کیبود!    یبزرگ

 !نبود   یهم کم آدم رزایخب، به قول صولت عباس م 

  ا یبود و ماندن    ی من شب سرنوشت ساز  ی شک آن شب برا  بدون

 .شدیم   نییها تعآن می ه به تصمرفتنم از آن عمارت بست

ت از  النه داش  یرون یاز درختان ب  یکی  ی که رو  یبا قارقار کالغ  صبح

هم که پلک   یشدم؛ البته خواب که نه! همان دو ساعت  داریخواب ب

تا خواب. از بس که    ماندی به کابوس م  شتر یهم نهاده بودم ب  ی رو

تا  کردم  فکر  عمارت  از  رفتن  به  و  زدم  قدم  کوچک  اتاق  آن  در 

 .امد ینسحر خواب چشمانم  کینزد

شا  ی ادآور ی  با شدم،  آشوب  دل  دوباره  قبل  آن    ی جه ینت  دیشب 

از هر کس دمن مهم   ی برا  ی خواستگار برا  ی گریتر   ی آدم  ی بود، 

نگرفتن    ایر گرفتن  شده بود س  یارباب  ی مثل من که تازه وارد خانه

 .را داشت ی آن وصلت حکم مرگ و زندگ

 م یگل  ی ام را روفرستادم و کمر خشک شده  رونیرا پر صدا ب   نفسم

گذاشتم،    میموها  ی رنگم را رو  ی اجا کردم. برخاستم، کاله قهوهبهجا

را کردم.   اطیو سپس قصد رفتن به ح دمیکش میهابه لباس  یدست
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انداختم،   ی شستم نگاهدست و صورتم را که کنار چاه   به اطراف 

  ب یسکوت در نظرم عج  نیا  ،یخلوت  نینبود و ا  اطیداخل ح  یکس

نرس  یبود!چندگام هنوز  برداشتم،  مطبخ  سمت  که   دهیبه  بودم 

 .دم یرا شن س یبلق ی صدا

 منت یگفتم که... ارباب به همراه نوردخت خانم رفتن چراگاه، م -

برن منزل برادر بزرگشون، آب   کننیخانم هم دارن جمع و جور م

 .شهیم  فیح مونهی گوشت رو کم بار بذار، برکت خدا م

با عل  یو او را در حال  دمیصدا چرخ  ی سو  به مراد از   یکه همراه 

 .دمید شدند،یخارج م  یاندرون

 .به حرف آمد یعل مراد

 ارن؟ ینم فیشام هم تشر ی برا ؟ یشام چ ی برا -

گام  طورهمان به سو  ی هاکه  را  هدا  ی بلندش   کرد،ی م   تیمطبخ 

 .پاسخ داد
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گفتم که چند    ؟یمراد عل  ستین  نجایحواست ا  ای  نهیگوشات سنگ  -

  ف یتشر  کیاز اهل خونه فقط خانم بزرگ و خانم کوچ  ستن،ین  ی روز

 .دارن

اثر  به و  بودند چراگاه  رفته  نوردخت  و  ارباب  رفتم.  فرو  از    ی فکر 

آن وصلت به شور   ی بودند تا برا  امدهیمهمانان شب قبل نبود! مگر ن 

 پس چه شده بود؟ نند؟ی بنش

آنکه نگاهم را از کاغذ مقابلم جدا کنم گالب را مخاطب قرار   یب

 .دادم

 .و زِبَر، اول زِبَر ری. زمی کنی خب، شروع م -

 .کرد و لب گشود ی کوتاه مکث

 ...الف دو زبر اَن، ب دو زبر بَن، پ دو زبر پن -

آموخته  من گالب  بودم،  سپرده  م  شیهاگوش  مرور  و    کردیرا 

روزها  سی بلق هم  نیشیپ  ی چون  ژست  همان  سرپا    شیشگیبا 

  گذشت، ی از آن شب م  ی ا. چند هفته کردی و ما را تماشا م  ستادهیا

پسر عباس   ی نه یچند روز بعد متوجه شدم که گالب دست رد به س
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صالح و مشورت به   ی ازده و همان شب که برادران ارباب بر  رزایم

و  را بر هم زده. ارباب هم غضب کرده  زیعمارت آمده بودند همه چ

 ی دخترک را زده سپس برا  ی ادست به کمربند شده، چند ضربه

روز چند  نب  یآنکه  را  راه  ند ی گالب  شبانه  نوردخت  همراه   ی به 

  یارباب  ی خواست و من در خانه  میخدا برا  نکهیچراگاه شده. خالصه ا

 .شدم ماندگار 

نگاهش    ی در هم رفت. دنباله   شیکالم گالب قطع شد و ابروها  ناگاه 

 .دمیرس  سیرا گرفتم تا به بلق 

  ت گه ید  ی و به کارها  ی بر  یتونیم   س،ی بلق  ی ندار  ی کار  نجایتو ا -

 .یبرس

 .به من انداخت  یمن و من کرد و بعد نگاه یکم سی بلق

 ...آخه خانم، ارباب گفتن  -

 .دیحرفش پر انیم

ف من حرف  حر  ی رو  ی خوای تو که نم  گم،ی حاال هم من بهت م  -

 ؟ یبزن
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 .آن دهان باز کرد کی

 ...من فقط  د،یزنی که م هیچه حرف نیغلط بکنم خانم، ا -

 .اش را قطع کردجمله گرید بار

سر من   ی رو انجام بده، مثل بت باال   گمی که بهت م  ی پس کار -

 .فهممیاز درس نم ی زیچ یستیمی وا

 .دیگالب به او توپ نباری. استادیگفت و باز همانجا ا  یچشم مردد

 !یینجایهنوز که ا -

انداخت و    شیرا نک پا  شیهایمقابل در عقب عقب رفت، اورس  تا

 .سالنه سالنه دور شد

 .زنک احمق -

 .را گفت و رو به من کرد نیا

 ؟ یبه جاش شعر بگ شهیدرس بسه، م -

 .نگاهش کردم متعجب

 !شعر؟ -
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 :هم نهاد و من گفتم ی رو پلک

 .ستیم ناما کتابم همراه -

 .کرد  یمکث

 ؟یست یاز حفظ بلدن ی زیچ یعنی -

که هنگام    یهم ذوق  دیشا  د،یچرا زبانم نچرخ  دانمی بودم اما نم  بلد

 .دمیخواندن شعر الزم بود را آن لحظه در خود ند

 .حضور ذهن ندارم ر،یخ -

 .نازک کرد یچشم پشت

 ؟ ی خواینم ای ی ندار -

 .شدم رهی خ یقال ی هاگرفتم و به گل نگاه 

 .ست یکه مناسب شما باشه در خاطرم ن ی خانم، شعر ریخ -

 .اش اتاق را پر کردمستانه  ی و قهقهه  دیخند

تر از قبل بود، کمتر با که با من مهربان   شدی م  یآنکه مدت  عجب

 .شدی و تکبرش کمتر حس م آزردم ی نگاهش م
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 .میخب، بر یلیخ -

 .بلند کردم سر

 !کجا؟ -

در   ی و به سو  دی بلندش کش   نیبه پاچ  ی بلند شد، دست  شیجا  از

 .قدم برداشت

 .داره ی اسب سوار ی به باغ، امروز دلم هوا -

سرخ رنگش را به پا کرد و از اتاق خارج   ی هاوه یشدم و او گ   بلند

تا آنکه به   میرا دور زد  وانیرفتم، ا  رونیشد. با فاصله به دنبالش ب

  شد، ی به باغ مخصوص ختم م  یاندرون  اطیکه از داخل ح  یدر کوچک

 .دمیرا کش ی . جلو رفتم و چوب پشت درمیدیرس

 .بعد من به دنبالش حرکت کردمتا او داخل شود و  ستادمیا

 !هیخوب  ی چه هوا -

 .و چشمانش را بست  ستادیشد، از حرکت ا  دهیکش  شیبه سو  نگاهم

 .ها قشنگه! گوش کن گنجشگ ی چقدر صدا -
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 .د ینفس کش قیرا گفت و عم نیا

او را د  کیرنگ تعجب گرفت و    نگاام به   وانهیآن  پنداشتم! گرما 

م  ی حد را  پوست  که  صدا  سوزاندی بود  ز  ی و  از    ی اد یجمع 

 .آزردی بود که گوش را م کینزد ی گنجشگکان به قدر

 ؟ ی ستادیچرا اونجا وا  -

 .خودم آمدم به

 که فراموشم شده باشه؟ دیکرد  ی امر -

 .تکان داد ینف  ی به نشانه  ی و سر  دیخند بلند

 !طلبه یم ی اسب سوار زیدل انگ ی هوا نینه، اما ا -

 ! او که صبح همان روز مشق اسب؟ی فکر فرو رفتم. اسب سوار  به

طاقت فرسا    ی گرما  نیکرده بود! با خود گفتم حاال و در ا  ی سوار

سوار گاه  ی اسب  که  واقعا  چه؟  که  زن  یکند  کار  از  سر  ها  آدم 

 .اوردیدرنم

 !ی ستادیهنوز که وا -

 .ورمایباغ قدم برداشتم تا چابک را ب   ی اش به آن سوجمله  دنی شن  با
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که افسار چابک را در دست داشتم به سمتش    یبعد در حال  یکم

با او فاصله داشتم پس سرم را به گوش   یقدم برداشتم، هنوز کم

 .کردم کیچابک نزد

گرما    نیبده و خالص، طاقت ندارم تو ا  ی رام باش پسر، بهش سوار -

 .رم یها رو از سر بگآموزش

 .دمیبه سرش کش یزدم و دست ی لبخند سپس

 .از چابک نمیا -

ا  او ما  به  پشت  لحظه  آن  تا  شن  ستادهیکه  با  به    میصدا  دنیبود 

 .را باال فرستاد و لب زد ش یابرو ی تا کی. دیچرخ مانیسو

 !چابک؟ -

 .آمد میهالب ی بر رو ی آمدن نامش لبخند با

 .که من براش انتخاب کردم هیبله، اسم -

 .و رو به من ادامه داد زمزمه کرد ی چابک را چند بار نام

 ...باستیز -
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باال   یرنگش را کم  ینارنج  نیچابک شد. پاچ  کیرا گفت و نزد   نیا

پا را رو  ی داد،  به زحمت رو  ی چپش   ن یز   ی رکاب محکم کرد و 

 .گرفت ی جا

 .بلند کردم سر

 .دیگرفت ادیخوب   یلیمرحبا، خ -

 ی آن روبنده   ریز  قیعم  ی شد و من دانستم که لبخند  زیر  چشمانش

 .نقش دارد ریحر

 .داشتم یپس معلم خوب  -

  ت ی انداختم و در دل شادمان گشتم که توانسته بودم رضا  نییپا  سر

ارباب   ت یبود با رضا  ی گالب مساو  ت یدختر ارباب را جلب کنم. رضا

 .ی ماندن در عمارت ارباب یعنیو آن 

گر بودم  و من نظاره   کردی تاطانه حرکت مافسار در دست، مح  گالب

 .شد  دهیاز دور شن یقندعل  ی که صدا

 ...رمانی. ه.. رمانیه -

 .دمید  آمد،ی را چرخاندم و او را که لنگان لنگان به سمت ما م  سرم
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 !پسر؟ از نفس افتادم ییکجا -

 .به گالب انداختم و لب گشودم ینگاه  مین

 .میکردی م یبا گالب خانم مشق اسب سوار -

تکان داد سپس نفس    شیبرا  ی دور به احترام خم شد و گالب سر  از

 .زنان رو به من کرد

 .خدمتشون ارمیرو ب رزایامر کردن برم داخل ده تا آم  ارباب

 .گرفت و ادامه داد ینفس

خبرش   ی ریمن م  ی تو به جا  دم،یتا صبح از در پا نخواب  شبی د -

 ؟ یکن

 !آشنا آمد بی! نامش عج رزایآم

 .باز کردم دهان

 رزا؟ یآم -

 .را به کمرش زد و با ناله گفت دستش

 .نماز مسجد روستا  شیپ رزا،یآم گهیآره د -
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 !بود یپدر همان دخترک چشم آب رزا،یآن به خاطر آوردم. آم کی

 .تعلل سر تکان دادم یب

 .رمیحاال م نیباشه، هم -

 .ش نشستا خوردهترک ی هالب ی بر رو ی لخند تیسر رضا از

 .جوون ینی بب ریخ -

 ی خانه   ه ینشان  یحت   ایبماند از گالب کسب اجازه کنم    ادمیآنکه    یب

 ختم   یرونیب  اطیکه به ح  ی در  ی به سو   رمیبگ   یرا از قندعل  رزایآم

 .به راه افتادم شدی م

چ - ظهر  اذان  تا  خدا،  امان  کن  ی زی به  تند  پا  بهش    ینمونده، 

 .یرسی م

 به سمت روستا قدم برداشتم   یارباب  ی مقابل خانه   می مال  یبیسراش  از

بعد بام   یرا ادامه دادم، کم  رمیدرختان گردو مس  بانهیو از پس سا

 .دادم ی شتر یسرعت ب میهاو به گام دمیها را از دور دخانه

 .دمید ی را مشغول باز یعبور کردم و کودکان مقابل چند خانه از

 .بدم فلکت کنن دیاحمق، با ت یرع ن یسر جات، بش نیبش -
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بچه  دهیصدا کش  ی به سو  نگاهم نه    ایحدودا هشت    ی اشد. پسر 

خود گذاشته،   ریز  یرا چون صندل  یاالغ  نیکه خورج  یساله در حال

 .را خطاب قرار داده بود گریدو پسر د 

حساب - امسالت  د  رید  یخراج  حاال  دادت   یچکیه  گهیشده،  به 

 .سوزهی ! دلم به حالت مچارهیهه هه... ب رسه،ینم

 .ندآنکه بخواهم توجهم را جلب کرد یب

 .مقابلش زانو زدند گریپسر د  دو

 .ببخش ارباب، ببخش... تو رو خدا ما رو فلک نکن -

 !با پتک بر سرم کوفت یکه کس ییگو ناگاه 

 !آورده بود؟ هانیمن! ارباب چه بر سر ا ی خدا

 .داد یکه در دست داشت را تکان یچوب تکه

 .دشون یببر  دیایها بقلچماق ی آها -

فر  ی کلمه  قدرآن بلند  را  با صدا  دیکش  اد یآخر  به خودم    شیکه 

 .آمدم
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 .شد  دهی کش میکه نقش ارباب را داشت به سو  یهمان نگاه 

 به؟ یغر یکنی نگاه م یبه چ -

واژه    نیسال است که با ا  ی ها! گفت و ندانست که من سالبهیغر

 .امگرفته ی خو

 .نشست  میهاتلخ بر لب ی لبخند

 !کجاستخواستم بپرسم که مسجد  ،یچیه -

 .آمد و نگاهش را به من دوخت کیو بز نزد زیت

 !یبیغر -

 .افتیعمق  لبخندم

 .اربابم ی معلم سر خونه -

 دایچشمانشان پ  یو آن دو که از دو دو  دیآن رنگ از رخش پر  کی

قرض گرفتند و   گر ید  ی اند دو پا داشتند، دو پابود که زهره ترکانده 

که نزدم بود و واضح    ییاما او  ختند یگر  ییاز زمان به سو  ی در کسر

ها باالتر است، دهان باز کرد سر و گردن از آن  کی بود که از جربزه  

 :گفت  ن و من و من کنا
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 ؟یکن یمزاح م -

 .دمیخند

 .اربابم، معلم گالب خانم ی به واقع معلم سرخونه ر،یخ -

ملتمس نگاهم    یبزند. با چشمان  ه یگر  ریکم مانده بود که ز  پسرک

 .کرد

 ؟یگی ! ممیکردی م یای ما چه باز یگی که نم بهش -

 .فشردم یرا به آرام اششانه 

باز  یپسر جان؟ کس  یهست  ینگران چ - به خاطر  مجازات    ی رو 

 مسجد کجاست؟  یگی. حاال م کنن ینم

نفس  آب را پر صدا قورت داد و    د، یکش   یاز سر آسودگ  ی دهانش 

 .گرفت  ییاش را به سوسپس انگشت اشاره

  ی کنیرو رد م  گ یمرادب  ی خونه  ،ی دیکه رس   یاونجا، وقت  ی ریم -

 .مسجد معلومه ی درخت توت، جلوتر که بر هی به  یرسی بعد م

 .گشودم لب
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 !کدومه؟ گیمرادب ی خونه -

 .را در کاسه چرخاند اهشیکرد و چشمان س ی خود فکر با

ده فقط    نیرو رنگ زده، معلومه! تو ا  شیدر بزرگ داره، کلون   هی -

 !سبک عقله چارهیب  ه،یرنگ  شیکه کلون  گهیمرادب ی خونه

 .باال بردم یخداحافظ ی به نشانه  یتکان دادم و دست ی سر

ها را به گرفتم و در خانه  شیطور که گفته بود در پرا همان  ریمس

کلون  آن  تا  یرنگ  ی دنبال  گذراندم  نظر  در  از  به  با    ی آنکه  بزرگ 

نگاهم را به دنبال درخت    ستادم،یقرمز برخوردم. مقابلش ا  ی ای کلون

اذان از بام مسجد   ی . صدادمیجلوتر د  یتوت چرخاندم و آن را کم

سبز رنگش   یدر آهن  ی دو لنگه   افتم،یرا هم    دبلند شد و من مسج

مردان و  زنان  و  بود  د  یباز  برا   رتریکه  بودند  نماز   ی آمده  از  آنکه 

 .شدندی جماعت جا نمانند با عجله داخل م

  رون یها باز خانه  یکی  واریکه از پس د  ی انگور  ی موها  ری ز  جاهمان

به انتظار گذشت تا    یقیافکنده بود، منتظر ماندم. دقا  هیآمده و سا

کم  نمازگزاران  نزدآنکه  شدند.  خارج  مسجد  از  و   کیکم  شدم 
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 انشان یبودمش، م  ده یکه تا به حال ند  ییرزایدنبال آم   چشمانم را به 

نزد بگ  شانیکی  کیچرخاندم.  را  سراغش  تا  آن   کیکه    رمیرفتم 

 .دیبه گوشم رس ییصدا

 .رزایخداحافظ آم -

را در چند    یانسالیو مرد م  دمیدرست از پشت سرم آمد. چرخ  صدا

 .دمید م یقدم

به همان   یحیبود و  تسب  دایکاله سبزش پ  ریاز ز  دشیسپ  ی موها

 .رنگ در دستانش جا خوش کرده بود. جلو رفتم

 .سالم -

 .کرد نگاهم 

 .سالم جوون -

 د؟ییشما گنیکه م رزایآم -

 .شد کیبه من نزد  یقدم

 .خودمم -
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 ک یکه  میبگو ی ز یبودمش خرسند شدم. خواستم چ افتهی نکهیا از

م راست  صولت  برد...  ماتم  وحش  گفت،ی آن  دو بود  یچشمانش  ؛ 

سف  ییگو نماز  چادر  حصار  در  حاال  روبنده   دیکه  آن  گلدار   ی و 

 .کردی م ییخودنما بیعج

  ش یبا ما فاصله داشت که صدا  یو تنها چند گام   آمدی رو به رو م  از

 .آمد

 .قبول باشه آقاجان -

با    ی های تیقدر که دلم بخواهد تمام دوببود، آن  ن یآهنگ کتابم را 

 .بخواند م یبلند برا ی صدا

 .قبول حق بابا جان -

که من هر    دیحرفم را بشنود و نفهم  یرو به من کرد تا ادامه  سپس

 .سپردم یمواج به فراموش ی هایآن آب دنیچه در سر داشتم با د

 .نگاهم کردم متعجب

دار   ینگفت - چکار  من  راست  ی با  ند  ،یجوون!  حال  به    دمت، یتا 

 ؟ ی ابهیغر
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 .او لب زدمرا جمع کردم و رو به  افکارم

 .منو ارباب فرستادن، امر کردن تا شما رو ببرم خدمتشون -

 .کرد، سپس رو به دخترک لب گشود ی کوتاه مکث

 .امیتو برو خونه، من خودم م -

قدر گذرا بود که  اما آن  دمینگاه متعجبش را به خودم د  ی الحظه

سو  یکرد. چشم  وسمیما به  و   یدر حوال  یفرع  ی اکوچه  ی گفت 

و خم کوچه   چیکه در پ   یمسجد قدم برداشت و نگاه من تا مادام

 .اش کردگم شد، بدرقه 

 .کمرم نشست به خودم آمدم ی که رو ی دست با

 .جوون میبر -

 .میراه افتاد به

  دم یکردم اما نفهم  یرا تا اتاق مخصوص ارباب همراه  رزایروز آم  آن

او چه کار    آنکه ارباب با  ایحرف زد    میاز چه برا  ر یمس  ی که در ط

که    یشد و هنگام  ی گر یجور د  زیداشت! از آن روز به بعد همه چ

را از خاطرم ببرد، چشمم   ی آن دو گو  ی لیگرد زمان در تالش بود تا ن
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چشمانش    یطوفان  ی ایدر در  بانهیمن چه غر  وبه جمالش روشن شد  

  .غرق شدم و چه ظالمانه از نظرم پنهان شد 

 ی افه یطبق وظ  نیشیپ  ی زهاو من چون رو  گذشتیم  ی اهفته  دو

 کردم ی و خواندن و نوشتن م  ی که داشتم با گالب مشق اسب سوار

ها هر روزه چند روز در هفته، کالس  ی تنها با آن تفاوت که به جا

که چه شده!    دانستمیخواست خود گالب بود! نم  نیشده بود و ا

سوارکار به  او  آموخ  ی شوق  درس  فقط   ایشده    شتریب   تنو  نه؛ 

ا  خواهدی م اما کالس  نیکه هر چه زودتر  بگذارد  را پشت سر  ها 

  یاز خود برا  یشور فراوان  یتر بود چرا که به تازگگمان اول مقبول 

 !دادینشان م ی ریادگی

مجبور باشم    نکهیتفاوت نداشت جز ا  یلیمن خ   ی چه که بود برا  هر

ب  البته  ا  ستیانصافی هر روز آن دختر را تحمل کنم   رییگر تغکه 

  ی شتر یبا مالطفت ب  یکه به تازگ   میو نگو رمیبگ دهیرفتارش را نا د

کبر و    یطیاما امان از آن چشمانش که در هر شرا  کردی سخن م 

 .دندیکشیم ادیغرور صاحبشان را فر

 .در آمد ی که صدا  داشتمی برم  خیم  ی را از رو کالهم
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 !رمانیه -

 .است س یدانستم که بلق شیصدا از

 .در رفتم و آن را گشودم ی سو به

 .سالم -

 .غضب نگاهم کرد با

کالس درس    ی سالم، گالب خانم گفتن بهت بگم عصر برا  کیعل -

 .خدمتشون یبرس

 ی ماندم! چند روز  رانیگفتم، او دور شد و من از رفتارش ح  یچشم

م مرا  تا  ی ابروها  دیدیبود که هر هنگام  به  گره    شی تا  را در هم 

  د یشا  گفتم ی ! با خود منمودی کج م  ی مترا به س  ش یو رو  کردی م

آنکه خدمه   ایام که باعث آزردن خاطرش شده کرده ی ندانسته کار

 .اندهرا کرد امییدر نزدش بدگو

شدم و در را پشت سرم بستم. صبح بود و تا عصر   رونیاتاق ب  از

و صولت هم نبودند تا همراهشان به شکار   بتی داشتم. ه  ی ادیوقت ز

آن چشم   ادی! شکار با آنان مرا  رفتمی هم بودند، نمبروم البته اگر  



Page 103 of 534 
 

آن  انداختیم  ی فرار  یآب از  را  حالم  آشفته   یو  داشتم  تر که 

گشت و گذار در روستا احوالم   یکم   دی. با خود گفتم شاساختی م

  ی نیی بزرگ عمارت خارج شدم و از سرپا  ی را بهتر کند پس از دروازه

 .روستا قدم برداشتم  ی به سو یارباب ی مقابل خانه 

به    برند،ی مرا به کجا م  میور بودم و ندانستم که پاهاافکارم غوطه  در

  دم،یمسجد، مقابل همان کوچه د  یکیخود که آمدم خودم را نزد

چطور   دانستمینم و  بودم  رفته  آنجا  به  چطور  شده!  چه  مرا  که 

 !نشدم  ریمتوجه مس

 ؟ ی کار دار یپسر! با ک ی آها -

 .بود، دادم  میکه در چند قدم یرزن یرا به پ نگاهم 

 ...با -

 .فرستادم نییپا میدهانم را از گلو آب

 .رزایبا آم -

 .دی کش  شیاستخوان  ی به چانه  یدست

 ؟ ی چکارش دار  -
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 .فکر کردم یکم

 !براش آوردم یغام یاز طرف ارباب اومدم، پ -

 کوچه  ی را به سمت انتها  شیارباب که آمد تعلل نکرد و عصا  نام

 .گرفت

 ؟ین یبیاونجا رو م -

 .در جوابش تکان دادم ی سر

 ...به  ی رسیتا م یریکوچه رو م -

 .شمردن باال گرفت و ادامه داد یانگشتانش را به نشانه  ی الحظه

هفتم  ن یهفتم - نشونرزاستیآم  ی خونه   یخونه؛  که   نه یا  شمی. 

 .به یدرخت س هیدرش  ی جلو

 .لبخند زدم ارادهی ب

 .م خانمممنون یلیخ -
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پاسخم را بدهد دور شد و من    آنکهی کوفت و ب  نی را بر زم  شیعصا

که    یاش چون کرمدوباره  دنیماهتابان و د  ی خانه   افتنیبه شوق  

 .تازه پروانه شده باشد، بال درآوردم

و هر چه    شدی به آشوب درونم افزوده م  داشتمی که برم  یهر گام   با

 .کردی در دلم غوغا م شتریب دارشیشوق د  رفتمیم ترش یپ

س  نیهفتم  به درخت  و  سا  یب یخانه  مقابلش  بود   هیکه  افکنده 

 .که بسته بود دمیرا د یدر چوب ی . دولنگه دمیرس

 یی هاگذشت. نگاه آدم  یقیو منتظر شدم. دقا  ستادمیدورتر ا  یکم

در حال آمد و شد بودند رنگ از رخم گرفت،   کیبار ی که از کوچه

که چشمانم تب و تاب درونم را آشکار و دست دلم را مقابل    ییگو

 .کردیهمگان رو م

کوچه   ی آمده را برگشتم تا به ابتدا  ریپا و آن پا کردم و مس  نیا

هر چه که بود من    آمدم،ی آنگونه کمتر به چشم م  دی. شادمیرس

غر  بهیغر  کی به  روستا  آن  مردم  و  د  هابهیبودم  نگاه   ی گریطور 

 بانیسا  ریتر زطرفآن  یمسجد شدم و کم  کی. پس نزدکردندی م

خلوت   انهخ  کیپلکان    ی رو  ،یکوتاه  وارید در  ناگاه  که  نشستم 
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. با دیبه گوش رس  شد،یم  ک یکه نزد  ییهاقدم  ی صدا  یصبحگاه

زن کوزه    دنیماهتابان باشد سر چرخاندم اما با د  دیآنکه شا  الیخ

 یآن همه  کیدر    کردی که به دنبالش حرکت م  یبر دوش و سگ

که   کردی بدل شد، زن چونان متعجب نگاهم م  ی د یبه ناام  دمیام

م  ب یعج  یموجود  زادیآدم  ی جا  ه ب  ییگو تماشا  را    کند، ی الخلقه 

 یبود! از جا  دیقدر بعآن هم در آن محله، همان  بهیمنه غر  دنید

که گهگاه از آن سو   ینیمعنادار عابر  ی هانگاه   الیخ   ی برخاستم و ب 

م رفتم.   کردندی گذر  فرو  فکر  به  و  زدم  خانه   یعن ی  قدم  از  امروز 

  اورد؟ یاز چشمه آب ب  ا ی  ندی تا گل بچ  رودی به صحرا م  د؟یآی م  رونیب

 د؟ یآی چه وقت م

از    باشد؟! اصال نکند امروز  از آنکه من سر برسم رفته  نکند قبل 

نماز ظهر به مسجد خواهد آمد.    ی ! اما نه، حتما برا دیاین   رونیخانه ب

کم    یاحوالم اندک  یاز آشفتگ  دیدادم تا شا  ی با آن فکر خود را دلدار

نه، گو اما  ه  هک  ییکنم  با  د  یاتفاق  چی دلم  قرار   دنشیجز  و  آرام 

وقت  افتیینم بود  دشوار  چه  انتظار  برا  یو  وجودم  تمام   ی که 

 ...چشم شده بود دارشید
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شده بودم.   وسیکم از آمدنش ماگذشته بود و من کم  ی ادیز  یمدت

 می اما پاها  رفتمیم   دی. باگشتمیهر چه زودتر به عمارت برم   دیبا

گرفتم و   که بود چشم از کوچه یبا هر جان کندن   کردند،ینم ی اری

نبضم    شدیم  کیکه نزد  ییهاگام  ی آن صدا  کیدور شدم که    یقدم

و نگاهم را به صاحب صدا دادم، قلبم ضربان    دمیچرخ  ز یرا ستاند. ت

به   نفسم  و  پا  بارهکیگرفت  به    نییرفت. سرش  بود و چشمانش 

که خود اوست... با چشم سر   دانستمی نبود اما من... م دایپ یدرست

نه! با چشم جان شناختمش. معشوق رخ نمود و من سراپا چشم 

سر بلند کند و   ی ا . در دل دعا کردم که لحظهدنشید   ی شدم برا

نگاهم    آنکهی شکوهمند را به چشمانم بدوزد اما نه... ب  ی هایآن آب

  !آنکه متوجه حضورم باشد از کنارم عبور کرد و رفت ایکند 

جا  رفت به  من  ن  رهیخ  شیخال  ی و  اما  خود    ییروی ماندم  که 

  یی کند و من چو کودکان نوپا  نیرا از زم  میچه بود پاها  دانستمینم

 .اند به دنبالش قدم برداشتمکه تازه راه رفتن بلد شده 

و با کلون چند    ستادیا  ی اخانه  ی گذشت تا آنکه مقابل دروازه  ی قدر

 .ضربه به در وارد کرد
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 نی. پاچستادمیا شیپنهان کردم و به تماشا  ی واریرا در پناه د  خود

را جارو کرده بود و چارقد سبز رنگش چون   یخاک  ن یبلندش زم 

م   یدشت ت  نمودیپهناور  دو  آن  در  یآب  ی لهیو  در   ی ا اچهیچون 

 .آن ی انه یم

 .آمد رونیاز خانه ب ی تماشا بودم که در باز شد و دختر غرق

به پشت    یام ضربه زد. آنشانه  ی رو  یبردارم که دست  یگام  خواستم

 .دمیرا مقابل خود د یو مرد جوان دمیچرخ

 !؟ی کردیچکار م نجایا -

 .ستمیسکوت به چشمانش نگر در

 زبونت رو گربه خورده؟ نکهیا ای یمادرزاد کر و الل  -

 .فتم و لب گشودمگر ینفس

 !مطلع نبودم که کوچه مال شماست  گذشتم،یم نجایاز ا  -

 .دیاش دوکه به چهره دمیخشم را د نهی ع به

 .دیاش غرشده  فی رد ی هادندان  ی ال البه از
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کنم که صاحب    یبهت حال  نجایهم   ای  یچکار داشت  نجایا  یگی م -

 !به یغر ه،یک نجایا

 ی هابه عمد، پر تنفر به زبان آمد و من در آماج حس  بهیغر   ی واژه

هم به هنگام    یس یانگل  ینظام  کی  یکه حت  ی بد قرار گرفتم به قدر

 .نداشت  یحس ن یچون دنش یشن

 ی بعد  ی باال برد تا ضربه   گریکوفت، دست د  امنه یکف دست بر س   با

 .را بزند که مچش در چنگالم مچاله شد

 .رخانیدشمن معلم اربابم، معلم دختر ار -

را محکم اما شمرده ادا کردم و حاال او بود که در سکوت به    کلماتم

 .ستینگری من م 

بلند دور شدم، ماهتابان رفته بود    ییهارا رها کردم و با قدم   مچش

 .گرفتم شیعمارت را پ ریمس شهیتر از همو من کالفه 

اتاق به ماه هالل شکل    ی هنگام بود و من از پشت تنها پنجره   شب

به    شیو انحنا  ماندیم  اری  ی شده بودم. هاللش به هالل ابروها  رهیخ

ند  ی لبخند هرگز  من  نفسدمیکه  لعنت  رونیب  ی.  و  آن   یدادم  به 
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اش  نظاره   ریدل س   کیخرمگس معرکه فرستادم، مردک! نگذاشت  

 ی به قاب چوب   ی. مستاصل مشتمشاوریکم ن  یکنم تا به وقت دلتنگ 

. درشکه! دیبه گوشم رس  درشکه  یهاچرخ  ی پنجره کوفتم که صدا

 آن هم آنوقت از شب؟

 ی بعد صدا  یچشم دوختم، کم  رونیرا انداختم و از کنارش به ب   پرده

دروازه    ی آمد و بعد خودش لنگان لنگان به سو  یقندعل  ی هایارس

  ی شب  مهین   نیداشته که ا  یکه بود؟ به حتم کار واجب  ی عنیرفت.  

 یادروازه از هم باز شد و درشکه  ی مزاحم خواب ارباب شده. دو لنگه 

  ست یکه حامل بزرگان ن   دیفهم  شدیم  رشکهمحقر وارد گشت. از د

بعد از    ی ناباور  ن یشدن مسافرش ماندم اما در ع  اده یپس منتظر پ 

  یحرکت کرد. کم  یاندرون  ی به سو  یبا قندعل  یخوش و بش سورچ

که    یعصب  یپنجره را باز کردم تا سر از کار آن درشکه و آن سورچ

پاک   ن یو گاه عرق از جب  دیکشی گاه دست به محاسن بلندش م

ب  نمودی م صدا  اورمیدر  زن   غیج  ی که  داخل   یبلند  از  صدا  آمد، 

فرستادم که درشکه به سرعت    رونیب  درشکه بود! سرم را از پنجره

شد و درها پشت سرش بسته شدند! چشمان متعجبم   یوارد اندرون
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هم حواس    دیشا  د،یبه درازا نکش  یلیخ  رتمیماند اما ح  اطیبه ح

ب   ی ازهام به ماهتابان اجپرت شده  درمورد اتفاقات آن    شتریکنکاو 

 !تزود از خاطرم رف یلیخ زیکه همه چ  ی طور  داد،ی شب را نم

رو  یکوچک  ی نه ییآ  مقابل  بر  هزار زحمت  با  قبل  روز    یکه چند 

افتاده از کالهم   رونیرنگ ب   اهیس  ی نصبش کرده بودم، موها  وار ید

خود انداختم و از اتاق خارج    رینگاه را به تصو  نیرا مرتب کردم، آخر

  اطیرا پا زدم و پشتش را با احت   زمیتم  ی شده   شسته   ی هاوه یشدم، گ 

به امانت گرفته   بتی ه از هام را ککمر تازه  ال. دست آخر شدمیکش

 .کمرم مرتب کردم و به سمت دروازه گام برداشتم ی بودم را رو

  !پسر، کجا  ی آها -

 .دمیچرخ شیبه سو  سیبلق  ی صدا با

 .تازه کنم ییبه اطراف عمارت بزنم تا هوا یگشت رمیسالم، م -

 .را باال فرستاد  شیابرو  ی تا کی

خروس - روز  مهر  کاله  و  شال  م  یکنی خون  عمارت  از   ی زن یو 

 ...روز، دو روز، نه هر روز هر روز هی ی ! هوا خوررونیب
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 .وست یبه هم پ می ابروها اریاختی ب

 !آزردمتون؟  ایکردم    ی خانم، ندونسته کار اشتباه  س ی بلق  دیببخش -

 .آن چشمانش درشت شد  کی

 .رینخ -

 .ادامه داد سپس

برگرد،   - اسب زود  بر  عالوه  امروز  خانم  گالب  که  نکن   فراموش 

 .کالس درس هم دارن ی سوار

 .گفتم و به راه افتادم یناچار چشم به

 .ی نخورد  ییناشتا -

 .بود که متوقفم کرد مرادیعل ی صدا نباریا

خسته   شهیهم  ی . به چهرهدمیخانه دو او را مقابل در مطبخ   برگشتم

 .مانداخت ی و بعد مجمه داخل دستش نگاه 

 .ست یم نخودت بخور عامو، من گرسنه  -
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باال بردم   شیبرا  یخداحافظ  ی به نشانه  یتکان داد و من دست  ی سر

 .شدم یو راه

 کردم؛ی که آن روز هوا گرم بود اما من احساسش نم  کنم ی م  گمان

گرسنگهمان احساس  که  ن  ی طور  آن  ازیو  را!  غذا  آن  به  بند  قدر 

 رامونمیکدام از اتفاقات پ  چیشده که متوجه ه  یچموش چشم آب

نم تار  یک  دانستمینبودم.  به  رو  ک  رودیم  یکیهوا  سحرگاه    یو 

آموخته   ی زیچگونه است؟ چ  ببا گال  میها! کالسشودیم  کینزد

  انینه؟ تکبرش از م  ایبهتر از قبل شده    شیسوارکار  اموخته؟ین  ای

جا  ایه  رفت سر  بدخلق  شیهنوز   کند؟ی نم  کند؟یم   یاست؟ 

به شکار    یو صولت چه زمان  بتینه؟ ه  ایبه راه است    شیرهایتحق

 کشد یآب از چاه م  یک   یقندعل  ند؟یآی م   یک  روندیاگر م  روند؟ی م

از   زانیکن  د؟یشوی چاه م   ی نشسته را پا  ی هاظرف  ی مراد ک  یلو ع

 ا یکدام همسر ارباب به راه است    بت یآن روز غ  زنند؟ی چه حرف م

 گذرد؟یچه م یدر اندرون
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بود که   نیا  میآن روزها  ی. تنها دل مشغولدانستمی کدام را نم  چیه

بزنم    یدر آن حوال  یبه آن محله بروم و چرخ  نیشیپ  ی همچو روزها

 .روشن شود دارشیچشمان منتظرم به د دیتا شا

 یکیکه در آن نزد   یو خود را پشت درخت توت  دمیرا از دور د   مسجد

 یکس  گریبار د  خواستیطور بهتر بود، دلم نمبود، پنهان کردم. آن

بودنم سوال و جوابم    بهیبابت غر  ای  ردیاز رفتنم به آن محله خرده بگ

بود؛ روزها  نیکند. آن روز سوم به شوق د  ییروز    دارش یکه من 

. پس آن دختر کجا گشتمی م  تر از قبل بازخراب  یو با حال  رفتمی م

افتاده؟ نکند    شیبرا  ی نکند اتفاق  شد؟ی نم  رونیبود؟ چرا از خانه ب 

  یاکرده باشند؟ لحظه   هیمتوجه من شده و بابتش او را تنب  یکس

ب آن  و  نداشتم  ب  ی خبری قرار  مرا  دم  پا  شتریهر  . آوردیدرم  ی از 

ذر  از آن سو گ  ی کس  ی دارکوچه بود، هر از گ  ی چشمانم به دهنه

بر   شدی کاش م  ی نبود و ا  ی از دخترک چشم آب  ی اما خبر  کردی م

اما افسوس!   از ماهتابان گرفت   ی ها کوفت و خبردر تک به تک خانه

 .شدم یارباب ی خانه  یگذشت و من پر از اندوه راه یساعات
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 .ن یسالم، بش -

 .برداشتم و داخل شدم ی دستش قدم ی اشاره  با

 .در رو ببند -

 .گرفت رتیرنگ ح نگاهم 

 گفتم؟ یبیعج زیچ -

 .خودم آمدم به

 .خانم ریخ -

 نیعم  ی اانداختم و با فاصله   گرید  ی لنگه  ی در را رو  کیبار  ی لنگه 

 .مقابلش نشستم

که   کردمیاصال خوش نبود اما چه م  د،یبدان  دیاحوالم اگر بخواه  از

از    ی زیراه گر  چی بود بر دوشم که ه   ی افهیدختر ارباب وظ  یمعلم

 .آن نداشتم

 .آنکه سر بلند کنم لب گشودم یب

 ...سراغ میخب، امروز بر یلیخ -
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. سرم باال  دیدستم کش  ریتازه از شهر آمده را از ز  ی دهایسف  کاغذ

 .کاره ماند  مهیرفت و حرفم ن

 .بعد ی درس باشه برا -

درس نداشت چرا   ی بعد؟! اگر حوصله  ی خود فکر کردم. باشد برا  با

  ی جمله  ی برا  یلی را به دنبالم فرستاد؟! در افکارم به دنبال دل  سی بلق

 .آمد  شیکه صدا گشتمیآخرش م

 .می گپ بزن یمامروز ک -

که چه؟! نوکر ارباب   می! گپ بزن م؟یو واج نگاهش کردم. گپ بزن   هاج

با نوکران و  مگر هم   نم ی ها! اصال ببحرف  نیرا چه به ا کالم شدن 

  ی خاندان ارباب  ی برا  دانستمی که من م  ییعار نبود؟! تا جا  زانیکن

 .یادینوکران غلط ز ی عار بود و برا

درس بوده و کتاب، امروز نباشه. چه اشکال داره؟ قرآن    شهیهم -

 شه؟ی ! مشهیخدا که غلط نم

و من چون   دیپاش  میمظلومانه به رو  یآخر نگاه  یبا واژه  همزمان

 .تنها نگاه کردم جی ابلهان گنگ و گ
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 .بودم لب گشودم   افتهیکه تازه خودم را    یی گذشت و من گو  یقیدقا

 م؟ی در چه باب گپ بزن -

 .را باال آورد و نگاهش در نگاهم قفل شد سرش

 ...شعر -

 .ستیکتابم همراهم ن ر،یچشم، اما عذر تقص  ی به رو -

 .کرد  یمکث

امروز هوس شعر    اردش،یتا بره ب  فرستم یرو م  سی خب! خب بلق -

 !یخونی م یکه دزدک ییکردم، از همون شعرها

ام از ت. حتم داشتم که چهره آن خشکم زد و رنگ از رخم رف  کی

 دیدانی . آخر مماندی م  ده یتازه دوش  ریش  ی به کاسه   ییرنگ و رو  یب

باباطاهر نقل    ی عاشقانه   ی های تیدوب   ل یو با دل  لی دل  ی آن روزها ب

به   دم  و هر  بود  مروار  ادیدهانم  دو  زمزمه   شانیک ی  یآب  د یآن  را 

 .کردمی م

 .شده وانهیپسرک د نیخبر آورد... گفت ا سیبلق -
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خند  اشجمله و  گفت  بلند  صدا   ی طور  د؛ یرا  در خنده   ی که  اش 

نگران بسته بودن در اتاق و آن    ی ا . لحظه دیچیکوچک اتاق پ  ی فضا

کن  ی خنده  نکند  که  شدم،  از   ییبانو  ای  ی خدمتکار  ،ی زیمستانه 

سرش افتد،  بد به    الیآن اتاق بگذرد و خ  یکیبانوان عمارت از نزد

 .پس به حرف آمدم

 !خانم -

 .را چرخاند سرش

 !بله -

 در رو باز کنم؟  نیا شهیم -

 .من و در چفت شده حرکت کرد انیم  نگاهش

 گرمته؟ -

 .لب به دروغ گشودم ریانداختم و ناگز ریسر به ز معذب

 .بله -

 .افتاد شی شانیبه پ ینیچ
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 .یبازش کن یتونی خب، م یلیخ -

 .دمیچرخ شی در را از هم باز کرده و به سو ی دو لنگه برخاستم،

 .ارمشیخودم م  د،یرو بفرست سی بلق ستین الزم

 .انداختم و به راه افتادم  میرا نک پاها میهاوه یکرد و من گ سکوت

م  یاندون  اطیح  از صدا  شدمی خارج  بانو؛    ی که  چند    یکیماه  از 

 .مطبخ، به گوشم خورد ی خدمه

 ...شهی م ی! آخ که اگه ارباب بدونه... اگه بشنوه، چیآخ طوق -

 .آمد یطوق ی بندش صدا پشت

مال    یپس مژدگون  دمیبه دلت صابون نزن من اول فهم  ی خودیب -

 .منه 

 .برداشتم  ی گام چند

تو   رزایشدن اسد م  ستیسر به ن  ی ه یسر قض  شی پ  ی سر  ر،ینخ -

 .ست ین خبرها نیاز ا گهیدفعه د نیا ،ی زد بی انعامش رو به ج

 .دیبه گوش رس  گریبار د یطوق جانیپر ه ی صدا



Page 120 of 534 
 

شدن دشمن ارباب رو با    ستیاصال حرفشم نزن، تو خبر سر به ن -

ا؟یکنی م  یکیخبر    نیا که  ندارم  شک  مشتلق    نباری!  ارباب 

 .گذرمینم رشی. از خدهیم ی ریگدندون

که    ی در  ی به سو  دنیرا در حال دو  ی رفتم و ماه بانو و طوق  جلوتر

م باغ مخصوص ختم  م دمید  شد، ی به  گو  دندیدوی . چونان    یی که 

 !سگ دنبالشان کرده است

باال    ی اشانه  اورمیبخواهم سر از کارشان درب  آنکهیشدند و من ب  دور

 .انداختم و به اتاقم رفتم تا کتاب را نزد گالب ببرم

م  نگاه احساس  را  و    کردم،یمنتظرش  گرفتم  مقابلم  را  کتاب 

 .را باز کردم ی اصفحه

حال خرابُم، تو که    نیاز ا  یخواهی دو زلفونت بود تار ربابُم، چه م -

 .بخوابُم  ییشو آ مهیچرا هر ن ،ی ندار ی اریبا مو سر 

رفت. شعر وصف حال من بود،   اری  یحواسم پ  یت یخواندن دوب  با

هم دور نمانده بود.    س یاز چشم بلق   ی حت  میاحوال  ده یکه شو  ی من

 !آه ماهتابان
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را باال زده! با   رشی حر  ی گالب روبنده   دمیرا باال آوردم که د  سرم

 .خود پنداشتم که حتما قصد سخن گفتن دارد پس نگاه گرفتم 

 !رمانیه -

  ب یدر نظرم عج  نیو ا  زدی ! اول بار بود که نامم را صدا مرمانیه

 .آمد

 .بلند کردم سر

 !بله خانم -

 .دوختم  یقال ی هانگاهم را به گل  گرید و من بار دز لبخند

 !ی بر یتونی خب، م یلیخ -

 .بغل فرستادم و بلند شدم ریخدا خواسته کتاب را ز از

 .عصر با چابک منتظرتم  -

اش نقش بسته در چهره  یبه منحن  گریآنکه بار د  یگفتم و ب   یچشم

 .گشتمصرف نهار به اتاقم بر یزدم و برا رونینگاه کنم از اتاق ب

 (دارد یقانون گردیپ ی بردار ی هر گونه کپ)
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در صحرا حالم   ی مطبوع و اسب سوار  ی هوا  یکم  دی خود گفتم شا  با

  ی ها را بر بدن چابک فرود آوردم و به سورا بهتر کند. پس شالق

 .روستا به تاخت رفتم نییقنات پا

م  دنید که  د  سریماهتابان  حال  گ   گرینشد!    زم یتم  ی هاوه ینه 

آشفته و  ی ام. با افکارداشت و نه شال کمر به امانت گرفته  یتیاهم

  ی با خنکا  دیکردم تا شا  چشمه کج  ی راهم را به سو  شانیپر  یاحوال

 .آتش درونم کاسته شود یاز داغ یآب روان کم

رها کردم   یاسب را کنار درخت  دم،یپر  نییرا کم کردم و پا  سرعتم

شرشر گوشنوازش   ی که از آن فاصله صدا  ی ا و خود به سمت چشمه

رفتم. هنوز درختان هلو را نگذرانده بودم    داد،ی روحم را نوازش م

 .دی رس به گوشم ییکه صدا

 .ماهتابان! پر از گله  نیرو بب نجایا -

اشتباه    میها! ماهتابان؟ آن هم آنجا؟! به گمانم گوششنومی م  چه

 .اندده یشن
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 م یاومد  اسیکه با دختر مش قربون و عروس عمو ال  روزیحتما د  -

کرد فراموش  ا   میقنات،  بچ  هانیکه  ا  م،ینیرو  من  رو    هانیبمون 

 .امیو ب نم یبچ

بعد  چند سر    ی گام  پشت  را  هلو  درختان  و  برداشتم  آهسته  را 

 .گذاشتم 

و زود    نیها رو بچتو هم اون  کنمیها رو آب مباشه، تا من کوزه -

 !شهی آقا جانم ناراحت م  میکن  رید ا،یب

صدا  خودش همان  صدا  آن  آهنگ  ی بود؛  دلم   یخوش  که  بود 

ب  خواستی م دو  واژه  به  واژه  تک،  به  براکتابم    ی ها ی تیتک   میرا 

 .کند  یبازخوان

چشمه    آهسته کنار  درختان  پشت  از  و  برداشتم  قدم  جلو  به 

آنکه از حضورم    یباال زده بود و ب  ی دامن بلند لباسش را کم  دمش،ید

 .هاشان بودمطلع باشد مشغول پر کردن آب در درون کوزه

داشت، نشستم.    ی اندک  ی که با چشمه فاصله  یدرخت  نیآخر  پشت

 ر یتصو  توانستمیکردم و تا م   شیتماشا  ریدل س  کیببخشد،    میخدا
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  اوردمیرا در ذهنم حک نمودم. دست آخر تاب ن  بی دلفر  ی آن دو گو

 .زدم  ایو دل به در

 !شی پ شیپ -

نم  میصدا  متوجه بب   یوقت  دانستم ینشد،  چه خواهد شد!   ند یمرا 

نم هر    خواستمیاصال  گفتم  خود  با  بدانم،  لب که  و  باداباد  چه 

 .گشودم

 !یچشم آب ی ! آهاشی پ ش،یپ -

بود    دنی که در حال گل چ  ی که آن دختر  ی گفتم، به قدر  آهسته

 .کوزه را رها کرد و برخاست د،ینشنود. گفتم و ماهتابان شن 

. بلند شدم و زدیدو دو م   شیباشد چشمان وحش  ده یکه ترس  ییگو

به   دم،یچشمانش د  ینی را در ن  رتیآمدم. ح  رونی از پشت درخت ب 

که خاطرش از   یانداخت و مادام   ی باره به پشت سرش نگاه  کی

که همراهش بود آسوده شد، مجدد    ی پنهان بودنمان از نظر دختر

 ...یکالم ایحرف  چیه ینگاهم کرد؛ فقط نگاه، ب 
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به همان منوال    م یمال  مینس  کی  دنیوز  یبه کوتاه  یکوتاه  لحظات

 .گذشت 

 !؟یچشم آب ی رو کردقصد جونم  -

  ش ینگاه کرد و سپس پشت به من گام برداشت. آمدم صدا  بازهم

  ی را کنار زد، لبخند  مشیضخ  ی برگشت، روبنده   یابزنم که لحظه 

را   انصافی جانم را با خود برد! ب  بار نیام کرد و رفت؛ رفت و احواله

مص نی بب کم  چشمانش  منحن  یبتی!  حال  رو   شیهالب  یبود  را 

 !کندی م

را    تمام آن محله  دارشی! چه روزها که به انتظار دنیخدا را بب  کار

د  ریز و  گذاشتم  هنگام  سریم  دارشیپا  و حاال درست  که    ینشد 

م ندارم  را  م   ابمشیی انتظارش  گو  شومیو چونان خرسند   ییکه 

! البته آن چشمان مخمور هم کم امافته ی  ابانیب  انیرا در م  یاقوتی

 ...نداشت اقوتیاز 

که اگر   ستیرفته را برگشتم و گزاف ن  رینشستم و مس  نیز   ی رو

اش  کنار رفتن روبنده   ی به عمارت هزار بار لحظه  دنیتا رس   میبگو

  ی . به راست دمیرا از خود پرس  شیرا در ذهن مرور کردم و چون و چرا
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جز   افتم ین  یلیباشد؟! دل  توانستیآن روبنده باال زدن چه م   ی نشانه 

به من   او هم   ی باال رفتن روبنده   ریآن تصو  کی باشد!    لیماآنکه 

 .د یافکارم در هم تن کبارهیگالب در نظرم آمد و به 

  ب یاش را باال زد و عجهم صبح در اتاق مخصوص درس، روبنده   اون

 گرید  یبعد حت  یقیکه دقا  ی زود از خاطرم رفت، طور  یلیآنکه خ

کجا!   یکی  نینداشتمش! البته آن روبنده باال زدن کجا و ا  ادیبه  

مزاحم که به سببش    ی هاحساس من به وقت کنار رفتن آن پارچ

مانده بود با باال زدن روبنده   پنهانمن    دگانیاز د  اری  ی هاییبایز

 !نبود  اسیتوسط دختر ارباب قابل ق

 .از افکارم دور شوم یلحظات  ی را تکان دادم تا برا سرم

پشت  از پا  یدر  اسب  از  و  مخصوص شدم  باغ  به    دم،یپر  نییوارد 

نگاه  دقا  یآفتاب  آمدن گالب  تا  که  دانستم  و    ش ی ب  یقیانداختم 

بود، نشستم.    یکه در آن حوال  یتکه سنگ بزرگ   ی نمانده پس رو

از گالب نشد، باز هم منتظر ماندم و باز هم    ی گذشت و خبر  یمدت

 .آمد یقندعل  ی که صدا کردمی کم قصد رفتن م! کم امدین

 !رمانیه ی ! آهارمانیه -
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و از همان فاصله هم   دیدویم  میه سوب  دمش،یو از دور د  برخاستم

لب    شدیم  کیطور که نزد. هماندیاش درا در چهره  جانیه  شدی م

 .باز کردم

 گالب خانم افتاده؟ ی برا  یشده؟! اتفاق ی زیعامو! چ  یبل -

 .آسوده شد  المیخ دمیدارش را که دکش  لبخند

 .و نفس زنان لب گشود ستادیاز حرکت ا میپا شیپ

 ...ریخ رهیکه شده اما خ ی زیچ -

 .و واج نگاهش کردم و او به زبان آمد هاج

راه - تو  آبستنه،  ارباب  ی برا  ینور دخت خانم  ب   یخاندان   ا یداره... 

 !ی تا از سخاوت ارباب جا نموند میبر

نور   ی برا  یفکر فرو رفتم، نور دخت آبستن است! پس خدا حساب  به

 !ادر خواستهدخت و خان به

 .لبخند زدم یبه قندعل رو

سالمت - باش شاء ان   یبه  خبر  خوش  گالب   یاهلل،  آخه  اما  عامو، 

 ...خانم
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 .کاره ماند  مهیام نو جمله دیحرفم دو انیم

 ی بعد، برا  ی باشه برا  ی ارباب گفتن که بهت بگم مشق اسب سوار -

  ا یو رقاصه خبر کردن، ب یمهمون دعوت گرفتن، دهلچ یامشب کل

 !ی تا از قافله عقب نموند میرب

مراد را    یعل  میکه شد   یرونیب  اطیدنبالش به راه افتادم، داخل ح  به

و   بتی به خنده باز شد. ه  میهاو ناگاه لب  دمید  دنیدر حال رقص

با سر و تکان دادن   کردندی م   شیصولت که با حرکات موزون همراه

ابرو اشاره تا به جمعشان ملحق شوم، سر  ی اچشم و  به    ی کردند 

نوکران اکتفا   یتکان دادم و به دست زدن در کنار باق  ینف  ی نشانه 

بانو در حال به اطراف فوت   بارکیکه هر چند لحظه    یکردم. ماه 

 .گرداندی م اطیمنقل کوچک اسپد را دور ح کردی م

چشم بدخواد،    ادیدونه، درب  ینه، اسپند صد و ساسپند دونه دو -

 ...لیحسود و بخ

  ی طوق  گرفت،یو فوت کردن را از سر م  کردی زمزمه م  ی زیچ  سپس

 .کردیخدمه پخش م  انیرا م  یکوک رنگ  ی هامجمه در دست نقل
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اهلل که دست نور دخت خانم برات سبک باشه و خدا شاءبردار، ان -

 .تو دامنت بذاره ی کاکل زر هیموقع  ن یهم گهیسال د

حال  ی مهر سراز  یدر  اشک  گوشه شده   ریکه  با  را  چارقد   ی اش 

مشت نقل    کیدستش را داخل مجمه برد و    کردی بلندش پاک م

 یارباب  ی خانه  ی بود. هر دو از خدمه  اءیهمسر ض  ی برداشت؛ مهر

 .نشده بودند   ی هنوز صاحب فرزند  ی بوده که بعد از پانزده سال زندگ

 اش قهیاز جل  زده  رونیمراد که با آن شکم ب  یسرگرم رقص عل  همه

خارج شد. با ورودش   یشده بود، بودند که ارباب از اندرون  ترییتماشا

پس  را صدا زد و س  یصدا هلهله سر دادند و او قندعل  کیزنان جمع  

 .داد ی سکه در مشتش جا ی اسه یک

نور   ی که در راه بود و صدقه سر  ی وجود نوزاد   منی روز ارباب به    آن

را روشن کرده بود، به تمام    ی چشم خاندان ارباب  امده یکه ن  یدخت

  یسه سکه  ی خدمه از آشپز و شکاربان گرفته تا نوکر و چوپان نفر

 .داد یطال مژدگان

و    گشتیجدا نم  رخانیاردش  ی هااز لب   یروزها طرح لبخند دم  آن

 .نبود ش یقادر به بر هم زدن شادمان یاتفاق چیه
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کم   گذشت ی م  روزها نور دخت  م و شکم  داشتن    آمدیکم جلو  تا 

خوب بود و همه   زیخود بکشد. همه چ ی فرزند ارباب را به رخ رقبا

  منت یاز وجود آن مهمان ناخوانده شادمان بودند البته اگر گالب، م

 .  میاوریرا به حساب ن سیخانم و بلق 

  افتاد و   راوضاع از چه قرار است در بست  دیخانم که تا شن  منتیم

زانو بزرگ   ی روزها  فخرالملوک  اما  گرفت  بغل  و   شهیپ  یغم  کرد 

ساخت و    یثیبه اثبات رساند، نه حرف و حد  گریرا بار د  شیخانم

از اندوه درونش را    یاندک  یغمبرک زد، حت  شیپنجدر  ی نه گوشه 

م تا  گالب  عوضش  اما  نکرد  آشگار  همگان  مقابل   توانستی هم 

 ی پر شکوه  یه مهمانب  ی که حت  دی رفت، خبرش رس   شی خصمانه پ

داده بود نرفته تا کام پدر و نو عروسش    بش یکه ارباب آن شب ترت

! البته  شدیرا تلخ کند اما کام ارباب که با آن رفتار کودکانه تلخ نم

طبع  سی بلق به  گره   ت یهم  و  بود  راه  به  اخمش  گالب  کور   ی از 

و تنها نوکر    هی. هر چه باشد اون داشدی از هم باز نم  یدم  شیابروها

 داشتی اش دوست ممورد اعتماد گالب بود، او را چون فرزند نداشته 
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گالب   یوقت   نکهی بود ا  ی عیطب  ی بود، امر   ش یشگیهم  اوریو    اریو  

 .او هم به اندوه بگذرد  ی دارد روزها نهیدر س یغم

  طاقچه گذاشتم و مقابل   ی رو   ی شدم، کتاب را کنار چراغ باد   بلند

د  ی نهییآ بر  شده  نصب  دستستادمی ا  واریکوچک  موها  ی .    ی به 

رو  دم، یام کشآشفته  را  اتاق خارج   ی سرم جا  ی کالهم  از  و  دادم 

 .آمد  س یبلق  ی نکرده بودم که صدا  چیشدم. هنوز در را پشت سرم پ 

ارباب رو برده و شده   نیخوب دل و د  ومدهیخدا شانس بده واال! ن -

 !خاندان ینور چشم

کشبه    نگاهم غ  دهیسمتش  با  م   ظی شد،  سخن  غضب  و   کردی و 

خانم را مخاطب قرار داده بود،   منتیمخصوص م  ی خدمه  ،یشمس

ا من  به  د  ستادهیپشت  با  من  و  چون   دنشانیبودند  که  دانستم 

 !به راه است بتشانی بساط غ شه،یهم

 .از سر افسوس تکان داد ی سر یشمس

د - رو  کجاش  ا؟یدیتازه  م  زنه  نی!  م  ره،یچپ  ارباب   اد،ی راست 

 !وفتهیدنبالش راه م
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کوفت و ادامه   گرش یدست د  ی با دست محکم بر رو  نیح  نیا  در

 .داد

رفتن به    ی که برا  دمیخودم د  ی هابا چشم  شبیخدا مرگم بده! د -

خبر رو    نیکه ا  ی . از وقتکردی م  شیمستراح هم خود ارباب همراه

خانم   ی خدمه   یبزنه، حت   دیسف  و  اه یکه دست به س   ذارهی نم  دهیشن

 .وقت نوردخت دست تنها نباشه  هیکه  یبزرگ رو هم آوردن کمک

 .را کلفت کرد شیرا صاف و صدا شیگلو

! اون رو بلند نکن،  کنهی م  بیدوال و راست نشو خانم کمرت ع -

کارها    نیبچه ضرر داره... به واهلل که با ا  ی رو نخور برا  نی! انه یسنگ 

طفلک شب و روزش شده   دن،یخانم رو دق م  منتیدست آخر م

 گم ی گوشه. من که م  هیبق کرده افتاده    ،ی زل زدن به کنج پنجدر

بد شگون نحس  یاز  راه  نیا  یو  ه  ه،یتو  بد  یچ یهنوز   ی منینشده 

 !خونه نیا ی آورده تو 

گفت و چگونه   چه  سیکه بلق   دمینشن  گریگرفتم، دور شدم و د  نگاه

 .خود قرار داد تیرا مورد عنا  چارهینوردخت ب
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همان    نیشیپ  ی روزها   چون بود؛  روستا  مقصدم  افتادم،  راه  به 

 .کردی و شوق وصالش را در دلم زنده م   دادی م  اری  ی که بو  ی امحله

قدر به آن محله رفته  که امروز به چشمه خواهد رفت. آن  دانستمی م

 دانستمی م  ینظر گرفته بودم که حال به خوب  ریو آمد و شدش را ز

.  شودی م  رونیاز روز از خانه ب  یکه چه وقت از هفته و چه ساعت 

 ی ا که آن روز همراهش بود و هفته   ی دو بار همراه با دختر  ی اهفته 

 . رفتی صحرا م ایه به چشمه و  از زنان محل یبار با جمع کی

از نماز ظهر از خانه خارج نشده بود   ریکه به غ  شد یم  ی دو روز  

ز  نیقیپس   جمال  به  را  روز چشمم  آن  که  روشن   شیبایکردم 

 !کندی م

 گر یتر کردم، حاال درا آهسته  میهااشان که شدم قدمکوچه  کینزد

بود   ی زیاز آن چ  ترن ی سنگ  گذشتند یکه از آن م  یعابران  ی هانگاه 

که    دانستندیکه حتم داشتم اگر نم  ی طور  رمشان،یبگ  دهیکه ناد

به طر  ی معلم سر خانه  اربابم  را م  یقیدختر  البته    کندند، ی کلکم 

اشان هر روز به محله  القوزی  یآنان جوان  دیحق داشتند! از د  نواهای ب

هر که باشد فکر    کرد،ی گز م  شیهاو در کوچه پس کوچه   رفتی م
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از آن دو چشم   ! ستیاز من ن   ریاما خب تقص   افتدی بد در سرش م

دل را    رمیرا بگ  م یپاها  ی است، جلودل صاحب مرده  نیمخمور و ا

ا کنم؟  که    نیچه  است! دل  کار دل  و منطق    لیدلاحوال خراب 

 نیبچ  شیبرا  ی و کبر  ی صغر  یحال تو ه  شناسد؟ی م   شناسد،ینم

ده، چه سود؟ او دست آخر کار خودش را    مشیو از عاقبت کار ب 

نزند،   ییعشق سر به رسوا  نی. در دل گفتم که اگر عاقبت اکندی م

 .دهمیم ی ازمند یو به ن کنمی نذر م یخروس

دنبالش    یکودک  یه یگر  ی صدا  با به  و  گرفته  را  مادر  دامان  که 

تر برداشتم. خود را در  را مطمئن   میهابه خود آمدم و گام   دیدو ی م

 .ماندم یچشم آب  ی زپایپنهان نمودم و منتظر آن گر یدرخت پناه

که   ی ااز در خانه  ینشد در همان هنگام زن  ی گذشت و خبر  ی قدر

نچ  ام کرد و نچشد. با انزجار نگاهش را حواله  رونیبودم ب  میکیدر نزد

لحظه شد،  دور  و  داد  تکان  سر  اما    ی اکنان  شدم  شرمنده 

! با خود گفتم اصال دیارزی م  بیبا ماهتابان عج  داریبه د  شیشرمندگ 

آزارم دهند،   شانیهانگاه   زیت  غ یبا ت  خواهندی بگذار هر چقدر که م

 .کندی م  تیکفا  میبرا  نمی بتوانم رخ معشوق را بب  ی اهمان که لحظه
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آنکه صدا  گرید  یساعت تا  انتظار گذشت   یباز شدن در چوب  ی به 

اندک  رزایآم  ی خانه ماهت  یآمد،  کوزه بعد  همراه  به  در   ی اابان  که 

دست داشت از خانه خارج شد! به ذوق آمدم و نگاه منتظرم را به 

به دنبالش گام برداشتم. از کوچه    اطیاو دوختم. تنها بود پس با احت

به همان خان تا  بار  د،یرس  هگذشت  و منتظر    دیبه در کوب  ی چند 

د، آمده!  بو  ش یشگیکه همراه هم  یماند، به حتم به دنبال آن دخترک

پا و آن پا کرد و سپس به   نیا  ی! اندک امد ین   یگذشت و کس  یکم

لبخند  یراه  ییتنها دختر    میهالب  یرو  ی شد.  آن  آنکه  از  آمد. 

قدر به  نبود  ندا  ی همراهش  و حساب  که حد   شت، شادمان شدم 

 ش یهر چه در دل داشتم را پ   الی خ  یبا آسودگ  توانستمی آنگونه م

 .به زبان آورم شیرو

  ریکه اطراف را ز  یو من در حال  داشتی چشمه گام برم   ی سو  به

به دنبالش حرکت م  از جادهکردمینظر داشتم  از سنگالخ   ی .  پر 

رس چشمه  به  تا  گذشت  تنده  هم  در  درختان  از  کرد،  .  دیعبور 

 .خواست کوزه را درون آب بزند که به حرف آمدم

 !یچشم آب -
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.  دید  شی اطراف نگاه کرد و مرا در چند قدم  به  زیت  میصدا  دنیشن  با

فقط نگاهم کرد و من  تمام آنچه قرار بود به زبان آورم   حرکتی ب

 .بردم ادیاز  کبارهیرا 

 .آمد  فشیلط ی به چشمانش بودم که صدا رهیخ

 !؟یکنیچکار م نجایا -

 .انداخت و ادامه داد  یاطراف نگاه  به

برو... اگر    کنه،یفکر ناجور م   کیهزار و    نهی بب  نجایما رو ا  یکس -

 ...سر برسه  یکس

 .دمیحرفش دو انیم

! خواب و خوراک از ستین   یحوال  ن یدر ا  یکس  ؟یترسی م  یاز چ -

 !برو؟ خوشا به انصافت یگی حال م یمن گرفت

 .انداخت و نگاهش را از من ربود ریبه ز سر

بهر جا    نم،یته و  ایبنگرُم در  ایبه در  نم،یبه صحرا بنگرُم صحرا ته و -

 بنگرُم کوه و در و دشت، 

 ...نمیته و یبایز ی رو نشان
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 !. عاجزانه بود... اگر بدانددیلب راز دل برمال کردم و او شن ریز

در  دوباره تا   ی ایآن  کردم  دل  دل  دوخت،  چشمانم  به  را  مواج 

 ی اسب  ی پا  ی باز کنم که ناگاه صدا  شیرو  شیرا پ  یدلتنگ  ی سفره 

 .و ماهتابان لب گشود  میصدا سر چرخاند  ی از دور آمد! هر دو به سو

  !قباد ی وا  -

 .به من دوختچشمان نگرانش را  سپس

 ...برو -

 .که بلندتر تکرار کرد میبگو ی زیچ خواستم

 ...برو گمی ! بهت م نستایوا نجایا -

 .فرستادم نییام پاخشک شده ی دهانم را از گلو آب

درخت   نیساعت، کنار پنجم  نیموقع، هم  نیهم  گه،یدو روز د  -

 .گردو منتظرتم

به    ی نگاه  به جلو برداشت،   ی باال گرفت و چند گام  ی را کم  دامنش

 .دیاطراف چرخاند و مضطرب به سمتم دو
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  نه یبب   نجایبرو، قباد ما رو ا  ی پرستی که م  یتو رو به جان هر کس -

 !دایاون سرش نا پ  کنهی به پا م یآشوب

 .نره  ادت یدرخت گردو رو  نیپنجم -

 .دمیدرختان کنار چشمه دو  ی و به سو گفتم 

اما    زندی حرف م یاز چه کس  یو چشم آب  ستیکه قباد ک  دم ینفهم

 !ترسانده بود یهر که بود حضورش ماهتابان را حساب

اش دو روز گذشت؛ گذشت اما جان ستاند تا بگذرد، هر لحظه  آن

  ی ایشد. برخاستم تا مه   ی به شوق وصال سپر  اشهی او و هر ثان   ادیبه  

دست  شوم.  لباس   یرفتن  نمد  دم یکش  میهابه  کاله  که   یی نو  ی و 

  ر یبه تصو  یقرار دادم. نگاه  میموها  ی آورده بود را رو  میبرا  بت یه

 .شدم رونیاتاق ب ازانداختم و  نهییخود در آ 

طور بود به گوشم آمد، همان  اطیماه بانو که در حال روفتن ح  ی صدا

 .خواندیم ی لب شعر ریز زد،ی را جارو م اطیکه ح

بزا - دری پسر   میچرا  پشت  بندازن  جامو  پالون  ی !  بکشن  روم   !

 ...ی خر
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 .ام گرفتخنده   انشیلحن و ب از

! جام رو ی ! روم بکشن مهتری بر استر  نمی! نشی دختر  میچرا نزا -

 ...ی ! روم بکشن لحاف زری بندازن تو پنجدر 

 رونیخانه باز مطبخ   شیخال  ی هاکه با کوزه   سیبلق  نیح  نیهم  در

 .گام برداشت  ش یبه سو آمدی م

. شهیما نون و آب نم  ی ها براحرف  نیر، ا زود به کارت برس دخت -

 ،ی سر  ی رو   ی پسر  ییست، اگر بزافعال که کار و بار روزگار وارونه

 !ی پشت در ی دختر  ییاگر بزا

 ی سالنه به سمت چاه رفت. سر  زد و سالنه  ی شخندیرا گفت، ن  نیا

که جهل آن   ییخارج شدم. گو  اطیاز سر تاسف تکان دادم و از ح

تمام م  یجماعت  وارث  ارباب  بخواهد، حق   خواهدینداشت!  خب 

تا   شهیدارد! پسر ر را  آنکه شان و شوکت فرزند پسر  نه  اما  است 

خداوند را    ی عرش  دخترکان  و  انصافشان   ن یزم   برببرند  بکوبند، 

که اگر   ی اوه یاست؛ م  وه یم   ز یدختر ن  استشهیکجاست؟! اگر پسر ر

کام    شی نیریش م   ا یدن نباشد  م  شودیتلخ  لنگ  عالم  کار  !  ماندی و 

گرفت!    دهیرا ناد  ی گوهر  نیچون  شودی فالمثل ماهتابان! اصال مگر م
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  س ی بانو و بلق  هاو را که به خاطر آوردم ما  د،یگفتم ماهتابان و دلم لرز

 !بردم ادی... همه از یو ارباب و باق

ها قدم برداشتم تا چابک را با خود ببرم! آن  اسب   ی لهیسمت طو  به

با چابک   خواستی من و ماهتابان بود و من دلم م  دارید  نیروز اول

 .بروم شوازشیبه پ

به سو  لهیطو  اطیح  یآهن  در و  باز کردم، داخل شدم  محل   ی را 

چابک قدم برداشتم، در آن محل، اسب مخصوص ارباب،   ی نگهدار

  شد یم  ی نگهدار  گریاسب د  کیو    و صولت، چابک  بتیدو اسب ه

 .بود گرید انیچهارپا ی جا یطرف آن ی لهیو طو

خانم را در حال   منتیم  ی مهیند  ،یبودم که شمس  دهینرس  هنوز

! دهان باز کردم تا سالمش  دمیها داسب  ی لهیاز طو  دنیدو  رونیب

  ی قیکنم که با عجله از کنارم گذشت و دور شد. نگاه متعجبم دقا

باال انداختم    ی ا! شانهکرد؟ی چه م  نجایماند! آخر او ا  شی خال  ی به جا

  بش ی و رفتار عج  یشتر از آن افکارم را به شمسیبخواهم ب   آنکهی و ب

 .چابک، رفتم  قمی شف قیمشغول کنم، به سراغ رف
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 .مقصد شتافتم  ی نشستم به سو نیز ی کردم، رو اشآماده

چشمه قدم   ی به سو  ییآمدم و به تنها  نییدورتر، از اسب پا  یکم

 ن یپنجم  ی ه سومان مانده بود پس ب تا وعده   یبرداشتم. هنوز ساعت

 دارمانید  نیبه انتظار نشستم. آخر  اشهیسا  ری درخت گردو رفتم و ز

  ی لحظات لبخند  نیدر واپس  یحت  د،یآی آوردم، نگفت که م  ادیرا به  

سر دادم و سر رو به    ی نزد تا به آمدنش دلگرمم کند. آه  میبه رو

! ییتو  ادرسمیدلم رس که تنها فر  ادیتو به فر  ایآسمان گرفتم. خدا

 .درخت دادم ی را به تنه امهیو تک دمی نفس کش قیعم

بشر دو   نی! گاه در کار ابازدی نگاه دل م   کیکه با    ی از آدم  هاتیه

با همنش  یمن   مانم، ی پا م ارباب ه  ینی که  با    چمیدختر  نشد حال 

خدا   ستیعشق در چ  نی! سر ادهمی به باد م  نیگذرا دل و د  ی نگاه

 !داندی م

 ی نه یس  یآب روان از داغ  ی از او نشد پس برخاستم تا با خنکا  ی خبر

چشمه شدم، نشستم و دستانم را   کیبکاهم. نزد  یام اندکسوخته

پر آب برداشتم و الجرعه سر    یدر آب زالل فرو بردم. سپس مشت 

 آمد،یکه از دور م  یکه نگاهم به دخترک  زمی. خواستم برخدمیکش
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 ن ی. خودش بود و امان از اختیفرو ر  دلمدر    ی زیچ  کباره یافتاد. به  

  یی که گو  شودیم   قراری و ب  دهیچونان شور  ارینگاه    کیدل که با  

 .افتد  نی بشکافد و به زم انیرا از م نه یقصد دارد س

  شییایشد و من بلند شدم. اضطراب از چشمان در   کینزد  ماهتابان

و پشت سرش    گشت ی به عقب برم  بار  کیو هر چند قدم    دیباری م

ز م  ری را  دگرفتینظر  که  مرا  پاچ  دی.  آزادش  دست   ی قنار  نیبا 

 .دیسرعت بخش شیهاباال گرفت و به گام یرنگش را اندک 

 .نفس زنان به حرف آمد  دیکه رس  مقابلم 

 .نهی ما رو بب ینه، ممکنه کس نجایا -

 .درختان گردو پا تند کرد ی به سو  سپس

و رو    ستادیا  دیدرخت که رس   نیدنبالش گام برداشتم، به پنجم  به

 .به من کرد

 !کنار چشمه؟ ی درخت گردو نی بود؟! پنجم نجایمون هموعده -

 .لبخند زدم اریاختی ب

 !نجایبله هم -
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 .گذرا به اطراف انداخت و سپس لب گشود ی نگاه

 !شنومیارباب، م ی خب معلم سر خونه -

خطابم کند    نگونهیکه ا  خواستیارباب! اصال دلم نم  ی سرخانه   معلم

بهتر بود. به خود جسارت دادم و   بهیغر  ی اما هر چه که بود از واژه

 .چشمانش دوختم یطوفان ی ایچشمانم را به در

 ...من -

از   م؟ی. چه بگوی چقدر دشوار است بازگو کردن آنچه در دل دار   و

  آشکار سازم؟ نهی درد خفته در س نیا ی کجا

 !حرفم حرف دله -

 .گرفتم و ادامه دادم نگاه 

 !احوالم، به داد دلم برس ماهتابان دهیشور -

 .نبرم ادینکردم تا همان چند واژه را هم از  نگاهش

 .کنم تیخواستگار رزایحاضرم از آم -

 .ربود نگاه 



Page 144 of 534 
 

 .شهینم -

 .چشمم نهادم ی شدم و دست رو ترکینزد یقدم  با

 .منت ی دهیچشم. به د ی شرط و شروطت هر چه باشه بر رو -

 .تکان داد سر

 .شرط و شروط سرم رو بخوره ست،یها نحرف نینقل ا -

 .نگاهش کردم  جیو گ گنگ

ه... نکنه دلت با نکن  ه؟یدور از جون، سرت سالمت، پس نقل چ -

 ه؟ یاگهیکس د

 .کرد و من جان دادم سکوت

 ...و پشت سرم رو رمیاگر هست بگو... به خدا که م  -

 .دیحرفم پر انیم

 .ستی ن  یدلم با کس -

 .ستادیبه من ا پشت

 !شما ریبه غ -
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وصف    میو من چگونه بگو  ستادیقلبم از کار ا  ی اگفت و لحظه  آهسته

 .گنجد ینم یاو جمله واژه چی هاحوالم در آن لحظه را که در 

 !؟یچشم آب دمیپس... پس تو هم دلت با منه؟ درست شن -

 .بود تیرضا ی نشانه   نیق یکه به  یکرد؛ سکوت سکوت

 ؟یترسیم یپس از چ -

 .آنکه نگاهم کند لب زد یو ب دیچرخ

 .قباد -

 .در هم شد میهااخم

 !قباد؟ -

 .سر تکان داد و از مقابلم گذشت آهسته

آن نام قباد    کی و رو کردم و    ریدنبال آن نام آشنا افکارم را ز  به

 .از کردمزنده شد. دهان ب میبرا

اسب - بر  سوار  همون  پ   ستی ن  یقباد  بار  رس   نیشیکه  و   دیسر 

 موند؟ مهین دارمونید
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 .و لب گشود ستادیا

 .خودشه -

 .غضب به حرف آمدم پر

 !؟یاز وجودش واهمه دار قدرنیکه ا هیقباد ک نیا -

 .دیبه درازا نکش یلیکرد اما خ سکوت

 .خواستگارمه -

 .جان دادم شی نی سنگ ریگران آمد که ز میبرا یواژه به قدر آن

  ی ب  تراشهی و مانع براش م  کنهی آقاجانم راهش رو سد م  یهر چ -

 .ستیازش ن ی زیراه گر چیه  دست،یفا

 .از زمان خشم تمام وجودم را گرفت ی کسر در

 .کنم یشرش رو کم م  ی بهم اجازه بد -

 .و نگاه پر اندوهش را به چشمانم دوخت  دیچرخ میسو به

م - قداره شدی کاش  کلفت  گردن  اون  از  کار!  هر    اد، یبرم  ی کش 

که   نهینداره! ترسم از ا  یمثل اون عاقبت خوش  یدرافتادن با آدم 
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  طور نیآخر کار منو به زر و زور مال خودش کنه، به خدا که اگر ا

 ...سر ییبال هیبشه 

تنه شده  مشت   دست به  را  م  ی ام  خشم  پر  و  کوفتم    ان یدرخت 

 .دمیحرفش دو

 !نگو چیه -

 .دمییهم سا ی رو دندان

 .که من مرده باشم  ی مگر روز افتهیاتفاق نم نیهرگز ا -

درنگ   ی او نماندم، تند نگاه گرفتم و ب   ی از سو  یمنتظر پاسخ  گرید

که    میبگو  دیبا  دی چابک قدم برداشتم. احوالم را اگر بخواه  ی به سو

نب با چهره اصال خوش  دل  ی اود!  افکار  ی درهم،  و  آشفته    ی آشوب 

 .نفس تاختم کی ی ارباب ی سوار بر چابک شدم و تا خانه

 ال یچون قباد و خ  یسرسخت  بی به او کم بود حال وجود رق  عشق

از    ی . واکردی و جگرم را خون م  ستاند ی ربودن معشوق نفسم را م

 ریز  امدهیحس نا آشنا که ن   نیاز ا  ب،یاحساس غر  نیعشق، از ا  نیا

 !کرده میو رو
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بگذارم   شیها شدم تا چابک را در محل نگهداراسب  ی لهیطو  وارد

در   یبا گالب است کم  ی که وقت مشق سوارکار  گرید  یکه تا ساعت 

 .آب بنوشد ی استراحت کند و قدر بانهیسا

ها قدم اسب  ی محل نگهدار  ی شدم و افسار به دست به سو  ادهیپ

  دن یبرنداشته بودم که با د  یاخل شدم، هنوز چند گامبرداشتم. د

  ی رو  رخانیشدم. اسب مخصوص اردش  خکوبیم  میرو  شیپ  ریتصو

شده    ی جار  نیزم  ی از دهانش بر رو  یظیغل  ی هیافتاده و ما   نیزم

 .بود

باال   چابک شتاب  با  و  کردم  رها  مقابل    ی را  سر  نشستم.  سرش 

گرم    ی دهانش بردم و چشمانش را با انگشتانم باز کردم، تنش قدر

مرده. برخاستم، چابک   چارهیب وانیزود دانستم که ح یلیبود اما خ

 یاز پشتش بردارم به سو  نیآنکه ز  یرا در محلش قرار دادم و ب

 .دمیعمارت دو

 ...مرده، اسب ارباب مرده -

به   یگرفت و قند عل   گید  دنیمراد دست از ساب  ی من، عل  ادیفر  با

 .دیدو میسو
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 !شده؟ یپسر؟! اسب ارباب چ یگیم یچ -

 .ستادمیزنان مقابلش ا نفس

 له یاستراحت به طو  ی تا چابک رو برا  گشتمی ممرده، از صحرا بر -

افتاده. بهش دست    نیزم  ی رو  چارهیب  وونیح  دمیآن د  کیببرم که  

 !زدم، هنوز گرم بود اما حتم دارم که مرده

شد، با    لهیطو  یدو دست بر سر خود کوفت و لنگان لنگان راه   با

با    سیآمدند. بلق   رونیخانه بما، خدمتکاران از مطبخ   ی سر و صدا

 .دیرا در هم کش شی هاتکان داد و اخم یگردن دنمید

 !سرتون ی رو د ی رو گرفت اطیچه خبر شده؟ ح -

 .برداشتم ی گام چند

 !اسب ارباب مرده -

 .دیکوب  گرشیبر پشت دست د محکم

 !خان به جون اون اسب بسته بود ریخاکمون به سر، جون اردش -

 .از زغالش زد اهیس ی به گونه   یو چنگ گفت
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 !! اگه ارباب بدونهی وا  -

و ماه بانو   یطوق  ، ی از سر تاسف تکان داد سپس رو به مهر  ی سر

 .که در حال پچ پچ بودند لب گشود

 ...دیبر  شه،ی به ما مربوط نم زهایچ نی! ا نمیتو بب دیبر -

 ستادمیچاه قدم برداشتم، کنارش ا  ی مطبخ شدند و من به سو  داخل

مراد که در حال شستن   یعل  ی و دلو را درونش انداختم که صدا

 .دیبود، به گوشم رس یبزرگ یمس گید

 راسته؟  ی که زد یحرف نیجوون! حاال ا نمیبب -

 .نگاهش کردم متعجب

 .نیخودت بب ی هامعلومه که راسته! برو و با چشم  -

 .دیساب گیبه د شتریشده را ب   یگلمال ی زد و پارچه ی شخندین

 کشتنش؟  ایحاال خودش مرده  -

به قتلش برساند؟    یاست که کس  زادیزد! کشتنش؟! مگر آدم  خشکم

  ن یباشد؟ نه ا  توانستی م  یاسب به سود چه کس  کیاصال کشتن  
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تا    دیآی م  یاحتمال احمقانه است. آخر چه کس  ک یاحتمال تنها  

 !اسب ارباب را بکشد؟

 .باال انداختم ییابرو

 .نداشت ی که آزار وون یبکشنش؟! اون ح یچ ی برا -

سوالش را بدانم دست و   لیآنکه بخواهم دل  ینکرد و من ب  نگاهم

 .را شستم و به اتاقم برگشتم میرو

  یگالب خبر آوردن که او برا  ی بعد ارباب مطلع شد و از سو  ی ساعت

  ی به او به اتاق مخصوص ارباب   ی پدر و دلدار  ی دهیدل رنج د  نیتسک

دادم   حیمن هم ترج  کند ینم  ی رفته و آن روز را مشق اسب سوار

کنم    ی شاعر محبوبم سپر  ی های تی تا ساعات خلوتم را با خواندن دوب

ام را پرت کنم تا کمتر به  جمع شده   حواسکوتاه    یلحظات  ی تا برا

 .و جان را بسوزاند شدیاندیب   دهیناد بیآن رق

 .که آمد را زمزمه کردم ی شعر نیکتاب را باز کردم و اول ی ال 

  ،یوصلت در سرم ن  ریغ  ییهوا  ،ی دل در برم ن  یتُه که دور از من -

 .یدگر جز دلبرم ن ی بجانت دلبرا کز هر دو عالم، تمنا
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حال   های تیو چشم بستم، الحق که آن روزها تنها آن دوب  دمیکش  آه

م خدند یفهمیمرا  مرغ  هوا  المی!  م  اری  ی در  پر  و  که    زدیبال 

تشک گذاشتم و بلند شدم.    ی . کتاب را رود یبه گوشم رس  ییصداها

. با خود گفتم به  دمیرا د   ی و مهر  یطوق  دمیپشت پنجره که رس

به راه است اما در   یکس  تبی غ  بساطاشان گرم شده و  حتم باز چانه 

  چیکه من متوجه ه   ی به قدر  شدی آهسته م  شانیگاه صدا  انیآن م

حرف از  چهره  شدمینم  شانیها کدام  حالت  گاه  آنگونه و  شان 

 میمهم هستند. خدا  ی اکه در حال صحبت در باب مسئله  نمودی م

 .و آهسته پنجره را باز کردم اوردمی ببخشد، تاب ن

ن   ی ا - شگون،  مص   بت ی مص  ومدهیبد  مر  بت، یپشت  از    ی ضیاون 

 !از مردن اسب ارباب نمیخانم ا منتیم

 .تشر زد ی به طوق ی مهر

کجا بود؟!   ی نگو دختر، تن و بدن منو نلرزون، بد شگون  ی طورنیا -

 داره؟ یچه گناه  چارهیاون طفل ب

 .د یلب ورچ یطوق



Page 153 of 534 
 

 .گهی م طورنیا یبگم واال، شمس یچ -

 .برد و ادامه داد ی مهر کی را نزد سرش

بد    گهی نور دخته، م  ی از پا قدم بچه   یهمه شوربخت  نیا  گهیم -

 !بد قدمه منه،ی

 ین ی اش را مقابل بانداخت و انگشت اشاره   ی به اطراف نگاه  ی مهر

 .گرفت  شیاستخوان

  ا ی! اصال به ما چه مربوط؟ ب های نزن  ییها رو جاحرف  نی! اسیه -

 .ختهی سرمون ر ی کار رو  یکه کل میبر

نظر داشت   ریاطراف را ز  اشده یکه با چشمان کش  یدر حال  سپس

 .دیرا کش یطوق  نیآست

 .و به فکر فرو رفتم  دمیرا کش پرده

! یاتفاق  دار یدر صبح آن روز برد، همان د  دارمانیمرا به د  یشمس  نام

 ، یطوق  ی هادر نظرم تکرار شد. حاال حرف  بشیرفتار عج  گریبار د

به وقت    یشمس  ی دهیرنگ پر  ی مراد و چهره  یدار عل  هیسخنان کنا

طو  رونیب از  کم اسب  ی لهیآمدن  تکهها  داشت   شکسته   ی هاکم 
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مرگ اسب   یعنی.  کردی را به هم متصل م   قت یحق  ی نهییآ  ی شده 

 !؟یت یارباب کار اوست؟ آخر به چه قصد و ن

 ی از شمس  گفتیم   یور شدم. طوقدم نشستم و در افکارم غوطه  در

 ی برا  یعنیطفل نور دخت است!    یاتفاق از بد قدم  نیکه ا  دهیشن

کار را کرده؟   نیا  ده یاز راه نرس   یدن آن نور چشمبد قدم نشان دا

 یخانم باشد؟! با اندک   منتیم  ی ممکن است که دستور از سو  یعنی

  یزیمراد چ  یهمان است و دانستم که عل  قتیتفکر دانستم که حق

به زبان آورد و منه ابله    یسخنان  نیکه چون  دانستیاز آن ماجرا م

 !ساده لوحانه است شیهاپنداشتم که حرف

و اتفاقات    قیحقا  یکه تمام  یاز افسوس تکان دادم، به راست  ی سر

عمارت و اول بار از    نیا   ی وارها یدر حال وقوع را از پس پستوها و د

 .دیفهم شودی م شیهامهیند ی هاپچپچ

اسب    ی پا  ی ش صداو پشت بند  هامهیند  ی زود با سر و صدا  صبح

که باز چه خبر شده اما    دانستمیو چرخ درشکه چشم باز کردم. نم

 .افتاده ی اکه اتفاق تازه دی فهم شدیاز سر و صداها م 



Page 155 of 534 
 

 خ یم  ی تشک و بالشم را جمع کنم کاله از رو  آنکهی و ب   برخاستم 

 .شدم  رونیبرداشتم و از اتاق ب

بلق  ی مهر قندعل  س یو  با  ماه  یهمراه  داخل  و  بودند.    اطیح  بانو 

 .متعجب نگاهشان کردم

 !شده؟ ی زیسالم، چ -

د  سی بلق مهر  دنم یبا  و  بانو  ماه  و  گرفت  اما   یپاسخ  ی رو  ندادند 

 .به حرف آمد  یقندعل

 !خونهضیخانم حالشون خوش نبود بردنشون شهر مر منتیم -

 .شدم کشینزد

 !سرشون نبود؟ ی باال   بی چشون شده؟ مگر طب -

 .باال انداخت ی اشانه 

خبر آورد که درشکه رو آماده   یشمس  ی واال، سر صبح  دونمینم -

نبرده،   شیاز پ  ی کار   بیو طب  ستی کنم، گفت خانم حالش مساعد ن

 .شهر شدن  ی شد که راه نیا
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 یبردم اما برا  یتر پهمان است که قبل   قتیدانستم که حق  حال

با خود عهد کررفتمی مراد م  یبه سراغ عل  دیبا  نیقی اگر  .  دم که 

خانم   منتیشخص م   ی اتفاقات از سو  نیحاصل کنم که ا  نانیاطم

او و طفلش است باخبر    نیکه در کم  یاست، نوردخت را از خطرات

کند   یرا عمل  دشیند و افکار پلیبچ  سهیتنه دس  کیکه    یکنم! از زن

 .دیآی هر کار برم

روز تمام تالشم را به کار گرفتم تا فکر کردن به ماهتابان و از    آن

بعد موکول کنم، هر چه باشد   یرا به ساعات   بیبرداشتن رغ  انیم

ها من مدت   نیاز ا  ریبود، غ  انیدو انسان در م   یمرگ و زندگ   ی پا

  ی بودم، به دور از رسم مردانگ  کرده  یخان بهادر زندگ   ی در خانه

آ از  آسان  اگر  م  نبود  عل  گذشتمیغائله  سراغ  از    یپس  را  مراد 

 .گرفتم  یقندعل

 !نمشیبی مراد کجاست؟ نم یعل -

 .کرد ی خود فکر با

 .به حتم همونجاست دمش، یآخر بار داخل مطبخ د -
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ز  خواستم و  مقابل چشم خدمه  اما  شوم  مطبخ   ن یبذره  ری داخل 

سوال و جواب از او ممکن نبود پس دست نگه داشتم،    شانیهانگاه 

به اتاق بازگشتم و   ییصرف ناشتا  ی زدم و برا   میبه دست و رو  یآب

 .تر واگذار کردممناسب  یمراد را به زمان  یحرف زدن با عل

 ییبودم سر و صداها  میچا  دنیکه در حال نوش  یبعد هنگام   ی چند

باز    مهیبه ضرب از جا برخاستم و در ن  به پا شد.   ی رونیب  اطیدر ح

 .اتاق را گشودم

 ...رونیبدو، تو هم ب  رون،یب -

و در حال فرستادن خدمه    ستادهیدر مطبخ امقابل    دم،یرا د  یقندعل

 .بود اطیبه داخل ح

 !، دستور اربابهباشن  دیهمونجا، همه با دیستیوا  -

 .من ثابت ماند  ی و رو  دیچرخ نگاهش

 !اونجا ستای بدو پسر! برو وا -

 .انداختم یداده بودند نگاه لیکه تشک  یصف  به
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 !عامو! باز چه خبر شده؟ هیچ یکارها برا نیا -

که زودتر از مطبخ خارج شود   زدیکه رو به ماه بانو تشر م  یحال  در

 .برداشت میبه سو  ی چند گام

نشن - ح  ؟ی دیمگه  داخل  همه  که  کردن  امر  اربابه!   اط یدستور 

 .حاضر باشن یرونیب

مرا به فکر واداشت، اصال مگر ارباب به شهر نرفته   یقندعل  ی هاحرف

 !بود؟

 .ف آمدمحر به

 شهر نشدن؟  یخانم راه منتیارباب مگر همراه با م -

 .شد ترکی سر تکان داد و نزد کالفه

هم با خانم    یشد امر کردن که شمس  طورنینه جانم، صبح که ا -

البت گفتن که سر راه عطا برادر بزرگ م خانم رو هم    منتیبره، 

 .همراهشون ببرن 

 .آهسته شد شیصدا
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  ظی خانم نداشت! با غ  منتیاز م  یم احوال خودشون هم دست ک -

مکدر    ی زیخاطر مبارکشون از چ  ایگو  کردن،ی و غضب صحبت م

 !بود

و صولت  که از دروازه   بتیو رو به ه  دی خود را عقب کش  سپس 

 :گفت  شدند،یم اطیداخل ح

ساعته که فرستادم    هی!  د؟ییمعلوم هست که شما دو تا کجا  چیه -

 ...همه به صف نم، یبب   دیی. بدوتونیپ

بعد    یگرفته بودم، کم  ی جا  بت یو من کنار ه   میبه صف شد  یهمگ

هم   راخوریو چوپان گله و م  وستند یهم به ما پ  یاندرون  ی هامهیند

مسئله حتما  گفتم  با خود  اهم  ی آمدند.  ا  ستی تیحائز    نگونه یکه 

 !اندکرده فی را رد  مانی همه

در چشمان    م،یبود  رخانیاردش  منتظر بود.    دایپ  کمانیکا یواهمه 

م  گریکدیدر گوش    ییزهایکم خدمه چکم  به    کردندی زمزمه  که 

و مردمک    دیچشم در  شهیطاق شد و چون هم  سی طاقت بلق  کبارهی

 .در کاسه چرخاند
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که دهن    دیشتر خورد  ی کله پاچه  ه؟یچ  ی ها براپچ وا بچ  نیبسه! ا -

! خبرم؟ی که من ب  دیدونی م  ی زینکنه چ  جنبه؟ی م  زیر  هیواموندتون  

 !ارنیب فیتشر  رخانیتا اردش دیریزبون به دندون بگ قهیدو دق

باز شد و ارباب،   یبود که در اندرون  ده ینرس  انیجمالتش به پا  هنوز

 .آمد رونیعصا در دست ب 

 شیدستپاچه سر جا  سی محض آمدن همه ساکت شدند و بلق  به

انه رفته  را نش  نی زم  شیهاو چشم  داشتی . آهسته گام برمستادیا

بود   یکاف  شیشانیعمود افتاده بر پ  نیکور ابروها و چ  ی بود اما گره 

 !تا همه بند دل پاره کنند و زهره بترکانند

طو  مقابل با    ستادیا  لیصف  غضبناکش  نگاه  آمد،  باال  سرش  و 

کرد. همه جا سکوت بود و صدا از    دایپ  یتالق  کمانیکایچشمان  

به حتم   میدادی دقت به خرج م  یاما اگر کم  آمدینم   رونیب  ی احد

 !دیشن ی را به وضوح م  شیقلب کنار دست  ی هاتپش   ی صدا  یهر کس

 !خب -

 .حبس کرد هانه ی کلمه نفس در س کی همان
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 ...که اسب محبوب ما مرده اما   دیدونیهمه م -

 .دیکوب   نیو عصا بر زم دیهم سا ی دندان رو دی که رس نجایا به

جرعت کرده اسب من    ی ابدونم که چه پدر سوخته  خوامی اما م -

 اره؟یرو از پا درب

آن جمله چونان    ییو شمرده ادا کرد، گو  نیرا محکم، خشمگ  کلمات

محکم در گوش خدمت گذاران بخت برگشته اصابت کرد   یلیس  کی

 !افتمیجمله، در  کیبدانم را با همان  خواستمی و من تمام آنچه م

قندعل  همه و  افتادند  من  و  من  م  یبه  از  رابطه  انیکه    یهمه 

باق  ی تر کینزد از  ارباب معتمدتر  نزد  ارباب داشت و  بود، لب   یبا 

 .گشود

آقا اما    هادیو به شما گفته؟ ببخشر  نیا  یجسارته آقا اما چه کس -

 که اون زبون بسته رو کشتن؟  دی از کجا مطمئن

 .دوخت یخشم نگاهش را به قندعل پر

قند    ی ایخودش بقا  ی هاما با دست   راخوریو حاضره! م  یشاهد ح -

  !دهیکش رونیب وونیآلوده رو از دهان اون ح
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 .به ما افتاد  گریبار د نگاهش

به حال  ی ! واهی! دشمن من خوددادمیپرورش م ن یدر آست یافع -

وقته که خودم دست  بدونه و از من پنهان کنه! اون  ی زیکه چ  یکس

! تا ندونم که کشمی و دونه به دونتون رو به صالبه م  شمی به کار م

 .ستمیبوده دست بردار ن ی ا بته  ی کار کدوم ب

 منت یکه م   دمیفهمی عصا در دست تکان داد و رفت. تازه م  گفت، 

مهارت دارد بلکه راه فرار را هم خوب    ینیچ  سهیخانم نه تنها در دس

بب داندی م ب  نی.  ر خود را به سر انجام رساند و از  دردسر کا  یچه 

  ماریتازه چون ب  د،یآی افتاد م  ابی! آخر هم آب که آسختیمهلکه گر

 !نخواهد شد نیضن اشمهیندبه او و   یاست کس

 .از سر افسوس تکان دادم و به اتاق باز گشتم  ی سر

نور   ی ااز ظهر گذشته بود و من در فکر آن بودم که به بهانه   ی ساعت

  نش یکه در کم  ی و او را راز مرگ اسب ارباب و خطر   نم ی دخت را بب

با اما چگونه؟!  کنم  آگاه  فکر  افتم،ییم  یراه  دی نشسته    یبا خود 

که به دست نوکران    ستیدر آن عمارت ن  یقفل  چیه  دمیکردم و د 

 یطوق  نکهیپشت پنجره منتظر شدم تا ا  پسباز نشود    شیهامهیو ند
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و کنار چاه نشست تا  در دست از مطبخ خارج شد    الهیو پ  گچهید

بشو  ی هاظرف را  خدمه  غندینهار  را  فرصت  به   متی.  و  شمردم 

 .رفتم  رونیدست از اتاق ب ی شست و شو ی بهانه 

 :بلند شود که گفتم خواست

 .کشمی من آب م ن،یبش -

همان  نشست انداختم،  چاه  درون  را  دلو  من  نگاهم  و  با  که  طور 

 .نظر داشتم لب گشودم ری اطراف را ز

 ؟ی بریدارم، برام م یغامیپ -

 .تا چشمانم باال آمد نگاهش

 !؟یک ی برا غام؟یپ -

 :گفتم آهسته

 .نوردخت خانم  ی مهیند -

 .کرد  زیرا ر چشمانش

 کدوم؟  -
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 .ختمیر گچهیو درون د  دمیآب را کش دلو

 .خان بهادر همراهش اومده  ی که از خونه  یگل بهار، همون  -

 .دی. نگاه گرفت و لب گزدیگلو خند در

به    . ستیباطل  الیپر معنا چه خ  ی که پشت آن خنده  دانستمی م

م م  پنداردی حتم  با خود   ی بهار سر و سرمن و گل  انیکه  است. 

هر چه    ست،یگفتم چه بهتر! بگذار فکر کند ماجرا از سر دل دلدادگ

  .آوردی رود کمتر سر از کار من در م راههیافکارش به ب شتریب

 .دهان باز کردم فهکال

 نه؟ ای ی بر یکالم، م هی -

 .را باال داد  شیابرو  ی تا کی

 .اما خرج داره برمیم -

 .آوردیرا باال م ممینا مال ی کم داشت آن روکم گرید

 ؟ یخوای م یبگو، در عوضش چ -

 .کرد ی خود فکر با
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جبران   دیشد با  ریهر وقت و هر کجا که کارم گ   یباشه طلبت، ول  -

 .ی کن

 .تکان دادم ی سر

ظرف  - شستقبول.  که  رو  م  ی زیچ  یها  بهانه  وارد    یکنی رو  و 

رفت   یکیکه هوا رو به تار  یوقت  یگی به گل بهار م   ،یشی م  یاندرون

 .پشت دروازه منتظرشم بی کنار درخت س

 .زد ی لبخند

 .به چشم -

  ی مشق اسب سوار  ی به شستن ظروف مشغول شد و من برا  سپس

 .م شد یباغ پشت یبا گالب راه

بود. افسار   ستادهیکه پشب به من ا  دم یاز آنکه برسم گالب را د  شیپ

نزد  دمیرا کش به سو  کی و همراه چابک  به   دیچرخ  مانیشدم.  و 

 .حرف آمد

 .به! چشممون به جمالتون روشن شد به -
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سر    نیو شرمگ  دمیاز حد نازکش د  ادیز   ی روبنده   ری را از ز   لبخندش

 .فرو بردم بانیدر گر

که بخوام  میتر از اونخانم! من کوچک دیزنی که م هیچه حرف نیا -

د  خودم عذر  شما  کنم،  پنهان  نظر  از  کم    دیداشت  داریرو  من  و 

 .سعادت بودم

 .تکان داد ی سر

 .شد و بر جگر پدرم نشست یبله، غم مرگ اون اسب داغ -

 .و حسد جوالن دادند نهی و ک افتی رییلحنش تغ کبارهی به

  .یو بد قدم یمنیامان از بد  -

  م یبگو  توانستمیکاش م   ی و ا  افتمیو من مقصود حرفش را در  گفت 

 .ندارد یکه تمام یو جهل ی که امان از ناخرد

 .اشاره کردم نیخود آمدم و به ز به

 .شماست اریاسب در اخت د،ییبفرما -
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رکاب محکم  ی آمد، پا رو ش یپ یبه من انداخت و چند گام  ی نگاه

گرفت، الحق که خوب آموخته   ی اسب جا  ی حرکت رو  کینمود و با  

 !بود

 ی از در پشت  ادهیپ  ی کرد و رفت. با پا  یه  ید و هرا از من ستان  افسار

 .خارج شدم و به دنبالش حرکت کردم

 .کردی م یو چابک خوش رقص مودیپی را م کیبار ی جاده

 !رمانیه -

 .کردم نگاهش

 !بله خانم -

 ؟ یستین ارتیدلتنگ د -

 .چابک قرار گرفتم و همگام با او قدم برداشتم  کنار

از د - مقصودتون  باچرا  ار،یاگر  م   دیگاهه،  مگر  بله،  که   شه ی بگم 

  ن ی هم  شهینباشم که درش بزرگ شدم؟! اما خب، هم  ییدلتنگ جا

 .سرنوشت من هم به دامنه گره خورده  دیبوده. شا

 .را کم کرد سرعتش
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 ؟ یشیخو ؟یمادر ؟ی پدر ؟ی رو ندار یچراگاه کس ی تو -

 .سکوت کرد و مجدد ادامه داد ی الحظه

 ؟ ی ادلداده ؟ی همسر  -

 .که کرده بود، لب گشودم یاز پرسش متعجب

خوریخ - جا  شان ی!  ا   ییمن  از  من   نجایدور  و  دارن  سکونت 

پدر و مادرم هم عمرشون رو دادن به   دمشون،یهاست که ندسال 

 !شما

 .کرد نگاهم 

 و همسر؟  -

 .را به جاده دوختم چشمانم

 ک یدخترش رو به دست منه    یکدوم مرد عاقل  د،ی ندارم، شما بگ -

 ...ی شاوندینه خو ، ی نه زر ،ی نه زور سپره؟ی ال قبا م

 .حرف آمد به
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نه! شکر خدا، سالم و سالمت - نوشتن   ،یچرا که  و  سواد خوندن 

خوب کم   ی هاو خصلت  ی! آداب دانی هست  یو سوار کار قابل  ی دار

 !ی ندار

 .گرفتم یشانیشده، عرق از پ خجل

 ی تی خانم وَاال من رع  رسونهیجمالت لطف و محبت شما رو م  نیا -

 !ستمین ش یب

 .شد لیمتما میسو به

 ی قجر  ی و شاهزاده  یبه صد فرنگ  ارزهی ال قبا م  کی  تیرع  نیهم -

 .کشنیم دکیکه تنها اسم و رسمش رو به 

ناباور  انین را در م و به تاخت رفت؛ رفت و م   گفت  جا    ی بهت و 

تعر اهل  گالب  ا   فی گذاشت.  از  مقصودش  پس  نبود  تعارف   نیو 

که تنها خودش را   ییجمالت از او  نیا  دنیها چه بود؟! شنحرف

کس  دیدی م نم  یو  نظرش  م  دیبع   آمدیدر  نظر  چون  دیرسی به   .

به آسمان ببارد،   نیزم  زکه ا  یباران  ایکه سرباال رود    یرود  دنید

 !قدر نا محتملهمان د،یقدر بعهمان
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 یهاشدن سم   دهیکوب   ی داکه ص  زدمی در افکارم دست و پا م  هنوز

ب   اسب او  و  کردم  بلند  سر  آورد،  به خود  را  کنارم   یمن  از  امان 

  دم یکه رس  یگرفتم، وقت  شیباغ را در پ  ریگذشت. به دنبالش مس

آن  با  حتما  گفتم  خود  با  بود.  رفته  و  گذاشته  آنجا  را   چابک 

هم درد غرور!   دی شا  ایحضور دارد    مکه به زبان آورده شر  ییهاحرف

چون من شود   ی که همکالم نوکر  نی ر او دختر ارباب است، همآخ

 !زیآم نیکسر شان خاناندان است چه رسد به آن جمالت تحس

کم رو به  روز کم  یی انداختم، روشنا  یپنجره به آسمان خمار نگاه  از

غوطه ور   یکیدر تار  یرونیب   اطیبعد ح  ی و تا ساعت  رفتی م  یکیتار

 .شدی م

 اط یپشت پنجره کنار رفتم و از اتاق خارج شدم. آهسته و با احت  از

متوجهم نشود از دروازه خارج شدم و کنار درخت  یکه کس ی طور

او   د،یرسی بعد گل بهار م  یقیپنهان گشتم. تا دقا  بی کهن سال س

 دهید  ی خان بهادر که بودم چند بار  ی . در خانهشناختمیرا از قبل م

بودم    ده یمخصوص نور دخت بود، شن   ی مهیدبودمش، آن زمان هم ن 
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برقرار است، همان شد که نور دخت   انشانیم  یکی نزد  ی که رابطه

 .آورد یارباب ی او را همراه خود به خانه

به اطراف انداخت   ی. ابتدا نگاهدیرس   نکهیمنتظر شدم تا ا  گرید  یکم

به سمت درخت س بعد  برداشت. چهره  بیو  را   ی گام  مضطربش 

 .آمدم رونیو از پشت درخت ب دمید

 .سالم -

 :انداخت، سپس رو به من گفت یو به دروازه نگاه  برگشت

 .برگردم  دیزود بگو با ،ی دار یگفت که کار مهم یطوق -

 .امان را کم کردمتکان دادم و فاصله سر

 .نکردم دایچون معتمدتر از تو پ ی ایب  نجایگفتم به ا -

 .منتظرش را به من دوخت نگاه 

اتفاق  نیا  ی تو  - نور   وفتهیم  ی دار  ییهاعمارت  جون  ممکنه  که 

 .هام گوش کندخت خانم رو به خطر بندازه  پس به حرف 

 .گرد شد بارهکیدرشتش به  چشمان
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 !جون نور دخت خانم -

 .گشودم لب

 !ه؟یکه کار ک  ی خبر دار   ،یدونی مرگ اسب ارباب رو که م  ی ه یقض -

 .اسخ دادپ مبهوت

  دا یهنوز مسببش رو که پ  دمیکه شن  ییبدونم؟! تا جا  دیاز کجا با -

  !نکردن

 .آوردم نییرا پا میصدا

 .دمشیخودم د  ی هاچون با چشم دونمی اما من م -

 .دیباال پر شیابروها

 ه؟ی! خب... خب کار ک؟یدونیم ی تو -

 .نظر گرفتم و آرام لب زدم ری را ز اطراف

 .یشمس -

 .زده دهان باز کرد رتیح

 !؟یشمس -
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 .فشردم میهالب ی سکوت انگشت اشاره رو ی نشانه  به

 !سیه -

 .به دروازه چشم دوختم سپس ادامه دادم گرید بار

 ی تو راه یجار بزنن که از بد قدم   یجماعت خراف نیتا تو گوش ا -

سر همسر   ریز  ایقضا   نیا  ی مهنور دخت خانم بوده. شک ندارم که ه

اربابه! حت به شهر هم جزئ  یضیمر  یدوم  رفتنش  نقشه  یو   ی از 

 !شومشونه

تا آن دستانش را مقابل دهانش گرفت و چشمان گشاده  کی اش 

 .حد ممکن باز شد

  ی منو ب   ی هاحرف  اد،یبرم   ی زن هر کار  نیخوب گوش کن، از ا -

لحظه و  کن  منتقل  خانم  به  کاست  و  برندار.   ی اکم  ازش  چشم 

شمس  یحساب از  و  باش  خدا  ی مراقب  کن.  غذا  ییحذر   ی نکرده 

  !مسموم به خوردش ندن

 .دیباشد، موج براق اشک به چشمانش دو ده یکه ترس ییگو
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بمون. حاال برو...   غاممیمنتظر پ  کنم، ی شد مطلعت م  ی ا خبر تازه -

 .برو

 .دیدروازه دو ی کرد و بعد به سو  نگاهم ی الحظه

 .گرفتم ی را رو به مهر ییناشتا مجمع

 .دستت درد نکنه -

  :گفت کردی را با دامنش پاک م اشی دستان آرد  نکهیا نیح

 عجله؟ نینوش جان! حاال کجا با ا -

 .را بکشم میهاوه یرا به او سپردم و نشستم تا پشت گ مجمع

 .داخل روستا بزنم یگشت  رمیم

 ک ی خانم گفت که خانم کوچ  سیخدا به همراهت، زود برگرد، بلق -

شکار،    ی بر  د یامروز کالس خوندن و نوشتن دارن، تازه عصر هم با

 .خورده و زخم برداشته، صولت دست تنهاست نی زم بت یه

 .تکان دادم ی سر

 .به چشم -
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پله  ی مهر از  بر سر  پا  ی ها مجمع  بندش   نییمطبخ  رفت و پشت 

 ی رو  یکجلبخند    دیآبخور در دست باال آمد. به من که رس   یطوق

 .نشاند شیهالب

 جناب بود؟ لیباب م اریبا  دارید -

 .ام گرفتخنده شیالیحرفش را دانستم و به خوش خ منظور

 .اهللدرد نکنه که کار راه انداز خلق یبله، دست بانو طوق -

 .در هم گره کرد ابرو

 .نمت یبی که دوباره کارت به من افتاد، م ی روز  ر،یبه سخره بگ  -

دارد، با خود گفتم آخر تو    یاز، مار نشده زبان افعزبان در  دخترک

 !هاحرف نیرا چه به ا

کنا  یب به  را  پاسخش  بخواهم  ب  هیآنکه  از  و    یرونی بدهم  گذشتم 

 .گرفتم شیدر پ اری ی را به مقصد کو یارباب ی خانه ینییسرپا

  د، یرسیبه گوش م  یساز و آواز محل  ی صدا  دمیروستا که رس   به

اهال   یکی  ی در خانه  یبزم   ایگو بود. کم  یاز  و   یبرپا  رفتم  جلوتر 

برتن داشتن و    ی رنگ   ی هالباس  دم،ید   ی ارا مقابل خانه   یدخترکان
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شانه  شانیموها رو  لحظه  شانیهاآراسته  بود.  شده  نگاهم   ی ارها 

 .جذبشان شد

به عروس برون و پرت کردن   میکن   رید  گه،ید  ا ی... ننه... بیمل  ننه  -

 .هام یرسینم  از لب بوم بیس

 .از داخل خانه آمد یزن  ی بعد صدا یکم

  هیدختر، حکما    ریننه... ننه... ننه... زبون به دندون بگ  یه  یاکه -

 .م یرسی دارم. نترس به موقع م ی کار

به خنده باز شد،    میهاکوتاه از افکارم جدا شدم و لب   ی الحظه  ی برا

عروس خوب  ی پس  باشد، چه خبر  مبارک  از    زی! چه چی بود!  بهتر 

 !ی جشن و شادمان

عروس و رفتن به   دنیرا از دخترکان منتظر که به شوق د  نگاهم

را ادامه دادم. از    رمیگرفتم و مس  شناختن،یسر از پا نم  یهمان یم

معشوقه    ی زود خودم را به کوچه  یلیکوچه بهره برده و خ  یخلوت

از داخل    ییبرنداشته بودم که سر و صداها  یرساندم، هنوز چند گام 

 .دیکوچه به گوشم رس
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رحم و مروتت کجا رفته مسلمون؟ من و چند سر عائله کجا رو   -

 م؟ یکه بر میدار

ا - نمحرف  نیمن  سرم  رو   ی کار  ،یعل  قربون  شهیها  گفتم  که 

 .خونه  نیو تو و ا  دونمی وگرنه من م   یکنی و شرت رو کم م  یکنی م

جوان  ترش یپ مرد  و  د  یرفتم  کوچه  داخل  خانه   دم،یرا    ی امقابل 

پ  ستادهیا با  جدل  حال  در  عج  ییدمویسپ  رمردیو  که    بیبود. 

براچهره م  میاش  رو   نمود،ی آشنا  به مخ  ی پلک  و  نهادم   ام لهیهم 

نشست.    می شانیپ  ی ام با ضرب روآن دست باال آمده  کیفشار آوردم،  

با من بر   ترش ی بود که پ  ی دمر  مانمرد جوان ه  نی! ادمیحاال فهم

که با همگان    ییکوچه مجادله کرده بود، گو   نیداخل ا  ستادنیسر ا

 .سر جنگ داشت

 رت یگ  ! نذار آه من و اهل خونه پا سوز و دامنادیخدا رو خوش نم -

 .کنه

 .را هل داد رمردیآن پ کی

 .ی ریبرو پ ایب -
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خشمگ  رمردیپ افتاد،  در  چهارچوب  به    نیدر  خواستم  شدم، 

 .بلند شد رمردیپ ی از او به جلو گام بردارم که صدا ی طرفدار

 .قباد برمی خودم م ی خدا شی رو پ تتیشکا -

  دم؟ یشن ی ! چه مدیکه جهان به دور سرم چرخ  یینام گو  نیآمدن ا  با

رد قرار  م  نیا  دانستم؟یو نم  دهیرا د  بمیبود؟ من رق  نیقباد؟! قباد ا

 بود ماهتابانم را از من بستاند؟ 

نثارش   ی کار  ی جزم شد تا به سمتش هجوم برم و چند ضربه   عزمم

 .آمد رونیب رزایباز شد و م رزایآم ی خانه ی کنم که ناگاه دروازه

 خواست یدلم نم  یو تماشا کردن نداشتم از طرف  ستادنیتاب ا   گرید

چشم گرفتم و به سمت    ریپس ناگز  ند ی بب  یمرا در ان حوال  رزایآم

 .عمارت گام برداشتم

 دان یقدر بود اما من هم آدم م  بی رق   گفت،ی درست م  یآب  چشم

کش پس  پا  و  خوب   د یدادن  را  جنگ  نبردم،  مرد  من  نبودم. 

  ن یترو ساده   زهایچ  نیترداشتن کوچک  ی برا  یام. از کودکآموخته

با خود گفتم سرم هم    کرد،یتفاوت م  بارنیاما ا  امده یجنگ   میازهاین
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د نخواهم داد. به خدا سوگن  تچموش را از دس  یبرود آن چشم آب

که چقدر    داندیم  شیخو  ی را من و خدا  نیکه او مال من است، ا

که   ی الحظه  نیرا دارم و اگر به وصالش نرسم تا تا آخر  شیتمنا

 .در حسرتش خواهم سوخت کشمی نفس م

که ساکن    یو تا عصر خود را در اتاق  دمیاحوال به عمارت رس  آشفته

 .بودم، محبوس کردم

 .اتاق خورد برخاستم ی شه یکه به ش ی اضربه  با

 !بله -

 .گالب خانم گفتن که منتظرن  -

را باز کردم    یچوب  ی رفتم، لنگه   بود، به سمت پنجره  سی بلق  ی صدا

 .و رو به او لب گشودم

 .شمی چشم، الساعه آماده م -

بدهد سر  آنکهی ب را  برابم    ی پاسخم  رفت و من هنوز  و  تکان داد 

بلق  ی جا چرا  که  داشت  د  سی تعجب  وقت  برزخ  آن  دنمیبه  قدر 

 !شود؟ی م
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طاقچه برداشتم و از اتاق خارج   ی باال انداختم، کتابم را از رو   ی اشانه 

 .آمد یقندعل ی که صدا دهی نرس  یاندرون اطی شدم. هنوز به ح

 !رمانیه -

 .دمی چرخ شیسو به

 !عامو یبل -

زخم    ایافتاده، گو  صولت گفت بهت بگم که شکار امروز به فردا -

پهیکار  بت یه بردن  مرحم  م یحک  ش ی!  بلکم  زخم   ی رو  یروستا 

 !العهی بشه واو یبذاره، چرک

 .شدم کینزد

از حضور   خواستمی بود، م  ششی! عجب! دلم پ هیپس زخمش کار -

 .برم  دنشیگالب خانم که مرخص شدم به د 

 .ام نهادشانه  ی رو یدست

هوا برنگردن، فردا   یکیبه گمونم تا تار  شه،ینم  ری خب، د  یلیخ -

 .ادتشیبرو ع

 .هم نهادم ی رو پلک
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 .چشم، برم که گالب خانم منتظره  ی به رو -

 .برو به سالمت  -

پر از گل   وانیسنگ فرش شده عبور کردم و از ا  اطیشدم، از ح  وارد

 یبه در وارد کردم، طول  ی ا. ضربه دمیگذشتم تا پشت در اتاق رس

 .گالب آمد ی که صدا دینکش

 .داخل شو -

پادر  میهاوه یگ پشت  تازگ  یسرخ   ی را  به  پا   یکه  از  بود  نو شده 

 .کندم، داخل شدم و بلند سالم کردم

 .سالم -

گام   یب چند  کنم  نگاهش  مقابلش    یآنکه  فاصله  با  و  برداشتم 

 .نشستم

امروز خاطرم بود تا کتاب رو همراهم   دیطور که گفته بودهمون -

 ...اریب

 .حرفم آمد انیام تمام نشده م جمله هنوز

 !در عجبم -
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 .دیباال پر میابروها

 ؟ ی ز یاز چه چ -

 .کرد ی کوتاه مکث

 !زیگر نهمهیاز ا  -

 .نگاهش کردم لحظه

 !ز؟یمتوجه منظور بانو نشدم. گر دیببخش -

 .حرف آمد به

معنا - غ  ی بله،  ا  ریفرار  مستین  نیاز  حرف  ما  با  نگاه    یزنی !  و 

زله    چارهیچه؟ فرش ب  ای  دهیبا ما آزارت م  یهم صحبت  ؟ی دزد ی م

 .یهاش دوختشد از بس چشمانت رو به گل 

 .زده سر بلند کردم خجالت

 طورن یبه من ا  یقصد جسارت نداشتم اما از کودک  د، یمن رو ببخش -

 .انآموخته

 .به حرف آمد هیگال پر
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 کنم، یهاش حسادت مفرش و نقش و نگار   نیغ چرا گاه به ادرو -

 !که دستور دادم عوضش کنن؟ شهیباورت م

 یزیتا چ  دینگاهش کردم، هر چه کردم زبان در دهانم نچرخ  مبهوت

جز   ی زیها چحرف  نیا  ی معنا  م؟ی! اصال چه داشتم که بگومیبگو

تمام آن   گریمن! چرا زودتر متوجه نشدم! حاال د  ی عالقه نبود! خدا

 .کرد ی م  دایمعنا پ  نمود،ی م  بیکه از نظرم احمقانه و عج  ییهارفتار

داخل اتاق نبود! گالب رفته بود و من به    یخود که آمدم کس  به

 .بودم رهیخ شیخال ی جا

پا    یرونیب  ی انداختم و به سو  میرا نک پا  میهاوه یرا برداشم، گ  کتابم

را چه به دختر   ی د یتند کردم. قربان حکمتت بروم خدا، آخر من تبع

ببرد! بدون شک آن   یدلدادگ  نیاز ا  ییکه اگر ارباب بو  ی ارباب! وا

ب انگشت   ن یا  ی چون و چرا  یروز مقصر  و  بود  ماجرا من خواهم 

 کند ی باور م  یمن خواهد آمد! آخر چه کس  ی واتهام همگان به س

اش  خان بزرگ دل در گرو معلم سرخانه   ریکه گالب، دختر اردش

 داشته باشد؟ 
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تا کار باال   دیبا  دم، یشیاندیم  دیبا  د،یرسی به مشامم م  ییرسوا  ی بو

کار  بود  خ  کردمیم  ی نگرفته  عاشق  الیتا  و  عشق  سر   ی خام  از 

 .اندازمیدخترک ب

 ی دادم. ماجرا  یکاهگل  واریرا به د  امه یداخل اتاق شدم و تک  کالفه

گالب هم   یکم بود، حال دلدادگ  بیمرگ اسب ارباب و مقابله با رق

 .شدیبر آن افزوده م

ن  ساعت ب   مهیاز  و  گذشته  تار  یرونیشب  غوطه   یک یدر  ور محض 

  د، یرسی که به گوش م  ییگشته بود، همه جا سکوت بود و تنها صدا

ها هم  که آن  ییها بود! گوها و شغال ها و سگگرگ  ی زوزه  ی صدا

دستانم را در پشت قالب به سراغشان آمده بود!    یخواب ی چون من ب

کردم اما   یطول اتاق کوچک را ط  ارب   نیهزار و چندم  ی کرده و برا

مقابل    یی! ترس از رسواافتمیی کمتر م  کردمی فکر م  شتریهر چه ب

راندنم از عمارت   رونیمقابل همگان! ب   میآبرو  ختنیر  ، یخاندان ارباب

 نیه ا! تازدواندیم   شهیدر وجودم ر   شتریروستا هر لحظه ب  یو حت

ممکن بود ارباب از جانم   یحالت ممکن بود، حت  ن یترنانه یخوش ب

 !زدیاقفال تنها دخترش خونم را بر ی نگذرد و به جزا
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سپ   آن تا  ب   ی ده ی شب  به   دار یصبح  خواب  کردم  چه  هر  ماندم، 

 .امدیکه ن امدیام نچشمان وامانده 

ها گرگ و شغال  ی زوزه  ی و صدا  رفتی م  یهوا رو به روشن  کمکم 

. با خود دادی م  یقندعل  ی ها و غرغرهاخروس  ی خود را به صدا  ی جا

 .اند پس عزم رفتن کردمشده  داری و صولت هم ب   بتی گفتم به حتم ه

 .زدم رونیکالهم را برداشتم و از اتاق ب  دم،یرا کش پرده

 ؟ییناشتا یکجا ب -

قندعل  به پا  یسمت  دست  به  دلو  ا  ی که  آب  بود   ستادهی چاه 

 .دمیچرخ

 .بشم  بتی حال ه ی ایتا جو رمیسالم، دلم طاقت انتظار نداره، م  -

 .زد  میبه رو ی لبخند

 .سالم من رو هم برسون -

ب  شیبرا  یدست  یخداحافظ  ی نشانه   به از دروازه  و  بردم   رونیباال 

ها اسب  ی لهیبه طو  دهینرس  یو صولت اتاق  بتیه  یرفتم، محل زندگ 
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را باال   میصدا دمیبود پس به آن سو قدم برداشتم. پشت در که رس

 .بردم

 د؟ یخوایاهل خونه! مهمون نم -

 .آرام به در وارد کردم ی و چند ضربه گفتم 

باز شد و قامت تنومند صولت در چهارچوب   یبعد در چوب  ی چند

 .گشت انیدر نما

 .زدم لبخند

 غار ما چطوره؟ اریسالم،  -

کرده  ی ابروها دگره  را  رو  دمیاش  لبخند    د، یماس   میهالب  ی و 

 :گفت ،رفتی طور که از مقابلم کنار مهمان

 !خوبه -

وصله دار   م یگل  ی. رودی رس  بت یتا به ه   دیشدم، نگاهم چرخ  داخل

 .بسته بودند  میضخ ی ارا با پارچه شیاتاق دراز کشده و ران پا
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بال  با ز کردم، پوست  را براندا  شینشستم و سرتا پا  نشی شتاب به 

اش  چهره  یو از تک به تک اجزا  زدیم  ی اش به زردآفتاب سوخته

 .دی فهم شدیعمق دردش را م 

 .و زمزمه کردم دمی آغوشش کش در

 دی گفت که رفت   یاما قندعل  امیب  دارتیعصر خواستم که به د  روزید -

 .می حک شیپ

 .داد هیاتاق تک  واریرا از آغوشم جدا کرد و سرش را به د خود

 ...هامهچشم ی هنوز صورت رباب جلو م؛یکاش نرفته بود ی ا -

 .نگاهش کردم متعجب

 !رباب؟ -

 .صولت به حرف آمد شیکرد و به جا سکوت

 ...بود که شیعروس روزیطفلک د گه،ی دختر مظفر رو م -

 .سکوت کرد و بعد ادامه داد ی الحظه
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دختره    کنه،ی و خودش رو خالص م  خورهیم  اکیتر   شبیکه د -

 !میحک شیآوردنش پ ی! با چه وضعچارهیب

  وار ید  ی رو  خیم  یاش را از روو تپانچه  یرا گفت، کاله گاو چران  نیا

 .ستادیبرداشت و پشت به ما ا

 !وا ماند رتیاز ه دهانم

 !که خودش رو خالص کرد؟ یچ یعنیخودش رو خالص کرد؟  -

 :داد و آرام گفت ی سرش جا ی را رو کاله

 ...خودش رو کشت، مرد نکهیا یعنی -

 .فاصله داد و رو به من لب گشود واریسرش را از د بت یه

 ؟یفهمیم  رمان،یمرد ه -

م  ج یگ نگاهم  تنها  گنک  بود،   بت یه  ان یو  گردش  در  صولت  و 

 .صولت مانعم شد  ی بزنم که صدا یخواستم حرف

بعد، پاشو... پاشو تا آفتاب    ی ها باشه براحرف  ی هی خب، بق   یلیخ -

به امروز    روزیافتادن شکار د  قیشکار که من باب به تعو  مینزده بر

 .میکه تا ظهر نشده برگرد میبر ه،یعصبان  یارباب حساب
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 .بود بتیبغض آلود ه ی اما هنوز نگاهم به چهره  برخاستم

 ی به سو بارهکیکه به  میبود یخرگوش کنان به دنبال بچه  یهیه

 .پنهان شد  دگانی بلند جست زد و از د  ی زارها علف

 .افتیاز آن ن یا نگاه نافذش اطراف را برانداز کرد اما اثرب  صولت

 !شانس یاه! بخشک -

ها را بر تن اسب فرود که به تنش مانده بود شالق  ی ای خستگ  با

 لیباب م  ی شکار  یداد، او در پ  رییتغ  گرید  ییرا به سو  ریآورد و مس

و مرگ آن عروس   بتیاحوال خراب ه  الیارباب بود و من در خ

 !بخت  اهیس

 .حرف آمدم به

 !صولت -

 .دوشش انداخت ی را رو  اشتپانچه

 !ها -

 شماست؟  شیخو  دیزدی که در باب مرگش حرف م یعروس -
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پوست به   د،یکش  رون یرنگش ب  ی اقهوه  ی قه یجل  بیاز ج  یدستمال

 .را پاک کرد اشقه یشق ی عرق نشسته

 !بود زیعز بتیه ی نه... اما خاطرش برا -

 .فکر فرو رفتم و لب گشودم به

 خاطر خواه دخترک بود؟  یعنی بود؟    زیکه خاطرش عز   یچ  یعنی -

 .تکان داد   دییتا  ی به نشانه   ی فرستاد و سر  رونیرا با شتاب ب  نفسش

از داغ عشق    بتی به درد آمد. پس بگو! احوال نا به سامان ه  قلبم

 .نگون بخت  یبه عروس ی بود نه از سر دلسوز

 داشت؟ بت یبه ه یلیتما ؟ یاون دختر چ -

 .گرفت و لب گشود یاش را رو به آسمان آبتپانچه  یدنبال کبک به

 !هم نه دیشا د،یشا -

 .ادامه داد  کرد،ی م  م یکه چشمش را کنار لول تپانچه تنظ   طورهمان

که   ینکرد تا دست دل رو کنه! سال   دایجرعت پ  چوقتیه   بتیه -

مونده   بتیگذشت شوهرش دادن، عاقبت هم پر زد و رفت! حاال ه
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شد و به جونش    یحرف دل هم حسرت  اوردنیداغ! به زبون ن  نیو ا

 !نشست

برسد که مرگ    ادش یدر دلم الله کرد، از خدا خواستم تا به فر  غم

که تا عمق   ستیجانکاه. درد  ستی بتی و مص  میعظ  ست یمعشوق رنج

 .ست یدر آن ن ییو رها سوزاندیجان را م

افتاد و من از افکارم جدا    نیاز تپانچه رها شد، کبک به زم   ریت  ناگاه 

 .گشتم

و من به اتاق    می ارباب داد  لیروز تا ظهر نشده شکارها را تحو  آن

 .بازگشتم 

  ی ها و دم گوش پچبود، پچ  اطیو نگاهم به ح  ستادهیپنجره ا  پشت

کم  و من کم   دادی تازه م   یخدمتکاران خبر از اتفاق  ی هاحرف زدن

 .کردمی آماده م ی رخداد بعد ی خودم را برا 

ارباب  آن عمارت  قر  یروزها  اتفاقات  کس  بیمحل  و  بود   ی الوقوع 

 .کشدی را م شی هاانتظار آن خانه و آدم ی زیکه چه چ دانستینم
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لخ زوار در رفته لخ  ی هایکه با آن اورس  دمیرا د  یبعد قندعل   یقیدقا

 .دیآی اتاق م ی کنان به سو

 !رمانیه ی ! آهارمانیه -

 .بردم رونیپنجره را باز کردم و سرم را ب ی لنگه 

 .عامو یبل -

ن  یرو پر آب کردم، عل  گی د - ببر  ا یب  ستیمراد    مشیکمک کن 

 .ادیدرب سی بلق  ی داخل مطبخ. االنه که صدا

 .رفتم رونیگفتم و از اتاق ب یچشم

قندعل  اهیبزرگ س  گید   ی سو  آن و همراه  را گرفتم  با    یسوخته 

از پله پا  ی ها زحمت  و غاز   یزغفران  ی پولو  ی . بوم یرفت  نییمطبخ 

. حال بماند که از دست رنج خدمه  کردی را مست م  ی آدم  یکباب 

برا غازش  گوشت  و  د  ی پولو  و  بود   یرو  ی عدس  ی گچه یخاندان 

 .سهم ما  زمشیه

نگاهم   م یآتشدان گذاشت  ی را رو  گید و من عزم رفتن کردم که 

 .نشست سیبلق ی رو
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  ه یادو   ی شهیش  وارید   ی رو  یچوب  یهااز داخل قفسه  نکهیا  نیح  در

 .کرد یو طوق ی رو به مهر دیکشی م رونیرا ب

! حواستون د؟ یکنی پچ مپچ  یچیچ   گهیساعته دم گوش همد  هی -

،  بزنه  یاز اون عروس مرده حرف  ی نشنوم کس  گهید  د،یرو جمع کن

 د؟یدیفهم

به خودم تلنگر !  د؟ یگویعروس مرده؟! رباب را م  د،یدر هم تن  افکارم

د".  زدم توگهیمعلومه  مرده  عروس  تا  چند  مگه    ی آباد  نیا  ی ! 

تا مطبخ عمارت    میابروها  "هست رباب  باال رفت، پس خبر مرگ 

خانه   نیا  یاز اهال  زیچ  چیکرده بود! عجبا که ه  تیهم سرا  یارباب

 .ماند ی پنهان نم

 ی هاداخل دستش را رها کرد، گِل   ی سبز  ی با حرص دسته  یطوق

 .دستش را با دامنش پاک کرد و برخاست

 !! حرف زدن هم قدغنهدهیقانون جد -

 .به گردنش داد و تشر زد   یتاب د،یچشم در سی بلق

 !که خاطر مبارک خاندان رو آزرده کنه قدغنه  یبله! هر حرف -
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خبر مرگ رباب خاندان را آزرده   دن یشن  دیچرا با  آوردم،یدر نم  سر

هم    دیداشت؟ شا  یتیها چه اهمآن  ی خاطر کند؟! اصال آن اخبار برا

 !می دانستی دلسوز مردم شده و ما نم ی خاندان به تازگ

 ی ب   ی و مهر  ستادی ا  یدر کنج  سی و پشت به بلق  دیلب ورچ  یطوق

 .شد های سبز یحرف مشغول پاک کردن باق

 .لب گشود سیرو به بلق  یقندعل

 .ی کنی نشده که جنجال م ی زی خب! چ یلیخ -

 .ادامه داد یبه طوق رو

 .نکنه نجایکه من بعد نقل مردم روستا رو ا ده یهم قول م یطوق -

 .رو به جمع افزود و

 .دی به کارتون برس -

نشست   رنگ و رو رفته  میگل  ی رو  ،ی با ضرب رفت و کنار مهر  یطوق

 .به کمرش داد  یقوس  یو قندعل

! دستت درد نکنه پسر جون! شهیمن کمر نم   ی برا  گهیکمرم د   نیا -

 .رو ندارم  هامیقوت جوون  گهید  د،یرسینم  گید  نی زورم به ا  ی نبود
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 .نشاندم میهابر لب  ی کمرنگ ی لبخند

که به   ی امن هستم، تقطه   ی سرت درد نکنه عامو! کمک الزم بود -

 .فلفور خودم رو رسوندم یدر اتاق بزن

 !جوون یزنده باش -

. قصد رفتن به اتاق را داشتم که با م یبلند مطبخ باال رفت  ی هاپله  از

 .خشکم زد دمیدی که م ی زیچ دنید

 یابروها دیبود، مرا که د اطیآراسته داخل ح یقباد با سر و وضع -

  !افتاد شی شانیبه پ  ظیغل ی و اخم وست یبه هم پ اشده یکش

 .بهوت بودم که نگاه گرفت و از من گذشتو م مات

 :گفت   یکه به قندعل دمیرا شن شیصدا

 اهلل که هستن؟شاءخدمت ارباب، ان ام یخبر داده بودم که م -

 " !کنه؟یچکار م نجایقباد؟ اون ا "دهانم باز باند!  رتیح از

 .باش تا خبرت کنم نجایدارن، هم فی بله تشر -
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سو  سرم به  قندعلچرخاندم  شانی را  در   ی ،  مقابل  او  و  بود  رفته 

 .کردی پا و آن پا م نیا یاندرون

 م یکه اگر بگو  ستیکرد و مبالغه ن  دایپ  یتالق  مانیهانگاه   ی الحظه

را ندانستم! با خود   لش یو دل  دمیاز همان فاصله هم خشمش را د

من   یبرمال شده و از دلدادگ  بیمن نزد رق  ی گفتم که نکند راز مگو

 !داندی م ی زیچ رزایبه دختر آم

 دنیبرداشتم و خود را مشغول آب کش  یبرگرداندم، چند قدم  ی رو

 .اورمیبتوانم سر از کارش درب دیدادم تا شا از چاه نشان

شد و نگاهم تا   یجستجوگرم داخل اندرون  دگانیبعد مقابل د  یکم

 .اش کردبدرقه یبسته شدن در توسط قندعل

  ی و خود را سرگرم شستن دستانم کردم که طوق  دمیآب کش  یکم

گام برداشت. نفسم را با    میبه سو  دیآمد. مرا که د  رونیاز مطبخ ب 

ب  داشتم    یکی  ن یهم  "فرستادم    رونیشتاب  نگاه   "رو کم  کالفه 

کردم که باز هم قصد   الیسرم سبز شد. خ   ی باال   اشه یگرفتم که سا

  کیدارد. تا حد ممکن نزد  گفتن سخن    هیبافتن و به کنا  فیاراج

 .د یبه گوشم رس  شیشد و صدا
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ها  اسب  ی لهیهوا پشت طو  یکیبهار گفت که امروز بعد از تار  گل -

 !منتطرته

  باره کیحاصل کنم که به    نانیبرگردم تا از حرفش اطم  خواستم

 .مان کرداز مطبخ خارج شد و نگاهش را حواله سی بلق

 :سر بلند کنم گفتم آنکهی ب

 .باشه -

 .نره ادتیانعام من  -

  ستادهیکه دست به کمر ا  س یچشمان بلق   نی بذره  ریگفت و ز  آهسته

بلند شوم که   میوارد مطبخ شد. خواستم از جا  کردی و ما را تماشا م

اندرون  ی صدا در  شدن  رس  یباز  گوش  ب  دیبه  قباد  آمد.   رونیو 

 ی دروازه برداشت. هنگام   ی بلندش را به سو  ی هاو او گام  ستادمیا

سرش را به سمتم چرخاند و   ی الحظهکه خواست از کنار بگذرد  

در چشمانم   را  به  چشمان درشتش  لحظات  آن  در  من  و  دوخت 

شک نداشتم    گری. دافتمیی را در نگاهش م   ی روزی خشم رد پ  ی جا

 ی هالب  ی که بر رو یو با آن لبخند مضحک  داندیکه مراد دلم را م 
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رنگش نشانده قصد دارد بفهماند که چقدر به مقلوب کردنم    ی اقهوه 

 .است نیخوشب

را به   ضشیعر  ی هاگرفت، دور شد و من قامت بلند و سرشانه   نگاه 

کم نداشت اما من    ی زی. الحق که از قد و قامت چستادمیتماشا ا

م رند  کش  دانیمرد  و دست  بودم  آب  دنمینبرد  آن  مواج   ی هایاز 

 " میبچرخ تا بچرخ  "خام  یالیخ

که هنوز با آن چشمان از حدقه   دمیرا د  س یاو که غافل شدم بلق   از

که مشکلش    دمیفهمیکاش م  ی و ا   کندی اش من را رصد مدر رفته

 !ستی با من بر سر چ

  ی کیاتاق پا تند کردم و تا تار  ی را داخل چاه انداختم، به سو   دلو

  .هوا همانجا ماندم 

تک و    یرونیب   اطیهوا مانده بود اما داخل ح  یکیبه تار   یکم  هنوز

  یغذا  ی ه یمطبخ سرشان به ته  یخدمه   شد،ی م  دهید  یتوک کس

اثر و  بود  قندعل  ی شب گرم  باز کردم، سرک  یاز  را  در  به    ینبود. 

از ح  دمیاطراف کش برداشتم.  قدم  دروازه  به سمت  آهسته   اط یو 
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گام با  و  شدم  به    ییهاخارج  را  خود  طوبلند  ها اسب  ی لهیپشت 

 .رساندم

ا  ی چند تا  شدم  تار  نکهیمنتظر  به  رو  بهار    یکیهوا  گل  و  رفت 

بردم، با آن قامت کوتاه و    رونیسرم را ب  واریشد. از پس د  شیدایپ

م   کلیه ا  دیدویخپلش  به  گاه مضطرب  نگاه    نیو  سو  آن  و  سو 

 .لب گشود دهینفس بر دیمن که رس  کی. نزدکردی م

گوش نور دخت خانم    خیبگم که خطر تا ب  قدرنی وقت تنگه! هم -

 !دهیهم رس

 .را مقابل دهانم گذاشتم  دستم

 ؟ ی تر... چه خطرآروم س،یه -

 .انداخت یچرخاند و پشت سرش را نگاه  سر

که خوب حواسم   یگفت  ؟یگفت  یخاطرت هست که اون شب چ -

غذا  ز یبه همه چ ممکنه که  باشه چون  به خورد   ی جمع  مسموم 

 .خانم بدن 

 .شدمی نم شیهامنظور حرف متوجه
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 .ادمهیخوب   -

 .آورد ترنییرا پا شیصدا

به شهر   یخانم و شمس  منتیکه هنوز م  یدرست روز قبلش، وقت -

ش هوس  خانم  دخت  نور  بودن،  بود.   یمحل  ینیرینرفته  کرده 

وا شد و به زبون   یشمس  ی شد که دهن واموندم جلو  یچ  دونمینم

 .آوردمش

 .دیبا نک انگشتانش به دهان خود کوب بارهکی به

بگ  ی ا  - رو! هم  نیا  رن یگِل  نشده شمس  نیدهن    ی شد که ظهر 

نور دخت خانم   ی گفت که برا   ،ی پنجدر  ی مجمع به دست اومد جلو

 ی نیریآورده و خودش مخصوصا رفته به مطبخ و براشون ش  ارونهیو

 .پخته

زد تا مبادا    دیپشت سرش را د  گریو گل بهار بار د  باال رفت  میابروها

 .را بشنود مانیهاباشد و حرف یدر آن حوال  یکس

 .تکان داد سر
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 هاینیریو از اون ش  دینکش   لشیبود که اون روز خانم م  یخدا خواه -

آبستنه د  ار یو  هیعصر    کنه،ی م  اریو  هیسر صبح    گه،ینخورد، زن 

مجمع رو پوشوندم و گذاشتمش کنار تا بعدا که    ی . منم روگهید

شصتم    ی ها رو زدکه تو اون حرف  یبراش اما شب  ارمیب   د یکش  لشیم

 ی رو به خانم گفتم، بعدم برا  یهمه چ   وخبردار شد! به دو رفتم  

ش  یکی  نانیاطم اون  از  و   های نیریدوتا  سرداب  داخل  بردم  رو 

 !هاموش ی انداختم جلو

 :گفتم نهکنجکاوا

 شد؟ یخب... بعدش... بعدش چ -

 .کوفت  گرشیدست د ی دستش را باال برد و محکم رو کی

 !هالک شدن چارهیب ی هاوونیح -

بزند. چه داشتم    رونیبود که چشمانم از کاسه ب  ک ینزد  رتیح  از

 !کرده؟  ی شرویاون زن تا کشتن نور دخت هم پ   یعن ی  "!  دم یشنی م

" 
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برداشتم، دور و برمان را از نظر گذراندم و مجدد   یچندگام  کالفه

 .شدم کینزد

 !کرد  ی فکر دیبا -

  یها رو برامردن موش  ی که ماجرا  یوقت  ؟ی فل المثل چه فکر -

حاال هم   ن،ی و بب  ایبه جونش افتاد که ب  یکردم ترس  فیخانم تعر

م  تا  که  شمس  منتیخواسته  و  و    یخانم  برم  برنگشتن  شهر  از 

 !در سر داره ی خوب بگردم. به حتم فکررو  ی کنار ی پنجدر

 دانستمیدر آن عمارت در حال وقوع بود؟ نم  یماندم! چه اتفاقات  وا

که در آن اوضاع و احوال نا به سامان نور دخت    خواستی اما دلم نم

  یهاچرخ  ی که ناگهان صدا  میبگو  ی زیرا تنها بگذارم. خواستم چ

 .دیبه گوش رس ی ادرشکه

عمارت رفتم و گل بهار به   ی به سو  نیپاوچ  نیپاورچ  واریکنار د  از

  ستاده یمقابل عمارت ا  دم،یدنبالم قدم برداشت. درشکه را از دور د 

تق و تق باز   ی بعد صدا  یدروازه بود. کم  ی و منتظر باز شدن لنگه 

صدا بندش  پشت  و  دروازه  گوش   یقندعل  ی خسته  ی شدن  به 

  .دیرس



Page 203 of 534 
 

اومد - انر یبخ  دنیرس  د،یسالم خانم، خوش  تون  اهلل که حالشاء. 

 بهتره؟

. چشمانش به  دمیو نگاه بهت زده و نگران گل بهار را د  دمیچرخ

 .زدی موج م شانینیدرشکه بود و اضطراب در ن

 .لب گشودم آهسته

 .میکه با هم داخل عمارت بش  ستیخب، تو برو... به صالح ن  یلیخ -

 .احوال لب زد شانیپر 

 !ترسمی من م شه؟ی م یزن عاقبت نوردخت خانم چ نیبا ا -

 .که در حال داخل شدن بود، داد درشکه ی هارا به چرخ نگاهش

  ش یزن دست آخر کار خودش رو بکنه و نحس  نیکه ا  ترسمیم -

 .رهیدامن خانم رو بگ 

 .کنم نانیاطم ی تا از رفتن قندعل  دمی کش یسرک

 ...براش بکنم، برو ی برو تا فکر الحالیف -

 .دیمت دروازه دوبه س شی هانک پا ی سر تکان داد و رو تند
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تا    یاز هم باز کردم. ساعت  یرا به سخت  امده یبه هم چسب  ی هاپلک

 ی نشده بود، کتابم رو  ییمغلوب روشنا  یکیصبح مانده و هنوز تار

 ی لهیت یسرم گذاشتمش و به ف   ی و دستانم قفل آن بود، باال   نه یس

مانده بودم،   داریب  شیپ   یچشم دوختم. تا ساعت  ی روشن چراغ باد

 یآشفته بازار  شانمیآورده و از ذهن پر   مگونان بر سرم هجو  افکار

بودند. دس  ییتماشا و در خطر   ی هاسه یساخته  ارباب  همسر دوم 

خ کنار،  به  بهادر  خان  دختر  رق  ال یافتادن  و  با    ی بیماهتابان  که 

خود   د یکوبی م  ی روزیو با لبخندش بر طبل پ   خواندی نگاهش رجز م 

آمد و   عمارتچه به    ی که برا  دمی بود! دست آخر هم نفهم  ییماجرا

فرستادم   رونیبر سر چه با ارباب مالقات داشت! نفسم را پر شتاب ب

 .فاصله دادم میام را از گلو کمر خشک شده 

راه   ی ساعت م اسب  ی لهیطو  یبعد  در  بودم،  خود   ی هاعلف  انیها 

و صولت    بتیکه چشمم به اتاق ه  داشتمی کنار عمارت قدم برم  ی رو

پا و  سر  ی افتاد  است  بهتر  گفتم  با خود  به    ی رفتنم سست شد، 

را دور زدم   ونجهی  ی احوالش شوم. گار  یشانیپر  ی ایبزنم و جو  بت یه
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تنها   ی شهیبرداشتم و به ش  ی ازهیو جلو رفتم، خم شدم، سنگ ر

 .از داخل آمد ییکه صدا دینکش  یاتاق ضربه زدم. طول ی پنجره

 ؟ یهست یک -

 .گرفت جان میهالب ی رو ی لبخند بتیه ی صدا دنیشن از

 .رمانم یه -

 .دیاش به گوش رسمردانه ی صدا مجدد

 .تو ایب -

باال   یچوب  در شدم.  داخل  و  دادم  هل  رو  ی را  دراز   میگل  ی اتاق 

 .بود  دهیکش

 .سالم -

ت  آنکهی ب سقف  از  بگ   ی چوب   رینگاه  سر  ردیاتاق  دادن  تکان   ی به 

 .بسنده کرد

 ی ا به او رساندم، کنارش نشستم و نگاهم را به پاچند گام خود ر  با

 .دادم شیزخم
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 ق؟یاحوال پات چطوره رف -

 .پلک زد آهسته

 .ستیاحوال صاحبش ن  ی شکر که احوالش به بد -

  نیحرفش را دانستم، دلش از مرگ رباب خون بود و آتش ا منظور

 .نشستیفرو نم های داغ به آن زود 

بهانه   نگاهم  به  تا  بود  اتاق در گردش   ی بحث را به سمت   ی اداخل 

 .بکشانم 

 صولت کجاست؟  یراست -

 .آنکه پاسخ سوالم را بدهد لب گشود یکه مسخ شده باشد، ب انگار

 .کشمشیم -

م  دم ینفهم چه  زدیگوی که  از  را  دستانش  و   ری!  کرد  جدا  سرش 

د مقابل  را  مردمک   دگانش یانگشتانش  رو  یهاگرفت،   ی غلتانش 

 .شد  نییانگشتان لرزانش باال و پا

 !شهی خون اون شسته م ختنیخون رباب فقط با ر -
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به سوشتاب  گفت،یم  انیهز و  برخاستم  دو  ی زده  آب  . دمیتنگ 

 .و مقابل دهانش گذاشتم  ختمیدر کاسه ر ی قدر

لب   ی قدر  به نوش  شیهاکه  شود  ب  دیتر  رو  نفس ی و  بالش   ی سر 

 ده یسقف دود زده کش  ی گذاشت. چشمانش دوباره به سو  یپشم

 .رو هم آمد شیهابعد پلک ی شد و قدر

چابک باال و   نیز  یخموش رو  ی رو   ی آن پر   ی بعد به هوا  یساعت

مقصدم آن چشمه  و دلم روشن بود به بودنش. در   شدم،ی م   نییپا

 ی و صدا  گذشت ی م  یکه از آن حوال  ی گوسفند  ی گله   یشلوغ  انیم

که به    ی و با آن افسار بلند  ختهیاز دست صاحبش گرکه    ی قاطر

من در آسمان   دی کوبی خاک م  ی و سم رو  شدی م  دهیدنبالش کش

م  یآب پر  و  بال  د  زدم ی چشمانش  شوق  به  تاخت   دارشیو  به 

 .رفتمی م

قلبم   یتا حجت را بر او تمام کنم و نقدا قول دلش را برا  رفتمی م

که بر   یاله یبدپ  یمدع  ی نا آرامم آسوده شود از سو  الیتا خ  رمیبگ

را    القی سر راه وصالم به او سبز شده بود. بعد هم دم آن مردک د

 .را در سر نپروراند  رزایخام داشتن دختر آم  الیخ  گر یتا د  دمیچی م
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شر شر    ی شدم، صدا  کیبه تاکستان پر بار به چشمه نزد  دهینرس

کش آمد و    میهاج انداخت. لب موا  ی های آن آب  ادیآب روان من را  

همهمه و   ی صدا  دن یجلوتر با شن  ی افزون شد. چند گام  می دلتنگ

پا  یزنان   یشلوغ سو  ی که  به  را  راهم  بودند  درختان   ی چشمه 

 .مبود کج کرد یکیکه در همان نزد ییگردو

و    دمیپر  نییپا  ن یز  ی سال گردو از رو  حصار درختان کهن   پشت

نزد براچشمه شدم. سراپا چ  کیآهسته  بودم  آن دو    دنید  ی شم 

به اسارت رفته بود،   اشهیکه در حصار لچک و پوش  یوحش  ی لهیت

خان بود   ی دردانه  نی که در کم  ی مرگ اسب ارباب و خطر  ی غائله

 ی زیاز هر چ  ش یب   نیو ا  بمانم خبر    یاز او ب  ی باعث شده تا چند روز

 .ام کرده بودکالفه

 .آمد ینازک زن ی به چشمه صدا دهینرس

 .رهید م،یکه بر دیجمع و جور کن -

 .آمد ی گر یزن د ی که صدا د ینکش یطول
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بونه  رید  - قکردن  آقا  بگو  اندرون  اسیست،  تا    یتو  منتظره  خونه 

 .از تنش به در ببره یلعبتش از راه برسه و کوفتگ 

قهقهه   گفت چانگ  یو  پر  از  ناخواسته  من  و  رفت  هوا  به    ی زنان 

 .ادممعنادار آنان به خنده افت 

بلند ش - بلند شد یبسه دخترها،  و    ادهیز  ی که کار و گرفتار  دی... 

 .وقت تنگ

شن   همزمان آخر  رزنیپ  ی صدا  دنی با  پشت  را  درخت   نیخود 

مردمک دخترکان  انیم  میهارساندم.  و  کوزه   یزنان  روکه  را    ی ها 

اشان در چشمان دانه به دانه  د،یچرخ  کردندی م  ریجاگ   شانی هادوش

 افت؛یآب    ی به دنبال ماهتابان گشت و دست آخر او را مقابل دهانه 

 ...قراری ب امان،یب   د،و قلبم به تپش افتاد، تن افتی

نگاه کوتاه    کیکه نگاهش به قدر    کردمی رفتن بود، خدا خدا م  وقت

چشمان پر   و  شدندی از کنار چشمه بلند م  یکی  یکی. زنان  دیایباال ب

 .سنجاق شد دیکشیم رونی من به او که کوزه از آب ب ی تمنا
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که در    نشستیو شوقم فرو م   شدی بدل م  ی دیبه نا ام  دیام  کمکم 

که قصد برخاستن داشت سرش باال آمد و نگاهش   یلحظات  نیواپس

و    ستادیقلبم از حرکت ا  ی انشست. لحظه  امدهیصاف در نگاه شور

 .مات بردنش ی دلم رفت برا

زد و چشم   شیبه پهلو ی اآنکه متوجه من باشد سقلمه یب ی دختر

 .به ناچار نگاه از چشمانم کند یآب

 !دختر؟ یکن ی م ریکجا س -

 .در هم شد  شی که ابروها دمید

 .اش گذاشتشانه ی جدا کرد و رو نیاخم کوزه از زم پر

 !جا چیه -

نگاه اخم آلودش رفت. به   ی برابه من گام برداشت و من دلم    پشت

بلندش که در گل و شل کنار چشمه کث  ی لبه شده و    فیدامان 

 .آن برگشت کیمانده بودم که  رهیخ رفت،ی را م یخاک ی جاده

در چشمانم نشست و بعد تند نگاه گرفت    ی اچشمانش لحظه  یآب

تکان داد    ی بعد دختر سر  ی گفت، قدر  ی زیو رو به همان دختر چ
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چشمه   ی و سو  د یچرخ  یزنان پا تند کرد اما چشم آب  ی و به سو

مقابل چشمه برگشت. متعجب و خوشحال به آمدنش چشم دوختم.  

سپس کوزه   دید دنسر چرخاند و زنان را در حال دور ش  دیکه رس

از   نیزم از آب زالل چشمه گذشت.  و  باال گرفت  دامن  گذاشت، 

 .چشمانش سپردم ی ایآمدم و دل به در رونیپشت درخت ب

 ؟ یکنیچکار م نجایا -

 .که من بشنوم ی آرام بود، به قدر شیصدا

 .پر رنگ شد میلبها یمنحن

 .تازه کنم ی داریدل زبان نافهم اومده بودم تا د نیفرمان ابه  -

  ظ ینه چندان غل  یافتاد اما بعد با اخم  ن یچشمانش چ  ری ز  ی الحظه

 :گفت 

ها  از زن  یکی! اگر  دهیکار دستمون م  یپنهان  ی دارهاید  نیعاقبت ا -

که اگر باد خبرش رو به گوش آقا   یفکر کرد  ؟یچ   دید یتو رو م

 شه؟یم ییالیجانم برسونه چه واو 

 .پاسخم نماند منتظر
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 ...سر برس خبریاگه اون قباد از خدا ب ای... ای -

 .دمیحرفش دو انی خشم م با

که خواب و خوراک رو به ما    هیجوانک ک  نیقباد... قباد... قباد... ا -

 !حروم کرده

 :گرفت و دلخور گفت  نگاه 

 .تر گفته بودمقبل -

شده  دست سنگ مشت  برخورد  از  تنه   نیام  خراش    یبا  درخت 

 .برداشت و خشم در چشمانم جوالن داد

 .ام را جنباندماش دوختم و فک قفل شده در نگاه بهت زده نگاه 

 نه؟  ایدلت با منه  -

 .ستادیو پشت به من ا دیپاشنه چرخ  ی رو

 .گفته بودم  ترش یپ  کنمیگمان م -

 .بود ی . نگاهش فرارستادمیاز کنارش گذشتم و مقابلش ا ی تند به

 .بار هم بگو  نیا -



Page 213 of 534 
 

کرد و بعد سر باال    ی سبزش چشم دوخته بود. مکث  ی هایاورس  به

 .گرفت. کوتاه نگاهم کرد و کوتاه لب زد

 !ها راز دل برمال کردنکه چشم یبه گفتن چه حاجت وقت -

چرخاند و   ییکالمش در جانم نشست. سر به سو  ینیریو ش   گفت

 .ماندم رهیخ  مرخشیمن به ن

 ی ن یعمر هم بال  کی   ی اومده بودم حجت تمام کنم، قول دلت رو برا  -

 ...دو بع رمیبگ

 .اوردمیحرفم را به زبان ن یباق

 بعد؟ -

 .دور شدم یمقابلش گذشتم و چند گام  از

 رزا یکه با آم  ی اون روز رسهی زود م ی لیدلواپس بعدش نباش... خ -

منزلتون    ی مخمور پا به اندرون  ی حرف بزنم و به طلب اون دو گو 

 .بذارم

از آب م  ی را وقت  ش یهاقدم  ی صدا   . برگشتم، دم یشن  گذشتی که 

 .برگشت



Page 214 of 534 
 

 .مونمی منتظر اون روز م -

جا مانده    سیرد خ  ی کند و پا تند کرد به سو  نیکوزه از زم  گفت،

 .زنان ی هایاز اورس

اش  که از نظرم پنهان گشت بدرقه   یتا وقت  امدهیشد و نگاه شور  دور

 .کرد

زدم و نوازش گونه دستم    شیشانی به پ   یشان یچابک شدم، پ  کینزد

 .بردم بشیدلفر ی هاالی  ی ال را البه

 !که چطور دل از کف دادم  ی دی! دی د ید -

در   روزمندانهیآن لبخند پ  ریتصو  ی ا با آه همراه شد و لحظه  نفسم

ر خ نظرم  چرا  دروغ  گرفت.  ش  المینگ  و  بود  نشده   ی نیریآسوده 

 ی کامم بکاهد، نه تا وقت  یاز تلخ  توانستی ماهتابان هم نم  ی هاحرف

 !بود  انیمثل قباد در م یآدم ی که پا

نشستم. دل آشوب    نیز  ی زمزمه کردم و رو  نهی ... نامش را با کقباد

نامش در سرم تکرار   د یکوبی م   نی که چابک به زم   ی بودم، با هر سم

 .زجر آورتر از آن نبود ی زی چ چیو ه شدی م
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ها اسکان دادم و داخل عمارت  اسب  ی لهیبعد چابک را در طو  یکم

بهار  گل   دنیراست به سمت چاه قدم برداشتم که با د  کیشدم.  

شدم. آنجا چه   کشیزده نزد  رتیتا حد ممکن باال رفت. ح  میابروها

خارج   یضرور از اندرون  ی از کارها  ریه غبانوان که ب  یخدمه  کرد؟ی م

ق   شدند ینم آنکه  از خطرگل  تربل خصوصا  را   میب  یاحتمال  ی بهار 

اش را  حواس جمع شده   یداده بودم و گوشزد کردم که چهار چشم

کالهم    ی بدهد. ناخودآگاه دستم سو  اششهیبه نور دخت و بار ش

دست و  برداشتم  را  آن  موها  یرفت.  کشآشفته   ی به  حتما دمیام   .

چشم   آوردنفکر پا تند کردم اما با به خاطر    نیشده بود! با ا  ی زیچ

گوش جا  ییهاو  در  فتنه   ی جا  ی که  هزار  رنگ  هزار  عمارت  آن 

کردم و سپس رو به او   یسالم  ی عاد   یلیبودند خ  نیدر کم  شهیهم

  س یداشتم در همان لحظه بلق  نانیخانه که اطمو پشت به مطبخ 

 .ستادمیا کند، یاره م مقابل در کوچکش ما را نظ

به کش  خودش ن   دنیرا  به  بود.  از چاه مشغول کرده   مرخش یآب 

 .دمید اشدهیرنگ پر ی شدم و اضطراب را در چهره رهیخ

 .لب زدم آهسته
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 شده گل بهار؟  ی زیچ -

ب  دلو روح  دیکش   رونیرا  درون تشت  را  آن  مقابل    یو آب داخل 

 .ختیر شیپا

ساعد دستش   ی که رو  یکرا جمع کرد، آرام نشست و لچ  دامنش

 .انداخته بود را داخلش انداخت

 .تو سرش هست یشوم ی هاانگار نقشه  ،ی... شمسدختره نیا -

شده چنگ زد و من دلو را داخل چاه   ی دور دوز   دیلچک سف   به

 .انداختم

و    نمی بب  توانستمی در مطبخ بود و فقط م  ی صورتم به سو  مین  حاال 

 .گوش دهم

 .گرفت و مجدد چنگ زد  یشانیعرق از پ   شیشمی  راهنیپ  نی آست  با

 نکه یو قبل از ا دنیهمه خواب ی کرد نانیاطم نکهی امشب بعد از ا -

 .برسه داخل باغ مخصوص منتظرتم مهیشب به ن 

و همان  یکوتاه  مثک به لچک داخل دستش خکرد  که   ره یطور 

 .شده بود، ادامه داد
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ا  ی ا تازه  ی خبرها - که  شلوغ   نجایشده   و   اطیح  نیا  یوسط 

بدون که   قدرن یهم   ست،یگفتنش ن  ی که گوش دارن جا  ییوارها ید

تا به وقتش دست    ینور دخت خانم اصرار داشت کمک حالمون باش

 .کاهش رو بشه ریآب ز  ی اون زنک و خدمه

 .فرستادم و محکم پلک زدم نیی را پا میگلو آب

لچک را گرفت و   یسیخ  د،یپاش  ی و آب تشت را به سمت  برخاست

 ی هاقدم  ی گرفتم و دلو را باال آوردم اما صدا  یطوالن  ی دور شد. نفس

 .کشاند  یینگاهم را به سو شدی م کیکه نزد یکس

اش را  شده  کیکه نگاه بار  ی اجفت چشم قهوه   کیبلند کردم و    سر

 .دمیبه من دوخته بود، مقابلم د

و نگاهش را   ستادهیدست به کمر ا شهیبود که به عادت هم سی بلق

آرام    ی هازمزمه  نکهی. با فکر اکردی م  نییصورتم باال و پا  ی اجزا  ی رو

 !خورده باشد نفسم رفت زشیت ی هابهار به گوش گل

 "ایخدا"
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فرستادم. نگاهش    نییام پاخشک شده   ی آب دهانم را از گلو  گرید  بار

ن  یطوالن نشاند و   شیهابر لب  یعصب  ی شخندیشد و دست آخر 

 "وانهیزنک د"سالنه سالنه دور شد. 

رفتن به اتاق به سمت   ی چرا به جا  دانمیو نم  دمیکش   قیعم  ینفس

خاطر که هنوز افکارم   نیبه ا  دی قدم برداشتم. شا  اطیح  ی دروازه

 .جا مانده بود یچشم آب  یدر حوال ییجا

که در   ییجهت آشوب شده بودم و دلم به شور افتاده بود، گو  یب

و   شستیاش را مهفته مانده   کی   ی ها چرک  لباس  یدل آن کس

 .زدیو چنگ م زدی چنگ م یه

پ  یخاک  ی مقابل عمارت جاده  ینییسرپا  از به   شی را  تا  و  گرفتم 

خ هزار  برسم  لحظات   ال یروستا  آن  در  و  حاال  گذشت.  سرم  از 

 ار ی  ی درمان حال دگرگونم تنها کو  خواهم،یکه چه م  دانستمی م

اشان چشم قدم زنم، به در بسته  کشان یبار  ی در کوچه  ی بود تا دم

 .مریبدوزم و آرام گ

شاخه  یکودکان   انیم  از کدام  هر  درخت  ی که  م  یبلند   ان یرا 

ا  شانیپاها را  قهار  سواران  اسب  نقش  و    کردند یم  فایگذاشته 
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گذشتم، درخت توت بزرگ و مسجد را پشت سر گذاشتم و به کوچه  

 .شدم کینزد

کش آمد   گذشتندیکه پچ پچ کنان از خم کوچه م  یبا دو زن  نگاهم

بودند خشکم   رزای آم  ی که مقابل خانه   یتیجمع  دنیبعد با د  یو کم

نامفهومشان از   ی بود که آواها  یام به مردم زدهزد. چشمان وحشت

 .دیرسی دور به گوش م

اومد - ب  رونیب  یدوباره  پ  ری ! دامنه رو زگ؟ یمراد    ت ی پا گذاشتم 

  !مرده لیزل

و    دیکشی م   یانسالیمرد بلند قامت و م   نی از آست  ی اندم  زیر  رزنیپ

 .دیخندی امان م یکه سرش کج شده بود فارغ و ب یمرد در حال

عل - قربون...  قُ...  قُ...  قباد،  قُ...  اَ...اَ...از    ی قُ...  رو... 

 .رونیش اَ...اَ..نداخت بخو...خو...خو...خونه

 .و پر صدا قهقهه زد گفت

نذار،   رونیکه پات رو از خونه ب  گمی انداخته که انداخته، مگه نم -

 ره؟ یپوکت نم ی اون کله ی آخه حرف تو چرا 
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 .اش در ذهنم تکرار شدآنکه بخواهم جمله یب

 "رونیش انداخت برو از خونه یقباد قربون عل "

 یپاره  ی هایشدن اورس  دهیکش  ی ها و صدا آدم  ی همهمه  انیم  در

 !افتمیگشتم و ن  یدر افکارم به دنبال نام قربان عل  نیزم  ی مرد بر رو

و دم به دم به تعداد جمع    بردی مو کشان کشان او را م  دیسپ  رزنیپ

افکار   یآن به خودم آمدم و با هجوم آن  کی.  شدیحاضر افزوده م

 ی تیخود را به جمع  مهیسراس  دواندنیم  شهیکه در سرم ر  یمسموم

مردان و   انی. از مبودند رساندم   ستادهیا   رزایآم  ی که گرداگرد خانه

 .ستادمیاز همه ا و جلوتر  م زنان راه باز کرد

 ی درخت  ی هیسا  ری جوان ز  ی زن و چند کودک به همراه دختر  کی  -

نشسته    نیزم  ی آمده بود، رو  رونیب  ی اخانه   اطیح  واریکه از پس د

تلنبار    ن یزم  ی و رخت لباس رو   می از تشکچه و گل  ی ابودند و کپه 

 .شده بود

به خواب رفته بود،    شیپا  ی که رو  یو کودک  انیبه زن گر  چشمانم

 .ماند رهیخ
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 .دست بجنبون ظفر -

 ی و در آستانه   دینگاهم چرخ  آمدیم   اطیکه از داخل ح  ییبا صدا  اما

 !در ثابت ماند، قباد بود

 .د ینال  تیمرد الغر اندام از کنارش گذشت و رو به جمع ریپ

خدانشناس با    نیکه ا  دیشماها روز جزا شاهد باش   هالناسیا  ی آها -

 .خونه چه کرد نیاهل ا

بود که آن   ی رمردیشد، حاال شناختمش! او همان پ  کیبار  نگاهم 

 !اشان باال گرفته بودروز با قباد مرافه 

 یزد، همان وقت مرد  هیزد و به چهارچوب در تک  ی شخندین  قباد

 .لب گشود میکیدر نزد

شد و نه از زر.   بمونیاز بخت نامراد ماست که نه از زور نص  نمیا -

 .دهیق چند سکه حرف ارباب رو خر مردک با بر

به تکان    شی که مرد کوتاه قامت کنار دست  دمیکردم و د  نگاهش

 .اکتفا کرد یدادن سر و نچ نچ
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نم  در را  جمالت  آن  منظور  لحظات  دلواپس  دانستم،یآن   می تنها 

 .شده بود کینزد یاز اندازه به چشم آب شی بود که ب  ی قباد

 .منه ی خونه نجایبعد ا نیاز ا  -

 .به خودم آمدم  ماندی بلند قباد که به نعره م ی صدا با

 .من همراه شد ی با نگاه ناباورانه اشجمله

 .کوفت و تکرار کرد نهیس ی رو

 !من -

سنگ  گفت من  رو  ین یو  را  چه   ی جهان  کردم.  احساس  سرم 

 خ یب  رزا؟یمنزل آم  واریبه د   واریاو آن هم درست د  ی! خانه گفت؟ی م

سوخت از   امنه یاراده دستانم مشت شد و س   یب  ؟ی گوش چشم آب

ماهتابان   یکه قرار بود هر روز در پ  ی اخته یافسار گس  ی هاتصور نگاه 

 .زبر کند و ریو خم را ز چیپر پ کوچه نیا

  ی اه یس  د،یبه جلو برداشتم، مرا د  ی و گام  دمییهم سا  ی رو  دندان

  بود   روزمندانه یچشمانش در چشمانم نشست و باز هم آن لبخند پ

 .گرفتی جان م شیهالب ی که رو
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قدش قطع شده بود و تنها    میقد و ن   ی هازن و بچه  ی هاهیگر  ی صدا

که به او و عهد   ییاز جفا  دادیبود که ناله سر م  یقربان عل   ی صدا

 .گفتی شده بود م الیو ع

 چه خبره؟ نجایا -

به عقب برگشتم که راه    بارهکیآمد    تیجمع  انیکه از م  ییصدا  با

  ی بلند  ی هاو گام  دمیرا د   رزایبعد آم  یباز شد. کم  یورود کس  ی برا

 .رفتی قباد م ی که صاف به سو

 .تکان داد ی دستپاچه سر دنشیبا د قباد

 ...رزیسالم آم -

کالم   یاش فرود آمد باقگونه  ی که باال رفت و با شدت رو  ی دست  با

نگا و  شدند  ساکت  همه  ماند.  دهانش  به   ی هاه در  را  متعجبشان 

دم به دم    شی عقاب  ینیب  ی هاو پره  زدی دادند که حاال نفس م  ی قباد

 .شدی باز و بسته م

 !قباد یمعرکه گرفت -

 :کرد و ادامه داد یظیغل اخم
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 ، یشرارت بکش  نیبهت گوشزد کرده بودم که دست از ا  نیشیبار پ -

 . نگفته بودم؟دم یگفته بودم که دختر به قلدر جماعت نم

. در همان  شدیم   نییباال و پا  اشنه یتند شده بود و س  شیهانفس 

 .حالت لب گشود

کس  یقلب  ی خواسته - از  اهالرزایم   ستین  ده یپوش  یمن  تمام   ی! 

 .امخونه نیدختر ا ی هاست دلدادهکه من مدت دوننی دامنه م

   .کردی اشاره م رزایچشم به منزل آم با گفتی که م یهنگام 

خراش  میهاناخن  را  دستانم  تنش   د،یکف  از  سر  بود  من  به 

 .کردمی ولگرد دامنه م ی هااش را خوراک سگو الشه داشتمی برم

 ...یغالم ی طوبا  برا همراه ننه  د ی... اجازه بدرزایآم  دیکن  یبزرگ -

 .رفش را خوردح ی به نشانه نه باال رفت و قباد باق رزایآم دست

جمع   نیهم  ی حرف آخرم رو اول زده بودم قباد! حاال هم جلو -

حرف دخترم رو سر   ی اتازه  ی خوش ندارم هر روز به قائله  گم،ی م

 .دمیمن دخترم رو شوهر نم ،ی ها بنداززبون
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راه باز شده    انیدر چشمان قباد گفت، از م   رهیآخرش را خ  ی جمله

  ن ی در سکوت طن   ی شدن در چوب  ده یکوب   ی اش شد و صداوارد خانه

 .انداز شد

که از اقوامش بودند اسباب منزلش   ی به کمک چند مرد  یعل  قربان

از آنان   یکیمنزل    یاش راهرا سوار چند قاطر کرد و همراه خانواده

جمع م  تیشد.  پراکنده  کنان  نچ  گرگ  شدند ی نچ  چون  قباد    ی و 

 .دیکشی من خط و نشان م ی برا اشرهیخ ا نگاه ب یزخم

برنداشته بودم   ی زدم وقصد رفتن کردم. هنوز چند گام  ی شخندین

 .تندش را پشت سرم احساس کردم ی هاکه قدم 

 !بهیغر  ی آ -

داشت    یکه سع   ی خطاب کردنم که تعمدا بود به کنار اما لحن  بهیغر

 ی به تند  ظ یغل  یروانم خط انداخت. با اخم  ی ام دهد روجلوه  ریحق

س و  س  نه ی برگشتم  گدازهم یشد  نهی به  به  چشمانش  آتش   ی ها. 

تهب و برافروخته بود. منتظر نگاهش کردم  اش ملو چهره   ماندی م

 .دیغر اششده  فی رد ی هادندان ی که از ال 
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 !از نظرم پنهون مونده رزایدختر آم ی برا تینکن دل دل الیخ -

  ی نی ب  ریاش را از چشمانم جدا کند، انگشت زآنکه نگاه قفل شده   یب

 .دی کش  شیاستخوان

خر مگس    ی گرفتم اما اوهام برت نداره، من بعد بخوا  دیتا حاال ند -

باش ا   ی معرکه  کن  نیو  وز  وز  اطراف  و  رو   ، یدور  دمت  خودم 

 .نمیچی م

تا در آن   میابروها  ی گره را داشتم  نفسم تند شد. قدرتش  کور و 

 یتا درس عبرت   رمشیبگ   نمیسنگ   ی آماج مشت و لگدها  ریلحظه ز

 .باز نکند یفیاجدهانش را به گفتن چنان ار گریشود و د

شده  دست کم مشت  م ام  باال  و   آمدیکم  کرد  راست  گردن  که 

 .زد ی شد. پوز خند انیمتورمش نما ی هارگ

 .دل خوش نباش یعمارت ارباب  یبه معلم سر خونگ -

 .اش را باال گرفت و در هوا تکان دادوار انگشت اشاره دیتهد

 .گذرمیباشه من از خود اربابم م ونیماهتابان که م ی پا -
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خواست   ستاد،یرا آرام اما محکم ادا کرد و پشت به من ا   کلماتش

دستم را   کیبرداشتم و    زیشدم، خ  وانهیآن د   کیبردارد که   یقدم

 .دور گردنش حلقه کردم

ور خشمم افزود. هر آن دستم    بلند که به آتش شعله  قدرآن  د؛یخند

  یاداشت تا با دستانش به عقب ضربه   یو او سع  فشردمی م  شتریرا ب

طور حاصل بود. دست آزادم را بلند کردم و همان  یکه ب   غیزند اما در

 گره   ی هامشت   د، یلولی ام مکه گردنش در حصار دست قالب شده 

 .اش کردمروانه امانیو ب قدرتام را پر کرده

جل  ی اقه ی  با خون  ی اغهیچاک،  و  ب  ی پاره  از  دمادم  زخم    ینی که 

 ی هاز آدم. حالم اشدمیم  کیبود به عمارت نزد  ر یام سرازبرداشته

که به چشم   ی! جمعخوردی آنجا، از آن جماعت کر و کور به هم م

و   دندیرا د   یقربان عل  الیدر حق اهل و ع  القیآن مردک د  ی جفا

افتادنم را تماشا کردند و از سر   نی زم  بهکه    یدم نزدند و بعد جمع

 .دندیدو یترس به سوراخ موش
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برا  ی الحظه بود  بر من گذشته  ماه زنده شد.    میآنچه    یچه یقباد 

قدر که مجبور شده بودم  فشرده بود، آن   شیهادندان  انیساعدم را م 

 .ام را رها کنم دست حلقه شده 

چرخ  محکم و  زدم  ضربه   ی بارهکی  دنیپلک  و  دردناک   ی قباد 

م  ییزانو به  به خاطر آوردم، همان    میپاها  انیکه  را  بود   کیزده 

را به   شیدر پ  یافتم و ضربات پ  نیزم  ی بود تا او رو  یضربه کاف

 .جان بخرم

بود تا من را از آماج    امده یجلو ن  یتکان دادم. کس  ی تاسف سر  با

 یجرعت نکرده بود تا کالم  یکس  یحمالت او رها کند، حت  یطوفان

لحظات بزند.  ز  یحرف  ب  ریکه  چشمانم   ی رحمانهیحمالت  قباد 

 ییهایاورس  ی بودم، صدا  دهیشن  دن یدو  ی تنها صدا  رفتی م   یاهیس

و گاه با تعلل و    دندیدوی م  ییوبه س  ی که گاه صاحبانشان به تند

 .شدند ی م دهیکش یخاک ی کوچه ی تر روآرام

به خودم آمده بودم که همه رفته بودند! تنها من مانده بودم،    یوقت

 .دادی سر م ی روزیپ ی که نوا یقباد و نگاه 
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و ماه    ی مهر  نیسنگ   ی هانگاه  ریگذشتم و ز  خراب از دروازه  یحال  با

اخل بودند د  ستادهیپاش به دست دورتر از من ا  بانو که جارو و آب

 .اتاق شدم و کنار در سر خوردم

نوا    ی ب  یعل  کمک به من قربان  ی که دستشان برا   ی از مردم  خشمم

مقلوب شده بودم    بیجدالم با رغ  نیدر اول  نکهیکوتاه بود به کنار، ا

 ای. آن لحظه با خود عهد کردم که اگر عمرم به دنکردیم  اموانهید

 .حساب آن روز را با قباد صاف کنم ی بود، زمان

  ره یخ  یبلند شوم با نگاه  میآنکه از جا  یشد و من ب   ی سپر  هاساعت 

شب هزاران با و هر بار به    ی اهیو محزون کنج اتاقم ماندم و تا س 

 .قباد را در ذهنم کشتم  یقیطر

و صاف در   شدیاز آن رها م ی ری که ت  بتی ه ی امانت ی با تپانچه  گاه

چون او    ی مرد  ی گاه با وصال ماهتابان که برا  و  نشستی قلبش م 

ماهتابان با    ی کمتر از مرگ نبود! آدم جور و جفا نبودم اما در فقره

ه  یشوخ  یکس  چیه نفع  به  و  پس    ی بشر  ی بن   چینداشتم  پا 

ب دمیکشینم من  مال  دختر  آن  براود!  مانع  ی .  هر  از   یداشتنش 
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لگدمال    میهاگام  ریاگر مجبور بودم آن مانع را ز  ی حت  گذشتم، ی م

 !کنم

  ده یبه قلبم افتاد و پشت بندش در اتاق کوب  یقباد خراش  ی آور  ادی  با

 .لب گشودم ی نسبتا بلند ی شد. با صدا

 !بله -

 .ماه بانو بود که آمد  ی بعد صدا یکم

 !پسر ی غذات رو که نخورد -

 .دهان باز کردم کالفه

 .ماه بانو   ستمیگرسنه ن  -

 .شد چمیپ پا

ناهارت رو هم که دست نخورده برگردوندم مطبخ! حکما   ی مجمعه -

دم   ی شده! نگو نه که لباس جر وا جر و سر و شکل آشفته   ی زیچ

 !بود دایظهرت هو

 !کردم اما انگار او قصد رفتن نداشت سکوت
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 .با تو هم پسر ی آها -

 ییتکان دادم و با صدا  ی سر  یبه در زد. عصب  ی گرید  ی و تقه   گفت

 :بلندتر گفتم 

با  ستین  ی زیچ - داشتم که   ی مرافه مختصر  هاییاز روستا  یکی! 

 .ستمی. نقدا گرسنه نست ین یدلواپس ی برا ییتمام شد و رفت، جا

و   دیپله به گوش رس  ی از رو   یروح  ی شدن مجمعه  دهیکش  ی صدا

 .بانو دادخبر از رفتن ماه  شدیکه دور م ییهایاورس

  یشه یاتاق را کنار زدم و از پشت ش  میضخ  ی شب بود، پرده  مهین

. اهل عمارت همه خواب بودند دمیکش  اطیبه داخل ح  یپنجره سرک

بود که    یدر آن حوال  ی سگ  ی و عوعو  هارکیرجی ج  ی و تنها صدا

 .شکستی را م یرونیسکوت ممتد ب 

رفتم.   میهالباس  یگره خورده  ی بقچه   ی و به سو  دمیرا کش  پرده

  ی قدم خواستیکه دلم نم ی ؛ به قدراحوال بودم شان ی و پر وسیما

شبم با    مهیقرار ن  الیخیبه دور بود اگر ب  یاز قدم بردارم اما از مرد
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دوخته به من بود    دشان یکه چشم ام  یو آن دو زن  شدمی گل بهار م

 .گذاشتم ی م نهارا در آن قائله ت

 ی خاک آلود و پاره  ی هاو لباس   دمیکش  رونیب  زیدست لباس تم  کی

 .آوردم رونیو با درد از تن ب یسر ظهر را به سخت

لوال   ی رفتن بودم. آهسته در اتاق را گشودم، رو  ی ا یبعد مه یقیدقا

 ی هافه یو بعد با گ  ستادمیا  ده یداد، ترس  یناموزون  ی و صدا  دیچرخ

که به باغ مخصوص ختم   ی آهسته گام برداشتم. از در  ده یپوش  مهین

 .گذاشتم  یارباب ی زدهگذشتم و قدم به باغ شب   یرامبه آ شدی م

که از   ییهاها و شغال گرگ  ی زوزو  انیدرختان در م  اهیس  ی هیسا

  ی ارباب  ی بایو باغ ز  آمدی وهم آلود به نظر م  دیرسیدور به گوش م

م جلوه  مخوف  سدادیرا  درختان  پس  از  که    بی.  آلو  زرد  و 

 ی کمر خم کرده بود، گذشتم و در انتها  وه یاز بار م  شانیهاشاخه

 .ندمباغ منتظر آمدن گل بهار ما

. با خود گفتم به  دمیدر کش  ی به سو  یگذشت و من سرک  یقیدقا

آسوده    شانیهامهیبانوان ارباب و ند  دنیاز خواب  الشیحتم مانده تا خ

قدر زدم.  قدم  آهسته  و  کردم  قالب  پشت  در  را  دستانم   یشود. 
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  د، یچیپ  امنه یدادم و درد در س  رونیفه نفسم را ب ! کالامدیگذشت و ن

آن مردک کوفته بود و استخوان   نی سنگ   هاتنم هنوز از شدت مشت

. کردیم  قیدرد را به تمام جانم تزر  دنیبه وقت نفس کش   میهادنده 

رو  اریاختی ب و  رفت  باال  درد   ی گونه   ی دستم  از  نشست.  کبودم 

ب شد.  را  حوصلهی چشمانم جمع  ال   انگشتانم  به  رها   ی موها  ی ال 

 امی که درست وسط زندگ  ی به قباد  یدر دل لعنت  دمیام کششده 

 .مسبز شده بود، فرستاد 

منتظر ماندم.   گری د  ی آسمان شب چشم دوختم و قدر  یاه یس  به

نشد. دلم به شور افتاد! هزار احتمال از سرم گذشت،   ی باز هم خبر

  دارید  نیتا منصرف شدن ا  یخانم و شمس  منتی م  ی هاسهیاز دس

بار تا کنار در باغ رفتم و   دنیپا و آن پا کردم، چند نی. ایشب مهین

و ام  ی وقت  برگشتم  نا  آمدنش  از  کردم.    دیکه  رفتن  عزم  شدم 

باغ قدم   ی به سمت ورود   الیخ  نیبا ا  "تازه افتاده  یاتفاق  حتملی"

 .برداشتم
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رنگ    ی اقوه  ی پتو  ریآشفته ز  یبعد داخل اتاق شدم و با ذهن  یکم

چشمانم   ی نا آرام مهمان ناخوانده   ینگذشت که خواب  یزیچ  دم،یخز

 .شد

هدف   یب  میهاکم پلک باز کردم، مردمکنا مفهوم کم   ییصداها  با

چشمانم تا انتها باز شد و    یکس  ونیش  ی با صدا  د،یدور اتاق چرخ

  ان یدر م  ونیو ش  ادیبود، فر  ادینشستم. صداها ز  م یآن سر جا  کی

به سر و وضعم   نکهیا  ی. بدیرسیبه گوش م   ینا مفهوم  ی همهمه

. با اوج دمیه سمت در دو زدم و ب  ارداشته باشم پتو را کن  یتوجه

خشکم    بارهکیشدم که    اطیپا برهنه داخل ح  هاادیفر  ی گرفتن صدا

 .زد

روان  تخته عل  یچوب  قندعل  یبر دوش  در حال    یمراد،  و صولت 

مانده  باز  در  از  شدن  چشم   یاندرون  اطیح  ی خارج  باور  نا  بود. 

  چرخاندم و

ماه بانو چنگ به گونه   دم،ید  ستنیرا در حال گر  ی و مهر  بانوماه 

بود آرام   ده یاش کشچهره  ی که رو  ی چارقد  ریز  ی و مهر   انداختی م

  س یو بلق   یتر طوقطرفآن   شد،یم   نییباال و پا  شیهاشانه   صدای و ب
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از نظرم   یو لرزش دستان طوق  کردندی تنها نگاه م   یبا بهت و نا باور

آن   کیبرداشتم که    شانیبه سو  ی و گنگ گام  جی گ پنهان نماند.  

 .را پر کرد میهاگوش یکس ادیفر

 ...! نهدشی ! نبردیصبر کن  -

باال   ی دخت با شکمشد که نور  دهی کش   یاندرون  ی همه به سو   نگاه 

اش از آشفته   ی . موهادیتخت روان دو   ی برهنه به سو  ییآمده و پاها

 .بود انیاش نماچهره  ی زده و رد چنگ رو رونیچارقد گلدار ب

تخت روان و نور   انی. نگاهم مخود را به وحشت داد  ی جا  رتمیح

 !نشد رمیدستگ ی زی دخت رفت و برگشت و باز هم چ

 .نمشیبب خوامی م ن،یزم دشیبذار -

 .ها امانش ندادندو اشک  گفت

گذاشتند و نور دخت کنار تخت    نیزم  ی تخته چوب را رو  آهسته

 .نشست ن یزم ی با زانو رو

عمارت نشست اما  ی ها آدم ک تکت   ی کج شد، نگاه ناباورم رو  سرم

 .دهانم باز نشد
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محکم   ی ای لیچون س  قت ی را کنار زد و حق  د یسف   ی ضرب پارچه  با

چهره  شد.  کوفته  صورتم  چشمان   یدر  و  بهار  گل  آلود  خون 

 .اش نفسم را گرفتبسته 

 !تو چه کنم؟ یبهار؟! حاال من بگل  ی!؟ چرا رفتیچرا رفت -

 .دیچنگ زد و ناخن به صورت کش ی کرد، مو ونیو ش  گفت

نفسم   میگلو و  بود  شده  نداشتند،    یلیم  میهاخشم  برگشتن  به 

مملوء از درد و خشم   امنه ی س  ام؛نهی در حال سقوط بود و س  میزانوها

 .شد 

 ی رو  ظینگاه از رد خون غل  یآن همه ساکت شدند، به سخت  کی

 ی در اندرون  ی کندم و سر باال آوردم که ارباب را در آستانه  شی شانیپ

 .دمید

نوردخت  ییهاگام   با به  مو  یبلند  هنوز در حال  زار   هیکه  بود   ی و 

 .شد کینزد

 .! بلند شوهیکاف -



Page 237 of 534 
 

 ان یپر ابهتش نوردخت سرش را باال آورد و هق هقش م  ی صدا  با

 .گم شد ی بلند ماه بانو و مهر ی هاهیگر

 .تشر زد ظی اش را گرفت و با غ شانه  ریخان خم شد، ز ریاردش

 !هاپدر سوخته دیستادیچرا اونجا وا  -

اما   دندیدو  شانی به سوزده    با شتاب  ی و مهر  سیرا که گفت بلق  نیا

 .دیلرزیهنوز هم م  یطوق

  نمودی گنگ و نا مفهوم م   میبرا  ز یهمه چ  د،یپریاز سرم نم  یجیگ

 .واضح و روشن نبود میدر حال وقوع برا عیو وقا

بلند نوردخت به خودم    ی و نعره  یبسته شدن در اندرون  ی صدا  با

 !بود یخال یاز هر کس اطیآمدم. جسد گل بهار را برده بودند و ح

خود    ی ببرد، باد تند  غمایروز را به    یتا روشن  آمدی شب م  یاهیس

ش  به  سکوت   د یکوبی م  یچوب  ی پنجره   ی هاشهیرا  در  عمارت  و 

خفقان آور اتاق در را گشودم،   ی فرو رفته بود. کالفه از فضا  ی مرگبار

پوش  بودم که صدا  ی هاوه یگ  دن یدر حال  آلودم  آرام   ی گل  نسبتا 

 .آمد سی بلق
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! ی لرزی م   دی ب  نیدختر! چته از خروس خون صبح ع   ریآروم بگ -

م مرده،  که  تو   خواستی مرده  تا  کنه  جور  و  جمع  رو  حواسش 

 !وفتهیبوم ن ی شب از رو  یاهیس

 مه یبام خانه آن هم درست ن   ی ادن از روفکر فرو رفتم، بام! افت  به

دل  بودند چه  اهل عمارت همه در خواب   توانستی م  یلیشب که 

 بام   ی نبوده! اصال آنوقت از شب رو  یداشته باشد! قطعا حواس پرت

وعده   یکه در همان ساعات با من در باغ اصل  یوقت  کردهیچه م

 !داشت

در رابطه   یخبر درست و درمان  چیمشکوک بود و هنوز ه  زیچ  همه

 یکالغ و چهل کالغ  کی با مرگ گل بهار در دست نبود! هر چه بود  

به دهان در عمارت م ابر  دیچرخیبود که دهان   اه، یس  ی و چون 

 !کردی را پنهان م قت ی حق دیخورش

و مضطرب مقابل    دهیرنگ پر  ینگاهشان کردم! طوق  واریپس د  از

 !دیلرزیقوت سر صبح م بود و دستانش به  ستادهیا سی بلق

 !از آن دو گرفتم و از عمارت خارج شدم نگاه 
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که به اشک و آه   ی ! چند روز گذشتی بهار ماز مرگ گل   ی روز  چند

بهار را به چراگاه اهل عمارت گذشت! گل   ی هانور دخت و پچ پچ

بردند و همانجا به خاک سپرده شد، ارباب اجازه نداد که نور دخت 

 ی نور دخت به جا  ی هیدستور خان بهادر دابه مراسمش برود و به  

روزهاگل در  تا  شد  عمارت  ساکن  مرحوم  مرهم   ی بهار  سخت 

 .خان بهادر باشد  یدردانه ی دردها

زده بود! شب هنگام بار و بنه جمع   بشیهم غ   بتیه   نیب  نیا  در

 !بود دهیرا د  شیخال ی کرده و صبح صولت جا

قر  آن اتفاقات  آبستن   ش ییبود که چرا   یالوقوع  بیروزها عمارت 

 .مشخص و مبرهن نبود   یکس چیه ی برا

و صولت سوق داد؛   بتیاتاق ه  ی مرا به سو  میهاآنکه بدانم گام  یب

با به    بتیه  ی هااز نفس   یکه خال  یاتاقک آوردن رفتنش   ادیبود! 

 .سوخت امنه یدر س ییبه قلبم افتاد و جا یخراش

نگذشت که در توسط صولت باز شد.   ی زیدق الباب کردم. چ  آهسته

اش، افتاده  ی هاآشفته و شانه   ی و موها  زدی غم در چشمانش موج م 

 .کردی م  انیاندوهش را ع
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مقابلم کنار رفت. داخل   ی سالم کردم. سر  آهسته از  و  تکان داد 

 یدهن کج  میبه رو  بتیاز ه  یخال  ی خانه   د،یشدم و نگاهم چرخ

 .افزودی م محال یو خلوت اتاق به خراب کردی م

 .نشستم و رو به صولت لب گشودم ی اگوشه 

 د؟یبه دستت نرس  ی خبر -

 .نشست  میگل  ی مجعدش فرو برد و رو ی موها  ی را ال  دستانش 

اطراف تا دره چنار و چراگاه سراغش   ی دامنه و روستاها  یاز حوال -

در اما  گرفتم  پسره  هیاز    غیرو  ن  ی خبر!  معلوم  کجا    ست ینادون 

 !گذاشته رفته

 .اتاق کش آمد و ادامه داد ی گوشه  یتا سماور زغال هشنگا

 !ارهیسر خودش ب ییکه بال نهیترسم از ا -

 .چشمانش در نگاهم نشست یاهیس

ضع  ی غائله - رباب  هذ  فیمرگ  مدام  بود!  کرده  رنجورش   ان یو 

 نشده باشه؟ وانهی! دکردیم هیو با خودش واگو گفتی م
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بردم و دست   انیرا از م  نمانی ماب  ی شدم، با چند گام فاصله   بلند

 .اش گذاشتم شانه ی رو

 .رهیاهلل که خشاءبد به دلت راه نده مرد! ان  -

 !نداشتم نیقیو خود به آنچه که به زبان آورده بودم  گفتم 

برگشتم و   ی ادر قدم برداشتم، لحظه  ی را فشردم و به سو  اششانه 

 !اش دوختمماتم زده ی هنگاهم را به چهر نیآخر

 .بمون -

 .آوردم میهالب ی رو یزورک ی لبخند

 !برم، گالب تو باغ مخصوص منتظره دیبا -

بل بشو    نیتو ا "گرفتم و با خود غر زدم.    شیمخصوص را در پ  باغ

و پر صدا   ینفسم را طوالن  "با گالب کم بود  ی فقط مشق اسب سوار

 .دم یسرعت بخش میهافرستادم و به گام  رونیب

 ی تاب  ی رو  دمش،ی از دور د  کردمیدرختان پر بار که عبور م   انیم  از

دو درخت کهن سال نصب شده بود، نشسته و   نی و ب  یکه به تازگ
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 ی شدم و تالشم برا  کینا معلوم چشم دوخته بود. نزد  ی ابه نقطه 

 .ماند  جهینت   یب  ،یولو تصنع میهالب ی بر رو ی آوردن لبخند

 .سالم خانم -

 .نگاهش را گرفت  ی الحظه ی و برا د یدر هم کش ابرو

 .ی کاش بشه منو خانم صدا نزن -

 .چشمانم جمع شد ی گوشه 

 ...متوجه مقصود کالمتون نشدم، پس -

 .دیحرفم دو انیم

ا  - چه  گالب  مگر  متوصل   یراد یگالب،  بانو  و  خانم  به  که  داره 

 !یشی م

فرستادم و آهسته لب   نییارا پ  می به عرق نشست، آب گلو  دستانم 

 .زدم

! به دور از ادبه که من شما رو به اسم ستیهم ن  رادیاز ا  یخال -

 .کوچک صدا بزنم 
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زده  ش یابروها  ی اگره سرمه  و چشمان  کرد  کور  من را  به  را  اش 

 .دوخت

 !که گفتم  نیهم -

بسنده   ی در پشت سرم مشت شد، تنها به تکان دادن سر  دستانم

 .تاب بلند شد ی و پر عشوه از رو دیخند  پروای کردم که ب

 .دوختم  یخاک نی و نگاه به زم دمیگز لب

  ل ی م  بی! امروز عجیپشت  ی اسب رو ببره به جاده  یگفتم قندعل -

  !دارم ی اسب سوار

بود  یپشت  ی بعد، در جاده  یقیدقا افسار در میباغ در حرکت  او   .

آرام ه پ  کردی م  یدست گرفته و  . دمکری م   شیهمراه  ادهیو من 

 .دیدر سرم جوالن داد و تا زبانم دو یآن حرف کی

 بهار معلوم نشد؟خانم! سر آخر علت مرگ گل  -

 .اخم نگاهم کرد با

 !خانم نه... گالب  -

 .ام را به جاده دادم که ادامه دادکالفه  نگاه 
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رو  اون - کردن خودش  قصد خالص  دختر  اون  که مشخصه  طور 

 کرده؟یبام عمارت چه م ی باال   یشب مهیداشته! وَاِال ن

 .نگاهش کردم  زیت

 !ستیممکن ن  نیکرده؟! نه، ا یخود کش  یعنی -

 .آلود لب گشود اخم

ن - ! دخترک اد یجماعت بر م  نیاز ا  ی زی! هر چست؟یچرا ممکن 

  ر یزده ز  یخوش  ده یخورده و خواب  یارباب  ی گنده بک از بس تو خونه

اصال مردن   فهممی هم زده بوده به سرش! نم  دیشا  دونم،ی دلش. نم

 داره؟ یتیاون دختر چه اهم

شد و من ناخواسته   رهیاش به چشمانم ختمام کردن جمله  وقت

 .دمینگاه پر از انزجارم را به او پاش

 .وت گذشت تا آنکه گالب مجدد به حرف آمدراه به سک یباق

 !میفردا مهمان دار  -

 .نکردم. ادامه داد نگاهش
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ام - احتشام   ر یشازده  ارشدش  پسر  و  خانواده  همراه  به  ارسالن 

 !ارنیم فی تشر

 .آنکه نگاهش کنم لب گشودم یب

 !و دار ریگ ن یچه وقت مهمانه اون هم تو ا -

 :بود گفت  دای ش هوکه غم یسکوت کرد و بعد با لحن  ی الحظه

برا  اهیاز بخت س  نمیا - به   ی منه که شازده  پسرش نشونم کرده! 

 .ان یطلب من م

به خشم بدل شد. هنوز چند   رتمیزود ح  یلیو خ  د یباال پر  میابروها

که در نظر    ییگو  آمد،ی بهار نگذشته که خواستگار مروز از مرگ گل 

 ش یب  نینداشت و ا  تیاهم  ی زیجان نوکران پش  یحت  یخاندان ارباب

 .زدیام دامن م به خشم فرو خورده ی گر ید زیاز هر چ

مرا به   ی ادختر بچه   ی هاخنده   ی م که صداور بودافکارم غوطه  در

شد که دورتر زنان   دهیکش  یسنگالخ  ی خود آورد. نگاهم تا جاده

را د بر دوش  ب  دنشانیبا د  دم؛یکوزه  و    دنیتپ  امانی قلبم  گرفت 

 .گشت اری یدر نگاه تک تکشان پ  قرارمیچشمان ب
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 !پدر امر کردن به وصلت ما -

زنان  یجمله  با جمع  از  نگاه  باالجبار  سو  یگالب  به  ما   ی که 

 .رخ محزونش دوختم  میبه ن  ی اگرفتم و چشمانم را لحظه  آمدند،ی م

 !مبارکا باشه -

 .داشت، حرص داشت، خشم داشت هیکنا لحنم

 .افتیاما معشوق را ن  دیزنان چرخ  لیخ  انیم  میهامردمک  گرید  بار

وصال   نیکردن به اداده، همه دل خوش    تیخانم جانم هم رضا -

 .ام یکه من به نکاح احتشام درب ی اون روز  ادیاما نم

 .اش باال رفتزده تا چشمان غم  نگاهم 

 داره؟  ی راد یو ا بیارسالن ع ریپسر ام انایاح -

 ی که روبنده   ی فرستاد، طور  رونی انداخت و نفسش را ب   ریبه ز  سر

 .آن باال رفت کی  رشیسرخ حر

 !بودنشه  بیع  ی در ب بشیع -
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به دور   شیهاشدن دست  که مشت   یشد و در حال  کیبار  نگاهم 

 .افسار از نظرم پنهان نمانده بود، ادامه داد

کوک کرده و حرف خودش    ی اما چه کنم که دل ساز نا سازگار -

 .زنهیرو م

 .آن نگاهش را به نگاهم گره زد کیو  گفت

 .شد زانیدستانم به عرق نشست و نگاهم گر کف

! دلم  مونهی منزل به جهنم م  ینباشه اندرون  نت یه با هم بالدلت ک -

 !رمانی ه ستیباهاش ن

گالب که   ی تر راز مگوبه زبان آوردن نامم، نفسم تنگ شد، قبل   از

کردنش داشت را دانسته بودم اما آن لحظات تکرار و    انیقصد در ع

 .ختیریو افکارم را به هم م  کردی اصرارش حالم دگرگون م

نگاهم صاف در  سر    مستاصل  به جاده دادم که  نگاه  بلند کردم و 

 !چشمان ماهتابان نشست و نفسم رفت
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نگاه کنجکاوانه   توانستمی همان فاصله هم م  از اش را که مدام  رد 

به جانم   یآن ترس  کی.  رمیمن و گالب در رفت و آمد بود، بگ  انیم

 .دل گشوده بود ی بودند و گالب سفره  کیافتاد، زنان نزد

مسخ کننده کندم و رو به گالب لب   ی لهیدل از آن دو ت یسخت  به

 .زدم

 !میاز عمارت دور شد  ادیز -

 .باشد، ادامه داد  دهیرا نشن  میکه صدا ییگو

 .دمیمن احتشام رو ند -

 .شد رهیجاده خ ی در انتها  ییجا به

کم نداره، به عالوه   ی زیاز قد و قامت و صورت چ  گهی خانم جانم م -

 !شهی صاحب مقام و منصب م   ی نظام بوده و به زود  ی که تو مدرسه 

بر دوش در چند قدم  کالفه   مان یسر تکان دادم، حاال زنان کوزه 

بود که بد موقع پرده از سر درونش   یگالب   خیبودند و نگاه ماهتابان م

 .داشتی برم
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تر مخاطب  بلند   بارن یفرستادم و ا  نییام را پاخشک شده   ی گلو  آب

 .قرارش دادم

 م؟ یدبرگر -

 !دانمی زد، نم دنیخودش را به نشن  ای د ینشن

 اما چه کنم؟ -

را  شانیهانگاه  نی سنگ  ی ه یبودند، سا  دهیزنان درست مقابل ما رس 

  ت ی تنها ماهتابان اهم  انیم  نیاما در ا  کردمی احساس م  ی به خوب

 .شدینگاهش از گالب جدا نم ی الحظه یداشت که حت

به   ی زیدل دعا کردم که تا گذشتن کامل کاروان زنان از ما چ  در

 .آن دهان باز کرد کی که  اوردیزبان ن

  ه یرقصان  ی طره مو  کی نگاه محجوب و    کیچه کنم که دلم بند   -

کار  سوار  مشق  وقت  به  ز  ی که  از  درس  کالس  ب  ریو   رون یکاله 

 !زنه؟ی م

 !شدی م  دیو محکم و شد آنچه نبا نی زدم، سنگ پلک



Page 250 of 534 
 

 ی دوختم که صدا  نیو گنگ نگاهم را به زم  جیو مبهوت، گ  مات

 .مرا به خود آورد ی زیشکستن چ

! نگاهش هنوز به  دمیماهتابان را شکسته د  ی بلند کردم و کوزه  سر

 !چند تکه شده بود شیمقابل پاها گالب و کوزه

 !ماهتابان، حواست کجاست؟ ی آ -

نگاهش از گالب کنده شد    آمدیکه از پشت سر م   ی نازک  ی صدا  با

 .در چشمان من نشست ی او لحظه

 !سرت ی قضا بال بود، فدا -

  ن یدامنش را گرفت، آن را از زم  ی هان یز باال چا  رزن،یپ  ی صدا  با

 .فاصله داد و با چند گام بلند از کنار ما گذشت

 .و رفتنش را تماشا کردم دمیپاشنه چرخ  ی رو

 !رمانیه -

و   ستادیا   ی ارفتن ماهتابان سست شد، لحظه  ی گالب، پا  ی صدا  با

 ی کره یخالص بود بر پ   رینامم از زبان گالب ت  دنی من دانستم شن 
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 ی که ب   یتا فاتحش شوم و لعنت به دهان  رفتمی نمک مکه نم   یقلب

 !موقع باز شود

 .معمارت! خسته میبرگرد -

از قامت    ریناگز به سو  ارینگاه  با    ی گرفتم و  گالب سر چرخاندم. 

اش را گرفتم  شده   کیرد نگاه بار  شی ابروها  ی و گره   ظیاخم غل  دنید

 !دمیتا به ماهتابان رس 

 .داشتی و کوتاه گام برم نیکه دوتر از زنان سنگ به او بود   نگاهش

 !میبر -

 !تر بودبلند  شیصدا بارنیا

بار  ی . کممیافتاد  راه به راه  که به داخل روستا    ی اکهیجلوتر زنان 

  شهیهم  ی بار به لبه  نیآخر   ی و نگاه من برا  دندیچیپ  شدی ختم م

 .آلود دامنش دوخته شدگل

آن   انی من جا مانده بود آنجا؛ م  اما تمام  میرفتی عمارت م  ی سو  به

 یلچک آسمان  زیر  ی هاگل   نیدر ب  ییجا   ای  یوحش  شهیهم  ی هایآب
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آن    ی انه یم   ها،یک یبود؛ همان نزد  ی! اما همان حوالدانمی رنگش، نم

 !و خم، نفس به نفس ماهتابان چیپر پ یخاک ی جاده

که به    ینگاه   ریلرزانم تصو  ی هاچشم بستم و پشت پلک  ی الحظه

 .گالب مانده بود، زنده شد

 ی دخترک سبک عقل! آخر چه وقت اعتراف و پرده بردار   "یلعنت "

 !از سر مگو بود؟

ب  با را  نفسم  به محاسن کوتاهم    یدادم و کالفه دست  رونیحرص 

به دنبالش    خواستی. دلم مدادی. هزار فکر در سرم جوالن مدمیکش

احساس تنها از جانب    نیابزنم که    ادیبدوم، راهش را صد کنم و فر

ه و  اربابست  احد  رمانیدختر  تو  نم  ی جز  نظرش  اما   دیآیدر 

 !را بسته بود میاافسوس؛ افسوس که گالب دست و پ

کردم و جوش زدم و ماحصلش    ی به عمارت خود خور   دنیرس  تا

 !شد که به جانم افتاد ی سردرد

روز را ببلعد. عمارت در تب و   یتا روشن  آمدیکمک مکم  یکیتار

 د، یکشیآب م  اطیح  نییمراد غر و لند کنان از چاه پا  یتاب بود! عل
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دست به    سیو بلق  کردندیرا آب و جارو م  یرونیو ماه بانو ب   ی مهر

 .کردی کمر نظارت م

فردا نمونه. خانم بزرگ امر کردن   ی برا  ی که کار  د یدست بجنبون  -

 .ظم باشهبه قاعده و ن د یبا زیکه همه چ

زده از   رونیب  ییحنا  شهیهم  ی بود که با آن موها  سیبه بلق   نگاهم

 یعل  ی که صدا  زدی نواها نق م  یو به جان آن ب   ستاده یچارقدش ا

 .مراد آمد

 یبلکم ظرف و ظروف باق   د یدختر؟! صداش بزن  نیپس کجاست ا -

 .ارهیمونده رو برداره ب 

 .کرد یتلخ سی بلق

دختر    نیمرد ا  مهیکه اون ند  ی از روز  ست، یحال و روزش خوش ن -

 .ورتش زد و ادامه دادبه ص  یکالم حرف نزده! چنگ کیهم 

 !نشده باشه خوبه یجن -

 .خواند و به اطرافش فوت کرد ی زیلب چ ریز  ی به تند  گفت،

 .تکان داد  ی دلو را درون چاه انداخت و سر یقندعل
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 !طونیلعنت خدا بر ش  -

 .برداشت که من لب گشودم  یو قدم گفت

 .ارم یم  رمیشما بمون عامو، من م -

 .زد تیاز سر رضا ی لبخند

 .ینی بب ریخ -

بلندش   ی هاداخل مطبخ شدم و از پله  سیپر اخم بلق   ی هانگاه   ریز

چوب   نییپا طبقات  کنار  و  چرخاندم  چشم  ز  ،یرفتم.   ریدرست 

طوق   ریس  ی هاسهیر فلفل  د  یو  رودمیرا   ی چوب  ی اهیچهارپا  ی . 

از سقف   ییبود. چشمانش جا  یکاه گل  واریبه د  اشه ینشسته و تک

وا رفته   یمیصورتش مثال حل  وا نشانه رفته  زده ر  دود  یچوب  ریت

 .بود

  !یطوق -

 .چشم دوخت  نگاهم کرد اما دوباره به سقف بلند مطبخ  ی الحظه

 .به سمتش برداشتم  یگام

 تو چت شده دختر؟ -
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هم فشرد. کالفه    ی اش را رو باز مانده   ی هارا نداد و تنها پلک   پاسخم

رنگم    ییلخت و خرما  ی موها  ی ال   یاز سر برداشتم، دست  ی کاله نمد

 .مطبخ رفتم  گرید ی و به سو  دمیکش

و آبخور را بغل زدم و عزم رفتم کردم. چند    الهیپر از پ  یروح  آبکش

 .ستم یموجب شد از حرکت با  یطوق  ی برنداشته بودم که صدا  ی گام

 ...اگه -

 .اش ماندمجمله ی آنکه برگردم منتظر ادامه یب

  ه یبهار گذشت،  به گل   یکه اون شب چ  یاگه دلت خواست بدون -

نزده، پشت ساختمون عمارت،   یکیکه هنوز تار یوقت  گه،یساعت د

 .منتظرم باش 

و نا باور   دمیچرخ  ش یباره خشک شد. شک زده به سو  کیبه    دهانم

 .نگاهش کردم

 ؟ یوقط یدونیم یتو! تو چ -

 .کرد سکوت
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مراد    یعل  ی آن صدا  کیکه    میبگو  ی گرید  زیباز کردم تا چ  دهان

 .آمد

 ها؟ظرف  نیشد ا یپسر! چ -

 .به عقب برداشتم  ی گام چند

 .ی طوق نمتی بیپشت عمارت م -

تند   گفتم  به  پله  ی و  داز  رفتم.  باال  شد،   دمینفهم  گریها  چه  که 

تحوظرف را  کس  لی ها  خلوت  یچه  از  سر  چگونه  و  مقابل    یدادم 

 .عمارت درآوردم

پرتاب کردم    شدیکه م  ی انقطه   نیتر را با نک پا به دور  یسنگ  قلوه

 .زدم هیبود، تک یکه آن حوال یب یو به درخت س

که    ی همان شب  زد؛ی تمام افکارم در آن شب منحوس پرسه م   حاال 

ه گوشم برساند  را در باغ مخصوص ب  ی ا تازه  ی بهار خبرهاقرار بود گل

 یافتادنش از بام عمارت را باور نکردم و حاال طوق  چوقتیو نشد! ه

 .بردارد کرد،یم  ین یسنگ اشنهیکه در س ی تا پرده از راز آمدی م
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بلند   ی هاتا پشت کوه   رفتیم  دی شدم، خورش  رهیها خ دور دست  به

شب    یکیخود را به تار  ی کم جاروز کم  یی دامنه پنهان شود و روشنا

 .دادی م

به سو  یاکه هجمه  یحال  در بودند،  آوار شده  بر سرم  افکار    ی از 

 .پشت ساختمان پا تند کردم

راز مرگ گل  قت یحق بود؟ چه   یی در دل آن شب کذا  ی بهار چه 

! زد؟ی کردنش دست و پا م  دایهو  ی برا  یمانده بود که طوق  یمخف

از    دور افتاده  ی تا آن تکه  رم، یتا جواب تمام سواالتم را بگ  رفتمی م

 .بگذارم شیو سر جا ابم یرا ب  قتیپازل حق

زدم. چقدر   هیتک یخشت واریرا به پشت عمارت رساندم و به د خود

 !دانمی به همان منوان گذشت؟ نم

  ی طوق  امدنین  دم،یکوبی در را به هم م  ی که لنگه  ی بعد وقت   یساعت

 .زدی سوال در سرم چرخ م یچون عالمت
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آخر  امدنین گل وعده   نی او  با  تداعام  را  ب کردیم   یبهار   ار یاخت  ی. 

  ه یرا به زانوها تک  میهافرود آمد. آرنج  میزانو  ی دستم مشت شد و رو

 .را فشردم می هاقه ی سرم گذاشتم و شق ی زدم، دستانم را دو سو

شده    مانیپش  دانست،ی نکند از به زبان آوردن آنچه م  امد؟ین  چرا

شد؟! هزاران احتمال در سرم بود  رخ داده با  ی باشد؟ نکند اتفاق بد

 .زدی دامن م شیاز پ شی ب  میکه هر کدام به آشفته حال 

ب   عاقبت  اتاق  اطراف چرخاندم  رونی از  در  را  نگاهم  و  کس زدم    ی . 

ب ن   یینبود و صداها  یرونیداخل  از در  باز مطبخ به گوش    مهیکه 

 .دادی خبر از وجود خدمه در آنجا م دیرسی م

را قدم زدم، منتظر    اطیرا در پشت قالب کردم و طول ح   دستانم 

خلوت کنم اما مقابل چشم آن همه   یبودم تا بتوانم با طوق   ی فرصت

 !دیبا کردم،ی م ی فکر دیبا د،یرسی به نظر م د یبع ی خدمه امر

 ؟ یکنیچکار م نجایا -

مقابل صورتم را پس   ی سر باال گرفتم و طره مو  ی قندعل  ی صدا  با

 .زدم
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 .تازه کنم ییاتاق کالفه بودم، اومدم هوا یتاز خلو  -

 دم، یچرخ  شیام فشرد و از کنارم گذشت. به سوشانه   ی را رو  دستش

 .لب گشود  د،یتا دستانش را بشو  نشستیطور که کنار چاه مهمان

 !ناکار شده  ی بدجور چارهیدختر ب -

 .تکان داد ی و سر گفت

 .به سمتش برداشتم یقدم "دختر؟"

 عامو؟ یزنیحرف م  یاز چ -

 .دیاش پاشبسته   نهیدستان پ ی رو یدلو پر آب کم  از

 !م؟ یمگه ما چند تا دختر تو مطبخ دار گم،یرو م یطوق -

 .کرد و ادامه داد  یمکث

 .پاهاش ی رو ختهیوقت پخت و پز روغن داغ ر -

 .را باال برد و از هم باز کرد دستانش 

 .هوا نیتاول زده ا گهی م  سیبلق -
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لبه  دوباره با  را  دستانش  و  برخاست  داد،  تکان   راهنیپ  ی سر 

 .رنگش پاک کرد ی خاکستر

پ  هی - برم روستا،  براش   ی زیچ  ییبلکم دوا  ،یباش   م یحک  ش یسر 

 .کنهی بند داره ناله م هی رم، یبگ

آخر چه وقت   یوا رفتم! دخترک دست و پا چلفت  یقندعل  ی جمله  با

  !سوختن بود

دانستنش   ی که برا  ی قتیحسرت حقدوازه رفت و من در    ی به سو  او

 .ماندم  زدم،ی بال بال م

مه  کینزد امارت  و  بود  مهمان  ییرایپذ  ی ایظهر  ساعتاز  تا    یها! 

  ن یبه سالط  اش ی پدر   ی والده  ی ارسالن بزرگ، که از سو  ریام  گرید

م  متصل  خانواده  شد،یقاجار  همراه  م  به  راه  در   دندیرسی از  تا 

 ی پسر ارشدشان، احتشام خاستگار  ی گالب را برا  یرسم  یمراسم

خان   ریاردش  ی برا  ی ریگدندان  ی قمهل   یلیفام  نیکنند. بدون شک ا

پدر همسر    ی دو خاندان از سو  نیبودم ا  دهی طور که شنبود. البته آن

ارشد ارباب، فخر الملوک دورادور حشر و نشر داشته و در محافل  

 .اندداشته دارهایبزرگان د
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از خلوت  شهیپشت ش   از نم  اطیح  ینگاهم  پر  پرنده  ! زدی گذشت، 

داخل   ی مهمانان احد  دنی فخرالملوک امر کرده بود که به وقت رس

خانه و مرتب بود و خدمه داخل مطبخ  زینباشد. همه جا تم  اطیح

 .خود را سرگرم کرده بودند تا در دست و پا نباشند

کش  ینفس را  پرده  و  صدا  دمیگرفتم  و   ی هاچرخ  ی که  درشکه 

 .دیاسب به گوش رس ی هه یش

که لخ لخ کنان به    دمیدی را م  یرا کنار زدم. حاال قندعل  پرده  دوباره

بزرگ دروازه از هم باز و   ی هابعد لنگه  ی. کمرفتیدروازه م  ی سو

دروازه   نکهیا  یب  یشد. قندعل  یرونیارسالن داخل ب  ریام  ی درشکه

ببندد لنگان لنگان دو و    یرونیب   اطیکه ح  ی در  ی و به سو  دییرا 

به    یاندرون از مقابل    یرفت. درشکه   کرد،ی متصل م  همرا  مجلل 

برابار دلشوره  ن یچشمانم گذشت و از نظر پنهان شد. ا  ی ام تنها 

و    دیانجامی آمد و شدها به وصال م   نیرفتنم از عمارت نبود! اگر ا

کاره    مهین  میتمام کارها  شدمی ارباب عزل م  یمن از معلم سر خانگ

کمک به نور دخت   ی که برا  یبهار، قولمرگ گل   ی . غائله ماندی م
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هم مرا   شیتصور دور  ی که حت  یتر ماهتابان داده بودم و از همه مهم 

 .آزردی م

سر نگرفتن    ی فرستادم و در دل برا  رونیب  یا بلند و طوالنر  نفسم

 .آن وصلت، دعا کردم

 !دیبه در اتاق کوب  یبودم که کس داریو ب خواب

 .سرم کنار زدم ی را از رو پتو

 !بله -

 .آمد یقندعل ی صدا

بلند شو که خانم کوچ - بلند شو...   ک یچه وخت خوابه جوون؟! 

 .تشونخدم ی برس  ییدستور دادن بعد از ناشتا

 .تشک نشستم ی آن رو کیاش را تکرار کردم و لب جمله ریز

 !ک؟یخانم کوچ -

 .آمد شیصدا مجدد

 .بله -
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موها  اشبله برخاستم،  بود.  به    امده یژول  میکشدار  و  زدم  عقب  را 

مرد   ریپ  ی خسته  شهیهم  ی در رفتم. در را که گشودم چهره  ی سو

 .شد انیمهربان عمارت مقابلم نما

 .سالم -

 .خلوت گذشت اطیهدف نگاهم از ح یب

 ...مگه گالب خانم مهمان ندارن، گمون کردم که امروز -

 .دیحرفم دو انیم

 !چرا، اتفاقا همراه مهمانشون داخل باغ مخصوص منتظرن -

 .دیباال پر میابروها

 !مهمانشون؟ -

 .دیتکان داد و خند ی سر

تخس  - از  صب   نیا  یدندگ  کیو    یموندم  رو   ی هیبشر!  احتشام 

برداشتن بردن باغ مخصوص، به گمونم قصد کرده مهارتش تو اسب 

 .رو به رخ بکشه ی سوار
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 .آورد و آهسته گفت  کیبلند شد. سرش را نزد اشخنده 

 .نسوان نیاز کار و بار ا مونهیآدم وا م ییوختا هی -

که    یقت یآن حق  ریافکارم گ  ی تکان دادم. هنوز ته مانده   ی سر  کالفه

 .نمانده بود  میبرا  ی ابشنوم، مانده بود اما نقدا چاره   یقرار بود از طوق

 .خدمتشون رسمی به چشم، الساعه م -

رفتم اما به وقت برداشتن کاله    وار ید  ی رو  خیو به سمت م  گفتم

نگاه    کیچه کنم که دلم بند    "  گالب در سرم تکرار شد.   ی جمله

و   ی که به وقت مشق سوار کار  هی رقصان   ی طره مو  کیمحجوب و  

 "!زنهی م رونیکاله ب  ری کالس درس از ز

 یآمد. با چند گام بلند شالم را از رو   نییبه کاله، پا  دهینرس   دستم

ام آشفته   ی به موها  یکمرم مرتب کردم، دست  ی تشک چنگ زدم، رو

 .لب زدم یو رو به قندعل دمیکش

 .میبر -

 .کرد نگاهم 

 .ی نخورد  ییناشتا -
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 .و در را پشت سرم بستم دم یپوش وهیگ

 .خورمیوقت برگشتن م  -

از قبل چابک را آماده کرده و گالب و    یبلند بود، قندعل  میهاگام

 .من بودند دنیمهمانش منتظر رس

. حاال بعد از دمشانیکه د  کردمیکنار درختان عبور م  کیراه بار  از

دشوارتر    میبا گالب برا  دار یآن اعترافات عاجزانه د  دنیآن روز و شن

 .بود ی گر یاز هر زمان د

 .و بلند و رسا سالم کردم ستادمیاز حرکت ا شانیقدم  چند

 .شدند  لیمتما میاز چابک جدا شد و هر دو به سو نگاهشان

 .مدمگالب آ ی شده دوختم که صدا  ی اریتازه آب ن ی را به زم نگاهم 

 .سالم -

نگاهش که سر بلند کردن   ین یبلند نکردم اما حس کردن سنگ سر

 !خواست؟ی م خواست،ینم
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از مشق اسب سوار - با شما گفتم و محتشم جان مشتاق   ی من 

 ی منِ سوار بر اسب که هنوز کار داره تا به استاد  دنید  ی شدن برا

 !چون شما برسم

احترام   نیو من دانستم ا  کردی ! اول بار بود که مرا شما خطاب مشما

ام  یزورک دخترک  نظر  در  من  دادن  جلوه  بزرگ  باب  در   ریتنها 

 .ارسالن است

 .گذرا به گالب افتاد ی اباال رفت و لحظه نگاهم 

سرخش    ی هاو گونه  آمدی به چشم م  بیرنگش عج   یعناب   ی هالباس

 .بود داینازک پ ی آن روبنده ریاز ز

 ...وَاال  رسونهیلطف شما و بانو رو م -

 .سکوت باال آورد و لب گشود ی دست به نشانه کف

 .شما واقفن ی هاییاهل عمارت به توانا  ی همه -

 .چابک ماند ی زد و نگاهش رو قهقهه

 نه؟  ایهست  یخوش رقص ی آماده -
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 .پاسخ من نماند و مشتاقانه به سمتش رفت منتظر

پا به سن گذاشته    ییبا مال  کردمی گمان م   آمدمیم   نجایبه ا  یوقت -

 !یجوان نیبه ا ی نه مرد  کنم،ی مالقات م

 .محتشم باال رفت   ییتا چشمان کهربا نگاهم 

 .را باال فرستاد  شیابرو  ی تا کی

خان تنها دخترش رو دست جوانک کم    ریاردش  کردمی نم  الیخ -

 !چون تو بسپاره ی سن و سال

  .آشکار شد میچشمانم جمع و مقصود کالمش برا ی گوشه 

 .کرد، نگاهش را از گالب گرفت و رو به من ادامه داد  یکوتاه  مکث

 !میخبری مال شده و ما ب یقحط ارید نی هم در ا دیشا -

  ی افع  ش یآنکه بخواهم دستانم در پشتم مشت شد، زبان که نه، ن   یب

  ن یزهرآگ  یو چون ترکش  ختیریاز هر کالمش م   ه یبود! طعن و کنا

 ی دندان شکن به ب  ی . در توانم بود پاسخنشستیم   یدر جان آدم
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کوتاه   شه یکه زبان نوکر جماعت هم  ف یاما صد ح  دادمی م  شیادب

 .گالب مانع شد  ی که صدا میبگو ی زیاست! دهان باز کردم تا چ

 !میتاخت ی خب! من و چابک آماده -

  ی گذرا به گالبِ سوار بر اسب انداختم و مجدد به محتشم  ی نگاه

 .او بود، چشم دوختم ی که حاال در حال قدم برداشتن به سو

 .مملوء از غرورش لب زدبرداشت و در نگاه  ی قدم چند

هم - شما  مهارت  چن  ن یدر  جوار  در  که  مشق    ی استاد  ن یبس 

 !دیکرد

استاد از نظرم پنهان    ی و طعن کالمش به وقت ادا کردن واژه  گفت

 .نماند

وقت به سراغم اومده. بهتره به   یمنه که دردِ سر ب   ی از بد اقبال -

 .عمارت برگردم

 .گالب آمد ی به محتشم بود که صدا نگاهم 

 !میکن ی قرار بود اسب سوار -

 .کوتاهش گذاشت یشانیپ ی را رو کشیانگشتان بار نک
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 !ترمناسب  یوقت ی باشه برا -

  شد، ی ختم م  یکه به اندرون  ی در  ی بلند به سو  ییهاو با گام   گفت

 .قدم برداشت

 .گالب لب زدم  مرخیافسار چابک را گرفتم و رو به ن دم،یچرخ

 .به گمانم از مالقات با من آزرده خاطر شدن -

. دامنش را مرتب  دیپر  نییپا  نیز  یکرد و از رو  رکاب محکم  ی رو  پا

 :که گفت  کردی م

 !ی قجر ی و افاده سیدخترک پر ف اه، یشد که شد، به جهنم س  -

 .کش آمد میهاام گرفت و لب لحن پر از حرصش خنده  از

 !بخند، تو هم بخند -

 .شدم و سر فرود آوردمآن شرمنده   کی

 .قصد جسارت نداشتم -

 .ستادیشده باشد، ا مانیکه پش ییدور شد اما گو ی قدم چند
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 یچند روزه اسباب عروس  نیکفش کرده که تو هم  کیپدر پا در  -

 !کنه  ایمن و احتشام رو مه

به سرم    دمیترسی شد و عاقبت از آنچه م   ی درونم خال  ی زیآن چ  کی

شوم    یسفرم را ببندم و راه  ی کم بار و بنهکم   دیبا  نکهیآمد! مثل ا

از دختر خان   ی ار یدهد و دستم به    اری  ی اما به کجا؟ کجا که بو

 !کوتاه نباشد؟

ها! کدوم  غلط  نی گور پدر من و دلمم کرده! اصال دختر رو چه به ا -

م به  رو  انتخاب کرده که من دوم  لیدختر شوهرش   ش یخودش 

 باشم؟ 

  .و چشمان نمناکش را به من دوخت دیچرخ میآن به سو کی

خانم جانمه! دو روزه که صبح تا شب، شب تا   ی هاحرف  هانیا  -

 .گوش بشه ی زهیتا آو کنهیصبح دم گوشم تکرار م

داشتم   دهیشور  ی که خود سر  یدلم به حالش سوخت! من  ی الحظه

 .دل، با حسرت النه کرده در چشمانش نا آشنا نبودم  یب  ی انه یو س
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اقد  چند مقابلم  و  آمد  جلو  را  رفته  سنگ  .ستادیم  زد،  و    نیپلک 

 .چشمش نشست  ی که گوشه  یماحصلش شد اشک

 !بگو -

اش و چانه   دینگاهش کردم. دست باال برد، روبنده از رو کش  گنگ

 .دیلرز

 .شد ی فرار نگاهم 

 !بگو که تو هم دلت با منه -

  پتک بر سرم فرود آمد.   کی  ینیبه سنگ   ی زیکه چ  ییآن گو  کی

و    قیام را تنگ کرده بود، هوا کم داشتم! عمعرصه  یاحساس خفگ

 .ام بردمرها مانده ی موها ی و دست ال  دمینفس کش   نیسنگ 

 ی هااز چشم   یحت  گهی! اونوقته که دشهی دلم قرص م  یتو که بگ  -

 !ترسمی نم خورهی که تو دستش تاب م ی پدر و کمربند ظیپر غ

در پنهان کردنش داشت، خش برداشته    یکه سع  ی از بغض   شیصدا

 .دیلرزی هم م  شیهابود و حاال لب

 .دیچرخی و زبان در کامم نم ماند یم ریبا  ینی به زم میگلو
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 .چشمش سر خورد   ی سمج از گوشه  یتکان داد و قطره اشک  ی سر

وصلت رو به دلشون   نیکه داغ ا  خورمی قسم م  خورم؛ ی قسم م -

 .بذارم

 د؛ یکه پشت به من کرد و دو   میبگو  ی زیم چنگاهش کردم. آمد  ناباور

 .ماندم  رهیخ شیخال ی دور شد و من به جا

و رو کرد.   ریافکارم را ز   گریدر سرم تکرار شد و بار د  شیهاحرف

  ی دلداده  ی اوارونه است! آخر کدام بزرگ زاده  شهی هم  ای کار و بار دن

 !شود؟ی چون من م یامعلم سر خانه 

به من دست رد   شیرسما به سرش زده! به سبب دلدادگ  دخترک

که    رم یاصال گ  !زندی ارسالن م  ریو ام   رزایپسران عباس م  ی نه یبه س 

چه کند که گذشتن از   خواهدیاو باشد، ارباب را م   ریمنم دلم گ 

 !چون او از محاالت است؟ ی سد

 نیدر ا  دنشیکمکش کنم، د  یقیبه طر  توانستمیم  خواستی م  دلم

  ی اما در آن اوضاع کمک را تنها در دور  دادی رنجم م  یآشفته احوال
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 شیواه  االتیبه خ  دنم یبا د  دی! نباشدمی م  یآفتاب  ادیز  دی. نبادمید

 !کردیم دواری وصال ناممکن ام  نیو خود را به ا دادی بال و پر م 

به سخت  افکارم وقت  یرا  و  قدم   یبه سمت خروج  یپس زدم  باغ 

ماجرا دعا کردم. به   نیشدن ا  ریختم به خ  ی در دل برا  داشتمی برم

را مجمعه در دست مقابل در مطبخ    ی مهر  دمیکه رس  یرونیب  اطیح

 .ستادمیپا تند کردم و مقابلش ا  دنشیبا د دم،ید

 .یسالم، خسته نباش -

 را پاک کرد شی شانیلچک پ ی گوشه  با

 .ارم یرو ب ت ییناشتا نجایهم ستایوا ،یمونده نباش -

 .دمیمطبخ کش  ی هابه سمت پله یسرک

چطوره؟ هنوز داخل    ی. حال طوقومدم ین  ییناشتا  ی صبر کن! برا -

 مطبخه؟

 .تکان داد ی سر
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اومدن   رونیب  ی ! پانوای نداره، ناجور سوخته ب  یفی... حالش تعریه -

د به  روم  نداره،  نفر  ی برا  واریاز مطبخ هم  رفتنم چند    ی مستراح 

 .ستهیپا وا ی رو  تونهیوَاال نم  میشی م رشیاس

 .شد قیدق نگاهش

 .گمی بگو من بهش م ؟یدار  کارشیحاال چ -

 .آب و جارو شده دادم اطیرا به ح نگاهم 

 .حالش بشم  ی ایسوخته گفتم جو دم ینداشتم، شن ی کار -

 .ها آمدرفتن از پله نییوقت پا شیهاقدم ی صدا

 .گمی بهش م  -

از آن    ی زدم و به فکر فرو رفتم. دو روز  هیمطبخ تک   ی رونیب  وارید  به

 ی دو روز  گذشت؛ی م  یو سوختن طوق  دهی به سرانجام نرس  ی وعده

  ی زیمانده بود و چ  جهینت   یبا او ب  دار ید  ی من برا  ی هاکه تمام تالش

 .زدی پنهان مانده بال بال م قتیآن حق  ی در من به تمنا

آنکه به اتاقم برگردم از دروازه خارج شدم. دل    یگرفتم و ب   ی نفس

 ی به کو  ینداشت! به رسم عاشق  یتمام  میآن روزها  ی هایمشغول
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و رو شدن دست دل    یاتفاق  داریکه بعد از آن د  ی اری  رفتم؛ یم  اری

! رسما خودش را از  دمش یند  گری پر آب، د  ی گالب و شکستن کوزه

نحس هر صبح و عصر به آن محله   ز! از آن روکردی من پنهان م

شا  رفتمی م ب  د یتا  رحم  به  دلش  بنما  دیای معشوق  رخ  اما    دیو 

 !افسوس

قدر کوتاه  آن  رشداید  ی کاش دستم برا  داد،ی نشان م  ی خود  کاش

بازگو کنم،    شیرا برا  قتیبروم و تمام حق  توانستمی نبود! کاش م

 ...کاش

.  افتمیاشان  کوچه  یکیخود را نزد   نکهیراه به اوهام گذشت تا ا  تمام

تازگ به  که  هم  قباد  وجود  پ  شانیگیدر همسا  یحاال    دا یسکونت 

 !بود ی کرده بود خود درسر

که   یاما چه سود وقت  ابمیب  یراه  دیزدم تا شا  یقدم   یحوال  همان

نماز ظهر   ی برا  گرید  یبسته بود؟! حت  میها را به روماهتابان تمام در

شده که  ده یقدر رنجآن  یعنی. با خود گفتم رفتیهم به مسجد نم

 !است؟  دهیمن بخش ی رو دنیثواب نماز جماعت را به ند
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  "گردش درآمد.    هدف به  ی زدم و نگاه ملتمسم ب  هیتک  ی وارید  به

کجا ند  "ماهتابان؟  ییتو  داغ  از  و  س  ییجا  دنشیگفتم   امنه یدر 

 .سوخت

پا و آن پا شدم،   نیکه گهگاه در آمد و شد بودند ا  یمردم  الیخی ب

ا به  را  نگاه  نی دست دست کردم و خود  تا  آن در زدم  و   ی هادر 

 ! چقدر گذشت؟ نمیرا نب کشانیبار

مردم  دانمینم تسب   یاما  گودر    حیکه  ذکر  و  سو  انیدست   ی به 

وقت نماز ظهر داشت و لعنت به    دنی نشان از رس  رفتند ی مسجد م

که کنارم    یتک درخت  ی ندارد. سرم را به تنه  یکه تمام  ی انتظار

هم بگذارم   ی . خواستم پلک رو دمی نفس کش  قیدادم و عم  هیبود تک

گو دو  در  نگاهم  ناگهان  نشست.    ی که  آلودش  صاف   کیراز  آن 

 .مزاحم را پس زدم یو موها ستادمیا

را به جلو    میهافرستادم و قدم  نیی ! آب گلو پاآمدندی سو م  نیا  به

 ی افتادن برگ یکوتاه؛ به کوتاه یل یخ ی ا! لحظه دیسوق دادم، مرا د

زود چشم گرفت،    یلیاز درخت نگاهش در نگاهم قفل شد اما خ

 .ان شد اشکه کنارش بود، داخل خانه یگرداند و همراه زن ی رو
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خانه ماند. پلک    ی و نگاهم به در بسته   د یکش  ریدر وجودم ت  ییجا

بارها پشت    شیربودن نگاه و گرداندن رو  ی هم فشردم و لحظه  ی رو

 !چشمانم تکرار شد یکیتار

پرتاب کردم و راه عمارت را در   یرا به سمت   میسنگ مقابل پا  قلوه

 !گرفتم شیپ

احساس    حاال  بر  گالب  خوب  اشهیسو  کیسماجت  به  درک   یرا 

اون همانکردمی م به !  بود که من  به داشتن عشق من مصر  قدر 

نبود،   هیسو  کیداشتن ماهتابان. اما احساس من به ماهتابان که  

  ست، یجز من ن  الشیبود؟ خودش گفت؛ گفت که دلش با من و خ

 دی با  گفتم،ی م  شی را را ب  زیهر چه زودتر همه چ  دی پس چه شد؟! با

  ی اما چگونه؟ چگونه وقت  کردمیمسمومش دور م  االتیاو را از خ

 دارش ید  ی برا  ی ادیو دست من ز  کردی که خود را از من پنهان م

 !کوتاه بود؟

افتاد!    یکه چشمم به جوان  رفتمیمقابل عمارت باال م  ییسرباال   از

 تر کی. نزدزدیدستانش را پشتش قالب کرده و مقابل دروازه قدم م
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دق  نگاهم  و  ند  قیشدم  قامت   دهیشد.  بلند  آن جوان  که  دانستم 

مرتب به   ی ادیزفرق کجش    اه یس  ی پوش احتشام است، موها  کیش

 .دادیاش مرنگش مردانه جلوه  ی اقهوه  ی قهیو جل دیرسی نظر م

آمد و به او ملحق شد،    رونیاز دروازه ب   ی بودم که زن  دهینرس  هنوز

که محتشم است. نگاهم به آن دو   دمیالغرش فهم  ی اد یز  ی از جثه

 .در گوش احتشام گفت   ی ز یو چ دیبود که محتشم مرا د

 .را هم برداشتم و به رسم ادب سالم کردممانده   یگام باق چند

بسنده   ی پر پشتش افتاد و به تکان دادن سر  ی دو ابرو  نیب  ی اگره

وانمود م ند  کردی کرد، محتشم هم که  به    ده،یاصال مرا  را  سرش 

 .چرخاند ی گرید ی سو

  ی رفتار  نینکردم! از طعن زبان آن روز محتشم انتظار چن  تعجب

چون    ییجماعت پر زر و زور و البته پر مدعا  ت یخاص  نیو ا  رفتی م

  !آنان بود

 اط یبلند داخل ح  ییهاها گذشتم و با گام شوم از آن  دهیآنکه رنج  یب

 .شدم  یرونیب



Page 279 of 534 
 

 ی از خدمه بود و تنها قندعل   یخال  اطیسفارشات خانم بزرگ ح  طبق

 .رفتم  کی. نزددیکشیو آب م  ستادهیکه کنار چاه ا  آمدیبه چشم م

 .سالم -

 .و او سر بلند کرد ستادمیا کنارش

 .سالم پسر جون کیعل -

 .لب غرغر کرد ریو ز دیکش رونیرا ب دلو

 .روز، دو روز، نه هر روزِ هر روز ه یآخه مهمون  -

 .دمیگلو خند در

 !عامو؟ ی خسته شد -

 .تکان داد ی سر

ب - و  وقت  که  جماعت  نوکر  ما  خستگ   یکار  نداره!   مون یوقت 

  م یروز خسته نباش   هیعادت هر روزه! اگه    مونیو کوفتگ  یشگیهم

 !تعجب داره جوون ی جا

 .را پر از آب کرد شی مقابل پا ی گچهیزدم و او د  لبخند
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  ریاردش  ی کرده  ز یعز  ی هادو سه روزِ، رو حساب مهمون  نیاما ا  -

 .از حد گذشته شاتیانم بزرگ، خرده فرماخان و خ

 .دیبه کمر پر دردش کش  یسر داد و دست یآه

 !هم رفته یمخصوصا حاال که طوق -

 :صاف بدل شد. ناباور گفتم   ی به خط میهالب یآن منحن کی

 رفته؟ کجا رفته؟ -

 .کند و ادامه داد نیپر آب را از زم  ی گچهیشد، د خم

نم - همونج  ؟یدونستی مگه  ا  ییابرگشته  مثل  بود!  قبال   نکه یکه 

 .قراره شوهرش بدن

 .تا حد ممکن گشاد شد. به دنبالش پا تند کردم چشمانم

 !دم؟یرفته که من ند یخبر؟ ک یچطور ب -

 :گفت  گذشتی مطبخ م کیکه از در بار طورهمان

پ   دونمیکجاش رو که نم - بند  ش یاما چند ساعت  رو    لشیبار و 

 !جمع کرد و رفت
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فرو بردم.   میموها  ی و دستانم را ال   ستادم یا  اطیح  ی انه یزده م  شوک

در عمارت هستند    یکسان  ای  یکرده بودم که کس  نانیاطم  گریحاال د

 .بهار گذشته، واهمه دارندکه از برمال شدن آنچه به گل 

ب  املهیاز آن به مخ  شی از آنکه بخواهم ب  قبل   وانه یو د  اورمیفشار 

 .و صولت پا تند کردم  بتیاتاق ه  ی شوم از دروازه گذشتم و به سو

 .صولت آمد ی که صدا دمیامان کوب یو ب ستادم یدر ا پشت

 پشت در؟ هیک -

 .عجله لب گشودم با

 .دارم، باز کن یکار واجب رمانم، یه -

را از   میشد. سرتا پا  انیبعد در باز و صولت در چهارچوب نما  یکم

 .نظر گذراند و نگاه منتظرش در چشمانم نشست

 .ی خوش اومد -

شان شدم؛  حرف از کنارش گذشتم و داخل اتاق جمع و جور  یب

 .به جا مانده بود  بتیاز ه ی اش رد که در گوشه به گوشه  یاتاق

 .دادم  واریرا به د امه یاتاق نشستم و تک ی باال 
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 .رفته یطوق -

پر حجمش برد و سرش   ی موها  ی ال بست، دست البه  یرا به آرام  در

 .را خاراند

 .گفتن که قراره شوهرش بدن -

 .که دهان باز کردم ترفی اتاق م ی گوشه  یسمت سماور زغال به

 .دور کنن نجایتا اون رو از ا ست سهیش دسهمه نایدروغه، ا  -

اش رو به شده   کیآمد و نگاه بار  نییبه سماور پا  دهینرس  دستش

 .من ثابت ماند

 !سه؟یدس -

 .دمیقائمم کوب  ی زانو ی را رو مشتم

  کنن، یدارن م  ییکارها  هی  یمخصوصش، شمس  ی مهیبا ند  منت یم -

م  الیبه خ راه  خوانی خودشون  تو  و  از م  شی دختر خان    ون یرو 

 .بردارن

 .درشت شده به سمتم آمد یآن برخاست و با چشمان کی
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حرف ؟یگیم  ی دار   یچ - بابت  از  چقدر  م  ییها!    ی زنی که 

 !؟یمطمئن

 .دادم و لب زدم نیی را پا میگلو آب

 .دارم نانی شب اطم یکی روز و تار یکه از روشن ی به قدر -

 .ناباور نگاهم کرد که ادامه دادمو  ستادیا

 .بود یمرگ اسب ارباب هم کار شمس یحت -

گ  دهانش و  و گنگ  مقابلم نشست  ماند و سرش کج شد.    ج یباز 

 .نگاهش را به من دوخت

 .دمشیها داسب ی لهیاز طو دنییدو رونیخودم به وقت ب -

 .دمیکش قی عم یممکن باز شد و من نفس تی تا نها چشمانش

قصد داشته    یبهار متوجه شده بود که شمساواخر گل   نیا  یحت -

شکمش رو به کشتن    ی مسموم نوردخت و طفل تو  ی های نیریبا ش 

 .بده 

 .را فشرد میگلو ی زیآن چ کیمرگ گل بهار  ی آور ادی با
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 ی که از رو  یهمون شب نحس  دونست،ی رو م  زیگل بهار همه چ -

 ...مابوم افتاد و مرد، با من تو باغ مخصوص وعده داشت ا

 .ماندم  رهیاز اتاق خ ی او به گوشه  دمیکش یآه

هم نذاشتن که    دیشا  د؛ینرس   یشب  مهیبه اون قرار ن  چوقتیاما ه -

 !برسه

 .گرفت و نگاه در نگاهم گره زد میبازو از

 ؟یگیهمه اتفاق افتاده و تو حاال م  نیچرا حاال؟ ا -

 صال، یشدم. نگاهم پر از است  لیرا پس زدم و به سمتش متما  دستش

 !پر از خواهش بود

 ی قرار بود تو خلوت  ه،یوقت تنگه صولت، تنها شاهد اون ماجرا طوق -

رو برام بگه اما نشد، حاال   زیو همه چ  ادیپشت ساختمون عمارت ب

  !کجا آبادهم که فرستادنش به نا 

 .را ربود نگاهش

 .نداره یماجرا عاقبت خوش نی! امانریه  ریرو نگ  شیپ -

 .اش فشردمشانه  ی بلند شود که دستم را رو خواست
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کمکم   قائله تنهاش نذارم.  نیدختر خان قول دادم که تو ا  من به -

 .کن

رفت و   ی به سکوت گذشت. بلند شد، طول اتاق را چند بار  یمدت

 :و گفت دیچرخ میپاشنه به سو ی . روستادیبرگشت و عاقبت ا

که با    دمیمراد شن  یت رفتنش من تو عمارت نبودم اما از علوق -

 .کنم یم داشی روستا فرستادنش رفته. برات پ ی از اهال یکیاالغ 

 .و جوش زدم  دمی دور خود چرخ  ی روز تا عصر چون اسب عصار  آن

 ی گوش نوردخت آمده و طوق  خیبند نبود. خطر تا ب  ییبه جا  دستم

  ی به صولت   دمیبود. در آن لحظات تنها ام  دهیاز قفس پر  یچون مرغ

االغ از صاحب آن    ی رد  دیروستا شد تا شا  یبود که همان دم راه

 .بزند

  ک یرا چون   وستهیاتفاقات به وقوع پ  گریدادم و بار د هیتک  وارید به

چ  نیجورچ هم  از   ینیجورچ  دم؛یکنار  کدام  هر  که  تکه  هزار 

 !گم شده بود  اینامعلوم افتاده و  ییدر جا شیهاتکه
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 ی بهار روگل   جانی آرام شوم اما جسم ب  ی را بستم تا کم  چشمانم

س  پشت  که  بود  روان  تخت  م  میهاپلک  یاهیآن  .  گرفتی رنگ 

.  رفتی از نظرم نم  ی الحظه   نشی خون  ی شانیچشمان فرو بسته و پ

هر    دیراندم. با  رونیام را از گلو بسر تکان دادم و نفس حبس شده 

بهار که در سر از ماجرا مرگ گل   د یبا  افتم؛یی را م  یچه زوتر طوق

 .آوردمیشده بود، درم نحلیال  ییبه معما لیذهنم تبد یآشفتگ 

 .در افکارم بودم که در اتاق به صدا در آمد غرق

 .فاصله گرفتم وارید از

 !بله -

 .زده شد یبه در چوب ی گرید  ی ضربه 

 .صولتم، باز کن  -

  شیچند قدم مانده را بلند برداشتم. در را به رو  شیصدا  دنیشن  با

 .گشودم و نگاه منتظرم را به او دادم

بعد که از نبودن   یبه گردش در آمد و کم  اط یدر ح  شیهامردمک

 .خدمه خاطر جمع شد، آهسته لب زد
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 .کردم داشیپ -

 .فشردم و او پلک زد  میهالب ی ام را رواشاره  انگشت

کردم و   چیبرداشتم. در را پشت سرم پ  خیم  ی اتاق را از رو  دیکل

 .خارج شدم اطیهمراه او از ح

زود   ل یو انتظارم خ  میدور شو  یرون یاز ب  ی بودم تا به قدر کاف  منتظر

  یانه یو م  اوردمیکه تاب ن   م یرفتیبه سر آمد. به سمت اتاق صولت م 

 .دمیچرخ شیراه به سو

 کجاست؟ کجا فرستادنش؟  -

گ  گرید  بار نظر  از  را  از خاطراف  تا  دورمان    یاز خلوت  الشیذراند 

 .آورد کی آسوده شود. سپس سرش را نزد

طور که من مال ملک... با مال ملک و االغش فرستادنش رفته! اون -

 .دره چنار بوده  یحوال ییمقصدشون روستا دم یشن

 مهینصفه و ن   یکنم؟ با آن نشان  شی دایپ  توانستمیرفتم. چگونه م   وا

 .دیکشیبه درازا م ی ادست کم چند هفته  افتنشی
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رو برات   قشیبرگرده جا و مکان دق  یمال ملک هنوز برنگشته، وقت  -

 .رمیگی م

راحت  ی جمله  با نفس  کم   دم یکش  ی آخرش  لبخند   ی رو  یجانو 

  .آمد میهالب

 !ی رو تموم کرد یمردونگ -

راهبه پشت شانه   ی اضربه   گفتم، و  عمارت شدم. حال    یاش زدم 

که   ی اام از عمارت و بهانه روزه  کی خارج شدن    ی خودم را برا  دیبا

 .کردمی آماده م اورم،یقرار بود ب

شانه    نیاز ا   شهیاز هم  تر خوابیبود و من ب  یکیغرق در تار  عمارت

  ن یافکارم را تا دورتر  زدمی که م  ی. با هر غلتشدمی به آن شانه م

م  ی نقطه  م  راندمیذهنم  دعا   که صولت هر چه   کردمیو در دل 

 .اوردیب یاز طوق ی خبر میزودتر برا 

طاقچه را باال دادم. آهسته در   ی رو ی چرغ باد ی شهیو ش  برخاستم

برداشتم تا دوباره   یور شد. قدم غوطه  یکیو اتاق در تار  دمیآن دم

 .به در خورد ی ا آهسته ی رنگ بخزم که ضربه  یاقهوه  ی بتو ریز
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  ی کس   یوقت   یب  ن یجمع شده نگاهم را به در دادم. در ا  یچشمان  با

 ی فربه  ی هم گربه   دیام. شاشده   یاالتی ندارد! به حتم خ  ی با من کار

سو آمده. در    نیمطبخ به ا  ی هااست که به طمع پسمانده   یرونیب

به در خورد.   ی اتر ضربهبلند   یکم  بارن یفکرها بودم که دوباره و ا  نیا

پشت   ی. کسمنتظر بمانم پا تند کردم و در را گشودم  شتریب  آنکهی ب

.  دم یکش برداشتم و به اطراف گردن رونیبه ب یدر نبود! برهنه قدم

لحظه  میهامردمک که  بود  گردش  بدر  ی در   ی مهیند  ،ی آخر 

شد و در را پشت   یکه با شتاب وارد اندرون  دمیمخصوص گالب را د

 !سرش بست

عجله به   نیشب کجا بود که با ا  یوقتیب  نیفکر فرو رفتم. در ا  به

باال انداختم و قصد برگشتن به اتاق را   ی ا! شانه گشت؟ی برم  یاندون

آمد اما    نییبرخورد کرد. نگاهم پا  ی زیبه چ  میآن پا  کیه  کردم ک

تار  آن  رو  دایپ  ی زیچ  یکیدر  دست  شدم،  خم   ن یزم  ی نبود. 

. دیباال پر  می. مقابل چشمانم که گرفتمش ابروهاافتمشیچرخاندم و  

 !شده بود دهیچیدور خود پ هی چند ال ی اپارچه
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در اتاق را پشت سرم بستم    دم،ییمقابل در سا  ی پادر  ی را رو  میپاها

 ی رفتم. روشنش که کردم پارچه  ی تعلل به سمت چراغ باد  یو ب

شد. آب گلو    انی دورش نما  ی گره خورده  سمانیو ر  دهیچی در هم پ

  اه یس  سمانیفرستادم و با عجله به باز کردنش مشغول شدم. ر  نییپا

نم  سرخ را از هم باز کردم که چشما  ی ارچه انداختم و پ  یرا به سمت

لول شده قرار گرفته بود.  ی پارچه کاغذ انیتا حد ممکن باز شد. م 

 .بازش کردم دیبا ترد

 در جانم افروخت یآتش محبت

 سوخت  دمیتا دامان محشر با که

 یدیبهرم بر  یراهنیپ عجب

 دوخت  دشیبای اجل م اطیخ که

واژه  نگاهم  به  واژ  حاز  از  چشمانم  و  گذشت  ماند.    رتیاش  باز 

گالب بود؛  به گالب  متعلق  و   یدستخط  بودم  آموزگارش  که خود 

 !نوشتنش آموختم 
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را عقب راندم و طول    امدهیژول  ی طاقچه گذاشتم، موها  ی را رو  کاغذ

 .اتاق را قدم زدم

قرض  یماه  چند به  را  کتابم  م   یبود که  و  دادنش    لیگرفته  پس 

  ن یچرا که ا  کرده،ی خط م  نیمدت را تمر  نیت. به حتم تمام انداش

 !ستیتازه بلد ن  کی خط خوش کار 

دختر!   نیدارد ا   ی فرستادم. عجب سر نترس  رونیرا پر صدا ب   نفسم

ا راه  ی بدر  یوقتیب  نیدر  به دست  کاغذ  که    یرا  که چه؟  کرده 

 ی حجله  ی که در آستانه   یدست دل رو کند؟! آن هم درست وقت 

. خدا  ستادمیاسالن است؟! سر تکان دادم و پشت پنجره ا ریمپسر ا

وَاال حساب کارم با ارباب    دهیسموقع سر نر  یب  یبود که کس  یخواه

را قلم   دشیو تبع  یی و رسوا  ییآبرو  یبود و ترکه و فلک، تازه اگر  ب

 .م یریبگ

که از من رو   یماهتابان   الیگذشت. فکر و خ  یخوابی صبح به ب  تا

که به هزار فتنه به نا کجا آباد فرستاده بودنش    ی ایو طوق  گرفتی م

 ی م بر او افزون شده بود و من راه نجاتگالب ه  ی کم بود، حال نامه 
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 اشهیسو کیجز آنکه او را از اوهام عشق  دمیدیآن دختر نم  ی برا

  .دور کنم

 امده یچشم به دروازه داده و افکار در هم تن  شهیبود، از پشت ش   صبح 

  .دمید  یرونیب  اطیکه صولت را به وقت ورود به ح  کردمیرا مرتب م

به سو  پرده با شتاب  در رفتم. در را که گشودم   ی را رها کرده و 

رس مقابلم  زنان  کله  . دی نفس  و  سر  که  کند  باز  دهان   ی خواست 

 .شد  دایپ یدر آن حوال سی بلق

کوزه   نگاهش به خوب   ی به  اما  بود  که   دانستمی م  یدرون دستش 

 .همه جا هست شیهاگوش

 .مقابل در کنار رفتم و رو به صولت لب زدم از

 .داخل ایب -

چ  ییگو همه  چشمانم  از  برگشت،   زیکه  عقب  به  باشد  خوانده 

 .داخل شد حرفی و ب دیچاه د ی را پا سی بلق

 .گرفت ی جا ی ارا بستم و او گوشه در

 .مال ملک یرفتم پ -
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 .از سرش برداشت و ادامه داد یگاوچران کاله

 .معلوم بود که چشمش رو ترسونده بودن -

 .اش به فکر فرو رفتم که دوباره لب گشودجمله با

دهن باز کرد. جونم باال    ی اما به سخت  دونمیو چطورش رو نم  یک -

نشون  تا  ز  یطوق  قیدق  یآومد  از  وامونده   ریرو  بزبون    رون یش 

 .دمیکش

جمله   نیا  دن یدم دستم نبود واال برق چشمانم را به وقت شن  نهییآ

 .. با چند گام بلند خود را به او رساندمدمیدی م

 ؟ یکرد داشیپ -

 .پلک زد و من مقابلش نشستم آهسته

خاله  کیکوچ  ی روستا  هیتو   - منزل  تپه،  پُشت  نام   رش یپ  ی به 

  .سکونت داره

 .دم که بلند شد از عمارت بو ی زیبه دنبال راه گر االتمیخ در

  کهیروستا کوچ   یتی منزل ت  ی بر  ی خوای بگو م  ی د ی اونجا که رس -

 .شناسنش ی همه م ن یقیبه 
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 .سرش مرتب کرد ی بلند کردم و او کاله را رو سر

 .شو ینشده راه  ریتا د -

 .شد  م یپا پ یکه قندعل رفتمی م  یاندرون ی سو به

 جوون؟  ی کار دار یبا ک -

 .به شال کمرم زدم یدست

 .خدمت خودشون عرض کنم  دیهست که با ی ابا ارباب، مسئله  -

دست   ی نمد  کاله برداشت،  سر  موها  یاز  حالت    ی به  و  کم حجم 

 .داد ی سرش جا ی دارش زد و مجدد آن را رو

 .رمیبمون تا اذن ورود بگ -

در دل دعا کردم    یتکان دادم و به وقت داخل شدن قندعل  ی سر

 .ردیباب سر بگکه کلکم نزد ار

 شیهایکه اورس  یدر حال  یقندعل  نکهیبه انتظار گذشت تا ا  ی قدر

 .آمد رونیب  د،یکشیم نیزم ی را رو

 .ایدنبالم ب  -
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سنگ فرش   اطیپا به ح  یشد. به دنبال قندعل  یو دوباره راه  گفت

پر   وانیو ا  می مفروش شده گذشت  ی شده گذاشتم. از کنار تخت چوب

 .میدی تا به اتاق مخصوص ارباب رس می از گل را دور زد

 .و با دست اشاره کرد تا من داخل شوم ستادی تر اعقب  یقندعل

زنان از داخل   ی خنده بلند    ی از پا نکنده بودم که صدا  وهیگ  هنوز

سو  ی پنجدر رس  وانیا  ی آن  گوش  لحظه دیبه  ماتم   ی ا.  چشمان 

قلبم    ،ی آن وصال اجبار  ی ادآوریگالب در نظرم رنگ گرفت و    ی زده

 .را به درد آورد

 !جوون؟ ارباب منتظرن یهست یچ یمعطل -

 .برداشتم  یافکارم را پس زدم و قدم ی قندعل ی صدا با

مخده   ی باال   ارباب به  گوشه   نشی سنگ  ی هااتاق  با  و  داده   ی تکه 

دستانم را مقابلم قالب   دنشی. به محض دکردیم   ی باز  لشیب یس

 .خم شدم یکردم و کم

 .سالم آقا -

 .نگاهم کرد و با سر اشاره کرد تا جلوتر بروم کوتاه
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مقابلش   ی لبالب چا  ییدور طال  استکان  ی رفتم و نگاهم رو  شیپ

 .ثابت ماند 

 .شنومی . بگو، می دار یگفت حرف یقندعل -

 .را باال گرفتم سرم

از مزاحمت، دوست - چراگاه   یحوال  ییدارم که در روستا  یغرض 

 ...خبر آوردن که ناخوش احواله. گفتم  ی سکونت داره. به تازگ

 .فرستادم و نگاهم را از چشمان نافذش ربودم نییگلو پا آب

 .احوالش بشم  ی ا یو جو برم    ادتشیگفتم اگر ارباب اجازه بدن به ع -

را به   دمیشدنش ام   دهیکه با درازا کش  یسکوت شد؛ سکوت  ی الحظه

 .بردیم غمای

وقت - درست  هم  اون  عمارت  از  شدن  شرف    یخارج  در  ما  که 

 و خدمه دست تنهان؟ میبزرگ هست یمراسم

 .باال رفت و دستانم به عرق نشست شیابروها ی تا گره  نگاهم 

 .اهللشاء ن... امنتی و م ی به مبارک -
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 .دینوش ی ابرداشت و جرعه ی را همراه با حبه قند شیچا استکان

 .دست تنهاست یباش، قندعل نجایموقع ا نیفردا هم -

نگاهش کردم و چشمانم تا حد ممکن باز شد! با گفتن آن   ناباور

 .نداشت یخوشحال شدم که حد و حساب ی جمله به قدر

 .به جلو برداشتم و مجدد سر فرود آوردم  یگام

 .نجامیالطلوع ا یچشم، صبح عل ی ممنونم آقا. به رو -

 .دمیکردم و افسارش را کش نیرا ز چابک

 ؟ ی شد یعاقبت راه -

 .صولت سر بلند کردم ی صدا با

 .ثمر نباشه یروزه ب کیسفر  نیکه ا دیام -

. دستانش را دور بازوانم حلقه کرد و آرام دیچند گام مقابلم رس   با

 .زمزمه کرد

 .ی شاءاهلل که دست پر برگردان -

 .گرفتم و پا در رکاب محکم کردم فاصله
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 .گردمی نزده برم یکیاگر زودتر به مقصد برسم تار -

نشانه  ینشستم، دست  نیز  ی رو بردم و دور    ی خداحافظ  ی به  باال 

  ی احال پرنده   رفتمی م  نییپامقابل عمارت که    ینیی. از سر پا شدم 

 ...دواریقدر امقدر رها، همانباشد، همان  دهیرا داشتم که از قفس پر

در حال گذر بودم. از آفتاب سوزان   اریبه د  اریبه روستا، د  روستا

به ستوه آمدم و    دیتابی آسمان م  ی انه یاواخر تابستان که حاال از م

 .ستادمیا یدرخت  کیدر راه نزد

ز  دمی پر  نییپا   نیز  از تا  برداشتم  را  مختصر چاشتم    یهیسا  ر یو 

کن  ی قدر  نم، ی بنش  یدرخت تاستراحت  از  و  امان   ی زیم  در  آفتاب 

 .بمانم

 ن یبه ا  ی زییپا  ی افکارم چون باد موذ  بقچه  ی وقت باز کردن گره   به

  دامنه و کوچه   یماهتابان راه  ی . گاه به هواشدیسو و آن سو روانه م

 رزایآم  ی خانه  ی و دست آخر پشت در بسته  شدی م  شیهاپس کوچه 

پنهان مانده مسافر پشت    قت یآن حق  ال یو گاه به خ  زدی بال بال م

 .گشتی منزل به منزل م یو به سراغ طوق شدی تپه م
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.  دم یمال   ی ریتکه پن  نان خشک شده  ی سر دادم و رو   یآه  ناخواسته

در دل با خود عهد    فشردمی م  میهادندان  ریکه نان سفت را ز  یوقت

و ختم ماجرا به سراغ ماهتابان    قت یکردم که به وقت دانستن حق

 .بازگو کنم  شیدرمورد گالب را برا زیچبروم و همه 

دادم.   هیدرخت تک  ی از سر برداشتم و سرم را به تنه  ی ریحص  کاله

جا مانده بود؛   یدر عمارت ارباب  زیاز حواسم ن  ییجا  انیم  نیدر ا 

نزد گالب بود  راه  یمانده  و  داشت  من  گرو  در   ی حجله  یکه دل 

 .شدیاحتشام م

 .کردمیعجله م  دیشدم. با یبعد راه ی و قدر دمیکش  یقیعم  نفس

خانه   یساعات که  آن  تا  تاخت گذشت  کم   ی هابه  در  روستا  کمک 

خم   یمواج چابک بردم و کم  ی هاالی  ی شد. دست ال   دارینظرم پد

پسر،    "شد. شد  کن  گهید   کمیتموم  م  "تحمل  که    رفتم یجلوتر 

امان که . فاصله آمدی سو م  نیکه به ا  دمیبر دوش را د  لیب  ی مرد

 .کمتر شد رو به او لب گشودم

 .سالم -
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 .لب گشود دی. با ترددیرا کاو می سر تا پا نگاهش

 ؟ ی سالم، مسافر کیعل -

 .تکان دادم ی سر

از کدوم    دیکه با  دونمی فقط نم  ه،یتیت  ی مهمانم، مقصدم خونه -

 .طرف برم

 .زد ی شخندین

 .ی که راه منزل صاحب خانه گم کرد یهست  یچطور مهمان -

 .فرستادم نییگلو پا آب

 .کن و راه رو نشونم بده  ی. مردانگامیاول باره که م  -

 .نگاهم کرد اما بعد با دست روستا را نشان داد رهیخ

برو. هفت، هشت،   ییاز راه باال   ،یرسیم  یجلوتر به دوراه  یکم -

 ی از اهال  ی نکرد  دایپ   .یبرس  یتیتا به منزل ت  یرد کن  دیبا  یده منزل

 .شنی بپرس، راه بلدت م

 .نشست امده یخشک ی هالب ی بر رو تیاز سر رضا ی لبخند
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 .عامو ینی بب ریخ -

 .شیپ ریخ -

دوشش   ی را رو  ل یبغلش فرستاد، ب   ریز  شتریاش را بو بقچه  گفت 

 .شد یکرد و راه  میتنظ

. منزل به منزل دمیرس  یراه مانده را تاختم تا به دوراه  اق یاشت  به

 یشوم که در چوب  ادهی. خواستم پدم یخانه رس  نیگذشتم تا به هفتم

بچه پسر  و  شد  باز  ب  یاخانه  خروسش  دنبال  به دیدو  رونیبه   .

به    ی از جو  دنیسو و آن سو رفت تا عاقبت در حال پر  نیا  بشیتعق

 .ب گشودمچنگش آورد و قصد برگشتن کرد که ل

 .پسر ی آ -

 .گرداند و متعجب نگاهم کرد سر

 ه؟یکیکدوم  یتیت ی خونه یدونیتو م -

گرفت و   ییاش را به سوباشد تنها انگشت اشاره   دهیکه ترس  ییگو

 .دو منزل جلوتر را نشان داد
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از داخل خانه   یکه کس  میبگو  ی ز یچ  یمن باب قدر دان  خواستم

 .دی زد و او به سرعت رفت و در را به هم کوب  شیصدا

کاله    دم،یپر  نییاز اسب پا  دمیخانه که رس  نیرفتم، به دوم  جلوتر

 .الباب کردماز سر برداشتم و دق ی ریحص

ا  یکم تا  اورس  دهیکش   ی صدا  نکهیگذشت  رو  ییهایشدن    ی بر 

که نشان از برداشتن کلون   یتق و تق  ی . صدادیبه گوش رس  ن،یزم

بو به هپشت در  از قبل مشتاق  افزود ی م  جانمید  . کردی تر مو مرا 

  ی اه یآن چشمانم در س  کیدر باز شد و در    ی بعد لنگه  ی الحظه

 .نشست یچشمان طوق

 ان یرا ع  شیاش بهت و ناباورباز و چشمان گشاد شده   مهین  دهان

ت  کردی م م  یرنگ   اهیس  ی ها لهیو  دو  دو  درون    زدندیکه  از  خبر 

 .دادی ناآرامش م

 .سالم -
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و    نیبه ا  د،یگردن کش  کیبار  ی به جلو برداشت و به کوچه  ی قدم

خاطر جمع    انداخت و بعد که از آنکه از تنها بودنم  ی سو آن سو نگاه 

 .شد، لب گشود

 .داخل ایب -

از داالن کوچک کنار رفت و من داخل شدم  یمقابل در چوب  از  .

 .م یدیرس اطیتا آنکه به ح مینسبتا بلند گذشت 

 .اشاره کرد  وانیا  ی رو  ی کهنه  می گل به

 .امیبمون تا ب -

  .خانه پا تند کرد یاندرون ی و به سو گفت

 یاالغ افسار زده  انیسفت جا خوش کردم. نگاهم در م   میگل  ی رو

و سطل آب گل آلود   نیزم  ی بر رو  و پاالن رها شده   اطیح  ی گوشه 

که صدا بود  آورد.   ی در گردش  به خود  مرا  در  بسته شدن  و  باز 

 .شد کیاز انگور نزد یبا ظرف  یخانه رفت و طوق   ی نگاهم تا ورود

 .لب زد  گذاشتی م  میگل ی را که رو ظرف

 ...ییبرات چا رمیم ،یراه ی خسته -
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 .دمیحرفش دو انیاش را تمام کند، مجمله نگذاشتم

 .ومدمین ی چا دنیو نوش  یمهمان یراه برا نهمهیا -

از نظرم پنهان نماند. باالجبار دورتر   شیبلند کردم و نگاه فرار  سر

 ی رنگ و رو رفته نشست و با انگشتانش لبه   میگل  ی از من، آن سو

 .گرفت ی را به باز نشیچ نیدامن چ

 ؟ی بهتر -

ترد  سر دوخت.  منتظرم  نگاه  در  نگاه  و  گرفت  ن  دیباال    ی نی در 

 .زدیچشمانش موج م 

 .احوالت شدم ی ایجو  ی از مهر -

 .زد ی شخندین

 !؟ی مهر -

 .نشست مشیحج ی هالب ی تلخ رو ی لبخند

ا  رونمیح - پ  نجایکه چطور  اما  ی کرد  دایرو  رو خوب   ی زیچ  ه ی! 

 نکهیا   یعنی  ی دی کردن منو به جون خر  دایزحمت پ  ی. وقتدونمی م

 .ی رو بشنو قت یتا حق ی اومد
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  کش یدامنش را دور انگشتان بار  ی شده  ی که نوار دور دوز  یحال  در

چه قرار بود بشنوم سراپا گوش آن  ی لب گشود و من برا  د،یچیپی م

 .شدم

 !اون شب نور دخت خانم ناخوش احوال بود -

 .شد و ادامه داد رهینا معلوم خ ی انقطه  به

ارباب امر کرده بودن برم خدمت نوردخت خانم تا کمک حالشون  -

 .باشم 

 .حرف آمدم به

 !تو؟ -

 .تکان داد سر

خانم    منت یدوم م  مهیند  گم، ی خبر آورده بود که ب  سی تر بلققبل -

دختر خان بهادر رفته بود تا کمک دست   ی شه یکه به سبب بار ش

احوال گل ناخوش  از  بعد  باشه  خدمت   منتیم  یبهار  دوباره  خانم 

 .بهار تو پوست گردو موندهبرگشته و دست گل  شونیا
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خروس  نگاهش و  مرغ  به  ح  یها را  در  شده  من   اطیرها  و  داد 

 .تر از قبل لب زدممشتاق 

 !خب -

  س یبلق  ی مطبخ و غرغرها  ی منم از خدا خواسته، خسته از کار تو -

 .دمییبه سر دو

 .دیکش  قیعم ینفس

زور   - به  عاقبت  و  بود  شده  خواب  بد  خانم  نوردخت  شب  اون 

 .گذاشت نیجوشونده سر به بال

 .دیبه درازا نکش یلیسکوت کرد اما خ ی الحظه

ش   یبعد کس   یکم - هوا  هایارس  ی شهیبه  به  و من  آشوب   ی زد 

 !بود ینشدن خواب نوردخت خانم پا تند کردم. پشت در شمس

 .جمع شد چشمانم

 !؟یشمس -

 .بخواهم مشت شد آنکهی محکم پلک زد و دستان من ب  یطوق
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و همسر    یسرش به شمس  کیقائله    نیحتم داشتم که ا  دانستم؛ی م

 .رسدیدوم ارباب م

صداش زدم.   رخبی بهار کار داره، منم از همه جا بگفت که با گل  -

رد و بدل شد   نشونی ب  ی که چ  دمی حرف زدن. نشن  یدر کم  ی جلو

بهار و گل  ستادیوا  وونیا   ی رو  یکه شمس  دمید  یاما از پشت ارس

 .داخل شد

را کم    نمیجورچ  ی گم شده   ی هاو من تکه  کردیشرح ماجرا م   او

 .افتمییکمک م

  ه یرنگ به رو نداشت، گفت که مراقب نوردخت خانم باشم، گفت   -

 .... رفتگردهیو زود برم رهیداره که م  یبا شمس ی کار

 .دمیحرفش پر انیم

 !رفت؟! کجا رفت؟ -

آن شب    ی که داشت لحظه به لحظه  یی... گونی زد، آرام و سنگ  پلک

 .کردیخود مرور م ی را برا ییکذا
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 ی با شمس  وونیا  ی که رو  دمیرنگ به رنگ د  ی هایاز پشت ارس -

م نم زدنی حرف  رو  از چشم  دمیشن ی. صداشون   ی باباقور   ی هااما 

تکون  یشمس  ی گرفته  ب  ی هاو  و  بهار گل  ی هادست   وقتی وقت 

 !شون شدهشد که مرافه  رمیدستگ

 .شد  رهیدامنش را رها کرد و در چشمانم خ ی لبه

که به   ییهارو دور زدن و از پله  وونیکه ا  دمیکه گذشت د  یکم -

 .رفتن باال  رسهی پشت بوم عمارت م

 !تو دختر یی! کجای ! طوقیطوق -

 .که از داخل خانه آمد، بلند لب گشود ی فی ضع ی صدا با

 .یتیخال ت امیاالن م -

 .زوار در رفته داد و ماجرا از سر گرفت میگل ی هابه رج  نگاه 

بوم چکار دارن!    ی شب باال   یوقت  ی اون ب  ی بود که تو  نیتعجبم از ا -

خبر  یمدت و  س  ی گذشت  مثل  دلم  نشد.  سرکه    ریازشون  و 

  ی معطل  یاومد! ب  ییصدا  هی  نکهیآروم و قرار نداشتم تا ا  د،یجوشی م

افتاد، داشت با هول    یکه چشمم به شمس  دمییدو  های به سمت ارس
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نور چراغ   ریش ززدهوحشت  ی هاچشم   و  ومد یم   نیی ها پاو وال از پله

مونده    رهیرد، خآن ماتش ب  کیکه    زدی به هر طرف سوسو م  های باد

 .یاندرون اطیبود به ح

 .دیلرز شیهارا در هم قالب کرد و لب انگشتانش

 .کردم، تمام جونم به رعشه افتاد خینگاهش رو که گرفتم،  یپ -

 .باز لب زدم ی دهان با

  بهار؟گل -

صورتم را احساس کردم.   ی هاتکان داد و من هجوم خون در رگ  سر

هر    اشمهیو ند  توز نه یکه از آن زن ک  دانستمی م  دانستم؛ی م  دیبا

 .دیآی کار برم

که   خبری بهار از همه جا بمن بود! گل  ریچشم بستم. تقص   محکم

ادانستینم  ی زیچ پا  نی!  نا خواسته  بودم که  ا  ی من  به  را    نی او 

 .ماجرا باز کردم

 ی دار طوقخش  ی با صدا  وانیسخت ا  نی به زم  نمیمشت سنگ  اصابت

  .مصادف شد آمد،یم  رونیب شیاز گلو یکه به سخت
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 ! پردهدمیافتاده بود. لرز  اطیگوشت وسط ح  کهیت  ه ی  نیبهار عگل -

کش کس  گوشه   هیو    دمیرو  تا  زدم  رو   هامهیگر  ی صدا  یچمباته 

  .نشنوه 

که حاال   یطوق  ی هاهقبود و همزمان با هق  نیکوتاه و سنگ  نفسم

آن تخت روان،   ی بهار بر روگل   حالتی ب  ی چهره  ریتصو   شد،ی بلند م

 .گرفتی چشمانم رنگ م یاه یپشت س

 ...یمسش -

انگشتانم فشرده شد و   ی ک دمیرا با تنفر زمزمه کردم و نفهم نامش 

 .دیکف دستانم را خراش میهاناخن  یک

تا به درازا   یگفتیرو بهم م  زیمطبخ همه چ  ی همون روز تو  دیبا -

 .نکشه

چانه  یاشک  قطره تا  تندکه  به  را  بود  گرفته  راه  آست  ی اش    ن ی با 

 .لباسش پاک کرد

پشت عمارت و   ام یکه ب  میخواستم بگم، اما نه اونجا! وعده کرد -

 .رو برات بگم زیهمه چ
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 .دمیحرفش دو انیم عجوالنه

 !یکه سوخت دم یشن یها از قندعلاز تو نشد، بعد  ی رفتم و خبر -

 .زد ی خند زهر

 !سوختم -

 .شد رهینگاهش کردم که در چشمانم خ  جیو گ گنگ

 !سوزوندنم -

 .لرزانش دو دو زد ی هامردمک ی اهیدر س نگاهم 

 !؟یطوق یزنیحرف م یسوزوندت؟ از چ یک -

  ی بلبل زبان و سر به هوا   یطوق  یتلخ بود برا   ی ادیکجش ز  لبخند

که از تک درخت   ی اداد و با نگاه گربه   اطیعمارت! دوباره چشم به ح

 .کرد بیرا تعق رفتیباغچه باال م السیگ

از رفتن تو، وقت  - بعد  بود و من تنها،    یکه مطبخ خال  یاون روز 

نبود،    ی مهر تو خودم کز کرده   هیداخل شد. حالم خوش  گوشه 

تنها    کنه،ی که چکار داره م  دونستمی هام بسته بود. نمبودم و چشم

 .ومدیم  شدونیروغن داغ بود که از سمت آت  ی جلز و ولز و بو  ی صدا
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 د یاشک دوباره به چشمانش دو  ش ی پ  در  یپ  ی هانفس زدن   یپ  در

 .کرد دنیاش شروع به لرزو چانه

به داخل   یراه گرفته بود و فرار شمس  اطیکه داخل ح  یرد خون -

  ه یکه    کردمی بار مرور م  نیهزارم  ی خانم رو برا  منت یم  ی پنجدر

رس  استخونم  مغز  تا  و درد  رفت. داغ شدم، سوختم  نفسم  .  دیآن 

  تابه یرو ماه  ی رو بلند کردم که مهر  و سرم  دمیکش  غیزده ج  وحشت

 .دمیسرم د ی به دست، درست باال 

 .جمع شد چشمانم

 ؟ ی مهر -

 .پاسخم را بدهد، ادامه داد آنکهی ب

وا - اما فقط  نگاهم م  سادهیداد زدم، کمک خواستم   کرد، ی بود و 

آب  زیخ تنگ  تا  نزد  یبرداشتم  اون  رو  یکیکه  و  بردارم  رو    یبود 

 .دفعه مانعم شد  هی که  زمیخودم بر

 .زد نگاهش کردم و او سر چرخاند شوک

 !؟یفهمی راهم رو بست، م  ی مهر -
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فرستادم    ن یی! آب گلو پاشدی دارم که چشمانم از آن گردتر نم  حتم

 .کردم یرا حالج آمدی م رونیب یکه از دهان طوق یو جمالت

 کار رو کرد؟ نی ا ی ! چرا مهریطوق  فهممینم -

ها و رگبار کلماتش  تند نفس   تمیر  ی اکرد و لحظه  یکوتاه  مکث

 .به خود گرفت یترم یسرعت مال

انگشتاش رو دور   دمیچیپی که از درد مثل مار به خودم م  یوقت -

 :گردنم حلقه کرد و گفت 

 ی ریو خفه خون نگ   یکن  ی زبون دراز  ی نبود اما اگه بخوا  ی عمد  "

 ".افتهیبرات م ی بد ی هااتفاق

تن  افکارم هم  مدیدر  آنچه  درک  ذهن    میبرا  دمیشنی .  و  دشوار 

 .عاجز بود لشانیام از تحلآشفته 

به گردش درآمد و عاقبت رو به   اطیهدف داخل ح  ی ب  میهامردمک

 .ت ماندثاب یطوق

 !رو با تو چکار؟ ی ! مهرارمیسر در نم -

 .ماند رهیچشمان ناباورم خ در
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من    ونیکه م  یمطبخ  ی تو  ی هااما حرف  دونمیرو نم  شیچطور -

 !بود دهیرس ی و تو رد و بدل شد به گوش مهر

 .دمیحرفش دو انیم

 !یاز مطبخ خارج بش یعجبا! پس تو رو سوزوند تا نتون  -

 .فرستادم  رونیام را ب جنباند و من پر شتاب نفس حبس شده   ی سر

نبود   ی تنم تاول بود اما جور  ی ناجور سوخته بودم و گله به گله -

منو به حال خودم   یحال دم  نیبرم، با ا   رونیکه نتونم از مطبخ ب

. مدام حواس واموندش به من بود تا مبادا تنها از مطبخ ذاشتینم

 .خارج بشم

 .لب زد انداخت و آهسته نییپا سر

 .ومدیتا خالء هم همراهم م یبد ذات! حت -

آن   کیکه    گشتمی آشفته بازار ذهنم به دنبال پاسخ سواالتم م  در

که مجمعه به   ی آوردم. همان روز   ادیرا به    ی آن روزم با مهر  دارید

. شدم   یاحوال طوق  ی ایمطبخ بود و من جو  کیدست مقابل در بار

اومدن   رونیب  ی ! پانوای نداره، ناجور سوخته ب  یفی... حالش تعریه  "
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به د روم  نداره،  نفر  ی برا  واریاز مطبخ هم  رفتنم چند    ی مستراح 

 ".ستهیپا وا ی رو  تونهیوَاال نم  میشی م رشیاس

 .به خود آوردم یطوق ی ور بودم که صداافکارم غوطه در

آوردن مطبخ   فیخانم تشر  منتی شد که م  یچ  دونمیبعد هم نم -

سر چه  هر  که  دادن  دستور  شخصا  پ  ترعیو  و   شیبرگردم  قوم 

 .کردن میاالغ آوردن و راه دهی. به ساعت نرس شمیخو

به پنجره   قشی عم  نفس باز خانه اشاره   مه ین  ی پر از حسرت بود، 

 :کرد و گفت

 .ندارم ریپ یخاله نیرو جز ا یکه کسمنم   -

و خو  ی الحظه دراز کرد  به سو  ی اشه سکوت کرد. دست    م ی انگور 

 .گرفت

 .خوش رنگ را گرفتم که ادامه داد انگور

 ؟ ی در آورد  نجایکه چطور سر از ا ینگفت  -

 .از خوشه جدا کردم ی ادانه

 .دیارزی م هانیاز ا شی ب  قتی به زحمت. دونستن حق -
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 .نگاهم کرد غمزده

  نه؟ ،ی خاطرخواهش بود یلیخ -

 .مات و مبهوت نگاهش کردم ی الحظه

 .گمیرو م امرزیبهار خدا بگل -

 .نامعلوم داد ییو نگاهش را جا دیکش یآه

 .ی نشد که به وصالش برس -

از سر  من و گل   انیم  ی که ماجرا  کردی م   الیآمد! او خ  ادمی بهار 

 !ستیدلدادگ

گاه    ی که آن قرارها  دانستیزدم. دخترک چه م  ی شخند یدل ن  در

 ای خان بهادر و طفل به دن  یمن باب نجات نور چشم  تنها  گاهیو ب

 !است اشامده ین

  ی خامش را در سر بپروراند. باالجبار سر الیبه که نداند و خ همان

 .تکان دادم

  !یطوق -
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با عجله  یو طوق د یتر به گوش رسبلند بارنیا رزنیپ فیضع ی صدا

 .برخاست

 .ارمیخوردن ب ی برا  ی زیبمون چ -

 .در خانه پا تند کرد ی به من گفت و به سو رو

سم   همگام آمدن  فرود  پ  ی هابا  بر  ناهموار،   نیزم  ی کره یچابک 

  ن ییباال و پا  زیافکارم ن  ن،یز   ی شدنم بر رو  نییهمزمان با باال و پا

بهار  حاال که سر از مرگ گل   دانستم،یرا م  زی. حاال که همه چشدی م

نداشتم،    ی د یترد  نیترکوچک  دنشیدر آورده بودم و در به قتل رس

 ش ی است ب  یو شمس  منت یهم آدم م  ی مهر  ودمحال که دانسته ب 

را در    شیپاها  ی که صدا  ی خطر  کردم؛یخطر را احساس م  شیاز پ

  نه ی. ترسم از آن بود که به سبب ک دم یشنی نوردخت م  ی چند قدم

آمدن وارث    ایشدن موعد دن  کیاز نوردخت و نزد   منتیم  ی اشتر

نشده    ریدتا    دیرا هم بستانند. با  نوای ارباب، جان نوردخت ب   دیجد

 ،ی ز آنکه کار از کار بگذرد دست مهرقبل ا  دیبا  کردم،یم  ی بود فکر

 !دیبا کردم، ی را مقابل ارباب رو م منتیم  یو حت یشمس
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  ر یدلپذ  شیگرفت. خنکا  ی را به باز  شانم یو زلفان پر  دیوز  یمیمال  باد

که آتش خشم درونم را فرو نشاند. شب را در   ی بود اما نه به قدر 

 ی کوچک سر کرده و حاال با روشن  وانیهمان ا  ی رو  ،یتی منزل ت

تا آبستن    رفتینمک مکه نم   یعمارت   یدامنه بودم؛ راه  یروز راه

 .شود  تازه یحوادث

 کیبه استراحت بگذرانم    ی الحظه  ایاز تاختن دست بردارم    آنکهی ب

 .نفس تاختم

. از سوختی م  قیتنم نشست بود و گردنم از شدت تعر  راه بر  گرد

آمده   انیم بار  به  بودم که   بی س  ی درختان  و گردو در حال گذر 

درشکه د  یادورتر  سودمیرا  از  ا  ی .  به  م   نیعمارت  . آمدی سو 

 یای شد به سورچ  قیام دقشده  کیچشمانم جمع و نگاه بار  ی گوشه 

 ی . ب شدیم  کیاب نزدکه با شت  ی ا و درشکه  زدی شالق م  ظی که با غ

کش را  افسار  بدانم  درشکه   دهیآنکه  اسبِ  کاستم.  سرعتم  از  و 

شناختمش؛    دمیرا که د  یشد. سورچ  کیچهارنعل و سم کوب نزد

وز مو  مرد  بود!    ری ام  یسورچ  یچخماخ  ل یسب  ی وزآن  ارسالن 



Page 319 of 534 
 

ام به گرد زده  رتیعبور کرد و نگاه ح  امیکیدرشکه با شتاب از نزد

 .ماند رهیبه جا مانده از آن خ ارو غب

عمارت قدم   ی ها اسکان دادم و به سواسب  ی لهیرا در طو  چابک

پ  صدا  شیبرداشتم.  و  سر  شوم  داخل  آنکه  گوش   ی از  به  خدمه 

را پچ پچ کنان مقابل    ی . پا تند کردم که ماه بانو و مهردیرسی م

در سرم تکرار    یطوق   ی هاحرف  ی مهر  دنی. با ددمی مطبخ د  ی ورود 

 !شدیام افزون مخورده فروبه خشم  دنشیشد! حاال با هر بار د

بر - خبره!  بب  دیچه  برنمیداخل  زندگ دی...  و  کار  مگه  شماها    ی ! 

 .دیندار

بلق  با سو  سی تشر  به  چهره دیچرخ  اطیح  گرید  ی نگاهم  با   یا. 

زده   رونیاز چارقدش ب  انهیکه ناش   یرنگ   ییحنا  ی مغمون و موها

مراد   یو عل  دینگاهم چرخ  اریاخت  ی. بآمدیم  رونی ب  یبود از اندرون

در   ی قالب کرده و سر  یکه با دستان  دمیتر درا آن سو  یو قندعل

 .بودند ستادهی ا ی واریکنار د بانیگر

 .در دهان چرخاندم زبان



Page 320 of 534 
 

 شده؟ ی زیچ -

 .مخاطب قرارم داد   ضیبا غ سی بلق

 .رینخ -

و ماه    ی داد و از مقابلم گذشت. مهر  یدرشتش تکان  کلیه به    گفت، 

 .بانو هم به دنبالش داخل مطبخ شدند 

 .بلند خود را مقابلش رساندم  ییهاکردم و با گام   یبه قندعل رو

 خبرم؟ی افتاده که من ازش ب یشده عامو؟ اتفاق یچ -

 کینزد  یاطراف را از نظر گذراند، سپس سرش را کم  شیهامردمک

 .آورد

 !کرده یخودکش کیخانم کوچ -

و    وستیبه هم پ  میچون پتک بر سرم فرود آمد. ابروها  اشجمله

 .ممکن باز شد ت یچشمانم تا نها

 .از هم باز شد یبه سخت  میهالب "؟یخودکش "

 !گالب خانم؟ -
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 "...گالب... آخ آخ "هم فشردم.  ی جنباند و من پلک رو ی سر

 .به حرف آمدم  رفتی که رو به کج شدن م ی سر با

 ...نکرد ییحالشون چطوره؟ خدا -

 :که فقط من بشنوم گفت ی تر طور حرفم آمد و آهسته انیم

اتفاق - رو شکر  ن  یخدا  سرشه،    ی باال   ی باش  م یحک  وفتاده،یبراش 

 .هم تو راهه ی شهر بی طب

 .تکان داد ی افسوس سر با

وصلت دست    نیبه ا  ش یتی نارضا  ی در پ  ا یگو  میدیطور که شن اون -

ارسالن رو   ریزده. ارباب هم باالجبار عذر پسر ام  ی خبط   نی به چن

 .خواستن و وصلت رو به هم زدن 

 ی پر شتاب و سورچ  ی آن درشکه  ی فکر فرو رفتم. پس ماجرا  به

 .بود نی غضبناکش هم

 .لب گشودم یبه قندعل رو

 خودش رو خالص کنه؟ خواستهی م  یبا چ ؟یبا چ -



Page 322 of 534 
 

 .را در هوا تکان داد دستش

 .دونهی اهلل و اعلم، خدا م -

قندعل  میبگو  ی گرید  زیچ  خواستم نگاه  ورود  ی که   اطیح  ی به 

 .ثابت ماند یاندرون

حک  نگاهش که  کردم  دنبال  توبره   انسالیم   ی باش  میرا   ی با 

  ی که قندعل  میپا تند کرد  شیآمد. هر سه به سو  رون یب  شیاپارچه

 .کرد و پر التهاب لب گشود یدست شیپ

 حالش چطوره؟ -

 ی کرد و سر  یما گذشت سپس رو به قندعل  ی از هر سه  نگاهش

 .تکان داد

 ایبود    خورده  شتریها ب از اون مرگ موش  کمیکرده! اگر    یخام -

 یکار  گهیاز حالش با خبر شده بودن د  رترید  یاهل عمارت فقط کم

  .اومدی برنم ی بشر یبن   چیاز دست ه

 .وا رفته، کاله از برداشت یقندعل

 ...دادیدادِ ب ی ... ادادیدادِ ب  ی ا -
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 :گفت  یخطاب به قندعل گذشتی م که از مقابل ما  طورهمان

 .نقدا حالش خوبه -

 .لب زمزمه کرد ریو ز دیبه سمتم چرخ  یقندعل

ا - وَاِال زبونم    یارباب ب  نیحکما خدا رحمش به دل  اومده!  وارث 

 ...الل

 .حرفش را خورد ی مقابل دهانش گرفت و باق دست

چه گفتم و چگونه خود را به اتاق    یکه در جواب قندعل  دم ینفهم

درمانده شده   ی به قدر یعنی رساندم. تمام حواسم جمع گالب بود.

  م ی! نفسم تنگ و گلودهیخود ند  ی رو  شیجز مرگ پ  ی اکه چاره

بد حال  بود،  قدر  ی خشک  به  وصفش   ی داشتم؛  از  خود  که  بد 

 .عاجزم

.  دمی کش  رونیرا به ضرب از تنم ب  راهنمیو پ  دمیرا از کمرم کش  شال

بر من نداشت سر خوردم که دو   ی اثر  شیکه خنکا  ی واریبه د  هیتک

دق آن  آمد.  خاطرم  به  قبل  نشب  که   ی ای بدر  ،یشب   مهیالباب 

پارچه   ی و آن دست نوشته   دیدویم  یاندرون  ی لحظات آخر به سو
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آتش  "شده!    چیپ تا دامان محشر    یمحبت  افروخت، که  در جانم 

 سوخت،  دمیبا

 "دوخت دشیبای اجل م اطیک خ  ،ی دیبر بهرم  یراهنیپ عجب

  نش یبا آن خط خوش در نظرم رنگ گرفت و مصرع آخر  ی تیدو ب  آن

 .بارها در سرم تکرار شد. زمزمه کردم

 ...اجل اطیاجل... خ اطیخ -

! تو  ی از تو گالب، وا  ی وا  "بستم و نفس حبسم را آزاد کردم.    چشم

خداحافظ من  نفهم  ی کرد  یبا  وحش  "!دم؟یمن    انه یبرخاستم، 

کرده   میموها گره  مشت  و  زدم  پس  درا  به  را  پنجره    واریام  کنار 

  نکه یحس ا  کرد،ی نم  میرها  ی اکوفتم. احساس عذاب وجدان لحظه

اونوقت    ؟یچ  مردیاگه م   ".  دادی مام رنجم  اتفاق بوده   نیمن مسبب ا

 "!ی د یکشیعذاب م  دیتا آخر عمر با

دستانم قرار دادم. آن افکار    انیا منشستم و سرم ر  ی اگوشه   دوباره

که هر دم در    ییگو  گذاشت،یمرا به حال خود نم  ی الحظه   یلعنت

 .سرم در حال جوالن بود
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 .زدمی با او حرف م دی. بادمیدیگالب را م دیبا

از گالب گذشت و شب نا آرامم به   ی اخبر تازه چیه  یملتهب ب روز

 .سحر شد ی دشوار

اندک  ی رو نور  به  و  نشسته  مرتب  نا  پرده  یتشک  از    یتور   ی که 

مانده بودم    رهینشسته، خ  وارید  ی کرده و رو  تیپنجره به داخل سرا

 .را بلند کردم می. صدادیبه در کوب یکه کس

 !بله -

 .بدهد دوباره و چند باره به در کوفت یآنکه پاسخ یب

 .اومدم -

را چنگ    زمیتم  راهن یرفت، پ  میها لباس  ی بقچه  ی و به سو  گفتم 

. با چند گام دیبه تن کردم که صدا دوباره به گوش رس  یزدم و آن

بلند خود را به در رساندم که به وقت گشودنش چشمانم در چشمان  

 .گوهر نشست فروغی ب

. آخر او آنجا، پشت دیباال پر  یبلندم به آن  ی ابروها  دنش یمحض د  به

نگاهم اطراف را از نظر گذراند و   اراده ی! بکرد؟ی در اتاق من چه م
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به جلو   یعاقبت در نگاهش ثابت ماند. آمدم سالمش کنم که قدم 

آهسته    د،یکاوینگران اطراف را م   ی که با چشمان  یبرداشت و در حال

 .لب گشود

 .خدمتش ینوردخت سفارش کرده الساعه برس -

 .آورد ترنییرا پا شیصدا

 !کارش واجبه -

 .او لب زدم ی آهستگنگاهش کردم و به  رهیخ

  خدمتشون؟ امیب -

 .از خدمه گذشت یخال  اطیاز ح هدفی ب میهامردمک

 ...مگر ارباب -

 .حرفم آمد انی برسانم، م انیام را به پاجمله نگذاشت 

شکار صبح الطلوع از عمارت زدن   ی خلقشون تنگ بود، به بونه  -

 .. تعلل نکن، وقت تنگه رونیب
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همان  ی سر  ی تند  به و  روجنباندم  را  شالم  که   راهنیپ  ی طور 

  شدم.   ی اندرون  یبه دنبال گوهر راه   کردمی رنگ محکم م  ی خاکستر

 .خاندان خان بهادر بود نانینوردخت و مورد اطم ی هیگوهر؛ دا

را باز کرد. آهسته    یاندرون  یدر چوب  یدستان چروک افتاده به آرام  با

از گ  ی طو اورس  هاوه یکه  به سو  ییداص  مانیهای و    ی خارج نشود 

رفتپله گام می ها  چند  ا  میبرداشت  وانی ا  ی رو  ی.  در   نکهیتا  پشت 

  انه ی. گوهر زودتر داخل شد و من ناشمیدیدختر خان رس  ی پنجدر

رنگ به رنگ کندم. داخل که شدم، نوردخت    ی پشت پا در  وهیگ

  یباال   ی شده  ی ترمه دوز   ی هامخصوص، به مخده   ی تشکچه  ی رو

 .سر فرود آوردم یه بود. کمداد هیاتاق تک

 .سالم -

گرداند و نگاهش تا چشمانم باال   میاش را به سوپف کرده  صورت

 .آمد

 .نی بش ایب -
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اشاره کرد. با چند گام بلند، با    ییو با چشمان درشتش به جا   گفت

 .فاصله مقابلش نشستم

اش را در هم گره کرد و مغمون به فرش  چاق حنا گرفته  دستان

 .فاخر کف اتاق چشم دوخت

 .بهار رو ازم گرفتن گل -

 .النه کرد  انشانیرنگ غم به خود گرفت و اضطراب در م  چشمانش

 !ترسمیم -

 .رنگش را بند چشمانم کرد یشیم ی هامردمک

 .د ایطفل ب نیبه سر من و ا دی که نبا ییعاقبت بال ترسمیم -

 ی بلند پنجدر  یبه گوهر که دورتر از ما، پشت به ارس   ی نگاه  م ین

 .بود، کرد و بعد رو به من لب گشود ستادهیا

اون شمس  خوامیم - م  ی موز  یهر چه زودتر دست  اون   منتیو 

  د یوارث جد  ی پا  یخان رو بشه. از وقت  ریچشمان اردش  ش یدقل باز پ

م از بس به دلشوره  اومده آرامش رو بر ما سلب کردن! مُرد  ونیبه م 

 .گذاشتم نیسر به بال  الیو فکر و خ
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 .فرستاد رونیسکوت کرد و نفسش را پر صدا ب ی الحظه

آشفته دست    ی هاکه با خواب  ستین  یبعد از اون روز نحس. شب  -

 .نباشم بانیبه گر

 .دیرنگش کش یدامن ارغوان ی ها ن یبه چ  یگرفت و دست ینفس

به سر انجام   ی که برا  نهیتنها من باب ا  نجایا  ی ای اگر خواستم ب -

 .یغائله کمکمون کن نیا دنیرس

 .درنگ لب زدم ی فرستادم و ب  نیی پا دهیخشک ی دهان از گلو  آب

 د؟ یدار ی اچشم. نقشه ی به رو -

 .باال گرفت و نگاهش به گوهر ماند  سر

 .میبد بیترت ی ای مهمان  ی قراره به زود -

 .آن سو تر نشست ی گوهر هم آمد و کم انیم نیا در

 .باال رفت میابروها

 !؟یمهمان -

 .گوهر به حرف آمد نباریتکان داد و ا ی سر
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همون - شد  خوب  حالش  که  گفت،  گالب  نوردخت  که  طور 

ش  میدی م  بی ترت  ی ای مهمان پختن  من  عهده    هاین یریو  بر  رو 

 .رمیگی م

 .فکر فرو رفته بودم که ادامه داد  به

به طر - با خودم همراه م  یشمس  ی قیبعد  بهانه   کنمیرو  به    یاو 

 .سپارمی مخصوص نوردخت رو به اون م ی های نیریپختن ش 

 .شد کیجمع و نگاهش بار شچشمان

تر نقش بر  که قبل   ی دیپل  ی هاتا نقشه  شهی م  بیترغ  ی طور نیا -

 .کنه یآب شده بود رو عمل

  گفت ی بد هم نم  کردمی . خوب که فکر م دم یبه محاسنم کش  یدست

 !م؟یکردی اما آخر چگونه دستش را رو م

 .که فکرم را خوانده باشد لب گشود ییگو

م - خودت  با  جلو  یگی حکما  چطور  و   ی اونوقت  رسوا  ارباب 

 .میکن آبروشی ب

 .گرفت ی اش را به بازچانه ی رو یو خال گوشت  دیخند انهیموز
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 .میجاش رو هم کردتخت! فکر همه التیخ -

کاردان  یزن  گوهر بود که من در  تجربه  اندک    شیپخته و سراسر 

 .اشتمند ی د یترد

 اد؟یاز من بر م  یچه کمک -

که از انعکاس   یرنگ  ی هایارس  ی برخاست و به سو   گریبار د  گوهر

رنگ آفتاب  بود،    یگلکاه  وارید  ی رو  شیهانور  بسته  نقش  اتاق 

 .ستادیا

مجمعه  یشمس  یوقت  نکهیا - ش  ی با  از  خونه   ینیریپر  مطبخ  از 

 .یباش یشد اون حوال یاندرون یاومد و راه رونیب

 .هم نهادم ی و مطمئن پلک رو محکم

 .کنمی نم قهیمضا د،ی که بود خبرم کن یچشم، هر کمک ی به رو -

 .نوردخت را احساس کردم نی سنگ نگاه 

ست  آسوده   المی. خ ی پا در رکاب بود  شه یهم هم  ی در منزل پدر -

 . ...ما ی بودنت برا ،یینجایکه ا

 .نشست شیپهلو ی آن دستش رو کی
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 .هیدلگرم ی هیما -

 .جا خوش کرد میهالب ی رو یق یعم لبخند

 .خانم  ستفهیانجام وظ -

 .دهیند نجایاز اهل خونه تو رو ا یخب، زودتر برو تا کس یلیخ -

 .برخاستم  ی گوهر به خود آمدم و به تند ی صدا با

پنجدر   یوقت م  ی از  پوش  شدم،ی خارج  وقت  ناگاه   هاوه یگ  دنی به 

که تا چند    یگالب  ادیماند و    رهیاتاق درس خ   ی نگاهم به در بسته

به    دانستمی م  نکهیغم کرد. ا  ی مرگ رفته بود، دلم را خانه   یقدم

من از آن ازدواج سر باز زده و قصد جان خود را کرده حالم    ی تمنا

 .کردی دگرگون م

قصد  که    ی بهارافتادن گل  ی لحظه  نباریگذشت و ا  اطیاز ح  نگاهم

فرش  سنگ  یرا نداشت، در نظرم آمد. اندرون املهیپاک شدن از مخ

مفروش   یتخت چوب  وان،یا  ی رو  ی های و داوود   های شده، شمعدان

 دادند،ی غم م   ی همه بو  ن، یشده از پرچ  زیآو  ی های شده، چراغ باد
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  ی شبانه بو   ییچون الال   گریهم د  نآن آب روا  ی صدا  ی... حتیحت

 .دادیآرامش نم

او را از   ی شده   ختهیهنوز رد خون به ناحق ر  اطیکف ح  ی هاسنگ

بودند، گل   ادی لحظهنبرده  به خاطر    ی ها  هنوز  را  بام  از  افتادنش 

  ن یمفروش شده به وقت اصابت با زم  یتخت چوب  شکی داشتند و ب

 .بود ده یرا شن شیهاخرد شدن استخوان ی صدا

سخت   نفسم هنو  ی به  قلبم...  و  کرد  باز  گلو  جاراه  قلبم   ییز  از 

 .سوختی م

م   یاندرون  از شدم،  خارج  آن   لیکه  در  نداشتم.  را  اتاق  به  رفتن 

را   ی رونیداشت، پس ب   میاحوال آن اتاق کوچک حکم زندان را برا

 .بزرگ گذشتم ی پا گذاشتم و از دروازه ریز

دامنه    یسپردم و قلبم مرا راه  اریدل به آسمان چشمان    گرید  بار

 ی از من در پستوها  شیگرفتن رو  ی کرد. هنوز آن نگاه گذرا و لحظه 

که تازه سر باز کرده   یچرک  یام مانده بود و چون زخمذهن آشفته 

به   یلیبه جا باشد چه؟ اگر باز هم م   شی. اگر دلخورآزردمی باشد م

دستان باد    ریام که اسرها مانده   ی چه؟ موها  اشدنداشته ب  دارمید
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ام را  شده بود، پس زدم و نفس تنگ شده  دهیتازه از راه رس  ی زییپا

تنگ    زیدلم ن  که  م،یهافرستادم. در آن لحظات نه تنها نفس   رونیب

و آن   ی بود؛ تنگ آن چشمان مخمور، آن لبخند محجوب دم آخر

 . ...قامت نه چندان بلند

حکمت  دانمینم نزد  یچه  چه  هر   تر تابی ب  شدمیم  ترکیبود، 

  شد ی نم  سریم  دارش یکه اگر آن روز هم د  داندیو خدا م  شدمی م

کوب که عقل را سم   ی از دل  هاتیو ه   آمدی دل م  نیبر سر ا  ییچه بال

 !تازدی م ختهیکرده و افسار گس

. دمیرس  کیبار  ی و مسجد را رد کردم تا به کوچه  گیمرادب  ی خانه

کس کمتر  و  بود  صبح  م  یاول  آمد  و  رفت  محله  گاه  کردی در   .

و    گذشتی کنان م  یهی بر دوش همراه با االغش ه  لیب  ی رمردیپ

نماز صبح هم گذشته . از وقت  شدیتوبره بر شانه دور م  یگاه جوان

نثار خود   ی اوانهیبلندم کوفتم و د یشان یفکر محکم به پ  نیبود! با ا

که    شدی م  رونیموقع از روز از خانه ب  نیا  ی کردم. آخر کدام  دختر

ب نهادم  از  آه  و  ماهتابان  گفتم  ا  رونیماهتابان شود؟  با    نکه یآمد! 

 ف یضع  یصبح احتمال  یوقتی خارج شدنش از خانه آن هم در آن ب



Page 335 of 534 
 

  ستادمیا   ی وار ید  به  هیپس تک  داد،یآمدش را م  یبود، اما دلم گواه

و مرا    دیایب  رونیاش بکه هر آن ممکن بود از خانه  ی قباد  الیخیو ب

گذشت و    یدلربا غرق شدم. لخت  ی آن ماه رو  الیدر خ   ند،ی آنجا بب

 رون یکنان ب  یلیل   ی اپارچه   یبا عروسک  یدخترک  باز شد.  ی ادر خانه

 ی ختاندر  بانهیسا  ریاز ز   خواندیم  یمحل  ی که آواز  یآمد و در حال

 !امدیزده بود دور شد. ماهتابان ن   رونیکوتاه ب ی هاواریکه از پس د

عصا بر دست، غر و لند کنان و در   یرزنیگذشت و پ  گرید  ی قدر

 یی به سو  کوفتیم  نیرا به زم  شی که با دستان لرزانش عصا  یحال

 !امدیرفت و از نظر پنهان شد. ماهتابان ن

  ی اخانه  ی گذشت و از دروازه  ی ادیاما زمان ز  دانمیچقدرش را نم 

 د ی کشی آنکه افسار االغش را م  نیآمد و ح  رونیبا داس ب  یپسر جوان

خانه نه،   نباری! دلم اامد ی کوچه گم شد و باز هم ماهتابان ندر خم  

گل  ی بقچه  حالم حال  گلدان جدا  یغم شد.  از  که  کرده   شیبود 

 .و درمانده بودم هباشند، خراب، پژمرد

صبح    ی و خنکا  د یکشیآسمان م  ی انه یآفتاب خود را به م   نمکنم 

در دو    انی. نگاهم م دادی م   یظهرگاه  ریدلپذ  ی خود را به گرما  ی جا
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منزل قباد در رفت و آمد بود. هر   یو در چوب  رزایآم  ی خانه  ی لنگه 

.  نشستی به قلبم م  ی ریکه ت  ییگو  افتادیبار که نگاهم به آن خانه م

 انیاز م  ی اوه یو هر دم قباد را به ش  بردمی سر م  ه در اوهام خود ب

ا  ی برداشتن کلون در  ی که صدا  داشتمی برم و   دمستایآمد. صاف 

 .دادم رزایم ی چشمانم را به در خانه

آم  کیبار  ی لنگه  و  که    رونیب   رزایباز شد  گرفتم  نگاه  کالفه  آمد. 

 .بر جانم نشست اری نیدلنش ی صدا

دم  دیبنداز  نمیا - دم  آقا جان،  هوا سوز   یهارو دوشتون  غروب، 

 .داره

.  دمید  یماهتابان را مقابل در چوب  نباریسرم را چرخاندم و ا  ی تند  به

 .گرفته بود ادامه داد شیرا به سو رزایم ی که عبا  یدر حال

 .هیموذ زییباد پا -

از دستانش   یدر جوابش چه گفت و ک  رزایکه م  دمینفهم عبا را 

به خودم آمدم که در خم کوچه گم شده بود!   یگرفت و رفت، وقت

ببندد که در لحظه  یقدم را  برداشتم. خواست در  آخر    ی به جلو 



Page 337 of 534 
 

گرفت و    قلبم ضربان  ی نشست. به آن  قرارمی چشمانش در چشمان ب

کوفت. نگاهم از   نهیوار سیدر قفس خود را به در و د  یچون مرغ

در با شتاب به    ی برداشتم که لنگه   ی گرینگاهش جدا نشد. گام د

بست   می! در را به رود یچیبلندش در سرم پ  ی هم کوفته شد و صدا

قلب منم مچاله    د،یکه به ضرب به هم کوب  ی و ندانست همراه با در

  !شد

 یکم   "انصاف ی ب  "باال آمد.    میهابعض تا پشت پلک  گره شد و  مشتم

  ی پر  نیکه ا  ییشدم. نه، گو   یماندم و بعد راه  رهیخ  به در بسته 

ا  ی رو به  انصاف  نم  های زود  نیکم  با من صاف  . چند شدی دلش 

باز شدن در قلبم از تپش افتاد و نفس    ی برداشتم که با صدا  یگام

برگشتم. ترسم از   دیمحبوس شد. چشم بستم و با ترد  امنه یدر س

زدم.    ایاما عاقبت دل به در  نمیآن بود که چشم باز کنم و او را نب

  دم؛ یباز د مهیدر ن  ان یچشمانش را از م  ی طوفان  یپلک گشودم و آب 

باز   مهیآن در ن  ان یماز    دیکه ام  یی دوباره گرفتم، گو  یو جان  دمید

عمد نبود. چند گام    سرام از  . لبخند گشادهشدی م  قیبه وجودم تزر 

آن نگاهم به    کی که    میرفته را برگشتم. خواستم دهان لب بگشا
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سو   ی قباد از  نزد  گرید  ی که  ما  به  ماند.    شد،یم  کیکوچه  ثابت 

بر آن    یو در دل لعنت  دمییهم سا  ی داغ شد. دندان رو  میهاگوش

شمردم و   مت یاقبال بد فرستادم. وقت اندک بود، پس فرصت را غن

 .لب زدم تابانرو به ماه

علفزارها  - تو  انگور،  تاکستان  پشت  عصر  قنات   ی فردا  پشت 

 .منتظرتم

نزد  سکوت لحظه  هر  قباد  و  نگاهش  شدیم  ترکیکرد  ملتمس   .

 .کردم

 !ستین   یکنی طور که فکر ماون  ز یچ  چیتو رو به خدا ماهتابان! ه -

که    یو باز هم سکوت  دیرسیقباد به گوش م  ی هایاورس  ی صدا  حاال 

 .نداشت یتمام ییگو

 .عمق گرفت نگاهم 

 .نکن دمیناام -

  ی کندم و پا تند کردم که صدا  ی وحش  ی لهیدل از آن دو ت  گفتم،

 .دیچی قباد در گوشم پ 
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 !بچه مزلف ی آها -

 .گره شد  میهاو مشت ستادمیا

از صورتت پاک شده    شیپ  ی دفعه  ی هارد زخم  کنم ی نم  الیخ -

 .باشن 

و با مشت    ستادهیبا فاصله از من ا  که   ییو به او  دمیپاشنه چرخ  ی رو

 .نگاه دوختم دی کوبیم گرشیبه کف دست د

 ی که دوباره پات رو تو  ی حاال چطور شده به خودت جرعت داد -

 !هیتیحکا ی محل بذار نیا

که ناجوانمردانه از قباد خوردم حالم را   یآن روز و شکست  ی آور  ادی

و    دیلو را خراشدهانم، گ   ی انتها  یجمع شده  عیدگرگون کرد. ما

  .رفت  نییپا

 !ده؟یدخترش رو دست توعه آسمون جل م رزایآم ی کرد الیخ -

نگاهم کرد. ظاهرم آرام اما درونم بلوا   نیی زد و از باال به پا  ی پوزخند

در   نیزهرآگ  ی ری چون ت  شدی که از دهان او خارج م  یبود. هر کالم

 .کردیور مدرونم را شعله ی و آتش خاکستر شده   نشستی جانم م



Page 340 of 534 
 

 !باطل الیخ یزه -

راه   یبه سخت   میها کور شده بود و نفس   میابروها  یگره  گرید  حاال 

که بر لب سنجاق کرده بود   ی. با آن لبخند مضحکافتندییگلو را م

نگاه ام دهد، جهت کرده بود  جلوه  ری داشت حق   یکه سع  ی و آن 

 .را به رخ بکشاند  شیبرتر

 ؟یفهمی منه م دختر مال   نیا -

آم  یهنگام  اشاره منزل  انگشت  با  م  رزایکه    بارهکی  دادیرا نشان 

 .وجودم جوالنگاه خشم شد

 . ...ماهتابان  -

که از   ی ریبه زبان آوردن نام ماهتابان مرا به جنون کشاند. چون ت  و

اش چاک شده  ی قه یبرداشتم و    زی خ  شیکمان رها شده باشد به سو

تا عاقبت   میدیچرخ  ی چند دور   ز یفشردم. گالو  میهامشت  انیرا م

 ی هاو پره  زدی. نفس م دمیکوب   یاخانه   یخشت  واریپشتش را به د

همان طور که من پر صدا نفسم را   شد،یبزرگش باز و بسته م  ین یب

از شدت خشم س  فرستادمی م  رونیب پا  امنه یو  و  .  شد یم  نییباال 
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م. مشت آخر را که  نثارش کرد  یدر پ   یامانش ندادم و چند مشت پ

به عقب    یو چند قدم  د یکوب  امنهی با دو دست بر کف س  بردمی باال م

شدم که   ورحمله  شیهم فشردم و به سو  ی پرت شدم. دندان رو

 شیهاکرد. دست   رمیو از پشت قافلگ   دیدو   ی گریآن به سمت د  کی

  یی و ضربات من راه به جا  فشردیقالب کرده بود و م   امنه یس  ی را رو 

که گهگاه از کوچه   یادامه داشت و عابران  انمانی. کشکمش مبردینم

از   ی زده به تندمتعجب و گاه وحشت  ییهاتنها با نگاه   شدندیرد م

 ی . آرنج دست راستم را باال بردم و با تمام زور گذشتندی م   انکنارم

نج به کتفش آر  ی ز یکه در آن جمع کرده بودم، به عقب ضربه زدم. ت

تکرار   ی ام را چند بارتر شد. ضربه قفل دستانش آزاد  ی نشست و قدر

تا عاقبت رها اما درد س  میکردم  از فشار دستانش   ی انه یکرد  که 

بر پا  بودم،  شده  ت  جامتحمل  م  دمیچرخ  زیبود.  به  سر  با    ان یو 

تلو خوران چند آن خون فواره زد و قباد تلو  کیصورتش کوفتم.  

 .رداشتبه عقب ب  یگام
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راه گرفته بود را با    شیهالب  ی که تا رو  ی ظیباال برد. خون غل  دست

 ی هابه جلو برداشت. چشمانش چون گدازه  یپاک کرد و گام  ظیغ

. نگاهش  شدی م  ن ییباال و پا  ی فراخش به تند  ی نه ی آتش بود و س

 .د یچیدر کوچه پ  ییصدا  بارهکیکه به    دیکشی خط و نشان م  میبرا

بِ...بِ...    ای... ب ی...ب ی ب  رزایقُ... قُ... قباد کتک خو... خو... خورده! آم -

 .نشیب

و   گیکه مراد ب  میدیصدا چرخ  ی دو به سو   هر  رزایآمدن نام آم  با

! مگه نرفته  کنه؟ی چکار م   نجایا  ".  میدیکوچه د  ی را آن سو  رزایم

من و قباد    انیمدام م  رزاینگاه ناباور م  "شانس!  نیبود؟! لعنت به ا

  .ترساند یمرا م نیدر رفت و آمد بود و ا

قُ.. قُ.. قباد! آ... آ... آخر کار پو... پو... پوزت رو به خا... خا... خاک   -

 . ....هاد یمال

الق   رو و  بلند  و  قباد گفت  قهقهه دیخند  دیبه  از .  بود.  هوا  به  اش 

دست    ی دست شکمش را گرفته و انگشت اشاره   کیشدت خنده با  

سو  گرشید ز  ی به  بود.  انداختم  ینگاه   یچشم  ریما  قباد  به    . به 

آم  دانستم ی م  یخوب حضور  اگر  گوشمال  رزایکه  حتم  به   ینبود 
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  دم ید  می. اضاع را که وخدادیم  نوای ب  گیبه مرادب  یدرست و درمان

که از شدت   ی بلند از قباد  ییهافرو کردم و با گام  بانیسر در گر

 آنکهی ب  دم یکه رس  رزایخشم در حال انفجار بود، دور شدم. به آم 

  ی بارش را به جان بخرم، سالم و شماتت  نیاه سنگ سر بلند کنم و نگ 

حت  گذشتم.  کنارش  از  و  احتم  یکردم  پاسخ  تا  را   شیالنماندم 

. دیاوضاع نابه سامان د  نیبد شد که مرا در ا   یلیبشنوم. بد شد؛ خ

 پنداردی سر و پا م  یقلدرِ ب  کیمرا هم چون قباد    نیحال بعد از ا

بر    ی روزی. گرچه دلم از بابت جدال و پستیتنها دخترش ن  قیکه ال 

 رزایآم   دنیاما آخر کار و سر رس  ماندی م   ی صبحگاه  ی به خنکا  بیرق

 .را به کامم تلخ کرد ی روزیپ ینیریرا خراب و ش زیهمه چ

تن   ورغوطه هم  در  افکار  به    یراه  امده یدر  را  دلم  و  عمارت شدم 

 .روز بعدم با ماهتابان خوش کردم ی وعده

پنجره   یگنجشککان   کیج  کیج  ی صدا  با تک  پشت  اتاق    ی که 

از    یاگذشت و خبر تازه  گریروز د   کی نشسته بودند، پلک گشودم.  

. دروغ چرا، نگران احوالش بودم. امدیاوضاع سالمت گالب به دست ن 
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به   اطیمراد از داخل ح  یعل  ی فکر پتو را کنار زدم که صدا  نیبا ا

 .دیگوش رس

 .دیشد؟ دِ دست بجنبون  یها چظرف نیپس ا -

زم  ی ها خواب  رخت   الیخی ب بر  تند  ن،یرها شده  به   یدست   ی به 

 هافه ینا مرتبم زدم و به سمت در رفت. گ   ی هاو لباس  ده یژول  ی موها

  شه ی. مثل همدمی چاه د   یمراد را پا  یعل  انداختمیم   میرا که نوک پا

 .شدم کشیشب قبل بود. نزد ی غذا گیمشغول شستن د

 .خدا قوت ، ی! خسته نباشسالم عامو -

باال گرفت و از برخورد نور آفتاب چشمانش جمع شد، با مچ    سر

 .باالتر داد یدست گل آلودش کاله سبز رنگش را کم

 .یسالم، مونده نباش کیعل -

 .شد جادیا ییرا درون چاه انداختم و از اصابتش با آب صدا دلو

 .از گالب خانم نشد ی اخبر تازه -

 .از آن سو آمد سیبلق ی اد بود که صدامر ی به عل نگاهم 

 !بشه؟ یخواستیم ی چه خبر -
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 .پر از نفرت و پر از خشم بود نه،ی پر از ک شیصدا

 .آمدی م میپر شتاب به سو . دمشیبلند کردم که د سر

درشیبگ  ت، یامانت   نمیا  - که  بگم  بهت  گفتن  خانم  گالب   گهی! 

 .ننی رو بب تینه خودت و نه امانت  چوقتیه خوانینم

کوفت و   امنه یو بر س  دیکش  رونی ب  ی اپارچه  ان یکتاب را از م  گفت، 

 .رفت

  شد، یاز من دور م  ی رنگش که به تند  یعناب  ی هایبه اورس  نگاهم

گالب خانم گفتن   ".  دیبه هزار جا سرک کش  المیماند و خ  رهیخ

رو    تینه خودت و نه امانت   چوقتیه  خوانینم  گهیبهت بگم که د

در سرم تکرار شد و   نهیبا همان لحن مملوء از ک  شیصدا  "!نن ی بب

. وا ماندم  دیمرتب در هم تننظم و نایب  شانمیپر  ی موها  افکارم همچو

با من را   لشیدلیعداوت ب   یقیکه هر بار به طر  یس یبلق  الیخی و ب

 .مرور کردم گریآن جمله را بار د کرد،یم ی ادآوری

 !روزگار یه -
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 دایاش هومراد که طعن کالم از کش دار شدن جمله  یعل  ی صدا

بود، مرا به خود آورد و چشمانم از لبخند مرموز و نگاه معنادارش  

 ی که پا  ی مراد  یشستن دست و رو از چاه و عل  الیخی شد. ب  ی فرار

  دیگام برداشتم تا شا  آن نشسته بود دور شدم و به سمت دروازه

 یجیبود مرا از گ  ان یکه در جر  یباد  وو هوه  ی زییصبح پا  ی خنکا

 .ببرد نرویآن اتفاق تازه ب

 ن یترکیرا به نزد  امه یدر دست از عمارت خارج شدم و تک  کتاب

حوال  آن  اما   یدرخت  مهاجر  پرندگان  و  آسمان  به  نگاهم  دادم. 

! او را چه شده  ند؟ی مرا بب  خواستیحواسم نزد گالب بود. چرا نم

! نه،  طلبد؟ی م  ی مدت کم آتش مهرش فرو نشسته و دور  نیکه در ا

به گ  نیا به گالبکلمات متعلق  نبود!  با آن همه کبر و   ی الب  که 

به معلم    یخداحافظ  ی و خطر نوشتن نامه   کندیغرور دست دل رو م

 دارش ید  لیم  گریچه گذشته که د  خرد،یاش را به جان مسرخانه

 ی دور  نیباشم، نه! از قضا ا  ریدلگ  شیاز دور  نهی! نه است؟یبا من ن

  م یتابی اوست، اگر بداند! ب  یشدن روح زخم  ماریت  ی تنها مرحم برا

به    لیدلی ب  دانستمیکه م  ی اام بود! دلشورهتنها من باب دل آشوبه
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 ی بلند از انتها  ی. نفسم چون آه وفتادهیو به جانم ن  امدهیسراغم ن

  شی گذشت تا آنکه کتاب را پ  الیبه فکر و خ  ی خارج شد. قدر  گلو

هر آنکس عاشق است از   "از آن گشودم.    ی اگرفتم و صفحه  میرو

از بند و از زندان نترسد، دل عاشق بود گرگ   نی قی  د،جان نترس

  نش یآغاز  تینگاهم به ب  "چوپان نترسد.  یه  یگرسنه، که گرگ از ه

باباطاهر عر  رهیخ بود  را    ی! عشق آدمانیماند! و چه خوش گفته 

 ندیفرا  کی که در    یی. گوسازدی نادان م  ی نترس کرده و از او جسور 

که   ی ا. به گونه شودی پر م  متو از شها  ی از عقل ته  یآدم  ی لهیمخ

تنها به   اشخته یرا حس نکرده و اسب لگام گس   ی خطر  چیه  م یب

 یی که تشت رسوا  یو تا مادام  تازدیو م  تازدی شوق وصال معشوق م

عشق   تیخاص  نی ا   ی ! آردیایبه خود ن  وفتدیاش ناز بام بلند خانه 

  یایی رها  چیخواهد شد و ه  نیچن  فتدویورطه ب   نی است. هر که در ا

 !ستیدر آن ن

نزد  ی زییپا  روز عصر  کم   شدی م  کیبه  آفتاب  بنه  و  و  بار  کمک 

رنگ جمع کند. شوق    یلیآسمان ن  انیاش را از متا گستره  بستی م

همان  دارید موهاداشتم.  به  شانه  با  که  تن   ی طور  هم   ام ده یدر 
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آ  دمیکشی م در  را  نگاهم   نهییخود  کردم.  تازه    کنکاو  محاسن  از 

 ییهامردمک  انی. از م دیرس  انمام گذشت تا به چشمآراسته شده

لخت    ی بود و موها  دایهو  اری  داریشور د  زد،ی م  ه یکه به شب کنا

وعده  خورده،  فر  مانی عاشقانه   ی روغن  لبخندزدی م  اد یرا   ی . 

آبرو    یکمبسه!    "کردم و در دل تشر زدم.    میهاجان مهمان لبکم 

 "دیکن ی دار

  ی اکه چابک را همسفر خود کرده و چون پرنده   یبعد وقت   یلخت

مقصد   به  بند  از  آب  شتافتم،ی م   اریرها  چشم  بند  بود؛   یافکارم 

. دادی آمدنش را م   یاما دل و جانم گواه  دیآی که نگفت م  یماهتابان 

 .آمدیحتما م آمد؛ی م

  یگرفت. از جاده   دنیرها در دست بادم رقص   ی گرفتم و موها  سرعت

 ک یخلوت دور شدم، چشمه و درختان گردو را پشت سر گذاشتم و  

سو به  قدر  ی نفس  تاختم.  انگور  به    گرید  ی تاکستان  تا  گذشت 

  دم یپر  نییپا  نیز   ی از رو  ستادم،ی. از حرکت ادمی گاهمان رسوعده

  ".گردمی برمنجا بمون پسر، زود  یهم  "بند کردم.    ییو افسار را جا

 ".  دمیچسبان   شی شان یبه پ  یشانی کردم و پ  در گوش چابک زمزمه
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برسه. راه  از  زودتر  که  کن  دعا    ی هاال ی  انیم  ی دست  "برام 

 .و قدم زنان دور شدم دمیکش اشییجادو

پرسه زدم که    یو در آن حوال   دمیبلند پشت قنات رس   ی علفزارها  به

و   شی م  ی گله  ی دارد. صدا  یهم خود عالم  اری  ی پرسه زدن به تمنا

ن  تپه  ی رو  ی بزها با  آهنگ چوپان  ی همراه  از آن سو   یخوش  که 

بلند را به رقص درآورده بود،   ی هاکه علف   ی خش بادو خش  آمدی م

چشم ببندم و   خواستی را ساخته بودند. دلم م   ی گوشنواز   ی سمفون

از راه    یگوش جان بسپارم تا که چشم آب  رینظیب   یق یموس  نیبه ا

  نه یچنان در کنج س  گذاشت؛ی قلب زبان نافهم م ن یبرسد اما مگر ا

بود که صدا  دنیتپ به   ی . قدردیچیپی در تمام جانم م  شیگرفته 

و خ به جاده  الیفکر  نگاهم  نزد   یسنگالخ  ی گذشت.  دلم  و  بود 

م  ییجا  ؛یآب  چشم منحن  انیدر  چشمانش،   ش، یهالب   یآسمان 

  ی هاکه هر بار خاک  ینیبلند پاچ  ی لبه  دیشا  ای  ش یکمان آبروها

در   امدنشیآمد و لحظه فکر ن  رونی. نفسم پر آه ب رفتیجاده را م

نه،   ".  گام برداشتم  ی ذهنم رنگ گرفت. سر تکان دادم و به تند

تا    آمدی که م  یدل آرام کردم و از افکار مسموم  "ادی! حتما م ادیم
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. دستانم را در پشت قالب کرده و به ختمیببرد، گر  غمایرا به    دمیام

 .دیآهسته به گوش رس   ییکه صدا  داشتمی سو و آن سو گام برم  نیا

 !رمانی! هرمانیه -

.  دمید  میو ماهتابان را در چند قدم   دمیصدا چرخ  ی آن به سو  کی

ممکن کش آمده    تیکوچک که تا نها  ی هاآن لب  محو تماشا شدم. 

کرده بود، دلم را با خود    نیاش را نمکو آن چاه زنخدان که چهره

 . ...برد

 !دانمی کجا؟ نم به

 !؟یکن ی م ریکجا س -

 .به خود آمدم  شیصدا با

 !ی اومد -

 .برداشت گرید یجمع شد و گام  لبخندش

 !ام؟یکه ن یتوقع داشت -

 .شدم  دستپاچه
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 .شدم  رینه! فقط... غافلگنه -

 .آمد  کیبنده بست و نزد رو

 .قصد اومدن نداشتم  -

 .کردم، نگاهم کرد نگاهش

 !ومد یاما... دلم ن  -

 .آمدی من بود که کش م ی هالب حاال 

ندارم و من باب اون مسئله   یخوش  ی ون روز خاطرهگر چه از ا -

 .و آزرده خاطرم ریهنوز دلگ

 .ستادمیمانده را برداشتم و مقابلش ا یقدم باق کی

 .ستین   یکنی طور که فکر مماجرا اون -

 نشست میموها ی تا چشمانم باال آمد و بعد رو نگاهش

 !ی کاله بر سر ندار -

و    پرسدی! چرا مد یفرستادم. خودش که آن روز شن  نییگلو پا  آب

 !کندیآزارم م
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 ...چون... چون -

 .دیحرفم دو انیم

افتاده از کاله معلم    رونیرقصان ب   ی موها  ی زاده دلدادهچون ارباب -

 .ش شدهسرخانه

از من بود؟! به    ری شرمنده شدم اما مگر تقص  اش،هی پر کنا  ی جمله  از

که نابلد بود نکردم. او خود   ییجز آموختن به او  ی وهلل که من کار

با    دایش وَاال مرا  شد و دل به دست گرفت و سر درون فاش کرد 

 !دختر ارباب چکار؟

 .به چشمان منتظرش سنجاق شد نگاهم 

 .به گالب ندارم یلیم  چیست. من... هسوعه کی عالقه  نیا -

 .چرخاند  ییرا به سو شیهامردمک

 !گالب! پس اسمش گالبه -

زن  و از  همامان  که  آدم  نیکمتر  شهیها  حرف  از  را   یمنظور 

 .جنباندم  ی ! سررندیگی م
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 ی دیکه ترس  ی از همون روز  دمت؛ی که د  ی دل من از همون اول بار -

. حساب  هییایدر  ی اون دو گو  ریشد، گ  نیدامنت پخش زم  ی هاو گل

 !ینفسم رفته چشم آب یو آبه. نباش  یماه  تیمن و تو حکا

 !از آن صدا هم وجود داشت؟ ترن یمگر دلنش ایو خدا دیخند

 !؟یاسم رو تو برام گذاشت ن یا ؟یچشم آب -

که در حصار آن لچک   یچشمانش شد؛ چشمان  ریگ   گریبار د  نگاهم 

 !صدچندان شده بود  شییبایرنگ ز یقنار ی و روبنده 

کنار علفزار گام برداشت. نگاهم   ی که یراه بار  انیمقابلم گذشت و م  از

 نیزم  ی دامن سبز رنگش که به خار و خاشاک رو  ی را به دنباله 

 .دادم و لب گشودم  شد،ی م  دهیکش

  ست، یاندر سرم ن   ،ی گرید  ی هوا  ست،یاز برم دل در برم ن  ی ته دور -

 .ستی دگر جز دلبرم ن ی بجان دلبرم کز هر دو عالم، تمنا

 .دیخرچ میو بعد به سو ستادیا

  !بایچقدر ز -
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چشمانش شد. چشمانش جادو بود   ریکش آمد و نگاهم گ  لبخندم

از آن   تربا یدر بندش! اصال مگر ز  ریو من چون طلسم شدگان اس

گاه در    ،یطوفان  ییایبود و گاه در ی ابر یطلسم هم بود؟ گاه آسمان

. عجب  شدمی امواجش غرق م  انیطوفانش گم و گاه در م  ی البه ال 

 .ند دیآنکه بدانم جنب   یب  میهاپلک زدم و لب  نی داشت! سنگ  ی سحر

 .ماهتابان... ماهِ تابان -

لمس آن زلفان فرق شده در دلم غوغا    ی و تمنا  د یرا دزد  نگاهش

جان   میهاپشت پلک  نشیریش  الیچشم بستم و خ  ی اکرد. لحظه

پر زلفان  و  بود  او  بودم،  من  نس  یشانیگرفت.  به    میمال  میکه 

  ک یجکیرود و ج  ی گرفته بود. من بودم، او بود و صدا  اشانی باز

 ی . من بودم، او بود و سمفون زدندیپر م   یکه در آن حوال  ی گنجشکان

 . ...شیهاگوشنواز خنده 

و من دل   دیچرخی . مرقصدی در تنش م  ن یو دامن پر چ  دیچرخی م

 .دادمی به باد م نیو د

 !رمانیه -
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  ت یرد و از اوهام به واقعمرا به خود آو  گریبار د  نش ی آهنگ  ی صدا

 !زند؟ی نامم را صدا م بای! گفته بودم که چه زیپرتاب کرد. راست

باال و   نیز   ی آفتاب رو به غروب بود و من رو  یبعد هنگام  یساعت

 زی. همه چشدیمرور م  میبا ماهتابان برا  میهاحرف  شدمی م  نییپا

 ی از ماجرا   یعنی   زیهمه چ  میگویکه م  نیگفته بودم. ا  شیرا برا

و چگونگ دامنه  به   رخانیاردش  ی ماندگار شدنم در خانه  یورودم 

قتل   ی اتفاقات رخ داده تا کنون. از ماجرا  تو درش  زیتا تمام ر  ردیبگ

گالب و   ی سوئه   ک ی  یدلدادگ  ی تا قصه   یبا طوق  داریبهار و دگل

بازگو کردم و دست آخر    شیسوء قصدش به جان خود. همه را برا

و  ابمیب  یچون قباد، راه ی برداشتن سد  انیاز م ی برا  قول دادم که

 .به منزلشان بروم ی مناسب به قصد خواستگار یدر فرصت

  ب ی عج  رفتم یم  رزایوصالش به منزل آم   ی که به تمنا  ی آن شب  تصور

  یرو  قیعم  ی آوردنش لبخند  ادی قدر که با به  آن  نمود؛ی م  نیریش

و    آرامیقند در دل ب  ینیریبه ش  ی زیو چ  گرفتیجان م  میهالب

 .شد یقرارم حل م
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 کیکه    کردمی م  یناهموار را ط  ی جاده  ی نییمقصد عمارت سر پا  به

سوخت؛ سوخت و تعادلم از دست رفت. سوخت    م یدر پا  ییآن جا

و به افسار چنگ زدم. سوخت و نگاهم در اطراف چرخ زد. درد تا 

. درد دمیرا د  ی ارتر سوبرد. دور  غمایرا به    میهاجانم باال آمد و نفس

پ  جانم  تمام  در  و  کرد  رسوخ  استخوانم  مغز  کال دیچیتا  سوار   .

رفت و افسار از چنگم   یاهیدارش را از سر برداشت. چشمانم س لبه

که وارونه   رفتمی. کج شدم. درد عمق گرفت. م جدا شد. دور بود

شده بود. تاب خوردم و تنم با ضرب   ریرا چنگ زدم. د  نیشوم. ز

که از   ی خار  ی داغ شده بود و بوته  میکوفته شد. تمام پا  ن یبه زم 

اما تنها    کردی گردن در تنم فرو رفته بود دردم را مضاعف م  ی ه یناح

پ س  اشروزمندانهیلبخند  در  که  پلک  یاهیبود  رنگ   میهاپشت 

 .گرفتی م

دوشش باال   ی رو  ی اسب بلند شد و نگاهم تا تپانچه  ی هه یش  ی صدا

و صورتم از درد جمع شد. حرکت کرد و   دی رفت. اسبش سم کوب

جاده   ج یافتادم. در پ  نی به برخاستن کردم. دور شد و به زم  یسع

 .سوختن را از سر گرفت  نهیگم شد و زخم ک 
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 !ست؟ین نجایا ی! کسی آها -

پا  با نگاه کردم. سوز  اطراف  به  ن   ی زییعجز  تن  نفوذ   مهیبه  جانم 

که چاک داده   ی راهنی. پآمدیبند نم  یدم  ی زیرکرده بود و خون

 ی از آن هجمه  ی ریلنگانم بندش کنم توان جلوگ  ی بودم تا به ران پا

نشستن بر    ی بود و تالشم برا  لی رو به تحل  میروین   خون را نداشت. 

ران خبر از عمق    ی رو  یسی. درد جانکاه و خدمانده بو  ثمری ب  نیز

بود. ترسم از آن بود که در آن   یمانده طوالن   ریو مس  دادیواقعه م

دامنه شوم، که صبح فردا   ی هاها و شغالشب خوراک گرگ  یاهیس

و شادمان بر    فوریدلربا ک  اریآن    ی به تمنا  بیقنباشم و ر  ا یبه دن

قاه بخندد و به  قاه   شمیبه ر  ریدل س  کیبدمد و بعد    ی روزیپ   پوریش

 .درندگان دامنه دعا کند  زیت ی هاجان پنجه

ام سُر دادم و تن کرخت شده   نیزم  ی بود خود را رو  ی جان کندن  به

 ی آن حوال  ر یقطور درخت پ  ی کشاندم تا در پناه تنه  ی را به کنار

جمع نمودم و   رمیچون کو ی تتمه قوتم را در گلو  نباریامن بمانم. ا

 .سر دادم می آمال و آرزوها ی به بلندا ی ادیفر

 شنوه؟ یصدام رو م  یکمک... کمک... کس -
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و به  د یکوبی م ی د ی و ناام می که بر طبل ب ی باز هم سکوت مرگبار و

 یغلتان عرق و داغ  ی ها. دانهکردی م  یاز عجزم دهن کجنگاه پر  

نگران  ی شانیپ ن  افزود ی م   میهایبه  تن  لرز    ی عالج   انمیعر  مه یو 

 .نداشت 

  ست؟ی ن  ی... کسی آها -

! در یرس  ادیفر  ی برا  ی ادیتا فر  ماندی خفه م  ی ابه ناله  شتریب  میصدا

که قرارش   یتوسط چابک  نیسم کوب شدن زم  ی صدا  انیم  نیا

 د یرسیم  میهاکمک به گوشکه کم   ییهاگرگ  ی رفته بود و زوزه

  ی ن یرو به سنگ   م یهاو هر دم پلک  زدی احوالم دامن م  یبه آشفتگ

 .رفتی م

ب  یبیب - آب  گلیب ی گل،  ها  یقشنگه، چارقدش  های رنگه.  ...  ی ... 

 ...ی ها

شد اما  زیت میهاگوش ها،یکیدر آن نزد  ی امردانه ی صدا دنیشن  با

تر از آن بودم تا بتوانم دهان باز کنم و خبر از حال نزارم  درمانده 

 .دهم
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 ...اهه یخال لباش س گلیب ی ... بگلی بیب -

 ی تنها کار  رفتی و لرز م  آمدی آن احوال نا به سامان که تب م  در

 رش یدعا بود؛ پس در دل دعا کردم که مس   آمدیکه از دستانم برم 

چابک بلند شد؛ بلند شد و    ی ههیآن ش  ک ین سو بگذرد که  از هما

 .دم ینفهم ی زیچ  گریسم کوفت؛ بلند شد و من د

  نم یسنگ   ی هارا احاطه کرده بود پلک  میکه تمام پا  ی احساس درد  با

اتاق کوچک چرخ داخل  نگاهم  باز شد.  هم  به    دیاز  رو  عاقبت  و 

 .ثابت ماند   زد،یغر م   ینشسته و به جان کس  میکه کنار پا  یسیبلق

ظلمات سر   نیکه تو ا  دونهی خونه به دوش! فقط خدا م  ی پسره -

قبرستون  کدوم  ا  یاز  رو  نعشش  که  بوده  آورده  آوردن    طورنیدر 

 .عمارت

ب   یفراموش از  تا درک   یهوشیکوتاه مدت حاصل  بود  باعث شده 

ا  یتی از موقع  یدرست باشم و    بار نیکه در آن قرار داشتم، نداشته 

 .کشاندیبود که نگاهم را تا او م یقندعل ی صدا

 !ست؟یحالش خوش ن ینیبی زبون تلخ نکن زن! نم -
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پا  آنکهی ب باشد  من  به  کم  می حواسش  از بهجا   یرا  جدا  کرد.  جا 

 کیتوسط    انمیعر  مهین  ی احساس خجل شدن من باب لمس پاها

را به   پارچه  اطیمونث، صورتم از درد جمع شد و او به دور از احت

 .چاند یام پزخم برداشته ی دور پا

 ی که باال   یادب شدن حقش بود. قندعل  یدلت براش نسوزه. کم -

 ی زخم داده بود، سر  ی اش را به جاو نگاه موشکافانه   ستادهیسرش ا

 یبه پارچه   س یکه بلق  یمحکم  ی با گره   بارنیبه افسوس جنباند و ا

درد  یشده   ده یچیپ زد،  رانم  برا  ی دور  و  آورد  هجوم    یجانکاه 

ام با نگاه  . رها شدن نفس حبس شده ردنفسم را گلوله ک  ی الحظه

  ن ی داخل دستش را زم  یظرف سفال  یآن دو مصادف شد. قندعل

 .آمد  میبه سو  یگذاشت و قدم 

 !جوون؟ ی شد داریب یک -

 شه یدهم که درد به تمام جانم ر  واریرا به د  امهیکردم تا تک  یسع

 .دواند و آهم بلند شد

 .عطاب کرد مشیحج ی کور ابروها شهیهم ی با گره  سی بلق
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 .ست یبه تو ن یو دار وقت وارس ریگ نیبمون سر جات! تو ا -

 .و برخاست   دیبه هم مال  یخون آلودش را داخل ظرف سفال  دستان

 .معلوم بشه  فتیرو استراحت کن تا تکل ی چند روز -

تر از آن بودم که منظور و من مدهوش   ختیزبانش را به جانم ر  زهر

دامن پر   ی که دستان نمدارش را با لبه   ی. در حالابم یکالمش را در

م پاک  جا  کرد،ی نقشش  به  نگاهم  شد.  که   شیخال  ی خارج  بود 

 .آمد کینزد  یقندعل

 .گذشت  ریبخ -

  م یدر پشتم تنظ  یآن کمر دردمند خم شد و بالشم را به سخت  با

 .کرد

اسبت   یکه سلمان از اون اطراف رد شده و صدابوده    یخداخواه -

 .اومدیبه روزگارت م یکه چ  ستیمعلوم ن چیواال ه ده یرو شن

 !سلمان؟ -

 .و ادامه داد دیکش میپاها ی را تا رو پتو

 .ستدامنه یاز اهال -
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 .تکان داد و افزود ی سر

 ی نشه جا  یاصابت کرده، چرک  ییبه بد جا  رشیت  خبریاز خدا ب -

 .شکر داره

 ی کم سوارو من کم   کردی! او شرح حادثه مدمیکالمش را نشن  یباق

 .آوردمی م ادیبه  شدی را که از من دور م

 بود؟  یکه ک ی دیند  گم،یم -

پشت   ی هامردمک  ی رو  نگاهم تا  قباد  نام  و  نشست  منتظرش 

 :چه شد که گفتم دانمی باال آمد اما نم میهالب

 .دمیرست ند بود، د یک یهوا رو به تار -

را نگفتم، گرچه گفتنش هم چون نگفتنش    قتیچرا حق   دانمینم

! در حال کردیاحوال دوا نم   شانیرا از من آشفته افکارِ پر  ی درد

 .برداشتن ظرف خونابه بود که لب گشود

فراخ صحرا    دانی روستا بوده، به قصد شکار پا به م   ی از اهال  حتملی -

ت بد  اقبال  از  و  خطا    رشیگذاشته  ابه  ن  امیا   نیرفته.    ستن یکم 

 .کنن ی م  یکه تو صحرا مشق شکاربان  یینابلدها
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 .بسنده کردم ی جنباندن سر  به

برم چ - تا  استراحت کن  ب  ی برا  ی ز ینقدا  قوت    دیبا  ارم،یخوردن 

 .ی ریبگ

 .در برداشت که لب گشودم ی به سو  یگام

 عامو؟ -

 .و نگاهش را به من دوخت برگشت

 منو آورد به عمارت؟  یک -

 .جا کردبهسرش جا ی را رو  ی نمد کاله

 ی تا قنات پا  نه،ی بی م  تیاون وضع  ی تو رو تو  یسلمان وقت  ایگو -

آب  دوعهی م  ادهیپ برا  ارهایو  بده!   رشونی. خدا خارهیکمک م  یرو 

پ اهال  ی کیبا    شی چند ساعت  از   یرسوندنت عمارت. وقت  یاز  که 

پا ب   ن ییاسب  ز  ی بود  هوشی آوردنت  بود.    ی اد یو خون  رفته  ازت 

 .مداخله کرد  سیبلق  کهرو خبر کنم  یباش  میخواستم حک
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مشکلش با خود مانده بودم اما در    ییچرا   ی ! هنوز در خمارسی بلق

 ریکه افکارم را درگ  خواستی آن احوال خراب و حال نزار دلم نم

 .ام با او کنم نداشته  یپدرکشتگ

 .باز شد  یبه تبسم شیهالب

و تو بستر    یکن  اطیرو احت  ی دلت شور زخمت رو نزنه، چند روز -

 .یشی روز اول سرپا م نی ع یبمون

 جاد یو زخم ناسور تنم بر خالف شکاف ا  مدندآی از پس هم م  روزها

بود. از آن   ی رو به بهبود  شد،ی م  ترقیشده در روحم که هر روز عم

انگ رقت  پ  ی زیروز  را  غرورش  گالب  بر  میپاها  شیکه  و   دیسر 

خبرم از او همان   نیبودمش. آخر  ده یند  گریکرد، د  انیعشقش را ع 

 ی هاخاله زنک  ی هاک کالغ و چهل کالغ یبود و    یخداحافظ   ی نامه 

شده بودم اما    یاحوالش از قندعل  ی جویپ  ی البته، چند بار  عمارت.

طور نشد. آن  رمی دستگ  ی ریگدندان  زیسالمتش چ  ی از بهبود  ریبه غ

به   گفت،ی م  وارها یدر پس د  ی هاکه پچ وا پچ نا  از احواالت  خبر 

از دستانم    ی روقت کا  که باز هم مثل همه   یسامانش داشت و من

 .ساخته نبود



Page 365 of 534 
 

 !دستمون ی بجنب دختر! وقت تنگه و هزار کار نکرده مونده رو -

اتاق    ی کاهگل  واریکردم، دستم را به د  محکم   نیزم  ی را رو  میپاها

 .گرفتم و برخاستم

 .خانم... اومدم  سیاومدم بلق -

نسبتا بزرگ   ی ایکه در تب و تاب مهمان  یخدمه و عمارت  ی صدا

.  کردی را داشت، جدا م  امله یکه حکم پ  ی ا از کنج اتاقافتاده بود مر

را جمع   حواسم  دیبود و من با  دهیخصوصا آنکه روز موعود فرا رس 

به مطبخ از   یشمس  ی هاتا مبادا آمد و شد   کردمی رفت و آمدها م

 .چشمانم دور بماند

چرک مرده را   ی هاوه یزحمت از اتاق خارج شدم، با مکافات گ  به

زخم   ی پا  ی وه یکه گ  یانداختم و لنگان لنگان در حال  مینوک پاها

 .شدم اطیداخل ح شد،ی م دهیکش نیزم ی رو  امدهید

 !ی به! سر آخر دل از اون اتاق نمور کندبه -

کور  ی و گره  یشانیافتاده بر پ نیگرداندم. چ ی سر ی مهر ی صدا با

نافرمان   میابروها ساز  هم  زبان  نبود.  خودم  و   یدست  کرده  کوک 



Page 366 of 534 
 

چون او نبود. صد رحمت   ی اهیسخن گفتنش با انسان فروما  یارای

 خرس  یاما امان از دوست  داندی را م  فشیتکل  یبه دشمن؛ الاقل آدم

 !است... امان شی م اسکه در لب  یها و گرگخاله

به ران پارچه   اشدهیو با چشمان کش  دیرا کاو  میسرتا پا  نگاهش

 .ام اشاره کردشده  چیپ

 !زخم پات خوب شد؟ نمیبب -

 !باز شود یکم میابروها ی وامانده  ی گره  آنکهیکردم... ب  نگاهش

 .ستادیبه جانب ا حق

 !ستیحالت خوش ن ی انگار -

 .خوبم -

باب تنها من   ،ی کالم را گفتم؛ آن هم زور  کیکندم تا همان    جان

گوهر،   ی هااز او و نقش بر آب نشدن نقشه   میهانشدن دانستهبرمال  

 .نی فقط هم

آشنا توجه هر   ییدر شوک رفتارم با خود مانده بود که صدا  هنوز

 .دوامان را جلب کرد
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  !کم و کسر باشه ی زیچ خوامی! نم س؟ی ست بلقآماده زیهمه چ -

نقره   سر ظرف  آن  با  را  گوهر  و  دستان   یاچرخاندم  در  که 

شدن به مطبخ    کیجا خوش کرده بود، در حال نزد  اشیاناستخو

 .از مطبخ خارج شد ی با آن اندام درشت به تند سی . بلقدمید

 !فلفور آماده کنن گمی بله گوهر خانم! م -

 .تکان داد ی سر  دهیابرو در هم کش گوهر

پ  یلیخ - بفرست  تو  ،یشمس   ی خب.  خانم  گوهر  مطبخ    ی بگو 

 !کن دست دست نکنه... کارم واجبه  دیمنتظرته. تاک

تند  ی سر  سی بلق به  و  ب  ی جنباند  شد.  که   ی ای مهر  الیخی دور 

چشمانم در چشمان نافذ   ی الحظه  ی برا  زد،ی پرسه م  اطیداخل ح

که با آن نگاه معنادار   ییگوهر نشست. نگاهش پر از حرف بود، گو

را آسوده   الشیمان نگاه ساده خو من با ه  کردیرا گوشزد م  امفه یوظ

 .کردمی م

گام   عاقبت با  و  گرفت  پله  ییهاچشم  از  بلند   ی هامطمئن  نسبتا 

 .رفت نیی خانه پا مطبخ 
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همراه  سیباز شد و بلق اطیدو ح  یانیدرِ م نکهیگذشت تا ا یقیدقا

خارج شدند.    یاز اندرون  داشت،یکه پشت سرش گام برم   یبا شمس

شمس به  تکل  ینگاهم  و  جبر  سر  رو  فیاز  پلک  وَاال  هم   ی بود 

بدط  فشردمی م منفور  آن  دم  نتی و  مهمان ب  یرا  راه   یه  چشمانم 

 .نگاهم داخل مطبخ شدند نیب ذره ریآمدند و ز ک ی. نزددادمینم

خود را به   ی جا  یو سوز صبحگاه   شدی م   ی به سرعت سپر  ساعات

ظهرگاه  یزندگ  ی گرما پادادی م  ی بخش  با  همان   ی .  در  لنگان 

 .آمد ی قندعل ی در حال پرسه زدن بودم که صدا یحوال

 !ای... ب وونیح  اینچ نچ نچ... ب -

سو  نگاهم  کش  ی به  پ   ده یدروازه  گ  کی بود.    ادهیشد.    ر یدستش 

االغ اما از    دیکشی را م  یافسار االغ  گریکمرش شده بود و با دست د

سوق   شانیرا به سو  میها. گام کردی ممانعت م   یرونی داخل شدن به ب

 ی با درماندگ  یخسته. قندعل  نوایب   وانیبود و ح  ادیدادم. بار االغ ز

را از سر گرفت که   دنیدوشش انداخت و کش  ی روافسار را    اربنیا

پراند؛ لگد پراندن همانا و وارونه شدن بار   ی و لگد  دیاالغ گردن کش
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.  د یبه سر کوب یآن قندعل کیعمارت همانا.  ی چند ماهه ی و بنشه

 .دیچرخ نیزم ی اش هاج و واج روو چشمان گرد شده  دیدو

تف به ذات نداشتت! جون به جونت    ی چه کرد؟! ا  ن یعه عه عه! بب  -

  !ی کنن همون خر

انداخت که   گرید ی داشتم. االغ جفتک ی اد یز ی ها فاصلهتا آن هنوز

جنباند و    ی سر  یافتد. قندعل   نیزم  ی بار هم رو  یباعث شد تتمه 

 .رو به آسمان لب گشود

که شاخ و دم    تی ! خرست ین  حکمتی کارت ب  چیقربونت برم که ه -

 !رهندا

به خنده افتادم.    یقندعل  ی و غرغرها  چارهیب  وانیح   یزبان نافهم  از

ام باز مانده   شین  دنیچند گام آخر را هم به زحمت برداشتم که با د

 .چون کودکان نق زد

زبون   وونیح  نی دست ا  ی چطور ملعبه  نی! بب ی بخند  دمیبخند... با -

  ی تکبدم؟ بگم خر جف  ینافهم شدم. حاال جواب گوهر خانم رو چ

 انداخت و تمام؟ 
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 .از افسوس تکان داد ی سر

 .باشه   ایمه   دیبا  زی صد مرتبه گوشزد کرده که همه چ  شیاز روز پ -

شده،    یکیبا خاک    ی از بار و بنشه   شینگاه گذرا  گریو بار د  گفت

  یوارهیام را پشت دانفجار خنده   داشتم   یکه سع  یگذشت. در حال

 .نگهدارم، لب زدم میهالب

 !دمیببخش عامو، خنده دار بود، خند  -

 .آمد رونی از نهادش ب یآه

 .دستش ندادم  ی کار هیتا  لهیخر رو بردار و ببر طو نیا ای... ب ایب -

 .چشمم نهادم ی کش آمده، دست رو ی هالب  با

  ام یتا من برسم، م  دیبار و بنه هم دست نزن نیچشم. به ا  ی به رو  -

 .م یکنی با هم جمع م 

دروازه،   ی هیجنباند، کاله سبز رنگ را از سر برداشت و در سا  ی سر

 نوای که به االغ ب  ی بعد وقت  یبزرگ نشست. لخت  ی تکه سنگ  ی رو

طو  ی قدر در  و  خوراندم  دادم،   انیچهارپا  ی لهیآب  اسکانش 

برنج    ی های و گون  میبازگشتم. حبوبات و بار گندم و جو را غربال کرد
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. دستانم مشغول کار  میتکاند  یحساب  بودند،را که از قضا سالم مانده  

  .بود  یرونیب  اطیو نگاهم مدام به ح

خرانه تمام   ی. به جفتکمونهیم  ذاتیب  زادیخر جماعت مثل آدم -

 ی ریو تمام. مثل همون گاو نه من ش   ده یخدماتش رو به باد هوا م

 !کنهی رو وارونه م ریظرف ش ی که با لگد

آن   کیکه    یشمس  یدر پ  میهابود و چشم  ینزد قندعل  میهاگوش

 .گام برداشت یاندرون ی به سو ی از مطبخ خارج شد و به تند

  !میرو که هنوز غربال نکرد هانیحواست کجاست پسر! ا -

پر از سنگ داخل دستانم   ی به نخودها  خودم آمدم و نگاهم را  به

 .دادم

 .کنمی بود عامو، االن درستش م ی اگهید  ی فکرم جا -

  یایشمس  یاما افکارم در پ  کردمی مانده را سرند م  یباق  حبوبات

 ی قندعل  ی . صدازدی پا تند کرده بود، پرسه م  یاندرون  ی که به سو

 .مرا به خود آورد گریبار د
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  ن یرو صدا بزن. من با ا  مرادیجوون، تا مطبخ برو و عل  یبش  ریپ -

 بار رو   همهنیلنگ که توان کول گرفتن ا  ی پا  نیکمر دردو و تو با ا

 .میندار

نشسته  بلند شلوار خاک  لنگ   ی اقهوه   یشدم،  و  تکاندم  را  رنگم 

 دم، ی که رس  کشیمطبخ قدم برداشتم. مقابل در بار  ی زنان به سو

 .صدا زدم

 .عامو  ی عامو! ها -

صدا  در ناگزامدی ن  ییپاسخم  پله  ری.  سرک   ن ییپا  ی ادو  و    ی رفتم 

 .دمیکش

 ؟ یینجایعامو ا -

جمله از دهانم خارج نشده بود که ماه بانو چمچه در دست،   هنوز

 .به آن سو آمد گرفت،ی م  نیعرق از جب نی که با آست یدر حال

 .ستین  نجایا یقندعل ؟ی کار دار یبا ک -

 .تکان دادم ینف ی به نشانه  ی سر

 .مراد کار دارم یبا عل -
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 .شد  دهیکش ییتا جا نگاهش

 .غذاست گید ی نقدا دستش بنده، پا -

  ی ام نشست و صورتم کمزخم برداشته  ی زانو  ی دستم رو  ناخودآگاه

 .جمع شد

آوردنش    ی اما برا  می جمعش کرد   یبار االغ وارونه شد، من و قندعل  -

 .کشهیطول نم یلیبهش بگو خ م،یبه مطبخ کمک الزم

 دشیدامن سف  ی را به باال   اشهیجنباند و دست آغشته به ادو  ی سر

 .. خواست برود که لب گشودمدییسا

ب  یگون  ییاومد چندتا  یوقت - با خودش   ی زی. خواست چارهیهم 

 .پر عتاب گوهر مانعش شد  ی که صدا دیبگو

 !دختره کجا رفت؟ نیپس ا -

 .دی به گوش رس  شیبانو پا تند کرد و از نظرم پنهان شد اما صدا  ماه

 ش؟ یبرم پِ دیخوای نگفت گوهر خانم، م  ی زیچ -

  یشمس  کبارهیپاسخ گوهر را بشنوم، قصد خروج کردم که  تا    نماندم

او به  نگاهم  شد.  کش  ییداخل  ابرو  ب   دهیکه  کنارم   سالمیو  از 
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لباسش که    نیداخل آست  اه یس  ی سه یماند اما ک  ره یخ  گذشت،ی م

 .نماند ده یقصد پنهان نمودنش را داشت از چشمانم پوش

در حال آغاز شدن    ی همانیو م   رفتی م  ی اهیدامنه رو به س   آسمان

 ی او درشکه   دیرسی به گوش م  یاسب   ی هاسم  ی بود. هر آن صدا 

ب م  یرونیداخل  اندرون  ی . صدا کردی توقف  از  تنبک  و  به   یضرب 

 ییمشغول بودند تا جا  ی و خدمه هر کدام به کار  دیرسی گوش م

به خاراندن سر، نبود   دکه وقت مستراح رفتن هم نداشتند چه رس

که   ییهم مضاف بر علت شده بود، تا جا  یلو دردکمر قندع  یطوق

ساده کمک حالشان بودم تا هم    ی لنگان به قدر نوکر  ی من با آن پا

از نظرم    یو همان که رفتار و کردار شمس  رمیاز کار را بگ   ی اگوشه 

 .پنهان نماند

قرار داشتند را   گریکه درست کنار همد  یاتاق بزرگ مخصوص  دو

 گرید  یکیمردانه و    پیتا ک   پیک   یکیپر کرده بودند،    هاهمان یم

م اردش  همانانی زنانه.  برادران  و  خواهران   یخانواده  رخان،ی شامل 

م  ی پدر برادر  عطا  و  ع  منتیفخرالملوک  و  عهد  همراه    الش یبه 

 ی اس یو بحث رجال س انیقل قلقل ی . در اتاق مردانه صداشدندی م
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خوش آهنگ ضرب   تمیو ر  خنده   ی و از زنانه صدا   دی رسی به گوش م

شام    افتیو تنبک، خدمه اما هنوز در حال جمع و جور کردن ض

از جمع   یمحل  ینیریو ش  ی قجر  یبا قهوه   ترعیبودند تا هر چه سر

پذ مجمعه  ییرایحاضر  پا  ی کنند.  را  ظرف  از  شده  چاه   ی تلنبار 

باق  گذاشتم  آوردن  قصد  به  د  ی و  بار  اندرون  گریظروف  به   ی پا 

  ی تدارک بعد از شام همگ   ی بود. خدمه براخلوت    اط یگذاشتم. ح

من مانده    ی بر عهده   سفره   ی داخل مطبخ بودند و جمع کردن تتمه

برنداشته بودم که در   اطیح  ی هافرشسنگ  یبر رو  یبود. چند گام 

ام  به  باز شد.  زنانه  برا  که آن  دیاتاق  نگاهم    ی الحظه  یگالب است 

. نفسم پر  دمیکه فخرالملوک خانم را در حال خارج شدن د  دیچرخ

 ش یبرداشتم که صدا  ی گریانداختم و گام د  ریآه خارج شد. سر به ز

 .آمد

 !پسر ی آ -

ا  در پوش  ستادمی دم  تا  نگاهم  دوز   ریحر   ی هی و  و    ی پولک  شده 

بروم.   شی کرد که پ  ی ارنگش باال رفت. با سر اشاره   اهیچشمان س
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تا  کینزد سر  کاو  میپا  رفتم.  مردمک  دیرا  آخر  دست   یهاو 

 .ماند رهیجستجوگرش در چشمانم خ

که به سبب    هیخان  ریاردش  ی از صدقه سر  ،یعمارت  یهنوز تو  نکهیا -

 !اسکانت داده نجایاعتمادش به خان بهادر ا

 .برداشت میبه سو  یگام وانیا  ی ماندم! از رو وا

 ...ای ارمیحرفش ب  ی بخوام حرف رو هیادبیب -

چند    دیکشیوقارش را به رخ م  یی که گو  ی کرد و آرام، طور  مکث

 .و ادامه داد ستادیآمد. درست مقابلم ا نییرا پا وانیا ی پله

اما توانش رو    گذرهی سرت م  ی تو  یکه چ  دونمیجوون، نم  ن یبب -

اغفال تنها دخترم بدم چوب تو آست به جرم  تا  کنن،    نتیداشتم 

 !که؟ یدونی م ،ه یدرو دربه دیجرمش تبع نیکمتر

و جمله  خشکم اصابت    ی لیس  ک یاش چنان  زد  به صورتم  محکم 

 .تر افزودو آهسته  دیپاش میکرد. نگاه پر تنفرش را به سو

 دم یبزرگت چشم پوش  ی پس اگر به سرت منت گذاشتم و از خطا -

!  یبکن   یتونی که دلت خواست م  ی که هر غلط  ستیمعنا ن   نیبه ا
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خودم    نمتی گالبم بب  ی چند فرسخ  گهید  بارکیتنها    گهیبار د  کی

 !دمیدستور ادب کردنت رو م

 ماند ی م  ریبا  ینیبه زم   یاز خشک  م ی. گلونیزدم... آرام و سنگ   پلک

  به آن   نیآهن  یقفل   ییچنان به هم چفت شده بود که گو  میهاو لب

و بلند گام برداشت. رفتنش را به   ستادیدو بند است. پشت به من ا

مانده بود.    شیخال   ی سردرگمم به جا  ی ها. مردمکستادمی تماشا ا

م  ی قصه  نیا کجا  از  را  غ  دانست؟یوارونه  نداشت،    بیعلم  که 

مطلع شده بود! در باتالق افکارم دست    ییداشت؟ پس به حتم از جا

.  گذشتی م  املهیو در آن واحد هزاران احتمال از مخ  زدمی و پا م 

ما را به وقت حرف   ی را نزد مادر فاش کرده، کس  شی گالب سر مگو

 دهیخودش د  ده،و به قصد و غرض اخبار را وارونه رسان  دهیزدن د

  ن ی و راست و دروغ ماجرا آگاه است، به هم  فیاز کم و کو    دهیشن  ای

 ی نی چون من گذشته و مجازات سنگ  ی نوکر  مقداری سبب از جان ب

 !در نظر نگرفته میبرا

 !رمانیه -
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 وانهیبه احتماالت پوچم دامن زنم و د  شی از پ  شی از آن که ب   قبل

صدا طناب   ییشوم  چون  و  م  ی برا  یآمد  از  مرا  گودال    انینجات، 

 .دیکش رونیفکارم با قیعم

. خدا  دمید م یمجمعه در دست را در چند قدم ی بانوو ماه  دمیچرخ

ها همانجا، نزده بود ساعت   میو صدا  دهیدهد که اگر سر نرس  رشیخ

دنباله   ستادم یای م  یاندرون  اطیح  انیم زن  ی و  را   میهای گمانه 

 !گرفتمی م

 !؟یخوب -

تکان    ی تا چشمان گشاد شده و نگاه متعجبش باال رفت. سر  نگاهم 

 .آمد کی دادم که نزد

! عوضش  یتونیچالق نم  ی پا  نیتو با ا   برم،ی ها رو مظرف   یمن باق -

 .اریرو ب های نیریبرو مطبخ و ش

باطل    یالیاز دستشان خ  ییکه رها  ی جنباندم و غرق در افکار  ی سر

 ی هابا ظرف   سی مطبخ بلق به    دهی مطبخ شدم. نرس  ینبود، راه  ش یب



Page 379 of 534 
 

پشت   شهیو به عادت هم  دیابرو کش  دیآمد. مرا که د  رونینقره ب

 .نازک کرد یچشم

. یخاندان ارباب  ی هم جلو   یکیاون    رخان،یاردش  ی رو بذار جلو   نیا -

 .رو هم آوردم شی مابق ی ایبرگرد، تا ب ی جلد

با    یدراز کردم تا دو ظرف نسبتا بزرگ را بستانم که شمس  دست

د لبخند   ی گریظرف  و  چشمان  برق  از  شد،  خارج  مطبخ  از 

  ی گوهر به درست  ی و نقشه   ختهیکه زهرش را ر  افتمیدر   اشثانه یخب

پ حال  ب  ی رو  شیدر  جان   میهالب  ی رو  ی لبخند  اریاختیاست. 

 .را پر کرد می هاگوش  سی بلق ی که صداگرفت  

 !دست دست نکن ؟یهست ینتظر چم -

 یی چندپا  یگام برداشتم. شمس  یپاسخش را بدهم به آرام  آنکهی ب

اول بود.  حرکت  در  من  از  ح  نیجلوتر  به  را    ی سنگ  اطیقدم 

از پا کند و داخل زنانه شد. از کنار تخت    یکه او اورس  گذاشتمی م

آرامش   گریتداع  م یبرا  گریکه د  یآب   ی کهیچوب مفروش شده و بار

 یو شمعدان  ی پر از داوود  وانیا  یکینبود، گذشتم و خود را به نزد

فخرالملوک   ی هاو دار زخم زبان   ر یاز حواسم در گ   ی رساندم. بخش
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با شمس  گرید  یمانده و بخش زنان  یهمپا  بود داخل  به ه شده  . رو 

عاقبت امشب رو ختم به    "آسمان گرفتم و عاجزانه طلب کردم.  

ب  "کن.  ریخ آه  پاها  رونینفسم چون  و  لخ   ی شد    ان کن  لخلنگانم 

 .ها را باال رفتپله

عزل    الیخ  گرفتند،یکه افکار مسموم در سرم جوالن م  یحال  در

 امله ین مخبه جا  گرید  ییاز سو  زی عمارت ن   یشدنم از معلم سرخانگ

  ک یفخرالملوک تنها    ی هاکنند چه؟ اگر حرف  رونمیافتاده بود. اگر ب

گالب ختم شود چه؟ چه کنم؟    ینباشد و به عزلم از معلم  دیتهد

دو سر بگذارم    وی آن د  یگیرا در همسا  هتابانما  یکجا روم؟ با چه دل

  غ یج  ی از گلو خارج شد و صدا  نی سنگ  ی شوم؟ نفس بعد  یو راه

 از زنانه برخاست.  ی بلند

بار و نه چند بار، که    کیکردم. نه    زیرا ت  میهابه خود آمدم و گوش 

ضرب و تنبک به   ی آوا  انیدر م  توقفی بند و ب   کی زنانه    غیآن ج

که در آن آشوب چه    دانستمیشدم. نم  ه. دستپاچدیرسی گوش م

خود را به همهمه   ی د و جاضرب و تنبک قطع ش  ی بکنم! صدا  دیبا

 .همچنان پا برجا بود ادی و فر غیداد اما ج
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مانده بودم که درِ مردانه باز شد و ارباب با   وانیا  ی و گنگ رو  جیگ

 .آمد رونیگره کرده ب ییابروها

 .به من عصا در هوا تاب داد رو

 !چه خبره؟ نجایا -

ا  چون اتاق   ی به در چوب  بارنیالل شدگان تنها نگاهش کردم که 

داد و قالشان هنوز به هوا بود. عصا را باال   ی زنانه چشم دوخت. صدا

دست و پا گم کرده   یآن باز شد و شمس  کیبکوبد که  برد تا به در  

ارباب  ی هایاورس ی و چهار دست و پا رو دیدو  رونیرنگ ب دهیو پر

 .افتاد

مانده بود که گوهر و نوردخت و به    یشمس  ی متعجب ارباب رو  نگاه 

آن  مدنبال  خانم،  فخرالملوک  باق  منتی ها  شدند.    یو  خارج  زنان 

  زدی نفس هق م   کیستانده بود،  امان حرف زدن را از همه    یشمس

همهمه جمع گم    ان ینامفهومش  در م  ی و آواها  داد ی و ناله سر م

 .شدی م
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ته  گرید   حاال  هم  مردانه  همگ  یاتاق  و  بود  شده  مهمان  به   یاز 

جمع شده بودند. ارباب نگاهش را از    وانیا   ی آن غائله رو  ی دنباله 

 .داد یتکان شیهمه گذراند و به پا

 !! بلند شو؟یکنیچه م -

ارباب سکوت  ی صدا  با به حرف   یبلند  نوردخت  گذرا حاکم شد و 

 .آمد

تهنوای ب - قالب  که  داره  رو    ی ... حق  ما  کنه! قصد مسموم کردن 

 .میداشت که زود مطلع شد

 .ماند و افزوداش شکم باال آمده  ی رو نگاهش

 .میطفل جان سالم به در ببر نیمعلوم نبود که من و ا چیوَاال ه -

 رونیپچ وا پچ هم افتاد. چشمان ب  ی صدا  ی نوردخت تتمه  ی جمله  با

اندرون  ی زده مطلق  سکوت  در  چهره   یارباب  زنان   کیکای  ی از 

افتاده و عجز و البه    شیپاها  ی که رو  یشمس  ی گذشت و عاقبت رو

به آرامش    بشیست. چشمان گشاد شده و سکوت عجنش  کرد،ی م
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م طوفان  از  ا   ماندیقبل  عمارت  اهل  کس  نیو  هر  از  بهتر   یرا 

 .دانستندی م

ارباب   ی را دور پاها  شیهابود دست  دهید  میکه اوضاع را وخ  یشمس

 .از سر گرفت ی چفت کرد و زار

! برام پاپوش درست کردن، تو رو به خدا ستسهیدروغه آقا... دس -

 .د یرحم کن

 .و سخنانش رو به نوردخت لب گشود یبه شمس اعتنای ب

 ؟ ی دار نانی اطم یزنی که م ی چقدر از حرف -

 .شدی گوهر بود که زبان نوردخت م بارنیا

دستپخت خودش رو به نوردخت تعارف    ی هاینیریداشت ش  یوقت -

خودش    کردی م اول  که  خواستم  ازش  کردم،  شک  کردارش  به 

 !باالتر؟ نیاز ا ینان یبخوره... ممانعت کرد! چه اطم

 .مصادف شد یبلند شمس  غیگوهر با ج ی جمله انیپا

 !دروغه... دروغه  -
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  ها از سر گرفته شد. ارباب با پچجمع به همهمه افتاد و پچ  گرید  بار

 :گفت یبلند و رسا خطاب به قندعل  ییصدا

 .... زودسهیچندتا موش بکن تو ک -

سرداب    ی گفت و لنگ زنان به سو  یتعلل نکرد. به چشم  یقندعل

فاصله نگاهم از همه عبور کرد. ارباب با آن نگاه    نیگام برداشت. در ا

تارش را به   کیو گاه    کردیم  ی باز  لشیسب  ی عضب آلود با گوشه

اش  و ناله   ختیری صورت اشک م  ی به پهنا  ی. شمسکندی م  ضیغ

به خنده باز کنند    یلب   آنکهی ب  وهرنوردخت و گ  آمد،ی بند نم  یدم

 ی ه رو نداشت. مقداررنگ ب  منتیو م  ختیری م  ی روزیاز نگاهشان پ 

پ  گریگذشت، حاال د ما  به   یرو  یبودند و همگ  وستهیخدمه هم 

 .آمدن داد دینو یقندعل ی های اورس ی که صدا میمنتظر بود وانیا

 ،یفرش اندرونسنگ  ی بر رو  مدارشین  ی هایشدن اورس  دهیکش  از

گره خورده   ی اپارچه  ی سهیها در کو موش  شدیساطع م   ییصدا

 .زد ادیارباب فر ی شدن قندعل کی. با نزدکردندیجنب و جوش م

 .دیاری رو ب هاینیریش -



Page 385 of 534 
 

تازگ  ی مهیند که  نوردخت  سال  و  سن  آورده   های کم  عمارت  به 

آورد. ارباب   رونیمخصوص را ب   ی و ظرف نقره   دیبودنش، داخل دو 

ها ه از پل  یجوان پا پت   ی مهیاشاره کرد و ند  اطیبا غضب به کف ح

اما قبل از آنکه ظرف ش  نییپا به    یوارونه شود شمس  ی نیریرفت 

 .حرف آمد

کردم!   یادی...، خطا کردم! غلط زدیآقا، منو ببخش  دیبب... ببخش -

 .کردم آقا یخام

باز شد. وارونه    سهیارباب ظرف وارونه و گره از ک  ی بعد  ی اشاره   با

گشا گره  و  ش  ییشدن  خوردن  و  شدن    هاینیریهمانا  هالک  و 

 !همانا نوای ب ی هاموش

اهل عمارت   ی آمده  رونیجمع و چشمان از کاسه ب  نیه  ی صدا  با

 .فرو رفت یدر خاموش یهر چند کوتاه اندرون یلحظات ی برا

 .ارباب فرود آورد ی هایاورس  ی باره سرش را رو کیبه  یشمس

 .بدم  حیبراتون توض دیآقا... آقا اجازه بد -

 .زنانه از جمع برخاست ییآن صدا کی
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قصد   یمسموم نباشن و خاط  هاینیریش  ی از کجا معلوم که همه -

 جان خاندان رو نداشته؟

 .دیجمع زنان چرخ ی گذاشت و به سو شیپ  یقدم یبه آرام گوهر

ما دو نفر    ریو به غ  میپخت  یرو من و شمس  هاینیریکه ش  ییاز جا -

اون  ی احد پخت  شردر  شنبود  کی ها  شکسته  گردن  من    ی رن ی. 

دختر، کف دستم رو بو    ن ینوردخت رو سپرده بودم به ا  ی ارونهیو

 لیو حسد جوالن بده و عقلش رو زا  نهی نکرده بودم که ممکنه ک

 .کنه

که مدام انگشتانش در    منتیو دستان لرزان م  ی فرار   ی هامردمک

آن سوتر   ینشان از اضطرابش داشت و کم  شدیهم چفت و باز م 

 .کردن بود یدر حال قالب ته ی مهر

نده را تا من برداشت. مقابلم  و چند گام ما  دیپاشنه چرخ  ی رو  گوهر

از آن   ی ابرداشت. تکه   ینیریدانه ش  کی دست دراز کرد و    ستاد،یا

او   خ ی. جمع حاضر چنان مدییگرفت و آرام جو  شی هادندان  ریرا ز

بودند که گو   ینیریو ش از آن  مهم   ی امسئله   چیه  ییخوردنش  تر 

 !نداشتند
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خونسرد  در دست  ی کمال  و  خورد  را  آرام  شی هاتمامش  به    ی را 

داده بودند که از شدت    ی را به ارباب  شانیهانگاه   یتکاند. حاال همگ 

 .ماند یاز آتش م یاخشم به گلوله 

 یدست چه کس  ی چهیابله باز  ی مهیند  نیکه ا  دیفهم  دیحال با -

عمارت و وارث    ی جرات کرده جون بانو  یشده و به چه قصد و غرض

 .بزرگ رو به خطر بندازه رخانیاردش

 ی شد که همگ   یمهلک را زد و سبب  ی گوهر ضربه  یانیپا  ی جمله

 یممکن است از مرگ نورچشم  یبه فکر افتند که چه کس  یکم

نفع ببرد؟! ارباب چون مسخ شدگان تنها به    اششهیارباب و بار ش

در افکار خود به    یچشم دوخته بود و باق  وانینا معلوم از ا   ی انقطه 

 .شد  ندبل   منتیم ی که صدا بردندی سر م

! من ساده  شکنهینمک نشناس! نمک خورده نمکدون م  ی دختره -

ا باش که  ند  نیدل رو  بودم   ی مهیجونور رو  قرار داده  مخصوصم 

 !دارم نیدر آست یافع  نکهیغافل از ا
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ناله  آه تا من    ی بند آمد و نگاه بهت زده  کبارهیبه    یشمس  ی هاو 

دامنش گرفت و خود   ی باال   نیشد. با ظرافت از چ  ده ی کش  منت یم

 .رساند  ییجلو فیرا به رد

همگان.   ی باشه برا  یارباب تا درس عبرت  دیرو مجازات کن  یخاط -

از سوئه قصد به اهل    یدختر، چشم پوش  نیا  ی از خطا  یچشم پوش

 !قصد جان ما رو هم کرده باشه  ستین د یبع چیعمارته!ه

 املهیو مخ  دیشن یم   میهاو عقلم باور نداشت! گوش  دیدی م  چشمانم

بند آمده بود.    کبارهیبه    یگیهمه فروما! زبانم از آنکردینم  یحالج

!  دیها ترساز آن  د یهستند! با  یچه جور جانوران  گرید   نانی! اایخدا

 !دهدیرا درس م طانیزن ش نیتا به کجا؟! الحق که ا یبد ذات

ارباب را رها کرده، سر چرخاند و چشمان از حدقه    ی پاها  یشمس

 .دوخت منت یاش را به مزده رونیب

 ...خانم -

 .و تشرش زد دیحرفش دو انیم  منتیم
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که به   ی همه گند  نیا  ؟ی سر هم کرد  یفیخاموش! باز چه اراج -

داده دختر؟ از کجا   ی دستور  نیبه تو چن  یک  ست؟ی بس ن  ی بار آورد

 ؟ یکه خاندان رو نابود کن  یخط گرفت

بزرگ شده    یدو نعلبک  ی حاال به قائده   یشمس  ی زده  رونیب  چشمان

  یی ات مات ماند و بعد گوعاجز مانده بود. لحظه  دنیو زبانش از چرخ

 .شده باشد، دهان باز کرد ی باز نیکه تازه متوجه باختنش در ا

ه دستور  رو مسموم کردم اما ب  های نیریآره... من کردم! من اون ش -

آلوده اسب محبوب   ی تر به مکر قندطور که قبلشخص شما! همون

که    میکالغ و چهل کالغ کن   کیتا    میرو به کشتن داد  رخانیاردش

 ...که نرف  ادتونینوردخت خانمه.  یتو راه یو بدقدم  یاز نحس

کنده    ن یارباب از زم  ی آن عصا  کی در دهانش بود که    جمله  هنوز

و خورد  تاب  هوا  در  پ  شد،  وسط    یشمس  یشانیبه  کرد.  اصابت 

 .فواره زد یبه آن  ظیشکافت و خون غل  یشانیپ

دست لرزانش را   یبه عقب رفتند. شمس  ی حاضر با شتاب گام  جمع

 ی هامچ  ی انگشتان به سو  ی ال و خون از البه  بردی م  یشان یپ  ی به سو

و   زدیزهره ترکانده دمادم پلک م  ی . مهرشدی م  یمنته   فشیظر
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وق زده   یکرده بود با چشمان  سهی ماستش را ک  یکه حساب   منت یم

 .فته بودبازش گر مهیدستانش را مقابل دهان ن

 نباریکرد، باال رفت و ا  یدر دستان زمخت ارباب رقاص  گریبار د  عصا

نح بر تن  فر   فشیبا شتاب  با  اصابتش  آمد.    ی بلند شمس  ادیفرود 

 .شد یکی

چون مار به خود    یو شمس  کردی حاال کمربند از کمر باز م  ارباب

و    د یچیمقابل چشم همگان کمربند را به دور دستش پ  . دیچیپی م

 .دیغر

چند سکه قصد جان و   ی نمک به حرام، به وعده  پدریکذاب! ب -

 !؟ ی اهل عمارت کرد ی آبرو

کمربند در هوا تاب    وقفهیبند و ب  کیو فرصت پاسخ نداد.    گفت

از رمق افتاده بود و   گرید  یشمس  ی ها. نالهآمدی و فرود م  خوردی م

اما ارباب  وانیجانش پهن ا  مهینتن   که من شناخته بودم تا   یبود 

روانه را  نم  ی نعشش  دامنه  نبود.   کرد،ی گورستان  بردار  دست 

گردش خون در   ییکه گو  نمودی م رمچنان متو  شی شان یپ  ی هارگ

گشته متوقف  چهره آنان  سرخ.  به  به    زدیم  یاش  چشمانش  و 
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 یهاو پره  شدی م ن ییو پاباال  اشنهی . سماندی از آتش م ییهاگدازه

 .ستادیایاز باز و بسته شدن، نم یدم اشی ن یب

فرستادم و ظرف نقره در   نییپا  خشک شده  ی دهانم را از گلو  آب

جابه  بدستانم  شد.  پس    یشمس  دیتردی جا  را  گناهانش  عقوبت 

دست خودم   ،ی اصحنه   نیچن  دنیخاطرم از د  یاما آزردگ   دادی م

  شی منوال پ  نینبود! نگاه گرفتم و با خود گفتم که اگر کار به هم 

را   یگناه جمع  نی جور ا   ییهابه تن  دیبخت برگشته با  یبرود شمس

که خود را    ی امهیند  اعتباری تنها با حرف ب  قتیبکشد چرا که حق

د خطر  نم  دهیدر  همدست  شود؟ی م  شود،ی آشکار  نمودن   یثابت 

  ی نبود آن هم درست وقت  ی اکار ساده  چیه  ی مهر  یو حت  منتیم

حت نم  یکه  دلش  هم  ارباب  کند!   قتی حق  خواستیخود  باور  را 

 کرد ی م  دایسوق پ  راههیگوهر به ب   ی بودم، نقشه  یکالفه بودم، عصب 

 .کرد و لب گشود یکه نوردخت عاقل 

 !ارباب دیدست نگهدار -

انداخت و صورت  شی نی به ب ینیوارد کرد، چ  ی گری د  ی ضربه   ارباب

 .کرد لیمتما اشینورچشم ی اش را به سونشسته قیبه تعر
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 .به جلو برداشت یجرات به خرج داد و قدم نوردخت

اما اگر حاال و در   دیبکن  د،ی مجازاتش نکن  گمیقربان سرتان... نم -

 !مونهی پنهان م  شهیهم ی ماجرا برا  قتیحق دیری دم جانش رو بگ 

 .داد یرا به شمس نگاهش

فتنه از سر    نیکه آب ا  دی کن  نانی اطم  ست،ین  ی ا کاره   نوای ب  نیا  -

که    یتا به دشمن  میریها رو بگ خط و ربط  هیآلوده، کافچشمه گل

 .م یبرس ست،یالبت ناآشنا هم ن 

ثابت    منت یو به م  دیآخر نگاهش چرخ  ی وقت ادا کردن جمله  به

 .ماند 

فکر م - ا  نمیبی م  کنمی خوب که  نشد!  سراسر   ی غائله   ن یبد هم 

  یدوردانه  نیحواسم رو جمع ا  شتریبود که ب  نیبه ا   رشیفتنه خ

 .کنم  امده ین  ایدن

را پر کرد. ارباب    منتیگفت و برق حسد چشمان پر مکر م  هیکنا  به

موها  یدست سکوت  دیکش  مشیحج  ی به  بلند   نیسنگ  یو  بام  بر 
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ارباب به   ی شده و چشمان جمع    کی. حاال نگاه بارعمارت نشست

 !بود یدن ید منتیم

نوردخت و آن نگاه پر معنا غائله تمام شد.    یان یشب با پا در م  آن

نکش  هاهمان یم و شمس  دهیبه ساعت  کردند  ترک  را  تا   یعمارت 

 .کنار سرداب، حبس شد  نیزم ری روشن شدن ماجرا در ز

آب و نانش بدهند و    ردیدستور داده بود که به قدر آنکه نم  ارباب

 .جز خود او حق رفت و آمد به آنجا را نداشت ی احد

 !ی ! آهارمانیه -

  یاز نور به داخل اتاق هجوم آورد. لنگه   ی ا ار زدم و هجمهرا کن  پرده

 .پنجره را گشودم یچوب

 .سالم عامو -

 ی ام کردم و نگاهم را به قندعلچشمان جمع شده   بانهیدستم را سا 

 .تغار در دست دادم

 شده؟ ی اخبر تازه -
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نمور    نیرزمیمحبوس شده در ز  یاز خبر همان اخبار شمس   مقصودم

  کرد ی م   دایدرز پ  ی رونیبه ب  یکنار سرداب بود که دم به دم از اندرون

معلوم نبود.   چیو راست و دروغش ه  دیچرخی و دهان به دهان م

گذاشت و دست آزادش را به کمر   ن یاز ماست را به زم   یتغار خال

 .گرفت اشدهیخم

خبر دست اول   شه، ی ما م  بیاش نص... از اخبار کهنه اطالعمیب -

 .شو  ایاز نسوان جماعت جو ی خوا ی م

که تازه   ییاما گو  دیبه مطبخ کرد و خند  ی ابا چشم اشاره   گفت،

 .به خاطرش آمده باشد، لبخندش جمع شد ی زیچ

د  الحالیف - کردن    ی اگهیکار  امر  خواستن!  رو  تو  ارباب  داشتم. 

برس زم  یالساعه  بذار  تلخ   ن یخدمتشون. آب دستته  و  تا ترش   و 

 .دارن  یاعصاب خورد  تینشدن برس خدمتشون! االعده به قدر کفا

 .ادامه داد آمد و آهسته ترکیو مبهوت نگاهش کردم. نزد مات
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گذاشتم خبردار شدم که ارباب تازه   یکه پام رو به اندرون  نیهم -

رد و بدل    ییشده و چه گفت و شنودها  یبرگشتن. چ  نیزم  ریاز ز

 .ومدهیده به مذاق ارباب خوش نبو یشده خدا عالمه اما هر چ

 .جنباند  ی سر

 .رفتنیمرغ بال و سر کنده داخل اتاق قدم رو م نهویع -

  ی روزها رفته بوده تا از شمس  نیآمده! حتما به رسم ا  نیزم  ریز  از

 !تازه در راه است ی نسخ بکشد. پس حتما خبر

  ی غضب کرد نگ   ظیو ارباب غ  ی دیرس  ریدِ دست بجنبون پسر. د -

 !ینگفت

 .به خود آمدم یآخر قندعل ی جمله با

  .... چشمیغر نزن -

را    زمیدست لباس تم  کیبغل زد و دور شد.    ریتغار را ز   د،یخند

شدم. افکارم چون    یاندرون  یبه آب رساندم و راه  ی دست  دم، یپوش

 خواهدی بود! ارباب با من چکار دارد؟! نکند م  دهیدر هم تن  شهیهم

 ی عمارت کار  نیمعلومه! تو ا"را کف دستانم بگذارد؟!    حکم عزلم
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 "!خوادینم  خودی ب  ریو مواجب بگ  افهنون خور اض  چکسیه  ،ی ندار

که بتواند همراه پدر به    ی آمد. گالب به قدر  رونیاز نهادم ب   یآه

خواندن و    یکم  ی کرده و به قاعده   ی شکارگاه برود، مشق سوارکار

آموخته.   بهانه   حتملینوشتن،  و   ی افخرالملوک  آورده  ارباب  نزد 

تا تنها    آمدیاز دل آشوبه بود که م  یعذرم را خواسته! باز هم فوج

را هم ببلعد و برود. حال خرابم دست خودم نبود.    دمیام  ی کهیبار

در     نهیس  ی که به جا  ییباال آمده بود و قلبم گو  م یاضطراب تا گلو

پاهاد یتپی م  دهانم پله   ی ارای  می.  از  رفتن  ا  ی هاباال  را   وانیکوتاه 

 .داشتی ممرا از ورود به اتاق مخصوص باز  ینامرئ   ییروینداشت و ن 

را دور زدم و   وانیرا باال رفتم، ا  عاقب به هزار جان کندن چند پله

ا مخصوص  اتاق  ضربهستادمیمقابل  و  بردم  باال  دست  به   ی ا. 

 ی . دستم هنوز در هوا بود که صداارد کردمو  یدر چوب  ی هاشه یش

 .دی رس میهاارباب به گوش ی دو رگه

 .داخل شو -

  ن یی کنده نکنده داخل شدم و پا  وهیدر هم قالب شد، گ  انگشتانم

کف اتاق بود و حواسم در  متیق. نگاهم به فرش گرانستادمی اتاق ا
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اتاق چندمتر  یارباب   یپ نداشت.  قرار  بار  ی که  رفت و   ی را چندن 

 .برگشت تا عاقبت به حرف آمد

 !؟ی د یتو د -

 .منظور کالمش نشدم  متوجه

 .منو نگاه کن  -

نشسته  باالجبار خون  به  در چشمان  نگاهم  و  کردم  بلند  اش  سر 

 .ماند رهیخ

 ها؟چشم  نیبا هم  ؟ی د یخودت د -

کمتر مفهوم کالمش را    گفتی م  شتریجمع شد، هر چه ب  چشمانم

 .افتمیی م

که اسب رو مسموم کردن، به وقت فرار   ی روز  گفتینوردخت م -

 !ی اونجا بود لهیسر و پا از طو  یب ی نهیکم نیا

. به  دیگوی که از چه سخن م  افتمی. تازه دردیباال پر ی به آن میابروها

 .سر تکان دادم یآرام
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م - روز  اون  آقا،  اسب  رفتمی بله  چابک؛  اخت  یتا  در  شما   ارمیکه 

 ...اما ارمی ب رونیرو ب دیگذاشته بود

 .دیکالمم دو انینداد و با تشر م  امانم

 ؟ یاما چ -

 .فرستادم نییگلو پا آب

رفتارش   دم،یرو د  یشمس  شدمیم  لهیداشتم داخل طو  یاما وقت -

و رفت. داخل که شدم    دییدو   رونیبود، با هول و هراس ب  بیعج

  .بود نی کار تمام شده بود و اسب شما نقش زم

 ی . با ضرب گام دمی د  نهیرا به ع  انگرشیخشم به چشمان طغ  هجوم

 .برداشت  میبه سو

 !! حاال؟؟یگیحاال م -

قدر  کهی  شیصدا  ی بلند  از به  اطم  ی خوردم؛  که  دارم   نان یبود 

و    دمیداده! شرمنده نگاه دزد  ی را فرار  نیگنجشکان نشسته بر پرچ

کور   ی بردن به خشم چشمان و گره   ی انداختم اما پ  بان یسر در گر

د  شیابروها  ی هاگام   ی صدا  خواست؟ ی م   خواست،ینم  دنیکه 



Page 399 of 534 
 

نشان از حال    منظمشنا   ی هاو نفس   دیرسی محکمش به گوش م

از   یکیپشت    نکهیبه همان منوال گذشت تا ا  یخرابش داشت. کم

غضب  ستادیا  هایارس نگاه  و  کرد  قالب  پشتش  در  را  دستانش   .

 .داد یاندرون اطیآلودش را به ح

چ - روز  دست   ی دید  ؟ یاون  با  و  بره  مطبخ  به  خودش   ی هاکه 

 رو درست کنه؟ های نیریش

منقبض شده   امیچشم  ریز  نگاه به تا فک  عاقبت  و  رفت  باال  اش 

 .ثابت ماند  مرخشین

  نیا  ری! اما رفت و آمدش به مطبخ از نظرم پنهان نموند. غ دمیند -

در    یداده بود و سع  ی لباسش جا  نی که در آست  یرنگ   اهیس  ی سه یک

 .دمید  نهیپنهان کردنش داشت رو به ع 

مردمک  دیچرخ  میسو  به جستجو  شی هاو   یچهره  یزیچ  ی به 

 .دیمضطربم را کاو

 .ی بر یتونیم -
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نشست.    میهالب  ی شده بر رو  تیرو  هالل ماه تازه  ی به پهنا   ی لبخند

  ن یکوتاه در ع   ی اهمان دو واژه  نش،یآخر   ی احمقانه بود اما جمله

قدر   یسادگ چسب  ی به  جانم  حساب  دیبه  و  حد  نداشت!    یکه 

ب  توانستمی م بروم  خانگ  یبروم...  سر  معلم  از  عزل    یآنکه  گالب 

 !دور شوم داد،ی م اری ی که بو یاهآنکه از دامنه و محل ی شوم... ب

 !رونیب -

بلند    ییهااحترام تکان دادم و با گام   ی به نشانه   ی خود آمدم! سر   به

اتاق خارج شدم. گ  باز و بسته شدن   ی که صدا  کردمی پا م  وه یاز 

خ  یکی با  آمد.  درها  صاف    نکهیا  الیاز  است  فخرالموک  هم  باز 

 .دمبه راه افتا وانیا ی رو وفتدینگاهم به آن سو ب آنکهیو ب ستادمیا

 !رمانیه -

مرا از حرکت باز داشت؛ به   فیضع  ییکه آوا  رفتمیم   نییها پاپله  از

به دشوار  ی قدر که  بود  م  ی آرام  به گوشم رساند.  را  دو   انی خود 

 .همان صدا آمد گریکه بار د زدمی دست و پا م دیترد یراه

 !رمانیه -
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 !صدا بغض داشت! آن... آن گالب بود آن

چشمانش    ی شب زده  یاهیآن سر بلند کردم و چشمانم در س  کی

 نشست! 

 !؟ی د یتو د -

 .منظور کالمش نشدم  متوجه

 .منو نگاه کن  -

نشسته  باالجبار خون  به  در چشمان  نگاهم  و  کردم  بلند  اش  سر 

 .ماند رهیخ

 ها؟چشم  نیبا هم  ؟ی د یخودت د -

کمتر مفهوم کالمش را    گفتی م  شتریجمع شد، هر چه ب  چشمانم

 .افتمیی م

که اسب رو مسموم کردن، به وقت فرار   ی روز  گفتینوردخت م -

 !ی اونجا بود لهیسر و پا از طو  یب ی نهیکم نیا

. به  دیگوی که از چه سخن م  افتمی. تازه دردیباال پر ی به آن میابروها

 .سر تکان دادم یآرام
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م - روز  اون  آقا،  اسب  رفتمی بله  چابک؛  اخت  یتا  در  شما   ارمیکه 

 ...اما ارمی ب رونیرو ب دیگذاشته بود

 .دیکالمم دو انینداد و با تشر م  امانم

 ؟ یاما چ -

 .فرستادم نییگلو پا آب

رفتارش   دم،یرو د  یشمس  شدمیم  لهیداشتم داخل طو  یاما وقت -

و رفت. داخل که شدم    دییدو   رونیبود، با هول و هراس ب  بیعج

  .بود نی کار تمام شده بود و اسب شما نقش زم

 ی . با ضرب گام دمی د  نهیرا به ع  انگرشیخشم به چشمان طغ  هجوم

 .برداشت  میبه سو

 !! حاال؟؟یگیحاال م -

قدر  کهی  شیصدا  ی بلند  از به  اطم  ی خوردم؛  که  دارم   نان یبود 

و    دمیداده! شرمنده نگاه دزد  ی را فرار  نیگنجشکان نشسته بر پرچ

کور   ی بردن به خشم چشمان و گره   ی انداختم اما پ  بان یسر در گر

د  شیابروها  ی هاگام   ی صدا  خواست؟ ی م   خواست،ینم  دنیکه 
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نشان از حال    منظمشنا   ی هاو نفس   دیرسی محکمش به گوش م

از   یکیپشت    نکهیبه همان منوال گذشت تا ا  یخرابش داشت. کم

غضب  ستادیا  هایارس نگاه  و  کرد  قالب  پشتش  در  را  دستانش   .

 .داد یاندرون اطیآلودش را به ح

چ - روز  دست   ی دید  ؟ یاون  با  و  بره  مطبخ  به  خودش   ی هاکه 

 رو درست کنه؟ های نیریش

م  امیچشم  ریز  نگاه به نقبض شده تا فک  عاقبت  و  رفت  باال  اش 

 .ثابت ماند  مرخشین

  نیا  ری! اما رفت و آمدش به مطبخ از نظرم پنهان نموند. غ دمیند -

در    یداده بود و سع  ی لباسش جا  نی که در آست  یرنگ   اهیس  ی سه یک

 .دمید  نهیپنهان کردنش داشت رو به ع 

مردمک  دیچرخ  میسو  به جستجو  شی هاو   یچهره  یزیچ  ی به 

 .دیمضطربم را کاو

 .ی بر یتونیم -
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نشست.    میهالب  ی شده بر رو  تیهالل ماه تازه رو  ی پهنا   به  ی لبخند

  ن یکوتاه در ع   ی اهمان دو واژه  نش،یآخر   ی احمقانه بود اما جمله

چسب  ی قدر   به  یسادگ جانم  حساب  دیبه  و  حد  نداشت!    یکه 

ب  توانستمی م بروم  خانگ  یبروم...  سر  معلم  از  عزل    یآنکه  گالب 

 !دور شوم داد،ی م اری ی که بو یاآنکه از دامنه و محله ی شوم... ب

 !رونیب -

بلند    ییهااحترام تکان دادم و با گام   ی به نشانه   ی خود آمدم! سر   به

اتاق خارج شدم. گ  باز و بسته شدن   ی که صدا  کردمی پا م  وه یاز 

خ  یکی با  آمد.  درها  صاف    نکهیا  الیاز  است  فخرالموک  هم  باز 

 .به راه افتادم وانیا ی رو وفتدینگاهم به آن سو ب آنکهیو ب ستادمیا

 !رمانیه -

مرا از حرکت باز داشت؛ به   فیضع  ییکه آوا  رفتمیم   نییها پاپله  از

به دشوار  ی قدر که  بود  م  ی آرام  به گوشم رساند.  را  دو   انی خود 

 .همان صدا آمد گریکه بار د زدمی دست و پا م دیترد یراه

 !رمانیه -
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 !صدا بغض داشت! آن... آن گالب بود آن

چشمانش    ی شب زده  یاهیآن سر بلند کردم و چشمانم در س  کی

 !نشست

 !؟ی د یتو د -

 .منظور کالمش نشدم  متوجه

 .منو نگاه کن  -

نشسته  باالجبار خون  به  در چشمان  نگاهم  و  کردم  بلند  اش  سر 

 .ماند رهیخ

 ها؟چشم  نیبا هم  ؟ی د یخودت د -

کمتر مفهوم کالمش را    گفتی م  شتریجمع شد، هر چه ب  چشمانم

 .افتمیی م

که اسب رو مسموم کردن، به وقت فرار   ی روز  گفتینوردخت م -

 !ی اونجا بود لهیسر و پا از طو  یب ی نهیکم نیا

. به  دیگوی که از چه سخن م  افتمی. تازه دردیباال پر ی به آن میابروها

 .سر تکان دادم یآرام



Page 406 of 534 
 

م - روز  اون  آقا،  اسب  رفتمی بله  چابک؛  اخت  یتا  در  شما   ارمیکه 

 ...اما ارمی ب رونیرو ب دیگذاشته بود

 .دیکالمم دو انینداد و با تشر م  امانم

 ؟ یاما چ -

 .فرستادم نییگلو پا آب

رفتارش   ،دمیرو د  یشمس  شدمیم  لهیداشتم داخل طو  یاما وقت -

و رفت. داخل که شدم    دییدو   رونیبود، با هول و هراس ب  بیعج

  .بود نی کار تمام شده بود و اسب شما نقش زم

 ی . با ضرب گام دمی د  نهیرا به ع  انگرشیخشم به چشمان طغ  هجوم

 .برداشت  میبه سو

 !! حاال؟؟یگیحاال م -

قدر  کهی  شیصدا  ی بلند  از به  اطم  ی خوردم؛  که  دارم   نان یبود 

و    دمیداده! شرمنده نگاه دزد  ی را فرار  نیگنجشکان نشسته بر پرچ

کور   ی بردن به خشم چشمان و گره   ی انداختم اما پ  بان یسر در گر

د  شیابروها  ی هاگام   ی صدا  خواست؟ ی م   خواست،ینم  دنیکه 
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نشان از حال    منظمشنا   ی هاو نفس   دیرسی محکمش به گوش م

از   یکیپشت    نکهیگذشت تا ابه همان منوال    یخرابش داشت. کم

غضب  ستادیا  هایارس نگاه  و  کرد  قالب  پشتش  در  را  دستانش   .

 .داد یاندرون اطیآلودش را به ح

چ - روز  دست   ی دید  ؟ یاون  با  و  بره  مطبخ  به  خودش   ی هاکه 

 رو درست کنه؟ های نیریش

منقبض شده   امیچشم  ریز  نگاه به تا فک  عاقبت  و  رفت  باال  اش 

 .ثابت ماند  مرخشین

  نیا  ری! اما رفت و آمدش به مطبخ از نظرم پنهان نموند. غ دمیند -

در    یداده بود و سع  ی لباسش جا  نی که در آست  یرنگ   اهیس  ی سه یک

 .دمید  نهیپنهان کردنش داشت رو به ع 

مردمک  دیچرخ  میسو  به جستجو  شی هاو   یهچهر  یزیچ  ی به 

 .دیمضطربم را کاو

 .ی بر یتونیم -
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نشست.    میهالب  ی شده بر رو  تیهالل ماه تازه رو  ی به پهنا   ی لبخند

  ن یکوتاه در ع   ی اهمان دو واژه  نش،یآخر   ی احمقانه بود اما جمله

قدر   یسادگ چسب  ی به  جانم  حساب  دیبه  و  حد  نداشت!    یکه 

ب  توانستمی م بروم  خانگ  یبروم...  سر  معلم  از  عزل    یآنکه  گالب 

 !دور شوم داد،ی م اری ی که بو یاهآنکه از دامنه و محل ی شوم... ب

 !رونیب -

بلند    ییهااحترام تکان دادم و با گام   ی به نشانه   ی خود آمدم! سر   به

اتاق خارج شدم. گ  باز و بسته شدن   ی که صدا  کردمی پا م  وه یاز 

خ  یکی با  آمد.  درها  صاف  ب  نکهیا  الیاز  است  فخرالموک  هم  از 

 .به راه افتادم وانیا ی رو وفتدینگاهم به آن سو ب آنکهیو ب ستادمیا

 !رمانیه -

مرا از حرکت باز داشت؛ به   فیضع  ییکه آوا  رفتمیم   نییها پاپله  از

به دشوار  ی قدر که  بود  م  ی آرام  به گوشم رساند.  را  دو   انی خود 

 .همان صدا آمد گریکه بار د زدمی دست و پا م دیترد یراه

 !رمانیه -
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 !صدا بغض داشت! آن... آن گالب بود آن

چشمانش    ی شب زده  یاهیآن سر بلند کردم و چشمانم در س  کی

 !نشست

با هم... و   چشمانش غم داشت، درد داشت، ترس داشت، همه را 

تنگ    شیبرا  ی تنها قدر  ی دل من هم قدر  میگناه است که اگر بگو

از چه   می دلتنگ  داندیم  شیخو   ی که خدا   کنمیشده بود؟! گمان نم

اش بود،  مغرورانه  نیی از باال به پا  ی هابابت است! دلم تنگ آن نگاه 

آن خرامان خراما غرغرهاتنگ  و  رفتن  راه  به رجزها  شین   ی که 

اش! و سرخوشانه   دیالق  ی هاو در آخر تنگ خنده   ماندی نبرد م  دانیم

رنگ که  شده  چه  را  شور  پر  گالب  در   ی آن  شعف  و  شور  آن  از 

پ به زردبدون روبنده   ی نبود؟! چهره   دا یچشمانش  و   زدی م  ی اش 

حت  ر یز  ی کبود رو  یچشمانش  قابل  هم  فاصله  آن  بود.   تیاز 

که آن لباس گران   ی الغر شده بود؛ قدر  یی نشدم اما گو  اشرهیخ

دارم از سر عمد نبود! حال  . آه کش زدی پر زرق و برق به تنش زار م 

تنها شاگردش منع شده باشد! بغض    دنیرا داشتم که از د  ی استاد

مردانگ   آمدی م به    میتا  نم  غمایرا   خواستم ی نم  ... خواستمی ببرد! 
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. کاش دوباره او را همان گالب سر خوش  نمشی زار و نزار بب  نگونهیا

و از    ختیریهمان که از هر قدمش کبر و غرور م  نم؛یو مغرور بب

م قدرت  و  شکوه  کالمش  راست  دیباری هر  به  ا  یو  عشق؛   ن یکه 

! خواه سلطان، خواه  کندی چه م  ی با آدم  بیو غر  بیاحساس عج

! ی ارا باخته   هیقاف  ی ! عاشق که شوکندی نم  یفرق  ن،یمسک  ییگدا

 یبودم! حت  ترکی حرکت دادم، حاال نزد  یسستم را به سخت  ی پاها

فخرالملوک  گرید پشت    ینگران  بود  ممکن  ارس  یک یکه   ی هایاز 

 !نظر داشته باشد هم نبودم ریو ما را ز ستادهیا  اشی پنجدر

سک  سکوت و  چشمبود  نبود،  موت  غوغا  جا  کردندی ها  در    ییو 

نگاهش کردم،   ی . قدر سوختی اقبالش م  ی به حال بخت ب  امنه یس

 وان یا  ی رو  وهیهم فشردم، گ  ی نگاهم کرد و تمام... پلک رو  ی قدر

پله   دمیکش از  پاو  سنگ   ن ییها  احساس  اما  شدم  دور    ین یرفتم. 

  .آمدم، همراهم بود رونیب  یکه از اندرون ینگاهش تا مادام 

 م یهاهیرا به ر ی زییپا ی و خنکا دمیپشت هم کش ق ینفس عم چند

ا انسان   شود ی ! چگونه مستیبیبشر دوپا موجود عج  نیفرستادم. 

را   یخم ابرو آدم  کی اینگاه کوتاه  کیزلف رقصان،  کی ی که تمنا
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 دیکند که دست و دل از جان بشو  حال و سرگشته   ده یشور  ن یچن

پ به  لحظه  زشوایو  رود؟!  جا   خود  ی ا مرگ  و   یرا  نهادم  گالب 

به   دنی... خواستن و نرساللعجبی!  دمید  یافتن یماهتابانم را دست ن

پا   ی تصورش هم آدم  ی تلخ است که حت  ی قدر از   ی چون مرد را 

را   آوردی نمک هجوم مکه نم   ی تکان دادم، افکار  ی! سرآوردیدرم

عمارت سوق دادم. حاال    ی دروازه  یرا به سو  میهاپس زدم و گام

که پس فرستادن کتاب به دستور گالب نبوده و   دانستمیم  گرید

حرف نآن  او  سخنان  حتم  ستیها؛  به  هم  یکی.  فضول   نیاز 

از   ی ... واخبر را به فخرالملوک رسانده   یقیعمارت به طر  ی های باش

 !ی ... واوفتد یکه به چنگم ب ی روز

کردم، با آنکه زخمم رو به    یط  ی ت رفته تا مسجد را به سخ  ریمس

اما هنوز هم مثل قبل نشده بود   زد ی کمتر لنگ م  م یبهود بود و پا

 .انداختی به زحمتم م یطوالن یکردن راه  یو موقع ط

! ده روز...  گذشتیدق م  ی نهییخوردنم توسط آن آ  ریاز ت  ی روز  ده

که هر   ی قباد  الیخیآن قرص قمر! ب  دنیند  ی بود برا  ی ادیزمان ز

تمامش را تمام کند راهم را به   مهیآن ممکن بود سر برسد و کار ن
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کلفت شده    یکج کردم! گمانم که پوستم حساب  اری  ی مقصد کوچه

که گذشتم    واریبودم. از خم د  دهی را به تن مال  زشی همه چ  یبود و پ

 ی خود را در گود   شهیکوچه افتاد، پس چون هم  ی چشمم به خلوت

 !پنهان کردم  ی اخانه ی دروازه

 رفتی را م   نیرنگ افتاده بر زم  ینارنج   ی هاو برگ  آمدی م  ی موذ  باد

م صدابردی و  همسا  ی عوعو  ی .  م  هیسگ  دور  نغمه  آمدیاز   ی و 

بغلم   ریباد دستانم را ز  ی . از خنکادادیگنجشکان گوش را نوازش م

سرک  برا  دمیکش  ی فرستادم.  نظر   نی چندم  ی و  از  را  کوچه  بار 

 ی ا همراه پسر بچه  انسالیم  ی شد، مرد  باز  ی اخانه  ی گذراندم. دروازه

  نها یا  ری. به غکردی م   یگوشیکوچه باز  ی انه یم  ی اشدند و گربه  رونیب

  ین یزدم. سنگ   هی خانه تک  یخشت  واری. به دی بود و نه آمد  ینه رفت

  ی اه یهم آوردم. در پس س  ی سالمم دادم و پلک رو  ی وزنم را به پا

. کف اتاق گرفتی بود که رنگ م   یچشم آب  ریپشت چشمانم تصو

باد  ی سو  نور کم   ریمفروش شده، ز طاقچه، نشسته    یرو  ی چراغ 

 بایز  ی ابه خنده   شیهالب   یو سرخ  بافت ی بلندش را م  سوانیبود. گ 
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مشدی م   همانیم چشمانش  پاچ  دیدرخشی .  ارغوان  نیو    ی بلند 

 "...بیدل فر  ی با یز"نشسته بود!    فشیبه آن تن ظر  بیرنگش عج 

 !؟ی کار دار یبا ک -

را گرفت و از اوهام   امقهی  رحمانهیکه ب   یمحلی لعنت به خروس ب  و

حق  ندهیآ  نیریش ب   قتیبه  کرد!  پرتابم  دستانم   اریاختیتلخ حال 

گرفتم   واریاز د  هیخودم را جمع و جور کردم، تک  "یلعنت "مشت شد.  

 .پاسخ دادم ربطی. ب ستادمیو صاف ا

 !نه -

 ی. نگاه دمیبه باال کاو  نییو از پا  نیی از باال به پا  انسالیمرد م  نگاه

 دهیرا فهم  زیچ  که همه  ییخلوت انداخت و سر آخر گو  ی به کوچه

 .تکان داد ی باشد سر

 !طونیش  اهی ال اله اال اهلل! لعنت بر دل س -

که   یو در حال  دی کم حجم پرز مانندش کش   ی به موها  یدست  گفت،

داخل شد. همزمان با کوفته شدن    داد،یتکان م  نیسرش را به طرف

 .آمد رونیآه، بلند و کشدار بخانه، نفسم چون  یدر چوب
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عشق    ی از برا   ییرسوا شده بودم و رسوا  ،ی آر  "رمانیه  ی رسوا شد"

 ی هه یش  ی که صدا  بردمی دارد! در احواالت خود به سر م  یخود عالم

توجهم را جلب کرد.    د،یرسی کوچه به گوش م  ی که از آن سو  یاسب

قباد  دنیماند. با د ره یخ بی که چشمانم به قامت رق  دمیسرک کش

م  ادهیپ را  اسبش  افسار  نزد  دیکشی که  منزلش  به   شد یم  کیو 

 ارادهی ب   دمیدوشش د  ی اش را که رودر هم رفت. تپانچه   میابروها

اسب هر   ی هاسم  ی زخم در حال بهبودم نشست. صدا  ی دستم رو

 زمیت  ی هاقباد از گوش  ی هاهیکه واگو  ی به قدر  شد؛یم  ترکیآن نزد

 .دور نماند

!  یخونه بش  نیعروس آوردن به ا  ی ایکم مه کم   دی که با  ا ی... بایب -

جا خوش کنه و    نتیز  ی رو  رزایکه دختر آم  ی اون روز  ستین  رید

  ...ادیبه خونه ب هایی روستا ی هلهله  ونیم

ام شده   دیبه هم کل  ی هادندان  انیداغ شد و نفس از م   میهاگوش

  "!ینی مگر خوابش رو بب  ". دیدو رونیب

 .د یکش دیمواج اسب سف  ی هاالی ی ال  دست

 ...ی خسته شد یمن... امروز حساب رانیح -
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 ی دادم که همان هنگام صدا  ی جا  واریگرفتم و خود را در پناه د  نگاه 

 .دی به گوش رس ی گر ید ی هایاورس

 ؟ ییرزای دختر م لونیو س لونی! هنوز واههیقباد س ی آها -

ر و صورت که زن با س  دمیکش  رونیخود را ب  یزنانه بود! کم  صدا

شد.   کیو نزد  دیمندرس، شل شل زنان عصا کوب   ی هاو لباس  یزغال

 :و چشم در چشمان درشتش گفت دیبه اطراف کش یسرک

  !خاک برسر خرت کنن  ی ا -

 .را در کاسه گرداند شیهاانداخت و مردمک یسرش را نگاه پشت

م - ب  رزایدختر  بره    یو زخمو شده، هر ک  ختیر   یآبله رو شده، 

 ...خاک تو سرش، خاک تو سرش ردش،یبگ

نا به سامان، موهادیقاه خند  قاه  رون یب  ی ده یژول  ی ! از سرو وضع 

  ی بود که کم  دایسر و تهش پ   یزده از چارقد سرخ رنگ و سخنان ب

  د،یدی سبک عقل است. قباد که چشمانم تنها قامت بلندش را م

 .کرد یتلخ

 .ندارم که بهت بدم ی زی! برو رد کارت، امروز چیل نکن نُق یحراف -
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زود   یلیآمد اما خ  ی. پشت چشمستادیزد و کنارش ا  یجست  زن

 .دیاش دوبه چهره  ظیغل یاخم

 ...کن  شی رو درو دتیورقلنب ی اون چشا -

  .چارقدش فرستاد ر یرا چنگ زد و ز   شیموها یآن به

 !کنه  فتیکنه، خوار و خف لتیخدا زل -

 .شال کمرش فرستاد ریتکان داد و دست آزادش را ز  ی قباد سر -

 !نکن و زود برو... زود ی. وراجری بگ نویا ای... ب ایب -

نور آفتاب   ریکه آن را باال گرفته و ز  یو در حال  د یرا قاپ  اسکناس

 :گفت کردیم یوارس

  .ی بش دختره نی شوَر ا ی خوا ی از تو که م فیح -

لباس وصله   ی قهیدر    ی فشرد و تند  پول  ی کبودش را رو  ی هالب

کوچه   ی شد. نگاهش را به انتها  ترکیبه قباد نزد  یدارش چپاند. قدم 

 .چشمانش کرد بانهیداد و دستش را سا

  .کشنیصف م زیهزار هزار دختر و کن یاوو... نقدا لب تر کن -
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 .ماند رهیشد و نگاهش به جلو خ دهیآن چشمانش در کی

  !هاش زاغهچشم رزایدختر م -

 .را در هوا گرفت و وهم آلود لب گشود شیهاچنگ

 ...هیوحش -

 .و بشکن زنان و رقصان دور شد ستادیبه قباد ا پشت

  ...عروس کجاست تو باغه، دوماد عجب االغه -

کوچه   ی گوش آزارش تمام فضا  ی هاو خنده   هلهله  ی و صدا  رفتی م

 .کردیرا پر م

وصل مچش شده بود تاب   ده یپوس  ی روشن که با طناب  ی باد  چراغ

 .شدی و زن در خم کوچه گم م  خوردی م

رفت،    یکوچه رو به شلوغ  یه شدند و کداخل خان  ی و اسبش ک   قباد

... دادیجوالن م  املهیواژه بود که در مخ  کی! حال تنها  دم ینفهم

 !آبله

نگاه ملتمسم   . دیکشیآسمان م  ی انه یکم خودش را به مکم   آفتاب

برا به دروازه  نیآخر  ی را  آم  ی بار  ا  رزایمنزل  پا    نیدادم،  پا و آن 
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 د ینشد که نشد! ناام  اریاز    ی معطل کردم اما خبر  گرید  ی شدم، قدر

به راه افتادم.   یمنزل   اطیکوتاه ح  وار ید  بانهیچشم گرفتم و از سا

زود افکارم را پس   یلیخ  "اون زن راست گفته باشه؟!  ه آبله... نکن"

و قرص   آن زن اکتفا کنم   ی هاکه اگر به گفته   ستی وانگیزدم. نه، د

  امدنش ی ن  نایقیخوب است، سالمت است و  بپندارم. او    ماریقمرم را ب

رخ ننمود، روز   م،ی آی دارد. صبح فردا باز هم م  ی گرید  ل یاز خانه دل

که چشمان   یتا هنگام  گریبعد د  ی روزها  طورنیو هم  میآی بعدش م

در دامان مادر   یغرق شود و چون کودک  شی در نگاه طوفان  قرارمی ب

 .ردیآرام گ

*** 

 !رو هم صدا بزن ی ! مهررهیجهد کن دختر... د -

 !نمونه اطیداخل ح یهمه رو ببر... کس   س؟ی بلق ییکجا

اما   دانمینم  دار؟یب  ایخواب بودم    گرفتند،یدر سرم جان م  صداها

که   شدمی شانه به آن شانه م نیبود. ا یهر چه بود همهمه و شلوغ

با ضربات اتاق  به خ  یدر  آمد.  به صدا در    یهمه  نکهیا  الیمحکم 
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غلت  کیتنها    هانیا است،  صدا  یخواب  که  به   یقندعل  ی زدم 

 .دیرس میهاگوش

 !رمانی! هرمانیه -

از هم فاصله گرفت.    میهابلند و زنده بود که پلک  ی به قدر  شیصدا

دور   شیباشد، صدا  ی گریکه مخاطبش شخص د  ییبعد گو  ی الحظه

 .شد

خدم و حشم   لیا  هیبدو... پا تند کن... ارباب خوش ندارن معطل   - 

 !بشن

 .تشک نشستم ی آن رو کی

 باز چه خبر شده؟ -

  امده ی! هنوز به خودم نآمدی بلند صولت بود که م  ی صدا  بارنیا  و

 .بودم که دوباره و چند باره در به صدا درآمد

 !! بلند شو پسر... چه وقت خوابه؟رمانیه -

زده    دهیاتاق دادم، سپ  ی رداندم و نگاهم را به تک پنجرهرا گ  سرم

فرصت فکر کردن   نیاز ا  شی. باز آفتاب نبود  ی بود اما هنوز خبر
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برخاستم و هراسان خود را رساندم. در را گشودم    ی . به تندافتمین

 :دم یشد. بهت زده پرس یکی  یو چشمانم با نگاه ملتهب قندعل

 شده عامو؟  یچ -

 .جا کردش جابهسر  ی را رو کالهش

! حکما م یجمع کن  یاندرون  اطیارباب امر کردن که همه رو تو ح -

 ر ی. پا تند کن پسر، داطالعمی شده اما من از چند و چونش ب  ی خبر

 !کننی م یاوقات تلخ  می کن

ب  ی سر و  تا رس   یراه  حرفی جنباندم  اندرون  دن یشدم.  هزار   ی به 

خ و  را    الیفکر  همه  که  است  خبر  چه  باز  گذشت.  سرم  از 

ا  ترسم؛ی اند؟! من مخواسته از آدم  نیاز  از مکر و   ش؛یهاعمارت، 

م  ی حسد م  انشانیکه  قر  دهد،یجوالن  اتفاقات  الوقوعش   بیاز 

را   ش یشلوغ  یرونیب  اطیح  ال حا  م،یعبور کرد  ی انی! از درِ م ترسمی م

و صولت، دل    یقندعل  مطبخ به همراه  ی داده بود. خدمه   ی به اندرون

ا سرداب  در  مقابل  ملتهب  و  نگاه   ستادهیآشوب  و   یهابودند 

  وان یا  ی . بانوان عمارت رودیکشیجستجوگرشان به هر سو سرک م

 یچوب  ی ای صندل  یخود رو  ی بودند. فخرالملوک خانم مقابل پنجدر
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گالب   یشخص  ی مهیند  ؛ی به همراه بدر  شیهامهی نشسته بود و ند

دوم   ی تر مقابل پنجدرطرفآن  یگرفته بودند. کم   ی پشت سرش جا

اش پف کرده  ی که اضطراب در چهره  ی بود. در حال  ستادهینوردخت ا

م م  زد،ی موج  در  و    انیدستش  بود  کرده  جا خوش  گوهر  دست 

 بود گرید ی اش آن سوتازه ی مهیند

 م یابروها  دنشیشد، با ند  دهیکش  منتیم  ی چشمانم تا مقابل پنجدر 

به  یگذاشت. رنگ   وانیدر باز شد و او پا به ا  ی که لنگه  رفتی باال م

مردمک و  نداشت  باشند   ییگو  قرارشی ب  ی هارو  کرده  قصد  که 

 ی مهی. ندزدندیبه هر سو پرسه م   هدفی صاحبشان را رسوا کند، ب 

 شیهاشانه  ی را رو  یپشت بند او خارج شد و شال بافتن  گرشید

 .انداخت

در کنار صولت قرار گرفتم. حاال تنها حضور ارباب کم بود و   ییجا

 .نمودی همه پنهان م دگانیکه آن روزها خود را از د ی البته گالب

صدا  سکوت نبود!  و  بود  همهمه  نبود،  و  ب  ی بود   امانی کوبش 

ها  با نگاه   دیتپیها مدر دهان  هانه یس  ی به جا  ییکه گو  ییهاقلب
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 ی بیتضاد عج  م،یزده بود  مانیهاکه بر لب  یسرگردان و مهر سکوت

 .کرده بود جادیا

و ارباب    دیلوال چرخ  ی در اتاق مخصوص رو  نکهیگذشت تا ا  ی قدر

حال رو  یدر  کتش  ب  شیهاشانه   ی که  به  گام  داشت،    رونیقرار 

 ی و دو نوچه  رخانیگذاشت. جمع حاضر سراپا چشم شدند و اردش

 دنیرا رصد کردند. با د  شدندی که پشت بندش خارج م  یقلچماق

خبر آمد که باز به   بلند قامت شصتم به  کلیآن غالمان درشت ه

. نفسم کش دار از گلو خارج میاگرد هم آمده   ی زیچه چ  ی تماشا

 .شد و ارباب به سخن آمد

 !یقندعل -

 وان یا  ی سر صاف کرد و با دو خودش را به جلو  ی کاله رو   یقندعل

 .رساند

 .بله ارباب -

  نشی تا دستش را در آست  کردی از آن دو کمک م  یکیکه    طورهمان

 :دهد، گفت ی جا
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 .اریچوب فلک رو بردار ب -

 .کرد که ارباب صدا بلند کرد یمن و من  یقندعل

 !رمرد؟یپ ستمیمگه با تو ن -

خارج    یان یگفت و لنگ زنان از در م  یجنباند، چشم  ی سر  دستپاچه

با اشاره  شدند. به   ریها سرازدست ارباب آن دو مرد از پله  ی شد. 

م  ی سو ب   آمدندی ما  گام  یهمگ  اریاختی که  عقب    یچند  به 

که در    ی دیبا کل   یو در آهن   ستادندیا  نیزم  ری. مقابل در زمیبرداشت

 !بودم  دهیفهم ت بود باز شد. درس  شانیکیدست 

ها به  تر آمد، نگاه   ی با چوب فلک و ترکه  یکه قندعل  دینکش  یطول

کوفته شد و دو مرد درشت   واریبا ضرب به د  نیزم  ریاو بود که در ز

خارج شدند.    دند،یکشیم  یشمس  ی هان یکه از آست  یاندام در حال

منگاه  ی حاال همه که خون خشک    ی ای بود؛ شمس  یشمس  خی ها 

شکا  ش،یشانی پ  ی رو   ی شده  برا گل  ی فته فرق  را   یتداع  میبهار 

رمقش   یب  ی بردنش و پاها  اطیح  ی انه ی کشان به م! کشانکردی م

  ی و شمس  آمدیم   نییها پارا به چوب بستند. ارباب آهسته از پله

رفت و احواالت   وانیا  ی نگاهم تا رو  انیم  نی. در استیگری م  صدای ب



Page 424 of 534 
 

در   را  وارس  کی همه  ب  ینظر  فخرالملوک  به    یحالت   چیه  یکرد. 

حکم    ش،یماجرا بود و آن سو  ی سو   نیداده بود! نه ا  هیتک   شی صندل

داش  ی ایتماشاچ نما را  به  که  خ  شیت  باز  مهیعروسکان   ی شب 

فاصله باشد. در  قدم   ی ادعوت شده  بود که حاال   یچند  نوردخت 

در    ی روزیاز برق پ  یااما گوهر هنوز تتمه  دیرسیبه نظر م  شانیپر

م موج  تزدی چشمانش  نگاهم  بود،   منتیم  ا .  آشوب  خورد.  سر 

و   دشیلچک سف  ی گرفتن گوشه   ی را از به باز  نیدستپاچه بود... ا

 .به هر سو دانستم هدفشی ب ی هانگاه 

  !خب -

 .ارباب ثابت ماند  ی جدا شد و رو شیهاو آدم  وانیاز ا چشمانم

 .ستادیا یشمس کنار

. جرم تو بر ما آشکار و مبرهنه! سوئه  می کنی غائله م  نیامروز ختم ا -

م از  قصد  عمارت،  اهل  به  ارباب  انیقصد  وارث  قتل  و    یبردن  به 

 !رسوندن اسب ما 
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به   ی و قدم  دیکش  رونیدست گوهر ب   انیدستش را از م   نوردخت

 .جلو برداشت

 !ستین نیهمش ا -

 ستادهیکرد. ارباب حاال پشت به ما ا  دایاو سوق پ  ی به سو  هانگاه 

 .تصور کرد یبه خوب   شدیاش را منشسته بر چهره  رتیبود اما ح

که حاال رنگ حزن به   ینگاهارباب نشد. با    ی از سو  ی ا جمله  منتظر

 .خود گرفته بود ادامه داد

 !مخصوص من رو هم اون کشت ی مهیبهار؛ ندگل -

برداشت، به    زیکه ارباب خ  دیرسی به گوش م   هاهیو واگو  هاپچپچ

توان باال برد و بر    نیستاند، تا آخر  یترکه را از دستان قندعل  یآن

 .تاخت یشمس ی برهنه  ی پاها

 !شرفیب -

 .فرود آورد شیتر بر کف پاهاپر شتاب بارنیباال برد و ا گرید بار

 ...... حروم لقمهصفتیب -
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بود که در   یخاک آلود شمس  ی و تنها باالتنه   زدی م  انهیتاز  ارباب

از درد،   ی ادیفر  یعاجزتر از آن بود که بتواند حت   د، یچیپیخود م

  .سر دهد

پ  انیم  در پ  یضربات  زمان  ،ی در  را   یشمس  یهمگ  که  یدرست 

  یالحظه  ی به گوش آمد و برا  ی ا ناله   میپنداشت یم   نیبر زم  ینعش

 .دی ارباب عقب کش

 .منقطع لب گشود ی هانفس  انیم

 ...گمیرو م  یهمه چ -

 .پرتاب کرد ییکرد، سپس ترکه را به سو یمکث ارباب

 !چالت نکردم اطیح ونیم  نجایبگو تا هم -

دندان  ییصدا پشت  از  م   شیهاکه  گوش  قدر   د یرسیبه   ی به 

از آن دو    یکی! به  کردی م  یرا خال  یینوای خوفناک بود که دل هر ب

اش باز کنند.  به تاول نشسته  ی کرد تا بند از پاها  یاقلچماق اشاره

خود را به عقب    یناالن کم  یافتاد و شمس  نیپاها با شتاب به زم

که از ترس سر   ی منتیارباب و م انیم نشلغزا ی هاسُر داد. مردمک
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که زبان در    ییشده بود، به حرکت در آمد اما گو   خکوبیم  شیجا

  .دیکرده، توپ ظی . ارباب غدیچرخ ی دهانش نم

 ...نون فیدِ حرف بزن ح -

و صورتش را با دو   د یعقب کش  یبرداشت که شمس زیخ  شیسو  به

 .دست پنهان کرد

 ...گمی ارباب... م گمیم -

رفت   وانیا  ی آورد. نگاهش تا رو  نییلرزانش را پا  ی ها دست  دیترد  با

فت و دهن  دندان گر  ان یمتوقف شد. لب م  منتی م  ی و عاقبت رو

 .باز کرد

 .دادمی من... من تنها دستورات خانم رو انجام م -

 .و به صدا در آمد دیچشم در منت یکه م شدیم   نیسنگ  سکوت

 !ایحیب -

 .انداخت نیزم ی دهانش را با شتاب بر رو آب

زبونش رو ببرن و   رن؛یرو گل بگ  دهیدهن در   نیبدم دهن ا   دیبا -

 !بره ادشیبافتن  فیها کنن تا اراجخوراک شغال
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پاک کرد و رو به   یشده از چشمانش را حرص  ریسمج سراز  قطرات

 .لب گشود د،ییسایهم م ی که دندان رو یمنت یم

 دیدونیم  ی اگهیخانم؟! شما بهتر از هر کس د   دیشیم  یچرا کفر -

 د یچیکه خبر پ  ی روز ! از اون  ستین  نیا  ریبه غ  ی زیچ  قتیکه حق

که    ی و روز  دیافتاد  الیارباب خواهان دختر خان بهادره به فکر و خ

چه کنم چه کنم دست    ی نوردخت خانم پا به عمارت گذاشتن کاسه 

ها شدم  سال  نیا  ی به گوش، مثال همه   ه. منم که غالم حلقد یگرفت

رو   نشیبالشدن هم   کیشر  دنیکه نه تاب د  یجرم   کس  کیشر

 .تازه رو ی هوو دنیداشت و نه چشم د

پ  ییگو  منت یم سکوت  باشد  شده  الل  چهره   شه یکه   ی کرد. 

ب  پ  شیملتهبش  م  شیاز  دامن  باختی رنگ  دستانش    یو  در  که 

. جمع حاضر  کردیم  انیاحوالش را ع  یمچاله شده بود نا به سامان 

 یپر غصه را از زبان شمس  ی قصه   نیا  یاما همه به گوش بودند تا باق 

 .بشنوند 

که از درد   ی او با چهره   دیخود را عقب کش  گرید  یزحمت کم  به

 .داد وانیا ی وارهیرا به د اشه یجمع شده بود، تک
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به   - روز  ادیخوب  رو؛ همون  روزتون  اون  احوال  که خبر   ی دارم 

به دهن چرخ  دیرس نور چشم  دیو دهن  آبستنه! چه    یکه  ارباب 

نخواب شب  که  پنجدر   د،یدیها  کنج  که  روزها  نکرد  ی چه  ...  دیبق 

منه   ریبونگ یکه قبل از همه گر  یشوم  ی هاعاقبتش هم شد نقشه 

 .مادر مرده شد

انکار نداشت تلو   ی برا  ییبود و جا  ده ید  میکه اوضاع را وخ  منت یم

ه خراب بود ک  ی به عقب رفت؛ حالش به قدر  یدو گام  یکیخوران  

را نگرفته بود، پخش    شیبازو  ریدست نجنبانده و ز  اشمهیاگر ند

 .شدیم وانیا

در   یمانیاز پش  ی اما رد  دیلرزی اش مرو به ارباب کرد. چانه   دوباره

 .نبود دایچشمانش پ

 .ن ییبوم عمارت انداختم پا ی آره... اون دختر رو من از رو -

بهار و اقرار کردن به دستانم به عرق نشسته بود؛ آمدن نام گل   کف

خون    ظی اوهامم رد غل  ان ی. حاال در مکردی قتلش حالم را دگرگون م

پ  یخون  دم؛یدی را م از  بر    زدی اش قل مشده   شکافته   ی شانیکه  و 

 دارمان ید   نی. او در آخرگرفتی راه م  یاندرون  ی هاسنگ فرش  ی رو
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 یشده! گفته بود که کار مهم   رشیدستگ  ییزهای گفته بود که چ

. او مرده بود؛ تنها به سبب آگاه بودن از  دمیآه کش  اریاختیدارد. ب

کشنده    تواندیو گاه دانستن چقدر م  دانستیم  د یکه نبا  یقیحقا

 !باشد

 .به خودم آمدم یشمس یدوباره  ی صدا با

  ر یرو ز  ی هامون بو برده بود؛ چون تو نبود ما پنجدرچون از نقشه -

کرده بود. اگر همون شب نحس    دای ها رو پو رو کرده و مرگ موش 

 ی خانم، پا  ی ماجرا بود! پا  نیا  ریهممون گ  ی پا  نییپا  نداختمشینم

 ...ی من، پا

  یزد و رو  ی دور  خدمه  انیبه حرکت در آمد، در م  شیهامردمک

 .رنگ ماند دهیپر ی مهر

 "...بگو... بگو  "هم فشردم  ی رو پلک

 ...هر دومون ی پا -

عم  یخال  بادم نفس  و  کردم  باز  از   ی مهر  ق یشد! چشم  خبر  که 

 .از نظرم پنهان نماند داد،ی م الش یخ یآسودک
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بکشونمش    ی اخانم دستور دادن که به بهونه  منتی م   نیهم  ی برا -

رو تموم کنم. بعدم کارش  و  بوم عمارت  اهل   گهید  ی اونجور  باال 

 .رفتی عمارت هم شکشون به ما نم

تند و نامنظم ارباب به    ی هانفس   ی که صدا  ی بود؛ به قدر  سکوت

 .دیرسی گوش م

نبود اما    دایپ  هیرد نگاهش از آن زاو  ستاد،یا  منتی رو به م  ی الحظه

خشم  دیفهم  شدی م چه  چشمان  یکه  آن  به   یپشت  حاال  که 

 .ور استشعله ماند، ی از آتش م ییهاگدازه

را    شیو با ضرب بازو  ستادیخود را جمع و جور کرد، صاف ا  منتیم

 .آزاد کرد مهیدستان ند انیاز م

  د؟ یکنی م  د؟یکنی ور نمها رو باحرف نیتصدقتون بشم! شما که ا -

خاندان دروغ   یفروپاش  تیدختر به قصد و ن   نیکه ا  دوننی همه م

 .بندازه ی گری تا بلکم گناه کرده رو گردن د  بافهیپشت دروغ م

 .کرد ی اجنباند و تک خنده ی سر
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شور بخت تا نازا بودنش رو   منتی تر از مکوتاه  ی وار یخب چه د -

و حسده   نهی از سر ک  ایعثمان کنن؟ بعد هم جار بزنن که قضا  رهنیپ

 !بوده

گو  ارباب بود،  کرده  پستوها  ییسکوت  در  حال   ی که  در  ذهنش 

م  ی رد  افتنی کالم  صداقت  قدر  منتی از  منوال   ی بود!  همان  به 

 .دی چیبلند ارباب در فضا پ ی صدا  نکهیگذشت تا ا

 !دیاریتفنگ منو ب  -

نگاه  آن مرد  قندعل   گریکدیبه    یدو  و  و    یانداختند  دستپاچه 

 .رفت کیمضطرب نزد

 !؟ی چه کار ی تفنگ برا -

نشسته  دیچرخ  ی قندعل  ی سو  به به خون  او  و چشمان  به  را  اش 

 .دوخت

باشه   یچال بشه تا عبرت  نجایهم  دیچشم و رو با  یب  ی نهیکم  نیا -

 !همگان ی برا

 .دیچرخ اطیهمگان نگاهش دور ح ی وقت گفتن واژه به



Page 433 of 534 
 

 .دست دست کرد یقندعل

 ...دستور  ی گرید  ی از جا  چارهیدختر ب  د،یقربان سرتون! امانش بد -

حرف  ییگو متوجه  تازه  به    رونیب  ی هاکه  باشد  دهانش  از  آمده 

ارباب در    کبارهی برداشت.    ز یما خ  ی آن به سو  کیسکوت کرد و 

صولت را با   ی که چنگ زد و تپانچه می گام به عقب رفت کی یهمگ

 .دوشش جدا کرد ی شتاب از رو

مصادف شد.   منتیبا از حال رفتن م  دیکش ی که مهر یفی خف غیج

  ده یرس   قتیحق  ن یتازه به ا  یی. گوختی ریاشک م  صدایاما ب  یشمس

به خاندان   گرشیسرش به نوکران و سر د   کیکه    ی ای بود که در باز

 ی نوکران خواهند بود! چه انتظار  ی شگیهم  ی ختم شده باشد، بازنده 

نوکر ارباب حرف  نم  ی داشت؟! معلوم است که  را  او    خرد؛ ی چون 

 !باشد انیروز ع یچون روشن قت یاگر حق یحت

 ی به داخل پنجدر  منتیدر حال بردن م  هامهیخودم که آمدم ند  به

 ستادهینگون بخت ا  یسر شمس  ی بودند و ارباب تپانچه در دست باال 

 .بود
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داده، نگاه    وانیسرد ا  ی وارهیرا به د  اشه یطور که تک همان  یشمس

و پر  صالیپر از وحشت، پر از است یارباب بود؛ نگاه  خیملتمسش م

گام د ارباب  رو   گریاز خواهش!  را  تپانچه  و  برداشت  دوشش   ی را 

  یی الال   جز  ی صدا  چیمحبوس شده و ه   هانه یکرد. نفس در س   م یتنظ

د  یآب به    ی بو   گریکه  نم  خودمرگ  به گوش  بود،  . دیرسی گرفته 

  ان یدست از جان شسته بود و جمع حاضر منتظر پا  گرید  یشمس

 .فخرالملوک آمد ی آن صدا کی تر بودند که تلخ شینما نیتلخ ا

 !دیصبر کن  -

را دور    وانیبلند شد، ا  اشی صندل  ی رفت. از رو  وانیا  ی تا رو  نگاهم 

 .آمد  نییها پازد و آرام از پله

از حروم کردن اون گلوله و به   دی فخرالملوک تصدقتون! دل بکن -

 !نوای ب نی درک فرستادن ا

  مرخ یشد و نگاه شکوهمندش را به ن  کیبه ارباب نزد  یگام  چند

 .ارباب داد
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خاطر   ی ا هیفروما  ن یچن  مقداریبه سبب گرفتن جان ب  ستین  فیح -

 زرده بشه؟ مبارکتون آ

پا  یآرام  به را  سو  نییتپانچه  به  لب    دی چرخ  شیآورد.  ملتهب  و 

 .گشود

قاه  که دلش خواست بکنه و بعد قاه   ی بذارم راست راست هر غلط -

 !؟یچ یعنیسوء قصد به اهل عمارت  یدونی ما بخنده؟! م شیر

 .سر تکان داد آهسته

 یی کارها  نیدست به چن  ییدختر به تنها  نیدارم که ا  نانیاما اطم -

 .هستن ی گرید ی هاآدم ایقضا نیکه پشت ا دی نکن دینزده؛ ترد

 .دوخت و افزود یرا به شمس نگاهش

قتل وارث ارباب رو   ی نقشه  مهیند  کیکه    گنجهینم  ملهیدر مخ -

فتنه   نیرفته باشه... ا  ش یشدنش هم پ  یدر سر پرورونده و تا عمل

ارباب که کشتن    دیابیرو در   نشات گرفته؛ سرچشمه  ی گرید  ی از جا

 !ستهوده یب ی دختر کار نیا
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د  ارباب ترد  گر یحاال  م  دیبه  در  تپانچه  بود.  دستانش    انیافتاده 

شده    ریسراز  نشیعرق از جب  یو در آن سوز صبحگاه  شدیفشرده م

 .بود

 .اما محکم ادامه داد آهسته

د  د؛یبگذر - تبع  ی اریبه  د   دیکن  دشیدور  از  باشه.   دهیتا  پنهان 

 .کردن آرامش شخص شما و اهل عمارته لیکشتنش زا

رو  در گ  ی را  پشت  و  انداختم  کش  میهاوه یهم  وقت  دمیرا  به   .

 .اه افتادمرا عقب زدم و به ر م یبرخاستن موها

جمع  نمیپشم ی قه یدر جل شتریماه خزان باعث شد تا ب  نیاول سوز

بود که با    یتر از آندامان گسترانده بود اما کم جان  د یشوم. خورش

. باد ردیبه سرما نشسته را در آغوش گ  نیبخشش زم  یزندگ  ی گرما

 م یو گاه خار و خاشاک را همپا  زدی م  انهیهوهو کنان به صورتم تاز

به س  کردیجارو م   قیعم  ی هاب ی. دستانم را در جرفتی م  ییوو 

 .فرو بردم و تندتر از قبل گام برداشتم قهیجل

 !جان یدر اطراف آذربا ییدور؛ جا ی ارید  یراه  شدم؛یم  یراه  امروز
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مامور رساندن    گریشده بود و من به همراه دو تن د  دیتبع  یشمس

تبع به  گذشت.    دگاهشیاو  او  جان  از  ارباب  روز  آن  بودم.  شده 

را   ی سراپا ابهام کار  ی هیاز مختومه کردن آن دوس  ر یکشتنش به غ

باور نداشت!    منتیکه ارباب به اتهام م  ی. نه تا وقتبردینم  شیاز پ

در    یچرا که حت کرد؛ی نکردنش تقال م  وربا  ی هم داشت و برا  دیشا

نداشت.    نش یهمبال  انتیاز خ  ی ذهنش هم تصور   ی نقطه   نیدورتر 

ارباب گذاشت؛    ی پا  شیراه همان بود که فخرالملوک پ  نیترعاقالنه

! گرچه  ابندیآن فتنه را ب  ی که سر چشمه  یتا مادام  یخاط  دیتبع

اهل عمارت    یچون روز روشن بود که فخرالملوک هم مثال باق  میبرا

 یندارد اما برا  ی د یاندک ترد   یبا شمس  منتیبه همدست بودن م

 .و تنها راه بود نیارباب آن آخر نیقی

تک  از م  ب یس  ی دهیدرختان  گذر  بر   ی بوسه  کردمی که  باران  نرم 

بو  میموها  ی رو آورد.  به خود  نم   یباران؛ خاک  ی مرا  نمک گل که 

از آن دو دلم را به دست گرفتند و کشان کشان تا   یقیو تلف  شدی م

  ی وارهایبردند. دل همانجا؛ پشت د  رزایکوتاه منزل آم  واریپشت د
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لنگ   گریکه د  ییزد تا که من با پاها  بالنم گرفته ماند، بال   یخشت

 .از راه برسم آمد،یزدنشان به چشم نم

 یاعلوفه  ی در گل و شل فرو رفته بود گار  مهیکه تا ن   یی با پاها  ی مرد

م  ییرا در سرباال  منزلش هل  زندادی مقابل  به    ی.  به دست  جارو 

  ی و سگ  دیکوب یم  زیدر حال جست و خ  گوشیدخترکان باز  ی گرده

از   ییکم نما. کم دیدو یم  ی اخانه   ن یپرچ  ریاستخوان به دهان به ز

خارج    ی باز بود؛ تعداد  مهی. در سبز رنگش نآمدیمسجد به چشم م 

کم  شدندی م سو  ی و  بچهآن  پسر  تمسخر    اهیس  ی اتر  به  سوخته 

. پا تند کردم آمدیو ادا م  کردی فرتوت چهره کج و معوج م  یرزنیپ

موها و   یسیرا پشت گوشم نهادم. خ  سمیخ  ی از موها  ی او دسته

 .نداشت  یت یراه گرفته بود اهم میهاکه از لباس یتُک آبتُک

قبل   خواستی . دلم مدمیمقابل مسجد گذشتم تا به کوچه رس  از

آب قدر    یرا حت  ی رفتن چشم  فاصله   ی نگاه؛ حت   کیبه  دور   ی ااز 

 .مالقات کنم 
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را به رقص   میاز موها  ی اسر رو به آسمان گرفتم و باد دسته   ی الحظه

  چیداشتم ه  شیکه در پ   ی ایدرآورد. در آن باد و بوران و راه طوالن

 .تازه کنم ی دار یبتوانم برگردم و د یکه ک  معلوم نبود

شرشر   ی تنها من بودم، باران، صدا  و کوچه خلوت شد.  دیغر  آسمان

تر ! دلتنگ شدم؛ دلتنگکردی م  غ یکه خود را در  ی اریو    امانشی ب

 .به سر شد اشییایاو و نگاه در یکه ب ی از تمام روزها

بمانم    منیباران ا  ی رحمانهی از شالق ب  دیتا شا  ستادمیا  یدرخت  ریز

که قدرتش را به رخ    ینازک درخت جوان کجا و باران   ی هااما شاخه 

نبودم؟! آخر کدام آدم   وانهیکجا؟! قطعا د  دیکشی آسمان م بودم! 

ب  یعاقل باران  آن  د  وقتی در  ام  داریبه  به    بستی م  د یمعشوق  و 

  "من"مداز دل برآ  یی! همان لحظه نداکرد؟ی م   گزرا    انتظارش کوچه 

 .کردی م  دادیاز عشق و جنون بود که در من ب  یقیو در آن هنگام تلف

  م یموها  انیدرخت دادم، آب از م  سیخ  ی را به تنه  امه یتک  دانهینوم

داده    ی از آب را در خود جا  ی ادیحجم ز  میهاو لباس  رفتی شُره م

کم که کم  ی . سرم از دردکردندیم   ین یقدر که به تنم سنگ بودند؛ آن

نبود که نبود،    یرفتن   یبا چشم آب  دارید  الیاما خ  شد یپر م  آمدی م
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بعدها به سراغم خواهد آمد هم    انستمدی که م  ییلوپه  نهیس   یحت

خ  یتیاهم  میبرا  گرید در  م   االتینداشت!  سر  به  که   بردمی خود 

و نگاهم   دیمرا به خود آورد. سرم چرخ  ی در  یبرداشتن کلون  ی صدا

نگذشت که    ی ز یشد. چ  ده یکش  رزایآم  ی بخواهم تا در خانه  آنکهی ب

دختر  دیشا  ای  یزن ب  ی هم  خانه  پ دآم  رونیاز  با  و   دای!  قد  شدن 

نبود! پشت به    می . ماهتابانم؛ چشم آب ستادیقامتش قلبم از کوبش ا

  ر یزبر آن درخت دادم. ز  ی را به پوسته   امهیتک  گریو بار د   ستادمی او ا

بلند خود را به   ینفسم مثال آه  "شانس   نیلعنت به ا"لب غر زدم

رفت  گیبود شدت م  دهیچیکه در سرم پ  یاز گلو رساند. درد  رونیب

م باران  نداشت.  ل یو  آمدن  بند  نمادینم  "  به  بار    "...ادی...  آسمان 

 ی طره مو   ی . دست ال برد  غمایرا به    دمیام  ی و ته مانده   دیغر  گرید

به عقب راندمش.    انهیرا پوشانده بود بردم و وحش  امده یکه د  یسیخ

ز دقا  ی ادیوقت  تا  اگر  و  عمارت   گرید  یقینداشتم  به  را  خود 

 ز ی. همه چگرفتم یبازخواست شخص ارباب قرار م  مورد   رساندمینم

بودم    یمن  اشیبود، تنها کم و کاست   ایمه  جانیسفر به آذربا  ی برا

لحظات به قدر    نیدر واپس  دیکه به صد بهانه از عمارت جستم تا شا
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از من هم   تروانهیبه جمالش روشن شود! اصال د  امدهینظر د  کی

 !؟بود

 !پسر ی آ -

 یی صدا آمدیکه عوعواش بند نم یشُرشُر باران و توله سگ انیم در

 .د یرس می هازنانه به گوش 

 !! باتوامی آها -

 ی که چند لحظه  یگرداندم که همان دختر؛ همان  ی سر  متعجب

 !دمیخارج شده بود را د رزای قبل از منزل آم

پشم  ستادهی ا  امی قدم  چند شال  ب   نشیبود.  سرش   ی رو  شتری را 

کوچه    یکه از خلوت  ییانداخت. گو  ی کوچه نگاه  ی و به دو سو  دیکش

  رت یجلو آمد و چشم در چشمان ح  گریکرده باشد گام د  نانیاطم

 .ام دوختزده

تمنا - به  ا  ی اگر  اگر د  ،یینجایماهتابان   دمت یبرو! قول دادم که 

 .رو بهت برسونم غومشیپ

 .آورد ترنییرا پا شیصدا
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  ادت یو    ی گفت بهتره بر  نه؛یتو رو بب  خوادیه نمگفت بهت بگم ک -

 .هم وجود داشته ی بره که چشم آب

پتک  اشجمله ت  نیآهن   یچون  آمد، چون  فرود  بران   یغیبر سرم 

ت  امنه یس   در جانم نشست. پلک   نیزهرآگ  ی ریرا شکافت و چون 

سنگ  رد  ن یزدم...  دنبال  به  چشمانم  محکم...  حق  ی و  در   قتیاز 

بودم    دهیدروغ بودن آنچه شن  ی و قلبم برا   زدی چشمانش سوسو م

 دنیدور سرم چرخ  کیربا  ی . کوچهکردیالتماس م  میهابه گوش 

کوچه    چیدر سرم تکرار شد. در پ  شیهاگرفت. دختر دور شد، حرف 

 ...در سرم تکرار شد شیهاگم شد، حرف

 ادم ی.  خوردی عمارت به چشمانم م  سیخ  ی وارهایاز د   یناقص  ی نما

  !را؟ یزیبرود؟! چه چ

 ی ایآن در  شودی. مگر م رفتمی م  ش یرا پ  ییجان کندن سرباال   به

 گر یاز رمق افتاده بود و د  میسپرد؟! پاها  یرا به فراموش  یمواج طوفان 

از خاطر   ماندی وزنم را نداشت. به محاالت م  ین یتحمل سنگ  ی ارای

 .از جانم نه؛ که تمام جانم شده بود یمیکه حاال ن ییبردن او
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از   رونیخود را به ب  یو نفس به سخت  سوختی م  امنهیدر س  ییجا

را چاک دادم.    راهنمیگرد پ  ی قهی. دست باال بردم و  رساندی گلو م

... امد ینشست، نفسم ن  میگلو ی ... دستم چنگ شد و روامدینفسم ن

آمد،    میماهتابان به سو  اشی اهیهم آمد و پشت س   ی رو   میهاپلک

که ما را با هر آنچه دوست    ست یچه حکمت  نیا  ای... و خداامدی نفسم ن

 ی هافکر کنم مشت   آنکهی ! چشم گشودم و ب؟ییآزمایم  میدار ی م

بود، کوفتم؛   امیکیکه در نزد  یب ی س  ریام را به درخت پگره کرده 

کوفتم و نفسم چون گلوله رها شد، کوفتم و انگشتانم از برخورد با 

زخم  ی تنه مهمان  به   ییهازبر  و خون  کوفتم  شد.  خواسته  خود 

را فکر کرده بودم؛    ریکرد و نفس برگشت. تمام مس  دایراه پ   رونیب

د بودم.  کرده  دوره  باره  صد  و  باره  چند  را  اتفاقات    دارها،یتمام 

 ...هاحرف

 !رمانیه -

 .و نفس زنان سر بلند کردم دمیکوفتن دست کش از

راندم و کوتاه   رونی. نفسم را پر شتاب بشدیم  کیبود که نزد   صولت

 .شتم قدم بردا
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 !باد و بارون؟ نیهمه وقت اونم تو ا  نیا ی کجا بود -

که از انگشتانم راه گرفته بود   ی اآمد و چشمانش به خونابه   جلوتر

رفت   فروغمی مشتان گره کرده و چشمان ب  انیثابت ماند. نگاهش م

  .و برگشت و چند قدم مانده را با شتاب برداشت

 پسر؟  ی با خودت چکار کرد -

 .د یلبش باال پر ی نگاهش باال آمد و گوشه  گرید بار

 !؟یکنی م یخال نوای درخت ب نیکرده که سر ا یزورت اضاف -

خنده  کردی م  یزبان  خوش نمو  تا گرفتیام  آمد  جلو  دستانش   !

 .. مشکوک نگاهم کرددم یکه عقب کش  ردیدستانم را بگ

 !تو... چت شده؟ -

! هر چه  دانمیکه توانش را نداشتم؟ نم  ایبزنم    یحرف   خواستمینم

اما صولت انگار که راز دل از چشمانم   میبود نشد که لب از لب بگشا

ستبرش فشرد و دستش را   ی نهی خوانده باشد، جلو آمد. مرا به س

که اگر   ست ین   یاز مرادانگداد و به دور    ی باز  میموها  ی برادرانه ال 
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  چگاه یکه ه  یآن هم در آغوش صولت  خواستی م  هیدلم گر  میبگو

 !بودمش؟ دهیبه خود ند کینزد نینچنیا

*** 

شده    یبعد از بند آمدن باران راه  یساعت   رفت،ی م  یکیرو به تار  هوا

  ی از اندک وقت   ر ی. به غم یها فاصله داشتو حاال از دامنه فرسخ   میبود

 ی خستگی نفس و ب  کی  میصرف چاشت معطل کرده بود  ی که برا

  ان ی. در ممی برسان  دگاهشیرا به تبع  یتاخته تا هرچه زودتر شمس

هوهو  ی سورچ  یهیه سم    ی گار  ی هاچرخ   ریج  ریج  باد،  ی و  و 

هم    یشمس  فیخف   ی ناله   ی صدا  ی خسته گه گدار  ی هاکوفتن اسب 

. او به حال شور  دیرسیم  مانیهابه گوش  میضخ  ی آن پتو  ریاز ز

در وجودم شعله   ییو من جا  کردی م   هیمو  اهش یو اقبال س   یبخت

  یبودم. هنوز داغ  جی. هنوز گ شدیو خاکستر م   سوختی م  د،یکشی م

 دانستم یتر از زهر به جانم مانده بود. هنوز نمتلخ  ی آن تک جمله

  ی و با سطل  دیای ب یکس کاشی ! با خود گفتم که اداریکه ب  ایخوابم 

مطلق    ی داریکشد و به ب   رونیب   یکابوس لعنت   نیآب مرا از برزخ اپر  

  قت ی حق  نیگونه نبود، بود؟ نه! ا  نیپرتاب کند. ماهتابان من که ا
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درس  اما  ساخته  تنداشت  خود  دروغ  به  دل  که  هنگام   یهمان 

  شخند یالغر اندام به من ر  یزمخت سورچ  ی صدا  بستمیم  شیخو

 .زد

 !؟یستیبا ما ن  ه؟یچ -

به    یشد. تاب  ده یاش کشزده از کاسه   رونیتا چشمان گرد و ب  نگاهم 

روشنش مرتب    ی موها  ی را رو  شیبورش داد و کاله نمد  ی هال یب یس

 .به پشت سر کرد و لب گشود ی اچشم اشاره  ی کرد. با گوشه 

  !کردن؟ دشیکرده که تبع یبخت برگشته چه خبط نیا -

که به دستور ارباب همسفر ما شده    یمن بهادر؛ آن قلچماق  ی جا  به

 .بود، به حرف آمد 

 .سرت به کار خودت باشه -

  یال   نیچرک  ی هاکه با ناخن   یباال انداخت و در حال  ی اشانه   دیالق

 .گفت  ی زیلب چ ریز کرد،ی م زیرا تم  شیهادندان

از چه   اسیطورن یکه قصد جون ارباب رو کرده بوده! اگه ا  دم یشن -

  !بابت امونش دادن؟
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 .کرد و افزود زیمن ر ی را به سو چشمانش

م - ماالها دستور  باال  اون  از  گردن   گرفتهی نکنه  اون  به  و دمش 

 !روزگار چفت بوده؟ ی هاکلفت 

 ی هابه بوته   هدفی پراند و من کالفه نگاهم را ستاندم. ب   یچشمک

صدا  ابانیب  ی درو خو که  بودم  دوخته   ی سورچ  ادیفر  یچشم 

 .را پر کرد میهاگوش

دارعهعه - چکار  جسارت  یکنیم  ی عه!  که  من  شکلت؟!    ی قربون 

 !نکردم

 .دمیسرش د ی بهادر را باال  ی تپانچه ی سر چرخاندم که لوله  زیت

 یمهیند  نیمن باب ا  گهید  ی کلمه  کیو    ی ریاگه زبون به کام نگ -

که وقت    دم یبهت قول م   یبزن  یو خبط و خطاهاش حرف  مفت خور

آذربا از  حت  ی الشه  جانیبرگشتن  که  رو  و شغال   یمتعفنت  ها 

ا   ه یازش تغذ  کننی کفتارها هم رغبت نم  دای پ  یحوال  نیکنن در 

 .می کن
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که الل شده باشد، تته پته کنان گردن کج کرد و    ییگو  القید  مرد

عصر بود و حاال   شیگونه دو دستش را باال برد. گرگ و م  میتسل

 کرد ی. تا چشم کار مدیرسیبه گوش نم  گریهم د  یشمس  ی هاناله 

جهت رفع    دیو با  می داشت  شیدراز در پ  یبود. راه  ری با  نی و زم  ابانیب

اندک آن    یی. روشنامیردکی اتراق م  ییاروز ج  یتا روشن   یخستگ

  م،ینبود تا راه را ادامه ده  ی هم قدر  ی از گار  زانیآو  ی چند چراغ باد

نشسته هم مضاف بر    نیدر کم  ی هاها و شغالاز آن خطر گرگ  ریغ

م پ  . شدی علت  بود  راه  بلد  که  گار  شیبهادر  من پشت  و    ی افتاد 

 ی پشت گار  راکچوب و خو   ی به قدر چند روز  قرار گرفتم.   یچوب

بود  ی جا پتومیداده  از   ی . چند  مواقع ضرور  در  تا  بود  هم  کهنه 

  .می جان نده شدی که گاه استخوان سوز م ی زییپا ی سرما

  م ی رفتیم  ترش یبه هن و هن افتاده بودند و هر چه پ   ی اسب گار  دو

 .ز کردم. باالجبار دهان باشدیم تری راه سنگالخ

ن - بهتر  بهادر!  کن  ییجا  ستیآقا  تار  م؟یاتراق  اسب  کیهوا  ها و 

 .نخسته

 .شد  دهیاش شندو رگه ی که صدا د ینکش یطول



Page 449 of 534 
 

. اون دختر رو  می کنیهست، اونجا اتراق م  ییجلوتر روستا  یکم -

 !ست؟زنده  نی صدا بزن، بب

 ی صدا  ی حت  گریوقت بود که د  یل یرا که گفت به شَک افتادم. خ  نیا

 ی . به جلو حرکت کردم و موازشدی نم  ده یهم شن   فش یضع  ی هاناله 

 .رفتم شی پ ی با گار

 !دختر ی ! آهایشمس -

 .بلندتر صدا زدم بارنی! اامد ین  یپاسخ

 !ی! شمسیشمس -

با    نیینبود. آب گلو پا  ییهم صدا  باز فرستادم و خطاب به بهادر 

 :بلند گفتم ییصدا

نم - خدهیجواب  صدا  یلی!  که  درن  ییوقته  که  ومده یازش  نکنه   !

 !دست خودش داده باشه؟ ی کار

قهوه   نیا اسب  با  و  کرد  گرد  عقب  گفتم  که  آمد.    کینزد  شی ارا 

پتو داد،   ریز  ی چشمان درشتش را به جسم مچاله شده  ی الحظه

در   و  شد  پتو  کی خم  رو   میضخ  ی آن  از  شمس د یکش  شی را   ی . 
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.  دی دو  رونینفسم ب   دمیرا که د  اشدهیچمباته زده و چشمان ترس

 .بهادر تشرش زد

 .نی استراحت بسه، بلند شو بش -

خودش را جمع و    د،یجنباند. چارقدش را جلو کش  ی سر  مضطرب

 .داد ی گار یوارهیرا به د اشهیجور کرد و تک

 ی ناقص  ی ها بناهااز دور دست  م،یاز سر گرفت  ریکه مس  دینکش  یطول

 نیو ا  دید  شدیم  یور را به دشواراز منازل و چند کپه آتش شعله

. حاال کاروان کوچک ما هم سرعت گرفته بود  دادی م  دنیرس  دینو

خم    یمناسب توقف کرده و شب را به صبح برساند. اندک  ییتا در جا 

 .دمیمواج چابک کش ی هاالی ی شدم و دست ال 

  !نمونده پسر ی زیچ -

  یبودم که صدا  اورده یسرم را کامل باال ن  قد راست نکرده و  هنوز

رس  ی ورتمهی گوش  به  اسب  چشم  دیچند  بجنبم،  خود  به  تا   .

  ی ریت  ی صدا  ابمی ها و صاحبانشان را باسب  یکیبچرخانم و در آن تار

را پر کرد. بهادر به سرعت به عقب    میهاکه از تپانچه رها شد گوش 
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 یی هااسب  ی پا  ی کرد. حاال صدا  متوقفها را  اسب   یبرگشت و سورچ 

 .زد ادی. بهادر فرشدی م  دهی شن شدند، یکه دور م

 !زود ا،یدنبالم ب  -

 .زدم و به دنبالش تاختم شالق

  !هاحرومزاده -

دم  از و  بود  جلوتر  تعق  یمن  نم  بیاز  باز  سواران  .  ماند یآن 

آنان با    ا یکه دنبال کردن آن سواران از چه بابت است    دانستمینم

!  دانستی دارند اما هر چه که بود بهادر بهتر م  یکاروان ما چه ارتباط

کمک  راه گرفته بود و کم   میهاقهی عرق از شق  م،ی تاخت  گرید  یکم

 .صدا زد  نیبهادر خشمگ هک آوردمی نفس کم م

 ...! رفتندست یفایب -

شدم و در    یتاخت. به دنبالش راه  ی گار  ی و به سرعت به سو  گفت

بودند و قصدشان    یحوال  نیراهزنان ا  دیفکر کردم که شا  انیم  نیا

  ر یبه کاهدان زده بودند چرا که ما به غ  نواهای از ما بوده اما ب  ی دزد

به همراه   ی گرید  زیچ  مدارین  ی بداقبال و چند پتو   یاز آن شمس
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که   نشست   میهالب  ی رو  زیتمسخر آم  ی فکر لبخند  نی! با امینداشت 

 .را پر کرد میهاگوش یسورچ ی ناگهان صدا

 !دختر مرده نیمرده! ا -

که در ذهنم حک   ی ر یتصو  نیشتافتم و آخر  شانی سرعت به سو  به

  ریشد چشمان باز مانده، سر افتاده بر گردن و قُل زدن خون از ز 

 !بود یچارقد شمس

*** 

بسته   خیآب    کهیدادم، از کنار بار  ی جا  نمی کت پوست  ریرا ز  کتابم

برف   ی هادانه  زشیتازه راه باز کردم. ر  ی هابرف   انیگذشتم و از م

  شتر ی. ب شدی رد پاها محو م  یشدت گرفته بود و در چشم برهم زدن

باال رفتم. باد زوزه   ی کوتاه اندرون  ی هادر خودم جمع شدم و از پله

. پا ترکاندیو سرما استخوان م  کوفتی به صورتم م  اها رکشان دانه

عبور کردم و    دهیخشک  ی هان. از گلدادمیچیرا پ  وان یتند کردم و ا

 یو روشن  کینگاهم در تار  هدفی. ب ستادمیپشت در اتاق مخصوص ا

 ی ام باال رفت. به آرامکرده   خیزد و دست    یسرما زده چرخ  اطیح

 .رساند میهابه گوش رادارش خود  کش  ی زدم که صدا ی اضربه 



Page 453 of 534 
 

 ...تو ایب -

گذاشتم. در    نقش  زیر  یقال  ی سردم را رو  ی از پا کندم و پاها  وهیگ

 .نشست میهاآوازش در گوش ی صدا بستمی را که م

 ی ... آنهیریآخ بگردم که چقدرِ ش  ده،یچیونگُ ونگش تو عمارت پ -

 ...مبارک باشه  شاهللیمبارک باشه ا

را    میهاکه به ضرب و زور لب  ی ام گرفت، طورخنده   انشیلحن ب  از

د پشت  از  خنده  انفجار  تا  نموده  ب  اشوارهیجمع   ک یشل  رونیبه 

گام  کندن  ینشود.  به جان  و  برداشتم  نگاه   یبه جلو  کردم.  سالم 

اش فرو  شده  ی مخمل دوز  یدر نال  شتریام کرد و برا روانه  شیگذرا

 .رفت

  زم یری رو سرش من م  ،ی انگشتر  نِ ی من نگ  ندازمیدستش م   ی تو -

 ...ی اشرف ور،یزر و ز

شوم دانستم که باز در خوردن آن آب    قیآنکه به حرکاتش دق  یب

 .ستیساله افراط کرده و هوش و حواسش به جا ن  نیانگور چند
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ب - ب  گفتیم  شهیهم  امرزمیآقا خدا  ب  یمرد    ی پسر مثال درخت 

 !ستشهیر

 .لب گشودم ربطی ب

 اجازه هست؟  -

 .دیاش دو تا من کش آمد و غم به چهره نگاهش

که نداشته    شهیاما ر  ست،یبارور بد ن  ایسبز و استوار باشه    نکهیا -

 !نداره ی چیباشه انگار ه

قدم  ی گام چند  و  برداشتم  جلو  شده   یبه  پهن  خواب  اش رخت 

 .ستادمیا

  ی براتون قصه بگم تا مرهم  خوامی اگر ارباب اجازه بدن امشب م -

 .خوابتونی ان بچشم ی باشه برا

 .کبودش کش آمد ی هاو لب  براقش در نگاهم نشست ی هامردمک

 ...و آهووش بایگالبه! ز ی های هاش مثال بچگچشم -
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لحظه  با گالب  نام  مدت  ی اآمدن  گرفت!  نددلم  که  بود    دهیها 

از دستم در رفته   شیهاکه تعداد روزها و هفته   ی بودمش؛ به قدر 

 .بود

فت و به خنده افتاد، قهقهه زد... بلند...  کو  یشانیآن دست به پ کی

 .خس افتادبه خس  شیقدر که گلوآن

 ...پدر سوخته -

 .دادیامانش نم  خنده

جور - سوخته  کارخراب  ی پدر  ما  بغل  ترک   یتو  کل  به  که  کرد 

 !میکرد ی پنجدر

داشتن   منیکش آمد. شادمان و دلش خوش بود به    میهالب  ارادهی ب

 .اش. به خود جرات دادمکوچک تازه جوانه زده ی شهیر

 نه؟یریداشتنش ش -

رو  سرش اتاق    ی را  بلند  به سقف  را  نگاهش  نهاد،  بالش سرخش 

 .دوخت و مست و منگ پاسخ داد

 !از عسل ترنیریش -
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باز کنم که صدا   به گوش رس  یغیج  ی خواستم دهان  و   دی زنانه 

 .مانعم شد

 ی زد، سپس لحاف ترمه دوز  ی زیسو و آن سو گر  نیبه ا  نگاهش

شده را با ضرب کنار زد. هنوز به قدر مست نشده بود که متوجه 

در پا تند کرد   ی نشود. برخاست، برخاستم. به سو  رامونشیتفاقات پا

  مانیهاتر از قبل آمد و گوشصدا بلند  بارن یکه ا  دمیو به دنبالش دو

سرد به داخل   ی از هوا  یحجم  را باز کرد و  رد  ی را پر کرد. لنگه 

 .هجوم آورد

 .و نعره زد ستادیسرد ا وانیا ی برهنه رو پا

 !چه خبر شده؟ -

سو  چشمانش م  ی پنجدر  ی به  سوسو  خوب   زدی نوردخت  من  و 

 یشهیآن ر   یدر حوال  ییدانستم که در آن هنگام تمام حواسش جا

  .زندینو ظهور پرسه م 

 !گوهر! گوهر -
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رو   ی بعد  گام بلق  سیخ  وانیا  ی را  که  حال  سی برداشت  که   یدر 

در دست  و سبد    خیس  رفت،ی زمختش تا مچ در برف فرو م  ی پاها

اندرون گام  یداخل  چند  وقت  ی شد.  و  برداشت  زحمت  که   یبه 

 .گشود یچشمانش به ارباب افتاد لب به چرب زبان

  !ارباب، زن زائوعه و آل و بختک دیدل نگرون نباش  -

 .کش آمد قوارهیب ی ابه خنده  شیهاو لب  گفت

ها  لُخت و عور گذشت و وقت باال آمدن از پله  یکنار تخت چوب   از

 .دامن بلندش را جمع کرد

و به طلب    کشنی از ما بهترون بو م   ذارهی م   نیزائو که بارش رو زم -

 .انیگِرد اتاق م ده یطفل تازه از راه رس

  ی هاخ یکرد. به س  یدرشتش داد و مقابل ارباب مکث  کلیبه ه  یتکان

 .انداخت و وهم آلود ادامه داد  یهنگا   میداخل سبد ن   ی ازهایو پ  زیت

 یو آهن  زیت  ی هازیتا بوده اجنه از چ  ازه،یو پ  خیس  نیش همچاره -

 .هراس داشتن
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اش کرد.  ارباب بدرقه   ی پا تند کرد و نگاه مبهوتانه   ی پنجدر  ی سو  به

گام  پنجدر  ی هنوز چند  و   ی به  در خارج شد  از  گوهر  داشت که 

 .ستادیمقابلش ا

 !اهلل؟شاءانسالم، کجا  کیعل -

 شدی م  یبود اما لبخند سراسر تملقش را به راحت  ستادهیبه ما ا  پشت

 .تصور کرد

داخل بلدم چطور ساکتش    امی زن زائو دامنه رو برداشته! ب  ی صدا -

 .کنم 

را چفت کرد و    ی بود در پنجدر  ستادهی ا  وانیا  ی که رو   طورهمان

 .را به او داد کشینگاه بار

 .ندارن یبا وارث ارباب ی از ما بهترون کار -

 !داشت هیطعن داشت، کنا اشجمله

خطاب به    شد،یم   دهیسو کش   نیتا ا  اهشیکه چشمان س  طورهمان

 .ارباب ادامه داد
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باز کرده. دخترک تازه    ی راه به پنجدر  ی ااتاق بچه گربه   یکیتو تار -

دامنش    ریز  صاحبی ب  ی که بچه گربه   شدیهاش گرم خواب مچشم

که چند چراغ    دییلول خورد. حق داره زهره بترکونه! اگر امر بفرما

 ...ی باد

 .بود که ارباب عتاب کرد  دهیاش به اتمام نرسجمله هنوز

 !سیبلق -

 .دیارباب چرخ ی به سو  دستپاچه

 .بله ارباب -

هر چ  نیهم - باد  یحاال  م   ی چراغ  تحو  ی کنیهست جمع   لیو 

 .ی دیگوهر م

 .و من کنان لب گشود من

 ...چشم... اما ی به رو -

 .از قبل تشر زد تربلند 

 !؟ی ملتفت شد -
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 .لب پاسخ داد ریاز سر جبر جنباند و ز ی سر

 .بله ارباب -

سالنه سالنه از   س ی داخل شد، ارباب پا به اتاق گذاشت و بلق  گوهر

ارباب آمد.    ی برنداشته بودم که صدا  ی گذشت. هنوز قدم  وانیا  ی رو

 .زدی در آن موج م یاز مست ییهارگه  هنوز

ا - ن  نکه یمثل  بال   ستیقرار  به  سر  و  میبذار  ن یامشب  برو  برو...   .

 .ارهیکن که فردا کار بس ایخودت رو مه

را    وانیبه اتاق بازگردم و کتابم را بردارم، ا  آنکهیگفتم و ب   یچشم

  ی روبخواهم نگاهم تا    آنکهی ها برفتن از پله  نییدور زدم. به وقت پا

در   ی پنجدر  ی هایارس صاف  چشمانم  که  رفت  باال  فخرالملوک 

را نشانه   ییساتن را کنار زده و نگاهش جا  ی چشمانش نشست. پرده 

که در   دانمی نم  دانم؛یبود اما خودش را نم  آنجارفته بود. نگاهش  

ب متوجه حضور من    ی که حت  کردی م  ر یشب کجاها س  یوقتی آن 

 !نشد
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و گاه    آمدندی م  نییشب رقص کنان پا  یاهیدر س  دیسف  ی هادانه

به    هاوه یگ  یسی . خ کوفتی م  ییها را به جا از آن  یتند حجم  ی باد

 یکرد. فردا روز مهم  تیجانکاه به وجودم سرا   ی و سرما  دیرس  میپاها

که بعد    یو عمارت غرق در شعف  ی بود! باز هم جشن، باز هم شادمان

 .بود ده ید ندرا به خو یشادرنگ  گرید یاز مرگ شمس

که    ی جوالن باد  انیرا کشتند. در م  یگذشتم. شمس  یانیدر م  از

خود را به اتاق رساندم. همان   زد،ی به صورتم م  انهی سرما را چون تاز

پر از برف را از پا کندم، داخل شدم و   ی هاوه یشب کشته شد! گ

 .اتاق مرا در آغوش گرفت ریدلپذ ی گرما

لحاف   ریاتاق رساندم و ز  انیکوچک م  یخود را به کرس  درنگی ب

سُر نواش  چندان  تکدمینه  ب  امه ی.  بالش  خبه  نگاهم  و  به   ره یود 

و مسافر زمان   دیپر کش  میالیخ  ی پنجره که پرنده   ی آن سو  یکیتار

چارقد    ریکه خون از قسمت گلو و از ز میدیرس  ی به گار   ی شد. وقت

ب  زدی قُل م  دشیسف . او مُرد؛ به دست  کردی م  دایراه پ  رونیو به 

 ی به نام شمس  ی ا مهیبودند تا قاتل جان ند  که آمده  یهمان سواران

تعق وقت  به  بهادر  گر  بیباشند.  م  دهید  زیو    گفت ی بودشان! 
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پارچه  شانیهاصورت از   دهی پوش  میضخ  ییهابا  و  بود  شده 

 ش دفن  یدر همان حوال  یینبود! به ناچار جا  دایپ  ی ز یچشمانشان چ

با ذهن  میکرد بود، شب  یو  داده  رخ  آنچه  از  را در همان   آشفته 

دامنه   یو خروس خان دست از پا درازتر راه  میروستا به صبح رساند

 .  میشد

. خشم ارباب به وقت آگاه شدن برمیآن روز را از خاطر نم چگاهیه

  کوفتی م  ن یو عصا بر زم  دیکشیبود! چنان نعره م   یدنید  ایاز قضا

احوالش   ی قدر  بند دل پاره کرده بودند! به  یهمگ  تکه اهل عمار

م  در  پا  اگر  که  بود  هم  ی های ان یملتهب  جمالت  و   شه ینوردخت 

! بستی فخرالملوک نبود ما سه نفر را هم به چوب فلک م  ی ده یسنج

شمس  شیبرا  گرید که  بود  شده  بار  یمسجل  آب  را    ی ا کهیحکم 

ساده بود! با   ه. مسئلگرفتهیسرچشمه م  ی گرید   ی داشته که از جا

جز  ی زیچ یشمس  ی هاکه گفته  دانستی م دیتفکر و تعقل با یکم

 .  ست ین منت یجز م یکار کس هاسهینبود و آن دس قت یحق

 یهابا چشم   منتی که م   یاما بعدها؛ وقت   امدیدرن  شیآن روزها صدا

بند  ی بار و چهرهاشک بار  محقر   ی ارا پشت درشکه  لشیمحزون، 
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که ماجرا   میدانست  یاز عمارت رفت، همگ  شهیهم  یداد و برا  ی جا

از فضول  بعدها  قرار است.   ی هاپچه  عمارت و پچ  ی های باشاز چه 

عطا؛ برادر   ی که ارباب طالقش داده و برا  د یپستوها به گوش رس

از جان    د یرا شکر کن  تانیخدا  "فرستاده   غامی پ  منت یبزرگ م  که 

 "!گذشتم مقدارشی ب

غائله  نیا  و گرفت!    ی اشد ختم  را  تمام شود جان چندتن  تا  که 

هم شد رانده شدن از بهشت عمارت و افتادن در    منتیمجازات م

 !عطا ی برزخ خانه 

به جانم تزرداخل منقل کم   ی هازغال  ی گرما  و   شدیم  قیکمک 

از پنجره    یتا مهمان چشمانم شود. برخاستم، نگاه  آمدیخواب م

دانه زم  ی دی سف  ی هابه  به  را  خود  عجوالنه   رساندند ی م  نیکه 

 !دمیکش انداختم و پرده را

با سر و صدا  صبح برخورد د  خدمه  ی زود  به هم   گچهیو د  گ یو 

 ت یسو سرا  نیاتاق به ا  میضخ  ی از پرده  یجانچشم گشودم. نور کم 

زوزه و  بود  م  ی کرده  از  چوب  ی درزها  انیباد  گوش    یدر  به  اتاق 

 ی دل کندم و موها   دیکشیته م  شی که گرما  ی ای. از کرسدیرسی م
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در   مرادی بلند عل  ی خواستم صدایکه برم   ی بلندم را پس زدم. وقت

مهر  میهاگوش بجنبون  ماه ی نشست. دست  آ...   ه یبانو!  ماه   ی بانو! 

 !کمه نیا ار،یاز اون برنج بردار ب گهید یگون

 .آمد سی بلق  ی صدا نباریکه ا کردمی م ضیرا تعو راهنمیپ

 پس؟  ی ! کجا موندی ها را نذار اونجا... قندعلاون -

 ی در اتاق به صدا درآمد و پشت بندش صدا  بستمیرا که م  شال

 .دیبه گوش رس  یقندعل

  .م یها رو پارو کنبرف  نیا دیجوون! تا ظهر نشده با ایب -

 .گشودم لب

 .اومدم  یصبر کن یسالم عامو، به چشم. کم -

 ل یگرفته بودم را با تعج  یکه از صولت به قرض  یسبز رنگ   ی شانه 

 .بعد از اتاق خارج شدم یام انداختم و کمگره افتاده ی به موها

و   گذاشتی مطبخ م  ی زده  خی  ی هابغل پا به پله   ریتغار به ز  یکی

 .دیکشی بسته آب م  لیبه زحمت از چاه قند ی گرید
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 داشون یکرده پ  زیعز  ی هادست دست نکن جوون! االنه که مهمون -

 !بشه

از   یکیشد و    کیشد. نزد  دهیپارو در دست کش  ی تا قندعل  نگاهم 

 .گرفت  میآن دو پارو را به سو

 !تمومه ده یبه ساعت نکش  میهمت کن -

 رفتی م   یگام برداشت. وقت   یان یدرِ م  ی خود به سو  ی و با پارو  گفت

 .بلند بود شیصدا

 !. جهد کن پسرم یکنی شروع م یاز اندرون -

 ها یاز رد اورس  یآلود زده که رد گل   خیو    نیچرک  ی هابرف  ی رو  از

خاندان؛ وارث ثروت و    ی شهیرا به خود گرفته بودند، پا تند کردم. ر

و برق سقف    زدی که رعد نعره م  یدو شب قبل؛ وقت   ی مکنت ارباب

ها و شُرشُر  سگ ی عوعو ی صدا انی در م شکافت،یرا م رهیآسمان ت

آمد؛ آمد   انیانتظار به پا  نیگشود. عاقبت ا  هانها چشم به جناودان

را به وجودش روشن کرد. سلطان؛ نامش    های و چشمان خاندان ارباب

 !بزرگ رخانیشد سلطان! سلطان پسر اردش
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آسا قاصد فرستادند تا خاندان را   ل یآن رگبار س  ان یشب م  همان

 !مژده دهند

با شکوه آغاز   یو مهمان  دندیرسیم   گرید  یراه بودند. تا ساعات  در

 !شدی م

به د  پارو از شق   ی داد، قطره  هیتک  ی روایرا  را   اش قه یدرشت عرق 

 .نهاد شیزانوها ی زدود و دستانش را رو

 .شدم کشینزد

 !عامو؟ ی خسته شد -

  نبار یرا به زحمت راست کرد. ا  اشده یرا باال آورد و قامت خم  سرش

 :دستش را بند کمر دردواش کرد و نجوا گونه گفت 

  !جوون هیریپ ی عارضه -

 .دیاز گلو دو  رونیه بو آهش کش دار ب گفت

کم  هابرف  تا  و  رُفته  هداسو آن  یرا  دروازه  از  بود  تیتر  .  میکرده 

طاق   ریو ماه بانو ز  ی و مهر  شدیم   کینزد  زمیاز ه  یصولت با بغل

.  کردندی آماده م  ی زعفران  ی طبخ پلو  ی را برا  هاگید  اطیح  ی گوشه 
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گرفته بود اما هوا   دنیوز  ی موذ ی جان نداشت. باد   یآفتاب زمستان

تا هر چه    شب  ی به استخوان سوز  بود  امر کرده  ارباب  نبود.  قبل 

 .اورند یهست از داخل روستا جمع کنند و ب  یکُرس

دعوت   یده شبانه روز را گرفته بود. رقاصه و دهلچ  یمهمان  تدارک

 یداریسال عمارت خر  کیکرده بودند و بار بنشن به قدر مصرف  

 .شده بود

پسر که حاال دلش    کیبود و همان    رخانید! اردشنبو  ی اتفاق  کم

م  آ  رفتی غنج  که  بفروشد  همگان  به  را  فخرش    هاالناسیا  ی تا 

 !دینخند شهیری ارباب ب شیو در خفا به ر د ی نی سلطانم را بب

 !سیبلق -

بلند    ییهاو او را که با گام   دمیاراده چرخ  یگوهر ب  ی صدا  دنیشن   با

نزد  به مطبخ  بلقدمید  شدیم  کیخانه  و   یتکان   سی .  به خود داد 

 .رفت کیکوزه در دست نزد

 !بله خانم -
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در پنهان کردنش    یسع  یکه حت بود  ی از حس تنفر  زیلبر  شیصدا

 .هم نداشت

 :گفت  کرد،ی که از کنارش عبور م یابرو باال داد و وقت گوهر

 !کن  ایهر اونچه گفتم رو مه -

پشت سرش  گرداندی که در کاسه م ییهابا مردمک  سیو بلق  گفت

روزهادیدو آن  از  دستان    ی .  با  و  گوهر شخصا  بعد  به  التهاب  پر 

چشمانش   ای. بعد از آن قضاکردینوردخت را طبخ م  ی خودش غذا

آمدن سلطان حسادت    ایبود، خصوصا حاال که دن  دهیترس  یحساب

 !بود ختهی را برانگ هایلیخ

بود و تا ظهر    ی به اطراف انداختم، هر کس مشغول انجام کار  ی نگاه

را از رفتنم    یکس  آنکهی بود. ب  یباق  ی اعتها چند سمهمان  دنیو رس

دور    یها گام برداشتم. چند قدماسب  ی لهیطو  ی مطلع کند به سو 

 .صولت متوقفم کرد ی نشده بودم که صدا

 !کجا؟ -

 .برگردم پاسخ دادم آنکهی ب



Page 469 of 534 
 

 !داخل روستا -

از پشت سر به   شیصدا  نباریرا بلندتر برداشتم که ا  ی بعد  ی هاگام

 .دیگوش رس

  !ی خسته نشد -

 .هم فشردم ی رو پلک

  !بس کن پسر -

 .شد. متوقف نشدم نییباال و پا  میگلو بکیس

بشه   داتیاون خونه پ  یو دم به دم حوال  ی دل به دلت بد  ی بخوا -

 .کنن ی برات دردسر درست م یاهال

 !ستاد یا امنه یبه س  نهیو صولت س  دمیآن چرخ کی

 .گشود هیبه گال  را به نگاه ملتهبم وصله کرد و لب چشمانش

  !هاها سوخت و تو از درد گفتهاز درد ناگفته  بتیه -

 .کردم نگاهش



Page 470 of 534 
 

پ - دختر  اون  حال  به  تا  رسونده!    غومتیحکما  گوشش  به  رو 

جواب سرراست به   هی  یبه دوره که حت  ی! از مرام دلدادگهیانصافی ب

 !قاصدت نداده

 .رفت  نییچون زهر گلو را شکافت و پا میگو آب

 .سته بودآه شیصدا

که    یبت ی سنگ دل! تو نشو ه  ی رو  بایز  نیدل بکن؛ دل بکن از ا -

شبه مجنون شد و داغش    کیکه    یبت ی داغ رباب داغش کرد؛ نشو ه

  !رو به دلم گذاشت

رو   دستش و  آمد  بود، غم شانه  ی باال  ملتمس  نگاهش  ام نشست. 

 !داشت، خشم داشت

 !عاقل باش -

رساند و رفت! رفت و من   میهاآخرش را چون زمزمه به گوش  حرف

 .که در سرم جوالن گرفته بودند، تنها نگاهش کردم  ی افکار  انیدر م

 ی ن ییچابک؛ همان وقت که سرپا  نی ز  ی شدن رو  نییوقت باال و پا  به

صولت    یدر حوال المیمرغ خ   گذاشتم ی ت سر ممقابل عمارت را پش
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نبود،   ییوفای من که اهل ب  یِبه پرواز درآمد! چشم آب  شیهاو حرف

 !ها در چه بود؟و پس زدن های دور  نیبود؟ نه... پس حکمت ا

گذشتم. از روستا، درخت   یسنگالخ  ی و بر و جاده  باریدرختان ب  از

خانه  ریپ و  هم  گیمرادب  ی توت  رد  طورن یهم  که  را  مسجد   ...

که    ییگو  کوفت؛ی م  نهیس  ی خود را به قفسه  امانی قلبم ب  کردمی م

ب م  ی خبری در  سر  ببردی به  روزها  دانستینم  نوای !  چون   ی که 

و   دنیکوب   دن،یمحکوم است به تپ  ونخواهد آمد و ا  ی اری  نیشیپ

. لگام دمیپر  نییپا  نیز  ی به کوچه از رو  دهیدوباره آرام گرفتن! نرس 

کوچه   یو در خلوت  ستادمیا  ی شدم. کنار  کیبه دست گرفتم و نزد

 !دادم رزایم ی انه نگاهم را به در خ

در  محبوب را  خود  و  بود  نداشتمش!  من  و  بود  بود،  آنجا    غیمن 

  اشی دور   ی ها و روزهاها، هفته چشم بستم و ماه  یا! لحظهکردی م

! چشم  آمدی بود که به حساب و کتاب نم  ادیز  ی قدررا دوره کردم! به 

چرخ کوچه  داخل  نگاهم  و  کردم  م  یباز  کاش    شد ی م  شد؛ی زد. 

 د یاز ام  یانور روزنه  ی کهیبار  کی  قدراز او گرفت... کاش به    ی خبر

تار به  منشسته   یکیقلب  روشن  را  مکردی ام  کاش   دانستم؛ ی ! 
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 رونی! نفسم چون آه ب ستیدر چ  ی همه دور  نیا  لی که دل  دانستمی م

بو بو  ی شد؛  م  ی حسرت،  مچالهدادیغم  آن  هر  دلم  دست .  و  تر 

 "!ادی... نمومد ین". شدی تر مسردم هر دم به دور افسار محکم

! کردیدر خود غرقم م  شیاز پ  شی صولت بود که ب  ی هاحرف  حال

پ " دختر  اون  حال  به  تا  رسونده!    غومتیحکما  گوشش  به  رو 

جواب سرراست به   هی  یبه دوره که حت  ی! از مرام دلدادگهیانصافی ب

 "قاصدت نداده

و دور   دمیسوخت. افسار کش  امنهی در س  ییگره شد و جا  میابروها

 !ندازمی ب رزاینگاه آخر را به در منزل آم آنکهی شدم؛ ب 

. خودم آنجا بودم و افکارم به  داشتمی زده گام برم   خ ی  ی هابرف  ی رو

تن    ی . تنم سرد بود اما سرمادیکشیسرک م  داریهزاران خاطره و د

ور بودم افکارم غوطه  انینبود! در م  ی زیقلبم که چ  ریدر برابر زمهر

 .دمیکش رونیطناب شد و از چاه خاطرات ب ییکه صدا

 ...اههی کوره تو راهه، چشم چپش س یشمس -
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! چه شد که  نمودی آشنا م  بیعج  آمدیمسجد م  ی که از سو   ییصدا

 .مرا با خود برد  میاما پاها دانمیرا به آن سو کج کردم؟ نم  رمیمس

 ...لقدش زده تموم تنش راه راهه یکاسعل -

قهقهه   ی جمله گفت،  که  را  حاال    ی آخر  کرد.  پر  را  فضا  بلندش 

  یمندرس و چراغ باد   ی ها! همان زن بود؛ همان با لباس دمشیدی م

م  هودهیب رنگ  سبز  در  مقابل  سرما،  آن  در  روروشنش!   یسجد، 

  یهااش بند آمد و دندانخنده   دی نشسته بود. مرا که د  پله  نیدوم

 .تاب داد ی و سر دیشد. چشم در نهانپ امدهیاش از دکرم خورده

 !؟یدیند زادیآدم -

 .برداشتم ی گری سکوت گام د در

 ؟ ی ایتو نُقل -

 .دندیچرخ رنگش در کاسه اهیس ی هامردمک

 !شده؟ لیذلبهت گفته   ی اسم منو کدوم خر -

 .آن باال برد کیداخل دستش را  چوب

 !ناکارت کنم؟ -
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 :دم یپرس ربطی ب

 !؟ یینجایا ی! از کست؟یسردت ن -

 ی. کمدیاش دو افتادند و غم به چهره  نییو نگاهش هر دو پا  دست

 :گفت  یکه با تلخ آوردی بعد سرش را باال م

 !هزار سال و هزار روز -

برف   نگاهم  به  پا  ی بسته   خی  ی هارا  د  میمقابل  دو  هر   وانهیدادم! 

  مرخیبه جبر معشوق! نگاهم تا ن   ی گریبه جبر روزگار و د  ی کی!  میبود

 .محزونش باال رفت

 ؟ یشناسی تو ماهتابان رو م -

 .نگاهم شد  خیاش مو چشمان جمع شده  دیچرخ میبه سو زیت

  !ماهتابان خودمون؟ -

 .انداخت و آهسته افزود یسو و آن سو را نگاه  نیبه ا مضطرب

 رزا؟ یدختر م -

 .به افسوس تکان داد ی تکان دادم. سر سر
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 .یشیبه سرت، خوب م ی ریاگه خاک هفت عالم رو بگ  گنیم -

 .دم یگام را برداشتم و ملتمس پرس نیآخر

چ - ب   یدون ی نم  ؟یدونینم  ی زیتو  خونه  از  رو  پاش   رونیچرا 

  ذاره؟ینم

لبه  دیدزد  نگاه با  رو  ی و  کردن   ی پوست  پاک  مشغول  دوشش 

 .چراغ شد ی شکسته ی شه یش

 .آوردم  رونیب   یشال کمر اسکناس   ریرا کنار زدم و از ز  نم ی پشم  کت

 .ی هر چقدر که بخوا دم،ی بهت پول م -

چراغ ثابت ماند و نگاهش    ی آمد دستش رو  انیپول که به م  حرف

برق چشمانش را    دیا که دکش آمد. اسکناس تاخورده ر  میبه سو

 ی هاکبودش جان گرفت و دندان   ی هالب  ی . لبخند پهن رودمید

 .دم ی عقب کش یکه گام آمدی م شی شد. دستش پ  انینما اهش یس

 !بعد ، ی حرف که زد -

 .کرد و نگاهش را گرداند یظیغل اخم

 !سر تخته بشورنت -
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. چشمانش را به کالغ  دیبه درازا نکش  یلیسکوت کرد اما خ  ی الحظه

 .داد و لب گشود یدرخت ی رو اهیس

 !ریرو نگ  شیِپِ -

 .و وهم آلود نگاهم کرد دیچرخ تند

 .برهی م خ یتا ب خیقباد سرت رو ب -

 .را مقابل گلو گرفت و عقب جلو کرد دستش

 ...خخ... خخ.. خخ  -

که   شدمی م دیدادم. از به حرف آمدنش ناام  رونینفسم را ب  یحرص

 :گفت 

رفتن و اومدن قشنگم قشنگم به   قَدَرنیداشت! ا  ییایتره برو ب دخ -

 .شراست گذاشت تو کاسه  هیدمبش بستن که خدا 

  .شد کیاش، باردر چشمان درشت شده  نگاهم 

که آبله   دیچیو گوش به گوش پ  دیآبله گرفت. دهن به دهن چرخ -

 !لیزا شی رو شده و قشنگ 
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 .پلکم ناخودآگاه بود ی گوشه دنیپر

 ...قشنگ -

م  رونیب  زبان و صدا  شیهالب   انیآورد،    د ی تول  یناموزون  ی گرفت 

 .کرد

 ...فرط -

ماهتابان   ی چشمانم روبنده   یاهیو پشت س  تاختمی ... متاختمی م

 .رفتی بود که کنار م

بود    شیهالب  ی و انحنا  شدمی م  نییباال و پا  شدم؛یم  نییو پا  باال 

 !بردیکشان مرا با خود مکه کشان

قشنگ " و  رو شده  آبله  نقل  ی صدا  "...لیزا  ش یگفتن  در    یزمخت 

صاف بدل    یو ماهتابان بود که لبخندش به خط  گرفتی سرم جان م

قشنگم قشنگم به دمبش بستن که خدا گذاشت    قدرن یا".  شدی م

کاسه  ب  میهاپلک  "شتو  پ  ش یرا  ماهتابان حزن   ش یاز  و  فشردم 

باد خبر آورد که دختره از غم اون   ی روز  هی  "روبنده انداخت.  زیانگ

 "!شده نی خونه نش افهیو ق ختیر
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ب  حاال  مماهتابان  محو  که  تصو  شدیود  رنگ   ینقل   ریو  که  بود 

هست که رنگ آفتاب    یصد سال   ". سرخوشانه گفته بود: گرفتی م

زده و    یبود. گفته بود و در هوا بشکن  دهیگفته بود و خند  "دهیند

جاهاز نداره، تو    که   رزایدختر م  "به رقص تکان داده بود.  ی اشانه 

 "نداره ازیو پ ریمطبخش س

ا  ی سر از مرور   نیبه  تا  سو و آن سو تکان دادم و چشم گشودم 

پرتاب شوم اما همان هنگام    یفعل  ی به لحظه  شیپ   ر ینفس گ  قیدقا

 "!دی... بانمی ماهتابان رو بب دیبا  "شدیدر سرم تکرار م ی زیچ

نما  از پ  ی از دروازه  ییآن فاصله  بود و جنب و جوش   دایعمارت 

 .آمدی به چشم م  یخدمه در آن حوال

چرخ  یاسب  ی هاسم   ی صدادم    هر هم   ی ادرشکه  ی هاو  در 

. درشکه پشت درشکه از راه  کردیتوقف م   ی ایو سورچ  ختیآمی م

اوالد تازه متولد شده خدمت ارباب    یتا به سر سالمت  دندیرسی م

  ی روز بعد  ک،یبرسند. امروز روز خاندان بود؛ فردا روز اقوام دور و نزد

آش و  روزها  انانیدوستان  مهمانان    یاهال  بعدتر  یو  روستا، 

 ...و فقرا انیو گدا آمدندی اطراف م ی که از روستاها ی اناخوانده 
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قدر  زیبر به  بپاش  را   ی و  نهار چند شبانه روزشان  و  بود که شام 

به جان ارباب و سلطانش دعا    یرا هم ببرند و ه  ش یبخورند و باق 

 .کنند 

آغشته به زعفران خراسان    ی سخت مشغول بودند. عطر پلو  خدمه

  ی آدم   دهیتازه سربر  ی گوساله   یمشام را پر کرده بود و گوشت کباب 

ب خود  از  برکردی م  خودیرا  مرغ  هم    انی.  بره  آبگوشت  بود؛  هم 

خدمه و   ینییکرده و از ده پا  فی رد  گیپشت د  گ ی. دطورنیهم

بود که    یو آمد خدمتکاران  گرفته بودند. نگاهم به رفت  یآشپز کمک

صولت   ن یو سنگ رهیخ ی هااما حواسم از نگاه  شدندی نم کاریب  یدم

بود   دهیچینپ   میغافل نمانده بود. بعد از آمدنم از روستا به دست و پا

 پر از حرف بود.   شیهااما نگاه 

را پرتاب کردم و از دروازه خارج شدم.   میمقابل پا  زیقلوه سنگ ر

دل گشودم و دست دلم را رو کردم!   ی سفره   کهکردم    ی عجب کار

و دم   دمیخری را به جان م  گاهشی گاه و ب   ی هاحتینص   دیحال با

! حاال شود؟ی م  شود،ی سرش نم  حتی. عاشق جماعت که نصزدمینم
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و   چربدی از عاقبت کار بگو، دل است که آخر زورش م  یو ه   ا یتو ب

 .کند یکار خودش را م 

  !جوون ی خلوت کرد -

 .دمید امیلنگان را حوال یو قندعل دمیچرخ

 !غومشیپ ای ادیخبرش م ایغصه نخور بابا؛   -

نگاهم کرد    ی به خنده جنباند. نگاهش کردم، قدر  ی برد، سر  ماتم

 !دور شد دیبگو ی گری د زیچ آنکهی و ب

س  ی تنه  به درخت  پرندگان   هی تک  بیسرد  کوچ  با  نگاهم  و  دادم 

به  یبه خراب  یآشفته حال بودم که همه پ  ی قدرمهاجر دور شد. 

 .احوالم برده بودند

را    املهیتا مخ  دمیکوشی م   شتریبود و هر چه ب  دهی به هم تن  افکارم

  ی . عاص شدمی تر موفق مکنم، کم   یآن زن مجنون خال  ی هااز حرف

 داریهم فشردم اما باز هم د  ی را رو  میهاراندم و پلک  رونینفسم را ب 

بود که دوباره و چند باره در سرم دوره   یچند ساعت قبلم با نقل
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 یخود را رو  یکه به او داده بودم. به سخت  یپول گزاف  ز. بعد اشدی م

 ...نفس تاخته بودم کی نگهداشته و تا خود عمارت  نیز

 

*** 

 ی گذاشتم. صدا  یاندرون  یسنگ  اطیرا گشودم و پا به ح  یانیم  درِ

تمام عمارت را پر کرده بود حاال    شی پ  یکه ساعت  یو تنبک  رهیدا

نم  گرید قل  ی و خبر  دیرسیبه گوش  و   انیاز قلقل سماور و دود 

به خواب رفته   همانانیبلند زنانه نبود! اهل عمارت و م  ی هاخنده 

تا به عادت   رفتمی اق مخصوص مبه ات   ماه چند    نیبودند و من مثال ا

بعد آن ماجرا و   ی شعر  شهیهم از  ارباب به خواب روند.  بخوانم و 

خدمت ارباب    ی گالب، روز  یعزل شدن نابهنگامم از معلم سرخانگ

آموخته و    تیگالب به قدر کفا"که گفته بود:    ی بودم؛ روز   ده یرس

م  اگفته بود و رنگ از رخساره  "ستیبا تو ن  ی عمارت کار  نیدر ا 

 بود! گفته بود و کف دستانم به عرق نشسته بود! دهیپر

داشتم. فکر رفتن از عمارت و   ادیآن لحظات دلهره آور را خوب به   

چون خوره به جانم افتاده بود. کم کمک باورم   یاز چشم آب   یدور
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 یکه ارباب حرف آخرش را زد و مرا از دل آشوبه   امی رفتن  شدی م

د  اریاز    ی دور ا   میاما قصد کرد  ".ادنجات  از  به وقت   نیکه  پس 

 "ی ایخواب به اتاق ما ب

 .که ادامه داده بود شدی بزرگ م یدو نعلبک ی به قاعده چشمانم

 ها ی تیبلکم اون دوب  ا؛ی. بمیهست که خواب به چشم ندار  یمدت "

 "ما رو به خواب برد ییون الال کرد و چ  ی ادهیفا

آب و جارو شده را دور زدم. آمدم   وانیها را باال رفتم و اپله  آهسته

 .د یباز به گوش رس مهیدر ن ی از ال  ییبه در بزنم که صدا ی اضربه 

 .داخل شو -

 .به اتاق گذاشتم و بلند و رسا سالم کردم قدم

 .اتاق را پر کرد شیصدا بستمیرا که م در

 !نیبمه ج -

 .رفتم کیو نزد دمیدوز را کش دیمروار  ی پرده

 !نهی اسمش مه جب -
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بود که مردمک   ی هابالش  ی رو لَم داده  از دشیکاو  میهابزرگش   .

گذشت و عاقبت    انشیعر  ی اش باال رفت، از باالتنهکنده   می پاپوش ن

 .چشمانش ثابت ماند  ینشسته  یبه سرخ ی هارگ ی رو

 .شد و آهسته تکرار کرد  ره ینگاهم خ در

 !نیمه جب -

  ز یر  ی هاو نگاهش گل   شدی . گردنش کج مفاصله مقابلش نشستم   با

 .زدیفرش را رج م

از آن باز   ی اتا صفحه  دمیکش  رونیکتم ب  ریکتاب را از ز  دستپاچه

 .کنم 

 ...ی های تیدوب خوامیامشب م -

 دستانم درشت شدن چشمانم را به همراه  انیکتاب از م  دنیکش

 ریانداخت و چهار انگشتش را ز  یاکتاب را گوشه   توجهی داشت. ب

 .د یکش  شین یب

 ...نخوردم که ی قدر یعنی ستم،یمن مست ن -

 .کاره ماند مهیاش نزد و جمله یعاروغ 
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را چشمان سرخ، سر و وضع آشفته    نیمست بود! ا  یادیبود؛ ز  مست

 !گفتیفرش م ی وارونه شده بر رو  ی اشه یو آن جام بزرگ ش

را قائم کرد. به فکر فر رفته    گرشید   ی زانو نشست و زانو  کی   ی رو

 .که لب گشود نشستیم   ینیبود و سکوت اتاق به سنگ 

 !گذشته بود یو خاطر خواه یکار از دل دل -

 .چشمان براقش سنجاق شدباال رفت و به  دیبا ترد نگاهم 

 .فرش گلِ سرخ به حرکت درآمد ی اش رواشاره  انگشت

 ی ن یکه به قصد شب نش  یزمستون، وقت  ی شب سرد تو چله  ه ی -

و تاپ   چیخمار و پ  ی ها. چشم میرفته بود  امرزشیمنزل آقا خدا ب 

 ...رو با هم برد نمیموهاش دل و د

 .شد دایهو فشیرد ی هاو دندان دیخند

رفته بودم رخت و لباس عوض کنم؛ در چهارم دالون رو که باز  -

 ...اتاق بود ونیکردم دخترک م

 ان یکه خود را م  ییکش آمد. گو  ینیریبه ش   شیهابست و لب   چشم

 .. ادامه داد دیدی خاطرات دورش م
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تا ز   نیزم  ی سرخش رو  لچک بود! موج موهاش  کمرش   ریافتاده 

 .من بود  خیمش وحشت زده ی بود و چشما  دهیرس

خند  نباریا صدا  ب.دیپر  بلند...  دستوقفهی ..  جو   ی ...  محاسن  به 

 .دیکش اشی گندم 

 ...اما... هنوز رونیکه نگاهش کردم زدم ب ریدل س هی -

 .گشود چشم

مخمور دست از سرم برنداشته   ی هاهنوز اون خرمن موها و چشم -

هام که  چنبره زده به روزها و شب  ی جور   هی...  ی جور  هیکه نداشته!  

 ...خامه الی خالص شدن از دستش خ

! او قصه از سر  دانمیدور؟ نم  ی اخاطره  ای! دردِ دل بود  گفت؟ی م  چه

 .گوش سپردم ری گرفت و من ناگز

 .فرش رها شد و چشمانش را به سقف بلند اتاق داد ی رو کبارهی

 !گرفت  شی ت پدس   ریتا دست بجنبونم و کار رو تموم کنم، جهانگ -

 .شدم رهیمحزونش خ مرخین  به

 !شده بود   ریزن جهانگ نیجب چشم که باز کردم مه -
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 .هم فشرد ی پلک رو ین ی و به سنگ گفت

 ...داغم کرد... داغش به دلم موند  -

 .اش را تمام کردمبهوتم به او بود که جمله نگاه 

 !شد زن برادر بزرگترم نیجبو مه  کهیمن شدم برادر کوچ -

 .و نجوا گونه تکرار کرد دیخند تلخ

 ...زن برادر -

 ن ی. انمودی دشوار م  میباورش برا  دم یشنی پلک زدم. آنچه م  ن یسنگ 

م چه  از  دلدادگگفت؟ی مرد  مه   ی!  به  برادر ن؟یجباو  همسر   !

 !! نه... ممکن نبودرخان؟یترش جهانگ بزرگ

 .ام گذشتباال رفته ی مات و ابروها ی از چهره  ی الحظه  نگاهش

من تا   ی همه سال فاصله   نیراحته؟ راحته که بعد ا  ی کرد  الیخ -

 بذارم؟ نیباشه و من سر آسوده به بال  واریاون به قدر چندتا د

 .زد ی اتاق غلت متیگران ق فرش ی رو



Page 487 of 534 
 

 ریبودم اما حاال... ز  زونیو اهل عمارتش گر  ریعمر از جهانگ  هی -

ا ا   نیسقف  از  دور   یکینزد  نهمهیعمارت  م  ی و  ... شمی دارم خفه 

 ...شمی ... مخفه

طور که پشتش به من بود،  آخر را به زحمت ادا کرد و همان  کلمات

 .شانه رها شد ی گردنش رو

 .به سکوت گذشت. باالجبار به حرف آمدم یکوتاه لحظات

 !آقا -

 :نداد. بلندتر گفتم  یپاسخ

 !د؟یدیخواب -

برخاستم، او را دور زدم و مقابلش    دی. با تردامدین   یهم پاسخ  باز

 ی هابا فاصله از هم باز مانده و بزاق دهانش تا گل   شیها. لبستادمیا

احت  با  بود.  گرفته  راه  جلو    اط یفرش  را  رو دستم  آرام  و   ی بردم 

 ...از آتش بود ی ا نهادم. داغ؛ چون کوره شی شانیپ

ا  غلت از  اما    ن یزدم،  افکارم را پس زدم  به آن شانه شدم و  شانه 

ن چشمانم  به  ن   امدی خواب  خامدیکه  و  فکر  نبود!    میهاال ی.  کم 
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کم بود، حال راز سر    اری  ی چند ماهه   ی نیو خانه نش   ینقل  ی هاحرف

اش بر آن افزون شده بود. بعد از خبر راف عاجزانهبه مهر ارباب و اعت

افکارم    سمانیزده بودم اما ر  رونیب  یو گوهر از اندرون  یکردن قندعل

م  ییجا اتاق چهارم داالن منزل   یدور، حوال  ی آن خاطره  انیدر 

کس  ن، یجبمه  ی پدر چه  و  بود!  م  یمانده  که   شدیباورش 

 !داشته باشد؟ ی اپر غصه  ی قصه  ن یبزرگ چن رخانیاردش

سقف دادم. ترسم از   یچوب  ی رهای و نگاهم را به ت  دم یباز خواب   طاق

و از آنکه    ابدیرا باز  اشی اریکه ارباب هوش  ییصبح فردا بود؛ فردا

 .چون من راز دل برمال کرده، سخت غضب کند ی نزد نوکر

از   ی اما اثر  دیرسی بود به استخوان م  دنیکه در حال وز  ی باد  سوز

 .رف چند روز قبل نبودب

 .رو ببر یکیاون   -

 ی را ط  یدَرِ مطبخ تا اندون  ریجنباندم و مس  ی بانو سرپاسخ ماه   در

بود! البته   انیو حاال روز دوستان و آشنا  گذشتی م  ی کردم. سه روز

 ریز  شبانه   ی هایو نوش چند روزه و دورهم   شیخاندان هم که ع 

بودند. ح مانده  بود،   پ یتا ک   پ یک   یاندرون   طا یزبانشان مزه کرده 
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گرفته و دود چپق   ی ها جاآن  ی تخت مفروش شده بود. مردان بر رو

هم که زنان قرق کرده    های ها و پنجدر. اتاقبه راه بود  انشانیو قل

ضرب و تنبک با دست    ی و صدا  کرد ی اسپند فضا را پر م   ی بودند. بو

گم    انشان یدر م   ها انی که قلقل قل  ی بود؛ طور  ختهی و آواز در هم آم

  .شدی م

  ی که مجمعه  ی. هنگام دم یتخت رس  نیبرداشتم تا به اول  یگام  چند

توجهم را   ینگاه  ینی سنگ  گرفتمی برنز را مقابل جمع چند نفره م 

 ی چشمان  یاهیکه چشمانم در س  کردمی جلب کرد. سرم را بلند م

حق به جانبش به   ی زود چهره  یل یشد و خ  کینشست. نگاهم بار

گالب   ی که به خواستگار  ی ازدهآمد. احتشام بود؛ همان شاخاطرم  

نشست! لب نگشود اما چشمانش بودند   اشنه ی آمد و دست رد به س

! مجمعه را گرداندم زدندیم  ادیصاحبشان را فر  ی اشتر   ی نه ی که ک

 د یداخلش را برداشت اما به او که رس   اتیاز محتو  ی و هر کس مقدار

آنکه نگاه  ی برنداشت. ب  ی زیشد. چ  بمی بود که نص  اشره یتنها نگاه خ

 ی کوتاهش را باز  لیاز نگاه غضب آلودش بردارم قد راست کردم. سب 

 !دیباال پر ی شخندیلبش به ن ی داد و گوشه
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م  نگاه  مجمعه  گرداندن  وقت  و  به    همانانیم   انیگرفتم  چشمانم 

رو افتاد!  را    ستادهیا   وانیا  یارباب  دود چپق  که  وقت  همان  بود. 

سنجاق شده بود.    اط یح  یدر شلوغ  یینگاهش به جا  دادی م  رونیب

خاطره  نی جبمه  الیدر خ آن  بود    ی و  مگو  ایدور  نزد   ییراز  که 

  شی ابروها  ی ! هر چه بود گرهدانمیساده فاش شده بود؟ نم  ی نوکر

 !نی رانده از دهانش سنگ رونیکور بود و دود ب

رساندم که تا قبل از آنکه ارباب به    ی خود را به تخت بعد  ی تند  به

 .ور شومو از آنجا د  دهیکارم را به اتمام رسان دیخود آ

ام زد. از پشت به شانه   یمجمعه رو به اتمام بود که کس  اتیمحتو

بود    یکمک  ی از چند خدمه  یکیکه    یپسر جوان  وسف،یبرگشتم و  

 .آورد  ترکیجنباندم که سرش را نزد ی . سردمیرا د

 !دروازه منتظرته  ی جلو یکی -

 .لب گشودم  دی رنگ تعجب گرفت. با ترد نگاهم 

 !منتظر من؟ -

 .باال انداخت ی اشانه 
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  ؟یست ین رمان یمگه تو ه -

 .شَک نگاهش کردم با

 .خودمم -

رفته   یبرس  ریداره، د  ی زنه بود! گفت بگم که باهات کار فور  هی -

 .کارش یپ

ا  به رفتم.  فرو  کس   نکهیفکر  باشد   توانستی م  یچه  دروازه  پشت 

سپردم   وسفیکرد. عاقبت مجمعه را به دستان    شیافکارم را پس و پ

 .پا تند کردم ی رون یب ی و به سو

 نیآخر  ی ها. گامد یافکارم به هزار سو سرک کش  یرون یبه ب   دنیرس  تا

آن خشکم  کیدروازه بود که  ی نگاهم به آن سو  داشتم ی را که برم

م چه  آنجا  او  مردمککرد؟ی زد.  کاو  یرونیب  اطیح  میها!  و   دیرا 

نگاهم   شدمی. از دروازه که خارج مگرفت   ی شتریسرعت ب  میهاگام

 .دیچرخ میروشنش بود که به سو شهیمه ی به آن چراغ شکسته

 ؟ ی خبر مرگت اومد -
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مردمک  جلوتر چرخ  میهارفتم.  اطراف  رو  یدر  آخر  سر  و    ی زد 

 .اش ثابت ماندگود رفته ی هاچشم

 !؟یکنی چکار م نجایتو! ا -

 .تاب داد یزد و گردن  یخنده بشکن  با

 ...، خوببرات دارم یخوب ی خبرها ی مشتلقم رو بد  -

گذرا به پشت سر انداختم. آهسته   یفرستادم و نگاه نییگلو پا آب

 .لب گشودم

  ؟ی دار  ی از ماهتابان خبر  -

 .تا انتها کش آمد  شیهاپلک زد و لب  آهسته

 .نگاهش کردم که دستش جلو آمد منتظر

 :گفتم  ترآهسته

 .اول خبر -

چ  شیهااخم و  شد  هم  افتاد.    ی ابروها  انیم  ین یدر  حجمش  پر 

 .و دهان باز کرد اوردیتاب ن دیسکوتم را که د
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 !گور به گور شده -

چشم  ی نگاه  گفت،  پشت  و  سنگ   آمد.  یگرداند  به  چشمانش 

 .دیچرخ میآن به سو کیجاده بود که  ی هازهیر

 ی هاشیخوم و خ  یسر سالمت  ییرفتن ده باال   رزایو م  ریمن ماه -

 .انتر و منترشون

 .تر از قبل ادامه دادآورد و آرام  کمیرا نزد سرش

  ی دار ید  یتونی م  یجهت کن  نون تو خونه تنهاست.   فیح  ی دختره -

 .ی تازه کن

 .زد یینماو لبخند دندان گفت

 ...... پَراری یبجنب معلم سر خونه، دست دست کن  -

چشم   یتمام حواسم پ  شدمیهمقدم م  یکه با نقل  یبعد وقت  یکم

 !بودشان دهیها بود ندکه مدت  ییهای بود. آب  یآب

هر دوتامون رو   ی هاچشم  اره یقباد بو بکشه و سر از کارمون درب -

 ...کنهی دامنه م ی کفتارها شکشیو نعشمون رو پ  ارهیاز کاسه درم

 .دیوهم آلود زوزه کش ی با نگاه یباال آمد و نقل سرم
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 ...عوو... عوو -

نگاهش    رهیخ  مانده بود.  یچشم آب  یدر حوال  ییهنوز جا  حواسم

 .کردم

 ساکن عمارتم؟  یدونستی م نجا؟ی ا  ی چطور اومد -

 .داد انتهای ب  ی شد و نگاهش را به جاده   ساکت

 واسه دختره   زنهی دل مارباب دل  ی که ندونه معلم سر خونه   هیک -

 .رزایچشم زاغ م

 .زد ه یجنباند و با اخم کنا ی سر  گفت،

 !خاک به سر مونهی وا رفته م میدختر بود! به حل یقحط -

آن   ی دهایپر شتاب خارج شد. نگران بودم. نگران وعده وع  نفسم

د ام   وانهیزن  کم   ی دیو  دکه  به  اگر بستمی م  اری  داریکمک   .

 .نشست  مرخشیدرست نبود چه؟! نگاهم در ن شیهاحرف

  !رفتن؟ الشیو ع رزایکه م  ی مطئن -

ا  ی الحظه حرکت  گام  ستادمیاز  به  پشت  از  بلندش چشم   ی هاو 

 .دوختم
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 اد؟یبه بار ن  ییرسوا -

 کی باز شد.    ضیعر  ی ابه خنده   شی هامکث به عقب برگشت و لب   با

 .به خود داد یدو دستش گرفت و تاب انیرا م اشیآن چوب دست

 ...روباره نِیکجاس تو راهه، سگ کم رزایم -

 .برداشتم و زمزمه کردم یگرفتم. گام  نگاه 

 ...روباهه نِیکم سگ -

 .حرف آمد به

 !ادهیاما... اما معرفتت ز ی ریپاچه بگ  دی! شایی... باوفایتو سگ -

 ی رمردی. پمیدیرس ی ها مبه خانه   گر ید  یرا رد کرده و کم  ی نییسرپا

را   گوشش یدست دخترک باز  یو جلوتر زن  شدی بر دوش دور م  ل یب

 .دیکشی م

  گر یرو کرده تو ج   زشیست که چنگال ت شغال اون قباد ننه مرده -

 .رزایم

 انینما  یکوتاه  واریبود که از پس د   ییدرخت گردو  یبه لخت  نگاهم

 .دی کشیجا سرک مام به هزارانو ذهن آشفته  شدی م
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د  رزایم   یپاپ  ی نجوریهم - سال  هزار  م   گه یبشه  رو    دن یدختره 

  ...بهش 

 .تکان داد دیبه تاک ی سر

 ...دنیم -

ب  دیچشمم پر  ی گوشه  شد.    دهیکش  فروغشیو نگاهم تا چشمان 

شد و   رونیب  ی ااز در خانه  ی اکه پسر بچه  میبگو  ی زیخواستم چ

با چوب کوچک داخل دستش با ضرب به چراغ او   دنیهنگام دو

کوچه بخش   یدر خلوت  شهیکوفت. چرا از دستش افتاد و شکستن ش

 .شد

خرده   ی به چراغ وارونه شده ماند و بعد رو  ی الحظه  یناباور نقل  نگاه 

که با دو دست بر سر خود   شدیبلند م  ادش یزد. فر  ی دور   هاشه یش

 .کوفت

 ...اهیبخت س ی ا -

شهنو  پسربچه با  حاش  دی دوی م  طنت یز  در  صدا  ی ه یو   ی کوچه 

 .برداشت زیخ ی باره نقل کی. آمدی بود که م شیهاخنده 
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 !تف به ذاتت گور به گور شده  ی ا -

 .کوچه دنبالش کرد گه ید ی از سو یو نقل دیدو  پسرک

 !مرده لی بل گوشِ ذلبل -

 .بردیرا باال م اشیچوب دست دی رسی او که م به

 مادر؟ یگوشت ببرم ب پدر؟ی ناکارت کنم ب -

د  زدی م  نفس  کنار  عاقبت  چوب   ی واری که  کرد.  سد  را  راهش 

 یبا ضربه   نوای ب  ی پراند و نقل  ی که پسر لگد  آمدیفرود م  اشی دست

 .شد  نیاثابت کرد، پخش زم شی که به زانو ی تند

  ینقل   ی دور شده بود و من از بازو  یکه پسرک حساب  یبعد وقت  یکم

از رو  گرفتمی م اشک  یتل  ی تا  بلندش کنم   ی غلتان رو  یاز خاک 

 .اش سر خوردگونه 

 !شکستش -

 .برداشتم نیزم ی را از رو اشی شدم و چوب دست خم

 .اره ینوش رو از شهر ب هیارباب برات   یظفر، سورچ دمیم -
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 ی نامعلوم بود که قطره اشک بعد  ییبه جا   اشره یخ   ی هامردمک -

 .لجوجانه سرخورد 

 !آقام بود  ادگاری -

 .را مقابلش گرفتم  یچوب دست  شدی که کج م ی و با سر متاسف

 .خدا رحمتش کنه -

 .تکان داد ی سر  نی نگاهم کرد و سنگ محزون

 ...کنهی ! رحمتش مکنهیم -

ب   گفت  کم   ی چوب دست  الیخ  ی و  افتاد.  راه  را   یبه  جلوتر چراغ 

 .رداشتم و پشت سرش به راه افتادمب

 ...اسم آقام الماس بود! الماس -

گام برداشت. با او همقدم شدم. حاال درست مقابل    ن یو سنگ  گفت

 .به حرف آمدم میشدی م کی. به کوچه که نزدمیمسجد بود

 ...چطور برم؟ اگه... اگه قباد -

 .دیحرفم دو انیو م دیچرخ میبه سو زیت
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 رزایم  ی خونه   یهفت سر نگهبان   ی مثل اژدها  که  ی بترس از قباد -

 .ده یرو م

 .زدی اش به التهابم دامن مآهسته بود و حالت چهره شیصدا

م  - بو  ع  کشهیمثل سگ  م  نهو یو  که   چرخونهی مرغ شب چشم 

 .به در اون خونه باشه یمبادا نگاه 

 .نگاهش کردم د ینوم

 !چه کنم؟ -

لب   زدی موج م  ش یکه هنوز در صدا  یبه راه افتاد و با غم  تعللی ب

 .گشود

 .کنم یخبرت م یبمون -

اورس   به م  شیهایحرکت  دور  دوختم.  لحظه  شدی چشم   یاکه 

اشاره   دیچرخ دست  با  د  ی او  پشت  تا  شوم.    ی واریکرد  پنهان 

نمچهره را  م  دمیدیاش  تصور   توانستمیاما  را  نگاه جستجوگرش 

سو و آن سو چرخاند  نیبه ا ی سر  دیکوچه که رس ی انه یکنم. به م 

 یدار گامآهسته اما خنده   .ستادیبه منزل قباد از حرکت ا  دهیو نرس
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دو دستش را به    ستاد،ی. دوباره رو به من اد یکش  ی برداشت و گردن

  ی اش را روانگشتان اشاره  دادی به آن م ی تاب یهم چفت کرد و وقت

از سر شوق نبود! دلم غوغا بود، مثال    امارادهی هم سُراند. لبخند ب

شستند!  یهفته مانده را م  ک ی  ی ها که در آن رخت چرک  یآب  ی جو

  .آمدندی و م رفتندی که م ی افکار ی ذهنم بازار شام بود از هجمه

سرک    ی اخانه  واریدرست مقابل دروازه بود و من پشت د  ینقل  حاال 

 یزیبود و چ  دهیباران ند  ینی مثال زم  یاز خشک  می . گلودمیکشی م

  .زد ی در دلم قل م

 .گرفتیمن هم ضرب م قراریقلب ب  رفتیدر م  ی که رو دستش

 یکلون  ی رو  یکه دست نقل  دمیکش  واریخودم را پشت د   شتریب  یکم

و با   دیدر دولنگه نشست. نگاهش در چشمان من بود که به در کوب

بود زبانش را   ک ی که    یدر حال  اشیذات  یلودگ چشمش را بسته 

 .آورد رونیب

من  و    گذشتیم   ی در بود. زمان به کند  اریبه ش   ره ینگاهم خ  حاال 

کرده است! نکند خانه نباشد؟   رید  یکه چشم آب  کردمیفکر م  نیبه ا

  ش ی ... بباشند؟ نکند   زیاوهام جنون آم  کیتنها    ینقل  ی هانکند حرف 
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گس لگام  افکار  به  آن  ندادم.    ی اجازه  امختهیاز  گرفتن  جوالن 

  ی در چوب   دنیچرخ  ی که صدا  فشردمی هم م   ه را محکم ب  میهاپلک

 .دیچیدر سکوت کوچه پ

که در   نی... ادمیرا مقابل در د  یآن چشم گشودم و قامت کس  کی

نقل  دیکوبی م   نهیس نبود!  بود؟  و او چه پاسخ   گفت یچه م  یقلب 

را   ی زیچ  جانیکه با ه  ی ای نقل  انی. نگاه ملتهبم مدانمینم  داد،ی م

بود در رفت و آمد    ستادهیکه پشت به من ا  ییو او  کردیم  فی تعر

و عرق بود که از کنار    زدی جوش قل م  هفت  ی بود. دلم مثال سرکه

 .راه باز کرده بود میهاقه ی شق

 زالشیال   ی هایو آب  دیسو چرخ  نیکه نگاهش به ا  گرفتمی م   نفس 

 یدرست  ف یتعر  یچشمانم نشست. در آن لحظه دلتنگ   انیصاف در م

آشفته  حال  تلف از  حالم  نبود.  گونان  ی قیام  احساس  که   ی از  بود 

 .هجوم آورده بودند میبه سو رحمانهی ب

نگاه   ی قدر و  ساعت گذشت  بود  من  به  نشد!  کنده  همانجا ها  ها 

کهنه   ستادمیای م زخم  ماهه   ی های دلتنگ  ی و  تچند  را    ماریام 

 !کردمی م
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بلند به    ییهابا گام  ربان یکه ا  دمیدی را م  ینگاهم نقل  ی هیحاش  از

 ی . نگاهش نکردم! حاال سراپا چشم بودم اما تنها براآمدی م  میسو

 ...انتهای ب ی هایآن آب

 .ام زدشانه  به

 !جهنم برنی چشم چرون و م -

نقل  ی به سخت   نگاهم تا چشمان درشت  آمد!    نییپا  یکنده شد و 

 :دست خودم نبود که گفتم 

 ...دل تنگشم -

 ش یشان یپ  ی مزاحم رو  ی از موها  یحجم  یآمد و عاص   یچشم  پشت

 .د یچاقد چرکش کش ریرا ز

کوچه را   انیم  ی ها زهیحاال محزون بود و نگاهش سنگ ر  لحنش

 .دیکاوی م

مدلتنگ  گنی م - رو  دل   شیپ  برن یها  مرهم  خودش  خدا... 

 ...شهی رنجورشون م
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  ی دکه حاال ج  ی شد که با لحن  ده یتا ماهتابان کش  گریبار د  نگاهم 

 :گفت  شدی م

اجل معلق   نهویدو سر ع   وید  یپا و اون پا کن  نیمعطلش نکن! ا -

 !رسهی سر م

دستان سردم   انیرا از م اششهیش  یو چراغ ب یو چوب دست گفت

 .دیکش

را چنگ زد. برگشتم و او از پشت سر   میاول را برداشتم که بازو  گام

 .به ماهتابان انداخت ی نگاه

 !هاارزهی م یلیخ اریبا   یپنهون دارید -

کرم خورده  ی های اه یو آن س آمدی بود که باز هم کش م شیهالب

 .کردیم انیرا نما

مقدار  با نشمرده  و  زدم  عقب  را  شالم  پَر  م  یعجله    ان یاسکناس 

برم که  گام  گذاشتم.  اورسلخ   داشتمی دستش  دور   شیهایلخ  که 

 .دیرسی به گوش م شد،ی م
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  ی کوتاه به قدر  ر ی! آن مسآمدی که راه کش م  یی! گو شدینم  تمام

و    داشتمی ! گام برمدمیدی در آن نم ی انیشده بود که پا لیطو میبرا

رفتن و   انیم  میهاو نفس   داشتمی! گام برم کوفت یقلبم در دهانم م 

م جان  دانه دادندی ماندن  جا  ی ها!  از  که  بود  عرق   ی جای درشت 

لرزان جدا    ی هالهیاز آن ت  یبود که دم  نگاهم و    رفتی وجودم شره م

 !شدینم

او هم    گرید  یبودم اما در آن لحظات حت  دهیمنزل قباد رس  مقابل 

مخمور مقابلم بود و مرا   ی که آن دو گو  ینداشت، نه تا وقت  یتیاهم

 !دیکشی م  شیپ

قاعده   تنها م  ی به  قدم  پاها  انمانیچند  در  را  توانم  بود.    ی فاصله 

گام مانده    کیگام، تنها    کیرفتم.    شیو پ  ختمی ام رکرخت شده 

و داخل خانه شد. در را    دیاش دو چهره  انیم  یاخم  کبارهیبود که  

! من مانده  دمیبرداشتم اما افسوس... نرس  زیکه خ  بست ی با شتاب م

 یاو در بسته  کوفتیم  امانی که ب  یقلب  نناموزو  ی هابودم، تپش 

 !زد ی م شخندیکه به نگاه مشتاقم ر

 .کردم کیرا به در نزد  خود
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 !ماهتابان -

 ...نبود ییصدا

م باال رفت و نه چندان محکم . مشتدمیکاوی کوچه را که م  یخلوت

 .در نشست ی رو

 !در رو نیباز کن ا -

 بود؟ یهمان حوال ایبود  رفته

نگاهم    یو وقت  ستادمیکوفتم، پشت به در ا  ی گری د  ی ضربه   یعاص

را به آن دادم. آه بلندم    امه یدرمانده تک  گذشت،ی م  ک یبار  ی از کوچه

سکوت بود که حسرت را به جانم   ین یو سنگ  دادی م  یدلتنگ   ی بو

 .بردیم غمایرا به  دمیو ام ختیری م

 .دادم یلیرا به در چسبانده و نگاهم را به آسمان ن سرم

 ...نبود نیرسمش ا -

  ک یدو لنگه نزد  نیماب   اریرا به ش  میهاو لب  دمیدر چرخ   ی سو  به

 .کردم

  !ینبود چشم آب -
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  ی دم از التهاب زخمآهسته اما لحنکم محکم بود! تمام وجو  میصدا

 !کردی درد م ی به نام دور

ها خود  زدن  دل  نیمن و ا  الیخی ب ای  دیشنیرا م  میبود؟ صدا  آنجا

  اتاق خانه رسانده بود؟ نیرا به دورتر 

انتها  گرید  بار تا  در   ی نگاهم  به  عاقبت  و  برگشت  و  رفت  کوچه 

 .ماند  رهیخ می رو شیپ ی بسته 

 ؟ ییاونجا -

 یخراب؛ به خراب  ی. با احوالدینرس  میهاکه به گوش  یباز هم پاسخ  و

از او به سر شد، دستم را به   ی که به دور  ییهاحالم در تمام آن ماه 

 !دادم هیرا به آن تک امیشان یدر گرفتم و پ

 !آنجا نبود  ی! کسکوفتی م  نه یس  واریخود را به در و د  هوده یب   قلبم

 هیشب   ییآمد! صدا  ییکه صدا  افتادیهم م  ی رو  میهاپلک  دانهینوم

برخورد چ رو   یبه سطل  ی زیبه  بر  آن  وارونه شدن  و  از آب   ی پر 

 !نیزم
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لب  کش  وقت  میهاآمدن  نبود  خودم  دانستم    یدست   ار یکه 

 .فاصله انداخته بود انمانیکه م ی در ی همانجاست! درست آن سو

 .بلندتر از قبل بود یکم میصدا حاال 

 !ماهتابان ییکه اونجا دونمیم -

اورس  ی صدا جان  رو  ییهایکم  دورتر  کوچه    یخاک  نیزم  ی که 

پ  شدی م   دهیکش گوشم  توجهد یچیدر  حت  ی.  هم    ینکردم!  نگاه 

 !نکردم

 !؟ییوفایو ب رزایدختر م -

افکارم را منسجم کردم. حاال   شدیم  ترکیکه نزد  ییصدا  الیخی ب

آسمان که   د،یدیم   رزایو من را مقابل منزل م   گذشتی هم م  ی عابر

 آمد؟ی م آمد،ی نم نی به زم

 :بسته بود که گفتم چشمانم

 ...ی خبری و ب ی دل از دور یمنِ ب ی فکر نکرد -
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هنگام سر بلند کردن و چشم   یجمله در دهانم ماند وقت   ی ادامه

  د یطلبی ! نگاهش هَل مِن مبارز مدمیکوچه د  انیگشودن قباد را م

 .دادی شوم م  ی ام النه کرده در چشمانش خبر از واقعهو خش

 ...نیزدم. محکم... سنگ  پلک

! اگر فرصت آن لحظات را از  زانیگر   اریبود و    دانی م  ی انه یم  بیرق

و نه نگاهم به    دیرسی نه دستم به ماهتابان م   گری د  دادمی دست م

 !نبود یوحش گرید ییمواج که گو ی هایآن آب

 .چسباندم  رزایم ی خود را به در خانه گری و بار د دمیچرخ

باغ س - نرس  بیفردا ظهر، پشت  قنات،  بار  ده ی کنار  آب   ی که یبه 

 ...منتظرتم

 .آهسته ادا کردم ییاما با صدا یرا با شتاب زدگ کلمات

 ش یهاقدم  ی صدا  آمدی م  شیکه پ  یبود و با هر گام  کینزد  قباد

که   یتر بود و قتآهسته  می. صداانداختیروانم خط م  ی بود که رو

 :گفتم 

 ...نکن  ریمنتظرتم ماهتابان... د -
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  ن یام نشست و من در دل دعا کردم که او در واپسشانه   ی رو  یدست

 !باشد دهی ام را شنخفه ی صدا ،یدر چوب ی لحظات از آن سو 

 !آسوده نبود المیخ دمیچرخی که م شیسو به

 !یگفته بودم که خرمگس معرکه نباش -

م  حرف بسته   اشی نیب  ی هاحفره  زد؛یکه  و  باز  با شتاب  که  بود 

  .د یدوی م رونیب امانی و نفس بود که تند و ب شدی م

  ...اما -

اش را به چشمانم چشمان گشاد شده د،یچسبی کتم را که م ی قهی

 .دوخت

 !بهیغر ی دَم گوشم وز وز کرد  یو ه  یگذاشت ی ناسازگار لیم -

بود. مچ دستانش را گرفتم، از خود جدا کردم    یتند و عاص  حرکاتش

  ی بخواهم کالم  نکهیای گونه که نگاهم در نگاهش مانده بود، بو همان

 .محکم به عقب راندمش میبگو

به عقب رفت اما تعادلش را حفظ کرد و دوباره به جلو آمد.    یگام

 !دیباری از نگاهش خشم م



Page 510 of 534 
 

 .ش را مقابلم تاب داداگونه انگشت اشاره   دیرا باال برد و تهد  دستش

 ...و یکوک کن ی ساز ناسازگار ی مِن بعد بخوا -

  !قباد -

پلک زد. نگاهش    یآمد و او حرص  هایکیاز همان نزد  ی مرد  ی صدا

جوان مرد  م  یتا  ا  ان یکه  کنجکاو  ستادهیکوچه  با  و  گردن   ی بود 

م  دیکشی م را  ما  و مجدد در چشمانم   د،یکاوی و  برگشت  و  رفت 

 .ثابت ماند 

سر   ی رو  ینوازش گونه دست  ی ظاهر  یبا آرامش  شدیکه م  کینزد

که  ییهاافتاده بود، با لب نیینگاهش پا یو وقت دی کتم کش ی شانه 

 .آرام زمزمه کرد زد،یم ی حاال به کبود

ها حواست رو جمع کن! روزها به وقت خدمت، شب   شتریب  امیا  نیا -

 ...خواب به وقت 

 .ادامه داد بردی کرد اما دستش را که عقب م ی کوتاه مکث

 !نهیشی به خطا رفته، بار بعد صاف به قلب هدف م  بارکیکه    ی ریت -

 .به عقب رفت، نگاه آخرش را به چشمانم داد و دور شد  یگام
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را رد کرده   گیمرادب  ی شده و خانه خودم که آمدم از مسجد دور    به

شوره  دل  د  ی وعده  ی بودم.  و  فردا  که    ی اریبا    یپنهان  داریظهر 

معنادار  ی هابه جانم افتاده و حرف کردیم غیها خودش را درمدت

 .بود  دهیقباد افکارم را در هم تن

م  جمالتش چرخ  ذهنم  بازار  آشفته  در  دمادم  که  بازدیبود   دی. 

 !دی... باکردمیم ی فکر شیبرا

  رفت ی م  یکیاز التهاب عمارت کم نشده بود،    دمی دروازه که رس  به

  ش یبه انتها  یو هنوز مانده بود تا جشن باشکوه ارباب  آمدیو دو تا م

 .برسد

! قد راست کرد، از چاه فاصله  دیمرا د  ی که قندعل  شدمیم  داخل

 یدستش سطل  کیشد. در    کیکه نداشت نزد  ی گرفت و با لبخند 

 .بند کمرش بود گرشیو دست د خوردیتاب م

  جوون؟  ییصبح تا االن کجا -

 ی هاو نگاه   یدور کودک  ی روزها  ادیبود! مرا    دایدر لحنش هو  ینگران

 .آفتاب همان روز زدم   یبه کمرنگ   ی ... لبخندانداختی نگران پدرم م
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 ...داشتم که یاون حوال ی روستا بودم، کار -

 .داشت . حاال لبخنددیحرفم دو امیم

 ش؟ید ید -

 .نگاهش مشتاق بود دادمی که تکان م سر

 .مانع شد  سیبلق ی که صدا دیبگو ی گرید زیچ خواست

دختر؟ تن به   ی ! مگه تو نون نخورد دیدخترا، زود باش  دیزود باش -

 !ی ومدیکه ن یعمارته، مهمون نجایکار بده... ا

  ی سیبلق  ی به سو  یمعطل  یبه افسوس تکان داد و ب  ی سر  یقندعل

 .پا تند کرد کرد،ی م  یکه با عتاب به خدمتکاران تازه امر و نه

دوباره به تب و تاب افتاده بود. وقت صرف ناهار بود و گوهر    عمارت

کم و کاست باشد. نکند    یب  زیهمه چ  شهیخواسته بود که مثال هم

نکند    ی زیچ باشد!  خاله   ی جا  کیکم  دهان  و  بلنگد  کار 

  !باز شود هیحراف خاندان به کنا  ی های خانباج

ها تخت   انیآشفته مجمعه به دست م  ینا به سامان و ذهن  یاحوال  با

 ن ی! ادمیچی گلِ سرخ م  ی هاپارچه  یها را روو کاسه  دمیچرخی م
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بودم به همه کاره و   دهیرس   یهم عاقب من بود! از معلم سرخانگ

... گاه به جهت سهل نمودن خواب ارباب  یعمارت ارباب ی کاره   چیه

پر   بتیه  یخال  ی جاگاه    خواندم،ی م  یتیدوب را  برگشته  بخت 

راه  ی و همپا  کردمی م م  یصولت  م  شدم ی شکارگاه  گاه    شدمی و 

 !ساده. درست مثل همان روز ی اخدمه

تازه حالل شده،    ی بره و آب گوشت    یخوش نان محل  ی از بو  یقیتلف

 .دیرسی تازه به مشام م ی همراه با عطر دوغ پر از نعنا و سبز

 .بده به من  -

دستان    یخال  ی مجمعه به  مجمعه  وسفیرا  و  از   ی سپردم  را  پر 

ها منتظر ناهار بودند و  تخت  ی رو همانان یستاندم. م   گرشیدست د

به رنگ     یفرش دستباف الک  ی مفروش شده، رو  وان یارباب کنج ا

ز  هیتک  نشیسنگ  ی مخده  و  بود  دود   ها،نیپرچ  بانهیسا  ریزده 

م  انشیقل باال  که  نگاهرفتیبود  و    ش.  بود  آباد  ناکجا  به  هنوز 

نم را  افکارش  گ  دانمینم  دانم،یافکارش...  و    نیجبمه   ریکه هنوز 

 ...ایاتاق چهارم داالن و آن عشق از دست رفته بود 

 !کاسه کمه هی -
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و نگاهم    دمیماند. چرخ  مهیکه از پشت سر آمد افکارم ن  ییصدا  با

نشسته    ی تخت پشت  ی که رو  یمرد درشت اندام   زِیرا به چشمان ر

 .بود، دادم

 !... دست بجنبون پسردنیشازده احتشام تازه رس -

و   ستادهیا  ی انیکه مقابل درِ م   یبه احتشام  نگاهش را که گرفتم  رد

 ی هاکه نگاهم را به کاسه   ی! وقتدم یگرم صحبت بود، رس   یبا کس

و  یشلوغ نهمهیا  انیکه م  کردمیپر گوشت داده بودم به فکر آن م 

 !بودم دهیبود که احتشام را ند  بیعج یرفت و آمد به اندرون

ب  نگاهم  و  گرفتم  ماه  هالل  از  س  الیخی را  کالغ   ی رو  اهی قارقار 

 .دمیپرده را کش ن،یپرچ

به شوق آمدن و به شور افتادن دلم   یدوراه  انیآشوب بود. م  درونم

زم درست  بودم.  د  یانمانده  وعده    داریکه  خود  به  را  ماهتابان 

بود که   شیهاو حرف  گرفتیقباد بود که در ذهنم رنگ م  دادم،ی م

تا دست   زدمیحرف م  رزایهر چه زودتر با م  دی. باشدیمرور م  دمادم

 .دی... بادمیدیرا م رزایم دی! با ماند یم ردو یاز چشم آب بیرق
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در  دنی چراغ را باال دادم و وقت دم ی شه یطاقچه رفتم، ش ی سو به

 ی پاسخ  نکهیا  یب  آمد؟ی م  یچشم آب  آن، به ظهر فردا فکر کردم.

 نشست ی کم فرو مکم   شیکه گرما  ی ای کرس  ریز  ابم یسوالم ب  ی برا

و قبل از آنکه از هجوم    دمیام باال کشرا تا چانه  می. لحاف ضخدمیخز

 .شوم، چشم فرو بستم وانهیافکار گوناگون د

*** 

سست بود. تمام راه را تا   داشتمیروستا برم   ی که به سو  ییهاگام

  ر یو مس   اوردهیقنات رفته بودم. سرانجام تاب ن   کی آب نزد  ی کهیبار

آسمان    ی انه یآفتاب به م  دن یگرفته بودم. هنوز تا رس  شی روستا در پ

. مثال مرغ بال گرفتیمانده بود اما دلم قرار نم  دارمانید   ی و وعده

  ی سنگالخ  ی . از جادهگرفتیآرام نم  یبودم که دم  ی اه و پر کند

ده    نییپا  ی هارا رد کردم و از خانه  صحرا وارد روستا شدم. گرمابه 

 .گذشتم

افکارم    ی بود و خود در آشفتگ  ریمس  ی هازهیربه سنگ  ره یخ  نگاهم 

دست    ی داص  کبارهیباز شد و    یمنزل  ی که دروازه  زدمی دست و پا م

  یاشد. عده   دهینگاهم تا آنان کش   لیمی و آواز و هلهله بلند شد. ب
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و    دندیپاشی که نقل م  یزن و مرد و کودک، دست زنان و در حال

  ی م یقد  ی گرمابه   ی را به سو  یمرد جوان  دادندی سر م  یمحل  ی آواز 

  .کردندیم  عتیروستا مشا

  اره، یحنا، لحاف سرخ... شادوماد گل م  ی سرخ، انار سرخ، مو  بیس -

 ...سرخ ارِیلباس بخت 

  زد و از  ی دور  گریبود! نگاهم بار د یعروس پس

گام    دخترکان گذشت.  لب  بر  لبخند  مرد جوان  و  رقص  در حال 

و من   یرا برداشتم و به آن فکر کردم که ممکن است عروس  ی بعد

  ی عشق  ی نیریبه ش  ی روستا باشد؟ لبخند  نیا  ی بزم بعد  یو چشم آب

.  نشست   میهاکرده بود، بر لب  دایپ  انیجر  میهاکه چون خون در رگ

 !بود نیریوصالش هم ش  الیخ یحت

بلندتر بود. مرد سوار بر االغ را پشت سر گذاشتم و از   میهاگام  حاال 

جلوتر از در   ییکه خار و خاشاک کوچه را به جا  یزن جارو به دست 

  .عبور کردم کرد،یم تینزلش هدابزرگ م
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و اطراف   دمیگردن کش  دیبودم! با ترد  امدهین   ریمس  نیبه حال از ا  تا

 .بود هایکیهمان نزد اری ی را از نظر گذراندم. کوچه

!  افتمیرا    اری  ی کو  دهینرس   یبه سوم  یکوچه را رد کردم و دوم  نیاول

سنجاق    رزایمنزل آم  ی داخل شدم و از دور نگاهم را به در بسته 

بود که تند و تند خود را به    قرارمی قلب ب  م،یهاکردم. همگام با قدم

 .زدی احوالم دامن م یشانیو به پر کوفتیم  نهیس ی وارهید

پنهان شدم اما نگاهم   ی وار ید  ی غهیپشت ت  رزا،یم  ی به خانه   دهینرس

در  به  مب  یهمچنان  را  باز شدنش  وجودم  تمام  که  .  خواست ی ود 

رس  تا  م  مانیظهرگاه  ی وعده   دن یهنوز  بود.  حتما آمدی مانده   !

را گرفته   ممیبار مرور کردم. تصم  نی صدم  یرا برا  میها! حرفآمدی م

تمامم را    مه یو کار ن  رفتمی م  رزایم  دنید  به  داریبودم. بعد از آن د

 .رساندمیبه اتمام م

 ی پشت در آمد و من سراسر چشم شدم برا  یبرداشتن کلون  ی صدا

آب  ی زپای گر  دنید میچشم  که  بودم  گفته  کمد؟یآی!  را    ی!  سرم 

دادم و معشوق رخ نمود. کوزه به دست و روبنده به صورت    رونیب

و کامل پنهان شدم! حاال که   دمی سو گام برداشت. عقب کش نیبه ا
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به بهبود نباشد  متا تما  رفتیم  ی اوضاع رو  به    ی ابهانه   دین کار، 

 .دادمی بود م نیدر کم شهیکه هم ی دست قباد

  ی دار آسمان  نیچ  راهنیبلند پ   شهیهم  ی و لبه   شدیآرام دور م  او

 .رُفتیرنگش خاک کوچه را م

عم  ی الحظه نفس  و  بستم  با    یطوالن   قمیچشم    ی ادآوریشد. 

لب  ریبه وجودم سراز  دیخوشا  یحس  دارمانید تبسم   میهاو    ی به 

دست  شدی م  همانیم   نیریش شد.   ی رو  ییهاکه  چفت  دهانم 

 میو به رو  ستادهیوحشت زده چشم گشودم و قباد بود که مقابلم ا

شده بودند    ریاز پشت اس  ی توسط کسان  میها! دستزدیم  شخندیر

 .زدیم زیگر ییو نگاه مضطربم هر آن به سو

را  میبند تقالها م یو قباد با همان لبخند ن شدمیم  دهیعقب کش به

لحظات به   نیهراسانم در واپس  ی هابود. مردمک   ستادهیبه تماشا ا

سرم آمد و   ی رو  ی اسه یکه ک  زدی سوسو م  زیگر  ی برا  ی دنبال راه

 .را پوشاند دگانمید

 یبرا  اموقفهی ب  ی هاو دست و پا زدن  شدی در گلو خفه م  میادهایفر

 !بردینم  شیاز پ ی کار ،ییرها
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سکوت   شدی م  کیکه نزد  ی ای گار  ی هاچرخ  ی و دار صدا  ریآن گ  در

بر سر و با    سهیخلوت را شکست و من بودم که ک   ی ممتد کوچه 

مشت و لگد    امانی ضربات ب  انیکه از پا در آمده، م   ی اوه یلنگه گ 

شدن گاه    نییبعد باال و پا  ی . قدرشدمیم  تیهدا  ییبه سو  یکسان

علوفه، خبر از حرکت آن   ی گار  ی بر رو   ام دهیتن ضرب د  گاهیو ب

 .دادیاکجا آباد م به نام ن  ییجا ی به سو

حوال  امیزخم  تن در  حواسم  اما  بود  آب  یآنجا  وعده   ی چشم   یو 

و دلم   شدیرهسپار م  یی. جسمم به سوزدی پرسه م  سرانجاممانی ب

بار  کینزد  تر ش یپ  یلیاز خ کنار  انتظار   ی کهیقنات،  به  روان  آب 

 !نشسته بود یچشم آب

 میدر پهلو  نیسنگ  ی اخوردم که همان هنگام ضربه   یتکان  ارادهی ب

با صدا نال  یینشست!  از درد  مَرکب   دمیخفه  گرفتند. و  ها سرعت 

قدر آن  شد،ی در سرم پخش م  نیزم  ی ها بر روکوفتن سم  ی صدا

 .آمدند یها بر سرم فرود مبا هر گام سم  ییکه گو کینزد

قباد و آدم  کبارهی به کجا م  شی ها چه شد؟!   ی ! وعدهند؟بردی مرا 

 ی از وعده   ییبو  یاقی  فی! نکند حرشد؟ی با ماهتابان چه م  دارمید
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بال  کینزد و  باشد  برده  آب  ییقنات  ااورد؟یب  یبر سر چشم   هانی! 

 دادندیبه مقصد در سرم جوالن م  دمیبودند که تا رس  یتمام سواالت

 .زدندی دامن م ماحوال  یو به خراب

افکار    یبعد وقت   یلخت از هجوم  از درد در خود مچاله شده و  که 

م جنون  به  تکان   دمیرسی گوناگون  شتاب  کماز  شد.  کاسته    ی ها 

جا  ی گار  گرید فشار   ییدر  با  که  بودم  من  هم  باز  و  متوقف شد 

 .شدمی م دهیکش ییآمده و به سو نییپا یدستان تنومند کس

و تنها    برهنه  ی که پا  یبردند و در حال  ییمرا به سو  کشانکشان

 .دادند امه یتک یبه ستون  رفتیدر خاک نرم فرو م اموه یگ

 ی طناب   ریبود که اس   میهاو مچ  دندی را با ضرب به عقب کش  دستانم 

 .شدی م  میضخ

آن لحظات مثال آرامش  ی! خلوتترساندیبود و همان مرا م سکوت

با   ییارو یرو  ی کم خود را براقبل از طوفان بود و من بودم که کم 

 .کردمی رو آماده م شیپ طوفان
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و سکوت   د یاز دور به گوش رس  ییهاگام   ی که صدا  د ینکش  یطول

 .وهم آلود فضا را در هم شکست

  کی.  کشدیانتظارم را م  ی زیکه چه چ  دانستمیبود! نم  یخال  ذهنم

 ی میاز مو که ن  یحجم   انیشد و من از م  دهیاز سرم کش  سهیآن ک

  ی و گنگ، مات و مبهوت به احتشام  جیاز صورتم را پوشانده بود، گ 

 !ماندم رهیبود، خ ستادهیکه حاال درست مقابلم ا

عاجز   اشیاز حالج  املهیو مخ   دی گنجی نم  در باورم  دمیدیم  آنچه

! آخر احتشام، گر؟یپلک زدم. اوهام بود د  نیمانده بود! آرام و سنگ 

 !کرد؟یقباد، چه م ی هاآدم انیهم مآنجا، در آن ناکجا آباد، آن

 .اریفشار ن تله یبه مخ -

 .به صورتم کوفت  یلیرا چون س قت یاو بود که حق ی باز هم صدا و

خونسرد،    ی . لبخنددمید   ترکینزد  یرا باز کردم و او را گام  چشمانم

قباد جا خوش   ی هابر لب   شیپ  ی که چند   ی به همان لبخند هیشب

 .بود شیهاکرده بود، مهمان لب 

 !دور از انتظاره نجا،یمن، ا دنیکه د دونمیم -
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را به   نگاهم  ی گرید  ی هاگام  ی که صدا  ده یبه اتمام نرس   اشجمله

!  خواندمیام را مفاتحه  دیکشاند. قباد بود! با وجود آن دو، با  ییسو

از دست   ی گریبود و د  رزایمن باب دختر م  اشی اشتر  ی نه یک  یکی

  ی نشسته بود، غرورش زخم  اشنهیکه توسط دختر ارباب بر س  ی رد

 !بود

 !نبود یگناه کم  رخانیدختر اردش ی کردن برا یدلاما دل -

 .حالتش سنجاق شد ی را احتشام گفت و نگاهم به نگاه ب نیا

 .چون تو باشه ی مقداری خصوصا اگه اون آدم، نوکر ب -

  امده یبود که ن  یافع  شی هنوز حالت نداشت اما زبانش مثال ن  نگاهش

 !دیگزی م

که حاال    ی. با نگاه ستادیشد و درست مقابلم ا  کینزد  گرید  یگام

 کبارهیبراندازم کرد.    نییال به پااز با  گرفتیبه خود م  ریرنگ تحق

 .نگاهش اوج گرفت و در چشمانم نشست

 !ی دار یسر نترس -

 .در نگاهم ادامه داد رهیخ
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چون گالب   ی خودت رو به دختر  ی کرد  دایکه جرعت پ  قدرنیا  -

 !یکن کینزد

 .شدی بلند م شی صدا رفتهرفته

فکر گالب رو   یحت   یتونی که م  یکرد  الیشد خ  یشد؟ چ  یچ -

 ؟یتو سرت بپرورون

 ختهیر  مهین  وارید  کردی که تا چشم کار م   ی اسکوت ممتد خرابه  در

 ی ا. نگاهم به چشمان قهوهکردمی از خاک؛ تنها نگاهش م  یبود و تل

به    ختهیرنگ احتشام بود و افکارم بودند که سرگردان و افسار گس

 .دند یکشی هر سو سرک م

 !دونه؟ی ماهتابان م -

 .بلند قباد بود که از دورتر مرا به خود آورد ی صدا نباریا

احتشام نگاه به خشم    یدر حوال  ییشد و جا  کیبلند نزد  ی هاگام   با

 .دی اش را به صورتم پاشنشسته

که دختر ارباب    دونهیکار هر روزته؟ م  یکه خاطرخواه  دونهیم -

 ؟ ی خودت کرد  ی هادل زدن ریرو اس
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 .دیچرخ شی منقبض شده بود به سو کبارهیکه  یبا فک احتشام

 !ببند دهنت رو -

کوتاه حاکم شد و حاال من بودم که   یبلند احتشام سکوت  ی صدا  با

 !کردمی به خصومت آن دو با خود فکر م

نقطه    نیها را در ا بود که آن  ی زی تنها چ  نیدشمن مشترک! ا  من؛

  !دادی م وند یبه هم پ 

 .ادمغضبناک احتشام د مرخیرا به ن  نگاهم 

 !یدر اشتباه -

لحظه  زیت و  کرد  رفته  ی انگاهم  اسارت  به  دستان  درد مچ  به  ام 

 .نشست

 ...من و گال نیب ی زیچ -

 !خفه شو مردک -

پرتاب   ییصورتم فرود آمد، سرم به سو  ی که رو  یمشت   ینی سنگ  با

باق و  ماند. پلک  ی شد  بود و    ی رو  میهاجمله در دهانم  افتاده  هم 
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بر   توانستمی راه گرفته بود را، م  امی نیکه از ب   یحرکت خون گرم 

 .پوستم احساس کنم  ی رو

 .تا حجت تمام کنم نجایا ارنت یخواستم ب -

  .از همه فاصله گرفت نمیسنگ ی هاپلک

عمارت - مهمان  عصر  فردا  هم  م یتا  من  گالب   نیو  از  امشب 

نکنم ی م  ی خواستگار روز  ادی!  ب   ی اون  خبر  باد  و    ارهیکه  دور  که 

به گوش به گوش خبر برسه که به    نکهیا  ای  یزنیاطرافش پرسه م

 ی هااون وقته کخ خودم با دست   ،ی براش فرستاد   یغام یپ  یقیهر طر

 ...کنم یخودم گورت رو م 

را قدر  نیآخر با خشم گفت، چشمان درشتش  را  به   ی جمالتش 

آشفته در بادش   ی که موها  یخون آلودم دوخت و در حال  ی چهره

 .گام برداشت کردی را مرتب م

 :خطاب به قباد گفت شدی دور م یوقت

 .مردک  نیو ا یدونی کار من باهاش تموم شد، حاال تو م -
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که   ی وهم آلود و قباد  ی رفت. حال من مانده بودم، آن مخروبه  او

 !کردی م هیزود حسابش را با من تسو ای رید

 .زدیدو ماش در نگاهم دوبه خشم نشسته  چشمان

 !یکه وعده داشت -

  !ترساندیقدر که مرا م آرام بود؛ آن شیصدا

به اسارت   کینزد تنها ستون مخروبه که مرا  به دور من و  شد و 

  !آهسته بود شیهازد. گام  یگرفته بود، چرخ

 !آب ی کهیقنات! کنار بار کینزد

 .دیتر از قبل به گوش رسبلند شیسکوت شد و صدا ی الحظه

 ؟ یبا ک -

 .دیدو رونیب یطوالن نمی فشردم و نفس سنگ پلک

 !رزایدختر م -

  ش یانتها  دانستمی که نم  ی اقصه   ی و من برا  گرفتی اوج م  شیصدا

 .کردمی لب دعا م ریبه کجا ختم خواهد شد، ز
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مقابلم رس  یوقت قرار   امی قدم  کی . حاال درست در  ستادیا  د، یکه 

رو ملتهبش  نگاه  دور  ی چهره  ی داشت.  آلودم  من زد    ی خون  و 

. مشتش اوج گرفت و به وقت فرود آمدن، افتمیفرصت فکر کردن ن

 .دیکش ادیاش فرشده  دیکل ی هادندان انیاز م

 !کشمتیم -

سوخت.    قیعم  یام از درد شانه افتاد و گونه   ی با ضرب بر رو  سرم

م   میهامردمک با    رهیباز خ  مهین  ی هاپلک  انیاز  او  و  بود  قباد  به 

  شد، ی م  نییکه حاال از خشم باال و پا  ی انه یچشمان وق زده و س

 .کردی نگاهم م

  ی آسمان  ی هاگل  ریآنجا نبودم! ز  گرید  رفتی که باال م  ی بعد  مشت

  یکهیبار  یآشوب به دنبالم حوال  یبودم که با دل  اری  ی رنگ روبنده 

 !افتییو نم کردیآب را جستجو م

نشست و دوباره خون بود که    میهاگره شده بر لب مشت    ی نیسنگ 

  یی جا  نباری. باز هم آنجا نبودم! اشدی م  یام منته و به چانه  زدی قل م

 دنیبودم که به وقت جستجو و پر  اری  راهنیخاک آلود پ  ی در دنباله

 !به گِل نشسته بود ،ی از جو
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باز و بسته شدن  ی هانفس  بار  با هر   ی هاحفره   پر شتاب قباد که 

مرا به خود آورد.   زد،ی م  انهیام تازبه صورت زخم برداشته  اشی ن یب

! تکانم  برداشته بود  انیاندکمان را از م  ی و فاصله  دهی کتم را چسب

 !داد... محکم

من سر   رِیاون دختر چموش به غ  ؟یفهمی ماهتابان مال منه... م -

 !بچه مزلف ذارهینم  یکس نیلبا ی رو

ز  یحجم  حال به  که  بود  خون  م  ریاز  ملتهبم  و    دیدوی پوست 

آن مردک    ی هاجان سوز از گزافه  ی بود که در آن سرما  میهاگوش

 .شدیداغ م

 .دم یام غربه خون نشسته  ی هااز پشت دندان ناالن

 !منحوس  اریرو به زبون ن رزایاسم دختر م -

 ن ی. سرم سنگرفتی بود که دهانم را نشانه م   اشی شانیبار پ  نیا  و

پلک مانده   ی رو  میهاشد.  ته  و  افتاد  م  ی هم  صحرا،    انیحواسم 

 !و سرگردان ماند رانیقنات آب، ح یحوال
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از اتفاقات در حال وقوع   یو نه درک درست  دمیدیم   ی زینه چ  گرید

 میهابه گوش   کی داشتم. تنها اصوات نامفهوم قباد بود که دور و نزد

 .دیرسی م

سِر شده    ییدر وجودم احساس نشد! گو ی خورد اما درد  یتکان  تنم

پ در  آنچه  و  م   رامونم یبودم  نبود.   میبرا  دادیرخ  درک  تنها   قابل 

  شد یام بود که از شدتشان متن کرخت شده   گاهیگاه و ب  ی هاتکان

رس اوج  به  ب   ی ده یخشم  به  رو  دانست!  را  که    یهوشی قباد  بودم 

بخش من از آن   ییرها  دنش یکه رس  ی ادیفر  د؛ یاز دور رس  ی ادیفر

 .مهلکه مرگبار بود

 ...یولش کن، ولش کن لعنت -

 بود؟  صولت

مبهم بود که گاه    ییقطع قطع شد و باز هم صداها  بارکیبه    هاتکان

گوش بلند  گاه  و  م  میهاآرام  احاطه  چکردندی را  سرم   ی زی.  در 

 .رفته بود لیو توانم تحل کوفتی م
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در هم   ییصدا  ی بند که با بلندا  مین   ی بعد سکوت شد! سکوت  ی قدر

 .شکست

 ...رمانی... هرمانیه -

و   میهاگوش   خی... درست ب کینزد  یلیبود! خ  کینزد  هاادیفر  ی صدا

 ...جان نداشتم می هابه قدر تکان داد پلک  یمن حت

*** 

  ی را از هم فاصله دادم و آفتاب کم جان زمستان   میهاپلک   یسخت  به

! تنها  دانستمیچشمانم را زد. کجا بودم؟ چه وقت از روز بود؟ نم

  ی که به قالب  یدستانم بود و تن  ریمسجل بود، زمهر  میکه برا  ی زیچ

. در  دمیام باال کش! لحاف را چنگ زدم و آن را تا چانهماند یم  خیز  ا

م دلم  نه  لحظات  کجا  خواستی آن  که  م  میبدانم  نه   خواستم ی و 

 کیام. مهکله!  بدانم که چطور از آن مهلکه سر سالمت به در برده

 ی ظهر آفتاب  کیمثال    زیو همه چ  دی در ذهنم شعله کش  ی زیآن چ

اتاق کوچک چرخنشستم    کبارهیروشن شد!   نگاهم گرد  زد.    یو 

و    د ی. پرده را کشدیناباورم را کاو  یچهره  ی اصولت برگشت و لحظه

 .لب کشود آمدی م میبه سو از پنجره  یوقت



Page 531 of 534 
 

 ؟ی بهتر -

اگر درد قلب مچاله شده، زخم غرور لگدمال شده و صورت    بهتر؟

 !بهتر بودم یبل  گرفتم،ی م دهیپر از ضربم را ناد

 ی و ذهنم خاطره  زدیرا رج م  یلحاف کرس  ی هانقش   کمیبار  نگاه

 .کردی زنده م می تلخ اسارتم را برا

 .. مقابلم نشستدمینگاهم صولت را د ی هیحاش در

 !هاشرف ی کرده بودن ب تیبد زخم -

را    میهالحظات گوش  نیدر واپس  شیادهایفر  ی کردم. صدا  نگاهش

 .پر کرده بود

 ؟ ی کرد دامیچطور؟ چطور پ ؟یدونستیتو م -

را مرتب    اشیکاله گاوچران  ی که لبه  یو وقت  دیرا تو کش  شیهالب

 .لب گشود کرد،ی م

شده    ادیاز عمارت ز  رونیهاش به ب اون پسره احتشام! رفت و آمد  -

دم وقت  ی هادمبود.  زد  یظهر  عمارت  از طرفاون  رون،یب  ی از  تر 

ب بندت  پشت  که  بود  حواسم  آماده   رونیدروازه  رو  اسبم  شد. 
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  ی ن یی سرپا  نکهینگاهم به احتشام بود. بعد از ا  ی اما گوشه  کردمی م

 !به شک افتادم  اومد،به دنبالت   اطیرو با احت

چ  ییگو ن  یزیکه  باشد،  آمده  خاطرش  سر  ی شخندیبه  و    یزد 

 .جنباند 

به   هیکنار مسجد سا  یعمارت تا خود صحرا و از صحرا تا کوچه  از

 !دنبالت بود هیسا

 .دمیحرفش دو انیم کبارهی 

 ...که یوقت ی پس تو... تو اونجا بود -

 .ام را تمام کنمجمله نگذاشت 

  ی خودم رو نشون بدم، به آن  خواستم ی که م  ی بودم اما درست وقت -

 .دنیسر رس  بی غ  ریت نیهاش عشدن! قباد و نوچه  ادیو ز دنییزا

 .پر شتاب بود نفسش

! بعدش هم که سوار دوتا  میومدیشون برنماز عهده  ییو تو تنها من

 .جا موندم  ادهیعلوفه شدن و منِ پا پ  ی گار
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در   ییگرفت و نگاهش را به جا  یجا  کنار پنجره   بلند شد.   کالفه

 .داد اطیح یشلوغ

پ - و  بزنم  رو  ردشون  ناچار شدم    د، یکنم طول کش  داتونیتا  اما 

کنم تا کمک   یمحمد رو هم با خودم راه   اریپسر    اس،یبرگردم و ق

 !دی اها نرسحالمون باشه اما خب کار به اونج

 .دی و در نگاهم خند  دیعقب چرخ به

  دن یقباد به محض د  ی هااحتشام رفته بود و آدم  م یدیسر که رس -

 .کردن سیتومبون خ اسیمن و ق

 .د یبه گردنش کش یدست

 !دمیقباد هم خودم رس الق،یاون مردک د حساب

صدا  یتاب و  داد  گردنش  غضروف  یبه  گوش   شیهاشکستن  به 

 .دیرس

شکار   هی  ی وقت بود که گرد و خاک نکرده بودم. به قاعده   یلیخ -

 !دیچسب مونیپر و پ
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بلند خند  گفت  ی بلند صولت جمله  ی هاقهقهه   انیاما در م  د،یو 

 .زدیسر و صاحب من چرخ م  ی قباد بود که در ذهن ب

بچه   ذارهینم  یکس  نیبال  یمن سر رو  رِیاون دختر چموش به غ)

 ( !مزلف

گوشهایم حال حجمی از خون بود که به زیر پوست ملتهبم میدوید و

 .مردک داغ میشد  های آن  بود که در آن سرمای جان سوز از گزافه

 .ام غریدم های به خون نشسته ناالن از پشت دندان

 !اسم دختر میرزا رو به زبون نیار منحوس -

 



 
 

 

 نیسنگ سرم. رفتیم نشانه را دهانم که بود اشیشانیپ بار نیا و

 صحرا، انیم حواسم یمانده ته و افتاد هم یرو میهاپلک. شد

 !ماند سرگردان و رانیح آب، قنات یحوال

 حال در اتفاقات از یدرست درک نه و دمیدیم یزیچ نه گرید

 هب کینزد و دور که بود قباد نامفهوم اصوات تنها. داشتم وقوع

 .دیرسیم میهاگوش

 ِسر ییگو! نشد احساس وجودم در یدرد اما خورد یتکان تنم

 .نبود درک قابل میبرا دادیم رخ رامونمیپ در آنچه و بودم شده

 شدتشان از که بود امشده کرخت تن گاهیب و گاه یهاتکان تنها

 مبود یهوشیب به رو! دانست را قباد یدهیرس اوج به خشم شدیم

 من بخش ییرها دنشیرس که یادیفر د؛یرس دور از یادیفر که

 .بود مرگبار مهلکه آن از

 ...یلعنت کن ولش کن، ولش -

 !بود صولت

۰۲۲ 

 که بود مبهم ییصداها هم باز و شد قطع قطع بارکی به هاتکان

 سرم در یزیچ. کردندیم احاطه را میهاگوش بلند گاه و آرام گاه

 .بود رفته لیتحل توانم و کوفتیم

 هم در ییصدا یبلندا با که بند مین یسکوت! شد سکوت بعد یقدر

 .شکست

 ...رمانیه... رمانیه -
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 خیب درست... کینزد یلیخ! بود کینزد هاادیفر یصدا

 ...نداشتم جان میهاپلک داد تکان قدر به یحت من و میهاگوش

*** 

 جان کم آفتاب و دادم فاصله هم از را میهاپلک یسخت به

 بود؟ روز از وقت چه بودم؟ کجا. زد را چشمانم یزمستان

 ودب دستانم ریزمهر بود، مسجل میبرا که یزیچ تنها! دانستمینم

 تا را آن و زدم چنگ را لحاف! ماندیم خی از یقالب به که یتن و

 که بدانم خواستیم دلم نه لحظات آن در. دمیکش باال امچانه

 سالمت سر مهلکه آن از چطور که بدانم خواستمیم نه و میکجا

 همه و دیکش شعله ذهنم در یزیچ آن کی! مهکله. امبرده در به

 منگاه و نشستم کبارهی! شد روشن یآفتاب ظهر کی مثال زیچ

 یچهره یالحظه و برگشت صولت. زد یچرخ کوچک اتاق گرد

 آمدیم میسو به پنجره از یوقت و دیکش را پرده. دیکاو را ناباورم

 .کشود لب

 ؟یبهتر -

 و شده لگدمال غرور زخم شده، مچاله قلب درد اگر بهتر؟

 !بودم بهتر یبل گرفتم،یم دهیناد را ضربم از پر صورت

 ذهنم و زدیم رج را یکرس لحاف یهانقش کمیبار نگاه

 .کردیم زنده میبرا را اسارتم تلخ یخاطره

 .نشست مقابلم. دمید را صولت نگاهم یهیحاش در

 !هاشرفیب بودن کرده تیزخم بد -

 میهاگوش لحظات نیواپس در شیادهایفر یصدا. کردم نگاهش

 .بود کرده پر را
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 ؟یکرد دامیپ چطور چطور؟ ؟یدونستیم تو -

 را اشیگاوچران کاله یلبه که یوقت و دیکش تو را شیهالب

 .گشود لب کرد،یم مرتب

 ادیز عمارت از رونیب به هاشآمد و رفت! احتشام پسره اون -

 رون،یب یزد عمارت از یوقت ظهر یهادمدم. بود شده

. شد رونیب بندت پشت که بود حواسم دروازه از ترطرفاون

 از بعد. بود احتشام به نگاهم یگوشه اما کردمیم آماده رو اسبم

 !ادمافت شک به اومد، دنبالت به اطیاحت با رو ینییسرپا نکهیا

 یسر و زد یشخندین باشد، آمده خاطرش به یزیچ که ییگو

 .جنباند

 مسجد کنار یکوچه تا صحرا از و صحرا خود تا عمارت از

 !بود دنبالت هیسا به هیسا

 .دمیدو حرفش انیم کبارهی 

 ...که یوقت یبود اونجا تو... تو پس -

 .کنم تمام را امجمله نگذاشت

 به بدم، نشون رو خودم خواستمیم که یوقت درست اما بودم -

 سر بیغ ریت نیع هاشنوچه و قباد! شدن ادیز و دنییزا یآن

 .دنیرس

 .بود شتاب پر نفسش

 سوار که هم بعدش! میومدیبرنم شونعهده از ییتنها تو و من

 .موندم جا ادهیپ پا منِ  و شدن علوفه یگار دوتا
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 در ییجا به را نگاهش و گرفت یجا پنجره کنار .شد بلند کالفه

 .داد اطیح یشلوغ

 شدم ناچار اما د،یکش طول کنم داتونیپ و بزنم رو ردشون تا -

 تا کنم یراه خودم با هم رو محمد اری پسر اس،یق و برگردم

 !دینرس اونجاها به کار خب اما باشه حالمون کمک

 .دیخند نگاهم در و دیچرخ عقب به

 ندید محض به قباد یهاآدم و بود رفته احتشام میدیرس که سر -

 .کردن سیخ تومبون اسیق و من

 .دیکش گردنش به یدست

 !دمیرس خودم هم قباد الق،ید مردک اون حساب

 گوش به شیهاغضروف شکستن یصدا و داد گردنش به یتاب

 .دیرس

 هی یقاعده به. بودم نکرده خاک و گرد که بود وقت یلیخ -

 !دیچسب مونیپ و پر شکار

 بادق یجمله صولت بلند یهاقهقهه انیم در اما د،یخند بلند و گفت

 .زدیم چرخ من صاحب و سر یب ذهن در که بود

 بچه ذارهینم یکس نیبال یرو سر من رِ یغ به چموش دختر اون)

 !(مزلف

۰۲۳ 

 که دمینفهم اما گسست هم از را افکارم یرشته در یتقه یصدا

 ردک یخداحافظ یک گفت، چه جوابش در صولت که دمینفهم! بود
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 یچوب تخته مثال لحظات آن در من! شد او از یخال اتاق یک و

 !کشاندیم ییسو به دم هر مرا افکارم مواج یایدر که بودم

 به رو دامنه آسمان و بود بسته رخت آسمان انهیم از آفتاب

 گوش به یاندرون از تمبک و رهیدا یصدا. رفتیم یکیتار

 آشفته در صدا با همنوا که بود قباد جمالت هم باز و دیرسیم

 خودم دست خرابم حال. دیرقصیم و کوفتیم یپا ذهنم بازار

 در هک دمیدیم یشغال چنگان ریاس را یآب چشم که یوقت نه نبود،

 !نشستینم عقب یمتیق چیه به و کرده نیکم اشیگیهمسا

 ریت زهر به اگر چه؟ باشد افتاده ماهتابان یبرا یاتفاق اگر... اگر

 و بود چه هر فکر نیا چه؟ باشد شده دچار ییبال به قباد خشم

 در که یمجنون مثال! پراند سرم از کجای و کبارهی را نبود

 با نمک فکر یحت نکهیایب و برخاستم یآن به باشد شهره یوانگید

 به هنوز خونش رد که یصورت و شده چاک راهنیپ لنگان، یپا

 .زدم رونیب اتاق از بود، جا

... مکن نگاه را سرم پشت تا برنگشتم یحت اما زد میصدا یکس

 !شدمیم مانیپش دینبا دانستم،یم خوب را زیچ کی

 به سر پشت از که ییهاپچهپچ الیخیب و گذشتم دروازه از

 هک نفس! نداشت سالم یجا صورتم. شدم دور دیرسیم میهاگوش

 و سوختیم درد از امینیب یغهیت و آمدیم باال جانم دمیکشیم

 نیا با بود انفجار یآستانه در گوناگون افکار یشلوغ از سرم

 هم راه یمهین هنوز آمدم که خودم به اما بود تند میهاگام همه

 آمده کش دراز و طول سفر کی یقاعده به ریمس آن حال! نبودم

 آن از نیا و شدمیم کینزد کمتر رفتمیم شیپ چه هر. بود

 .کشاندیم یوانگید مرز را یآدم که بود نانوشته نیقوان
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 گام هر با که یکمر و بود دهید ضرب که یقوزک الیخیب

 مانیپش دینبا. دادم سرعت میپاها به شدیم قیعم یدرد همانیم

 !شدمیم

 و دیدویم گلو از رونیب به شتابم پر یهانفس که یوقت بعد یکم

 منزل یچوب در به نگاه کوفتیم گنجشککان قلب مثال قلبم

 هم جانم ستاندن و قباد دنیرس سر گرید حاال! بودم داده رزایآم

 !نداشت یتیاهم

 به را امیزخم دست یوقت. ندادم کردن فکر فرصت خودم به

 "باد بادا چه هر" کردم زمزمه خود با بردم،یم باال یکلون یسو

 یصدا بندش پشت و برخاست ییصدا در به یکلون اصابت از

 گوش به شد،یم کینزد دروازه به که ییهایاورس شدن دهیکش

 در رزایم متعجب نگاه و دیچرخ پاشنه یرو صدا با در. دیرس

 و کرد مکث یکم. شد سنجاق فروغمیب چشمان به کوچه سکوت

 و انداخت ینگاه را کوچه یسو آن و سو نیا. آمد جلو یگام بعد

 . ماند ثابت امیآشفتگ و من یرو نگاهش دوباره

 .گشودم لب کندن جان به

 .سالم -

 .دیچسب اشدهیپوش مین دیسف یهایاورس به نگاهم و گفتم

 !جوون سالم -

 .دادم ادامه. داشت دیترد کالمش لحن

 ...یبرا -
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 یرو پلک محکم و فرستادم نییپا شده خشک یگلو از دهان آب

 .فشردم هم

 .شدم مزاحم ریخ امر یبرا دیبد اجازه اگر -

 !میبگو را جمله کی همان تا کندم یجان چه و

 : گفت یوقت اما امدین باال سرم

 .جوون داخل ایب -

 ترقبع ییپا چند من و افتاد راه به جلوتر. شد رونیب حبسم نفس

 گام اطیح یسو به خانه بلند چندان نه داالن از بندش پشت

 .برداشتم

 .ستادیا میدیرس که اطیح ییروشنا به داالن یکیتار از

 با. بود شیهالب یرو بر بند مین یلبخند آمدیم باال که سرم

 .داد نشان را خانه وانیا دست

 .داخل برو -

 !نداشت هم دیترد. نبود گرم لحنش

۰۲۴ 

. دیرس میهاگوش به اشهللا ای یصدا یبلندا که بود آهسته میهاگام

 باال وانیا یپله سه از آمد، شیپ دید که را کردنم دست دست

 چند در به کردیم کینزد هم به را شیعبا یهالبه یوقت و رفت

 و رفتم جلو یگام دو یکی. کرد اشاره خانه باز مهین رنگ

 .کندم پا از یدر پشت میگل به دهینرس را آلودم خاک یهاویگ
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 انیم که ینفس و قلبم تند ضربان! ترآشوب دلم بود، آشوب ذهنم

 و زدیم دامن احوالم یآشفتگ به بود مانده مانده آمدن و رفتن

 امقهیشق ینشسته خاک به پوست یرو از که بود عرق یهادانه

 .گرفتیم راه

 مصادف منزل یبانو تعارف یصدا با گامم نیاول و شدم داخل

 .شد

 .دییبفرما -

 کمرم پشت که یدست با و شد داخل رزایم که نکردم بلند سر

 یتو در تو یهااتاق انیم از. کرد تمیهدا یدر یسو به بود نهاده

 هب اصال. بود ماهتابان یپ در حواسم میگذشتیم که شده مفروش

 !بود؟ برگشته خانه

 .جوون نیبش -

 و اتاق نیآخر باز در به نگاهم و آورد خود به مرا رزایم یصدا

 خاک یهالباس به ارادهیب.  نشست اشیالک یمخده جفت کی

 !بود دایپ شانیرو بر شده خشک خون رد. کردم نگاه امگرفته

 .نیبش -

 یامخده به را امهیتک و فرستادم رونیب صدایب و آرام را نفسم

 به نگاهم رفتیم که طاقچه یرو یباد چراغ یسو به. دادم

 .بود حالتشیب مرخین

 .بودمت دهید ترشیپ -

 .داد باال را لهیفت او و دمیبلع را میگلو آب اریاختیب

 !ارباب دختر یخونه سر معلم -
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 ییاهگام با. نشست یقال درشت یهاگل یرو و افتاد نییپا نگاهم

 .داد هیتک یامخده به مقابلم، و آمد شیپ نیسنگ

 تانمدس. نداشتم را چشمانش به دوختن نگاه و کردن بلند سر توان

 ییآبرو الیخیب که بود نافهمم زبان قلب و بود نشسته سرما به

 نهیس یوارهید به را خود سامان و سر یب رفتیم تاراج به که

 .کوفتیم

 .یاومد ریخ امر یبرا که یگفت -

 :مگفت آمد،یم رونیب میگلو یانتها از یسخت به که ییصدا با

 ...یبل -

 یرو بر عرق درشت قطرات ظهور مسبب کالم کی همان و

 هنمذ. نمیبب را منتظرش نگاه تا نکردم بلند سر. شد امیشانیپ

 زیگر حال در که ییگو کلمات و بود آمده بند زبانم. بود یخال

 .بودند

 .دمتید مسجد یجلو بار اول -

 یرحمیب. ماند ثابت رنگش یاقهوه یعبا به امیچشم ریز نگاه

 :گفت که کرد

 که ییهاوقت ای یزدیم پرسه یحوال نیا که یاوقات حساب اما -

 از خامت الیخ به تا یشدیم پنهان یدرخت پشت ای وارید پس

 .رفته در ،یبش پنهان هادهید

 در سر خجل" وقت؟ چه ؟یک بودم؟ دهید. "زد خشکم باره کی

 یهاگل یرو هدفیب زانمیگر یهامردم و بردم فرو بانیگر

 .زد یچرخ یخال
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 الیخ و فکر هزار به مرا که یسکوت گذشت؛ سکوت به یلخت

 یشیم چشمان به را نگاهم و کردم بلند سر ریناگز. کشاندیم

 .دادم رنگش

 از را سبزش دانه حیتسب. دیکش شیرو را عبا و کرد قائم را شیپا

 :گفت یادانه انداختن وقت و برداشت تشکچه یرو

 !دمینم شوهر رو دخترم من که یدونیم حکما -

 و زدیر فرو درونم یزیچ تا کردیم تیکفا جمله کی همان و

 !بماند باز حرکت از قلبم

 یادانه دل یب منه الیخیب او و... نیسنگ... محکم زدم، پلک

 :گفت که کرد یانصافیب. انداخت گرید

 !بودم گفته هم قباد به ترقبل -

 یشعله و دیکشیم آتش به را جانم که بود بیرق نام آمدن حاال و

 .کردیم افزون را خشمم

 ارتعاش به یدینوم و خشم از که ییصدا با و کردم راست گردن

 :گفتم بود افتاده

 !رزا؟یم چرا -

. دش حاکم اتاق در بند مین یسکوت شدیم کینزد که ییهاگام با

 لوج ممکن حد تا که یچارقد و بلند ینیپاچ با روبنده بدون یزن

 افتاد نییپا نگاهم. شد داخل یچا از یکوچک یمجمعه با بود آمده

 و من انیم مجمعه که دینکش یطول. گرفت را یقال یهاگل رد و

 .شد دور زن و گرفت قرار اتاق سرخ گل فرش یرو رزایم
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 دنیکش باال وقت و انداخت گرشید مشت انیم را حیتسب رزایم

 .گشود لب اششانه یرو بر عبا

 !جوون دهیترد ده،یم جولون نگاهت تو امروز که یزیچ اون -

! دش کنده جا از کبارهی قلبم برداشت که گام. برخاست و گفت

 .کردم باز دهان عاجزانه و برخاستم

 ! رزایم ستین یدیترد -

 .گشود لب برگردد آنکهیب و ستادیا در یآستانه در

 من یخونه از سر آشفته احوال نیا با که هست... هست -

 !یدرآورد

 .آمد شیصدا که داشتیبرم را یبعد گام

 .ایب ،یشد دله کی -

۰۲۵ 

 را حسرتم از پر آه و ندیبب را امدرمانده نگاه تا نماند و رفت

 . بشنود

 دنبال به نگاهم و کردینم یاری مرا میپاها. بود نیسنگ میهاگام

 که در نیآخر از. زدیم چرخ ختهیافسارگس ماهتابان از یرد

 ریت ریمن ماه آرام یخداحافظ یصدا و بود دهیکش ته دمیام گذشتم

 رهیدستگ یرو یالحظه دستم. نشست کرمیپ بر که بود خالص

 از خبر زد یلیس صورتم به که سرما از یموج عاقبت اما ماند،

 .داد در شدن باز

 دنمش دله کی به وانیا یرو از برخاستن وقت به و دمیپوش وهیگ

 نییپا را اول یاپله! نبودم؟ بودم، دله کی که من. کردم فکر
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 همنک. شد محکم دوم یپله یرو میپا! د؟یند را وصالم لیم. رفتم

 آخر یپله یدینوم با! د؟ینفهم! او به بودم ترمشتاق کس همه از

 "ایب ،یشد دله کی. "کردم رد را

 !بودم دله کی! شد تکرار سرم در رزایم حرف

 !آمد یکس متعجب یصدا که شدمیم دور وانیا از

 گذشت اطیح بر و باریب یباغچه از یآن به نگاهم چرخاندم، سر

. ماند رهیخ ماهتابان به اطیح یگوشه ریپ درخت به دهینرس و

 رب روبنده یرو از دستانش و شده باز انتها تا اشییایدر چشمان

 نگاهش. راندم عقب را مزاحم یموها! بود دهیچسب دهانش

 که یوقت شوندیم ریحق چه هاواژه و... کرد نگاهم... کردم

 گرید نه اما دانم،ینم گذشت؟ چقدر! زنندیم حرف خود هاچشم

 یگرد به مخمورش چشمان گرید نه و بود دهانش مقابل دستانش

 به چه را شور پر سر اما بود یوانگید! اوردمین تاب! زدیم

 رد دهینرس یسوم به یدوم اما برداشتم، شیسو به یگام ؟یعاقل

 .ستادمیا دم در و کرد صدا لوال یرو منزل یاندرون

 .آمد ریمن ماه یصدا که یوقت زدمیم پلک

 !ماهتابان -

 باال نیپرچ دامن. دیآ زبان به یبعد یجمله نداد امان دخترک

 آن یبرا رفت کبارهی به دلم دیدو د؛یدو وانیا یسو به و گرفت

 !یدستپاچگ همه

 یمانع قباد؛! بود قباد منزل در به نگاهم بستمیم که را دروازه

 !کند بنا نهیک از یسد معشوق و من وصال راه انیم تا آمدیم که

 !باخت رنگ یدینوم و شد کیبار منزلش یبسته در به نگاهم
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 هم باز و دمیشیاندیم یاچاره نشد،! آمدمیم خانه نیا به دوباره

 کی به ندیبب را چشمانم درون اقیاشت رزایم که قدرآن آمدم؛یم

 بیرق به دادن دانیم و دنیکش پس پا آدم. نکند دیترد بودنم دله

 ببندد بست؟ میرو به را در! براند راندم؛ منزل از رزایم! نبودم

 ! داد نشانم را خانه یال مین یهاپنجره راه که بود خود نیا اما

 و دوختم چشم کوچه یانتها به که یوقت نبود خودم دست پوزخندم

 .گرفتم شیپ در عمارت راه وقت همه از ترخسته

 مقابل ییسرباال تا مرا و کرده همت میپاها چگونه دمینفهم

 هک یدست دو با احتشام که آمدم خودم به یوقت! دندیرسان عمارت

 را شیپا کی بود، برده فرو رنگش یخاکستر یغهیجل بیج در

 .کردیم تماشا را آمدنم دور از و داده هیتک وارید به

 را اشیسرگرم اسباب سامان به نا احوال آن با دنمید نیقی به

 الیخیب و گرفتم دیند را شیهالب قیعم یمنحن! بود آورده فراهم

 دامها رمیمس به بود، کرده یخال نهیک نیسنگ یمشت با که ییاو

 .دادم

 خارج عمارت از قامت بلند یمرد که بودم دروازه به دهینرس

 :فتگیم که بود بلند شیصدا رفتیم احتشام یسو به یوقت. شد

 رو نرخایاردش دختر تک یبود نگفته... هللاشاءان باشه مبارکا -

 !یکرد نشون

 ب؛گال یبرا دلم انیم آن در. نمیبب را اشیاحتمال یخنده تا نماندم

 !بود افتاده شور به دور، چندان نه یروزها زبان تلخ صحبت هم

۰۲۶ 
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 که یسیبلق نگاه نیبذره ریز و گذشتم دروازه از لنگان لنگان

 یرونیب یشلوغ از بود، ستادهیا دست در خمره ترسو آن یکم

 .کردم دیتبع اتاق کوچک زندان به را خود و ختمیگر

 هب افکارم کندمیم تن از را آلود خاک و خونمرده یهالباس یوقت

 .زدیم زیگر سو هر

 یاشکال و نشست گرفته بخار یشهیش یرو انگشتم هدفیب

 ارشد پسر خان، میکر آواز یصدا. کرد جادیا نامفهوم

 و دیرسیم گوش به ال مین یپنجره از ارباب خواهر نیتربزرگ

 یروانه خدمه دست یرو که بود یبرنج نان و یچا یهامجمعه

 یلنگه نشست، یسرد به انگشتانم نک. شدیم یاندرون اطیح

 وارید یرو گوشیباز یگربه به را نگاهم و کردم پیک را پنجره

 ریز که ییایدر یگو دو آن یپ بود، ماهتابان یپ حواسم. دادم

 دله کی! "زدیم دو دو تعجب به رزایم یخانه توت درخت

 را میهاگوش که بود رزایم حالتیب یصدا هم باز و" ایب ،یشد

 حرارت قدر به که بود نشیآخر یواژه بار هر و کردیم پر

 د،ده شدن گرم دینو برف در مانده یکودک به که شمع کی زیناچ

 .کردیم روشن را دلم

 گرید. کرد جدا افکارم از مرا همانانیم بلند زدن کف یصدا

 یزیچ تنها حاال! نبود الزمانفخر پسر آواز گرم یصدا از یخبر

 که ییهاپچ وا پچ و بود خدمه یهمهمه دیرسیم گوش به که

 .نداشت یتمام

 در زمستان ماه نیآخر سرد سوز و گشودم گرید بار را لنگه

 نداشت یتمام هاآمد و رفت. بود یانیم درِ  به نگاهم. نشست جانم

 از یاعده. بود کرده تیسرا یرونیب به حاال یاندرون یشلوغ و

568



 
 

 

 هدرشک صولت و یقندعل و کرده رفتن عزم یشب مهین همانانیم

 و دور همانانیم یصداها. کردندیم اشانیراه درشکه پشت

 زا درشکه از رفتن باال وقت به یکی. دیرسیم گوش به کینزد

 و گفتیم ارباب ینواز همانیم و شب طعام یخوراک خوش

 اشیدست کنار گوش ریز پنجره مقابل از گذشتن هنگام یگرید

 که یهمانانیم انیم نگاهم. کردیم را فخرالملوک یهیگال

 بود گردش در نداشتن خاراندن سر وقت که یاخدمه و رفتندیم

 .درآمد صدا به اتاق درِ  که

 .بردم رونیب پنجره از سر گشودم شتریب را لنگه

 !یبل -

 رادم یعل بزرگ شکم عاقبت و دیرس گوش به ییهایاورس لخلخ

 .نمود رخ خود از زودتر که بود

 .گشود لب نگاهم در یکالفگ با و ستادیا پنجره مقابل

 !مسلمون یدادیم خبرم ینداشت شام لیم -

 .داد نشان را ییجا دست با دید که را مبهوتم نگاه

 و خورده رو گوشت کوره گربه. در پشت مونده شام یمجمعه

 ابیآس سنگ مثال که نگو رو خدا برکت! کرده وارونه رو کاسه

 . شده سفت

 .گشودم لب نیشرمگ

 ...یپ رفت حواسم. بدم خبرت رفت ادمی عامو، دینکش لمیم -

 .دیدو حرفم انیم و جنباند یسر

 ...هیبتیمص بد یعاشق... یهع یهع یهع -
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 یستهنش یسرخ به پوست و بانیگر در افتاده سر تا نماند و گفت

 .ندیبب را صورتم

 !بود ییسرما عجب. بردم کت یهالبه انیم را امچانه

 و بود ختهیآم هم در نیپرچ یرو اهیس کالغ قارقار و باد یهوهو

 عبور یانیم باز مهین در از. ترکاندیم را سنگ که بود سرما

 وانیا به را خود ده،یچ هم یرو یهایکرس کنار از و کردم

 وقت و دمیکش پا از وهیگ پله نیدوم یرو. رساندم شده مفروش

 پشت از که مخصوص اتاق یباد چراغ یسوسو به رفتن باال

 .دوختم نگاه آمدیم چشم به بلند یهایارس

 و دمفشر دستم در شتریب را کتاب. بودم اتاق در پشت بعد یکم

 دمسر انگشتان. بردم باال آرام یاضربه قصد به را گرمید دست

 گوش به اتاق داخل از ارباب یصدا که بود دهینرس در به هنوز

 .دیرس

 !اونجا؟ هیک -

 .دمیکش خودم به شتریب را نیپشم کت و دمیکش پس را دستم

 ...رمانمیه سالم، -

 به شیصدا گرید بار رمیبگ ورود ازن خواستم. امدین یپاسخ

 .دیرس گوش

 !نباش نجایا امشب -

 .نداد کردن فکر مجال! ماندم رهیخ اتاق یبسته در به یاندک

 !؟یدیشن -

 : گفتم قبل از تربلند یکم و آمدم خود به بلندش یصدا با
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 .چشم یرو به -

 یالحظه که بودم هاپله یرو هنوز. افتادم راه به یگرید حرفیب

 یکنار یپنجدر یهایارس از گذشتن وقت به و زد یدور نگاهم

 اششده متولد تازه نوزاد. ماند ثابت نوردخت محزون مرخین به

 آسمان مطلق یاهیس در ییجا به نگاهش و داشت آغوشش در را

 .دیپر باال باهم میابروها! بود

 مغ نگاه به را نگاهم نیآخر و انداختم میپاها نک وهیگ دیترد با

 !دادم اشزده

 یدروازه گشودن حال در یقندعل گذشتمیم که یانیم در از

 !"خبره؟ چه عمارت نیا تو امشب! "بود عمارت یاصل

۰۲۷ 

 یههیش یصدا که بود دروازه بزرگ یلنگه به کمیبار نگاه

 یلطو. ستادمیا وارید کنار مطبخ، به دهینرس. آمد سو آن از یاسب

 داخل ضرب به یادرشکه و شد باز انتها تا دروازه که دینکش

 نیا در هم آن بود آمدن مهمان وقت چه. رفت باال میابروها .آمد

 و آورد فرود اسب تن به یشالق اخم بد یسورچ !؟یوقتیب

 .دیدو یانیم در یسو به لنگان لنگان نباریا یقندعل

. دمیکش انتظار در ستادهیا یدرشکه دنبال به یسرک اریاخت یب

 و تاخت یسورچ شد، باز در. دینکش درازا به یلیخ انتظارش

 .رفت داخل کوب سم درشکه اسبِ 

 یسر و گرفتم شدیم بسته بندش پشت که یدر از را مبهوتم نگاه

 !یامالحظهیب همانیم چه. جنباندم
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 وارد تازه یدرشکه و اخم بد یسورچ مرد شدمیم که اتاق داخل

 !بودند رفته خاطرم از

 عمارت و گذشتیم یروز چند. ستادمیا خکوبیم ینهییآ مقابل

 سر پشت را یارباب شکوهمند یکوبیپا از روز نیآخر

 به را میموها و برداشتم را نوام رنگ سبز یشانه. گذاشتیم

 ات پیک دروازه یسو آن تا یرونیب اطیح. کردم همانیم یآراستگ

 سرشان بر کار بس از که بودند حشم و خدم و بود همانیم پیک

 !نداشتند رفتن مستراح وقت بود، شده آوار

 خاندان! شدمیم رفتن یایمه. کردم مرتب تنم یرو را کتم

 یاحتشام جز بودند رفته یهمگ کینزد اقوام و دوستان ،یارباب

. ربودم رنگم دهیپر یچهره از نگاه. نداشت رفتن عزم ییگو که

 بگال از احتشام یخواستگار خبر شیب و کم! بود مسجد مقصدم

 !زدیم شور دلم. دیرسیم گوش به

 هم در افکارم از مرا شد بلند کبارهی که یدهل و ساز یصدا

 وهیگ وقت و شدم خارج در از! رفتمیم دیبا. دیرهان امدهیتن

 رب افتاده یرنگ یهانقل خوشان خوش که یکودکان به دنیپوش

 یا که گذشت دلم از و ماندم رهیخ کردند،یم جمع را نیزم نیزم

 !شود برپا اری و من وصال منی به دامنه یبعد یکوبیپا کاش

 شد؟یم یعنی

 به هک یقتیحق به خوشم االتیخ نیریش کام تا نماندم و برخاستم

 .شود تلخ زد،یم پوزخند میرو
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 رقص به یدوز پولک یرنگ یهادستمال با که یجمع انیم از

 آن یخلوت به را خود یرونیب یهمهمه از و گذشتم بودند مشغول

 !رساندم دروازه یسو

 قلبم و نشده کرخت سرما از دستانم. بود استوارتر میهاگام نباریا

 .کوفتیم نظم یاندک با حاال

 انیم از عبور وقت به. کردم فکر را مسجد تا عمارت از

 هنگام. کنم بازگو بود قرار که یجمالت به بیس لخت درختان

 دیترد از یرنگ که نگاهم به گوسفندان یگله انیم از گذشتن

 نکنند ینافرمان که دستانم به گذر از عبور وقت به و باشد نداشته

 ینما و کرده رد را ریپ توت درخت آمدم که خود به. نلرزند و

 یهالباس دلم در. آمدیم چشم به مسجد باز مهین در از یناقص

 !زدندیم چنگ را نشسته سال کی چرک

۰۲۸ 

 یورد مسجد مقابل یخلوت در نگاهم و دیدو رونیب یتند به نفسم

 ...قلبم از امان... قلبم و گرفت یشتریب سرعت میهاگام. زد

 توانم ،دیرس که آن باز مهین در به دستم. رفتم باال مسجد پلکان از

 قعر یهادانه کندمیم پا از وهیگ که در پشت. بود رفته لیتحل

 .دیغلتیم میهاقهیشق از که بود

 یزیچ مسجد کف نگار و نقش پر یقال جز نگاهم و شدم داخل

 سهل کار رزایم با شدن چشم در چشم و دوباره ییارویرو. دیند

 !نبود یآسان و

 نشده عصر. بزنم گله به یسر رمیم تنهاست، دست عباد -

 .رسمیم خدمت
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 گوش به بندش پشت یگرید یصدا و کرد ارمیهش یمرد یصدا

 .دیرس

 !خدا امان در ش،یپ ریخ -

 یتالش بخواهم نکهیایب و گرفتم باال سر. دادم جرات خودم به

 قامت... دمید محراب یکینزد در را رزایم بکنم افتنی یبرا

 !بستیم

 چه نماز. رفت مسجد شکل یهالل یهاپنجره تا نگاهم ارداهیب

 !بود؟ وقت

. رفتم شیپ یگام چند من و گذشت کنارم از انسالیم یمرد

 انداز نیطن مسجد یخلوت در گرمش یصدا دمیرس که کشینزد

 .بود شده

 ...اکبر هللا... اکبر هللا -

 بر رفته مرد از نگاهم و دادم تکه مسجد نیچ دور یهامخده به

 .گذشت بود سوتر آن که یسجود

 ...اکبر هللا... اکبر هللا -

 تا و جدا کننده سجده مرد از نگاهم! بودم نخوانده نماز چوقتیه

 یکرذ و گرفته دست حیتسب که وارید کنج در نشسته مرد ریپ

 !بود؟ یشکل چه خواندن نماز. شد دهیکش گفت،یم لب ریز

 ...هللا ااّل  اله ال ان اشهد -

 یجا به نماز شندیخو معبود دوستدار که آنان بودم دهیشن ییجا

 غرق چنان نماز وقت به اندیقیحق عاشقان که آنان و آورندیم

 !انددهیکش آغوش در را معشوق ییگو که شوندیم
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 ...هللا ااّل  اله ال ان اشهد -

 نم قدر به معبود عاشقان که گذشت سرم از یالحظه اما بود کفر

 قلبشان تابند؟یب اری با مالقات وقت به من قدر به! عاشقند؟

 پر و بار مرغ مثال یدلتنگ از شوند؟یم آشوب رد؟یگیم ضرب

 !روند؟یم جنون خود تا هزاربار صد یروز و شوندیم کنده

 خود معبود به که آنکس هر نایقی! دادم را خود پاسخ خود سپس

 شفیتکل سر از نماز نه اگر شود،یم تابیب قدرهمان است عاشق

 !رزدین چیه رادیا سراپا

 .بود رکوع در رزایم آمدم که خودم به

 یهاشهیش پشت از را نگاهم و ستادمیا یاپنجره مقابل برخاستم،

 در یابچه دختر. دادم گذر یظهرگاه یخلوت به رنگ چند

 چراغ با ینقل ترسو آن یکم و کردیم یلیل کوچه یهیحاش

! آمدیم چشم به دور از خوردیم تاب گام هر با که اششکسته

 "ینقل کن دعا برام! پاکه دلت تو"

 .آمد حرف به یکس که بود آمده هم یرو میهاپلک

 پاک دل دامون به دست حاال که یشد دینوم قلبت از یک -

  ؟یاینقل

 بود؟ نبود، بلند که امهیواگو

 .بود مقابلم رنگ سبز کاله آن با رزایم حاال. دمیچرخ عقب به

 به ترطرفآن یکم و آورد هم به را شیعبا یهالبه گرفت، نگاه

 . داد هیتک ساده یامخده

 !نیبش -
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 فیرد یمهرها و یقال یهانگار و نقش به نگاهم. نشستم دیترد با

 . بود نیزم یرو یشده

 .ریبگ باال رو سرت -

 .تگرف اوج نمکنم لغزانم نگاه و دیُسر نییپا یسخت به گلو آب

 !ستین ممعلو دلت با فتیتکل که یوقت تا نه اما یایب بودم گفته -

 !هم نگاهش نداشت، حالت لحنش

 .آمد زبان به اشیبعد یجمله که کنم باز دهان خواستم

 یسرسخت به یبیرق پشت که یریبگ یزن به رو رزایم دختر -

 ؟یبمال خاک به رو قباد

 .بود آرام همچنان شیصدا اما دیچسب هم به شیابروها

 دم تازه یزمیه با بار هر که یامرافه نیا شیآت یهاشعله -

  جوون؟ بشه تموم قراره یک رهیگیم

 را ما و ستادهیا مسجد انیم که یاندام الغر جوان تا نگاهش

 قبل از ترآهسته چشمانم در رهیخ و برگشت و رفت دییپایم

 :گفت

 نت جنگ نیا یخاموش یبها که ستین یقربون گوشت من دختر -

 .باشه تن به

 هاواژه کرد،ینم یاری زبان. دادم تکان ینف ینشانه به یسر

 ملتهب و کبارهی. داشتند یناسازگار سر جمالت و ختندیگریم

 .گشودم لب
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 خودش خاطر به تنها رو ماهتابان من... من! نه... رزایم نه -

 !خوامیم

 که دبو عرق و دیطپیم شده، نبض تنم تمام! یگفتن چه اما گفتم

 .رفتیم شره تنم یجا یجا از

 یتمنا و کردیم نگاهم اگر. بود چشمانش در صاف نگاهم حاال

 !بود انصافیب د،یدینم را چشمانم درون

۰۲۹ 

 شیزانو یرو دست و فشرد مشتش انیم را رنگش سبز حیتسب

 تپش از قلبم گذشت که مقابلم از! آمد بند نفسم شد که بلند. نهاد

 به نگاهم. سپردم جان شد، که دور برداشت، که گام! ماند باز

 بانضر قلبم و ستادیا ستاد؛یا یالحظه که بود دانهینوم شیهاگام

 .برگشت امرفته نفس و ستادیا. گرفت

 !باشه همراهت ترتبزرگ یزد که رو در کلون -

 یوقت! ماند عاجز بودم دهیشن آنچه لیتحل از املهیمخ یالحظه

 به لحظات آن در. بود رفته که بودم افتهیدر را کالمش منظور

 لقخ دست به شدنم نشان انگشت ترس اگر که بودم شادمان یقدر

 چشم دو و سر چشم دو با که یمردمان و مسجد انیم همانجا نبود

 همگان مقابل را خوشم حال و زدمیم ادیفر دنم،ییپایم یقرض

 !کردمیم انیع

! دمیگنجینم خود کالبد در شدمیم دور که مسجد از بعد یکم

 حال محال باشم، شده متولد نو از که ای گرفته تازه یجان که ییگو

 وصفش از هم باز کنم قطار واژه و میبگو چه هر که بود یبیغر

 !دانندیم عاشقان حتما. عاجزم
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 عمارت مقابل را خود چگونه و شد یط ریمس چگونه دمینفهم

 یمردم از مملوء یرونیب اطیح! آمدینم دهل و ساز یصدا. دمید

 ها،یکرس یرو یتعداد. بودند مشغول ناهار صرف به که بود

 رونیب گرید یتعداد و وارهاید کنار یبرخ ن،یزم یرو یبعض

 ...عمارت از

 به یقندعل دنبال به که بود میهاچشم شدمیم داخل که طورهمان

 !افتمشییم دیبا. زدیم زیگر سو هر

 شدت از ییگو که نیزم بر نشسته همانانیم و هایکرس انیم از

 یشلوغ از و گذشتم یدشوار به بودند شده مچاله هم کنار فشار

 پشت و بانوماه ،یمهر. رساندم مطبخ یورود به را خود یرونیب

 باال مطبخ بلند یهاپله از سر بر ییهامجمعه با وسفی بندش

 :دادم قرارشان خطاب. آمدند

 کجاست؟! دمیند رو یقندعل -

 :داد پاسخ کیبار درِ  از شدن خارج وقت به که بود بانو ماه

 ! مراده یعل دست کمک -

. دیکاو را اطیح میهامردمک گرید بار و برگشتم را آمده راه

 .گرفتم شیپ را غذا یهاگید ریمس عاقبت و افتمشین

 ! خبرته چه! پسر یهو -

 که یمرد یبرا خواستن عذر ینشانه به را دستم و برگشتم

 و نهادم نهیس یرو بودم، کرده له اموهیگ ریز را شیپا ناخواسته

. دبو بلند صداها. کردم یط را ریمس یباق یشتریب اطیاحت با

 پسر و کردیم یاضاف ماست کاسه کی طلب رندانه ییگدا

 یرمردیپ. گفتیم اشپلو یآمده کم گوشت از پر دهان با یابچه
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 امروزش یانیاع یغذا بابت را خدا یزن و دینالیم جا یتنگ از

 .  کردیم شکر

 یشده قرق یهاگرمابه به یشلوغ و همهمه از که اطیح انیم

 امافتاده ریگ یپا. دیکشیم سرک سو هر به نگاهم ماندیم زنانه

 سرانجام که دمیکشیم رونیب نیزم بر نشسته جمع انیم از را

 گید نیسوم یپا مراد یعل با همراه آب، چاه به دهینرس. دمشید

 از که یبخار آماج انیم در دست در چمچه و بود ستادهیا غذا

 و گوشت نشاند،یم عرق به را صورتش و خواستیبرم گید

 .کردیم وارونه پلو از پر ظروف یرو که بود لپه

۰۳۱ 

 لندب. زدودیم نیجب از عرق راهنیپ نیآست با ستادمیا که کنارش

 .کردم سالمش رسا و

 همزمان و زد مالت پر گید داخل را چمچمه کند نگاهم آنکه یب

 .دیکش جلو را پلو ظرف

 !وقت؟ همه نیا یبود کجا! سالم کیعل -

 مقدمه یب و زدم پس را بادم در رها یخورده روغن یموها

 :گفتم

 .مسجد -

 که کرد اشاره مراد یعل به و گذاشت مجمعه داخل را ظرف

 میسو به سرش برداشت، گام دست به مجمعه که مراد یعل. ببرد

 .دیچرخ

 !چکار؟ مسجد -
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 را صورتم زشیر چشمان و کیبار نگاه و بود متعجب لحنش

 .دیکاویم

 .افتاد نییپا سرم

 !ماهتابان دخترش، یتمنا به... رزایم خدمت بودم رفته -

 یقتو. نمیبب را اشچهره یاحتمال بهت تا نکردم بلند سر و گفتم

 کرده خوش جا شیهالب یرو پهن یلبخند که رفت باال نگاهم

 . بود

 .زد هم را گید در مانده اتیمحتو و داد چمچه به یتاب

 یعروس هی اقلکن معلومه که طورنیا! جوون یباش خبر خوش -

 .میافتاد

 :گفتم ترآرام یکم و شدم ترکینزد یگام

 .داشتم یزحتم -

 یچمچه با که بود گوشت و لپه هنوز. دیچسب گید تهِ  به نگاهش

 .کردیم نشانییپا و باال بزرگش

 و قوم از دستم و شما به داده عمرش ترهاشیپ یلیخ آقام -

 ... کوتاهه شمیخو

 آن یآور ادی وقت به میصدا التهاب و دستان لیدلیب یسرد

 ! نبود خودم دست تلخ روزگاران

 .ماند حرکتیب دستش

 قدر به و دیبذار منت د،یبدون صالح اگر خوامیم... خوامیم - 

 .دیباش ترمبزرگ شب هی
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 یخال یجا و دیخراش را گلو دنیُسر نییپا وقت به دهانم آب

 .انداخت چنگ جانم به نبود که یپدر

 در کلون ترمبزرگ با گفت که رزاستیم آخر حرف نقل -

 خو... عامو من و بودم من عمر یهمه َوِاال بزنم رو منزلشون

 !هاییتنها نیا به کردم

 هشیهم از ترقیعم لبخندش دیچرخ که میسو به. آمد باال نگاهش

 ...بود

*** 

 سرک اتاق داخل به پرده پشت از چموش آفتاب گشودم که چشم

 بنه و بار که یزمستان یروزها نیواپس یخنکا و بود دهیکش

 .دادیم را بهار آمدن دینو شود، یراه تا بستیم

. دشیم ختم رزایم منزل به شبش که یروز از بود نیریش دلم ته

 شدم،یم که بلند! داشت تفاوت نیشیپ یروزها با زشیچ همه

 پر را مشامم شیپ شیپ هاشاخه بر نشده دایهو یهاشکوفه یبو

 یکرس یرو که را باباطاهرم باز مهین کتاب! بودند کرده

 چون پنجره لب گوشیباز گنجشککان یصدا گذاشتم،یم

 کردن مرتب وقت و دیرسیم میهاگوش به عاشقانه ییهانغمه

 لمثا میبرا قارقارش که بود نیپرچ یرو اهیس کالغ خواب، یجا

 !بود خوش یخبر دینو

 یحت. دوختم چشم دامنه یلین آسمان به و ستادمیا پنجره پشت

 !بود وقت همه ترییطال هم روز آن آفتاب

 آن به اتاق یورود به شدن کینزد وقت و زدم پس را میموها

 لندب اندازه یب که آشفته زلفان آن به یدست حتما که کردم فکر
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. آمد رد صدا به که داشتم فاصله در با گام کی. بکشم بودند، شده

 ای صولت ،یقندعل دنید منتظر که یوقت درست اما نکردم تعلل

. زدیم لبخند میرو به در یسو آن که بود وسفی بودم، بانوماه

 زیگر سو آن و سو نیا به ملتهبش نگاه. کردم نگاهش سکوت در

 به را دلم کردنش دست دست و بود مضطرب لبخندش! زدیم

 . انداختیم شور

 .خورد گره میابروها

 جان؟ پسر شده یچ -

 گوشم خیب مقدمه یب و آمد شیپ بلند گام کی نداد، هدر را وقت

 .کرد زمزمه

 .منتظرتونن عمارت یپشت در کنار خانم گالب -

 دو دو نگاهش در چشمانم درشت یگرد. گرفت فاصله و گفت

 !"گالب؟! "زدیم

 :گفت دستپاچه و آهسته که یوقت شد کج سرش

 .دیبر حتما که کردن خواهش -

 ارب هر که یگالب یرفته تاراج به غرور از شد مچاله دلم و گفت

 و جنباندم یسر آشکار یاخم با. کردیم شیقربان یکس مقابل

 .گشودم لب قبل لحظات از تریجد

 .کارت سراغ برو. خب یلیخ -

 هجوم کبارهی که یافکار آماج و ماندم من و شد دور وسفی

 !آوردندیم

۰۳۰ 
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 از. شدم یراه و انداختم پا نوک دهینپوش دهیپوش را هاوهیگ

 زاره برسم یپشت در به و بزنم دور را اطیح تا گذشتم که دروازه

 من با را او وقت نهمهیا از بعد. گذشت سرم از الیخ و فکر

 زا که یدل و باشد احتشام یخواستگار َنقل دوباره نکند! چکار؟

 و زند سرش به کودکانه یافکار باز که نکند مانده؟ من نزد او

 دارید نیا یهمه نکند آورد؟ خود سر ییبال دگانمید مقابل نباریا

 باشد؟ احتشام یسو از تله کی

 خشم از پر یجمله آن بعد و فخرالملوک زیآم دیتهد حجت اتمام

 میبرا بودند، کرده گوشزد را گالب از یدور دو هر که احتشام

 که یحال در و قبل از ترتند! نشد سست رفتنم یپا اما شدند مرور

 مارتع یپشت در تا یزیچ. برداشتم گام دم،ییپایم را شیپ و پس

 باز مهین در انیم از دامنش یسرخ و دیوز یباد که بود نمانده

 از ییموها با. نمود رخ که داشتمیبرم را یبعد قدم! شد دایهو

 نیا دارید مشتاق گرچه! نبود که یاروبنده و شده فرق انیم

 .ربودم نگاه ریناگز اما بودم، دل ساده زبان تلخ شاگرد

 .سالم -

 با انمانیم سرد سکوت نکهیا تا گذشت یقدر! نداد پاسخم

 .شکست اشجمله

 احوال روزها نیا اونم البته که ستین جانم خانم یهاحرف نقل -

 ته و سر یب یجاده ادهیپ یپا با که دله یب منه نقل! نداره یخوش

 نتیبال هم که دمیرس نیا به تهش و کردم یط تنه کی رو یدلداگ

 !باشه تو با دلش دیبا
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 منظور. زد یدور یسنگالخ یجاده یهازهیسنگر یرو نگاهم

 !نبود دایپ برام کالمش

 هگید یجا دلش منزلت هم اگه که شد رمیدستگ وقت نهمهیا بعد -

 !جهنمه روزگارت باشه،

 .نداشت سکوت الیخ گرید او و بودم سپرده گوش سکوت در

 به تا خونه،یم رو حرفش ذاره،یم احترام جانم خانم به پدرم -

 ...ماا دم،ینشن گوش به رو شونمرافه گرفتن باال یصدا سن نیا

 .دیدو رونیب یتند به نفسش

 مک باشه، بد جانم خانم که نه! نبود جانم خانم بند دلش چوقتیه -

 زبونزده هنوزه که هنوز جان خانم وقار و ییبایز! نه... باشه

 !نبود بندش پدرم دل... اما ه،یارباب خاندانه

. دمیفهم را شدنش دور و دنیچرخ افتاد، نیچ به که یدامن از

 .دیرس گوش به دورتر شیصدا

 ازم خونه مرد... رو طاقتش نه دارم رو جانم خانم دل نه من -

 ! شده پاره دلم بند رهیبگ رو

 .ستادیا عمارت یخشت وارید کنار که دمید نگاهم یهیحاش در

 ! رمانیه نبود من با دلت -

 . بود دایهو شیصدا لرز گفتیم که را نیا

 !محکم... زدم پلک

 !شد یآب چشم اون بند که نبود من با -
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 یتلخند. ماند محزونش مرخین به نگاهم و آمد باال سرم کبارهی

 .زد

 دل کردم،یم رو تو شیپ دل دست که یروز التیخ به -

 !موند؟ پنهون نظرم از شکسته کوزه دختر اون یهازدن

 .برگشت را رفته راه. بود یطوالن سکوتم

 در طلبش به که روزهاست نیهم که دونمیم... دهیرس خبرش -

 .یبکوب رو رزایم یخونه

 النه شبش رنگ چشمان در کهنه یغم. دیکاو را صورتش نگاهم

 .داشت

 !باشه مبارک -

 نبود؟! بود رحمیب! شد خون دلم و گفت

 .ماند رهیخ گرفتیم موج اشک از که یچشمان یرو نگاهم

 یاندرون تو که یاحتشام به دمیم دل منم... آسوده التیخ -

 بند دلش که خونه مرد... گالب وصال به زنهیم بال بال عمارت

 جهنمم یبد به نباشه، بهشت یقشنگ به روزگارت باشه دلت

 .ستین

 عصر کی یسرد به... بود سرد... بودم نگاهش مات هنوز

 !یزمستان

 هب کنمیم خوش رو دلم منم! خونه سر معلم تیزندگ دنبال برو -

 ... هاشهلب کنج خدا یشهیهم که یلبخند و احتشام نگاه یتمنا

 .داد ادامه یوقت بود بانیگر در افتاده سرش
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 ...کوبهیم صاحبیب که یدل یبابا گور -

 اشیخال یجا به نگاهم و رفت شد؛ داخل یخداحافظیب و گفت

 .ماند

۰۳۲ 

 بود، انصافیب. افتادم راه به عمارت پشت خلوت ریمس در

 نبود؟

 سنگ د؟یرسیم سعادت به احتشام با. دوختم نگاه آسمان یآب به

 .دادم پاسخ خود و کردم پرتاب شتاب با را میپا مقابل یزهیر

 وا مهر یگرو در دل احتشام که بود بلند اقبالش چند هر... دیشا

 که یغرور و ینازدانگ آن با َوِاال پدرش مکنت و مال نه داشت

 طالبش که یمرد با خواستیم چگونه نمانده، آن از یزیچ البت

 !کند؟ سر را عمر کی ستین

 میهالحظه ینیریش خوب چه و دیدو رونیب آه کی یبلندا به نفسم

 !شد بدل دارید نیا یتلخ به

 !بابا؟ یموند کجا! رمانیه -

 لب کردم،یم تن به را نوام رنگِ دیسف راهنیپ که یحال در

 .گشودم

 .اومدم یکن صبر یکم -

 آن با صولت. دمیکش امشده کوتاه محاسن به یدست وسواس با

 را زورش تمام کند، پاره یتار تا کندیم جان که کندش یچیق

 و آراسته یموها. بود برآمده پسش از خوب هم الحق و زده

 ریتصو از آخر دست و راندم عقب یآرام به را خورده روغن
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 رونیب گلو از التهاب پر نفسم!" شد خوب. "کندم دل نهییآ در خود

 پشت. درآمد پرواز به اقیاشت از که بود المیخ مرغ و شد

 پر حوض کی لب کوچک، یاطیح انیم بود؛ یآب چشم میهاپلک

! باد در رها مواجش یموها! وسفی حسن یهاگلدان کنار آب،

 !بیدلفر سرخش یهالب! دلکش شیهاخنده

 !رمانیه! رمانیه -

 از مرا که بود یقندعل یکالفه یصدا و گشودم چشم آن کی

 .کرد پرتاب لحظاتم برزخ به الیخ بهشت

 .اومدم... عامو اومدم -

 .گشودم را در آشوب یدل با و کردم کمر بند قهیسل با را شالم

 یسر دنم،ید وقت به. کردیم پا آن و پا نیا در مقابل یقندعل

 .جنباند

 .رپس بنجبون دست. شدمیم معطل دیبا شامگاه تا بود خودت به -

 هم شیغرغرها یمو دیسپ قامت دهیخم رمردیپ نیا. زدم یتبسم

 .بود نیریش

 ...هادهیپر قفس از مرغ یکن دست دست! یمعطل که بازم دِ  -

. بود بلند امخنده خورده، آب تازه یهاوهیگ دنیپوش وقت به

 !"دینپر بود، بلد دنیپر"

 .زد یدور اطیح داخل نگاهم شدن یراه از قبل

 و گالب و هل یبو مطبخ از. بود شده جارو و آب یرونیب

 بارنیا که بود عمارت هم باز و دیرسیم مشام به یکنجد ینیریش
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 تاب و تب به گالب از احتشام یدوباره یخواستگار یبهانه به

 .افتادیم

 یدروازه پشت اشخانواده و احتشام یدرشکه گرید یکم

 گالب نزد هنوز حواسم از ییجا من و کردیم توقف عمارت

 یرو اشیکش شیپ دل اما نبرد استاد از دل که یشاگرد بود؛

! سدر برگشته بخت احتشام به اشتتمه دیشا تا ماند ماند؛ دستانش

 هب احتشام دیشا! شد تمام خوب هم قصه نیا دیشا یدید چه را خدا

 معلم که ییجا تا آورد دست به را دخترک رنجور دل محبت هنر

 !سپرد یفراموش به را یپدر عمارت یسرخانه

 هک گام. افتادم راه به ریناگز نشست پشتم که یقندعل دست

 املهیمخ از احتمال هزار و بود غوغا درونم داشتمیبرم

 مه باز اگر چه؟ ندهد دختر کرده، یبدقلقل رزایم اگر. گذشتیم

 حرفش چه؟ کند عمارتم یراه درازتر پا از دست و آورد بهانه

 چگونه کنم؟ چه دهد،ینم شوهر را دخترک که باشد همان

 شوم؟ که دامان به دست کنم؟ مجابش

 جان به خوره مثال که یمسموم افکار تا دادم تکان یسر جبر به

 از افکند،یم هیسا دمیام آسمان بر اشیکیتار و بود افتاده دلم

 .کنم دور خود

 آسمان یرو را اهشیس چادر شب و بود یکیتار به رو هوا

 پلکان یرو بر فانوس چند. میبود کرده رد را یدوراه. دیکشیم

 سوسو باد در که ییهافانوس. دادیم نشانمان را راه مسجد

 پت وجودم اعماق در کوچکش یشعله که یدیام مثال زدند؛یم

 .کردیم پت
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 بمیغر حال. نداشت رفتن شیپ ینا میپاها و بود خشک کامم

 .بود نشده آسوده اری از المیخ که یوقت تا نه نبود؛ خودم دست

 یهادانه درآمد، صدا به یقندعل توسط که در یکلون بعد یکم

 که بود قلبم و کردیم سیخ را امیشانیپ که بود عرق درشت

 .دیتپیم دهان در نباریا ییگو

۰۳۳ 

 مرا داد،یم در پشت یکلون برداشتن از خبر که یتق و تق یصدا

 در چهارچوب در رزایم که آمد باال نگاهم یوقت. آورد خود به

 دم یقندعل که یالله ای ینوا با بعد یلخت. بود ستادهیا لنگه دو

 یزده سرما اطیح و کیبار داالن از رزایم با همگام بود گرفته

 وت یهااتاق از عبور وقت به و بود کوتاه میهاگام. میگذشت خانه

 و سر یب و گرفتینم آرام یدم که بود صاحبمیب قلب تو در

 تا دادم جان گام هر با. کوفتیم نهیس یوارهید به را خود سامان

 یپنجره تنها ریز و میدیرس خانه اتاق نیترییانتها به عاقبت

 .میداد هیتک ساده یامخده به اتاق،

 رزایم هنگا ینیسنگ که یوقت نه نبود؛ یآسودگ سر از بلندم نفس

 .بود ستانده من از هم را گلو آب دنیبلع توان

 .دیآمد خوش -

 از و کند گرم را دلم که یقدر به نه اما بود گرم کالمش لحن

 .بکاهد درونم ریزمهر

 حیتسب که یحال در بعد و ماند من یرو یقدر نگاهش ینیسنگ

 :گفت یقندعل به رو سپردیم گرشید دست به را درشتش دانه

 !یرعلیپ یجوون نیا ترِ بزرگ یبود نگفته -
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 رنگشیب یهالب بر یلبخند. شد دهیکش یقندعل تا التهابم پر نگاه

 .بست نقش

 قوم و داده دست از رو ترشبزرگ شیپ سال یلیخ جوون نیا -

 هک وقت هر تا حاال از یارین نه و ینکن یبدقلق. نداره یشیخو و

 .شمیم ترشبزرگ رمردیپ منه باشه الزم

 .برگشت و آمد من تا نگاهش

 عمارت تو سکونتش از یادیز مدت. ستین ارید نیا اهل -

 نیا نگاه نجابت یپا ذارمیم گرو رو دمیسف شیر اما گذرهینم

! حسن رزایم رو پسر نیا شناختم خوب مدت نیهم تو! جوون

 !داشتمیبرنم قدم از قدم وهللا بود یاگهید کس هر رمانیه ریغ

 حیتسب از یادانه و زد یدور یقال یهاگل یرو رزایم نگاه

 :گفت که انداختیم پا یرو عبا. کرد رد را رنگش ییکهربا

 از. جوونه نیا نسب و اصل حرف من حرف اما درست -

 ...اما ستمین خبریب پسر نیا یعقبه

 .ماند ثابت چشمانم در شیهامردمک و آمد باال نگاهش

 ریرادگیا! یرعلیپ هیگرید زیچ خودش زبون از واقعه شرح -

 یک تدس دختر بدونم دیبا اما ستم،ین ست،ین یحوال نیا اهل نکهیا

 اومد نیبال یرو سرم و شد که شب بعد یفردا دو که سپرمیم

 آسوده مردش از المیخ که. نباشم روزگارش ادیز و کم دلواپس

 .باشه

 هم یرو یالحظه یبرا میهاپلک و دیدو رونیب آه چون نفسم

 ،ستیگریم عاجزانه که بود طاهر چشمانم یکیتار پشت. افتاد

 یب نآ در که بود باباخان و کوفتیم خود سر بر که بود ربابایپ
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 چاک چاک یمیقد یانهیک زخم از جانش مهین کریپ شب یوقت

 .بود

 یسمتب با ریمنماه. گشودم چشم ریناگز یازنانه یرلبیز سالم با

 ییهاگام با و گذاشت یقال یرو را وهیم از یظرف محجوب

 .شد خارج اتاق از آهسته

 یشکسته یهایارس نباریا و... محکم... زدم پلک دوباره

 را ما خشم ریت به که یدرشت و زیر یهاسنگ و بود منزلمان

 افکارم یهیحاش در که بود مادرم یهاونیش! بودند رفته نشانه

 یهمه از دورتر و کردیم کش نخ را وجودم و گرفتیم جان

 !دمیلرزیم خود به سرداب یگوشه که بودم من هاآن

 آن دنیکش رونیب یدشوار به کردن؛ بازگو بود دشوار چه و

 داشته اشانیفراموش در یسع که یاحافظه از اهیس یروزها

 به در یسع روزها که یخاطرات خاطرات؛ قبر نبش و است

 تالطم به جانم! ماندیم کندن جان به ،یاداشته سپردنشان خاک

 .آمدم زبان به اما زد بال بال گلو در نفس و افتاد

 ...بزرگ خانِ  مردان یعل م،یپدر بزرگ پدر خان؛ بزرگ آقا -

 . بود قیعم نفسم

 آلو دره خانِ  خان؛ بزرگ که حدود نیهم داشتم، سال شش ای پنج

 مردان یعل ارشد پسر باباخان؛ من، پدر. رفت خدا رحمت به

 روستا یخان به که بود اون پدر، مرگ از بعد طبع به. بود خان

 ؛یاهال از یاعده نکهیا تا نبود درش یحرف. شدیم منصوب

 نهیرید یدشمن خان مردان یعل با دور یهاسال از که یافهیطا

 .زدن توطئه به دست داشتن
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 نفس .کرد سد را نفسم راه و انداخت چنگ میگلو به یزیچ

 ...قیعم... دمیکش

 از روحش یحت نکهیا یب قاتل شد باباخان. شد ختهیر یخون -

 و ماجرا فیک و کم به بود، کم سالم و سن! باشه خبردار ماجرا

 ...اما دادینم قد فهیطا دو نیا یدشمن اصل

. رفت نییپا و دیخراش را گلو دهان آب داد،یم درد یبو نفسم

 خودم دست شدیم مچاله کهنه یدرد از که یقلب و خراب حال

 .نبود

 خون به دستش باباخان که دونستمیم خوب رو زیچ کی اما -

 رو اطیح طول روز یروشن تا که هاشب چه. ستین آلوده یکس

 ما از رو بغضش خونه مهمون کنج که روزها چه! نکرد گز

 کردن آشکار یبرا و بجنبه خود به خواست تا اما نکرد پنهون

 و شوروندن رو روستا یاهال فهیطا اون بکنه یکار شیگناهیب

 !گرفتن ما از رو تیامن

۰۳۴ 

 

 آن درد که یلرز بود؛ انیع میصدا لرز د،یرس که نجایا به

 !ختیریم جانم در را دوران

 مثال... بود سرخ. ماند رهیخ ریحص سبد در یبیس به چشمانم

 !رفتیم شره بابا خان یپهلو از که یخون

 رو باباخان جان مهین تن که میبرد یپ ماجرا عمق به یروز -

 بودن کرده رو جانش قصد. میکرد دایپ یپشت یدروازه مقابل

 و طاهر منزل؛ وفادار یخدمه اصرار به که شد نیا! نامردها
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 به صحرا و میزد رونیب روستا از شبانه بعد، روز چند بابا ریپ

 امن به ییجا به عاقبت تا میکرد گذر روستا به روستا و صحرا

 !میدیرس چراگاه

 شدیم تار بود آورده هجوم رحمانهیب که یاشک موج از چشمانم

 شنق و یقال یرو هدفیب نگاهم. دیکشیم ریت امنهیس در ییجا و

 .زد یدور نگارش و

 ...مادرم...خاتونیب -

. گرفت رنگ نظرم در دیسف یملحفه و روان تخت و زدم پلک

 ...رفتیم روان تخت آن همراه بود جانم روز آن

 .دیبر رو امانش غصه و دینکش سال به -

 راه شدن آزاد به یکمک هم آن یحت اما دیرس گلو به دستم

 .نکرد میهانفس

 اون در که یباباخان و موندم من. نداشتم یبرادر ای و خواهر -

 هک یاتپانچه و بود اسبش ثروتش تنها هالهل از ترتلخ روزگار

 .داشت ادگاری به خان مردانیعل از

 . زدودم نیجب از عرق

 هی بیغ ریت به باباخان که بعد سال چند اما بود یسخت روزگار -

 گذاشت تنها غربت یواد اون تو منو و دراومد پا از خدانشناس

 !شدیم انیع که بود روزگار یسخت تازه

 جمح کمکم که یبغض از ترنیسنگ میگلو بود؛ نیسنگ نفسم

 ...گرفتیم
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 نزد حاال و دراومدم چراگاه خان بهادر، خان خدمت به بعدتر -

 افتیدر ارباب از ماهانه که یمزد اندک از ریغ به یزیچ. شمام

 ارباب از یکوچک نیزم مقدار نیهم با تونمیم اما ندارم، کنمیم

 که یچ هر ترسم؛ینم کار از. کنم بنا درخور یمنزل و بخرم

 .وفتنین یسخت به منزل اهل تا بهش دمیم دل باشه

 .بود یقال یهاگل به رزایم نگاه آمد باال که سرم

 ه؟یچ جوون نیا به آخرت حرف حسن؟ رزایم یگیم یچ -

 از دست و شد جا به جا یکم. آمد خود به یقندعل یصدا با

 را آن و نشاند حشیتسب به یابوسه. برداشت قائمش یزانو

 .گذاشت یکنار

 :گفت که یوقت دیکوبیم التهاب پر قلبم

 روشن برام روز مثل جوون نیا یهازدن دل ترشیپ یلیخ از -

 از هم نیهمچ مدت نیا تو! بود شیِ پِ  حواسم دورادور. بود

 ...اما نبودم خبریب شدهاش و آمد و هایخودسر

 . نشست چشمانم در صاف نگاهش

 ریپ نیا حرف یباال حرف اگر شم،ینم چرخت یال سنگ اگر -

 هیدیترد اون باب من تنها دمیم دلت به دل و ارمینم مو دیسف مرد

 !شیگذاشت دروازه پشت امشب دمید که

 زاریم دهان به منتظرم نگاه. گرفت دنیطپ و شد نبض جانم تمام

 .کند تمام را حرفش تا گرفتیم جان هم آن که بود

 .دارم یشرط دخترم دادن شوهر یبرا اما -
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 نه و انداخت هیسا میآرزوها آفتاب یرو بر اهیس یاهاله آن کی

 .افتاد شور به جانم تمام که دلم،

۰۳۵ 

 در میهامردمک. دینکش درازا به یلیخ اما کرد سکوت یالحظه

 .آمد زبان به که زدیم دودو رنگش یاقهوه چشمان

 ...اما ندم یزن به دختر بودم، کرده عهد -

 جاقسن نگاهم به چشمانش و دیدو رونیب آه کی یبلندا به نفسش

 .شد

 نیا آخر و اول شرط مخواسته تنها اجابت ،یمصمم که حاال -

 .وصلته

 دامن امآشوبه دل به شرط کی از آمدن انیم به از صحبت

 .زدیم

 اب. زدیم زیگر سو هر به افکارم و نشستیم یخشک به میگلو

 .گشودم لب شدیم رونیب گلو اعماق از که ییصدا

 !منت یدهید به چشم، یرو به باشه، که چه هر -

 یهادانه به رهیخ و برداشت را حشیتسب گرید بار. گرفت نگاه

 .آمد حرف به آن درشت

 دست اون از بعد. بشه یجار یاخطبه قال و لیق یب نکهیا -

 .یبر ارید نیا از شبونه و یریبگ رو عروست

 !کجا؟! م؟یبرو. کردم نگاهش گنگ، و جیگ... ناباور

 .داد ادامه باشد خوانده را فکرم که ییگو
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 نیا اسم یحت مردمش که ییجا دامنه، از دور ییجا... دیبر دیبا -

 .باشه دهینرس گوششون به هم یآباد

 آمد یبعد یجمله که بودم امدهین رونیب شیهاحرف بهت از هنوز

 .دیبر را نفسم و

 ...هست یرسم یحوال نیا تو نجا،یا -

 !بود نیسنگ نفسش

 اون یحجله به و کننیم ارباب کشیپ رو عروس که یرسم -

 !برنیم

 به .رفت نشانه را اشافتاده نییپا یهاپلک نگاهم و شد کج سرم

 !بودم کرده شک میهاگوش سالمت

 !؟یچ -

 !دینرس میهاگوش به ییصدا اما دیجنب شیهالب

 کالمش منظور به زدمیم پا و دست چه هر چرا! گفت؟یم چه

 آن یحالج... بودم عاجز! بود؟ یخال املهیمخ چرا! دم؟یرسینم

 برزخ حتم به! آمدیم دور چه نظرم در ساده ظاهر به یجمله

 !بود لحظه همان به هیشب یزیچ

 ...نیسنگ... محکم... زدم پلک

 ختت یرو بر سرخ، یلباس با بود ماهتابان افکارم یاهیس پشت

 ...شده پرگل

 .نداشت برگشتن به یلیم امرفته یهانفس

 .نشست امشانه یرو یدست ینیسنگ
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 ...بود ارباب تخت یسو آن

 .داد تکانم یکس

 !رمانیه! رمانیه -

 ...کردیم یرقص خوش دستش در که یجام با عقلیال و مست

 !دمیند یزیچ و گشودم چشم. بود محکم هاتکان

 .گشودم لب هدفیب و ربطیب

 !؟یچ -

 چه دل و برسم لیتحل به تا بودم آمده و رفته دادن جان مرز تا

 باور را بود دهیشن میهاگوش آنچه تا زدیم پا و دست عاجزانه

 !نکند

 دهآسو بابتم از الشیخ حتما! کندیم مزاح حتما! ندارد قتیحق نه

 .دارد را آزمودنم قصد و نشده

 .شد داریپد نظرم در کمکم اتاق از یریتصو

 اتاق و داشت بانیگر در سر یقندعل! کردینم نگاهم رزایم

 فسق. ..بود کم نفس... بود کم هوا! دیچرخیم امانیب و وقفهیب

 ...بود نیسنگ سرم... داشت شدن آوار لیم خانه

۰۳۶ 

 یهاادیفر و آمدیم کش یخاک نیزم یرو میهاگام. دیوزیم باد

 .دیچیپیم سر در بلندم

 !"رزا؟یم چرا! چرا؟"
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 خون به انگشتان. زدیم انهیتاز صورتم به سرما از یموج

 .دیکشیم ریت قیعم یجراحت از امنهیس و سوختیم امنشسته

 !"رزا؟یم یگیم حاال چرا! االن؟ چرا"

 رد رحمانهیب رزایم منزل تلخ لحظات که یوقت نداشت جان نفسم

 . شدیم مرور املهیمخ

 یگره. بود شده آوار خانه سکوت ینیسنگ بر بلندم ادمیفر

 هک ییهاادیفر هم باز و رفته نشانه را اتاق وارید و در میهامشت

 ...بود نکرده کم احوالم یخراب از یارزن یحت

 ..."نزدن دم که یمردم از یوا و ظلم نیا از یوا"

 به نو راهنیپ شدن چاک یصدا و رفت بانیگر یسو به دستم

 !زد دامن احوالم یآشفتگ

 به مرا امشده کرخت یپاها و دیوزیم باد هنوز بود، تنگ نفسم

 رهسپار داشت، را قتلگاهم حکم حاال که یعمارت آن یسو

 .کردیم

 .فشردم پلک درد با

 با ارزیم یهاشانه. بود گفته یارباب یساخته خود رسم از یقندعل

 مات ینگاه با... اتاق یانهیم... بودم من و بود دهیلرز صالیاست

 !کردیم ملتهب را خانه نیسنگ یفضا که یبلند یهانعره و

 ریمس... سوختیم و دیکشیم شعله جانم تمام... دیوزیم باد

 . بود آمده کش عمارت

 ...وقفهیب... بلند...ارادهیب. ..دمیخند
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 کابوس آن از امییرها یبرا شیهاتکان. دیکش را میبازو یکس

 یوس به دیپرکش رحمانهیب چه المیخ یپرنده و نبود یکاف زنده

 ...گذاشتیم مخصوص اتاق به پا ماهتابان که یاهیس شب آن

 ...بود عاجزانه امزمزمه.." .ماهتابان"

 که آن یجا بار اول که بودند یعروسان تمام اوهامم یاهیس پشت

 .بودند شده همبستر ارباب با شوند نیبالهم معشوق با

 شب نیتراهیس ارباب با یروز که یآنان کیکای به... کردم فکر

 اقبع رسم نام به که یآنان تمام و رسانده صبح به را شانیزندگان

 درست! شدندیم اتاق آن منحوس یوارید چهار گرفتار یروز

 سر در آنچه یادامه از املهیمخ آن کی... ماهتابا مثل

 یخاموش به یالحظه یبرا افکارم و ماند عاجز پروراندمیم

 !نشست

 نیا از و گرفتمیم را یآب چشم دست دیبا افتم،ییم یراه دیبا

 . کردمیم دور مردمانش و ارید

 .بود پاره هزار قلبم و دهیتن هم در افکارم... ناموزون میهانفس

 جوون؟ خوبه حالت -

 افکارم بازار آشفته از مرا یالحظه یبرا یقندعل نگران یصدا

 نام به یدوزخ به دنیرس خبر باز مهین یدروازه دنید و کرد جدا

 .دادیم را عمارت

 هم در ییآواها و تنبک و ضرب یصدا که میشدیم اطیح وارد

 و نقره ظروف و دیرسیم گوش به زنانه یهاهلهله از

 ام دگانید مقابل که بود لیآج و ینیریش از پر یبرنز یهامجمعه

 .شدیم یاندرون یراه خدمه دست یرو بر
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 سر چگونه من و شد خدمه از یخال یک اطیح گفت؟ چه یقندعل

 یمین آمدم که خود به! دمینفهم درآوردم؟ اتاقم کوچک زندان از

 تاقا یچوب در به یاپیپ یضربات با یکس و بود گذشته شب از

 .کوفتیم

 از که ییصدا با و کندم یکرس یرو روشن یباد چراغ از نگاه

 :گفتم شدیم رونیب گلو اعماق

 ؟یهست یک -

 .نشست میهاگوش در سیبلق یخصمانه یصدا

 !؟یمرد ای یَکر -

 در به را خود بلند چندان نه ییهاگام با و برخاستم ناچار به

 که بود سیبلق یصدا هم باز گشودمیم که را آن. رساندم

 :گفتیم

 یوقت از ه؟یچ پس ستین یادبیب ارباب کردن معطل اگر -

 هب گور وسفی نیا! خدمتشون یبرس که منتظرن رفتن هامهمون

 .زد صدات در نیا پشت که بس از ُمرد شده گور

۰۳۷ 

 به میهارگ در خون ارباب با مالقات یادآوری از آن کی

 سپ را میهانفس که بود امنهیس و شد داغ میهاگوش. افتاد جوشش

 .فرستادیم رونیب به شیپ و

 !بود رفته سیبلق میایب خود به تا
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 نیسنگ سرم. گشودمیم را یانیم درِ  که یوقت بود سست میهاگام

 تحمل از میپاها و کردمیم رد را یسفال یهاگلدان یوقت بود

 .مبود ستادهیا اتاق در مقابل که یوقت بود عاجز امینیسنگ

 مدستان در کتاب .ماندیم آتش از یاگلوله به تنم. بود کم نفس

 :گفتم بلند چندان نه که شدیم فشرده

 .سالم -

 .زد شترین جانم به اشمردانه بم یصدا

 .شو داخل -

 خشم جوالنگاه وجودم نشست، بازمهین درِ  به که لرزانم دست

 و ستادمیا یکنار انداخته، هم یرو را لنگه کندن جان به. بود

 و اتاق یگوشه سرخ تشک یرو دمادم که بود التهابم پر نگاه

 ! زدیم زیگر شده چهارتا یدوز ترمه لحاف

 !یکرد رید -

 تا هم یرو قهیسل خوش که یمخصوص خواب رخت از نگاهم

 یاهیرو با اتاق، یگوشه! بودند همانجا شهیهم. نشد جدا بود، شده

 !دیسف تور از

 رنگ یعناب بالش از درآمد، حرکت به آرام فروغمیب نگاه

 .ماند ثابت ارباب یپا مقابل و گذشت دوز مخمل

 !نشدم زمان گذر متوجه نبود، خوش احوالم! ریتقص عذر -

 انیع را احوالم یخراب میصدا لرز که کردم دعا دل در و گفتم

 .باشد نکرده

 !نیبش -
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 یگام سه دو. دیدو نییپا و سوخت گلو آب یوقت بود تلخ کامم

 .نشستم اشیکینزد در ییجا و برداشتم

 یددو در ختهیآم قلقل، یصدا و دیکش شیپ را نقره دسته انیقل

 .کرد پر را اتاق ظیغل

 ! بده جال رو روحم تا بخون یزیچ! خوبه حالم امشب -

 یکخش به بود؛ خشک کامم. گشودم را کتاب کنم نگاهش آنکهیب

 !دهیند باران یهاابانیب

 ! خوردن رو گالبم ینیریش -

 !گالب؟. دیلغز کتاب مبهم خطوط یرو نگاهم

 !بندازن راه رو یعروس سات و سور روزها نیهم که میگفت -

 !؟یعروس! کرد خون دل و گفت

 وصلت نیا که میبود عمارت یتازه یچمش نور شوق به -

 .کرد کامل رو شمونیع

 نشدن جا هراسش تنها که یگالب! گالب! بود گالب یعروس

 ...بود دلش یخانه در احتشام

 هب تا نبود مقداریب یزاده تیرع کی! ارباب دختر! بود گالب او

 مثال و شود آشوب دلش. بپرد رخش از رنگ اری با وصال وقت

 شب آن خوف از بستاند جان و زند قل جوش هفت یسرکه

 !شدیم سحر ارباب با که یاهیس

 یحجله به کردندیم خوش را دلشان گالب مثال هم آنان کاش

 .افتدیب دلشان به مهرش نمکنم تا آمدیم که یمرد
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 !ستین خوش حالت نکهیا مثل -

 که دمیدیم را یمردان زدن پلک هر با! نبود خوش حالم! نبود

. شدیم لگدمال رتشانیغ و غرور عمارت نیا یهادروازه پشت

 از که یرتیغ شدن سمکوب و غرور جراحت اصال... اصال

 آن توانستندیم چطور آن از بعد! درک به دیجوشیم جان عمق

 یمشت و بسپارند اشانلهیمخ یپستوها نیدورتر به را تار شب

 یقاتفا انگار نه که کنند وانمود طورآن و بپاشند شیرو بر خاک

 !افتاده؟

 یچرک و نکرده باز سر اشانکهنه زخم ارباب دنید بار هر با

 و کردینم یزیخونر اشانپاره هزار قلب جراحت! شد؟ینم

 !آوردشان؟یدرنم یپا از ییکذا لحظات آن خاطرات

 !پسر یآ! پسر؟ -

 !آمدینم باال نفسم! بود سیخ عرق از تنم. کردم بلند سر

 ! یبر یتونیم رو امشب -

 چشمانش یاهیس در کوتاه یالحظه یبرا و گرفت اوج نگاهم

 .شدیم آلوده خونش به دستانم ماندمیم آن از شیب. نشست

 اتاق ودخ تا دهینپوش دهیپوش وهیگ برداشتم گام عقب به. برخاستم

 .دمیدو نفس کی

۰۳۸ 

 یشنرو به کمکم که یایکیتار به گرفته غبار یشهیش پشت از

 .دوختم چشم نشست،یم
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 مطلق یاهیس به رهیخ! پنجره همان پشت بودم، آنجا را شب تمام

 ...سو آن

 مرور میبرا کی به کی ممتد یخط مانند شیپ روز اتفاقات

 تا رزایم یهاحرف دنیشن وقت به رتمیح و بهت از. شدندیم

 جوالن وجودم در شیپ از شیب که یخشم و ارباب دارید

 .گرفتیم

 به دم و گذشت الیخ و فکر به سحرگاه تا که بود یشب اهیس چه

 یسپر دمشانیند و بودم کور که یقیحقا یادآوری با لحظاتش دم

 و شد یاندرون داخل تاخت به یایسورچ که شب همان مثال. شد

 ! کرد پر را هااطیح که درشکه از برخاسته یزن یادهایفر

 یسورچ و بود زده غیج زن. زد یدور یرونیب یخلوت در نگاهم

 تا بود آورد فرود چارهیب اسب تن بر شالق با را توانش تمام

 یوارید چهار در عروس نو قال و لیق و رسد یاندرون به زودتر

 !شود خفه مخصوص اتاق

 بود بتیه محزون ریتصو افکارم یاهیس در نباریا و بستم پلک

 ...گفتیم رباب از که

 او از گفتن سخن سیبلق که یعروس همان! مرده عروس رباب؛

 !بود کرده منع خدمه یبرا را

 اکیتر برسد ارباب یحجله به شیپا آنکه از قبل که یهمان

 و رفت آن از بعد که بود بتیه و کرد خالص را خود و خورد

 ! نشد او از یخبر

 !رید چه! دمیفهمیم حاال
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 خما بد یسورچ کی شیپ شب چند نیهم. افتاد یانیم درِ  به نگاهم

 اتاقش به رفتن از مرا ارباب که یشب همان! بود شده اطیح داخل

 یهایارس پشت نوردخت محزون یهانگاه و کرد منع

 !ماند خاطرم در اشیپنجدر

 روز یروشن مثال زیچ همه و شدندیم آشکار کی به کی قیحقا

 ! رید چه! شدیم انیع

 

*** 

 داخل به رقصان یپرده یالالبه از دیخورش جان کم انوار

 ازب مهین یلنگه انیم از یصبح اول باد یخنکا. کردیم تیسرا

 .گرفتیم اوج خدمه یصدا و سر و دیدویم اتاق به پنجره

 دهن زمستان یروزها نیواپس یخنکا به که قدرآن بود؛ داغ تنم

 شعله دم هر که ماندیم مطبخ آتشدان به جانم! کردیم یکج

 .بود ییبلوا سرم در و ییغوغا دلم در! دیکشیم

 بش. دوختم چشم امتکه هزار ریتصو به و ستادمیا نهییآ مقابل

 مه با نهییآ نیا و مشت و میشکست هم با نهییآ نیا و من شیپ

 نابه احوال چشمانم یسرخ. زد یدور نگاهم. برداشتند جراحت

 از یرد چیه امآشفته یموها در و کردیم انیع را سامانم

 لندب گام دو با و قیعم... دمیکش نفس! نبود شیپ شب یآراستگ

 !شدمیم مانیپش دینبا رساندم، اتاق در به را خود

سرم به دوران افتاده بود. گلویم حجم میگرفت از مرور اتفاقاتی 

که کنار هم مینشستند و آیینهی هزار تکهی حقیقت را کامل 

میکردند. 
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 کجا. چرخاندم چشم و کردم رد را یآهنگر گذشتم، کوچه خم از

 یبنشه و بار از پر نیخورج و یباش دالک یرو نگاهم! بود؟

 رزنیپ یرو بر کوچه یهیحاش در و زد یدور کلحسن االغ

 جا مهه! نبود. ماند بود، نشسته یوارید بانهیسا ریز که یایپتپا

 ات ده ریز و مسجد یحوال یهاکوچه از! بودم گشته دنبالش به را

 شیدایپ چطور! بود؟ کجا. دمیچرخ عقب به! گرمابه یکوچه

 !کردم؟یم

 رزنیپ لرزان یصدا که برگردم را رفته راه تا رفتمیم دانهینوم

 .کرد متوقفم

 جوون؟ یهست یک یپ -

 گرید بار نگاهم. نشست فروغشیب چشمان در نگاهم و برگشتم

 و رفت دندییپایم را ما حاال که یکلحسن و یباش دالک تا

 .گشودم لب آهسته. بود نمانده میبرا یاچاره. برگشت

 .ینقل -

 !زدیم موج چشمانش ینین در دیترد. شد کیبار نگاهش

 ؟یدار چکارش -

 .رفتم شیپ یچندگام

 !داره من شیپ یایامانت

 کنار بزرگ خال و کرد جمع مدارشین میگل یرو از را شیپاها

 .گرفت یباز به را اشینیب

 .دمیم بهش. من به بدش -

 .جنباندم یسر
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 .بسپرم خودش به دیبا حتما! شهینم -

۰۳۹ 

 .تگرف دست به رفته در زوار میگل و تکاند دامن خاک شد، بلند

 !قبرستون رهیم هاموقع نیا نگرد، شیِ پِ  خودیب -

 :گفتم یوقت بود بلند میصدا

 !قبرستون؟ -

 .آمد شیصدا که شدیم یمنزل داخل

 .گردهیبرم ظهر یهاکینزد! آقاش خاک سر... قبرستون -

 شدمیم رهسپار دامنه گورستان یسو به که یوقت بعد یقدر

 پر و بال بود، گرفته جوالن سرم در یتازگ به که یافکار

 .گرفتیم

 به درنگ و نبود زیجا دیترد! نداشت معنا واهمه! بود جزم عزمم

 دیبا پس ماند،یم روحم دامان بر عاقبت که نمودیم یننگ لکه

 کرده ریاس را جان تمام که خورده کرم لق دندان نیا! شدیم تمام

 !شدیم کنده خیب از دیبا آزردیم را کسان عفونتش یبو و

 آسمان به سر کهنسال درختان از رفتم، شیپ را ده نییپا یجاده

 یعمود یهاسنگ تکه نیاول دور از نکهیا تا گذشتم دهیرس

 .دمید را گورستان

 احوال، آشفته یرمردیپ و زدیم زجه یگور لب بر نشسته یزن

 وتاهک میهاگام رفتمیم که جلوتر. خواندیم فاتحه لب ریز ستادهیا

 بر خاک که یزنان جمع از نگاهم و گذشتم گورها انیم از. بود

 دادندیم سر هیمو و زدندیم صورت به چنگ ختند،یریم سر
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 اکخ بر خفته یجسم به گورستان یسو آن یخلوت در تا گذشت

 !بود؟ ینقل. ماند رهیخ

 تگفیم مندرس بلند کت و سرخ چارقد. برداشتم گام شیسو به

 !نمودیم بیعج سکوتش اما اوست خود

 راغچ یشعله. ستادمیا اشیکینزد در ییجا و برداشتم گام آهسته

 باشد خفته که ییگو خود و زدیم سوسو مزار یباال شکسته

 .بود بسته پلک وقت همه از ترآرام

 .زدم صدا آهسته

 !ینقل -

 لب دوباره و امدین یپاسخ که یوقت بود خواهش از پر میصدا

 .گشودم

 ؟ینقل یخواب -

 من. شدیم یخال کمکم گورستان و کردیم بلند را زن رمردیپ

 ادب در که اششکسته چراغ یکمسو یشعله و ینقل و بودم مانده

 ؟یابر دلم یهوا ای بود گورستان تیخاص. کردیم پت پت

 !داشت شدن زیلبر لیم چشمانم بود چه هر! دانمینم

 ییگو که میهاشانه مثال درست کردیم ینیسنگ دلم یرو یزیچ

 و مبست فرو چشم. دندیکشیم دوش به را عالم کی وزن ینیسنگ

 رندیبگ یباز به را رتمیغ و غرور تا آمدندیم که یافکار به

 نییپا چشم کنج از سمج یقطره آن یک و دادم جوالن یاجازه

 !دانمینم شد؟ دایهو و دیلغز

 ...رنیمیم قبلش اما کنن،یم هیگر مردا گفتیم آقام -
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 ازهت گور به نگاهم و دیدو رونیب بلند یآه مثال نفسم! بود داریب

 . ماند رهیخ

 داده جان قبلش آنکه مگر ندیگرینم مردها! بود گفته راست

 !باشند

 و نشست پدر گور یشکسته سنگ یرو زانو چهار شد، بلند

 .تپاند چارقد یسرخ ریز را آلودش خاک یآشفته یموها

 جفتک دراز شاپور خرکره مثال دختره ای کرد جوابت رزایم -

 انداخت؟

 چه نبود، مرگ اگر قصه نیا آخر. بود تازه گور به هنوز نگاهم

 !بود؟

 !نهیبوز زاغ چشم! هاافاده چه -

 بردارد را چراغش خواست. شد بلند که دمید نگاهم یهیحاش در

 .گشودم لب که

 .دارم کارت پس ت،یپِ  اومدم -

 ! ودب چهره بر شینما دندان لبخند که یوقت رفت ینقل تا نگاهم

 .شیبرسون ماهتابان به خوامیم دارم، یغامیپ -

 .دیکش هم در اخم

 ... بو بد انتر بشورنش، تخته سر -

 .بود ملتمس شیابروها کور یگره به نگاهم

  

*** 
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 یوگ دو آن انتظار به گردو باغات یکینزد در یسنگ تخته یرو

 یهنگام کارهاست نِ یتردشوار از انتظار و بودم نشسته ییایدر

 !ینیترتابیب که

 رسم نجایا به خود و کنم رزایم منزل یراه را ینقل تا چقدر

 تبهمر چند بودم؟ انتظار به سنگ تخته آن یرو چقدر بود؟ گذشته

 آنچه انجام به بار نیچند و بودم کرده مرور را شیپ روز یاهیس

 بودم؟ شده مطمئن داشتم سر در

 دهید را آن ینقل آمد؟یم ماهتابان. زدم عقب را شانیپر یموها

 در شهیهم قباد و مزاحم یهاچشم از دور بود توانسته بود؟

 ه؟چ باشد نشده سریم ینقل با دارشید برساند؟ را غاممیپ ن،یکم

 !کنم؟ آگاه دارم سر در آنچه از را آن چگونه! کنم؟ چه دیاین

 " خدا. "زدم صدا دل در و نهادم یرو پلک

 !رمانیه -

 در صاف نگاهم که گشودم چشم! دیشن را میصدا خدا زود چه و

 در غم... بود محزون! یطوفان نه بود مواج نه. نشست چشمانش

 .زد لب که یوقت... داشت النه زالشیال یآب

 !؟یخوب -

۰۴۱ 

 .نمودیم دور چه احواالتم از ساده یواژه نیا و! خوب

 !کردم یته قالب دنتید وقت به اط،یح ونیم روز، اون -

 نارک در ییجا و رفتیم باال دستش که یوقت بود کیبار نگاهم

 .شدیم مشیضخ یروبنده ریگ گوشش
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 طلب به که یروز برسه کردمینم الیخ یدور اونهمه از بعد -

 !یاریدرب ما منزل از سر من

 دیدویم امچهره به که یاخم و شدیم کج ناباورانه که یسر

 !نبود خودم دست

 !؟یآب چشم یداشت شک یچ به -

 یقمر قرص آن مات من و افتاد چهره از روبنده دست حرکت با

 ! بود نمانده بینصیب آبله از شیرو ماه که شدم

 .گشود لب یوقت بود دایهو شیصدا لرز

 از ییبایز که یمرض و قوارهیب یهایرفتگ فرو نیا به! نیا به -

 .کرد نمینش خونه هامدت و گرفت من

 هک ییهالب یانحنا یتشنه بودم؛ تشنه! نشد جدا رخش از نگاهم

 ! زدیم هیکنا دشت یهاگل به یسرخ از

 ...نداره یمهتاب که یماه... ماهتابان. منم نیا! نیبب خوب! نیبب -

 !نبود؟ بود، رحمیب

 مانچش از نگاهم. ستادمیا مقابلش درست و برداشتم بلند گام چند

 کشیبار یهالب گرید بار و آمد نییپا نمکنم گذشت، محزونش

 را داده کف از دل عاشقان خدا د؟یبخشیم خدا! رفت نشانه را

 د؟یبخشیم

 شگوش یکینزد در ییجا و بردم شیپ سر برداشتم، گرید یگام

 .کردم زمزمه

 که بود نداده کف از دل یآب چشم لیبدیب ییبایز با رمانیه -

 !کنه پاره دل بند حاال
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 .ربودم نگاه و ستادمیا عقب

 .بشه رسوا رمانیه نکهیا از شیپ رو روبنده اون ببند! ببند -

 با! کرد طاق را طاقتم شیهالب فیظر یانحنا و دیخند نینمک

 و زدم پس را امیشانیپ یرو یافتاده گره زلفان آشوب یاحوال

 ار امهیتک. شدم دور دهند، دستم کار میهایوانگید که آن از قبل

 :گفت که دادمیم یدرخت به

 کی نیهم و اونه... نباش! یدلخور آقاجانم از که دونمیم -

 ...اگر هیانصافیب! دختر

 .دمیدو حرفش انیم

 !ستمین -

 .برداشت آب یجو یسو به یچندگام و ربود را نگاهش

 !امشب! میریم -

 . کرد نگاهم فاصله همان از و دیچرخ

 !کجا؟ -

 از دور ییجا. دوختم چشم هاشاخه رقص انیم در ییجا به

 !پرست ظالم  و َکر و کور مردمِ  نیا از دور! نجایا

 ار کالمم منظور تازه که ییگو بعد و کرد نگاهم دیترد با یقدر

 ار رنگش یارغوان چارقد یلبه. انداخت ریز به سر باشد افتهیدر

 :گفت که بود گرفته یباز به
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 رو دادنم شوهرم الیخ آقاجانم که بود ییکذا رسم نیهم باب من -

 رتیغ با همراه دخترش کدونهی نداشت خوش! کرد در به سر از

 . بره تاراج به کجای شیمردونگ و

 . دادم میپا مقابل درشت و زیر یهاسنگ به را نگاهم

 به دارم، تموم مهین یکار اون از قبل اما میریم ست،ین یحرف -

 .میریم هم با د،یرس که سرانجام

 .نشست میهاگوش در شیصدا که بودم نکرده سربلند

 ؟یکار چه -

 چشم دو آن در نگاهم و آمدیم باال سرم یوقت بود نیسنگ نفسم

 .نشستیم مخمور

 !دامنه خاک از ارباب مثال ینجاست کردن پاک -

 یخلوت در اشخفه غیج یصدا و نشست دهان مقابل دستانش

 بزرگ الهیپ دو یقاعده به چشمانش. کرد پر را میهاگوش صحرا

 .شد روانه میسو به تندش یهاگام و

 که بود لغزانش یهامردمک و نکرد تکلم اما ستادیا مقابلم

 .کردیم انیع را احوالش

 !آروم... سیه -

 هب ینگاه و رفتم شیپ یچندگام گذشتم، کنارش از برخاستم،

 شد آسوده یحوال آن یخلوت از المیخ که آنگاه. چرخاندم اطراف

 .گشودم لب قبل از ترآهسته و دمیچرخ شیسو به

 دهن و چشم و گوش که! ماهتابان؟ یداشت نیا از ریغ یانتظار -

 نم؟بز دامن زنهیم مردم نیا یشهیر به شهیت که یظلم به و ببندم
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 .زدیم دودو نگاهم در که بود چشمانش

 .رسهینم ما به اونا دست... میریم ما اما -

 .بودم پر خشم از که یوقت نبود خودم دست پوزخندم

 مانشچش یآب به رهیخ و ستادمیا اشنهیس به نهیس برداشتم، یگام

 .کردم باز دهان

 ...میریم... میریم ما یبل -

 .گرفت اوج میصدا بخواهم آنکه یب

 نیا بخت دم یدخترها وقت همه و شهیهم مثال اون از بعد و -

 یابارب دست به یسالخ یبرا شنیم صف به نفر به نفر روستا

 سرپوش رزالتش یرو و برهیم بهره قدرتش از رسم اسم به که

 ! ذارهیم

 :گفتم که یوقت نبود شباهت یب تشر به میصدا

 اتاق اون تو ناموسشون که یکن فکر ییمردا به شده چوقتیه -

 یبرا یرتیغ و غرور اصال رسونده؟ صبح به شب منفور

 !مونده؟ نجایا مردمان

 .گرداند ییسو به سر و دیدزد نگاه

 ! ستین نیا راهش. ..خب -

 .کرد نگاهم دوباره یوقت بود درمانده

 دامونیپ! رمانیه کنه علم قد ظلم نیا مقابل تونهینم یکس -

 زندمون و انیم مونیپ بگردن روستا به روستا شده! کننیم

 !ذارنینم
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۰۴۰ 

 و کند گم پا و دست نینچنیا که دادمیم حق! نداشت تعجب یجا

 انستمتوینم دیشا! شدینم معلوم. افتد لرز به تنش و شور به دلش

 دیشا! کنم تمام پروراندم،یم سر در که طورآن را ارباب کار

 و یاشیع عمر و دیرسیم سر کردنش خالص وقت به یکس

 فتریم درک به ارباب آنکه اصال ای ماندیم ایدن به اشیصفتیب

 ار ناقابلم جان دم در و کردندیم مانیدایپ یالهیح به شیهاآدم اما

 ماندیم یآب چشم آن اهیس رخت و محزون نگاه آنگاه! ستاندندیم

 ولگرد سگان خوراک امدهین که یسر یهیسا چاکچاک نعش و

 !چیه بعدش بتیمص و یبدنام و ننگ حال! بود شده

 .مدیکش بود، عمارت انتظار در که ییبلوا عمق به قیعم ینفس

 ! رواست من به باشه مرگ اگر یحت ماجرا نیا انیپا -

 را کردنش آرام توان. نشد جدا لرزانش یهامردمک از نگاهم

 .ماندمیم خاکستر ریز آتش به خود که یوقت تا نه نداشتم،

 ار حرفم و کردم لمس را ململش چارقد یگوشه. بردم شیپ دست

 .رساندم اتمام به ملتهبش نگاه در

 !ماهتابان برگردم ممیتصم از که نخواه... نخواه من از نویا -

 یجاده گرید بار و شدم دور گام چند یفاصله به. ستادمیا عقب

 .گذراندم نظر از را گردو و بیس درختان و یسنگالخ

 .کردم رو جا همه فکر. نداره وجود ترس یبرا یزیچ -
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 نانیاطم بودم گفته آنچه به که دمیچرخیم شیسو به یحال در

 به چشمان کردن آرام باب من زمیآم مصلحت دروغ! نداشتم

 !بس و بود اشافتاده وحشت

 منتظر شب تا و یبندیم لیبند و بار خونه، یگردیبرم -

 . شمیم منزلتون مهمون نزده یاهیس. یمونیم

*** 

 تن وقت. گذراندم سر از را دهیپوش کباری نو راهنیپ یقهی

 لحظات. بود پنجره یسو آن یروشن و کیتار به نگاهم کردنش

 در شیپ از شیب که بود هراس و گذشتیم یزییپا یباد یتند به

 و التهاب پر لحظات آن یادآوری با دم هر. کردیم النه وجودم

 سرد یعرق به تنم تمام بود، عمارت انتظار در که یشب مهین

 .نشستیم

 و برداشتم طاقچه از شانه! آوردم خود به خدمه یصدا و سر

 هیاکن سامانم به نا احوال به یشانیپر از که یاافتاده گره زلفان

 به نگاهم. بودم نهییآ مقابل بعد یکم. آراستم را زدندیم

 هنگام همان. بود گذاشته شینما به را چشمانم که بود یاهزارتکه

 نیآخر که هستند هاچشم نیهم بار آخر که گذشت سرم از

 ادی به را شیتقالها نیواپس و دید خواهند را ارباب یهانفس

 !سپرد خواهند

 دمق در یسو به کندم نهییآ از دل. دیدو رونیب شتاب پر نفسم

 یبآ چشم یحوال در که بود حواسم کردن پا وهیگ وقت به. گرفتم

 شب شب، آن! کنم صحبت رزایم با تا رفتمیم! زدیم پرسه

 سر یب ،یپنهان! یوصال چه! یآب چشم و من وصال بود؛ وصال
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 نجدک ینیریش و یرنگ نقلیب مهمان،یب بپاش، و زیبر و صدا و

 ...یفاتیتشر ای یشادمان و شور چیهیب دار،

 با شدن نفس هم عمر کی و بهاگران ُدر آن داشتن به! دیارزیم

 !دیارزیم او

 !رمانیه -

 .ستادمیا یقندعل یصدا با ده،ینرس دروازه به

 .بود کرده تند پا میسو به برگشتم، یوقت

 .فرستاد بغل ریز را آب پر یکوزه کردنم، برانداز وقت

 !ریبخ اقور -

 .برگشت و رفت دروازه تا نگاهش و گفت

 .گشودم لب کنم فکر آنکهیب و فرستادم نییپا گلو آب

 ... صحرا -

 از. عمارت یوارهاید یهاچشم و هاگوش از! داشتم واهمه

 آنکه از! شدینم دهانشان بند حرف که ییهازنک خاله و پستوها

 و بچرخد دهان به دهان رزایم دختر با وصال یمگو راز

 ! شود انیع ارباب نزد یپنهان ما وصلت

 نیا با که دانستمیم... دانستمیم. شد یطوالن و کیبار نگاهش

 .است گیب صفر االغ ریپ با من اسیق حال در نامعقول پاسخ

 :گفت یآرام به گوشم خیب و کرد کینزد سر آمد، شیپ

 نانیاطم من به که یجوون دل راز که نشدم خرفت یقدراون -

 . کنم فاش ریغ نزد رو کرده
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 .گذاشت امشانه یرو دست یوقت بود دلخور نگاهش. دیکش عقب

 .کرد زمزمه قبل یآرام به

 !ام؟یب همراهت یخوایم -

 و آمدیم! شدیم پنبه بودم رشته چه هر که آمدیم اگر! آمد؟یم

 او یدرست و یخوب در ماند؟یم ساکت آورد،یدرم کارم از سر

 کوتس ارباب قتل ینقشه مثال یجنجال مقابل در اما نبود یدیترد

 کرد؟یم

 !زدم یجان کم لبخند

 هب تا مونده صحبت، یبرا رمیم. عامو ستمین زحمتت به یراض -

 .برسم مقصود منزل سر

 . جنباد یسر رفتن وقت و زد لبخند

 ...جان بابا رهیخ که شاهللیا -

 تنرف عزم که رفتیم مطبخ یسو به .شد دور کنان لخلخ و گفت

 هتپانچ. دمید را صولت که گذاشتمیم سر پشت را دروازه. کردم

 .آمدیم مقابل از اسب بر سوار و دوش بر

۰۴۲ 

 اهمنگ دارانهیخر ن،یز از دنیپر نییپا وقت و ستادیا من به مانده

 .کرد

 !روز اون دیرس پس -

 و دانستیم را بمم و ریز که بود یکس تنها او ماهتابان، ریغ به

 ! داشت یآگاه بود سرم در آنچه به
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 چشم اطراف به میهامردمک گرداندن وقت و رفتم شیپ دلواپس

 :گفتم آمده، غره

 ...ترآروم... سیه -

 امیمیقد کی در و انداخت دوش بر نیخون یتوبره الیخیب

 االترب و گذشت دمیسف راهنیپ و زیتم یهاوهیگ از نگاهش. ستادیا

 .آمد کش شیهالب! زد امچهره در یدور

 داره؟ یخوش احوال -

 :گفتم وار پچهپچ و بردم شیپ سر

 !ارباب؟ کشتن ؟یزیچ چه -

 .گشود لب بود، ستادهیا که گونه همان

 !اری وصال -

 یاکوچه به دلم وصال آن شور از! کرد یچراغان را دلم و گفت

  ...سو آن تا سو نیا از... فیرد به فیرد... نیچ فانوس ماند،یم

 !نداره یلذت کم هم رخانیاردش فرستادن درک به هرچند -

 را تنم اشیبعد یجمله که کردمیم ریس خوشم احواالت در

 ! لرزاند

 .گشودم لب چشمانش در و رفتم عقب

 !حق به یحت. ستین بخش لذت دادن انیپا -

 در نگاه رهیخ اما کوتاه. کرد پر را انمانیم یفاصله یگام با 

 و قدرتمند بازوان انیم که بودم من بعد یلحظات و دوخت نگاهم

 .کردمیم فکر نداشته یبرادر مهر به ستبرش ینهیس
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 .نکن رو عمارت نیا یلعنت شب مهین فکر و برو پسر، برو -

 . منتطرتم یحوال نیهم اومدن وقت

 .کرد تمام یآرام به را اشجمله و گرفت فاصله

 ...خدا امان در! برسون هم رو من مخصوص سالم -

 ینیریش تا بود سپرده صولت. بود مطمئن اما آرام میهاگام

 و خطر و خوف از پر ساعات آن به کردن فکر با را میهالحظه

 گرم اما نکنم تلخ افتاد،یم عمارت جان به اشدنباله به که یآشوب

 انتظار در که یشب مهین به مرا دم هر لحظات آن الیخ! شد؟یم

 هالهل را اری داشتن ینیریش و کشاندیم بود ارباب و من

 .کردیم

 من و دادیم دنیرس دینو مسجد، پلکان یرو روشن یهافانوس

 لیب یزیت با بار کی. کشتم را ارباب هزاربار برسم آنجا به تا

 اتاق لندب سقف از گرید بار! شکافتشم را فرقش یقندعل یباغبان

 ارب دگر و دیدر را قلبش امنهیک یچاقو بار کی! ختمشیآو دار به

 از شچشمان عاقبت تا شد تنگ شیگلو دور به دستانم یگره آنقدر

 ...نشست یخاموش به شیهانفس و زد رونیب حدقه

 در. بود نیسنگ میهانفس گذاشتمیم سر پشت که را مسجد

 و دیوبکیم تق تق که بود یقندعل شکن زمیه تبر افکارم یهیحاش

 انیم زیآو حلق که بود ارباب جانیب جسم اوهامم یاهیس پشت

 !خوردیم تاب اتاق

 قبل و گذشتم کوچه خم از وقت همه از ترخراب خراب؛ یحال با

 نزلم یبسته در به نگاهم رمیبگ شیپ رزایم منزل ریمس آنکه از

 تازه یاقائله و نرسد سر او الاقل که کردم دعا دل در. ماند قباد
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 و دیچرخ لنگه یرو یدر رفتم شیپ ییپا چند کهنیهم اما نسازد

 .آمد رونیب منزلش از قباد نگاهم یهیحاش در

۰۴۳ 

 هک یاخانه وارید پشت و برگشتم را آمده گام چند و کرده تند پا

 هک دیام آن به تنها شدم پنهان بود، افکنده هیسا مقابلش یدرخت

 از را شرش و بگذرد کوچه از ندیبب مرا آنکه از شیپ قباد

 .کند کم سرمان

 را عبورش تا دمییپا را کوچه چشم دو با و ماندم همانجا یلخت

 و ودنب دایپ منزلش بودم ستادهیا من که ییجا از! امدین اما نمیبب

 آمدن از یخبر اما کردم پا آن و پا و نیا. کردیم امکالفه همان

 هفاصل درخت و وارید از یقدر. نشد کوچه یخلوت از گذشتنش و

 و مبرداشت بلند چندان نه یگام! دمشیند! دمیکش گردن و گرفتم

! ودنب او و بود دگانمید مقابل منزلش یبسته در. رفتم ترشیپ

 !نبوده هم ابتدا از که ییگو

 .دمدا میهاگام به را توانم تمام بار نیا و دیپر باال هم با میابروها

 یدولنگه در به ملتهبم نگاه دمیکوبیم که رزایم منزل یورود به

 یآرام به لنگه و دیرس سر به انتظار آنکه تا بود قباد منزل

 .نکردم تعلل دمید که را رزایم آرام یچهره. دیچرخ

 یکم خاطرم داشتمیبرم گام رزایم منزل داالن در که یهنگام

 !بود آسوده

 تهنشس رزایم مقابل ،یاندرون اتاق نیترییانتها انیم بعد یقدر

 رنگ ییکهربا حیتسب یهادانه و بود دوشش یرو شیعبا. بودم

 .شدیم رد انگشتانش ریز از تند و تند که بود
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 یوکمس نور در و گرفت باال سر عاقبت یطوالن یسکوت از بعد

 .دوخت چشمانم در چشم طاقچه یرو چراغ

 عاقبت و شیپ و پس فکر ؟یکرد نیسنگ و سبک ؟یمطمئن -

 ؟یکرد رو یکنیم که یکار

 کوچک یمجمعه از را شیچا کیبار کمر استکان و گرفت نگاه

 .برداشت اتاق انیم

 چ،یه شهینم که درست یبر شیپ قاعدهیب و حسابیب -

 !شهیم هم ترخراب

 .گشودم لب مطمئن و فرستادم نییپا گلو آب

. ستین یدیترد یجا که قدراون... ادیز...رزایم کردم فکر -

 مثال تا عمارت گردمیبرم تیمحرم و خطبه از بعد امشب

 اتاق اون وارد رم،یم مخصوص اتاق به هاشب مهین که شهیهم

 .کنم قائله ختم و بشم

 دسته یچاقو که بود وقتآن. زدم باال یکم را شالم پر و گفتم

 .شد انینما صولت کوتاه

 مصمم قبل یلحظات و بودمش برداشه یقال ریز از آخر یلحظه

 !کنم تمام را کار همان با که بودم شده

 یکس اگر تا مراقبه یحوال همون صولت. دینباش نگرون دل -

 . کنه خبرم یقیطر به بشه کینزد اتاق به خواست

 .مداد رزایم منتظر چشمان به را نگاهم بار دگر و گرفتم ینفس

 ! ده ریز امیم... گمیم رو اسبم چابک؛ با بعدش -

 :گفتم که یوقت بود ملتمس رزایم به نگاهم
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 همونجا،! دیباش رسونده اونجا رو ماهتابان رسمیم یوقت -

 زدمم تمام... بزرگه خدا هم بعدش... بعدش! قبرستون از ترنییپا

 مزد و هاانعام از هاسال نیا تو که یپول اندک و ماه چند نیا تو

 انماهتاب بابت از التونیخ که هست یقدر گرفتم، بودن یسورچ

 .باشه آسوده

 دشیم اتاق داخل آرام ییهاگام با که بود ریمن ماه بارنیا و گفتم

 چه از را اشییایدر چشمان ماهتابان که بودم دانسته تازه من و

 !است برده ارث به یکس

 ! اومدن الیع و عهد و فیشر! رزایم شو بلند -

 هاتن بود قرار. شد دهیکش شیسو به نگاهم رزایم شدن بلند با

 .باشند امانساده بزم همانانیم تنها اشخانواده و رزایم بردار

 ! اومدن خوش -

 کلیه با ریمن ماه که یوقت همان اتاق، از خروج وقت به و گفت

 .آمد شیصدا گرید بار بود، گرفته قدم دنبالش به پرش تو

 !زن تنگه وقت کن، ایمه رو دختر -

 ندچ با گرمشان یپرس احوال یصدا که دینکش لحظه به و گفت

 بودم من و کرد پر را خانه کوچک یاندرون یفضا مرد و زن

 شب مین آن به خود با مرا و دیکشیم پر المیخ مرغ هم باز که

 هک یخون و ارباب یشکافته تن... چاقو یزیت! کشاندیم یجهنم

 !کردیم نیرنگ را دستانم اشیسرخ

 اهللی... اهللای -
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 تمگذاش نیزم را شده سرد یچا استکان آشنا نا ییصدا دنیشن با

 .برخاستم احترامشان به و

 همان با جوان پسر دو و سال انیم مرد به بلندم چندان نه سالم

 مبود داشته نگاه چهره یرو زور و ضرب به که یبند مین لبخند

 .کردیم یکج دهن سامانم به نا احوال به

 یبرنز ینهییآ آن در ماهتابان ریتصو مات یحال در بعد یساعت

 !دادندیم جوالن یگرید یجا افکارم که بودم

 اتاق انیم ،ینینفر عمارت آن در خانه، آن از دور ییجا

 !مخصوص

۰۴۴ 

...بله... زنعمو و ریمن ننه و جانم عمو جانم، آقا یاجازه با -

 زبان به رزایم که یاتیآ انیم و گفت! آمدم خود به و گفت

 شهد و صدا ناز آن یبرا دیکش پر جا کی و بارهکی دلم آوردیم

 ینهییآ در بهار ینوبرانه یهاغنچه مثال که ییهالب شکر و

 !کردندیم ییخودنما رو شیپ

 شیپ قرآن یال یک رزایم دمینفهم! گفت چه یعباسعل دمینشن

!بست حلقه ریمن ماه چشمان در یک اشک و بست را شیرو

 ردکیم ییدلربا اری اشواسطه به که نهییآ آن و بودم من تنها حال

 از دور به بود قرار که یعمر یبرا سپردمیم جان آن هر من و

 .شود یسپر او با شب، آن یاهویه
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 برداشتن مشغول ماهتابان یعموزاده فه؛یشر آمدم که خود به

 با یعباسعل همسر ملوک؛ و بود نهییآ و آب و قرآن و رحل

 . شدیم داخل یمحل ینیریش و یچا از یامجمعه

 یچا سکوت در که یمردان از ترسوآن یکم. زد یدور نگاهم

 دیفس یهاملحفه خورده فرو یبغض با که بود ریمن ماه دندینوشیم

 یاصندوقچه داد؛یم یجا اتاق یگوشه یآهن یصندوقچه در را

 !شدیم ادآوری یزمستان شب آن در را امانشبانه سفر که

 شیصدا وانیا یهاپله از رفتن نییپا هنگام به بعد یلخت

 .آمد گوشنوازش

 !رمانیه -

 چشمانش دمیچرخ جانبش به یوقت. ستادمیا پله نیدوم یرو

 !بود غم یخانه

 ؟یریم -

 تک نور ریز که چشمانش یآب در آنگاه و قیعم... گرفتم نفس

 .گشودم لب بود گرفته موج نیپرچ یرو چراغ

 ! گردمیبرم -

 .نشست میهاگوش در شیصدا دوباره که برگردم خواستم

 !جان رمانیه -

 هب بود، چسبانده نامم یدنباله به که یآخر جان ینیریش و گفت

 در صورتش یگرد به که یوقت آمد کش میهالب. دیچسب جانم

 .دوختم چشم دیسف لچک آن حصار

 !رمانیه جان -
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 !بود انیع اشچانه لرز و گرفتیم موج اشک از چشمانش -

 شمچ که بدون د،یرس یلعنت اتاق اون به پات یوقت برگرد، زود -

 رو اسبش بر سوار یشهزاده تا کنهیم چشم چشم ده ریز یآب

 . نهیبب

 به هقشهق دیدویم که خانه یسو به. نداد امانش اشک و گفت

 ...دیرسیم گوش

*** 

 به ورودم از قبل! بود یخاموش در عمارت گذشتم که دروازه از

 انتظار به هم او! بودم دهید یحوال همان را صولت ،یردنیب اطیح

 !رسد مهین به شب تا بود

 ترکهنه یهالباس با را نوام یهالباس. شدم اتاق داخل یمعطلیب

. دادم یجا میهالباس اندک انیم را کتابم بعد و کردم ضیتعو

 که صولت یقرض یشانه همراه به! بود زین میهاسکه و هاپول

 تمبس که را بقچه. بود مانده ادگاری به اری با امییآشنا یروزها از

 من ورود از بعد صولت بود قرار. رساندم پنجره پشت را خود

 یهاچراغ از... را همه! کند خاموش را هاچراغ یهمه اتاق به

 .یاندرون یهانیپرچ یرو یهاچراغ تا یرونیب اطیح اندک

 رفتن خواب به و اطیح یخلوت از که قدرآن شدم،یم منتظر دیبا

 ! کنم نانیاطم خدمه

 یچاقو بار نیصدم یبرا و زدمیم قدم را کوچک اتاق طول

 .کردمیم نییپا و باال چشمانم مقابل را کوتاه دسته

 و پوست اول ضرب با که آنقدر... کشنده... برنده... بود زیت

 ار چشمانم اتاق یانهیم! رسد استخوان به و بدرد هم با را گوشت

626



 
 

 

 یجسم... خون! کردم مرور را لحظه آن بار نیآخر یبرا و بستم

 اتاق بلند سقف به که یچشمان و زدیم پا و دست جان مهین که

 ...بود مانده رهیخ

 ! رمانیه -

 یقندعل یصدا دنبالش به و شد وارد اتاق در به که یاضربه با

 . گشودم چشم زده وحشت

 ؟یداریب -

 رآو سرسام که یقلب با و فرستادم شالم ریز را چاقو یتند به

 نفسم هنوز گشودمیم که را آن. رفتم در یسو به دیکوبیم

 !بود برنگشته

 .گشود لب که بود یقندعل آرام یچهره به ماتم نگاه

 نیا یجلو بس از شد خشک چشمم! جوون؟ یبرگشت یک -

 .یبرس راه از که تا کردم پا پا دروازه

 :گفت لبخند با احوالم یآشفتگ از خبریب و شد کینزد

 عامو؟ نه ای یگرفت رو بله شد؟ یچ -

 هم کشدارش گفتن عامو که بودم خود احوال غرق یقدر به

 .نکرد باز خنده به را میهالب

 توام؟ با -

 به و زدم پس را میموها باشم آمده خود به تازه که ییگو بارنیا

 :گفتم یآرام

 ! نبود منزل رزایم -
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.شد کیبار و تنگ نگاهش

  نبود؟ که چه یعنی! نبود -

 دورتر، را صولت و چرخاندم چشم یقندعل سواالت از کالفه

!دمید د،یکشیم سرک داخل به باز مهین یدروازه پشت از یوقت

.برم فردا شد قرار! عامو گهید نبود یعنی -

 مشو داخل خواستم. کرد نگاهم رتیح و بهت در یقندعل و گفتم

 :گفت که

 ؟یبود کجا االن تا -

.کردم زمزمه برگردم آنکهیب و فرستادم رونیب را نفسم

!دمیچرخیم روستا یهاکوچه پس و کوچه تو -

 خوش ریپ آن یرو دنیند از دلم یالحظه یبرا بستمیم که را در

 پنجره پشت را خود بگذرد آنکه از قبل پس! گرفت رتیس

 .ستادمیا تماشا به را رفتش و رساندم

۰۴۵

 شهیش یسو آن یاهیس در نکهیا تا گذشت انتظار به گرید یقدر

 ! داد تکان یدست صولت

 اتاق به رفتن یبرا زیچ همه و یخال هااطیح که معنا آن به

 .بود ایمه مخصوص

 یتاقا به را نگاهم بار نیآخر یبرا رفتن وقت و برداشتم را بقچه

 !شدینم تنگ دلم! گرداندم بودم، برده سر به آن در هاماه که
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 که یصولت دستان به را بقچه و نهادم هم یرو یآرام به را در

 .سپردم آمدیم میسو به

 .عمارت پشت ببرشون و چابک یرو ببندش -

 یراه شب همه مثال من و شد دور بلند ییهاگام با و جنباند یسد

 یصدا! بود یگرید جور زیچ همه شب آن! شدم یاندرون

 درخت یرو کالغ تک قارقار ها،سگ عوعو ها،رکیرجیج

 هاپله از رفتن باال وقت به... روان آب شرشر یحت و عمارت

 رد جانم اتاق در به شدن کینزد هنگام به و ستادنیا حال در قلبم

 .بود آمدن باال حال

 یراب که بود سردم دستان بعد و ستادمیا کوتاه یالحظه در پشت

 رام که ارباب یصدا با بعد یالحظه. رفتیم باال در به دنیکوب

 دست به جام شدمیم که داخل. آمدم خود به خواندیم داخل به

 .دینوشیم یمِ  ستادیا اتاق، بلند یطاقچه کنار

 که دیچرخ عقب به نشدنم داخل از متعجب د،ینشن که را سالمم

 یگره و دیدو اشمردانه یچهره به اخم. دید اتاق یانهیم مرا

 .شد کور اهشیس یابروها

 !جان پسر دمینشن رو سالمت -

 به را خود صولت. شد دهیکش هایارس یسو به نگاهم یالحظه

 .بردیم سر به یخاموش در اطیح از یمین حاال و رسانده موقع

 .دیکش سر نفس کی را جام دید که را سکوتم

 !نمشیبینم! کو؟ کتابت -
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 اتاق نیا در خفته عروسان وحشت... قیعم... کردم نگاهش

 را آدم و عالم دانهینوم و زده غیج بودند؟ ستهیگر! بود؟ چگونه

 ! بودند؟ خواسته یرس ادیفر یبرا

 یشده پهن رختخواب یسو به ناموزون و دیکش سر را یبعد جام

 .رفت اتاق انیم

 :گفتم یوقت شد مچاله غم از دلم

 !عبدالرضا هیعروس! هیعروس روستا تو امشب گنیم -

 .بود آمد و رفت در ارباب و اتاق بلند یهایارس انیم نگاهم

 هک ییهاشب شتریب مثال نبود؛ خودش حال در شهیهم مثل هم باز

 مانچش بر را خواب باباطاهر اشعار با تا بودم دهیرس نشیبال به

 .کنم همانیم ناآرامش

 .دادم ادامه میگلو ینیسنگ به توجهیب

 مگر! کننیم ارباب کش شیپ رو هاعروس که رسمه گنیم -

 رخان؟یاردش نه

 بودم کرده نانیاطم هایارس پشت یباد چراغ نیآخر یخاموش از

 .دیکش دراز لحافش یرو که

 آب. دینوش کش دراز و جا کی را دار هیپا یمس ظرف بارنیا

 از هم ظرف رفت شره شیهالب کنار از که ساله چند انگور

 . افتاد دستش

 یزپایگر یآهو مثال هاشچشم! سمن گنیم بهش... سمن -

 شین مثال یابروها کمون و کنهیم رونتیح و ریاس دشت،

 ...ارهیم درت پا از کژدمش
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 .بود اتاق بلند سقف به نگاهش

 ...ارنشیم... آره -

 ... بلند... امانیب... دیخند بلندش آروغ انیم و گفت

 .رفتم جلو یگام

 !ارنشیم پس -

 .کرد جاجابه لحاف یرو را تنش و خاراند را شکمش

 مدرمحیش عقل نیریش پسر اون تا بودم داده رو بشیترت خودم -

 ...بدن که کردم زور رو دختره یآقا بعدم و بذاره شیپ پا

 نوازش را لحاف ینرم انگشت با. دیخواب شکم یرو و زد یغلت

 :گفت که کردیم

 ...نجایا ارنشیم نخورده دست فردا -

 میهادست و داغ میهاگوش بلندش، و کبارهی یقهقهه انیم و گفت

 . شد مشت

 ...ارباب یکش شیپ -

 چشمانم و دیدویم صورتم یهارگ به کبارهی که بود خون و

 .شدیم خشم جوالنگاه

 یپسره دمیم رمیبگ بارویز یدلربا اون از رو کامم که فردا -

 ... کنن دک رو عقل سبک

 در کرشیپ و جدا تنش از سر لحظه همان که داشتم را قدرتش

 . اندازم خال چاه

 .ردک لمس را چاقو یدسته دستم که یوقت رفتم شیپ را دوم گام
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 اطراف نیا داره عمر تا که جا هی... دور یجا هی ببرنش -

 ...نشه داشیپ

 !بود تربلند امیبعد گام

 ...عبدالرضا یوهیب و مونمیم من بعدم... بعدم -

 میهانفس. کوباند سرم بر کجای را عالم ینیسنگ آخرش یخنده

 دیرزلیم چاقو یدسته یسفت یرو دستانم گشت،یبرنم و رفتیم

 .شدیم نییپا و باال امانیب که بود امنهیس و

 ...که شنگولم قدنیا... قدنیا... هیحال چه که یدونینم -

 هک ییچاقو یزیت زدن غلت وقت به که بودم سرش یباال درست

 زده وق یچشمان با و دید را بود آورده بر سر شال ریز از تازه

 ...ماند دهانش در کالم یباق

۰۴۶ 

 دبو ناباورش نگاه و شدیم مشت چاقو یدسته دور به انگشتانم

 .بود حرکت در چاقو یزیت و من انیم یتند به که

 فاطرا یزیچ دنبال به چشمانش با رفتیم باال دستم که همانگاه

 اشنهیس یرو زانو با بجنبد خود به آنکه از شیپ اما د،ییپا را

 .گرفت را بانشیگر آزادم دست و نشستم

 لب بود، شده سنجاق اشدهیجه رونیب چشمان به که ینگاه با

 . گشودم

 اسم به که ییهاظلم اون یهمه آخر! رخانیاردش آخرشه نجایا -

 !یداشت روا جماعت نیا به عمر کی رسم
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 شیپا و دست و دییپایم مرا لغزانش یهامردمک که وقت همان

 بردم باال را آزادم دست و فشردم زانو بود، ییرها یبرا تقال در

 .برسانم اتمام به را زنده کابوس آن تا

 میاهقهیشق از عرق. دیلرزیم انگشتانم انیم در چاقو باال، دستم

 از یرنگ که یچشمان بود؛ چشمانش خیم نگاهم و گرفته راه

 نگاه عروسان نو آن تن دنیدر وقت به ،یراست! نداشت التماس

 !بود؟ دهید را ملتمسشان

 ... دینبا! کردمیم نگاهش دینبا. دید را دستم لرزش

 تا را دستم گرید بار و فرستادم نییپا امشده خشک کام از گلو آب

 "نلرز... یلعنت نلرز" .بردم باال انتها

 شیصدا و کرد تقال باشد، دانسته را امیاحوال شانیپر که ییگو

 .شد خارج شیگلو از یدشوار به

 .دیرس میهاگوش به یسخت به یخلوت آن در یحت که ییصدا

 !ر؟یبگ مواجب بدبخت یزنیم نهیس به رو یکس چه سنگ -

 .شد ترسفت دستم یحلقه

.. .بکنن یغلط نکردن دایپ جرات بودن شوهرهاشون که ییاونا -

 .ارنیدرب رو تسوخته پدر پدرِ  دمیم! تو به برسه چه

 وجودم و آمد خشم گرید بار که بود هوا و نیزم انیم ییجا دستم

 رهکبای که دیآ فرود تا رفتیم لرزانم دست بارنیا. کرد پر را

 !آمد ییصدا

 !من یهادست تو! منه یگلو تو هاعروس اون یصدا -
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 مانیهانگاه زده وحشت ارباب و رانیح من آشنا یصدا آمدن با

 صاحب از یرد دنبال به اتاق یخلوت در بعد و خورد گره هم به

 خورد، یتکان اتاق یگوشه میضخ یپرده که زد یچرخ صدا

 از پوش اهیس یمرد رتمانیح و بهت انیم در بعد و رفت یکنار

 !آمد رونیب آن پشت

 به تا گذشت اشچهره یرو اهیس نقاب و بلند قامت از نگاهم

 ابارب که کردمیم شیتماشا گنگ و جیگ. دیرس شیآشنا چشمان

 .گشود لب و برد بهره آمده شیپ فرصت از

 د؟یریبگ رو یکی کدوم انتقام تا دیکرد یکی به دست -

 زا شیپ اما دیکش آتش به را جانم بندش مین کجِ  یخنده و گفت

 و دیدو و دیجنب خود به که بود پوش اهیس مرد میآ خود به آنکه

 دبو خون بعد یالحظه که کوفت پاشنه و داد تاب هوا در پا چنان

 !زدیم قل ارباب دهان از که

! کردم تماشا را مرد ستادهیا و برخاستم ارباب، الیخیب یالحظه

 تازه از! بود؟ آمده امیاری به و دانسته را قصدم چگونه! بود؟ که

 مانده وجودش ییچرا در هنوز! بود؟ ارید آن اقبال بد دامادان

 چنان پشت از و گذاشت پا یرو ارباب سر شتاب با که بودم

. افتاد خسخس به شیهانفس که کرد حلقه شیگلو دور به دست

 !بود افتاده کار از املهیمخ که ییگو. بودم اتاق انیم واج و هاج

 پس امشب نیهم رو همشون تقاص تا نجامیا امشب! رو همه -

 !یبد

 !آمد آشنا بیعج... شیصدا! شیصدا

 .گشود لب من به رو همانگاه
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 من به رو کفتار نیا یهانفس دنیبر و برو... رمانیه برو -

 !بسپار

 تدس با که بود نگذشته دنیرس نیقی به دیترد از قدر به هنوز

 و بهت در اموامانده چشمان  و دیکش نییپا چهره از نقاب گرشید

 !نداشت امکان نه! شد نگاهش خیم رتیح

 !بتیه -

 !زدیم هیکنا زهر به یتلخ از لبخندش

 سر یالحظه نیچن انتظار به رو یادیز یهاشب و روزها -

 ! کردم

 .بود تقال در هنوز خون به آغشته یصورت با ارباب

 .رفتم شیپ و دادم تکان ینف ینشانه به را سرم

 ... مونمیم! نه -

 !منتظرته رزایم دختر -

 بودم؟! نبودم قیرف نا

 ونیم از رو نحسش وجود خودم و مونمیم! مونمیم -

 .دارمیبرم

 .دیکش رونیب کمرش از چاقو

 !رمانیه بده بهم رو اجازه نیا -

 بودند ختهیر چشمانش در کجای را عالم یهاغم تمام که ییگو

 :گفت که یوقت
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 نیا الیخ منو! مسوخته ینهیس تقاص به! رباب خون تقاص به -

 و مببر نفسش خودم یروز نیچن تا موندم! داشت نگه زنده انتقام

!بدم جال سوخته جگر

 دگانمید مقابل سوخته دل بتیه احواالت و شب آن یاهیس آن کی

 دخو ارباب یحجله به دهینرس رباب که یشب همان گرفت؛ رنگ

 !کرد خالص را

:گفت که یوقت بود بلند شیصدا

...برو! یینجایا که هنوز -

 ییاو نه؟ ای اوست حق ارباب کشتن که دمیشیاندیم نیا به من و

 !بود تازه دلش داغ و دهید رنج که

 هلا کنه دایپ درز اتاق نیا از رونیب به که کثافت نیا یصدا -

! نجایا زنیریم ملخ و مور مثال عمارت

!بستاند بود آمده که یحق! بود حقش

 ...برو -

.رفتم عقب به گام کی و آمدم خود به ادشیفر یصدا با

۰۴۷

 هزد رونیب کاسه از چشمانش. بود افتاده ِخرِخر به ارباب یگلو

 !زدیم پا و دست شده جمع لحاف یرو هنوز و

 چیه از و ینبود نجایا امشب تو... یکن دامنه ترک ستین الزم -

 فردا. بمون رزایم منزل رو امشب و برو! یندار خبر زیچ
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 هب رو ارباب یبرا ینوکر عمر کی ینهیک بتیه که ادیم خبرش

 ! کرد تموم رو کارش و گرفت دل

 .برداشتم ترسست را یبعد گام

 ینهیس نیا داغ و مرده رباب از خبر چه حراف مردم نیا -

 ...دارن سوخته

 .آمد هم یرو درد از چشمانم که کردیم هیواگو خود با

 بدل آرام ییهاتکان به شیهازدن پا و دست دم،یرس که در به

 !بود شده

 از شیپ شب سر. آسوده هم قباد مردک اون بابت از التیخ -

. بخمط تنور یتو انداختمش و بستم رو پاش و دست یبرس نکهیا

 ...گرفتاره اونجا یروز سه دو

 !بود بتیه کار هم آن پس! قباد

 در کهنه یغم که یبتیه به. کردم نگاهشان در چهارچوب در

 به که یارباب و داشت النه اشنهیس در قیعم یدرد و چشمان

 ...زدیم پا و دست زحمت

 ...برو... پسر برو -

 که دم همان. رساندم رونیب به را خود که گرفتیم اوج شیصدا

 پشت و آمد فرود یچاقو یزیت دمیرس که هایارس از یکی پشت

 ...زدیم فواره ارباب یگلو از که بود خون بندش

 و مانده ارباب  باز چشمان به رهیخ شدگان مسخ مثال بتیه نگاه

 .کردیم یکج دهن دوز ترمه لحاف یسرخ به خون یسرخ

 !نبود صولت! زد یدور اطیح در سستم نگاه! دمیلرز خود به
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 میهاگوش یاندرون اطیح از خروج وقت و دمیدو نییپا هاپله از

 .شد پر بتیه یصدا از

!کشتمش من... کشتمش... مرد... ارباب... مرد ارباب -

 به میهانفس که قدرآن... بود تند میهاگام حاال. فشردم هم رو پلک

 .بود افتاده شماره

***

 هب باد یوقت. بود گورستان از ترنییپا مقصدم بلند، میهاگام

 ش،یپ و پس که بود عمارت اهل یهمهمه زدیم یلیس صورتم

 انیم در که وقت همان. کردیم پر را میهاگوش کینزد و دور

... هبرگشت بتیه! بتهیه. " بود زده ادیفر یکس هاونیش و هاغیج

 "رو خودش هم کشته رو ارباب هم

 دم،ید دورتر را ماهتابان و رزایم دمیرسیم که گورستان به

 .آمد زبانم بر طاهر بابا یتیدوب وقت همان

 چ،یه عاقبت یپادشاه خود اگر چ،یه عاقبت یکاله نیزر اگر -

چیه عاقبت یراه خاک آخر در ببخشند، مانتیسل ملک اگر

انیپا
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