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 کی - کی
 

 ندارند دوست کودکان

 نیزم به ندیبنش ترکبو

 خاک سفره سر بر

 بلند استی آسمان

 صعود و اوج آن در استی شکوه و

 سنگ به رمانندی م

 کنند پرواز که تا

 .کنند باز نیزم نانینش خاک نیا از خود حساب تا
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 جاکهآن مالعثمان، خانه درمکتب قبل سالیان .بود دیده او را این از پیش

 موی تار چند چارقد ازگوشه. خواندند می قرآن استاد خواهر نزد دختران

 تماشا به را بهاران که درشت و سبز چشمانی. بود بیرون همیشه طالیی

 نه. بود وظریف زیبا غایت به داشت که سرخ گل چون ییاهلب .بود گذارده

 که ودب ساله هفت .داشت بخاطر را روزها آن هنوز ولی بود گذشته سال

 زیبایی ولی ،چیست عشق دانست می چه آنزمان .کرد حس مهر را جذبه

 . زند برهم مژه توانست نمی که کرد می مجذوبش چنان دختر

 داده انتظام چنان را کالسش خاتمه و شروع بیامرزاد خدایش که عثمان مال

 طول به کالس که اههگگ لی. ونباشد همزمان کوکب خاله باکالس که بود

 .شد می تازه دیداری کردی م درنگی سهو به یا و میدانجا می

 کشش و فهمیده را زیبایی زود چه. بردارد دختر از توانست نمی چشم  

 مکتب همیشه بداند تا بود نچشیده روزگار گرم و سرد. بود سنجیده را عشق

 .تازه شود دوباره دیداری تا ستین خانه

 که افتاد دختری خمار ماندرچش نگاهش دیگر بار امروزنه سال بعد از  

 خواهدی طوالن چنین فراق که دانست می چه .نداشت خبر او از بود سالیانی

 آمدن که بود دختر دیدن شوق تنها عثمان مال نمور و تاریک اتاق در. شد

 گریزاناز مکتب  که بود کودکی تنها شاید. کرد می آسان را خانه مکتب به

  زهره خانه مکتب در افرمانن کودکان کردن فلک وصف گرنهو نبود

 خاطره تر تلخ ،داشت بدست همیشه عثمان مال که اناری ترکه. ترکاند می

 مکتب به که دخترانی بودند اندک. رفت نمی هیچ کودکی یاد از که بودی ا

 و بود شرمینه. تر محجوب و بود تر گزیده همه از ایپور. آمدند می خانه

 باشد افتهی فراست به که بود آن از خردتر. دوخت می زمین بر را چشمانش

 .داشت فطرت زا حیا که است، یروی شرم دلبری شیوه اولین

 که آنروز. گذشت چشمانش پیش از خانه مکتب در حضور لحظات تمام 

 خواهر. ردیبگ مصحف رحل تا بود فرستاده کوکبش خاله نزد به مالعثمان
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 یاده ب هنوز. بیاورد مصحف رحل پستو زا تا فرستاد را ایپور عثمان مال

 چشمانش سحر. بود امروز همین انگار ای خاطره هر از تر روشن ،داشت

 هنگام. صبح خنکای به و مهر روشنای به بود ای آیینه .جاودانه بود جادویی

 داشت ییگرمای ول بود کوتاه چه. کرد لمس را ایپور دست رحل گرفتن

 بستهی ثاقیم انگار. بود وردهخ رقم ریتقد نیچن .بود ناخودآگاه. فتابآ چون

 آمده آسمان از کهی ا فرشته چون. بود آورده یاد به را عهدی که یا بود شده

 کردی م حس که نمودی م آشنا چنان. شود یادآور را الست عهد تا بود

 . است یافته را وجودش ازی قسمت

 حرماننام را نامشان تا خواندندی م فرزند یا برادر نام به را دختران و زنان

 خاله که روز همان را نامش. استیپور ،شبرادر نام که بود مسلم. ندانند

  و مالعثمان داشت زیپره. بود دانسته اوردیب رحل تا کرد شیصدا کوکب

 امروز خردان که بدانند خانه مکتبی پسرها را دختران نام که خواهرش

    .بودند فردا جوانان

 و دست در کوزه. بود انبارآمده آب به گردی دختر دو با .نبود تنها سالها، بعد

. بود افتهی بیشتر درخششی رنگش سبز چشمان ولی ،افکنده برصورت حریر

 کشیده قد. کرد می رسوخ جان عمق تا آبدیده خنجر همانند که مژگانی

 .بود متوسط قامت به همچنان ولی بود

. بودند آمده آب آوردن برای آنانکه بودند زیاد.  تشدید به رو گرما و بود بهار 

 کردن پر بهانه به تعللی.  کند صبر میک دانست بهتر انبار آب های پله بر

. بود شده سحر دوباره. ببیند سیراو را  و ابدیبی شتریب فرصت تا کوزه،

 .است افتاده شماره به نفسش و شده خشک زبانش که کرد می احساس

 مواقع برای بودخوت خانه در .بود آمده آب آوردن برای اکراه به امروز

 تر عمیق و بزرگتر مخزن. دادند می ترجیح را انبار آب آب منزل اهل. ضرور
                                                                 

 خانگی کوچک انبار آب =  خوت 
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  خونی خوت را خانه خوت. داشت می نگاه تر خنک را انبار آب آب

 بزرگترها تاو  بودند افتاده آن در کودک دو این از پیش که چرا ،نامیدند می

 درون سالگی شش در که شخود بزرگتر برادر کیی ند.شد غرق شوند مطلع

 به ازعروسی پیش که دامادشان، کریم برادرزاده دیگری و بود افتاده خوت

 باشگون مرصع و کریم ازدواج گفتندی م ازآغاز بودکه همین. افتاد خوت

 . نیست

 را، هوشنگ درخت تنهای ول بود نشاندهی درخت کودک هر آمدن ایدن با پدر

در خانه درخت مثمر کاشته  وشنگه تولد پس از. کاشت خانه اطیح در

  ،رای رهگذار هر بخشند هیسا و باشند آزاد تا کاشتی م سرو شهیهم بود.

 شهیهم سرو :گفتی م پدر. بود کاشته ریانج درخانه هوشنگ به یادی ول

 از بدتر: گفتی م بزرگ پدری ول .ستین خواب زمان کنونا ،است داریب

 .است زدن خواب به را خود دنیخواب

 یول ،دندیوشن خواندند همه

 خاک به فکندند جامهی آمد

 خواب و عقلیال و مست

 باغ و شاخه و سبزه

 همه و مجنون دیب

 سبز کاجک فقط و

  است داریب همچنان

 آزاده همچنان

 .راست قامت همچنان

 کرده دیگر انبار آب از آب هوس پدربزرگ. نبود خودشانی  محله انبار آب 

 کرد می طلب آب شهر های انبار آب تمامی از پدربزرگش رمضان استاد. بود

 به آوردن زحمت .بیابد گواراتر و تر خنک آبی آنکه امید به. چشید می و

 با.  نشود فاسد آب تا بود تاریکی در انبار آب مخزن. بود دیگران دوش
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 از اسحاق کوچکش برادر. شد می میسر آن در هوا گردش بادگیر ساخت

 های محله از آب آوردن  .آورد می آب جاناسفن ،خودشان محل انبار آب

 .بود هوشنگ با دیگر

. آمدند باال های پله از آرام دیگر دختر دو پوریا و .بود کرده آب را کوزه ایپور

 غریب حس. بود یافته را اش گشته گم. بردارد چشم دختر از توانست نمی

 در که بود روح جنبش. نبود چشم حظ دیگر .بود شده بیدار دوباره پیشین

 شیرینش لعبت و افتادند راه به خرامان دخترها. بود آمده تنگ به کالبدش

 دنبالش به بود بهتر. نبود کردن پر آب فرصت. چمید می بوستانی سرو چو

 درداخل قدم چند. دارد سکنی کجا و رود می کجا به بیابد تا ،افتاد می راه

 . کرد خشکش خود، درجای ینابهنگام صدای که نرفته بازار

  ؟روی می کجا صبرکن، هوشنگ -

 چرخوگر، منصور ریپ پسر بود بود قربان خالو اقبال، این و بخت این به لعنت

 .محلی ب خروس: گفت باخود

.  نبود ممکن ها سادگی این به ولی. شود رها ازدستش زودتر خواست می

 دیر دیگر. نداشت اثری ول دارد عجله که کند حالیش خواست هرطریق به

 سین به کرد شروع قربان خالو. داخل شد گرید ای کوچه به دختر .ودب شده

 سرهم دروغی تا نبود فرصت است و چی می کنی؟ شده چه که کردن جین

 تعجب با قربان خالو. شده عوض انبار آب در کوزه که پرید دهانش از. کند

 :گفت

 .است خودتان کوزه همان که این -

 .نیست ما کوزه نه -

 را همین اسحاق برادرت شناسند، می همه دیگر را تان هپرید لب کوزه-

  .آورد می همیشه

 .است پرانده را اش لبه اسحاق پس -

 ندیدی؟ تو یعنی -
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  :گفت که شنید را مرصع صدای ناگهان

 کجایی؟-

 خالو دست از تا بود خوبی بهانه. بود آمده بازار به بزرگش، خواهر مرصع

  .شود خالص قربان

 .مبیار آب رفتم -

 .باش زود .منتظرنددر خانه  ،نمی دانی -

 بازار در انیجارچ ردارد.ب آب تا برگشت دوباره و رفت مرصع با قدم چند

 شهیهم گفتی م پدر. کوفتندی م طبل بر و خواندندی م را حاکم دستور

 کوچه در آنکهی جا کاش. شنوندی م همه و دیگوی م که هست نفر یک

 ،شدندی م جمع شهردرآن مردم تمام که ودبی انگاهیم بزنند جار شهری ها

 هم  و گفتی می هرکس هم،ی روبرو هم، کنار. بودند برابر همه نگاهآ

 . دیشنی م

 از خبری رفت چه هر .برگشت دوباره ،کرد پر که را اش کوزه .نبودی فرصت

 دیگر .نیافت دختر از نشانی اما برگشتباز  ،رفت پیش قدم چند. نبود دختر

 .کند جستجویش گران ابریشم محله در ایدب که دانست می

 به دل و کجایی کهکرد  شکایت و گله به شروع بزرگ پدر.  برگشت خانه به

 برای .شد دور چشمش جلوی از زود و داد دستش را کوزه .دهی نمی کار

. بود کار نیبهتر چشمش جلوی نماندن رمضان استاد غرولند به دادن خاتمه

 کوی و گران ابریشم محله چشمانش پیش ،چهباغ در. خزید حیاط گوشه به

 خانه چند و انجامد می کجا به کوی هر می کشید.  تصویر به را برزنش و

 دشوار چه. گردد تر سهل اریخانه  افتنی راه و بیابد شناییآ مگر .است درآن

 نیندیشیده ها دسترسی و معابر چیدمان به تاکنون بود، بار اولین نمود، می

  :شد بلند مادر صدای که. کشید می باغچه خاک در چوب با. بود

 علف چهارخال آنکهی جا به شدی؟ بچه کردی، خراب را باغچه -

 .مکاشت سبزی بینی نمی زنی، می بهمهمه را  بچینی،
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 از اند نشده نوا هم مادر و پدربزرگ تا رفت،ی در سه درونه ب زود .شد بلند 

 .نداشت یگرد را مادر غرولند حوصله. دورشود دشانید معرض

 دیدن امید به. بود شوق سراپا دیگر می نالید، همیشه آب آوردن برای که او

 دانست می. می رفت گران ابریشم کوی به حیلت هر و ترفند هر به ار،ی

 به که تکاپو در ها وچشم نیست خوشایند دلیل بی دیگر محالت در حضور

 هم را پدربزرگ. بود خوبی دلیل آب آوردن حال هر به .است کارآمده چه

 معمار  رمضان، استاد.  بودند آشنا او خوی و خلق با و شناختند می بسیاری

 اجدادی حرفه از نام معمار خانواده. شهره معمار رمضان استاد به و بود

 تیشه به دست که بود سالی چند. گو رک و انرژی پر و بود بنیه قوی. داشت

 شیبرا شدن بست برچوب. ودب نمانده برایش بنایی توان. زد نمی ماله و

 قومس ودر بود سمنان معمار بهترین روزگاری ولی بود گشته سخت

 .مشهور

 به تا .زد می پرسه گران ابریشم محله در مدام ببیند را دختر به خاطر آنکه

 که هرفرصت ، ظهر وشام،صبح. بیابد را اش خانه آب کوزه پرکردن بهانه

 اسحاق کار. می کرد فرار کار از ،کند پیدا بهانه توانست ومی آمد می بدست

 رمضان استاد. شتافت می آب آوردن برای خود هوشنگ که بود شده راحت

 در روز هر. است گران ابریشم محله انبار آب از روزه هر آب که نداشت خبر

 انبار آب. داد می سخن داد شهر مختلف انبارهای آب از بآ خنکای تفاوت

 آب و است تر خنک آبش از این سبب و نهاده نایبن نگونهیا پدرش را ناسار

 را غریبه حضور آن مراتب سلسله و بندی محله نظام. است نگونهآ یک نآ

. پرسه در سایر محله ها بی دلیل مقبول کرد می کنترل برزن وی درکو

 نبود.

 جهان بدین چشم دیگر و افتاد خوت به خانواده پسر وسفی که زمان نآ از

 هرچند. ناخواسته بود شده عقوبی. یکردند می صدا سفابویو را پدر نگشود

 بودند نهاده وی بر که نامی و لقب ولی بود ودردناک سخت فرزند داغ
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  ابویوسفش نیز منزل اهل که نجاآ تا. کرد می بیشتر فراقی سخت

 را فرزند رفتن داغ آنکه حال .ماند زنده رفته وسفی ادی تا خواندند می

 .تر تابی ب را عقوبی و بودند کرده ترماندگار

 محلهروز  وقت این. داشت یم بر گام گران شمیابری کو در دست در کوزه

ی رهابوتک پراندن در بودی شوق چه. گرفتند پر نیزم از دوکبوتر بود، خلوت

 مالعثمان.  ندیدرآ پرواز بهی آب آسمان در و نیزم از رندیپرگ تا عثمان، مال

 همه کودکان .بردارند دست رهابوترماندن ک از تا کردی م فلک انار ترکه با

 پرواز در اییگو. بودند رایپذ را فلک و چوب. بود سر در پروازشان شوق

 گوشش مالعثمان که آنروز .نشستندی م نظاره به را خود شدن رها کبوتران

 زا که کردی م نگاهش کوکب خاله اتاق درگاه از هم ایپور چاند،یپ سخت را

 پرواز دارد دوست هم ایپور که کردی م حس .دیچیپی م خود به درد

 ستینگری م او به اصال ، یا نه؟دارد یاد به هم ایپور دانستی نم. را کبوتران

 هم هنوز. دیدی م حاضرش جا همه دری خرد امیا ازهمان که بود او تنها یا

 .خاکی رو از برخواستن ،را نهاآ پراندن و را کبوتران پرواز داشت دوست

 نگه خانه در کبوتر تا بود، موافق پدربزرگ ونه داشت دوست درما نهی ول

 شدن بام بر گفتی م رمضان استاد. رای باز کبوتر دانستندی م ناپسند. دارد

 که را میکر بودی تیکنا دیشای. ا هرمفسده بر استی آغاز کبوترانی پ در

 یول نگفتی زیچی کس چگاهیه گرچه. بود بازشدهآنها  خانه هب شیپا نیچن

 .گذشتی م سرها در چه که کرد حس شدی م
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 کی -دو 
 

 ستیکی شانیپر نیا

 تابمی ب کنون کرده نیچن که

 است نیغمگ نفر کی

 استی باران او غم از ام دهید

 مواج تیعصب وی ابر آسمانم

 است کردهی تالق و

 .امواج نیا هم به باز
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 بازیگر .نینجامید طول به زیاد گرید محله در حضور و یار دنید وهراس هول

 نگران تا نبود الزم گرید .انداخت گران ابریشم کوی در را پدر کار روزگار

 آرام را کار رموز که قابلی معمار پدر .باشدخویش  سر و شیدایی پوشاندن

 در کنونا هرچند .بود آموخته خود که همانگونه. آموخت می وه اب آرام

  .داشت بسیار کار پدرشدن تا ولی نمود می نیکو جوانی عنفوان

 شعر همه این پدر سنگ و گچ خشت، و گل با که بود حکمتی چه راستی

 چهلی و گفت می سخن کم. کرد می زمزمه دلنشین و زیبا چه. دانست می

 است عشق گفت می که همو .ای قریحه چه وداشت  ذوقی چه .حکمت با

 .بیزد می گوهر خاک، از و زند می نقش که

 قول به هنوز که همان کند؟ می زیاد را قلب تپش که است همین عشق

 .بود پدرآموخته و نبود او کار در پدر

 یا بود شنیده خویش پدران از. گفت می همیشه پدر که بودی سر چه نیا

 را انهم. گفت می پدر کشید، خاک با باید را عشق .بود چشیده واقع به که

 هقلقل ناآشنا، و بود غریب چه. بود افتهی سنگ و مالت در را اش جلوه که

 .پرواز شوق گرما، است، همین عشق ولی ؟بود یافته ؟بود شده زبانش

 و سنگ بر دیگر که بود کرده زمزمه .بود شنیده آواز و شعر کار آنقدرحین

  را همین ،پدرهم شاید. نکند اثر او بر شد می مگر .بود کرده اثر خاک

 و ها ناگفتنی آن در اینکه ها در سینه دارد. حرف بنا اینکه. خواست می

 سنگ درگوش ساخت هنگام در آنقدر. است همین بینی می ها ناشنیدنی

 داشته محبوس خود درجان ها نغمه.  دارد درسینه دیوانها که اند خوانده

 سیال دیوار، و پی در سقف، و ستونها میان در ،فضا دریی دایش و شور. است

  همین. تراود می آن ازی زندگ و گشته مزین آواز با دیوار هر رج رج. است

 به ازآسمان ،گیرها باد از جنون وی مست. است معماری این ماندگاری رمز

  بر آسمان به حقیقت عاشقان دستان چو ها گلدسته از و آید می زمین

 گل و سبزه میان در آب نهرهای میان در کوچه این در شود می. گردد می
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 بر. بود زمین از که زمین بر نه ،وکوچه خانه ؟نفهمید را عشق و کرد زندگی

 و خاک رنگاز . بود دهیروئ خاک درون از که انگار. بود نشده ساخته خاک

 شرافت روح، دمیدن آفرینش، داستان دمی،آ عنیی خاک بود. خاک زجنسا

 زندگی، بوی نان بوی ،بود رگیاهآو ادی کاه .تازه و خشک سخت، و نرم جسم،

 بود ندیده. بود درخواب تاکنون هوشنگ که گویی .اضداد جمع دمیآ چون

 را چیز همه روح، غلیان این و شور این. بود برخاسته ازخواب ناگاه به و

 چه. بود شده گرگونید. داشت ای تازه معنای چیز هر. تغییر داده بود

 ستایش به لب. بود گفتن یحتسب همچون. اری جمال وصف بود شیرین

 در بود حاضر. دید می او با و دید می را او زیبایی هر در و داشت معشوق

 قرن که کردی م احساس. کرد می زندگی او با لحظه لحظه. چشمانش پیش

 غرب به که کاروانیان از. گفت می تناسخ از قربان خالو .است بوده او با ها

 را قربان خالو چنان ،آمد می میرزکشا که پیری. بود شنیده رفتند می

 رمنصوریپ که آنگونه. بود رفته ری خوار تا پیاده او با که بود کرده شیفته

 این امروز. بود اردهذگ پای زیر افتنشی پی را شهر تمام قربان پدرخالو

 خالو از بیشتر داشت دوست. کرد می معنا تناسخ با تنها را دیرین آشنایی

 دانست می آنچه. گرفت می اش سخره به این از شپی که همو .بپرسد قربان

 نیا که داشت نیق. یاست آشنا که است زمانی دیر اری با که بود همین

  .ستین روزید و امروز کاریی دایش

 با وگل خشت با را عشقکه  ،سنگبر نه ،وار مجنون که بود شده فرهادی

 بود نیا ریدتق. داشت کردن ریتصو دری سع وانیا وی هشت با زه،یتو و طاق

 در اریبسی سع که هرچند ،کشد ریتصو به نگونهیا را عشق هوشنگ که

 .ستین او غم نیا کردی م حسی گاه. داشت نهان راز و درون سر پوشاندن

 توی ها نفس با قلب ضربانگاهی حس می کنی . است نیغمگی گرید کس

ی دخنی می ا لحظهی. گریدی برای ول تپدی م تو کالبد در ستین هماهنگ

www.takbook.com



21 
 

 تای کنی م نیتمرعشق از خود بیرون شدن است.  .یریگی م گر ناگهان

 یی. دایش و شور در محو ،یشوی گرید

 او بر هوشنگ نام گماردن به اصرار چرا پرسد پدر از تا داشت آن از شرم

 شتافته باقی دیار به که را دخو برادر نام ،مادر که دانست می ؟است داشته

 که منجمه بی بی شوی ترجمان محمد. نهاد می او بر تا داشت، پسند را بود

  نیکو بناهای که است همان هوشنگ گفت، او به بود آمده سمنان به

 نهانخانه از تر لطیف ای خانه چه و زعشق بهتر بنایی چه راستی به .نهد می

 خالو نام .آفتاب گرمای به و جان رنگ به ،آسمان بلندای به ایوانی دل،

 سال شش کنونا که نهادند کوچکش برادر بر مادر صرارا به آخر را اسحاق

 به اسفنجان محله کودکان تا نبود هم عثمان مال دیگر که افسوس. داشت

 کور خانه مکتب به  محله پسران دیگر چو را اسحاق. روند او خانه مکتب

 برادر م،یابراه کور. بردند می ،داشت سینه در حفظ را نآقر تنها که ابراهیم

 اندک کودکان آموزش بهانه به که بود درگزینی الدین رکن شیخ بزرگ

 هم کوکبی خاله دیگر. بود شده پا و دست برایش والدین سر صدقه معاشی

 دختر کهی کسان بودند قلیل. بیاموزند نآقر و روند نزدش به دختران تا نبود

  خوشتر را بافی قالی. فرستند ناسار محله بهقرآن  فراگرفتن برای

 کور که رودی نم مکتب به گرید گفتی م اسحاق. خواندن تا نددانست می

 مگر مالدی م کودکان چشم به قرآن قرائت از پس را چشمش اشک میابراه

 تو ؟ینیبی نم خود پس چرا که بود گفته اسحاق. شود ادیز چشمشانی سو

 ناراحت مرصع. بود کرده فلک سخت را او برآشفته میابراه کور .یکور خود

 .نهد حرمت را استاد که اموزدیب دیبا گفتی م بزرگ درپی ول بود

اسحاق تنها کودکی بود که پرسیده بود و پاسخ سوال چوب و فلک بود. 

 کریم می گفت بچه باید بداند که حرف بی خود نزند.
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 سقف ریخته های قسمت سفیدکاری و خاک گچ شامل حمام مرمت 

 گرم و سرد آب های خزینه نکرد اندود  بود. روشندان نهادن نو از و سربینه

 .بود انجام حال در گران شمیابر محله در پشتبام گل کاه تجدید و

 کهی نه بنا چنانش دیبایی شوی م شوخ از جسم که حمام در گفتی م پدر

 غافل روحتی پاک از راو ت مبادا جسمی پاکی. یادآور به هم نراآی پاک و روح

. نگردد خارج زود گرما که ،است برزخ خزانه و نهیسرب انیم حمام در. کند

 عالم و عالم نیا انیم استی برزخ آور یاد. شودن وگرم سرد زود زین بدن

 مبادا. استی باطن رای ظاهر هر که باشد داشته یاد به دیبا معمار .گرید

 .بدارد بازش باطن از ظاهر به پرداختن

 درکوی غروب تا صبح از. نبود دیگر محله در حضور نگران دیگر هوشنگ  

 زیر به خشت و گل کاه ، آهک و ساروج شده بود. مشغول گل کار به معبود

 به و رفت فراتر تعمیر از کار. گرفتند می جان و آمدندی م حرف به دستش

 میسرهر روز  اری دیدار و بود نمی پایانی آن بر که خوشتر چه .انجامید طول

 به. بود خرسند بدان هوشنگ ولی نبود نگاهی نیم جز که هرچند. شد می

 جانگویی  افتاد می دختر به نگاهش بارکه هر و گرفته خو نگاه زبان

 جانش و برجسم لرزشی بسمل، نیم مرغ چون. داشت عروج قصد تن ازکالبد

 بود شنیده. بود ناسازگار نچهآ هر ریخت می که بود غربالی چون. افتاد می

  را انج و جسم سخت، چه اما. است تطهیر عشق گفت می پدر که

 را رفتنش و آمدن تا بودی فرصت و بود یافته را دختری سرا گرید. تکاند می

 .رصدکند

 چه و نهاد می نیکو چه طاق. دیدی م جانان ابروی بنایی هر طاق در

. اری برای یا و بود دلدار صورت ای بود نچهآ هر. داشت درآفرینش سرعتی

 با پرورده یک هراشت که یقین د .جانان ابروی ، یادآورزطاقپر ا بود شهری

 آمده ایپور ،حمام ریتعم اول روز همان. عاشقان است چشم آب و جگر خون

 . بود بازگشته است، ریتعم دست در که دانست. برود حمام به که بود
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 دنیدی برا پسر محارم یا مادر نجاییکه دیدن دختر به آسانی میسر نبود،آاز 

 به افتندین او دری نقص و دندیپسند را دختر اگر تا رفتندی م حمام به دختر

 ونه دیبگو مرصع و مادر به توانستی م نه هوشنگی ول. روندی خواستگار

  ،بود دهیشن محل زنان از بود خردی کودک که زمان آن. بود فکرش بهی کس

ی زن چه که بود کرده گله مادرش از زفاف شب از پس میکر بزرگ برادر که

 زاده خواهری ندان شودی م مگر بود گفته ادرم رحیم به. است گرفته شیبرا

  که هیآ و قسم هرچهکریم  مادر. است سیپ و لک تنش تمام ات

زن دوم  .گرفتی گرید زن هم آخر .کردی نم قبول ، رحیمدانستمی نم

 و نبردی سهم مغازه از هم میکر شد باعث  چ،یه ،کرد اهیسکه  را روزگارش

 .دوش پاره انشانیمی برادر رشته

 را  اش آسمانی فرشته وجود تمام با بود داده دختر به دل نگهوش

در بند ظاهر . بود نهاده نامش انیپر شاه دختر نبود،ی نیزم. خواستی م

رت که به معنا دوست داشت و در غم این سخنان پوریا را نه بصو  .نبود

 نبود. 

 بازگشته حمام از که داشت نییق. رفتی م خانه به دسته ب بقچه ایپور

 بایز گل برآن نییق. دیدی م را صورتش که بود آرزو وجودش  تمام. ستا

 جلوه کمان نیرنگ چون نور تابش در دختری روسر. بود نشسته شبنم هنوز

 .  بود یافته گریدی ا

 حمام در از یار آمده برون که گویی      بودم تو یاد سما به زد وقزحی قوس

 به چشمش دیشا نکهآ دیام به. زدی م پرسه ها کوچه در غروب کار، از بعد

 انگاری ول. آمد نخواهد رونیب موقع نیا در دانستی م که هرچند. افتد دختر

 شیپ که آنچه میترس ،کردن فکری برا بودی مجال .داشت یم بر گام ایپور با

 چه گاه. انتظار و بود انتظار. نداشت نشستن تاب و بود قراری ب. آمد خواهد

 .شدی م افزون کهی عطش و نداشتی درمان کهی ردد تلخ، چه گاه و نیریش
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 و شدی م افزونتر و افزون شعلهی ول شود آرام مگر ندیبب که حسرت همه

 .دیکشی م زبانه شتریب

 گشته خم ها شاخه

 خاک به سرسوده       

              دیب خشکی ها شاخه

 قراری ب مجنون دیب                   

 اغب به او پاگذارد دیآ تاکه

     قدومش از گردد تازه               

 .    انتظاری ها شاخه                              
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 کی - سه
 

 سرما نیا در بوران نیا در

 جمع نیا در                      

 دافت فروی چشم اگر

 سست شودیی پا وگر              

 پشت و رهیت و ارتب و قوم دگر                       

 ردینگ دندانها ز را دنیدر

 ی قحط در که

 ناتوان نیا است بودن طعام     

 .کشت دشیبای م                                     
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. بودند گفتگو گرم غروب از پدر با .بود آمدهبه خانه  پدر آشنایان از شعبان

 دیگری خور دم .آمد می شهر به دیر بسیار بود مشغول شبانیبه  که شعبان

 .نداشت هوشنگ پدر جز

 : گفتی م شعبان به پدر. بود آورده آریشه و سزمه کمی

  .هستی آهوان همش نیامدی، اینطرف بهسونا از -

 نییق. شدی م دهیشن گوسفندان تندی بو شیها جامه از ،شهیهم چون

 دالک سلمان استاد قول به. دیبشو هجام از و جسم از شوخ تا بود آمده

   .است تن دهیی تنها به خود شعبان

 از مجمع و دوری. بیاورد خشک نان کمی تا رفتکندهزیر به هوشنگ

 آنها به هم بزرگ پدر دیگر. بهمراه آورد سرد آب ای کوزه وگرفت  مادر

ی مادر کشک بادمجان درست کرده بود. سبز .بود شده گرم بحث و پیوسته

ه ب. هوشنگ را صدا کرد. هر چه را مهیا کرده بود از حیاط خانه چیده بود

همراه آریشه ای که شعبان آورده بود به هوشنگ داد تا بساط شام اینگونه 

 گردد. برقرار

  چه تو. است مردم به خدمت همین صالحات و باقیات: پدر -

 می خواهی؟ می چه خودت .خواهد می چه خدا که دانی می

 دانی؟

 نخوندم فهمم، می خوب ولی کمرم و کوه تو که درسته: عبانش -

 .شنیدم

 کافر خان گوچلک شکست در خوارزمشاه محمد سلطان همت از بزرگ پدر

 دست از را مسلمانان ناموس و جان که ،گفت می مسلمانان نجات و

 میان شعبان  که ،کرده سربلند را مسلمانان .است بخشیده رهایی وحشیان
                                                                 

 سزمه = از فراورده های لبنی 
  آریشه = از فراوده های لبنی عشایر سنگسری 
  گوسفندان زایش صل=  ف سونا 

  مینرز= زی زیرکنده 
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 از پس حاکم که را خلیفه همان خوارزمشاه، محمد یول: پرید سخنش

 .ساخت اعتبار بی و کرد متهم کاری ندانم به را دانستی می( ص)مصطفی

 .کرد عبادت هزارسال هم شیطان: بزرگ پدر -

 ؟است شیطان همچون خلیفه: پدر -

  .کردند اجماع علما استغفراله،: پدربزرگ -

 منبر بر یفهخل مدح این از پیش کهی شافع ونسی شیخ: شعبان -

 به که شد چطور. کرد می چاک سینه جامع مسجد در و گفت می

 آل که گرفت فتوی مملکت ائمه از که خورازمشاه محمد دستور

 که چرا ؟کرد پشت خلیفه به نیستند محق خالفت در عباس

 از داشته الزم اسباب و استعدادبا آنکه  فهیخل بود گفته سلطان

 . است کرده غفلت اسالم مرزهای از محافظت

 .نبود مگر صنعان شیخ کند، می تغییر آدم: پدربزرگ -

 گوچلک ملعون، آن خوارزمشاه سلطان گفتی، که آنهم: شعبان -

 هالکش مردم و مغوالن نکرد، واصل درک به م،یگوی م را خان

 .کردند

 .کشتند را ترکستان مسلمانان مغوالن:  پدربزرگ -

 چنین خان گوچلک که است خلیفه خواست و ترغیب: شعبان -

 .کرده

 .گویی می اوهی استغفراله،:  پدربزرگ -

  بوده؟ چه علما حکم پس: شعبان -

 دسیسه و  کجا مسلمین امور انتظام در خلیفه ناتوانی : پدربزرگ -

 بترس دوزخ، از بترس .گویی می ندانسته کجا، مسلمین قتل برای

  .ازخدای

 پس در :گفت صدرالدین سید بن مرتضی سید که دانی نمی : پدر -

  .ماجوج و اجوجی از بدتر هستند قومی قوم، آن
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 و قضیب و پیامبر سفید و سیاه مخطط برد فقط خلیفه: شعبان -

 .برده ارث به را حضرت آن خاتم

 .عثمان مصحف و :گفت و دیپر سخنش انیم در پدربزرگ

 مسلمانی به را او است، این من حرف عثمان، مصحف و: شعبان -

 .چکار

 بر را مسلمان نو هدایای خلیفه که شعبان بگو هم نیا  :پدرگفت -

 وی لیاسماع حسن انیم پس. داشته مقدم خوارزم سلطان هدایای

  .هستی مراودات هم فهیخل

 .کنند نمی خیر حلوا که دعوا در : شعبان -

  منع عباس آل آزار از خلق که نخواندی مگرحدیث: پدربزرگ -

 .اند شده

 خود خویشان خلیفه مگر بغداد؟ در زندانند به عباس آل ،کم: پدر -

  .است نفکنده زندان به

  .گذارند نمی گور یک در که را ما: پدربزرگ -

  خلیفه؟ نه ماست، برای حدیث چه؟: شعبان -

 ازآن پیش. بود بحثی سست چه. دیگر جای در خود و بود جمع میان در

 اهل نه که گلستانش و گرمابه رفیق قربان، خالو. داد می فرا گوش مشتاقانه

 در. شتافت می مسجد به طالب بحث شنیدن برای ،روزه نه و بود نماز

 اما. جویند می چه و کنند می چه. بود بالد دیگر اخبار پی کاروانسراها

 عیسی : گفت می همیشه که همو. بود شده مباحثه اهل پدر که بود عجیب

  .خود دین به موسی خود، دین به

 در و افتهی ره پیری لسمج به جدشان .بود گفته هوشنگ به بارها پدر

 پاماچانجهت تنبیه به  به دیگری صوفی با بحث پی. شد مقیم خانقاه
                                                                 

 چوبدستی=  قضیب 
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 بحث یباکس کهگردید رسم بابو طایفه در که بود چنین .بود شده فرستاده

 پیوسته صوفی خرینآ که جدشان خالفر ب که بود شنیده بسیار. نداشتند

 گفتی م پدر.  بود شده یصوف قلی عمو تنها ،بود بابو طایفه از خانقاه به

. است شده صوفی مصلحت به بنا و نبوده صافی صوفی قولی به هم قلی عمو

 . بود مانده باقی بدان و بود پذیرفته طریق این مصالحی به واقع به هم شاید

ی ریپ. کشد بند در نه کند آزاد که داردی قتیطر بر دل گفتی م پدر

 هرکه .را قتیحق و را حقی ابیب خود تا دهد چراغت که است دهیند تاکنون

 راه یک تنها که کشاندت یم شیخو دنبال به تنها ،است نهاده راه در پا

 .است نمودهی ط ریمس یک و است دهید

 که آستین بی ای تنه نیم سبز، رنگ به بود مانده صوفی لبچه عموقلی از

 نعلین همان ،قبقاب و داشت ها دست و سر عبور برای سوراخ سه تنها

 هر. کند پای در گهگاه تا بود پدرگرفته از امسال نوروز هوشنگ که یچوب

 نفس که است مسلم را کسی پوشیدن قبقاب که بود گفته وه اب پدر چند

 .است عیب آن پوشیدن را جوانان و باشد مالیده پای زیر در خود

. بود ساله هفت کودکی پدر که آنزمان ،بود کرده ازدواج بی بی با عموقلی

 صوفیان به ولی دانست می بنایی و داشت آتش بر دستی عموقلی هرچند

 عیال و اهل قلی عمو.  بود آموخته دیگران نزد کار پدرکمال. بود پیوسته

 از و بوده اسماعیلیان از گفتند می دیگران .بود شده دنیا تارک ،کرده رها

 قلی عمو دیگر بود هرچه. است مصرشده به که خراسان به نه ،گریخته ترس

 خدا رحمت به هم مادر که بود رسیده جوانی بهپدر . بازنیامد سمنان به

 و پدر چونکه  شاگرد و استاد از فراتر معمار رمضان استاد با پدر .رفت

 استاد به را پدر دیگر معمار رمضان دختر گرفتناز پس. بودند شده فرزند

 ویوسفشاب یوسف، مردن از بعد و بابومحمد   نه و میشناختند معمار محمد

 .شد زاده معمار ابویوسف و مرد بابو محمد که گفت می پدر. دندینام
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 شدهی قحط وی خشکسال که سال آنی عموقل که بود گفته پدر بهی بی ب 

 رای اجداد باغی بی ب. نگردد فرزند و زن شرمنده تا کرد ترک را خانه بود

. امدین بازی خبری قل عمو از گریدی ول سرکنند را هاسال آن تا بود فروخته

 او از ها مرد که سوزاندندی م نگونهیا را مادر گاه هیهمسا انزن گفتی پدرم

 یدوم و شتافتی باقی سرا به خاک عالم از زود که ،اول شوهر. زندیگری م

پدر خوب می دانست که رفتن عمو قلی  .شد زانیارگرید و شهر از که هم

 .بود نهاده بی بی بر ،تر سنگین داغی

 در رمضان استاد. داد محمد استاد به را خود دختر تک معمار انرمض استاد

 . بود نهاده نویی بنا پدر مراهه بهی اجداد ملک در اسفنجان محله

 اهل نه .بود گرفته سخره به را ونسی شیخ که آمد می شبان صدای هنوز

 شیخ :گفت می همیشه  ،افتاد مادر ادی به. است زور تسلیم ،طاعت و زهد

 منبر بر و خواندند خطبه حاکمی هر برای نسل اندر نسل رانشپد و ونسی

  .ماندند

 تعظیم مصحف  که از پی نقش طالند در این شهر بسیار :پدر می گفت

 می کنند.

 صاحبان با تقیه بی ،میکرد شماتت تقیه به را باطنیان شیخ یونس شافعی

 پدران زا و دیده را دوران بازیهای فراست به ونسی شیخ. بود همراه زور

 مصلحت به. کرد نمی ابرام باطنیانبا  مخالفت به. بود آموخته خویش

 برهان از.  افزود می گاه و کاست می مخالفت ضعف یا و شدت از روزگار

 و حکومتی چه مخالفان سینه در که ها دشنه چه. داشت پرهیز آنان قاطع

 آنان زا غایت به چند هر داشت می نگه اندازه پس. بود نشسته مذهبی چه

 در که دانست می. بود مشغول نفرینشان و لعن به کنایت زبان به .بود بیزار

 از همه از بیش .کنند می تقیه و هستند باطنی که بسیارند چه سمنان

 سالطین. بودند کسوتی هر به فداییان که داشت اندیشه نمازگزاران و طالب

 فرمان به هم زنش خانه در که او به رسد چه بودند خوفناک خود مالزمان از
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 شیخ یونس شافعی می گفت که چون بار گرگ خانگی بر دوش . نبود

 می کشد چنین کراماتی حق به او بخشیده است. پدر می گفت این کالم

 مادر با ونسی شیخ زناز پیر خرقان آموخته است.  هم از او نیست که

 در نبود که خانواده استاد رمضا مند گله ونسی شیخ .داشت نسبت هوشنگ

  .ندارند جدیت دین امر

 فقه فراگیری به چرا گل کار به پسر گماردن جای به شیخ یونس می گفت: 

 هدایتدینی  فرایض بهتر و بیشتر انجام بهرا  خانوادهتا  ،دیا نکرده ترغیبش

 بهتر آن است که خانه آخرت آباد گردد. .کند راهنمایی و

 شیخ به نماز و شتافت یم جماعت به پیری در آنهم که رمضان استاد جز

  کریم .نداشت جماعت به رغبتی کسی منزل اهل در ،کرد می اقتدا ونسی

 .پرداخت می فرائض انجام به خانه در ناچار به ولی بود مشتاقگرچه 

 را پدربزرگ ونسی شیخ. به دل دارد ونسی شیخ کینه مادر چرا دانست می

 جامه پوشیدن از را زنان است کرده منع عمر که ای نشنیده مگر :بود گفته

  .قبطی

 .نیست قبطی خانه این زنان جامه :بود گفته پدربزرگ

 پیرمرد :بود گفتهپدر بزگ با گره ای در پیشانی  در جواب ونسی شیخ 

 .است داشتن نقش و بودن رنگارنگ منظور

 پدر. بود مانده مادر تن بر رنگارنگ لباس پوشیدن حسرت زمان آن از 

 کرد می تن به نوروز هر که را رنگش زرد  یوش یراهنپ پس زان هم بزرگ

 را زنان گفت می چه هر پدر .باشد نکرده رطب منع خورده رطب تا نپوشید

 داشت، می نگه انصاف شرط .رفت نمی خرجش به را، مردان نه و اند گفته

 . نپسندد نیز برخود پسندد نمی منزل اهل بر آنچه تا
                                                                 

 وشی ( (vashshi =دار گلدارونقش 

www.takbook.com



33 
 

 کال مردان بر ابریشم نشاید زنان باسل بر نقش گراپدر بزرگ می گفت: 

 بود کرده منع را مسلمانان مسجد سفیدکردن از عثمان :گفت می پدر. نباید

 و شد خواهد کاخسازی منشا و سفیدکرده را خانه بعد آن آنکه جهت به

 را روایت این دیگر ونسی شیخ .داشت خواهد مشغول دنیوی امور به را مردم

 استاد. گمارد می همت خوب اش خانه یدکاریسف تجدید به و است نخوانده

 را ونسی شیخ نیاز ،درخواست بی که نداشت ابایی بود جوانتر که رمضان

 .پذیرفت می بسیار پسغام و پیغام از پس اکراه به پدر ولی. سازد برآورده

 .شنید می را پدر و بزرگ پدر ،شعبان سخنان و بود خوابیده اتاق در کریم

 درخت از ،بود نگذشته عروسی از کسالی ،خواهرش شوهر بقسماتی کریم

 بافتن در چشم مرصع سال آن از .ایستاد باز ازحرکت و زیرافتاد به توت

 مادرهم. فرزندی نه به لب داشت و لبخندی نه .بود گذارده وگلیم فرش

سنی نداشت . بود شده پیر زود چه مرصع. بود دختر اریی حواسش و هوش

می داد. شاید صورت بی روحش چنین می نمود. ولی از سنش بیشتر نشان 

 روز و شب .نداشت التفاتی هم او به که بود هوشنگ بد بخت از این هم

 نیچن. بود حسود اول از مرصع گفتی م مادر. بود دوخته قالی تار به چشم

 آنها به خدا سالها از پس که هم یوسف. نبودی کودک او از پس مدتها که بود

 از را کریم. نداشت را گفتنش جرات مرصع شیپ چه گرا. افتاد خوت در داد

 رفتن راه توان. کرد کمکش هم مرصع اوردیب جمع به تا کرد بلند جایش

 پختن برای انگور و توت شیره از. بود داده او به لگن مرصع سال ده. نداشت

 داده میکر دست کار نیهم و کردند می استفاده شیرمال و بقسمات کماچ،

 .بود

 تمام برادری شرط و بریدند او از نیز برادرنش کریم شدن حرکت بی از پس

  کار که آنان آنِ از ،سهم و بود دیگر برادر دو اختیار در مغازه. کردند
                                                                 

 بقسمات = نان چای، سوغات سمنان 
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 شده پاره تمامی به برادری رشته ولی گفت نمی چیزی کریم. کردند می

 نه کریم بود چه هر. دهند نمی اجازه آنها به زنانشان گفت می مادر. بود

 و داشت کاری نه نبود، ای مغازه دیگر را کریم .ای بهره نه و داشت سهمی

  .دینی فرایض انجام به بود شده کوشاین رو زا .توانی نه

را،  کریم مغازه به رفتن داشت دوست چقدر که کرد نمی فراموش هوشنگ

 در آن مزه هنوز شیرمال، و کماچ بقسمات، .نبود بیش کودکی که آنزمان

  .بود زبانشر زی

 که هوشنگ خانواده خانه به چسبیده بود ای باغچه کریم ندار و دار امروز 

 پس. بود کرده مرصع مهریه نکاح هنگام کریم. بود شده خانه سرابستان

 .بودند گرفته سرابستان به راه خانه از که بود ازآن

 گرفتن بهانه به کریم. بود فاصله باغچه همین خانوادههای دو  خانه میان

 رمضان استاد صدای چون ،بود شده خانه بام به مرصع دیدن برای و وترکب

. بود افتاده حیاط بهکریم  و نیاورده تاب رخبام. لغزید پایش بود شنیده را

 ردهدرکَ بودکه ارشی بخت. دید ضرب شدت به ولی نشکست پایش و دست

 او مهر در دل که مرصع و شد بام بر عشقش کوس که بود همانجا. افتاد

 از  که بود نگذشته کسالی مرصع با ازدواج از.  درآمد عقدش به داشت

 باعثپایش را به خانه استاد رمضان باز کرد و  کبوتر. افتاد زیر به درخت

 نیهم به و بود ناخرسند نیهم از مادر دیشا .بود شده مرصع با ازدواجش

و  ودبهمان  کبوترداشتن .دارد نگه خانه دری کبوتر که گذاشتی نم سبب

 . خواستن آغاز ،دنید و بود نامحرم دنید شدن بربام همان. بود شدن بام بر

 ی. دار دهیپوش تا داده حق را چشممادر می گفت:  

 گرید و خود که است چشمهمین . تر سخت فیتکل بزرگتر نعمت چه هر

 .  گردد رهنمونی زشت ای یخوب به تواندی م را جوارح اندام و
                                                                 

 رده = باغچهک 
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 خود پدران کیش از مسلمان نو که بود ودهگش بحث به لب هم کریم

 است. کرده جاری را شرع احاکم و شده مسلمان ،بازگشته

   .است خداوند حب مهم: شعبان -

 و نزار از آن ؟ندارد قبول را برادر ،برادر که است چگونه :کریم -

 خانواده در خود که امامند چگونه ؟پسر و پدر از هم این مستعلی،

  هستند؟ نزاع به

  .شد گم نبوتش خاندان بنشست بدان با هم نوح پسر : نشعبا -

  .الدین جالل قیامت قیام یا و مسلمان نو ای ولی قبول، : پدربزرگ -

  .دیدید ازکرماتشان کم : شعبان -

 .ندیدم ماکه: کریم -

 در که نبود کوه گرد در مظفر رئیس گز سیصد چاه مگر : شعبان -

 زده چاه سنگ رد که میزدند طعنش حاسدان .بود کنده سنگ دل

  .شد پرآب چاه و لرزید زمین که بود خداوند اذن با. بیابد آب که تا

  سال؟ چند بعد : پدربزرگ -

  نشد؟ ای شد : شعبان -

: دیگوی م لب ریز مادر دید. کند پهن را خواب بساط بام در تا رفت هوشنگ

  زنان مجلس به های عروس در و کردی م سره ب چادر که رفته یادش

 . رفتی م

 مرصع بای عروس از شیپی جوان در ،دیگوی م را میکر کههوشنگ دانست 

 که هم نیا از شیپ مادر. بود خوردهی حساب کتک بار یک. کردی م نیچن

 تا مرصع .برآشفت سخت مرصع که بود گفته بود زده تقوا و زهد از دم میکر

 بانز به مادر چگاهیه. کردی نم صحبت مادر با و بود شده نیسنگ سر مدتها

 خرسند داشتهی سرنوشت نیچن دخترش نکهیا از داشت نیقی یول اوردین

 . ستین
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 -مصر در فاطمی خلیفه - مستنصر از پس که بود شنیده اریبس بود چه هر

 شدند نزار پیرو ایران اسماعلیان .شد اختالف مستعلی و نزار فرزندانش بین

 از بعد. شد نزاریه یهاسماعیل فرقه ترویج جایگاه الموت .کردند جدا را خود و

 کیا بن محمد پسرش او از بعد. نشست مسند بر امید بزرگ صباح، حسن

 قیام اعالم و معروف شد دوم حسنکه به  حسن پسرش او از بعد و بزرگ

 تاریخ آن از .ساخت آزاد مذهبی احکام قید از را مردم و کرد قیامت

 خواهید چه هر گفته :گفتی م یونس خیش. نامیدند ملحد را اسماعیلیان

 شود؟ی م چه خدا احکام پس .باشید داشته دل در خدا محبت فقط بکنید

 برد؟ دستی اله حکم در شودی م مگر

 چند هر .دانیم تاز کهی و متکلم تنها ،بود منبر شیخ یونس بود که بر تنها

 .شدی م دهیشن خفا در و نبود منبر بری ول بود هم گریدی صداها

 هم فقه در تا دیساختی وانیا تک مسجد :گفتی م رمضان استاد به شعبان

 ی. شافع فقه آنهم شود بلند صدا یک تنها

 هم را خدا احکام که بگذارند پس گفت:ومی  آشفتی م بر پدربزرگ

  ؟رندیگی باز به انیباطن

 ؟دیدید که همرا  آخرش :گفتپوزخند زهر دارش را به لب داشت و میکر

 آور نام حسن زنش برادر دست به بود گرفتهی باز به را شرع کهی ثان حسن

 .است افتاده بام از ملحدان نیایی رسوا کوس دگر. شد کشته کارد با

 کنونا کهی وانیا چهار درمساجد  :گفت دهد خاتمه قائله به آنکهی برا پدر

 بحث و درس وانیا چهارگانه ائمه از کیهر فقه انیبی برا سازندی م

  .برپاست

 شکر را خدا و استی النب مسجد مساجدی تمام اریمع : گفتی م پدربزرگ

 ستهیشا و است لیبدی ب قومس در که شده بنا شهر نیا دری مسجد که

   ی.محمد عتیشر
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 نورالدین اش ساله نوزده پسری ثان حسن از پس حکومت چهارسال از پس

 نورالدین محمد .کشت را خاندانش و آور نام حسن که شد جانشین محمد

 با ثالث حسن ای الدین جالل پسرش توسط سالشش  چهل و از بعد زین

 از پیروی و دانست الزم را شرعی رسوم اجرای ثالث حسن. شد کشته زهر

 .دندینامی م مسلمان نو را ثالث حسن. کرد منع را اسماعیلیان روش

. بود مربوطه اخبار پخش به منجر آنان تیفعال و قومس در انیلیاسماع تعدد

 که همانگونه. پرداختندی م اخبار پخش به آنانی اادع رد در هم مخالفان

 نیچن بودند برحق گر و ستین اتفاق باطل بر چگاهیه گفتی م یونس خیش

 .نبودند زور و قدرتی پ در

رکن الدین درگزینی می گفت: کتاب خدا برای همگان قابل درک است و 

 نیاز به تاویل ندارد.

 بار شعبان را می دید کریم سخن رکن الدین را تکرار می کرد و هر 

باطنی هست، یقین دکان دار است  آیاتمی گفت: هر که گوید از پس این 

 ، خلق را آگاه کنید تا در دامش نیفتند.و برای خود کیسه دوخته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.takbook.com



38 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.takbook.com



39 
 

 

 

 کی -چهار
 

 شاد و مستند پنجرهی ها پرده

 شور و است رقص آور فیک جنبش

 ورحض ناب لحظه

 تاب و چیپ دری ول ساکت ها پرده

 خبری ب اما منی رفتی آمد

 .بخواب چشمم
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 نه. بود شده قضا نمازش. برخواست خواب از دیرتر کمی. بود جمعه صبح

 . بودند شده دالک سلمان استاد نزد به حتما. شعبان نه و بود پدر

 . است ناخرسند خوابدی م خانه لحاف بر شعبان هنکیا از مادر که دانستی م

 نه بخوابد خود لحاف بر آمد هرگاه تا بود کرده جدا را شعبان لحاف چه گرا

 را گوسفندانی بو توانستی نم هم تابستان آفتاب ، ولیمهمانان گریدلحاف 

 . کند دور زلحافا

 را زیبا نکنیزکا که است دیده ،بود خردی دخترک که آنزمان :گفت می مادر

 پوشانده لباس غالمان شکل به را آنها. بردند می دارالخالفه به ترکستان از

 مانند را آنان گیسوان دند.وب نهاده سرشان بر حریر عمامه و دستار .بودند

 تنشان به زربفت و حریر قبای و کرده مانند طره و پیچ پیچ غالمان زلف

 .روند می خلیفه دمتخ به و غالمند که گمان را همگان. بودند کرده

 به کهی هستند زانیکن ،شودی م آشکار و گریزد می میان زینا دخترکی

 حج سفر به کاروانیان با شعبان پدر زمان آن. اند آمده در غالمان کسوت

. خایزل و شعبان داشت، فرزند دو کند رحمتی خدا را یحیی میرزا. بود رفته

 زمزمه چنین شهر در .شد گم وقت همان شعبان ساله سیزده خواهر زلیخا

 کرده کنیزکان همراهزلیخا را  حاکم جای کنیزکی که گریخته بود ،شد

 از که همانگونه. شد چه زکیکن آن ندانست کسهیچ  .رود بغداد به تااست 

 مسبب حاکم که دیگو رسا که نبود نآ زهره رای کس. امدین بازی خبر خایزل

 سفر از بود شده حجاز به کهیی یح رزایم. است بوده خایزل گمشدن

 رنج چنین را، سنگ این :گفت دید کعبه چو میرزا گفتندی م. بازنگشت

 صحرا به سر عرعرکنان خری چون ناگاه. سته استشای را خران تنها ؟سفر

 شبانی به ناچار و از بد روزگار نداشت بیش سال هشت که شعبان. نهاد

 اثری سراج خاندانز پس نآ زا. شده بود صحرا و کوه ساکن وپیشه کرده 

 آمدندنیا  با و بود رفته زا سر مادرشعبان. شدند سپرده فراموشی به و نماند

 پسر نیا آغاز همان از گفتندی م بخت خاندان سراج پایان یافت. شعبان
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 که داشت آن از شرم شعبان هرچند. برد رونیب خانه از را برکت و بود نحس

را یی یح رزایم حدیثمی شناخت  هرکه شعبان رای ول. گوید پدر زا داستان

 جد به و بود اسماعیلی کیش به که را پدر گفت می شعبان هم می دانست.

 که کردند بدناممان داستانی به. کشتند مال طمع به را کرد می آن تبلیغ

 کارگر مظلوم آه که نگذشت دیرزمانی ولی. نداشت نگاه خداوند خانه حرمت

 که گفتند می برخی. شد هالک بستر رد فدائیان خنجر به حاکم و افتاد

 بهانه به و شده هالک جوانش غالم خنجر به هم آخر و بوده غالمباره حاکم

 نه بود چه هر. است باطنیان کار کهندانداخت چو چنین باطنیان، سیاست

 .نگشتند باز سمنان به گرید ،یییح رزایم نه و خایزل

 مومینه را جامع سجدم کف از قسمتی جمعه ازنماز پس بایست می امروز

. کنند کار نگاهاشب تا بود الزم انجامید، می طول به کار چون .کردند می

 پس بود قرار. گردد برگزار نماز ضهیفر تا بودند کرده تعطیل را جمعه صبح

 .کنند کار به شروع جمعه نماز از

 اصرار به و پیازی نان ،فتیر. بودند نان پخت مشغول خاور ننه و مرصع ،مادر

  نیدارچ آن بر و شد می سرخ کنجد روغن در که گوالچ کمی ،سحاقا

 برو و عطار فرج نزد صدایش زد: هوشنگ، هوشنگ، مرصع. دندیپاشی م

 باریجه بگیر.  کریم برای

 

 و روغن کرچک. پنیرک بگیر گلمادر: راستی، کمی هم  -

بی حوصله و چین به ابرو افکنده، در حالی که شعری زیر لب زمزمه 

 نشسته و پدر نزد عطار فرج پسر به دکان فرج عطار رسید. می کرد

 شنیده این از پیش را صاحبی حکیم نام. بودند برش و دور نفری چند

 که گفتند می درشهر. دید می نزدیک از را او که بود بار نخستین.  بود

 شاگردی زا سمرقندی الدین نجیب نزد در. است بوعلی حکمت صاحب

. دانست می مقدمش برخود نیز استاد که چنان ،ه بودرسید استادی به
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 پدربزرگ که همانگونه بود بلند اش پیشانی  .نمود می بلند قامت به

 در این نشان قینی به. است و ذکاوت بخت نشان بلندی شانیپ گفت می

 و کرچک روغن کمی و پنیرک گل اندکی. بود افتهی مصداق حکیم

 .بازگشت و گرفت جهیباری کم

 باردار صیتشخ محکمهی قاض که بود دهیشن نیچنی صاحب میحک نبوغ از

. است باردار خودی شو از که بودی مدع زن. بود خواسته او از رای زن بودن

 زمان تنگ بود و . بودند مانده عاجز زنی ادعا رد یا دییتا از قابله زنان

 دری ریس حبه قابله زنان بود گفته میحکمی بایست ادعای زن ثابت گردد. 

 سوال نیا پاسخ زن دهان از ریسی بو دنینشن یا دنیشن. نهند زن انزهد

 اگر بوی سیر از دهان زن نیامد باردار است. .بود خواهد

 و رکیپنگل . بود پرکرده را اطیح وگوالچ ریفت و تازه نانی بو خانه در

 خودشی برای وگوالچ داد مرصع دست به را جهیبار و کرچک روغن

ی در سه در میکر .ببرد میکری برا تا داد وه اب گریدی یک مرصع .برداشت

 بقسمات و چکما پخت مرصع .بود مشغول ذکرگفتن به و بود دهیکش دراز

 پخته میکر تبع به ازدواجشان اول سال همان خانه تنور در و دانستی م

 داشت زیپرهی حت گرید اش خانواده با روابط قطع و میکر افتادن از بعد .بود

 پس داشت یاد به .شود برده خانه در رمالیش و بقسمات و کماچ ازی نام که

 هوس کهبود  گفته میکر شیپکه  چرا .بود خورده مرصع از کهی ای گردن

 بیحب بقسمات و کماچ خوردن گفتی م بزرگ پدر .است کرده کماچ

  را ریخم بار هر است حبیب دهید خود به چشم چرا که. ندارد خوردن

. است طهارتی ب نکهیادیگر  و ندکمی  تف لیپات در دوباره دچشی م

 که است آن مطلب اصل .استی گرید زیچ موضوع که دانستی م هوشنگ

  و چیزی بگیرند. نندیبب را میکر برادران ندارند خوش

 پشم اندکی با ستیبای م .نبودی خبر گران شمیابر محله در کار از امروز

 در کاه .بماند مدتها تا که میداند پوششی را کف ،گل و کربز روغن شتر،
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 آمدن ورز نکته ،بود پدر رمز اختالط نحوه ولی .رفت نمی بکار اندود این

 و بیختن هم در چگونه ،ساروج و گل سیم در که همانگونه .مالت خوب

 کوزه فوت همان .مدعیان از استاد تمییز جهت بود شرطی وردنآ عمل

 کوزه رّسِ که نبود وتف همان فوت دیگر دانستند چون همگان بودکه گران

  .باشد گران

 .پرداخت می جمع با فریضه به کم هم پدر .نبود جماعتش و جمعه به میلی

 امام که است کالم هم شعبان با که دانستی می ول گفتی نم گرچه

  شعبان. است عدالت نماز در امامت شرط و باشد عدل به دیبا جماعت

 عادل نداند خلفا ریسا بری لاو را طالبیاب بنی عل خالفت کههر  گفتی م

 .باشدی نم خلق بر امامت محق و ستین

ی پاسدار را خدا نید که ،یعل لیفضا و گفتی م خندق نبرد از شعبان

، تنها یکی شود دهیچیپ درهم نیمسلم طومار رفتی م که آنگاه .است کرده

 بود که به تنهایی تمام اسالم بود که در مقابل کفر قرار گرفت.

 کوه چوی منحوس وید وی خندق

 کو؟ مرد :زدی م نعره

 کارزار هم نیا و غیت نیا و من نیا جماعتی ا

 آمد پاسخش

 کار انیپای دوزخ شد ترا

 دریح غیت نیا و تو نیا

 .ذوالفقار

 خانه به پدر .داشت توفیر بار این لیکن. بود گریزان جماعت زا هوشنگ 

 مسجد به خود با را نگهوش و ابزار ماندهی باق و سازد نو وضو تا بود آمده

 در ماندن منتظر بود شنیده .بود شده مسجد به پیشتر پدربزرگ .بردب جامع

 باید توشه ره و است نزدیک سفر :گفت می پدربزرگ. دارد ثواب نیز مسجد

  .برداشت
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 چه وی تصادف چه را دید. خرامانش غزال که بود مسجد مدخل درهوشنگ 

  ؟است نمازآمده به خویش باکسان ای ستتنها . با خود گفت:بود موقع به

 هر در ولی بود چادر و بند صورت با .نبود تشخیص قابل جمعیت میان در

 به سمانآ بود ایپور وقتی کرد، می حس .شناخت میرا او کسوتی و هیات

 .است مدهآ پیش رستخیزی انگار .آمد می کم هوا .شد می نزدیکتر زمین

ی کینزد نیهم که دانستی م شد یم ادیز که قلبش تپش .شد می تاب بی

  .است

 تنها رکوع، و سجده در .داشت دیگر درجای دل ؟بود امروز نمازی چه

  اینگونه خدا از که بود بار اولین شاید .وصال طلب و بود معشوق فکرش

 .عاشقانه و مخلصانه خواست می

 عشق محضر در

 نور مکتب در      

 حضور لحظه کی

 زنما کهی عنی              

  اسی پر دامن

 .بهار نهیس کی          

چون همیشه رسا و شیوا سخن می گفت. دست ها را هم به  ونسی شیخ 

 شافعی امام از خطبه دریاری گرفته بود تا کالم بهتر در مومنان اثر کند. 

 ترک را جمعه کسی نباید ساکنان از است مسجد و بازار جا هر :گفت می

 امام از هم باز. کرد می شماتت را فریضه ادای هبی اهال از برخی کاهلی. کند

   :دارم دوست را زیچ سه ایدن در :بود گفته که کردی م نقل سخنی شافع

 مردم نمیا متعارف وتعارف تکلف ترک - 

  عطوفت وی نرم با مردم بای دوست و معاشرت -

  .تصوف اهل روش و راه بهی تأس و اقتداء -
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 علم بهی شافع امام نسبت :دیفرمای می زرا فخرشیخ یونس ادامه داد که 

 . است منطق علم به ارسطو نسبت مانند اصول

 ش کرد بماند.مجبور پدر که برود دختر پی خواست می .یافت انیپا نماز

 در نفری چند نماز از بعد .نیفتاد کارگر بار این آب آوردن برای بهانه

 دیدن امید به شاید .بودند خوابیده و دهیکش دراز بختیار اباحرب شبستان

 بر و دارد کراهت مسجد در خوابیدن که گفت می مالعثمان .صادق رویایی

 در و نبود بدهکار گوششان که بودندعده ای  .است مجاز را ماندگان ره

 زمستانی و جنوبی شبستان در بحث های حلقه .بودند صادق رویایی حسرت

   .مشغول طالب بحث نشنید به و بود حلقه در هم قربان خالو .بود برقرار

 موقعیت .رفت می بحث های حلقه به نماز از بعد ها شب و جمعه روزهای

  .پراکند می را بالد غرب و شرق از اخبار عبورکاروانیان و شهر گذرگاهی

 کاروانیان هرچند .شد می بیان کاروانسراها در مختلف فکری های نحله

 نبودند دگم اندیشه در هک آنان برای ولی زوار بعد و بودند تجار بیشتر

 به را خود های اندیشه بسیاری هرچند. بود ممکن مختلف اقوال بایی آشنا

 راچگونه دهانی هر قفل که دانستی م قربان خالو .کردند نمی بیان راحتی

   .دارند چه سینه در کیهر که دانست می فراست به نگاهی وبا دیگشا

سخن  و از دین خود با کس پدر همیشه توصیه می کرد که هیچگاه از مال

 ند.ببرسرت ببرند و مگو، که مالت 

 به زرع، بیست و هشت بلندای به مناری و چهارشبستان با جامع مسجد

 بوده ای آتشکده این از پیش که بود شنیده هم پدر .بود گرفته شکل مرور

 برای که سوالی بودند؟ نهاده مسجد ،گبریان معبد بر چرا ولی .است

  .نبود قبول قابلی هیچ کس ها سخپا هوشنگ

   .نماند نیشیپ مذهباز نشانی تا :گفت می قربان خالو

 مسجد، چه است عبادتگاه شنیدی را مقدس خطاب که آنجا :گفت می پدر

 بر مسلکی و دین هر در که یابد می تقدسی مکان .کنشت چه و دیر چه
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  هر س،مقد امر در که است آن نه مگر. ماند می باقی پیشین شرافت

 که کعبه جامه چون یابد، می شرافتی همنشینی شرف به مقدسی نا

 .شود می بوسیدنی

  خاص مکان در را الهی خطاب اگر است؟ شنیده را خطاب کسی چه اما

 شبستان؟ و ایوان و است خشت و گل فقط مشکل پس شنید، توان می

 .اردندزگی م نماز و بودی م نیشیپ صورت همان

 نیا جز گرا که ،ییمعنا بنا هر و داردی آداب نید هر  :گفتی م بزرگ پدر 

  .خور در ابدیی یمعنا که نهد چنان بنا دیبا معمار. ماندی م ناتمام معنا باشد

 با مشابهت که است آمده نیچن فقه در :گفتی م یونس خیش که همانگونه

 .کنندی دور کفار با تشابه از ستیبای م مسلمانان و ستین زیجا کفار

 قومس در جدش بار اولین را دار تیزه قوس که گفت می همیشه زرگب پدر

 قوس ،بیز قوس جای به .است معمار خاندان افتخار این و است ساخته

 .کردند ادا محمدی شریعت به را خود دین و اند داده رواج را جناغی

 همت این قدر پدرانشان نه و ونسی شیخ نه :گفت می همیشه مادر 

 کردندی م مغفرتی طلب که آنگاه نماز در که بود آن تر خوش .ندانستند

  جا به انصاف و کردندی می یاد هم معمار خاندان از ،را ریخ بانیان

 تا نهادند خشت بر خشت و را مسجد کردند آباد نسل اندر نسل .آوردندی م

  .نمایند اقامه صاله و کنند خدا ذکر خلق

 بهتر عمل اجر که کردی م ارتکر را نیالد رکن خیش کالم رمضان استاد اما

 به که هر .بس و است خداوندگار نزد زیچ هری جزا که نگردد لیزا است

 و مرمت در همه .ماند دور حق رحمت از باشد داشته نظر خلق مرحمت

  .اند دهیکوش شهر نیا مسجدی بنا

 :است فرموده فیشر کتاب در خداوند که گفتی م قرآن از هم میکر

 و داشته مانیا امتیق و خدا به که کنندی م آبادی کسان تنها را خدا مساجد

 .   ترسندی نمی احد از خدا از جز و پردازندی م زکات و دارندی می پا به نماز
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 کار در ضعف وجود با نیز بزرگ پدر. بود شده دیده پیش از امور تدارک

به  .داشت خویش پدران همت به که خاطری تعلق و ثواب امید به بود کوشا

، ندبود کوشیده جامع حفظ و مرمت به عمری تالش خود وپدرانش که پاس

 . دست به کار شده بود

 آمده مسجد به کمتری جماعت .رسید اتمام به کار غروب از پس اندکی تا

ی ها قسمت که بود آن موجب جمعه ظهر نماز به نسبت نانآ قلت .بودند

 . ودنش ایجاد مشکلی نماز اقامه در و ندینب بیآس شده مرمت

. شد می مشغول کار به گران ابریشم محله در دیگر بار فردا که بود خرسند

 آسمانی ها ستاره وانیا گوشه از. بود دهیکش دراز خانه وانیا در هنگام شب

 های حرف .نداشت پدر با گفتن پروای .بود رفته فرو فکر در .شدی م دهید

  .بود مانده دلش در بسیار

  از نهان، سوز از و ییدایش از بود، افتاده انشج به که آتشی از عشق، از

 را سوختنش کسی که بود چگونه .سکوت و بود سکوت همچنان .تابی بی

  هم را فکرش گوییا ،نیا از پیش که همو .بود عجیب مادر از دید؟ نمی

 دانسته ای دید؟ نمی ورد؟آ نمی زبان بر چیه که بود شده چه .دانست می

 .وردآی نم خودی رو به و بود

 او به و بود ستادهیا پنجره کنار. دید را ایپور خواب در .رفت هم بر چشمش

 بزند ادیفر خواستی م. بلند مژگان و سبزی چشمها همان با ست،ینگری م

چه خوب بود که می گفت دوستت . بود آمده بند زبانش. توانستی نمی ول

 مینس از تاقا پرده .دیپر خواب از .ردیبگ آغوشش در توانستی م کاشدارم.

. بود مینس چون .بود گذشته ازکنارش دختر انگار. بود آمده رقص بهی آرام

فکر  خود با .بود شده تندتر قلبش ضربان .بود ایپور آور یاد بودی خوبی هرچ

 ؟داریب یا است خواب ؟است کار چه در ؟شدیاندی م من به هم ایپور می کرد

 در مگر .بود خواب در انهمچن کاش ؟افتاده جانم بهی آتش چه داندی م

 . نور چو م،ینس چو بود مدهآ ایپور اییگو .بودی احساس چه .دشیدی م خواب
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ی گل تنها .مدآی نم خوابش .بود ستادهیا تکاپو از باد گرید .رفت اطیح به

  خود با .باشد باد کار توانستی نم. بود افتاده باغچه، کنار در شده پرپر

 ،او مانندپوریا هم  .بود آمده اشی آسمان هفرشت واقعا نکند دیشیاندی م

 مکتب در که همانگونه ؟سازد رها باد در و کند پرپر دارد گلها را دوست

 از که تا ،داشت یاد به را مالعثمانی هایگردن پس .بود کرده نیچن خانه

 ایپوری پا ریز را ها گل داشت دوست. کند اش متنبه عبث فعل نیا تکرار

 .کردی م رپرپ

 دیدوی م چسان لمس ندشتاک

 گرد مهیسراس باد                         

     باد مرد دگر و رفت بعد و لحظهی یک بود       

   . کرد چو پرپر و دشیچ هوس دست                                            
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 کی - پنج
 

 یبینصی ب دشت سار شکوفه

 خاطراتم زار سبزه شکوه          

 ستاره پر الجورد سپهر                       

 کوتاهم دست نیا و من

 چاره؟ چه                         
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 از تر سخت .پیش نه داشت پس راه نه. کشید می زبانه شعله وجودش در

 را مادر به گفتن توان نه .آمدی نم بر دستش ازی کار هیچ که بود نیا همه

 شد نمی که بود مشغول خود کار به چنان هم مرصع .پدر نه وداشت 

پیش از این  که افتاد کاغذی ادی به کرد؟ توانست می چه .رفت نزدیکش

شاهنامه تنها کتاب  .بودگذارده  شاهنامه کتاب میان دیده بود. کاغذ را پدر 

 کتابی شاهنامه .زد جرقه ذهنش در امید از ای بارقه ناگهان روی رف بود.

 نشسته کرسی دور که آنگاه ،زمستان شبهای. داشت می عزیزش پدر که

 .داشت بر از شاهنامه از بسیار هم بزرگ پدر. خواند می بودند

 ایام در. بود گرفته آهوان روانیینوشا سنگی سرای کاروان در را شاهنامه

 آنزمان. بودند رفته اش سنگی دیوارهای مرمت یبرا پدربرزگ بهمراه جوانی

 خواندی م شاهنامه از هرگاه پدر. بود اوردهین در شیخو عقد به را مادر هنوز

  زیشورانگ شیصدا .افتی یم مضاعفی قوت. داشت گرید صالبت شیصدا

 ی. دنیوشن گشتی م

ی پاک بود، جالب هوشنگی برا سودابه داستان هایدالور و ها جنگ از شیب

 و گفتی م سودابهی ناپاک زا پدربزرگ. سودابهی پروای ب عشق و اوشیس

  تباه است که هوس :گفت یپدرم. استیی رسوا عشق عاقبت نکهیا

 . است راه چراغ خود عشق وگرنه سازدی م

 ختند،یآمی م هم دری نیزم وی آسمان کدام؟ هوس و بود کدام عشقی ول

 .شدندی م جدا زهما باز و شدندی می یک

 دیسپ زال چون. افتادی م منصور ریپ یاد به خواندی م زال از پدر که اهآنگ

بسیاری دیگر می گفت که  نخالو قربان چو. بود گشاده جهان به چشمی مو

از سمنان و از راه دربند سوی  دیوهای مازندران با جنگ برایرستم 

 لعهق بود، شده ری خوار به محمود بهمراه قربان خالو آنگاهتیپورستان شد. 

تا  .قلعه بنه کوه رستم با زن جادو جنگیددر می گفتند . بود دیده رابنه کوه 
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خالو قربان عاشق رستم و آیین  مدتها خالو قربان از عظمت قلعه می گفت.

 پهلوانی بود. 

 پیشینیانسرگذشت  .فاخر است ای گنجینه شاهنامه :گفت می پدرهمیشه

 را شاهنامه به زدن تدس جرات او اذن بی کسی است و آیینه عبرت.

 به تنها .عشق شهر کلید هوشنگ برای و بود کاغذی گنجینه دراین .نداشت

  .اندیشید می عشق شرح بیان

 ابینا چه کاغذ .داد می ایپور به و نوشت می کاغذ بر را فراق شرح بود بهتر 

 نزد به خود با را عشق امیپ کهی حرممَ آن، از بهتری رسول چه .گرانبها و بود

 .بردی م شوقمع

قلمی که کالم  و مال عثمان گفته بود که حرمت قلم چون خون شهید است

 نقش کاغذ بر که بود یقلمخداوندی را بنویسد شایسته تکریم. این بار قلم، 

 شت.گااز عشق می ن و دیکش می عشق

  حس. بود شده افزون قلبش تپش. نوشتی مزودتر  دیبا فرصتی نبود

 خوشتر چه .است یافته انیجر عروقش دری ترشیب سرعت با خون کردی م

 . شدی م آغاز خداوند نام ،سالم با که

 که ستینیی ابا سخن، آغاز در نکرد سالم کس هر :گفتی م عثمان مال

  .دیینگو پاسخش

 .بود آغاز نیبهتر سالم پس دختران، به بود گفته هم کوکب خاله حتما

 .نم احساس نقطه نیپاکتر من، پرواز پر بر سالم

ی ول داشت حرف دنیا یک .بگوید گرچهید دانست نمی .بود نامه شروع نیا 

 ؟کند بازگو دل ثیحد چگونه

  بخار داشت نهیس در چه هر انگار دیشیاندی م که آنگاه .بود گم در سر

 به عنان ستیبای م .بود دل کار ،نبود عقل کار. رفتی م هوا به و شدی م

  جلو اختیار بی و لغزیدی م کاغذ بر قلم .بنگارد خود تا نهادی م دل کف

 .روم از وگاه گفتی م نیچ از گاه .بود شده خودی ب خود از .رفت می
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 با .گفت می سخن معشوق با .بود حاضر پیشش انگار .بود شده سبک

 او .گفتن سخن از بود تر راحت .بود ای تازه تجربه .کرد می فکر بهتر نوشتن

  کاغذ بر تراوید می ذهنش از آنچه یاراخت بی بود ننوشته این از پیش که

 عمیق احساس و رفت می کناری به ذهن های الیه راحت چه .نگاشت می

 .بود شده گشوده دل مخزن .بود افتهی را اش واقعی خود انگار .شد می تر

 آرزو تا امید، از شوق، بیان تا فراق شرح از بود ای نامه مغشوش هرچند

 در بار گرید رای زندگ که عشق و بود عشق تنهاولی  ،روشنایی تاشهر

 چه هر که وا،یش بیانی و گویا بود سفیری دهیجر نیا. بود دهیدم کالبدش

 . هستی سر این تکرار مابقی و بود عشق بود

 بشر ساخته نیا که بود نیا ازی نشان پدر قول به بنا بر بهیکت که همانگونه

 لب بر نیشهادت زین خشت و سنگ و آورده مانیا خدا تیوحدان به زین

 پروردگار نام یا وی خداوند کالم مسجد در که بود نیچن .ندا ساختهی جار

. بست یم نقشی آجرکار وی دکاریسف ،ینیچ گره در خلقت عالم پاکان و

 .بود پیام ترین شایسته و نیتزئ نیبهتر کالم .کردی م نیمزکالم  به را بنا

 .داشت خود بریی دایش نیا داغ که بود شدهی عاشق عشق، شرح با هم کاغذ

 نصف شیالع وصف که بودند گفته راست .محبوب وصف بود ریدلپذ چه

 بر بودی شارح و گفتی م معشوق اوصاف از امتیق تا داشت دوست .شیالع

 .اریی یدالرا

 استاد از یک هر نیز همسایگان .کشید درازا به کار گران ابریشم کوی در

 .کردند می مطالبه مددی معمار

  روز هر .رساند معشوق بدست را دلنوشته که بود نیافته فرصتی زهنو

 بودکه اشک قطره قطره. ودمی نم نو ،گوش به حدیثش بار هر که خواند می

 .شور و بود زندگی. بود چکیده ازقلم
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 چگونهرا  دوار چرخ یادگار این و عشق سخن صدای این که بود مانده حاال

  رصد را دختر آمد و رفت و بود فرصت مترصد .رساند معشوق دستان به

 .کرد می

 دسته ب را نامه تا کرد جزم عزم .یدشیاند اریبس .بود مکان نیبهتر انبار آب

 بردن برای دست در کوزه ایپور .هصال کینزد بود ظهر هنگام. رساند ایپور

 پله روی بر .داشت دیگر دست در هم ای بسته .رفت می انبار آب به آب

 انبار آب .کند درکوزه آب پاشیر از ترت راح تا گذارد را بسته انبار بآ های

 در را نامه مناسب فرصت در .نبود هوشنگ و بسته متوجه کسی .خلوت بود

 ریز در و بود او با روز ینچند کهی ا نامه. شد دور سرعت به و نهاد بسته

ه دورکرد خود از را شب و روز همدم نیا گرید .ابدینی کس تا نهاده لباس

 .بود

 پرواز معشوقی سو به جانش انگار .بود رفته معشوقی سو به عشق ریسف

 گفت؟ خواهد چه خواند؟ خواهد گفت،ی م مدام خود با .بود کرده

 تنها. بود ننوشته ازخود نامی .افتد غیر دست به نامه مبادا بودکه آن نگران

 .شوق انیب و بود فراق شرح

  برچسب نامحرم؟ با طارتبا به متهم نشود؟ حادث مشکلی دختر برای

 عفتی؟ بی یا مباالتی؟ بی

 دیگر .فتدا دردسر به ایپور که نبود مروت .بود عذاب در بود؟ کرده اشتباه

 یاد با صبح و دنه هم بر چشم اری یاد با شب که همین بود شده اش زندگی

 .بود سحرگاهش دعای و روز ذکر خیزد.بر یار

 گره در چه و ها تویزه در چه و طاق در چه خاک، در چه خشت، در چه

 .می دید اری نقش نقش، گچ، وکار چینی

  هرچه اما .نهاد می گونه دیگر کار که بود خود بینه، از خود که  خود با

  چشمانش در را کردن بنا در پدر رضایت .نغزتر و بود تر شیرین نهاد می
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 .دبو کرده اثر عشق جادوی .وردآ نمی زبان بهی زیچ پدر چند هر .دید می

  .بود کرده بینا را چشمش عشق .فتگ می چه که پدر دانست می تازه

 شتریب جان از که همان. بود انداخته مخاطره به را معشوق خود دست به

 دختر شد؟ خواهد چه برد، نمی خوابش شب. ترسید می. داشت دوستش

 به ولی بود گذشته نیمه از شب گفت؟ خواهد نزدیکانش هب کرد؟ خواهد چه

 . آمد نمی در همچنان وابخ چشمش

 انشااله که مرصعی دعا و گید زدن هم .افتاد امسالی سمنو گید یاد به

 انداخته جانش بهی آتش چه بود کرده که بار نیای ول کردی نم دعا .تیداماد

 نه مرصع .باش داشته دعا به لب دختر :گفتی م شهیهم بزرگ پدر. بود

 . کردی می پرسش نه و دادی می جواب

 .کردی م حس دهان در را سمنو مزه هنوز بخش، لذت و بود ندیوشاخ چه

 سر بر گفتندی م بود ناپاک که هر .کردی م سبز سبزهی وسواس چه با مادر

 موجب و عبث طهارتی ب حاجت طلب .بودی حرمت را سمنو .دیاین گید

 طعام هیته و داشتی پاک از نشان سبزه شیرو. می گردید عمل شدن عیضا

  داشته بپا جماعت به کهی  عبادت چون .افتی یم گرید جلوه خدا یاد با

 .شدی م

  نماز به را همه معمول طبق هم بزرگ پدر و بود شده بلند موذن بانگ

 از برخواستن حوصله هوشنگی ول شد مسجد روانه بزرگ پدر .خواندی م

. دادی م حیترج شدن داریب بر بامداد هر نچو را خفتن .نداشت را رختخواب

 مسجد از پدربزرگ .کرد دارشیب پدر که شدی م گرم داشت چشمش هتاز

 ازخواب زود که بود مجبور هم اسحاق .بود ایمه چاشت بساط .بود بازگشته

 پدر از تا نداشت جرات هوشنگ هرچند .بودی ابیکامی زیسحرخ که زدیبرخ

 ؟است دهیدی ابیکام چهی زیسحرخبپرسد: از بزرگ

 دنید دیام تنها. نبود کارش به لیم و بود دآلو خواب .دارشدیبی سخت به 

 .داشتی م نگاه شیپا سر دختر
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 که بود معلوم پیرامون به نگاهش از .نهاد رونیبی پا خانهی هشت از دختر

 دانه ذره به ولو تغییری هر که بود عشق جادویبا  .است خوانده را نامه

 نظر هب .نیست شنیدن به نیست، دیدن به نیازی .کرد می حس را خردل

 و داشت نامی نه نامه ،بود دهیشیاند اریبس .بود داده پاسخ ترفندش آمدی م

. خبر بی دختر و است نامه اولین که بود معلوم نآ فحوای از و اشارتی نه

. نباشد دختر متوجه تقصیری ندیبب را نامه کسی گرا که بود ینه اب امیدش

 گناه، همین و دهد عذاب را دختر سود؟ چه نشناسد را او اگر ولی

 اتشجر که بود نگذشته روزی چند. معشوق نگاه در کند اش دنیوشبخنا

 دختر دیگر که داشت قینی ی دیگر.کمین باز و دیگر ای نامه ،شد تربیش

 چرا .است بسته کام در زبان هوشنگ همین چاکش، سینه عاشق که دانسته

  ودشخ با. کند می نظاره و ایستاده کناری در نهد می پا جا هر که

 ند؟ینب سوزاندی م را وجودش کهی آتش نیا ایپور شودی م مگر گفتی م

 انیب و گفتی م عشق شرح که بود نامه تنها نبود. کالمی و سخنی هیچ

ی ا هیهد توانستی م کاش. نامی ب ها نامه و بود اعتنا بی دختر .شوق

 .دهد ایپور به درخور

 درختم دهید خزان من

 استی انیعر فقطم بضاعت و

  دوستی پابوس به و

 سبزی برگ ببرم نتوانم

 کار چاره سوختنم فقط که بسوزان تو

  کشم آتش به تو

 خاک از

 چاه نیا از

 .درآر
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 آن از مانع اش زیرکی ای حیا و حجب ولی خوانده را نامه که دانست می

 مگر تا پیش آمدی فرصت روزانه کار از پس ،بود غروب .دهد نشان که است

  او به که دید را پیرزنی داالن باالی اتاقک بر ناگهان، که ندیبب را ایپور

 او های زنی پرسه و بود نشسته آنجا روز هر عنیی شد هراسان .ستینگری م

 عنیی دانستند می گرا پیرزنان ؟بدانند باید شهر تمام پس. کرد می نظاره را

 .دانند می شهر تمام

 ؟نشنیده او چیزی تاکنون چرا پس

 ؟باشد نگفته چیزی شود می چطور

 با بود نکرده کاری است؟ نگشته باخبر قصدش از و نشده او متوجه شاید

 بود؟ چه مگر انتظار جز ؟است دهید چه مگر گفت،ی م خود

 ؟است کردن رصد حال در همچنان پیرزن شاید

شاید هم، چون او چشم انتظار است. کاش می توانست کنار آن دریچه 

 بنشیند ودر انتظار یار بماند.

 نجره ای هست و کنارش هر روزپ

 لب فرو بسته

 پی دیدن یارم.

 به توانست نمی دیگری جای ولی ،بود کرده جمع را خود حواس دیگر

خوش نداشت با جوانان محل درگیر شود و  .بنشیند اری دیدن انتظار

 شدند می مطلع قصدش از گرا محل جوانانحدیثش بر سر زبانها افتد. 

 .باشد دختر پی در هاآن همحل در دادند نمی اجازه

 درآورد نکاح به را خودیی دا دختر خواستی م که قربان خالو برادر منصور

پیش از عقد چشمش به دختر دایی اش  .بود دهیند را دختر عقد روز تا

 و برخواسته عقد از سر سفره است احول دختر چشم دانست که آنگاه افتاد.

 ارث از که بود گفته رمنصوریپی حت .کردن قبول کردند چه هر. بود رفته

پیرمنصور تالش کرده بود تا کدورت میان دو خانواده را . کندی م محرومش
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به سمنان باز  سالهاپس از مدتها اینگونه از میان بردارد. ولی منصور رفت و

 که بود دهیچیپ شهر در. شد ریپن و کارد خانواده دو انیمرابطه  نگشت.

 و دختر دادن به آنان حرام است. اند چنانو  نیچن منصور ریپ پسران

 تنها خالو قربان بود که این سنت ها را از جهل جماعت می دانست.

 هوشنگ امروز با خود می گفت که خالو قربان راست می گفت. 

 دوستان از رفیع استاد .دادی م شجاعت او به یار دارید شوق نبود، ای چاره

 بزرگ عمامه با !ماندی نم دهانش در چیه  .شهره رازداری به و بود پدربزرگ

 خانه هشتی بر بود شده مندرس که پرچینی و گشاد سروال و رنگ زرد

 خبر؟ چه بپرسی بود کافی تنها، .بود نشسته

 ربطی من به :  گفتی م آیه و قسم با .بود همین منتظر زنگی دایره چون

 راشف تجدید زبیده ابو که دارم چکار. شود نمی دار بچه حسن لکَ ندارد

 کار به ،افتاده موش آسیابان قدرت آرد در که ندارد دخلی من به ،کرده

  دست به شهر اوضاع بودکه اینگونه. دارم چکار دیگران با رسم می خودم

 . آمد می

 چندان نه گهگاه به سفرمی رود ولی بازرگانان همراه دختر پدر که دانست

 کرده سفر سمنان از سالیان قبل .است فرزند و زن بستی پا که طوالنی

 در اقامت رخت باز که بود کسالیی کنونا .بود انجامیده طول به سفر .بودند

آنها را  کمتر اینکه ند.ا گزیده سکنی گران ابریشم کوی در و افکنده شهر

 با که بزرگشان پسر. اند آمده ازجنوب که است خاطر نیبد شناسند می

  در  چه هر. بود ایپور شنام که همان ،نیامده باز است فتهر کاروانیان

 دختر پدر ابیغ دررفیع گفت که  استاد. ندنیافت نشانی ندبود رفته اش پی

 مادر .از خانه خارج می شود آب بردن و به بازار می رود خامه دیخر رایب

 چشم نه و مانده رفتنش راه توان نه که نشستهی قالدار ی پا بر آنقدر

 .دنشید
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 روز هر که بود پیرزن همان .آمد پیرزنی که بود نشسته رفیع استاد پیش

 رفیع استاد موقع، بد چه .زد خشکش ناگهان .بود او گر نظاره پنجره پشت

 رنگ زرد برای ،بگیرداسپرک تا بود آمده .است پاالندوز حسن مادر :گفت

  .البسه کردن

 .خواهد می چه که دانست می خود رفیع استاد و نگفت چیزی پیرزن

 از نبوداسپرک  که زمانی در .آوردند می العرب جزیره زا تجاراسپرک را 

برای رنگ کردن خامه  **هفشکا گیاه گل و زردچوبه برگ خربزه، پوست

  .کردند می ستفادها

 در سوال خداحافظی؟ نه و علیکی نه ،سالمی نه ؟نگفت چیزی چرا پس

 .پرسید ،رفت پیرزن وقتی ،نداد طاقت دلش .بود نقش بسته هوشنگ ذهن

 .است الل بیچاره :گفت عیرف اداست

 .است نعمتی پیرزنان برای:  گفت هوشنگ که نیهم

 .کند نمی مردم فضولی .است الل که چه ما به: کرد شروع عیرف استاد

 زبان .گرفته دیگر زن که است زبانش دست از شوهر ،دارد زبان که دخترش

 چه ما به .نکند کند،ی نم رنگ خوب را خامه .باشد نداشته باشد، داشته

 کنونا جهان کز شیشو دست .خودشی خدا و داندی م او ،داردی ربط

 ازاین زن  که گفت آنقدری جوانهمان  در . خدایش بیامرزاد.است کوتاه

 کام در زبانبیچاره از همان زمان  که دهدی م مادر به و دزدی م اش خانه

 مربوط؟ چه ما با دهیدزی نم یا دهیدزدی م. شد ساکت و دیکش

 مادر که بود کرده شروع عیرف استاد تازه .بود دانسته خواستی م هآنچ

 جان که شست خانه حوض در نقدرآ را فرزندان تمام. بود وسواس بزرگت

 بهتر .نبود زیجا ماندن گرید .ماند فرزندی بود که برایش تنها مادرت .باختند

 .گذاشتی م خود حال به را عیرف استاد که بود
                                                                 

 Esparak 
**
 کاجیره=  کاشفه 
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 ،دید می بیشتر .شد می تر افزون اش تابی بی تدانس می بیشتر چه هر

 طاقت نه و داشت گفتن سخن ارایی نه .گشت می بیشتر دلبستگی

 خودش دیگر .کنند می نگاه را او همه برد می گمان ترسید، می .خاموشی

 شنید می شعری جا هر ؟باشد دختر پسند تا کرد می بایست می چه .نبود

 شهر در که بود مجنونی دیشن می که غزلی و شعر هر با. میگرفت گر

 .بست می خشت بر و گل بر نقش که بود فرهادی ،چرخید می

 طاق نچو طاقی و عشق بلندای به ساخت می ای خانه شد می کاش

 و من از پیش. سازد می خود قامت به خانه پرنده :خندید می پدر .سمانآ

 به نیاز هرگاه که کنند استفاده ای دستمایه از باید که دانستند می خوب تو

  کاش .بود گفتهپدر هم این از پیش ،باشد دسترس در باشد مرمت

. آنگاه در آفاق شهره کرد می زرع ازشصت بیش را مسجد منار توانست می

 پدرخشت قیامت به پا می کرد.  می گشت. کیمیاگری می شد که با گل و

 گزیده چنین بسازی هم زرع صد از بیش مسجد منار تو گرا :گفت می

 نه اند بوده تو از پیش آنانکه و سازی می خود برای که چرا .بود نخواهد

 خانه عشق خانه .اند داشته دیگر سری در سر که نام، برای نه خود، برای

 از نه و است افتهی یخداوند جالل از شکوه و صالبت .خشوع و است خضوع

 .دارد گنبدگردون از نشان هستی گنبد گرا .ریتقص پااسر معمار صنعت

 .داشت تر خوش آسمان سقف ریز را صاله غمبریپ که آنگونه

خشوع می پسندید،  ،. اگر معشوق ازلیبود دیگر ای خانه عشقش خانه ولی

 را برق سیم و زر پسندیده تر است. یقین داشت که دختران حوا 

 پدر که همان باشد کسری طاق بلندای به طاقش تا خواست می ای خانه

 حیاط چونمی خواست بنا نهد،  حیاطی .است ترین گزیده که گفت می

 در کس عشق، حرمت به .آب حوض آن میان در و آسمان سقفش مسجد

 ایوانی. کنند نظاره زمین در را آسمان آب، انعکاس در و ننهد یپا آن کانون

  .باشد عشق نشان باران، و باد از پناه که رفیع
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  پدر که همانگونه. طاق پی در طاق خیال در و نهاد می خشت بر خشت

 را واژگان باید می ناظمش که است شعری چون بنا، و شهر هر گفت می

 با چنان گاهناظم این شعر بلند باید  .باشد موزون که نهد هم کنار چنان

 خواست می .کشاند تصویر به ای جمله در را دفتریکه  گشاید ره ایجاز

 تصویر به جاودانه بنایی در که کاغذ، در نه بار این رایی دایش نیا داستان

 کشیده نمایش به بنا هر در ،سخن سینه کی نیاکانش که همانگونه .کشد

 .بودند

 بهره کار پای در و فزودند می خشت مقاومت به خاک، در شن افزودن با

 در بند آب خشت از و شود چرب خاک که تا خاکستر اندکی .جستند می

  ای دستمایه چه از انآسم بلندای به طاقی .جویند بهره آبریزگاه

 ؟باشد توانست می

 خشت؟

 آجر؟

 چوب؟

     سنگ؟

 به خانه گرا باشد. توانست نمی عشق جز ای دستمایه گفت می راست پدر

 کوچه پس کوچه در که همانگونه .خوفی نه و است هراسی نه باشد قامت

 .بینی می رو پیش در دیگر ای سایه و جدید تصویری پیچ هر در، شهرهای 

 .تازه حرکتی و هست درنگی ،ای محله هر گشاددر  و طاقی ره زیر

 است. افتنی جریان دوباره و شدن نو درنگ، هر در

 سنگ کجا .داشت دیگری بوی ،نمی هر در و باران هر در گل کاه و خاک 

  .گوید می سخن تو با خاک باشد؟ چنین

 نساکنی چوناست  طاقت پر .سخت سرما در نه و است سوزان گرما در نه

 خود از و پذیرد می آیدفرود  او بر که هر و پذیرد می اندود آسان چه .کویر

 آفتاب تابش در کاه .نشانیی م نم پر دیده بر که مهمانی چون .گرداند می
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 که زیاد چندان نه .است اندود زر گویا که چنان .درخشد می زیبا چه

 .دارد خود در را نور تابش از هایی رگه که سان بدان .بیازارد را چشمت

 زوج کاش ؟بودند نکرده زوجش چرا .بود فرد که افتاد مسجد مناره یاد به

  خوشش گرید فرد عدد از .آسمانی سو به عشاق دستان چون شدی م

  کمال تا بودی م زوج ستیبای م شعر چون ،یتیدوب چون .آمدی نم

 .افتی یم

 یتیدوب کوتاهم شعری تیدوب

                  باشم تو تیب یک که مصرع، یک که خواهد دلم

               یزوج تو                                 

 .یتیدوب ،تنهای ول من                          
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 نداد پاسخ گل و خواندند بلبالن

 یول گل سکوت در
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برای گرفتن باریجه  رند.یبگ جهیبار تابودند  شده صحرا به قربان خالو با

 اریبس تبحریی دارو اهانیگ شناخت در شعبان. رفتندی م شعبان با شهیهم

. نبود کمتر او از دانستی نم شتریب عطار فرج از اگر پدر قول به .داشت

 پر زمستان گرا .آمدی م بدست جهیبار ،اهیگ ساقه دری برش با خرداد اواخر

 پهلو، و کمر درد درمان در که بودیی ایمیک ،مناسب اهیگ رشد و بود بارش

 آمدی م شعبان کهی هنگام .داشت کاربرد اریبس مثانه و هیکل سنگ دفع

  صحرا به و شدی م همراه پدر و رمضان استاد نظر برخالف هم مرصع

در  میکر که تا ندک جمع شتریب تواندی م چه هر د تایمی کوش .آمدی م

 .دیاسایب کمر درد ازطول سال 

ند لدیگر نه زیر لب که ب .بود برافروختههمچنان  قربان خالو بازگشت راه در

   .کند درست شراب تواند ینم چرا بود دهیفهم تازه .گشود ناسزا به زبان

ی رو بر بپاشند نمک بآ تا بود گفته را برزگرانی نیدرگز نیالد رکن

 .گذاردی م ناکام را گسارانیم و است شراب خصم نمک که انگورها،

 رکن که کردندی م چنان خواندندی م نیالد رکن با جماعت کهی برزگران

 .گفتبه خالو قربان  دالک سلمان هم را ترفند نیا سرّ .بود گفته نیالد

 .باشد نکرده سنتش سلمان که نبودی مرد شهر در دالک سلمان از کهتر

 که است سبب نیبد گفتی م کریم .بود کار نیبد پدرش هم او از شیپ

سلمان دالک آبله رو بود و چشمش احول. خالو  .است المنظر هیکر نیچن

گفت که هنگام سنت کردن بی شک به چشمش می قربان می خندید و 

 زخمش چشم از بزرگترها و دندیهراسی م بتشیه از کودکانرفته است.  

ن نداد و سلمان دالک زن از در شهر کسی ز سلمان به .دندیترسی م

روستای بیدستان گرفت. ننه زبیده  صدایش می زدند و در حمام زنانه 

مشغول بود. آنطور که زنان کوی وبرزن می گفتند چون بیشتر ساکنان 

خالو قربان می گفت  بیدستان، دستانی کوچکتر و کوتاهتر از معمول داشت.

ل ننه زبیده در زیبایی از بهرحا که از این رو نام روستا بیدستان است.
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سلمان دالک چیزی کم نداشت. سلمان دالک به جوانانی که در باب زیبایی 

داد سخن می دادند می گفت که زیبایی به ماتحتم  بمال که زن باید 

 .سازگار باشد

 که دانمی م امسال :همچنان برافروخته بود و می گفت قربان خالو -

  .نیالد رکن نیا کرد تباه را شمیع .رمیبگ کجا از انگور

 درآن کهی ظرف :دیگوی م کریم که دیدو کالمش انیم به هوشنگ -

  .است نجس باشد بوده شراب

 دنینوش و خوردن بای آدم درون :دیکش هم در ابرو قربان خالو -

 .را انیآدم وجود سازدی م تبه که است دیپل فکر که نگردد آلوده

 آمده فرود اسب زااینجا  فهیخل گفتندی م که بودند دهیرس مدَقَ عمر به

 گسترده بساط و آمدهسمنان  به که کولیانی گروه باعمر قدم در . است

 به بود رنگارنگ ای جامه که موصلیانه کولی مرد چند .شدند مواجه بودند

 اندختر و زنان .بودند مشغول بار و اثاث کردن جابجا بهمردان  .داشتند تن

 گفت قربان خالو .بودند گسترده ساطب و نشسته بافاصله گاه و هم کنار

 .بگیرد فالت کولی زن تا بگذار

 فالت تا بنشین .شد بلند خلخال صدای .کوفت زمین به را پایش کولی زن

 اهیسی چشمان و ختهیآم طنتیش بهی بامالحت ،سبزه بودی جوان زن .بگیرم

 جوون، نکن غریبی گفت دوباره و کرد بلند صدا .بود دهیکش سرمه که

 .نیبنش

 بود. آویخته برگردن وجالجل گوش به ازنقره ییقرطها 

 به گذر و خطوط تماشای محو کولی زن .نهاد کولی زن دست در دست

 .بود مشغول سیاحت به زن پیراهن بازشده یقه از قربان خالو و آینده
                                                                 

 Ghort 
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 وصالی که ،بشارتی و دهد نویدیمگر زن کولی  که بود امید تمام ،هوشنگ

ی ها کرشمه از و بود گریدی جا حواسش و هوش مامت .دشخواهد  حاصل

 .غافلی کول زن

 .خوابه مو شوی .....  و  تو  بخت :گفت و کرد موزیانه ای خنده کولی زن

 بود دیگر عالم در .شد پاره هوشنگ چرت .کرد ای مستانه خنده قربان خالو

 از و کنایه و بود خنده .نشست کولی زن پیش و زد کنارش قربان خالو که

 که بود دانسته کولی زن .بود بیدار بیدار قربان خالو بخت معلوم قرار

 با که است قربان خالو اوست حریف آنکه. دارد دگر سودای در سر هوشنگ

 .کاود می را زمین دل تا خود هیز چشمان

 زن با را قربان خالو. دانست اولی ماندن بر را رفتن دید چنین که هوشنگ

 تنها که بود دیدار محو چنان قربان خالو .گذاشت تنها بیدار بخت و کولی

 .کرد آگاهش هوشنگ رفتن از کولی زن اشارت

 آخر دوره. آید می خون بوی شرق از گفتند می. بودند غرب عازم ها کولی

  .است زمان

 ،است راه دری خطر که گفتندی م آمدند می ازشرق که بسیاری و کاروانیان

 ها پلیدی  که بودند خرسند نیزی برخ .دید نخواهد آرامشی رو یکس دیگر

 که می گفتند نیچن .شد خواهد زاده گرید جهانی و رفت خواهد کباری به

 .شد خواهد پاک خون با تنها یدیپل

  رهایت که است ویرانی و خون تنها که آیی می تنگ به چنان گاهی

 .شماری می هستی از بهتر را نیستی  ،بیزاری و گریزان خود از. کند می

 .است مانویان اندیشه این که بود گفته درنماز درگزینی الدین رکن یخش

ه برا  مسلمانان کار خداوند. اندیشند چنین مسلمانان که نیست صواب

 .رسند صواب به تا نیندازد کفار دست

 که طوالنی درنگ این. بود رسیده اتمام به گران ابریشم کوی در کار دیگر 

 چه که افسوس .نبود هم ساعتی هوشنگ برای انجامید بطول هفته چندین
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 و آمد نمودن رصد و  محل در پرسه و حضور برای دلیلی دیگر .گذشت زود

  .نداشت منزل اهل شد

 گچ اندود با بود هرچه بادگیر، و ایوانها ها، سابات و ها چفده وخوتها  تعمیر

 .بود گردیده آمود و بود شده استوار نکو گچ و  ساروج ،گل خاک،کاه و

 شده کودکان بازی محل که همانجایی .رفت آتشگاه به نبود، فرصتی یگرد

پیام  . می بایستبود آتش افروختن محل نیا از پیش که هایی بازمانده .بود

ی دیجد کار حاکم خانه در پدر می رساند. زن خشت صفدر استادپدر را به 

 .کند فرش آجر را اطیح کف فردا که بود شده قرار .بود گرفته

 تنگ که دانست می .برسد زودتر تا دوید را برگشت راه تمام بود شده دیر 

 در ساباط خانه پوریاهیچ کسی  ساعت ایندر  .آید می خانه به غروب

 دیگر .الل زن ریپ آن مگر ،دید نخواهداین هنگام او را . کسی بود نخواهد

 ستارد و شال و کرده پا به را عموقلی قبقات تا برود خانه به نداشت فرصت

 دختر پاسخ تا بگذار .یکبار هم ونیش و یکبار مرگ گفتی م خود با .کند نو

 یک که خواستی م .بود شده تمام طاقتش .نخواهدم که چند هر بشنوم را

 .شدی نم دال دالی سوار شتر قربان خالو قول به .بگذارد شیپ گام

 به نشذه در آشوبی .گوید کالمی تا بود فرصتی غروب تاریکی و نماز موقع

 بگوید؟ کجا از و بگوید چه .بود شده پا

 .کرد نمی اریی ذهنش ولی داشت حرف سینه یک

 .بنشیند نه و بیاستد توانست میه ن

 .بود افتاده جانش در عجیب جنبشی

 ؟داد خواهد پاسخ چهبا خود می اندیشید: 

 .ستین نیا رسمش دانستی م .شود روبرو ایپور با توانستی نم برگشت،

 از شرم دانست، می خوب .بود حاکم مردمان بر دیگر سنتی .بودن پسندیده
                                                                 

  = کردند می پا به صوفیان که چوبی نعلینقبقاب 
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 او از را جرات که دوانده ریشه او در چنان سنت .داشت احساسش گفتن

 .بود گذارده ناخواسته راه در قدم .بود ستانده

 ایمان خودش به نیز خود .رفت پیش اختیار بی ،ایستاد ،بازگشت دوباره

  .راند می پیشش و بود افتاده جانش به که بود ای شراره ولی .نداشت

 به رامآ .وردآی نم خود روی به ولی است دهید را او دختر که بود مشخص

 .شد مستولی دختر بر اضطرابی انگار .رفت پیش ایپور سمت

 .کرد سالم

 .راند زبان بر کالم یک تنها دختر و درنگ ای لحظه

 .داد ادامه خود راه به و، توانم نمی

 .شد خشک دهانش. دوید چشمانش در اشک. دافتا فرو آسمان

 .افتاد شماره به نفسش

 .یافت پایان او کار همانگونه. رسید می پایان به جهان کار کاش

 ؟نبود هم عتابش الیق عتابی، نه، درنگی نه کالمی، نه

 .کرد می کوچکی احساس

 .ماندن سر نه و داشت رفتن پای نه

 کرده باز دهان زمین  .زد می قهقهه دبا .خندیدند می او به دیوار و در انگار

 .رفت می فرو خاک دل به کاش. کاش او را می بلعید. بود

هنوز آنوقت شاید  .کرد نمی چنین کاش ،نبود خودش دست بود؟ کرده چه

. بی امید مگر می شد زنده ماند. چه اشتباهی کرده بود. کاش بودامیدی 

ی گفت خدا با صبر می کرد. کاش حرف مرصع را گوش می داد که م

 صابران است.

 تمام یکباره به زیچ همه .جوید می چه و خواهد می چه دختر دانست نمی

با خود می گفت چرا زود میدان را خالی کرد؟ کاش  .ختیر فرو آسمان. شد

به خود  می پرسید چرا؟ کاش بیشتر صحبت می کرد. زبانش بند آمده بود.

 دشنام می داد. چرا عجله کرده بود؟
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 نه خواندن نه ،رفتن شوق نه و داشت ماندن حال نه .بود گریزان ازهمه

 نگاه از شرم ترسد می سفید و سیاه ریسمان از که گزیده مار چون .شنیدن

. به یاد پیرزن باالی داالن خندیدند می او به همه گوییا .داشت دیگران

 حتما به او می خندید.هم افتاد. پیرزن 

  .داشتی م بر گام تند .شد می محو عمرش صفحه از روز این کاش

 ماه .رود یم کجا نبود متوجه .بود شده رونیب شهر از .ستدیبا توانستی نم

 .بود شده روشن بیابان .اری یرو چون ،بود کامل

 و قربان خالو برادر مسعود .بود گرفته شیپ ناخودآگاه را غمبرانیپ ریمس

 خانه به خبر که دانستی م. دید راه در را بودند همراهش که چندی تن

 و کرده سالم بدو مسعود .نداشت را وا با شدن کالم هم حوصله. برد خواهند

بر  شهر مردم .بود کوه غیست بر غمبرانیپ بقعه  .بود داده تکانی سر تنها او

 در آنجا آرمیده اند. لیاسرائی بن امبرانیپاز  الم و میساین باور بودند که 

  چکار کوهی باال الهی در مبرانغیپ که گفتی م شهیهم قربان خالو

 کینزد بایتقر بقعه. است بوده پرستان مهر معبد :گفتی م پدر می کردند؟

 در شتریب داشتندی سر سرو نانینش قلعه با آنانکه. بود ساروی ها قلعه

 . می نمودند ارتیز به بیترغ را  خلق و کردندی م مبالغه آن معجرات

 و نیزم از نگریست، می آسمان به .تداشی م بر گام تنهاشب  سیاهی در

 تنگ به اوی بلند بدانی آسمان وی بزرگ نیا بهی ایدن در. گله داشت آسمان

همانند مرصع که در خانه آرام و بی صدا می نشست و در خلوت  .بود آمده

خود به آسمان خیره می شد. مرصع را با خیره شدن به آسمانش شناخته 

 بود.

 در .داشت بهمراه سوختهی اندک خوشبختانه .بود یمتیغن سوخته ،ابانیب در

 از پیش آنجاکه بود شده کوه فراز به. افروزد آتش توانستی مو  بود لباسش

  را مهرپرستان، مهر که آنجا .ایستادند می ستایش به نیاکانش این

ی ط فرسخ سه. بیشتر عروج میل و بود خاک به نزدیکتر آسمان. نواخت می
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. نشان است سلوک و ریسی سخت نشانگر راهی سخت تگفی م پدر .بود کرده

 است. هیتزک و بیتهذی سخت از

 .نداشت را کسی دیدن حوصله .بود سردشده هوا .ماند کوه باالی در شب

 .برد می هرسوه ب را داستانش ایگوی و وزید می سردی سوز

 ی خفگ احساس .بود او با قرنهای ناکام انگار بود شده خشک شیگلو

 .است شده نوشته شیپ از ،هرکس ریتقد که گفتندی م سترا. کردی م

ی بی ب با ازدواج از شیپ بزرگ پدر که بود گفته یکبار نیا از شیپ پدر

 هرگاه  که سوختندی م درآتش چنان دلداده دو .سته ابودی دختر عاشق

از بخت بد  .شدی م زیسرا از چشمانشان اشک باران دندیدی م را گریهمد

 چند و ماندی م ناکام بزرگ پدر .رود یم دامغان به ادهخانو بهمراه دختر

 ایدن از پدر مدنآ ایدن به از پس یچند .کندی م ازدواجی بی ب با بعد سال

  هم پدر .بود دهید را زن آن و رفته دامغان بهی جوان در پدر. رودی م

 زدست دل کهیی الیل آن و بوده که پدرش معشوق که بداند خواستی م

 .شانیشانیپ بری ناکام و بود خونشان دری عاشق انگار  .ستیک ربوده پدر
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 خود از رستن

 جوانه و برگ و شهیر دن،یکش رخ تعلقی ب
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 بقعه به لندریق و شعبان که بود سحرنزدیک  .بود گذشته مهین از شب

 زین هوشنگ بسته مهینی ها چشم ازی حت شعبان متعجب نگاه .آمدند

 اوج در تنها .داشت تن به پشمین جبه همیشه چون شعبان. بود دایهو

  شهر به کهی وقت هم آن ،کرد می تن به قمیص که بود تابستان گرمای

 .آمدی م

 مخروطی کاله .تداش سر به رنگ سبز ای طاقیه و پا به **جمجم قلندر مرد

داشت  ای خرقه بود. افکنده چپ دوش بر رنگین ای سجاده و بلند و شکل

 .نبود صوفش خور در ظاهرا که کالهی و کبود

 در قلندران کسوت به که است اسماعیلی داعی قلندر، که دانست هوشنگ

 در پیش از این ندیده بود. وسواس گرنه او را به دلش آمده بود و. است آمده

لباس و پوشش شاید این شک را به دل هوشنگ انداخت. از اسباب  انتخاب

 صوفی گری چیزی فرو نگذاشته بود. 

 چشم و بود خزیده ای گوشه به هوشنگ .نبود بقعه در آنها جز گرید کسی

 گرید .نداشت رای کس با زدن حرف حوصله. است خواب که هم نهاده بر

.  است آمده چهی برا و آمده چرا که دهد حیتوض شعبانی برا خواستی نم

 آمده بقعه به و اند نمانده همانجا شب چرا ولی .بودند آمده سارو از قینی

ای آمده چون سایر صوفیان  و پندارند که صوفی ببینند چند تنی شاید اند؟

که طی  سالکی. دارد سری سرو نشینان باقلعه که نبرند گمان شهر در و

  .ای بر سلوک باطنی می داندو حرکت ظاهر را مقدمه  می کندطریق 

 با باطنیان که است عهیشا شهر در :گفتی م قلندر مرد به آرام شعبان

 .اند فرستاده پیغام مغوالن برایو دارند  سری و رس مغوالن

 .است بیگانه یگانهب :وگفت دیکش بلندش محاسن بر دست قلندر مرد
                                                                 

 آمد می پا قوزک تا که بلندی و گشاد ساده، پیراهن=  قمیص. 
**
 فاقد و ساختند می کهنه های پارچه از چرم جای به را آن کف که وهگی نوعیجمجم =  

 .بود پاشنه
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 .کنند می بدنام را اسماعیلیان :گفت شعبان

  حسن :داد ادامه دیکشی م محاسنش بر دست که همچنان قلندر مرد

 خوارزمشاه، دست به را خلیفه .کرد تضعیف باید را دشمن گوید می

 .مغول دسته ب را خوارزمشاه

 را مغوالن خلیفه مگر: دیپرس دادی م تکان را سرش کهیحال در شعبان

  ؟خوارزمشاه با جنگ به است نکرده ترغیب

 اسماعیلیان از :گفت داشتیم بر سر از کاله که کهیحال در قلندر مرد

 پیمان هم توانستی م گرهم ا شیطان با .خوارزمشاهیان تا تراست بیمناک

 .اسماعلیان حذف برای شد می

  دستدر  را مقصودش شاه حیتسب شهیهم چون کهیحال در شعبان

 ها مستجیب خود ،زنند ینم ما به افترا و تهمت کم :داد ادامه گرداندی م

  .دارند والس هم

 .ایمانتان تقویت بر بکوشید  :داد ادامه و کرد درازی پا قلندر مرد

  خرده قیامت قیام بر  :گفت دوخته قلندر مرد دهان بر چشم شعبان

 .گیرند می

حدس زده و داعی اسماعیلی را سعی بر آن درست هوشنگ دانست که 

 است که از چشم دشمنان مخفی ماند.

 بروت قلندران درآمده بود چنین پاسخ داد: داعی اسماعیلی که به کس

 .است گواه ما امامان معجزات و علی صدق ما حقانیت

  قلعه شیر در :دیپرس باشد گرفته را سواالتش تمام پاسخ که انگار شعبان

 مانی؟ می

 .بروم قهستان به باید ولی ،می مانمروز چند -

 واستخ بر که صبح .شنید نمی گوشش و بود شده سنگین دیگر چشمش

 .بود شده قضا معمول طبق که هم نماز .پیر قلندر نه و بود شعبان نه
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 وخال ،بود ظهر نزدیک .آورد می فشار داشت گرسنگی .بود گذشته شب دو

 چکدامیه برادرانش و قربان خالو .آمدند بزرگترش برادر محمود و قربان

 شهر در ای و بودند انیکاروانی قرقچ ای برادر هفت .بودند نکرده اریاخت تاهل

 منقرض نسلت که گفته را منصور ریپی شیدرو گفتی م پدربزرگ .عسس

 که آنروز بود گفته شیدرو پسر؟ هفت با که بود دهیخند رمنصوریپ .گردد

 نوشته نیچن رتیتقدی دیبر سر دارد شکم در برهی دانست که را آهو ماده

 را گوساله هک گفتی م را یعقوب تیحکا  رمضان استاد که بود نگونهیا. شد

 یعقوب و یوسف انیم میعظ چنانی فراق ،آه حیوان .دیبر سر مامش شیپ

 .  افکند

 دیخندی م قربان خالو .ماند نخواهد ایدن به رمنصوریپ نسل که داشت نییق

 عالم نیا به لیم باشد شتریب بند هرچه که د،یقی ب بود، رها دیبا گفتی م و

عقد  هدیگر خالو قربان که از سفربرادر  نصور. داستان ماست افزونتر خاک

دختر دایی خود را بدنام کرده بود خود دلیلی مضاعف بود  برخواسته بود و

 که مردم دختر به فرزندان پیرمنصور ندهند.

ن پسر م نسل کهو به استاد رمضان می گفت  زدی می پوزخندخالو قربان 

 یی زاناس لب ریز بزرگ پدر .است شده پراکنده اکناف در منصور پیر

 بس از :گفتی م پدر بزرگ .دادی نم نیا از شیب زبانش به زبان و گفتی م

 گرم طبع که ندارندی درست عقل خوردند شکار گوشت منصور ریپ پسران

 . کندی م نیچن گوشت

 غمبریپ گفتی م که میکر جواب در داشت نیرید رفاقت میکر با که محمود

 عمل شاتیفرما ریسا به مگر جواب اینگونه می داد: ،نکاح به کرده هیتوص

 .شمیندیب نکاح به که کردم

 .بود دهیند نیچن را برادر دو چگاهیه .بودند مهیسراس محمود و قربان خالو

 اند. برده ترا پدر ها حکومتیمحمود سخن اینگونه آغاز کرد:  

 کجا؟ -
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 .حبس :گفت محمود

 کرده؟ چه مگر شده؟ چه -

  ،رفته امیر بنای کف کردن شفر آجر برای که دیروز :داد ادامه محمود

 .کرده دزدی دنگوی می

 دزدی؟ -

 توانی نم .است عجیب :گفت بود گرفته جانب به حق افهیق که قربان خالو

 ؟یدزد و معمار وسفی ابو استاد .ردک قبول

   . است مسخرههوشنگ بهت زده با صدای لرزانی گفت: 

 بزرگت پدر و است بتا بی مادرتخالو قربان سر به زیر افکند و ادامه داد: 

  بیابد. خبری مگر تا شده درحکومت بر هم

 کار به که آنان و عوام .سرکرد به را رنگش آبی دستار و پای در موزه

 .کردند می سر به آبی دستار بودندمشغول  کارگری و ساختمان

 و مهیسرآس .دیدوی م را ریمس تمام .آید زیر به کوه از چگونه دانست نمی

 .بودند کرده بر سر هم با روزگار غم و یار غم .پرکنده مرغ چون بود آشفته

 .بود شدهی طوالن چه راه .بود سنگینی اتهام .بود افتاده جانش به اضطرابی

 راه و بزرگتر سنگها .روند فرو شیپا در خواستندی م ابانیبی خارها تمام

 که تا نبودی مرکب ،بودند ادهیپ هم محمود و قربان خالو. بود شده ناهموارتر

 و بود شده همراه قربان خالو با راه نیب در محمود. رسند شهر به عتریسر

 .بود اوردهین خود با مرکب

   بود. دهیکش درهم ابرو مرصع و قراری ب مادر .بود شدهی ا ماتمکده خانه

  شافعی ونسی شیخ دیدن به بود بهتر. گرفتی م بهانه مدام اسحاق

 قضا از .سازد ممکن را پدر دیدار حداقل ای کند، وساطتی شاید تا رفتند می

 که درگزینی رکن الدین غیابش در و بود شده اطراف دهات به ونسی شیخ

 این افتخار را رکن الدین .شد می منبر بر کتاب، و زهد اهل بود دلی ساده

 بر و کرده دوره ونسی شیخ نزد بار دگر ،اتمام از پس رای شافع فقه که بود
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 پیش را فقه که است بار پنجمین که بود مفتخر .است افضل طالب همه

در میان  گاه  .داشت وافر ای عالقه وضو تجدید به و خوانده ونسی شیخ

 پسری را او. ساخت می نو وضو و کرد می شک وضوداشتن  به اقامه خواندن

 چگونه شیخ ای که گرفتند می خرده وی به که آنان پاسخ در و گول بود

 .ساخت چنین ترا فرزند تک و نکرد عاهایتد اجابت وندخدا که گشت

 بار کی که کنم چه شد نکو فرزندتان بود حالل خوردید نانم: فرمود می

 آنگاه یا امیص ماه در نیالد رکن که بود نگونهیا .گشودم شما خوراک به روزه

 گرانید طعام به دست مبادا که پرداختی م رحم صله به بود روزه که

 با رحم صله صواب در پس نرنجاند. را صاحبخانه دن،خور از و امتناع دیبگشا

 .دادی م سخن داد اریبس روزه دهان

 روز که تا خواند می صبر به و داشت ابا حکومتیان پیش رفتن از رکن الدین

 .بازگردد ونسی شیخ بعد

 و بود آه و ناله  تنها هم خانه در .داد نمی پاسخ کسی نیز حاکم سرای در بر

  .اورندیبی خبر نتوانستند هم قربان خالو برادران .نآسما سویبه  نگاه

 همیشه چون شیخ .شد میسر یونس شیخ دیدار بودکه ظهر نماز از بعد

 دست تا که بلند طیلسانی عمامه، بر و داشت تن به رنگ آبی ای دراعه

 حال هر به اینکه و گفت پیغمبر و خدا از ونسی شیخ .پوشاند می را هایش

 اجرا بایست می خداوند حدود باشد کرده خبطی راگ و است بزرگ خدا

 فزع جزع .واجب خداوند رضای به رضایت و است اولی حدود اجرای .شود

 که نکرد افاقه نیز بود شده رمضان استاد و هوشنگ بهمراه اصرار به که مادر

 باز مادر که بودند خانه به بازگشت در .ودر حاکم دیدن به آنروز ونسی شیخ

 گیرد کام در زبان که پدربزرگ نهی و برداشت ونسی شیخ نفرین به لب

 .نبود موثر

 به مدآ خوب اگر، کند استخاره صبح نماز از پس که داد رضایت ونسی شیخ

 اینکه بر مبنی پدربزرگ اصرار و نیامد خوب استخاره .برود حکومت دیدن
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 رظه نماز از بعد به کار .نیفتاد کارگر ،نیست حاجت استخاره خیرامر  در

 .کرد پا به نعلین و داد رضایت شیخ که افتاد

 کرده سیاستش حاکم و بوده باطنی یوسف ابو که بود شده بلند هایی زمزمه

 .است

 .بود نگفته چیزی او به هیچگاه نبود، باطنی که پدر ولی

 فرزندشان و زن حتی اند اینگونه ها باطنی :گفت می قربان خالو -

 .دانند نمی هم

  .گیرد می آتش که است پاک هجام  :گفت می مادر -

 ها باطنی از تا بترسانند را مردم خواهند می :گفت می پدربزرگ -

 .کنند دوری

  ؟داشت پدر به ربطی چه ولی

 را بیگاناهان و بی پناهان رسد نمی آنها به زورشان :گفتی م میکر -

 .کنند می سیاست

 مطیع حاکم و خواستند می پدر خون باطنیان خود :گفت می مادر -

 خلق فتنیفری برای باز ملق و ها  شینما نیا است. آنان امراو

 با ظاهر به حاکم .دارند اسهک یک در دست همه وگرنه است

 انیفدائ خنجر .ترسد می آنان قاطع برهان از ولی نیست باطنیان

 با پدر چون. دارد هراس آن ازی حاکم هر که استی قاطع برهان

 افتد هراس مردم دل در نکهیا از انیباطن .کردند چنین نبوده آنان

 هیتسوی برا یا ترس از کهان بسیارند عناصر سست. خرسندند

هر انکه همراه نباشد و  روی می آورند. بدانها گرانید با الحساب

آنان  را باطنی بودن  اتهامبه  حکام تا نامندی می باطنیاری نکند 

 .کنند استیس

  زیادی چیز شعبان از کسی ولی ؟باشد باشعبان رفاقتش سبب به شاید

 سر به کار خود داشت. شبانی بود که گهگاه به شهر می آمد و ؟دانست نمی
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 و ایالت میان ولی بود باطنی .زانیگر شهر از و بود صحرا اب شدل شعبان

 هستی باطن شعبان بود نگفته خانه دری کس .پرداخت می تبلیغ به عشایر

اگرچه  .می کرد بحث شهیهم او با و بود باخبر عقایدش از که کریم حتی

 .است مبلغین از که ،یباطن تنها نه شعبانمی دانست 

 به زودتر. شیخ یونس چنین گفت: پدر جسد با ولی آورد خبر ونسی  شیخ

 نیاورید در را صدایش و ببخشد خدایش که بوده باطنی اگر .بسپارید خاکش

 .شوند گردان روی هم شما از مردم که

 .آمد می کم مسجد .کنید ادا را اش نخوانده روزه و نماز

 .آمد فرود ام خانه سقف بودم دیده خواب :گفت می کرد می گریه مادر

 منجمه بی بی .بودم دیده خوابی چنین نیز این از پیش ؟شد چه دیدی

  .بود گفته

 در که بود نیشابور شافعیه رئیس سمنانی الدین کمال دختر منجمه بی بی

 قدر و قضا با او احکام. داشت العاده قفو اشتهار نجوم و شناسی ستاره

     که او فخر موجب و بود ونسی شیخ خواهر فرزند منجمه بی بی. بود موافق

  .دارد من زا کرامت این بی بی

 و ام کشیده کام در زبان حکمت به من شیخ یونس می گفت: -

 .واگذارم ایشان به را خلق امور که است خداوندی مصلحت

 پایش و دست بر بند جای تنها. بود بسته چشم آرام پدر غسالخانه تخت بر

. جدایی بود زود چه. دید می را روزی چنین نداشت دوست. بود هویدا

 باشی ناظر باید : گفت می پدر. شد می تکرار ذهنش در مدام پدر حرفهای

 ندارد انصاف آنکه و است بودن منصف دیدن ستدر سر. کرد نگاه باید تنها

 .دید نخواهد را حقیقت

 که آنگونه صدا و سری ب و آرامی خاکسپار که گفتندی م میکر و بزرگ پدر

 . نشد نیچن که ،شود انجام بود گفته یونس خیش
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 گورستان به پدر جنازه پی در دستار بی و برهنه پای و کردند تن به سیاه

 .ریختند می سر بر گل کاه و خاک. کردند جزع بسیار مادر و مرصع .شدند

  وقعی نیایند گورستان به زنان که درگزینی الدین رکن ادفری به کسی

 .نهاد نمی

 .نینفر گرید لب و بود ناله و آه مادر لب یک

  .کردی کوتاه که نگذرد او از خدا  -

 هر .بردارد دست نینفر از که نبود کارگر هم پدربزرگ غرولند و اخم

 منظور هک دانستندی ماعضای خانواده ی ول آوردی نم زبانر بی نام چند

 نددانمی  همه و است انیعر که خواندی م مترسکش .است یونس خیش

 :می خواند نیچن مادر. ستیچ درونش در که

 صدپاره  ات پوشش

 آشکار ان،ینما تن

 دمتید

 مترسک کن بس

 .بردار دست

 .افتاد او به چشمم ماه اول که گفتی م دالک سلمان به ناسزا مرصع،

 طلب و قران خواندنی جا :گفتی م میکر .گرفت را مانیزندگ نحوستش

 . دیاسایب پدری دم دیبگذار ؟دییگشای م ناسزا به لب ،رااستغف

تنها  :گفتی م یونس خیش .است ترکانده زهره و نداشته حبس تاب گفتند

 .است نبوده ایدن نیا به شلیم ،بودند بردهاو را به حبس  جو و پرسی برا

 اینگونه که ،بود شده مجلس قلن هم معمار وسفی ابو داستان بود چه هر

 همه .زند نمی حرف کسی. بود نشسته یعجیب سوگ در خانه .آنگونه و بود

 زود چه .شد می احساس بیشتر پدر نبود ،روز هر .سکوت و بود سکوت جا

 او با حق که استی کس مظلوم گفتی م یونس خیش .مظلومانه چه و رفت

 ؟بود ناحق به پدر مگر .آشفتی م بر را مادر شتریب باز که بود نیهم .باشد
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 هم با سریع چه ،چیز همه. بود شده رها تن زندان نیا از صدای ب و آرام چه

 با شد می مگر دیگر .مرگ چون آوار، چون ،ریزد می فرو و شود می خراب

 تنهاتر ،بود رفته پدر. گفت عشق از سخنمگر می شد  .گفت سخن مادر

 .بود افتاده جانش به خوره چونیی تنها. بود شده

 را عجیبی تنهایی .چرخید نمی مرصع لب بر هم سالم پدر مرگ از پس

ی حد تا بودنش الذکر دائم.  نبود تحمل قابلهم  میکر .کرد می احساس

 ی گرید زیچ به و بود کوشا شرع ظواهر به .بود شده دهنده آزار

. داشت زاین پدر تیحما به هنوز انگار همه تنها تر شده بودند.. دیشیاندی نم

 چقدر اسحاق با کردی م حس. ردیبگهم  را اسحاق دست کنونا ستیبای م

ی جای کس چه کند؟ پر شیبرا را پدری خالی جا تواندی م .دارد فاصله

 طبع بای کس هر از شتریب پدر سخنان .کردی م پر او خود یبرا را پدری خال

 پدر رفتن اب. بود همنوا درونشی نوا با پدری صدا. بود سازگار او یخو و

 . بود شدهی یک روز و شب گرید .دیرسی نظرم به تری افتنین دست هم عشق
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 کی - هشت
 

  اریبسی های بینصی ب بمینص

 اری یدور و روزگار و روز ز

 من؟ امی ک

 یناتمام

 سرانجامی ب بینص غم

 صاف و روشن من کنم خواهد دلم

 دود از آکنده رهیت سپهر

 دانیم به من را قزح و قوس کشم

 کودکانه تالش دانیم به

 تمنای گونها بر ببارم

 جوانه صدها شیرو شوق ز

 بند کنون های ناتوان خاک به میپای ول

 ده طاقتم آرزوها سراب

  المیخ

 بودن ادیفر نیآخر

 .ده راحتمی ناتوان و عجز ز
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 از مادر به که بود گذشته چهلم. زد ریاد به دل ولی جنگید بسیار خود با

 .گفت ایپور

 چه؟ و که بپرسد نکهآ بی کرد اش زده خجالت و برآشفت مادر

 را گران ابریشم محل در حضور جرات دیگر. بود برده فرو درکام زبان مادر

  آب شمع چون کرد می احساس، خبری نه، دیداری نه. نداشت هم

 .شود می

 بدانجا که روند منصور ریپ برادر دنز به تا شدند تانتیپورس به قربان خالو با 

 های زخم بر شد می التیامی شاید بودن دوری  مدت .بود افکنده اقامت رحل

راهی  برنج آوردنو  پارچه بردن برای .بود آمده پیش ناچار بهسفر  .دیرین

 ولی حس می کرد باید برود. نبود رضا دل به چه گر شدند.

 بود امدهین ایدن به هنوز هوشنگ که زمانی ،نیا از شیپ منصور ریپ برادر 

 می رسد به حبس می افتد حکومت به خبر که هم بعدمی یابد. ی ا نهیدف

ولی همچنان  حبس طوالنی می شود. .است کرده چه دفینه با که بیابند تا

 امرزادیب شیخدا که منصور ریپ مادردر حبس می ماند.  انکار و کتمان به او

 کرده بزرگی مییت به فرزندان که است بودهی رزنیش گفتندی م که آنگونه

 شیپی اشارت به حبس در مراد داشته است. مردانه یبتیه و بلند یقامت .بود

 .دوشمی ی جار صورت و سر از خون که زند یم را خود چنان مادر آمدن از

  حبس به پسر دنید به که منصور ریپ مادر .شکندی م را هم خود دندان

 را پسرم که کندی م فزع جزع چنان. دهدی م سر بتایوامص ادیفر دروی م

آنزمان . افتدی م حاکم دل در ترسکه  برمی م سلطان به تیشکا و کشتند

حاکم در و عازم غرب. است سلطان در قومس بوده از بخت خوب مراد، 

 استشیس ،مراد شکسته دندان و رزنیپ آه بخاطرسلطان  مبادا که اندیشه

 خوب می دانسته که مردم از او شکایت بسیار دارند. می ترسد و . حاکمکند

 صفدر خانه خوت در را نهیدف که گفتی م قربان خالو. سازندی م شیرها

 عازم و آوردی م در خوت از هنگام شب و بوده داده قرار زن خشت
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 خالویی دا که زن خشت صفدر .گرددی بازنم گرید و شودی م پورستانیت

 .کرد چنان و کرد نیچن برادرت که دیبر منصور ریپ از زماننآ از بود قربان

 آن کنار از مراد و بندندی نمی طرف نهیدف از زن خشت صفدر بود چه هر

منصور  پیر هابعد از سال. ابدی یم دولت شمال در و رسدی م مراد به نهیدف

را داماد دایی کند مگر کدورت پیشین خاتمه یابد.  نصورمی خواسته م

 عقد می گریزد و به قول خالو قربان قوز باال قوز  هسفرسر ز ا نصورم

 می شود.

 گفتی م قربان خالو ندخری درحوال البرز ارتفاعات دل در پورستانیت راه در

. محمود برادرش بسیار در ندارم گنجنامه افسوس .است اریبس نهیدف نجایا

 کاو کرده بود ولی طرفی نبسته بود. و کندند خرنواحی 

 و اهیسی مو با تری قو و جوانتری کم بود منصور ریپ همچون خان مراد 

 قربان خالو که بود همانگونه. داشت امیا گردش ازی دیسپ یمو که ،دیسپ

  قربان خالو. دانستی م خوب رای ارباب رموز و بود جذبه با :گفتی م

 به و رفت کدخدا خانه به ،بود آمده ها زاده برادر دنید بهی وقت :گفتی م

 برادر اگری حت ،تیرع خانه به روستا چند ارباب که چرا .نرفت آنها خانه

 .ندیایب دنشید به خردترهاشایسته است که  .رودی نم باشند شیها زاده

 .نبود هم آن از کمتر نبود شاه گرا زادها برادر چشم در که بود نیچن

  در طرابشضا از هوشنگ .شدی م دیناپد ناگهان شب هر قربان خالو

 بسته که چشم هوشنگ را  .بخوابد زودتر او تا تاس منتظر که افتی یم

 برادرزاده بهرحال .بود افتهی یا وهیب نییق .می شد خارج اتاق از می دید

 .اریبس خدمه و تیرع و بود مرادخان

 خالوی ول بخشد امیالت نتوانستبرای هوشنگ  را اری یمهری ب این سفر اگر

 . بود دهفرخن و ندیخوشا را قربان

 قصد عروس برادران ،خان مرادی عروس شب در که گفتی م قربان خالو

   .گردد شرمسار بازمانده کار از تا داشتندبه مرادخان را  کافور خوراندن
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 عنان آنکهی جای دیگری می خورد. کخورا و افتهیدر فراست به مرادخان

 تا کند یم اریاخت همی گرید زوجهی سال به کمتر افتد عروس بدست کار

 . کندی م هم دنشیر فکر خوردی م استخوان که سگ ،بدانند

 یار الیخ ازی ا لحظه سفر نیاول از هراس و تنی خستگ و راهی سخت

 یارزگشت داشت. تنفس در شهری که ا، ولی میل به ببود ساخته یشجدا

 .را دوست داشت نفس می کشیددر آن 

  که بود ماندن مجال نه .افتاد جانش بر دیشدی لرزش وی تب بازگشت در 

 .سوختی م تب در .دارد نگهقافله  همراه را خود است گونه هر ستیبای م

 دهینهراس نگونهیا چگاهیه مرگ از .نبود ربتغ در کاش دیشیاندی م خود با

 نام بار چند .گفتی م انیهذ تب شدت از . امیدی به بازگشت نداشت.بود

را دست بسته می برند. ولی پوریا  . می دید که پوریابود کرده صدا را ایپور

خود می رفت. می خواست فریاد بزند ولی صدایش بیرون نمی آمد. انگار 

 فرشته آن صورت گرید بار ایآ ویش افتاده بود. داشت خفه می شد.ربختک 

 را مرگ د،یام و میب در ؟ندیبب توانستی م برقع پشت از چند هر رای آسمان

 کام به گفتی م مادری کودک در هم یکبار .دیدی م چشمانش شیپ در

  خودش یاد به دیدی مکه  را گونی ها بوته. است بازگشته و رفته مرگ

در آتش تب  .اند دوخته چشم آسمان به بارش انتظار در تنها که افتادی م

 هم بوته های گون را می دید که انگار دست به سوی آسمان گشاده اند.

 برهوت در خاربنم نیتر خشک

 بهار ابر رسد که شخو دلم و

 بیغ جانب از رسدم تیعنا که

 امی سادگ از عجب

 بلند سرو منم نه

 باغ به هیسا دهم که

 دیسف یاس منم نه
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 نگاری سویگ نتیز شوم که

 بهار ابر رسد ستیچ ام بهره

 .خار و عارمی ب و خارم

 فضای همچنان دوری ماه سه از پس .بود بازگشته شدکه نمی روز کی هنوز

 با عطار فرج پسر عروسی خبردر شهر . بود تحمل قابل غیر و سرد خانه

خبر  شهر درتمام .خواندند می قمرش رشک پیرزنان که بود زیبایی دختر

 خبر کاش .رسیدنمی  گوشش به ایکاش این خبر .بود پیچیده این ازدواج

 و خواستگاری و بود رفته حکیم نزد طبابت به دختر. شنید می را قیامت

 اتفاق افتاده بود. عیسر چه ،عروسی و عقد

 دستش از کاری نه، کند فریاد توانست می نه. شد تمام چیز همه زود چه

 .بود ساخته

 صاحبی؟ حکیم از بهتر کسی چه

  .بود رسیده بالد دیگر به و درنوردیده را شهر حصار نبوغش نقل که همو

 .باشد داشته او چون ای آوازه تا رفت می الرئیس شیخ کفش در پای

  .داشت وه ابی بیغر حس بود نشسته عطار فرج دکان در که انروزهم

 آن امروز. گرفت خواهد او ازی زیچ حکیم کردی م حس چرا دانستی نم

  را جانش کاش ،بود گرفته را قلبش .بود دهیانجام قتیحق به حس

 دختری ول سوختی م غضب آتش در گاه .دیدی نم را روز نیا و گرفتی م

ای  ندهیآ میحک که بود مسلم .یاصرار نه و بودی اجبار نه بود خواسته خود

 متنفر میحک از توانستی نم .بود دهینورد در را آفاق شهرتش .دارد روشن

 و ایپور سعادت تنها .بیرق چشم بهی حت ستهیشا و بود برازنده که باشد

 در او که هنگام همان. نسازدی ته قالب که شدی م منجر که بود او خواست

 از بودی ا افسانهی زندگ .بود رفته حجله به عروس سوختی م تب آتش

ی تیحکا هم سببشی ب لرز و تب .بماند شهر در که نبود مقدر .نوشته شیپ

 .بود بازگشته و رفته عالم نیا زا گفتی م مادر کهی کودک زمان چون بود
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 هم آنزمان دیشا دانستی نم. بود و در آغوش مرگ رفتن او یار وصال شب

 با. بود گشوده جهان نیبد چشم ایپور بود شده مرگ کام بهی دکدرکو که

 خطوط چونی ول است شده دهیتن بهم شانیزندگ چگونه دیشیاندی م خود

 ؟دیرس خواهند بهم ،یمواز

 قدر را لقمه گفت می که مادر حرف .داشت خود از شرم نمود، می کوتاه چه

 ته بود.. چه زود به رقیب باخبود نشنیده جان به بردار دهان

 شدن مهرویان خریدار گفت می خود با گاه .بود شده خود از شرمسار کنونا

 اما باز .کند می کفایت باشی مشتاقان خیل در که همان .ندارد شرمساری

 بود خوب باز .است بد بودن کم چقدر گریبانش می گرفت. برگی بی از شرم

  کار هب دلش و دست .دیشنی م کنونا را خبرش و نبود آن زمان که

 میکر نه .بود شده خانه مرد گرید پدر نبود در ،نبودی ا چاره .رفتی نم

 .بود ماندهی رمق رمضان استاد در نه و داشت بستر زا برخاستن قدرت

 را کار رموز که بود زود و بود وبرزن یکو کودکانی باز هم ،که هم اسحاق

 از که دچن هر کردی م حس دوش بر رای زندگ تیولئمس. اموزدیب وه اب

 .بود سخت چه و بود شده بزرگ زود چه ناگهان .بود آمده تنگ بهی زندگ

با خود می گفت کاش من هم آوازه ای  .بندد درکار خود، توان که بود بهتر

 چون حکیم داشتم. 

. دندیدی نم را زدنش پر پر انگار .بودند پدر سوگ در مرصع و مادر هنوز

 استاداز فراق پدر است.  او، ام بی تابیشاید می دیدند و گمان می بردند تم

تالش برای معرفی کردن هوشنگ بجای  .بود خانه اموراتی پ در رمضان

ی براتوانست  رمضان استاداستاد ابویوسف چندان راحت نبود. بهرحال 

فراهم آورد. فرصتی شد تا  را کار مقدمات دیعب دیس خانه کردن دیسف

  .ردیگ بدست را کاربه تنهایی  هوشنگ
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خانه سید  .شد واگذار هوشنگ به ژکهند در عبید سید خانه سفیدکردن کار

 شدهی معنی ب و بود باخته رنگ زیچ همه بود. عطار فرج خانه کنارعبید 

 .بهار نه و زمستان نه شام، نه و صبح داشتی ریتوف نه. بود

 خود بودن از .داشت نگاه از شرم .بود شده آجین شرم با اری دیدن شوق

  ی.توانست نمی بودن ،یبود صادق عاشق گرا که بود رشرمسا

 تمنا دل در .بود هراس در او با شدن روبرو از .دیدی مکم  را میحک همسر

 .ندیببپوریا را  لحظه یک تا شدی م رونیب خانه ازبیشتر  کاش کردی م

 اش نهیس .شدی م ذوب یخ بسان مقابلش در که بودی دیخورش چون پوریا

لب  زیر. دیچکی می اشک چشمش گوشه از ناخواسته گاه و آمدی م درد به

آواز می خواند. دوست داشت چنان می خواند که گوش فلک کر می شد. 

 شرم می کرد. پوریا چه فکر  لیو .دوست داشت پوریا هم می شنید

می کرد؟ عشق و ناپاکی؟ دزدی ناموس دیگران؟ صدایش هم ترسیده بود. 

 زمزمه کند.  تدهانش خشک می شد فقط می توانس

 واژه ها را در وجودم جا بده           بار دیگر عشق را معنا بده       

  * *   * 

 بال من شو تا که پروازی کنم    زندگی را بار دیگر تا که آغازی کنم

و از  ت حکیم بودندمبود. خلق دعاگوی حک بسیار حکیم خانه به آمد و رفت

کار م می شدند تا مگر درمان یابند. کیاطراف بسیاری پرس پرسان به نزد ح

عبید به پایان رسید. نوروز در راه بود و برای او دیگر  خانه سید نسفید کرد

که پس از اتمام کار رمقی شده بود نقدر مشغول کار آنوروز معنا نداشت. 

برایش نمی ماند. دیگر چرخیدن در کوچه ها هم به پایان رسیده بود. تمام 

در کار بسته بود. با خود می اندیشید در کار چنان گزیده شوم  خود تالش

 تا حدیث شهرتم به گوش پوریا رسد. 

روی  .روندبه کهنه دژ  مجبور کندبود تا خالو قربان را ای قاشق زنی بهانه 

 دانست نمی کسی خانه در .رفت نمی به قاشق زنی هیچگاهپوشانده بودند. 
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 را پوریا شاید تا بود ای بهانه. بود تفاوتم امسال  .است رفته زنی قاشق به

  .ببیند

با خود می اندیشید این سنت ها بی جهت نیستند. حکمتی در پشت هریک 

قاشق زنی شب چهارشنبه سوری انجام می شد. هرچند بیشتر، نهفته است. 

قاشق زنی کار وسرگرمی زنان بود ولی مردان جوان هم برای خوشمزگی به 

 فتند.در خانه معشوق می ر

همراه شده بود، می گفت خردتر که بودیم  ،خالو قربان به اصرار هوشنگ

 نمی آمدی، چطور شد که امسال به یادت افتاد؟

باز خالو قربان می گفت چه سعی در همرا کردن خالو قربان داشت ولی 

 اصراری هست که به کهندژ برویم؟

 حکیم صاحبیخانه حکیم صاحبی بود.  ،در دومین خانه را که زدندکلون 

لحظه ای کوتاه بود.  به دنبال او بر درگاه خانه پوریا ظاهر شد. آمد و بیرون

هیچگاه کمی مویز و توت خشک در دامنشان ریخت.  زبانش بند آمد. پوریا

 ولی هرچند کوتاهخرسند بود که مویز و توت خشک اینقدر خوشمزه نبود. 

 بود. همیسر شد یار ارددی

بود. نه مادر و نه مرصع روز سیزده از خانه خارج  نوروز به پایان رسیده

مسیر گل نشدند. کریم که همیشه محبوس خانه بود. تنها به اصرار اسحاق 

 مادر بقچه ای کوچک برای دو برادر بسته بود. رودبار را در پیش گرفتند.

همه تن چشم بود مگر پوریا را  خالو قربان بهمراه پدر به دالزیان رفته بود.

. فکر می کرد در مسیر شاید او هم برای سیزده بدر از خانه خارج شودببیند 

  ولی پوریا را ندید. گل رودبار احتمال دیدن پوریا بیشتر است،

 بی بی .رود می رومبالد  به حکیم کهمهمترین خبر آن. بود بسیار خبرها

 آن از برای حکیم بود دعوتی بود. کرده سلجوق حاکم به وصفش منجمه

 به این از پیش که منجمه بی بی شوهر  ،ترجمان محمد الدین دمج .بالد

 در حکیم مهربود.  شده رها درد از حکیم طبابت حسن از بود آمده سمنان
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 سالجقه انتخاب موجب ،بسیار محمد ترجمان تعریف و تمجید .داشت دل

ی بود برای پیشکش. بودند آورده برایش قصب از دستاری. بود گردیده

 .رومبالد  به دعوت حکیم

 اقامت رخت نآ در لیال که را مجنون بود نعمتی هم شهر هوای تنفس

 سوز نیای دوا فاصله،. بستی م بر رخت هم سعادت نیا که افسوس. داشت

 .نبود آن بری امیالت کهی حسرت ؟بود نهان

 برین فردوس معنی چشد که تا

 را جنان بوی

 گلفام مرمر آن بر پنجه ود́د که خواهد

 ندارد حور لب  لیم من لد گرید

 تازه رطب با

 .دالرام یار آن لب دارد که

 و بستن نخواستن، و خواستن ماندن، و رفتن بین است سخت چه گاهی 

 .است دیگر تقدیر ولی .کندن

 امید؟ چه به کجا؟ بهولی  رفت، می هم او شد می کاش

موشش از او دور و دور تر می شد. آیا این فاصله منجر می شد که فرا عشق

 در نه و بودی دیام دل در گرید نه .ریخت می فرو و شد می آب کاش کند؟

 ی.نشاط شهر

 

 
 
 

 

 
                                                                 

  وحریر ابریشم همراه به نرم کتان نوعی= قصب  
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 کی - نه

 

 سرد باد و زرد برگ

 زار شوره و آبی جو

 سرنوشت از ریناگز

 .روزگار نیز شاهدم
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 آنانکه .بود گرفته را شهر تمام ،بالد ریسادر  کشتار و مغوالن یورش خبر

  ری سوی به بازرگانان .بودند رفته ساروقلعه های به  بودند باطنی

 سبب که منجمه بی بی شوهر ترجمان، محمد الدین مجد .شتافتند می

 در گری منشی درازی مدت از پس ،بود سالجقه به صاحبی حکیم پیوستن

 را شهر بزرگ انانبازرگ و گردیده روم سالجقه دربار منشی خوارزمشاه، دربار

 .مانند دوره ب مهلکه از تا بود خوانده خود به

 به فرموده پیغمبر :گفت می که درگزینی رکن الدین توصیه به هم ای عده 

 خرده نازکان به. بودند شتافته تپورستان به ،روید طبرستان به قحطی هنگام

 داد قحطی: گفتند می نیست، قحطی که کردند می شان سخره که گیر

 را فرزندان منصور ریپ چند هر .خونخوارترند گرگها کویر در و دهش و ستا

 .بودند رفتهینپذ یک چیهی ول روند برادرش نزد که بود کرده هیتوص

 شکل اقوام حضور ضرورت به که دژهایی و کاروانیان و بود تجار عرصه شهر

 خشت ثتهمور که زمانی در ابتدا همان از پیشینیان روایت بنابه. بود گرفته

ناسار، کدیور  به نام های سه محلهدر .بود قسمت سه برشهر  ،نهاد شهر بنای

مردمی که از شرق، غرب و جنوب ایران آمده بودند اسکان و اسفنجان 

 یدژها. نداشت ،بیاورد را مغوالن حمله تاب که یارحص شهر یافتند.

 نازل لحا در که آسمان بالی جز داشتند را بالیی هر تاب منفرد، و کوچک

 .بود شدن

 و مشایخ بهمراه داشتند شمشیر قبضه بر دست که گروهی و حکومتیان

 .بودند رفته ،شتافت می ری جانب به که خوارزمشاه سلطان نزد بزرگان

 به را جواهرات صندوقچه بود بسطام در که هنگام آن ،نیا از شیپ سلطان

 مغوالن دست به و نکند کم را شنتاخت سرعتتا  ،بود فرستاده اردهن دژ

 شتریب سلطانی پ در مغوالن و بود دهیچیپ فرستادن جواهرات خبر .فتدین

 زرین کمرهای که همراهانش و حاجبان بهمراه سلطان. جواهرات تا بودند

 سرعت از مهلکه  اب داشتند تن به رنگ سیاه حاجبی خلعت و بسته
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 دجماعت که به پیشوازش آمده بودن تکلیف کسب پاسخ درمی گریخت. 

   .است گردیده نازل که است آسمان بالی : گفت

 وحشیانی. بود شده زمانآخرال .دوست دشمنان و بودند شده دشمن دوستان

 توصیه. گریخت می جالل و حشمت آن با خوارزمشاه سلطان که آمدند می

 .دیر چه ولی بود فهمیده خود کار پایان سلطان .نداشت مجاهدت بر ای

 اندیشید. می چنین مغول بازرگانان و رستادگانف بریدن سر از پیش کاش

 .زدود می را مقاومت تاب و رسید می کشتار و تاراج از اخبار بود چه هر

ی نیدرگز ابوالفتح چه هر. دانستند می ها بدی بر پایان را زمانال آخر برخی

 شستن راه تنها را خون برآنانکه، نگویند چنین مسلمانان که گفت می

به  .دانستند می تن نابودی در را جان آبادیِ .نبود کارگر دانستند می زشتی

 همواره افت.ی می تحقق عظیم کشتاری اثر بر جهان انهدامعقیده آنها 

 تکالیف از را حوادث این وقوع در تسریع نیز گاه و بودند ای حادثه منتظر

 انیم دری نعمت وی دریحی رهایدرگ هم بالد ریسا در. شمردند می خود

 مگر بدانندی متیغن را گانهیب حضور خلق بودکه آن موجب ر،شه محالت

 .رای نادان وی دادگریب نیا دهد خاتمه

 امان جهت به اوی ب که کند متقاعد رای کس بود نتوانسته که ونسی شیخ

 جلب برای چند تنی بهمراه را پسر بناچار ،رود مغوالن نزد بهخواهی 

 بود شده همراه هم رمضان داستا .داشت گسیل امان اخذ و مغوالن رضایت

 در را روانش و روح و را خود .بخشدیی رهای رانیو زا رای اجداد خانه مگر تا

 تازه که یونس خیش پسر های موعظه به مغوالن. دیدی م شهر خشت خشت

 شیخ کرامات الف .ننهادند وقعی بود برده انیپا به پدر نزد رای نیدی علوم

 خود که را مغوالن کند چنان و چنین و است اله خاص بندگان از که ونسی

 جهت ونسی شیخ دعای خیر از .نیفتاد قبولم پنداشتند می آسمان مامور را

شیخ یونس . بودند موفق تمامی به این از پیش که گذشتند توفیق ادامه

توصیه کرده بود که داستان خروج آدم ابوالبشر از باغ بهشت را برای مغوالن 
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فرود آمد مگر در دل مغوالن هراس افتد،  سمنان بازگو کنند که شیطان به

 سرشان از دستار مغوالنولی پیش از آنکه سخن اینگونه آغاز کنند 

 بردند می گمان .کردند تیرآجین و چاک چاک های آنها رابدن و برگرفتند

 در ای کاسه و دارند رزماخو شاه کردن مخفی بر تالش که ،تسلیم پی نه که

 .است کاسه نیم زیر

مومنان می شود تا از  خ یونس می گفت که شیطان به نزد خداپرستان وشی

خود گوی سبقت از شیاطین ربوده اند.  ،راه حق دورشان دارد. دیگر بالد

 چنین است که شیطان در سمنان فرود آمده است. 

را  میزان توحشوحشتی مضاعف برجان مردم افتاده بود. کسی انتظار این 

 خدا راه در اینکه. گفت می فرزند نمودن فدا از رمنب بر ونسی شیخنداشت. 

 .است گذشته نیز فرزند از، بود گذشته که خود از مسلمانان جان حفظ و

 محمد کالمرتبت فرزند شهیدش را چون شهیدان صدر اسالم می دانست. 

 مقاتله مصلحت طالع، ضعف به امسال که کرد می تکرار را خوارزمشاه

جماعت سخن شیخ یونس  .فشرد می ایپ مصالحه بر همچنان. نیست

 میل به جهادشان نبود. که بسیاری را بازگو می کرد

چه تلخ بود مرگ استاد رمضان. برای مصالحه رفته بود که مغوالن بیرحمانه 

 جانش ستاندند. 

 شهر از و شده همراه سلطان با گروهی .بود آمده شیپی انشقاق شهر در

  .بودند شده تیپورستان به الدین رکن توصیه به گریدی گروه .بودند رفته

 قلعه درون در مقاومت .گذشتند تیغ دم از بودند مانده حصار بیرون که آنان

 زهرآگین تیرهای آماج هم از جدا های قلعه .گرفت می صورت سختی با

 های گاه پناه در یا و بودند گرفته پناه ها قنات در بسیاری .بود النومغ

 .ندبود کرده اختفا زیرزمینی

 حاصل قینی که مغوالن .نینجامید طول به شهر پراکنده های قلعه محاصره

 . نهادند او پی در سر سرعت به است شتافته ری به سلطان کردند
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 .بود مانده شهر رونیب بناچار و بود شده گرو به شعبان بهمراه هوشنگ

. بودن امان دری کس کجا چیه و بودند راه در انیسپاه. نبود برگشت امکان

 به خانه از یراه مگر تا ،دادی م ادامه بود کرده شروع پدر کهی نقب کاش

 چه. بود خانه بهی راه کنون داشت کار در سر اگر. باشند داشته شهر خارج

  بود؟ کجا مرصع کرد؟ی م چه اسحاق بود؟ آمده مادر برسر

 چه .بود شنیده نه و دیده کس نه چنین مصبیتی .بود ریخته هم به شهر

 حصار پشت در یا و غلطیده خون در و ندافتاد زیر به بارو از که یاریبس

 قراوالن پیش آنانکه. بودند شده دوخته دیوار و در به تیرها آماج زیر در دژها

 چاک بدنهای و نیافته فرار مجال، ندگذراند تیغ دم از را مغول سپاه

 .بود افتاده ستوران پای زیر در چاکشان

 مغوالن میان در چنان پدر بهمراه برادرانش و بانقر خالو میان این در

 .بودند ندیده چشم به مغوالن این از پیش که نمودند رشادتها و افتادند

 تنه باال تنها که کوتاه هایی زره روی بر آمیخته کفور با کفن برادر هفت

 منصور ریپ چه هر .بودند آمده بیرونچون شیر از شهر  ند.کرد تن به ،داشت

 وارونه زره قربان خالو. بود شتافته دانیم به و رفتهینپذ که بماند، گفتند را

 اند آمده ،دانستند می همه .بدگیرند فال به که نبود نیازی .بود کرده تن به

 نگرداند نقض را ونسی شیخ مصالحه نبردشان تا نماندند شهر در .بمیرند تا

 خصم و نیست یدیام بودند دانسته هم آنها .نیفتند مردم درمیان مغوالن و

 شمشیر مگر تاداشتند،  دست در گاو پوست زا چرم سپرهای .است شمار بی

 به شوحط درخت چوب از عربی کمانیمحمود  .افتد گیر درآن دشمن

 در زبیر چون مسعود. بود سر مغوالن بر تیراندازی در محمود .داشت دست

 خمیده و قوسی شمشیرهای برادران مابقی. بود زدنی مثل نیزه با جنگ

 کوچکترین به را خود کاله .داشت سر به خود کاله قربان خالو تنها  .داشتند
                                                                 

 گرو = آب گرمی واقع در شمالغرب شهر سمنان 
  Shohat 
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 برادر هفت مغوالن تیغ زیر به نابرابر جنگ در که افسوس. بودند داده برادر

 شده یکی و افکنده هم روی ،شده تکه تکه شانبدنها .نبودند تشخیص قابل

 .بود

 نیبد و بودی مو دیسپ نرایپ چون گشود جهان بر چشم که منصور ریپ

 رسانده پایان به چاه و چرخ با کار در عمر دندینامی م منصورش ریپ سبب

 بر را چاه و قناتی کیتار. باشد مردمان چشم شیپ در نداشت خوش .بود

 بسته بکار خاک دل دنیکاو در را بازوان قوت. بود داده حیترج روزی روشنا

 خالو که مغوالنی تعداد نقل. شدند رآو نام پسرانش ببیند تا نبود گرید. بود

 بود شده ای افسانه. شد می بیشتر روز هر بودند کشته برادرانش و قربان

 چگاهیه .بود شده خضاب منصور ریپ دیسپی موها. بازماندگان دل تسلی

 سرخ امروز. خواهدمی م نیچن خداوندگار گفتی م که کردی نم خضاب

  پا به امتیق گفتندی م خلق. بود شتافته معبود دارید بهی مو سرخ وی رو

 . است دهیگرد انینما امروز مردمی واقع چهره :گفتی م نیالد رکن و شده

  خزان در       

 درخت سازد نهان تا دارد چهی انیعر روز در    

 کجا؟ی برگ ،یپوشش

 زشت چه هر بپوشد تا           

  آشکار و عور و لخت

 ما روز ازی وا      

  .شمار روز                     

از اتاق  را او تا بود رفته کریم نجات برای مرصع .بود افتاده خانه در آتشی

 .بردارد توانست نمی هم کریم از دست و نبود توانش تنه کی .کشد بیرون

 پرواز سان شعله هم آغوش در کریم و مرصع. بودند سوخته هم آغوش در

 خواهر کند باور که بود ختس هوشنگبرای  .بودند رفته آسمانبه  کرده

 .بود ماندن از بهتر سوختن است. نهاده اخالص طبق در جان چنین
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 که همان ،بود اش هیجهاز که همان .بود بافته مرصع کهی فرش نیباتریز

 شود لک که مبادا ،گذاردی پا آن برحتی  اسحاق نداشت دوست مرصع

  برادر غیرت از کریم برادران. ایدن بود ارزشی ب چه .بود سوخته کامل

 به تا برده سرای بدان خود با و داشته نگه محکم را او کریم که گفتند می

 عاشقانه چه و بود حلقه کریم گردن دور مرصع دستان .نیفتد مغوالن دست

 ای تازه داستان یک هر نفهمیدند را عشق که نان. آبود کشیده آغوشش در

 گرفتن گاز جز اند مدهآ تنگ به بار زیر در که خرانی چون. کردند ساز

 .ندارند دیگر خاطر تسالی همدیگر

 به بیزار، ماندن از و بودند آمده تنگ به خود از آنانکه قیامت و غوغا این در

 التیام در سعی گویی گزافه اب را ماندن ننگ. بودند افتاده ارانی جان

 بدانها هم مغوالن که پیرزنانی ،سوزاندند می را مادر .داشتند بخشیدن

 با دارد، که ییرو و بر با مرصع دانسته کریم :گفتند می نداشتند لتفاتیا

 ناموسش تا نگذاشته را. ماندن او با تا داشت خواهد تر اولی را بودن مغوالن

 . مرصع را با خود برده است مبادا که به دست مغوالن افتد.رود باد بر

 تر باخاصیت کریم از مغول مرد بهرحال .بدبخت سته انکرد که شوهرداری

  .است

 فرو را عشق حرمت و بستند می دیگری به خود حال وصف که بود گونه نیا

 آتش از تا بود شده خوت به آتش ترس از که هم اسحاق. بودند گذاشته

 از یوسف .بود وستهیپ یوسف برادرش به .بود ستادهیا باز نفس از یابد امان

 به دست مادر. بود شده اندر خوت به جان میب از اسحاق وی باز شوق

  فرو لب نگذرد اشی بان از خدا دیبگو خواستی م تا و گشودی م آسمان

 را پسرانش جان که بود شده نهاده بنا نیای برا تنها خانه خوت .بستی م

  .بستاند
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سپارند. او که هم باقی نمانده بود تا به خاکش  از پدر بزرگ حتی جسدی

بود تقدیر چنین بود که هنرش در خشت خشت شهر به یادگار مانده 

 خاکش هم در شهر پراکنده گردد.

 ونسی شیخ های موعظه سلطان، شهر به شهر فرار و ری کشتار خبر از پس

 این کهشیخ یونس می گفت:  .بود افتاده موثر بسیار داشت که براهینی با

 در را غرب و شرق که سلطانی در مقابله توان و است آسمانی بالی و آفت

 مردان و دار مال و برزگر چگونه .گریزد می و رفته برون اشتد فرمان تحت

  خون هایشان دست و دهان از که دارند وحشیانی با نبرد توان بازار

  باز مغوالن که چراابرام داشت،  اصرار وبر مصالحه شیخ . چکد می

 .کردند چنین نیشابور در که همانگونه گشتند می

 دوست نه .فرار بر نه دفاع، بر نه ود،نب اتفاقی .بودند درمانده همه مردم

 .بود هم حصار درون که حصار بیرون در نه دشمن .دشمن نه و بود مشخص

 فرصت ها مروت بی .بود نشسته ارانی پشت در که هایی دشنه نبود کم

 .نبود معلوم چه؟ و که؟ .بودند کرده تسویه پیشین حساب و دانسته غنیمت

 و جهل با ناهماهنگیو  ها خیانت بود. کننده ناامید سخنان نبود، مجالی

 ملتجایی .ردک می اثر بی را جانبازیها و رشادتها و بود آمیخته هم در ترس

 پرداخت می دفاع به جدا شهر هر .جمع مغوالن و بودند پراکندهخلق  نبود،

 شهاب خیش سلطان سخن که افسوس. گریخت می شهر به شهر سلطان و

 کند. مقابله  مغوالن با حونیس کنار در هک بود دهینشن رای وفیخ نیالد

 گرفتار مغوالن ،صعبی راهها در آنکه دیام به. بود کرده پراکندهرا  سپاه

 .بود ستانده خلق از مقاومت تاب و سست حکومت ارکان ،ندیآ

 از نکرده رحم کبیر و صغیر بر پورستانیت در .بودند بازگشته مغول سربازان

 بودند رفته الدین رکن توصیه به آنانکه .راندندگذ یافتند، را که هر تیغ دم

تا برای  کند متقاعدرا  دیگران تا کوشید هرچه یونس شیخ .نیامدند باز دگر

 یونس شیخ پسر سر بر آنچه .نکرد توافق کسی مصالحه نزد مغوالن روند
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 رکن بهمراه بار این خود ونسی شیخ ناچار به. دانستند می همه را بود آمده

 نزد به مصالحه به داشت خوفناک ای چهره که دالک مانسل و الدین

 دو تن دیگر هم همراه شدند. .رفت مغوالن

 پارچه و سیراف های فوطه از و بغدادی و ارمنی سقالطون از ها پارچه انواع

 حتی و اصفهان عتابی حله و شوشتری دیبای و کازرون از توزی های

 تمامی روی در را ها سقالطون .بودند آورده مغوالن برای را قم های کرباس

 دانستند مغوالن. مسکوکات اندکی و گذاردند مصحف آن روی بر و ها پارچه

  .خواهندی م امان و اند آورده ترغو که

 شمشیر در دست که رهبری نه. نبرد بر اتفاقی نه و بود شهر در رمق نه 

 با و رفته سارو به ای ،نبرد توان و داشتند شمشیری آنانکه .باشد داشته

 فرزند و عیال غم نانکهآ .بودند پیوسته الدین جالل به یا شدند باطنیان

 ناامید اخبار. بودند باخته جان برکف، جان مغوالن اول ورشی در ،نداشتند

 خیتار از داشتند مصالحه در سر که آنان .اریبس ها منافقی و بود کننده

 تا کنند خم سر نطوفا مقابل در ستیبای می ن چون گاه که ندبود آموخته

 .بمانندی باق

 که بود صورت کراهت سبب به شاید .نبود همراهدالک  سلمان با تنها بخت

  و کند می پیغمبر سنت که دانست. پرسید کارش از مغوالن سرکرده

 انجام به ترغیب و سنت محاسن بر الدین رکن اصرار. را مردان ..... برد می

سرکرده  دستور به. کرد خشم در را مغول سرکرده مغوالن، میان در آن

 و نکند نامردمی مردم با دگر تا کندند را سلمان دالکسر پوست مغوالن

 جماعت این که خندیدند می وحشیانه مغوالن. نبندد گرانید آلت در طمع

 .برند می خود ..... پوست سرخصم، جای به

 د.تنها سلمان دالک در میان امان خواهان جان باخت. شهر تسلیم شده بو

 کشتند دلیل بی و دلیل با خواستند که را هرکه. شدند وارد شهر به مغوالن

 .آوردند رحمی باق بر و بردند اموالش و
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 جالل به عمر پایان در آبسکون جزیره در را ولیعهدی خوارزمشاه محمد

 و جنگ. گرفت پس باز اوزرالق ،دیگر فرزند از را جانشینی .بخشید الدین

 از کهکسانی  بودندهنوز  .افتی ادامه مغوالن ن وجالل الدی میان گریز

زبان به  او های جانبازی داستان .پیوستند می الدین جالل به بالد اکناف

 آغوش در و دادی م مرگی بو کهی ا رانهیو چون شهر. زبان نقل می شد

  .کردی می ط را خودی روزها نیتر سخت ریکو
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 کی -دو

 
 تو دارید ن،ینازنی ا دمتید

 شیرو حس

 خاک دامان از نهیسبز رستن

 مهر نور رخشان لمس

 پاک و صاف درآسمان زدن پر

 دیام بهتر دنت،ید رای زندگ

  نیزم نیا در میگو ساده

 اتیحی یعن دنتید را کندنم جان

 خودم ازیی رهای عنی

 .نجاتی عنی
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 را نشینان قلعه شرب راه تا بود کرده کمین ها صخره میان در چوچی

 قالع. نداشت نشینان قلعه مقاومت در تاثیری طوالنی محاصره. دریابد

بسیاری از قلعه ها پس سالیان طوالنی  .بود مقاومت های کانون اسماعیلی

 خشک سرزمین این در حضور مغوالن، همچنان دست نیافتنی بودند.

 مغول صحرانشینان ؟آمدند فائقی آبی ب بری طوالنی اه محاصره در چگونه

 و مغوالن حضور از سال پنج وی س از بیش .بودند درشگفت مقاومت این از

 مغوالن. گذشتی م سارو های قلعه محاصرهآخرین بار  از سال دو از شیب

 کوه گرد با ارتباط. بودند ساخته مسدود را اصلی راههای ولی ،نشسته عقب

 روند اکناف به توانستند می سختی به نشینان قلعه .نبود ممکن قالع دیگر و

 از را مغوالن بارها و ناپذیر تسخیر دژ .پیاده پای با شبانگاه و بیراهه از مگر

 و مانده باقی نقاط فتح بر خان هالکو سعی اخبار. بود داشته باز قیتوف

 شکستن رد مغوالن ناکامی .بود پیچیده جا همه مقاومت های کانون مابقی

 سنگی تخته ریز در چوچی. بود ناخوشایندشان پراکنده های مقاومت این

 برای که کرد می رصد را نانینش قلعه تردد شب و روز. بود گرفته پناهتنها 

 مدت نیادر  قمیز از ریغ دیگری خوراک روند؟ می کجا به آب بردن

 به و وردهآ در تن از را اش شدهی دباغ گاو چرم از تکه چهار زره. نداشت

 آن از اسبی رو بر مغوالن که را سبک  کمان. بود درآمده انیروستائ اتیه

 وی خنجر گوناگون، ریت نوع سه .داشت خود با کردندی م استفاده

 باشد شیاختفا مزاحم تا بودن بلند چندان که شکلی کمانی ریشمش

 به و ستادیای می زن انگار قلعهی باال در که بودی شب چند. بود شبهمراه

 بودی ریحر رقص و درخشش ماهتاب نور در و باد در. ستینگری م دشت

 بر شبانه طلوع نیا در بودی سر چه. کردی م خود مجذوب را نگاه که

 بزرگ؟ی ساروی بلندا
                                                                 

 قمیز = شیر اسب 
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 چشم بزرگتر دژ به شمال از دورتر متر هزار که را کوچکی سارو بودی امیپ

 بود؟ دوخته

 از دل سپرده مینسدست  به زلف بود؟ دهآم تنگ به قلعه در ماندن از دختر

 .ربودی م آسمان کواکب

 سکوت کالغی صدای گاه و رفته فرو سکوت در دشت .بود غروب هنگام

.  داد می نوازش راچوچی  صورت آرامی به باد .شکست می هم در را دشت

 اهتزاز به باد در و افراشته بر بیرقی چون که الیی با سفید اسبی ناگاه

 دو از که بزرگ نسبتا دستاری سوار در میان دره ظاهر شد. آرام ،بود درآمده

 باال طرف به به سر داشت. دستار بود شده پیچیده عمامه بصورت طرف

. رسید می کمر به و گذشته ها شانه از ،آمده پایین پشت از و شده تیز نوک

 ها آستین و ها مچ محل در که رنگ سرخ گلهای با فام نیلی ای جامه

 در .بود بسته کمر به یرنگ طالیی شال به تن داشت. بود شده دوزی حاشیه

 گشته فام سرخ مغرب آسمان درخششی مضاعف یافته بود. شفق سرخی

 هنگام شب که بود همان .کرد تاخت به شروع افق مسیر در سفید اسب .بود

 ؟درخشیدی م قلعه فراز بر ماه چون

 تماشا محو اسب؟ بر سوار تنها، دختری چرا اما بود؟ آمده آب بردن برای

  رود؟ می کجا به که بود شده

 .بازگشت قلعه سوی به دینکش ساعت به که ینتاخت از پس

 که دارد نگه خود با را اسب توانست نمی .بود دور او از چوچی اسب

 را خود سختی به .داشت جا صخره میان او خزیدن برای تنها پناهگاهش

 انیماد. بردارد آب قلعه دو انیم از تا بودی فرصت شب تنها .کرد می استتار

 دژ خودی اختفا محل از روز. نانینش قلعه چشم از دور و بود او از دور اهیس

 انیماد تا بودی فرصت و پرداختی م جستجو به هنگام شب .کردی م رصد را

. را لشیبدی ب انیماد کند نوازش تا بودی مجال .بخواند خوده ب را اهیس

  .بود مغول قراوالن شیپ سرکرده شهرت از شیب اهشیس انیماد شهرت
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. بود ندادهی سواری چوچ جزی کس به. است خان ستهیشا که گفتندی م

 .شدی نم کینزد بدوی کسی چوچ جز. نبود نشستن او بر توان را احدی

 .غردی م دشت در که یریش چو ،کوفتی م نیزم بر سم و دیکشی م ههیش

 شیپخان بزرگ مغول را  تا اوردیبی ا کره انشیماد که بود رفتهیپذ بناچار

 دیشااین ماموریت  .گرفتند اهیس انیماد از را کره زود چه. دهند کش

 فراموش را اش کرهی دور و دیاسایب دشت درمادیان سیاه  تا بودی فرصت

 که داشت انتظار بتاگوئز .بودی چوچ خوراکتنها  کنونا انیماد ریش. کند

 که اهیس انیماد تصاحب حسرت .کردی م شکشیپ او به را اسب کره حداقل

 کهی اسب کره همان. داد دست از هم رااسب   کره ،بود بتاگوئز مانده دل به

 بزرگ خان تا بماند اصطبل در که بود شده فرستاده مغول بزرگ خانی برا

 کنونا که بود هالکو قراوالن شیپ سرکرده دختر بتاگوئز. ردیگ رانش ریز به

 بتاگوئز زیباترین وجسورترین دختری بود که  .راند یم حکم قومس در

 می شناخت. مردان بسیاری در آروزی وصلت با دختر سردار بزگ بودند.

 به نهیسمادر  کهیحال در از دست داد. مادر که بود رخواریشی طفل ،چوچی

 تمام و بودند آورده یورش لهیقب به دشمنان. خورد ریت بود نهاده دهانش

 تنهابه کودکان هم رحم نکردند. . بودند گذرانده غیت دم از ار زنانمردان و 

 شیدایپ دشمن سربازان و بود افتاده اوی رو بر مادر جسد. بود مانده زنده او

 خون و ریش که جان در بدن نداشت، مادر پستان از روز دو. بودند نکرده

 با دبو دهید را فرزندانشان به مادران مهر کهی کودک همان از .بود دهیمک

 گریدی ا لهیقب در. دیاالینی زن خون به دست چگاهیه که کرد عهد خود

ی باقی کس او جز آنها لهیقب از. پدر حضوری ب و مادر مهری ب بود، شده بزرگ

 خودی برا دیجد لهیقب در بود توانسته تالش و رشادت با تنها. بود نمانده

 وی راندازیت ،یسوارکار در که بودی دالور. کند پا و دستی رسم و اسم

 .نبود شیبرای بیرقی زن مشت
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 به خورشید دختر داستان با قبیله کودکان. افتاد خورشید دختر یاده ب

 تنها اوگتای. بودند خورشید دختر دیدن آرزوی در پسرها. رفتند می خواب

 در گفتند می. است دیده را او که گفت می خورشید دختر از قبیله دیوانه

 ها روز. شد کشیده جنون به کارش و نیاورد طاقت زیبایی همه آن برابر

 خورشید به آنقدر. داشتند می نگاهش خیمه در و بستند می را گتایاو

شبها به سوی ماه . شد می خون رنگ به چشمانش که نگریست می خیره

 سنگ پرتاب می کرد. 

 تیره آرام آرام خورشید دور چندان نه سالهایی که گفتند می قبیله پیران

 شیهه ها اسب. افتاد مردم دل در وهراسی هول. گردید تاریک شتد. شد

 عو عو خزیده، کنجی به ها سگ. کوفتند می زمین بر سم و کشیدند می

 سهدستور داد  بزرگ کاهن. کرد نمی پرواز آسمان در ای پرنده. کردند می

 بزرگ کاهن را آنها خون. ببرند سر بودند گرفته پیشین نبرد از که را اسیری

 خلسه به قبیله کاهن. خواند می ضجه با را پیشینیان اوراد. مالید صورت هب

 جانش بر خفیفی لرزش. شد می خارج رنگی سفید کف ازدهانش. رفت فرو

 از دور به ماه که گفت بزرگ کاهن. شد روشن خورشید کم کم. بود افتاده

 و ماه ،آسمان خدای. است غلطیده خورشید بستر بر آسمان خدای چشم

 خورشید که بود گردیده مقرر. بود کرده منع آغوشی هم از را رشیدخو

 در به یستن آسمان در که شبهایی ماه. هنگام شب ماه و بتابد عالم بر روزها

 خورشیدبا تضرع وصل خورشید می طلبد. . ودر می خدای آسمان خانه

. شود نزدیکش ماه داند نمی واجازه داشت گوش در آسمان خدای سخن

 روی بر و دانست غنیمت را فرصت آسمان خدای نبود در ماه ،زآنرو ولی

 آسمان خدای و شد خواهد تیره آسمان که دانست نمیماه . افتاد خورشید

 .فهمید خواهد
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 و ماه هیچگاه تا فرستد می زمین به را خورشید دختر آسمان خدای

 یتقصیر را او که کرد می مویه خانم خورشید. نبینند را فرزندشان خورشید

 .ببخشد را او جهان بر تابیدنش پاس به  شاید تا نیست

 برخواهد آسمان به عشق با تنها خورشید دختر ولی پذیرفت، آسمان خدای

 نخواهد را او کسی.زیست خواهد گمنامی به زمین در خورشید دختر .گشت

 هیچ بی. است نخوابیده زنی هیچ با که باشد مردی باید عاشقش. شناخت

 عشقش بهمراه دخترخورشید آنگاه. کند جانبازی عشق هرا درداشت  چشم

 .شد خواهد دانیجاو و رفت خواهد آسمان به

  خود از ، حتی شبها که می خوابیدبود ذهنش در سوال این همیشه

 ؟شناخت توان می چگونه را خورشید دختر: پرسید می

 دختر نفس. است سفید اسب بر سوار خورشید دختر :گفت می اوگتای

 . دهد می بهار بوی خورشید

 عاشق فقط باید ولی جاودانگی، و خورشید دختر. بود شیرینی رویای چه

 .داشت چشم هیچ بی ،بود

 .بود دیخورش رمقی بی ها اشعه نیآخر ریز در تاختن تکرار باز ،بعد روز

 . پوش ریحر عروس و دیسف اسب حضور تکرارباز  و غروب هنگام ،روز بعد

 اسب. خبری بی لحظه و بود فراموشی لحظه کرد، فراموش را چیز همه

 در دیسف اسب یال. برافراشته و عمود دم ،بود ذوالجناح انشیماد چون دیسف

 .سمپوالد و بود هیخا هیس قرار،ی ب و شکوه با. بود آمده در رقص به باد وزش

. بود مغول سپاه تیرانداز و سوارکار بهترین. بود گذرانده را فراوانی های رزم 

 و اسب مفتون امروز .دیشیاندی نم پیروزی و حریف شکست جز گاه هیچ

 ترسیم بدیع چنان تصویری غروب خنکای شفق، سرخی .بود شده سوار

  کجا آمد،ی م آشنا نظر به. بود نکرده تجربه تاکنون که بود کرده

 ؟یداریب که یا خواب در باشد؟ دهید را او توانستی م
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 سربازان که بود همان .بود دهید او را انسمن در نیا از شیپ آمد، یادش به 

 انیباطن از که گفتندی م ،بود شدهبه پا ی آشوب .دندیدوی م دنبالش به

 سرش از چادر وی رو از برقع .بود تر شیپ دیشا یا شیپ سال دو .است

 است انیباطن از گفتندی م کهی جوانک تنها .بودی ا غلغه بازار در .بود افتاده

 دهیشن را اسمش. دیخر جان به را مرگ و نگفت خنس جوان .شد ریدستگ

. آمد یادش ن،ینش قلعه نگار  شناختند؟ی م دختر ،شهر مردم دیشا ؟بود

  مگر ؟یسوارکار به یا است شهرهیی بایز به دانستی نم بود، خودش

 جلب خود به را نظرش روز همان از بود. ایرو چون .کرد فراموشش شدی م

 چون. دمی نمو زیانگ خاطره و شکوه با دیسف اسب بر سوار امروز. بود کرده

 یی.   تنها ابانیب نیا در را مغول تشنه سرباز بود گوارا آب

 باد چون تو ناز پر قامت بر

 وزیدن

 شدن پروانه

 مزیدن تو لبان شهد

 آن نوشیدن حسرت در

 مهتاب چشمه

 جان راحت ای تو اندام گل از

 دریدن جامه

 دگر تو رفتی

 نماندست صبر

 مژگان خنجر هد

 دریدن سینه غم ز که

 منی پرواز پر

 بیا زود

 نماندست وقت
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 تن پیله از باید

 .پریدن زود

 انداخته رعشه جانش به غریب حسی .بود شده شکار ناخودگاه شکارچی

 درنگ ولی برود قلعه سوی به خواست می. بود گرفته گر. لرزید می. بود

چون دختر  شسفید اسب با و باد در زلفهایش رقص و کرشمه با دختر. کرد

چوچی حس  .خواندی م خود یسو بهچوچی را  ،خورشید بی هیچ کالمی

 سحر شده است. انگار دیگری اختیارش را به دست گرفته بود. می کرد 

 دنیجنگی برا عشق؟ و سرباز. است آمدهی گرید کاری برا دانستی م

 .بود شده گرگونید آنی، از کمتر و آنی .دنیورز عشق نه بود شده دهیآفر

 حس می کرد که دیگر جنگجوی مغول نیست .بود افتهی تازه تولدی گویی

 ر،یش خوردن دیشا. سرمستشده بود  ای دلداده است.یافته  دیگر قالبی

 نیچن ستارگان شمردن وی وحشی گلها دنییبو آسمان، سقف ریز خفتن

 .بود کرده

 شاید می خواست رویای دختر خورشید تحقق یابد.

 اول فعهد. کرد می هانگ آسمان به روزنی از سنگ تخته زیر در و ماند داربی

. بود ندیده را آسمان اینگونه کنون تا .نگریست میاینگونه  آسمان به که بود

 رفتند می دژ سمت به آرام که نفری چند پای صدای. بود غریب چیز همه

 و کرد حبس سینه در را نفس. بودند آویخته کمر ازرا  ها تیغ. شد دهیشن

 به و بودند گذارده بار دوششان روی بر. شمرد می را هایشان گام حرکت بی

. نمودی م آشنا اریبسی یک بودند؟ آمده کجا از و چگونه. رفتند می دژ سمت

. آوردی نم یاد بهی ول بود دهید را او سمنان شهر در نییق بودش؟ دهید کجا

 معلوم. کردی م زشیمتما رگید تن دو از که داشت سر بهی رنگی آب دستار

. اند بسته خوب را راه سربازان و آمد دژ سمت به توان نمی راحتی به که بود

  قلعه سمت به پشت بر بار .بودند آمده راههیب از نفر سه نیا هنگام شب
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 همچنان سوال مهمترین اما. نیستآنچه دارند آب  داشت قین. یرفتند می

 . بود نیافته را جوابش هنوز. آورند می چگونه را آب : بود این

 شمال در بود کوچکتر کهی گرید و جنوب دری یک هم مقابل در قلعه دو

 سبزه که بود کوچکی ا کالته انانشیم در. بودند دوخته هم چشم در چشم

 را کالته مغوالن نیا از شیپ .آب کم و چشمه ای داشتدرختانی  و زار

. کنند قطع را آب بهی ابیدست هرا آنکه گمان به .بودند گرفته دردستی مدت

 گرفته را مغوالن توان خودی خونهایشب با آب نیا از ازینی ب نانینش قلعه

 رهیذخ که بود مسلم. بود استوار حمالت برابر در و سترگ ها قلعه. بودند

 به دژها. ستندینی طوالنی ها محاصره نگران و دارند فراوان خوراک و آب

 دهییرو ها تپهی رو برمهاجمی  هر دید از ورد به و اصلی گذرهای از کنار

  بودند؟ شده برپا چگونه. بودند

 از بود شگفت در. بود تاخته دشت در و دهیآرم چادر در داشت یاد چه هر

 تاب مغوالن ریشمش مقابل در هم بازی اگریمیک با که خلق نیا صناعت

 بودند کاند. آمدند در تصرف به کهی یها قلعه و شهرها چه. بود اوردهین

 .بودند برجا پا و استوار همچنان دهه سه از شیب که کوه گرد و سارو چون

 کرد خوف ای لحظه. پرید خواب از ولی رفت هم به چشمهایش ای لحظه

 ازی لیس و شکست می که بود ها زهین و رهایشمش. بود ندیده خوابی چنین

 غریبی حس. کردی م پر پر را ها گل کشان زوزه باد. افتاد می براه خون

 .داشتند اعتقاد ایرو به مغوالن. داشت

 خون از بود آن در که دشتی. ترسید می خون دیدن از که بود دفعه اولین

 .شد می کشیده خاک بر که بود وجودش انگار. بود شده گلرنگ

 کردنی باور بود؟ آمده جنگجو سر بر چه شد؟ نمی مست خون بوی از دیگر

 طلوع تماشای و کمر و کوه میان در انتظار و انقطار هم از ماندن دور. نبود

 . بود کرده عوض را نگاهش ستارگان، طنازی و غروب و
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 لرزه به وجودش بند بند. بود انگیز هول چه. سرنداد ههقهق و یدنخند گرید

 خوفناک چه. مدآی نم یادش بود؟ دهید خوابی ک نیا از شیپ .بود افتاده

 . ناهنگام کابوس بود

 دخترک. رقصید می آرام باد در حریری قلعه، بام بر فلق ورن کم شعاع در

 لعبتی چه این. بود آمده رقص به لباسش حریر صبحگاهی نسیم در که بود

 بر صبحدم و اسب بر سوار غروب هنگام شد؟ می نمایان خورشید با که بود

 نسیم و افتی یم درخشش لباسش بر خورشید. نمودی م رخ دژ باالی

 به هم خورشید جست؟ می چه صحرا در .گسترد می صحرا در را بویش

  ؟دیترسی م بیرق نیا از و بود آمده تنگ

 یا که خورشید وماه در پی گم کرده خود بودند؟

  جستجو آرام شبانگاه دژ پیرامون در .نبود قلعه به آب آوردن از خبری

 .گشت می باز اردوگاه به زودتر بایست می. بود هودهیب ظاهرای ول. کردی م

 بایست می ،نبودی فرصت. بود گذشته بازگشت موعد از بیشتر هم روز چند

 اوقات که دهد شرح تا داشت آن شرم. بود نیافته هیچ. گردد بر اردوگاه به

 .است گذرانده چگونه

 در او و کرد می نمایان رخ خورشید بار دیگر شاید برکند دل توانست نمی

 دیده دشمن تنها چشمانش با کنون تا. ماندی م نو دیخورش دارید حسرت

 را دشمنان سر که یهای نیزه و چکید می خون آن از که ییشمشیرها و بود

 در شد می هنوز بود، افتهی رنگی چه صحرا. بردند می تماشا به خود با

 و قرمز زرد، های گل ای سایه پناه در یا و سنگی تخته زیر در کنارو گوشه

 دید را زندگی شد می ی سوزان،گرماوخشکی  میان در هنوز. دید را ارغوانی

 نورافشانی ماه و درخشید می با لبخند ستاره ها آسمان. چشید را زیبایی و

 ریتصو مدام چشمانش شیپ. داشت مطبوعی گرمای چه خورشید .کرد می

 .اسب بر سوار یا فرشته داشت، یم دوست او آنچه شدی م
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وزون و هماهنگ . چه مرقصید می باد در اسبش الی چون دختر گیسوان

 گونه دیگر سرزمین این دختران بود شنیده بود رقصیدن اسب سفید و سوار.

 شمشیر در مهر و بود جنگ تشنه که او. نیستند مغول دختران چون و اند

 . نبود خوردگانش شکست از کامجویی عطش مغوالن دیگر چون داشت

 کنند می تقدیم اسبشان به بکارت که مغولند دختران تنها که دانستی م

  را بکارتشان صحرا و دشت در مدام تاخت و اسب روی بر زندگی که

  .گیرد می

 در روز تمام. نگریست می شکار قصد بی را شکار که بود بار اولین شکارچی

  کند چه روز .آید بیرون قلعه از سوار باز مگر که بود شامگاه انتظار

 به انتظار بالخره ی.ا هفته ساعت هرو  بودی ساعت لحظه هر. گذشت می

 سوار باز و شد کاسته گرما شدت از. رفتی خنک به رو هوا و دیرس آخر

. تاخت نعل چهاری کم و آرامی کم قبل، روز از تر کوتاه ولی. آمد بیرون

 شدی م هم دور از .کرد کوتاه را دشت انیم تاختنباران  ناهنگام رگبار

 گرید بار عیبدی ریتصو. دید را پوش ریحر فرشته تن بر جامه دنیچسب

 اسب حرکت با. بود کرده چندان دو رایی بایز ،باران. شد میترس درافق

 چه افسوس. لرزاندی م را جانش بند که افتادی م دختر اندام بری لرزش

 .بازگشت دژ به زود چه و بود کوتاه

 ریتصو مدامی ول. دهد گزارش را کار حاصل تا برگردد اردوگاه به بایست می

 رها الشیخ از را خود توانستی نم. شدی م مجسم چشمانش شیپ دختر

. بود برده یاد از هم را اهیس انیماد. نبود رامونیپ به حواسش گرید. کند

 غروب شهیهم کاشیا. افتاد اهشیس انیماد یاد به رفت که را راه ازی مین

 .دیدی م را سوار تا بود
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 دو -دو

 

  درختم سبز عطش

 حسرت همه         

 سپهری آب به دست کشم که               

 مهر رخ رخشان به بوسه دهم که                  

 همه و    

  پرواز حسرت      

 کنم پرواز که               

 .کنم باز زلبم را لبت لعل عطش                        
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 پیدا اسب از مغول دختر .بود آمده ردوگاها به سوار چند همراه به بتاگوئز

  .کرد گزارش به شروع و رفت پیش به او اشارت به چوچی .شد

 نیمه کار به دل چوچی بار این ولی برود، او با چوچی تا خواست بتاگوئز

 صورت دری سوال. ابدیب را قلعه سر تا خواست فرصت اندکی. داشت تمام

 بودن ریدلگ بر گمان که شدی م خواندهی راحت به که بود بسته نقش بتاگوئز

 اش ماموریت بدین کند تنبیه را چوچی خواست می چون. شتادی چوچ

 خبرچینی به جنگاور و تیرانداز بهترین و سپاه سوار بهترین. بود فرستاده

 .داشت را کار همان ادامه قصد چوچی اکنون و بود شده گماشته

 مغروری، سرباز چه :گفت میآرا به همراهش به بتاگوئز ،رفت چوچی وقتی

 .شد خواهد بزرگ سرداری روزی

 به تواند می که رساند چوچی به خبر تا گفت و کرد صدا را سربازی گوئز بتا

 و بازگشت سارو دژهای سوی به هنگام شب چوچی. بازگردد خود کار

 .شد سمنان راهی بتاگوئز

 و نداشت آب سر و سر افتنی به کمکی دژ اطراف در پرسه گرید روز دو

 و افزون مدام که بود اشتیاق .نیامد بیرون قلعه از روز دو نیا هم دختر

 . شد می افزونتر

 خواهد دید؟را نگران بود که چه پیش آمده است. آیا دیگر بار دختر 

 آیا فقط یک رویا بود؟ یک خواب؟ 

هنوز ذهنش درگیر دختر خورشید بود. اگر منگو و دیگران می فهمیدند 

 آب و زیقم خوردن از. بود کننده خسته روزهاش می کردند.  مسخره ا

 افروختی می آتش داشت دوست. کردی می کرخت احساس. بود شده خسته

 به که بود شده خسته دیشا هم اهیس انیماد. دیکشی م دندان بهی کباب و

 . دادی م ریش او به اش کرهی جا

 هنگام شب و آمدی م افسونگر سوار که بود غروب در تنهاغروبی دیگر شد. 

 آیا انتظار به پایان می رسید؟ .دیرقصی م قلعهی باال بر
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 چه گرا انتظار، بود سخت چه. گذشتی می کند به زمان و شده دیگری روز

 بر سوار دختر دیدن تنها. ابندیب را او مبادا که نبود انشییفدای پروا گرید

ی نبردها ورمر حوصله. کرد می ممکن را زمان گذر کندی سفید اسب

 سمت به دیخورش. دیشیاندی نم هم ندهیآ رزم به و نداشت هم را نیشیپ

 .بدهدی گرید دیخورش به را خودی جا تا رفتی م و بود شده لیما غرب

 گوییا محتاط، و نرمک نرم ابتدا. تاخت برون دژ از دیگر بار سفید اسب سوار

 و سپرده گوش رهد بر حاکم سکوت به  .بود دیده را دره کل دژ باالی از

 از خزید دره مدخل سمت به سرعت به چوچی. بود کرده سواری هنگآ

 اهیس انیماد سمت به سرعت به .انداخت زیر به را خود  کوه چکل بلندای

عروس .  تاخت اوی سو به و آمد رونیب عیسر اهیس انیماد و زد سوت. رفت

 سرعت به چوچی. بود گرفته فاصله دژ از روز هر از بیشتر امروز سفید پوش

  دختر به تنها. کرد فراموش را ماموریتش. تاخت سفید اسب سوی

 را سفید اسب شیهه ناگهان که بود نگذاشته کوه چکل کنار از. اندیشید می

  .شنید

 سپاهی گویی که چنان تاخت، می کنان شیهه. بود ترسیده دیسف اسب

 خارج دره ورودی از سوار. عظیم پدیدار شد غباری. آید می تاخت به گران

 دهید رای مار هیس نیا از شیپچوچی . شد نمی دیده قلعه دیگر. بود شده

 اسب که داشت نییق. بود دهیخزی سوراخ دروندر میان دره به  که بود

 به ترس بتشیه کهی مار هیس .است دهیرم نیچن اهیس مار دنید از دیسف

 .افکندی می ا جنبنده هر جان

 رای زندگ که مردی چوچی. نبود اختیاری را وارس و بود ترسیده سفید اسب

 نفس کرد نزدیک اسب به را خود .تاخت باد چون بود شناخته اسبی رو بر

. کشید خود سوی به زین پشتاز  را دخترک و سینه، به سینه نفس، به

 بود توانسته تنها. غلطید چوچی آغوش در اختیار بی که، چنان بود ترسیده

 .رددا نگه اسب روی را خود

www.takbook.com



125 
 

 .خزید کنجی به آرام آرام و گرفت فاصله سفید اسب ازی چوچ

 دفاعی بی آهو چون .است دهیترس سخت که دانستی چوچ ،دختر نگاه از

 نفس .بود شده ختهیآم هم با شانیها نفس .بود شده رهیخ چشمانش به

 نگونهیا اهیس انیمادی ها نفس. بود بهار چون داشت، گریدی بو دختری ها

 داشت نییق است؟ نیچن مگر زادیآدم داشت. یبخشی زندگ فسن چه. نبود

 اسب از مگر تا. گفتندی م مسلمانان کهی حور همان دیشا. است زادیپر که

 اسب دهانهی چوچ. فشردی م خود آغوش به را چوچی محکم فتدین ریز به

 اسب از دختر با چوچی .تاخت جنوب به و داد رییتغ را مسیر و دیکش را

 را دخترک. شدندی نم دهید ها قلعه گرید. بودند شده دور قلعه از .شد ادهیپ

 اسب سمت به و نشست اهیس انیماد بر بار گرید و نشاندی سنگ تخته بر

 لحظه .بود گرفته آرام و بود شده خسته تاخت از سفید اسب. تاخت سفید

 اسب از. آورد باخود هم را سفید اسب چوچی نینجامید طول به شیب ای

 اوردیب زبان بری سخن آنکهی ب نگار. داد دختر به را اسب دهانه و شد پیاده

. کرد نگاه رای چوچ و برگشت بار یک فقط تاخت قلعهی سو به سرعت به

 .کند شیرها که نداشت باور دیشا

 از رضایتی چنین وقت هیچ .بود کرده که کاری از خرسند مسرور و چوچی

. بود نتاختههیچ وقت  اینگونه شاید .بود افتهی مضاعفی نیروی .نداشت خود

 در دختر بست، را ها چشم .گذشت سریع چه چیز همه نبود کردنی باور

 به دل که شاید بود نتاخته اینگونه هم اهیس انیماد .بود چشمانش پیش

 .بود سپرده سپید اسب

. شعری که پیش از این شنیده بود در ندارم آغوش حسرت تو دنید با

 فراموش کرده بود.. دانست نمی خوب ارسیپ سخنسرش تکرار می شد. 

سحر دختر خورشید بود وبس. با دیدنش  نتنها حسرت دید ولی همین بود.

 می شد و خود را فراموش می کرد.
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چه بود آن آوازی که جوانان شهر می خواندند؟ تنها شعری که بر دلش 

ر شهر نیمه فرا گرفته بود. همانگونه که د نشسته بود. تنها شعری که نصفه

 جوانی با صدای رسا می خواند. صدایی دیگرگون بود. از زمین پر 

کاش  .خواند می همانگونه داشت دوستمی کشید و به آسمان می رفت. 

 داد.می می شد برای دختر خورشید نغمه سر 

 چون شانه بدان طره گیسوش نشستن

 ندارم گوش من که هودهیب مده پندم

 چون جامه برآن سینه مهتاب غنودن

 .ندارم هوش من که ستین دلم بهی ترس

 قومس دری سبتا کشتار خاطره اما ،است داده او به دل دختر کردی م حس

 به دلی دختر شدی م مگر .بود نرفته مردم خاطره از سالها گذشت بای ر و

 مغوالن با مجاهدت راه در عمر کهی نینش قلعه هم آن بندد؟ مغول سرباز

با خود می اندیشید  .داشتی گرید ثیحد دختر نگاه اما. است گذارده

آدمیزاده است یا که دختر خورشید است؟ نگارچون گلستانی بود پر نقش و 

 نگار. تمام گلهای دشت را در چهره دختر دیده بود.
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 بودم باد چون کاش

 بودم باد          

  دمیرهی م

 دمیدوی م       

 اسارت از

 امتیق تا         

 بودم آزاد آه،  

 .بودم باد                 
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در آغوش مرد  .بود گشته دچار دیگری درد به و افتهی نجات مصیبتی از

در حالی که از ترس . و ترس هر حرکتی را از او سلب کرده بود مغول خزید

 واهد رفت؟خ چه پیش خواهد آمد؟ به اسیریمی لرزید با خود می گفت 

 چون بود، کرده شیرها مغول مرد نشد نیچنی ولجانش را خواهد گرفت؟ 

 یک. نکرد نگاه متیغن چشم به او به. بود بینج چه. وقار بای ا شهزاده

  شال و روبند و برقع. دیآ غالب نفسی هوا بر بود توانسته چگونه مغول

 تا بود یصارح پوشش زنان تا آسیب نبیند. را زنان استی حصنمی گفتند 

 مغول مرد آغوش در دفاعی ب که شدی م چگونه. نگردند فتهیفر مردان

مردی بود  بود؟ کرده شیرها و نگشته طانیش ریاس مغول مرد و بود افتاده

. بود دیگری چیز مغول نگاه برق دررهایی بخش، جانش را نجات داده بود. 

 ،نه. یمست خوش خواب ،ماندی م ایرو به که گذشت عیسر چنان زیچ همه

 چشمان در برقی .مهربان بود آمدهای  ناجی او برای نبودند رحم بی مغوالن

 اتیه به. کرد می میخکوب را انسان که درخشید می باریکش و سیاه

 بر. صبحگاه دیخورش چون زدی می زرد بهی کم پوستش. بود انییروستا

 و دیسف دیمراور چو دندانها. بیعجی نظم با لیو بود رسته تنک مو صورتش

 دندانش به خواهدی م کردی م فکر که بود کینزد او به آنقدر بود. بیترت به

. اند خونخواره مغوالن ابانیب گرگ چون که بود دهیشن چون دیشا رد،یبگ

 ،افتادی کودک یاد به .رخواریش طفلی وب چوب داد،ی م ریشی بو نفسش

 گرم آغوش که تداش نییق. را مادر امن آغوش بود دهیند که افسوسی  ول

 .است مطبوع نگونهیا مادر

ی مرد که بود بار نیاول. کردی م راحس مغول مرد آغوش گرمای هنوز

 شده کیتار هوا. نداشتی ا تجربه نیچن. گرفتی م درآغوشش تنگ چنان

  آرام آرام ها ستاره. بود دهییگرا خاموشی به شفق سرخی دیگر و بود

 بررا  مغول مرد نگاهی گرم تاخت یم دژی سو به کهی هنگام. دندیخندی م
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ی کودک چشمان کرد نگاه او به و برگشت که آنگاه .کردی م احساس پشتش

 .نگردی م شیخو مام بر انگار که دید

. بود افتهی وحشی کی به که غریبی حس از که ترس، از نه نخفت شب نگار 

 .دیبگو را بود گذشته او بر آنچه توانست می کس چه با

 بسته دژنشینان کشتن به کمر که داشت دشمنی مهر در دل آگاه ناخود

 آیا این مرد مغول هم دشمن قلعه نشینان بود؟ .بود

 اتیه به کرد؟ می چه سپاه از دور به کوه در تنها مغول این چرا؟ ولی

 آسمانی حتما ی.خود کاله سر به نه و داشتی ا زره تن به نه. بود برزگران

 عضالت چه وداشت  رشادتی چه. بود آورده را اش ناجی زیبا چه تقدیر. بود

 داده پس باز او به را اسبش. آورد می هدیه را آرامش که بازوانی. سترگی

 به همه را نینش قلعه نگار دیشا. بود قومسی اهال تمام رشک کهی اسب. بود

 اسب با که بود آن حسرت در داشت انیماد هرکه. شناختندی م اسبش

 . کند جفتش ،دیسف

  تکریمش و بود گذرانده روزگار ردیخُ از چند هر نیز ژنشیناند میان 

  سخنی نه و دادش می پدر از نشانی کسی نه .بود غریب ،کردند می

 د،یشنی م هایی پچ پچ. دینام می عمو را دژنشینان بزرگ. مادر از گفت می

 و رفتن بیرون از که دانست می. گفت نمی کس که بود رازی بود هرچه

 مغول از و اسب کردن رم از .نهندی م حرمتی ول رسندندناخ اش سواری

  رصد را دژ ها صخره انیم دری مغول دانستندی م گرا .نراند زبان بر هیچ

 کاری سواری و گشت همین از هم را او. گذاشتندی نم اش زنده کندی م

 صحرا به پا عمو مخالفت برغم و کرد صحرا عزم دیگر روز .کردند می منع

نگار  چوچی .کاوید می را ای گوشه هر دقت با حرکت می کرد و مآرا. گذارد

 به رفت جلوتر سوار که کمی از سرپناه بیرون نیامد. ولی صبرکرد و دیدرا 

 برگرداند سر دختر که بود نرفته قدمی چند .آمد بیرون سنگ زیر از سرعت

  گل که را رنگش سفید دستمال .آید می سمتش به که دید را چوچی و
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 تاخت به و انداخت زمین به بود شده گلدوزی کنارش در کوچک ای بوته

 روبرو  او با که داشت آن شرم که ای ترسید می مغول مرد از هنوز. شد دور

 .  مغول مرد خدمت پاس به بود ای هدیه .شود

 دختر. کرد می نگاه تنها چوچی .کندرب دل توانست نمی برگشت دوباره

 سعی پاداش بود، ای هدیه. دانست میی لمغوی اندک چه گرا ،نگشود زبان

 ؟ یا پیامی بود از شوق؟چوچی

 به مغوالن، که همانگونه. بودند آموخته مغوالن زبان اندکی دژنشینان

 به و قتل و غارت حضور در این سرزمین، سال پنج و سی از پس ضرورت

 نگاه که نبود کالم به نیازی. بودند فرا گرفته زنان و دختران بردن اسارت

 به ولی بود یکوتاهنگاه  چه. ایگو بودی دفتر جمله، هم و بود کلمه خود

 اهیس انیماد دنید حسرت در اسب سفید هم  دیرسی م نظر به .ادماندنیی

 .بود دوری چوچ از اهیس انیماد ولی هست

 .  آینده روز دیدار وعده بی رفت و کرد هی را سفید اسب دختر

 خودش. خواست می را بزرگتری هانج. پسندید نمی را قلعه در زندگی

 دوست را بستان و باغ میان چمیدن. بود دیگر جای دلش و جمع میان

 سمنان به که این از پیشیندوست داشت در شهر زندگی می کرد. . داشت

چه روزهای خوبی بود. می توانست به خرید . داشت خاطر به را رفتند می

های رنگارنگ در بازار چشم را رود. پارچه های الوان، موزه های نو، جامه 

 خانه به شعبان بانواخت. خرید و چرخیدن در بازار چه دلپذیر بود.  می

 خانه در کهی نقب از .گذشت می سالی دو بار خرینآ از. بودند رفته هوشنگ

 که بود زمان آن. می رساندند شهر رونیب به را خود بود شده حفر هوشنگ

. بود شده سخت سمنان به رفتن دیگر. بودند افتاده اشی پ در سربازان

 برای یا و اندکی بهای به درشهر که بسیاری چه و بودند مترصد مغوالن

 به را دژنشینان ها، مالیات سایر و بیغار برات، قالن، قبچور، از شدن معاف

 ناخائن سینه در که بود ای دشنه گاه خیانت مزد. افکندند می مغوالندام 
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 به زور صاحبان .کرد می خوفناکتر را یلیاناسماع چهره اما .نشست می

  خلق دل در بیگانگان از ترس از بیش را نشینان قلعه از ترس تزویر،

 تسویه ولی نداشتند کاری مردم مذهب به چه گرا مغوالن. فکندندا می

 آنچنان. آسانتر را مغوالن کار و کرد می کم را ها همدلی ،جماعت حسابهای

 دامان به دست مالحده دفع برای قزوینی کافی احمد الدین شرف قاضی که

 نیهم .بود کرده تحریک مالحده سرکوبی به را او و هشد نآمنگوقا

ی ا برنده برگ حداقل و نبود تاثیر بی خان هالکو گسیل در های دادخواه

 بودن با را خلق شیآسا و دندیدی م امور ناظم را خود که را مغوالنبود 

 .کردندی م هیتوج خود

ی پسرکبه سمنان رفت  بارکه نیآخردلش برای شهر تنگ شده بود. چقدر 

شهر  .برود سمنان به دانستی نم مصلحتی قاض ریام آن از پس شد. کشته

 عزم و شدمی  تنگتر محاصره برای قلعه نشینان نا امن شده بود. هر روز

هنوز بحث هوشنگ و شعبان را به یاد  .تر جزم قلعه ریتسخ بر مغوالن

 داشت.

 جهت را خلقی خونشیخ یونس و مریدانش : گفت می انشعب

 .ندکرد مباح شرع انجام

 چنین نیز ندانستید؟ او اولی را دشمن تضعیف شما مگر :هوشنگ -

 .کرد

 مغول کی ریختند نمی مغول جوی در آب اگر :گفت شعبان

 ؟کرد می حکومت

 در :گفت و کرد کوتاه را شعبان سخن و چرخاند دست در حیتسب هوشنگ

 .بودند آمده تنگ به الموتیان از ینقزو

 به کسی اسماعیلیان دست زا شهر این در مگر کنی؟ باورمی تو -

 است. آمده تنگ
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 نداشتید، وخوارزمشاهیان خلیفه با ستیزسر اگر :گویند می مردم -

 .کردند نمی حکومت مغوالن

 آورد؟ قوم این سر بر چه عرب بودند؟ مغوالن از بهتر مگر: گفت شعبان

 .بخشید نجات را مردم جان ونسی شیخ ولی -

 به را آنان آنروزکه. نداد رانجات جانشانو گفت:  شعبان بر افرو خته تر شد

  .راگرفت جانشان کرد می ترغیب ظاهر

 شیخدا کهی هست وسفی ابو پدرت همچون ، توهوشنگ :گفت شعبان

 ی.پرسی م دوبارهی دانی م آنچه امرزاد،یب

 ی.کنی نم شک چگاهیه که تو از رتمیح در :گفت و داد تکانی سر هوشنگ

 خیش دست به که گفتی م قربان خالو ریشمش از ظیغ با چنان شعبان

 . بود ریشمش آن مالک او که انگار ،افتاد یونس

 را خود که نبرد ریشمش به دست چگاهیه یونس خیش :گفتی م شعبان

. اندنری سخن مغوالن هیعل بر چگاهیه .ددانی م قربان خالو ریشمش وارث

ی کس آنِ ،دالور آن ریشمش. کرد دعوت رضا و میتسل هبرا  خلق شهیهم

شیخ یونس   .است گمارده جهاد بر دل و داشته مجاهدت بر سر که است

که با نگهداشتن شمشیر خالو قربان از این هم  ،تنها الف شجاعت نزده بود

 فرو گذار نکرد.

 . بودی شگیهم بحث به نظر می رسید .دادی م گوش تنها نگار

  سخن آرام همچنان هوشنگ و شعبان بودند خفته همه که هنگام شب

 .بود سپرده گوش سخنانشان به آرام شب دل در .گفتندی م

 .دارد بخاطر را شدنش بزرگ .شد بزرگ زود چه نگار  :گفتی م هوشنگ

 ریام نزد تا آورده بودند بهمراه را او شعبان بهمراهی ریپ قلندر که آنزمان

 در را بود درآمده قلندران اتیه به راکهی لیاسماعی داع آن. ندبری قاض

 . است دهید غمبرانیپ بقعه دری جوان
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 مونیم در که استی قاض ریام زاده برادر که دیگفت شماهوشنگ ادامه داد: 

  .است رفته سرزا مادرش و داردی سکن دز

ی قاض ریما زاده برادر نگار که ندارد باور هوشنگ سر به زیر افکنده گفت:

. بود دهیند نیچن را شعبان روز بدان تا که برآشفت چنان شعبان. باشد

 تا است کرده کنترل را خود ناچار به که بود معلوم ه بود،شد بلند شیصدا

  .کند داریب خواب از را گرانید شیصدا مبادا

 امام که ،نومسلمان به معروف ،حسن الدین جالل که بود هایی زمزمه

. است فرستاده سارو به نداشت بیش سالی سه که را دختر ،بود انیاسماعل

 که بود این فرض را همه  .بود کرده مراقبت به توصیه را سارونشینان رئیس

 برخی که چند هر. دارد سکنا دز میمون در که استی قاض ریام زاده برادر

 دختر و زن صباح حسن زین این از پیش که دانستند می نومسلمانش دختر

 آرد زبان بر آنکه جرات را کسی. بود داشته گسیل کوه گرد به یسیر نخ به

 دیگر و بود کرده اشارتی چنین دژنشینان از کیی کباری شیپ سالها .نبود

 آنجا که است حکم و مانده کوه درگرد که گفتند .بازنیامد او از خبری

 و بود نشینان قله تمام از فاخرتر دختر لباس بود آنچه. گذارد حق طاعت

  سفیدش اسب. رود می کجا به کند سوالش که نبود آن پروای را کس

 در سر .نبود کارش دژ زنان دیگر با .نشینان قلعه تمام رشک بی بدیل بود و

 به میل. کرد می شمشیر مشق گاه و نشست می اسب بر یا و داشت کتاب

 بر او زنان که بود همین .بود ریسی نخ و گرداندن دوک از بیش رزمش

 آنکه مگر .داشت عتابش در شرم همی قاض ریامی حت .بردندی م رشک

  است؟ مطاع نیچن امرش که است امام دختر

از آن شب نگار دگرگون شده بود. امیر قاضی هیچگاه پاسخ درستی نداد یا 

حداقل نتوانست مجابش کند. دیگر ماندن در قلعه برایش سخت تر شده 

شنگ چه می گویی؟ شعبان بود. می خواست همان شب فریاد کند که هو

 من از کجا آمده ام؟
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ندران درآمده بود؟ کودکی را لکه بود آن داعی اسماعیلی که به کسوت ق

 خوب به یاد نمی آورد. 

شعبان  .بودند پراکنده شهر در کهی قانیرف با بود نشینان قلعه رابط شعبان

ه او رازهای بسیاری در سینه داشت. اگر از شعبان می پرسید حقیقت را ب

 می گفت؟

 خانه. کرد می سپری گار روز تنها اجدادی، خانه در معمار هوشنگ استاد 

 گذشته ازی اریبس خاطرات امروز و بود ادیز نفر کی یبرا که بزرگی ا

 تا آمدندی م شهر به گاه کهی نانینش قلعهی برا بود مناسب. داشت درخود

 . رندیگ آرام آنجا در

بود که چندین دختر همزمان به قلعه  گفتههمان شب هوشنگ به شعبان 

 های مختلف گسیل شده اند.

 شعبان گفت: یاوه می گویی.

 ؟هوشنگ ادامه داد: این هم محکی هست راز داری فدائیان را

. بود کوتاهی توقف ،بودند آمده سارو به شیپدو هفته  شعبان و هوشنگ

 دوش رب بار شب مهین. داشت سر به رنگ  آبی دستار همیشه چون هوشنگ

ی قاض ریامی برا را مغوالن و اخبارشهر و بودند رسانده را خود ها راههیب از

نگار می خواست از هوشنگ بپرسد حقیقت چیست. من از  .کردندی م بازگو

لب فرو بسته  ،مده ام؟ می دانست که امیر قاضی دلخور خواهد شدآکجا 

 بود.

 جدا آن تنهایی و عهقل فضای از را او ای لحظه سپید اسب با سواری ،تنها

با دیدن مرد مغول حس می کرد که زندگی به گونه ای دیگر  .کرد می

 جریان خواهد یافت.

 روز ها می گذشت و غروب زیباترین لحظه زندگی بود، لحظه دیدار.

 از بدور دلداه دو ،گیرد آرام رفت می خورشید که آنگاه غروب، تنگ باز  

 کی. یبستندی م عشق نقش را نهزما سختی کوه پناه در نامحرمان چشم
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 ،خوابید می زمان که ای لحظه. وحشی عشقی طالبی دیگر و زیبایی مفتون

 و نشستن هم کنار. دیروزی نه و فردایی نه پایانی، نه و آغازی نه ،نبود هیچ

 از فضا. ندیاسایب مایای سخت ازی دم تا بودی کافیی تنها به ستنینگر را شفق

 .کالمی ب و حرفی ب بود زیلبر عشق

 تواندش نمی که وه

 زمن او بگیرد که تا

 من خیال و من عشق

 ربود من قرار و صبر

 ربود من خوراک و خواب

 من اختیار آفت

 بیا عطش و تشنگی

 بیا پرکشش غم وای

 ام هستی تمام تو ای

 پرسشم جواب تو گو

 .من سوال همه، تو ای

احساس . ختیگری م همه و همه از ارید از و شهر از توانستی م کاشیا

بدی داشت. حس می کرد با او بازی کرده اند. حقیقت چه بود؟ پدر و مادر 

 دور به رفتی م چوچی با ی تنهاتنهارا واقعا از دست داده بود؟ ایکاش 

ایکاش می شد  .دلداده دو و سوار دو جز نبودی کس چیه که آنجا. هادست

 رفت به شهر خوب آرزو.
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 چهار -دو 
 

 باالنشینیرقص و آن 

 فصل مغروری گذشت                      

 چند روزی مانده تا پایان راه                                       

 وزدگر که باد سرد پاییزی                       

 کو پناه و ملتجا؟                                      
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 غضبناک چوچی تاخیر از بتاگوئز .بود آمده اردوگاه به مغول دختر بار دیگر

 از و خورده فرو را خشمشی سخت به که دیفهم شدی م .دید را چوچی بود.

 هم بتاگوئز آمدی م اردوگاه بهی چوچ که بار هر. است بسته فرو لب شماتت

 قرار. ندرسای م گوشش به رای چوچ آمدن خبر باد انگار .شدی م شیدایپ

 .دهد نگهبانان سرکرده به را خبری چوچ بود

 .بود عجیب کمی داشت. بازگشت به راصرا چوچی و نبودی خبر هم باز

  نظر به. شدی م دهیدی چوچ در بازگشت شوق ،یناکام از شرم از شیب

 مجبور چوچی حال هر به. باشد پیشین دلخوری از فراتر موضوعی رسید می

 را پیشین پیالگان هم حوصله و بود قرار بی. ماندب اردوگاه در روز کی شد

 .نداشت

هرچند که هفته ها در حسرت غذای گرم بود.  خوراکش نبود. به میلی

تنها گوشه ای  ، ولیدوست داشت تا کنار آتش گوشت به دندان می کشید

 که بود مغول دختر تنها. بود رفته فرو فکر به خود تنهایی درکز کرده بود. 

 را سفید دستمال هنگام شب. بود مراقبش و ستینگری م را اوی چشم ریز

 کردی م نگاه را او که کنجکاوی های چشم از .بویید و درآورد پیراهن زیر از

 غافل بود.

 سرگرم چنان. نبود سابق چوچی چوچی،. بود رفته درست را راه زنانه هوش 

 هر در این از پیش. کرد نمی حس را دختر نگاه سنگینی که بود خویش

 به شکارچی که نبود چنین اگر. دیفهمی م دور از را گرانید نگاه شرایطی

  .شد می شکار راحتی

 شعله را دیگری یک هر که چنان آمیختند هم در حسد و عشق های شعله 

 در را آتشی ها زبانه وگرنه بود شیخو سرگرمی چوچ .کرد می ورتر

 ی گزید.دختر برافروخته بود و لب م .دیدی م بتاگوئز چشمان

  نییق سایید می شمشیر قبضه بر دست که بود خشمگین چنان

 .بود شده سرگران دیگر که سری .کند جدا را سرش خواست می
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 آنهم بود شده اعتنا بی مغول دختر به چگونه .کرد می غوغا وحشی عشق

 .بود مغول زنان میان کار سوار بهترین که دختری .بزرگ فرمانده دختر

 از مراقبت به دیگر تن دو آنکه از غافل ولی افتاد راه هب دژ سمت به چوچی

   .ند ا شده گماشته او

 .بود باخته چوچی به را بازی پیشین سابقه در چوچی دیرینه رقیب منگو

 فرصت اکنون .بود مانده منگو دل به بتاگوئز دست از خنجر گرفتن افسوس

 تمام که همانگونه ،دانست می. دهد نشان را خود لیاقت بتاگوئز به تا بود آن

  را مور پای صدای. است زیرک بسیار چوچی که دانستندی م سربازان

  گرگ چون و کوش سخت قاطری چون ،بوید می سگ چون ،شنود می

 .است ترحم بی

 چپ سمت ریشمش که بود شیپ سال دو. بود منگو صورت بر غیتی جا

 ریسا از رت درشت. هیبنی قو و بود اندام درشت. بود شکافته را صورتش

 در هم وی سوار در ،یراندازیت در. نداشت رای چوچی چابک لیو بود سربازان

 .بود خورده شکستی چوچ ازی زن مشت

 سردار دختر مهر شد می مگر. بود چوچی گی دلداده دانست نمی که چیزی

 در و بدست آورد راحتی بهچون او را توان می که دختری مهر به را بزرگ

 مغولی هیچ ذهن به آنهم فکر. کرد عوض ،برد غمای به را بسیاری غارت هر

 خان هوالکو قراوالن پیش فرمانده دبوقایک دختر بتاگوئز .کرد نمی خطور

 ؟کجا و دختر قلعه نشین کجا

 دل پروا بی که بود مشتاق چنان چوچی .بودند مراقب دور از صدا بی و آرام

 قلعه کمین در دامبا کهنداشت  پروا. رفت می پیش و خراشید می را شب

 چوچی را روز تمام .رسید همیشگی کمینگاه به نزدیک صبح .افتد نشینان

 . اند کرده خف او از دور تن دو نکهیا از غافل ،کرد کمین سنگ تخته زیر در

از مخفیگاه  آرام چوچی و شد پدیدار کوه دل در سفید سوار غروب هنگام

 سنگی تخته بر چوچی نارک در و آمد زیر به اسب از دختر .خزید بیرون
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 چشمانی از که کردند می پرواز احساس آسمان در چنان دلداده دو .نشست

 آسمان .آسمان به نگاه و بود یار زلف در دست. بودند غافل بود مراقبشان که

 .بودند خود بخت ستاره دنبال آنان و بود ستاره پر

 .اندام مرمر برآن انگشت لغزش دهدم لذت چه که وه

 بود و تصویرکردن فردایی بهتر. نوازش 

 سرباز. کند جدا را چوچی سر خواست می. بود آکنده را دشت خیانت بوی

 دانستی م. کند فکر انتقام به توانستی م تنها دییسای م بهم دندان مغول

 به بود دهید آنچه ستیبای م. ندارند رای چوچ با مقابله توان همی نفر دو که

 اعتباری ب فرمانده شیپ را بیرق ،ینیریش تیمامور چه .گفتی م بتاگوئز

 دانست می. زدمی  رقم برایش را تری سخت تنبیه بتاگوئز شاید. کردی م

  قرار لطف مورد آنکه. چیست خدمت این برای  پاداشش حداقل که

  جرعه کی به آنرا زدی م زانو که هاآنگ گرفته مرحمتی کاسه گرفت می

 کاسه سردار دختر دست از که بیش این از افتخاری چه. نوشید می

 ؟گرفت می مرحمتی

 .رفت دژ سوی به و نشست اسب بر چندی از پس قلعه نشین دختر

. بردارد راهش سر از تا بود مناسبی فرصت .داشت مراوده دشمنان با چوچی

 در. بود کرده جادیا منگوی برا رای مناسب فرصت نیچن خودی چوچ

 تصاحب الیخی چوچ. بودند کرده ریاس را دختر سه که بود بدخشان

. کرد خود متیغن را دختر نیبهتر بیرق بدون منگو نداشت را دختران

. گرفت درسخت ی نبرد ،دختر دو تصاحب سر بر گرید سرباز پنج انیم

 ی چوچ به الگانشیپ هم با شهیهمسربازی جانش را از دست داد. 

 ابراز جرات چوچی پیش چه گرا .ترسد می زنان از چوچیکه  دیخندی م

  : مردی تنها به میدان و جنگ نیست.ولی به استهزا می گفت نداشت

 بدون تنها منگو و بود رفته شهر به بتاگوئز .کردند حرکت اردوگاه سوی به

 .درآمد حرکت به سمنان سمت به همراهش
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 .بازگوید بود دیده که آنچه تا خواست خلوتی

 سهولت به که بود فروختهبرا آنچنان. خواست می را دختر سر کنونا بتاگوئز

 این هیچگاه. شدی م دهید کشید می شعله وجودش در که انتقام های شعله

 . بود نیامده خشم بهشاید  چنین

 چروک و نیچ از منگو .گفتی م سخن خود با کنان شرغ لب ریز بتاگوئز

  .بود جادوگر دخترک .خواندی م رابتاگوئز  فکر او حرکت لبه یشانیپ

 .داشتند هراس بسیار جادوگران از مغوالن .سوزاند می او را بایست می

 سردار دختر و بود فریفته را مغول سرباز ترین سخت ،یا ساحره کنونا

 .بود انداخته چشمش از را بزرگ

 اگر .سایید می هم به دندان .کرد می اش تکه تکه داشت دوست نیقی

 کرد؟ دیبا چه شوند فریفته دیگر سربازان

 .پیچید می خود به زخمی ارم چون مصیبتی، چه

 فریفته؟ دیشا را دخترک یابد؟در را قلعه راز که دارد آن قصد چوچی شاید

 چه که ،گفت می بایست می ولی ،داد می تسکینش چنین چوچی به مهر

 دختر بند در او که داشت این از نشان سفید دستمال بوییدن .دارد سر در

 دل در دختری که بپذیرد توانست نمی زنانه حسادت بود چه هر .است

 را قلعه راز هم که انداخت می دام به را دختر بود بهتر .ابدی راه چوچی

 .کند محو همیشه برای چشمانش پیش از هم و دریابد
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 پنج -دو
 

 یروزگار آمد خواهمی گفت تو

 یرفت افسوسی ول 

 رفتند خواب در همه

 ندارند باور ها سبزه هم هنوز

 .برآرند سر نانآ کهیی آی م تو
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 ی آفتاب شهر در که بودی دیمد مدت. بود شده خارج سمنان از هوشنگ

 بهی مدت شعبان با. هستند اشی پ در مغوالن که بود دانسته. ه بوددنش

 شیخو بکار سر و بودند منطقه نیا در کهی قانیرف تا بودند شده هفدر

 هر از تر حساس امروز که شوند یادآور. کنند همراه خود با را بودند گمارده

 آنانی پ در مغوالن هم هفدر در. طلبدی می مضاعف همت و هستی زمان

. نبود زیجا درنگ .را انیفدائ اندازند دام به و را ارتباط حلقه ببرند تا بودند

 اخبار. بودند گفته بود شرط آنچه بمانند شتریب که دادی نم اجازه فرصت

قصد آن داشتند که راه . آمدی م اوضاع وخامت ازخبر  لحظه هر .نبودی بخو

 پسشمال در پیش گیرند و به سرانزا  بروند ولی مغوالن راه را بسته بودند. 

 سربازان دست از مگر تا ند،ماند آنجا دری روز چند و شدند گرو به هفدر از

وم مغوالن به شهر اولین هج در شعبان با کهیی جا همان. ابندیی یرها مغول

 باخته جان همه مرصع و میکر اسحاق، پدربزرگ،. بودند شدهی مخف شتریپ

 نه چگاهیه که بودی تلخ خاطره. بود خانه از دور حادثه زمان در او و بودند

. نداشتی قبری حت بزرگ پدر. کردی نم شیرها هم خواب در که روز در

. بود شده پراکنده رشه تمام در و شده خاک اش شده تکه تکه جسدیی گو

 با و بود خاطره خانه خشت خشت. کند ریتعم را خانه تا دیکش طول سالها

 چشمانش از که بود اشک باران نهادی م گرید خشت بر کهی خشت هر

 بود زنده تا. بود نهاده هیمو سر بر جان و هیگر در چشم مادر. شدی می جار

 . نداشتی سخت همه نیا طاقت. نراند زبان بری سخن

. است انسان جانی بال نفرت گفتی م پدر .بود شده نفرت وجودش تمام

 خود چون را دشمن شدی م مگر کرد؟ فراموش را دادیب نهمهیا شدی م مگر

 تنها. نبود سابق هوشنگ آن است شده سخت کردی م حس داشت؟ دوست

و  مرده زیچ همه .نبود بایزی کودک دوران چونی زندگ. مبارزه و بود مبارزه

 . بود ردهافس
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 .داشتند را مکشن دره انیباطن و رهزنان دارید و السجرد قلعه به رفتن عزم

یادآور شوند  .خوانند فرا نیشیپ عتیب بهز جمع بریده را امی بایست رفیقان 

 کار در سر که هر اوضاع وخامت نیا در تا ،استی ماندگار رمز اتحاد که

 .شوند شکسته ،یافته نزول زود توانشانوگرنه  .ردینگ شیخو

ی روستاها در کهی قانیرف .بود از روز قبل تر کننده دیام نا اخبار روز هر

 مودت رشته دنیبر بری سع. بودند داده حیترج را شدنی منزو بودند اطراف

 از چه و مغوالن جانب از چه ،بود نیکم در خطر گوشه هر در که داشتند

 میتسلی اریبسی ها قلعه. خواندندی م ملحدآنها را  که متعصبانی سو

 امام خورشاه .بود شده شکسته هم در انمقاومتش یا ند وشد مغوالن

 باور نیا بر زین شعبانی ول بود، داده قلعه از آمدن فرود به دستور جوانشان

 عطاش بن احمد که آنگونه. است هیالهاد دعوه اهل کار انیپا شهادت که بود

. بریدند سر و کندند پوست ندهز زنده اصفهان در نیا از شیپی سال رید را

 فدا قتیحق راه به جان و سلجوق آل دادیب برابر در کرد مقاومت سربلند چه

 .دندینامی می باطن و خواندندی م ملحدشان مخالفان. کرد

اسزا نند دانستی می اول را شدنی مخف یا و میتسل کهی جماعت به شعبان

 ریاکسمغوالن . بود هدیخشک جماعت نیای ها رگ در خون انگار  می گفت.

ی راه در تن ده گفتندی م که چنان .بودند پراکندهسستی  و وحشت ،ترس

 و اورمیب ریشمش تا دیستیبا دیگوی م مغول .رسندی م سالحی بی مغول به

 برگشته ریشمش با مغول و مانندی م جا همان نفر ده .کنم جدا را سرتان

 مغوالن قساوت از توحش و ترس روز هر. کندی م جدا را تن ده هر سر

  دامن هاترس نیا به اتیحکا نیا نقل .شدی م افکنده مردم دل دربیشتر 

 .ختیری م مغوالن کوزه در آب و زدی م

 گبز مرد نیچن گفت

 داشت پوالد چو سخت بدن کهی ستبر نهیس

 آنی بلندا و کوه چکل از
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 چکاچکشان و ریشمشی زیت

 افکنان مرد و افکن مرد همت

 کو؟ رفت؟ کجا بهی پاک آنهمه

 روزگار گذر از یاد به نماندست چیه

 کجاست؟ کو؟ امروزی مردانگ و رتیغ

 جنگ به گمانم مرده

 بگوی خواه تو هرچه

 .پلنگ دیبزا که نتواند سگ

ی برا شهر به را گوسفندان ریش کهی بار نیاول از گفتی م گذشته از شعبان

 را او که بود اول ربا. شناختی نم را رمضان استاد هنوز. بود آورده فروش

. درمانی برا خواهمی م خر ریش بود گفته وه اب رمضان استاد. دیدی م

 رمضان استاد. است شدهی قاط گوسفندان ریش در که بود گفته شعبان

 استاد دیفهم که بود آنجا ،یدهی م مردم به خر ریش که بود داده دشنامش

 پدر از چگاهیه هوشنگ. است بوده رشیش سالمت دانستنی پ در رمضان

  و داشت بحث شعبان با شهیهم خاطر نیهم به دیشا .بود دهینشن بزرگ

 ی. دار تو که استی مذهب آن از بهتری المذهب گفتی م

 چقدر افتاد اسحاق یاد به .شدی م مرور چشمانش شیپ گذشته خاطرات

 چه هر. داشت دوست را کردی م خشک بام بر مادر کهیی ها آلوچه و ریانج

 در قربان خالو با کهی بار نیآخر. بردی م خانه مکتب به خود با انستتوی م

. بود بهمراهشان هم اسحاق بودند رفتهی خور توت به رودبار گل مسیر

 گفتهبه اسحاق   هوشنگ. گرفت دوشش به قربان خالو که بود شده خسته

  الل کاش. بود آخر بار که افسوس. بردی نماو را  ،خود با گرید که بود

  دوشش به روز هر او و بود اسحاق کاشیا. آوردی نم زبان به و شد یم

 قدر امروز. نگشت باز گرید کهیی روزها بودی خوبی روزها چه. گرفتی م

 بهی زندگ و کردی م طلوع گریدی ا بگونه دیخورش. دانستی م را روزها آن
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  زن خشت صفدر باغ به بدر زدهیس سال هر. داشت انیجر گرید وهیش

 در زدن قدم بود بخش لذت چه. بود زاوقان محله در صفدر باغ. ندرفتی م

  بهار در. دیسفی ها شکوفه انیم در کوشمغان و وریکدی باغها کوچه

 .بودند تکاپو در کنان وز وز زنبورها و دندیرقصی م ها شکوفه انیم ها پروانه

  .گذاردی م برنج انیم را گوشت. کردی م درست پلوی سبز شهیهم مادر

 ریبخ یادش قربان خالو. بردارد گید ته او جزی کس گذاشتی نم اسحاق

 که بس زا .نمیبچ وهیم دزدانه امیی دا باغ از دارم دوست گفتی م شهیهم

. کنم چنان او مال با هم من خورد، ناحق و کرد ناحق تیعمو گفته صفدر

. بود رپاب بلبالن آواز ازی شور چه .ماندی م ایرو بهی زندگ وبود  سبز جا همه

 به نیچن انار خانه درسرابستان چگاهیه بود رینظی ب صفدر باغی ها انار

 گرید درگزین بدین خوبی نیست.مرصع می گفت حتی انار  .آمدی نم عمل

. نداشت را بردن پناه عتیطب به و شهر از شدن خارج به لییم که بود سالها

 نه .داشت دیبا پاس را اکانین سنت که بود شگوش در پدر سخن چند هر

ی دم مگر تا رود گلگشت به کهی دلخوش نه وی فرصت نه و بودی مجال

آخرین بار با اسحاق سیزده بدر مسیر گل رودبار را پیش گرفته  .دیاسایب

بودند. بیش از سی وپنج سال گذشته بود، شاید هم بیشتر. دیگر زمان 

داشت  برایش معنا نداشت. چه تفاوتی میان شب و روز بود؟ چه توفیری

 بهار با زمستان؟

 راه در عمر .بودند مرابط اجدادش که گفتی م شعبان که بود بار نیاول

 پس :گفت و دیپر سخنش انیم به هوشنگ ،ندرداگذو پیکار با کفار  جهاد

 به بالد ریسا در اجدادش که داد ادامه شعبان. تست خون در جنگ و جدال

 .اند دهیجنگ تا پای جان کافران با پرداخته اسالم جیترو

. کردندی م خدا نید جیترو ریشمش با :گفت و زدی پوزخند هوشنگ 

 ؟یکنی نم حق نید جیترو کنونا تو مگر :گفت و دهیکش درهم ابرو شعبان

 دد منش جز شمشیر با چه می توان سخن گفت؟با دشمنان 
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 حرف انیب غرض که بود دانسته هوشنگ و گفتی می در هر از شعبان 

 شعبان سالها بعد. بود دهیفهم درست پدر، مرگ داستان دیاش .استی گرید

 درستی پاسخ هوشنگ کهی سوال. معمارگفت وسفی ابو استاد مرگ راز از

 . نداشت آنی برا

 تا. گذاردی م وسفیابو لیوسا در بناچاری ا نامه بود انیباطن با کهی زکیکن

 استاد. تندفین حاکم کارگزاران دست به و شود خارج حاکم خانه ازنامه 

 و وردآ ینم بند تاب. گرددی می دزد به متهم خبری ب جا همه از وسفیابو

 . کندی می ته کالبد

 غالمان هیات بهکه  کنیزکان دیگر همراه شعبان خواهر خایزل بود مقرر

  در سلطانی حرمسرا از سر. زلیخا شود برده دارالخالفه بهبودند  درآمده

را ی گرید زکانیکن ،ونددیپی می لیاسماع شیک به درخفا تنها نه .وردآمی 

  رخنه انیباطن ،سلطان دربار در نگونهیا. کندی م همراه خود با هم

 که دانستی می ول دیند شیخو خواهرهیچگاه  شعبان گرچها .کنندی م

 .یافتند نفوذ انیلیاسماع ،حکام خانه و سلطان دربار در نگونهیا

 نگفته چیه سال نهمهیا شعبان چرا دانستی نم. شد دیرین آشکار راز امروز

. داد جان گناهی ب پدر که برآشوبد هوشنگ مبادا نکهیا ترس از دیشا. بود

شاید هوشنگ می پرسید  .کند ممانعتطریق  این به ورود ازی فرزند مهر

 گناهانی ب کردن فدا از مقصود به دنیرسی برا کهاست  مذهبیاین چه 

 دیبا ظالمان ازیی رها و خدا نید ستقرارای برا گفتی م شعبان. ردندایی ابا

 .اند داده سر حق راه در روزگار پاکان نیا از شیپ که نیچن .نمودی جانباز

 انیاسماعل با دل زین پدر که دانستی م هوشنگ و بود گذشته بود هرچه

 . است قیطر آن و قیطر نیا از جدا حق قتیطر گفتی م پدر هرچند .دارد

 را انیباطن و رهزنان هم و کنند اخبار تبادل تا دندبو آمده هوشنگ و بانعش

 شیپ دری ا واقعه انگار. داشتی ناآرام حس زیچ همه. خواندند فرا کمک به

 .بودند رسیده دیر .بود خواسته پا بهی وخاک گرد. است
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  سواری. بود شده بلند ادیفر و نعرهی صدا بود گرفته دری زیگر و جنگ

 زنی  دنبال به مغوالن .تاختندی م گرید وارس چند آن دنبال به و آمد می

ی اسب بر سوار که زن دو لباس  .بود مشخص هم دور از. بودند افتاده

. کردند محاصره را آنها مغول سوار سه. ، برق می زدتاختندی میی کهربا

  نعره مغوالن. دیرسی م گوش به جوان دخترک و زن ادیفر و غیج

 همچنان. انداخت اسب از را مغولی شعبان. نبود درنگی جا. دندیکشی م

 فرو شعبان پشت در ریشمش که دیگری مغول. بود پربنیه و قوی پیری در

 به مغول گرید سرباز با هوشنگ نبرد. درآمد پای از هوشنگ غیت با بود کرده

خنجر را به موقع  .نشست مغول مرد پشت در شعبان خنجر. دیانجام طول

 سهد را در پرتاب خنجر گذارده بود. پرتاب کرده بود. آخرین نیروی خو

 و زن .کشید می را آخر های نفس شعبان. غلطیدند می خون در مغول

 تن بهاسلیمی  نقوش با بلندی قبایزن . افتادند زمین بر زین از دختر

 افتاده زن روی از نقاب بود. شده دوزی نوار قبا حاشیه دور تا دور .داشت

 .بود پوریا .بود

 ایپور به کردن نگاه محو .آورد برزبان هوشنگ که بودی کالم تنها اکبر، اهلل

آغاز  و یار دنید بودی ا لحظه چه. بست را خود های چشم شعبان که بود

 همیشه که همو ؟سختی روزگار چه .سالها نیا همدم گفتن با د. بدروفراق

فرصتی بود . بود نهاده مغوالن با ستیز سر بر جان و بود رنجیده مردمان از

 مگر بیاساید.  تا

 به صاعقه، چون گذشتی م چشمانشی جلو در نیشیپ خاطرات عیسر چه

 ا،یپور . ذهنش به همه جا سر می کشید. سرش گیج می رفت.باد سرعت

از سوی  سالها نیا و شعبان ، از یکسو ها نامه و انبار آب گران، شمیابر محله

 دیگر ذهنش را در میان گرفته بودند.

 پدر آور ادی ،قدیمی اری تنها. اده بود، دیگر کسی نداشتشعبان را از دست د

اتفاق افتاده  در این وانفسا یدیدار این همه دوری، از بعد . ها رفاقت آن و
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 آن. بود نیازرده را ایپور بود نشسته او روی و سر بر که چنان امیا گرد. بود

. رروزگا گذر از بودند خسته هرچند ،درخشید می همچنان سبز های چشم

 دیگر ،بود افتهی تر مطبوعیی گرما غروب هنگام زمستان خورشید چون

 . شدی م دیده چشمانش در هراس و هول. سوزاندی نم پیش، چون

. دانستند می اولی را مقاومت و نبودند شدن تسلیم به رضا قومس باطنیان

هرچند امیر قاضی سعی در مخفی . بودند ننهاده وقعی خورشاه دستور به

 دختر و مادر که دانستند می اگر قینین سقوط الموت داشت. نگه داشت

 مغوالن و باطنیان دیگر از دست .بخشیدند نمی را آنها ،هستند کوشا قیرف

 .نبودند امان در

می گفت دو  شعبان مقصر می دانستند.بسیاری مهر الدین و رفیق کوشا را 

 برادر خورشاه را مجبور به تسلیم کرده اند.

. بود صدا همان. شناختاو را  نامش را بر زبان راند، هوشنگ پوریا همین که

 تصویربه  شگفت چه روزگار دست. شنید می دوباره سالها از بعد که صدایی

 لحظه بود ای لحظه چه ه بود. عاشق دیروز را ناجی امروز کرده بود.دیکش

 .دیدار لحظه و عزیزان مرگ

 امانت این بود مبادا نآ ترس نییق. داشت آغوش در تنگ را دخترک ایپور

 به سفر و نیاورد بیماری تاب ری خوار در دختر مادر. بدهد دست از هم را

ورده بود. چشمهایش از آپسر به آغوشش پناه  ادگاری تنهانگار. نبرد پایان

  . لب فرو بسته بود و می لرزید.دحدقه بیرون زده بو

بود. خون از  دهخور گره هم به ها نگاه داشت. ایپور چشم در چشمهوشنگ 

 .بستی دیسف پارچه با ایپور .بود گشتهی جار هوشنگبازوی بریده شده 

 بهانه ای بود تا رهایی بخشیدن از دست دژخیمان را چنین سپاس گوید.

 را شعبان توانستی نم هوشنگ. شدندی م دور ستیبای م نبودی فرصت

 آغوشی گرما که شعبان. بسپارد خاکش به خواستی م. کند رها همانگونه

. دیاسایب خاک آغوش در امیای سخت نیا ازی دم دیشا .بود دهیمادرنچش
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 و بود دهید را االقبال بلده روز یک که بود نیا اشی دلخوش تنها، ابانگردیب

 .بود گذاردهی پا الموت به

 ی بار و برگی ب همه با

 توکل از و دمیام از

 کنم کمی کی ا ذره 

 درختم انیعر ام؟ی ک من

 اند افکنده ریز به ار میبرگها

 .کنم خم قد کجا؟ ؟یک

 در مغوالن و بودند خسته ها اسب .نبودی فرصت .نستوه مجاهد بود سربلند

 اسبها بر زحمت به را مغول سربازان. گرفتندی م را ردشانی براحت. راه

 از اینگونه مگر مغوالن را گمره کنند. .ندرماند و ندکردی ه را اسبها .نشاندند

  تیروا معصوم از شعبان .برداشت یادگار به را قیعق انگشتر اتنه شعبان

. دیچش نخواهد را دوزخ آتش باشد داشته قیعق انگشتر کهی دست  :کردی م

وداع سختی  بیارامد. آسمان سقف ریز درتا  کرد رها را شعبان ،نبودی فرصت

 رهازاین انیم در تلخه آب در. رفتند یم راههیب از و ادهیپ بود بهتربود. 

 شرب قابل چشمه آب. آمدی م دور از ها اسبی پای صدا .شدندی مخف

 خاک. دادی م خاک مزه هوشنگ دهان. بود دهیخشک کامشان در زبان. نبود

 دست و تا بودی فرصت. بود دهیچسب صورتش به خون قطرات با و عرق با

می گفتند . رفتندی م بدانجا چشمی مداوای برا مردم ب زنند.آبه  صورت

 آب بهی دسترس و اطراف دهات به دنیرس تاچشمه بسیار نافع است. آب 

 شده ریسراز واقعه محل بهی شتریب مغوالن. کردندی م صبر ستیبای م

به  مغوالن چشم از تابرای استراحت بمانند  زارهاین انیم می بایست. بودند

 از. بازگشتندی ول آمدند، زارهاین اطراف به مغول سوار چند. اشندب دور

 و نیاول کردی نم فکر چگاهیه. کردند حرکتبه سوی سمنان  ها راههیب

ی قناتها داخل از عبور. ندیببی طیشرا نیچن در را اشی زندگ عشق نیخرآ
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 افتاد قربان خالو یاد به هوشنگ. بود دشوار دخترک و ایپوری برا دهیخشک

  دهیخشکی قناتها داخلی چاهی کبوترها گرفتنی برای کودک در که

 کبوترها. مغوالن چشم از شدنی مخفی برا بودی مکان امروزی ول. ندشدی م

 دارد نگه کبوتر خانه در نداشت دوست مادر که ببرد خانه به توانستی نم را

 .بود قربان خالو کام به همه تالشش حاصل و

 ازی خبر تا بود مشتاق چقدر. افتاد فراق امیا ویی جدا تلخی ها روز یاد به

 داشت؟ خاطر بهاو را  ایآ بود؟ کجا ایپور. دیشنی م او

 آرزو نهیس به مرده

 من دیسف زنبق تو     

 یزندگ شعور و شور         

 کن دوباره من دل در                           

 آسمان در دگر بار

 من دیام ستاره               

  درآ درآ،                                 

 .کن نظاره من حال به                                    

 هم شبی کیتار در. آورد رونیب رای شاهنشاه گوهر رهنیپ چاک از

 خزائن از ماندهی باق بودی انگشتر. بود درخوری ا هیهد. داشت درخشش

 قلعه به مغوالن ترس از را جواهر نهیخز سلطان .خوارزمشاه محمد جواهر

 خزائن ارزش افتاد مغوالن دست به خزائن آنکه از پس .بود فرستاده اردهن

 .بودند فروخته و داده باد به را وردهآ باد مالی اندکی بها به و ندانسته

 گشته دست به دست خواهی وباج دهی باج ،غارت ،زیست در اریبس جواهرات

 نه تا بود ختهیوآ گردن به. بود افتاده هوشنگ دست به تنها این انگشتر .بود

 چشم از کهی دختر چون. افتاد بدانی کس گاهننه  و شود جدا او از

 لیم را هوشنگ چند هر خور، در بودی ا هیمهر. دارند نگه دورش نامحرمان

 را ایپور هوشنگ. ردیگ زر در را خدا خوب هیهد نیای پا تا سر که بود آن
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 تنها خون و جنگ هنگامه نیا در وانفسا نیا در. بود دهینام خدا خوب هیهد

 خوب ی هیهد تنها .بتابد قلبشی ابر آسمان بر توانستی می آسمان فرشته

 سخت مدت این اینکه از می توانست التیامی بر دوری شعبان باشد. خدا

فهمید که قلبش هنوز زنده است. قلبش از سختی  .بود ناخرسند بود شده

 تنها عشق بود که  بتابد. ستعشق دوباره می توان بود. روزگار نمرده

 ا از او دور کند. می توانست نفرت ر

.  دیرس خواهند بهمی روزموازی  خط دو این که کردی م مجسم شهیهم

 .داشت تعلق ایپور به انگشتر شیایرو در. چگونه و کجا دانستی نمی ول

 ؟دهد ایپور به را جواهرنشان انگشتری روز ایآ شودی م دیشیاندی م شهیهم

 به. بود دهیرس ذهنش به یا هنگامه چه در ی.افتنین دست بودیی آرزو

  باز صاحبش به ستیبای م. ستین درنگی جا که بود افتهیدر فراست

 نامهربان معشوق به درخوری ا هیهد بود نتوانسته کهی جوان در. گرداندی م

 ،بردب ریانج شیبرا حیاط درخت از داشت دوست چقدر آمد یادش .دهد

 پشت به کبکو خاله یکبار .بود کاشته تولدش هنگام پدر کهی درخت همان

 هیگر ایپور است. دهیچ ریانج خانه مکتب اطیح ازچرا  که زد ایپور دست

 .دیند کس و افتاد نیزم به اشکش که او نچو هم ،کرد

 به دیام. دارد وجودی عشق. هستی قلب اش نهیس در هنوز کرد احساس

 .بزند جوانه وجودش در تواندی می زندگ به ،فردا

 زمانالآخر. ستینی دیام هم فردا به هک نگاهآ ها، لحظه نیتر سخت در

 زمان در ،یزندگ و مرگ لحظه در. استی نامرد و دادیب روزگار. است

 بر ،برماندن بودی دینو. بود شده داریب خفته عشق ،یدینام و وحشت

 نگاهش از شدی م. کردی م نگاه مبهوت همچنان دخترک .اتیبرح ،یزندگ

  چه بحبوبه نیا در مرد نیا و است هنگام چه نیا دیگوی م که خواند

 شهر به نیا از شیپی صاحب میحک مرگ خبر نبود سوال به الزم. خواهدی م

 آن بر گمان. دانستی نم چیه هوشنگ عشق از شعبان چند هر. بود دهیرس
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 اریاخت تاهل جهت نیا به و دارد مبارزه در سر او نچو هوشنگ که داشت

 مرگش و الموت در الشیع و اهل وی صاحب میحک سکونت خبر. است نکرده

 .بود داده هوشنگ به شعبان هم را

 و بود باغ چون سبز نما، جهان جام چون .بود نهییآ چون ایپوری ها چشم

 .شهال نرگس چون مست

 نهییآ

 نهییآ چراغم و چشم

 امی زنگار ام، خسته

 امی عار ها مصلحت و هراس از

 گو فاش مهربانمی ا ،نهییآ

 نتدیترسی ک به تا شکستن از

 .بازگو نمینازنی ا گشا لب

 حکیم :کند آغاز نیچن تیحکا ایپوردر این راه طوالنی  تا بودی فرصت

 تا ،بود وستهیپ انیباطن به و شتافته الموت به .بود دهیبر سالجقه از صاحبی

 مشغول اسماعلیان کتابخانه در تحقیق به طوسی نصیرالدین خواجه چون

 ندگانیجوی برا. بود نمانده باقی ای خانهکتاب الموت و بغداد جز دیگر. گردد

 فرا خود به رای اریبس کهی علوم و معارف از مملو بودی بهشت الموت معرفت

ی آرزو در و بود وطن یاد به شهیهم هرچند. نداد کفاف عمرش. خواندی م

 زا و برخوردار زفراست پدر چو که فرزندش دو .شیخو شهر به بازگشت

 چون که بود پدر هیتوص چند هر .ماندند اعلیاناسم با بودند سرشار ذکاوت

 .گردند باز سمنان به و نمانند غربت در او

 ریکو درآغوش خفته من شهر

 زمهر بگشاده نهیس

 نور دنیتابی پ

 عشق شگرینما طرفه عطش و
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 نماز محراب چو صاف آسمان

 ریکو قلب در که فکر کنمی م

 است خیتار از مملوی ا نهیس

 میقد چه مردمانش

 برخاکند انیآدم ستنیز حافظه ظحاف

 خشکی واد نیا در خوابند که گفت نتوان

 ونشان نامی ب که دشاعرانن

  .دانندی م خود بودن حاصل

 نواخته هالکو توسط الدوله موفق و الدوله رئیس فرزندان چون پسر دو 

 در محافظت سربازان مغول همسر و فرزند ،مادر بهمراه کوشا قیرف. شدند

را  قالع از آمدن فرود بری مبن انیباطن امامقرار بود تا پیام  .راهی قومس شد

 حکم قالع گرید و کوه گرد و سارو ساکنان تا به فداییان قومس رساند.

فرصتی  .یابند امان تا گذاشته فرو را مغوالن با زیست .نهند حرمت را امامشان

 فرزند. و به سمنان بازگردد بپوشاند عمل جامهنیز  پدر هیتوص بهبود تا 

. بود خورشاه مالزم ربازید ازمهر الدین . نکرد اریاخت تاهل نیمهرالد کوچکتر

 و ستانده مغوالن زا دختر خورشاه. بود وستهیپ هالکو به خورشاه مالزمت در

 مغوالن و بود غروب به رو او آفتاب بود چه هر. بود رفته بزرگ خان دارید به

 .ستندین او فرمان به سارو و کوه گرد نانینش قلعه گرید که بودند دانسته

 شان تسلط سال هفتاد و صد داستان و بودند شده شکسته درهم انیالموت

 .بود یافته انیپا

 دخترش، تنها. اوردینی ماریب تاب کوشا قیرف همسر که بودی ر خوار در

 قیرف همسر. گذارد تنها اش وجده پدر با بود نورسته گل چون که را نگار

 بناچار به این سفر را نداشت. آمدن لیم و بود الموت انیتائروس از که کوشا

 اوی برای خوش انیپا سفر نیا که دانستی م انگار. بود شده همراه همسر با

 .ستین
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 و بود شده تسخیر الموت. نهند سمنان به رو کاروانیان آنکه از زودتری لیخ

  و بود بخشیده پایان را عقاب انهیآش تسخیرناپذیری داستان شکست این

 به بودند دهیبر گروه از گرید کهی اریبس. بود کرده سست را باطنیان ارکان

 روزگاری سخت از .بودند گرفته پناه گرانید چشم از دور بهی کنار و گوشه

 در مغول میعظ سپاه .بستندی م انیکاروان بر هار و بودند پیوسته رهزنان به

 از انییاغ ظاهرا. دادی م امهاد خود راه به خاطر فراق با کاروان و بود راه

 خود انیپا گرید که یا بی خبر بودند، می آمدکه از پس کاروان  مغول سپاه

 مکشن دره درو راه بر مغوالن بسته بودند.  دل به دریا زده .بودند دهیفهم را

 شدی نم را رهزنان و انیباطن گرید .بردند ورشی برکاروانیان سمنان از پیش

ی کس گرید نه و داشتند را نیشیپ انسجام انیباطن هن. داد صیتشخ هم از

 همگان بر عرصه. کندی م چه و شودی م دهینام چه که داشت را آنی پروا

 چند. رفت غارت به اموال و شدند کشته مغولی های قرقچ. بود گشته تنگ

 از را فدایی که نبود زمانی دیگر. بودند بسته نگار در طمع رهزنان از تن

 در .بود شدهی ا هنگامه. شناخت باز کاران خیانت از را چیقرق ، راهزنان

 تنهارفیق کوشا  انیکاروان ضجه و ادیفر و ریت بارش ریز در انیم نیا

 نبود تشخیص قابل دیگر. دهدی فرار مهلکه از را مادر و دختر که توانست

 جان مغول سربازان تیر بارش زیر یا رهزنان تیغ ضربت از کوشا رفیق  که

 بودند دنبالشان به راهزنان از تن دو. شدند دور تاخت به نگار و ایپور .سپرد

 بودی فرصت. درگرفت دوباره جنگ سر رسیدند. مغول سواران از گروهی که

 بهمراهی سخت به را سوار دو تهسخ اسب .شوند دور مهلکه از ایپور و نگار که

ه س .کشتند رانیز مغول شش ولی شدند کشته رهزنان .دیکشی م خود

 شعبان و هوشنگ کار، آنها را محاصره کردند کهطمعاین بار سرباز مغول 

  .کردند شانیرها

ی نقب دهانه بهی خستگ وی گرسنگ ابان،یب در حرکت شبها و ها روز از پس

سالهای  آن کندن سر برهوشنگ  کهی نقب. بود شهر از رونیب که دندیرس
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ی نقب اتمام به کمر بانشع و هوشنگ. بود گذاشته خود را عمر بسیاری از 

پدر  اجل که افسوس .بود کرده شروع معمار وسفیابو استاد که بودند بسته

 را نقب خاک. است تا ببیند آنچه می خواست به اتمام رسیده نداد را امان

 آگاه نقب راز ازی کس که بود دشوار چه. ختندیری م خانه سرابستان در

 سالها. یابند دست شهری نیرزمیزی اهراه به تا بودند مترصد مغوالن. نگردد

 کرده پنهانی کیتار دل در رایی تنها غم و بود دهیانجام طول به زدن نقب

 امام که گفتی م شعبان که آنگونه. بودند گفته چاه به را خودیی تنها .نددبو

 .گفتی م چاه با خود درد

 ییتنها و شب و چاه و ناله

 سرمگو نهان نهیس صد دو و

 فلک عجز زای غم نیسنگ و

 دوش به آرام کشدی می قامت

 نیزم به امانت بار نهد که نتواند

 آرام بچرخد تا

 دغدغهی ب چرخ

 .مدام وسته،یپ

 و بود ژنیب ثیحد او ثیحد. بودی گرید تیحکاسالها  این او سخنی ول

 . اری انتظار داستان. ژهیمن

 کنمبر سر غم چاه انیم

 ژه؟یمن دیآ

 من نام ژنیب نه

  من یار نه

 .ژهیمن باشد

 .روزگاری باز بود زیانگ شگفت. بود آمده امروز
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یی ملتجا گریدی ول. نبود امن خانه گرید هرچند. رفتندی م خانه به دیبا

 . بود نماندهی باق

 که بودی ادیز زمان. بود دهیتن تار عنکبوت. بود نشسته خاک خانه لیوسا بر

. است نبوده خانه نیا ردی زنکه  سالهاست گفت ایپور. بود امدهین خانه به

ی بو داخل دوالب خشک نان. بود خوردنی برای زیچ هنوز کندهریز در

 اویی پروای ب متعجب دیشا بود زده بهت همچنان دخترک. دادی م خاک

 . بود دهید را ایپور دست دنیبوس. بود

    داشت طلب بوسه زمن که نافت زنبق آن

     کاشت دلم به آتش و توی رفت که افسوس                           

         رمیبگ جامه تنت باغ آن از که بازآ

  .برداشت موسم درو، فصل ه شد امروز                            

  نکهیا پاسخ در غمبریپ :گفتی م که بود افتاده شعبان سخن یاد به

  .ریخ :بود فرموده ، شود خوانده سیسلی عرب به عقد خطبه ستیبای م

 . ریخ :بود فرموده .شود خواندهی عرب به :دندیپرس

 . ریخ: بود فرموده .شود خوانده دیبا آنکه پاسخ در

 همانگونه داشت خوش. رسد انجام به خواستی م نافرجام، عشق آن امروز

 آنگونه. دادی م حیترجی همسر بر را اری یسرور. ماندی می آسمان و پاک

 مام نوزاد و را نفس نهیس که خواستشی م چنانی جوان عنفوان در که

 .شیخو

 فراق بود آورده تاب که بودی آسمان عشقش. بودی دنیپرست همچنان ایپور

ی برا چشم گرید. شیخو خاطری تسل بود کردهی ا بهانه را سعادتش .را یار

 نیا. داشت دهیپوش چشم دیبا که گفتی م مادر که آنگونه نبود، دنیپوش

 به مانیا اوی برا یار داریدی. داوندخ بهشت دنید. بود دنیدی برا بار

 یی. دایش و بودیی بایز به مانیا. بود ملکوت
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.  نهاد نام هوشنگش نشان. بود دهیندپیش از این  .بودی نشان ایپور گردن بر

 هوشنگ. بود شده نهاده شیپاز  ایپور برگردن که کاغذ بر نه مانیپ و عهد

 یاد با را عمرش که بودی نام ایپور. را خدا بوسهی جا نیا دیبوس دیبا گفت

 یگرید نام به را شامش و صبح همدم تنها شدی م مگر بود گذرانده او

  شعبان. چراغ و چشم بهار، و باغ بود، زیچ همه ایپور اوی برا. خواند

 خیش که همانگونه. دهد ی نکوپاداش بهشت در را مومنان خداوند گفتی م

 هستندی پاداش ،یبهشت انیحور که ینیدرگز نیالد رکن و گفتی م یونس

 .بود آمده سراغش به ایدن نیهمی آسمان فرشته حال. را صابران

، پدر روضه رضوان به دو گندم از دست ممنوع میوه و پدر و برین فردوس

 داده بود و امروز حسرت به دل از میوه ممنوعه یارش بود. با خود چنین 

 .است عار که کار این سر بر ندهم جان گرمی گفت: 

. نهاد نامشی عاشق عهد نیپاکتر هوشنگ. شد بستهی مانیپ و عهد عاقد،ی ب

 خواب بهی در سه در نگار گذشتهی شبهای خوابی ب و روزی خستگ از

 دلداده دو. بود دهیآرم رختخواب در اریبسی ها شب از بعد. بود رفتهی قیعم

 .باختندی م عشق نرد شبی اهیس در تنها

  که افتاد مادر یاد به. خواندی م نماز به را مردم که آمدی م موذنی صدا

 اذان که آمدی م موذنی صدای گشود جهان بر چشم که آنگاه گفتی م

 عالم :گفتی م پدر که همانطور. بود گریدی تولد باز اکنون .گفتی م صبح

 . بود شده نو زین او ،شودی م نو لحظه هر

 کمین پیش از. ندبرآورد سر هرگوشه از مغوالن که بود کرده تن بر جامه

 به شهر اخبار که دانستند می. بودند گرفته را او و شعبان رد. بودند کرده

 . را نانیدژنش استی قرارگاه هوشنگ خانه و رسد می قلعه

 باد آغوش در برگ

 شیخوی ایرو ز مست

 فضا در زنان چرخ
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 بود پرواز سرخوش

 دیبد چشمش به چونکه

 مرگ خاموش بستر

 شد فراموش و گفت

 بود باد همه فیح

 ونشاط شیع لحظه

 .بود کوتاه چه آه

 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

www.takbook.com



162 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.takbook.com



163 
 

 
 

 شش -دو 
 

 ی زندگ

 است سوختن غم ز غمناک لحظه

 بلندی اهویه و بانگ جهتی ب

 چنگ به کهی کرخت نیچرک دست

 عبث به خراشدی م

 سنگ سر بر نیزم در

 چیه و بودنی ا لحظه

 .ننگ به آغشته آنهم
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 اطیح ریانج درخت به چشمش. دست بسته او را بر زمین می کشیدند

. این مدت کسی به بود پژمردهدرخت دیگر  .یاد پدر در دلش زنده شد. افتاد

 هم درخت با چتر عظیمش مانده بود. ،دراز یانیسال نداده بود. درخت آب

 سر بر جان شعبان.  است متماهم  او کار که دانست. بود آمده تنگ به

. داشت خبر آب سر از که بود یکیتنها  شهر در و بود نهاده خویش آرمان

پدر بزرگ راست می گفت: . بود آموخته شعبان ازراز قلعه را می دانست. 

 گاهی دانستن بالی جان انسان می شود.

 .دانم نمی :گفت تنها مغول دختر  فریاد مقابل در هوشنگ

 ش سوزان برافروخته بود و فریاد می زد.بتاگوئز چون آت

 هوشنگ دوباره گفت نمی دانم.

  .بگشاید لب که بود پاسخش هوشنگ بدن بر اسب گداخته نعل

  فریاد

  فریاد

 .پیچید فضا در سوخته گوشت بوی

 .شد می شنیده مغوالن قهقهه میان در گوشت جز جز صدای

 .پیچید می خود به درد از

 دانم نمی: ناله می کرد و می گفت

 .دانم نمی

  وامصیبتا ،شد بلند نگار فریاد و گریه صدای

 .یدندکشی م او را نیزمی رو بر .بر سرش نبود چارقد

 هوشنگ فریاد می زد رهایش کنید.

پوریا به نفس نفس افتاده بود. چشمهایش کاسه خون بود. ناله می کرد. 

  امان می خواست.
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کبودی ساق پایش زیر . بود دردناک چه. دیکشی م نگار را یمو مغول سرباز

  ضجه مغول سربازان مست نگاه درلگد های سرباز مغول دیده می شد. 

  .زد می

 چون. دلخراش تر بود نداشت را دختر های ضجه تاب که پوریا های ناله

 لب که بود خواهشی نگاهش در. کرد می نگاه را هوشنگ ،اسیر آهوی

 . نداشت گفتن زهره. بگشاید

 شدت از زده، بیرون حدقه از ها چشم. بود هراس در و تاب بی دخترک

 .  بود درآمده ارغوان رنگ بهصورت کبود و چشم  گریه

 .شد تیره چشمانش پیش آسمان

 .بود شدهتر  نزدیک دخترک صورت به درفش و داغ بار این

 .کرد می التماس دخترک

 .خواست می کمک .زد می فریاد

 .کرد می صدا را شنگهو نگاه با می زد و ضجهپوریا  

 معصومانهی صورت ایپور چون نگار. بود زندگی از تر شیرین بار هزار مرگ

 برده ارث به را  اش جدهیی بایز را،یگ همانطور. بود هاچشم همان. داشت

 به صورت نگار درفش. زدی م ضجه دخترک تحمل کرد. شدی م مگر. بود

 .دبو اشی زندگ میتصم نیتر سخت. شد کترینزدباز هم 

  نان؟ینش قلعه مرگ

  مقاومت؟ انیپا

  رزمان؟ هم کردن فدا

 .شد می ریخته که خونهایی چه شعبان؟ی آرمانها به کردن پشت

 . کند ثابت معشوق به را عشقشچگونه  که داشت خاطر در شهیهم 

 زمان آزمون بود. از جان خود  .شد خواهد آزموده سخت که دانستی م

باید بار سفر به پایان راه رسیده است.  می دانست که دیگرنمی ترسید. 

بندد. رمقی دیگر نداشت. سخت ترین تصمیم بود. وجودش به لرزه در آمده 
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بود کاش پیش از این می مرد. مرگ ولی چه سخت شده بود. لحظه وصال 

    .بودبا مرگ همراه  لشاوص ،. مورچه نربه یاد مورچه ها افتادچه کوتاه بود. 

 اسحاق. پدر تنگ شده، برای مادر، مرصع و حس می کرد دلش برای

دیگر نتوانست فریاد نگار و مویه های پوریا را تحمل کند. قلبش از غم پاره 

پاره شده بود. نمی توانست سوختن آن صورت زیبا را ببیند. صورت، همان 

 صورت پوریا بود، چشم همان چشم.

 .گویم می :گفت

 مغوالن قهقهه باز و

  گفتنش به ترغیب ،آورد می فشار صورتش بر پا با که درحالیکه گوئزابت

 .کرد می

 تمام. لرزید می صدایش درد شدت از. دهید امان. گویم می کنید رهایش

 درفش. است امان در دختر گفت بتاگوئز. دهید امانش. کرد جمع را قدرتش

  شیصدا کهیحال در زنان نفس هوشنگ. کردند دور دختر صورت از را

: گفت شکسته شکسته. آمدی م رونیب دهانش ازی ختس به و دیلرزی م

 .میگوی م دیکن شیرها

 باید قاطری

 بیابد تا

 است کدام آب راه

 تشنه قاطری

 تشنه غایت به

 .یافت خواهد را بآ مجرای

 بوی. تراوید می خون یبو بودند کرده باز دهان که تنشی ها زخم از

 خرینآ ،نبودی درد درد این بیان از تر تلخ. آزرد می را مشام سوخته گوشت

 .دندیغلطی م خون به نانیدژنش. شد می شکسته نیز مقاومت هسته
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ی ول بود داده امانش و بود کرده دور دختر صورت از را داغ چند هر بتاگوئز

 .تنها آهو بچه دند ووب گرسنه گرگها. سپرد مغول مردان آغوش به را نگار

  .آمدی نم باال نفسش هیگر شدت از. پوریا خون می گریست

 دیرسی نم زورش. بود گذارده ادیفر در را خود توان تمام. زد فریاد هوشنگ

 خون و دهیبر شیپا و دستاز بس تقال کرده بود . کند پاره را رسن که

تمام بدن زیر ضربات سربازان مغول کبود شده بود. . بود شدهی جار

 شکستگی را در دنده ها و انگشتانش حس می کرد.

 .ادیفر و بود فریاد

 .بردندی م خود با را نگار و خندیدند می مستانه مغوالن .زدی م ضجه پوریا 

 نیمه سر بر بتاگوئز لگدی. آمد می بیرون دهانش از که بود فریاد تنها

 .کوبید جانش

 بالینش سر بر مادر و سوخت می تب آتش در که زمان نآ افتاد مادر یاد

 :خواند می چنین

 روبغ در رویت شرم از آفتاب

 محاق اندر ماهتاب

 .بخواب نه هم بر چشم نازنینم

 ولی او را بهنزدند  داغ را نگار صورت و تن .درد و بود حسرت همه ایپور

غنیمت بردند. می دانست که دیگر بازگشتی نیست. یادگار فرزندش را دیگر 

 نگار را نیدژنش نگار تاوان دیشا. را تشنه مغوالن بودی متیغن نخواهد دید.

 .  پرداختی م ستیبای م کوشا قیرف

 درفش و داغ از بجز، گذشت چه انسان تو بر

 دار چوبه و قامت

 سرخی لیس و صورت

 .گذشت چه انسان تو بر، زیعز مرگ و خاطر
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 هفت -دو

 

 چرا؟ی گفت

  نیزم بر آخر افتاده

 خاک خاموش نهیس بر

 باغ چشم و روشنا نیا سبز برگ

 متیگو

  .باد نامربوط ازحرف
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 نشان .فتادین رونیب استخوان ند.انداخت تشآ در را گوسفند استخوان

 .افتادندی م راهه ب عتریسر ستیبای م نبود زیجا درنگ .بود تیموفق

 از تن پنجاه و صد. نبود یچوچ گشایی راز به نیاز دیگر. ردیدگ آغاز تاخت

ی سپاه. روند سارو به تا بودند سپاه قراول پیش مغول، سربازان ترین زبده

 .بود غربدر 

 خود و افتد راه به رانچند کوه از عتریسر سپاه تا کرد روانهی کیپ بتاگوئز

 .کرد حرکت ساروی ها قلعه سمت به قراوالن شیپ بهمراه

 از خبری ب هم آغوش در نینش قلعه دختر وی چوچی سنگ تخته پناه در

به دستور امیر  یفدائچند . بودند نشسته نظاره را دیخورش رفتن فرو جا همه

 و سری کسان چه به و رودی م کجا به که بدانند تا بودند نگار دنبال به قاضی

 دو .شدندی م کینزداز سوی دیگر آهسته و بی صدا  مغوالن.  ددار سر

 از شدن رها از و  رفتن از کرده حلقه هم دور بر دست ایدن از فارغ دلداده

 اهیس انیماد. شدند ریدرگ مغوالن بای فدائ چند .گفتندی م سخن ارید نیا

 آگاه رای چوچ خطر از شیپ شهیهم. بود دهیرس رید. دیرس سر کشان ههیش

. بود کرده غافلشی پاسدار از دیسف اسب با باختن عشق نردی ول. کردی م

. بود شده پا بهیی غوغا چه. آمدند خود به دلداده دو تازه. گرفت دری نزاع

ی فدائ یک تنها. سپردند جان هم انیفدائ. دندیغلط خاک به مغول چند

 مغوالن :زدی م ادیفر. بشتابد قلعهی بسو توانست

 . است مغوالن با نگار

 مغوالن بای چوچ آمدند. وارهاید کنار به قلعه نهبانگی صدا از نانینش قلعه

  زنده را دو ره بتاگوئز .بود دختر گرفتن مغوالن تالشتمام  .شد ریدرگ

  بهم دندان بتاگوئز. شود میتسل که بودنی کسی چوچ. خواستی م

. ختیگر قلعهی سو به نگار .کرد اسب سوار را دختری چوچ. فشردی م

. زد قلبش به منگو رای کار ضربهی ول.  بود کرده رهایت سپر را خودی چوچ

 تاگوئزب .بردارد انیم از رای چوچ تا بود دانسته متیغن را فرصت منگو
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 در کهی عشق و رشادت از ایگوئ رت؟یح یا بود خشم در. بود برافروخته

 خاک به پاره پاره بدن بای چوچ. بود آمده وجد به دیدی می چوچ وجود

 ریز به دندید را مغوالن قلت که انیفدائ ازی تعداد. دیرس قلعه به نگار. افتاد

    .  شد قلعه وارد نگار تا راندند پس را مغوالن آمدند

 خشکیده دهان در کام قاطری با و رفتند شمال به سرعت به قراوالن پیش

 .کاویدند سخت

 قلعه ازی انیفدائ. بود افتاده مغوالن دست به نشینانژد حیات شاهرگ

 در آب بهی دسترس راز که بودند دانسته. آوردندی م هجوم سارو کوچک

 آنانی جانباز و شدندی م افزون مغوالنی ول. است افتاده مغوالن دست

 از محافظتی برا کوچکی سارو .بود شده رید دیشا نداشتی ا دهیفا

 کارگر نانیدژنش حمالت که افتاد اتفاق عیسر آنقدری ول بود آبی مجرا

 .دبون

 .داشت ادامه مقاومت و انجامید طول به محاصره

 .بسته آبی مجرا و بود چسبیده دهان سقف به زبان

 .چرخید نمی دهان در زبان و نبود گفتن سخن ارایی را کسی

 .بشکند را مغوالن صفوف توانست نمی نیز دژنشینان شبیخونهای

 وی بیغ اتیعنا از نتظاریا بود.و نه امیدی در دل در راه  نیروی کمکی نه

  .بودنیز ن ،شده مغوالن تسلیم کنون که امامی دعا

  مرگ کام به را خود قلعه جانبازان که بود هایی شبیخون امید، تنها

  .کشاندند می

 .نبود بازگشتی

 تن ده

 پانزده

 مغوالن از تن بیست شاید

 .کشتند می را
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  .داد می نشان ثمر بی را تالش ارانی قلت ولی

  .آمد خواهند بیرون نشینان قلعه دانستندکه می مغوالن

 .بود نشینان قلعه تابی بی بیانگر شبیخونها افزایش

 .بود شده کاسته هوا گرمای از کمی. درخشیدند می ستارگان و بود شب

 حوادث آبستن دیرسی م نظر به شب نیا محاصره، و جنگی شبها از پس

 ل،یاسراف صور چون .داشت گریدی صدا باد. بود گرگونید شب. است اریبس

 .بود خوفناک چه

 .پرداختند می نینگهبا به و باش مادهآ، بودند بیدار سپاهیان از بیشتری فوج

 .بودند نهاده شبیخون در را خود توان تمام بار نای دژنشینان شک بی

 .گرفت باریدن تیر باران ناگهان

 خون در مغوالن از بسیاری. شد آغاز نبرد شب دل در و طلوع از پیش

 .غلطیدند

 بیشتر  حمالت بیشتر و سو هر از .بردند یورش دژ سوی به نیز مغوالن

 .رندیگ بهره شتریب آمده شیپ فرصت از مگر تا می شد

 .بود آمیخته درهم خورشید نور با خنجرها و شمشیر برق

 .بود گلگون که دیسف نه بار نیا فلق

 .سربازان نعره و ادیفر و بود خون زنگ بوی

 .کرد می سیراب را دشت که بود خون

 ضجه و نعره صدای

 هیاهو و فریاد

 غبار و گرد

 آتش و تشآ

 .غلطیدند می دره در و ندادافت می زیر به دژ باالی از کهی اریبس چه

 روشن را دشت تمام و دژ ،آتش .کردندی م پرتابآتش  و سنگ نشینانژد

  . بود کرده
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 .آمد می باال آرام رامآ فتابآ

 ها قلعه انبار درآب ماندهی باق آب اندک. بود دهیبر را دژنشینان امان عطش

 شدن نیزهرآگ از زودتر نانینش قلعه تا نبودی فرصت. بود شده نیزهرآگ زین

 .کنند مسدود را شیمجرا مغوالن توسط آب

 علی گویان از دژ به زیر  .کام خشکی تا بود تر پسندیده تیغ زخم

 می  آمدند. 

 دانسته امام و نیجانش را طالبیاب ابنی عل اسالم، امبریپ از پس انیلیاسماع

. دانستندی م او بزرگ فرزند لیاسماع آن از  را امامت ،صادق جعفر از پس و

 نام. جزا روز کننده شفاعت و بود رشادت مظهر طالبیاب ابنی عل نزدشان

  .آوردندی م زبان بر را شانیموال

 آدم اثباتی ا تو

 حق قول

 ملک فخر

 دانیم مرد صالبت پر

 لقب دریح ل،ی ریش

 گشا بریخ پنجهی ا

 شفاعت کن

 .ملتجا میکجا کو؟

آتش  و تیر با فوج فوج مغوالن. بود دهید آسیب بیشتر بزرگ ساروی دیوار

 .آوردند می هجوم

 .داشتند کار پایان بر عزم ولی ،غلطیدند می دره بهبسیاری 

 تایید دیگر کننده ناامید اخبار. بود نگذاشته نشینان قلعه برای رمقی آبی بی

. نبود ممکن نیا از شیب دژ امرای توسط نیز الموت سقوط کتمان. بود شده

 وهم گرید هم را نمغوال. است دهیرس انیپا به کار نداند که نبودی کس گرید

 آنقدر. آمد خواهد کمک آنجا از و دارد کوه گرد بهی نقب قلعه که نبود آن
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 بهی هراسی فرسخ پانزده نقب داستان که بود، شده ادیز مغول سربازان فوج

 دفاع و نبرد بار نیا و بودند مجهز دژکوب سالح به مغوالن. افکندی نم دل

 .بود گریدی تیحکا

 ، بهشام قالع میتسل در از تالش پس .بود سپرده هالکو به خزائن ورشاهخ 

 زیره ب دژ میمون از خورشاه که هم آنزمان چه گرا. بود شده فرستاده ختن

 جان پای تا و نماندند خورشاه فرمان به الموتیان .شد هوالکو تسلیم و آمده

انه عقاب آشی  .بود شده تسلیم عقاب آشیانه دیگری ول .کردند مقاومت

 امید، و  آرزو قلعه همان .بود گذاشته ناکام را مهاجمی هر که همانجایی

 ادگاری .استقامت زا بود افتهی تقدس که ییهمانجا اسماعیلیان، پناهگاه

 هم و ماند می افسانه به هم که رشادتها سرایش محل مقاومت، دراز سالیان

 معجرات به گرید د. به پایان رسیده بوکارش ، بود آمیخته ها افسانه با

 شهر دنایس گفتی م شعبان که همان الموت. نبودی دیام زین امامشان

 مقاومت بهی دیام ایآ یم شده بود.ل، تسبود دهینام االقبال بلده وی خوشبخت

 بود؟ سارو ی قلعه دو

 ولی بودند پیچیده مغوالن طومار و کرده وبا دفع چه گرا هم کوه گرد در

 .پردندس جان بسیار فدائیان

 به اسماعلیان اقتدار عمر چون که تا رفت می و بود گذشته نیمه از روز

 برای نه ماندن برای نه انیفدائ تالش. بود رفته خواب به بخت. رسد پایان

 را نگار که نبودی فرصت گرید. بود مردن آزاد برای که دشمن، برداشتن

 موج نانینش قلعه نگاه دری نفرت. بود دیوار پای در دشمن. کنند بازخواست

 سرّ. کنند دورش خود از نگاه با که نبود آن مجالی حت گریدی ول زدی م

. بود خشکانده نانینش قلعه آب و برده عفافی آبرو و بود داده آب به را آب

دیگر دلیلی نداشت در این بحبوبه  نگار هم چیزی نمی گفت. مجالی نبود و

شد. چوچی به خاطر او جان  به فکر آبروی خود باشد. پایان کار دیده می

  ود.بچوچی  پیشاو هم  کهسپرده بود. دوست داشت 
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 .شدند کشته آمدند بیرون که آنها

 .کنند محافظت دیوار تمام از رمقی نمانده بود که باقیمانده کم تعدادبرای 

 . رساندند دژ داخل به را خود مغول چند

مردی  .رفتند لعهق داخل به بیشتری مغوالن. شد کمتر دیوار از محافظت

 زنانی. ددنگذار می گام شدگان کشته اجساد روی بردیگر باقی نمانده بود. 

 جدا شانازتن سر ،مقاومت بی چه و کردند مقاومت چه بودند قلعه در که

 .  کردند

 .دست در تیغ بود مانده دختری تنها

 .دژ اسیر تنها

 داشتندسر در او تصاحب سودای یک هر ند.وب دختر تماشای محو مغوالن

 سر از سربندش. درخشید می نور در فاخرش های لباس. بود دیگرگون که

 سو آن و سوی این به و کرد یم پریشان را گیسوانش باد. بود گشته جدا

 .برد می

. خندید وحشیانه و زد ای نعره. کرد دختر به سرخشم از نگاهی بتاگوئز

 اسیر کند خویش سینه در دشنه آنکه از پیش .خواست می زنده را دخترک

 بتاگوئز پیش به بسته دستنگار را  مغول مردان. گردید مغوالن دست

 همان. بود باخته جان نجاتش بخاطر چوچی که بود دختری همان. آوردند

 دیگری چوچ. دید می را او با خوابگی هم خواب بتاگوئز که شجاعی سرباز

 را نگار تا داد نفرما. بود ستانده را جانش ساحره این .نداشت بدن در جان

 .بستند اسب دم به

. بود تاخته اسب شفق هنگام روزها کهی ا دره همان در دیخورش غروب در

 کف های سنگ بر خون های قطره. شد می کشیده خاک و سنگ برروی

 . بست می نقش بود، سبز چندان نه و فراخ چندان نه که ای دره در دشت،
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 روح انگار. کرد می فریاد باد و آمده نییپا کوه از تورونه. رفتند می سواران

  به دنبال نگار آمده بود. بود که یچوچسرگردان 

 .کند می زمزمه باد با همنوا را عشق از خاطراتی ،دره عروس هم هنوز

  سرگردان باد

 خودی ب زخود

 کسی ب ابانگردیب

 نوای ب

 نیمسک

 محفل ناخوانده هر به سر کشاند

  پروای ب کیپ

 دایش عاشق نیکدام

 نیچن سر بکوبد

 نییآ سکون ن،یسرسنگ برکوه

 گرددی م که دنبال به

 دیجوی م چه

 اهوگریه

 کسی ب ابانگردیب

 نوایب

  .نیمسک

 

 
 
 

 
                                                                 

 .تورونه = باد محلی که از شمال می وزد 
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 هشت - دو
 

 پنجره

 عشق نروز

 بسته شد

 نشد باز دگر

 تلخ چه استی امیپ و

 میعق گشته نگه که

 تباه گشته امل و

 سال آنهمهی پ و

 چشم هدوخت همچنان

  .نگاه مانده همچنان
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 را دشت خود خون به نگار که آنجا ساروی ها قلعهی پا ،دره عروس در

 .پراکندمی  اطراف در همچنان را نگار عشق داستان باد .بود کرده گلگون

 به عشق و دختر شدن فتهیفر که استی مادران داستان هنوزعروس دره 

 بدعت کهی کسان هستند. دانندی م نانینش قلعه عام قتل مسبب ار گانهیب

ه ب ،گناهاین  تاوان که شمارند،ی می سمانآی بال نزول موجب را خدا نید در

 نگار. دوشی م نقل وتاب چیپ با نگار عشق داستان. شدی جار مغوالن دست

.  بردندی م رشک او جسارت ویی بایز به زنان کهی دختر ن،ینش قلعه

 عبرت که تا ندیگو یم خودی برا ترهابزرگ کودکان،برای  نه استی انداست

ی سزاسر ناگفته فاش کرد.  و گشت طانیش و نفسی هوا ریاس دختر. رندیگ

 نیچن سزا  ،دارد هوسی پ در سر که هر .دیچش مغوالن دست زا را انتیخ

 . باشد

دوخته نگاه به آسمان  یا وهیب اسفنجان محله در ،شهر ازی ا گوشه در

به یاد می آورد گذشته را مرور می کند. از جوانی که چه زود گذشت.  است.

پدر ماهی کوچکی آورده بود. گنجینه ای بود که در شهر هیچ کس نداشت. 

روزها به دهان  .بود آمد،گرفته می ختن از که بازرگانی از را طالیی ماهی

آن بیرون نمی آمد.  صدایی ازانگار ناگفته ها داشت ولی  .ماهی نگاه می کرد

آنروز که به عقد حکیم درآمد ظرف ماهی از دستش افتاد و شکست. روز 

شاید ماهی کوچک و او گریه می کرد.  ، روز رفتن به خانه بختعقدش بود

 می دانست که با حکیم زندگی هست ولی عشق نیست.

 یارگلگون تن زندانی من

 وارث نسل خموش           

 چه کسی بسته دهانت

 بگشا لب           

 بشکن مهر سکوت             

 منشین رام و صبور
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 مپسند آب قلیل          

 تو مخواه تنگ بلور.              

 پسرش.  آمد سارو به چرا و کجا از نشین قلعه نگار داند می که اوست تنها

 در دختری جسد شهر در .نهاد خود دختر بر را نگار نام او اصرار به ،کوشا

دختر را ندیده کسی نامش نمی دانست.  ند.سپرد خاک به را آرمیده نخو

 خاک از که تا داشت دوستفرزندش بود.  یقین داشت که نگاربود ولی 

 نگار دو هر دیگر امروز. ببوسد را صورتش دیگر بار تا کشید می بیرونش

 .بودند رفته

     *        *        * 

، از شور و سر آبقصه ای از . دارد پدر نام پدر، نادیده که فرزندی برای

  عشق از داستانتنها  بیوه . گوید می آهسته لب زیرعشق، رویا و خواب 

  .سر آب بر آب داد ی کهعشقداستان داستانی دیگرگون. می گوید، 

 نهال پنجره از .دوشنی م مادری الی ال گهواره دراست که  هوشنگ تنها

 اشکی گرم هوشنگ. بیندی م را کبوترها پرواز و برخواستنو  ریانج کوچک

ی ها زمزمهبا گوش جان می شنود . دنکی م حس گونهی رو بر را مادری ها

 : خواندی م نیچن که  را مادر

  غربت و منی های کسی ب و است شب

 یبیغر                                            

 تاب سیه شام این بر ممهتاب تو                                       

 اسی از دهیخشک آسمان بر نگه                                            

                آر برون سر رزوهاآ اسی تو                            

 یرفت تو                          

 مرد نظر و رفت آرزو                      

   .افسردی زندگی رفت تو                                   

   .افسرد                                                           
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