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 یک
 

 

 

 

 به نام آن که ما را آفرید. هم زمین و هم زمان زو شد پدید.                    

 :فرمووده انود   می دانم که در سرآغاز هرکالم باید سالم گفت. چرا که

آنکه سالم نکرد پاسخش نباید گفت. می دانم که باید بگویم همه چیز 

                                     ولوی ققیقوت ایون اسوت:     .ماللوی نیسوت  جز دوری شما خوب است و 

 بی شام بر زمین بگذارم. صدای شکمم را می شنوم. امشب هم باید سر

  بورمن  ز گرفتن قو  خوود جاجزنود وای   نهاکه زبان دارند اآدر این دنیا 

ست. موادر  ا وردنآبی زبانی ادای بی زبانان را در سخت تر از زبان. بی

خوواهم فریواد بوزنم.     موی   ،در گلویم مانده صدا ؟ر و اللمکَچرا گفتی 

صدایم  خواهم بگویم ای خدا، رکنم. میرا کَ گوش فلک دوست دارم

 خدایا مرا می بینی؟ را می شنوی؟

 مجبووورم سواکت بموانم. شوواید    ،ان در دهووانم دوختوه شوده  افسوو  زبو  

 را فریاد می زدم. غاز می شوریدم و ق آمی دانستی اگر زبان داشتم از 

چوه   .خلوت کنم م و خیالتبا خود دمی تنها شب هاست که می توانم
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 . بوا توو   چون ابر بهار نباریودم هایی که نخفتم و چه شب هایی که  شب

ه باید بگویم همه چیز خوب است و ماللی می دانم ک می گویم هرچند

 رام آ اسوت کوه   بوا نوشوتن   تنهوا  نیست ولی نمی تووانم. دلوم موی ترکود    

در چاه  ؟می شوم. من که قرار است الل باشم. پس درد را با که بگویم

 هم نباید غم خود فریاد کنم مبادا کسی بشنود.

 در .نود نگذرد که پخته و نپخته بواهم خوورده بود   سرتقصیرشان خدا از

مدند و درمان منجر شد که ریش دادن و آنزد طبیب  دلشان آشوب شد و

 دانم چنودمین  نمیمدی. طبیبی که آبه جقد طبیب در تو ریش گرفتند و

 ؟زوجه اش بودی

زن گرفت تا سر پیری همدم  چرا باید سر پیری معرکه گیری کرد؟خر آ

 ؟نداشوت  به چه کارش بود؟ مگور دیگر فرزند  ،قبول ؟تنهایی اش باشد

شاید زین سبب  گذاشت زن می ستاند. این چه دردی بود که هرجا پا می

 بود که از نزد خان بی دین گریخت؟

از  چرا ،بوددرد  گراو که درمانروستائیان طبیب را بر دیده می نهادند.  

 ریشه کن نکرد؟ را درد  ،خانه خود

کورده  زوجه طبیوب، دلوم هووای خانوه را      خرین و سیه روزترینآ ،مادر

 دارم دسووت ه تنووم موی شووود. دوسووت اسوت. دلووم بوورای هموه چیووز د   

  رم قس کنم.نوازشگرت را بر سَ
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گرچه بیشتر اه سالگی پدر باالی سرم بود. کرم که تا نُارا ش بازهم خدا

 و آخورین بوار خبور مورگش.     اش موی رسوید  خرجی  ایام در خانه نبود.

 کمال به و نوشتن نخواند به من که چرا .را نیازارمو ناشکری نکنم و ت

ت به دهان بگذارد. کودکی گشکه همه را ان نآهم برای  . آنموختآ

می خواند و می نوشت. یقین این هوم از کراموات طبیوب بوود.      که ردخُ

طبیبی که  کسی چه می داند؟ زنی دیگر ستانده بود. ،شاید با این کرامت 

ی زبان باشم. هرچه او زبان بود من باید ببلبل می کاشت.  شفا می داد و

 برای نوکری باید الل شوم. چرا گفتی که اللم؟

که پدر از پیش ما رفت.  وقتی این چه خوابی بود که دیدی؟ به یاد دارم

بی تاب بودی و من بیمار. خواب پدر دیدی که می گفت سلیمان باید تو 

ردی. عفی بُنزد ضَ ،زبان در کام گیرد و به خانه باز نگردد. تعبیر خواب

جوزه که از خود بی خود می شد و دهانش کف می کرد. خبر پیر زنی ج

 از اجنوه و از موا بهتوران موی آورد. هموان کوه از او چوون فرشوته مور           

ه بازنگردم و لب فرو عفی که گفت باید به د می ترسیدم. لعنت به تعبیر ضَ

 مگر سرنوشت هرکس به دست او نیست؟ بندم.

تموام فکورم ایون    پیچ پیچ.  لعنت براین دنیای هیچ و این شکم بی خرد 

کم مرا نیازموده اند.  ال شود.شی کنند و رازم برمَپاک  است که مبادا زیر

 بهتر اسوت بگوویم  ه یا نمی دانم کو جنایتی غیبی از معر یبه لطف بار هر
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آنقدر خود به گیجی زده ام که اقسا  می کنم دیگور   ستم.جَ ،مهلکه

نوه جکوس    و دایی نوه پاسو   واقعا گیج و گولم. دانسته ام که به هیچ ص

 .العمل نشان دهم

ویند بهترین میراث گ از کتب هایش بجا مانده، آنچهیست؟ چ میراث پدر

 یوا هموان کوه آسیدقسون      رد اسوت. کوه خ و   ،برای فرزندان نوه موال   پدر

 می گوید:

 سنت به تبی.مالت به شبی و قُ

از  کهمی دانی  ردی خواندم وبوستان و گلستان را در خُبه یاد داری که 

 مثنووی بسوویار در سوینه دارم. دوسووت داشوتم صوودای خوشوی داشووتم و      

ولوی افسوو  بایود    آن گونه که درویش رضوا موی خوانود.     می خواندم

 یماز گلوو  دم را فراموش کرده ام. اصوال صودا  صدای خو .ساکت بمانم

 شاید قسمت این است که تنها ناظر باشم.  ید؟آبیرون می 

دنیوا سوایه ای    بوه کموال دریوابم.   موی کوشوم   درویوش رضوا را    سخنان

هرآنچه می بینوی  ازققیقت است. باید ساکت بود تا ققیقت را فهمید. 

سایه است و ققیقت دور از چشم ما، قبول می کنم ولی من سایه ام یوا  

ققیقت؟ اگر ققیقتم چیز دیگری است این چه ققیقتی است که از سایه 

 ناظری هستم که  ققیقت را نمی دانم چیست ولی مخفی تر است؟ خود

 حرم راز همگانم. همه گموان موی برنود کوه     مَ نش نظاره می کنم.کُ یب
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نمی شنوم. راز دل بی هیچ قیدی بیان می دارند. در سوینه ی موردم چوه    

من چون ناظری خواموش تنهوا موی شونوم. شواید       رازهایی نهفته است و

 راقت تر درد خود بیان می دارند. سنم صبورم. در پس این نقاب ها

جاز است و ققیقت افراد در مَ ینچه می بینآراستی ه چه دنیایی هست. ب

 دنیوای غریبوی اسوت نیوت خیور داری گموان بود         پس این نقواب بیودار.  

 درویوش رضوا    ولوی  .می کنند. قصد سو داری ظن بوه نیکوی موی برنود    

خواهی می بینی و هرطور که دنیوا را   گونه که می می گفت دنیا را آن

 گونه است. پس بکوش که خوب ببینی. دنیا همان ،ببینی

اگر گفته اند که بدترین جضوو زبوان     ام. جادت کرده دیگر به سکوت 

به تحقی  دانسته ام که تمامی فتنه ها زیر سر زبوان اسوت. چوه     من است

شوهوت   :رضا راسوت موی گفوت   درویش شهوتی در این گفتار هست. 

 د یوا  نبو بجُفوزون اسوت. دهوان موی خواهود      اگفتن بر تمامی شوهوت هوا   

دمی خود را توجیه آ ویدول نجس می گدولی جب ود یا می گوید.جَ می

می کند. به همین قرف ها که مصلحت بود و قکمت اسوت دلوش را   

آسید قسن ولوی موی گویود: شوهوت، شوهوت اسوت.        خوش می کند.

 اگرچه شهوت جاه و مقام خطرناک تر است.
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 دو
 

 

برای میوه  ز به باغ اربابی رفتمرو دارند. یک می مرا وا کاریهر روز به 

آوردم و بر بام  جمل کاه گل ،ناوردست استاد بَ ،. یک روز به بناییچینی

هر کار رموزی دارد و فوت و فنی. باید چنان کار کنم که  اندود کردم.

تا به ولی افسو  در نیاید. باید خواسته اش را دریابم.  صدای استاد کار

شود. گاه مجبورم خودم را به گیجی  کار آشنا می شوم جایم جوض می

نثارم می کنند. دوست ندارم به من دشنام گویند.  که ناسزا .و گنگی بزنم

 چون پاالن خر دجال است. مکار

خود به چون است.  باالی ابرویم شکافته شدهنبایست برایت می نوشتم.  

 را کرد. همه می گوینود خودا   به سویم پرتاب ماله ،استاد بنا .ری زدمکَ

دست را سپر کردم ولی ابرویم شکافت  شکر که به چشمم نخورده است.

 فرقوی نموی کورد. چوه      هوم  اگر به چشومم خوورده بوود    رید.و انگشتم بُ

توان کرد. کجا می توان جارض شد. می گویند که شاه مجبوور بوه    می

 آش همان آش است وسالها می گذرد ولی ایجاد جدالتخانه شده است. 

حکمه می گویند که خدا در روز قشر مَ ؟دالتخانهج. کاسه همان کاسه

خدا در روز جدالت بر پا می کند. نمی دانم. زبان ندارم که کفر بگویم. 
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ولی  ،قادر است و توانا. از خل  می ستاند. چون می تواند داد خود قشر،

 گیرم که داد ما هم از ظالمان ستاند؟ در دوزخ داد ما را که می ستاند؟

 بووه کووار موون مووی آیوود؟ زنوودگی تبوواه        .کنوود  قلوو  آویزشووان مووی  

 باز می گردد؟ی من شده 

 بورآن ضوماد    ،زبیوده موی گویود    خالهآنچه  .کرده است کانگشتم چر

زاده ام  بمن که طبی اثری ندارد. می کنم. هر روز درمانی می کند ولی

امروز می فهمم چرا  می آموختم. بیشتر می دانم. کاش از پدر کم از طب

 راسوتی هرچوه   ه درآمووختن بیشوتر کوشوا باشوم. بو      پدر موی گفوت کوه   

می آموزی بازهم کم است. برای زندگی کردن می بایست قووی بوود.   

پیشانی و انگشت نشانش دادم که درمانی کند.  .خانه ارباب آمد به یطبیب

ی درمان مردم پِ ،پدر چگونه طبیبی بود که در روستاقعی بر من ننهاد. وَ

  میان طبیبان فرق.و میان مردم فرق است دراین جالم  ؟بی پناه بود

در این جالم ما چکاره ایم؟ برای چه  جان، من کجای این جالمم؟ مادر

گل و بلبل است  جالم، انگار آمده ایم. درویش رضا چنان می گوید که

 نیست. بخدا نیست. ،ولی نیست

زبیده بهم نسابیده باشد و از آن ضماد نساخته  خالهدیگر چیزی نبود که 

فاقه کرد نمی دانم؟ ولی شکر خدا تسکین یافت. باشد. آخر کدام یک ا 

 دیدم که شفا دهنده اوست نجا صحت قرف درویش رضا را به جینای
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خالوه  ول نجس به دکارم با کرام الکاتبین بود. جبزبیده وگرنه با ضماد 

گوه فروش. چراکه هر چه دستش می رسد به  هم خاله می گفت  زبیده

ارو می داند و به دیگران می دهد. اگر شفا یافت که خودا  د میزد وآمی 

بیوامرزد و اگور خووب نشود کوه       را دهود و اموواتش   خالوه زبیوده  خیر به 

 خواست خدا چنین بوده است. 

ولی دردش کم شده است.  ،بر باالی ابرویم مانده زخمهرچند که جای 

و بور   زبیده می گوید مرد باید نشان داشته باشد. زخوم بور پیشوانی    خاله

 خالوه ختگوی و کوارآزمودگی دارد.    صورت جیب نیست که نشوان از پُ 

فیل و سورگردان  گونه دجا می کند خدایا هیچکس سَو  زبیده همیشه این

 نگردد. الهی که چنین باشد.

تمام بوار زغوال زمسوتان را مون از پشوت      ول نجس بار زغال آورده، دجب

در می رود.  د از زیر کارتا می توان و به انبار بردم. بر زمین گذاشتم خرها

خواهد از همه چیز سر  معروف است که فقط مو  مو  می کند و می

م. به سیاهی قاجی فیروز شدم. دیگر ق  من است به قمام روَ رد.ودرآ

الک هوم دَ  چسب است. دوست داشتم مرا زتن شستن دلاچقدر شوخ 

گوویی   مشت و مالی می داد تا خستگی هزاران ساله را از من باز ستاند.

خووب نباشود    شچیوز  اگر هویچ در من خفته است. شهر  هاخستگی سال

 یچه قوض قمام دارد وربینه سَ ،قمامش بی نظیر است. چه طاق بلندی
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 نووورم   ،کوووه طوووراوات از آن موووی تراود.گرموووی خزینوووه اسوووتخوانت     

ول نجس می گوید خوبی خزینه این است که مثانه ات را دجبمی کند. 

 .ین خاطر است که بوه او نجوس موی گوینود    خالی می کند. به گمانم ز

گر همه چون او ار است و نجس نمی شود ولی هرچند که آب خزینه کُ

 ویشوان  ر سبب است که بزرگان با دستک آب بر بی شک زین باشند؟

 می ریزند و خود می شویند؟

 ردی بر دیووار موی شوده و    ول در ایام خُدناگفته نماند که می گویند جب

 ول نجس دجب به او و پاکی نمی فهمیده بدین خاطرمی شاشیده و نجس 

 می گویند.

گونوه   ه مرد را اقم  کند. ولی من ایند  ،ه مروکه د  در شهر می گویند

گونه که  فکر نمی کنم. چرا که هرکسی دیگری را اقم  می داند. همان

 ها را اقم  می شمردیم. شهری ،ما

ما تعیین شده است ر سرنوشت همه ی م ذَلگوید در جا درویش رضا می

گونه جالم خاک را تجربه کنیم. پوس چوون    وخود پذیرفته ایم که این

 .نوشته شده و خود نیستیم یاضبَخوانیم آنچه که در  می .تعزیه گردانیم

 موا بیشوتر    یزورقال نقش بهتر ایفا کنیم و اشک مردم بیشتر درآوریوم  

چرب تر برای  دیماز می شود و مردم در کاسه ی ما بیشتر می ریزند و 

تون   اگر شمر خوبی باشی کتکی هم موی خووری و سورو    ما می کشند.
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 سویاب افتواد دلجوویی ات    آولوی آب کوه از    .شود  دلود خواهو آخاک 

 خوردن کتکصواب، کار می کنند و بیشتر پیشت می گذارند. بهرقال 

می سازی و جور روزگار را نمایان  یگریانمی خل  را  این که .دارد  هم

 ب دارد. بی شک ثوا

جسارت کردی و به شبیه تک بابت آن است که کُولی یادت باشد که  

 بیووان  ،خیوور بوووده باشوود و هوودف  ،هرچنوود نیووت .امووام تعوورض نمووودی

قسابت را صاف  ،ختگان آقاوس دلتوسط ضرب و شتم  . پسمصیبت ها

همان که  .گذارده اند همه جان در طب  اخالصباید بدانی . خواهد کرد

 ه می خواند:آسید قسن همیش

 جزیزان بود راه  سر که نه در         

 است کشیدن به دوش گرانبار                                                      

ر جاقبت این جوان ذَآسید قسن یک بار از درویش رضا پرسید در جالم 

 نم بودن نوشته اند؟ درویش رضا گفت:راگُ

 !دسرخ سر سبز می دهد بر با زبان
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 سه

 

 
 رک اربواب و خوت چِو  رَ و هوم لباسوم   هوم هوا هر روز سردتر می شود. 

زبیده شستن را به گردنم انداخته است. هفته  خالهدیگران را باید بشویم. 

زبیده  خاله .تش بودآقبل که ارباب از تمیز نبودن ملحفه ها چون سپند بر 

جوان کموک   بهتر است از این  .بهانه کرد که دیگر دستش توان ندارد

گرفت. شاید چون ریشم در نیامده است کارهایی که بیش از قد توان 

ب بی قس می شود. انگار آزنان است به من می سپارند. دست هایم در 

هایم بهم قفل  . دندانباز می ماندجریان از  و ی  می زند جروقمخون در 

ب آد. سرما به مغز استخوانم رسوخ می کند. کسی نیست کمی نمی شو

 بکاهود. مون هوم کوه بایوود      جوووی گورم کنود توا از شودت سورمای آب     

بغضم صبرم را می سنجند؟   از خودم می پرسم شاید میزان .بی زبان باشم

می شوود. درویوش   نمی گریم. اشک هایم جاری   در درونمی ترکد، 

رام آرضا می گوید خداوند با صابران است. وقتی به یادش می افتم دلم 

چو درویش رضا از دوغ وقدت موی نوشویدم.    می گیرد. کاش من هم

 یا هو و االهو زند.چون دوغ وقدت می زند، زبیده می گوید:  خاله
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رد تور کوه بوودم دوسوت     باید تالش کنم که از کالبدم بیرون بیایم. خُو  

 شووخد دیگووری باشووم. دوسووت داشووتم جسوومم را بشووکافم.     ،داشووتم

. اموروز هوم   کنواری نهوم   بوه  جامه خت وچون رَجسمم را خواستم  می

رد دیگر مَ یادم می آیدکه گفتی تودوست دارم به سوی تو بال بگشایم. 

  نمی خواهد؟ ، مادرردمَشدی. ولی مگر یک 

 ، در قلقه ی اهل دل می گویند هرگاه که در درون شوری به پا می شود

داشته می شود. لحظه ای از خود رها خواهی شد.  سرو جان به تکان وا

نموی تووانم    .ع کار هم ناظر باشم. شکایتی نکونم می کوشم که در موق

 کوه گشایم. اگر مرا بیرون کنند؟سخن بگویم و نه دوست دارم لب به ش 

 ،خونجای ندارم. چرا  را ه های جدیدباز تغییر می ترسم. جسارت تجر

 تر  در جروقم جاریست؟

م نورد نها و کوه ها را در میباکه شبانه می گریزم و بیا ممی گفت با خود

و به سوی تو می آیم. چگونه غیرتم اجازه می دهد که تو را تنها بگذارم. 

ولی زمانه بیرقم است و شاید تر  بهانه ای می شود که به یاد سوگندم 

نخواهم گشت. ولی چه کنم که هرچه بیشوتر   بیفتم که دگر به خانه باز

 چرا که بی زبانی. گاهی .رت می ریزندکار می کنی کار بیشتری بر سَ

بی معرفت ها می گویند  ،سترکار انمی گویند پُ .را می سوزانندجگرم 

 خر براین مردمان شرف دارد.    مخر خوبی است. به گمان
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 دیروز قرفی شنیدم که بنود بنود وجوودم را سووزاند. هنووز موی ترسوم.        

 ختووه خواسوتم بگریوزم. پویش از ایون پسووران هوم سون و سوال مورا اَ         موی 

ند. یک بار نگوساله و االغ را اخته می ک ،ده می کردند. همانگونه که در

هوا   به چشم دیدم که قیوان چگونه ناله می کرد. هنوز می ترسم. شب

م. هنوز هم در دربار چنین می کننود. خواجگوان دربوار    بینکابو  می 

راه خانه را  ؟ولی به کجا بروم .چنین اند. می ترسم. دوست دارم بگریزم

 ، شواید هوم بیشوتر   گمان می کنم است.فرس  از بیست  بیشنمی دانم. 

 دور اسوت   بگویود  زبیوده هرجوا را کوه موی خواهود     خاله چرا که  باشد،

در این زمستان در بیابوان یوا خووراک     می گوید بیست فرس  راه است.

سیاهم می کند. ولی دوست ندارم چنین بالیی  شوم یا سرما گرگان می

 نوذر   برای تحقو  آن  دخواه زبیده هرچه از خدا میخاله بیاید.  مبه سر

  ؟چه نذری می توانم کنم آسمان جل کند. من می

پسران به سن و سال مون را   که در دربار زبیده به طلعت می گفت خاله

اخته می سازند تا به نامو  خان و پادشاه چشم نداشته باشود. خواجوه   

خورم که به نامو  هیچ کسی چشم ندوزم.  حرم درگاه باشند. قسم میمَ

ل است و تمام تن و صورت لک و پیس دارد. زبیده که کَخاله قتی به 

پیش گر  بیابان بیندازند گر  هم  او را گوید اگر ول نجس میدجب

یاورده و نهمین است که شویش یک ماه بیش دوام  .او را پس می زند
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گریخته، فقط خیر ندیده توله ای سر انداختوه کوه هموان طلعوت اسوت.      

. آنان که بینا مدآبه جقد جعفر گدا در .دبخت طلعت هم چون مادرش بو

است و  هستند در این زمان چشم و رو ندارند وای برجعفر گدا که کور

ناچار  ولی به عفر راضی بودجکه به هرچندطلعت  قیا ندارد. خالهبه قول 

خرج نمی کند که  ، باز همبیابد هرچهگدا  چرا که .نزد مادرش برگشت

هم بی شوی کنار مادر خدمت  طلعت طبعش با گدایی سازگارتر است.

البته ارباب شرط کرده است که نه جعفر اطوراف خانوه    ارباب می کند.

گرچوه موی گوینود کوه     ا طلعت پویش او رود.   نه اربابی پیدایش شود و

مارت راه نمی داده و جعفر گدا دیده که نه از جارباب جعفر گدا را به 

طلعوت را رهوا کورده و    ند. سفره اربابی نصیب دارد و نه طلعت را می بی

 سوی کار خود رفته است.

بورای    .نیست جماجت قرص گدابار می گفت دهن  ول نجس یکدجب

 فضولی به خانه ی اربابی می آمده و سرش در آخور دیگری گرم بوده

 جعفر گدا مکه ارباب فهمیده و دُ بوده بهانه و بازیچه ای ،طلعت  است.

جدایی انداخت و  ل نجس میانشانودشاید هم فضولی جب .است را چیده

 خالهبهرقال  ول نجس همین است.دبا جب خالهیکی از دالیل خصومت 

امروز که پیر است و  .گریختمی  بام به بامزبیده که جوان بود شویش 

 به کوه خواهد گریخت. یقین کوه از درد کمر و پا هم می نالد
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ک و ی لَ، بچه ی قیض است. از کودکخالهول نجس می گوید که دجب

بعد از آنکه به قجلوه   .دشویش پوشانده بودن زاپیس بوده و ققیقت را 

 خالهول نجس به گمان نصیبی از دنه از خانه که از شهر گریخته. جب ،رفته

. را به دل دارد خالهکینه  ،نبرده و مورد توجه قرار نگرفته است که چنین

ت؟ کوه تونش   چه زمان بسته شده اس خالهکار دارد که نطفه ه رنه چوگ

  .چون جگر گوسفند سرخ است و...

ول دبر او نهاده که امروز همه او را به نام جبخاله شاید هم نام نجس را 

 نجس می شناسند.

 به  که است  ، یا که لنگه های آرد و برنجوردن بار زغال و هیزمهنگام آ

را بیازارد.  خالهاز دست نمی دهد تا که  را فرصت .آیدمی  خانه اربابی

و  در غیوابش پودر   خالوه ریزه خوانی این دو برای امروز و دیروز نیست. 

کم لیچار  ،قاضراست  هم در مقابلش وقتی .می جنباند در قبرمادرش را 

 نمی کند. ولدجب بار

 سواالتی  را بکشد. خالهاست که زیر زبان  تالش این ول نجس تمامدجب

خاتون می پرسد و از  ازمی پرسد که پیش از این از زبان زنان شنیده ام. 

ول نجس دمی داند دهان جب .هم کالمش نمی شود خالهاندرونی ارباب. 

 چفت و بست ندارد و آنچه زنان باید بدانند بر مردان جایز نیست.
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ارباب جوان همسرش سرد مزاج اسوت و پوچ پوچ پیرزنوان بورآن گوواه.       

اقی زبیده می گوید چند صوب  خالهامیدی به خیر در این ازدواج نیست. 

دوست دارم  فیل ارباب یاد هندوستان خواهد نمود. .نازش خریدار دارد

 مزاج بودن چگونه است؟ بپرسم که سرد

آنچه می نویسم همان است که شنیده ام. می کوشم که گوش بچسبانم 

 وسخنان اهل خانه را با دقت بشنوم مگر نکته ای دریابم.

بیشتر جتاب و خطاب شب مراد نمی یابد صبح  ،از وقتی که ارباب جوان

در درک این موضوجات آخرینم.  من چرا که ،می کند. همه فهمیده اند

هیچ چیز ازنوکران و کلفتان پوشیده نمی ماند. زیر لب می گویند دلش 

زنش  ،راست سر نوکران خالی می کند. خودش به کناراز جای دیگر پُ

اند. همه  گونه نیز این نمک خاول  شده است. ارباب پیر و ملنیز سم خُ

 هوره  زَ ،گویی نگوران جمواآ آقوا شوده انود. ولوی زوجوه دیگور سوتاندن         

ورد. آوو می خواهد. دختر یار قلی خان کسی نیست که بتوان برسرش هَ

شاید همین است که همه را نگران کرده، ارباب جوان شاید جوانی کند 

خوب می دانند که دودمانشان بر باد است.  نمک خاوولی ارباب پیر و مل

زر را بیش  پیشنهاد ارباب پیر بود که دختر از خان بستانند. وقتی سیم و

ثروت  خواهی و جاه افزون، باید بدانی که همه چیز را همگان دارند. می
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کوه  بار می گفوت   . طلعت یکرا وهم سردی مزاج داده را خداوجمال 

  سردی مزاج هر جیشی را تبه می سازد.

همسر ارباب جوان شده است. هر روز  زبیده به گمانم مسئول تهییج خاله

 به بهانه ای قصه ای شهوت انگیز بیان می کند.

خاتون را توصیه می کند. هرچند کسی  ،هر روز مشت مال با روغنی نو

ورد. همه اظهار بی خبری می کنند. طلعت مسئول آچیزی به زبان نمی 

یس ک و پو لَو  خالوه چرا که  مشت و مال است تا مگر مزاج بانو برگردد.

ولی دردی است که کسی به زبان  دارد و خاتون به اکراه در او می نگرد.

ورد. مشت مال برای شادابی است و قکایت برای سرگرمی ولی آنمی 

 .گرددفکری است که منجر به رفع مشکل ارباب جوان  ،در پس هر فعل

کار به دجانویس هم رسیده است. مالجلوی بورای هور دردی و مشوکلی     

ز اطراف و اکناف برای گرفتن دجا نزد او می آینود. بایود   دجایی دارد. ا

 . کسی نتوانسته دستوراتش را مو به موآنچه می گوید مو به مو اجرا کنی

 ان اسوت. زبیوده   تو گویود از دیانت اگر قالت خوش نشد موی  انجام دهد. 

 تنها می بایست جمعه شب .می گفت برای درمان لک و پیسم دجایی داد

چال کنم. باید به میزانی خاک را بکنم که یک وجب  به قبرستان بروم و

باالتر از زانو باشد. مهمتر از همه اینکه در زمانی که به قبرستان می روم و 
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بر می گردم به خرگوش فکر نکنم. همه ی مشکل کار یک طرف ایون  

 که لحظه ای مرا تنها نگذاشت.  ،خرگوش خیر ندیده یک طرف

 د که نشد.نش ،هرچه کردزبیده که  بیچاره

دانستم که بحث با زنان بی فایوده   خاتون ارباب جوان و بحث و رجَز ا

قریف زبوان   است و نتیجه اش هرچه باشد، شکست است. چرا که اوالً

هوای   چرا که به قول درویش رضا جنس لطیوف نورمش   .زن نمی شوی

 زبان را بهتر می شناسد و بهتر درکوام خوود زبوان را موی چرخانود. دوم     

ر قریف زبانش شدی باید بدانی که یا کوتاه آمده اسوت کوه   اگ ینکها

نموی دانود و    الیو  بحوث   تورا  که برای بقای زنودگی .نت داردبرسرت م 

هرش را از دست یا واقعا قریف زبانش شدی که م  .پاسخت نمی گوید

 راست گفته اند که: داده ای و یقین بدان که درنهایت بازنده ای.

 رد قمار هم، باختن است.بُ
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 چهار
 

 

 بازهم از خانه بیشتر به من می رسد. ،خوراک کم بدهند اینجا هرچقدر

 شکمش هم بزرگتر می شود.  ،دیگر مادرجان بچه هرچه بزر  تر شود

باقی  برای تو دیگری چیزی ،با این شکم گر در خانه می ماندمامی دانم 

 نمی ماند.

کنند. شواید فقوط    ولی کمتر جمل می بیشتر می دانند شهربه نظرم مردم 

ر لقلقه ی زبانشان است؟ شاید هرچه بیشترمی دانی و ذهنت را از اخبار پُ

 رد از تو دور می شود؟خ  ،می کنی به همان میزان

شهر است و هر کدام برو و بیایی دارند. ارباب با بزرگان شهر در ارتباط  

  یند.آین خانه نمی ه اکم ب ،جطار و قکیم ومال  ،است. از ادیب و خطیب

گاهی می گویم  ؟چشم دیدنم را ندارد ،قربان یک چشمنمی دانم چرا 

شکر یک چشم دارد. شاید هم بخاطر همین یک چشم بوودنش   خدارا

 رنوه مون کوه جوای او را تنوم نکورده ام.       گو .است که نظر تنم اسوت 

روز که بر سرم کوبید  نآ که او بیشتر بخورد؟ نان از دهانم بگیرد هملق

 و زبیده به او گفت یتیم است خاله .خوب نچیده ام یزم راکه چرا بار ه

نم زبیده گفت می دانی که گُ خاله .یتیم زدن ندارد. گفت نفهم است
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 نه زبان دارد نه می شنود. گفت شهر پرشده از غربتی ها. به گمانم  ،است

 زبیوده   خالهرا به خانه ارباب بیاورد. شنیدم  می خواسته برادر زاده خود

ب برسواند. مادرجوان   آمی ترسم جاقبت ریشه این پسور را بوه   می گفت 

ولی اینجا یا نشنیده اند و یا  جر کردآهمیشه می گفتی نان کسی را نباید 

 هرچند که از دهانشان برآید بخورند آنقدرفراموش کرده اند. قاضرند 

 دندان مار را بوا نمود  پدر می گفت که  .جانش درآیددیگری از ضعف 

 این گر  است با گر  تدبیر چیست؟ ولی باید کشید.

 یم،  بگوووطوور کوه موی گفتووی قبول از خووراک همیشوه بسوم ا         هموان 

درویش رضا گوید هرکاری را باید  گرچه به زبان نمی آورم.ا .می گویم

درویش رضا زیبا سخن می گوید چون با یاد و نام خدا و برای خدا کرد. 

دم این است که با نام خدا و نچه فهمیآولی  شیرین بیان کنم او نمی توانم

 کووه خوووان نعمووت الهووی اسووت دسترسووی    منبووع جظیمووی   بووهبوورای او 

زبوان   نه برای سیر شدن که برای با او بودن بایود نوامش را بور   . می یابی

ولی من بسم ا  می گویم تا که این لقمه نان را قربان یک  جاری کرد.

 چشم از من نگیرد.

شیطان از ماتحتم بیرون می کشد و می گفتی ایستاده چیزی نخورم که 

 سیر نمی شوم. در خانه ارباب دانستم کوه بزرگوان در هرصوورت سویر     

 می شوند و رجیت با تمام این آداب گرسنه است.
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 ر باشوم و هووم الل، چگونووه ایوون  موون کوه مجبووورم هووم کَوو   ،نموی دانووم 

خدا باشد؟ روزه سکوت بگیرم؟ روزه سکوت در شرآ  برای ام بیچارگی

شاید خودش  ،برای توهرچه دارم ست. در دل نیت کردم خدایا منسوخ ا

 راهوی پویش رویوم نهود. درویوش رضوا موی گفوت خداونود اسوت کووه           

 بی قساب می بخشد.

مگر نه این است که  .زبان به غیبت نگشودم من، می فهمم کهاین گونه 

غیبت کردن چون خوردن گوشوت برادرمسولمان اسوت؟ دروغ نگفوتم.     

زگنواه  ابه زشت نیالودم. شاید این تووفیقی اسوت توا    تهمت نزدم و زبان 

 برنود کوه ناشونوایم     موی  گموان  ،این کوه موی شونوم و هموه     .پاک شوم

دوسوت   ولوی حرم اسرار مردم باشوم.  باید مَ .وظیفه ای بر دوشم می نهد

 را شوکر کوه جوایی بوازگو      خودا  .ر در بیاورمدارم از زندگی دیگران سَ

استفاده نمی کنم. اما باید چشمهایم را  ر ضمیر دیگران سوو از س  نکرده

چورا کوه    هایم خواهد بود. بیشتر مراقب باشم.  یقین هبوط من در چشم

اما اگر چشم  در کام کشیده ام. به ناچار و من است آفت هر مومن ،زبان

 نهم دیگر با جماد چه فرق دارم؟ هم فرو

 !زبانم گفت: ولی درویش رضا 
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حورم اربواب اسوت و پوذیرایی از     ت. مَجلی بی غم پایش شکسوته اسو     

ه موی گویود. سواکت اسوت.     ه موی بینود و نَو   اوست. نَو  مهمانان همیشه با

 رد. آموخته است که قرف مجلس بزرگان را به جایی نباید بُ

 :زبیوده موی گویود    خالهارباب مهمان دارد و لب به ناسزا گشوده است. 

 ارباب این پسر برای خدمت بیاید.

ولوی اربواب در ایون     ندهم هست و قربان یک چشم یِه خایهآسید قسن 

قضور یابد مبادا که بازیچه دست شووخ   که آنهامجلس دوست ندارد 

 طبعان گردد.

می دانم که نباید دست از پا خطوا  و قرجه به نام من می افتاد. می ترسم 

زد. ر کند و در سینی بریباید به موقع باشد. چای نباید لب پَ کنم. همه چیز

سوینه چوای را بایود     ،یود آن بیورون موی   شده و هنووز بخوار از آ  تا سرد ن

بگردانم. سینه چای سنگین است. دستم نباید بلرزد. نکند بر دامنی کسی 

بریزد. چرخاندن این سینی دشوار است. انگار کمرم صاف نموی شوود.   

همچنان باید گیج و گول باشم. نباید در کارم نقصی باشد که نیاز به صدا 

 !نشنوم ،اشد و مجبور شومکردن مهمان ب

ظی وافر مرا قَ .برایم جالب است شاننشینم. سخنان گوشه ی مجلس می

در خطوط چهره ام کسوی نخوانود    . سر به زیر می اندازم تافرا می گیرد

  .که آنچه می شنوم درک می کنم
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بی بخواهد یا چوای دیگور   آزیر چشمی مواظب همه هستم. شاید کسی 

ه است. اربواب مشواجره دوسوت دارد. چقودر     طلب کند. بحث باال گرفت

تا هر بیت را در لوح  ،سینه دارند. همه گوشم ابیات ناب که هریک در

با هر بیت قلبم  انگار سینه ام بنگارم. وزن کالم چون ضربان قلبم است.

 گونه می زنود. کلموات در سورم موی چرخنود. رقود واره هوا را         همان

 یم.آمی بینم. دوست دارم به رقد در

 دارم هوای جشقیرباب خواند: ا

در گوشم می پیچد. تکرار می شود. جاشقی یعنی چه؟ نمی دانوم ولوی   

رام نشسوتن سوخت   آمده است. آانگار یعنی جنبش جان. تنم به لرزه در

رم را مده اند. دوست دارم من هم سَو آاست. قال که دف ها به صدا در

سیال است. ر هوا شور و شعفی بی تاب دبه چپ و راست تکان بدهم. 

 مجلس تمام شده است ولی من هنوز مستم.  همه سرمست شده اند.

 هر آنچه شنیده ام بی صدا با خود می خوانم. موی رقصوم و در خوواب    

می روم. در خواب هم چون مرغ نیم بسملم. انگار جانم قصد خروج از 

 توازه،  تن را دارد. دیگر خوابم چون پیش از این نیسوت. در ایون قوس   

 نگین می شود.چشم های س
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ستم. گاه خواب می بینم که پرواز می کنم. کاش جلم تعبیر خواب می دان

بازگو کونم. زبوان درکوام    نباید برای کسی گفته بودی که خواب خود 

 می نویسم. کشیده ام تنها برای تو

شود. قس می کنم  رویم گشاده میه در خواب پنجره ای می بینم که ب 

 یر است. همه چیز متفاوت شده است. که در درونم چیزی در قال تغی

 خالهتنها منتظر صبحانه است.  ،خاتون جوان در اتاق .ارباب جوان نیست

لباسم را از پشوت   .می داند که تاخیر جایز نیست دست تنهاست. زبیده

م. بوا  داررباید مجمع را ب .ا نشان می دهدگردن می کشد. اتاق خاتون ر

باید در بوزنم و مجموع را     .خل برومم می کند که نباید داا اشاره قالی

بگذارم. گرچه خود می دانم. مجمع سنگین اسوت. از ماسوت    پشت در

ز که وسوسه ناخنک به جانم پَ ره گوسفندی تا تخم مرغ آبچکیده و کَ

ید که داخل آم. صدا می می مان می اندازد. در می زنم و پشت در منتظر

 شو. 

. صدا باال می رود و می فهمم می دانم که نباید بشنوم. سکوت می کنم

که خاتون دارد جصبانی می شود. باید دوباره در بزنم. من کوه صودای   

می گشاید. نگاهم می کند و  ظخاتون در را با غی !خاتون را نمی شنوم

 من مجبورم چون گول و گیج نگاهی یتیمانه داشته باشم. 

 ؟ریکَ رمگ -
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گاهی می کند که هیچ نمی گویم و با دست قالت تعارف می گیرم. ن

 دم مفلوکی می نگرد. بور چیودن لبهوایش را موی بیونم. اشواره       آانگار به 

زیر انداخته ام. به ه می کند که به داخل اتاق ببرم. براندازم می کند. سر ب

صندوقچه اشاره می کند که باید به بیرون از اتاق ببرم.  اتاق خاتون چه 

ز اویوا بوسوتانی اسوت    است و نگوار. گ  و چشم نواز. همه نقش زیباست

بور   ،مرغان اسوت وبوتوه هوا   نقش زار زیبایی. فرش که به زیر پا افکنده پُ

. خاتون بور تون   می کند سحوررا مَ که چشم ی می بینمهایربُ گچ سقف

 خت الوان دارد. چه قشمت و چه جاللی. همه لطف اسوت و خووبی.  رَ

ابند. سما هستند. اسم ها چه زیبایی و شکوهی می یگاهی اسم ها چه با مُ

  زیبا. براستی برازنده است و ، نامی استه لقا خاتونمَ

 باشوم. خواتون هوم     پدر به من وصیت کرد که از خان بی دین بر قوذر 

 از خوود  ولوی هور خوان کوه بوی دیون نیسوت. اگرچوه          .خوان زاده اسوت  

 مگر هست؟ ،خان با دین هم ،می پرسم
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 پنج
 

 

مده بود که فراش ها ول نجس برای گرفتن مرقمتی ارباب آددیروز جب

ناله می کورد کوه کواری     .شان پیش ارباب بردندشان ک او راگرفتند و ک 

 م دار قواال هیوزم تور و زغوال نَو      نکرده است. ارباب گفت پودر سووخته  

 وری؟می آ

و  هر چه التما  کرد که به خدا چوون همیشوه بوود ولوی اربواب رفوت      

یقین پیش از  ،زنندکه چند تا ب این اشارت کرد که بزنند پدر سوخته را.

  دانستند که ول نجس به فراش ها گفته بود وگرنه از کجا میدآمدن جب

با من دشمنی کرده اند.  که  هرچه فریاد زد رکه سی ضربه بزنند؟با تَباید 

 نهایت با در فاقه نکرد وا  زبیده چرا دروغ گفتی، .کندزبیده خدا لعنتت 

      مارت بیرونش انداختند.جتیپا از 

 خطاب به ارباب می گفت:زیرلب، له اش را می شنیدم که نا

    دین پیغمبر داشتن. ق  مردم خوردن و

به گمانم دیگر رفت که رفت. هرکه ارباب از او روی بر گردانود یعنوی   

. به یاد درویش رضا می افتم که می گفت خدا نکند برگردد بایددیگر ن

 که خدا روی بر گرداند.
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دندان مزه می دهد. دیگر نمی توانی دست از این ارباب به زیر  ولی نان 

نان برداری؟ نان بی غیرتی که می گویند همین است؟ چون سم که به 

هراسم که اگور   چون من که در استخوانی پوزه به پای ارباب می مالد؟

و پرواز فراموش  نمودهارباب نباشد؟ چون مرغان قفس که به دانه جادت 

   کرده اند.

طلعت کسالت دارد. خاتون دوست  ا منبعد من باید ببرم.صبحانه خاتون ر

هرچند دوست  ،ناچار است خالهبیفتد.  به بیمار چشمش ندارد اول صبح

ارباب جوان که  را به من بدهد.است  طلعت که ازآن ندارد این فرصت

اربواب دوسوت    هرچنود  .تنها در اتاق صبحانه می خورد ،خاتون .نیست

 ولی ارباب صبح زود بیرون  .صبحانه بخورند همبا د همه ی اهل منزلدار

می رود و خاتون بیشتر می خوابد. بهرقال بهانه می کند که کسالت دارد 

  یا دلتنم شوی به سفر رفته است. و

دانستم هرچه بیشتر بکوشی که مقبول باشی و به چشم آیی تاثیر معکو  

 دارد. تالش بیهوده است.

ی هنگام بر می خیزد و چاشت باید ک زبیده می داند که خاتون چه  خاله

ولی صبر می کنم تا بوا ایموا و    می شنومگرچه ارا  ماده باشد. سفارشآ

می شویم  ،پیش از بردن چاشت خوب دست و روی اشاره قالیم کند.

دری می نشینم توا   پنجروبم.  پشت در اتاق  رد از لبا  مندرسم میوگَ
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و دسوت بوه سوینه ادای    به داخول موی روم    .می گشاید را که خاتون در

 خاله ،سفرهو آوردن  اقترام می کنم و باز می گردم. برای جمع کردن

همان کار تکرار می شود. خاتون چون مردان  و باز زبیده خبرم می کند

 تووو  ، تنهووادرمیووان زنووانی کووه مووی شناسووم   مووی خوانوود و مووی نویسوود. 

 دی و تو هوم از پودر آموختوه بوودی ولوی تنهوا موی خوانو        می خواندی. 

 .می گفتی که پدرچشم هایت را باز کرد. یمی گفتی سواد نوشتن ندار

 .شاید به خواندن در خانه پدر چشم گشودی

خوش دارد و تمرین کتابت می کند. خاتون به هنرهوایی   یخطخاتون 

می دانند. شاید زنانی که من می شناسوم از   آراسته است که زنان کمتر

غم نه ختن. په در فکر شستن است و نه این هنرها ندارند. مسلم است که ن

  دارد و نه درد دوختن. وبیدنر

. لوب برچیود   نگواهم کورد   .که ناشتایی برایش بوردم  سومیخاتون روز 

 گفت:و

 خت کثیفیچه رَ

نیواوردم.   بور  سکوت کردم و سور شاید پیش ازآن توجه ای نکرده بود. 

بلند قدر آنمی گویم چرا اینقدر کثیفی. فریاد زد زبیده. صدایش  گفت

 سیمه دوید. آزبیده سر خالهبود که 

 :گفت ،که لب می گزید زبیده درقالی خاله
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  خاتون جان ،جانم 

انگار نه انگار. بی خیال سرو صدای اطراف  ،من به کارخود مشغول بودم

 خود.

 ؟چرا قرف نمی زند ؟ستیاین ابله ک کورشد.زبیده اشتهایم  -

 و الل است رقربانت شوم کَ -

 ت؟چرا کثیف اس -

کثیف نیست فدای تو شوم. رختش پروصله است. بی کوس و   -

 کار است.

 لبا  نو بپوشانش. -

 رسم. چشم از فردا خودم خدمت می -

 از آن گور به گور شده خبری نشد. -

 ؟بهتراست. بگویم تابیاید -

 بیاورد. همینرا نمی خواهد. لبا  نو بپوشانش. بگذارچاشت  -

 :می گویدبا غیظ  د.می کش خودبه دنبال  و می گیردزبیده یقه ام را  خاله

هموه مودت    ذلیل مرده خوب در دل خاتون خود را جوا کوردی. ایون    -

 گفتم با اردنم بیرونت  ،کسی به فکر رخت و لباسم نبود. دلم سوخت

بار قرفم خریدار داشت کوه   فیل و سرگردان میشوی. یکسَ .می کنند

 خرج تو شد. 
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 شووویده  همچوووون جووووانی گوووول بوووه دنبوووالش ک     ،مووون بوووی اجتنوووا  

 م.ومی ش

 گرفت. به دستور خاتون خیاط خبر شد اندازه ام را باید استاد خیاط می

زبیوده   خالهسایر دوخت و دوزها را انجام دهد.  واندازه من را بگیرد تا 

بورای   .شده اسوت  ه ایدوختم. چه زمان می گفت جوان بودم خودم می

 مزلف هم خیاط آورده اند.بچه این 

کلی هسوتند ایون   ی گفتند پسرهای شهری همه فُه مبرخالف آنکه در د 

 ملوه جماجوت بوه آن مزلوف     گونه نیست. فکلی ها را، خوش ندارند و جَ

می گویند که معنای خوبی هم ندارد. هرچه هست درمقام تحقیر است و 

 توهین.

است  ولی رختی .دانم چه پارچه ای هست. یقین رختی است ارزان نمی

مون   و تون چون سپند بور آتوش بوود   روز خا دوست داشتنی. هرچند آن

نو بعد از مدتها به تن می کنم.  . رختاستولی نتیجه اش میمون  آزرده.

 .رختی که خیاط دوخته است

لذت می برم.   که در خود می نگرم انگار چند سالی بزر  شدم. از این 

 ؟؟نه همین لبا  زیباست نشان آدمیت : چه کسی گفت

انگار چنان است که ها  نگاه ر گیرم.راققسد رشک ودوست ندارم مورد 

این رخت نو را ببیند. سهم  دکار بدی کرده ام. نمی دانم چرا نمی توانن
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م خاک موال کونم   ویگ باخود می ؟این دنیا یک رخت نو نیست من از

می خواهود کوه    یکند. کس ولی خاتون غضب می شاید از چشم بیفتد.

هیچ یک از نوکران را زبیده و  خالهدانم دوست ندارد  مرتب باشد. می

زبان دارند چون دیواری هستند که  ببیند. شاید می داند آنان که گوش و

 موش دارد.

 خاتون که در رخت نو مرا دید گفت: 

  قاال شد. 

پاسخی نمی دهم و  .به اتاق که می روم سخن می گوید یقین که پسندید.

را از  وددارد با خود قرف بزند. خ به کارم مشغولم. شایدخاتون جادت

ام که مردم دوست دارند با گول و  دانسته جنس اهل این خانه نمی داند.

 ود و زبوان بوه کوام    دَموی  ن ،میان قرفشان چونگیج سخن گویند شاید 

گیرد. هیچ کس درد آدمی نمی داند و قرفش نمی فهمد. هیچ کس می 

الل سخن گفت چون بهترین  ر وپس چه بهتر که با کَ .کمکی نمی کند

بوی تفواوت بوه کوار خوویش       و هموه ام  راز است. مون محورم راز   محرم

داشوتن   موی گوینود لیاقوت نگوه     قسودانهرچند می شنوم که  مشغولم.

وز نوکرخاصه ی خاتون رباید سر خال او را فرستاد و ام .لولهنم ندارد

 شده است.
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جذبه زیبایی و خاتون با تمامی زنانی که دیده ام متفاوت است.راستی ه ب

د. این قدرت و صالبت خدادادی است یا چون دختر خان و زن باهم دار

 ارباب است چنین است؟

خوراتی که اربواب  رایحه ای خوش به مشام می رسد. بُ همیشه دراتاق  

شک اسوت و  پیر از سفر قجاز آورده است. هدایای خوانین و اربابان مُ

ن جنبر، گالب است و جود و صندل. امروز که آهسته زیرچشمی به خاتو

نگاه کردم دانستم چرا ارباب بی تاب است. یک بار نگاهش کن دیگر 

 نمی توانی چشم برداری. 

باید برای صحافی به که و کتابی را  وبیدمر ی داخل گنجهرد از کتابهاگَ

این  گوید قدرت خدا را ببین،می  خاله به آسیدقسن سپردم. ،بازار برند

اندرونی راه یافته ام.  به راست می گوید .شده استمله خلوت جَ ،گنم

 ؟ صاقبان قدرت چون آتشند نه به خشم ارباب می ارزد ،نمی دانم این

 مادرجوان همیشوه موی گفتوی:     می توان نزدیک شود و نبایود دور مانود.   

 .تازی نمی ارزد تیزی یک  گوشت شکار بهصد مَن  

این  درها نظر اندازم.  باید صبور باشم و ببینم. فرصتی هست تا به کتاب 

یرین و قکایت ش. ام را بیشتر جلب می کند که توجه کتابی هست،میان

کتاب نقشی است  ابتدای فرهاد است. کاش می شد تا به پایان خواند. در

 ،ش با قلماصورتگر نقل. زگُار شیرین است و بوستانی پُتصویر .رویایی
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بوه   کوه خاتون اسوت. به شُو فردو  را نمایان کرده است.  حر نمودهس 

 نیست.نبوده و گمانم زمین هیچگاه خالی ازخاتون 

تا کنون کتابی بودین شوورانگیزی نخوانوده ام. بور       ،چه ابیات نغزی 

هایش را به  کتاب جطراگین است. کاش می شد ازخاتون کتاب بر 

 با فراست و دانایی او یامانت گیرم. ظاهرا خاتون مطول خوان است. زنان

و  زاده است و دختر هر بی سر هرچه باشد خان .نادره اند این دوران در

 پایی نیست.

دوسوت دارم مون هوم     نان روغنی و ماست چکیده وسوسه انگیز اسوت. 

 و   درقسوورت ایوون نووان تووازه ام  مووی خوورم.  . هوور روز نووان جوووبچشوم 

که هوسی است دست نیوافتنی. ماسوت    گوناگون. افسو  یاه خورش

که فقط می دانم  ،جسل و چکیده، پنیر تازه، کره گوسفندی، شیره  انگور

 شیرین است.

. به درویشی قناجت کن که سلطانی خطرداردزبیده مدام می گوید  خاله

 زبیوده کموی خیوار ریوز      خالوه . گذاشته اندن در مجمع یبشربت سنکنج

سوکنجین موی ریوزد. دوسوت دارم از ایون شوریت گووارا         و در می کند

زبیده کمی نعنا هم بدان می افزاید. برای سر درد و کبد نافع  خاله بنوشم.

هموراه   شربت سکنجبین همیشه در رفع جطش موثراست. ارباب است و

 خورد. ناهار می
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 وز صووووووبح خوووووواتون شووووووربت بیدمشووووووک  بهرقووووووال یووووووک ر 

می نوشد. دیگر روز شوربت سوکنجبین و روزی دیگور شوربت جسول و      

 می گوید شریت جسل و گالب دهان را خوشبو می کند و خالهگالب. 

است و گوارش. قدرت خدا را بنازم که از اطعموه و اشوربه    تقویت قلب

 :ا فرموود راستی آنگونه که موالنو ه بهترین می خورند و فقرالدم دارند. ب

 .خوردباید  نور

 نجن دوسوت دارد. چنود روز قبول طوب  کردنود. دلوم       تَارباب خورش مُ

 تنجن بخورم. کواش در دیگوش   می خواهد یک شکم سیر از خورش مُ

 موی جوشوویدم. ایوون چوه خوووراکی اسووت کوه آب از دهووان همووه روان     

 بی جهت نیست که می گویند شاه جبا  این خورش بسویار  می سازد.

می دانم که ناخنک زدن جزای بد دارد. بهرقوال   ه است. دوست داشت

 سرجوش دیم برای ارباب است. 
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 شش
 

 

بوه بواغ رفتویم.     گلهای محمدی درآمده اند. سحرگاه برای چیدن گلهوا 

رکرده است. از بوی خووش  گالب گیران داریم. جطرگل مشام هوا را پُ

 سرمست می شوی. درویش رضوا موی گفوت خووراک فرشوتگان بووی      

ال موی یابود. گول محمودی هموان کوه       خوش است. راستی که جان جَو 

رق لطف مصطفی است. دوست دارم که تمام درویش رضا می گفت جَ

گلها را به پای تو می ریختم . مگرنه اینکه بهشت زیرپای توست. کاش 

 فشووارد.  موی شوود. اشووک در چشوومم قلقووه زده، بغووض گلووویم را مووی  

 ی خاتمه می یابد؟ن فراق ک ای خبری نیست. بر تو چه می گذرد؟

لطف نوازش دستهای تو را به یاد موی آورد. بووی روزهوای     ،گل سرخ

بوی مهربانی. مهربانی چون بوی گول   ،خوب با هم بودن. بوی زندگی

گاه از خاطر نمی رود و روزهای خووب   ی دارد که هیچرست. جطزیبا

توا   بلنود بگوویم   .که چون جمر گل کوتاه است. می خواهم فریاد کونم 

موادر   گوش فلک بشنود. تمام ناگفته هایم را در ایون جملوه بریوزم کوه    

 دوستت دارم.
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 لی که در قیواط خانوه روییوده بوود در داخول      گفته بودی که با چند گُ

گفت برای کودک  پارچه ای مرا غلطانده بودی. گل غلطان، که پدر می

ولی شاید  گرچه به خاطر ندارم و از زبان تو شنیده امانافع است.  بسیار

زین سبب است که بوی گل می شنوم به یواد توو موی افوتم و اشوک از      

 م جاری می شود. مچش

که چیده بودم  امروز که مجمع صبحانه را برای خاتون بردم از گل هایی

در کنار مجمع ریختم.کسی ندید و به کسی نگفتم. چرا که گل ها برای 

دیگر گلی  ،رداردباشد که هرکس سهمی ب اگر قرار .گرفتن است بگال

آنکه مگر اینجا قمصر است که گل  ضمن .بگیرند نمی ماند که گالب

 ،بروید. اندکی آنهم برای مصرف ارباب هسوت.  در طوول سوال    خروار

کاسنی و وگاهی  پونه ،نعنا گاهی ،زبیده جرق بیدمشک می گیرد خاله

 بید. 

  گرچوه اچشوم هوای فضوول بسویار.      لوی و .هوم وگول   گالب کوم اسوت  

ولوی دل دریوا کوردم.     ،برآشوبد و یا به ارباب بگویود سم خاتون می تر

بورای   هرچه بادا باد. یقیین دارم که خواتون بووی گول را دوسوت دارد.    

 از اتاقش بووی گوالب و مشوک و جنبور      خاتون زیاد گالب می گیرند.

  آید. به گمانم بهترین سوغات ارباب جوان است.می 
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 ل ها را برداشته است. زیر چشمگ دیدم که .گیرمبازرفتم که مجمع را 

  برگهووووا را در دسووووت دارد و در دسووووت خووووود  دیوووودم کووووه گوووول 

برگهوا   بوا گول   را  نموی دانوم غضوبناک اسوت یوا دسوت       می چرخانود. 

ردی هنوز یادم هست که پدر می گفوت بورای   جطرآگین می کند. از خُ

برگها  پوست کودکان و زنان بسیار نافع است. ولی من دوست دارم گل

چرا که تا بوی گل با جطر دانستن درآمیزد.  مدفتر یا کتابم بگذاررا میان 

 یواد کوودکی    کوه بشور را راهگشاسوت و پاینوده.     رد اسوت  آگاهی وخ و 

 آسوومان ه هووای رنگارنووم را چیووده و بوو  گل،از صووحرا کووه مووی افووتم

  همه جا جطر آگین شود. چون جرو  که برسورش گول   می پاشیدیم تا

 می ریزند.

لووایی را هوم   اینجاکودوی قَ  رده اسوت. دو کو ارباب هو  خوورش کَو  

رخش ره سُبا کَر بد نیست. کدو را تکه تکه کرده و خورش می کنند. پُ

  ب انوواررُ بووا مووی کننوود و بعوود بووا گوشووت و پیوواز و لوبیووای سووفید و    

می پزند و بر روی برنج می ریزند. اینجا برنج نمی روید. کمیاب است و 

ومتموالن کمتر برنج می خورند. اهول   در شهر غیر اربابان بها. ظاهرا رپُ

خانه از نوکران و چواکران توا مهمانوان خوشوحالندکه در خانوه اربوابی       

د. می گویند بوجلی به خوردن برنج توصیه کرده زنپَ گهگاهی برنج می

هرچند  .است. بهرقال در خانه اربابی طعم های جدید را می توان چشید
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یقین دارم که هیچ آشپزی را ندارد. و طعم دست پخت ت ،هیچ خوراکی

گویدکوه جشو     رضوا موی   با جش  به مطب  نمی رود. درویوش  چون تو

 تور   نشان می دهود کوه بورایم چورب     زبیده هرچند خالهاججاز می کند. 

 ،ر دیگندآنان که برسَ .دارد دانم بیشتر برای خود بر می می کشد ولی می

هرقال برجوش دیم برای ارباب است. سَلقمه ها چرب تر می گیرند. 

 .خانه قاضی گردو زیاد است ولی قساب کار راهم داردبه قول معروف 
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 هفت
 

 

خامه ها وقتی رنم می شوند گلستانی پدید می آورند. دستان هنرمندانه 

ند و نقش در نقش می کشد. در هم می تَ ، خامه ها رامادران دختران و

این راه  در جوانی را ،بردهتجارت فرش را از اجداد به ارث  ارباب نه تنها

سپری کرده است. خامه را خوب می شناسد و می داند که کدام یوک  

 چه ببافند. ید باگزیده تر است. نقش می شناسد و می داند هر نقش را با

 وگزیوده تور   بهتر می نشویند  ی کدامنقش با چه ،رک و یا پشمابریشم، ک

 .گرددمی 

یر می کنند. هموه دوسوت   تصو نقش و نگاری پر دستان صورتگر، بهشت

های اتاق  را تجربه کنند. گچ بری فردو  خدا ،دارند دراین جالم خاک

 .های اتاق خاتون، همه نقش از بهشت دارند ارباب، آیینه کاری

بوته هایی است از جنس زندگی، اسلیمی هوایی از آنچوه آرزوی    گل 

ها را  چنان درختان و بوته قربان یک چشمشناختنش را داریم.  در باغ، 

به انتظام درآورده که گویی بهشت جدن است. تا سفال و کاشی، مینا و 

 معرق تا چوب و آجر همه نقش می گیرند تا زیبایی را به تصویرکشند.
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در قجره  جلی بی غمسید قسن با آباید به قجره اربابی در بازار بروم. 

امه ازخان و فروش فرش و داشتن رمه های مشغول است. خرید پشم و خ

ارباب و خان را بهم نزدیک و نزدیکتر کرد و وصلت ضوامن   ،مشترک

 ،که دارد . آنرود نبه میپیه روی دُاین تجارت شد. به قول درویش رضا 

هم ازدواج می کنند  خدا به او بیشتر می دهد. پسر ارباب و دختر خان با

 ولوی کسوی سوراغی از رجیوت      .بوا بواز  بواز   ،ومی گویند کبوتر با کبوتر

وید دنیا فانی است درویش رضا می گرجیت می ماند.  ،رجیت .نمی گیرد

ولی به گمانم زیباست. نمی توان از آن دل  .و نباید دل بدان خوش کرد

بر فرش ابریشم راه می رود و بر تخت مخمل می خوابد  که ند. اربابکَ

فضای اتاقش را بووی   برگیرد؟ دل می تواند، زند ر تکیه میو بر بالش پَ

شوم  دم و قَاین همه خَو  سما به دندان می کشد.جود پر می کند و مرغ مُ

  خالوه موی خوانود و از جرفوان موی گویود.      خدمتش می کننود و او شوعر   

 ،این دنیا که از آن اوست یقین آن دنیا را هم دارد، ولوی موا   :می گوید

 خسر الدنیا و االخره.

ردن خامه ها و زراجت و باغبانی تا خدمتکاری در خانه ارباب از رنم ک

که از کار فرش و قالی سور   است چه بهتر و رفت و روب را باید بدانی.

 درآوری.
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فرش ابریشم تبریز برای ارباب آورده اند. به نرمی مخمل و بوه ظرافوت    

 قریراست. 

خاتون می خواهد فرش اتاقش را جوض کند. فرش ابریشمین چشمش را 

ارباب قول فرش ابریشمین را  به گوشش نمی رود. ارباب و قرف گرفته

ولی بهرصورت تسلیم خواسته خاتون  .داده و نمی خواهد به خانه بیاورد

 می شود.

فرش را جموع موی کنویم و     خالهباید فرش اتاقش را جمع کنیم. من و  

ه دست که نَ خاله،در اتاق نیست.  می گستریم. خاتون فرش ابریشمین را

ش می کشد تا لطافتش را بیشتر قس کند. تا خاتون نیامده صورت بر فر

اتاقش  درچون می داند خاتون خوش ندارد زیاد  .زودتر بیرون می رود

  بماند. بهرقال چهره رجیت بزرگان را می آزارد.

 جمال، جمال مهتره هرچی نبینی بهتره.

فرش جمع شده را بهمراه آسید قسن به قجره می بریم. خوبی فورش   

هرگواه   .است که همیشه قیمت دارد. خاصه که تواجر فورش باشوی   این 

خواستی تعویض می کنی و نقش جدید به زیر پا می اندازی. چون باغ 

که هرفصل دگرگون می شود گاه سفید می پوشد و گاه سبز می شود. 

 رنم می گیرد و نقش نو می زند.  ،بوستان زیر پای اغنیا هم
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ن داد وقال راه انداخته که زبیده چرا گردم. خاتو می به جمارت اربابی بر

منتظر مون هسوت توا فورش را      خالهگونه در اتاق گستردی.  فرش را این

 بچینیم. ،خاتون دستور می دهد گونه که بچرخانیم و اسباب را آن

 زدنه دُقدر تَ رجیت و این -

ر است. چیزی نمی گوید. می داند که خاتون دلش از جای دیگر پُخاله 

 :یرون می رویم می شنوم که زیر لب می گویدوقتی از اتاق ب

ی صبح تا وآخر می گویند که از زیر کار در میر ،نکَصبح تا شب جان بِ

 .یخواب و می یشب می خور

نفس می خورد و هیچ نمی گوید. می داند که رجیت باید بغض کرده، 

 واقفوووی کوووه رجیوووت چوووه     کوووار کنووود توووا کوووه اربووواب بیاسووواید.    

 دهان باز نکرد؟ می تواند بگوید؟ پدر مگر

 زبان سرخ سر سبز می دهد بر باد. 

رجیت جدالت خانه می خواهد؟ بی جوا کورده کوه موی خواهود. هرکوه       

زورش بیشتر است هرچه می خواهد، می کند. موی گوینود جنگول ایون     

گونه است. ولی اگر خدا جادل است پس چرا در جنگل جودالت خانوه   

 رکس بور جوای خوود    قیوانات به جدل می کوشند؟  هو  نگذارده است؟

 !می نشیند و نصیب به تناسب می برد
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 .ستاشوهر بهرقال مادر خاتون را چزانده،از قرار معلوم همسر ارباب  

می تواند جرو  را چون سپند بر آتش  ،هرچقدر پیر و از کار افتاده باشد

  کند.

 به طول  ها . جابجاکردن خامهمی بریمخامه های رنم شده را به قجره 

ا دردی عو ر بودن واق. کَاست و ناسزا دشنام استآنچه زیاد  انجامد.می 

 که هیچ نگویی. . مجبور باشی است بی درمان. بدتر از آن الل بودن است

گرچه اروزها به کار در قجره می گذرد. طلعت صحت بازیافته است. 

ولی کار  .و طلعت بیفتد خالهخاتون همچنان نمی پسندد که چشمش به 

مورا   خالوه و ارباب مرا به خوود موی خوانود. اموروز     در قجره زیاد است 

زودتر به قجره فرستاد. اشاره کردم که خاتون چه می شود. چنان اخمی 

 خواهد طلعت به کار پیشین بازگردد. کرد که ترسیدم. دانستم می

می خواستم باآسید قسن به خانه اربابی برگشتم. ناگهان بر سرم ریختند. 

هانم را بست. زوزه موی کشویدم. کشوان    سی ددهان بگشایم که انگارک

 پاسو    دنبوال مواتم زده ام   اهکشان به پای فلکم کشاندند. چه شده؟ نگ

ایوان قاضر شد. خاتون را هم دیدم. آسیدقسون   . ارباب دردیمی گرد

 پرسید چه شده؟ هراسان 

 ببخشیدش. مگر چکار کرده
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آن گفت که فرش ابریشمین لوک شوده و چوای بور روی      ظارباب با غی

 .ریخته

آسیدقسن می گفت از صبح با من بوده ولی کسی توجهی نمی کرد. به 

انم اربواب  مسر به زیر افکند و نگاه از من دزدید. به گ منگاه کرد خاله

ولی می خواست به خاتون نشان دهد که  .نیست نفهمیده بود که کارم

 هوا را هوم دارد.   ایون  ،رارش بر پهن کردن فرش ابریشیمن در زیر پوا صا

طرف این درد که  ضربه ها یک دزنند. ولی دربضربه گفت  بیستارباب 

 گفت:

 طرف. بزنید پدرسوخته را یک

تا فلک نشده بودم معنای  .ی بود مانند دیدنشنیدن ک  راست گفته اند که

 بر زموین   نمی شود. پا آن را خوب درک نمی کردم. پایم در گیوه جا

سرم را  خاله. اولین بار بود که درد بیشتری سراغم را می گیرد می گذارم

. به گمانم از کرده پشیمان است. شاید هم تقصیر او نیست. کردنوازش 

 ک را بدهوود. چووه کسووی؟ آنکووه    لَوو  آنوان ابهرقووال بایوود کسووی توو   

آنقدر گریسته ام که چشمان رنم خون  در خلوت خود ضعیف تراست.

 گوویم  شده است. می خواهم باال بیواورم. کواش موی شود فریواد بوزنم ب      

 ای خدا.

 :می گوید خالهکارم کمتر شده است. 
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بیست ضربه بزنند. گفت و  شکر کن که ارباب دلش به رقم آمد را خدا 

که کاری بهت  کنکرمردانگی کرده و خیلی محکم نزده، شُ جلی بی غم

فقط خدمت خاتونی و صوبحانه موی بوری و    ، . فلک شده اینمی دهند

 های دخترانه می کنی.درگاه از غبار می روبی و کار

پنبوه شوده اسوت.     ،سویده یمی دانم که با غیظ می گوید. هرآنچوه کوه ر  

خ نداده است. نمی دانوم  بهرقال باید همیشه شاکر بود که بدتر ازاین رُ

مرا  خالهمی داند کار من بوده یا نه؟ من قربانی خاتون شده ام؟  خاتون

هراسناک است؟ نه فروخته است؟ از اینکه من جای دخترش را گرفته ام 

از مون دوا خواهود    و نه اگر بودانم دردی ر  و جو کنم زبان دارم که پُ

 مو ببند ماگر پا در پوست گرم گوسفند بگذار ویدزبیده می گ خاله. شد

توا التیوام دهود.     گرم گوسوفند ولی کجاست پوست  .التیام می یابد زود

وکری که بهرقال باید مزه فلک اربابی را چشید.آسید قسن می گفت ن

چوب ارباب را نچشیده باشد پخته وکارآزموده نیست. شاید دیر هم شده 

باشد. هرچه زودتر بهتر. چرا که زودتر می فهمی که چه باید انجام دهی 

رنه خطایی می کنی که مجازاتی بس سنگین تر دارد. می فهمی که گو

 نکرده به پایت می نویسند.

 آن شیرین سخن که بود که گفت: 
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 درهای بهشت مکنده شدیم از دکم پرا

  1به گناهی که نکردیم و قلم زود نوشت                                          

 آسید قسن همیشه این را می خواند:

 بیه معلم به کسی ننم نداردنسیبی که سهیلش نزند رنم ندارد         ت

ید منوت  لذا با .ارباب را معلمی می داند که در تربیت رجیت می کوشد

 ا به خوبی می آموزی.موز زندگی رر این گونهکه  باشیپذیر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
1

 شعراز : دلبری 
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 هشت 
 

 

شقرقی برپاشد. صدای خاتون رد. ق امروز صبحانه را برای خاتون بُ طلعت

می آمد که چه کسی گفته پای در اتاقم بگذارد. توله سم دیگری مگر 

  .کورد گونوه پرخواش نموی     گواه ایون   در این خانه نیسوت. خواتون هویچ   

نشنیده بودیم. به روی خود نمی آورم و به کارم  ظصدایش را چنین با غی

ش آخرین تیر تورک  از همین می ترسید که بر سرش آمد. خالهمشغولم. 

 بیم آن دارم که باز داستان دیگری برایم تدارک بینند.  .نگرانم بود. خاله

 ب هوا از خووا   نمی خواهم تجربه تل  فلک تکرار شود. هنوز هم شوب 

 ز گوز  رم. کف پایم گرم می شود. زیاد کوه در گیووه موی مانود گ و     می پَ

 می کند. رنم کف پایم انگار جوض شده است. 

 چون گذشته نیست. وقتوی نگواهم موی کنود موو بورتنم سوی          خالهنگاه 

با  تخمش را کشید برای جبدول نجس پاپوش دوخت و وقتیمی شود. 

 خالوه بایود    بوازی شووم.  دوسوت نودارم وارد ایون     ؟من چه خواهد کورد 

 می فهمید که خاتون دوست ندارد که طلعت را ببیند.

 دوست دارم سر ؟فت برای ناندلم از زمین و زمان می گیرد. پذیرش خ 

به صحرا گذارم. بروم و در اف  ناپدید شوم. آدمی که اشرف مخلوقات 
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است هم نوآ خود را به بند می کشد. درویش رضا می گفت قیوانات 

گروهی زندگی می کنند سر دسته ای دارند. زنبورها ملکه دارند. هم که 

بیشوتر   ،طبیعت سلسله مراتب نیست دروغ است. درخت بلنودتر  اینکه در

د. ولی آزادی تنها نکن و ریشه های قوی تر بیشترجذب می نور می گیرد

 یک چیز می خواهد، شهامت.

ی همان ق  با صاقب زور است. هرکاری که زورت رسید و انجام داد

و  است مرا می کنند درست و صحیحکام و اُق  است. چرا که هرچه قُ

 های آن نغمه سرایی می کنند.  بیان الطاف و خوبی همه در

که  ،درویش رضا می گوید که در دین خدا هم برای تو ق  ایجاد نشده

کلف به انجام تکلیف است. نمی دانم . مسلمان مُدتنها تکلیف دارآدمی 

ت؟ یتیمی ق  من است؟ یا که غریبی و دوری سجالم چیق  من دراین 

 ،چرا پیرانه سرت جش  جوانی به سر افتواد دیارق  من است؟  از شهر و

 طبیب؟ 

بواز کوودکی    ،اگر می دانستی که چه مدت در این جالم خواک هسوتی  

بوه فکور نبوودی کوه وصویتی بنویسوی کوه زن و         ؟دیگر سر می انداختی

 توله هاییب نمانند؟ هرچه داشتی که به فرزندت از ارث و میراث بی نص

فن ستی؟ بارها گفتی که را برای چه می خوا لیالزنان دیگرت بخشیدی؟ 

این جلم به چه  داده ای. به من راثمیبه یادگار و جلم خود را کتابت و 
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شود؟ نبه فکر بیوه ات بودی که در جوانی آواره هر کوی  می آید؟ کار

خواهر. هم خونی معنا نداشوت   ،و نه خواهر برادر بود ،تو رفتی نه برادر

مان از هم جدا بود. وقتی که بودی هویچ کدامشوان را ندیوده    انکه مادر

ردترین کوه کسوی میول بوه     و من خُ ،هی و روستایییکی در د  بودم. هر

نمی خواست. چه بسا  دیدنم نداشت. یقین که میراث خور تازه را کسی

 را و وقووش، تولوه نور دیگور     دکه موی خواسوتند سور بوه تونم نباشود. دَ      

ه از د  ،بورای اموان یوافتن    ؟دمیان را این میان چه توفیر اسوت آرند. می دَ 

ر و الل گشتم تا امان یابم و مادر که سوگندم داد که کَ ؟خود گریختم

همان را کرده، دوست دارم که صورت در م هوای د لدیگر باز نگردم. د

کنم. چون قسا  ا بشویم. وزش نسیم خوش جطرش را چشمهخنکای 

که آدم  با این تفاوت .به بازگشت دارم میل ،بهشت رانده شد زاآدم که 

درویش رضا می گفت که رفتگان از  به خطا و من بی خطا رانده شدم.

پس توهم نامه هایم را  .می شنوند ومی بینند قال ما خبر دارند. بهتر از ما

 ن.تو هم بخوا پدر ولی ،برای مادر می نویسم بخوان.

اندیشند چه  چگونه می که این .دوست داشتم در زندگی مردم وارد شوم

گذرد؟ نمای کار را همه می بیند ولی از  در ذهنشان چه می .خواهند می

گفوت  زیور    خبر دارد. همان که درویش رضوا موی   تنها معمار ،زیرکار

اتاق ارباب کشیده شده خشوت اسوت و خواک. برخشوت      نقشی که در
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چنان کوه گوویی بسوتان    . ند و بر آن نقش کشیده اندباگچ اندودکرده ا

ولی می دانی که رنم است و لعاب. در  .دارد از باغ بهشت نشان است و

گواهی دیووی اسوت خفتوه و بوه       .چهره ها هم چیزی دیگری استپس 

 ندرت فرشته ای آرمیوده. گواه موی ترسوم و گواه بور موی آشووبم. گواه          

و فریاد برنمی آوری. من  آگاهی ،گویم خدایا چگونه از ضمیر خل  می

که دنیا بر سر خل   چنان اسرافیل را به صدا در می آوردم. ورصاگر بودم 

 جهان آوار گردد.

 ولدجبسید قسن هست. آگرفته است. کار مشت و مال با دارباب در پای

سید قسن یه خایوه.  بگوید آبه او  ابایی نداشت که در قضورش نجس

یده ظاهرا در جوانی از درخت به زیور افتواده و شواخه ای خودمتش رسو     

از این  .رفته و بازگشته، به چشم دیده است. ازآنهایی است که مر  را

تارک دنیا شده است و تنها  روست که بسیار از باب آخرت می گوید.

ول ددر خانه اربابی در اتاقی سکنی دارد. نه زنی دارد و نه بچه ای. جبو 

 بوه سورش    سور  نجوس  ولدجبو  نجس می گفت کسی زنش نموی شوود.  

 آسید قسن همه ی قرف هایش تخمی است. فتگ می می گذاشت و

وکم از شاخ درختان همسایه  می شده بر بام و دیوار چون گربه ردیدرخُ

میوه به غارت نمی برده است. جبدول نجس می گفت: یه خایوه را هوم   
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برای قفظ آبرو می گویند وگرنه همان یکی را هم ندارد. همین اسوت  

 و.از مکافات جمل غافل نشکه می گویند: 

 ت صودا  چه بایدکرد که برای هرکس اسمی می گذارند مرا سلیمان پِو  

ت. من قرف نمی زنم که گویند، فقط پِ سلیمانش را هم نمی .می کنند

 ت بزنم.پِ

سید قسن قالل و قرام سرش می شود و در خواندن نماز شب آبهرقال 

  در جوانی پاک بودن شیوه پیغمبری است.جبدول می گوید:  کوشاست.

 ناچارم نماز در دل بخوانم و چوون اهول صواله خوم و راسوت      ی من ول 

در جواب زبیده که می گفت خدا نماز این بی زبان را سیدقسن آشوم.  

  همین هم قبول خداوند است. می پذیرد؟ گفت:

قوال کوه    سید قسن با ارباب جوان به سفر رفته تا در رکاب او باشد.آ

یافته ام. اربواب نیوز بوا خوود     آسید قسن نیست من به خلوت ارباب راه 

و من با روغن جگر کوسه پایش را  سخن می گوید. از تجارت می گوید

چرب می کنم. چه بوی بدی دارد. از جنوب برایش آورده اند. یک بار 

پای خاتون را مالش داده بود که خاتون از بوی  ،با همین مطلعت به گمان

 بدش به فریاد آمد.

 ن به قجره می رود تا آسیدقسن از سفرجلی بی غم به جای آسیدقس 

نه تنها صبح، که است خلوت خود را بشکند و ارباب هم ناچار بازگردد.
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به کار  شاید فرصتی است تا بیشتر .به بازار و قجره برودبعداز ظهر هم 

بهرقال تجربه پیری خووب اسوت بوا شوور      .ارباب جوان رسیدگی کند

 جوانی ججین شود.
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بورای آوردن   خوانود.  امروز ارباب جوان در  منط  با هم پیاله ها موی 

دانستم که  فرصتی بود تا بیاموزم. .بشقاب ها به اتاق ارباب رفتم کاسه و

م الفاظ به متواطی و مشکک است. یعنی اگر معنایی که لفظ کلی یتقس

دال برآن اسوت درهموه افوراد و مصوادی  آن یکسوان تحقو  پیودا کنود         

مصوادی  یکسوان تحقو      همه افوراد و  اگر در .است چون مثلثمتواطی 

 مشکک است چون جدالت. ،نیابد

ارباب جوان چندان میلی به خواندن ندارد و به گمان به زور پدر چنوین  

 ،ارباب نمی دانم مقتضای سن است در جوض ولی .مجالسی برپا می کند

 ظ وافری از هم صحبتی جلما و ادبا می برد.قَ

کسی که از داشتن قسی  اب شنیدم که ارسطو گفته است:در مجلس ارب

از جلمی که فقط از طریو  آن قوس قابول اکتسواب اسوت       محروم شود

 نیزمحروم خواهد شد.

ارتباط  از هر ،من که به ظاهر از شنیدن و گفتن محرومم ازجلم که هیچ

من که از گفتن امروز محرومم از جلم بالغت نیوز بوی بهوره     ؟بی نصیبم

 ند؟خواهم ما
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مطوب  قورار    بوده است کنار ن جایگاه هیزمیا از اتاق کوچکم که پیش

پویش از ایون بورای     .هیزم و زغال در جوای دیگراسوت   دارد. انبار اصلی

دسترسی از مطب  را  اتاقک نهاده بودند. این مصرف روزانه کنار مطب 

روزنوی بوه بیورون نودارد. هموین       ،ورودی گشادگی دراز بسته اند و جز

مطوب    است که سرمای زمستان را بتوان تحمل کورد. دیووار   نآموجب 

 خوابیوودن در اتوواق را ممکوون   ،گوورم اسووت و لحوواف کلفووت و سوونگین 

می سازد. کف اتاق با پوست و قسمتی با قصیر پوشیده و میخی بر دیوار 

 آنچه دارم را در بقچه ای نهاده ام.  ن بیاویزم.برآتا رختی 

 خالهقکایاتی است که شبها  .شتخوش دا توان بدان دل آنچه که می

بهرقال از مال دنیا اگرهیچ ندارند  .دنمی گوی آسیدقسن یه خایه و زبیده

از قکایت دارند. گاهی قکایت تکراری است ولی  ولی سینه ای مملو

 شنیدن دارد.  ارزش دوبار

نیست از دنیا بی خبرم. شجره نامه هرکس  ول نجسدجب راستی وقتیه ب

مگر سرگرمی  دل نبست. یقرف های خاله زنک بهشود را می داند. نمی 

رنه تا از گو  شکر که ریشه اش کنده شد را دیگری هم هست؟ ولی خدا

کرد. این هم قکمت خدا  دوران جنینی ام خبر نمی گرفت رهایم نمی

بواش و   را نگرفوت. راسوت گفتوه انود کوه بوا خودا        مش دامون رّبود که شَ

 پادشاهی کن.
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برای خواسته هایت زمانی را مشخد کنی تا درویش رضا می گفت باید 

 که هنوز این .خواهد شدناگر بگویی ججله ای نیست انجام  .تحق  یابد

 فووت کووار اسووت. زمووین و زمووان   آایوون  امووروز نشوود فووردا،  ،وقووت دارم

اگر این هدیه الهی را  .نچه در ذهنت نقش بسته تحق  یابدآمی خواهند 

ولی وقتی اینها  ست.ری خواهد رُنگیری و زود بارور نکنی در زمین دیگ

  شنوم تا می کوشم، در خود مصداقی بیوابم، فرامووش موی کونم.    را می 

نمی دانم خواسته ام چیست؟ زبان بگشایم وسخن بگویم؟ فریاد بزنم که 

یا از خدا بخواهم که من هم ارباب  هم می شنوم و هم می توانم بگویم؟

باید ایمان داشته باشی شوم؟ واقعا شدنی هست؟ درویش رضا می گوید 

ون چو او که ایمان دارد و می خواهد چرا رنده پوش است؟  بخواهی؟ و

پاک  ،؟ چرا خواستن خدادخواه فقط خدا را می خواهد؟ از خدا چه می

باختن است؟ درویش رضا می گوید پاک باز، پاکبازی به ظاهر همان 

 پاک باختن است.

کشیشی که روح خود  .هست هم اب شیطانتدرویش رضا می گوید ک

به شیطان فروخته است یک شب برای گریختن از مجازات مر  نوشته 

 ناپیداسوت. مگور   گواه مردموان  ناست. کسی بودان دسترسوی نودارد و از    

می شود روح خود را به شیطان فروخت؟ بی شک بازیچه و ملعبه دست  
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سهل  ،نه شیطارَچرا در راه خدا آزمون بسیار هست و  .شیطان بوده است

  است.هان ن ،است و هموار؟ درویش رضا می گوید خدا از پیدایی

هوم بایود    فرامووش شوده ام و   هوم  ،مون  .هورا   رزندگی راهی است، پُ

 م سولیمان اسوت. از لووح ضومیرم     مباید فرامووش کونم نوا    فراموش کنم.

بوروی  آنگوردانم و  ربَو  رسَو  .سولیمان  گفت: کسی می زدایم تا که وقتی 

سلیمان   :زبیده می گوید خالهال نسازم. خویش برمَخویش نریزم و راز 

 دمیان نمی داند.آزبان مرغان می دانست و این سلیمان زبان 
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 دهیاز
 

 

 

اند.کسوی مورا بوه     سپند دود کورده  جود ور اتاق خاتون هستم. انگار دَبر

تناسوب   در داخل می خواند. قسی مطبوآ مرا فرا گرفته است. همه چیز

خاتون را مقابل خود می بینم که  و باشکوه. ده شده است، زیبابا هم چی

نشسته است. چون همیشه سر به زیر افکنده ام. کتابی مخملین بر تشک 

گذارد. نمی توانم بخوانم. تالش می کنم نام کتواب را   پیش رویم می

دریابم. چرا کتاب بی نام ونشان است؟ خاتون چوون همیشوه زیباسوت.    

ی سفیدش بیرون آمده است. شلیته به تن دارد.  قنعهزیر م از کمی زلفش

مواج. خاتون بوه کتواب    دریاپرنقش و نگار. چون باغ بهار. چون دامن 

 اشاره می کند به گمان می گویدکتاب را بگشا. درکتاب چیزی نیست.

سپید است. بی هیچ نقش ونگار. بر چهره خاتون لبخند  ،بینم سوادی نمی

 گوید بخوان. زبانم بسته است.  انم میمگ زیبایی نقش بسته است. به

 شوود.   موی  نمی توانم. صدا در گلوویم مانوده اسوت. خواتون غضوبناک     

 نموی تووانم بگووویم کوه نوشووته ای در آن نیسوت ازچووه بخووانم. شوواید       

می خواهدکه بنویسوم؟ از چوه بنویسوم؟     نمی خواهد که بخوانم؟ شاید
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انگار نسیم مالیمی در  خاتون از جا بر می خیزد چرخی در اتاق می زند.

 و گلهوا را بوه رقود وا     دشت می پیچیود  در چون باد که .اتاق می وزد

 گل  و آسمان به زمین .به رقد آمده اند گل های لبا  خاتون .می دارد

انگار زمین می چرخد.  زیاد می شوند و کثرت می یابند. می پاشند. گلها

م. بوا گلهوا بغلطوم.    دارم به پا خیزم. من هم با باد هماهنم شوو  دوست

پاکی آب را  ،ببویم. در چشمه سار طراوت بهار را قس کنم. جطرگل را

 دایوره   انگوار  در اتاق به رقود آموده اسوت.    برتنم قس کنم. همه چیز

 انگاروجدم آورده است. به رنا می زنند. شاید صدای دهل است که با سُ

آید.  تر می نقشی می گیرد و نو می شود. خاتون نزدیک اتاق ،لحظه هر

دفتر را از دستانم می گیرد. قسی غریب به جانم افتاده است. تپش قلبم 

 جورق کورده ام. صودای نفسوهایم را موی شونوم. شواید         موی شوود.   بیشتر

 اشارت خاتون از جای بر گونه شده ام. به ترسیده ام. نمی دانم چرا این

 قرکتوی   بوی بهار موی دهود.   کنم. می خیزم. نفس خاتون را قس می

نمی توانم بکنم. در جا خشک شده ام. نگاه خاتون مهربان است. ترسم 

دوست دارم دست خاتون را بگیرم.  کند. ام می می ریزد. لبخندش زنده

ر دوست دارم جطرش را تمام ببویم. سبک شده ام . انگار می خواهم پَ

شیرینی در اطرافم سینی و مجمع های بگشایم. مذاقم شیرین شده است. 

قلووای   نان برنجوی،  می بینم. دوست دارم بیشتر به کام بگذارم.و قلوا 
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 تکه ای قلوا بوه دهوان موی گوذارم.      زرد و سیاه به وفور دیده می شود.

نکند از . هستندها بنوشم. جام ها لبریز خواهم از همه ی این اطعمه  می

باده انگوری مست شده ام؟ خاتون می خندد. اقسا  می کنم از خود 

می خواهم در مقابل این مستی مقاومت کنم. درونم به  بی خود می شوم.

دست های  افتد.  تنم به لرزش در آمده است. مطبوآ هست. جوشش می

می گیرم. خاتون می خندد. جراتم بیشوتر موی شوود.     خاتون را به ناگاه

گرمی دستانش را قس می کنم. دست هایش را می بوسم. چون برف 

 م. وجوودم بوه لورزه    موانی م می لحظه ای تنم در آغوش هسفید است. 

 مرا در بر می گیرد کوه بنود بنودم را تکوان      شورانگیزمی افتد. رجشه ای 

همه  م. چشم هایم را می گشایم.ه امی دهد. انگار که از پیله بیرون آمد

زنم. قال غریبی دارم. نمی دانم بر  تاریک است. هنوز نفس نفس می جا

در پویش   و در فکرم همچنان من چه گذشته است. این چه خوابی بود؟

تصویر می شود. تجربوه ای شویرین، نگواهی دیگور و      چشمانم لحظه ها

 بالغ شده ام. از زندگی. همان پیله را گسستن. ورود به دوره ی دیگری

بورای نمواز    ،صدای اذان می شونوم کوم کوم اهول خانوه بور موی خیزنود        

 صبحگاه. باید نماز بخوانم؟
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 ازدهی
 

 

ا است. خبرآمده که خوان دارفوانی را وداآ   په بشیون امروز در جمارت 

جانسوز از سینه  گفته است. خاتون چنان برسر وسینه می کوبد و ناله ی

 این هموان جزاییسوت کوه     کافرنبیند. و دهد که مسلمان نشنود بیرون می

 رید.مرده شور هم می گ می گویند: 

 خالوه انگار قشمت و شوکت خاتون کاستی یافته است. پویش از ایون    

 بیده گفته بود پشت خاتون به خان گرم است. ز

گویی مهر پدر بیش از فرزند به دل  .نکردام ابیها هم فراغ پدر  را تحمل 

خواتون کوه فرزنودی نودارد بایود دیود کوه فوراغ تحموول          ،داشوت. قوال  

 خواهدکرد؟

نوکران و چاکران از این اتفاقات خرسندند هرچند که به زبان نیارنود و  

که منتظر شکستن مردم  رگرمی دیگری نیست جز اینزآ کنند. سزآ فَجَ

 باشی.

دیودن   و اسوت  داراجوز کوه   چوون  .موی رود خاتون به خانه پودری  یقین 

موی گفوت    آسیدقسون  .خویشان و وابستگان بر این درد بهترین تسکین

 برای تقسیم میراث است که همه سوگوارانه قاضرند.
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  رد.هم مُ بی دین خاله زبیده در گوش طلعت می خواند که خان

 اآ کرده. یطلعت می گوید: شنیده ام سر پیری لعبتی ابت

تمام تن گوش می شوم. خان بی دین که پدر می گفت هموین یوارقلی   

نموی دانوم    خان بود؟ همان که پدر وصیت کرد که از او دوری جویم.

پدر چه نگرانی داشت که از خان دوری جوویم؟ قوال کوه خوان مورده      

 کام گیرم؟است. چرا باید زبان در 

خواتون   خاتون، دختر خوان بوی دیون اسوت بایود از او هوم پرهیوزکنم؟       

فوار زن  از کُ قسابش از خان جدا نیست؟ مگر نه این اسوت کوه پیغمبور   

، همان دختر ابوسفیانریحانه دختر یهود مگر کنیز پیغمبر نشد؟ گرفت؟ 

  مگر زوجه اش نبود؟ پس قساب فرزند از پدر جداست. اُم قبیبه،

بر نوکران و چاکران  همه باید سو نگهدارند. مصیبت در جمارت این با 

رد کدورتی مبادا که گَ .بکوشند اولی تر است که در جزای بزرگان بیشتر

 بور بواد    آدموی  دودموان  خاتون برنجد و ارباب برآشووبد  .بر خاطر نشیند

بوا جوزای اوالد فاطموه     حرم است و سو  یوارقلی خوان  آغاز مُ.رودمی 

چه خوب  .هم سعادتی است می گوید این خاله زبیدهست. مقارن گشته ا

کل  :بار سفر به دیار دیگر بست. درویش رضا می گوید ،که در این ماه

هرکس چرا که  .به نظر معقول تر می آید ارضا کربال و کل یوما جاشورا.

 .شتود جاقبت کارکه ک رَآن د 
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بار  ی چندروز است و روضه خوانی و مراسم تعزیه برپاست. مدهه محر

 درویوش رضوا   رنود و گریوه از خلو  موی گیرنود.      ر پاک قسین موی بُ سَ

که بور فعول و کوردار خوود مویوه موی کنویم.         می گوید که نه بر قسین

 هرکسی دستش به دهانش می رسد نذری می پزد و خیرات می کند. 

 روزهای جزا سوپری موی شووند و موردم بوا اشوک دیوده، گناهوان خوود          

 ستاصل گشته اند، نوذر و نیوازی کورده و قاجوت     می شویند. آنان که م

 می خواهند.

 رد گریست چوه بو  یابرا ماتم فرا گرفته است. ب . همه جاروز تاسوجاست

چه به قوال خوود و چوه بورای فردایوی کوه نیاموده اسوت. بوا           ،مظلومیت

دهه به پایان گریستن آرام می گیریم. هرکجا در شهر ولوله ای برپاست. 

 در ن وجوزا بوه نقطوه ی اوج خوود موی رسود.       شویو  و شوده خود نزدیک 

گوشه ای از شهر تعزیه گردانوان و در جوای دیگور سوینه زنوان مجلوس       

 .ردی کونم دوست دارم که از جمارت بیرون بروم و تکیه گَ آراسته اند.

تاسوجا بودیم. چه شور  ظهرناهار  از صبح در تدارک گرفتارم، چه کنم

 هووای جوودا  ه سووفر .نوودبوده موودآهمووه  . بزرگووانبووود و ولولووه ای برپووا

 یم.گسترد

  مبوووارک ی امیوووه ایووون روز را روز نووود بیوووگو درویوووش رضوووا موووی  

 ،خلو   ننود کوه بوا اطعوام    آلذا شویعیان بر  .می گرفتند روزه و می دانستند
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بگویند روز شوادی نیسوت کوه روز جزاسوت. موا از آن قووم و جماجوت        

ید امام قسین زبیده می گو خاله نیستیم. ما در این روز روزه نمی گیریم.

راست می گوید شمرها  هم شمر بسیار است.  نیست و گرنه همین زمان

همیشه هستند و مردم همیشه شمر درگذشته را لعن و نفرین می کننود و  

  درکوتاه کردن دست شمر زمان ناتوانند.

 ارباب مدام توصیه می کند که همه چیز به بهترین شوکل برگزارگوردد.   

 هرکسوی   ؟اسوت شواید از دیانتشوان باشود    در شهر نذری هوا چورب تور    

 می کوشد که نذر و نیازش مقبول آقا گردد. 

روز به پایان می رسد. شب جاشوراست و با یک خروار خستگی به اتاقم 

 می روم تا بیاسایم.

سرم گیج می رود همه جا شیون اسوت. سورهای بریوده پویش چشومانم      

غریبوان قسوین    تا فرداشب، که شام ی همچنانادارتصویر می شود. جز

 مالجلی می گوید تا اربعین، جزای اوالد فاطمه اسوت.  ادامه دارد.است، 

 صدای سنج و طبل در سرم تکرار می شود.

 تمام روز به دویدن و برگزاری مراسم جزا گذشته است. .دیرهنگام است

  با تموام خسوتگی، خوواب بوه چشومم      .اهل خانه خفته اند دیگر همه ی

اید در خود گرفته است. ش رامی کنم. جطش م آید. اقسا  تشنگی نمی

ر گرفتوه ام. بوه   ب سیرابم نمی کند. گُمن هم به مرض استسقا دچارم. آ
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کسی خود  بی و غریبیبه  مد.آ نچه بر سر مادرآ هریم. بخود می گ   قال

 مووی گووریم. مصوویبت قسووین و اصووحابش بووا مصوویبت موون درهووم          

ه ام نشسته است. تونم  آمیزد. اقسا  خفگی دارم. انگارکسی برسین می

 مورا   سور گوویی  خوواب رفتوه اسوت.    ه می شود. دست و پایم ب ورمور م

 قفوا خووف انگیوز اسوت.      از از بدن جودا کننود. بریودن سور     می خواهند

 دست های بریده می بینم. بدن هوای بوی سور کوه تکوان موی خورنود و        

می خواهند جان به جان آفرین بسپارند. صودای نالوه کودکوان اسوت و     

 جودا   ظلوم رد و غبوار گرفتوه اسوت. تشونگی جودا،      زنان. هوا را گَو  مویه

سرم گیج می رود. می خواهم برگوردانم. معوده ام سونگین    می سوزاند. 

از اتاق بیرون می ایوم و در ظلموت شوب     دیگرطاقت ندارم. شده است.

 :فریاد بر می آورم

 یا قسین یاقسین 

یده اند. در این وقت مده اند. صدای نا آشنایی شنآاهل خانه همه بیرون 

قربوان   :زبیده فریاد موی زنود   خالهزمان یا قسین گفتن است.  چه ،شب

 قاآت تماکر

 اکبر می گوید ا  ،آسید قسن

 سلیمان زبان بازکرده است. -

 ارباب نذرت قبول  -
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 ات جبا  فدای دست بریده -

 یکی می گرید. یکوی ذکور    ،اشک شوق است و هلهله. یکی می خندد

 ان زبان وا کرده است. می گوید که سلیم

انگار در این جالم نیستم. گویی محشر به پا شده است. شواید صوحرای   

 کربالست.

 ارباب قلبت پاک است -

 ه استدشکر خدا که آقا امام قسین در این خانه پا گذار -

 ارباب یک اتاق را قسینه کنیم -

 من در تعجبم از کار خویش و در میان این همه شور و هیواهو سواکتم.   

زبیده می گوید چیزی بگو. زبوان بگشوا. تونم موی لورزد انگوار در        خاله

راسوتی  ه بو  انگوار  .ورمآزمهریرم. زبانم باز نمی شود به خودم فشار می 

  .گفتن را فراموش کرده ام می خواهم فریاد بزنم

 :بار دیگر می گویم

 یا قسین.

در کامم  نمی دانم چرا زبان .از این همه جطش فریاد بودم هرچند پیش

و اضطرار.  دهم کمتر سخن بگویم مگر به ناچار نمی چرخد. ترجیح می

هرچه این . نمی شنوند گوش هایم خوبانگار گفتن فراموش کرده ام و 

 بی شک قضور قلب بیشتر. ،قوا  پنچگانه کمتر
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 گونوه ای دیگور جلوووه    گوویی بوه  موی  گووش شونوایی نیسوت و هرچوه      

 رقصوند و درهووم   یاصووات مو   صودایم بورایم نووا آشناسوت.   موی دهنود.   

، تر  میزند و کلمه را می سازند.کلمات گاه گویای خشم و شعفآمی 

 و شوقند و گاه خوب ننشسته اند.

به گمانم جادت کرده ام به صداها واکنش نشان ندهم. صدایم می کنند 

و باز نمی شنوم. همچنان همان قالت گیجی و گولی را دارم. همه چیز 

 یاد از درونم جوشید.باره اتفاق افتاد. فر به یک

 :دیمی گو خاله

 چند  روزی سم اصحاب کهف 

 پی نیکان گرفت و مردم شد                                             

اصحاب کهف می داند یا  ممی داند؟ مرا سنمی دانم معنای کالم را  

 خودش را در زمره نیکان می شمارد؟

 موی گوینود.   و خوود  رسندخود می پیکی می گوید نظر کرده آقاست. 

 دیگوری جوواب    ؟خوابوت آمود   چه کسی به؟ ییکی می پرسد چه دید

جلقمه در گلویش ریخته اند. آنچه به جقلم نموی رسود    می دهد از آب

 دهانم می گذارند. خود می سازند و در
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سال ها فرق داشت. آن از ابتدایش  ی همه احرم امسال بهمه می گویند مُ

ارباب  ی وبست. این از شب جاشورا که خانهکه خان چشم از جهان فر

 کربال شد.

 ر مادر زاد بودی چگونه سوخن دیگوران   هیچ کسی نمی پرسد توکه کَ 

 !می فهمی و به زبان می آوری
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 دوازده
 

 

 

 سالی از من بزرگتر است ولی به قامت چند مده است. آبرادر زاده ارباب 

هرچه می خورد قرام می کند.  خالهد. به گفته و به اندام ریزتر می نمای

تووان از نبووغ چیوزی     ولی در چهوره اش نموی   ،کتاب است و دفتر اهل

را  سهل ترین کوار  .یافت. بهرقال شکمش سیر است و فقط می خواند

. بوه قوول معوروف هنووز زنبوور      می خواند و موی نویسود   .انجام می دهد

ش چون پنبه دستهای ؟می داندچه ماتحتش را نگزیده است. از روزگار 

فتاب آشنا نیست شاید بدین سبب رنم آنرم و سفید است. پوستش با 

 پریده است. 

اهل منزل همه می دانندکه می خواهد ارباب دوستان را فراخوانده است. 

برادر زاده در  خوانده اش را بوه رخ دیگوران بکشود. دیگور پوذیرایی      

افتواد   بی غوم  جلی دراین مجالس با من است. از وقتی بیماری  به جان 

 را از او  دیگووور در آشوووپزخانه جوووایی نووودارد و وپوووذیرایی از مهموووان   

 دمی بینو او را  ولی می دانیم کهمی گوید ن گرچها خواهند. ارباب نمی

قربوان یوک   به صحرا رفته تا همراه رمه باشد.  می گردد. کور شاشتهای

www.takbook.com



73 

 

 انشخدا ریشه  که دنکه مرا از خانه ریشه کن کن ندمی خواستچشم و او 

 ولوی وقتوی فرامووش     دنیای به این بزرگی جوا بورای هموه دارد.    رید.را بُ

 نی، خود درچاه می افتی.کَ می کنی و چاه می

بعد از بحث طوالنی در باب  منط  و جرفان و نقل کالم بزرگان، از بیان 

مجلوس مشواجره   اسوت.   دیگر وقت شوعر  ،طریقت و از سیاست مملکت

. می دانم که اربواب لوب بوه شوراب     سینی شربت می چرخانمبرپاست. 

 .در جوانی توبه کرده است و قریفوان از ایون دلگیرنود    .انگور نمی زند

 هرچه اصرار می کنند او نمی پذیرد.

 اربوواب و بوورادر زاده در یووک سووو و قریفووان در طرفووی دیگوور مبووارز   

نیز به شعر وادب روی  می طلبند. می دانم ارباب دوست داشت که پسر 

  .ارباب جوان میلی بدان نداردولی  .بیاورد

و به  زورمنط  هم به  در  و سفر دارد. بیشتر میل به شکار ارباب جوان

 تجوار هم گمان می برد که دانستن منطو  بورای    اکراه برپا می دارد. آن

می دارد که  برادرزاده جزیز شاید بدین خاطر است که ارباب الزم است.

فرزندان  رد،ست. چه می شود کا چو ارباب به کتاب و خواندن جالقمند

رجوی نیسوت ولوی بزرگوان را     قبر رجیت  .راه پدران را دنبال نمی کنند

هرچند کار روزگار  .این اسباب بزرگی به دور باشند ازسخت است که 

نبسوتم. هرچنود    م که پدر طبیب بود از طبابت طرفیه منوارونه است. 
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رم. کتابهایش بود در خاطر دا قرف های پدر همان اندک که پیش ما

    خوانده ام. ولی از جور روزگار کمر به خدمت ارباب بسته ام.

 اربوواب و بوورادر زاده دیگوور کووم   .کنوود مووی مووش موودآقا ریووزه خوووانی 

و تنم ه اقا جرصه را بآمش مد .تسلیم شود ارباب نمی خواهد .ورده اندآ

ن زمودآشاید ارباب بیشتراز برادرزاده اش انتظار داشت و پیش از  کرده

انگور را شورط   شرابقا نوشیدن آری خوانده بود. مش مدبرادر زاده کُ

تر داشت که مال می باخت تا درجمع  که ارباب خوش می کند. می دانم

لب به نجسی بزند و جهد دیرین بشکند. به نظر سفره خالی است و هرچه 

 شووعر مووی داننوود تمووام شووده و مووش موودآقا دیگوور یکووه توواز اسووت و       

 خانه کسی نیست که جوابم شعرم گوید؟می گوید در این 

شتری بی استیصال را در صورت ارباب می بینم. به خود می پیچد ولی چیز

 بیتوی و برادرزاده اش هم دیگر  خوانده هرچه می دانست، .بخاطر ندارد

 ستین ندارد.آدر 

 :ورمآدر درونم می جوشد و به ناگاه به زبان می 

 جمری که بخواب من بیدل آمد بعد

 2گریه آبی برخم ریخت که بیدارشدم                                             

 .ارباب می بینم صورتشگفتی را در  مجلس ساکت می شود.

                                                                 
2

 شعراز: کلیم  
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 :خواند مش مدآقا می

 می کرد شبی نسبت خود شمع بخوبان

  3چون خواست که نام تو برد سوخت زبانش                                     

 :خوانم می

 شد سالها که از برمن رفته بود بخت

 4از دولت وصال تو باز آمد از درم                                                      

 :خواند می

 من آن روزی که چون شبنم جزیز آن چمن بودم

 5توای باد سحرگاه کجا در بوستان بودی                                            

 :ی خواندارباب م

 یک دو روزی صبر کن ای جان بر لب آمده

 6زآنکه می خواهم در قضور دوست بسپارم ترا                                     

 اربواب جوان توازه یافتوه اسوت و       لبخند بور چهوره اربواب نشسوته اسوت.     

شواید   پس از رجز خوانی فرو ریخته اسوت.  مش مد آقا به نظرمی رسد

کوه جووانی    ای دمیده شوده. ایون   ون ارباب جان تازهدریافته که در قش

                                                                 
3

 محتشم کاشانیشعر از:  
4

 ماد فقیه کرمانیعشعر از:  
5

 صائبشعر از:  
6

 ییهاللی جغتاشعر از:  
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ای زبان گشوده است و چنین نغز موی خوانود شواید بوه      گنم با معجزه

هموه   .مشاجره اجالم شوود  نظر می بایست ختم بهراسش افکنده است. ه

 و از این شرط کسی طرفی نبسته است. خسته اند

  قاآمووش موود. در جمووع افتوواده یپووچ پچوو ،بابووت زبووان بوواز کووردن موون 

 بواز کورده اسوت. شوعر     را کوه هموه جوایش    ،ه زبوان نَ ،می گوید معجزه

  ؟می داند البد کتاب هم می خواند 

 د. نیشوخندی بور لوب هموه نشسوته اسوت.       نو موی گذار  مپیش روی مثنوی

مشواجره   دیگور  اگور  ،متوانست بخوانود نوامردَ   گوید اگر مش مد آقا می

 کنم.

 ا  اکبور از مجلوس   می خوانم. صودای   خرگوش و شیر است، قکایت

یکوی صولوات موی فرسوتد.     یکی یا قسین می گویود.   بر خواسته است.

و رویم می کشند. گویی بابا طاهرجریان به پا خواسته است.  دست برسر

از اهل ادب کسی نیست که قکایتش نداند. پس سهل می پذیرند کوه  

 زبانم گشوده و جلمی لدنی به من جنایت گردیده است. ،معجزه ای

 ایوراد   بگوویم کمتور   کمتور  هرچوه  .دانم که باید کمتر زبان بگشوایم  می

 :می گیرند. راست گفته اند

 .ر توان زدآن خشت بود که پُ                ر توان زددُ الف از سخن چو
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را مودیون مون    آن است که نجاتش از باخت از ارباب مغرور تر هرچند

در نوکری قداقل  که .ه من جسارت دارم که به روی خود بیاورمنَ اشد.ب

 اربواب  وظیفه ی خودمت ایون اسوت کوه یوار و موددکار اربواب باشوی.         

 آشکار نسازد.به من  را دینشچهره  هم خطوط که قتی در  وشدمی ک

است و به کارم نظور دارد.   قس می کنم که ارباب خرسند ،ن همهای با

 دوسووت دارم موون  دمووه و چوواکران تغییوور یافتووه اسووت. شوواید   رفتووار خَ

 سم هوا هوم وقتوی صاقبشوان بوه کسوی جنایوت کنود         . ه ببینماین گون

  دم تکان دهند.برایش  بیشتر پاچه نمی گیرند چه بسا و می فهمند

خواند. کتابی در برابر نهاده است توا  می  ارباب شامگاه مرا به نزد خود 

بخوانم. می خوانم. دوست دارد بشونود. زیور چوراغ آرام موی خووانم و      

دارد  ویز و برگه های قیسی داخل کاسه بور موی  که از م ارباب درقالی

و یا یا شاید هدیه  .تازه خریده استکتاب را  گمانم ه گوش می دهد. ب

 زکسی امانت گرفته است.ا

 ارباب جوان و خاتون به داخل می آیند می دانم که بایود بوروم. اجوازه    

می گیرم. خاتون می پرسد که کتاب می خوانم؟ خاتون می خواهد که 

ولی تسلیم خواست  ارباب جوان چشم غره ای می رود .واندم را بشنودخ

 مجلس را ترک کنم. دانم که باید می خاتون می شود. کمی می خوانم. 

کتاب را بوا خوود    فرصتی می یابم که یقین بحث مهمی در پیش است.
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ببرم. ارباب قواسش به من نیست و نمی خواهد که کتواب را بگوذارم.   

اتاقم تمام شده است و امشب همه  شمع  بخوانم. کاش فرصتی شودکه

جوز اینکوه    ای جا تاریک است. درجطش خوانودن موی سووزم و چواره    

 زودتر به رختخواب بروم ندارم.

 نسل انودر نسول منشوی بزرگوان      . پدر می گفت که سالح ما قلم ماست

با خواندن  .بوده ایم و نوکری اربابان کرده ایم. پدرطبابت دوست داشت

 در و و شناخت گیاهان داشوت  در جطاری که یذوق با پیشینیان وتب کُ

در  . موخت و منشی گری رها کردآمصاقبت با قاجی دواچی طبابت 

. میان روستائیان طبابت می کرد. دیگر نمی خواست ردای نوکری بپوشد

 هات و قصبات می چرخید و چوه سوهل از روسوتائیان همسور     در میان د 

کفواف   ، جمرش چندسوالی بیشوتر  ه لیال رسیدافسو  وقتی ب می ستاند.

 ،نداد. از کنار همین طبابت بود که پنجمین زن خوود را گرفوت. اموروز   

 :آنچه گذشت را چنین می بینم

طبیب قصبات و دهات دختر زیبای رجیت را که خاطرخواه فراوان دارد  

 و چشم بسویاری بوه دنبوالش هسوت بوه جقود خوود درموی آورد. طبیوب          

بوده در هر دهی صیغه ای یا که  بی دین خانشی فراری خوش نام که من

 .ه اسوت بوود  لیال ،جقدی به جا می آورده و آخرین همسر جقدی طبیب

 رو طبیوب کوه در واقوع بوه پیشوه اجودادی        و لویال فرزنود   اموروز  این منم
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که درخانه ارباب به خواندن مشوغولم.    ،. نه منشی درگاه قکامکرده ام

هو  خدمت  ،ت قکام مشغول بود پیرانه سرپدر که در جوانی به خدم

نام خان بی دین هم پدر بر یارقلی خان گذاشت. زین سبب  مردم کرد.

 موی گریخووت و در دهوات و قصووبات خوود را طبیووب معرفووی      بوود کووه 

 .می نمود

نمی دانم واقعا از کهولت سن دار فانی را وداآ گفوت یوا کوه گریوز از      

کمرنوم بوود    قضورش رچندخدمت بزرگان به قیاتش خاتمه داد. ه

که در غیوابش   ،را قکیمه ای کرده بود قابل مادرقضورش  ولی فیض

خووان   کتواب  .نسخه می پیچید و بر هر مزاجی اکسیری تجویز می کرد

 . آراسته بودشده و جمال به زینت دانش 

ر اوست و دشمن بلبل صدای راست گفته اند که دشمن طاوو  همان پَ 

شوهره بوودی بوا ایون کموال از چشومان هیوز         . تو که به جموال او خوش

رق و تعصوب روسوتایی   نامحرمان چگونه امان می یافتی؟ دیگر از آن ج 

والیتوی را چوون نوامو  خوود      نبود. غیرتوی نمانوده کوه زن هوم     یخبر

 زمانه بی رقم است و خوانین خون ریز.  .ندپندار

موادر  نامه ای به بهشت. اگر  ،دوست داشتم که برای پدر هم می نوشتم

تو از او راضی باشی یقین دارم که در جنت ماوا گرفته است. اهل محل 

می کردند.کسی نبودکه دردی و یا زخمی داشوته   که به نیکی از او یاد

www.takbook.com



80 

 

 اگر جوز ایون بوود کوه دختور بوه او        .باشد و از همت او التیام نیافته باشد

  !در خدمت بزرگان می ماند طبیب کاشولی  نمی دادند.

دست خمیرکردن را بهتر از پشت دوتا ه آهک تفته ب :شد کهپدر چگونه 

 کردن نزد امیر دانستی؟

 زین سبب نام خان را بی دین گذاردی و گریختی؟
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 سیزده
 

 

خاتون لیلی و  ای خاتون.خوانم و روز بر شامگاه برای ارباب کتاب می

 . موی دانوم کوه اربواب جووان بوه      دوست داردشیرین  و مجنون یا خسرو

 سواجت ازکارآسووده ام و    سوختی پذیرفتوه اسوت. بهرقوال روزی یوک     

به  کنم. ارباب میلش بیشتر ساله می چند تمی توانم بخوانم. جبران سکو

 می خواند. بوستان گاه لستان وگدرجمع یاران  .مثنوی و شاهنامه است

ر تکیه ولی خاتون جاشقانه دوست دارد. خاتون در اتاق بر بالش های پَ

کاش ارباب جووان هوم دوسوت     خوانم. در نشسته و می کنار زده و من

هربار  شدم.  زانه فارغ میووقت از کار ر داشت تا برای او هم بخوانم آن

که برای خواندن می شتابم زبیده هرچند زیرلب ولوی بوه گونوه ای کوه     

 بشنوم، می گوید:

 خر رو به طویله تند می رود.

 ه نمی چرخد.در همیشه روی یک پاشنولی باید بداند: 

دانم کوه   ولی می تر تا بیشتر بدانم. تندبخوانم خود نیز مشتاقم که بیشتر

نینه خواند تا بر هر بیت بیاندیشند و مغز کالم دریابند. طُماباید آرام وبا 

من میل دارد ن ارباب بیشتر می گوید صبرکن تا خاتون. خاتون هم چو
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 بووه معنووی بوویش    ولووی اربوواب  .کووه زودتوور سوورانجام کووار را دریابوود   

 می اندیشد.

از  شمار که چه شد و چگونه زبانت گویا شد و های بی برابر پرسش در

کونم.   سوکوت موی   متا بتوان ،موختیآچه رو خواندن دانستی و نوشتن 

 اختیوار بوه خواک     گواه بوا  بی اختیار و  ودر چشمانم قلقه میزند  اشک

که جماجت  خداذارم. شکرگ می  شکر خدا کنم و می افتم و سجده می

 چیووزی مووی گوینوود.    ن خووودنیووز چنووین مووی کننوود و هریووک از ظَوو    

یکی می گوید زین العابودین   ،می گوید قضرت دهانش بوسیدهیکی 

هیچ نمی گویم و سر  .است شفایش داده دست بر سرش گذارده وبیمار 

دست  زاتکان می دهم. گیج و گول بودن هم خود نعمتی است گاهی 

می دانم که  .نمی شود ل  بازییش قاضی و مَپفضوالن می رهاندت. اما 

که چه شد و چه  . اینخاتون هوشیار تر از آن است و پاس  سنجیده باید

 :خوانم باز خواجه  ، بهتر می بینم کهشنیدم که زبان بگشودم

 ر باز مدد فرمایدفیض روح القد  اَ

 سیحا می کرد.دیگران هم بکنند آنچه م                                         

 بوه گموانم خوراب     ؟از خواجوه ی شویراز خوانود    ،قضورت  :می پرسود  

 راست می گوید: تاری  بهم ریخته است. کرده ام. 
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چه کنم م. باشکه امامی یا رسولی در خواب دیده نی است به نظر پذیرفت

 ؟دیگری از زین العابدین می گوید. چه می دانم قضرت جبا  وازیکی 

فقط می توانم آنان را درخواب بازشناسم.  یده ام کهمن که امامان را ند

 بزنم. اشک بریزم و به خاک افتم. چاره ای جز کولیخود را به گیجی 

جلی  ،امسال در ظهر رمضان بر منبر نگفت الجلیمُولی مگر  بازی ندارم.

نبوی از  قرآن بر محمد خواند.  هنوز جبرئیل بر َ ،ابن ابیطالب در گهواره

می خواهم بگویم اصل هر چیز  خواند. که جلی آن را باز نبی نگفته بودُ

، یدآبه یادم می  که باز شعر خواجه .ر بوده است و خواهد مانددر جالم ذَ

 :اجچه به موقع و ب

 لددم اندر باغ خُآ شعرقافظ در زمان

 دفتر نسرین و گل را زینت اوراق بود                                        

 خواهم که کتواب را بخووانم و   ر فرو رفته است. اجازه میخاتون به فک

مابقی قکایت را دنبال کنیم که خاتون می گوید نمی خواهد. اقتورام  

نمی دانم فردا بایود بورای خوانودن     دنبال کارم می روم.گذارم و به  می

اشته تا چند روز قوصله ی شنیدن نداین بار نیز خاتون  شاید ؟بازگردم

را ناگهان خاتون آشوب شد؟ جواب نابجا دادم؟ شاید نمی دانم چ .باشد

 بهتر بود که این بار هم سکوت می کردم.
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خاتون دستور داده شعله زرد بپزند. خاله زبیده و طلعت و زن های دیگر 

 هستند. نذری خاتون اسوت. بورای شوادی روح خوان خیورات       در تکاپو

خووش  می دهد. بوی خوش گالب و زجفران به مشام موی رسود. بووی    

کند. دوست دارم که من هم بچشم. ولی خاله اجازه  مشامم را نوازش می

 ورود به مطب  نمی دهد.

 چون خورشید خاتون خواسته از زجفران و گالب دریغ نکنند. شعله زرد

طعم خوش دارچین زیر زبان  .می درخشد به شدت آفتاب ظهر تابستان و

 بخشوود.  موی مانود و خوالل بووادام قوس خووش جویودن بووه آدموی موی        

می خواهم تمام دیم را ببلعم. نوذری نصویب بزرگوان اسوت و رجیوت      

 همیشه سهم کمی دارند.
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 چهارده
 

 

 

 گفته اند که: راست اتاقم را جوض کرده اند.

 اسب کاری جو خود را زیاد می کند.

همچنان تنهایم. به تنهایی  ولی رشک نوکران و چاکران برانگیخته شده 

 .انسانی ذیر است نفسخو پخو کرده ام. 

نزدیک شد. خاصه امروز  زیاد نباید که به خل  خدا به فراست دریافته ام

پا خطا کنم.  ست ازدنباید که مورد جنایت ارباب و خاتونم. می دانم که 

از زبوانم   هسوتم موی خواهنود   آسیدقسون   زبیده و لحظه ای که با خاله 

کوه   این .گوید یزبیده از لطف و مالقت خاتون م خالهقرف بکشند. 

یا سر به  ،البد می خواهد دریابد که نظربازمری است.  خاتون رشک پَ

 :می گوید خاله الح من است.سکوت تنها س  زیر دارم.

 ؟همش سیاه بازی بود دنکن ؟االن که زبان داری چرا الل بازی در میاری 

 بنال. یک وقت نمیری.
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 مواده  آرا  ناهارش .برمدرگاه شده ام. صبحانه ارباب را می  حرممَدیگه 

شامگاه برایش می خوانم. به کارهای خاتون رسیدگی می کنم.  .کنم می

 .استبیشتر کار قساسیت یلو .شکرخدا کارم کمترشده

چون خواهر و برادرند. اگر شب هنگام ارباب  نمک خاوارباب پیر و مل

 .استقرف و قدیث دیگران تر  می رود یقین از  نمک خاوبه اتاق مل

گفت که  خالهمی گفت که ارباب از مردی افتاده است.  خالهت به طلع

 صوویاد وقتووی   .مووردان پیوور خطرنوواک ترنوود. چنووین دام مووی گسووترند     

  هست صید را می فریبد. قرکت بی

روزها   نمک خاومی پردازند. مل نمک خاوبه کارهای مل خالهطلعت و 

 پیری جابد و می گویند همه سر خالهد. گذرانمی  به خواندن قرآن و نماز

قاکمان در زمان معزولی همه شبلی و بایزید زاهد و مسلمان می شوند. 

 شوند.

شور وشری نداشته  نمک خاوبهرقال آنچه معلوم است در جوانی هم مل

است. می گویند  تنها یک پسر برای ارباب آورده و و بیشتر ناخوش بوده

اربواب و   به نظور موی رسود اقبوال     بخت دختر و مادر یکسان است. قال

 .است ارباب جوان یکسان

 غورق موی شووم. جظموت و      هوا  می نگورم ودر سوتاره   نشب ها به آسما

 نگرم و پولک های درخشانش را نوام موی نهوم.    بی کرانگی اش را می
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افوالک را   رس و   داشت. دوسوت دارم  در باب نجوم کتابی کاش ارباب

فت زندگی . ولی درویش رضا می گو طالع ام را بجویمدریابم. ستاره 

بوا  شهد و شیرینی اش تموام موی شوود.    خاتمه می یابد.  با دانستن آینده

زندگی چون خربزه ی دانستن به پایان می رسیم و با مر  می فهمیم. 

 در بسته است. 

از وقتی زبان گشوده ام پای در  ،رضا دیر زمانی است که نیامده درویش

ز جوکی هوا  ا رفته تابه بالد هند  است. می گویند خانه ارباب نگذارده

اسرار مگو را بیاموزد. برخی می گویند برای ترویج مذهب به هندوستان 

زبیوده موی گویود از تور       خاله رفته تا کافران را طری  راستی بیاموزد.

مالجلی گریخته است. چرا که مال جلی گفته کوه بوه شوریعت پوای بنود      

 آنچوه   نیست و دم از طریقوت موی زنود و در دیون بودجت آورده اسوت.      

بازیچه های شویطان   .ته اندخآمو ه اوگوید شیطان و شیطانک ها ب  می

 نصفه نیمه بورای خاکیوان    ،شنوند ه میددزدی خداوندی آنچه در جرش

چوون  . قرمت کالم ق  ناگاه نمی دارنود  .ورند تا آنها را بفریبندآمی 

جلیشاه که در کرمان در آتوش خشوم جماجوت سووخت. چوه       مجذوب

 خوانودن قورآن بوا     بخوانی؟ ربدوات طَبا اَ خداوندی راکالم  ،مناسبت

 گیری؟بخره سُه همه چیز را ب سه تار؟ مگر می شود
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هم ارباب خواست که دیگر این اطراف آفتابی نشود. می گوینود   شاید

 تالش می کرده که ارباب را به طریقت وارد کند. ولی ارباب نپذیرفته؟

مجاور شهرو برفراز منواره   ایبر تپه ه مردم ه کهاآنگ طلعت می گفت :

مسجد جامع شدندکه هالل ماه ببیند تا جید فطرمشخد گردد. درویش 

جیداسوت. بخوریود و    ،مواه دیوده ام   7نوده رضوا موی گفوت مون در زیرکَ    

هیچ کس نمی پرسید که بور فوراز منواره مواه ندیودم و توو در        بیاشامید.

  ماه دیدی؟ ندهکَزیر

در زمستان هم  ر گرفته.گُ و بود وار شعلههمیشه ولی آنچه که من دیدم، 

. آتشی در سینه دارم جاودانیو کارگر نبود. راست می گفت: ه اسرما ب

 انگار آتش بود. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
7

 زیرزمین 
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 پانزده
 

 

 

 از اینکه چاشت برای خاتون ببرم واهمه دارم.قس های متناقض مرا در

در مقابل چشومم تصوویر موی شوود.      آن شب هنوزبر می گیرد. خواب 

 خدا جاقبت مرا ختم به خیر کند.    ترسم. میتکرار شد.  هاه بار خوابی ک

 از خودا  موی افتود.    بور تونم   از این فکور لورزه   ؟خانه ارباب و این غلط ها

 . پس این فکر و خیال چیست؟داشتم پاک دل و من که چشممی پرسم 

 د نو ریشه آدم را می سوزاند. اگر اربواب فکورم را بخوا   ،این افکار شوم 

جووان بووده    وقتی نمی گفتند که اربابمی کند. مگر  ام بی شک اخته

تینش کردند و . چوب در آسکرده نمک خاوملنگاه به  ،یکی از نوکران

ر کرد با زوزه اش گوش فلک را کَ که هگاآن .لو آب به تخمش بستنددَ

پدر جدش هم به هیچ زنی نظر  ،تیپا بیرونش کردند. تا دیگر او که هیچ

 نیندازد. 

 دوست داشتم نقاش بوودم. اگور   مدام پیش چشمانم هست.  ولی خاتون

می توانستم تنها یک نقش به تصویرکشم از چه می کشویدم؟ توو را در   
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در کنوارش یقوین    ،خوت فواخر  کنار خاتون می کشیدم. ولی خاتون و رَ

 دلگیر بودی. 

ولی تو یا خاتون؟ از این تقابل و دوگانگی هراسانم. انگار وجودم را از 

 د. هم می گسل

 .ابسال می خوانم. ارباب تفسیر می کند و من ساکتم قکایت سالمان و

دانم که نظرمن برایش مهم نیست. می پرسد  می .برای خودش می گوید

هرصبح برای خواتون   کهددار برای خاتون از چه کتابی می خوانم. خبر

می گویم سالمان و  ولی می خواهد از زبان من بشنود. کتاب می خوانم

سرم به زیر افکنده ام. می دانم که خرسند نیست ولی قرفوی بوه   ابسال. 

این کتاب ازآن کسی اسوت کوه اهول بواطن      زبان نمی آورد. می گوید

به ظاهر بسنده نکند و معنای رمز بداند. هیچ نمی گویم و به روی  ،باشد

خواهد خواند و درباب معنوا   خود نمی آورم. می دانم که خاتون را فرا

. درویش رضا می گفت زن فقوط جشو  موی خواهود     سخن خواهد راند

ولوی مگور    .چوه کوار   جنس ظریف در پی آب و دانه است او را به معنا

جز پودر کسوی خوانودن     ،ه مامردان برابرند که زنان یکسان باشند. در د 

 آسیدقسون  ه افضول اسوت.   نمی دانست. لوذا خواتون بور تموام موردان د      

در شورآ   برسد دیه اشهم جا به هر .هیچ زنی به نبوت نرسید می گوید

 نصف  است و ارث کم تر می برد. بینمُ
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نصیبی  پدربعد از  نصیبی به تو می رسید. ،همان ارث کم هماز  کاش 

 ،هآنچه که من دیودم در تموام د   نبردی و هرچه بود از آن دیگران شد.  

 چگونوه   مرد تنها تو بودی و دیگران به ریشی و سبیلی دلخووش بودنود.  

نوازش های گرمای خورشید یادآور  ؟نقشی از تو تصویرکنم می توانم

 .را دارد گیسوانت بویتست و جطر گل 

 بوه دیوودن خوواتون مشوتاقم و نفووس کشوویدن در اتواقی کووه او هسووت را      

می پسندم. هر کجا پای می گذارد جطر آگین می شود.  بهرقال همسر 

معطور   شهراز مشک و جنبر و بخوورات  اندازه یک ارباب جوان است به

در قریرگوذارده بوه انتهوای     شوید و مشک دارد. صورت به گالب می

گیسوان می بند با هر قرکت بوی خوش در هوای می پیچد.گرچه سر 

را با  می افکنم که بر بزرگان نگریستن خطاست ولی بوی خوش زیره ب

 تمام جان استنشاق می کنم و درهوا می بلعم.

ی دیگر گرم است. کم به خانه به نظر می رسد ارباب جوان سرش در جا

 ،که هرچه است دارم ولی یقین .سفر است و تجارت اشمی آید. بهانه 

جز این است. کسی جرات بر زبان آوردن ندارد ولی همه می دانیم که 

 خبری در راه است.

زبیده را با زنان می شنوم. هنگام پخت نان است و فضه  خالهپچ پچ های 

بپزند. برای ارباب کسر شان است که نان از  و دخترانش آمده اند تا نان
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 متموالن چوون روسوتاییان خوود نوان خوویش       ،بازار بگیرد. در شهر هم

 بوا  در خانوه برایشوان موی پزنود.      با این تفاوت کوه  . البتهپخت می کنند

قضور فضه بازار غیبت داغ است. تمامی اخبار مخابره می شوود. بایود   

 :می گوید خالهم شد. اسرار را گفت و غیبت کرد تا آرا

 سیر نگردد به آخور دیگر می رود.  ،رد چون گوسفند استمَ 

سوم کوه بوه وفواداری بور تموامی موجوودات شورافت دارد اگور          فضوه:  

 استخوانش ندهی، می رود.

 هم باید به خواست مرد تن داد. شتر : بر پشتطلعت

  زیور موی افکنود.    کند. قرفش را می خوورد و سور بوه    نگاهش می خاله

 ی گوید:م

 مالجلی گفت.

 بهرقال دختر هرچه باشد باید در قضور مادر زبان در دهان نگهودارد. 

نیست صدایی می کنم که دارم می آیم. صداها قطع  دیگر درنم جایز

 بور موی دارم کوه بورای اربواب ببورم. فضوه بوا چشومک           8تیور فَ .می شود

 ساکت می شود. فضه می گوید: زبانت باز شده خاله

به نشان را سمان اشارتی و دستها یم سر باال می کنم و به آگو زی نمیچی

 می برم.  باال شکر

                                                                 
8

 توتک. نوعی نان 
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 .چیزی بگو صدایت بشنویم -

 بور موی دارم و بیورون     را تیرهاشانه ها باال می اندازم که سخنی ندارم. فَ

 می روم.

 از دماغ فیل افتاده. -

 بوه گموانم   کوه قوالوه ام موی کننود.      دشنامی است ،صدا .می شوم دور

ی پاسو  گفوتن نودارم و از     قوصلهسنده خودش را گرفته.  :دنویمی گ

خور جرجور    بلوبالن خواموش و    .مجذاب درها  قرف های این خاله زنک

 کند.

تیر را برای ارباب می برم. غضبناک است. نیازی بوه دیودن چهوره اش    فَ

 اسوت.   درفضای اتاق سیال است. هووا سونگین شوده    خشمنیست. انگار 

 زودتر بیرون بروم.می ترسم. می خواهم 

 رد :چون شیر می غُ

 خمیر که نار  است. -

رمت نان نگه د. قُبسرم کو رر را بیتفَ دهیچ نمی گویم. انگار دوست دار

 ظم غیظچنان می کرد ولی ارباب ک بود ارباب جوان اگر دارد. شاید می

 می کند.

 زبیده چه غلطی می کند. -

 نان می پزند. ،در مطب  -
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 ر می زند. بگو بیاید.نان می پزد یا وِ -

در  و باید بروم سریع از اتاق خارج می شوم. می دانم که زود تر

را صدا می زنم. به فضه نگاهی می اندازد.  خالهتیرر  نباشم. 

 :در راه می گوید

 آتشی سوزاندی؟ گور به گور شده چه

 هیچ -

 .دلش از جای دیگر می سوزد -

تا  ن به قجره می رومآسیدقس پیش ارباب می رود و من به سراغ خاله

ارباب دامانم را بگیرد. یقین دارم که  ظمباداکه غی .به کاری مشغول شوم

مبادا اخبار خانه بوه بیورون    .ددهنانش را ببند خالهارباب می خواهد که 

 چون شرح کشاف است.همه می دانند که زبیده  رز کند.دَ

ت که از یقین زن اولین کسی اس هیچ کس شاخکی به تیزی زنان ندارد.

قال شوی خویش باخبر می شود. از خواص پچ پچ ها این است که به 

یعنی که راز است و بهتر است بشنوی  ،ولی آهسته .گوش همه می رسد

  و نشنیده بگیری.

خاتون می روم. نمی دانم از چوه   نزدبعد از روزها برای خواندن کتاب 

خواند و مثنوی سالمان و ابسال را بوه   بخوانم. خاتون به داخل اتاقم می

از  بیشوتر  اسوت.  بازسوتانده من می دهد که دنبال کونم. یقوین از اربواب    
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روزهای پیش می خوانم. دهانم خشک شده وخاتون همچنان می خواهد 

 برموی دارم. چشومهای   گوش فرا دهد. جرات می کونم و سور ازکتواب   

 انودازم. دلوم  زیور موی    موی گریود. سور بوه     خاتون سرخ است و در خود

 خاتون به خود می آید.در صدایم لرزشی است.  می گیرد. 

 بس است -

 ذارم و بوه اتواقم   گو  در می کنارهمان جاادای اقترام می کنم. کتاب را 

 می روم.
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 شانزده
 

 

 

سفراست ولوی   ارباب جوان کمتر به خانه می آید. گرچه می گویند در

دیگر  لی خانقیار. با فوت دارد که دل در جای دیگر از ذهن نیست دور

خاتون قدرت پیشین ندارد. دو برادر بر سر میراث به جان هم افتاده اند و 

ند.  آنچه خاتون دارد همان اسوت  ه اادا نکرد تاکنون ق  خواهر را هم

که خان در زمان قیات به او بخشیده و یا در زمان جقدش با ارباب به او 

  داده است.

دل خوشوی از   خالوه وز خوبش است. می دانم که می گوید این ر خاله

خاتون ندارد. از اینکه ارباب جوان دل در جای دیگر دارد خرسند است. 

زندگی بزرگان و اربابان و داستان سرایی پیرامون آن پسند رجیت است. 

اگر چنین نشود کجا زخم رجیت التیام یابد ودلش خنک شود. اربابوان  

مک نشنا  و قرف مفت زن می داننود.  رجایا را ناسپا  و دهن ل  ون

 ایون  انسوان  خور و ظالم و جیاش می پندارند. ن را مفتارجیت هم ارباب

 قواجد بازی بسیار دارد. ، دوپا قیوان
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ر بزاز ها برود. پارچه هایی که برایش آورده اند اخاتون می خواهد به باز

ی ایستم هستیم. بیرون دکان م در معیت او طلعتمن و  یده است.دنپسنرا 

را فرستاده تا پارچه ای انتخاب کند.  طلعت و خاتون به داخل می رود.

به مغازه دیگر می رود.آنچه می خواهد هنوز نیافته است. صدایم می زند. 

روم. پارچه ها بر پیشخوان گسترده  به داخل دکان می ،نمی دانم چه شده

 گوید. از لطافت پارچه می .شده و مرد بزاز در جلب مشتری کوشاست

بودهم. جسوارت    پارچه ها را به من نشان می دهد. می خواهد کوه نظور  

چاره ای  در برابر صالبتش جز آنکه زبان بگشایم ولی نظر ندارم اظهار

 به گمانم در مخمل سرخ خاتون آسمانی تر می شوود. هموان را    نیست.

دوباره زبان به تمجید از مخمل سرخ می گشواید و   می پسندد. مرد بزاز

 یواد سولطان محموود و بادمجوان     ه انتخاب را تبریک می گوید. بو  قسن

ی و بادمجوان موی گفتو    فوایود از ایون از   می افتم که به ندیم گفت پیش

 و ندیم گفت من ندیم توام نه بادمجان. اینک از مضراتش 

را هوم موی گیورد. خواتون بورای       طلعتخیاط به خانه آمده است اندازه 

 رنه اوگاست. یقین دارم که نپسندیده و هم پارچه ای گرفته نمخا کومل

 هم خیاط را به نزد خود می خواند.

www.takbook.com



98 

 

بی شک خاتون در مخمل سرخ چون شراره های آتش می شود. خاله 

قند در دل هر زنی  رش می زنند،بُزبیده می گوید وقتی بزازها پارچه را 

 آب می شود.

 آسید قسن صدایم می کند. می گوید : خوابی. 

در قجره فرصت ماندن در خانه  کاراید به قجره بروم. به خود می آیم ب

قساب کرده است و قسمتی از نوشتن برایم نگذاشته است. ارباب اجتماد 

 و کتاب را به من سپرده است. این نهایت لطف ارباب است کوه اجوازه   

زاده است  ورم و بیاموزم. بزر می دهد از نحوه قساب کتاب سر درآ

کمتر به زبان موی آورنود.   راد و در دل دارند و بزرگان آنچه می اندیشن

ولی اقسا  می کنم آنچه در سرش می گذرد را می فهموم. بوه نظورم    

افراد چون کتابی هستند که می توان آنها را خواند. باید زبان بدنشان را 

 بدانی و اشاراتشان را بخوانی.

با خود می گویم کاش به جای فرش فروشی ارباب قجره بزازی داشت. 

ترین مخمل ها و ترمه های دنیا را برای خاتون می آوردم. دوست دارم به

برای تو هم از مخمل سرخ می خریدم. کاش زر و سیم اندوخته داشتم. 

دامن گلدارت را خوب بخاطر دارم. بهشت هم گل هایی به آن زیبایی 

 دارد؟
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گاه خجل می شوم و اقسا  شرم می کنم از اینکه بوا توو بوی پوروا از     

چه کنم نمی توانم زبان از تمجید زیبایی بسوته دارم.  می گویم. خاتون 

 میرزا زاده ام، دوست دارم شارح لطف و لطافت باشم.
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 هفده

 

 
خاتون از ارباب گله م امروز صبح از رفتن به قجره معاف شدم. به نظر

وار می کشد. چرخ دَ هریک مرا سوی خود ،روزگاری شده است .کرده

 و که به سختی برای نوکری پذیرفته شودم  آن زمانمی چرخد. براستی 

چون سنم تیپا خورده ای به  .نت پذیر آن بودم که درخانه اربابی بمانمم 

 به کام دل رسد یک روز صابر.گذشت.  ،می خزیدمکنجی 

در زمانی که خواتون بوه تنواول مشوغول      . دوست دارمچاشت را می برم

. سر به زیر با کسب رخصوت بوه   وانمخب از غزلیات قافظ است این بار

 اتاق می روم و مجموع را بور زموین موی گوذارم. آهسوته بوه نزدیوک در         

می روم و بر روی زانوان می نشینم تا که خاتون دستور دهد. خاتون بر 

در مخمل سرخ چون  به سمت رف می رود. رخت نو پوشیده،می خیزد 

  .اسوت  گل آتش شده است. رشک قمر، پرتوو نوورش چوون خورشوید    

 نمی تووان در او خیوره شود. قوافظ را از روی رف موی آورد و بوه مون        

خواستم. خاتون هم می خواهد  سن اتفاقی، همان که میچه قُمی دهد. 

 فالی بزند.که از قافظ بشنود. شاید می خواهد تَ
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که می گوید در داخل بمان. مقابل در  خواهم از پنج دری بیرون روم می

 که از قیاط می وزد پشتم را می نوازد. قس یمیجا می نشینم. نس همان

د هوا را گرفته ام. کمی جابجا می شوم. خاتون امر ومی کنم جلوی ور

 بخوان.  : می کند

 کتاب را به نشان تفال باز می کنم:

 ای فروغ ماه قسن از روی رخشان شما

 آب روی خوبی از چاه زنخدان شما                                     

 :خاتون می گوید غزلی دیگر بخوانمام که می شود ت

 ستا آن شب قدری که گویند اهل خلوت امشب          

 ستا یارب این تاثیردولت ازکدامین کوکب                                         

 .می خوانم و باز دوبارهتا پایان غزل 

روی گردان  به ادب و شعر جالقمند است ارباب جوان خاتون ،هرچقدر

خداوند به یکی پای ارباب جوان میل به سفر دارد و دیدارجهان.  است.

شورکت در   بوه  خواتون میول   رفتن می دهد و به یکی نشیمنگاه نشسوتن. 

جلسات مشاجره ارباب دارد و ارباب برقذرش می دارد. اربواب جووان   

 ولوی اربواب    .هرچند قیدی چندان ندارد و خاتون را آزاد گذاشته است

 ندد که خاتون در جمع دوستانش برای شوعرخوانی قاضورآید.  نمی پس

است و  هنددل کَ ،از این زن جوان ارباب بار می گفت یک خاله زبیده
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امید دارد  ارباب جوان فضه می گفت  شنیدم به. داردسر در جای دیگر 

 . مزاج را تغییردهدد خاتون سر ،جش  سخنکه شاید 

و شایسته  اشقانه منع می کنندزنان و دختران را از خواندن افسانه های ج

که خواندن می دانند و  هایینمی دانند که از جش  بخوانند. کم هستند آن

ادجیه می خوانند. بر خواندن و شنیدن مصائب  آنان که می دانند قرآن و

تهییج می شوند. لیلی و مجنون به آموختن اقکام شهدای کربال راغبند و 

 و خسرو شیرین را مردان می خوانند. 

 با خود می پرسم آنکه از جش  نخواند، جاشقی تواند؟

 همین است که خاتون را از دیگران ممتواز کورده، آنچوه موی خوانود و      

در  ،ولی آنکه می خواند هماست و داستان دلدادگان.  می شنود از جش  

 جش   و جاشقی بودم.درد کاش من هم طبیب  ابراز جش  ناتوان است.

اوو  خانم در این شهر چون خاتون ذوقی دارند ن میان ماه بانو و طایدر 

 . می خوانندته اند و مرا به درگاه سو شایسته مجلس خاتونند. هرسه نش

به کمال آراسته. چای بوی دیگر دارد و  همه چیز ورویایی  است یخلوت

خندنود. شومع    رویوت موی  ه بو  کاسه های چینوی و قلوا در  باتنقل و ن

تر که در این فضای رویایی  چه خوش کافوری فضا را دلپذیر می سازد.

و به آسمان جروج کرد. همه چیز لطیف است وظریف. شربت  شعرخواند

 زجفران است و انگبین. بوی هل و گالب فضا را آکنده است. 
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 بور موون گذشوته بووه کموال گفتووه اسووت.      ه مون و آنچووه خواتون از پیشووین 

 بتوا و تن قس می کونم. چشوم بور ک    رنگاه های کنجکاوشان را بر سَ

دوخته و می خوانم. گاه پچ پچ و گاه نیش خندشان را می شنوم. گاه به 

 .نمی دانم کدام یک ماه بوانو اسوت   را تکرار می کنم.ی درخواست بیت

 تر است می گوید : آنکه جوان

 جش  زبانت را گشاده

 دیگوری مووی گویوود خواتون زبووان مرغووان را هووم    خنوده ای مووی کننوود.  

 می گشاید.

 :می گویم

 مرغ می دانم سلیمانم به جان توزبان 

 چه قاضرجواب -

 مرقبا -

خاتون خوشش آمده است. زمان می گذرد و کسی در بند زمان نیست. 

. چون خووابی اسوت   ددوست دارم که این مجلس تا روز قشر ادامه یاب

 لطیف.

 د وقتی آمدی او رانمی گوی به خاتونکنند. می شنوم که  مرخصم می 

 هم بیار.
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 هیجده

 

 
بیرون آمده و  ه. چون پروانه که از پیلگرفته استام رنگی دیگر  تنهایی

می گوردد و از   و می گردد .هان به این بزرگی مدام پرواز می کندجدر 

 رکند. من همتا تنهایی خود را پُ ،تکاپو باز نمی ایستد. می گردد تا بیایبد

 م چون ارباب زاده ها با دخترها خوش باشم. کاش من هوم  ردوست دا

م. بوه دنبالشوان بودوم و در    نوازش کنهای بلندشان را ووانستم گیسمی ت

 ه آب به رویشان بپاشم. کبر کنار

ریششان بیورون آموده و مون     خیلی پیش از این، های من هم سن و سال

. هرکه به فکر خویشه کوسه به فکر ریشهریشم. راست گفته اند  هنوز بی

گرچه بی ریش چون نوجوانی هستم که انمی دانم من هم کوسه هستم؟ 

در پیش من قجاب نباید بگیرنود. بوه    انگار .اقت تر پذیرفته می شودر

جبارتی مرا مرد به قساب نمی آورند. آسید قسن می گفت کوه شواید   

یکی نیست بگوید تو دیگر چه می گوویی؟ صودای   اخته اش کرده اند. 

بوی جهوت    دیگری موی گفوت  افتادن تشت رسواییت را همه شنیده اند. 
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زبانش بسوته   می گوید زین سبب یکیت؟ نیست خواجه محرم شده اس

 !ر شدتخمش کشیدند گوشش کَ باخنده می گوید ؟ آسید قسنبود

 نمی دانی؟ ،تو که آوردیش -

 !تنبونش که نگاه نکردم تو -

این هم مصیبت جدید است. همه به دنبوال سونجش    .خدا به دادم برسد

محرم درگواه شودم بوذار    چاره ای نیست، قال که مردانگی من هستند. 

 کالغ به یک سنم.صدتا نین فکر کنند. چ

ه که چشم به این جالم گشودم از شویر خوود بور صوورتم     اولی چرا آنگ

قاال مالیدی که ریشم دیرتر بیرون بیاید. می خواستی در کودکی بمانم. 

 پسورها وقتوی مورد موی شووند دیگور       اگر بی ریش بمانم چه می شوود؟  

د؟ می روند. می روند و دل به یار جدید می بندند؟ مادر فراموش می کنن

یوا کوه چوون     سوت؟ موویی خواهود رُ   مامروز نموی دانوم کوه بور صوورت     

باید بهمراه داشوته   خواجگان دربار سنگینی نگاه مردان و ترقم زنان را

 باشم.

می خواهم چون کودکی ترسیده به دامان تو پنواه آورم. ولوی افسوو     

دیگر پذیرفته ام که دیدارمان به قیامت خواهد بود. نه نشانی نه خبوری؟  

. من فراموش نکرده ام ؟یوسف ام که پدر و خانواده فراموش کرد چون

یعقوب   فرزند فراموش کند؟ تو هم مرا به یاد داری؟ مگر می شود مادر
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ه شهر آمده ام. بمی دانی که از قال یوسف بی خبر بود و تو می دانی. 

 تو خود گفتی که باز نگردم، باید که دنیای خود را بسازم.

ه بیرون آمدیم. تیمور از آشنایان پدر تم که با تیمور از د به یاد شبی می اف

ن امی شناخت که با اربابو چوپانی را بود. در یکی از دهات دور دست 

تیموور پویش    .ندمرا بوه دسوت آسیدقسون سوپرد    شهری در ارتباط بود. 

 آمده ام. نگفت که از کجا آسیدقسن نیامد و چوپان پیر

ه و بیابان است؟ دیگر باز نیامد. بتیمور کجاست؟ همچنان سرگردان کوه 

هنگامی که به خانه اربابی آمده ام از گذشته خود جدا شدم.  راستی از

فقط می دانم که چوپان پیور دارفوانی را وداآ گفتوه اسوت. آسیدقسون      

، نگریستم. گمان می کرد فوت چوپان پیر متعجب بود که با شنیدن خبر

 گفت:که برادر زاده چوپانم. شنیدم با خود می 

 ای بی وفا روزگار.  

نمی دانم چرا آسیدقسن تغییرکورده اسوت. شواید نگوران کوار مون در        

اینکه موجب شده به خانه ی اربابی بیایم پشیمان  شاید ازقجره است؟ 

رش کرده و اقسا  خطر می کند. دلم گواهی شاید خاله زبیده پُ است؟

 :گفته خاله می دهد پشت سرم سوسه آمده البد

 فردا نوبت تست. ؟ر جای طلعت را گرفتچطو دیدی
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خدا را شکر که چون اهل هره ندارد، یه خایه می ترسد. آسیدقسن هم زَ

آگهم که بایود   د که دائم الذکر باشد.وشاین خانه فضول نیست. می ک

 پیش دستی کنم و پویش از آنکوه او بپرسود مون از او بپرسوم. چورا کوه        

 .ری غافل خوری تیراگر غافل چَگفته اند: 

هوود و تقوووایش بگویوود. هرکسووی خووود را بگونووه ای   دوسووت دارد از زُ

شناخته و باور کرده است. آسیدقسن می پسندد که بیشتر در خصوص 

اقکام شریعت مباقثه کند. هر روز مساله ای طرح می کند و خود پاس  

من هم می کوشوم توا   می گوید و سپس با مالجلی در میان می گذارد. 

 و از اقکام بگویم.شود با ا می آنجا که

 زبیوده تخمووه هووای خربووزه  را کوه شسووته و آفتوواب کوورده را در هوواون    

 می کوبد. سپس غربال موی کنود توا پوسوت از مغوز جودا شوود. اربواب         

اسوت  ارباب  طالبی منافع بسیار است. می گوید در تخمه های خربزه و

دیگر دندان و قوصله ی شکستن تخمه ندارد. شاید هم کسر شان باشد 

از تخمه های چون جوانان تخمه بشکند؟  اربابان این گونه اند، قتی  تا

 د.نخربزه هم نمی گذر
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  نوزده

 

 

ارباب جوان تمایلی به همراهی  دارد که نزد برادران برود. خاتون اصرار

قلوی  زاده ها رو برو شود. شاید از چُ با خان او ندارد. شاید نمی خواهد

رسیده باشد که  وش برادران خاتونون می ترسد؟ شاید به گکردن خات

 نبد و گرنه ارباب جوان و از میراث زنش بگوذرد؟ و گوشش می جُ رسَ

 زاده ها  شاید هم از میراث خان چشم پوشیده و دانسته که قریف خان

برادران برود.  ولی خاتون ظاهرا جزم جزم کرده که به دیدار نمی شود؟

ارباب  ،اب جوان که هیچبه خشم شود ارب اگرزاده است و بهرقال خان

هم در مقابلش جقب نشینی می کند. خون بزرگان در جوروقش جواری   

 خووری توا بگوویم چوون      بگوو چوه موی    :گفوت  درویش رضا می است.

می اندیشی. با خودم می پرسم من هم اگور چوون اربواب گوشوت بوره      

 ؟جسور و بی باک خوواهم شود  چون او  ،کبک و تیهوکبابِ  بخورم و

گیرم که آموختم مگر فقط بوا دانسوتن    خوام آموخت؟ رموز تجارت را

 می توان تجارت کرد؟

خاتون می گوید که آماده قرکت شوم. می خواهم بپرسم که نباید از 

؟ دهود اربواب   خبور بوه  ارباب رخصت بگیرم؟ به آسیدقسن نگویم که 
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می شود. نباید بر امرش  می دانم که خاتون خشمگین .می گویمچیزی ن

چه چوب و فلک برای نوکران است. ولی آموختوه ام  گراقرفی آورد. 

 جزیوزش   ،ایون خوود   .که نوکر باید چوب را به جان بخرد ولی دم نزنود 

چنوین اسوت و نزدیکوی بیشوتر بوه      می دارد که رسم و رسوم جانسپاری 

 هوسایلی ندارم که آماده کنم. خاتون است که بی دارد. درگاه را در پِ

 دارد بدبه ایدَ سال الوان می گردد،چون فصول  و هر رنم رختی دارد

. خوشا به قال من که سبکبارمنهاد.  استررا بر  وسایلشباید  بکبه ای.و کَ

 دهرچه بارت کمتر باش :می گفت رضا درویش ونان باشم که امید که چ

  امید که در آخرت سبکبار باشم. راقت تر از پل صراط می گذری.

ه اسوت. هریوک از بورادران در    تراق کردزاده درییالق شمال شهراُ خان

 میوان  را مانده اند و منطقه ای که پدر یکه تازی می کرده اسوت  یشهر

  قسمت کرده اند. خود به دو

هرچند زمانه تغییر کرده است و دیگور قکوموت در قوال تغییور اسوت.      

نگوه داشوتن    اموروز  امروز باید گفت هرکه زورش بیش، ترسش بیشوتر! 

ت تر است. اگر ورق برگردد آنکه ق  آنچه داری از بدست آوردن سخ

خواهد آمد. اگرچه همیشه  شو ناق  کرده خود می داند که چه به روز

 این گونه نیست. بعضی ها همیشه سوارند و بعضی ها همیشه پیاده. زبیده 
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می گوید بعضی ها بی نامو  تر ازآنند که در این دنیا سزای جمل خود 

 د!نببین

 صورف خوشوی روزگوار     ،میوراث پودر   اهول جویش انود و   خان زاده هوا  

موجوب شود کوه     ،بهرقال رنج سفر و برادران در قوال سوتیز  می کنند. 

بوه   زاده خانولی امروز که  .رودنخاتون برای سهم خواهی نزد برادران 

جای  گرچهاییالق آمده و نزدیک شهر است چه بهتر که به نزدش رفت. 

 ؟داماد و خواهر ببینود  تابه شهرنیامده  ،ه خانه اقوامسوال است که چرا ب

 ورتی در بین است؟ یوا کوه خانوه اربواب در شوان خوود       دمگر کینه و ک

از  ،سهم میراثش را معلووم نکردیود  اگر .خاتون هم ق  داردداند؟  نمی

بدسوت موی آیود جوز بورادر و       یوز د. در دنیوا هرچ سازیم نوارش محرددی

نود. افسوو    و خواهری بیاور باشند که برادر باید خواهر، پدر و مادری

که اربابند و این را هم نمی داننود. یوا کوه موال دنیوا چنوان اشوتهایت را        

 را فراموش می کنی؟ زت را زیاد که همه چیا تحریک می کند و ولع

 الزموی اموین در  راه می افتیم. من هوم چوون مُ  ه شم بدم و قَمراه خَه به

ه تازد. خاتون بو  نمی دانستم که خاتون چنین اسب میم. خاتونرکاب 

 .راستی خان زاده است. انگار خونی دیگر در جروقش جاریست
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سواد شهر ناپدید شده است. اگر آسید قسن بود دوست داشت درباره 

نمازمسافر از او بپرسم. تمام سفر به پاس  او سپری موی گشوت. تموامی    

 قاالت نادره را بیان می کرد.

 موا موی بندنود.     رزاده اند. راه بو  ران خانااز مقابل می آیند. سو سوارانی

ماست. از دور  با زاده زاده آمدیم وهمشیره خان م به دیدارخانییمی گو

خوان باقضوور    خاتون را می شناسند و ادای اقترام می کنند. کالته ی

 و قال دیگری یافته اسوت. هموه در تکاپوینود. بور کنوار      زاده شور خان

 را مورخد   خاتون محافظان و همراهان خیمه ها برافراشته اند. ،جمارت

 بازگردم که صدایم می کند: می کند. باید

 تو بمان -

زاده می گوید که از من پذیرایی کند و خود به  به یکی از نوکران خان

 برادر می رود.  دیدار

 هرروز چنوین بسواط   م دان نمی دریغ نمی کنند. و اشربه چیزی اطعمه از

ش از ارباب زاده بی می گسترند ویا فقط همین امروز است؟ به نظر خان

 چنوین تووانی بوه او    ثروت خانبه نوکران و چاکران رسیدگی می کند. 

 داده که چاکران را بیشتر بنوازد و یا اربواب ماسوت کوه آب از دسوتش     

رضا یادش به  و تماشاکرد. درویش نمی چکد؟ بهرقال باید صبور بود

و خل  خدا را قضاوت نکن. ولی  ردهگاه داوری نک می گفت هیچ ،خیر
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اگر میان سره و ناسره، خوب و بد، می توان قیا  را به کنارگذارد؟  مگر

خل  همه فت ؟ می گبی بهره ای ردزیبا تفاوت نگذاری که از خ  زشت و

 .پوستین خل  افتیجیال خدایند وشایسته نیست در 

بعد از شام چشمهایم سنگین می شود. دوست  .هوا خنک تر است اینجا

 به راستی که:برهم می نهم.  ی پلک ها رابشمارم ول دارم ستاره ها را

 از قفس مرغ به هرجا که رود بستان است.

 . خانقدم می زندزاده  بینم با خان را می که خاتون است نیمه های روز

است وکشیده از دور بزرگوی در وجنواتش پیداسوت.     زاده به قامت بلند

؟ سوت ده ااذهن برای پذیرش برتری آم ؟بیندبزیبا  می خواهد که چشم

بزرگی را افزون و  همه جهان دست در دست هم می نهند تا شکوه  انگار

 شاهان کوم  کنند. خاتون از دور می بیند و مرا به سوی خود می خواند.

راستی که چشومان  ه ب . امیدوارم که خیر باشد.التفات به قال گدا کنند

 تری دارند. تیزی دارد. به گمانم زنان قوا  قوی

 به زیر می اندازم. م و سرادای اقترام می کن

 یک شبه زبان باز کردی؟ -

 زبان باز نکرده که به صد زبان گویا شده -

 این از پدرسوخته بازی رجیت است :زاده می گوید خان

 را آزموده ام بارها او .امین است ،نه برادر جان -
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شوبه دهانوت    یوک قرفی بزن مگر اللی. بگو بیونم چطوور    -

 بازشد.

بر گرفتوه اسوت. شونیده ام     ام. نگرانی مرا درهمچنان سر به زیر انداخته 

 دهوانم   رقمی به دل نیست. انگار کسی کالموی در را  زاده  خان وخان

 گویم: می .می گذارد

 من اگر کامروا گشتم و خوش دل چه ججب

 ها به زکاتم دادند مستح  بودم واین                                            

خاتون را هم می بینم  می خندد. لبخند وید وزاده پدرسوخته می گ خان

زاده سورکیف   است. آنچه مسلم است امروز خان انگار خوششان آمده

 از دور قس می کنم که خاتون .دکنمی  است. با جالمت دست مرخصم

 هوایش آنچوه موی گویود      از مشاجره ارباب موی گویود. ازقرکوات لوب    

 می خوانم.

گسوترده انود.    مفصول ای سوفره   به مناسبت ورود خاتون و دیدار خواهر

زاده در کنوار معوایبش    دارم این روزها تمام نشود. خدمت خان دوست

محاسنی هم دارد. بوی کباب هوش از سرآدم می رباید. به یاد درویش 

به یاد روزهایی که می خواستم دنیا را سه  .افتم و قرف هایش رضا می

لذت جویی پاک  طالقه کنم. دل از هو  و سر از خیال جشرت طلبی  و

 کنم. ولی منط  کباب از سخنان درویش رضا قوی تر است.
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که  راستی که فرق است میان آن که از دنیا به تنم آمده است و آنه ب

 طالب دیدار یار است. کاش به ققیقت طالب دیدار یار بود.

در قحطی نیشابور دانست که اسم اجظم خدا نان که  ؟آن صوفی که بود

  .است

اگر طعم لذت چشیدی هرچند کوچک به سوی لذت  ،فتراست می گ

نیستم. کاش چون  بر نفس خود امیر کهروی. می دانم  جویی بیشتر می

پوریا ولی بر سرنفس خود می توانستم امیری کنم و جنان خود بدسوت  

 مووی فهمووم کووه چوورا نوووکری بووا تمووام         وضوووح گیوورم. امووروز بووه    

 سختی اش شیرین است؟
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 بیست

 

 
 رنود.  را موی بَ  یسال شان مرد میانشان ک شده است. ک  دایی به پاسرو ص

د. زاده را امیر خطاب می کن می گوید غلط کردم. امیر جفو کنید. خان

 لی می برند و گوشش را به دیووار موی  موی کننود.     به کنار دیوار کاه گ 

نمی دانم تا چه زمانی باید چنین بماند. بی شک از آب و خوراک که 

برای قضای قاجت چه می کند؟ زوزه می کشد و چوون   .خبری نیست

نمی تواند زیاد به خود بپیچد که الله گوش  سم زخم خورده می نالد.

نوکران همه می خندند  تنم به لرزه در می آید. از هم دریده خواهد شد.

اینجوا   ،مکافوات گونوه   د اینبال .تفاقی افتاده استاو انگار نه انگار که 

هت در شکمت نمی گذارند و سیرت نمی کنند. شعر فراوان است. بی ج

 خواجه درسرم طنین اندازمی شود:

 شکوه تاج سلطانی که بیم جان در او درج است

 کالهی دلکش است اما به ترک سر نمی ارزد.                             

شکوه و  اب ،را می فریبدو به یاد درویش رضا می افتم که می گفت دنیا ت

یا غموزه   ،لش یا با جیش و نوشش و گاه با جشوه نازک تنیجاه و جال
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به خود وا می دارد. ولی هرچه بخوانی و بدانی تا خود  را سیه چشمی تو

 نیازمایی فایده ندارد. نمی دانم چرا در امتحان همیشه روسیاه می گردیم. 

 سعدی همه سال پند مردم                    می دهد و خود نمی کند گوش

برابر  که به بوی خوش کبابی همه چیز را فراموش کردم چگونه درمن 

 زیور دنیا چشم نگاه دارم؟

دارند.  زن دیگر هم قضور خاتون مرا می خواند. اتاق را آراسته اند. دو

زیر می نشینم. خاتون بوه بواالی رف   ه سالمی می کنم و بر درگاه سر ب

 کتابی هست. ،افتاده ی همی دارم. بر روی ترم کند. کتابی را بر یاشاره م

تاکنون نخوانده ام.  .است 9جامیبه نظر نفیس می آید. یوسف و زلیخای 

زاده است. زنان جوان می خندند و درگوش هم پچ پچ  از آن خان ،یقین

این نوکران داشتیم. به  می کنند. می شنوم که می گویندکاش ما هم از

 تووی را دوبوواره شووغولند و مون بووه خوانودن سوورگرم. گهگواه بی   خووردن م 

داخل می آورند. زنی پا به  می شود سینی شربت را به می خوانم. در باز

زجفران  ر می کنم. شربتلبی تَسن گذاشته سینی شربت را می چرخاند. 

 خوووواتون بووووه دو زن دیگوووور   اسووووت. هوووووش از سوووور مووووی ربایوووود. 

د؟ یو ماجرای مشاجره خواجه قافظ و ترکان خاتون را موی دان  می گوید

 ی زند که بعدا برایتان می گویم.نیشخندی م

                                                                 
9

 نورالدین عبدالرحمن جامی 

www.takbook.com



117 

 

نودم  برا موی   کتواب خاتون اشارت می کند که کتاب را خدمتش ببرم. 

آورم و خواتون   موی  را پویش کتاب هرچند که دوست دارم ادامه دهم. 

 جابجا می شود. نگاهم در چشم هایش گره می خورد. در جوای خوود  

 خود در قفس ای که خشک می شوم. گویی تسخیر شده ام. چون پرنده

 در تقالیووم کووه چشووم بووردارم.    در درون. مووی زنوود  دیوووار را بووه در و

در دیدار خاتون باید چشم  راستی کهه هایی که به بند می کشند. ب چشم

ری است که از هرچه چه س  می سوزاند. این راو ت بر زمین دوخت. وجود

ی یافتن نایافتنی ها ،منع شوی میلت به آن افزون می شود. آدمی در پی

 ست. شاید از این رو خدا از آشکاری نهان است؟هان اج

ت زجفرانم را اندن می کند. اجازه می دهد که شربخاتون شروآ به خو

مدن به ییالق و دیدار برادر آ خاتون از رسد که نظرمی کامل بنوشم. به

شاید خواطرات   تاچه زمان خواهیم ماند؟ بسیار خرسند است. نمی دانم

 شربت را می نوشم و بیرون می روم. کند. را مرور می پیشین

 گرمای هواکاهش یافته خاتون می خواهد به سواری برود و مورا هموراه  

  کونم. چوون سوواری قابول     ریاو سووا   تووانم چوون   موی خود می برد. ن

سحور سم های اسب باز می گردد. دشت مَ چون باد می رود و می تازد. 

 ه پویش موی روم.  با اسب رنجوورم بو   من چون خرسواران، خاتون است.

هم  اسب رنجورکه خود را نمی تواند جمع و جور کند. هستم مالزمی 
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ندارد  قال و قوصله م اسب همسوار نیست. به گمان ،دانسته که سوارش

که به زیرم اندازد. به هرقال آرام در پی خاتون می روم. تا مگر مواظب 

 !او باشم

. در اسوت ون خاطره این صحرا برای خات و به نظر هر نقطه از این دشت

 ای درنم و باز به گوشه ای دیگر موی رود.  گوشه ای می ایستد لحظه

زیر سایه سار درختی و یا در پناه سنگی ستر  که در میان دشت و کوه 

 ایستاده است. به ظنم خاتون خاطرات پیشین را مرور می کند.

دوست دارم غصه پردازی کنم. خاتون را در پیش چشمانم مجسم کنم 

از نگاه همه با محبوب خود مالقوات   درکنار این سنم بزر  دورکه 

ایون   کوه در  و دلودادگی  شور و شیدایی ، شیطنت های جوانی.می کند

دشت فراخ نمود می یابد. کاش می شد این نقش ها را بر کاغذکشوید.  

رویا و چون خواب شیرین  شماری می چرخد چون بی رم تصاویرسَ در

 بامدادی.

رم. خواتون بوه   زند به خود می آیوم و از رویوا موی پَو    خاتون صدایم می 

 نجا می رویوم. خواتون   آه یعنی که ب .درخت های سنجد اشاره می کند

می گوید جطر شکوفه های سونجد را دوسوت دارد. افسوو  کوه زموان      

رویش شکوفه ها زمانی که  نزما ،گذشته است. شاید سال دیگره شکوف

 انم خوواتون در زیوور  د. در پوویش چشووم نزمووین و زمووان مسووت مووی شووو  
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 ه ئشو جطر شکوفه ها که سرمست و نَ شکوفه های سنجد تصویر می شود

  دسوتی بور برگهوا وشواخه هوا      .می سازد. خاتون از اسب به زیر می آید

 بوی تواب    را مگر نمی داندکه جطر گل هوای سونجد دختوران    می کشد.

 می کند؟

 رآن کوچه که پُ

 اقاقیست ،جطرزَ       

 آنجاست.خانه ی معشوق من 

ازهمیشه زیباتر شده است. صورتش گول انداختوه اسوت. انگوار      خاتون

 دویده است. لبا  الوانش طبیعت دشوت را  خونی مضاجف به جروقش

گر قلمی داشوت کوه بور کووه و     ا ،زیباتر کرده است. به گمانم کردگار

گذارد  خاتون بود. هرجا پا می ، آن قلم،دشت می کشید تا رنگی بگیرد

 .طفی دیگر می گیردل دشت و دمن

به بر می خیزد به گمانم قصد بازگشت دارد. متوجه گذشت زمان نشدم.  

راستی زمان بر من و خاتون یکسانی می گذرد؟ چگونه است که او هر 

روز جوان تر می شود. از اولین باری کوه او را دیودم توا کنوون تغییوری      

ه مورا بوا   س ونّم افوزون نمووده و اموروز هرکو      نکرده است. سختی روزگار

خاتون ببیند یقین گمان می کند که من، جُمر بیشتری از خدا گرفتوه ام.  
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 ولی الح  که مسیحا نفس است. جان تازه ای می بخشود. بایود گفوت:    

 ای نفس قد  تو اقیای من.  

افسار   چه زودگذشت.با خاتون باشم ولی افسو   ها لحظهتمام کاش 

که بدان نیوازی  ندچ ن بشیند هرر بر زیت راقت اسب را نگاه داشته ام تا

دهوم.   نیست. گردن بندش به زمین می افتد. می خواهم بوردارم و بوه او  

آگواه بوه   ناخود از زمین بر می دارد. چشمم خود خاتون خم می شود و

دوست داشتم با دیدن بهشت خداوندی جوان   چاک گریبانش می افتد.

 مووووووی دادم و در قووووووس خوووووووش دیوووووودن فووووووردو  خوووووودا      

 داد. چشم بر دارم که این نگاه دودمانم را به باد خواهد باید می ماندم.
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 و یک بیست

 

 
 نجس موی افتود. چشوم از مون بور       ولدجبچشمم به  ،اهدر نزدیک خرگ

 بووی شووک در صووندوقچه ذهوون بووه دنبووال نشووانی از موون       .نمووی دارد

 و ندیوود  متوووجهی بووه او نمووی کوون  هنوووز بووه جووا نیوواورده.  .مووی گووردد

است. به نظر می آید که پیش از  زاده درآمده مت خانمی گیرم. به خد

آن هم به خدمت خان بوده، بی شک زین رو ارباب فلکش کرد. خیس 

در پوشش  را بیش نبوده است. بزرگان سخن خود ای زغال بهانه نبود

 ارباب و صد الیه می گویند. ارتباط با خان و فضولی هایش آشکارشده

 ،زبیده ناخواسته بازیچه دست ارباب شده خاله است. کردهبهانه  را  زغال

را کنارهم می نشاند و تصویری که  نقش هاراستی که سیاست چه زیبا ه ب

 می دانم که بی سوبب ایون خیوال در ذهونم     می خواهد کامل می سازد. 

 درویوش رضوا    نمی نشویند. بوه ایون دریافوت هوای ذهنوی ام بواور دارم.       

 د.می گفت الهام همین است باید پرورشش دا

ول دجبو دیودن  تعبیرش   ،های آشفته می دیدم. نمی دانم دیشب خواب

  ؟نجس بود
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دور سورت  . راهوم بوودی  ه چشم ب ، انگاردرخواب دیدم. در دور دست

بود و  دست هایم بسته ؟یکالغ ها می چرخیدند. نمی دانم چرا نمی دید

. به ینصدایم در نمی آمد. می خواستم فریاد بزنم که کالغ ها را دور کُ

 کالغ های آشنا. ،بودمبه نظر کالغ ها را دیده  .آمدند نظر آشنا می

کاش این روزهای خوش تداوم باید قرکت کرد.  ظاهراً مرا می خوانند.

بی قرارم. به کجا  بازگردیم. نمی دانم چرا شک دارم که به شهر داشت.

 پاس  نیست.  فرصت پرسش و ؟خواهیم رفت

سوی شهر نمی رویم. شاید کسی مقصد  گوید. به هیچ کسی چیزی نمی

نجس مرا  ولدجبدانم که باید دهان در کام گیرم.  را هنوز نمی داند. می

ترصد فرصت است کوه سور سوخن را بواز     می کاود. مرا شناخته است. مُ

 اللم.  ر وکند. شاید هنوز گمان می کند که کَ

در میان خاتون در کجاوه نشسته است. به گمانم سفر دراز در پیش است. 

 شتری با کجاوه ای بر پشوت خوود نموایی موی کنود.      ،اسب ها وقاطرها

و سایر مالزمان در پس  روند همراهان خاتون در اطراف شتر به پیش می

 و پیش هستند.

قراری دارم. چون کودکی که از مادرجدا شده  نمی دانم چرا اقسا  بی

 .برگرفته است آشنا می آیند. ترسی مرا در وتپه ها ها نظر کوه است. به

 را می بینم؟ چه اتفاقی افتاده است؟و همان بر می گردم؟ دوباره تآیا به د 
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ی زده یبه کجا می رود؟ در دلم آشوب است. در سرم جرقه ها خاتون

 . یرندمی گهم قرار  می شود. خاطرات و قرف های پیشین در کنار

می شود. مور  پوستم مور شود. می شنوم. موی برتنم سی  می را لیالاسم 

ال گشته است. این رازی است که می روند؟ راز من برمَ لیالبرای دیدن 

 سخن پدر در گوش دارم که می گفت: .می بایست پوشیده می ماند

 سر را نگه دار.ر بایدت،  ِاگر سَ

نجس ظاهرا از زبان واکردن یک شبه ی من آگواه شوده اسوت.     ولدجب

 ن دادن سر پاس  می گویم. و برم می پلکد. جوابش را با تکا رومدام د

 :می گوید

 چرا زبانت را نمی چرخانی؟ .مگر اللی؟ زبانت وا شده

 تا بتوانم با نه و بله جوابش می گویم. از اینکه اهل کجایم می پرسد؟

 گردنم را کج می کنم و شانه هایم را باال می برم که نمی دانم.

 کرو اللی بودی گیج که نبودی؟

 من پاس  دیگر می دهم. می گوید: .می پرسد نام پدر اسمش نمی دانم.

 استر را گفتند پدرت کیست گفت خاله ام مادیان است.

 اندازد. می گوید: نگاه جاقل اندر سفیه به من میبه خودم نمی گیرم. 

 چه نچسب.

www.takbook.com



124 

 

موی پرسود چوه خبور از آن      .پوز خند زشتی می زنود چیزی نمی گویم. 

 ججوزه ....ون طاقچه.

 کی؟ -

 دهزبیده ...ون دری -

  روی بر می گردانم و پاسخی نمی دهم. از این همه وقاقت بیزارم.

نمی دانم چرا نگاهش و کالمش آزارم می دهد. انگار با نگاه تمام جسم 

 می دانم که نباید به و جانت را می کاود. جای نگاهش بر بدن می ماند.

موی دانووم کوه قتووی    او نزدیوک شووم. قووس غریبوی موورا موی ترسوواند.    

نداشوت و از اینکوه پوایش از جموارت      او دل خوشی از ،سیدقسن همآ

 اربابی کوتاه شده بود خرسند بود.

 برای آسید قسن همیشه می خواند:

 آسیدقسن نداره

 همیشه هم بیکاره

 بهش میگم در بیار

 قوصله م و سر نیار

خورد. نمی دانم چه اصراری  دهانش بوی تعفن دارد. نمی دانم چه می 

 نگاه دارد. مک صورتدارد که دهانش را نزدی
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مرا به صحرا  تیمورمی دانم چرا با  که می اندیشم، به گمانم امروز، مادر

 ه بووه خانوه اربووابی راهوی بجوویم. در خانووه اربواب بووودم      کو  ؟فرسوتادی 

تا که مرا بازیابی و  شیوه امیدی بود شاید بدین کرو الل باشم. بایست می

جایگاه و مرتبتی برسوم  ارباب به  در خدمت شب فراق پایان یابد. شاید

رمه دویدن و  دنبال ،که در روستا جاقبت همان است که پیش از این بود

من بی خبر از همه جا جهد بستم که  از کدخدا و ارباب توسری خوردن.

مون جهود شوکنی     .و گنم بمانم رلب به سخن نگشایم و کَ .باز نگردم

گر نگفته بودم قاال دارم بر می گردم. م هستم که لب گشودم و شنیدم.

 !گذارممی ه مان نکه دیگر پای به د 

 باید صبور بود و نظاره کرد. .نمی دانم شاید تقدیر چنین است

 چون قضا آید چه سود از اقتیاط.

پدر می گفت که از خان بی دین برقذر باش. خان که دارفانی را وداآ 

یش، بر می گردم به سال های پ گفته، چرا باید همچنان در غربت بمانم؟

روستا درمقابل چشمانم زنده می شوند. مون هموه اشوتیاق     مناظر اطراف

 دیدنم. 

زند که اسبم را به سمت دیگری بتازانم. یقین سواران چابک  سرم می به

اش معلووم   نیسوت؟ فوراری کوه نتیجوه     رسند. دلیلی برای فرار به من می

ه از گورو  است. کمی دیر شده است. شاید کمی زودتر بود می توانستم
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  وقتوی تودبیر بواز    جدا شوم و به سویی بروم، ولی به کجا؟ به چه کوار؟ 

دست سرنوشت بایود سوپرد.    خود را به .می ماند و جقل ناتوان می شود

شاید دیر یا زود اتفواق   تنها می توان گفت هرچه پیش آید خوش آید.

 افتد. بهرقال راست گفته اند:

 ذار سر شب ببرد.خروسی را که شغال دم صبح می خواهد ببرد، بگ
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 دو بیست و

 
 

رد در کوچه ها میان گول و الی  است. کودکان خُ روستا تغییری نکرده

. پیرموردی در  وهنووز بازنگشوته انود    می لولند. مردان به صحرا رفتوه انود  

به یاد نمی آورم. آنچه پیداست چشمان کم  را ای نشسته است. او گوشه

 از بواالی پورچین بانوم بور      یسو خروسویش هست. به سختی می بیند. 

اجالم می کند. ماکیان از مقابل اسوب هوا بوه     را می دارد. انگارآمدن ما

 را می گیرنود. زنوان درهوا را     نشاناکناری می روند.کودکان سراغ مادر

 که شتر ندیده اند کودکانرک می کشند. می بندد و از گوشه ی بام سَ

ا قوز کرده و دستش را کودکی پشتش ر اند.قیرت  از گردن درازش در

 از موردان بوه نظور     تون د چنو به نشان گردن دراز شوتر بواال گرفتوه اسوت.     

به دید  میان گروه می رسد کار را رها کرده اند و به سوی ما می آیند. در

 مانده ام. گر دور از چشم ها ی پرسش نمی آیم و

روی اهوالی پاشویده انود. نگواه مضوطرب اهوالی        و رخاکستر پیری بر سَ

می آیند برای بردن  بهرقال هربار که سوار هایانگرایجاد التهاب است. ب

ای هوو  گورفتن دختوری از     خوردن هسوت. یوا خوانی و امیورزاده     یا و
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یوا سویدی بورای گورفتن      ،یا قاکم طلوب مالیوات   است روستائیان کرده

 زکات آمده است.

به دنبال ماکیان است. بی شک  آشکار نجس با ولعیول دجبچشم های  

نود  وگفوت خدا  زبیده می خاله ترصدآن است که خروسی را سر ببرد.م

 راستی که گرسنه همیشه گرسنه است.ه ب قناجت باال و پایین دهد.

گذریم. پس لیال کجاست؟ به سمت باالی روستای  می ها از کنار خانه

در  مشوشی در سرم می چرخند؟ لیال افکاربه جمارت اربابی.  مروی می

ی کند؟ نمی توانم از کسی بپرسم؟ از این جماجت جمارت اربابی چه م

 روسوتا  ،ردی بوه یواد دارم  کسی لیال را نمی شناسد. آنچوه از خُو   ،همراه

 بزرگتور   را آنچوه در پیرامونوت هسوت    ،وقتوی کووچکی  . بوود  تر بزر 

به جمارت اربابی نزدیوک   ما را می ترساندند که  در کودکیمی بینی. 

 دارد؟لیال در جمارت اربابی سکنی . نشویم

. هرچند مایل به بازکردن و پذیرفتن مهمان نیستند در جمارت باز می شود

 خواتون را موی شناسوند و موی داننود کوه        ولی ناچار موی شووند. ظواهراً   

و تکریم می کنند. نمی دانم یعنی جمارت اربابی مربوط ده است زا خان

به خان بوده است؟ پرسش های فراوان در ذهنم موی چرخود و هراسوی    

چون محتضری که از مور  هراسوان اسوت و     ه جانم می افتد.ججیب ب

رضایت به جان سوپردن نودارد. نگرانوی ججیبوی      ای که ریدهچون سر بُ
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 را فرا گرفته است. انگار در درون موی لورزم. در صوحن قیواط     موجود

خواتون را   لیال. یم که بر ایوان ظاهر می شوند. ارباب جوان است وهست

 کوه  هسوتیم  این جموع تنهوا مون و او    در ه،نگاه می کنم دهانش بازماند

 م.  یشاخ در آورده ا ازتعجب گویی

  خواتون این چه مصیبتی است؟ ارباب جوان می گوید چه خبور اسوت؟   

 می گوید من باید بپرسم.

به داخل جمارت می رود و همه را مرخد می کنود. در گوشوه    خاتون

تر می شود به بمانیم. نگرانی ام بیش باید فضایی هست که ،شرقی جمارت

دیده ام. ارباب جوان به بهانه  ،جنوان چاکر درگاه آنچه نمی بایست ببینم

تا بناگوشش باز اسوت.   نجس ولدتجارت به جمارت می آید. نیش جب

گرچه می داند ا دندان های زرد و کجش زشتی صورتش را بیشتر کرده،

می بیند  ران دامنش را بگیرد. م خاتونمبادا که خشم  .دباید لب فرو بند

می گوید خدا خانه ق  نشسته است. آه مظلوم دامن ستمگر در گوشم و 

 را می گیرد.

آشوبم. سرم می چرخد چون سنم آسیاب. می چرخد و می چرخود.  

 می خواهم باال بیاورم. دوست دارم ببینم داخل جمارت چه می گذرد.

 ول می پرسم:داز جب

 این خانه ارباب است؟
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 ندازد و می گوید:نگاه جاقل در سفیه می ا

 این فضولی ها به تو نیامده

پیراهن  ،چون کولی است .می ترسم مبادا که سعایتم را پیش خاتون کند

 در اطرافم چهخود در می آورد و برتنت می کند. می خواهم بدانم که 

 جبدول زیر لب می خواند که: می گذرد.

 ختنه سوران قاضی است.

ه در جمارت اربابی می مانیم؟ چوه  نمی دانم با این فضاقتی که بارآمد

 کسی خواهد رفت؟ جمارت اربابی امروز از آن کیست؟

 کسی اجازه نزدیک شودن بوه جموارت را نودارد. خووراک بورای هموه        

مبادا که به  .هم کسی نرود آورده اند. دستور آمده که در داخل روستا

گرچوه  امحصوولی چیوده شوود.     و از باغ رجیتگردد عرض تَ یمال کَس

 ول چوون سوم وفوادار هموه را آرام     دغر همراهان بلند است ولی جبو رغُ

شوکرخدا   می کند و می کوشد که به جدالت خوراک را تقسویم کنود.  

گذشت روزگار تغییر بسیار ایجاد نمووده  هنوز کسی مرا نشناخته، شاید 

 می گوید: جهت نیست که خاله زبیده به غیظاست. بی 

 .دویده آب به زیر پوستش
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 هسبیست و 

 

 

بار دل کردم که به طریقی  برای تو بنویسم؟ صد همچنان باید ،نمی دانم

 بوار دیگور ببینموت. ولوی دلوم راضوی نشود.         توا خودم را به توو برسوانم.   

و یا از قسد یا از غرور مردانه. همه چیز بر سرم  استنمی دانم از خشم 

ه بود و چ هآوار شد. هنوز هم در گیجی و پریشانی هستم. نمی دانم چ

ذهنم را با مباقث نامربوط سرگرم می کنم.  .شد. دوست دارم فرار کنم

بر جطش دیدنت غلبه کردم و برهوو  دیودارت لگوام زدم. ایون اسوب      

خود را به تو بنمایاند.  .سرکش بارها برخواست که از جمارت داخل شود

 بینی؟ م که بهتر است مرا دراین شرایط نولی فکرکرد

ای به سوی تو نیامد. قاصدی نبود که نامه را  گرچه هیچ نامهامی نویسم 

بهتر است بگویم در کنج دلم  ،نه .به او بسپارم. نامه ها مانده در کنج اتاقم

سنم شدم. من دیوانوه دگور   از به گمانم همه  ،به یادگار ماند. چه دلی

 کر نمی چرخد. خانه ندارم. دیگر زبانم هم به شُ

 در کنج دلم خلوت ناخواسته ای بود 

 رصعاز شوق تو ای جش  مُ

 م وشتَچشم فرو ه 
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 امروز

 .این خانه هم ای یار گرفتی 

اشک در چشم های جمع می شود. سر به زیر می اندازم تا کسی از قال 

ول نجس قرصم می گیرد. هیچ کسی او دن جبدیددلم خبر نیابد. تنها با 

 :ولی می چرخد و به گمانش ریاست می کند را آدم قساب نمی کند

 بیایید، بایستید. ،تندتر

بهرقوال راسوت   امیدوارم که خاتون ذاتوش را بشناسود و دورش کنود.     

هرچقدر بویم آینوده داشوته     .گفته اند که نوکران چشم دیدن هم ندارند

برای ارباب دم می جنبانند و پاچه هوم قطواران    بیشتر ،باشند و نامطمئن

 خود می گیرند.

همه به ریشم می خندند.  نمی دانم چرا اقسا  خواری می کنم. گمانم

 ججب کالف سردرگمی شده است؟

بیابان را طی می کنیم.  ،یم. آرامدش صبحگاه با خاتون آماده برگشتن 

زاده برگردند؟  نمی دانم مقصد کجاست؟ یقین مالزمان باید به نزد خان

ظواهرا خواتون    رود؟ یا به خانه ارباب می زاده می ماند خاتون نزد خان

بوه شوهر خوویش    مارت شده است. راست گفتوه انود:   مجبور به ترک ج

 هرکس شهریار است.
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می آمد و تالش برای آرام فریاد  دیشب تا صبح جمارت روشن بود. صدا

 کردن مشهود بود. شاید من چنین گمان موی کوردم. صوداها درگوشوم     

ه غوغایی به . شغاالن د شدمی  هممی پیچید. گاه صدا با زوزه شغاالن در

 . شاید مامور بودند تا صدای شما را نامحرمان نشنوند.پا کرده بودند

حر تو از ری است و افسونی که ارباب را به خود خواندی؟ س این چه س  

قوی تر است؟ گموان نموی بوردم کرشومه ای و      خاتونجادوی چشمان 

غمزه ای برتر از فروغ دیودگانش باشود؟ خواتون بوا ایون جواه و جوالل        

که پشت  است د برای رجیت افتخاریشکست را چگونه می پذیرد؟ شای

به خاک رساند. براستی که دختران قوا خداوند را هم شکست  اربابان

خداوند  .دختران هوا گرم تر است دهند. مگر جز این است که بازار می

بواز   پاک جاشقان با وجده قوریان بهشتی و آتش سوزنده نیز در جلب

هموه   .پیودا نموی شوود   درویش رضا می گفت که مرد راه  .ناتوان است

ر می بینند و خدای را به جش  ایون  به چشم سَ .جاش  ظاهرند و نه باطن

. چه جش  مردانه می خواهد ،نوباوگان هو  ران کاری نیست. خداوند

  .ای پسر جش  کار پهلوان استخوش گفتند که 

و صاقب اصلی این قسن به فریده آخدا  جمال را و سناین قُ اگرولی 

انوذار کنود؟    هو  بازان را به آتش بایدپس چرا  .ر استت فزوناجمال 

چون ابراهیم که در  ویش رضا می گفت غیرت معشوقی چنین است.در
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 ول نجووس مووی خندیوود و   دراه دوسووت پسوور قربووان نمووود. ولووی جبوو     

می گفت که ابراهیم نه سر اسماجیل که ... برید. اینگونه بود کوه ختنوه   

 درمیان قوم ابراهیم سنت شد.

مالزمان دریافته اند که می بایست زبان در  .ی سخن نمی گویدهیچ کس

چون  .کام گیرند. نه کسی چیزی می گوید و نه کسی پاسخی می دهد

 بی صدا به پیش می رویم.  رام وآری شکسته خورده، کلش

 کوار خوود    زاده موی رسویم. مالزموان هریوک سور      راق خوان تو به محل ا

است  ابد. بهرقال گفتنی ها بسیاردر می شتابر و خاتون به دیدار روندمی 

 و سخن فراوان. یقین دارم که زمانه آبستن قوادث بسیار است.

رک جادت موجب مرض است. این همه نوشتم تا راست گفته اند که تَ

بخوانی و از قالم با خبر شووی. گرچوه هویچ کودام بوه دسوتت نرسوید.        

هرقوال  نفرستادم که بدستت برسد ولی می نویسم شاید پودر بخوانود. ب  

کتابت درخون ماست. میرزا زاده ام. کاش تو هم می نوشتی. افسو  که 

 نوشتن نمی دانی و تنها خواندن آموخته ای؟
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 چهاربیست و 
 

 

 با خود که می اندیشم این گونه می پندارم:

تودارد. شاید هم  می دانستی که یار قلی خان نظر به پس از فوت طبیب 

کسی چه  ،ته و طبیب موی دماغش بودهرا می خواسو پیش از آن هم ت

دیورین   هوم کینوه ی   شواید شک کورد.   دیگر باید به همه چیز .می داند

 زیر آب کند؟ ،موجب گردید که خان بی دین سر پدر

 .می توان اطمینان کردن و به آنچه چشم می بیند به آنچه گوش می شنود

این جالم در  همین است که ریشه ایمان را می سوزاند. به نظر هیچ چیز

راهوش   ش باشی، کامل بپوذیری و در ده اارزش آن را ندارد که سرسپر

دیگر  جان فدایی کنی. ققیقتی وجود دارد؟ نمی دانم. ولی به هیچ چیز

 باور ندارم. شاید دوره ایمان گذشته است.

بواور نودارم. مرزهوای     دیگور  ،نویسم را هوم آنچه می  .چه کنم پریشانم

ده است. ق  و باطل در هم تنیده. روزگار راست و دروغ در هم ادغام ش

بکوبم. کاش درویش رضا بود.  سر به دیوار قیرانی است. دوست دارم

دیگر او هم نمی تواند آرامم کند. کاش بود و یقینش  نمی دانم به گمانم

 درویوش رضووا  مووی زدود.  مرا از مقابوول دیودگان  و تردیود کموی شووک  
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وخاطر را آسوده دارد همان  می گفت هرکه دلت را ازغم دنیا پاک کند

 ی ای یافت تا غبارغم از دلت روبد؟ی توست. نمی دانم می توان ولّولّ

د و سادات هندی روی به رورضا به هند می  درویش ججب زمانه ایست

ی تورویج موذهب، سوادات    پِو  و در این به دنبال ققیقوت  .ایران می نهند

از قجاز بیایند!  سادات، مگر نه اینکه باید هندی به دنبال کسب جزت.

آسیدقسن می گفت این ها جامل بیگانه اند. آموده انود توا قکوموت را     

 آشفته بازاریست و ما در این دایره سرگردانیم.   تضعیف کنند.

آ می نگری، خاتون  وتو از نگاه خود به موضح  می دانند. همه خود را مُ

میودم  خود و طبیب از جایگاهی دیگر. ولوی آنچوه مون فه    از زاویه دید

 :چنین است

ای داشته باشد.  بهرقال یارقلی خان در ییالق هم دوست داشت زوجه

 . به هنور بزرگوان آراسوته   ساده نیست چون دختران روستا گلی یافته که

 هنووورش تنهوووا دوشووویدن شووویر و چسوووباندن ماسوووت نیسوووت.      اسوووت.

بهرقال نکته ها از طب آموختوه و   که می خواند و می داند. قکیمه ای

 است. نباشد چون چغندری است که در نبودگوشت ساالر وقتی طبیب

 زاده ها صفت شویران دارنود و تولوه ی نور     لیال که می داند خان و خان

 تور   فرزنود را سوریع   .پذیرند خاصه کوه تولوه ی رقیوب باشود     میدیگر ن

یا  .ی جو نمی شودپِی خان هم به سبب کهولت سن لیارقریزاند. گمی 
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خانه ی اربابی  .که طبیب توله ای دارد می داند و به روی خود نمی آورد

  و یارقلی خان و مادری که فرزند را رهانیده و به شهر فرستاده است.

این مثل را همیشه می خواندی. شواید   دندان مار به نمد می توان کشید.

 گیوری. بوی شوک    بخوان را در مشوت خوود    کوشویدی کوه   بوا مالیموت   

 این گونه می اندیشیدی.

و برخالف طبیب که فکور همسور    ولی به دنیا نبودهم جمر یارقلی خان 

هوای   یارقلی خان جمارت اربابی را که خریده بود با زموین  .فرزند نبود

ه زنگوله ی پای تابوت داشته نمی خواستنمی دانم  .پیرامون به نام تو کرد

 باشد یا نمی توانسته؟

از مور  خوان    ارباب جوان هم که داماد یارقلی خان بوده شاید پویش 

در  ،لیال را یافت توفی  همنشینی با ،یا برقسب اتفاق .افتاد شمش به توچ

هرصورت فرقی نمی کند. زوجه خان را برای خود می گیرد. آنچه که 

بهرقال زن جوان  مهم نیست دراین زمانه دائم و یا موقت بودن آن است.

  است و شایسته نیست سر تنها به بالین گذارد.

ده و می داند که باید از اول میخش را محکم ش دیگر لیال هم استاد کار

  ای شایسته مطالبه نموده است.مهریه  یقین .کند

شود و نموی دانسوت کوه      برو با ارباب جوان رو یاتفاقخاتون  مبه گمان

اوضاآ از چه قرار است. شاید شوک داشوت کوه سور اربواب جووان در       
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کوت گونه بود که ناگاه فرو ریخوت. سو   شاید این آخوری گرم است.

 مر  بر جمارت قاکم شد. هیچ کدام فکر چنین صحنه ای نمی کردید.

یقین نامی با خان بوده است.  زاده ها دانسته بودند که لیال بی شک خان

مگر می شود خان زاده ها  ،زبیده خبر داشتند می دانستند. وقتی طلعت و

 ندانند؟ 

د هوم میراثوی   شای با تو داشته اند.، نمی دانم. شاید سخن از میراث پدر

ه شدی و در خانه اربوابی  از این به تو رسیده است. امروز بزر  د  بیش

نشسته ای. ارباب جوان را به خلوت خود خواسته ای. شاید یوسف تویی 

 یوسف پدر فراموش کرد و تو فرزند. که فراموش کرده ای؟

ه مسجد جای ... نیست. نمی دانم چه فهمیده اند کزاده ها  بهرقال خان

از چهره خاتون دانستم که به فراست دریافته است که  ولی .د کردنخواه

 می بایست از این لقمه چشم فرو پوشد.
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 پنجبیست و 
 

 

به سونت  اندیشم می بینم  کسی سخن از بدنامی نمی کند. بیشتر که می

ه رسول و به آیین محمدی قالل خدا انجام شده است. بهرقال بزر  د 

خواک وآب. از جونس مردموی و مهربوان بوه       هستی و بزرگترین مالک

شک وا رجیت. ولی سخن از خوش اشتهایی است که زنان روستا را به رَ

. هرچند که طبیب و خان پا یمی دارد. این چه مهره ی ماریست که دار

جوانان را دشوار اسوت ولوی اربواب     ،پیر به سن گذاشته بودند و تحمل

 جوان لقمه ی شیرینی است.

و اکنوون در خانوه اربوابی     سه مرد را بیوازموده  می گویند:ه یقین زنان د 

دانی که دهان رجیت چگونه ببندی که پدر همیشه  نشسته. بی شک می

چنودان سویر    بایدن. شکم رجیت دهان سم به لقمه دوخته بهمی گفت 

ولی باشد که هار شود. این جماجت از سیری است که پاچه می گیرند. 

د و در راسوتای جلوب   نو وظیفه فورض نکن که  قدرببخشی آن بایدگهگاه 

گر کوامال سویر   اهای گله هم  د. سمنبکوش خود بیشتر اربابرضایت 

 شوند رمه را رها می کنند.
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این ها را می گویم و خود را تسکین می دهم ولی در سینه دردی جانکاه 

 را قس می کنم. دردی که با کس نمی توانم بگویم.

اله زبیده پیش از این گفته بود که خ هستند. یوهای خوبپیر زنان پیش گ

شاید برای پیوران راه   جای دگر خوش خواهد کرد. درارباب جوان دل 

دور از انتظار نبود. شاید زین سبب هم خاتون براقتی از شوی خوویش  

 تا نباشود چیزکوی موردم نگوینود    واگذارد.  جرصه را به رقیب و دل کند

ایست میدان را بوه آتشوین   البد خاتون به فراست دانسته که می ب چیزها.

 مزاجی بسپارد.

خانه ی خان بود یا لیال؟ آمده بود تا میراث پدری بازستاند؟ میراث  ،خانه

هرچند خان زاده ها یکه تازند  شوی هم از دست داد؟ ،نستاند که هیچ

ولی همه می دانند که زمانه چون ساب  نیست. یقین در مالکیت جمارت و 

 زمین اسناد مثبته داری؟

 راستی در جمارت چه گذشت؟ هویچ کسوی بوه مون خواهود گفوت؟       ه ب

 تا که تصویری بسازم.  ببندممی خواهم چشمهایم را 

ک خانم و وسر نجس است. نمی دانم مل ارباب هم که چون چوب دو

 اگووور بووواخبر شووووند چوووه موووی شوووود؟      ؟رنووودااربووواب پیووور خبووور د 

ی آورد و پیر به جرفان و شوعر و ادب رو  اببارججب از کار روزگار،  

ارباب جووان زوجوه ای دیگور یافوت؟ هورکس آتوش درون بگونوه ای        
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ل نیست که به ادرویشی به قلت مراست گفته اند که  خاموش می نماید.

 قلت شهوت است.

بی جهت نبوود کوه سووگندم     یسر خواهد شد.نمی دانم دیگر دیداری مُ

ن م دادی که باز نگردم! خواب پدر و تعبیر ضعفی، همه ساختگی بود؟

به گمانم که بایود راه خوود در پویش     در خود میلی نمی بینم. هم دیگر

  گیرم.

یوی و درخانوه   آ تو ارباب چه می شود؟ بوه شوهرمی   ارتباط ،از این پس

تکلیف خاتون  جوان گهگاه به نزدت می آید؟ اربابی می مانی؟ ارباب

 دوباره به خانه باز می گردد؟ از شوی تنهامی کند و چه می شود؟ قهری 

 ر می برد؟ ولوی  سَه زیر سایه یک نام بزندگی در  ؟نامش را می خواهد

گموان نودارم کوه چنوین      دیگر در جروقش می جوشود، زاده خون  خان

خووش داشوته باشود.     ، دلاز زندگی به نام اربواب  مگر می شودبپذیرد. 

خاصه که این مطلب رو شده است؟  ،ننم شکست از رقیب را می پذیرد

که گیجم و گولم، کاش زبان نگشاده  نکند سر من به زیر آب کنند. من

می بینی و  .می شنوی که نباید بشنوی .. گاه می دانی که نباید بدانیمبود

دست دیده و دل هور دو   ز :راست گفته اند می گویی کاش نمی دیدم.

   فریاد. ،فریاد ،زدست تمامی این اندام و جوارح فریاد.
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ول دجب م ولی کجا نمی دانم.مراه خاتون باید بروهباید بار سفر بندیم. به 

 زاده با ما همراه می شوند.  خان اننجس و تفنگدار

بوه شوهر    به سوی شهر می رویم. اسوب رنجوور مون هوم دوسوت نودارد      

جطر خوش  خنکای هوا و .بوی دیگر دارد و جلف صحرا جطر بازگردد.

 خرکه جو دید کاه نمی خورد.راست گفته اند سرمست می کند.  گل ها

 تنها به دیدن مادیان ها دلخوش دارد. من، نیز چوناسب رنجورم 

شود نگرانی ام افزون می شود. در خانه اربابی  سواد شهر که آشکار می

تکلیف من چیست؟ ارباب پیر با غیبتم چه موی کنود؟ خواتون در خانوه     

من کجا باید بروم؟ بوه   لیال به خانه ی اربابی می آید؟ اربابی می ماند؟

ی توانم لیال را نگاه کنم؟ دیدن ارباب جوان برایم روستایمان برگردم؟ م

 رم؟ببزاده پناه  دشوار است. از خانه اربابی بروم؟ به خان

گونه مورا بوه خوود وابسوته      ید. نان نوکری اینآگاهی از خودم بدم می 

 کرده؟

تووان   ترین کواری کوه موی    خود را به دست سرنوشت سپرده ام آسوده

 خوش آید.  که هرچه پیش آیدکرد. دل به قسمت خوش می دارم 
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 ششبیست و 

 

 
ی باشد اخانه دارد. به گمانم خانه  خاتون ،از شهر درگوشه ی دیگری

ا بروم تا مله و بنّکه پشت قباله اش انداخته اند. مامور می شوم که پی جَ

 دانوم خواتون اینجوا     اسباب مرمت و تعمیرات جزیوی فوراهم آیود. نموی    

ی بر می گردد. سخن نمی گوید به گموانم از  ماند و یا به خانه ارباب یم

می ترسم که شعله ی خشمش  .غیظ باشد. جرات نزدیک شدن هم ندارم

دیگر مشغولند ولی امر خاتون را  ا جایمله و بنّجَ بگیرد. هرچند م رادامن

هوم   ،ای جمله شوند. از فردا دست به کار . قرار استاطالجت می کنند

خواتون مودام   . کوار را فوراهم آورد   تا مقدمات اینک مشغول شده است

گرد وخواکی بوه پوا    جمله جوان دستور می دهد که چنین و چنان کند. 

 هرچوه   مبوه نظور   .آیود نظور   کوه در  موی خواهود   .بیوا و ببوین   کرده است

می کوشد نتیجه ی جکس دارد. چرا که نمی پرسد. شاید اگر می دانست 

 رسود، نوادان ندانود و   دانا دانود و پ لگی نمی کرد. بی جهت نگفته اند: فَ

 نپرسد.
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م. کمی می ترسم. در میان نزاآ بزرگان سر رو به سوی خانه ی اربابی می

ن و خوانین دامن رجیت را ادست کهتران می شکند. آتش خشم ارباب و

 می گیرد.

از این خانوه دور بووده ام. قوس     انگارسالها .اقسا  بیگانگی می کنم

 اهول خانوه بوه پیشوواز       نودارم. غریبی می گوید که دیگر به اینجوا تعلو  

 آمده اند. خبری از اربواب جووان نیسوت. یقوین ملووک خوانم و اربواب       

 بزرگیمعروف  برود. به قول ادیدن آن ه به انتظاردارند که خاتون ابتدا

 نودارد.   . ولوی خواتون میلوی بوه ایون کوار      گفته اند، کوچکی گفتوه انود  

زبیده چنان  خالهود. خود می ر اتاق به .سرش می گذرد نمی دانم چه در

 ره ای من می خواهد. چشم غُ ارث پدرش را از می کند که انگار نگاهم

اتاق خود  سوی می رود و می گوید کجا بودید. پاسخی نمی دهم و به

 می روم.

 به گمانم می گوید :

 زنا. دم در آورده ولد

آنچوه  . باشدآرامش پیش از طوفان نظربه  .آرامشی درخانه قاکم است

لیال مانده  شنگشته است. همچنان پی ارباب جوان به خانه باز است، معلوم

لیال را به جنوان جرو  می پذیرند؟ صدایی  خانم،است؟ ارباب و ملوک 

 می آید از درز در به بیرون می نگرم. به دنبال خاتون فرستاده اند. 
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اجوازه موی گورفتم؟     از دستم خشمگین است؟ نمی بایسوت از او  ارباب

کمک آسید چه کسی به چه کسی کتاب برایش خوانده؟  دراین مدت

 رفته؟  به قجره قسن

 دانم کوه زبیوده   می وقت است و خاتون هنوز در اتاق ارباب است. دیر

. هرچه تالش خبری بیابد. چشمهایم سنگین شده است له له می زند تا 

 می کنم که چشمانم را باز نگه دارم نمی توانم.

قسن صدایم می کند. باید به قجوره   آسیدفهم چطور صبح شد.  نمی

بروم؟ چه وقت قجره رفتن است. هنوز از سفر باز نیامده ام و گورد راه  

 فرصوت نموی شوود کوه ناموه هوا را کنوار         .مدام صدا می زندنزدوده ام. 

 نامه های پیشین بگذارم.

باید به کاروانسرا برویم و خامه هایی که برای ارباب فرستاده انود را بوه   

از خانه  یم. نمی دانم چرا قس غریبی می گویدکه می خواهندقجره ببر

آسیدقسن سوال پیچم موی کنود. هرچنود کوه از نصویحت       دورم کنند.

 درشت می گوید. و متغیر می شودکردنم غافل نمی شود. گاه 

 سکوت می کنم. ادامه می دهد: می گوید نان ارباب هارت کرده. 

 خانه را رها کردی و پی خاتون رفتی؟

 .ی نمی گویمچیز

 خاتونی؟ هچه کار

www.takbook.com



146 

 

 موی شووم    دگرگوون خشم سالها در گلویم مانده است. نمی دانوم چورا   

 رم: می غُ

 می گذاشتم؟خاتون را تنها 

 .به توچه مربوط است .آری -

 .بی خایه خاتون را تنها گذارم، -

اه می داشتم. انگوار  به خود می آیم. قداقل قرمت موی سپیدش را نگ

ست. دست بر نقطه ی قساسی گذارده ام. ه شده اآسیدقسن هم شوک

 چون مار زخم در خود می پیچد و لب نمی گشاید. به گمانم بوا خوود   

می گوید که این الف بچه هم سرزنشم می کند. ولی شاید الزم بود. تا 

ی بار همه را به خانه ببرم. هم او نبود که می خواست مردانگوی ام را  ک 

 ی آروغ بی جا نزنی.تا تو باشبا خودم می گویم:  بسنجد؟

من مهربان بود  راه خانه اربابی در پیش گرفته ام. آسیدقسن که همیشه با

این خانه از من رنجیده است. انتظوارهم نداشوت کوه     و وسیله آمدنم به

شاید هم جنایت خاتون دلیرم کرده؟ تیمور همیشه چنین بر او برآشوبم. 

 ن است. ی گر  می رود از پشت گرمی چوپامی گفت سم که پِ

، فریوادم همه طاقت ترقم ها و دلسوزیها را ندارم.  در درونم غوغاست.

 کووه سوالیانی اسووت فوورو خووردم. دیگوور از خودا هووم گلووه دارم.      هموان 

 نوودارم. هرچووه    نمووی خووواهم بووه خانووه اربووابی برگووردم. ججلووه ای       
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خواهم در شهرقدم بزنم. بازار را دیگر بوار ببیونم.    می خواهد بشود. می

چون خر میوان   .گشته امسرجت برق و باد به قجره رفته و باز همیشه به 

  .هدو د 

 دوست دارم یاغی باشم. برهرچه بی جودالتی اسوت برآشووبم. اقسوا      

 می کنم بزر  شده ام. انگار صدایم هم قوی تر شده است.

ایون   نبوان بیورون موی آورم و   گوشه مسجد نشسته ام. قلم و دوات را از اَ

امه هایی که در سفرنوشتم، همه را در دست دارم. ن طور را می نویسم.سُ

نگاهشان می کنم. نامه هایی که هیچ گاه ارسال نشد. کاش نامه ای را در 

آنقدر هموه چیوز   برسود.  لیالبه دست  کهمی گذاردم  در د ه خانه اربابی

 سریع گذشت که فراموش کردم.

نامه را کسی بهتر است پاره کنم.  ،از نوشتن پشیمانم. هرچه را نوشته ام 

 می نویسد که کسی دارد!
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 هفتبیست و 

 

 
 

 ناگهوان دسوتهایم را    . سکوتی ججیب قکوم فرماسوت.  به خانه می آیم

شان به سمت ایوان می برند. ارباب بر ایوان ایستاده شان ک می گیرند. ک 

ریدن است. آسیدقسن را نمی بینم؟ آسیدقسن است. چون شیرآماده غُ

در  این سرجت بدگویی من نزد ارباب کورده اسوت؟  بسته و به  قجره را

من  در نبود نامه هایم را یافته است. پس هایی است. دست ارباب کاغذ

 درون اتاقم را کاویده اند؟ چه کسی از نامه ها خبر داشت؟ 

بند آمده است. ارباب از دروغم  مال می شود. زبانی  می کنم. رازم برمَ

یاهم کنند. نگاهم می کند. خشم را رنجیده است؟ ق  دارد بگوید که س

 در چشمانش می بینم. می خواهد که التما  کنم. گریه وشویون کونم.  

 نمی دارم. چشم در چشمش می دوزم. نگاه از او بر

 پسرک بی سرو پا -

می کنم. می خواهم بگویم بی سر و پا  نگاهش چنانهیچ نمی گویم. هم

 بواز نموی شوود.    تو هستی و پسور الودنگت، ولوی جورات نودارم. دهوانم       
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و کتاب خواندنت هیچ  پا تو هستی که با این همه مجلس وجظ و بی سر

 شتری هستی که بارت کتاب است.اُ فرقی نکردی.

 ل  بازی؟پیش قاضی و مَ -

 بسته و چشم به او دوخته. ساکتم. لب فرو

 شدی؟ هار -

خاتون درگوشه ی درگاه قاضر می شود. در من می نگرد. ارباب متوجه 

می کنم کوه خواتون را ندیوده ام.     ه است. من هم وانمودقضورش نشد

 شرمم می آید. دوست ندارم در قضور خاتون فلکم کنند.

 زبیده می گوید بگو غلط کردم. خاله

هرصوورت   ارباب دوست دارد به دست و پایش بیفتم. می دانم که در 

 فلک در انتظارم هست. تنهوا در تعوداد ضوربه هوا تخفیوف خواهود داد.       

هوره  تنبیه نوکران برای اربابان غنیمت اسوت. بایود زَ   ،پیش آمدهی فرصت

 چشم گرفت.

 زبیده می گوید بگو غلط کردم. خاله

 روی منقل کنار ایوان می ریزد. ه و ب مچاله می کند  را ارباب ها نامه

 بزنید پدرسوخته را.

 مگر مملکت صاقب ندارد. -

 چه غلط ها -
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رم که به جداتخانوه  می غُ .گرداند تا چیزی بگویدمی بر ارباب سرش را

خواهم رفت. دیگر آن زمان نیست که هرکس هرکاری خواست بکند. 

دندان هایش را بهم می فشارد. نمی خواهد پاسخم دهد. فراش ها محکم 

را چسبیده و به سمت فلک می برند. فریاد می زنم که از ادب و جرفان م

رود. فراش هوا را  بویی نبرده ای. به خود نمی گیرد و به داخل اتاق می 

به کمکشان می آیند. چوب نه بر کف  .درگیر می شویمل می دهم. هُ

ر کرده است. دیگر بدنم را س  ه هاهمه جای بدنم می کوبند. ضرب پا که بر

 دور سرم می چرخد. را کمتر قس می کنم. سرم گیج می رود. دنیا  درد

داشوت.  که وسواطت کنود. قو     تا  ،بینم. پیش نیامد میآسیدقسن را ن

 خاتون را می بینم که به سمت منقل می رود. میان تنها ایندر

                        ******************** 

 تووانم تکوان  ی چشمهایم را می گشایم. همه چیز برایم نا آشناست. نمو 

نموی تووانم بوه تونم دسوت بوزنم        ،تهسو هایم شک انگار استخوان .خورمب

شنا هستم. زیرم آاتاقی نا  ک است. درانگارکه شیشه است. همه جا تاری

چوون   .ندر  افتاده است. یاد می آید که چه بور سورم آموده   قصیری مُ

به یاد درویش رضا می افتم  سگی بخت برگشته از خانه بیرونم کرده اند.

 که می گفت:

 برهنه آمدیم و برهنه خواهیم رفت.
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ضوایت  از بدنم نیست که درد نکند و تیرنکشود. ولوی در درون ر   جایی

نشودم. دوسوت    خوردم ولی در پیش چشمان خواتون خوار   دارم. کتک

 چگونوه اینجوا   ؟جوا کجاسوت   زآ کنم. ولوی ایون  زآ فَنداشتم این بار جَ

هایم بهم چسبیده وبدنم کوفته و سیاه  آمده ام. دهانم خشک است. لب

به نظر با سیاهی شب همرنم شده است. ترجیح می دهم چشم ها  ،شده

 خستگی هزارساله درتن دارم.  نگاهشان دارم. انم بازرا ببندم. نمی تو

ببینم. خانه  آسمان روشن شده است. خودم را می کشم تا که بیرون را

 بووه کووارش  پوویش از ایون خواتون اسووت. صودا مووی زنووم. جملوه ای کووه     

 می کند. رلبم را تَ می آید.آب می خواهم و ندگماشته ا

بوه   .نود ربابی بیرونم انداختبعد ازآنکه چون سگی تیپا خورده از خانه ا 

به اینجا آورده اند. مرا اهل خانه  به دور ازچشم ارباب و و اشارت خاتون

اما نامه ها  بودم؟ االن کجای این شهر اندیشم اگر خاتون نبود باخود می

 د چنوین کنود؟ نوه    هو اکنون در دست خواتون اسوت؟ شواید او هوم بخوا    

 .گریه کنم و نهمی توانم به قال خودم بخندم 

 بیوداری هسوتم. اقسوا      چشم هایم سنگین شوده در قالوت خوواب و   

می کنم جابجایم می کنند. دیگر سفتی قصیر در زیرم نیست. نمی دانم 

دارم. بر زخم های  یسیر می کنم. اقسا  بهتر بی هوشم یا که در فضا

 می گذارند. دستم را می بندند. برکوفتگی ها ضماد موی کننود و    مرهم
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جا می اندازنود. هموین کوه بوه تیموارم مشوغولند قسوی         در رفتگی ها را

 مطلوب مرا فرا می گیرد.

دارد.  یمطبوج قس وی گرم شیر در مشاممب می کنم. باز را مچشمهای

در جروقم جاری  را زندگی ،می نوشم. گرمای آن ،چون طفلی شیرخوار

در بیرون  دستم خارج شده است.  انگار می کند. قساب شب و روز از

 جماجتی به کارمشغولند. از اتاق

روزگذشته است از بیرون صدای خاتون را می شنوم. بوه   نمی دانم چند

و هریوک را بوه    دسوتوراتی موی دهود    سرکشی آمده است. رایب مگمان

کاری وا می دارد. نمی دانم در این شرایط چگونه با او روبورو خوواهم   

نامه هوا را   تمام برگرفت. یادم می آید که از روی آتش نامه ای را .شد

خوانده است؟ یا که قسمتی ازآنها به دستش افتواده اسوت. بعوداز خانوه     

 نه در ه را دارم وارباب از اینجا هم رانده خواهم شد؟ نه پای رفتن به د 

 لتجایی، چه باید کرد؟شهر مُ

بورایم   .بوه پوا خیوزم    باید درمقابول او  .گذارد خاتون پابه درون اتاق می

 چشم هایم راهای صورت  هم به بهانه کبودید است. ترجیح می دشوار

 بسته نگه دارم.

 قاضرجوابی می کنی؟ -

 نمی تابند.  ادبی چاکران و مالزمان را بر پاسخی نمی دهم. اربابان بی
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 شدی؟ باز بی زبان -

 شرمنده ی خاتونم. -

 ؟خویششرمنده ی من یا پشیمان از فعل  -

 چه اشتباهی کردم؟ -

 گوید از نظر من هیچ. می خندد و می

 خاتون به سالمت. راضی به رضای خاتونم -

 اگر از تو راضی نبودم اینجا نبودی -

 بزرگوارید. جبران کنم -

 قتما ،قتما ،می خندد و می گوید: فرصت هست

                 ************************ 

بوه   به بهبود است ولی همچنان درخانوه ی خواتون   وضع جسمانی ام رو

جالقه ای هوم نودارم بودانم.     ها را ندارم.استراقت مشغولم. قساب روز

مرمت کل بنا بطور کامل انجام شده است. دیوارهای داخلی سفید شده و 

ها و سایر تزئینات  گل اندود شده اند.  گچ بری دیوارهای خارج با سیم

بوا سواروج    10بام کاهگل شده است. آبریزگاه و خوت به اتمام رسده و

و همه چیز  انبار پر از غله و هیزم. ستا سامان یافته و خوت آبگیری شده

 .به کمال آراسته گردیده است

                                                                 
10

 آب انبار خانگی 
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اسباب و اثاثیه را می آورند. خاتون هم پیدایش می شود. آسید قسن و 

دهم آفتابی نشوم. یقوین   طلعت را هم می بینم. ترجیح می خاله زبیده و

کسی ندانود کوه    به گمانمدارم از قضورم در اینجا کسی مطلع نیست. 

اگر خاتون صدایم کرد و  .بهتر است که در اتاق بمانم ،پناهم داده خاتون

 که آورده اند. است فرستاد می روم. بی شک جهاز خاتون  ییا پیام

ه کرده است. ججیب اسوت  کخاتون با ارباب جوان متار زنم میقد  

هرچنود کوه خوان    تفواوت دارد.   زاده با موردم کوچوه و بوازار    ولی خان

ارباب  ته باشد و به قول معروف شاخش شکسته باشد.دارفانی را وداآ گف

با این رسوایی کنار می آید؟ شاید کتکی که خوردم آب سردی بود بر 

 کتک برای رجیت است. ،رسوایی ارباب جوان؟ همیشه همین بوده

 زند که چرا به لحاف ها سر خاله زبیده فریاد می .صدای خاتون می آید

بیده زیاد توجهی نمی کنند. آن دست زده است. طلعت و ز و تشک ها

 زمان که خاتون یکه تاز خانه ی اربابی بود گذشت.

پایان  روبرو شد همه چیز شوی خویشبه گمانم همان شب که با لیال و 

خاتون تقاضای طالق کرده و جطایشان را به لقایشان بخشیده؟   یافت. آیا

ن از مو  از هم جداسوت و  جوان ارباب خانه خاتون و هرچه هست امروز

 . مزمان خاتونمال
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کسی نیست که ناهار من را بیاورد. بوه پختوه خوواری جوادت کورده ام.      

 به یواد آسیدقسون    به اتمام رسد. ترجیح می دهم که بیرون نروم تاکار

 ه را کوه پوروار موی کننود بورای دم تیوغ اسوت.        می افتم که می گفت برّ

 ی افوتم ولوی   می ترسم، این آرامش پیش از طوفان است؟ به یاد لویال مو  

 خواهم فراموشش کنم. می شود؟  می

بخت با من بود که نوشته های سفر بوه  جادت نوشتن با من مانده است. 

 آیا ارباب جوان هم نامه ها را خوانده اسوت؟ بعیود   دست ارباب نیفتاد. 

از ناموه  ارتباط من و لیال بوی اطوالآ اسوت.     ارباب از بی شکمی دانم. 

من لیالست؟ بخاطر ندارم نامی از لیال برده چگونه می فهمد که مخاطب 

 پودر   باشم. تنها نام طبیب که بعید می دانم این جماجت او را بشناسوند. 

 می گفت ازخان بی دین بر قذر باش! 

تمام سرم سوال نگشته؟  باز خاتون به ارباب چه گفته؟ ارباب جوان هنوز

بورای  موی کوشوم    هست، سوال های بی پایان و پرسش های بی پاس .

 سوال هایم جوابی بتراشم، گاهی با قد  و گمان، گاهی با خیال.

کار تمام شده و دیگر صدای طلعت و آسیدقسن و دیگر نوکران  ظاهراً

 مقابول پوایش بوه پوا      .و چاکران نمی آید. خاتون به درون اتاق می آید

کوه درایون خانوه خودمت خوواهی کورد.        م. می گوید می دانیخیز می

 می گویم موجب افتخاراست. لبخند می زند.  و دهم سرتکان می
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بخشیدن آن به مون   .اتاق من خواهد بود. اتاق بزرگی است ،همین اتاق

 زنم ومی پرسم: سخاوتمندانه است. دل به دریا می

 به خانه ی اربابی نمی روید؟

 نمی دانی که سوال پرسیدن کار تو نیست؟ -

گمانم دلش طاقت  شرمنده سر به زیر می افکنم و پوزش می خواهم. به

 گوید: نمی دهد و می

 دیگر آزادم.

از نگاهش  تاشاید نمی خواهد صورتش را ببینم  .از اتاق بیرون می رود

یا چهره اش چیزی بخوانم. صبر می کنم تا به اتواقش بورود. پیرجلوی و    

 همسرش ماه منیر در قیاط کناری ساکن شده اند. 

 را  نداختوووه خووواتون اپشوووت قبالوووه   اربووواب  پیووور جلوووی بووواغی کوووه   

در زیر  .جریب است هدَخاله زبیده می گفت  می بایست نگهداری کند. 

پنجاه قالی خواهد نشست.  ماه منیر پشت دار .دار قالی گذارده اند ،زمین

زاده بوه   مه های خوان را  گوسفندی که به خاتون تعل  دارد هم در رَ

 اند.  صحرا خواهند رفت. می ماند قجره ای که در بازار اجاره داده

قد  می زنم ولی دوست دارم که شفاف بشنوم که چگونه متارکه ی 

اتفاق افتاد. گاهی دوست داری جزئیات را بدانی و  ارباب جوان خاتون و

www.takbook.com



157 

 

 نیور و پیرجلوی قرفوی بیورون     لحظه ها را یک یک ثبوت کنوی. از مواه مُ   

 از پیرجلی که می پرسم این گونه می گوید:نمی آید. 

 گلستان است. اگر فضول نباشد جهان

اتاقی هم به دایه رقیه داده اند. به گمانم دایه خاتون و . دهانم را می بندد

زاده فرستاده تا همدم خاتون باشود. خواتون    زاده بوده است. خان خان

دارد ولوی یقوین دارم کوه صوحبت پیوران خواتون جووان را         جزیزش می

 ی دنیوا هسوتند.  در پِ انقبی دارند و جوانافسرده می سازد. پیران دل به جُ

لوب  دوست ندارد  کهچرا خوراک خاتون را دایه رقیه آماده می سازد. 

 ی بزند.خوراکبه هر

خاتون صدایم می کند. بیرون اتاق می ایستم و رخصت موی طلوبم. بوه    

داخل مرا می خواند. اتاق به زیبایی آراسته شده است. به نظر کم از اتاق 

 ویم بوه کموال آراسوته و از   گ می پیشین ندارد. می پرسد چگونه است؟

 نقوش در و دیوارجان گرفته اند. لبخند می زند.  ،نفس گرم خاتون

چاپلوسوی   .جیزگوی بزرگوان شوده ام  نشیان مَچون مُ ،گویم با خود می

خواتون   اوصواف یا به یقین چنین می بینم و دوست دارم واصف  ؟است

 نم و شوایم. چنوین موی کو    گُرا باشم. امر می کند تا دیوان خواجه شیراز 

 خوانم. می

  دانستم که می نویسی؟ می گوید نمی
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دانوم کودامین ناموه     ب شوم و در دل زمین فورو روم. نموی  آمی خواهم 

پوست  که به زیر زیر می اندازم. گرمی خونه ست. سر ببدستش افتاده ا

ده اند. می خواهم دویده را قس می کنم. چشمهایم مرطوب ش صورتم

 نکند. در خود فرو روم تا نگاهش ذوبم 

 می نویسی و می خواهی که ارباب چشم پوشی کند؟

 لب فرو بسته ام. در دستش کاغوذی اسوت. هموان ناموه ای کوه از میوان       

بیرون کشیده است؟ به گمانم تنها یک نامه بوه دسوتش افتواده     ها آتش

 است.

 فلک کمترین سزایش هست.آنچه که نوشتی  -

. پیش چشومانم  ه امچه نوشت فراموش کردمسرم می چرخند.  در نامه ها

ناق گرفته ام. جرق می کنم. می گوید سزایت این است سیاه می شود. خُ

 که به دست فراشان بسپارمت.

 توانم در دهانم نگاه دارم. بی اختیار کالم از دهانم بیورون   واره را نمی

 می افتد:

 گرتو زخم زنی به که دیگر مرهم.

 می گوید :

 گرتو زهر دهی

 دیگری تریاک.به که  کامل می کنم:
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 جسور می شوم و می گویم قصدم آن نبود که خاتون را بیازارم. 

 بازهم می نویسی؟ از گناهت گذشته ام که اینجایی. -

 .خط ننویسد قلم بی شکاف -

به من می فهماند که زبان درکام گیرم و مدیون لطف و جنایت لبخند  با

 ام.  از پل صراط گذشته خاتون بمانم. دلم آرام می گیرد. انگار

 ها ها و شروط رتبت خواهی یافت به شرطمَ -

 آماده خدمتم. -

 خدمت؟ -

چنان به غیظ می گوید که بور خوود موی لورزم موی گوویم هرچوه شوما         

 بفرمایید.

 می گوید بهتر بود می گفتی جان سپاری

 اطاجت می کنم. -

 نمی دانم.  ،زیادی از من دارد ولی چه می خواهد می دانم که انتظار

 می گوید:

 پیش خود نگه می دارم. را در نامه ات

 شماست. امر ،امر -

 قلم توانایی داری ولی بهتر است که کمتر خواب ببینی.  -
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به یاد خوابم افتادم که تحریرش کردم. جوانی از شرم به خود می لرزم. 

بلکوه هور راسوت را هوم نبایود       هر راست را نشواید گفوت  کردم. نه تنها 

 نگاشت. 

ظواهرا  مرخصم می کنود.    بی خبر است.ارتباط من ولیال از قال دانستم

به من بسپارد. این  سامان بخشم. می خواهد اداره قجره را باید قجره را

خاتون است. فراموش نمی کنم که زمانی مرا سر  نهایت لطف و اجتماد

 خال هم کسی نمی فرستاد. اگرچه در خودم نمی بینم که بتوانم قجره را

 ؟د به راه بیندازدبگردانم. چه کسبی و کاری می خواه

 یکوی را بور    ،نوشوته یوک دسوت   . مر قلوم دار از س و  دنیوا و  ججب از کار

می آشوبد و دیگری را به لطف وا می دارد. چون باران است که بر بام 

شت برزگر هم گندم و خار قتی در ک  شت برزگر می بارد.پیرزن و بر ک 

  می رویاند.

 سووی مسول     ،سوبزه  جلوف و  که به هو هستم  شاید چون گوساله ای

باغ بهشت را به رویم  به قجره و جمارت دلخوش کرده ام. درِ .می رود

 رجیت بوا تور  زاده موی شوود چورا کوه همیشوه بور        نگرانم. اند.  گشاده

  رده اش سوار شده اند.گُ

 شراب مفت را قاضی هم می خورد.در خانه می چرخم و سیر می خورم. 
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 رم. کار کردن سوخت اسوت.   قس می کنم که دیگر تن کار کردن ندا

به یاد درویش بی دلیلی نیست که اربابان و بزرگان تن به کار نمی دهند. 

 است.  کمرنم شده افتم. آنچه می گفت در نظرم رضا می

 ازدیده برفت.  از دل برود هرآنکه 

سیر شد  تکرار کرد. شکم که راذکر خدا بی جهت نیست که می بایست 

د در زموان  که گفته انو  است روازاین نند. دیگر می بی ها هم جور چشم

 سیری و در موقع گرسنگی قضاوت نکنید. 

خت آدمی چون رَ ولیدنیا چگونه تغییرمی کند و هرلحظه نو می شود. 

بین  از در آن چقدر هم بشویی آثار چرک است که هرچه می گذرد هر

 .نمی رود و تیره تر می شود

می آورم. یک تخته نمد، یک پشتی و وسایلی که باقی مانده را به اتاقم 

وات و دفتری هم دَ کند. قلم وکامل می خرده ریزهای دیگر که اتاقم را 

به گمانم خاتون برای من گذارده است. نمی دانم  .درمیان وسایل هست

ولوی   .شاید انتظار دارد هر آنچه در روز اتفاق می افتود بورایش بنگوارم   

است بسوزانم. دانستم که قلم به  بهتر را نگارم آموختم آنچه برکاغذ می

 لذاازقلم انسجام فکر و ثبت وقایع را آموختم. دست گرفتن سهل نیست. 

 بر لوح دلم می نگارم تا دست نامحرمی بدان نرسد.
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کنم.  نشاق میت. بوی سپند را اسروم می شبه اتاق .خاتون مرا می خواند

 چون خورشید  همیشه هست. از زیباتر د از روی خوبش دور باد.چشم بَ

برف فاصله  ،گرمی مهر اقسا  می شود. مهر .می درخشد. مهربان است

که دلت شاد کرد و غم  گفت هرآن را ذوب می کند. درویش رضا می

ست. بی گمان خاتون برمن والیت ا ی تو همانبدان که ولّ ،دودها را زُ

و شوور   اسوت  یا که یادآورآن معشوق ازلوی اسوت. مسوتی بخوش     دارد

 آفرین. 

 راست گفت که: .ی دانم که می خواهد بخوانم. آغاز دفتر را می خوانمم

 ها جش  آسان نمود اول ولی افتاد مشکل                

 از جش  می پرسد که جش  چیست؟

 راستی جش  چیست؟ نمی دانم؟ همین اقسا  اکنون است که قلبم ه ب

 می خواهد از سینه برون آید؟ بی اختیار می خوانم:

 ازکان خام نیست               جش  کار پهلوان است ای پسرجش  کار ن

شرم از آن  ،را می دهم. من که خامم در این وادی به گمانم پاس  خود

 دارم که نام از جش  برم.

 جاش  شده ای؟ راست بگو -

 هر راست نشاید گفت -
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نگاهم  .دارم می می خندد. می گوید تر  زیبنده ی جشاق نیست. سر بر

 بوه زیور   سور می خورد. برق نگاهش ذوبم موی کنود.   در چشمانش گره 

 می اندازم. 

 رویا به ققیقت می پیوندد؟

می خواهم به خاک بیفتم. نمی دانم آزمون اسوت؟ خوواب اسوت ویوا     

 بیداری؟ انگار نه راه پس دارم و نه راه پیش.

 .آزمونی داری -

پا گوشم. شاید انتظار دارد بوه پرسوم آزموون     سرا .سر به زیر انداخته ام

چیست؟ ادامه می دهد. شاید دانسته است که تر  بور تموام غرایوز ایون     

 جوجه خرو  غلبه دارد.

 انتخاب با تست؟ .بهشت یا دوزخ -

 هیچ جاقلی بهشت بوه دوزخ نموی فروشود. شواید بهشوت شوداد اسوت؟        

انگوار منتظور    و پودم را با شک و با تر  تنیوده انود؟   نمی دانم چرا تار

  .لبریز کرده است اپاس  من است. سکوتم صبرش ر

 :می پرسم

 بهشت کدام است و دوزخ کدام؟

به نظر می آید از ابراز جهالتم خوشحال نیست. جاش  راستین باید مراتب 

 جان سپاری را پیشاپیش ابراز کند.
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ذار از دوزخ بگویم. خانه ارباب را که به یاد داری؟ گپس ب -

 قرمت نمک را هم که می دانی؟

 بهشت؟ -

 ی بازار و رویای  شب تار.اما بهشت، قجره   -

ولی در ازای این خودمت چوه بایود     .. می دانمپیشنهاد پرسخاوتی است

 ؟ منتظر است تا بپرسم؟کرد

 آزمون چیست؟

 خواهم گفت. -

لقمه که  هر مرخصم می کند. شام مفصلی برایم می آورند، مرغ مسما. با

 در دهان می برم در برابر منط  این خورش بهشتی سست تر می گوردم. 

مگر می توان از این هم موهبات الهی چشوم پوشوید؟ شوکمم سیرشوده     

 و خوابم نمی برد. است

در سرم می کوبند. لرزشی در تنم چون بازار مسگرها آزمون چیست؟  

انگار مورا بوه    چنم می زند.افتاده است. هول و هراسی غریب به جانم 

 هر خواتون در پویش چشومانم ظوا     .مسل  می برند. چشم ها را موی بنودم  

ر می گیرم و ناگاه ی  می کنم. نه خندد. از خنده هایش گُ می شود. می

 خوابم و نه بیدار، به خود می پیچم. جرق می کنم. 
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های پریشان می بینم. این چه بالیی است که به سرم آمده است.  خواب

در  از جان جزیزتور نودارم.   .اگر جان می خواهد که به پایش قربان کنم

نم بسته شد. معشوق چیزی بخواهد و تو واهمه داشته تعجبم که چرا دها

چون فرهاد فرهاد می افتم. خوشا که  به یاد در جش  هم ناتمامم. باشی؟

 کنی پیشه ی ما. شود کوه

         ******************************** 

از  و روز گیجم. از خاتون خبری نیست. به گمانم بیرون خوابم نمی شب

 خویش ی باز می گردد؟ دیگر مرا به نزدنمی دانم؟ ک  ،اجک .خانه رفته

سر خویش گرم  . در قیاط می چرخم ودنگرانم می کن .نخوانده است

گرچه کار قجره به مون  ارفتن را ندارم.  کنم. جرات از خانه بیرون می

همه مدت از خانه بیرون نرفته ام. می ترسم با  شده است ولی این واگذار

  شوم. روبرو چاکران و نوکران ارباب

چون مرغ نیم بسمل هسوتم. آرام و   من بریده است؟ شاید خاتون دل از

قرار ندارم. لحظات نمی گذرند. هر لحظه ساجتی و هر ساجت برایم چون 

 از  بیکاری است و یوا از دوری خواتون و یوا    نمی دانم از .استهفته ای 

دارد. اضطرابم افزون می شود. کسی خبری از خاتون ن ؟چنینم بی خبری

 قرارم. تنها می توان گفت که آرام ندارم. کجا رفته؟ بی
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 ازخودم بدم می آید. اقسا  پووچی موی کونم. هنووز کوودکم و بوالغ       

نشده ام. فرصتی بود که مردانگی خویش ثابت کنم. از دیدن خاتون شرم 

 هموای اوج راسوتی کوه   ه بو  دارم. نه در نوکری کواملم و نوه درجاشوقی.   

 راندم. را پَ ی نشیند و من آنبار بر بام م سعادت یک

د. همه جا سرد خاتون که نیست خانه روح ندارد. بوی زندگی نمی ده

 خانوه ای باشوم کوه نفوس او  هووایش را معطوور      اسوت. دوسوت دارم در   

بر می دارم. بی شک  و قلم و دواتم را می خواهم بنویسم. دفتر می کند.

است. قسی در درونم برایم گذاشته  دوات را دانسته که قلم و خاتون می

متولد نمی شود و  ماقساس ن می کند. می خواهم بنویسم. کودکغلیا

 دوست دارم سینه ام را بشکافم. با تمام وجود من همچنان درد می کشم.

 می فهمم معنای آن را که گفت:

 سینه کنم چاک. بده خنجر که تا

و  به کوه خواهم سر کنم. می اقسا  خفگی می رون از اتاق می آیم.یب

به دنبال خاتون بروم. آتشی به جانم افتاده  بیابان بگذارم. دلم می خواهد

آن نمی بینم.  ازچنان به دامم انداخته است که دیگر رهایی  صیاد است.

 هوشیار. نه نه مستم و ،نه خوابم و نه بیدار
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گذرد  هرچه می به کمال می داند. رسم جاش  کشی و شیوه شهرآشوبی

ر می شود. می خواهم چنان فریادی بزنم که گووش  ت بی تابی ام افزون

 گویم:با تمام بند بند وجودم می ر شود. فلک کَ

 خاتون بیا.

 از اتووواق صووودایی موووی شووونوم. خووواتون بازگشوووته اسوووت.        بیووورون

 می آیوم. هیبوت خواتون کوه      سراسیمه بیرون می خواهم به پایش بیفتم.

 ده را بواز می بینم در جا میخکوب موی شووم. شوکوه و جاللوی کوه ارا     

 می ستاند.

 را  قووال و روزم ،نگواهم موی کنود. آشووفتگی را موی بینود و از نگواهم       

 بند آمده است. هرگاه موقع گفوتن اسوت دهوانم بسوته      مخواند. زبان می

شوگفتم.   در. از قال خوود  افتد میاست چشم فرو  می شود. موقع نگاه

 ولی می دانم که جنان کار از دستم رفته است.

ا به درگاه بخواند. لحظه شماری می کونم ولوی خبوری    کاش خاتون مر

 های جالم را نثوارخود کونم. کواش     خواهم تمام لعن ونفرین می نیست.

 از جای برنخیزم. ،بکوبم که بعد ازآن چنان به دیواررا  می شد سرم

  آید. چون خواب به چشمم نمی من بیدارم. رفته است و خانه بخواب فرو

کالفه ام. کاش  دل دارم. . قسرتی ابدی درشیطان رانده شده از بهشتم
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چوه شوبی دراز   دل  شب جاشقان بوی راستی که ه زودتر صبح می شد. ب

 .باشد

و روبروی اتاق خاتون نشسته ام. چون کودکی یتویم کوه از    صبح است

 ل نشسوته. همه جا رانده شده، چون آتشی فسرده وچون کشتی ای به گ 

درون  شاید از ون خبری نیست.از خات و خورشید آرام آرام باال می آید

 اتاق به من می نگرد؟ شاید هنوز خواب است؟

و به درون می برد. نگاهی به من  دایه را فرا می خواند. چاشت مهیا شده

 می اندازد و من همچنان مقابل اتاق خاتون بر روی زمین نشسته ام.

بیرون موی آورد. منتظورم هورآن     دایه را صدا می کند. مجمع را ،خاتون

 دیگرنموی تووانم طاقوت بیواورم. بور درگواه        صدایم کند. خبری نیسوت. 

  مر  یکمی ایستم و رخصت می طلبم. با خود می گویم هرچه باداباد. 

 بار. بار و شیون یک

 موورا بووه درون مووی خوانوود. مقووابلم ایسووتاده اسووت. همووه توون چشووم         

 نگاه بردارم و نه می توانم زبان بگشایم.  توانممی شوم. نه می 

 آشفته و خوی کرده و خندان لب و مست. زلف

 قدر اسوت بایود بگوویم صوبح جیود اسوت.        شب ،بگویم که شب نیست

 ؟این جید قربانی است این می دهد، مگر مدشنه ای به دست

 می گوید:
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 شتن مگریزگر جاش  صادقی زکُ

 راست می گوید گریزی نیست. می گویم:

 اسحاق و قربان توام این جید قربانیست این.

****************************** 

کابین خاتون خون لویال و اربواب    می کرد. طلب راکاش معشوق جانم 

رام نگه دارد. لیال، لیال مودام  آجوان است. فقط خون می تواند دلش را 

 در سرم این نام می چرخد. لیال را می شناسم من؟

که ارباب همان  لیال همان است که در خانه اربابی کنون آسوده است؟

بار به چوب فلک بسته شدم. همان که بوه قصود    در خانه پدری اش دو

ی آواره سنگم زدند و بیرونم شت در آن خانه کتک خوردم. چون سگکُ

  کردند؟

  سرگوسفندی تا کنون نبریده ام می توانم خون آدمی بریزم؟ من که

جهد بستم و سوگند یاد کردم که پیمان نشکم. نه می توام جهد بشکنم نه 

 .بین دو پال  بر زمین ماندهامروز این منم  رات اقدام دارم.ج

ول نجس همراه شدم. همه چیز را فراموش دخود نمی دانم چگونه با جب

ستم می افتم در نبرد ام. می خواهم گذشته ام را از یاد ببرم. به یاد رُ کرده

قدم در راه بی بازگشت گذارده ام.  با اسفندیار که در آن پیروزی نیست.

 نفرین ابدی. در هرصورت خسران است و
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 می گوید: می شنوم.به اکراه ول را دقرف های جب

 شاشت زود کف کرده. 

خوواهم   توا موی   هر پرسش را چندین بار می پرسد. جوابش نمی دهم. 

شتر مجنوونم کوه دل درگورو ناقوه     اُچون  پاس  گویم فراموش می کنم.

واهدکه این تاوان را جش  خاتون بهای سنگینی دارد. مرد می خ .شتدا

 بپردازد.

ول چشوم از  دانگشتر جقیقی که خاتون بوه مون داده در دسوت دارم. جبو    

 . مانگشتر بور نموی دارد. بوه انگشوتر اشواره موی کنود. نگواهش موی کون          

 د. صوودای شوووچنوودش مووی   موجووب هووای زردش مووی خنوودد. دنوودان 

 خنده هایش را دوست ندارم. با خنده می گوید نگین پادشاهی است.

راستی که نگین پادشاهی است. بودن با خاتون به سلطنت موی ارزد.   به

 شعر خواجه را به یاد می آورم:

 من آن نگین سلیمان به هیچ نستانم

 که گاه گاه بر او دست اهرمن باشد                                             

 دارم؟ از انگشتر سلیمانی چشم می پوشم؟ یمن هم چنین مناجت طبع

اقسا  سنگینی می کنم. انگار وزن جهان بر روی دوشم هست. بیابان 

رده ای هستم متحورک کوه بوا    چون ساب  نیست. بوی مر  می دهد. مُ
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بوه  بتووان   قتوی  بوا جبودول  ول نجس پیش می روم. گمان نمی کنم دجب

 با خر  به جوال رفتم.چه کنم که  بهشت رفت.

  کنارشوووواندرختوووان بوووه نظوووورم چوبوووه هوووای دار هسووووتند کوووه از      

ول سستی ام را دجبم، می گذرم. می خواهم بازگردم نمی توانم. به نظر

 مسخنانش در گوش ردی و مردانگی می گوید. مدام از مَ فهمیده است.

 گوش هایم واکنش نشان نمی دهند. شبه زنم صدای نمی رود. انگار

بوی بد دهانش هست. نمی دانم چرا نفسش  ،آنچه از او در ذهنم می ماند

یکش هسوت. اشوتیاق وافور    کشاید هم اثر سخنان ر بوی تعفن دارد. هم

 دارد که قبیحانه سخن گوید. از شنیدن قرف هایش استفراغم می گیرد.

فرو کنم.گاه می گویم که بگریزم و  اشگاه می گویم دشنه را درسینه 

 دیگر به این سرزمین باز نگردم. 

ار را تمام کنیم. شب ول نجس می گوید که در خانه ی اربابی باید کدجب

 خوابیده است.  هنگام که ارباب با معشوقه در بستر خود

 ارباب لب به لب و ما تیغ به دست. -

 سخنی نمی گویم نمی خواهم با او هم کالم شوم.

 م که فرصت نکند بیرون بکشد.یچنان گلویش ببر -
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می خنودد. از قرکواتش منزجورم. دوسوت دارم بوا مشوت در        دیوانه وار

م. به بهانه ی قضای قاجت از او دور می شوم. هرچند چون دهانش بکوب

 می شنوم که به کنایه می گوید: پلنم زخمی به خود می پیچم.

 چه به خر. ،چه به در ،چه به من گویی 

ارباب را در نظر داشته اند؟ چرا  یرفت و آمدها ،بی شک در این مدت

لیال خود  برند؟لیال به شهر نیامده است؟ هنوز ارباب و ملوک خانم بی خ

به خانه ی اربابی در  و زندگی در روستا را پذیرفته است؟ ،به شهر نیامده

 روستا دل خوش دارد؟

کاش به شهر نمی آمدم. کاش پای طبیب به روستا باز نمی شد. کواش  

کام باقی می مانود.  وجدان طبیب بیدار نمی شد و همان منشی درگاه قُ

رآتش جش  خاتون گرفتار کاش چشم بدین دنیا نمی گشودم وکاش د

هوم از   انگار سرنوشت از قبل تعیین شده است. همه در کنار نمی شدم.

از پیش  ر همه چیزگفت که در جالم ذَ . درویش رضا میقبل چیده شده

 نگاشته شده است.

چون گوسفندی هستم که ریسمان بر گوردنش افکنوده و موی کشوانند.     

 کابوسی است که پایان ندارد. 

یک سال ول نجس می گوید دن کشک است ونان خشک، جبخوراکما

ها را  . با ولعی خاص کشکرهره یک جمر بخور نون و کَبخور نون وتَ
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گوید  می یکی پس ازدیگری به دهان می اندازد. مدام از خواص کشک

و به خوردنم ترغیب می کند. دهانم باز نمی شود نه قرفوی بوزنم و نوه    

 چیزی بخورم.

پیرجلی می گوید. در جوانی ماه منیر را در آب انبار تنها از ماه منیر و از 

می بیند و در آغوشش می کشد. ازشیرینی لب ها می گوید و از نرموی  

برجستگی ها و اینکه مجبورش می کند تا بار دیگر کام گیرد. هور بوار   

 و  جقدت می کونم. روزهوا و هفتوه هوا      کرده که خواهم آمد وجده می

پدر ماه منیر در می یابود کوه    .می ماند م به راهمی گذرد و ماه منیر چش

ساده جوانی که تازه  ،جنقریب آبروی سال ها بر باد خواهد داد. پیرجلی

پیرجلوی هوم    موی دهود.   را خام می کند و دختور بوه او  به شهر آمده بود 

 دل می دهد وجش  می ستاند. ناگفته نماند با یک نگاه

 ذکور موی گوویم. شواید      لوب زیر می گوید و مون مدام از گذشته جبدول 

 ولی در ذهنم می چرخد که: .بهانه ای است که کمتر با او هم کالم شود

 خر بر زبان تسبیح و بر دل گاو و

 این چنین تسبیح کی دارد اثر                                                         

 از  بووا شووور و قرارتووی ول بسوویار دارد. چنووان داز ایوون خوواطره هووا جبوو  

  تکوه پویش رویو    هو  رانی و به قول خودش جشو  بوازی موی گویود    

زنده می سازد. نمی دانم چه اصوراری بوه بیوان    لحظه ها را  صحنه ها و
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باید گفوت   جزئیات دارد؟ شاید می پندارد محتاج به دانستن ریز کارم.

 شارح جش  و هو ، تنها جبدول است و بس.

دلخووش اسوت و مون     . به بیوان خواطره هوا   وصف العیش نصف العیش 

سخن درویش رضا را تکرار  .دلم طاقت نمی دهد قوصله اش را ندارم.

 می کنم:

 ؟چگونه به دیدار خدا خواهی رفت -

 می شود. می گوید: ممی خندد. چندش

 چه کنم مرجع تقلید خودم

 نه قاللم، نه قرامم نه مباح

سنم تیپا  من چه هستم؟قالل می کند و می خورد.  :راست می گوید

؟ کاش هیچ نبودم. کواش چوون خواک    رده یا دشنام پست آفرینشخو

 ول انگووووووووار تشوووووووونه ی خووووووووون اسووووووووت؟  دجبوووووووو بووووووووودم.

لعنت به جبدول،  می خواهد که سینه ی ارباب و معشوقه اش را بشکافد.

بوا ریخوتن    از بس گفت معشوقه ارباب که به زبان من هم افتاده اسوت. 

 تسوکین دهود.    ای انباشوته را هو جقوده   درد سوال هوا و  خون می خواهود  

انتقام از هرقلوایی البد ول نجس داده اند؟ دای به جب نمی دانم چه وجده

 بییشترکامش را شیرین می کند.
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ول برنامه ریزی کرده و مقدمات کار دهرچه من گیجم و گولم ولی جب

. می داند که شب کجوا بموانیم و صوبحگاه چوه زموانی      آوردهفراهم  را

 قرکت کنیم.

 چوون مواه کامول     .ل است زیواد و کوم موی شوود    به گمان جش  هم سیا

کار دنیا چنین است همیشه در قوال تغییور   و کاستی می یابد.   می شود

ه جش  و نفرت بلیال را فراموش کردم.  ،روز که خاتون گفت آناست. 

ولی به دو صورت خود را نموده اند. نفرتی از لیال در  راستی یکی هستند

 و امووروز از جاقبووت کوووار   م دل قووس کووردم. بووا خووون پیموووان بسووت     

 می ترسم.

کار تموام خواهودکرد.    ول نجسدکه جب ،با خود می گویم اگر بگریزم

 ول را بریزم بی شک دیگری برای این کار اجیور خواهود  داگر خون جب

شد. خون ارباب را بریزم و لیال را فراری دهم؟ یا با لیال بگریزم؟ یا که با 

 که به جای لیال مرا قربان کن.لیال به نزد خاتون بروم و بگویم 

 ول می گویدکه باید کار را به سرجت تمام کنی؟دجب

 می پرسم پس تو چکارمی کنی؟ -

 کوه مون    . با زبوان بوی زبوانی موی گویود     نگاه جاقل اندر سفیه می اندازد

 راه و چاه نشانت دهم. آمده ام تا مراقبت باشم.
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مبادا که  .م رسانمبه اتما کارنظاره کند که می فهمم که آمده است تا 

 بلغزم و یا راز فاش کنم.

چاره ای نیست باید ناغافل صدایی کنم تا اهل منزل بفهمند. مون سوعی   

خود کرده ام ولی توفی  نیافته ام. در پیش خاتون روسیاه نمی گردم. ولی 

دیگر نه از قجره خبری است و نه وصال خاتون. ارباب جوان با من چه 

د از این خانه به خانوه ی دیگور خوواهم    خواهد کرد؟ چون سگی ولگر

 رفت؟

ولی قواسم جای دیگر  . شاید یاد خدا دلم را آرام کند. نماز می خوانم

 ول بوه ریشوم   داست. هرچه می کوشم تا تمرکوز کونم نموی تووانم. جبو     

 در جوابش می گویم: می خندد.

 است قکم شرجی  -

 است؟ که قکم شرجی هیعنی چ

 وراتی دادهخدا دست ،یعنی برای سعادت بشر -

 کار خودش را درست انجام دهد.د دستور هخدا نمی خوا -

 ل.ل یکی کَ، یکی شَدهد

 تو کار خود درست انجامی می دهی؟ -

 .است وای بر پس نماز آنپیش نمازمان که  -
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به او می گویم را قس می کنم.  ناقضشاید ق  با اوست. در درون این ت

 چرا موی و ریش خضاب می کنی؟

که متوجه شده جوابش را  بر است. می خندم. قالمی گوید سنت پیغم

فع خضاب کردن می گوید. به منابه خودش بازگردانده ام. در خواص و 

 به یاد جمور بون سوعد    سخنانش گوش نمی دهم. در کار خود مانده ام. 

هم از گندم ری می افوتم و هوم از   ؟ می افتم. جاقبت من هم چنین است

 خرمای کوفه؟

 دیگور جوایی بورای لویال در دلوم نموی یوابم.         هرچه در خود موی کواوم  

بی اختیار دندان بهم می سایم و مشت های خود را گره می کنم. بیهوده 

می کوشم که ذهنم را خالی از افکار پریشان کنم. لیال بعد مر  پدر چه 

نمی دانسوت   زود به جقد خان درآمد و بعد آن فی الفور به جقد ارباب.

خودم می گویم که رجیت چه اختیاری از خود که ارباب زن دارد؟ باز با 

 قلبم می خواهد پاره شود. این چه بالیی بود که به سرم آمد.دارد. 

به یقین در می یابم جش  یعنی آزمون. سخت آزمونی است جش . محک 

  .رد استمَو  نامرد

چرا که تنها  .به این راقتی نیست؟ ارباب را در صحرا هالک کنیم اگر

ول فکری دارد ولی دیقین جب ،بر او فائ  شویم. نمی دانمنخواهد بود که 

چوه   ول راببینود دجبو  مون و  ،اگر اربواب تا این لحظه چیزی نگفته است. 
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خواهد کرد؟ در مقابلش ظاهرشویم که جرات ریختن خونش را نداریم. 

او می توان درچشمهایمش نگاه کرد؟ باید بکوشم تا نفرتم را نسبت به 

که لیال را از من گرفت. غیرتم کجارفته؟ چگونه  اب استبافزون کنم. ار

  شرف خود دفاآ کنم. می توانم آرام باشم؟ فرصتی پیش آمده تا از

 ه بمووانیم شووب هنگوام سووم هووای ده آرام نمووی نشووینند.   اگور بیوورون د  

سرجت قرکت را کم تور کورده ایوم.    سم ها هستند و بانم رسواگر. 

  باید به ه آفتابی شویم.واهد در د ول برنامه ای دارد. شاید نمی خدیقین جب

می اندیشم سرای اربوابی موی بایسوت راهوی مخفوی      فکر گریز هم بود. 

  داشته باشد. ولی چه کسی می داند کجاست.

 کسوی   ولوی هویچ   .راهی به بیورون دارد  هم اربابخانه زیبده می گفت 

می توان بوه ایون شوایعات    اگر می دانستند که مخفی نبود.  نمی دانست.

 داشت؟ امید

 می گوید: طب  معمول میان پایش را می خاراند و ولدجب

  ؟آماده ای -

تردید  ای ندارم. نباید از شک و چارهبه کنایه وقیحانه اش بی توجهم. 

 سخن گفت. آری چنان با قودرت موی گوویم. کوه خوشوش موی آیود.        

 مووی گویوود کووه راه بازگشووتی نیسووت و شووک و توور  کووار را ناتمووام    

ید کنی جانت را از دست خواهی داد و اگور سوریع   گذارد. اگر ترد می
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بجنبی و کار را تمام کنی دولت و جاه در انتظار تست. می گوید که باید 

دیرهنگام بر سرای اربابی وارد شویم به بهانه ی اینکه پیامی داریم بانوی 

دیرهنگام بودن موجب آن خواهد شد که شب در  خانه را. سختی راه و

مهمان را بیرون نمی کند.  ،را که روستایی جماجتاق کنیم. چرتا طقیا

هنگام به اتاق رفته به سرجت خون  از آنجا که ارباب در خانه است شب

 .دو می ریزم هر

باید چنان کنیم که هیچ یک از نوکران و چاکران از خواب بر نخیزند. 

د نشویم. باید باید به گونه ای به سرای اربابی برویم که از داخل روستا رَ

را نبیند یا کمتر در دید اهالی باشیم. ضمن آنکوه   بزنیم تا کسی ما دور

که روستائیان هریک در خانه چراهنگام غروب کمتر دیده خواهیم شد. 

 .نددر قال استراقت خویش

ازکنار روستا در میان سنگالخ می رویم. از اسب پیاده شوده و آرام بوه   

ش اسوت کوه بوه    موی  سوی سرای اربابی قرکت می کنیم. هوا گر  و

زنیم و بعد تاخیری کوتاه در را برویمان  رسیم. در می سرای  اربابی می

 فتود؟ به چشم لیال اُ منمی دانم وقتی چشممی گشایند. منتظر می مانیم. 

توانم چهره  تندتر می شود. بی قرارم و آشفته. نمیهرلحظه ضربان قلبم 

ناسد؟ اگر صدایم شناخت؟ مگر می شود نش با دستار بپوشانم. مرا خواهد

 کند سلیمان؟ 
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ابد. ولی دیگر بازگشتی به سوی خاتون یهمین جا کار خاتمه می  ،بهتر

 نده می شود.نیست. وقتی به یاد خاتون می افتم قلبم از جا کَ

 پیام آورده ایم.  لیالابیم که برای بقاصدان ار ما به ظاهرجبدول می گوید: 

 ؟چرا لیال؟ چرا برای ارباب پیامی نبریم

بهوای   .شوده اسوت   هرالک و مُارباب  نشانبا  ای دارد که کیسهجبدول 

برایم جالب است یعنی پیش از گوسفندانی است که باید به شهر ببریم. 

گرفته؟  تی بوده است؟ لیال خبری از من میاین میان ارباب و لیال مراودا

 از اقوالم با خبر بوده است؟ 

و هو  سرگرم کامیابی  نکهای هنَ مگر !!دوری فرزندتحمل  ومهرمادری 

 بوده است؟  بازی

خاتون نشان ارباب را چگونه یافته است؟ پیش از این به فکور بووده؟ از   

جبدول که می پرسم. می گوید این فضولی ها به تو نیامده. ایون بوار بوا    

 غیظ می پرسم. می گوید:

 نمی دانم. هرگاه کار تمام شد از خاتون بپر . 

ول نجوس  داز ارباب جوان اثری نیست. جب .ودایوان ظاهر می ش لیال در

از سوی ارباب آمده ایم تا بهای گوسوفندان را داده و بوه   می گوید که 

را هست. اسب هایی که یقین دارم که ارباب جوان داخل سَ شهر ببریم.

ول ددر طویله بسته شده بیانگر قضور همراهان ارباب جوان اسوت. جبو  
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دهد. لیال توجهی به من ندارد. از این  را به لیال میهمیان و  دپیش می رو

 فاصله یقین نشناخته است.

  د. به قیاط مجاور راهنمایی می شویم. اسب هاناجازه ماندن به ما می ده 

می رویم. اتاقی کوچک که با نور ضعیف شمعی  یرا می بندیم و به اتاق

 روشن شده است. خستگی روزهای سفر در تنم هست. 

ایم. پای جبدول بوی بد مضاجفی دارد. به یاد  پای از چاروق در آورده

آسیدقسن می افتم که می گفت از چاروق به پا قذر باید کرد. اموروز  

 من هم چاروق به پایم. شاید راست می گفت چاروق به پا بیابان را در

 می نوردد و به جایی بسته و وابسته نیست.

جطش را که  بکوزه ای آ و و ماست چکیده می آورند تازهبرایمان نان 

دوست دارم به خواب ابودی   چشم هایم سنگین شده است. فرو نشانیم.

 ول نجوس  دبه یاد خاله زبیده می افتم کوه موی گفوت ایون جبو      فرو روم.

اقسا  می کنم اختیاری از خود  .سینه ی مادرش را هم گاز می گیرد

. افسوو   رمندارم. کرخت و سست شده ام. جرات تصمیم گورفتن نودا  

صبر کن ببین چه می شود. صبرکن ببین چوه موی شوود. در     مدام گفتم

 بوا خوودم    زار فرو رفتم. در برزخم. نه خووابم، نوه بیودار، آشوفته ام.    نلج

برهَمیوان   ی کوه می گویم اگر ارباب جوان داخل جمارت نباشود؟ نشوان  

 مگر می شود اربواب جووان از معوامالت پودر      .نشان ارباب است است،
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ال بی جواب در ذهن دارم که دیگر به سوال این قدر سو بی خبر باشد؟

 بی اجتنا شده ام.

در خواب فرو رفته است.  یول از خواب بیدارم می کند. سرای اربابدجب

از هرشب تاریک تر است. امشب ماه هم چون بخت من خسبیده  آسمان

شدن از رختخواب سخت است. سخت ترین لحظه زندگی ام  است. جدا

باید گفت کاش به دنیا نیامده بودم. کاش به است. لحظه ای که  در پیش

 قناجت کرده بودم. کاش زودتر تصمیم می گورفتم و اموروز و   یدرویش

منفعل نبودم و همه چیز را به تقدیر متصل  قدر فردا نمی کردم. کاش این

چوون   نمی کردم. کاش به غیب دل نمی بستم و خودکاری می کوردم. 

ول پیراهنم را دجب ران است.گوسفندی هستم که ریسمانم به دست دیگ

 آرام و  می کشد. گمان کرده که افسار است. ق  دارد به خوود نیسوتم.  

اختیارم به دست خود نیست. نکند چیز خوورم   بی صدا پیش می رویم.

 کرده اند؟ 

 می دهد. آرام می گوید: جبدول مرا جلو

 شکار بازیش می گیرد. وقت تازی

صل کنیم. می خواهم دشنه را در می گوید باید آن فاقشه را به درک وا

ایون  سینه اش فرو کنم. تمام وجودم خشم است. خشوم از زبوان نجوس    

خشمگین از لیال، خشمگین از ارباب و جاصی از دست خویشم.  مردک،

www.takbook.com



183 

 

خوواهم هموه را در آتوش     کاش یکی در این میان زنده نمی مانود. موی  

 خشمم بسوزانم. 

به داخل  باید اتاق رسیده ایم.  نزدیکبه رویم. می طبقه فوقانی  به سمت 

بایود صودایی   آوریم. به درون اتاق می رویم. می برویم. دشنه را بیرون 

  ول از انجام این کار باز بماند.دجب شاید کنم تا بیدار شوند

 کسی در اتاق نیست. دردی ججیب در کمورم اقسوا  موی کونم.     ولی 

 ح بوه گووش   سوخته هاست که واض نمی توانم بایستم. تنها صدای پدر

 آن باید بگریوزیم.  ول خنجر در بازوی یکی فرو می کند.دجبد. رسمی 

نم دهم. می کوشم که لَ ل میکه روبرویم ایستاده است را به کناری هُ

می سوزد. شکافته می شود. درد  نگان خود را به بیرون بیندازم. پهلویملَ

  ضربه ای دیگر بوه هموان جوا وارد موی آیود. انگوار خوون فووران        دارم. 

 می گوید پدرسوخته ها. را می شنوم که جوان صدای اربابمی کند. 

ول را بسته اند. خود را ددست و پای جبشان بیرونمان می برند. شان ک ک 

 را  موا  دسوت  از درد بوه خوود موی پویچم.    تسلیم کرده، تقال نموی کنود.   

کسی بوه دادم نموی رسود.     خوانده اند. چگونه به قصدمان پی برده اند؟

  را می دیدم. با چوب به جانموان موی افتنود. از درد بوه خوود     کاش لیال

قیاط می بندند تا  گوشه ی را می پیچم. هوا همچنان تاریک است. ما 

 که صبح شود.
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  اقسا  تنها ناله می کند. دیگر رمقی برایم نمانده است. ول نجسدجب

نمی توانم سرم را باال نگه دارم.  تر شده است. ینمی کنم که سرم سنگ

 چشمم به انگشترجقی  می افتد. جقی  در خون نشسته است.

کسی نمی بیند که از  اقسا  نیست. قابل در شده است. دیگر درتنم س    

من خون می رود. نمی دانم چرا نمی توانم فریاد کونم. دوبواره گویج و    

لیال را  به کودکی می روم. گول شدم. همانطور که به خانه اربابی آمدم.

 پاشم. چیینم و به آسمان می وم. گل ها را میها می دَ بزهمی بینم. در س

 ولوی همیشوه    پدر را می بینم. می خندد. دوست داشتم با او بوازی کونم  

 پی طبابت بود. صدایم می کند. می گوید سلیمان. صداهای دیگری هم 

گوید چقدر خون از  یمی شنوم. انگار همه به دیدار ما آمده اند. یکی م

 :ب جوان است که می گویدبااو رفته است. ار

 سوخته دشنه به پهلویش زده است؟ کدام پدر 

 .ارباب نگفت زنده می خواهممگر  :یکی می گوید

 ش کنید.باز -

 در میان سبزه ها.  ولی من می خواهم به دنبال پدر بروم.

 بیا :پدر می گوید

 .خبر کنید ،طبیب :یکی می گوید

 مگر طبیبی بهتر از پدر کسی سراغ دارد؟
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 گار از دو سو مرا می کشند و بوه خوود موی خواننود. میول رفوتن دارم.       ان

 درخشش مضاجف دارند. ها سبزه

 صدا آشناستدر میان صداها یک 

 الالیی خوش آهنگی است که می خواهد مرا خوابم کند.

 می گوید: استصدای لیال 

 سلیمان 

 سلیمان

  .ضجه می زند

 نیا ،مگر نگفتم :می گوید

 خود فراموش کردی؟می گوید: قول  پدر

 می خواهم سبکبال شوم.

  من با پدر به صحرا می روم. 

 پدر تنهاست. صحرا زیباست. 

 

 

ن                 ا یز  – سمن ی ا  97پ
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