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 فصل صفر 
  

 يعقوب سرگردان
 

  است كه در كتابخانه رانجيت شاه پيدا شده و .....) از يك دستنوشته (اين فصل از داستان برگرفتهراوي : گمنام

مي شد    دو روز بود كه ماه پيشاني كنار يك درخت گز ،  روبروي توده اي از ماسه نشسته بود . گهگاه از جا بلند    
د بار  مي گشت ، چن و به اطراف نگاه مي كرد يا چند گامي دور مي شد ، علفي پيدا ميكرد و مي خورد و بعد به جايش بر  

سم  سرش       با  سوم چند الشخور را ديد كه باالي  سه ها را كنار مي زد. روز  هايش بر زمين مي كوبيد و يا با پوزه اش ما
چرخ مي زدند و بعد يكي از آنها در چند قدمي او فرود آمد. او شــيهه بلندي كشــيد و ســم كوبان به طرفش هجوم برد. 

شد و چند ده   سب به محلش برگشت،  يك قدم يك قدم    قدم دورتر به زمين نشست و    الشخور به هوا بلند  همين كه ا
سب آنقدر اين           ، جلو رفت شتري را كنار مي زد . ا سه هاي بي سمها و پوزه اش ما شد با  سيده با و او اين بار مثل آنكه تر

ن گرفت و آرام رو به باال كشيد. لحظاتي كار را تكرار كرد تا به چند طره مو رسيد . موها را بو كرد و بعد آنها ها را به دندا
به  شت با وحشد و  چشمانش را بازكرد. نيم خيزبعد توده ماسه  تكاني خورد  به كناري رفت و اندام يعقوب ظاهر شد. او  

سه     نگاه كرد . ديد كه بر تلي ازخ شاطراف ضخيمي از ما ست واليه  س   اك ودر جايي بيابان مانند ا شانده ا ت.  بدنش را پو
 در اين بيابان اســـت . بدنش كوفته بود و درد را در تمامي عضـــالتش حس مي كرد. يا چرا اينجا  و ش نيامد چطورياد

سب                سرش را به عقب چرخاند و ا شد.  سينه اش  ستها و  شده خون بر د شتكهاي  خشك  سه ها را كنار زد و متوجه  ما
و را مي ا رش ايستاده بود و با پوزه اش موهاي سر  باالي س  ديد كه زين شده كنار يك درخت گز،  سياه خوش بنيه اي را 

ك شده   ديدن خون خش  بي اختيار دستي به موهايش كشيد وبا   شد درد شديدي در سرش حس كرد.    كشيد. همينكه بلند 
اسب شيهه كشيد و چند بار سمهايش را بر زمين كوبيد.       متوجه شد جايي ازسرش  شكسته است.       ،در  ميان انگشتانش 

ست  سب رام     ي به آرامي د شيد و ديد كه ا سب ك ست  رام به پوزه وبعد يال ا شيد تقريبا به اوج خود در  ا سمان   آ. حاال خور
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شم كار مي    سيده بود و تا چ شتر   و كرد به جز بوته ها و درختچه هاي گزر شد    نه  ،خار سي ديده مي  نه عمارتي . به   ك

  سايه درخت و امتداد آن نگاه كرد و رشته كوه كم ارتفاعي را ديد كه در فاصله اي نسبتا دور قرار داشت.

شتري به زمين و      شد و با دقت بي سب  سوار ا و ا ي بر زمين و اطراف نبود.ردنگاه كرد اما هيچ  شفاطرا با احتياط 
بدون  عجله  به راه افتاد. مدتي بعد به جوي آبي رسيد    د وانتخاب كن اسب را آزاد گذاشت تا هر مسيري راكه مي خواهد   

شخوري را  شخور زانو زد و آب فراواني خورد و بعد زره هاي        كه آب سب پايين آمد. كنار آب ساخته بودند . از ا سيرآن  در م
سر          شست. خون زيادي روي  سرو دستانش  سينه اش را باز كرد و آنها را همراه  سيده بود ،  ش ساعد و بازو و  مجبور   ما

كه همان موقع براي آب دادن به شترها به آنجا آمده بود پرسيد    را بشورد. از شتربان بچه سالي   شد چندين بار موهايش  

 كه اين راه به كجا ميرسد و مسير را نشانش داد : 

  شهر بم                                                      -

  تا آنجا چقدر راه است ؟  -

  يا كمي بيشتر  شايد دو فرسخ -

و دو باره روي كولش گذاشت و  همراه  چرمين كوچكي را كه بر پشت داشت از آب جوي پر كرد    تربان مشك ش 

سمت كو  شترها   سمت           ه ها رفتبه  شتند به  شنيد كه دا سفند را  صداي زنگوله هاي يك گله بز و گو . چند لحظه بعد 
ي كه گله به پا كرده بود پيرمردي  را ديد كه بر روي لباس ژنده اش چوخايي او در ميان گرد وخاك آبشـــخور مي آمدند.

ازمش  يعقوب لو . به تن داشت و دستهايش را دور  چوبي كه روي شانه هايش بود مشت كرده بود, گويا آماده حمله باشد

  سيد:بعد رو به او كرد و پرتظر ماند تا چوپان نزديك تر شود ، من را در خورجين اسب گذاشت و

  كيست ؟مال بم  تو ميداني شهر -

 كه ما بش ميگيم ياووزسلطان يوسفه  بله آقا ، مال -

 چطورآدمي ست ؟ -

 د.نبه دار نكشانش ما را غارت نكنند يا كسي را روزي نيست كه سربازسنگدل و بي رحم ،  -
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شد و حركت كرد    و سب  سوار ا ست     ، قتي   شهر نرو كه مرگت حتمي ا  . شنيد پيرمرد مي گفت اي جوان به آن 
شد .  در حال عبور از بار         صيفي جات پيدا ستان و بعد مزارع و كرتهاي  ستا وچند نخل سواد  يك رو راهي   يكهكمي بعد 

شد سواركار  تنومند ظ   بعد يكبه سرعت از كنارش گذشت و   وحشت زده و  گور خري را ديد كه  درميان كرتها، ه ك اهر 
بود وبا زباني مثل زبان تاتارها و تركها وعربها مي گفت اي  گويا رو به او شمشيري به دست داشت و فرياد مي كشيد .       

ــو  ــر راهم گمش ــرت را از بدنت جدا مي كنم  ملعون از س ــت وگرنه س ــت يعقوب بي اختيار به پش ــرش رفت تا  . دس س
شمشيري آنجا       سو  شمشيرش را از غالف بيرون بكشد ولي  شد . به ياد دشنه اي   نبود ،  اد كه در  افت ارداشت نزديك مي 

سب ديده بود . دستش ر     شخور در خورجين ا سوار به    ،بيرون آورد  ا درون خورجين برد و با زحمت آنرا كنار آب همين كه 
رد تا ك سرش را دزديد و بدنش را به سرعت به سمت يال اسب خم     شمشيرش را به سويش فرودآورد او   كنارش رسيد و  

را  به پهلوي سوار فرو كرد و بعد لگد محكمي به كفل اسب او كوفت . لحظه   ضربه شمشير بگريزد و همان دم  دشنه از

سوار  سبش هردو  و اي بعد به عقب نگاه كرد و ديد كه  سوار    ا شده ودر گل و الي كرتها فرو رفته اند .  در   نقش زمين 
يد ، نفس عميقي كشــ . او و به او گفت آن دنيا هم  بري پيدايت مي كنمحالي كه در خون خود مي غلتيد نعره كشــان ر

شت  و       سب گذا شنه را با برگ درختي پاك كرد و آنرادر خورجين ا ستا كه رد د   به آرامي به راهش ادامه داد . از كنار رو
مي رفتند ،  خود را   و مزارع را با لباســهاي رزم تاتاري وتركي ديد كه با عجله به ســمت نخلها شــد تعدادي ســرباز مي

شهر            شتند .  دوباره راه افتاد. چندي بعد به دروازه هاي يك  سربازان گذ صاري از درختان گز پنهان كرد تا  شت ح درپ
سواره اجازه ورود نمي دهند و    سيد و ديد كه نگهبانان دروازه به آدمهاي  سرايي     ر ه به  چسبيد سوارها برگشته و به كاروان

ه آن داخل و يا از آن خارج   مي كه برخي با بار و بنه و برخي سواره ب ي به آنجا خيره شد ، ديدمدت ديوار شهر مي روند .
سب را         شوند  شنيد كه كسي به كس ديگري مي گفت از زابل آمده يا از جيرفت ، يا اين ا شد .  سرا  . او هم داخل كاروان

م داخل شــد و فهميد كه مي تواند اســبش را براي  اوه  ،تيمار كنيد ،  اين بارها براي كرمان اســت و آنها براي هرات
شخوان دكانها خرما و هر        سبد يا پي شهر رفت . در كوچه ها مي گشت واز روي  سپارد . بعد پياده  به  نگهداري به آنجا ب

سيد كه دورش  پر از دكان       را نوع خوردني ديگر سبتا بزرگي ر سوي برمي داشت و مي خورد .  به ميدان ن  ش  بود و در دو
شيده        سرپو سته  سجد و چند را سط ميدان يك حوض آب بود  و در كنارش چوبه هاي بلند و يك آب انباردو م   داري . و

سيد    شامش ر سوي ميدان پيدا كرد و به محض     ،كه از يكي از آنها مردي آويزان بود . بوي نان تازه به م نانوايي را درآن
شاطر و چونه گ  ، رسيدن به آن   شروع به خوردن      ،يرش بوددر حالي كه محو تماشاي  ناني از روي پيشخوان  برداشت و 
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شاطر با زحمت زياد دستش را در آن فرو ميكرد تا ناني را بچسباند و يا در بياورد .        كرد . تنور در دل زمين قرار داشت و 

  :نان ديگري هم برداشت و راه افتاد .  لحظاتي بعد شاگرد نانوا خودش رابه او رساند  او

  .شاطر گفته پول نون رو ازت بگيرم  پول نون ، پول نون را يادت رفته ، عمو جان -

 به  جيبها و شال دور كمر يعقوب اشاره كرد . و

 يعقوب دستش را به  زيرشال كمرش برد  ولي چيزي پيدا نكرد:

  چيزي نيست ، چيزي ندارم . -

. دو گزمه با لباس كامل سربازي   ست اگرد نانوا  گزمه هايي را كه آن سوي ميدان بودند صدا كرد و كمك خوا  ش 
شده از  با زره بلند شانه تا قوزك پاهايشان ميرسيد ،    كه از رو هاي مسين مفتول بافته  سو و خن   ي  جري شمشيري در يك 

سيدند     سر ر شهايي پوز باريك  ستجو كردند و    در پر كمربند و كف سها و بدنش را ج ساط  د وقتي فهميدند او پولي . لبا ر ب
به زنداني كه در همان نزديكي ها بود بردند . در همان حال كه او را تحويل   را با تكه طنابي بســتند و دســتهايش ،ندارد

 گفت: د يكي از آنها زندانبان ميدادن

  .ا مي مانه تا فردا كه قاضي زندان مجازاتش را معلوم كنه اين ج -

 

سبتا بزرگ بود    سرايي ن سرباز در هجره هاي  زندان ، كاروان  نج ار يا پاطرافش زندگي  ميكردند . چهكه تعدادي 
شد كه  در     نفر در هر هجره . او سرباز ست و او را    بان در زندان رازندان  روي بام  نگهباني مي دادند .متوجه  تعدادي  ب

دري را باز   . از يك راه پله به زير زمين برد و از يك راهروگذراند كه در دو طرف داراي اطاقهايي  مملو از زنداني بود           

 كرد وبا لگد او را به داخل اطاقي بزرگ و تقريبا تاريك پرت كرد و غرزنان گفت:

  . انشاال آنقدر اينجا بموني تا بپوسي -

ده بودند كاه لمي پوشال و پنج شش نفر را ديد كه كف زمين روي مشتي كه چشمانش به تاريكي خو كرد ، مينه
 آنها كه قوي هيكل تر از ديگران بود به طرفش آمد : . بعد يكي از وخيره به او نگاه مي كردند
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  ؟ چي شده اينجايي ؟ . اسمت چيهرفيقبه  جهنم خوش آمدي  اسم من حسامه . رييس اين بند ،  -

ذاشته باشد  نمي دانست چه    جا گ آن درخت گز كه گويي تمام گذشته وخاطراتش را در پشت در زندان و   عقوبي

 عاقبت من من كنان گفت :بگويد 

  .  شاطره ، از جيرفت اسمم خيلي ممنون ،  -

بعد جايي در كنار ديوار نشست . فرداي آنروز قاضي زندان نيامد و در عوض ساعت به ساعت بر تعداد زنداني           

تازه واردان بعد ازجاگير .   بيســت نفر را در هر بند جا دادند طوري كه به جاي پنج يا شــش نفر، نوزده  ها اضــافه شــد ،
ــدن و ــدند و به تدريج در باره خود و چيزهايي كه بر آنها رفته بود يا ديده بودند   يدن آن همه زندانيد ش اندكي آرامتر ش
سلطان ،    مي گفتند سربازان  ستجو       . گويا  سي قرق كرده بودند و تمامي خانه ها و محله ها را ج شهر را در پي يافتن ك

 نشسته بود گفت : ت ولباسش خوني بود و كمي دورتر از آنهاالغراندامي كه سر و صورمي كردند . جوان بلند قد و 

را با كاروان بعدي براي پدر و مقداري پول  تا يك نامه و ز رفته بودم كاروانســـراي آقا ميرمن اهل زابلم . ديرو -
شا ي آنها بودم كه           مادرم به زا  شغول تما شستم . م سبها ن شدن رييس كاروان كنار آخور ا ستم . تا پيدا  بل بفر

ريختند توي كاروانســرا و شــروع به جســتجوي هجره ها و بارها و پرس و جو از مردم  ناگهان تعدادي ســرباز
سته بودم          ش سياه روي لبه آخور ن سب  سبها آمدند. من كنار يك ا سمت آخور و ا  . كردند. دو نفر از آنها هم به 

  رو به من بيرون آورد و وي خورجين رادهنه اسـب را . سـرباز اولي لوازم ت  يكي از آنها يقه مرا گرفت و ديگري 
 سرا.  صاحب كاروان كردند مولي آنها شروع به زدن پرسيد اين اسب مال كيه حتما مال تو است، من منكر شدم ،

اين اسب كس ديگري است     نزد آنها آمد و گفت صاحب  قبل مي شناخت دلش براي من سوخت ،   كه من را از
ــبش را براي تيمار و ــته و اس ــه هف  اينجا گذاش ــب ديگري رفته  و گفته كه دو س   ته ديگر بر مي گردد .با اس

ا هم  ر مرا به زندان ارگ بردند و بعد هم به همين  زندان فرستادند ، اسب    سربازان از زدن من بازايستادند ولي  

 .  با خود بردند

  گفت :نشسته بود ردي كه در انتهاي بند . پير م وان اشكهايش را پاك كرد و ساكت شدج
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ست ميگه   - سر را سوار     . من باغبونم اين پ سياه و  سب  شتم به مزرعه آب ميدادم   ش را موقعي كه ، خودم آن ا دا
سر    ديدم  صله ام با او زياد بود ولي ديدم كه چطورگرزش را باال برد و بر  سب او و  تاتار كوبيد و سوار  فا ش را   ا

سربازا  يك بار . البته حقش بود چون هرچند وقت كرد سرنگون   شكار مي آمد ومزارع ما را لگد   همراه  ش به 
سيدند و با ديدن      . ولي نفهميدم چرا آن روز تنها بود كوب مي كرد سرباز  هم ر ساعتي بعد تعدادي  رد م. البته 

م  دهياهوي زيادي به راه انداختند . من به كار خود ادامه داآنها باشد فرمانده غرقه به خون كه به نظر مي رسيد 

از قرار معلوم به ارگ   و ا سوار اسب  كردند  د زخمي رر. آنها م طوري كه نه چيزي ديده ام و نه چيزي شنيده ام 
را به خواب زده بودم   م. تعدادي از آنها هم مشغول جستجوي اطراف شدند تا به من رسيدند. من خود     فرستادند 
  ود شم . من با ترس و لرز چشمانم را باز كردم بلن آنها نوك نيزه اش راروي بدنم فشار داد  وگفت كه . يكي از

ستند هر چه را كه ديده ام تعريف كنم      شده ؟ با من چكار داريد؟ آنها مي خوا سيدم چه خبر  صرا  پر  ر. و چون ا
ــوال پيچم كردند ،  زدند و بعد هم به زنداني درارگ بردند و كردم كه چيزي نديده ام مرا مفصــل ز  امرو وباز س

 .  تحويل دادند هم به اينجا

ها   هر وقت به نگهبان    كرد .زندانيان هر روز  افزايش پيدا مي    تعداد بيماران و مرگ ومير    ،  ا تنگ بود و كثيف ج 
سيد مي دادند كه كسي بيمار است   خبر  سوار يك  اهميتي نمي دادند تا بيمار به حالت مرگ مي ر  . بعد زنده يا مرده او را

ه چال ال عالج و مرده ها را ب. يكي از زندانيان قديمي ميگفت كه بيماران  نامعلومي مي بردندارابه مي كردند و به نقطه     

  ميبرند :   الشخورها

ست دوتا چاله خيلي بزرگ هست هركدام به اندازه يك عمارت        - سه فرسخي اينجا   ، تو كوه هاي باال دست كه دو 
شه و مرده ها رو هم پرت ميكنند تو چاله ديگه.  چا له  را ميندازن تو اون چاله اي كه يه چشمه اب هم تو  بيمار ها

ــون بيرون بياد چون خيلي عميقن . پدرم تعريف مي كرد كه در مناطق كورد           هام طورين كه احدي نميتونه ازشـ
نشين هم دو تا چاله مثل اين هست ، اسم يكيشون زندان سليمانه و اون يكي هم تخت سليمان ، فكر نكنم هيچ       

 . اين چاله ها زنده بيرون بياد كسي بتونه از 

يعقوب اين داسـتانها را مي شـنيد و روز هارا تا باز گشـت قاضـي زندان مي شـمرد تا آنكه      

..........  
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 فصل يك
 

  حكايت احمد
 نويسنده : احمد نصر

  

حاف كه حاال بيست و   ساعت شش صبح يك روز از فروردين ماه سال شصت و هفت در زندان قصر باز شد و احمد ص          
پا به دنياي آزد گذاشــت . قرار بود به جرم نگهداري  كتابي به نام(جنگ مســلحانه هم تاكتيك هم    شــش ســاله بود 

شش سال را در زندان به سر ببرد . اما  بعدا معلوم شد كه بي گناه است و او        ) كه از نوشته هاي چريكها بود ،  استراتژي 
فعاليتهاي سياسي و يك سال خارج نشدن از كرمان آزاد كردند. هم       راپس از سه سال با گرفتن توبه نامه و قول نداشتن   

بندانش كه اكثرا از سازمان چريك هاي فدايي خلق بودند خيلي زود فهميدند كه او اهل سياست  نيست و احتماال كسي      
ست را داد و منتظرماند      ست تجديد نظربدهد . درخوا شويق كردند درخوا ست ، او را ت ش  . هم بندانبرايش پاپوش دوخته ا

ــمني داره و او بادلپاكي و اطمينان مي گفت هيچ كس . ولي آنها مي خنديدند و مي گفتند    مي گفتند ببين كي با تو دشـ
چطور پليس يك راست ميره سراغ همان قفسه اي كه كتاب در آنجا بوده ، حتما كسي آنجا گذاشته و بعد به پليس خبر      

 مي خنديدند . داده . و هر بار تا مي توانستند به او

سرما را بگيرد. ميدان عشرت آباد هنوز خلوت بود .           سوز  شت تا جلوي  سبي ندا سرد بود و او لباس منا سبتا  هوا ن
ــتان رفت تا از آخرين كار هاي چاپ و صــحافي ديدن كند و اگر الزم بود    ــير پل چوبي به ميدان بهارس راه افتاد واز مس

سفارش   صحاف )  در انتهاي       مغازه اش دكان كوچكي بود بهدهد . چيزهايي را براي مغازه اش  ساخي  صحافي و ن نام (
سنگي از پدرش به ارث برده بود . بايد خانه را باز         سر سياب  سرآ بازار بزرگ كرمان كه همراه يك خانه خيلي قديمي در 

ان جور كند ،  كاري كه ســازي ميكرد اما در آمد مغازه كمتر از آن بود كه بتواند خرج ازدواج و نو ســازي خانه را همزم 
ستان را باال و پايين رفت تا  يك مغازه كله    شاد مغازه هاي اطراف ميدان بهار پدرش به راحتي انجام مي داد .  خندان و 

ا داشــت . غذايش را با تاني خورد ،  دو تا بناگوش و  پاچه اي پيدا كرد و ســالم گويان وارد آن شــد. مدتها بود هوس آنر
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شدن مغازه هاي     بعد در و يك زبان شت . تا باز  قهوه خانه بغلي  يك چايي داغ تازه دم . بيرون كه آمد حس پيروزي دا
شد           شد و به هركس كه ازكنارش رد مي  شغول  شده م شاي مردم و ويترين مغازه هاي باز  صحافي و چاپخانه ها به تما

به شادي او پاسخ دهند . هواي صبحگاهي       بالبخندي به پهناي صورتش سالم ميكرد. اما مردم دمق تر از آن بودند كه  
شحال      سرد بود با لذت تنفس مي كرد. به دختر دايي اش زهرا كه نامزدش بود فكر كرد وبا خود  گفت : چقدر خو را كه 
سال پيش ديده بود . وقتي كه        شده.  مادرش را آخرين بار  دو  سال زودتر از موعد آزاد  سه  شد ببينند  و متعجب خواهند 

قاتش از كرمان آمده بود .گويا كلي التماس كرده بود تا دايي اورا به تهران آورده بود.  همه مدت مالقات هم            براي مال
  گريه مي كرد طوري كه اصــال نتوانســت در مورد دايي و زهرا چيزي بگويد. فكر كرد شــايد دايي اش حق داشــته چون

دو سه نفر را در چاپخانه هاي تهران در همين    نداشت. و چندان وقتي براي مسافرت   بودشده  رييس بانك  مدتي بود كه
ستند كه كجا هستند. لوازم زركوبي جديدي         شان هم نمي دان شناخت اما حاال هيچ كدامشان نبودند و همكاران محل مي 

  آمده بود كه به نظرش جالب آمد ، آدرس و تلفن گرفت تا بعدا سفارش بدهد.

ش    سمت  خزانه رفت .  صد       از همانجا پياده به  شهر را ببيند . در خزانه بليطي به مق ست مردم و  اد مانه مي خوا
كرمان گرفت و سوار اتوبوس شد . در اتوبوس هم سعي كرد با ساير مسافران حرف بزند اما بيشرشان كم صحبت بودند.        

سرسنگي  رفت كه بيرون از             سياب   سرآ صبح به كرمان رسيد و يكراست به خانه باغ خودشان در   شش   ، رمانكحدود 
صبحگاهي پادگان نزديك خانه         شيپور  صداي  ست مادرش با ديدن او غش كند .  اول جاده بم بود . فكر كرد ممكن ا
شدن به            ضربان قلبش را حس مي كرد كه با نزديك  سيد .  شان ر شنيد . با كمي پياده روي به كوچه باغ خود شان را  ا

شد. اما در خانه قفل بود  شناخت نبود . بجاي در چوبي قديمي ، حاال يك   خانه زياد تر و زياد تر مي  و آن دري كه مي 

در آهني مي ديد كه عالوه بر قفل  معمولي يك قطعه زنجير و يك قفل بزرگ هم به آن زده بودند. . او  در جا وا رفت             

  شده. شيعني ننم طوريو روبروي در ، آن طرف جوي آبي كه از كوچه مي گذشت بر زمين نشست وبه فكر فرو رفت . 

همين موقع يكي از زنهاي همســايه  را ديد كه با تعجب داشــت  نمي دانســت چكار كند.  ،  اشــكش ســرازير شــد

  نگاهش مي كرد . از جا بلند شد و در حالي كه اشكهايش را پاك مي كرد پرسيد:

  شما ميدونين ننم كجاست ؟ من احمدم پسرشون.  -
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خدا حافظي  اومد خونه ما وگفت ميره  رفته. رفته خونه داييت . براميدونم احمد آقا . دو سالي ميشه كه از اينجا  -
  تو ام دلواپس نباش  برو خونه داييت. حتمي كه سالمه. خونه برادرش ، 

  طوريش كه نشده بود ؟ سالمه ؟ -

شويقش كرد كه به خانه داييش برود ولي قبل از رفتنش از او  ز سايه  او را دلداري داد و ت ست به خان  ن هم  هخوا
سه       آ شهر رفت. در طول راه نامه ها را مرور كرد . دو  سمت  نها بيايد تا چندتا نامه را به او بدهد . نامه ها را گرفت و به 

ــي و يكي از آنها  , نامه خودش براي دادن خبر آزادي زود هنگامش از          نامه از خودش بود به مادرش  براي احوال پرسـ
سيار نزديكش   نادر بود كه از انگليس فرستاده بود . در نامه اول از اوضاع خودش و اينكه     زندان . دو نامه هم از دوست ب
صيل بدهد  سيده بود و در نامه دوم از بي وفايي احمد    مي خواهد تا فوق دكترا ادامه تح و همين طور از احواالت احمد پر

شت. با حياطي     سن در يكي از محله هاي اعياني كرمان قرار دا كه چرا جواب نامه هايش را نمي دهد. خانه دايي حاج ح
سيد مك     شت در كه ر سمت گودال باغچه با دوتا بادگير بلند . پ ث كرد و همان جا در  بزرگ و پر درخت و حوض آب درق

صدايي نمي              صداي كسي را ، بخصوص زهرا يا  مادرخودش را بشنود. ولي  شايد  يكي از آستانه هاي  درگاه نشست تا 
آمد. عاقبت زنگ در را زد و منتظر ماند . صداي كسي آمد كه مي گفت رسيدم . صدا برايش نا آشنا مي آمد. در باز شد و  

سرك جواني  بيرون آمد و همين   سر دايي      پ سالم و خوش آمد گفت و او را بغل كرد . محمد پ شادي  كه احمد را ديد با 

  اش بود كه در اين سه سال قد كشيده و صدايش هم  عوض شده بود. او هم بغلش كرد و بوسيد و پرسيد :  

  ننم اين جاس ؟ -

شدي يا  مرخصي بهت دادن ؟      - سمت راست . تو آزاد  چرا هيچ خبري ازت نبود   آره تو اطاق كوچيكس , همين جا 

  ؟

  بعدا برات تعريف مي كنم. فعال كه آزادم كردن،  -

شتي هاي          ست  بپيچد تا به اطاق مادرش برود زن جواني را در يكي ازه سمت را شد. قبل از اينكه به  داخل حياط 
ــيد. در باز بو   ــايد مهمان خانه بود . به اطاق مادرش رس ــت . ش د . تقه اي به آن زد ،  عمارت ديد كه كودكي در بغل داش
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شان دهد كه مادرش از حال          ست چطور خودش را ن سختي  گفت بيا تو محمد . نمي دان شنيد كه  به  صداي مادرش را 

  نرود. به آرامي گفت :

  منم ننه ، نه محمد . -

شمانش           شد ، نگاهش مات بود و چ ست نزديك  صايي در د چند لحظه بعد مادرش را ديد كه به زحمت و با ع
 تري. احمد ديگر طاقت نياورد و در حالي كه با صداي بلند مي گريست  گفت :خاكس

االهي قربونت برم . چرا عصــا دســتته ؟ ميتوني منو ببيني ؟ منم احمد , ديروز از زندان آزادم      ننه اين تواي ، -
  كردند . فهميدن كه بي گناه بودم.

سوي او باز كرد .اح    م مد جلو رفت و مادرش را بغل كرد در حالي كه هر دو ادر عصا را انداخت و دو دستش را به 
ست و چرا           شته ا سال چه گذ سه  ست تا تعريف كند در اين دو  شيند و از او خوا ستند. به مادرش كمك كرد تا بن مي گري

 خانه خودشان را ترك كرده و خانه دايي زندگي مي كند . 

شي ،  چي بگم ننه , چطور برات تعريف كنم  - شتي ،   قتي خواونم و كه عذاب نك سال عذاب زندون را دا  دت چند 
مو كه زير عذابش خورد شدم . ايقد گريه كردم كه چشمام از سو افتادن و مجبور شدم با عصا راه برم . از همون       
سال پيش ، از همان موقع كه تو رو به زندان بردن . موقعي كه برا مالقاتت اومدم تهران ، اومدم بهت بگم      سه 

  را را شوهر ميده ولي جرات نكردم . ترسيدم به خودت صدمه بزني يا از قصه دق كني .كه داييت داره زه

 زهرا چي شد ؟ اصال حاال كجاس؟ -

 مگه اونو نديدي ؟ -

 نه , چطور مگه ؟  يه زن جوون رو تو هشتي ديدم كه يه بچه تو بغلش بود ولي زهرا رو نديدم . -

شــدن تو گذشــت اونو به پســر يه جواهر فروش اهل يزد همون زني كه ديدي زهراس . چن ماه كه از زنداني  -

 شوهرداد.  داييت ميگفت نميشه زهرا با اين سن و سال شش سال صبر كنه .
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شد .       م شت از جا كنده مي  شد . قلبش  دا شكهايش نعره نك ادر نمي ديد كه احمد چطور تقال مي كند تا همراه ا
ــته بود و از درون فرياد  ــورتش گذاش ــتانش را روي ص ــيد . عاقبت طاقت نياورد و هق ه دس ق كنان از مادرش مي كش

 غازه را به او بدهد . م خواست كه كليدهاي خانه و

مو ديگه اينجا نميمونم . ميرم خونه خودمون . بعدا ميام مي برمت . به دايي و زن دايي هم ســـالم برســـان و  -

  بهشان بگو دستشان درد نكنه . 

ــرعت از اطاق      ك مادر و خانه دايي  بيرون آمد . حس مي كرد همه چيز و همه زندگي را         ليد ها را گرفت و به سـ
سرش را به ديوار مي كوبيد و باز          شد گوشه اي ايستاد و همراه فوران اشك نعره زد .  باخته است . از خانه دايي كه دور 

شد و به خود آمد  اشكهايش را پاك كرد , مقداري غذا خريد     سوي خانه رفت . دو  هم نعره مي كشيد .  وقتي آرام  و به 
شانده بود . بعد به هرس        شان را پو صلي خانه گذراند كه تارهاي  عنكبوت  همه جاي سه روز را به تميز كاري اطاقهاي ا
كردن درختهاي باغچه پر داخت كه مثل درختهاي جنگلي وحشـــي در هم فرورفته بودند . آب باغچه و درختها از يك               

ساله مي آمد كه م    صد  سهم آب هر باغ را به موقع مي داد . چند تا از درختها     قنات چند  سم ،  ال خانواده نادر بود و مق

ــعي مي كرد خود را با    ــده بودند ، آنها را قطع كرد و مقدار زيادي هيزم براي بخاري ديواري فراهم كرد . س ــك ش خش
شايد زهرا را فراموش كند .    سرگرم كند تا  شت به مغ     كارهاي خانه  راي فقط ب  صحافيش برود و   ازه حتي دوست ندا

خود ببرند ولي او نپذيرفت  و به نحوي   مادرش به خانه آمدند تا او را بارفت . چند روز بعد دايي و مي    خريد غذا بيرون 

 كامال واضح رفتار سردي در مقابل دايي پيشه كرد و دايي مغموم شده و عصباني همراه مادرش باز گشتند . 

كه جدا از سه اطاق ديگر در گوشه حياط بود . پدرش تا زنده   فت انباري خانه را سروسامان بدهروز بعد تصميم گر
 بود و ســـمت ديگرش  قفســـه هاي كتاب ، بود از اين انبار ي دل نمي كند . ســـمت چپش مخصـــوص لوازم باغباني 

ضي از آنها ناياب و قيمتي             شد چون بع شان با ست كه مواظب شه از او مي خوا صوص كتابهاي قديمي و خطي . همي بخ
ــمهاي مادرش را درمان كند . داخل انباري هم تارهاي                  ــد و چشـ ــايد چند جلد از آنها را بفروشـ بودند . به فكر افتاد شـ

شرد    شانده بود . تارها چنان زياد و ف ه بودند كه دلگيرش مي كردند.  مثل آن بود كه در غاري به  عنكبوت  همه جا را پو
سه         ست . با يك تكه پارچه ، تارها وگرد و خاك نرمي را كه روي قف سي خود گري شد و او باز به خاطر بي ك تله افتاده با

وشد كه متوجه  رها و كتابها نشسته بود تميز كرد . بعد بعضي از آنهارا بيرون كشيد . داشت فكر مي كرد  كدام يك را بف     
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شيار تقريبا يك وجبي       شد . يك  سمت  حياط  و بعد گودالي در كف انبار  . حدس زد    بر روي ديوار شكافي روي ديوار 
شد . خاك گودال هنوز مرطوب بود ، همين طور         شده با شكاف  و گودال  سال موجب اين  سه  ورود آب باران در اين دو 

سوراخ را با خاك   رو به بيرون سوراخي   كف اطاق . كمي كه دقت كرد  در ته گودال  شت تا بطور موقت  ديد . بيلي بردا
گودال بپوشاند . بيل سوم به چيزي خورد و گير كرد . خم شد و خاك هارا با دست كنار زد تا به يك كيسه چرمين  گل      

سر         سه را پاك كرد . دو  سه را با زحمت بيرون آورد . هيجان زده گل و خاك كي سيد . كي شته هاي    آلود ر سه  با ر كي
شده بود . آنها را    چرمي محك سته  سي         مي ب ست  شد با    بي صندوقچه خيلي زيبا ظاهر  سه را باز كرد . يك  بريد و كي

شها و خطوط        شنا بود . نق شته هايي كه برايش نا آ سانت طول و نصف اين مقدار پهنا و بلندي  با كلي نقش و نگار و نو
مي رسيد بايد از طال باشد  حك شده بودند . تكانش داد و فهميد كه داخل آن بايد پر از       تماما با لعابي فلزي كه به نظر

چيزهاي فلزي باشد . دچار دلهره شد . همين حاال بازش كند يا سر فرصت . شايد اين صندوقچه را پدرش اينجا گذاشته    

ــه چرمين را تا كرد و  ــت و به اطاق  ؟ ولي اگر اين طور بود حتما به مادرش مي گفت . كيس ــه ها گذاش در يكي از قفس
اصلي برگشت . جعبه را روي رف جلو آينه ديواري گذاشت و مشغول تماشاي آن شد . تا حاال جعبه اي به  اين زيبايي و  
ظرافت نديده بود . هر چند لحظه يك بار بلند مي شد ، جعبه را به دست مي گرفت ، تكانش مي داد و باز سرجايش مي  

ظهر نشده بود ، بنابراين وقت كافي داشت كه آن را باز كند . بايد بگذارد نفسش به خوبي آرام بگيرد بعد      گذاشت . هنوز 
ــراغ جعبه رفت . چفت و بســتش را با زحمت زياد باز كرد و با ديدن   با خيال راحت آنرا باز كند . بعد از نهار دو باره به س

اي عجيب و نا آشنا ، بدنش دچار رعشه شد و به نفس نفس افتاد .     جواهرات داخل جعبه و تعداد زيادي سكه با نوشته ه  
مدتي طول كشيد تا نفسش آرام شود  بعد جعبه را با احتياط در زير بالشي گذاشت و به فكر فرو رفت .   يعني اين جعبه      

ه  ش هميش مال كيه؟ اطمينان داشت كه اين خانه هيچوقت دست مستاجر نبوده و صاحب ديگري  هم نداشته چون پدر     

سل هم       از زمان يكي از اجدادمان كه طبيب بوده ، مي گفت كه  سل در اين خانه زندگي كرده ايم و هر ن سل اندر ن ما ن
ست و در ورودي خانه را از داخل قفل كرد و وقتي          سر احتياط برخا سازي كرده . از  ضافه كرده  يا آنرا نو چيزي به آن ا

شد  جعبه را از زير بالش بيرون كشيد و محتوياتش را روي تكه پارچه   ، زند كسي در كوچه پرسه نمي   كه خيالش راحت 
سكه ها , النگوها , خلخالها و گردنبندها و جواهرات ديگري         شد . تعداد  شمارش آنها  شا و بعد  شغول تما اي ريخت و م

ه اي لوله شده در گوش   كه برايش ناآشنا مي آمد . وقتي مي خواست آنهارا به جعبه برگرداند متوجه يك تكه چرم شد كه   
شت . تكه چرم را درآورد از آن قرا ستفاده از            .  ردا سختي قابل خواندن بود . بجاي ا شته اي روي چرم ديد كه به  نو
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شد هنوز           سوخته مو و پوست را مي  شند . پرز هاي  شته  با سيخي را داغ كرده و كلمات را با آن نو جوهر و مركب گويا 

  اغ اطاق را روشن كرد تا بهتر ببيند . عاقبت توانست نوشته را بخواند .  روي آن تكه چرم ديد . چر

نرگس خاتون  به خدا سوگند من تو را از ياووز پس مي گيرم و خودش را هم سر به نيست مي كنم . اين جعبه  -
  و هر آنچه را كه درون آنست نزد خود نگه مي دارم تا دوباره آنرا به تو برگردانم . 

ــته بود بعد با خط د و ــت تري نوش ــده بود ولي چيزي كه تاريخ    ،رش ــته ش يعقوب كرماني . كلمه تاريخ هم نوش
نگارش نوشـته را نشـان دهد پيدا نبود ، چون نوشـته هاي اين قسـمت كامال محو شـده بود . ترس و شـادي بصـورت         

مي آورد . نبايد بي گدار به آب آن قدر كه بدون آنكه آگاه باشـد افكارش را به زبان   ،همزمان به وجودش رخنه كرده بود
شده           شده ، حساب  بزنم ، بهتره اول خوب فكر كنم ، كسي نبايد از اين موضوع چيزي بفهمه حتي مادرم ، بايد حساب 
رفتاركنم شــايد باالخره از اين فالكت نجات پيدا كنيم . تصــميم گرفت اول از همه يكي از انگشــتري هاي عادي را در  

شود كه جواهرات اصل هستند چون خودش از هيچ نوع        انگشتش كند و از يك ج  ساز قيمت آنرا بپرسد تا مطمين  واهر 
ــهر   ــر در نمي آورد . بعد در كتابهاي خودش و يا كتابخانه هاي ش ــده در روي چرم را    ، جواهري س ــته ش نامهاي نوش

شعر هاي قديم   ودش نتوانست موضوع را حل   بعد هم اگر خ ، بفروشد  ي و خطي را جستجو كند . بعد چند جلد از كتاب 
كند به نادر هم  يك نامه بنويسد و از او در شناسايي نامها كمك بخواهد . براي بقيه زندگي و يا شغلش هم بعدا تصميم  
بگيرد ، شايد صحافي را كنار بگذارد و  جواهر فروش شود كه در اينصورت بايد مدتي را در يك جواهر فروشي كارگري       

  رات را مخفي كرد و هر طور بود خوابيد .ميكرد . جعبه و جواه

ستگيريش را ديده        ساني كه د ستي از چند جلد كتاب خطي پر طرفدار به مغازه اش رفت . همه ك روز بعد با فهر
بودند با تعجب  نگاهش مي كردند . مغازه را باز كرد ودر حالي كه تارهاي عنكبوت وخاك نشسته بر قفسه ها و كتابها و  

ك مي كرد با كساني كه به ديدنش مي آمدند سالم و احوال پرسي مي كرد .كارش كه تمام شد در مغازه ميز كارش را پا
شته اي باخطي خوش  سباند،   را دوباره قفل كرد و بعد  نو كه هر كس مايل به خريد اين كتابها را  به ديوار بغل مغازه چ

مي گفت  به پولش احتياج دارد و يا براي مداواي چشمان  است در اين ساعت ها مراجعه نمايد . به مغازه داران  همسايه  
صاحب مغازه روبروي خودش بود        صدايش مي كند .  سي  شد  ك شد متوجه  .   مادرش الزم دارد . كمي كه از محل دور 

ده كه ديدر روز دستگير شدن او . آن مرد در حالي كه معلوم بود با ترس حرف مي زند به او گفت  شاگردش احمد ايستاد 

www.takbook.com



15 

 

سال خودت وارد مغازه تو شده ، همان وقتي كه اكثر مغازه دارها براي نماز به مسجد رفته  نفر غريبه گويا هم سن و يك
ــي پيدا كند ، يك حلقه فيلم نگاتيو  و يك حلقه فيلم    ــكر كرد و به راهش ادامه داد تا يك مغازه عكاس بودند . احمد تش

ساليد   شت . در طول ر رنگي ا سط     خريد و به خانه برگ سيد كه آن جوان يا تو اه خيلي فكر كرد و عاقبت به اين نتيجه ر
دايي اجير شده  و يا كسي بوده كه مي خواسته زهرا را از او بگيرد . تصميم گرفت موضوع را پيگيري نكند و به كارهاي      

شته روي        سرعت دادن به كارها ، چند عكس از جعبه و نو ست براي  شود . حاال مي توان شغول  ا چرم بگيرد ت پيش رو م
اگر الزم شــد براي نادر بفرســتد . صــندوق قديمي مادرش را باز كرد و دوربينهاي عكاســيش را كه از آنها بيشــتر براي 
سيار قوي . جعبه را        سي ب ستفاده مي كرد در آورد . يك لوبيتل رو ليفلكس و يك دور بين كانن با عد كارش در مغازه  ا

  رفت وبعد چند عكس هم از چرم و نوشته هاي آن .آورد و از باال و چهار طرفش عكس گ

روز بعد را با جستجو در كتابهاي انباري خودشان شروع كرد  ، اما چيزي نيافت  . فكر كرد مثل آن است كه توي 

يك خمره بزرگ گندم دنبال يك دانه جو باشي . شايد اگر مي توانست  جعبه يا جواهرات را به آدم خبره اي نشان بدهد  
خيلي ســريع تر حل مي شــد ولي جرات اين كار را نداشــت  و خطر آنهم زياد بود . از روز  بعد ، صــبح هارا در   موضــوع

ازير حرفه اي سركتابخانه ها و يا كتابفروشيها مي گذراند و عصر ها را به مغازه مي رفت. بعد از دو سه روز كتاب خرهاي 
يمت مناســبي بفروشــد . حدود يك هفته بعد كتابي در مورد تاريخ  او توانســت چند جلد كتاب را به ق مغازه اش شــدند . 

ست به معني مهيب يا     سالطين  آنها ا لقب    نكهاي بي رحم و      عثماني پيدا كرد و فهميد كه كلمه ياووز لقب يكي از 
صفويه بود و در جنگ چالداران در       سليم يكم بوده ، يعني همان كسي كه در جنگ دايم با حكومت  نهصد    سال سلطان 

سياحان،   انتقام               سماعيل هم بنا به گفته  شاه ا سماعيل يكم تحميل كرد .  شاه ا سنگيني را به  شكست  و بيست قمري 

ود كه انتقام مي گيرد . به نظرش بعيد ب شهر تبريز به سربازانش، از مردم    اين شكست را با سپردن پسران جوان بزرگان    

  گس خاتون را برده و يعقوب كرماني در جستجويش بوده .سلطان سليم يكم همان ياووزي باشد كه نر

وقتي عكسهاي چاپ شده را گرفت اطمينان يافت كه خودش در اين شرايط نمي تواند اطالعات بيشتري بدست       
آورد  بنابراين بايد در نهايت احتياط نامه اي به نادر مي نوشــت و كمك مي خواســت . چند تا عكس را انتخاب كرد كه 

  پاكت نامه مي گذاشت و بعد شروع به نوشتن كرد . بايد داخل

  نادر بسيار عزيزم
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سفم . فكر مي كردم تو و خانواده ات مي دانيد        ستم جواب نامه هايت را بدهم واقعا متا سالم . از اين كه نتوان با 
رچه د شده ام ، گ كه من سه سال است به اتهام داشتن يك كتاب سياسي در زندانم . تازه شايد ده روزي مي شود كه آزا        

شوهر دادند و او       سال پيش كه من در زندان بودم  شنيده اي كه زهرا را دو  از بند آهني ولي نه از دل . حتما اين را هم ن

  حاال صاحب يك فرزند هم هست  و مرا  دلشكسته رها كرد تا در غمي ابدي فرو روم . 

سپس به نوشتن ادامه     به اينجا كه رسيد نتوانست جلوي اشكهايش را بگيرد . قلم ر    شود .    ا كنار گذاشت  تا آرام 

  داد .

صوص        ست به من كمك كني،  بخ ضوع كه برايم مهم ا از تو خواهش مي كنم اگر وقت داري در مورد يك مو

  كه رشته تو تاريخ است و اين موضوع هم بايد تا حدود زيادي مربوط به تاريخ باشد .

ه كه حتما آنرا ببه خانه آمدم  ، موقع تميز كاري انباري توي حياط دم و آزاد شباالخره از زندان  چند روز پيش كه
سها ببيني . توي جعب       ياد مي آوري شمايلش را در عك شكل و  صادفا جعبه اي  پيدا كردم كه مي تواني  قطعه   ند ه چ، ت

و يكي دو اساليد  رنگي از  و يك قطعه چرم هم بود كه روي آن چيزهايي نوشته بود . عكس سكه ها و تكه چرم سكه 
ــده   آنرا ، ــايد كمك كند . اين جعبه در خانه ما پيدا ش ــميمه نامه كرده ام ش پس برايم  ، همراه قطعه اي از خود چرم ض

شده در آن مربوط به      سامي ذكر  شته و ا ست و چرا در خانه ما بوده و اين   كي و خيلي مهمه كه بدانم اين نو چه دوره اي
به نرگس خاتون خود مي رســد ويا مثل من بي جربزه عشــقش را از دســت مي دهد . من خودم   يعقوب كرماني عاقبت

  خيلي جستجو كردم ولي به جز يك ياووز كه آنهم مربوط به عثماني ها وسلطان سليم يكم بود چيزي پيدا نكردم . 

شوم بنابراين و محض احتياط اين نامه را به كسي دادم تا آ   سنجان پست كند  من نبايد از كرمان خارج  .  نرا از رف

  توهم لطفا اگر خواستي نامه بنويسي به همان آدرس بفرست .

  قربانت . فروردين شصت و هفت  

  احمد صحاف 
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صميم            ستان روانه كند و ت سنجان و بعد به انگل شت تا روز بعد آنرا به رف سهارا به دقت در پاكت گذا نامه و عك
صاح       شدن  سخ نامه و معلوم  سيدن پا شمان مادرش را درمان كند و او را به خانه باز     گرفت  تار صندوقچه ، چ ب واقعي 

  گرداند و در اين مدت به كارگري در  مغازه ونداد زرگركه از زرتشتيان نيك نام كرمان بود مشغول شود .  
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 فصل دو   
 

 گزارش يك مورخ
  

ست قديمي  صحاف دريافت كردم ،   و خوبم چند ماه پيش نامه اي از دو سه و    احمد  سي كه عمده دوران مدر ك
دبيرستان را با هم گذرانديم . قرار بود براي ادامه تحصيل با هم به انگلستان برويم ، اما كشته شدن تصادفي پدرش در         
تظاهرات انقالب در سال پنجاه و شش موجب شد از ادامه تحصيل باز ماند تاكار كند و خرج خود و مادرش را تامين كند 

بيه اي نوشتم تا اول از هر چيز  بداند كه نامه اش را دريافت كرده ام و از خبر زنداني شدنش شديدا متاثر . بال فاصله جوا
سوم اينكه اگر نتيجه          شده را با كمال ميل انجام خواهم داد و  سته  سمهاي خوا   شده ام ، دوم اينكه  تحقيق در مورد ا

شد از آن براي تحقيقات  ستفاد  جالب با ه خواهم كرد . ولي مايلم قبل از اعالم نتايج تحقيق و پايان فوق دكترا ي خودم ا

  نامه ام نكاتي را ذكر كنم .

شجوي دوره فوق دكترا در همين     ا شگاه كمبريج در لندن و دان سم من نادره ، نادر كمالجو ،  دكتراي تاريخ از دان
  اريخ مي دهم . غير از فارسي مي توانم دانشگاه ، بيست و شش سال دارم  و فعال در يكي از دبيرستانهاي  لندن درس ت     

سيذارتا            شحالم كه بگويم معني نام فاميلي من در زبان هندي  صحبت كنم . خو سي  سه زبان عربي , عبري و انگي به 
اســت كه لقب ديگر بودا اســت . خانواده ثروتمندي دارم گرچه دارايي ما به پاي ثروت خاندان بودا نمي رســد . ثروتمند  

م در اواخر دوره صفويه  مثل بقيه مرد شنيده ام كه ما  مايلم  آنرا براي شما بازگو  كنم.داستاني دارد كه  شدن خانواده ما
شت و            سيار خوبي دا صداي ب ضي كه  سي بود به نام حاج مرت شتيم . جد بزرگ ما در آن دوره  ك مال و منال چنداني ندا

.  او ميتوانست با صداي رعشه آورش لشگري را وادا      بخصوص در ماه محرم  دعوت مي شد   ، هميشه به مراسم مذهبي   
به گريســتن كند . البته كار اصــلي او خريد گياهان دارويي خاص كرمان و حمل و فروش آن در اصــفهان بود . وقتي به  

شود و به كرمان باز گردد . اين كاري بود كه         شتش مهيا  سيد چند روزي را در آنجا مي گذراند تا بار برگ صفهان مي ر ا
سد .        شود و به ماه محرم مي ر سفرها خريد و جمع آوري بار طوالني مي  سال انجام مي داد . در يكي از اين  چندبار در 
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صاحب كاروانسرا  در يكي از تكيه ها به نوحه خواني مي پردازد . چنان نوحه مي     چند روز اول محرم را بنا به درخواست 
و مردم براي شــنيدن صــدايش از محالت دور هم به آنجا مي آمدند .   خواندكه آوازه اش در همه اصــفهان مي پيچيد ، 

ضه خوان ويژه  در بار          سراغش مي آيد و مي گويد كه اطالع پيدا كرده رو سرا دار به  شم محرم ، كاوان ش روز پنجم و يا 
شمه           ساله كه ن سر بچه ده دوازده  سر يك پ سلطان حسين در يك درگيري با الت ها بر  شه هاي ز بوده در باو شاه  ير ي

سي و سه پل كشته شده و شاه شديدا به دنبال يك روضه خان خوب صداي ديگر است . جد ما هم بعد از اصرار فراوان           
ــتمزد خوبي خواهد گرفت پذيرفت كه به تكيه در بار برود . در آنجا چنان غوغايي به پا مي كند   ــخص و اينكه دس آن ش

شدت    شاه چندين بار از  سينه اش گريه و كوبيدن  كه  صبح طول مي كشيد و هر     بر  غش مي كند . روضه خواني ها تا 

  بار كه او آماده بازگشت مي شد چند سكه طال به او مي دادند.  

صبح روز يازدهم محرم گفتند شاه مي خواهد او را ببيند . با دلهره بسيار به پابوس سلطان حسين رفت . شاه بعد        

شدن از كار وزن   دگيش به او گفت به پاس خدمتي كه كرده ، مي تواند چيزي بخواهد . او هم بعد  از احوال پرسي و جويا 
سنگي كرمان را به او             سر سياب  سرآ صبه  شاه زمين الزم براي احداث يك قنات در ق ست كرد كه  از اندكي تامل درخوا

شود و بعد  نامه اي        سند ي در اين باره تهيه  ستور داد تا  صله به وزيرش د شاه بالفا  م براي حاكم وقت كرمانهبدهد . 
كه به او دستور مي داد همكاري الزم را براي احداث قنات مبذول دارد . شاه قبل از مهر كردن سندها رو به او نوشته شد  

سندهامهر و تحويل         سال دهه اول محرم را در خدمت در بار باشد . و او گفته بود به چشم .   شرط آنكه هر  گفته بود به 
صفهان       شد . او  چند روز ب  شد محرم هاي بعدي را در ا شت ولي ديگر هيچگاه الزم ن عد با تكميل بار ، به كرمان باز گ

شد وهنوز هم آب          شد.  اما آن قنات احداث  شيده  صفويه ، با هجوم محمود افغان از هم پا شد چون حكومت دودمان  با

ست   شود . اما اين دا شاه و بعد   فراواني دارد كه به خانه ها و باغهاي محل فروخته مي  ان هنوز ادامه دارد . دوره كوتاه نادر
كريمخان زند به خير گدشت ولي با آمدن لطفعلي خان و فرار آغا محمد خان قاجار از شيراز كه در آن شهر در حصر بود      
ــهرهاي ايران را در پي نابود كردن    ــكري فراهم كرد و ش ــرعت لش ــاع به هم ريخت ، چون آغا محمد خان به س ، اوض

سيد و آنجا را به توبره  لطفعلي  شتار هزار     خان يك به يك در هم كوبيد تا به كرمان ر شيد . مي گويند عالوه بر ك ان  ك
شند و به            ست هزار نفر را هم از حدقه درآوردند ويا ميل بك شمان بي ستور داد تا چ سرهاي آنها ، د ساخت گنبد از  نفر و 

هجوم غريب و هولناك خانواده اي نبود كه در امان باشد ، از جمله چند هزار  زن و دختركرماني هم تجاوز شود . در اين 
  خانواده ما كه مجبور شد بخش زيادي از دارايي هاي خود را به ماموران او رشوه دهد تا بتواند به زندگي ادامه دهد . 
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مي شــده   و اين هجومها و غارت گريهامن به عنوان يك تاريخ دان از خود مي پرســم كه آيا تحت اين شــرايط 
ــلطان گره خورده , امكان نهادينه كردن هيچ چيزي              كار پايداري را در ايران كرد يا چون همه چيز به حال و خوي سـ

بعد همراه  خود تمامي سيستمي را كه     .وجود ندارد . هر سلطاني باالخره پير و دچار كندي در اداره امور كشور مي گردد  
  آغاز نگ براي كسب قدرت و جانشيني  ، از سربازان گرفته تا اطرافيان و بعد ج  ايجاد كرده به نوعي به كهولت مي كشاند 

شود . از هجوم ا    شروع مي  سكاها عربها ، هونها ، و دوباره همه چيز از نو  سياي ميانه كه در    قوام بيگانه نظير  تركهاي آ
حطي  حال يا به خاطر ق آنطرف تر به اينجا سرازير شدند  واقع همان تورانيانند  و حتي مغولها كه از چندين هزار كيلومتر 

در سرزمينشان و يا براي غارت و يا به بردگي بردن آدمها  و چون سيستم دچار ضعف و كهولت شده و هيچ نهادي هم         
شانس كشوري مثل ايران را به راحتي ت       سامان بدهد، غارتگران ممكن است  با اندكي  سر و  ر خيس وجود ندارد تا به آن 

سيز  سلطنتي بر ايران حكومت كردند          ،ده قرن پيش از حمله عربهاكنند . در حالي كه درطول  سله  سل سه يا چهار  تنها 

سبي در آن دوران طوالني بوده  ،     شانده ثبات ن سي دودمان        وليكه  ن سانيان  ، حدود  سا در طول چهارده قرن بعد از 
شان مي دهد         شاهي  بر آن حكومت كرده اند يعني بطور متوسط ، ه   ضوح ن سله ،  چيزي كه به و سل سال يك  ر پنجاه 

ايران چه كشور بي ثباتي بوده ، در حالي كه در اروپا هر كشور چند دودمان بيشتر نداشته است ويا اگر به روم شرقي نگاه  
مين مقدار  ه كنيم مي بينيم كه آنها توانستند نزديك هزاروصد سال در برابر هجومهاي سيصد چهارصد ساله عربها و به       

شرقي، در برابر هجوم ق ستم    بايل ترك تبار در محدوده رم  سي ثال  م  حكومتي خود رادر ثبات نگهدارند  مقاومت كنند و 
شكست دادند و ايران را از آنها           سرعت  سلطان طغرل كه فكر مي كرد چون غزنويان را به  سلجوقي برادر  سالن  آلپ ار

شرقي را هم ب  سال هزار و پنجاه ميالدي لشكري آراست و به بيزانس       گرفتند، پس مي توانند روم  سرعت بگيرند ، در  ه 
روانه شد ولي نتوانست آنجا را به همان سرعت فتح كند و در عمل ، فتح نهايي  آن سرزمين سيصد و پنجاه سال طول          

شاهي در        صد و پنجاه ميالدي . اين تغييرات مداوم دودمانهاي  سال هزار و چهار شيد ، يعني تا  شد   ك عمل موجب مي 
ــكالت                 ــانهاي خوبي هم بودند نتوانند نهاد هاي پايداري را ايجاد كنند وحاال اين نكته را هم به مشـ آنها  حتي اگر انسـ
اضافه كنيم كه از يك طرف آكثر آنها اصال ايراني نبودند كه دلسوز وطن باشند و از سوي ديگر تقسيم اجباري ارثيه هر       

هم چنان بود كه اجازه نمي داده ثروت در يك  جا متمركز يا انباشــت شــود . بنابر اين افراد  آدم مرده اي در قوانين ارث 
ستد به آن توانمندي برسند كه خودشان نهادهايي پايدار را پي ريزي كنند . اين موارد را گفتم     عادي جامعه هم نمي توان

شه كنيم  ، زيرا همانطور كه تاريخ دان بزرگ يون   شايد اندكي اندي سيكوس گفته ، هر ملت  تا  ستان ، هگلوس مارك ي ان با
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سيايي           شيوه توليد آ شايد  وقتي كه ماركس از  صورت در كودكي باقي مي ماند .  سد در غير اين  شنا بايد تاريخ خود را ب
سخن گفت هيچ دركي از ماهيت حكومتها و ملت هاي اين منطقه نداشت ، زيرا بيشتر از آنكه شيوه اي براي توليد باشد    

ــ ــورهاي اين منطقه را تبديل به جوامع بي نهاد و ناپايدار كرده ش يوه اي براي غارت بوده و اين نظام غارت ،  همه  كش

  است .

  حاال  گزارش تحقيقات خود در باب نامه دوستم احمد   :

ا به موضوع صندوقچه همان ابتدا حل شد . طرح هاي روي آن در واقع  عباراتي به  خط سانسكريت  بود . آنهار
يك دوست  زبانشناس هندي نشان دادم و او گفت كه نوشته ها در باره برخي آموزه هاي بودا هستند كه چند بار تكرار 
شده اند و معناي تلويحي آنها اين است كه : در هيچ چيز افراط نكنيد ، به عدالت رفتار كنيد ، هر چيز را نه در ماورا ، بلكه 

كنيد . اين نوع جعبه ها در كلكته و برخي نواحي هند نظير گجرات و جي پور ساخته  در روي زمين و اطراف خود جستجو
و معموال براي نگهاري لوازم آرايشي بانوان و يا جواهر به كار مي رفته ، اما در مورد سكه  بايد گفت كه مربوط   مي شد

از ميالد در هند است و لي خودم فكر به يكي از شاهان مهم دودمان موريا به نام آشوكاي بزرگ در قرن چهارم پيش 

                                نمي كنم كه ارتباطي با ياووز يا يعقوب داشته باشد .                                                                            

تاريخ طبري و بعد ابن اثير و چند كتاب ديگر جستجو كردم و يعقوبهاي در مورد نامها وقت زيادي صرف شد . در 
شاگردانم  به نام       سر زدم  ، تا آنكه يكي از  سيار ديدم ولي همگي عرب يا يهودي بودند .  به چندين كتابخانه در لندن  ب

سمي         ست، مرا  به عمويش مايكل ا صاد دان معروف  ا سميت اقت سميت كه از نوادگان آدام ا ت در كتابخانه بزرگ  جان ا

سناد قديمي از       سه طبقه زير زمين بود .  جايي با هزاران جلد كتاب و ا سميت دو  بريتانيا  معرفي كرد . دفتر كار مايكل ا
سميت در باب               شده بودند . اطالعات آقاي ا صه نگاري ن ست برداري  يا خال صورت كامل فهر سر دنيا  كه هنوز ب سرا

ســيار فوق العاده بود .  به من  گفت بايد  يك محدوده زماني  از تاريخ را مشــخص كني و  خاور ميانه  و كتب قديمي  ب
ــياي ميانه  در     ــت و  تركهاي آس ــتجو كني . مثال ما ميدانيم كه ياووز يك كلمه تركي اس بعد كتابهاي آن دوران را جس

 هند . دودمانهاي بعدي هم تقريبا همه تركدوره غزنويان بود كه توانستند ايران را تسخير وزبان تركي را بتدريج رواج د  
شرقي را ترك زبان كردند و ميدانيم كه خاتمه     سرزمين روم  سلجوقيان كه در عمل تمام آذربايجان و  تبار بودند از جمله 
ــت  طبري را كنار بگذاريم و به ابن اثير بپردازيم و  ــود . بنا بر اين بهتراس   تاريخ طبري مربوط به قبل از غزنويان مي ش
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شتم بنا بر اين هر          سخه عربي ابن اثير را ندا سخه عربي آنرا .  من ن سي را بخوانم و هم ن سخه فار صيه كرد كه هم ن تو
روز به همين كتابخانه مي آمدم تا آنرا بخوانم . پس از سپري شدن يك ماه نكته جالبي را در آن نسخه عربي يافتم . در      

صفحه اي  در انتهاي فصلي كه  مربوط ب   سلجوقي است ، ابن اثير ارجاعي داده بود به  تذكره اي از آدمي   ذيل  ه طغرل 
ــف و لقب ياووز .  نام مال حارص را به    ــلجوقي به نام يوس ــي، در باب يكي ازحاكمان محلي س به نام مال حارص قومس

ــدم تا خبرم كند مطلبي از او دارند يا خير . چند روز بعد مرا خواســت   ــميت دادم و منتظر ش و گفت كه كتاب را  آقاي اس
پيداكرده و خودش  هم آنرا  خوانده بود ، مي گفت مربوط به سرگذشت كسي به نام سلطان يوسف  است كه به او ياووز      
شگاه  ، مجوزي براي تهيه ميكروفيلم از كتاب گرفتم و بعد از چاپ آن بر روي    هم مي گفتند . با ارايه معرفي نامه از دان

ش   دم و يقين كردم كه اين همان ياووزي است كه به دنبالش بوديم  . جالبتر از همه آنكه مال   كاغذ ، مشغول مطالعه آن 
ــاره مي كند به نام  راهزنان معروف و نام چند نفر را كه در                حارص در انتهاي همين تذكره به كتاب ديگري از خود اشـ

سايرين گرفته ذكر مي كند . يكي از اين نامها يعغوب     شته يا از  شان نو ست ،  براي پيدا كردن آن هم از    مورد كرماني ا
ستانها را          ست كه اين مال حارص دا سعي خواهد كرد . قابل ذكر ا سميت خواهش كردم كه  گفت با كمال ميل  آقاي ا
ــكه          جمع مي كرده تا براي حكمران يا ديگران بخواند و پولي بگيرد .  مثال براي همين تذكره  در مورد ياووز ، پنج سـ

ه نام درسو غازان مي دهد  ولي خودش از حاكم قومس بيست سكه مي گيرد تا داستان را برايشان بخواند  طال به كسي ب
سي امروزي ترجمه كردم و همراه كتاب دو  سي و . كتاب اولي را از عربي به فار نثر قرن چهارم پنجم قمري  م كه به فار

ص  انجام اصالحاتي چند  با بود  فوق دكتراي خودم را هم از هم   تادم . نام تحقيقاتحاف به ايران فرس براي دوستم احمد 

        اكنون گذاشتم : تاريخ سالطين بدلي در ايران ..                                                                                 

 ا كند.اميدوارم كه دوستم با خواندن اين دو كتاب ، پاسخ پرسشهاي خود را به سهولت پيد  
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 فصل سه  
 

 حكايت  درسو  غازان ، نوشته مال حارص قومسي 
  

  ترجمه از عربي به فارسي: نادر كمالجو

ساعاتي قبل از مرگش به من و خواهرم گفت، اهل      شايد آنطور كه پدرم  ست ،  صليت من چندان معلوم ني كي ي ا
شيم . احتماال      ستان با شهرهاي طبر شيري رنگ بوديم و بقيه نفرات      از  سفيد و  ست مي گفت ، چون كه ما دو نفر  او را

طايفه ما ، زرد و گندمگون بودند ولي نامي كه دارم تاتاري اســت يعني نام درســو غازان . پدرم مي گفت كه در گذشــته  
ها  گي مي كردند و كار اصلي آن هاي خيلي دور ،  قبايل بزرگ تاتار در حوالي درياچه بايكال در شمال سرزمين مغولها زند  

دامداري و صــيد ماهي بوده . ولي با حمالت مكرر مغولها و غارت احشــام وحتي كشــت و كشــتار مردم ، پدران ما وادار  
ــمت غرب و نواحي درياچه آرال كوچ كنند . ولي پس از مدتي آرامش،  اينبار با هجوم غزها و تركها مواجه    ــدند به س ش

سالم آورده بود و      شدند . يكي از اين حمال  سلجوقيان  ا سلجوق ابن دقاق  ، بزرگ خاندان  ت بعد از زماني روي داد كه 
مي خواست كفار را مسلمان  و اگر نپذيرفتند ،  نيست و نابود كند . اما شمنها و بزرگان ما دعوت به اسالم را نپذيرفتند و 

داشتم و خواهرم حدود دوازده سال . پدرم كه از حمله  پسران سلجوق هم به قبيله ماحمله  كردند . من آن موقع ده سال  
شان مي     شد هردوي ما را الي يك خرمن بزرگ  گندم مخفي كرد تا خود به جنگ آنها برود.  چهره اش ن آنها خبر دار 

د كه وداد كه كامال نا اميد است . ما را به آغوش كشيد و بوسيد و گفت كه اگر ما دوتا زنده مانديم به سرزمين مادري خ    
شهري در كنار دريا در طبرستان بود  برويم. من از ترس گريه مي كردم. خواهرم مرا بغل كرده بود تاشايد آرام بگيرم. ما 
شنيديم و از ترس به خود مي              ضجه آنها را مي  صداي  شناهاي خود را مي ديديم و  شتار آ  شت وك شالها ك از الي پو

سوزاندن چادر     شروع  به  شويم .     پيچيديم  . بعد هم  شديم از مخفي گاه خود خارج  ها و خرمنها  كردند . ما هم مجبور 

سران را از دختران و زنها  جدا كردند. هر چه نگاه كردم پدر       شد زنده ها را جمع كردند . بعد مردان و پ شان كه تمام  كار
را همراه  گله هاي احشام  به سمت    و مادرم را  در ميان اسرا نديدم . بعد دستان همه را بستند  . دختران و زنهاي جوان    
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ســرزمينهاي  آن ســوي آرال  بردند و مردان و پســرها را كه من هم جز آنها بودم به شــهر تاشــكند  تا در بازار برده ها 
بفروشند . دو سه روز در راه بوديم تا به شهر رسيديم و پس از چند روز  انتظار و عذاب ، مباشر يك تاجر هندي مرا براي 

خانه خريد . من دو سال در آن خانه بودم تا آنكه او هم مرا به كسي از بزرگان سلجوق به نام ميكاييل  پسر دوم      كار در 
ــلجوق هديه كرد . او هم مرا  به عنوان غالم بچه مخصــوص خود انتخاب كرد . در خانه كه بوديم مرا براي كارهاي  س

شپزخانه مي فرستاد و  من تا حدودي ازاد و را    شهر كه بيرون مي رفت  مرا با خود مي  ساده به آ حت  بودم اما از خانه و 

  برد تا شبها را كنار او در خيمه اش بخوابم . 

صيقه اي بودند . هركدام هم خانه بزرگي        سمي و چند زن  شت كه همگي داراي چند زن ر سر دا سلجوق چهار پ
ــيري  ــرزمين هاي مختلف به اس آورده بودند .  هر وقت كســي با من كاري  داشــت با گله اي از نوكر و كلفت  كه از س

ست و يا نمي        سولماز  بگيرم  ولي هيچ كس چيزي نمي دان سر مي زدم تا خبري از خواهرم   شت  به خانه برادرانش  ندا

گفت . دو سال ديگر هم گذشت تا آنكه روزي شنيدم يكي از زنان ميكاييل پسر بچه اي زاييده ولي هنگام زايمان مرده      
سو مي رفتند و مي گفتند          . ميكاييل سو و آن سيمه به اين  سرا شك مي ريخت ، همه اهالي  را ديدم كه براي اولين بار  ا

شدم . كمي بعد            شا  شغول تما شيون مي كردند .  من هم مثل ديگران م ستند و  سوگلي و مي گري سوگلي مرد ، طفلك 
خونين روي آن قرار داشــت  به حياط برگرداندند .  تخته پهن و بزرگي را به داخل خانه بردند و بعد در حالي كه جســدي 

صورت         شده بود و من توانستم خال گوشه لب و بعد  سوگلي كمي جا به جا  صورت  من كمي جلو تر رفتم  . پارچه روي 
سال بود كه  هر دو در اين خانه       سولماز را تشخيص بدهم . براي چند لحظه نتوانستم باور كنم . دو  گرد و بيني كوچك 

بدون آنكه همديگر را ببينيم و حاال وقتي او را  مي ديدم  كه روي تشـكي  غرق در خون مرده بود . بيرون آمدم     بوديم

تا در جاي خلوتي اشك بريزم . روز بعد اورا دفن كردند و نام پسررا يوسف گذاشتند ، پسركي بسيار بزرگتر و سنگين تر         
را كشته بود و حاال مرا تبديل به دايي كرده بود  . اين شد كه فكر فرار  از نوزادان ديگر . بچه اي كه با تولد خود مادرش

  را كه گه گاه در سر داشتم كنار گذاشتم و تصميم گرفتم مثل يك دايي خوب از او مراقبت كنم .

سلطان محمود غزنوي  ، مخفيانه نامه اي به        ضايتي مردم از  سلجوق با پي بردن به  نار شنيدم  آنطور كه بعدها 
خليفه عباسي نوشته بود تا حمايت او را براي حمله به محمود جلب كند ، هداياي ارزشمند ي را همراه   نامه كرده بود .     

قه ، خودش را نزد خليفه و ساير مسلمانان  به عنوان يك مسلمان   در اين مدت هم سعي مي كرد با اشاعه اسالم در منط   
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سلجوق به       شان دهد و راه پذيرش خود را در ميان مسلمانان ايران آماده كند . با حمالتي كه فرزندان  واقعي و با تقوي ن
سراييل فرزند    سعي ميكرد تالفي كند . وقتي ا س نواحي مرزي مي كردند جنگ حتمي بود و محمود غزنوي  لجوق  بزرگ 

صلحي برقرار         شد ، فكر كرد براي كاهش تنش به ديدار محمود برود تا  ست  شك در يكي از همين درگيري ها متحمل 
شد . به تالفي اين كارها، ميكاييل فرزند          شته  ستگير و زنداني كردند كه عاقبت در زندان هم مرد يا ك شود ولي او را د

ا روانه جنگ با غزنويان كرد كه عاقبت آنهارا شكست سختي داد ند و اين شد      خود طغرل و برادر زاده او، آلب ارسالن  ر 

  كه سلسله سلجو قيان در ايران برقرار شد . 

در تمام اين جنگها يوســـف هم كه حاال جواني قوي و نيرومند شـــده بود همراه برادرش  بود و من هم با اجازه 
سالها آموز     شدم . يوسف در طول اين  شهاي الزم براي جنگ تن به تن را ديده بود . چهره اي خاص  ميكاييل همراه او 

داشت با گونه هايي برجسته ، فكي بزرگ، چشماني كوچك و سبيلي باريك و دراز كه از دو طرف چانه اش آويزان بود .     

ــن بود و قيافه اش واقعا مهيب و معلوم نبود آنرا از چه كســـي به ارث برده ،  حد اقل ميدانم كه چيز            ي از  خودش خشـ
ــد  ، آلب ارســالن را روانه كرد تا باقيمانده     ــتقر ش ــولماز در او وجود نداشــت . پس از انكه ظغرل در ري مس خواهرم س
نيروهاي مسعود را قلع و قمع كند . يوسف  هم اصرار كرد  تا براي تار و مار كردن  نفرات دشمن  در شرق به سرزمين         

  گفتگوي سختي در گرفت . طغرل مي گفت : نيمروز برود . اما طغرل مخالف بود و بينشان

سربازان مسعوده ، بخاطر يكي مثل تو  نمي توانم يك       - شه  كه هنوز تحت اختيار  سرزمين به هند ختم مي  آن 
  تا زمان برگشت  ه سربازانم  احتياج دارم ، تو هم  لشگر ديگر را هم راهي آنجا كنم . من در اين موقعيت به هم 

  . يان ما   در نيشابور و توس به پيونديبايد به سپاه آلب ارسالن

شتي . من فقط     - شون بدم . هيچ وقت هم منو قبول ندا سرباز خودم    تو نمي خواي من خودمو ن صد تا  با همين 
 .  مي روم

شكر را هم تو اولين حمله به كشتن ميدي . فكر        - سرباز كه هيچ بلكه يك ل صد تا  تو ديوانه اي . خودت و اون 
نگ به سادگي پيروز شديم ؟ البته  اسالم و خدا هم كمك كرد ولي ما جاسوسهاي زيادي      مي كني ما تو اين ج

به شهر ها ي اينجا فرستاديم ، ضعفهاي محمود و بعد مسعود را بررسي كرديم و وقتي همه چيز جور شد حمله  

 كرديم . حاال تو يك ال قبا مي خواي بري و سرزمين جديدي را فتح كني ؟ 
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صباني بود  ط شيرش بازي مي        غرل ع شم سته   شتانش رو ي د صدايش را لحظه به لحظه باال تر مي برد ، انگ و 
شمشيرش را بيرون            ست كه او باالخره  شيدند . كسي نمي دان سرك مي ك صر دلواپس بودند و مدام  كرد . نگهبانهاي ق

شايد اگر زور آ  ست بر برادر ناتني خو  خواهد آورد يا نه ،  شود  زمايي بدني بود يوسف مي توان ش  د پيروزي  شير ،  ولي با  م
سعي         سولماز ازدواج كند  شنيده بودم كه طغرل قبل از آنكه پدرش با  سرش را به باد مي داد  من از زنهاي خانه  حتما 
ستاده           سف مي گرفت . بعد رو به من كه كناري اي شت  انتقامش را از يو شايد حاال دا صيب خود كند و  شته دختر را ن دا

 بودم كرد و گفت :

  ين بچه كافر زاد رو از اينجا ببر  وگرنه ممكن است زنده نماند  . ا -

سال پيش يك كافر بودي    - تو حق نداري به مادرم توهين كني . مگر خود تو كي هستي ؟ تو هم تا همين چند 
 . مسلماني تو و پدر و پدربزرگ هم ساختگي است . 

ــش گفتم او هنوز خيلي وقت دا م ــف رفتم و در گوش ــان بدهد ، برادرش هم ن به طرف يوس ره تا خودش را نش
شان دادن چهره خشمگينش  به طغرل ، عقب گرد كرد و از آنجا بيرون        ست ، بگذار براي كمي بعد تر . و او با ن خسته ا

 شد . در تمام اين مدت من منتظر اتفاق بدي بودم ولي همه چيز به خير گذشت . ما به اردو برگشتيم تا استراحت كنيم .

ال تاريك شــده بود كه يكي از ســربازان مرا از خواب بيدار كرد و گفت يوســف مي خواهد مرا ببيند . من هوا كام
سربازان دارند چادرها را جمع مي كنند . خودم را به       سمت چادر او به راه افتادم .  تعجب كردم كه ديدم  شدم و به  آماده 

  يوسف رساندم و پرسيدم چه خبر شده . او در جواب گفت :

  به واليت نيمروز مي رويم . ما -

 مگر طغرل اجازه داده ؟ -

شب راه مي افتيم        - صحبت مي كنم . ما تو تاريكي  نيازي به اجازه اين مرتيكه ترسو نيست . خودم بعدا با پدرم 

 وتا زماني كه طغرل بفهمه ، كلي دور شده ايم .

صبح ز     م سرباز كامال مسلح به تاخت مي رفتيم  طوري كه  ود به قومس رسيديم .  آذوغه و آب  ا با حدود يكصد 
تهيه كرديم و همراه يك راه بلد به جاي آنكه به نيشــابور  و شــرق برويم به ســمت جنوب و طبس  حركت كرديم . راه  
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شن و   شدند و دو نفر هم مردند . در       سخت بود و مدام با طوفانهاي  سرباز كال ناپديد  سه درگير بوديم طوري كه چند  ما
سعود         به  ، ادامه راه  سپاهيان م ست  ، و از  شد كه طغرل به دنبالمان ني سيديم . برايمان قطعي  طبس و بعد به راور   ر

غزنوي هم خبري نبود . در راور اردو زديم و روز بعد  با حفظ فاصــله از كرمان  به طرف بم حركت كرديم و دو روز بعد  
م . اين اولين فتح يوسف بود . حاال با غرور فرمان مي  از آن به بم رسيديم و بدون چندان مقاومتي، شهر را تصرف كردي   

سرا را به زور گرفتيم و در آنها          سبتا بزرگ و دو كاروان سه تا خانه ن سخره مي كرد .  دو  صت  طغرل را م داد و در هر فر
سربازانش     شهر فرار كردند . روز بعد دستور داد  شهر جار بزنند   اطراق كرديم . تعداد زيادي از مردم هم  با ورود ما به  در 

 كه هر كس معادل پنج سكه طالي رايج ماليات بدهد در امان است و مي تواند با خيال راحت در شهر بماند .  

به اين ترتيب مقداري پول جمع آوري شــد كه چندان زياد نبود ، چون  ســربازان مســعود ، دارايي آنها را قبال     
ين پول بخشي از ارگ بم را باز سازي ومقر خود كند . ولي آن پول  براي غارت كرده بودند . نقشه يوسف اين بود كه با ا

تحقق آرزوهاي او كفايت نمي كرد . كار سـاخت و سـاز ارگ را شـروع كرد و براي فراهم كردن مابقي پول ، شـروع به     
شتند . براي كاروانهايي هم كه ب     شد دا سيرهاي اطراف ما آمد و  ه بم مي آ مدند يا از  حمله  به كاروانها يي كرد كه در م

  بم مي رفتند عوارض سنگيني وضع كرد . 

اولين حمله به كارواني شدكه از هرات به كرمان مي رفت .  محافظان كاروان با ديدن سربازان يوسف فرار كردند 
شد از م         سربازان آنچه را كه مي  سليم كردند .  شدند خود را به راحتي ت سافران هم كه حدود پنجاه نفر مي  ران  ساف و م

ــوم  با   ــهولت انجام گرفت  اما حمله به كاروان س گرفتند و آنها را در بيابان رها كردند . حمله به كاروان بعدي هم به س

دردسر و  تلفات انجام شد در حالي كه اين كاروان تنها شامل هشت نفر بود و معلوم بود كه حدود نصف آنها هم محافظ    
سافر . محافظان كاروان ه  سختي كردند و تا قبل      اند و نه م سيدند مقاومت  سه نفر ديگر كه به نظر هندي مي ر مراه دو 

سربازان يوسف را بكشند و چند نفر را هم زخمي كنند  . مرد هندي قبل از آنكه         ستند بيش از بيست تن از  از مردن توان
اووز   ز تو گرفته خواهد شد . ي يوسف شمشيرش را در شكمش فرو كند فرياد كشيد اي ياووز ملعون انتقام من و اين زن ا     

شبيه         شباهتي به هنديها ندارد ، بيشتر  از من خواست نگاهي به مرد هندي كنم . دستارش را كه برداشتم ، ديدم چندان 
شت و خال          ،ايرانيها بود تا يك هندي شمان در سبزه ، چ شك هندي بود ، چهره  ولي زني كه كنار او مرده بود بدون 
نشان مي داد كه هندي است ، ولي هر چه بود شمشير زن ماهري بود .  از ميان مسافران  فقط       رنگي روي پيشاني اش  
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سرباز  و تعداد زيادي نيزه و تيركه به        سوي چند  شدن از  شدند  فرار كنند و با وجود تعقيب  دو نفر زنده ماندند كه موفق 
سالم به در ببرند . رهبري اين حم       ستند جان  شد ، توان شان پرتاب  له را خود  يوسف بر عهده داشت و حاال با وجود   سوي

سرحال ،      شحال و  ست آورد بود ، خو تلفاتي كه داده بود به خاطر مال گران قيمتي كه همراه  اين كاروان     كوچك بد
سيد كه ازمردم                شد . چندي بعد به فكرش ر شكوه خواهد  صر با  صاحب يك ق شت كه  بزودي  شتري دا اميدواري بي

ست   شش    شهرها و رو سربازانش را در گروه هاي پنج   اهاي اطراف هم ماليات و خراج بگيرد ، به همين خاطر تعدادي از 
نفره و با يك فرمان تهديد آميز به اكناف گسيل كرد تا هم پول بيشتري بدست آورد  و هم اطالعاتي از اوضاع شهرهاي 

  مختلف كسب كند . 

سكون    صلي  ارگ  آماده  صله خطاب به      بعد از چند ماه ، بخش ا سف به آنجا نقل مكان كرد و بالفا شد و يو ت 
مردم اعالميه اي صادر كرد كه بايد از او به عنوان سلطان يوسف ، سلطان واليات نيمروز ياد كنند ، در غير اين صورت      

 كرد .  به مجازات سختي گرفتار خواهند شد . اعالميه اي هم براي استخدام چند صد سرباز از ميان مردم محلي صادر

سرباز و مقداري هدايا به         ست تا همراه تعدادي  شد از من خوا سربازان جديد كامل  سه ماه بعد آموزش  وقتي دو 
ستگاري كنم . به من تاكيد كرد اگر   كرمان بروم و نرگس بانو دختر حاكم كرمان را كه از بزرگان غزنوي بود برايش خوا

سربازان زبده        موافق نبود تهديدش كن و به او بگوكه كرمان را ست  تن از  سان خواهم كرد .  من همراه بي با خاك يك
راهي ديدار ركن الدين، حاكم كرمان شدم . او ابتدا اصال موافق نبود كه اين وصلت صورت بگيرد بخصوص كه دخترش  

اگر نيامد   م ويك ماه قبل ازدواج كرده و داراي شوهر بود.  من گفتم شوهرش را به بم بفرستيد تا رضايتش را جلب كني    

حكم طالقش را مالي شــرع خودمان در بم صــادر خواهد كرد . باالخره بعد از گفتگوي بســيار و هر طور بود  با گرفتن 

  رضايت داد و ما آماده باز گشت شديم . ، ركن الدين يك امان نامه با مهر مخصوص سلطان يوسف 

م و براي حمل آنها هم چهار نفر را اجيركرديم و    براي حمل نرگس بانو و  نديمه اش دو عدد كجاوه تهيه كردي       
راهي بم شديم . كاروان ما به كندي حركت مي كرد . در طول راه مدام صداي گريه  نديمه  نرگس بانو را  مي شنيدم و  

شديم توقف كنيم و چ    در الي از دست من كاري بر نمي آمد . غروب  همان روز  تقريبا به ميانه راه رسيده بوديم و ناجار 

  بزنيم تا شب را در همان محل بخوابيم . 
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صبح خيلي زود  در حالي كه هنوز خورشيد طلوع نكرده بود ، يكي از سربازان با صدايي وحشت زده مرا از خواب      

  بيدار كرد و گفت اتفاق خيلي بدي افتاده . 

  چي شده ؟  زود تر بگو   -

 بودم كه ديدم نگهبانان شب همگي كشته شده اند . زبانم الل ، چشمانم كور ، من براي تعويض نگهباني رفته  -

سه نفر     م شدم . ديدم  سرعت راهي محل  شنه اي در قلب مرده اند  . من با   با تير كمان  و دو نفر هم با ن به  د

ي تترس و وحشت به سراغ چادر نرگس بانو  رفتم ، ديدم هنوز در خواب است  . تمام محوطه را گشتم تا ببينم چه خسارا

 . سربازان سراسيمه به اين سو و آن سو مي رفتند و خبر مي آوردند : داشته ايم 

  همه شترها  هستند ، چيزي از بارشان كم نشده -

 بيشتر اسبها  رفته اند. -

 فقط پنج اسب باقي مانده با دو قاطر و شترها  -

ستي اين        د سرپر شاكر بودم كه  صه بدي گير كرده بوديم . من در ته دلم  گروه با من نبود . در واقع من ر مخم
ستيم بفهميم         شتري مي كرد . هرچه فكر كرديم نتوان سر گروه بايد مراقبت بي فقط يك پيغام بر بودم  نه يك  نظامي . 

 حمله كنندگان چه تعداد بوده اند و چطور توانسته اند بدون سر و صدا كارشان را انجام بدهند .

آمدن به بم را ندارد، كسي را بجاي خود گماشت وگفت كه او رد راهزنان و     فرمانده سربازان كه معلوم بود جرات 
اسبها را  دنبال مي كند و تا پي بردن به موضوع  به بم باز نمي گردد ، بعد سوار يكي از اسبها شد و  از محل دور شد و        

ستادم تا نرگس بانو و نديمه اش را بيدار     شت . من يك نفر را فر سيدم ك ديگر هيچگاه بر نگ سوار   كنند . از نديمه  پر ه 
كاري مي داند كه گفت بلي . قرار گذاشتيم دو سرباز با ما بيايند و بقيه سربازان هم  چادرها را جمع كنند و همراه شترها    

  و بارها ، پياده به بم بيايند  و آن چهار نفر اجير شده هم به كرمان بازگردند.

بوديم ولي اتفاقي نيافتاد و ما پنج نفر ســالم  به شــهر بم رســيديم .   در طول راه هر لحظه منتظر حمله دزدان 
شادباش بزنند . بابت پذيرش ازدواج ،كلي از نرگس بانو              شيپور  ستور داد تا  شد و د شحال  سيار خو سف با ديدن ما ب يو
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ــكونتش راهنمايي  ــكر كرد و وعده داد كه چه كارهايي براي او خواهد كرد ، بعد هم او را به محل س كرد . من نمي   تش
سمانه وقايع را          شت  با زباني عجز آميز و ملت ضيح بدهم . وقتي از نزد نرگس بانو برگ ستم ماوقع را چطور برايش تو دان

  برايش تعريف كردم و او قسم خورد كه آن ياغي را در اولين فرصت پيدا و مجازات كند .  

ط شش سرباز  همراه آن ها بود . بقيه همه كشته شده  دو سه روز بعد شترها و بارها از راه رسيدند در حالي كه فق
بودند . يكي از سربازان ارشد مي گفت كه راهزنان پنج نفر بودند و همگي نقاب داشتند . يوسف با شنيدن موضوع و در         

ستاد تا راهزنان را بيابند و         سيم كرد و به اطراف فر سربازانش را به چند گروه تق صباني بود ،  شدت ع ابود  ن حالي كه به 
شدند اما از آن         شند . آنها غيب  شده و به اعماق زمين فرو رفته با شت ، مثل اينكه آنها آب  كنند . اما هيچ فايده اي ندا

ا  رو پولها  مي كردند رخي از آنها به يدزدان روز به بعد هر وقت سـربازان يوسـف مالياتها و خراجها را  جمع مي كردند ،   

  .  سرقت مي كردند

شد و بعد به عقد و ازدواج           چند روز پس سابقش اجرا  شوهر سخ عقد وي از  سم ف از ورود نرگس بانو به بم ، مرا
شد . از            سه به نرگس ، لقب خاتون داده  شد و در همان جل سم توسط يك  مالي ارشد بمي بر گزار  يوسف در آمد . مرا

  آن روز تا زمان مرگ يوسف با هم زندگي كردند و صاحب دو پسر شدند .

شنيد كه طغرل و الب ارسالن در حال آماده كردن خود براي حمله به بيزانس هستند . او هم       مدتي بعد  يوسف 
سرزمين جديدي را  به نام خود فتح كند و با غارت اموال        شايد  شگري هزار نفره را براي حمله به هند آماده كرد تا او  ل

ي ول كشيد و يوسف توانست تا محدوده راجستان پيشرواين لشكر كشي چند ماه ط .هنديها به ثروت هنگفتي دست يابد

كند ولي در آنجا شكست سنگيني خورد،  ولي با اين وجود و علي رغم از دست دادن نيمي از نفراتش ،  مال زيادي را با     
ضرب كند . اما  اي        سكه  سلطان واقعي  به نام خود  صميم گرفت  مثل يك    نخود به بم آورد . او بعد از اين پيروزي ت

پيروزي در هند و سـكه زدن به نام خود هنوز نمي توانسـت آثار زخم روحي راهزنيهاي گاه و بي گاه آن دزد ان گمنام و    
صميم گرفت خودش كاري كند             شت تا آن كه ت سال به همين نحو گذ سربازانش از آنها را التيام دهد .  چند  ست  شك

  تاراهزنان  را به تله  بيندازد . 

بخصوص ، تعدادي سرباز را بدون آنكه از نقشه اش مطلع باشند، براي جمع آوري ماليات به    قرار شد در يك روز 
شت آنها  ، جايي كه كامال كفه  و بياباني  بود            سير باز گ سرباز زبده را در م سي  ستد و بعد  شمال غرب بم بفر ابارق در 
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شد      سربازان حمل ماليات هم گفته  سه ها پنهان كند . به  شت بايد در  نقطه اي كه  درچاله و زير ما ه بود كه موقع بازگ
ــوند و اگر راهزنان حمله كردند  آنها     ــان به آنها ملحق ش ــك وجود دارد توقف كنند تا يك گروه از يارانش يك چاه خش

صندوق حمل پول را رها كنند و خودشان هم فرار كنند و وقتي دزدان به صندوق رسيدند شيپور خود را به صدا درآورند . 
چند بار نقشه را مرور كرد و  چون به نظرش عالي آمد بسيار خوشحال بود . از روزبعد شروع به آماده سازي لوازم و   ياووز

ــه اش را تا حد امكان پنهان نگهدارد . به همين جهت براي تمرين    ــعي مي كرد نقشـ ــربازان مورد نظرش كرد . سـ سـ
شمالي        شه  شدند، گو ارگ را كه مخروبه  و كم وبيش دور از ديد ديگران بود ،  سربازاني كه بايد درچاله ها  پنهان مي 

شدن در زير خاك و ماسه ها مي كرد ، آنهم براي ساعتها        سپس  مخفي  سربازان را وادار به حفر زمين و  انتخاب كرد و 
صورت موفقيت در اين ماموريت پاداش خوبي خواهند  ت ولي  گرف در روز و چند روز متوالي . البته به آنها گفته بود كه در

  در مورد اصل ماموريت ، تا روز حركت چيزي به آنها نگفت .

سه ها پنهان كنند .           ستاد تا خود را زير ما صلي را به محل مورد نظر فر سريازان ا شب  روز موعود ،  ابتدا  نيمه 
شدند كه  بتوانند    سريع دزدان را چنان آنها بايد طوري مستقر مي  راي آنها  گريزي ب محاصره كنند كه راه  با يك حركت 

ــرباز ماليات بگير را روانه ابارق كرد و خود با دلهره   ــبح هم  ، طوري كه همه مردم ببينند ، چهار نفر سـ باقي نماند . صـ

  منتظر ماند . 

غروب ، وقتي هوا هنوز روشن بود دروازه ارگ باز شد و تعدادي سرباز زخمي و ژوليده و خاك آلوده داخل شدند . 
  ديدن ياووز وحشت زده  به طرف او رفت رفت و تعظيم كنان گزارش داد :  يكي از آنها با

قربان راهزنان شش نفر بودند ، طبق نقشه به محاصره ما درآمدند ولي آنها سواره بودند و ما پياده ، سه نفرشان  -
  راكشتيم، بقيه هم فرار كردند . 

  د .خاك بر سرتان ، شما چند نفر كشته داديد تا  سه نفر را بكشي -

  قربان خاك پايتان ، زبانم الل ،  بيست و پنج نفر .  -

  سردسته آنها چه ، او هم فرار كرد . -
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شمشير و چند تا تير . بعد در راه فرار بود كه با يك تير ديگر از اسبش افتاد ،        - شد ، از زخم  نه قربان ، او كشته 
ني بود . ما هم شمشير و كمان و   مثل اينكه موقع افتادن ، سرش هم به سنگي خورده بود چون سرش هم خو   

  سپرش و هر چه راكه داشت برداشتيم و با خود آورديم تا خدمت شما بدهيم .

  چند سال داشت ؟ -

  قربان حدود سي يا سي و پنج .  -

شير و كمان خشمش را  فرو        ب شم شاره كرد تا آنها را نزد ياووز بياورد . ياووز با ديدن آن  سربازان ا عد به يكي از 
سر  شادماني خواهد بود . باالخره آنچه       خورد ،  شن و  صداي بلند اعالم كرد كه فردا روز ج بازان را مرخص كرد و بعد با 

  مايه تحقيرش شده بود از بين رفته بود .

شود ، در تعقيب يك           شكار  برود . او بدون آنكه متوجه  سرباز به  صميم گرفت همراه تعدادي  سه روز بعد ت دو 
ــربازانش جدا ــد . وقتي همراهانش او را يافتند غرق در   گور خر از س ــرگردان ش افتاد و در ميان مزارع و باغات اطراف س

شيد . او را به ارگ بردند در حالي كه  مدام فرياد مي زد آن      صيفي جات نعره مي ك خون در ميان گل و الي يك كرت 
ستور داد همه     شقش كنم  و د شقه  شدت و       ملعون را بگيريد ، آن ملعون را بياوريد تا  ضارب بگردند.  سربازان به دنبال 

ــرعت تمام بدنش را عفونت و تب فرا گرفت و  چند روز  بعد در ميان آه و ناله اهالي  عمق زخم ياووز چنان بود كه به س

  ارگ مرد .

شت . در اين چند روز ، تا به هوش بود به فرمانده كل        ساله دا ساله و پنج  سر هفت  ياووز در هنگام مرگ ، دو پ
سالگرد مرگش ،  فرزند كوچكترش به عنوان جانشين او       قش  سم  ونش  بركيارق وصيت كرد كه  اگر مرد ، روز بعد از مرا

شايد چون           شود . اين كار به نظرم عجيب بود .  صميم مقاومت كرد  زنداني  شان در برابر اين ت شود و اگر مادر انتخاب 
ش مهيب بود و يا آنكه چون پسر كوچكتر شباهت بيشتري به خودپسر اولش شبيه ايرانيها بود كه او برايشان يك غريبه 

  داشت .  به من هم گفت كه بعد از مرگش آزادم .

من تصــميم گرفتم حاال كه تنها دليلم براي ماندن از بين رفته ، از آنجا بروم و با مختصــر پولي كه ياووز به من 

ستجو كنم . از نرگس خاتو  شتش را       داده بود بختم را در جاي ديگري ج سرنو ست كردم  ن هم موقع خداحافظي درخوا
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بپذيرد و در برابر تصميم يوسف و بركيارق مقاومت نكند وگرنه او و پسر بزرگش  كشته خواهند شد ، بخصوص كه پدر         
شانه فهميدن تكان داد و با اندكي مكث و       سرش را به ن ستند تا به او كمك كنند . نرگس خاتون  و مادرش ديگر زنده ني

شدم بگويم كه او       نوعي  سوال كرد . مجبور  سف  خواهر زاده ام بود، بدون آنكه خودش            شرم ، از رابطه ام با يو
بداند ، كسي بود كه با پا گذاشتن به اين دنيا ، مادرش را سر زا به كشتن داد . رازي كه تا آن لحظه به هيچ كس ديگري 

سر ها را كه در واقع به   شدند     نگفته بودم.  بعد  پ سوب مي  شاوند من مح سيدم و  از نرگس خاتون طلب    نوعي خوي بو
ــ ــدم . پدرم در آخرين  بخش ــتان ش ــلي خود پيدا كنم راهي طبرس ش كردم و روز بعد به اين اميد كه ردي از خانواده اص

ــوختن پيدا كرده در حالي كه پدر و                مادر  لحظات زندگيش گفت كه او، من و خواهرم را گريان در خانه اي در حال سـ
واقعي ما ، در زير آوار مرده بودند. گويا من آن موقع در قنداق بودم ، و چون كســـي را نديده تا ما را تحويلش بدهد ، با            

  خود به سرزمين تاتارها برده  و مثل يك پدر و مادر واقعي بزرگ كرده است.
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 فصل چهار
 

 حكايت طبيب
  

  اصالح  متن : نادر كمالجو 

است، فرزند عيسي صحاف كه در كرمانج به صحافي و نساخي مشغول ببود و همو بود        نام من حامد ابن صحاف 
كه مرا امر به آموختن طبابت كرد و اين حكايت كه در باب يعقوب كرماني گويم يا خود بديده ، يا از او يا ياران نزديكش  

بهر طبابت و چون مهارتهاي الزم كسب بكرده از  بشنيده . اين حقير سالها پيش نزد شيخ الرييس ابو علي سينا شاگردي    
بشــد ، اســتاد مرا رخصــت بداد تا خود به طبابت  مشــغول گردم .  به زادگاهم كرمانج بازبگشــتم و به درمان بيماران و   
مداواي زخميها بپرداختم . مدتها به همين سياق گذشت تا آنكه خبردار شدم والد ما كه براي تهيه كاغذ اعال به سمرقند      

شته  . من بر طبق           رفته بود شتاق ديدار با من بگ سخت م ضي العالج گرفتار و  شت در بالد هرات به مر ، هنگام بازگ

طبيعت آدمي و وظيفه فرزندي ، بر خود واجب  بديدم كه راه ســـفر در پيش بگيرم و براي ديدارش به هرات  شـــوم  با 
وراني  كه غزنويان دچار آشفتگي شده ، مسعود و   آنكه مي دانستم سفر كردن در اين دوران پر آشوب چه سخت باشد . د     

محمد بعد از مرگ سلطان محمود به جان هم تشنه ، طغرل به راه افتاده و يك جوان كم سن و سال مثل ياووز توانسته       

  با صد نفرسرباز واليت نيمروز تا بم را به تسخير خود درآورده ، داعيه سلطاني كند .

ارواني به مقصد زابل همراه بگشتم . هنوز چندان از كرمانج دور نشده بوديم كه در باري لوازم سفر بر بستم و با ك
سوي بم مي         سوار بر ارابه اي حمل مي كرده  به  سربازان ياووز را بديديم كه جعبه اي را  سه راهي ابارق به جيرفت ، 

د و خاك ، باز به راه افتد . يكي دو فرسخ   تازند . كاروان ما اندكي توقف نمود تا آنها  دور شوند و پس از فرو خوابيدن گر 

سخت در بدن ، بر خاك         سواران  ياووز را بديديم كه  مرده يا با زخمهايي  شتيم.  شگفت آور روبرو بگ بعد با منظره اي 
شكسته و خالي از پول و        بافتاده آه و ناله مي  سلطان يوسف بر آن حك گرديده بود ،  شان  كردند . جعبه روي ارابه كه ن

ساالر هم         مال شان انجام بدادم . كاروان شتم براي مداواي سوي زخميها برفتم و آنچه در توان دا بر زمين افتاده  . من به 
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شگفت بوديم كه چنين حادثه هولناك و شومي چگونه روي داده       سوار چند قاطر  نمود  تا به بم برساند . همه در  آنها را 
لح به كمان و شمشير را بديديم كه چون برق و باد از كنارمان گذشته و     است كه در همان حال  تحير ، سه سوار كار مس    

دمي بعد ناپديد گشته  .  بعد يك سواركار ديگر كه بس تنومند بود و صورتش را با دستاري پوشانده ، نزديك ما آمد و از  
ست ، در همين دم محافظ       سربازان ياووز را طبابت مي كرد كجا سيد آن كس كه  ساالر پر ان كاروان كه فكر مي كاروان

شاره كرد         سوي او برفتند . اما او خنده اي كرد و به جايي در روي يك تپه ا شان به  شير ك شم كردند او به راهزني آمده 
سوال را           شير ها را غالف كرده عقب برفتند . دو باره  شم ستاده بودند . محافظان  سه نفر با كمانهاي آماده پرتاب اي كه 

دانســتم منظورش منم ، از ترس به خود بلرزيدم و در جا اشــهد خودرا بخواندم و پشــت مســافر تكرار بكرد  و چون مي 

  فت :ايستاد و بگتا به نزديك ما برسيد ، آنگاه بم . او خود مسافران را يك به يك برانداز كرد بگشديگري پنهان 

  اي طبيب از چه ميترسي كه پنهان شده اي؟ -

  اچار خود را ظاهر كردم و گفتم :ن

  ن از سر شغلم و قسمي كه خورده ام آنها را طبابت بكردم . شما به بزرگي خود مرا ببخشيد .  م -

ــت . مي خواهم يك بار ديگر به وظيفه ات عمل كني و يكي از ياران مرا مداوا كني . با من بيا ،              - باكي نيسـ
  خودم بعدا تو را به كاروانت رسانم . 

روي اسب نشاند . زخم دوستش را شستشو  ، مرحمي ماليده ،         عد مرا با يك ضرب از زمين كند و پشت سرش   ب

پوشاندم . كمي ترياق هم او را خوراندم تا  توان سواركاري بيابد و خود را به مقصدش برساند . كار كه تمام     ببا پارچه اي 
سي بود كه بعدها فهميدم ن        شت . اين اولين ديدارم با ك سانيد و باز گ سالم به كاروان ر رماني امش يعقوب كگرديد مرا 

  است كه بعضي او را از نوادگان يعقوب ليث صفاري مي دانستد . 

ويا بر كه گ رسيدم . او چنان رنجور و نحيف بود ،درعاقبت پس از يك ماه سفر به هرات اندر شدم و به بالين پدر  
شرمنده نظاره بكردم و گريان  طلب عفو        شند . من اندوهگين و  شيده با ستي ك سكلتش ، پو سته بودم   ، از آنرو كه نتوان ا

ست دادنش      سم . چند روز بعد دار فاني را وداع گفت و به عالم ديگر برفت . من در غم از د زود تر از اين به بالينش در ر
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شد با         سينا بود كه مصادف  ستادم بوعلي  شنيدن خبر مرگ زودهنگام ا شدم و آن  بودم كه به غمي بس هولناكتر گرفتار 

  مرگ پدر . 

ز دفن پدر ، با مختصر مالي كه به ارث در رسيد ، راهي وطن شده ، هجره بزرگتري ابتياع و مشغول طبابت  پس ا
صدا در آمد . در را كه گشودم همان جوان تنو       شبي دير هنگام در خواب بودم كه كوبه خانه محقرم به  بگشتم . تا آنكه 

سي را  خون آلوده حمل  شروع كن و خود   بمي  مند راهزن را بديدم كه بر كول خود ك شد و گفت طبابت را  كرد . داخل 
ست . من آنچه را بايد ، انجام       ش شه اي ن ستش را به دوش      بدر گو شت ، بعد دو سه اي پول در طاقچه گذا دادم . او كي

كشـيد و بيرون شـد . از همين سـنه و آن شـب بود كه من معتمد وي و طبيب زخمهاي او و دوسـتانش شـدم . و نمي        

  با اين كار در محضر حق گناهكارم و يا بخشيده خواهم شد . دانستم كه 

ــيار نزديكش را آورد كه ونداد نام  در يكي ديگر از همين ديدارها در يك شـــب پاييزي ، يكي ديگر از ياران بسـ
ستش را در آوريم و ديدم در زير         ستم كمك كند لباس دو شدت خونريزي بيهوش ببود . من از يعقوب بخوا شت و از  دا

ســش كمر بند پهني ببســته با ده ها حلقه و در هر حلقه دشــنه اي جاداده . درهمين شــب بودكه گوشــه هايي از      لبا

  سرگذشتش را شنيدم :

پدر يعقوب ، مازيار نام ، مدتها  در جرگه عياران خوش باش، روزگار مي گذرانيده تا آنكه قصد مي كند زور بازو و 
شير خود را در راه ديگري بيازمايد .     صرف غزنويان در نيامده     شم ستان و جي پور كه هنوز به ت به هند مي رود ، به راج

بود . مهاراجه راتجيت  براي مقابله با سپاهيان آنها به سربازان بيشتري نياز داشت . او هم داوطلب شده به سپاه رانجيت        

انجيت، كه خود زبان پارســي را به  شــاه مي پيوندد و در ميدان جنگ معركه اي به پا و همه را متحير مي ســازد . شــاه ر
خوبي تكلم مي كرد ، به قصــر خود دعوتش كرده تكريم بســيار مي كند . از آن به بعد مقام وي باال و باال تر مي رود تا 

  آنكه به فرماندهي سپاه مهاراجه گمارده مي شود .

صر مهاراجه پي مي برد كه اورا دختري ه      سال و رفت و آمد به ق شت چند  ست به غايت زيبا به نام  پس از گذ
هايال كه چند سالي از سن ازدواجش گذشته ، اما هنوز در خانه است و سبب آن نامعلوم . حيران مي شود و علت را جويا       
سخ          صميم ميگيرد خود پا شده  ت سرگرداني او  شاه  متوجه حيراني و  سد ، تا آنكه رانجيت  ، ليكن جواب قاطعي درنمي ر

  پرسش مازيار را بدهد .  
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اين دختر يگانه فرزندش بود كه از پنج ســالگي بي مادر ، در دامن دايه ها  بزرگ شــده و بدتر آنكه روز به روز   
بيشتر شبيه مادرش گشته  و شاه رانجيت نمي تواند رنج دوري او را پس از ازدواجش تحمل كند . مازيارجسارت مي كند  

شاه تا لحظه مرگ،  و با قول به  شاه چند روز مهلت مي خواهد تا با ريش     اقامت در جوار  از هايال خواستگاري مي كند . 

  سفيدان خود مشورت كند و عاقبت مي پذيرد .  

شده ، با جمالتي از بوداي خردمند       صندوقچه اي  با نقش و نگار و خطوطي طالكاري  شاه  سم عقد ،  هنگام مرا
ــا     لها اندوخته بود ، به جهت هديه ازدواج به هايال بدادند . جي            همراه تعدادي زيور آالت و مازيار ، هر آنچه را در اين سـ

پور چراغاني ، شيريني به وفور ، ازدواج با شادي همه انجام  و هردو به خانه بخت شدند . حاصل ازدواج يك پسر بود كه 

  نامش را يعقوب و دو سال بعد يك دختر كه نامش را ميترا گذاشتند .

سالگي هر آنچه    ست  شاه بياموخت . در      يعقوب تا بي سپاه رانجيت  شق و نبرد بايد ، نزد پدر و در  را از درس و م

 همين زمان  مازيار ، از همسر ش اجازت بخواست تا پسرش را براي ديدار از خانواده اش به كرمانج ببرد . 

ــد كرد براي ديدار ركن الدين حا      ــان،  پدر قصـ د و حكومتي بروكم كرمانج ، به عمارت    چند روز پس از ورود شـ
ساله را در ميان      شانزده  شايد پانزده يا  يعقوب را نيز با خود ببرد. در حال عبور از حياط ، دختري خوش چهره و نوجوان ، 
گلها و درختان بديدكه شادكام و خنده رو  گلها ي باغ را رام و علفهاي هرز را هرس مي كرد . او و پدرش داخل عمارت   

سيد      ضور حاكم بر شتري طال با نگيني از الماس ، همراه يك  شده  به ح ند . پدر  بعد ازمعرفي خود و فرزندش يك انگ
شدن تعارفات مرسوم ، پدر از حاكم اجازت      شاه به حاكم هديه نمود و بعد از  رد و بدل  گردنبند مرواريد از طرف رنجيت 

ان بگذارد . يعقوب به حياط بازگشـــت ، مي گيرد كه پســـرش بيرون شـــود تا او بتواند امور محرمانه اي را با وي در مي
مستقيم به سوي دخترك رفت و مشغول تماشايش شد . دختر نگاه هاي او را تاب نياورد و با لحني پرخاشگر به او گفت        

يبايي زباغبان زن آنهم به اين   : شــما هميشــه اينقدر بي ادب و چشــم هيزيد ؟ يعقوب خنده بلندي كرد و گفت تا حاال
سمت عمارت برفت و بعد         نديده بودم . شد ، لوازم گل آرايي را كناري بگذاشت و به  اين گفته موجب خشم بيشتر دختر 

ــمان هيزت را    ــتي در باال خانه عمارت ، رو به يعقوب گفت : اگر تورا بار ديگر ببينم خودم چش از چند لحظه از يك هش
همين لحظه پدرش دررسيد ،  و او مجبور شد عمارت   كور مي كنم . يعقوب باز هم خنديد و گفت : خواهيم ديد . ولي در

و جر و بحث با دختر را رها كند . يعقوب در راه ، از پدرش شنيد كه نام آن دختر نرگس و دخترحاكم است . او هم از روز  
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سوي پنجره اطاق او پ      شاخه گلي را به  ستان ، همه روزه اطراف عمارت مي چرخيد و  رت بعد و تا موعد بازگشت به راج
ضايت  آميز وپرتاب     شد و آنقدراين كار را ادامه داد تا آنكه دختر با لبخندي ر مي كرد تا به نوعي معذرت خواهي كرده با

   .شاخه گلي به سوي او، جوابش را بداد

ــرار زياد از او مي خواهد كه  يعقوب  ــد كه پدرش از چيزي ناراحت اســت و با اص در طول روزهاي بعد  متوجه ش

  علتش را بيان كند . پدر با اندوه زيادگفته بود :

شه ولي ح         - شان بي فايده با شايد گفتن سال نمي فهمي و  سن و  ال كه امي دانم كه تو خيلي چيزها را در  اين 
سال پيش تا حاالدشمن يكديگريم ،          شصت  صرار مي كني در حد خودت توضيح مي دهم .  ما و غزنويان از  ا
اما خطر جديد و بزرگتري در راه است . اين بار از طرف نوادگان سلجوق ابن دقاق . غزنويان هنگام هجوم خود 

سال اول ؛ هر چه را توانستند غارت كردند       سي  تا باالخره اوضاع  مملكت و مردم به حال  به ايران طي بيست 
سال ديگر        سي چهل  سلجوقيان ، مردم دو باره دچار قتل و غارت ، آنهم براي  شت و حاال با هجوم  عادي برگ
خواهند شد . من پيام محرمانه اي از شاه رانجيت براي  ركن الدين داشتم تا شايد بتوانيم با همكاري يكديگر،      

ــلطان محمود با خبر       از ورود آنها به اين منا    طق جلوگيري كنيم ، اما او نپذيرفت . او از اختالف بين وارثان سـ
است ولي نمي داند كه طغرل و الب ارسالن در راه فتح اين سرزمينند و دير يا زود خود او هم طعمه آنها خواهد  

  .شد . ناراحتي من بابت اين است كه در ماموريتم چندان موفق نبودم 

شدند. يعقوب              ار با اقوامنها پس از ديدآ سپار  سوي هند ره سنگي ، به  سر سياب  سرآ و خريد يك خانه باغ در 
تالش مي كرد نرگس را فراموش كند اما نمي توانســـت ، مغزش چيزي مي گفت و دلش چيز ديگري ، به همين خاطر 

صــحبت كند . پدر   س با پدرپريشــان حال بود تا آنكه موضــوع را به مادرش درميان بنهاد و از او خواســت در مورد نرگ

ضايت نمي داد چون راه ها را    شنيد ولي ر سال     خواهش هاي هايال را مي  ست. تا آنكه عاقبت بعد از دو  نا امن مي دان

  پذيرفت كه بار سفر بر بندند و براي خواستگاري نرگس، راهي كرمانج شوند . 

ن برخواســتم تا كمي هيزم بياورم . به وقت  يعقوب به اينجا كه رســيد ســاكت شــد . هوا ســرد تر شــده بود  . م
بازگشت به اطاق ديدم كه بسي غم به چهره دارد و قطره اشكي بر گوشه چشم . با اين كه دو برابر او سن بداشتم نمي          
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دانستم چه كنم . او حاال بيست و دو سال داشت  و اگر من دير ازدواج نمي كردم بي شك فرزندي همسن و سال او مي 

  ورتش را پاك كرد ، از جا برخواست ، باز هم كيسه اي پول بر طاقچه گذاشت و برفت .داشتم . ص

دلم مي خواست كمكش كنم اما اين جوان با اين سن كم ، بسيار دنياديده تر از من مي نمود ، پس از دست من     
سد         سته به نرگسش بر ست كه نتوان سلمه اين ا ساخته نبود . با خود فكر بكردم چيزي كه م شايد اگ  كاري  ر نرگس در  . 

صت         ستش ونداد هنوز بي هوش بود و من فر سرما ، به منزل من نمي آمد . دو شب و در اين   كنارش بود ، اين موقع 
شده بود و          صبحانه اي آماده و ونداد را بيدار بكردم . حالش بهتر  ستم و   صبح برخوا كردم اندكي بخوابم . هنگام ازان 

شياريش را باز يافته بود .   شده ؟ او اندكي ترديد كرد و بعد         هو شنا  سيدم كه  چطور با يعقوب آ سركنجكاوي از او پر از 

  گفت :

شان ديدم ، جايي كه پدرم يك     - سته جواهر فرو سال پيش كه براي اولين بار به كرمان آمده بود ، او را در را دو 
به صـــاحبش تحويل دهم كه ناگهان   دكان زرگري دارد. من از طرف پدرم يك انگشـــتري خيلي گرانبها را مي بردم تا

مشــتي دزد بر ســرم ريختند و انگشــتري را از من ربودند . من نعش زمين و آنها در فرار بودند كه ديدم جواني همســال 
شديم و تا موقع          ست  سمت من مي آورد . از همان روز دو سته دزدها را گرفته به  سرد خودم ولي بس تنومندتر از من،  

م بوديم . او مرا آموزش تير و كمان و شمشير مي داد و من پرتاب دشنه را به او . برخي روز ها دور   رفتنش به هند ، با ه
عمارت حكومتي نگهباني مي دادم تا او بتواند با نرگس حرفهاي عاشــقانه بزند . در مراســم عروســيش هم ســنگ تمام 

رم كرديم . ولي مرگ دردناك پدر و مادرش گذاشتم و همراه چند دوست قديمي ، مجلس را با رقص و پايكوبي بسيار گ   

س    صله به يغما بردن  نرگس تو شايد اگر نرگس    ط ياووز ،  برايش  راهي جز مقابلهو بعد بالفا شت .  ا نبرده ر باقي نگذا
مرگ پدر و مادرش را فراموش كند . اما حاال ديگركار از كار گذشــته وكســي هم نمي تواند   بودند مي توانســت ســختي

شد ؟ بله ، ولي اوكه        جلوي او را شروع  شدن او از اينجا  سيدم : پس راهزن  بگيرد . ونداد لحظه اي مكث كرد و من پر
ضربه بزنه ، به كسي كه داره زندگي همه را نابود مي كنه ، فكر مي كردم تا حاال     راهزن نيست ، اون مي خواد به ياووز 

و مي دانم آنقدر ثروتمنده كه نيازي به دزدي نداره .  روزي كه  اين را فهميده باشي . من  چند ساله  كه اورا مي شناسم     
سراغ من آمد     شناخت به  نرگس را بردند ديگر طاقت نياورد وبه فكر انتقام افتاد و چون كس ديگري را براي كمك نمي 

سر كاروان آنها قرا           شت  سب پ صله اي منا شتيم وبه تاخت  رفتيم و با فا شتيم بردا سالح دا  يم . مير گرفت. ما هر آنچه 
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شب حمله كنيم و هر تعدادرا        شب را در بيابان بيتوته كنند و طرح يعقوب آن بود كه در نيمه  ستيم كه آنها مجبورند  دان
كه مي شد از پاي در آوريم . باالخره هنگام غروب متوقف شدند ، چند چادر به پا كردند و آتشي در ميدانچه بين چادرها    

سبها را هم به چند درخت  شت در دور خيمه هاكردند . نگهبانها را        . ا سرباز را براي نگهباني روانه گ ستند وتعدادي  گز ب
شــمرديم ، درســت پنج نفر . قرار شــد يعقوب از كمان اســتفاده كند و من از دشــنه و تا امكان دارد از درگيري رو در رو  

شان خيلي زياد بود ، ولي من براي پرتاب    ، پرهيزكنيم  صوص كه تعداد شدم . رو   به خ شنه بايد به آنها نزديك تر مي ز  د
اول يكي از ماه هاي قمري بود و آسمان پراز ستاره اما تاريكي مطلقي همه جارا گرفته بود.. ما هم نيمه هاي شب حمله  
كرديم . سه نفر را يعقوب زد و من توانستم با نزديك شدن به چادرها دو نفر ديگر را خالص كنم.  بعد در سكوت تمام ،  

صرار داشت نرگس را           ا شرايط ترسناك ، يعقوب ا سمت بيابان رانديم . در همين  سبها را باز كرديم و به  سار تعدادي ازا ف
ببيند كه به جد  مانع او شدم . باالخره راضي شد برنامه بعدي را پيگيري كنيم . ما به جاي بازگشت به كرمان به سمت       

سبي كمين كرديم و منتظر م  سو،      انديم بم رفتيم و جاي منا شته بود كه در صبح گذ ستاده يا  . اندكي از همراه    وز را وفر
سربازان            سوي بم مي روند  و حدس زديم كه بقيه  سب ديديم كه به تاخت به  سوار بر ا سرباز ،  نرگس و نديمه و دو 

آلود  رسيدند و خاكمجبور شده اند پياده حركت كنند . اين وضع كمك بزرگي بود براي ما . حوالي ظهر بود كه پياده ها 
صحنه را ترك كرديم و به        شدند . ما  و خسته زير باران تير هاي ما قرار گرفتند . به اين طريق چند نفر ديگر هم كشته 
كرمان باز گشتيم .  اين اولين حمله يعقوب به سربازان  ياووز بود . بعد ها كه چند نفر ديگر هم به ما پيوستند ، توانستيم 

شتري    سر      ضربه هاي بي شنه با اين پ ضايا را كه خودت هم مي داني .        من كه ازديدن آنهمه د به او بزنيم . باقي ق
حيرت زده بودم با اشاره به كمربندش پرسيدم : از اينها كه در بازار نيست ، پس تو اينهارا از كجا مي آوري ؟ او خنديد و     

اينها را مي سازم با ذوب چند رقم فلز و قالبهاي دست ساز   گفت : پدرم در پشت دكانش يك كوره ذوب فلز دارد . خودم 

شنه اي كه مي توان       سم من ، يعني ونداد . د شده ، اين يعني اول ا خودم . اين حرف و را نگاه كن كه برروي آنها حك 
خر از ت آهر موجود زنده اي را از فاصله سي گزي به آن دنيا فرستاد ، جوري ساخته شده كه هر طور پرتابش كني ، دس      

  سمت نوك روبروي حريف قرار مي گيرد.

يعقوب در يكي از ديدارهاي ديگر تعريف بكرد كه آنها با كارواني راهي كرمانج شـــدند ، اما حوالي ســـيســـتان  
سلجوقي        سربازان ياووز ، برادر ناتني طغرل  ضر نبود به كرمانج برود . همه از هجوم  شوند . هيچ كارواني حا متوقف مي 

   ،ند . پدر يعقوب به همسر و فرزندش گفت شايد بهتر آن باشد كه برگردند و زمان ديگري به خواستگاري روندترسان بود
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ــان ادامه مي دهند . پدر چهار نفر                   ولي مادركه غوغاي درون يعقوب را بهتر مي فهميد با قاطعيت گفت كه به راهشـ
طر براي حمل بار و آب ، چند مشك آب ، مقدار   محافظ قوي هيكل شمشر زن، تعدادي اسب براي محافظان وشتر و قا    

ــنه، چند    ــير ، چند كمان و تعداد زيادي تير وچندين دش ــمش زيادي غذا ، بعد يك راهنماي  محلي اهل جيرفت ، چند ش
ــد    ــوز را با دادن پولي هنگفت  تدارك نمود و در يك صــبح زود به راه افتادند . قرار ش چادر تك نفره ، چند چراغ پيه س

ه جواهرات مادر كه تحفه او به عروسش نرگس مي شد و هر چه طال دارند توسط يعقوب حمل شود واگر حمله  صندوقچ
اي صورت گرفت، او خود را به جاي امني برساند . تصميم پدر اين بود كه تا ميتوانند از شهر بم كه مقر ياووز بود دوري      

سمت جنوب و بعد با گذر از كوه جبال بارز به    كنند . آنها بايد مسير معمول را تا  روستاي گنبكي ادامه   مي دادند، بعد به 
جيرفت و از آنجا رو به شمال  به سمت  بارق در بيست سي فرسخي شمال غرب بم مي رفتند . اين مسير زمان رسيدن          

ي بي مانندي گجوآنها به كرمانج را ده بيست روز بيشترمي كرد ولي بهتر از درگيري احتمالي با ياووز بود ، حتي براي جن

  همچون او .

شته بود كه تعداد زيادي      صبح اندكي بگذ روز اول بي هيچ حادثه اي گذشت ، اما روز دوم چيز نادري بديدند . از 
سير مي چرخيدند و بعد اجساد آدمياني را  اينجا و آنجا پراكنده بر زمين ،       سمان بديدند كه بر فراز م الشخور را  بر فراز آ

شتند. احتماال ازبازماندگان حمالت         انبوهي كالغ وال سرگردان در بيابان مي گ سر و تن آنها و آدمهايي را كه  شخور بر 
سعي مي كرد آب و غذايي به او بدهد ، در مورد    ياووز بودند . پدر يعقوب  روبروي يكي از آنها توقف كرد و در حالي كه 

را  هم درچند قطعه پارچه پيچيد و زيرچند  قطعه  ســربازان ياووز پرس و جو كرد . مقداري نان و گوشــت خشــك شــده 
شكوكي            صدا رس در جلو حركت كند و اگر مورد م صله اي  ستور داد يك نفر از محافظان با حفظ فا شت . د سنگ گذا

سخ            سمت جيرفت بپيچيدند . يكي دو فر شاره راهنما به  سيد و طبق ا شان به گنبكي ر سرعت خبر دهد . كاروان ديد به 
شت تپه اي           رفته بودند كه شت ياووز از پ ست و دمي بعد دو نفرگ سربازرا ديده ا شقراول خبر آورد كه دو نفر محافظ پي

سمت       شدند و فرمان ايست دادند . راه فراري نبود مگر درگيري . پدر اشاره اي به يعقوب و كمانش كرد و خود به  ظاهر 
شت         ضي به برگ سكه ، آنها را را شايد با دادن چند  شيرهاي خود را از غالف بيرون      سربازان رفت تا  شم كند ، اما آنها 

شان به زمين انداخت ، اما يكي        سب هاي سرباز را از ا شيدند و پدر را تهديد كردند .  يعقوب هم با پرتاب دو تير، هر دو  ك
ما شترها و   ا از آنها توانست شيپورش را به صدا درآورد . ديگر كار از كار گذشته بود . سعي كردند سرعتشان را زياد كنند       

قاطرها نمي توانستند به تندي حركت كنند به خصوص كه راه ناهموار بود و بدون آب و غذا هم در طول راه هالك مي   
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شدند . بنا بر اين توقف كردند وبا خواباندن شترها و قاطرها يك ديواره  به دور خود ايجاد كردند . پدر از  يعقوب خواست  
سنگالخي برساند و  در جايي مسلط به آنها         كه راهنما را با خود ببرد و  سرشان به باالي  تپه اي  خود را از بيراهه پشت 

كمين كند . گروه بعدي ســربازان ياووز شــش نفر بودند كه همگي قبل از رســيدن به  آنها ، با تير هاي يعقوب و پدر به  
سواره ،     سي نفره  ، نيمي  ا نيمي پياده از راه رسيدند اما فرمانده آنها ب زمين غلطيدند . چندي گذشت و اين بار يك گروه 

ديدن جسد سربازان دستورتوقف و بعد اجراي يك ديوار دفاعي با سپرهايشان را داد . خودش شمشيرش را از غالف در          

  آورد ، آنرا در زمين فرو كرد وچند قدم جلو آمد و  با صدايي بلند پرسيد :

  براي عبور داريد ؟ شما كي هستيد و كجا مي رويد ؟ آيا مجوزي  -

ما مســافريم و به جيرفت مي رويم براي خواســتگاري . نمي دانســتيم براي يك ســفرخانوادگي هم بايد مجوز   -
  بگيريم .

سالح  حمل نمي كند . تازه كدام مسافري است كه بتواند        - هيچ مسافري  براي يك ديدار خانوادگي  اين همه 
ه را از پا درآورد . بنابراين بايد به اين نتيجه برسم كه شما به خبر ورزيد در زماني به اين كوتاهي هشت تا سرباز

  .آمده ايد    چيني يا شايد هم خرابكاري 

  عد در گوش يك نفر كه لباسي عادي به تن داشت  چيزي گفت و آن فرد با عجله آمد و گفت:ب

سلطان يوسفه ، برادر            - شان ولي  نعمت ما  سيد ، اي شنا شان را نمي  شما اي سو    شايد  سلطان طغرل ، من هم در
شايد به جاي دار فقط                شويد ،  سليم  شماست كه ت سلطان مي گويند به نفع  شان هستم .  شكارمخصوص اي پي

  زندان نصيبتان شود .

  در با پوزخندي بر لب جواب مي دهد :پ

سر بچه بگو ما به اين      - ست . به اين پ ست ؟ ولي اينكه هنوز خيلي بچه ا احتي ر پس اين همان ياووز معروف ا

ست  رنج ديده ديگري        شد باز هم با اينهمه قتل و غارت ، خودش هم به د شويم و اگر مارا هم بك شته نمي  ك
  به مرگ گرفتار خواهد شد .
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قتي درسـو برگشـت و پيام آنها را به او گفت ، ياووز به كماندارانش  دسـتور تير داد . باراني از تير فرود آمد و با    و
ر. فاصــله زياد بود و بيشــتر تيرها قبل از رســيدن به آنها مثل تكه ســنگ بر زمين مي افتادند .  اندكي تاخير رگباري ديگ

ستند و هجوم بردند . بيش از         ستور حمله مستقيم داد و آنها هياهو كنان برخا سربازان د صف جلو  ياووز كه چنين ديد به 
ادر انستند تا محل آنها پيشروي كنند ، با شمشير م    نيمي از آنها با تيرهاي يعقوب و پدر به خاك شدند و چند نفري كه تو 

و محافظان از پاي درآمدند. ياووز عصــباني شــده بود و بد و بيراه مي گفت . دســتور عقب نشــيني داد و اين بار تعدادي  
شند و پدر و مادر را زخمي          شيني ، محافظان را بك ستند پس از چند بار هجوم و عقب ن ستاد و آنها توان نند  كسوار  را فر

آنچنان كه پس از گذشــت ســاعاتي ديگر ياراي به دســت گرفتن شــمشــير را هم نداشــتند . ياووز نزديك آنها شــد و    
شاره اي كرد . آن مرد جلو آمد و دستار        سينه پدر و مادر فرو كرد و بعد به همان فرد عادي ا شمشيرش را چندين بار در 

.  نزديك غروب بود كه مالهاي ما را بار زدند و با چارپاياني كه زنده   پدر و روسري مادر را كنار زد و چيزي به ياووز گفت

 مانده بودند به سمت بم رفتند .

شتم و با كمك راهنمايمان آنها را       شدند ، بعد برگ سربازانش كامال دور  من مدتي در جاي خود ماندم تا ياووز و 
وجود نداشت و اگر بود ، مسيرهاي مال رو  بود  . عمده    دفن كردم . بعد به سمت جيرفت به راه افتاديم . راه سر راستي    

مسير سنگالخي و صعب العبور بود ، طوري كه  خيلي از راه را پياده طي كرديم .  غذا و آب ، همان دو روز اول تمام شد  
شكار حيوانات و پرندگان بزنيم و آب را از چاله هاي باران برداريم . وقتي بعد از     شديم دست به  س  و مجبور  واد  چند روز 

جيرفت را ديديم ، متوقف شـــديم تا مرد راهنما به شـــهر برود و در مورد امن بودن باقي مســـير پرس و جو كند . او با 
ساخلو كه برج ديدباني هم دارد قرار دارند و دو نفر هم در راه        سرباز در يك  شت و گفت  چند  مقداري آذوقه و آب برگ

صلي باز گرديم . وقتي     ورود و خروج نگهباني مي دهند . بن شديم جيرفت را هم دور بزنيم  و بعد به راه ا ا بر اين مجبور 
ــيدم و      ــب را هم به او بخش ــتمزد درخوري به مرد راهنما دادم ، اس ــيديم دس بعد از چند روز طي و طريق  به ابارق رس

سيد        شت يك ماه به كرمانج ر شدم . باالخره بعد از گذ صش كردم و خود راهي كرمانج  م و خود را به خانه مان در  مرخ

  سرآسياب سر سنگي رساندم تا بتوانم چند روز در تنهايي ، براي پدر و مادرم عزاداري كنم  . 

  يعقوب دوباره سكوت كرد و به فكر فرو رفت . من تحمل نكردم و بپرسيدم :

  كي به ديدن نرگس بانو ، يا پدرش رفتيد ؟ -

www.takbook.com



44 

 

گين ببينند . مي ترســـيدم غم من ، نرگس را هم غمگين كند . در نمي خواســـتم مرا با حال نزار و اينهمه غم -
ــر بود كه مي  ــتن او هم تنها زماني ميسـ ــتنش فكر ميكردم ، اما كشـ طول راه و در خانه به ياووز رذل و كشـ
توانستم  تن به تن با او روبرو شوم. به همين خاطردر طول يك ماهي كه در خانه بودم خود را راضي كردم كه    

ــر بيرون كنم و به ديدار نرگس و پدرش بروم . ركن الدين را ديدم و ماوقع را برايش         فكر انتق  ام را فعال از سـ
ــنهاد پدرم را براي همكاري نپذيرفته . من     ــوس خورد از مرگ پدر و مادرم و اينكه چرا پيش ــي افس گفتم . بس

كه خود تصميم بگيرد ، دخترش عاقبت جرات كردم و خواستگاري از دخترش را در ميان گذاشتم . او به جاي آن
را خواســت و موضــوع را با وي در ميان گذاشــت و برايش تعريف كردكه من نوه دختري شــاه رانجيت ، شــاه 
شرط آنكه ديگر      شنهادم را پذيرفت ولي گفت به  ستانم و تعاريفي از اينگونه . نرگس بعد از لختي درنگ پي راج

ــتگارانت را پس مي زدي، حاال چه  هيزي نكنم. در اين لحظه پدرش با تعجب رو به اوگفت : تو كه همه خواس

  پدرش داد .   شد ؟ و دختر فقط لبخندي تحويل 

ضور عاقد و پدرش و            شديم ، من هم در ح شوهر  سما زن و  شد و ما  ر سم عقد و ازدواج انجام  هفته بعد مرا
ــندوچه جواهرات و طالهاي مادرم را از طرف خانواده ام ب ــد ميهمانان ديگر، صـ ه نرگس هديه كردم . قرار شـ

سب ديگري راغير از آنكه      صت كنم خانه منا مدتي را با هم ، در همان عمارت حكومتي زندگي كنيم تا من فر

  در سراسياب داشتيم فراهم كنم . اما خوشحالي ها ديري نپاييد . 

سوي ياوو      سرباز از  سفيري همراه تعدادي  ز به كرمانج و به عمارت  هنوز يك ماه از ازدواجمان نگذشته بود كه 
شنيدم         شناختم  . مي  صداي درسو را  حكومتي آمد تا نرگس را براي او خواستگاري كند . من طبقه باال بودم . 
كه پدر نرگس شديدا مخالف بود و مي گفت كه او تازه ازدواج كرده و لي سفير ياووز مصر بود و تهديد مي كرد 

صورت نگيرد، كرمانج  ستم به طبقه پايين بروم اما       كه اگر اين ازدواج  شود . چند بار خوا سان مي  با خاك يك

ــندوقچه      ــوم . بعد هم ص ــته ش ــمم  داد كه  نروم  چون ممكن بود كش ــت قس نرگس در حالي كه مي گريس
ــهر مجبورم با او بروم . اين      جواهراتش را آورد و اشـــك ريزان گفت : من براي حفظ جان پدر و مردم اين شـ

برمي گردانم ، نگهش دار شــايد روزي به كار آيد. بعد پنجره رو به كوچه را باز كرد و با  صــندوق را هم به تو
ــت مي كنم  با اين كمند به پايين بروي و تا مي تواني دور  ــاخت و گفت : التماس روكش تختخوابها كمندي س
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شترك ما فقط براي يك ماه بوده و حاال بايد آوا     شد كه زندگي م شكهاي    شو ي .   من باورم نمي  شوم . ا ره 
ــته اش تن دادم . براي آخرين بار در آغوشــش   التماس آميزش را كه ميديدم طاقت نياوردم و باالخره به خواس

سر به نيست  كنم.  بعد در حالي كه       گرفتم و در گوشش گفتم  قسم مي خورم كه او را پس  بگيرم و ياووز را 
ه خزيدم و رفتم وچون به  صـــندوقچه و طالهايش  مثل كودكان اشـــك مي ريختيم كمند را گرفتم ، به كوچ

  في كردم. نيازي نداشتم، آنرادر جايي  مخ

از عمارت بيرون آمدند  روز بعد حوالي ظهر بود كه درسو و سربازان ياووز  همراه نرگس و يكي از نديمه هايش   
صله دوري با چشماني اشك آلود آنه      و راهي بم شا مي كردم . در  شدند . من در ميان مردم بودم و از فا ا را تما

شت       سته بود به كناري رفت و لحظاتي طوالني به پ ش يك لحظه ديدم كه پرده كجاوه اي كه نرگس در آن ن
سرش نگاه كرد . گويا داشت دنبال كسي مي گشت يا از چيزي خدا حافظي مي كرد . دلم از ديدن اين صحنه      

  ريش ريش شد .

ــميمم را گرفتم .  ونداد    كه مي خواهم    همان موقع تصـ ماجرا را برايش تعريف كردم و گفتم  يدا كردم و   را پ

  كاري كنم كه اين كاروان با ذلت به بم برسد . ونداد هم قبول كرد كه به من كمك كند .

كرد ، ركن الدين را بكشت و قطب الدين را بجاي  بچند سالي به همين نحو گذشت . طغرل تمام كشور را فتح    
. در اين مدت هر چندگاه يعقوب يا يكي از  لمرو برادرش يوســف دســت اندلزي نكرد به ق نشــاند . وليبوي 

يارانش ، با زخمي در بدن مي آمد و پس از درمان غيب مي گشت. در اين مدت يك دكان براي عطاري و يك 

ــغول ببودم ، تا آن كه يك روز ونداد ودو تن ديگر از يارا  ــفاخانه داير بكردم و همچنان به مداوا مش ن او كه ش
بهرام و ساسان نام بداشتند ، با سر و بدن زخمي و خون آلوده و بس غمگين به خانه ام آمدند . ونداد اشكريزان  
شكها را       شك بريختم . عاقبت ا شدم و بي اختيار در مقابل آنها ا ست . من نيز در ماتم  بگفت كه يعقوب مرده ا

  پاك بكردم و پرسيدم چگونه چنين شد ؟ 

ــندوق حمل ماليات جيرفت را                 برايمان كمين  - ــته بودند . ما توي دام افتاديم ، روز قبل رفته بوديم تا صـ گذاشـ
سرقت كنيم . ولي ياووز از قبل سي سرباز را بين ابارق و بم در محل چاه خشك توي چاله هايي جا داده بود ،     

صاف و يكدسته و ما ميتوانستيم ت    ينيم ولي  ا چندين فرسنگ را بب بدون آنكه ما بدونيم ، چون اونجا يك بيابان 
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صره آنها در آمديم ، طوري كه ديگر هيچ راه گريزي        شدكه  ما به محا شه . اين  شكوك با چيزي نديديم كه م

  .نبود . دو نفر ديگرمان هم كشته شدند  . از شش نفر فقط سه نفرزنده مانديم 

  يعقوب چطور مرد ؟ جسدش كجاست ؟ -

شت و بعد     - سور برتن دا صله      چندين زخم نا سقوط كرد . ما  در فا سبش  با آخرين تير، كنار يك درخت گز از ا
سرش رفتند ، چند نيزه ديگر هم به بدنش فروكردند ،       سربازان ياووز باالي  ستاده بوديم و ديديم كه  دوري اي
شمشير و كمان و آنچه را كه در جيب داشت . ما جرات نمي كرديم به         شتند ،  بعد هم هر چه را كه داشت بردا

  او نزديك شويم به همين خاطر برگشتيم . حتي نتوانستيم خاكش كنيم .  

خمهايشان را رسيدگي بكردم و از ونداد هم بخواستم كه روز بعد  با هم به محل حادثه برويم. ما به همان محل ز
ش      شك  سدي آنجا نبود . تنها چيزي كه ديديم لكه هاي خ ر ده خون بو همان درخت گز برفتيم، اما با نهايت تعجب ج

ــربازان ياووز او را بعدا با خود برده اند . ما هم با درد و اندوه    ــنگ بود . حدس ما آن بود كه س زمين وروي يك قطعه س
  زياد به كرمانج باز بگشتيم . در راه در مورد اسب يعقوب از او پرسيدم كه بگفت :

صاحبش      بعد از افتادن يعقوب ، اسبش تا يكي دو فرسخ همراه ما آمد ولي بع   - شايد مي خواسته نزد  د برگشت . 
  برگرده ، ما هم تواني نداشتيم تا مانع او شويم . 

شت تا آنكه روزي        ا سه هفته اي بگذ شتم.   دو  شغول بگ ين حقير با دلي اندوهگين از مرگ يعقوب  به طبابت م

شده كه      شد و گفت كه پيغامي از جانب نرگس بانو در رسيده و خواهان آن  سر ونداد هويدا   ما به بم برويم. ما نيز بعد از 

  و سامان دادن به كارهاي خود بار سفر ببستيم و راهي آن ديار بگشتيم.  
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  فصل پنج   
 نويسنده : احمد نصر

 بخش يك :  در زير پوست شهر
  

ــارب و اســـبش مي داد ، براي نرگس قطعي بود كه او  ــانه هايي كه ياووز از مرد ضـ يعقوب بوده ، گرچه با نشـ
شاد باش كرده بود . خبري كه      سه روز قبل ، خبر مرگش را آورده بودند و او هم اعالم  پيروزي و  سربازان ياووز همين 

تمام وجود نرگس را لرزاند و موجب شد در خلوت خود ، به خاطر مرگ يعقوب ساعت ها اشك بريزد. او در تمام  هشت      
ا ياووز زندگي مي كرد ، هميشه منتظر شنيدن يك خبر  بود ،  كشته شدن يعقوب به      سالي كه به عنوان نرگس خاتون ب 

يا مرگ ياووز به دست يعقوب  و حاال شكم دريده ياووز كه مرگي محتوم را نشان مي داد و نعره هايي كه    دست ياووز و 
شايد يعقوب عاقبت به يكي از آرزوهاي  خود ر     شيد به او مي گفت كه  شدت درد مي ك شد . اما آرزوي دومش    از  سيد با

ــته بود در ظاهر غمگين،  اما درته           كه پس گرفتن نرگس بود هنوز محال مي نمود . او از زخم مهلكي كه ياووز برداشـ

  وجودش شاد بود . همه ياران ياووز در ارگ با شيون بلند مي گريستند ، به جز او كه منتظر لحظه مرگش بود . 

رب ، از همان لحظه كه بدن زخمي ياووز را به ارگ آوردند آغاز شــد . ورود و جســتجو براي پيدا كردن فرد ضــا

شدن او به بيرون درز نكند . تا غروب و تاريكي هوا     شد تا خبر زخمي  خروج به ارگ، به جز براي عده اي خاص ممنوع  
ب يده بود، آنها را ببيند و ضار تعدادي را دستگير و به ارگ آوردند  تا ياووز از سوراخ پرده اي كه پشت آن روي تختي لم   

شهر       شت ، همه را به زندان بزرگ  سايي كند . روز بعد هم تعداد ديگري آوردند و چون زندان ارگ جاي كافي ندا شنا را 
ستگير     ساخلوي نظامي بود ، اما هيچ يك از اين د شده   بردند كه در زير زمين يك  ه  ب شدگان يعقوب نبود .گويي بخار 

 حاال آزاد بود . حاال.  ديكش  يراحت مرد و نرگس نفس ديشد   عفونت و تب تحمل درد وروز  چند بعد از هوا رفته . ياووز 
ست با خ  يم سوده  ياليتوان ستجو  آ صوص فرزند     بپردازد عقوبي يبه ج ، گرچه بايد مراقب فرزندانش هم مي بود ، بخ

  رسو غازان به اوگفته بود.بزرگترش كه ممكن بود به خاطر جانشيني در معرض خطر باشد ، چيزي كه د
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داراســت ، در اطاقش در عمارتي كه خاص او و بچه ها يش بود حبس  اوبيشــتر وقت خود را به عنوان اينكه عزا
كرد . بچه هارا به له له ها مي سپرد تا به درس و مشقشان برسند و خود در اطاقش مي ماند تا راهي براي يافتن يعقوب  

ــطبل  ــحبت مي كرد، يالش را با   پيدا كند. گه گاه به اص ــاني ص ــب او ماه پيش ــمان همه ، با اس مي رفت و دور از چش
شت تا ياد              ست.  چند روزي گذ شيد و از او كمك مي خوا سب مي ك صورتش را به پوزه ا شانه مي كرد و  شتانش  انگ

سالها پيش براي الي روبي قنات زير حيات ارگ و  صار به اينجا آم  پيرمردي افتادكه  ده بود . او گفته بود  قنات بيرون ح
شد و مي          سال با صدها  شايد عمر آن  سرداب وجود دارد كه  شته قنات يك  در زيرهمين حياط و اين عمارت ، بين دو ر

كه گفت هر دو قنات در مســير خود ، از آب انبارهاي داخل شــهر مي گذرند . تصــميم گرفت امتحان كند .  پرده اي را 
ست نخورده بود     س كنار زد و دسالها د شيب خيلي تندي    ردآب را به زحمت باز كرد، ر رو به  و از يك راه پله باريك كه 

داشت ،  به سرداب رفت . با شگفتي زياد حوض بزرگ و نسبتا عميقي را با ديواره هايي از سنگ سفيد ديد كه  از قنات       

ات ديگري كه چند وجب پايين تر زير حياط ارگ ، آب به آن وارد مي شد و سر ريز آن از روي تعدادي پله سنگي  به قن   
و چند قدم دورتر  بود وصل مي شد . صداي شر شر مداوم آب گوشهايش را نوازش مي داد . با كشف اين سرداب و اين     
شد       سر كند . متوجه  شه فكر مي كرد بايد تمام عمر را دراين ارگ ودر اطاق خودش  قناتها دلش به لرزه افتاد چون همي

ي دارد . به باالي سرش نگاه كرد و چند قطعه سنگ سفيد شفاف را ديد كه از سمت حياط ارگ  كه سرداب روشنايي كاف
نور را از خود عبور مي دادند و به حوض و سرداب مي تاباندند . خوشحال لبه حوض نشست و لحظاتي بعد متوجه صداي  

ديد كه در حوض به اين سو و    ديگري غير از صداي آب شد ، شالپ شالپ و دقت كه كرد، چند قطعه ماهي كوچك را    
آنسو مي رفتند يا درمسير قناتها شنا مي كردند . از شوق كشف اين سرداب چشمانش پر از اشك شد . شايد حاال راهي             
به بيرون اين دژ دلگير يافته باشــد . موقع برگشــت ، پله ها را شــمرد، چهل پله، هر كدام با  حدود دو وجب بلندا . نفس  

سردآب رفت .        نفس زنان ولي با  سوز تهيه كرد و باز به  خوشحالي به اطاقش برگشت .  روز بعد لباسي مبدل و يك پيه 
سرد بود و         سرداب عوض كرد و با ترس و دلهره پا به قنات گذاشت و مسير حركت آب را دنبال كرد . آب  لباسش را در 

سنگ         سختي حركت مي كرد . كف قنات پر از  سيد و او به  ساق پايش مي ر ريزه بود و پاهايش را آزار مي داد و در  تا 
عوض  يك كوران مداوم باد كه موهايش را تكان مي داد  به او احساسي از شادي و آزادي مي داد . بعد از طي مسافتي، 
شنيدكه با هم           صداي چند زن و يكي دو مرد را  شن كرده بود و اندكي بعد  سمتي ازقنات را رو شاري از نور ديد كه ق آب

سيد جلو تر برود ،         گفتگو مي شهر . تر ست كجاي  سيده ، ولي نمي دان شهر ر كردند . فهميد كه به آب انباري در داخل 
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شاد بود و دلش مي        شت .  شد . به اطاقش باز گ شت كه اين راه مي تواند راه نجاتش از زندان ارگ با ولي از ذهنش گذ
هشت سال نكرده بود ، شايد هم اصال از ياد برده بود كه خواست همان دم  با صداي بلند آواز بخواند ، كاري كه در اين  

سنگش،           ممكن است كسي آواز بخواند يا شاد باشد . ياووز با آن هيبت ترسناك و سبيلهاي آويخته تاتاري و قلب چون 
شه از بودن در   ت  كنار او وحش همه چيز را از او گرفته بود و حاال او بايد آنها را پس مي گرفت . از ياووز متنفر بود و همي

داشــت . تا زماني كه پدرش زنده بود ، ياووز رعايت حالش را مي كرد ولي بعد از قتل عام خانواده اش توســط طغرل ،  
ديگر چندان وقعي به او نمي گذاشت . دو سه كنيز و چند پسر كم سن و سال را آورده بود و شبها با آنها عياشي مي كرد 

  ي خنده هاي مستانه او را بشنود .  و چندان ابايي نداشت كه نرگس صدا

ــنيده ، دوباره مرور   ــعي كرد آنچه را كه تا كنون ديده يا ش حاال بايد خوب فكر مي كرد و طرحي مي ريخت . س
كند . از زماني كه يادش بود يعقوب هيچگاه از اســـبش ، جدا نمي شـــد و بجز نعل كردن ، خودش به كارهاي اســـب  

صوص كه ماه پي    سيدگي مي كرد بخ سب را به       ر سلم اين بود كه او يا كس ديگري ا شاني هديه مادرش هايال بود.  م
شده، در حالي كه او   بعد از آن كمين و درگيري خونين، اگر زنده مي ماند بايد به       شهر  سراي آقا مير داده و وارد  كاروان

ب آدم  ، ولي اگر آورنده اسباشد هش شد صاحب پيدا كرده و كرمان مي رفت نه اين كه به بم بيايد. شايد هم كسي اسب را    
ديگري غير از يعقوب بوده ، قاعدتا بايد براي پس گرفتن اسبش بر مي گشته ، ولي هيچ كس نيامده تا آنرا با خود ببرد .  
ساعد و بازوي يعقوب داخل خورجين اسب بوده ، يعني يعقوب  بايد بعد از مردنش آنها را از دستهاي     از طرف ديگر، زره 

كرده و در خورجين اسبش گذاشته باشه كه اين با عقل نمي خواند . نرگس گيچ شده بود و نمي توانست به يك      خود باز 
ست بخورد         شك شناخت، غيرممكن بودكه اودر يك جنگ تن به تن  سد . بعد هم تا آنجا كه ياووز را مي  نتيجه قاطع بر

ضارب و     شد ، ولي اگر سي مانند يعقوب بوده با ست ؟ عاقبت به   مگر آن كه حريفش ، ك اقعا يعقوب بوده ، پس حاال كجا
سوار كارش را ديده  و به            سب و  سي كه  ا سرا برود ، آخرين ك صاحب كاروان فكرافتاد تا خطر كند و به ديدن آقا مير، 

  سربازان گفته كه سواركار، اسب ديگري از او گرفته و از اينجا رفته . تصميم گرفت هر طور شده  به شهر برود . 

خانه  ،كافي به شهر مي رفت و روز طول كشيد تا افكارش را سامان بدهد و دست به كار شود . بايد با پوليكي د
مي كرد ، كسي را پيدا مي كرد كه بشود به او اطمينان كرد و حاضر باشد يك پيغام را به كرمان ببرد و              اي اجاره 

شن     شته به ياد د ست ونداد بدهد . در طول چند روز گذ سب افتاد و يادش آمد كه ونداد گفته بود اين   بد ه توي خورجين ا
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ــايد او مي توانســت بهترين كمك باشــد . مدت زماني كه نرگس براي رفت و    ــازد .  ش ــنه ها را خودش مي س نوع دش
برگشت به شهر در اختيار داشت خيلي محدود بود بخصوص كه شناختش از شهر هم خيلي كم بود. او تنها مي توانست         

  صله صبح تا نهار و  نهار تا غروب بيرون از خانه باشد.درفا

سختي بود توانست خودش را به ابتداي آب انبار برساند و در  لحظه اي كه كسي آنجا نبود        صبح روز بعد به هر 
مي  هوارد راه پله شــود ، كفش كهنه اي اززير بغل در آورد و به پا كرد و باال رفت . ضــربان قلبش چنان باال رفته بود ك

سال بود . دستش را به ديوار تكيه مي        شود . اين اولين ماجرا جويي او در طول اين هشت  ترسيد هر لحظه نعش زمين 
سيد،          شهر مي ر صلي  ست كه به ميدان ا سرپا بماند . عاقبت آخرين پله را طي كرد و ديد كه در يك كوچه پهن ا داد تا 

شدن وادارش مي كرد هر    ميداني  با حوض آبي در وسط و چوبه داري كه چند  شناخته  نفر از آن آويزان بودند . ترس از 
لحظه رو سري اش را امتحان كند و تا مي تواند  سر و صورتش را بپوشاند . از ميدان خارج شد و به كوچه اي رفت تا از    

نرا و يادش آمد كه قبال آديد سربازان دور باشد . يكي از كوچه ها كه پهن تر از بقيه بود به دروازه بزرگ شهر مي رسيد     
ديده است . از يك رهگذر نشاني آقامير و كاروانسراي او را گرفت و فهميد كه چندان دور نيست ، بايد از دروازه  جنوبي     
گذر كند و بعد به سمت راست بپيچد . از چند نفر در باره خريد يا  اجاره يك خانه  سواالتي كرد . عاقبت نشاني خانه اي 

دند كه يك حياط بزرگ داشــت و تعدادي اطاق در دور تا دور آن ، ولي  به نظرش چندان مناســب نيامد . فكر  را به او دا
كرد روز بعد برگردد و باز هم جستجو كند . از راه آمده  به آب انبار برگشت و بعد ازرفتن مردم ، وارد قنات شد و با ترس   

ساند . خبري نبود ، گويا  شد،          و دلهره خود را به اطاقش ر ست نفس راحتي بك سراغ او نيامده بود . حاال مي توان سي  ك

  چون فهميد هنوز وقت نهار نشده است  .

روز بعد ابتدا به سراغ كاروانسراي آقامير رفت . با ترس و دلهره از ميان نگهبانان دروازه رد شد . كاروانسرا شلوغ      
كه مدام در حال حركت  و قوي بنيه لي پر جنب و جوشبود و او به ســختي توانســت آقامير را پيدا كند ، مردي مســن و

بين مسافران و بارها بود. نرگس را كه ديد با خوشرويي ازكارش پرسيد. ولي نرگس مردد بود و آقامير فهميد كه بايد به      

  جاي خلوت تري بروند. بعد دعوتش كرد  به هجره اش بروند  و گفت  :

 ه اي ؟ خوب دخترم . حاال بگو از پي چه كاري آمد -

 من از مردانگي و مروت شما خيلي شنيده ام و حاال ميخوام قول بديد كه به من هم كمك مي كنيد . -
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 قول ميدم دخترم،  قول شرف ميدم كه هر كاري را كه در توانم باشه، انجام بدم ، حاال راحت حرف بزنيد.  -

ــما بي  - ــده . ميدانم كه قرار بود چيزي را نزد ش ــوهر من ده روزه كه گمش ــتيد.  ش اورد تا  برايش به كرمان بفرس
 ميخوام كمك كنيد پيدايش كنم. 

 خيلي ها براي چنين كارهايي به اينجا مي آيند. بايد نشانه هايي از او بدهيد تا بتوانم كمكتان كنم.  -

 سفيد داره. اره كه رو پيشونيش يك هالل سي سالي داره، قد بلنده، يك اسب سياه رنگ د -

  سكوت كرد  بعد با صدايي لرزان و خفه گفت : آقا مير مدتي طوالني -

سربازان ياووز هم ، روز           - شهر رفت ولي  ست به  شاني ها به اينجا آمد و بعد ازديدن من يك را جواني با اين ن
بعد با همين نشاني ها به دنبالش آمدند.  ولي به نظرم كمي گيچ بود. مدتي در گوشه اي ايستاده بود و به همه     

سب را با      چيز زل مي زد .  سربازان آمدند و ا سبش را به من داد ولي نگفت كه با آن چه كار كنم. روز بعدش  ا
شهر و راه ها را قرق كردن.  اون      ضوع چيه. بعد هم كه براي چند روز  خود بردند ولي آن موقع نفهميدم كه مو

شايد هم خطري حس كرده و جايي مخفي     سبش نيامد.  شد     ديگه دنبال ا سربازان به   شده . من مجبور  م به 
شما همسر او          سمت زابل رفته . اما مهمتر اينه كه اگر  سب، با اسب ديگري از اينجا به  صاحب ا دروغ بگم كه 

شما را هم پيدا مي كنند و مي كشند، چون كه به نظر مي     سد  هستيد، دير يا زود  شما بوده كه به     ر شوهر  اين 
ست،  من ك    سربازان ارشد ياووز حمله كرده ا شما هم به اينجا       يكي از  شما را تحسين مي كنم. آمدن  شوهر  ه 

شما را              شه  شحال مي سرم خو شتي به خانه ما بيا، هم ست چون خطرناكه، اگر با من كاري دا صالحتون ني به 

 ببينه. منم برايت جستجو ميكنم.  

ظي  يد . خداحافقتي آقامير نشــاني خانه اش را داد، نرگس از او قول گرفت كه از اين ديدار چيزي به كســي نگوو
صداي فرزندانش را  شنيد كه سر به سر دايه مي گذاشتند. حاال بايد        كرد و خود را به سرعت به  اطاقش در ارگ رساند.  

دوباره دانســـته هايش را مرور مي كرد. پس يعقوب تا ورود به  شـــهر زنده بوده و به احتمال زياد همو بوده كه ياووز را  
ــهري  ــته، ولي آمدن به چنين ش كه برايش  جاي خطرناكي بوده ، آن هم به تنهايي، خيلي از عقل به دور بوده، اگر  كش

ــته و حاال بركيارق در پي اونه، بايد خبرش به   ــهر مرده بود ، يعني همان چيزي كه ياووز مي خواس هم بعد از ورود به ش
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ك خرابه برايش خيلي دردناك بود و  ارگ  مي رسيد. شايد هم در كنج خرابه اي افتاده و مرده.  تصور مرگ يعقوب در ي   
سمت اطاقش مي آمدند . درحالي كه هنوز اشك مي ريخت در را برايشان باز          شتند به  سرازير كرد. بچه ها دا اشكش را 

  كرد . فكر كرد شايد بهتر  باشه  به آقامير اعتماد كنه و اصل قضيه را به او بگه  و كمك بخواد . 

صله به راه افتاد . فكر كرد عصرها وقت بيشتري خواهد داشت. يك راست به خانه       روز بعد نهار را كه خورد بالفا
آقامير در انتهاي راسته بازار  مسگران رفت. همسر آقامير او را مثل مادري مهربان درآغوش كشيد. مدتها بود كسي اين       

اق و خالي از سرو صدا. در مورد بچه ها طو ر صميمانه او را  بغل نكرده بود. خانه دو طبقه و بزرگ بود با تعداد زيادي اط
صدا زد و چيزي در              ساله اي را  سرك ده دوازده  سر آقامير پ شد همه ازدواج كرده و رفته اند. هم سيد . معلوم  شان پر ي
ستاد دنبال آقامير و درحالي كه        سرك رافر سرعت از خانه بيرون رفت. بعد رو به نرگس گفت كه پ شش گفت و او به  گو

ونشان مي داد در مورد آقامير مي گفت كه  مردي جهانديده است، از شام و حلب و كعبه تا هندوستان را ديده  خانه را به ا

و با همه نوع آدمي حشر و نشر داشته  و از فرزندانش كه چي شدند و حاال كجاهستند. در طول صحبت ، هر چند لحظه        
ــمانش برقي مي ز       ــورت و اندام نرگس نگاه ميكرد چشـ د و مي گفت اهللا اكبر. گويا از آن همه زيبايي در      يك بار به صـ

  شگفت باشد. ساعتي طول كشيد تا آقامير به خانه آمد . صميمانه خوش آمدگفت  و پرسيد :

  از همسرتان چه خبر ؟ من از بعضي آدمها كه ميشناختم پرس و جو كردم ولي تا اين لحظه خبري نبوده . -

ــما بگويم . اگر با وجود  من هم هنوز هيچ خبري ندارم  ولي خيلي ف - ــميم گرفتم حقيقتي را به ش كر كردم وتص
تا ابد سپاس گذارتان خواهم بود و به هر نحو شده جبران مي    ،خطراتش حاضر باشيد بازهم به من كمك كنيد  

  كنم وگرنه خودم ، به تنهايي ادامه مي دهم 

  يدن گذشته .خانم عزيز باكي نداشته باشيد و راحت حرف بزنيد ، سن ما هم از ترس -

شد تا  حال   رگس ماجراي زندگيش را از زماني كه يعقون شقش  ست     ب را ديد و عا ستجوي او ا و همين كه در ج
همســر آقامير بخاطر رنجهايي كه نرگس كشــيده بود ، تمام مدت اشــك مي   برايشــان تعريف كرد . طور مرگ ياووز 

شده بود.    شدت متاثر و اندوهگين  شد و بعداز آقامير تقاضا      ريخت و آقامير هم به  ساكت  شد دقايقي  حرفهايش كه تمام 
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كرد كسي را محرمانه به كرمان بفرستد و ونداد و دوستان ديگرش را با خود بياورد تا در پيدا كردن يعقوب كمك كنند .     

  آقاميركه تا حاال ساكت بود گفت :

سه روز يك بار با لباس و اسب ياووز تو     - شرمي كه هر دو  شهر تاخت و تاز ميكنه كيه . يعني اون   پس اين بي 
  ياووز نيست؟ 

نه ، معاون ياووزه . اســـمش بركيارقه و در بيرحمي چيزي از او كم نداره ، حاالهم نايب الســـلطنه كودك پنج  -
شايد با او ازدواج كنم. از بابت ياووز هم خيالتان         شمش هم  به دنبال منه تا  ست كه چ ساله منه و بد تر اين ا

  كه مرده ، چون موقع دفنش خودم باالي قبرش بودم و نفرينش مي كردم كه به جهنم بره.  راحت باشد

  آقامير با تعجب زياد گفت: -

يعني مي خوان يك بچه پنج ساله را سلطان كنن؟ اينكه تا ده سال ديگه هنوز نمي تونه لباسشه تن كنه؟ تازه       -
  شه ؟مگر نگفتيد كه پسر بزرگ تري هم داريد ؟ تكليف او چي مي 

من واقعا نمي دانم ولي فكر مي كنم ياووز فهميده بود كه پســر بزرگمان فرزند خودش نيســت . در واقع وقتي   -
مرا از يعقوب جدا كردند من نطفه اورا در شكم داشتم ، شايد به همين خاطره كه پسر كوچكتر را جانشين خود      

حال بايد هر دو كودك را از دست آنها نجات دهم  كرده چون او بيشتر به تاتارهاو غزها مي ماند . اما من به هر

.  

شت به آقاميرداد و خواهش كرد آنها را     عد ب ستان يعقوب را كه در خاطر دا شاني چند نفر از دو سيدن به ن  بعد از ر
ستان         در منزل خود پناه دهدبم ، موقتا  صرار كردند كه او و دو سرش ا سبي فراهم كند ، ولي آقامير و هم تا او خانه منا

شد    از طريق قنات به   وندادبه محض ورود  ، يعقوب تا هر وقت كه الزم باشد ، در همين خانه مهمان خواهند بود . قرار 
ــرداب قرار دهد و نرگس فر  ــانه اي  را در درزهاي اولين پله  س ــرداب برود و نش با  داي آن روز به خانه آقامير برود . س

شوره  عجله  شود.             و اندكي دل شكل روبرو  سيد داخل قنات با م شد و مي تر شت تاريك مي  شد ، هوا دا شت  راهي بازگ
ان ترســآويزان كرده بود خاموش شــده بود .   ر ميانه راه به ديوارقنات كامال تاريك بود و بد ترآنكه پيه ســوزي كه د

رفت. چندبار سريد و لباسهايش خيس شد تا عاقبت به سرداب رسيد . سرداب هنوز        مي به جلو وجب  وكورمال، وجب به
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م  ه بود كه شنيد در اطاقش را محكرسيدپله كمي روشن بود . لباسهايش را عوض كرد و از پله ها باال رفت . به نيمه راه 
چندبار  وارد شـــدند . آنها را به داخل برد،  انند. دچار ترس و اضـــطراب شـــد . در را كه باز كرد پســـرها نق زنمي كوب

  گذشت ، ولي آيا هميشه همين طور خواهد بود؟ با خود فكر كرد اين بار همبوسيدشان و محكم به بغل گرفت . 

از آن روز به بعد با آنكه مي دانست رسيدن ونداد به بم حد اقل يك هفته طول مي كشد ، يكي دو بار در روز به    
سرداب ، لبه        سرداب مي رفت و   سكوت عميق  ستجو مي كرد تا آن پيام را ببيند. بعد در  شكاف آجرها را ج هر بار الي 

ــســـت و براي ماهي ها خورده نان مي ريخت و مدام با خود مي گفت كه آ يا حق دارد براي دل خود ،            حوض مي نشـ
ظهر، پيام را در محل مورد نظر پيدا كرد.     ديگران را به خطر بيا ندازد . تا آنكه عاقبت بعد ازدو هفته  و در يك بعد از             

حدس زد تا روز بعد كه او به ديدن آنها مي رود آقامير وقايع را براي ونداد تعريف كرده باشــد . طبق گفته ســربازاني كه 
صله اي نه چندان دور            سب ، از فا سوار بر ا ستان يعقوب  سه نفر از دو سيده بودند ،  سر يعقوب ر در جريان كمين، باالي 

شنيدند كه او          سه دوست مي  سربازان  ياووزرا ميديدند كه دور جسد يعقوب مي گشتندو هلهله مي كردند.  حاال اگر آن 
  در آن هنگام زنده بوده ، شايد متعجب و شرم زده  مي شدند، ولي از نظر او ، آنها نبايد اصال شرمگين باشند . 

انه آقامير رفت . ونداد تنها بود و از ديدن نرگس به وجد  صـــبح روز بعد ، بســـيار زود از اطاقش بيرون زد و به خ
شوخي كنان     مثل  آمده بود و سد،       بچه ها باال و پايين مي پريد و  شنا ست كه او مي  از  ب مي گفت اگر اين يعقوبي ا

بهرام و   ،هم آن قدر زنده مي ماند تا تو را پس بگيرد . نرگس در مورد بقيه دوســتانش پرســيد كه او گفت دو نفر ديگر 
سيد ، ونداد  هم           سند . نرگس با تعجب در مورد طبيب پر سه روز ديگر و حامد طبيب هم چند روز بعدمي ر سان دو  سا

داستان آشنايي بچه ها با او و يعقوب را برايش تعريف كرد و بعد به نرگس گفت قبل از هر چيز ديگري بايد موضوعي را  
فت كه انها در آخرين حمله كال شـــش نفر بودند كه همگي در كمين زودتر بگويد چون مي خواهد ســـبكبال شـــود وگ

شان زنده مانده اند،  چون از ديد آنها  يعقوب هم         سه نفر شدند ولي آن موقع فكر مي كردند تنها  سربازان ياووز گرفتار 
ــه روز بعد از آن درگيري، او به همراه طبيب به محل حادثه مي روند تا ي              عقوب را دفن كنند  مرده بود . با اين حال سـ

شك      سيد قطرات ا صورمي كنندكه افراد ياووز بعدا آمده و او را با خود برده اند. به اين جا كه ر وچون يعقوب آنجا نبوده ت
امانش نداد . همسر آقامير كنارش نشست وباهمدلي گفت خدا ميداند كه اين پسر چقدرعذاب كشيده . نرگس هم دستي       

  فت :به سر او كشيد و شوخي كنان گ
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 ؟ ه فقط دارو دسته ياووز مي گفتندبه من بگو كه شما واقعا راهزني مي كرديد يا اين چيزي بود ك -

سم    - سرم و اهورامزدا ق سربازان ياووز حمله مي كرديم .     به هم ستبرد مي زديم و يا به  كه ما فقط به خراج ها د
شب بعد ازخروجتان از كرمان ، بين راه    اصال راهزني كاروان ها  را خود اون شروع كرد. يادتان هست كه اولين   

سرقت نكرديم.      شما حمله كرديم ولي هيچ چيزي  چادر زديد . اين من و يعقوب بوديم كه دو نفري به كاروان 
ست به              سته بود و فقط مي خوا شك سبها را رم داديم. يعقوب دل شتيم و چند تا ازا شب ك شان را همان  پنج نفر

شايد         خاطر مرگ پدر و مادرش و همين طو سال كرده .  شت  شما از ياووز انتقام بگيره . كاري كه در اين ه ر 
ــيده و اين جنگ و جدال را تمام كند . او از همه چيز خود            ــما را پس بگيره ، آن وقت به آرزويش رسـ اگر شـ

گذشــت كرد تا اين ياووز را نابود كنه ، حتي خانه باغ خود را تو ســرآســياب ســرســنگي ، به  دوســت طبيبمان  

  يد تا يك شفا خانه و يك انبار براي ذخيره داروهاي گياهي بسازه . بخش

شتيد ، من كه با         - شما ك سرباز رو  ستم اون پنج تا  ستم و بد تر اين كه نمي دان خوب من اين چيز ها را نمي دان
شماها       شايد اگر مي دانستم كه  شدم ، صحنه بي هوش  شدم.      ،باعث آن كار بوديد ديدن آن  خوشحال هم مي 

سرت بگذارم . حاال هم             سر به  ستم  شنوم، بعد هم مي خوا شتم ماجرا ها  را از زبان خودتان ب شه آرزو دا همي

  بهتره برنامه اي براي روزهاي بعد بريزيم.

رار شد به محض رسيدن بقيه نفرات ، شهر به چند قسمت تقسيم  و هر قسمت توسط يك نفر جستجو شود تا          ق
شود و   سرداب بگذارند. او هم خدا     ابتدا محل يعقوب معلوم  شتند ، آنرا روي تكه كاغذي بنويسند و در  اگر  خبر مهمي دا

  حافظي كرد و به سرعت به ارگ باز گشت .

نرگس هر روز به سرداب مي رفت و منتظر مي نشست تا خبري از راه برسد، عاقبت بعد از  يك هفته اولين خبر     
امير رساند و بعد از  آشنايي با بقيه ياران يعقوب و درحالي كه دل آشوبه     به دستش رسيد و او خودرا به سرعت به خانه آق   

  زبانش را بند آورده بود به زحمت پرسيد كه خبر چيست . ونداد جواب داد :

ــنگي بوده ، همان    - ــرا س ــه ماه در زندان كاروانس ــي را ديده كه بخاطر يك ديه ناچيز ، دو س اين طبيب ما كس
سرا است و مي گه  ن هميزنداني كه در زير زمين  شانه هاي ما جور در مي آد  آنجا دو نفر را ديده كه  كاروان  با ن
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شاطره هم از حدود يك ماه پيش تو  حسام از دو سال قبل و  و گفته كهي به نام شاطر . يكي به نام حسام و يك

  اون زندان هستند و اين كه اين شاطر با هيچكس حرف نمي زده و آدم بسيار آرامي بوده . 

  رگس در حالي كه چشمانش اشك آلود بود رو به بقيه گفت :ن

  من فردا به ديدن اين زنداني مي روم .  -

  مسر آقامير با تحكم گفت :ه

شما چي ؟ پولي به رييس زندان مي دم تا    - سم مادرش برم اونجا، ولي  نخيرخانم ، من ميرم ، من  مي تونم به ا
ــما نرگس خاتون  هم نب     ايد به هيچ وجه به آنجا بريد، به چند دليل ، اول اين كه ممكنه              بذاره او را ببينم ، شـ

ست هيچ زني رو نديده          سن ، دوم اين كه ممكنه در موردت فكرهاي بد بكنن، چون اونا مدت ها شنا شما را ب
سكته مي كنيد.        شما داريد اگر اون مرد واقعا يعقوب باشه همانجا  در دم  سوم اين كه با اين دل نازكي كه  ان. 

  وب حاال نشانه هاي بيشتري به من بديد ، رنگ چشم ، خال يا زخم روي صورت  .خ

  رگس گفت :ن

  چشمها ش درشت و ميشيه، موهاش هم سياهه ، ولي خالي تو صورت نداره. -

  نداد هم گفت :و

 يك بريدگي  روي پيشاني سمت راستش داره و يكي هم درالله گوش چپش . -

  د كرد و گفت :رگس با شنيدن اين جمله رو به وندان

  اين زخم ها  از كجا پيداشون شده ، من همچين زخم هايي رو روي سر و صورتش نديده بودم . -

  يعقوب هشت ساله كه داره مي جنگه ، مي خواستي هيچ خمي به ابروهاش  نيامده باشه؟ -

  در اين لحظه طبيب گفت : -
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بر كمرش داره چيزي نيستند. او  قوي   اين زخمها در مقابل يك زخم شمشير كه رو سينه و دوتا زخم تيري كه    -
  بنيه است ، بنابر اين نرگس خاتون نبايد از بابت اين زخمها تعجب كنند يا ناراحت شوند.  

نرگس كه آرام شد برنامه را مرور كردند . قرار شد همسر آقامير صبح روز بعد با پول كافي به زندان برود وبه هر    
ــده آن زنداني را ببيند ، نرگس ــتجو ادامه بدهند .    نحو ش ــبر كند . بقيه هم به جس ــر ص هم بي تابي نكند و تا فردا عص

نرگس از همه تشكرد كرد و به خانه برگشت در حالي كه در دلش آشوبي به پا بود . شب را تقريبا بيدار ماند وتمام مدت      
شيد زود تر از روزهاي دي          شوند وخور ستارگان كويري محو  شايد  شم دوخت تا  سمان چ صبح زود با  به آ گر طلوع كند . 

ستاد و  به آنجا رفت . روي لبه حوض مي         ست ، بچه هارا بيرون فر سرداب هيچ خبري ني ست در  وجود آن كه مي دان
شاطر همان يعقوب من است ؟         نشست وبه ماهيان خيره مي شد  و با اندوهي در قلب  به فكر فرو مي رفت ، يعني اين 

شده ؟ چرا هي  شته و من نفهميده       چطور گرفتار زندان  ست ؟ چطور اين همه زخم بردا سي نداده كه كجا چ پيغامي به ك
بودم ؟يعني اين همه درد و رنج كشيده تا به من برسه ؟ و چون به جواب نمي رسيد ، قطرات اشك جاري ميشد. بعد بر       

  مي ريخت .   ميخواست و به اطاقش مي رفت و ساعتي بعد دوباره به سردآب باز مي گشت و چشم به راه اشك

ــد .  همه جمع بودند و منتظر او. لبانش به   ــله راهي ش ــختي تكان خورد و نهار را با بي ميلي خورد و بالفاص س

  :گفت

  ميشه حرف بزنيد.  من ديگه طاقت ندارم .  -

  مسرآقامير شروع كرد :ه

ــال قبول نمي كرد كه جواب من رو بده ، عاقبت با كلي گريه زاري و اين كه         - ــرم حواس  رييس زندان اصـ پسـ
درستي نداره و با دادن چند سكه  ، حاضر شد شاطر را براي نيم ساعتي آنهم با دستبند و پابند، از بند به اطاق         
خودش بياره. مي گفت به خاطر دزدي دو قرص نان اينجاست ، ولي از بخت بدش ، قاضي زندان  كه بايد روز    

شاطر مجب     سافرت رفت و  صادر مي كرد به م سرت   بعد حكمش را  شده در زندان بماند .  مردك مي گفت پ ور 
ضي زندان هنوز نيامده ، چون آدم خداترس و دقيقيه ، وبا آنچه تا به حال از او ديده ، حكم      شانس آورده كه قا
پسرت قطع دست از مچ يا حداقل قطع دو انگشت سبابه و شصته ، يعني با همان دو انگشتي كه نان را سرقت          

www.takbook.com



58 

 

ن اون جوان را خوب وارسي كردم ، همه نشانه ها ي يعقوب را داشت ، بدنش هنوز قوي      كرده . به هر حال  م
ــاد  ــاك . وقتي كمي حلواي خرما به او دادم چنان ش ولي كمي تكيده بود با موهايي ژوليده و پر از خس و خاش

صال به آن مردي   شد كه گويي همه دنيا را به او داده ان ، مقداري خورد وباقي را برد تا به همبندانش بدهد  ، ا
نمي مانست كه هشت سال با ياووز جنگيده . خوب يا بد، او يعقوبه ولي يعقوبي كه نه نرگس را مي شناخت نه      

ــيدم اهل كجايي، او گفت اهل جيرفت اســت ،از بيابان آمده    ونداد و نه طبيب و نه هيچ كس ديگررا، از او پرس

  به بيابان مي رود.  

رگس با شــنيدن جمله آخر به گريه افتاد، طوري كه كســي نمي توانســت  او را آرام كند . بقيه هم او را به حال ن
سال در انتظار اين بود كه يعقوب او را از چنگ ياووز نجات بدهد و حاال يعقوب او مثل يك تكه        شت  شتند . ه خود گذا

  ته دل  ناليد : گوشت در گوشه زندان افتاده بود. او همراه اشكهايش از 

سال تمام با      - شتند ، هشت  شويم جدا كردند ، پدرو مادر و خانواده ام را ك خاك بر اين بخت بد فرجام . مرا از 

  . ترس از ياووز در كنارش زندگي كردم و حاال درمانده و بي كس بايد به اين زندگي مشقت بار ادامه بدهم

  قتي نرگس ساكت شد طبيب به حرف آ مد و گفت :و

اين طور كه پيداست ، او به احتمال زياد قسمتي ازهوشياريش اش را از دست داده . من و ونداد كنار درخت گز،  -
تكه سنگي را ديديم كه خون آلودبود. احتماال سر يعقوب موقع سقوط از اسب به آن خورده و موجب اين حالت     

سينا آموخته ام ، امك        ستادم بوعلي  سهايي كه من از ا شايد با ديدن    شده.  طبق در ان بهبودي او وجود دارد. 

  آشنايان مورد عالقه اش يا يك اتفاق ساده به حالت عادي برگردد. 

  رگس اشگهايش را پاك كرد و با صدايي قاطع گفت :ن

  ز زندان نجات بدهم .  امي خواهم او را  -

ــم به او دوختند .  بعد كه از بهت زدگي بير ن ــدند و با تعجب چش ــاكت ش ون آمدند ، هر كدام از اگهان همگي س
شگر         شايد به يك ل سرباز، ورود به آنجا محاله ،  ساخلو نظاميه با تعداد زيادي  سختي چنين كاري حرف زدند: آنجا يك 

  آدم نياز باشه، ما سالح كافي نداريم و به ده ها نكته ديگر اشاره كردند .  نرگس دوباره به حرف آمد :
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شگر كشي كنيم ، ا      - شد ل سر در   شايد الزم نبا شه زندان و نحوه كار آن  ول از هر چيز بايد از تعداد نگهبانها ، نق
ــيد خودم به تنهايي انجامش مي  ــميم بگيريم چطور عمل كنيم و اگردر اين كار همراهم نباش بياوريم ، بعد تص

شما هم هيچ دلگيري نخواهم داشت . اول از همه هم مي توانيم از همان مردي كه طبيب ديده ب   ود يا دم و از 
كسان ديگري كه در آن زندان بوده ان ، شروع كنيم . آقامير هم با شغلي كه داره كمك بزرگيه . حاال حاضرين 

  ؟

جواب مثبت دادند . كار ها را بين خودشان تقسيم كردند، قرار مالقات    وستان نگاهي به هم كردند و بعد همگيد
شت . در طول ر    شتند و نرگس به خانه بازگ شه    بعدي را گذا اه وقتي به يعقوب فكر مي كرد كه تكيده و بي كس در گو

اي از زندان روي تلي از پوشال و خاك افتاده، اشك امانش نمي داد . با همان چشمان اشك آلود در را براي بچه ها باز      
بازان داخل ركرد. بيشتر شب را بيدار ماند و به كارهايي فكركرد كه خودش مي توانست انجام دهد. پي بردن به تعداد س    

  ارگ ، محل اسلحه خانه اصلي، برجهاي ديده باني، خزانه مخفي ياووز و ...

ــع كردند، چند راه      ــي وض ــروع به بررس ــيد. آقامير هم آمده بود. بعد از گپي كوتاه ش ــان رس او به موقع به قرارش

ــد . يا رييس زندان را با پولي هنگف بخرند تا يعقوب را آزاد كند ويا خود  ــنهاد ش ــان از طريق قنات زير زندان بهپيش   ش
داخل آن نفوذ كنند و او را نجات دهند . طبق گفته يكي از زنداني هاي قبلي، معلوم شد كه هر هفته يك بار در روزهاي  
شورند. آنها مجبورندآب را از  آب انبار ته          شان را ب سهاي ستند تا  آبتني كنند يا لبا شنبه  زنداني ها را به حياط مي فر سه 

شده بود . يك       ند و در كوزه ها و ديگهاي باال بيĤور  حياط سرا مدتها بود خشك  بزرگ بريزند، چون حوض وسط كاروان
ستانهاي            سمت نخل شهر، به  ساندن آب به يك آب انبار داخل  صله كه بعد از ر مقني هم گفته آن آب انبار  به قناتي و

ستد به زندان       شهر مي رود. از طريق اين قنات مي توان شكل اين بود كه    شرق  سند. ولي م ر  دقنات را در دو طرف بر
آب انبار نرده كشــيده اند و براي كندن نرده ها بايد آنها را از قبل  طوري دســتكاري كرد كه بعدا بتوان آنرا درچند  محل 

شــود و   مي لحظه ســرجايش قرارداد تا جلب توجه نكند. بعد يكي از افراد كه از قبل در آنجا كمين كرده، قاطي زندانيان
به محوطه مي رود تا يعقوب را پيداكند و از طريق قنات بيرون ببرد. راه بعدي اين بود كه از طريق اطاق نرگس به ارگ            
بروند ، سربازان را از پا درآورند و بركيارق را وادار كنند دستور آزادي شاطر را بدهد. عاقبت بعد از كلي صحبت ، راه دوم      
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شد طي چ    شد، قرار  شود ،  و             انتخاب  سي  ضعيت نرده ها برر سايي و چراغ گذاري و و شنا سير قنات  ند روز بعدي م

  سايركارهاي الزم را انجام دهند و سه شنبه بعدي اقدام كنند. داشتند براي خداحافظي آماده مي شدند كه آقاميرگفت :

شصت هفتاد نفر تو اون ز     - ضوع مهم رو فراموش كرديم ، اونم اينه كه االن  ندونن ، ما كه نمي تونيم  ما  يه مو
جلو اونهمه آدم نرده را دستكاري كنيم و وارد شويم ، حاال به فرض ،كمي قبل از سرازير شدن اونا به اب انبار،     

ما نرده را موقتابرداريم وبريم داخل، باالخره چند نفر از زنداني ها متوجه قضـــيه خواهند شـــد و ممكنه بخوان  

  صورت همه برنامه ها به هم ميخوره.   همراه يعقوب فرار كنن ، در اين

شنبه، در           ه سه  سه روز قبل از  سان گفت بايد يك نفراز ما، ازدو  سا سكوت  مه به فكرفرو رفتند . بعد از مدتي 

  زندان باشه تا زندانيها را آماده همكاري كنه. در اين لحظه طبيب گفت :

يم . آن مردي كه شاطر را در زندان ديده بود مي  شايد قبل از آن كار بهتر باشه يك راه ديگر را هم امتحان كن   -
ــت. حاال   گفت كه بيماران خيلي ــخي اينجا اس بد حال و مرده ها را تو چاله بزرگي  مي اندازند كه در دو  فرس

ست  ولي       ساده ا اگرنرگس خانم اجازه اين كار رو بده ، من روشي براي بيرون آوردن يعقوب دارم كه  تا حدي 

  به يعقوب  صدمه بزند .ممكن است كمي هم 

  رگس بي تابانه پرسيد چه راهي و طبيب جواب داد:ن

ــي دارم كه لحظاتي پس ازخوردن موجب غش و كف كردن دهان و بعد از كار افتادن قلب    - ــوص معجون مخص
ست تا او را         شود . اگربتوانيم اين معجون را به يعقوب به خورانيم ،  اين مدت كافي ا ساعت مي  سه  براي دو 

    .انداختنش در چاله كوه از زندان بيرون ببرند براي

  رگس بالفاصله و با دلواپسي آشكار در چهره اش  پرسيد :ن

  تاحاال اين معجون را روي كسي هم امتحان كرده ايد ؟ -

روي هيچ آدمي امتحان نشده ولي آنرا يك بار روي يك قاطر و يك بار هم روي يك اسب آزمايش كرده ام و    -
دهم تا  مي ن يك عصاره جديد وغليظ  از اين معجون مي سازم و آنرا در يك دانه خرما جاجواب خوب بوده. م

به يعقوب بخورانيم. اگر طي دو  ساعت بعدي جسد را به بيرون منتقل نكردند يعني او به حالت طبيعي برگشته    
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شه قبلي را اجرا كنيم . و اگر ارابه چي را براي حمل جسد خبرك   ردند، معناي آن اينه كه  و ما مجبوريم همان نق
شد او را       شده ايم. من ماده خنثي كردن آن معجون را هم دارم. همين كه وقتش  صلي كار موفق  ما در بخش ا

به هوش مي آوريم. البته همه اينها به شرطي است كه همسر آقامير يك بار ديگر لطف كند و به زندان برود و    

  خانم هم با اين كار موافقت كنيد.اين دارو را به يعقوب بخوراند و شما نرگس 

شم ، بعد     ن سرش را به تاييد تكان داد و همان دم فكر كرد: از قرار خودم دارم او را مي ك رگس ناراحت بود  ولي 
ــرمه،    ــر آقامير هم موافقت كرد و گفت : االن او ديگه مثل پس ــگش را بگيرد . همس ــش را كرد تا جلوي اش تمام تالش

  مي دم. طبيب رو به همه كرد و گفت : هركاري الزم باشه انجام

همسر آقا مير در اولين فرصت خرما را ميده به يعقوب و بعد هم كمي آب به او ميده تا  معجون زودتر اثر كنه.    -
شما قاتل  جوان من هستيد و بي        شما بچه مرا كشتيد،  شد ، گريه زاري مي كنه كه  همين كه حال يعقوب بد 

كه حاال كه پسرم را كشتيد  اورا به من بديد تا خودم خاكش كنم . اگر دادند كه   امان گريه مي كند و مي گويد
شتند كه خودشان جسد را ببرند و در گودال مرده ها بياندازند ، مادر گريه كنان دنبال ارابه        صرار دا خوب و اگر ا

طناب مناسبي تهيه مي كند تا  مي رود تا بهرام به او برسد . بهرام روز جمعه بلندي چاله ها را اندازه مي گيرد و
شو    صورت نياز با آن وارد گودال  . روز بعد هم از قبل در خرابه هاي بيروني طرف چاله ها با طناب و لباس ددر 

شه دارو را به او مي        شي شه داروي خنثي گر  منتظر مي ماند و بعد با ديدن مادر  لباس و  شي  جديد يعقوب و 

شد   دهد ستفاده كند. آقامير هم لطف مي كند و ارابه ران زندان را پيدا مي  تا اگر خواب يعقوب طوالني  از آن ا
كند وبا دادن مزد ي مناسب ، براي روز شنبه در خانه نگه مي دارد تا وقت تلف نشود. ساسان و ونداد هم براي    

ند و روز جمعه رو بررســي نرده آب انبار به داخل قنات مي روند. اما نرگس خاتون، او از همين حاال به خانه مي
سته         شنبه به اينجا بر مي گردند مگر آنكه اتفاق ناخوا صر روز يك صبح يا ع شنبه را تماما در آنجا مي مانند و  و 

  اي بروز كند كه از راه سرداب خبر مي دهيم .

  رگس به حرف آمد و گفت:ن

  من كه تو اين سه روز بي خبري هالك ميشم . -
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  چاره اي نيست ، بايد تحمل كنيد. -

شود چه ؟ يا اورا به چاله      و ا شت. اگر يعقوب هرگز بيدار ن سواالت زيادي در ذهن به خانه برگ دلگير و رنجيده با 
شته اند. ياووز به او گفته        شخورها  چيزي از او باقي نگذا سانيم ، ال شخورها بيندازند؟ تا ما خودمان را به پايين چاله بر ال

ميشن گنبد سياهي درست مي كنن كه آدم را وحشت زده مي كنه. مي      بود وقتي همه الشخورها و كالغها يك جا بلند 

شايد              شن. فكر كرد  ضي از آنها مال قرنها پيش با شايد بع ست  كه  سهاي تكه پاره ا ستخوان و لبا گفت چاله ها پر از ا
جوا  با خود ن  كمي از وقتش را با بچه ها بازي كند. به اطاق بزرگ رفت. دايه با خيال راحت چيزي مي بافت و زير لبي               

شدند.      شغول بازي خود  سيدند و باز م صدا زد. آنها لحظه اي آمدند ، اورا بو شت،   مي كرد. بچه هارا  به اطاق خودش برگ
شود .  از اين  بي قراري و نازك دلي  يك ماهه اخير ، از خودش     سپري  سه روز  بايد راه ديگري پيدا مي كرد تا اين دو 

ره اطاقش بركيارق را ديد كه با چند سرباز صحبت مي كرد ، چيزي در ذهنش جوشيد.     شرمنده بود. در يك لحظه از پنج 
سيد. او اين بارجواب         سالم كرد و از حالش پر صورتش را مرتب كرد و به حياط رفت. بركيارق او را ديد و  سر و  لباس و 

  . بگيرد  سالمش را با خوشرويي بيشتري داد و گفت كه مي خواهد طرز استفاده از شمشير را ياد

  تا ما در خدمت  هستيم نيازي به شمشير نداريد. -

فكر كردم حاال كه همسرم از دنيا رفته ، بايد بتوانم در مقابل مردم از خود و فرزندانم دفاع كنم، پس لطفا دريغ    -
  نكنيد.

ل و منال بســيار خوب ، در حد دفاع از خود، يادتان مي دهم. ولي نگران اين مردم نباشــيد، آن قدر به همين ما -
محقر خود چسبيده اند كه غير ممكن است تكاني به خود بدهند .آنها قرن ها است كه به همين روال و با قضا      

  و قدر زندگي كرده اند.

ركيارق ســربازان را مرخص كرد و درســهايي در مورد نحوه ايســتادن ، تمركز بر حركات حريف ، نحوه جاخالي ب
د و بعد اورا به پشت عمارت برد تا لوازم تمرين را نشانش بدهد. او با اشاره به دوتا دادن و دردست گرفتن شمشير به او دا

  تيرك گفت :
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ــده آدمكه،    - ــربه و نام آن يكي كه تو زمين محكم شـ نام تيرك اولي بيرباجك چرخانه براي تمرين گريز از ضـ
  براي تمرين ضربه زني. 

صي خودش بودن     ب شخ سربازي كه محافظين  ستور داد كار با بيرباجكها و    عد به يكي از دو  شاره كرد و به اود د ا

  ساير لوازم جنگيدن را نشان نرگس خاتون بدهد و در حالي كه به طرف اطاق كارش مي رفت ، رو به نرگس گفت :

  هر وقت از پس مرحله مياني بيرباجك با دو  دستك  بر آمديد ، خبرم كنيد تا شمشيري  به شما تقديم كنم. -

ــتك  ن گذاري بيرباجك چرخان را ياد گرفت و چند دور با آن تمرين كرد .  با وجودي كه به جاي      رگس طرز دسـ
سر و گردنش  خورد و هر بار كه او مي گفت          سته ، چندين باربه  سواربود ، همان د ستك تنها  يكي  روي بدنه  چهار د

تك و شنيد هشت دستك ولي چهار دس آخ، نيش سرباز تا بناگوش باز مي شد. از سرباز در مورد تعداد كل دستكها پرسيد
ستگاه بعدي تمرين          شكم.  كمي هم با د صورت و گردن، يا توي  ضربه بزند ، توي  ست تا از روبرو  بعدي براي معلم ا

باشــد . بايد با يك چوب دســتي   كرد كه به شــكل آدم يك پايي بود كه ســر و بدنش از پوشــال و نمد درســت شــده 
ضر      ست به نمد  صوص از چپ و را سته و       مخ شد ، خ شكمش فرو ميكرد . غروب كه  به مي زد و يا نوك چوب را در 

سنگ روي تخت افتاد       شام به اطاقش رفت و مثل يك تكه  سرباز خداحافظي كرد و به اطاقش برگشت. بعد از  كوفته از 

هاي د كرد. لباســمناســب قامت خو، ياووز را پيدا كرد و با كمي دســتكاري بيد. روز بعد يكي از لباســهاي و تا صــبح خوا
خودش دست و پاگير بود و بيشتر موجب خنده سربازان مي شد. بعد از صبحانه بيرون رفت و مشغول تمرين با بيرباجك       
شيد و ديد كه         سرش خورد و او جيغ بلندي ك ضربه ها بد جور به  شد. چند دور اول را به خوبي گذراند تا آنكه يكي از 

سرباز ، بچه هاي خو  ست تا كاله خودي به او      همزمان با خنده  سرباز خوا شت پنجره ها به او مي خندند. از  دش هم از پ
بدهد. وقتي كاله را كه تمام گردن و پيشــانيش را مي پوشــاند روي ســر گذاشــت احســاس  كرد حاال مي تواند به يك 

  مه داد. جنگجو تبديل شود ، به همين خاطر خنده هاي سرباز و بچه هايش را ناديده گرفت و به كارش ادا

ــد و به نزديكي   ــنبه هم رفت و تمرين كرد اما حواســش جاي ديگري بود. فكر كرد لباس غريبه اي بپوش روز ش

شخندي بر        شد. در همين افكار بود كه بركيارق را با ني صرف  شود، اما من هاي كوه چاله ها برود و منتظر مادر و يعقوب 

  لب ديد. وقتي نزديك شد گفت:
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  اگر با همين پشتكار ادامه بدهيد ، به زودي صاحب شمشير هم خواهيد شد. عجب جنگجويي شده ايد. -

صميمش     ا شوره، نرگس را رها نمي كرد. عاقبت ت و بعد از كمي راهنمايي خداحافظي كرد و رفت  در حالي كه دل
حافظي  خدارا گرفت. نزديك ظهر به سرباز گفت كه چون خيلي خسته است دو سه روز بعدي  را تمرين نمي كند. با او     

كرد و به اطاقش برگشت. نهار را كه خورد بالفاصله راه افتاد. مي دانست كه با اين كار ياران يعقوب را رنجيده خاطر مي 

  كند اما ديگر طاقت نداشت يك روز ديگر هم صبر كند. ذهن و قلبش ديگر تحمل اين بي خبري را نداشت.  

صــداي پاي كســي آمد. ترســيد و به ســرعت به ســرداب  در طول مســير قنات جلو مي رفت كه از طرف مقابل
شت ،  از پله ها باال  شدت       رفت و در پاگرد مياني راه پله، برگ ضربان قلبش به  ستاد، در حالي كه  كه پنهان از ديد بود اي

د.  نباال رفته بود. صداي قدم زدن كسي را در سرداب شنيد و يادش آمد كه لباسهايش را جاگذاشته. نمي دانست چكار ك       

  صداي خش و خشي شنيد و فهميد كه آن كس دارد لباسها را زير و رو مي كند. دمي بعد آن كس گفت:

  نرگس خاتون منم بهرام ، طبيب مي دانست كه طاقت نمي آوريد براي همين مرا فرستاد تا مانع شما شوم. -

  رگس هراسان از پله ها پايين آمد و پرسيد :ن

  مرگ مي شوم. بگو ييد چه شده ؟ مگر خبر بدي شده؟ من كه دارم دق -

اي ج د حاال به خوبي كار مي كنه،  و     يعقوب االن تو خانه اســـت ،  قلبش كه با معجون طبيب از كار افتاده بو        -

  هيچ نگراني نيست.

  اگر اين طور است ، من چرا نبايد اورا ببينم ؟ -

مو هاش را اصــالح كنيم ،  چون فعال بي هوشــه. بايد كمي  هم به ســر و وضــعش برســيم كه واقعا ناجوره،   -
حمامش كنيم و لباس مناســبي به او به پوشــانيم. آمدن شــما با اين وضــعيتي كه او داره اصــال خوب نيســت.  

  بنابراين بهتره فردا تشريف بياريد.

  بسيار خوب ، با آنكه برايم دردآوره، امروز را هم تحمل مي كنم . حاال بگو چطور از زندان به خانه رسيد؟ -
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سرآقام  - شه و يعقوب را   هم ير بعد از كلي يكي به دو كردن با رييس زندان و گريه زاري، بالخره وارد زندان مي 
مي بينه و در اولين فرصت آن دانه خرما و بالفاصله يك كلوچه را به او ميده تا بخوره . همين كه دهان يعقوب 

شروع  به جيغ و داد مي كنه كه     شه او  شه مي  شهر    كف مي كنه و بدنش دچار رع شتيد ، حاال به  فرزندم را ك
سي مي كنه و قبول مي كنه       سرمنيد. رييس زندان بانها يعقوب را وار شما قاتل تنهاپ ميرم و به همه ميگم كه 
شه. تا انكه متوجه         شاطر به گردن آنها با صيرمرگ  شكوك بود و زير بار نمي رفت كه تق شاطر مرده ولي م كه 

ي خواد كه يك دانه از آنها را خودش بخوره ، بعد هم سربازي را صدا مي كلوچه ها مي شه و از همسر آقامير م
شه و يقين مي كنه كه     صبر ميكنه. ولي هيچ خبري نمي  زنه تاكلوچه هارا به زنداني هاي ديگر بدهد و مدتي 

سد را ببره و در كوه چاله بيندازه. وقتي ارابه      ست. بعد هم ارابه ران را خبر مي كند تاج سد شاطر مرده ا به   با ج
سم                    سمت كوه   صداي  سرآنها  مي رفتم تا اين كه  شت  صله پ مي رفت ، منم  با چهل پنجاه قدم فا

سيد يك تكه              سر آقامير ر سوار به نزديكي هم شدم و ديدم همين كه  شنيدم.  ميان بوته ها مخفي  سبي را  ا
همان دم ارابه ران هم سر و ته كرد و   گوني به او داد و چيزهايي گفت و بعد با همان سرعت برگشت و رفت و  

سيدم چه مي              ساندم و پر ست تا آنكه خودم را به آنها ر ضوع چي سيدم كه مو شهر. من ابتدا تر شت رو به  برگ

صدا و گريه             سر و  ست ،  سلجوق ا سر آقامير گفت كه گويا مافوق اين رييس زندان كه نامش  ست . هم خوا
شنيده و به  شهر روي        رييس زندان  زاريش  را  شرطي كه در داخل  شود ، به  دستور داده جسد تحويل مادرش 

جسد پوشيده باشه و بي گريه زاري و سر و صدا خاك بشه يا از شهر بيرون برده بشه. از اين لحظه به بعد من           

  هم تا منزل آقامير با آنها بودم و كمك كردم تا يعقوب را سريع تر به طبيب برسانيم. 

  رگس به طرفش رفت و در حالي كه ازشوق اشك مي ريخت پيشانيش را بوسيد و گفت:هرام ساكت شد . نب

  باالخره نجاتش داديد ، ممنون ، از همه شما ممنونم. -

شنبه حتما اين كار      - سه  يك چيز ديگه هم هست كه بايد بگم. اگر امروز نمي توانستيم او را بيرون بياريم ، روز 
  نرده هاي آب انبار زندان را شل كرده بوديم.رو مي كرديم چون كه ما هر چهار دستك 

عد خداحافظي كردند و از هم جدا شــدند. نرگس لباســهايش را برداشــت و به اطاقش برگشــت.  قلبش لبريز از  ب
ــده بود. يكي از   ترانه هايي را كه مادرش برايش مي خواند زير لب زمزمه كرد. در همين حال در              ــعفي كودكانه شـ شـ
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شت تا  ست كه با لباس مبدل به ديدن يعقوب برود . باالخره       جارختيها مي گ ست ني سبي پيداكند. فكر كرد در لباس منا
صبح           صميم گرفت  شيد. ت صورتي پيدا كرد كه بعد از ازدواجشان در خانه مي پو سفيد با گلدوزي هاي  يك دست لباس 

زندانش به در كوبيدند. دوباره هر دو را  زود برخيزد و دستي هم به سر و رو و موهايش بكشد . در همين روياها بود كه فر   

  سفت و محكم در بغل گرفت و بوسيد طوري كه از دردجيغ بلندي كشيدند . 

شب را از هول و هواي ديدار با يعقوب اصال نخوابيد. صبح زود بيدار شد و بعد از صبحانه به خودش رسيد. لباس       
سفيدش را همراه يك شيشه كوچك عطر در بقچه اي پيچيد. به سرداب رفت، لباس مبدلش را پشيد و راه افتاد. شاد و         

ست         سر او خوا سانيد. از هم تا قبل از اين كه بقيه را ببيند ، جايي را براي عوض كردن سرحال خود را به خانه آقامير ر
لباسش به او نشان دهد. وقتي با لباس جديدش وارد اطاق بزرگ پذيرايي شد همگي حيرت زده محو تماشايش شدند. از     

  ميان آنها همسر آقاميرطاقت نياورد و گفت:

  يم.جاللخالق، مثل ملكه هاي افسانه ها  شده اي. بايد اسفند دود كن -

  رگس جلو رفت ، پيشاني يك يك آنها را بوسيد و تشكر كرد. بعد رو به طبيب كرد و پرسيد :ن

  حاال اين يعقوب ما كجا است؟  -

ــماش را باز نمي كنه كه مارا ببينه. بايد هرچه در توان   - تو آن اطاق آخريه ولي هنوز به هوش نيامده ، حتي چش
  داريد بكنيد تا به هوش بياد.

ز كرد و وارد اطاق شد. يعقوب  با چشماني بسته به ديوار تكيه داده بود و آرام نفس مي كشيد. يك رگس در را بان
صه هاي پر  سال    مي به هوش يان برود و او را در آغوش بگيرد ، حتما لحظه فكر كرد اگر همين حاال مثل ق شت  آيد. ه

انيش  شد. انگشتش را به بريدگي روي پيش نشست و مشغول  تماشايش تظار چنين روزي بود. رفت و نزديك يعقوبدر ان
كشــيد ، اين زخم مال كدام حادثه اســت، و بعد به الله گوشــش كه لبه آن بريده بود وكنار گوشــش نجوا كرد ، عزيزم  
شو،  من ديگر        سم، بيدار  ست را ببين، عمر من ، تو به وعده هات عمل كردي، تو را به خدا ق شمانت را باز كن و نرگ چ

ــتش را به ميان موهايش فرو برد ، طره اي  را جدا كرد و    طاقت ندارم ت ــنگ ببينم . انگش و رو اين طورمثل يك تكه س

نوك آن را روي صورتش كشيد. .......تورا به خدا بيدار شو ،........ لعنتي بيدار شو......... التماست مي كنم بيدار شو. .......اما  
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د شد و چرخي در اطاق زد. دوباره او را نگاه كرد و بعد از اطاق بيرون رفت  يعقوب هيچ تكاني نمي خورد. نرگس از جا بلن
ــده . طبيب گفت باز هم بايد تالش كند   ــنگ ش و بغض كرده رو به طبيب گفت كه فايده اي نداره ، او مثل يك تكه س

قوب ي و سر و صورت يع  چون حاال تنها راه نجات يعقوب در دستان او بود. نرگس دوباره به اطاق برگشت. چند بار پيشان   
را بوسيد و چون باز هم عكس العملي نديد با عصبانيت و در حالي كه قلبش داشت از سينه اش بيرون مي زد چندكشيده  
شتانش را گره         شك مي ريخت م شو...... و اين باردر حالي كه ا سنگدل بيدار  صورت يعقوب زد و دوباره ناليد:  محكم به 

سينه يعقوب كو    سر و  سر يعقوب را در ميان پنجه هايش       كرد و بر  شو، بعد  موهاي  شو . لعنتي بيدار  فت. لعنتي بيدار 
شان ، كنارش روي زمين          شد بي حال و وارفته با موهايي پري سته  سرش  را چند بار به ديوار كوبيد و وقتي خ گرفت و 

ه دايا اين چه مصيبتي بود ك دراز كشيد ، دست يعقوب رادر دست گرفت و سرش را بر شانه او گذاشت و اشگ ريخت. خ       
شد و خوابيد   يا نه، خواب ديد كنار         سته  شمانش آرام آرام ب شد. چ مرا گرفتاش كردي؟ آيا من از اين ذلت رها خواهم 

يعقوب دراز كشيده و او موهايش را نوازش مي كند . باذهني در هم و مغشوش فكر كرد ، ميدانم كه اين يك روياست .     
يچ گاه واقعي نخواهد شــد . .....ولي به همين رويا هم قناعت مي كنم......فقط خداكند كه همين  رويايي چند ســاله كه ه

ستانش        شود. حاال چيزي زمخت و قدرتمند دور د ست بيدار  شه . ولي رويا ادامه يافت و او دلش نمي خوا رويا هم قطع ن
ا كسي موهايش را مي كشد. وحشت زده     حلقه زده بود و انگشتانش را يك به يك لمس مي كرد . احساس كرد چيزي ي  

صدايي            شيد و با  ست و با لبخندي به او مي نگرد. از ته دل جيغي ك ستهاي يعقوب ا ستانش در د شم باز كرد و ديد د چ

  بس بلند گفت :

  پس من خواب نمي ديدم ، پس تو به هوش آمدي؟ -

را به همه داد. او به هوش آمده ،  ز جا برخواســت و يعقوب را غرق در بوســه كرد و بعد به ســوي در رفت و خبرا

  خدايا او به هوش آمده. ........دو باره برگشت ، طره بزرگي از موي يعقوب را در چنگ گرفت و گفت:  

  تو مرا دق مرگ كردي. اگر به هوش نيامده بودي فقط يك راه داشتم ، ان هم كشتن هر دويمان. -

ــتان يعقوب هم به داخل اطاق آمدندد . يعقوب حيرت زده از جا بلند شــد و با تك تك آنها رو ر اين فاصــله دوس

  بوسي كرد و پرسيد :
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ــر ياووز    - ــده ؟ من چرا اين جا افتاده بودم؟ مگر تو همس ــما اينجا چه مي كنيد، خبري ش ــت ، ش اين جا كجااس
  نيستي ؟

ردد وگفت برگ رگس به او گفت كه دوستانش همه چيز را برايش تعريف مي كنند ولي  او بايد به  زودي به ارگن

  كه خيلي  خالصه چند موضوع را برايش تعريف مي كند:

ست ، من مجبورم         - سر تو ا سر دارم كه بزرگتره پ شه كه ياووز مرده ، خودت او راكشتي ، من دو پ يك ماهي مي

  هنوز مدتي در ارگ زندگي كنم تا راهي براي فرار از آنجا پيدا كنيم.  اگر بتوانم بعد ا ز ظهر بر ميگردم .  

    بيب كه خوشحال و خندان بود ازيعقوب پرسيد :ط

يادت هست كه يك زن نسبتا مسن دو  بار براي ديدن تو به زندان آمد و بار دوم  يك حبه خرما به تو داد ؟ در  -
را   كه آن حب خرما    ياز لحظه ا ميان آن خرما دوايي بود كه من در آن جا داده بودم و حاال مي خواهم بدانم        

  تو آمد ؟ چه بر يخورد

آره يادم هســت ولي گفتنش ســخته ، اول دهانم كف كرد . بعد از لحظاتي بي اختيار خم شــدم و بعد به زمين   -
افتادم. حس مي كردم دارم دربك باتالق يا يك مرداب فرو مي روم و هرچه بيشتر تالش مي كردم بيشتر فرو   

ش از  كردن كشيدم چون نمي توانستم بي   قالمي رفتم. وقتي تا سينه و نزديك گردنم فرو رفت ديگر دست از ت  
شم ، همان طور  شت تا        آن نفس بك سه و لجن. مدت زيادي گذ سته تا گردن درما شم هايي ب باقي ماندم، با چ

شم باز كنم و آن كس را ببينم.  بعد بوي        ستم چ سر و رويم مي كوبد ولي نمي توان سي بر  آنكه حس كردم ك
فتم و باال آمدم مثل اين كه چيزي مانند يك كمند مرا بكشــد. همين  عطري به مشــامم رســيد . رد عطر را گر

ــناي نرگس را ديدم.    ــفيد و آش ــد تا آنكه لباس س ــمانم باز و باز تر مي ش طور كه از باتالق  باال مي آمدم چش

  داشتم فكر مي كردم ما هنوز در كرمان هستيم يا نه كه نرگس ناگهان جيغ كشيد و روياي مرا پاره كرد.

  با عصبانيت پاسخ داد:رگس ن

  تو كه با اين بي هوش شدن و آن فراموشي يك ماهه ات ، رويا كه هيچ ، قلبهايمان را هم پاره پاره كردي. -
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ر گس اين را گفت ، خدا حافظي كرد و به اطاق اول رفت. لباســهاي مبدلش را پوشــيد و خود را به ســرعت به ن
نفس عميق كشيد و گذاشت تا ضربان قلبش به حالت عادي برگردد.    ديد كه خبري نشده، چند   اطاقش در ارگ رساند و 

خوب حاال يعقوب آزاد است و سالم . چطور از اين خراب شده بيرون بريم ؟ آنهم با دو تا بچه ؟ شايد يعقوب راه منا سبي 
ه وارد شـدن شـنيد ك   پيدا كنه. كمي با بچه ها بازي كرد و پس از نهار خود را به سـرعت به منزل آقامير رسـاند. قبل از  

ونداد مي گفت : شاطر هم شد اسم كه تو روي خودت گذاشتي ؟ و خنده همگي بلند شد. نرگس وارد شد وبعد از سالم          
گفت ، حتما مي خواسته ما پيداش نكنيم ولي نميدونست كه اگر به آن دنيا هم بره باالخره بيرونش مي آريم. يعقوب رو    

بايد  به او گفتند و او  بابت تحميل اين همه درد سر  به آنها، واقعا شرمنده است. بعد      به او گفت كه دوستان آنچه را كه 

  رو به همه گفت:

شم و وقتي او را          - شتم با ياووز تن به تن رو بروب ست دا سالها  دو چيزي كه مرا رنج ميده اينه كه در همه اين 
ــورتش نگاه كنم و بگم كه اين تقاص خون پدر و مادرمه  ــم توي ص ــد . من ياووز را يك بار از  ميكش . اما نش

سبيل بلند و آويزان از او در      شته  صله تقريبا دورآنهم با كاله خود ديده بودم ولي فقط رنگ زرد چهره و دو ر فا
يادم مانده كه گويا روز حادثه ، همان را هم از ياد برده بودم . من آنروز فقط برق شــمشــيري را مي ديدم كه  

ــرم را از ت  نم جدا كنه. در آن لحظه فقط به نجات  خودم فكر مي كردم بدون آنكه بدانم طرفم          نزديك بود سـ

  كيست . 

  "رگس گفتن

ــيح نيســـت عزيزم ، ما حاال ديگر مي فهميم حادثه چطور روي داده و اينكه تو با وجود آن حال   - الزم به توضـ
شدن از اين وضع و نجات بچه    نزارت چه شاهكاري كرده اي. حاال هم بايد فكر كنيم و راه حلي براي خالص  

سربازي كه برايمان غذا مي آره      هاپيدا كنيم ، بخصوص كه بچه ها را نميشه به راحتي از ارگ خارج كرد چون 
سربازاني كه در ابارق      شتن از  سه بار آنها را مي بينه و گزارش مي ده. حتي اگر آنها را خارج كنيم ، گذ ، روزي 

اســت ولي از يك چيز مطمينم و آنهم اينه كه  بعد از مرگ ياووز خيلي با  يا شــرق بم اردو زده اند غيرممكن
  احتياط رفتار مي كنند.

  عقوب گفت:ي
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  پس بايد اطالعات بيشتري جمع كنيم، از هر نوعي كه كمك بكنه كه بدانيم چه كار بايد بكنيم . -

ــم تمرين ، اطالعات    رگس مدتي را نزد آنها گذراند و قبل از غروب به ارگ برگشـــت. فكر كرد روز ب      ن عد به اسـ
سرباز و يك خزانه دار در          شد كه به جز چند خدمه آشپزخانه و اصطبل ،كال نوزده  بيشتري به دست آورد. برايش قطعي 
ارگ هستند و اين كه سلجوق كه داروغه  شهر بود و باالترين نفر بعد از بركيارق حساب مي شد ، هر روز ظهر به ارگ        

شه در           مي آيد تا نهار را با  سربازهمي سه  سالح.  ست و پر از انواع  شمالي ترين عمارت ا سلحه خانه در  مافوقش بخورد. ا
سرباز هم در حالت استراحت در عمارت        شش  سه نفر دربيرون و داخل و باالي دروازه ارگ و  حال نگهباني در برجكها ، 

ي كند. و مي خوابد، آشــپزخانه و انبار مواد  مياني، صــندوق خزانه  هم احتماال درعمارتي اســت كه بركيارق در آن كار م
صف          سبت به يكي دو ماه قبل تقريبا ن شد كه تعداد نفرات، ن شناخت . متوجه  غذايي و زندان داخل ارگ را از قبل مي 

  شده.

ست. دريكي       سته ا صبح را به تمرين گذراند و بعد از نهار به خانه آقامير رفت و ديد كه خود او هم به جمع پيو او 
اعت اول هركس هرچه را مي دانســت بيان كرد. عالوه بر آنچه نرگس از داخل ارگ و يعقوب از داخل زندان مي دو ســ

صد           ستقرند و حدود چهار  سرباز در ابارق ، همين تعداد در جيرفت و پنجاه نفر هم در زابل م شد پانزده  ستند، معلوم  دان
شرق بم اردو زده اند. آن طور كه آق    سخي  سربازان، عالوه بر اخذ     نفرهم در چند فر شنيده بود در محل اطراق اين  امير 

ضافه كرد كه        سلحه و چه براي يافتن قاتل ياووز. آقامير ا شوند، چه براي ا سافران هم بازديد مي  عوارض عبور ، تمام م

  شايد سربازان بچه ها را نشناسند اما احتمال شناسايي نرگس خانم و خود يعقوب بسيار باال است.  

  گفت: ونداد

ــه، جنوب هم كه     - ــت آخر هم به محدوده طغرل مي رس ــن زاره و دس ــمالي كه تمامش بياباني و ش ــير ش مس
كوهستاني و صعب العبوره،  مسير شرق هم كه پر از سربازه ، شايد مسير ابارق به كرمان راحت تر از بقيه باشه        

ر ه و بدش نياد كه تو را دستگيولي مشكل اصلي اونه كه حاكم كرمان  هم حتما تا حاال خبرمرگ ياووز را شنيد

 كنه وكت بسته بفرسه برا طغرل. ولي هر تصميمي بگيري ما همراتيم. 

  عقوب گفت:ي
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ــهر كاري بكنيم. ولي باز   - ــره ايم و راهي نمي ماند جزاين كه در داخل همين ش پس از قرار معلوم ما در محاص
شب، محل گشت  و   هم بايد فكر كنيم و اطالعت بيشتري به دست آوريم، از تعداد گز   مه ها در طول روز و يا 

شت         شود از روي پ سلحه پيدا كرد، همين طور آيا مي  شود ا صوص اين كه چطور مي  زمان تعويض آنها و بخ

  بام خانه ها به ارگ ، يا به مسيرگزمه ها نزديك شد؟

سالح در انباري خانه دارند كه مال دوره جواني خو   شايد هنوز  آقامير رو به يعقوب گفت كه تعدادي  دش بوده، و 
سر آقامير هم به       شنه را ازكرمان با خود بياورد. هم سته با هزار دوز و كلك، تعدادي د به كار آيند. ونداد هم گفت كه توان
مطبخ رفت و لحظاتي بعد با تعدادي كارد و ساطور و سيخ برگشت و همه راجلوي يعقوب گذاشت و گفت اين هم سهم        

  من.

صر روز بعد د    شد ع شه كار را طرح كنند. وقتي يعقوب با نرگس خدا حافظي مي كرد،    قرار شوند و نق وباره جمع 
شد و با نگراني در مورد آن پرسيد و نرگس كه نمي خواست او را دلواپس كند ،گفت كه     متوجه يك كبودي در گردن او 

ــير زني  به اونگوي  ــمش ب  د. با اين حال يعقوب از طبيلته در به گردنش خورده. ترجيح مي داد فعال چيزي از تمرينات ش

ست و بعد مرهمي به او داد تا آنرا روي كبودي       سي گفت كه جاي نگراني ني ست او را معاينه كند. او هم پس از وار خوا
گردنش بمالد. نرگس در اطاق ديگر بود كه شنيد طبيب  مي گفت اين كبودي ناشي از يك ضربه مستقيه ، نه برخورد با 

ت از خانه بيرون رفت تا دوباره با يعقوب چشم در چشم نشود و همان دم فكر كرد كه اين طبيب     لبه در. نرگس به سرع 
واقعا كه حاذقه. او به خانه رسيد. صبح بعد مشغول تمرين شد. دراين فاصله فرصت كرد سري به ماه پيشاني بزند و با او          

  راز و نيازكند.

شدند و آنچه   را تا آن موقع فهميده بودند براي همديگر توضيح دادند.    عصر روز بعد همگي در منزل آقامير جمع 

يعقوب توانسته بود در انبار خانه آقامير يك قبضه شمشير و يك  عدد كمان سالم و چند تير و يك سپر پيدا كند. كمان        
له و هجوم را  را خودش برداشت و شمشير  را هم به بهرام داد. او بعد از شنيدن همه حرفها ، تكه ذغالي آورد و نقشه حم  

شهر را در اختيار خود           شوند و حداكثر تا ظهر روز بعد  ست به كار  شب د شد نيمه  شيد. قرار  بر روي يك تخته بزرگ ك
ستراحت كنند. نرگس        ست تا قبل از حمله به خوبي ا شخص كرد وبعد از همه خوا بگيرند. او وظايف تك تك افراد را م

    يمه شب شد.  هم به خانه برگشت وبا دلهره زياد منتظر ن
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 بر بام خانه ها بخش دو : 
 

شدند. نرگس كه در اين فرصت دو دست ازلباسهاي رزمي ياووز را آماده كرده بود ، با        شب همه بيدار  نيمه هاي 
سان از راه            سا شد ودر نيمه راه منتظر ماند تا بهرام و  سرداب رفت و بعد  وارد قنات  سوز به  احتياط و با يك چراغ پيه 

ر خانه آقامير هر چهارنفر بعد از برداشتن كارد ها و ساطورها ، با يك نرده بان خود را به پشت بام خانه همسايه      برسند. د 
رســاندند. بعد دو نفر به ســمت آب انبار و قنات و يعقوب و ونداد هم از روي بامها به ســمت دروازه ارگ رفتند. وقتي به  

ور شدند ، ونداد طنابي را كه دور كمرش پيچيده بود باز كرد، يك سر   اندازه كافي از محل گشت سربازان ميدان اصلي د   
آنرا به دســـت يعقوب داد و بعد از اطمينان از خالي بودن كوچه ، با آن پايين رفت . يعقوب طناب را با عالمت ونداد باال 

سوي دروازه ارگ به راه افتادند. ونداد براي پرتاب دق    شيد و هر دو به حالت نيم خيز به  سي   ك شنه ، بايد تا    يق و موثر د

قدمي دروازه پيش مي رفت تا نگهبان جلوي در را از پا در آورد. يعقوب در حالي كه مواظب حركات ونداد بود خود          چهل  
ساند كه در باالي داالن دروازه در رفت و آمد بود. چند لحظه مكث كرد   ان  تا حركات نگهبرا به نزديكي هاي نگهباني ر

ساني را بارها و بارهاطي مي كند. بايد زماني تير را رها مي كرد كه نگهبان      ، را ارزيابي كند  سير يك  شد كه اوم متوجه 
سب را           شود. وقتي نقطه منا صدا به كوچه پرتاب ن سرو  شت تا به طور ناگهاني يا با  صله را از كوچه  مي دا بيش ترين فا

ا شكم بر روي بام افتاد. يعقوب سوتي زد تا ونداد هم كارش پيدا كرد تير را رها كرد و نگهبان با يك چرخش ناگهاني ، ب
ــاند كه از ديوار خانه ها چند گز                   را انجام دهد. او براي از پا دراوردن ديده بانها بايد خود را به باالي ديوار ارگ مي رسـ

ود را به  كوچه پريد، بعد خ فاصله داشت و دو سه گز هم بلند تر بود. روي بامها گشت تا كوتاه ترين آنها را پيدا كرد و به    
سمت كنگره هاي ديوار پرتاب كرد . يك بار ديگر گوش      صدايي نبود، كمندش را به  ساند و گوش خواباند.  ديوار ارگ ر

سب تيري       سمت برج نگهباني غربي رفت و در وقت منا شيد . بعد نيم خيز به  شنيد خود را باال ك خواباند و چون چيزي ن
د و به سمت مشعلهاي خبر رساني رفت ولي تعادلش را از دست داد و از باالي ديوار به بيرون  پرتاب كرد . نگهبان خم ش

ديوار ارگ ســقوط كرد . بعد خود را به نگهبان  برج شــرقي رســاند و او راهم از پاي در آورد. بعد به باالي دروازه رفت .  
اد را ديد كه داشت جسد سرباز را  نفس زنان به كوچه    حاال بايد منتظر بهرام و ساسان مي شد . از باالي بام دروازه، وند   

صداي فاخته اي را  تقليد كرد و از باالي        شدند ، يعقوب  سد و ونداد از نظر پنهان  شيد. وقتي ج اي دور  از دروازه مي ك
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شد. آسمان بدون ابر و      ستاره بود،  داالن مشغول تماشاي عمارت  نرگس  هايي  لهوا هنوز خيلي تاريك بود و مشع  لي پر 
كه اينجا و آنجا بر روي ديوارها گذاشته بودند محدوده كوچكي را روشن مي كردند. لحظاتي بعد الي در باز شد و بهرام     

و ساسان با لباسهاي سربازان سلجوقي و با احتياط بيرون آمدند و به سمت دروازه ارگ رفتند. دمي بعد صداي كشمكشي 
ب داالن پايين رفت تا كمك كند ولي ديد كه هر دو نگهبان نقش زمين شده   شنيده شد. يعقوب به سرعت از راه پله جن   

ست         سپري در د شت ونيزه و  سربازي به تن دا اند. دركوچك نفر رو دروازه را باز كردند تا ونداد هم كه حاال يك لباس 
شيدند و از آنجا به         ست داالن ك سمت را سد ها را به داخل يك اطاقك خالي در  شود و بعد ج سلحه خانه   داخل  سمت ا

سلحه خانه       شان مي كرد با احتياط جلو بروند. درا رفتند. چندين مشعل دراينجا و آنجا حياط را روشن مي كردند و مجبور
سالحي        شدند با كمك يك اهرم بزرگ، آنرا از لوالدر آورند . بعد هر كس  شد و مجبور  قفل بود و به راحتي   باز نمي 

ان و شمشير خودش را پيدا كند.  وقتي بيرون مي آمدند يعقوب متوجه شد كه نرگس     برداشت  و يعقوب هم توانست كم  

پشت پنجره اطاقش ايستاده و آنها را تماشا مي كند. دستي تكان داد و اشاره كرد كه دور شود و بعد پاورچين و نيم خيز       
شمالي رفت و با دو تير پياپي ، نگهبان آخر را هم از پاي در آورد و    سمت برج  ست. بعد همگي    به  به جمع رفقايش پيو

داخل استراحتگاه سربازان شدند. سربازان كه ده پانزده نفري مي شدند. هر كدام با لباس راحتي و بدون زره بر روي تكه     
گليمي خوابيده بود. لباسها و سالح ها را در سكوت  جمع كردند وبعد از خروج، در را بر روي آنها بستند. حاال بايد خود را  

ــرباز محافظش آماده مي كردند كه در طبقه دوم عمارت حكومتي  بودند. يعقوب به بهرام            بر اي برخورد با بركيارق و سـ
اشاره كرد تا با هم به داخل عمارت نرگس بروند و به ونداد و ساسان هم اشاره كرد منتظر عالمت او باشند. هر دو از راه     

شت بام رفتند و خود را به لبه بام و   ساندند. تيرها را در      پله به پ ستراحت بركيارق بود ر شرف به محل كار و ا جايي كه م
كمان گذاشتند و يعقوب با سوت مخصوصي عالمت داد. ساسان و ونداد يك دعواي ساختگي  به راه انداختند . لحظاتي        

شد پ  ي  نجره را بست و اندك بعد بركيارق پنجره اطاقش را باز كرد و چند فحش نثار آنها كرد و چون از ختم دعوا خبري ن
شت ، همراه يكي از محافظانش ، در عمارت را باز كرد و پا به        شيري بر كمر دا شم بعد ، در حالي كه از لباس رزم تنها 
حياط ارگ نهاد و با عصبانيت شروع به داد و بيداد كرد . همين موقع يعقوب به بهرام اشاره كرد و هر دو تيرهاي خود را     

افظ در جا به زمين افتاد و تير يعقوب به شانه راست بركيارق نشست . بركيارق سعي كرد به داخل       رها كردند. سرباز مح 
برگردد ولي ونداد و ساسان با شمشيرهاي خود راهش را بستند و او را به سمت حياط هل دادند. بركيارق سعي مي كرد         

ين  و رفت . او شمشير را رها كرد و روي زم  شمشيرش را بيرون بكشد ولي يعقوب تير ديگري پرتاب كرد كه به رانش فر   
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نشست در حالي كه فرياد مي كشيد و نگهبانان ارگ را صدا مي زد تا به ياريش بيايند. يعقوب از روي بام گفت كه او را      

  زنده مي خواهد و پس از لحظاتي از  خانه بيرون آمد و به سوي بركيارق رفت و رو برويش ايستاد و گفت :

ضمن آنكه خودت هم به خوبي مي داني     هياهوي بيهوده  - سربازانت يا مرده اند و يا در زندانند،  نكن چون همه 
كه من مي توانستم با همان تير اول تو را به آن دنيا بفرستم. چه ان زمان كه پنجره اطاقت را باز كردي و دري 

  وري گفتي  و چه حاال كه مثل يك چالق بر زمين افتاده اي و ناله مي كني .

ي پدر سوخته ديگر چه خري هستي؟ اگر به راهزني آمده اي بگو تا چيزي به تو و آن دوستان كثيفت بدهم،  تو -

  ولي بدان كه زنده از اين جا و اين شهر بيرون نمي روي.  

ــتان ياووز را    - ــنيده اي ،  همان يعقوبي كه توي يك نخلس ــم را ش ــم من يعقوبه ، حتما تا حاال بارها اين اس اس
شت. االن مي  سرعت و بدون رنج        ك ست جواب بدي  به  سوالم در توانم تو را زجر كش كنم ولي اگر به يك 

  مي كنم.     زياد از اين زندگي نكبت بار خالصت 

  پس يعقوب ملعون تواي. من مادرت را به عزايت مي نشانم . -

يگر نمي توانند به  بد بخت ، تو و اون ياووز ديوانه، هشــت ســال پيش،  مادر و پدرم را ســالخي كرديد ، پس د -
عزاي من بنشينند، ولي حاالبه من بگو شما از هزاران فرسخ دور تر به اينجا آمديد كه چه كار كنيد؟ اين يوسف 
ست و پا كند، آنهم در منطقه اي به اين فقيري        ست چه عظمتي براي خود د شما مي خوا سلطان خوانده  خود 

ند لقمه ناني براي خودشــان فراهم كنند؟ نتيجه كار شــما  كه مردمانش با اين كم آبي دايم به ســختي مي توان
ــما هم فالن   ــت؟ برقراري يك نظام غارت جديد مثل آنچه عربها به راه انداختند؟ يا غزنويان؟ و بعد از ش چيس

  طايفه و فالن قوم؟

شاركرد تا پارچه اي    ب ركيارق عصباني بود و  بجاي جواب فقط فحش مي داد و نعره مي كشيد. يعقوب به بهرام ا

ــربازان را براي حفر قبر و آوردن                    به دهانش فرو كنند و  با تكه طنابي به يك درخت ببندند. بعد گفت كه تعدادي از سـ
سربازان با وحشت پا به حياط گذا     شتند و با ديدن حال نزار بركيارق در جلوي يعقوب زانو زدند و   جسد ها بيرون بياورند. 

شان را مامور      شود. او به آنها اطمينان داد كه اگر همكاري كنند زنده خواهند ماند. دو نفر التماس كردند كه به آنها رحم 
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  داشت روشن تر مي شد   كرد تا جسدها را جمع آوري و به انتهاي حياط ارگ ببرند و بقيه هم مشغول حفر قبر شوند. هوا    

  و هنوز كار زيادي باقي مانده بود.  يعقوب به ونداد گفت تا مراقب سربازان باشد و خود وارد عمارت حكومتي شد.  

ست. به آنجا رفت و    سمت چپ در طبقه اول عمارت ا نرگس گفته بود كه خزانه ياووز در اطاقي در انتهاي راهرو 
به محكم تنه اش در را شــكســت و داخل شــد. پير مردي را ديد كه روبروي  ديد كه در از داخل قفل اســت. با يك ضــر

صد          صدايي لرزان به زبان عربي ورد مي خواند. خنده اش گرفت و به پير مرد حالي كرد كه كسي ق شسته و با  ديواري ن
شه اطاق ديد و بازش كر         صندوق بزرگي را در گو شد.   شغول  ستجو در اطاق م شتنش را ندارد و خود به ج   د ، اما فقطك

سيد خزانه را كجا برده       صندوقدار  پر سكه در آن  بود. تمام گنجه ها را گشت ولي چيزي  نيافت . يعقوب از  تعداد كمي 
سلطان يوسف ، بركيارق همه را از اينجا برده و        ضافه كرد كه يكي دو روز بعد از فوت  شنيدكه نمي داند و ا اند و جواب 

د. او بيرون آمد و به اطاق بركيارق رفت و تمام گنجه ها و رفه  ها را وارسي كرد ولي   مخارج را هم هفتگي به او مي ده

ست. تشك و      شد محل خواب بركيارق كمي باالتر از كف اطاق ا چيزي پيدا نكرد. در حال خروج از اطاق بود كه متوجه 
ــان مي داد كه تو   گليم  را پس زد و جعبه بزرگي را ديدكه در زير آنها پنهان كرده بودند.  تقه اي ــدا نش به جعبه زد. ص

خالي اســت . در جعبه را  باز كرد و تعداد زيادي كيســه هاي كوچك چرمي را در ســه رنگ مختلف ديد كه به ترتيب   
خاصي چيده شده بودند. يكي از كيسه هاي سفيد رنگ را باز كرد ، پر از سكه هاي نقره بود و بعدي به رنگ زرد و پر از       

در محفظه آخرجعبه  هم تعدادزيادي جواهرو زينت آالت مختلف قرار داشــت. در حالي كه لبخندي به  ســكه هاي طال . 
شت ، آن را مثل قبل مرتب كرد و در جعبه را بست وهمه چيز را به حالت اول درآورد. حاال خزانه ياووز و بركيارق    لب دا

  در اختيارشان بود. با رضايت خاطر به حياط برگشت.

  اجساد تمام شد به سوي بركيارق رفت، طناب دور دستانش را باز كرد و به او گفت :وقتي كار دفن 

دلم مي خواست  خودم تو را مي كشتم ولي نرگس خاتون مي خواهد بابت عذابهايي كه در اين مدت به او داده  -
ستهاي   ستد. به همين خاطر اين خنجر را به او مي دهم تا با د خودش اين كار  اي ، خودش تو را به آن دنيا بفر

هم نشوي، بخصوص اگر بداند كه چهار نفر آدم عادي توانسته      شرمنده سلطان طغرل  اين طوري  شايد  را بكند.
                                                             اند دژ عظيم ارگ را با خزانه پرش به راحتي تصرف كنند.
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شالش خنجر عد از ب ست آن را      داد نرگس آورد و به رونيب يپر  شد.  نرگس خنجر را باال برد ،  ولي نتوان و دور 
در بدن او فرو كند و در عوض خنجر را به بركيارق داد و گفت كه مي تواند طناب ها را باز كند و بجنگد و يا خودش                 

سه بار خنجر را باال   ستاد. بركيارق مكثي كرد ، دو  اني آن   و پايين برد و بعد ناگهكار را تمام كند ، بعد در چند قدمي او اي
سربازان اشاره كرد تا او را از         سينه خود فرو كرد. وقتي بدنش از تكان  خوردن باز ايستاد و مرد، يعقوب به  را تا دسته در 
سهاي آنها             شوند و لبا سربازان زنداني آزاد  شتند   شت.  قرار گذا سپارند. بعد به عمارت برگ درخت باز كنند و به خاك ب

اسلحه تحويلشان شود و پس از آماده شدنشان ، روبروي نرگس خاتون قسم بخورند كه به او وفادار خواهند بود در   بدون
  غير اين صورت به زندان برگردانده مي شوند.  

سرداب به نفرات آقامير دادند تا           شتند وآنها را در  سايل نبرد بردا شير و و شم سلحه خانه تعدادزيادي كمان و  از ا
شاره كرد كه به حياط ارگ          ميان مردم سربازان را به خط كرد و به نرگس ا شد  يعقوب  شن تر  سمت كنند. هوا كه رو ق

ستاد. در            سربازان اي شد و به آرامي رفت و روبروي  سر، وارد حياط  سفيد و بلند و نيم تاجي بر  سي  برگردد. نرگس با لبا
  نرگس رو به آنها گفت: همين لحظه همگي آنها  زانو زده خم شدند،  و منتظر ماندند.

ستيد             - سم بخوريد كه به من وفادار ه ست ق شيد . فقط كافي ا شما فدايي من با شيد. من نمي خواهم  راحت با
  چون بركيارق مرده و من مجبورم كار ها را خود به دست گيرم. 

فشان  وظاي ربازان در حالي كه دست راست خود را روي سينه گذاشته بودند يك صدا قسم خوردند. بعد يعقوب      س 
را مشخص كرد و آنها را مرخص كرد. قرار شد كاركنان معمولي و آشپز و كارگر اصطبل  هم كه همه روزه از بيرون مي     
سيدن داروغه، ونداد نقش يك     شوند وكارهاي معمول را انجام دهند و اندكي قبل از ر آمدند، مطابق روزهاي عادي وارد 

ساسان و بهرام هم با تير و كمان درپشت بامهاي مشرف به حيات      سلجوقي را در بيرون دروازه ارگ ب  سرباز  ازي كند و 

  كمين كنند و نرگس هم در خانه بماند تا يعقوب عالمت بدهد.  

سالنه با يك محافظ پياده كه به دنبال او مي           سالنه  سوار بر اسب ، آهسته و  سلجوق از راه رسيد.  حوالي ظهر، 
چيزي شك نكند و به سادگي وارد ارگ  شود. وقتي به نزديكي هاي ارگ رسيد، نگهبان      آمد. همه اميدوار بودند تا او به 

باالي دروازه ، شيپور ورود او را به صدا درآورد. يك لنگه دروازه باز شد و او داخل شد و چند گامي در حياط به جلو رفت      
شنيد.  چرخيد و ديد كه كسي دشنه اي  روي گلوي محافظش         صدايي  سرش  شته است . اما قبل از اين  كه  پشت    گذا
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صدا مي زد         شمشير به دستي را ديد كه او را به نام  سو برود ، مرد  سلجوق خان.     :كه فرصت كند به آن  سلجوق خان ، 
متوجه شد كه در دام افتاده است. دستش به طرف شمشيرش رفت ولي قبل از آنكه آنرا بيرون بكشد، آن مرد با صدايي         

  رسا به او گفت:

صد آزارت را نداريم ، بخصوص كه من         تير اند - شيرت را بيرون بكش. ما ق شم شت بام  ببين و بعد  از ها را در پ

  خودم را مديون تو ميدانم ، فقط كافي است سالح هاي خودت را تحويل دهي تا با هم گفتگو كنيم. 

  لجوق با عصبانيت گفت :س

  نرگس خاتون كجا است؟ هستي كه به من امر و نهي مي كني؟ بركيارق كجا است؟  تو كي -

ــالح خود را   - ــاطر بود ، و حاال به من يعقوب مي گويند. ولي باز هم خواهش مي كنم س نام من در زندان  تو ش
سفانه بركيارق          ست. اما متا شما ا شاي  ست و همين حاال هم در حال تما سالم ا زمين بگذار. نرگس خاتون هم 

  ما، خود كشي كرد. مرده و جسدش هم دفن شده. او از شرمندگي شكست از

ــ ــرباز    س ــت . وقتي س ــايد او را به ياد آورد اما گويا نمي توانس ــت تا ش لجوق خيره به چهره يعقوب مي نگريس
شاره            شال و كمربندش ا شيرش را به زمين انداخت. يعقوب به  شم شد و  سيبي نديده كمي آرامتر  محافظش را ديد كه آ

شاره كرد و او دو قبضه ديگر را      كرد. اودو قبضه خنجر  بيرون كشيد و بر زمين ان   ساق پاي او ا داخت. يعقوب اين بار به 
هم از بغل كفش هاي ساق بلندش بيرون كشيد و به گوشه اي انداخت. بعد از او خواست تا از اسب پياده شود و خود به        

ستاده بود         شت پنجره اطاق خود اي ست داد. بعد به نرگس كه در پ صميمانه به او د ستقبالش رفت و  شاره كرد و  ا خود  ا

  همراه سلجوق به سمت عمارت حكومتي به راه افتاد. 

شن كند، بعد      شدند يعقوب گفت كه مي خواهد تا آمدن نرگس خاتون يكي دو  نكته را براي او رو وارد اطاق كه 

  ادامه داد:

سلحه خانه ارگ را ميان مردم تقسيم كرده ايم و آنها هم  منتظر عالمت م    - سالح  هاي ا ن هستند تا به   ماتمام 
شتار              شت و ك ست ندارم ك شهرحمله كنند. ولي من واقعا دو سنگي و  سرا  شما در كاروان  سربازان  گزمه ها و 
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ساله پايان دهيم     شت  ديگري روي دهد. به همين خاطر مي خواهيم از تو كمك بگيريم تا به اين بي رحمي ه

  و سربازان ياووز را به اردو گاه هاي طغرل بر گردانيم.  

  جوق گفت :لس

اول به سوال من پاسخ بدهيد. شما من را از كجا مي شناسيد و با نرگس خاتون چه نسبتي داريد؟ اگر به فرض        -
من هم با شما همكاري كنم، فكر مي كنيد مي توانيد از پس چند صد سرباز كه در چند فرسخي اينجا اردو زده  

  د.  اند برآييد. چون آنها بي شك حمام خون به راه مي اتدازن

  عقوب گفت : ي

آن سربازان فعال بدون فرمانده هستند وبدون فرمانده هم آنها نمي توانند به جايي حمله كنند و شايد اگر بدانند      -
شتن دهند. آنها ديگر     كه بركيارق  مرده ، ترجيه دهند فرار كنند تا اين كه خود را در يك جنگ بي رهبر به ك

چون از بعد از مرگ ياووز كارگاه هاي نجاري و آهنگري تعطيل بوده .        چندان تيري براي پرتاب كردن ندارند     
سه         شما را براي اولين بار در زندان خودتان ديدم، وقتي روزهاي  ست كه من  سوال اولتان هم اين ا اما جواب 
سرا برويم. من با وجود اين كه آن موقع دچار         شو به حياط كاروان  شست شتيم براي هوا خوري و   شنبه اجازه دا

سربازانتان را زير نظر مي گرفتم. از همان جا بود كه          شما و  شستم و بي اختيار  شه اي مي ن شي بودم گو فرامو
ــي               ــالح هايي داري و آنها را كجا مخفي مي كني و اين كه تعداد گزمه هايت حدود سـ فهميدم چه نوع سـ

در زندانتان بودم تا آنكه......     نفرهســتند. بعد هم براي يادآوري بيشــتر به شــما مي گويم كه من حدود يك ماه 
ــتانم رد مرا در آنجا پيدا كردند و برنامه هاي زيادي طرح كردند تا مرا  آزاد كنند و عاقبت هم  من را با                  دوسـ
سد        شدم  و از اين كه به رييس زندان امركرديد تا ج شتاندند تا از زندان خالص  خوراندن يك دارو در زندان ك

ساب           به ظاهر مرده مرا به ما شما ح ستيد و من مي توانم روي  صفي ه سان من ستم كه ان درم تحويل دهد دان

  كنم.

سلجوق به  ر همين لد شد.   سالم ، تعظيم كرد و با دست       حظه نرگس وارد اطاق  شد و بعد از  سرعت  از جا بلند 

  پاچگي گفت :
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ميدوارم  اد بي نهايت خوشحالم.  اين كه سالم هستي   بانوي بزرگوار اميد وارم كه صدمه اي به شما نزده باشند. از    -
  سايه شما از سر ما كم نشود.

  رگس تشكر كرد و از او خواست بنشيند و خود بر روي يك كرسي در كنار آنها نشست و رو به سلجوق گفت:  ن

من هر آن چه را كه اكنون به شما مي گويم تا انجام دهيد مي نويسم و مهر مي كنم تا طغرل نتواند ايرادي بر   -
رد كند.  موضــوع اين اســت كه مدتي بود كه بركيارق ، من و فرزندانم را آزار ميداد تا شــايد راضــي به  شــما وا

ستم ، يك بار هم       سير او ه شوم. او طوري با من رفتار مي كرد كه گويا زنداني او و يا بدتراز آن ، ا ازدواج با او 
ــتم ســ   ــته بيرباجك به گردنم زد كه تا مدتي نمي توانس ــايد با اين كارش مي به عمد با دس رم را بچرخانم ش

ــتانم در خارج از ارگ كمك بخواهم تا او را     ــتم جز آنكه از دوس ــاند. من هم چاره اي نداش ــت مرا بترس خواس
گوشــمالي دهند و حاال كه به اينجا رســيده ايم مجبوريم تا خروج همه شــما از واليات نيمروز به كاري كه در 

سم بخوريد كه با من همراهي مي كنيد ، من       پيش گرفته ايم ادامه بدهيم. برنا شما ق ست كه اگر  مه هم اين ا
همين امروز پيكي را  به اردوگاه  مي فرســتم تا خود را براي يك ســفر  طوالني آماده كنند و از شــما هم مي 
سنگي منتقل كنيد ت        سرا  شهر جمع كنيد و به كاروان سطح   اخواهم كه اول از هرچيز  گزمه هاي خود را را از 

احتمال درگيري ها كمتر شود. صبح روز بعد و قبل از هر كاري ،كليه زندانيها را آزاد مي كنيد و بعد به  اردوگاه    

سپارم ، بخصوص كه ما از پس           شما ب سربازان را به   سربازان مي رويد. من مي خواهم ماموريت بازگشت آن 
سربازان بومي همين جا م  شوند، مگر     هزينه هاي آنها بر نمي آييم، البته  شهر ها  سول نظم داخل  ي مانند تا م

 آنكه خودشان مايل باشند همراه شما باشند. مقداري پول هم براي هزينه سفرتان به شما پرداخت مي كنم.

  ر اين لحظه يعقوب بر خواست و گفت :د

ضوعات      - صله نرگس خاتون هم بقيه مو را برايتان  من كار كوچكي دارم،  مي روم و زود برمي گردم. در اين فا
  تعريف مي كند.

ــه نفر منتظر بودند تا خبر ها و برنامه هاي  ا ــرداب رفت .  در آنجا دو س و از اطاق بيرون آمد و يك راســت به س
شم گزمه ها به           شير زن را در اختيار دارد ، دور از چ شم شد كه او  هر تعداد تير انداز و  سانند. قرار  بعدي را به آقامير بر

www.takbook.com



80 

 

ستد.    شت بامها بفر آنها بايد تا قبل از ازان ظهر فردا در حالت آماده باش باقي بمانند مگر آنكه برنامه تغيير كند. بعد به   پ
شده            سيار بهتر از قبل  سلجوق ب شد كه روحيه  شت . به محض ورود متوجه  سلجوق برگ عمارت حكومتي نزد نرگس و 

  وشايد پي برده كه كسي قصد جانش را ندارد. يعقوب رو به او گفت:

سربازان اردوگاه بيرون      ا - شي كمكمان كني. همان طور كه قبال گفتم ما مي خواهيم كه تو  ضر با ميدوارم كه حا
ــم بخوري كه تا   ــالمت و بدون خون ريزي به  اردوي طغرل باز گرداني و  اگر قس ــهر را تا حد ممكن به س ش

شما را  به عنوان      خاتمه اين ماموريت بر عليه نرگس خاتون و مردم اين منطقه  اقدامي نخواهي شان  كرد ، اي

  فرمانده سپاه معرفي خواهند كرد . 

  ر اين لحظه سلجوق گفت:د

فرض كنيم من اين كار را كردم،  آن وقت بايد چه جوابي براي سلطان طغرل داشته باشم تا سرم را از تنم جدا     -
سرباز فراركردم ،        شتن چندصد  شده ام به او خيان  نكند. بگويم از مشتي مردم عادي ترسيدم و با دا ضر  ت يا حا

  كنم؟

  عقوب جواب داد:ي

ستور بده، نرگس           - شته  به تو د صالحيت دا سي كه  صلي تو مرده بودند و تنها ك مي تواني بگويي فرماندهان ا
خاتون همسر قانوني يوسف بوده ، بنا بر اين تو به جز انجام وظيفه قصوري نكرده اي.  يك نامه هم به تو مي    

دهي، طبق اين نامه تو ماموري و معذور ، واز او هم مي خواهيم كه به تالفي رنج هشــت ســاله دهيم تا به او ب
اي كه برادرش  بر ما روا داشــته ، ما را به حال خود بگذارد. بايد او را قانع كني كه در اين منطقه كســي دنبال 

گر اداره كنيم.  حاال برقراري حكومت و ســلطنت نيســت و ما مي خواهيم شــهر هاي خود را با مشــورت همدي

  حاضري با همه اين حرفها قسم  بخوري؟

  بسيار خوب  قسم مي خورم ، گرچه مي دانم كه بخاطر اين كار سرم را به باد خواهم داد. -

سه از        ي صميمانه به اودست داد و همديگر را بغل كردند بعد هر  سلجوق رفت ،  سوي  عقوب از جا برخواست و به 
شد و              سبش  سوار ا سلجوق  سالح هاي او را پس دهند.  شاره كرد تا  سربازان ا عمارت بيرون آمدند. يعقوب به يكي از 
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ــيپور جمع باش به صــ دا در آمد و كمي بعد افراد آقامير خبر آوردند كه همراه محافظش ارگ را ترك كرد. دقايقي بعد ش
ــلجوق، او همراهانش را جمع كرد و برنامه هاي روزهاي    ــه نمي زند.  بعد از رفتن س ــهر پرس ديگر هيچ گزمه اي در ش

بعدي را براي آنها شــرح داد. تمام ترس آنها اين بود كه مبادا ســلجوق زير قولش بزند و شــبانه راهي اردوگاه شــود. به   
مين خاطر تعدادي از افراد را مامور كرد تا از دروازه ها محافظت كنند و به هرنحو كه شده از باز شدن و يا خروج سرباز  ه

  از آنها جلوگيري كنند. 

صبح روز بعد وقتي فهميدند كه سلجوق در كاروانسرا مانده ، يعقوب صندوقچه اي را كه از قبل تدارك ديد بودند  
سكه هاي طاليي كه   شرح دستورات نرگس به          با  شده  شده بود پر كرد و خودش همراه  نامه مهر  ضرب  به نام يوسف 

سلجوق مي توانست در طول        سلجوق  تحويل او داد و وي را تا نيم فرسخي اردوگاه بدرقه كرد و همان جا منتظر ماند. 
شهر را ببيند كه با چهره هاي متبسم بر روي بام خانه ها در كمي      اره  ن نشسته بودند . گويا منتظر  اش   مسير مردم مسلح 

اي بودند تا  به كوچه ها بريزند. باالخره بعد از مدتي  شيپور عزيمت سربازان زده شد و لحظاتي بعد گرد و خاكي به هوا     
رفت كه مدام زياد و زياد تر مي شــد . وقتي گرد و خاك فروكش كرد و يعقوب  يقين كرد كه ســلجوق وســربازانش به  

شمال مي    شهر پرتاب كرد و چند لحظه بعد  مردم از بامها به پايين         سمت  سمان   سمت آ شعله وري را به  روند، تير 
سرازير شدند و  پايكوبان، چوبه هاي دار را به زير كشيدند. صداي هلهله و شادي مردم  بلند بود . برخي مي گريستند و        

  برخي از سر شوق با صداي دهل و نقاره مي رقصيدند .

سربازان           يعقوب از  سامان دادن   سر و  شت كه انجام دهد .  شادان بود ، اما هنوز كارهاي زيادي دا شادي مردم 

ــهر هاي ــان به شـ ــوراي ها در بومي و داروغه ها و اعزامشـ ــهر ها و برنامه هايي براي احداث   مهم ، تشـــكيل شـ شـ
سراهاي جديد و حفر چاه ها و قناتهاي تازه و مرمت راه هاي كاروان رو .  شهرهاي خود   كاروان او خزانه ياووز و اداره اين 

  مختار را به آقامير  و سرپرستي سربازان بومي را به ساسان كه هنوز مجرد مانده بود سپرد. 

ــت تا او و نرگس را              وقتي اطمينان كرد كه مردم ميتوانند بدون كمك او كارها را پيش ببرند ، عاقدي را خواسـ
ــي بزرگ به راه   براي يك بار ديگر به عقد و ازدواج ه ــتانش يك مجلس عروس ــت آقامير و دوس م درآورد وبعد به خواس

ضمن آن ب   شهر را به آن دعوت كرد تا  را دارد . ونداد و بهرام   ه آنها اعالم كند كه قصدترك آنجا انداخت و تمامي مردم 
ــوي كرمان رفتند . او هم چند روز بعد   لوا  ــورت جدا جدا به س ــفر را تدارك ديد و  و طبيب هم روزهاي بعد به ص زم س
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شدند. مردم زيادي براي بدرقه آنها  آمد ند ، برخي خوشحال از         شان رهسپار راجستان و جي پور  همراه نرگس و كودكان
شوق ديدار خواهرش       شت آنها را ترك مي كرد . اما  سيده و برخي گريان ، چون  او دا اين كه او عاقبت به آرزوهايش ر

سرزم   شاه و  ين مادريش و رسيدن به يك زندگي آرام، قلبش را به طپش مي انداخت . عاقبت از مردم به   ميترا ، رانجيت 
ست كه باز گردند     صرارخوا شامد هاي بعدي خود را آماده نگه دارند ا شكش را    ،ولي براي پي و خود در حالي كه قطرات ا

 گرد و غبار سم اسبها ناپديد شدند.   ها را بتازانند و دمي بعد در پسپاك مي كرد به نرگس و بچه ها اشاره كرد كه اسب
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