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 رمان های عاشقانه   :آرایی  صفحه و طراحی
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 است  محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی

 

 

 

  

 

 

 

 

 به نام خدا

 باشد و انارام نام گروه است. ی با القاب جانا و فروهر م سندهیدو نو ۀ توجه: رمان تحسر نوشت

و عاشقانه داره و اما   ی خیتلخِ و ژانرِ تار انیقرار گرفته؛ رمان پا زانیشما عز اریدر اخت  گانی: رمان تحسر به صورت راسندهینو سخن

. اشعار د ی کن یبه نام اطالل، همراه مونیشم ما رو تو رمان بعد  یافسوس و حسرت. خوشحال م  ی عنینام رمان، تحسر  یِمعنا

 . زانیشما عز ی ها برا ن یبهتر ی اونا بدون ذکر نامِ انارام ممنوعه با آرزو ی و کپ هستنستاره دار متعلق به گروه 

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
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 : مقدمه

 دهند   یم  هیر  یبخند ها بو شهر، ل نیا در

 زنند  ی شکستن قلب ها را ضجه م یها صدا ه یگر

 سنگ ها را دارند  ۀ نی شکسته ک یقلب ها و

 ندارند تیانسان زش ی ر یبرا  یلی آدم ها دل و

 شوند  یچهره م  یب  یها صورت تیانسان و

 شوند  یچهره دچار خالء م  یب  یصورت ها و

 کنند  ی گناه پر م  ی مردم خالء ها را با آلودگ و

 دارند   ری واگ یها  ی ماریگناه، ب ی ها یآلودگ و

 کنند... یاثر م  یها درمان خدا را ب ی ماریب نیا و

 

 

 

 اول  فصل

 

 اصفهان_رانیا

 (  ی الدی)هزار و هشتصد و هفتاد و چهار م یشمس ی و پنجاه و سه هجر ستیسال هزار و دو بهار

 *** 
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  ییگرفت و با گشاده رو   شیرا به سو یچا   وان یزد کنارِ حشمت نشست و ل ی که نفس نفس م یدر حال  یسخت به  فخرالملوک

 گفت: 

 لب سوزه.«          یکه حساب  ن یبعداز ظهرتون... بخور ییچا نمیآقا، ا  د یی»بفرما

 غر زد:  یتصنع  ی را از او گرفت و با اخم یچا ی خان با تلخ حشمت

خودم   گهی که د  ختنویر یی چا هی و از جات تکون نخور؟   نیمگه نگفتم بش  ؟یکن  ی شوما م هیچه کار ن یخانوم! ا ی بابا فخر ی»ا

 نه؟«  ا ی یت باشه. ملتفت شد  شهیو حواست به اون بارِ ش  ن یبلدم. اون سماور، اونم استکان. شما فقط بش

 و سرِ درد و دلش را باز کرد: تکان خورد  شیدر جا  یتیبه سکوت گذشت؛ سپس فخرالملوک با نارضا ی قیدقا

  یها نه! ول  نی عمر واسم گذشته. نه که شما بد باش  کیچند سال مثلِ  ن یا میخان، ما االن سه چهارساله که ازدواج کرد »راستش

  نم یکرد. همه خواهرامم که از دم دختر زان. واسه هم ش یشه کار یو خب نم  نیخب باالخره شمام مثل آقام و داداشام پسر دوست

جوشه،   ی و سرکه م ر یمن دلم مثل س  یول. بودن  پسرزا برادراتون و خواهر ٔ  چون شما همه  داد؛  وصلت شما ٔ  آقام منو با خانواده 

 .«یوناز من رو برگرد  ی بخوا نی که شما بخاطر هم  هی من همه ترسم از اون روز ؟یحشمت خان اگه بچه دختر باشه چ

 گفت:   یبه پوست شفاف و جوانِ فخرالملوک نگاه کرد و با مهربان حشمت

از زبون مردم   امرزه یجامعه بدم که خدا پدرتو ب لیتحو یشاخ شمشاد  هی . ان شااهلل که پسره. گهیخانوم! نفوس بد نزن د ی»فخر 

 .« فتهین

 : د یخند  یرا حفظ کرد و تصنع  خواست اما ظاهرش  یتماثل پسر م  یمشئمز شد؛ او هم ب  ی چهره اش اندک سپس

 بره.«  م ید  یدختر شد؛ زود شوهرش م »اگرم 

  ٔ  اما حسِ مادرانه  ستیکاکل زر کی داشت که فرزندش  نانیبرخاست و از حجره خارج شد. حشمت اطم یتیبا نارضا سپس

 گفت.   یم  ی گرید ز یچ فخرالملوک

 از دختر شدن فرزندش در دلش آغازشده بود:  یانیپا ی ب ۀرفت که دلشور یچشمانش را بست و به فکر روز  فخرالملوک

 به حشمت خان گفت:  ق یعم یو با لبخند  د یبه شکمش کش یدست

 دختر باشه.«   هی کنم بچه مون    یدعا م »من

 :د یغر د ییگرا  ی م ی که به سرخ یچشمان خشونت و ی داشت؛ با اندک یرا بر م  شیکه چا ی شد و در حال زیخ م ین شیپدرش در جا 
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کلفت و نوکر آماده به خدمت هووت و پسرِ    نیش  یتو و دخترتم م  ، یرم خواستگار  یموقع که خودم واسه شوروت م  »اون

 .«  د یچشم سف ۀ نکن؛ دختر ییدعاها ن یهمچ گهیت. پس د گهید  یِ.  مثل خواهرادش یرش 

که بر سرِ زنش هوو   ستیدر گوشش خوانده بود؛ در مرامش ن  یینزده بود اما شبِ همان روزِ کزا یحرف چیخان آن زمان ه حشمت

پسرانش   مِی تقد  ینسبت به دخترانش ندارد و تمام عشقش را دو دست یحس چیبود که پدرش ه دهیشیو فخرالملوک اند   اوردیب

 کرده. 

 

 زد:  ادیجمع شدند. حشمت خان فر ی کاه ٔ  گردِ راه پله یباال، همگ  یِاز داالن ها یکیاز  ی بلند  غِی شدنِ ج دهیشن با

 تا زن و بچه م پر پر نشدن.« ارهیقابله ب ک یبره  تونیکی... »المصبا

  غیرفت و با هر ج  یقابله آمد و سراغ فخرالملوک رفت؛ حشمت هزار بار از اضطراب جان داد؛ پشت در حجره قدم رو م تا

 شد.  یحس م  یفخرالملوک بدنش سر و ب

خشک رو   یو قابله از حجره خارج شد سپس با لبخند  افت ی انیدردآلود فخرالملوک پا ی ها غی حاصل از ج یسر و صدا ها باالخره

 به حشمت منتظر و خانواده فخرالملوک گفت: 

 روشن، بچه دختره!«  »چشمتون

حشمت، پس از   یسوِس باجناق هاحشمت و پدر و برادران فخرالملوک و پوزخنِد مح  زانیآو یِ بدون توجه به لب ها سپس

 گفت: ز یسکه از کاروانسرا خارج شد. احمد، شوهرِ خواهرِ بزرگترِ فخرالملوک تمسخر آم سه یچند ک افتیدر

  ی خوشبختانه م ی پسر زا باشه. معلومه بدجور سرمون کاله رفته؛ ول شونیکی نیگفتم اگه ا ی اولشم معلوم بود. با خودم م »از

 خواهراش نداره.«   ه یا بقب ی فرق  چیه نم یا مینیب

 سخنانِ باجناقش افزود:  د ییدر تا ز ین رستم

  د؛ییزا یگم. واسم پسر نم ی خاتون، زن پنجممو م خا یو بن خرابن. اگه زل خ یکرم خورده، از ب بِی س  نِیواال، همه شون ع »آره 

 فرستادم...«  ی خانواده رو پس م نیدخترِ ا

 گفت:   نیرا کش داد و در مقابل نگاه حاضر پوزخندش 

  رم یگ  یدخترمو پس نم ی عنی نی. اریبگ  گهیزن د هی گفت اگه دختر زا بود برو  د؛ یرو کوب خ یآقاشونم خوب همون اول م نیا ی »ول

 صاحابشه.«  ش یر خیگن؛ مال بد ب  یم  میهرچند که از قد 
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فخرالملوک از کاروانسرا خارج   نِیتمام، پشت سرِ پدرِ خشمگ   ییایح یبا ب  گرید  ری کردند و بعد از چند توهین و تحق د ییتا یهمگ 

افکارش را در هم کرده   یآن »از دشمن بدتر ها« بدجور  یِ تر بود اما حرف ها دهیباجناق ها، حشمت از همه فهم نیا نیشدند. ب

 بود. 

که کنار    یرفت؛ واردِ حجره شد و با خشم، به دختر یچشمانش کنار نم یِکه پوزخنِد احمد از جلو   ی خموده، در حال یبا کمر  او

 یرا آرام گشود و به حشمت نگاه کرد. حشمت نگاه اهشیو س  ده یشد. کودک چشمان کش رهیبود خ  ده یحال خواب ی فخرالملوکِ ب

 به او الهام شده باشد مسخ شده، لب زد: یچشمان دخترک کرد و انگار که نام  یاهیبه س 

 « ...»آهو

 *** 

 

  اصفهان _رانیا 

 ( یالدی)هزار و هشتصد و نود و چهار م ی شمس یو هفتاد و سه هجر   ستیسال هزار و دو تابستان

 *** 

  ییکاروانسرا وصل شده بود؛ روشنا یِکاه یِ ها وار یفرو رفته بود. به جز انوار زردفام که به د بیمه  یدر سکوت  تیوال  وارِیو د  در

بود که از   ی و خل فضا را در بر گرفته بود و کاروانسرا مملوء از مسافرانتر خاک   رسخ ها دور . تا فخوردی به چشم نم یگرید

  یِ که باال یآرام   یِکردند؛ غافل از آهو  یو به سقف نگاه م   دهیک آمده بودند و با آرامش خاطر، دراز کشیدور و نزد   یِها نیسرزم

  یی خوش وجودش گو ی کرد. بو  یزده بود و درد و دل م  ه ی بام در آغوش پروردگارش تک ۀ بر لب ز،یفارغ از همه چ ، یکاه یِ پله ها

گاه   چ یآمد و ه ی مکان م نیرا قاب گرفته بود. او هر شب را به هم اش زهصورت سب ،یاگوِش قهوه داد. چارقد چهار  یگواه مشک م

قرمز رنگ،   ی گو شدن آن  داریهم مانند هر روز با پد دم   دهی. آن سپدادینم  حیآغوِش معبودش را به در آغوش گرفتن خواب، ترج

گره خورد. مردمک   ی و خاک  د. سرش را باال گرفت که نگاهش در گر د یکش ی را به دو طرف گرفت و اندک فش یدستان ظر

که کوبش آن، حس ترس را در دل   ییبا قدم ها االممالکیخود خارج شدند. مامورانِ مستوف یِعی از حالت طب  یچشمانش کم

  ی خشت یبرخاست و از پله ها شد؛ی م دهیکه در حرکاتش د   یا. آهو با عجله آمدند ی کاروانسرا م یبه سو کرد؛ ی م  داریو عام ب خاص

 رفت.   نییبا عجله پا

چپش محکم به   یِناغافل بازو  د؛ یدو  یکاروانسرا و آخر راهرو قرار داشت م  یِشرق ضلعِ  در  که حشمت  ٔ  حجره ی که به سو یهنگام

و با   د یرا از درد در هم کش شیگم کرد. ابروها نهیاز س  یی رها یراهش را برا یالحظه  ی شد. بازدمش برا دهیکنارش کوب  وارید

 :د یدورگه و خواب آلودِ حشمت خان گوِش آهو رس  ی. صداد یدست سالمش کلون در را کوب 
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 وقت صبح؟«  نیا ه ی ک ان؟»ه

 گفت: چندان آهسته   نه  ییبا صدا آهو

 باهاتون دارم.«  یکار فور  ک ی! منم آهو، »خان

رنگش بود از حجره اش خارج   ی ا روزه یف  ی فی که دستش به کالهِ بلنِدق ی به سکوت گذشت و بعد حشمت خان در حال یا قه یدق

 شد:

 .« کنمی خدا آهو اگه خبرت مهم نباشه؛ از صفحه روزگار محوت م  ی بگو. به خداوند  »خبرتو 

حال   نیبا ا ی سرکش دوچندان کرد. ول  شهیهم یِ اش بود حس ترس و اضطراب را در وجود آهوکه در چشمان پف کرده  یتیجد 

 لب زد:   یبه آرام

 ...االـیمستوف یِ»»حشمت خان، مامورا  

بود پا تند   جا قرار داده اش را در آن  که خزانه    یاچاله   اه یس  ی ولِ فراوان به سوبود که حشمت با ه ده ینرس  انیاش به پا جمله

 بازگشت و تشر زد:  شیکرد. آهو هم به دنبالش روان شد که حشمت ناگهان به سو 

 درس کن!«  تمی. پوش امیکن تا من ب  ییرایشه؟ برو ازشون پذ  ی که چ ی جوجه اردک دنبالم راه افتاد مثلِ

خان خشنود نبود. او  . اصال از کار حشمت د یکش یاو در همان حال چشمانش را بست و آه کالفه   د یاش کش ه یوش به پ ی دست آهو

 آمدند به آن  ی م االممالکیکرد و هرگاه که ماموران مستوف  ی ها را پنهان م داشت اما آن   یاد یخان پولِ ز دانست که حشمت یم

خان را ببرند.  و حشمت   ند یایکردند که نکند ب ی م  یزندگ  شیهر ماه را با تشو د یندارد و با  انهدر خز ی پول چیگفت که ه ی ها م

کرد که او    یرا م . اما باز هم کوشش خود چربد ی خطر ها م نینگاهِ مهربانِ حشمت خان به تمام ا د یشی تکان داد و با خود اند  یسر

 :  د یبه آهو انداخت و پرس  یماموران نگاه منزجر  ٔ  سته در کارِ ناپسندش بردارد. س   نیرا متقاعد کند؛ دست از ا

 .« میباباتو با خودمون ببر م یدفعه اومد   نی. اما امیو بر  میایب د یبا یو ه   مییکجاست؟ بازهم ما مثل هر سال مچل شما »آقات

تنها با نگاه   نینِ ظاهربسو، آن مامورا کیاز چند جهت ناراحت باشد. از  د یاالن با د یشیو با خود اند  د یاز سر خشم کش ی آه آهو

پول   یترساند. کاش اندک ی فکر نبودِ پدرش او را م گر، ید یی او را مورد تمسخر قرار داده بودند و از سو فشی کردن به اندام ظر

 .  افتی ی م ییشان رها هر ماهه  دنِیکرد و از شرّ د ی م  تداشت تا حسابش را پرداخ

تند به    یکوچک در دست داشت واردِ داالنِ کاروانسرا شد. با اخم و لحن  یاکه صندوقچه   ی بعد، حشمت با هول و وال درحال یلخت

 : د یآهو توپ
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 فخرالملوک.«  شِیبرو مطبخ پ »تو

 که فقط خودش و آهو بشنوند ادامه داد:  ی آهسته تر طور سپس

 ر نشدن.«حجره ها پ ۀدرست نکنه. امروز هم  ی فاتی تشر یِغذا »بگو

 چشمانِ پر تمسخرِ ماموران گذشت. ی گفت و با سرعت از جلو  یچشم آهو

 

 : د یراستش را باال انداخت و غر یِ خان، ابرو حشمت

 شه؟«  یما چقدر م  اتیمال نیا »حاال

 :داد  پاسخ ماموران   ٔ  دسته  سر

 پنج تومن.«  »حدودِ

 زد:  اد یفر با یدر آمد و تقر یشاه ٔ  سکه دو ٔ  حشمت خان از بهت، به اندازه  چشمانِ

 ندادم؟«  اتیخبره؟ مگه چند وقته مال تومن؟ چه   »پنج

 زد:  ش یاز آنان ن ی کیزدند و  یپوزخند  یهمگ  ماموران

 پرسه چند وقته؟«  ی ها آقا مواال، بچه   دونمی»نم

 گفت:  یگری ها در ادامه سخنِ داز آن  یک یو  دند یبه قهقهه خند  همه

  یخند  ی م شمون یهرهر به ر یدلقک دربار واستاد ی کن؛ االن هشت ماهِ آزگاره ما رو کرد ایرو س  گهید ی کیحشمت، برو  »

 ؟« یشنفت  ؛ید  ی رو م اتت یمال ای ی دون هلف  ی ر ی م ا یانتخاب کن؛ 

دست در صندوقش کرد و با   د یترس   یچاله رفتن م   اه یاز س  گر ید یخان که از تمسخر آنان به ستوه آمده بود و از طرف  حشمت

 دسته ماموران داد و گفت: خساستِ تمام، پنجاه قِران در آورد و به سر 

 و ما رو به سالمت.«  ری شما رو به خ د ییحاالم بفرما  ناس، یندارم؛ فقط هم »تومن 

 .شد  خارج  کاروانسرا  ٔ  ماموران گذشت و از محوطه  یگلگلون از جلو یابا چهره  سپس

 *** 
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به خود گرفته بود   ی فی لط یِ در هنگام غروب امروز رنگ آب  روز،یبود؛ آسمان پس از باران تند د ایو رعا  ان یپر از ازدحام بازار اصفهان

دوست چاقِ بانمکش در بازار   نیهمراه با سباست ستوف ی. کردند یطلب ی م یو کبوتران با رقصِ پروازشان در ابر و باد تماشاچ

 بود.   ار مشغول گشت و گذ  ه یصریق

که در حال تراوِش    یسرشار از لبخند، با ذهن ی و لب رت یاش را محکم و با شوق در دست داشت و با ح ی عکاس  نیدورب ستوف یکر

مردم ُسر   یدست و پا  ریکه از ز  یشکل و کودکان ی گنبد   یسقف ها س،ی نف یها ی قال  ،یکوزه گر  یو هنر بود از حجره ها  خیتار

که با کفِ دست،   ی رنگش را در دست جابجا کرد و در حال  یچمدان قهوه ا نی. سباستردک ی م  یعکس بردار دند یدو ی خورده و م

 مختص به خودش گفت:   یکرد و با همان غرغر ها  ستوفیگرفت، روبه کر ی اش را م ی شانیعرق نشسته بر پ

 کنن.«  یجدا م گهید بدنم رو از هم   یِکنم دارن اعضا  یاحساس م م؛ی جا گم کن ن یو از اگورمون   ایخدا ب یرضا »محض 

 خسته بازگشت و گفت:   شهیاخمو و هم نِیبه سمت سباست جان یآورد؛ باشور و ه  نییرا پا نش یدورب ستوف یکر

  ی کجا چیرو جمع کردن تو شهرِ اصفهان، ه ایدن  ۀانگار هم ن؛ یبب م؟ی و بر م یدست بکش  ز،یشگفت انگ  یِ بنا نیاز ا ستین فی»ح

 .«دمیرو ند  یی بایز یها  یها و لُعاب زن ی بر طورگچن یا ایدن

 که انگار قصد مسخره کردنش را داشته باشد گفت:  ی کج کرد و با لحن یی نازکش را به سو یهالب نیسباست

  نیاز ا گهیبچسبونه تا د خیتو کتاب تار ییجا ه ی تورو  حیمس  دوارمیام ذارم؛ی تنها م  بایز یهای زن و لعاب های گچ بر نیرو با هم  »تو

 .« یآثار جدا نش

 داد: دستش را در هوا تکان    ،یال یخیبا ب ستوف یکر

ها روح   بنا نی. اشرفتیعبرته و مکان، پ  ۀ! زمان، نشون دهند یکن  یوقت ارزش زمان و مکان رو درک نم   چیپسر، تو ه الیخی»ب

 دارن.« 

 کالفه گفت:  نیسباست

 . من واقعاً خستم.« میاستراحت کن میها در آرامش باشن؛ هوم؟ لطفاً بر روح  نیا ی...بهتره بذارسیخوب کر یلی»خ

و   د یکش و  گرفت   را او  دست  و شد  نگاهش ٔ  متوجه  نیحسرت بار به اطرافش انداخت که سباست ینگاه د،یبا ترد ستوف یکر

 خواند:   ستوفیکر یهاضرب به گوش  ک ی را شیغرغرها

شهر به اون    ن یا از منو  که   تمامه ٔ  دو هفته  باًیاما تو تقر م؛یاومدم؛ فکر کردم قراره خوش بگذرون رانیدونم چرا باهات به ا  ی»نم

 .«یش  ینم جان یمردم ا بیعج یهاو متوجه نگاه    یبر ی شهر م
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 شده بود؛ گفت:  نیقدم سباست که هم  یدرحال  ستوف، یکر

 .« نیکنن؛ هم ی تعجب م  شمونیو طرز گو دنیگن؛ فقط از لباس پوش  ی راجع به ما نم ی بد  زیها رو بلدم اونا چزبون اون   »من

در نظر داشت تا دهانش را ببندد. در   شی برا  یمنطق  یجواب ستوف یکر  گفت؛ی کند؛ هرچه م  اریداد سکوت اخت حیترج نیسباست

دو روز مستقر شدنش در    نیاش شد. در اشده   یکارکنده   یِو گنبد ها ی مسجِد سلطان ی محوِ بنا  ستوفیبَدو خروج، نگاه کر

  ٔ  که اکثر جهانگردانِ تشنه   یکار  ستود؛ی و با زبانش م د یبلع ی را با نگاهش م یاثر بود؛ هر  ایقلب دن  شیشهر برا نیاصفهان ا

به دست خواهد آورد و از دستش خواهد داد. پس   یشهر گوهر با ارزش   نیدانست در هم  ی. اما نمدادند ی چون او انجام م یدانستن

 کرد:   زبا اعتراض دهان با نیآن دو برقرار شده بود؛ سباست ن یسکوت که ب ی از کم

 شم.«  ی م هوش یب یکاروانسرا برسونه؛ دارم از شدتِ خستگ   کیکه مارو به  م یکن دایرو پ ی کی م یبر ای! بسی»کر

که   افتیرا  یقاطرچ ک یدرخت چنار،  ر یدورتر از بازار، ز  یسواره به اطراف گرداند و کم کی  ینگاهش را در جستجو نیسباست

را گرفت و   ستوفیدست کر نیبه همان درخت بسته بود. سباست زی فرو رفته بود؛ قاطرش را ن یق ی آن نشسته به چرت عم ریز

 و ذوق گفت:   یشاد  نیب  یتکشاند و در حال یهمراهِ خودش به سمت قاطرچ

  ه یجا رو نگاه کن؛ من! اون  یِمارو تا کاروانسرا برسونه؛ اوه خدا میازش بخوا می تون ی سوارکاره، م هی  م یکرد دایپسر! نجات پ ی»ه

 « متشکرم. ایجفتمون هست، خدا یهم به قاطرش وصله؛ جا برا یگار

و   نیبود. سباست دهیخرس تنبل را به عنوان دوست خود برگز کی کرد؛ انگار   ی اش را درک نم  ی همه فرار و تنبل نیا سیکر

و غرغر کنان   د یرا درهم کش ش یکمر خم کرد و مرد را تکان داد؛ مرد ابروها ستوف یکر ستادند؛یا ی سر قاطرچ یِباال ستوف یکر

گشود   یچشم  د یکش ی اش مپرپشت و بناگوش در رفته   ی ها لیبه سب ی که دست  ینیعسرش برداشت و در  یرا از رو  رش یعرق گ

  ستیتور نی که حتماً از هم د یشیخورد؛ با خود اند  ی نم یرانیا یِ انداخت. ظاهرشان که اصالٌ مرد ها یآن دو نگاه  یِو به سر تا پا

 گفت:   یگرید ع یو سر ق ی. مرد پس از نگاه دقد آم ی جماعت خوشش نم ی وجه از خارجک  چی. او که به هگریاند د ی اجنب یها

 داداش؟«  ه یمشکل »بله؟ 

 کرد: ی مرد هج ی را برا یزبان پارس  اش،یسیانگل ٔ  صاف کرد و با لهجه ییگلو  ستوف یکر

 د؟«یکارونسرا برسان  کیشود ما را به  ی . ممیهست ستیاست؛ ما تور نیدوستم سباست زی فرناندز و او ن ستوف یکر »من

نقشش را تر و    زیر کل یاش برخاست و هگفت که مرد را به خنده انداخت. مرد، در پسِ قاه قاهِ خنده ده یو کش  ظ یکاروانسرا را غل او

 گفت:   ز،یآم ن یطناب قاطر را از چنار باز کرد و  توه یفرز به حرکت انداخت. قاطرچ 

 افتاد؟«  نینداز ی جفتکم نم ی تو گار نیتمرگ ی مثله بچه آدم م  نینخوب گوش ک یاول کار ن یهم یباال، ول نیایی»
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سرش را   نیگنگ، سرش را تکان داد. سباست  یبود؛ فقط با حالت دهیاز اصطالحاتِ مرد را نفهم  کی چ یکه مفهومِ ه ستوف یکر

 برد و گفت: ستوفیگوِش کر  کینزد

 گفت؟«   یچ  »اون

 رجز خواند:  ستوف یکر

 .« نییپا میش  ی ندازه و ما هم پرت م  ی وگرنه قاطرش جفتک م  میو تکون نخور میبش ی»فکر کنم گفت سوار گار  

 گفت:  نیبا تحس نیسباست

 مگه نه؟«  ه، یمردِ محافظ کار  »چه

 دستانش را در هم قفل کرد و پاسخ داد:  ستوف یکر

 .« یخسته باش  د یرس  ی به نظر م  م؛ی...بهتره سوار بش»اوهوم

توانست در آن   ی شغل بود مطمئناً م  کی  ی داشت و اگر طعنه زن  یرینظ  ی در طعنه زدن استعداد ب  ستوفی! کرزیآم هی اکن چقدر

 کسب کند. یر یچشم گ تیموفق 

سبب،   نیخود را ولو کرد به هم یگوشه ا   شان،یکردن چمدان ها ریشد و پس از جاگ ی سوار گار ستوفیتر از کر عیسر نیسباست

 را پس سرش انداخت: شیصدا یکرد. قاطرچ ی را عصبان یشد که قاطرچ د یتول یخراش گوش   یصدا ی گار یهااز چرخ 

 .«کستیش  میگار یهابشکه، چرخ   ۀ کیمرت ی کن  یکار م  ی ! چی»هـــو

 :د یپرس  ستوف یکوتاهش راند و از کر  یشانیپ بر تفکر  ٔ  به نشانه  یاخم نیسباست

 گه؟«  ی م  ی»چ

 پاسخ داد: نانیاطم با ستوف یکر

 شد«  یعصبان یبرسون  بیهاش آس  و بشکه  یبود به گار  کی که نزد ن یا »از

 پس سرش را باال گرفت و گفت:  د؛یند  یاگرداند و بشکه  ی گار ی بشکه در فضا یِرا در پ شیها چشم نیسباست

 ؟« ی زبونشون رو بلد  یتو مطمئن  س، یکر  یه نم، یب ی نم یا بشکه  جانیکه ا »من

 به غبغب انداخت:  ی باد ستوف یکر
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 .«ستیاز جمالتشون برام قابل درک ن ی ! فقط بعض»معلومه

گرفت. مردِ   یجا نیشد و مجاور سباست ی سوار گار نیسباست یاز سو ی زیاز هرگونه حرف تمسخر آم یر یجلوگ یبرا سپس

کشان آن را وادار به   ی وارد کرد و ه  یآرام  ٔ  ضربه  وان یراستش بر بدن ح یبا پا د،یسوار قاطرش شد و افسارش را کش یقاطرچ

 حرکت کرد.  

تحت   ستوفیتپنده فراخواند. کر یفرو برد و او را به آرامش  ستوفیکوتاه کر  یگذاشت و چنگ در مو   دنیوز یِ بنا یح یمل مِینس

 :د یبه سراغش آمدند، پرس  ی منتظرانه  ا  رِیکه به طور غ  یو افکار شه یاند  ریتاث

 ؟« یدرکشون کن  یکرد  یتابه حال سع ه؟ ی اطرافت چ ینظرت درمورد آدما ن،ی»سباست

 پاسخ داد:  یشد و به آرام ریغافل گ نیسباست

 تو رو درک کنه.«   تونه  ی نم یا گه یکسِ د چ یبگم نه من و نه ه د یکه متاسفانه با  یاطرافم خودت یمنظورت از آدما »اگه 

 به سوش گرداند و گفت:  ی سر تیبا جد  ستوف یکر

از   ی درک  چیعقل و احساسشون گم شدن و ه یِ که خودشون هم تو هزار تو ی نه تا زمان ست؛یآسون ن ی آدم چیکردن ه »درک

 شه.« ی شروع م یاز خودشناس  یخداشناس  درس  ندارن؛  خودشون ٔ  گم شده  یها که یت

 تمسخر گذاشت: یِبنا نیسباست

 مسخره ست.«  م؟یشناس  یما خودمونو نم  ی گ ی م ی »دار

 با لجاجت گفت:  ستوف یکر

 که مسخره ست.«   نهیا م،یعشق کورکورانه نسبت به خودمون هی  یدارا  »ما

 نداشت. مون یبه بحث اصل  ی ربط ی که گفت  یز یچ نیا -

 به او رفت و گفت:  یاچشم غره  ستوف یکر

هر   دن یو شن م یرو در خودمون قبول کن یو نقص  ب یع میتون  ینم میعشق کورکورانه داشته باش  ه یکه نسبت به خودمون   یوقت  ما

 پرده است در مقابل چشمِ عقلمون.«  هی نوع عشق  نی شه؛ ا ی انکار و نه بزرگ روبرو م ه ی در موردمون با  ی انتقاد

 :د یبحث کالفه شده است پرس  نیاز ا د یرس   یکه به نظر م نیسباست

 ره؟«یگ  یم  مونویخود شناس  یجلو  ن یکه ا نه ینظرت ا »پس
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 شه.  ی م یو جامعه شناس   یها از هم و تخلل در مردم شناس  هم مانع درک آدم  گران یعشق کورکورانه نسبت به د نیبله! و هم -

 گفت:  ز یتعرض آم نیسباست

 تونه عاشق همه باشه.«   یآدم که نم ه ی اد یبا عقل جور در نم یگ  ی که م  ینی ا سی»کر

 غرق در شور و شوق زد و لب گشود:  یلبخند  ستوف یکر

هاش نگاه   بی به ع ی منطق م یرو دوست دار ی آدم ی که وقت نه یآدم عاشق همه باشه، منظور من ا کی که   ستین نیمن ا »منظور 

اگه اون شخص مذکور،   یشه ول  ی افراد م ٔ  ه یق مُزمن به ب ی نیب باعث خوش  نینگاهمون به خودمون و ا نیدرست ع میکن  ینم

 ؟« ی. متوجه شد میش   یم  نینسبت به همه بدب شکنه جا ب حرکت نابه   کی چشممون با  ی بُتِش جلو

 گفت: ج یآب دهانش را قورت داد و گ نیسباست

 خب؟««  ؛ ینکن جم یگ نی از ا شتری. بهتره بارمیسر در ن زایچ نیدم از ا ی م حیترج

  همان انسان نیمانند سباست ییهادر حالِ گذرِ اطرافش چشم دوخت. انسان یِ به فضا یکرد و از گار   اریسکوت اخت ستوف یکر

بودن   ذ یکالِ دانشِ کمشان، انتظار لذ  ٔ  وهیثمر تر از م  یاند و چه برا آموخته    ستنیز هوده یدارند چه ب   یبعد  تک  ِد یکه د ییها

 دارند.  

 گفت:  ستوف یو کر  نیو رو به سباست  ستادیا ییامقابل کاروانسر   ،یقاطرچ  مردِ

 .« ینیرو بب رش یخ ، یقرون و دو شاه از کاروانسرا، شد پنج نم یا »بفرما، 

  یبود را به سمت قاطرچحک شده   شی شاه بر رو نیرا که نامِ سلطان ناصرالد  ییها کرد و سکه  بش یدست را در ج ستوف یکر

  نیو سباست  ستوف یچنگ زد؛ چشمانِ کر  ستوف یها را از دستِ کررا به عقب چرخاند و سکه کشیکمرِ الغر و بار یگرفت. قاطرچ

هم   د یشا ایکنند؟  ی دو از دستش فرار م  مرد فکر کرده آن  ایکه آ د یشی خود اند  با ستوف یزد؛ کر رونیاز شدت تعجب از حدقه ب

  د یشناخت؛ اصالً شا ی را نم ی حال او که قاطرچ نیبا ا ی اساس بود ول ی وچ و بها اعتماد کند؟ افکارش پ ی توانست به خارج ینم

  چیبه ه گرانویکه باشم حق قضاوتِ د  یهرک کند؛ سپس با خود گفت »من  ی کرد تعجبش را مخف ی سع ستوف یاخالقش بود. کر

 وجه ندارم.« 

 نوا ضربه زد از کاروانسرا دور شد. ی ب وانِیبه ح شیکنان، با پا  یه یشدند و مردِ قاطرچ  اده یپ یاز گار  نیو سباست ستوف یکر

را   ییکایو آمر  یی جذب هزاران گردشگرِ اروپا ییجالبِ کاروانسرا، توانا یِکاروانسرا شدند. معمار یِواردِ فضا نیو سباست ستوف یکر

  یِ داد برا  ی که جان م یی باصفا یها وان یا ،یآجر  یهاوار ی! دیهنر و معمار خ، یتار یِدایواله و ش   ستوفِیداشت چه رسد به کر

که    یها از بام، هنگام شب  یِبه بام داشت و تماشا یمیکه اتصال مستق یا  یخشت یِ ها ها، پله  کتاب  خواندنِ ها و  نوشتنِ سفرنامه 
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رنگ،   یآب  یِها ی که توسط کاش  یباشد. حوض  یتیگ  ٔ  منظره  نیدلچسب تر توانستی کرد؛ م یم  یبازماه با ستارگان عشق  

  گوشواره  یها با کلون  ی چوب یها درب   ،ی و چند ضلع یرنگ  یرنگ   یکه در آن ساکن بود؛ پنجره ها ی ساخته شده بود و آب

 کاروانسرا شده بود.   رِینظ  یب یمعمار ٔ  کننده لیمانندش، تکم

 کرد.  ی توجه هم داشت با چشمانش کاروانسرا را وجب م  ی و ب   الیخیب نیسباست یحت

را   شیخواست رگ ها ی م یی که گو ی ا داشت و خشم سرکوب شده االممالکیکه صبح با ماموران مستوف   یحشمت با برخورد  

الزحمۀ اش   به آن ها، حق یی برود و ضمن خوش آمد گو دش یکه به سراغِ مسافرانِ جد  د ید ی را در خود واجب م  نیبدرد؛ باز هم ا

گذاشت؛ به سمتِ    یسر م  یِ که کالهش را به رو  یو در حال   ختیآب خنکِ حوض را به صورتش ر  گری. حشمت بارِ دردیرا بگ 

 و گفت:   ستادیها اآن   یپا تند کرد؛ رو در رو نیو سباست ستوف یکر

 ن؟« یایازکجا م ن؟ یسالم. مسافر کی»عل

  کی ٔ  و قصد اجاره  میی آ یرابرت از شهر لندن واقع در انگلستان م  نیفرناندز به همراه دوستم سباست  ستوفیسالم، من کر -

 . می حجره را از شما دار

 گفت: د یجو ی را م  لشیبیس   ٔ  که گوشه  ی در حال حشمت

 جوون؟«  یخوا ی واس چند روز م »حجره 

 کرد.  میرا به شما پرداخت خواه متشیقو ما روزانه   د یحجره به ما اجاره ده  کی ست؛یزمان اقامتمان مشخص ن -

 و گنگ زد.   جیگ نیسباس  یِبه رو  ی لبخند  سپس

اش را سه برابر حساب کند؛    نه یتوانست هز ی م ی حجره را اجاره دهد؛ حت د ید ی نم یبی. عد یبه محاسنش کش یدست حشمت

کلفتش را عربده وار بلند    یزد و صدا یشخند یافکار ن نیبفهمند. پس به ا ی زیتر از آن هستند که چها ساده    یخارج نیباالخره ا

 کرد: 

 ؟« یخودتو گم و گور کرد یعبدل، کدوم گورستون ی آ…»عبدل

  نییکنان پا زی و خ  جست رعد، چون  بام،  به ٔ  منتهى یِخشت یِ ها پله  یاز باال ی سخنِ عربده وار حشمت، نوجوان انِیزمان با پا  هم

 و گفت:  ستاد یآمد و کنار حشمت ا

 ن؟« یداشت  یحشمت خان، کار  »بله 

 خان تشر زد:  حشمت
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مسافرا بار   نیا ی برا یی غذا هی حجره بده؛ به آهو هم بگو  ه ی ون یآقا ن یکنم؟ خوب گوش کن. به ا ی دارم صدات م  یه یی »کجا

 قبل از اون...«   یبذاره؛ ول

 بود:  ستوفی صحبتش با کر یِبار رو  نیا

 به سالمت.«  ی خوا یبمون؛ نم  یخوا یپسر جون م یهر شب حجره، ده قرونه والسالم! حاال خود دان  متِی»ق

 و معترض شد:    د یاخم درهم کش ستوف، یکر

است در  دو روز   ی گونه نبود؛ ما حت نیها ا حجره  ٔ  نهیهز یشهر چی . در همیساکن هست ران یحدود دو هفته است که در ا »ما

 بار است.«  نیاول نه، یو هز متیق ن یا یول میاصفهان و در انواع کاروانسرا ها مستقر شد 

 تند و دور از انتظار گفت:   یکرد زرنگ تر بود. حشمت با لحن ی که فکر م ی زیپسر از چ ن یجا خورد؛ ا حشمت

 : یکن ینم دایکاروانسرا بهتر و مهمون نواز تر پ  نیرو گرو بذارم که از ا  شمیاصالً حاضرم ر ؛ ید ی روزانه رو م متیسرت ق ری»خ

 به صورت حشمت انداخت: قیعم ینگاه ستوف یکر

 تواند داشته باشد؟« ی م ی شما چه ارزش  شیر ی آقا ول  »متاسفم

از خنده   یکی شدنش شلفشرد که مطمئناً با باز   یبه هم م  یرا طور  شیها شد. عبدل لب نیزده و نسبتاً خشمگ  رتیح حشمت،

 زمزمه کرد:  ستوفیشد. عبدل خودش را نسبتاً کنترل کرد و روبه کر ی پرتاب م  رون یبه ب

 .« یکرد ن یحرفت، به خان توه نیگذاشتنِ آبروئه،  شوما االن با ا  ونیگروگذاشتن به م ش یخان، از ر حشمت »منظورِ 

.  د یریپول بگ  ، ی اصل متِیدو برابرِ ق ی متیاز ما دو نفر ق د یاصرار داردانم چرا شما   ی نم ی به شما، ول نی من متاسف هستم از توه -

  تِی! بلکه به صداقتِ رفتار و حسن نستی وصل ن تانیها  ش یشما به ر  یِ اما آبرو د یا گذاشته   گرو آبرو  ٔ  را به منزله  شتانیشما ر

 . نمیب ی نم یی من که در شما آبرو د؟یا آبرو جمع کرده  یزی پس با چه چ ست؛یدو در شما ن ن یشما متصل است. اگر ا

حوصله   شِینما ک یداشت  یی خونسرد و آرام به صورتِ حشمت زل زده بود؛ گو ستوفی. اما کرد ییگرا ی رخِ حشمت به سرخ رنگِ

 کرد.   ی سر بر را نگاه م

 زمزمه کرد:  ستوفیکر گوش  کنار  و انداخت حشمت ٔ  نشسته  خشم  به ٔ  به چهره یبا ترس نگاه نیسباست

 کنه.  ی االن بهمون حمله م  س، یکن کر ی کار ه ی ؟ یبهش گفت ی»»چ

 به حشمت گفت:  ، یریاز هرگونه درگ یر یجلوگ یاش خارج کرد؛ سپس برا ی نیرا از ب ش یقینفس عم ستوف یکر
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و آن ها را   د یخودتان بگرد یها بیدنبال عخواهم بود که شما هم به    دواریو ام ستم ین مانیپش میها کدام از سخن  چیه »بابتِ

جا   نیا د ی. اگر بگذارد یسکه ها را از من قبول کن نیو ا د یام ببخش  ی! مرا بابتِ گستاخد یهرگز انکارشان نکن ی ول د یبرطرف کن

 . میپرداز  یم  زیها را ن نه یو هز میکن  ی اقامت م

قبل با    ٔ  قه ی چند دق نیبود. انگار آن مرد خشمگ  ی باور نکردن  ستوف،یسکه در دستانِ کر ٔ  سهیک دنِیچشماِن حشمت، با د برقِ

 زد و روبه عبدل کرد:  ییسکه، رام شده بود. حشمت لبخنِد دندان نما ٔ  سه یک  دنید

برا مسافرامون   ی آبگوشت مشت  هی و مرتب بده؛ به آهو و فخرالملوک هم بگو  ز یتم و  تر  ٔ  حجره ه ی ونیآقا  نیجان، بپر به ا »عبدل

 بار بزارن.« 

. ستیاش نگر ی به حشمت و نرمش ناگهان ی سرشار از بهت و ناباور یا . عبدل با چهره د یکش ستوف یرا از دست کر   سهیک و

به وجنات    ی. حشمت نگاهیسیانگل یباجن  کی  ؟ی. آن هم از چه کسرفتیپذ  ی و تمسخر را نم نی حشمت خان هیچ وقت توه

 و تشر گفت:  خ یتوب با و  انداخت عبدل ٔ  خشک زده 

 رو راه بنداز. ایقرمساق؟ مشتر ستم یبا تو ن »»مگه 

بود تته   دهیکه تا گوشت و خونش ترس  ینیو نافذش و سباست بیبا آن نگاه عج ستوف، یبه خودش آمد؛ با هول و وال روبه کر  عبدل

 پته کنان گفت: 

 طرف.« نیاز ا د ییبفرما ونی...چشم خان رو چش...ام. آقا»چ

را   د یکل شیها ب یو در ج  ستادیا ی ا حجره یِرو  به دنبال عبدل روان شدند. عاقبت، عبدل روبه  نیبه همراهِ سباست ستوف یکر

. لمس  د ی واقع بر درِ حجره کش  یشش ضلع قرمز رنگ و  ٔ  شه یش  یرا رو  شیهابا جان و دل انگشت   ستوف یجستجو کرد. کر

 ی عشق بود! نم ایدن  ک یهنرمند،  کیاز هنر دست  یانگشتانِ دستش، لمس ر یز رادرب کاروانس یِرو  یِهای کار کنده  یِبرجستگ 

حس بود که او را آن   نیهم ی وجود آمده ول اش به  شه یچگونه و از کجا در رگ و ر ی و عشق به زندگ ی حس کنجکاو نیدانست ا

تر و   اتفاق بزرگ  ک ی یپشت هر اتفاق کوچک ه آورده بود ک د یپد  یاطرافش، حساس کرده بود و از او انسان یِ ایو دن ط یقدر به مح

  یداشت که به نظر ب ی وا م ی ارزش او را به افکار یاتفاقِ ب  کی ز ین یکرد؛ گاه ی را کشف م یشگفت ایدن  ک ی یپشت هر اتفاق بزرگ 

کرد؛ واقعاً    ی نگاه م  ستوف یحوصله به رفتار کر  ی ب ن،یداد. سباست  ی نشان م ب یغر بیخواص او را عج نیبود و هم ط یبه مح ربط 

را در دستان  د یکه کل ی دوست و همراه شدند؟ عبدل باال خره قفل در را از هم گشود و در حال گرید ک یدو چگونه با نیا

 داد با شتاب گفت:  ی قرار م ستوف یکر

 کنه.«  ی فلکم م اط یبرم به آهو خانوم بگم براتون غذا بار بذاره وگرنه خان وسط ح د یحجرتونه؛ فعالً...من با د یلیک نی»ا

 به آهو امر کند.  یاحشمت را در جمله   شاتِیلخ لخ کنان رفت تا فرما سپس
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را برداشت و با لذت مشغول خوردنش شد. فخرالملوک   ی ون ظرف سفالدر ی ا قهوه   یِاز خرما ها یک یدستش را دراز کرد و  آهو

 گفت: 

 خودت ببر.«  یظرف بزرگ جا کن و برا  کی خرما ها  نیخودت از ا ی ره ول  یم  ادم یواال من که   »آهو

 باال انداخت: ی سرش را به نشانه نف آهو

  ک یتونستم  ی من خرما رو تازه دوست دارم...کاش مدارم راستش،  یو بر م  نییپا ام یخواد؛ هر وقت خواستم م ی ممنون، نم  »نه

 خوشمزه باشه.«  یلیخ د یو بخورم...با نم یدرختِ خرما بش رِ یبردارم...ز ر یش  ٔ  کوزه 

  یشکمش گذاشته بود. فخرالملوک با تعجب به آهو نگاه م  یِ زد و دستانش را رو ی سخنان، چشمانش برق م نیگفتنِ ا هنگام

داد در دلش دعا کرد که   ی ها را نشان  م  از آن  یکیداد؛ اما حاال داشت   یرا بروز نم قشی عال اد یبود و ز ی کرد. او دختر خود دار

 جا کجا و درخت خرما کجا! نیورده کند. اها را برآ آرزو  نیکدام از ا چیتوانست ه  ینشود. آخر، نم هگاه نشنود و شرمند  چیکاش ه

 نگفت.  یز یزد و چ یز یآم لبخنِد حزن   فخرالملوک،

 شد و عبدل با عجله وارد شد. تند تند گفت:  دهی مطبخ کوب  یِ ناگهان درِ چوب 

 .«نیرآبگوشت مشت بار بذا   ه یخان گفت بهتون بگم که واس امروز اومدن و حشمت   د یجد  یخانم، مسافرا ی خانوم، فخر »آهو

 قورت داد.  ی شده بود به سخت یآب دهانش را که جار سپس

  یلیفرستاده؟ باز نظرشو عوض کرده؟ البته معلومه...حتما خ یپسغومِ سفارش  غامیشده خان پ  ی سالم آقا عبدل...چ کِیعل -

 نه؟  دشونیچاپ

 فخرالملوک هول کرده بود با لکنت گفت:   ۀکه از لحنِ حرص زد  عبدل

 دونم واال خبر ندارم.«   ی... نمزهی...راستش من...چ»خب

 چپ چپ او را نظاره کرد. و عبدل با سر از آشپزخانه خارج شد.  فخرالملوک

 نق زد:  گرداند ی اش بر م ی قبل یو خرما را به جا ر یکه ش   یالملوک در حال فخر

 ترسم باز نظرشو عوض کنه.«  ی م »واال
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 اجاق گذاشت. ی را رو ی ظروف مس سپس

 داد گفت: ی قرار م  ین یکه آنان را درون س   یرفت و در حال یسفال  یکاسه ها ی به سو آهو

کنم که دست از سر مردم   ی واسش دعا م  ی لیشه. من خ  ی خان هم درست م حشمت  یقدر حرص نخور؛ کارها نیا »فخرالملوک، 

 شه. خدا هواشو داره.«  ی نماله. انشااهلل درست م  رهیو سرشونو ش ساده بر داره 

 کرد.   هی شروع به گر یها  ی تأمل، ها ی گفت اما بعد از اندک  یانشاالله فخرالملوک

 متعجب شده بود؛ زمزمه کرد: یناگهان ٔ  ه یگر  نیکه از ا آهو

 ؟«« یکن  یم  هی فخرالملوک...چرا گر یوا  یا

 ادامه داد و هق هق کنان گفت:  یشتریاش را با شدت ب  ه ی گر او

بار هم که شده مادر صدام   ک ی. حسرت به دلم مونده یرو که بزرگت کردمو...با اسم صدا کن ی ...منادی...خدارو خو...خوش نم»آهو

 .« یکن

 داد لب زد:  ی درونش م یکه نشان از ناراحت ی سرش را در آغوش گرفت و با لحن آرام آهو

  ه یبابا ها!  یوقت به من نگ  هی حشمت خان بهم گفته آهو  ی از بچگ  ن؛ی تونم، درکم کن ی که مادر صداتون کنم. نم د یمن نخوا»از   

مادر صداتون   ییکنم تو تنها ی رو م فاصله ها عادت کردم اما چشم! تمامِ تالشم نیبه ا گه یمادر ها! من د ی وقت به فخرالملوک نگ 

 کنم.« 

 .د یبوس  زد و او را ی تلخند  سپس

  ن یاز آن ها را بپوشد. ا کیکه کدام   د یشیاند  ی م ن یاش نشسته بود و به ا  یمیقد  یِ از چارقدها یانبوه انِیهمان روز، آهو م غروب

بفهمد او دختر مالک   ینداشت کس یلیداد. تما ی م تیاهم ی زیاز هر چ شیبه ظاهرش، ب رایآمد؛ ز ی م  شیاو پ یِ برا اد یاتفاق ز

 متوجه ظاهرش باشد. د یحال با نیخدمت بدانند. اما با ا شیبهتر بود او را پ است؛ یشاه عباس  یکاروانسرا

شد. آن را به دست   زیلبر اقیو وجودش از اشت د یداشت لغز یمشک  ٔ  ه یکه حاش  ی چارقِد سبز رنگ  فِیجنسِ لط  یِرو  دستش

در   یِهاوجود داشت که از روزنه   ی سرش انداخت و مرتبش کرد. سپس از حجره اش خارج شد. هنوز، نورِ قرمز رنگ  یِ گرفت و رو

  میباال رفت؛ تصم یخشت یِهاعبور کرد و از پله   لیطو یکرد. از سرسرا  ی را روشن م سرادرونِ کاروان  یِ شد و فضا  ی وارد م  واری و د

  ی از حجره ا ، یاز پارس  ر یغ یسخن گفتن  یراه، صدا انِ یبا نگاهش ذرّه ذرّه ببلعد. اما در م را د یداشت به بام برود و غروبِ خورش 

  دانست که قصدش استراقِ ی . خودش هم م ستادیحجره رفت و کنار آن ا یبه سو  یقلب لِیاش را به خود جلب کرد. با م توجه  
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  یرا بازگو م یامرتباً کلمه   یامردانه   یِرا بشنود. صدا  اهی جذاب بود که سخن گفتنِ غرب  شیاما آن لحظه واقعا برا ستیسمع ن

 آموزش دهد. ی گرید شخص به را حجره  ٔ  خواهد کلمه  ی م د؛یرس   ی کرد به نظر م

 تکرار کرد:   یگفت و با کالفگ  یزیچ  ، یبم به زبانِ غرب یِصدا آن

 ...رر...ه...« »حجـ

آمد که   یگرید   مردِ ٔ  دورگه یِ آمد. صدا یم  رون ی ب شیَگلو یِها از انتهاکلمات را به زبان آورده بود که تمامِ آن    نیبا دقّت ا چنان

کلمه را   قه، یدق   نیبه چند  نیکرد؛ قر ی تکرار م بیحروف را اشتباه و عج  یِ انداخت آن شخص تمام ی م حشمت ادِیبه شدت او را 

  نیاز ا ز یدرست تلفظ کند. البته آهو ن ی که داشت؛ آن بود که توانست کلمه را تا حدود  یشرفتی تنها پ خَر اشتباه گفت و در آ

خودشان است. تکرارِ   ریبله و خ یِو نُ« به معنا  سیِ»ٔ  بود که توانست کشف کند دو کلمه نی سمع، بهره جُست و ا استراقِ

 : ودب گفته  غرور  با  او. کرد  پاره  را افکارش  صدا،  ٔ  دوباره 

 .« »کژره

 دنیبه خند  یآرام یِاش گرفته بود؛ نتوانست خود را کنترل کند و با صداکلمه خنده   ن یصدا هنگام گفتنِ ا یِکه از بانمک آهو

 شد. داریو برجسته، پد  یرنگ  یِها  شه یاز پشتِ ش  یا  هیدر متوقف شد و سا یِ آن سو یِمشغول شد اما ناگهان، صدا

  ی چهارستونِ بدنش را به لرزه م نند؛یکه افرادِ درونِ حجره بخواهند او را بب ن یفکر ا ی بود. حتّشده   خکوبیم  خود،یِ در جا آهو

شروع به   رلبی و ز د یلغز ن یزم یِ جا رو شد. همان ی م  دهیکرد حتماً د یدر عبور م  یِ نداشت و اگر از جلو ی زیراه گر چیانداخت؛ ه

. در ذهنش  خوردی ُسر م ش یاز شرم، قطراتِ عرق از َسر و رو گریباز شد. آهو که د ی کیلیچ یدر با صدا  یفلز   ِل ذکر گفتن کرد. قف

اش خارج شد  از حجره  یاتفاق افتاد نوجوان  شیبرا یاکرد که درهمان لحظه، معجزه  شیحفظِ آبرو  یِبرا  یسخنان دنِ یشروع به آفر

 داالن رد شد.  یِسوو با سرعت از آن 

اش شد. او با   از تاسف تکان داد و دوباره واردِ حجره  یطرفِ در، سر   ن یبود؛ بدونِ نگاه کردن به ا ده یکه آهو شن ییصدا صاحبِ

رنگش نشست و چشمانِ    د یتشکِ سف یِ. رو د یلرز ی م  جانیبه ه خته یآم  ی از ترس  شیپاها هنوز  رفت؛ خودش  ٔ  عجله به حجره 

  نیشد. از ا  یم  یتداع  شیگذشت و هربار، قدِّ بلنِد مردِ جوان، برا ی مغشوشش م از ذهنِ رهم درهم و ب  یاش را بست. افکار  یمشک

  ز یر ز یرا از دست داده بود به شدت ناراحت بود. ناگاه ر د یغروبِ خورش  یِو تماشا  ردیرا بگ  اش ی کنجکاو  یِکه نتوانسته بود جلو 

اش را قطع کرد.   از تأسّف تکان داد و خنده  یبود. سر  نبرده ادی زکرد. هنوز تلفّظ آن کلمه را توسط مرد ا  دنیشروع به خند 

 بود گفت:  مطبخ رفت. فخرالملوک که از رفتارش متعجب شده   یِسو به  نیپاورچ

 ؟« یایچرا مثلِ دزدا پنجه پا، پنجه پا م ؟یکن  ی کار م ی آهو...چ »وا

 گفت:   رتیکه چشمانش گرد شده بود با ح او
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 گم...«  ی کنم... اصال م  زیخواستم چ یم  ه؟ی چه حرف نی...مــادر، ازهی چ یعنی...  »فخرالـ

 کرد و ادامه داد:  یتبسم سپس

 شه من غذام رو ببرم رو بام؟«   یگم که م  ی »م

 اعتراض کرد:  د؛یرس  ی به نظر م یکه ناراض  فخرالملوک

 همه کار دارم؟«  نیا ی بهم کمک کن ی خوا ی نم یعنی»

 دستپاچه گفت:  آهو

 رم باال...«  ی چرا...چرا، منظورم بعدش بود. غذا ها رو که ظرف کردم؛ بعد م »

 درون پارچه به داخلِ ظرف شد. یِهاماست ختنِیتکان داد و گفت » ظرف هارو آماده کن.« و خود مشغولِ ر ی سر فخرالملوک

گذاشت. پس   یمس  یِنیهر شخص، داخلِ س  یِ کردن برا  یبند ه یو نان را برداشت و بعد از سهم ر یش  ٔ  خرماها، کوزه  یِ تمام ز ین آهو

برداشت و   ر یش  یا که به سراغِ کارِ خود برود. دو عدد خرما و کوزه  افتیشام را به عبدل داد؛ اجازه   یها ی ن یتکِ س  که تک از آن 

خورد   ییساعت، خرما نیچند  نِیرا آغاز کرد؛ در واپس ازش یو راز و ننشست و زانوانش را در آغوش گرفت  نیزم یِبه بام رفت. رو 

 بود زمزمه کرد:  دایکه قطراتِ اشک در چشمانش هُوِ ی روشن شهر نگاه کرد. درحال یهابه فانوس   ر، یش  دنِیو پس از نوش 

و   دمی ها د یلیخ یِ رو تو ایمن هوسِ مالِ دن  ینبود...حت لم یمطابق م  شهیکه مثل هم  دمید هاز یچ ی لی! من امروز خای»خدا

تو    ادیو مشکل   یار یبشم که تنها، موقعِ بد ب ایدن یِ ها ییبایقدر جذبِ ز ها باشم...اون ن هم مثل او که من   دم ی. ترس دمیترس 

رو بازگو کنم و  همه   ستیدونم که الزم ن  یکه چقدر حرف دارم که بگم؛ البته م  ی از من آگاه بهتر. پروردگارم، تو خودت فتمیب

خوام   ی نشونه از طرف خودت م کیدلم  ایشم...خدا ی اما با گفتنش سبک تر م  ؛یش  ی گذره تو آگاه م   ی از دلم م یز یکه چ  یزمان

نبودم؛ تو لحظه   ادت یبه  یا اگه من لحظه  ی حتّ یکن  ی فراموشم نم یتی عموق چیو تو ه  یهوام رو دار   شه یبده هم نانیکه بهم اطم

 .« یباش  ادمیحظه به به ل 

 بام بخواند.  ینماز صبح را رو شهیو منتظر ماند تا مانند هم د یکش  یقی نفس عم سپس

 *** 

گفت    یو م   د یکش  یکه دستش را م یتوانست صورتِ مادربزرگش را زمان ی . نمد یوقت بامداد با وحشت از خواب پر ن،یسباست

ِسل از دست داده   یِماریدر اثرِ ب  شیساله اش را سال پ ستیمادربزرگِ صد و ب   ن،ی.« را فراموش کند. سباستیایبا من ب د ی»با

سال عمر کرده   ستیخواست؟ صد و ب ی کرده بود؛ اما از جان او چه م یزندگ  شیها جه یو نت نوه  ٔ  همه یبود و راستش، او به جا

. با خود  د یاش کشعرق کرده   یِشانی! کفِ دستش را به پیخواست؟ لعنت  ی ه چه مو شش سال ستیب نِیبود و اکنون از جان سباست
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  داری. بازدم لرزانش را از راهِ دهان خارج کرد و آهسته، بدون بنیکابوس بود؛ هم ک یچه مرگت شده؟ فقط  نیسباست د؛یشیاند 

  کیببرد. نزد اد یو از   د یکاروانسرا، خواب ترسناکش را بشو اطِیاز حجره خارج شد تا با آب زاللِ حوضِ وسط ح ستوف یکردنِ کر

هوا گرفت و سرش   یِ از خنکا ی . دَمختیخم شد و سه مشت از آبِ خنکِ حوض را به صورتش ر ستاد؛یا یضلعحوض بزرگ شش  

از ذهنش گذشت؛ مادربزرگش است؟   یا اش محبوس شد. لحظه   نهی، نفس در س بامِ کاروانسرا یِ رو  یا  ه یسا دنیرا باال آورد. با د

کند؟ خودش است؛ مادربزرگش. آمده تا او را    یزند بام گرد   یوقت از بامداد به سرش م  نیا یکه هست! وگرنه چه کس ح یبه مس

قرار داده بود؛ زمزمه   ری ا تحت تاثر شی که صدا ی با آن لرزشِ وحشتناک رفتی عقب مکه عقب   یدر حال   نیسباستبا خود ببرد. 

 کرد: 

 .«د یساله نجات بد  ست یصد و ب ثِ یروح خب  نیپادشاه جهان، من رو از دستِ ا یا ح،یمس ی سیع ایمقدس،  مِ یمر ای»

کرد    ی فکر م یستوف یاز دو به خود گرفتند و او، تنها به کر ی کم کم حالت شیهابه سرعت به سمت حجره شان قدم برداشت. قدم  و

  ٔ  چاره  ستوفیاست! کر نیبه نبردنش کند. بله، هم ی مادربزرگش را راض بش،یعج یتوانست برود و با همان صحبت ها   ی که م

 مسئله است.   نیا

برد قدم برداشت؛ کنارش زانو زد و با    یکه در خواب آرام به سر م  یستوفیکر  یِدرِ حجره را هل داد و با شتاب به سو  نیسباست

شد و   ز یخ مین با وحشت چشم گشود و با چشمانِ سرخ شده  ستوف یوار تکان داد. کررا تند تند و گهواره   ستوف یکر ش،یها دست

 :د یپرس 

 افتاده؟« ی شده؟ چه اتفاق ی»چ

 با ترس و لرز پاسخ داد:  نیسباست

 خدا برو باهاش حرف بزن.«  یِخواد من رو با خودش ببره؛ محض رضا ی مادر بزرگم اومده. م س، یشو کر »بلند 

 :د یکرد و با خواب آلود غر  زیچشم ر  ستوف، یکر

 مرد!«   شی. خانم رابرت سالِ پیشد  وونهیکه د ن یا »مثل

 سرش را تکان داد و گفت:  ز یآم جنون نیسباست

گفت چرا    یباهاش برم. م  د یدلش برام تنگ شده و من بااما اومده من رو با خودش ببره؛ تو خوابم بهم گفت  مرده؛ …آره … »آره

تنم چطور   نیبب  ن؛یمن، بب یِ خدا یتا صورتم رو بشورم که...وا رون یشدم رفتم ب  داریاز خواب که ب ؟ی کن ی و تو زندگ رم یمن بم

 بود؛ نه...نه فکر کنم نشسته بود.«  ستادهیبوم وا ی رو رزن،ی لرزه؛ اون پ ی داره از ترس م

 بُراق شد و گفت:  نیسباست ٔ  در چشمان وق زده   تیعصبان با ستوف یکر
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 ؟« یر یبم یخوا یم  ؟یکرد   داریمن رو ب یجور  ن یو ا  یباشه...اومد  یزی هرچ ٔ  ه یتونه سا  یکه م هیسا هی  دنِ یخواب و د ه ی  یِ»برا

 : د یلرزان نال نیسباست

 .«رمیم  یمطمئناٌ تا فردا نه به دست تو، بلکه از ترس م  ؛یباهاش صحبت کن  ی نر »اگه 

بود   نیکه پشتش به سباست  یبرخاست و به سمت درِ حجره قدم برداشت. در حال شیو از جا  د یرا درهم کش شیهااخم  ستوف، یکر

 گفت: 

 ؟« یایبندازم. تو نم ینگاه ه ی رم   ی»م

 بره.   ی من رو با خودش م  امینداره. اگه ب یکارشدم؟ مادربزرگم دنبالِ منِ با تو که  ر یمگه از جونم س  -

مادربزرگِ   دنِیبر د یمَبن نیبود که از شرهِ توهماتِ سباست نیاش، اگرفت و تنها خواسته  ش یکالفه راهِ خروج را در پ ستوف یکر

 گرفت.    شیبه بام را در پ ٔ  یمنته یها اش راحت شود. از سرسرا گذشت و راهِ پله مرده  

  ی م نیبه فانوس و شمع نبود؛ ماه و ستارگان، پر نور تر از هر زمان بر زم  ی ازیو به اطرافش نگاه کرد. ن ستاد یا یبامِ آجر  یِ رو

 شکافتند.   ی حاکم بر فضا را م یِاهیو س  دند یتاب

بلکه با نورِ   نش،یب  زیسبز رنگ گره خورد. رنگِ سبز را نه با نگاهِ ت یشده در چارقد  دهیچیپ یجسم  ی برو ستوفینگاهِ کر ناگهان

  بام  ٔ  به سمت جسم زانو زده قدم برداشت و کنارش، بر لبه  اط یداد. با احت  صیکه اطرافِ شخصِ مذکور را گرفته بود تشخ  یبیعج

 . ستادیا

  یجذبِ کلمات ستوف یاش، کر ی نوران ٔ  اش بود و نه چهره  یی بایرا جذب کرد نه ز ستوفیکه کر یز یبود؛ اما چ یبارو یز دخترک 

 هر کلمه، پنهان شده بود.  یِکه در پستو یبیشدند و آرامشِ عج  ی گفته م ی شک به زبان عرب  یشد که ب 

درآمده بود؛ زل زد. او قطعاٌ در حال دعا   شی به نما اش که برق آسمان در آن ره یرا از کلمات گرفت و به دخترک و نگاه ت حواسش

  یکردند عکس گرفته بود. تازه م ی که در آن دعا م ی کرده و از مردم د ی آمده بود از مسجد ها بازد رانیکه به ا  یکردن بود. از زمان

که   یتا زمان   یو شده بود ولکنجکا داٌیدارند به نامِ »نماز« در مورد نماز و قرآن شد   زی ن گرید ب یعبادتِ عج ک یدانست که 

معتقد   نیسباست رایبپرسد؛ ز یسوال خوردیو تاب م  چ یکه در ذهنش پ ییها سوال  ٔ  نهیتوانست در زم  یکنارش بود؛ نم نیسباست

ها مانعش نشد بلکه  حرف  ن ی. البته اشودی ناخشنود م ی وِ  کارِنیاز ا ز یاست و پاپ ن نشانیو د حی به مس انتیخ کارن یبود که ا

  ستوف،یشد. کر ی بود که سد راهش م تیهنگام عصبان زش یکارش و حرکات جنون آم نینسبت به ا نیسباست د یبازخورد شد 

 کرد:  شیصدا یکنار دخترک زانو زد و به زبان پارس 

 !«د ی...ببخش»خانم
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!«  چارهی حتماً ناشنواست. با خود گفت »دخترک ب باور را ساخت که او  ن یا ستوفیکمال تعجب، جوابش را نداد و در ذهنِ کر  در

 زمزمه کرد:  زیانگ  غم ستوفینکرد. کر ی سپس دستش را مقابل دختر تکان داد و باز هم دختر جوان توجه

 هم هست؟« نایخدا! نکند ناب ی »وا

در   یشتری نقاط قوت بتوانستند   یکه نقص عضو داشتند؛ م  یبه نظرش، کسان را یکرد احساس ترحم را از خود دور کند ز یسع

 تیحسِ حما ا یاش بود  ی دانست کنجکاو ی سازد. نم یم  یتر  تر و مقاوم  ی ها انسان قو درد از آن   رایداشته باشند؛ ز شانیزندگ

 دخترک چشم بدوزد.  ازِیو به راز و ن ند یجا بنشدم، آن   دهیبود؛ باعث شد تا سپ  فته نشأت گر ی که از دلسوز یگرایانه ا 

باز   مه ین رتیاز شدت ح ستوفیرا برداشت. دهان کر ش یو ظرف خرما ر یش  ٔ  از جا برخاست و کوزه  شیدعا انیپس از پا دختر

چشمانش تکان داد نشان نداد؟   یکه جلو ی نسبت به دست یبود پس چرا واکنش ناینبود؟ اگر ب   نایمانده بود. مگر دخترک ناب

 زد:  شیدوباره صداتعجبش را کنار گذاشت و 

 د؟«یشنو ی مرا م   یِحرف ها »خانم،

  شیب یچند   بهتش بود؟  که   متفاوتش ٔ  چهره  نیمرد ناشناس با ا نیقلبش گذاشت و از ذهنش گذشت که ا  ی دستش را رو آهو

 اش را بر چهره انداخت و پاسخ مرد را داد:  هیپوش  ع یسر را یز د یطول نکش

 شنوم.«  ی م »بله 

 درهم گفت:  یِ با ابروها مرد

 .«د ینسبت به وجودم نشان نداد یشما واکنش یشما را هم صدا کردم ول  یام و حت نشسته   جان یشب تاکنون ا مه یاز ن »من

که  . بدون آن ییاروپا ای  ییکایآمر ایاست. حاال  یربجهانگرد غ ک یحرف زدنش، آهو را مطمئن کرد که او  ی واضح مرد و کتاب ۀ لحج

 گفت: رد یبگ  ن ینگاهش را از زم

 بهتون بکنم؟«  ی تونم کمک  ی اومده؟ م شیپ یشم. حاال مشکل یکنم متوجه اطرافم نم  یدعا م ی من وقت »متاسفم، 

 :د یپرس  ی پاسخِ سوالش را نداد و در با کنجکاو مرد

 گرفته؟«  تانیشوخ د؟یجست  ی خدا را در آسمان م ای  د یکرد ی دعا م د یداشت »شما

که با   یسوال  ن یدخترِ مسلمان، در برابر ا  نیخواست بداند جواب ا ی دخترک را داشت. م ک یطعنه نزد؛ فقط قصد تحر ستوف یکر

 .ست؟یشده بود چ  ده یپرس  یز یلحن تمسخر آم

 د پاسخ داد:بدوز ستوف یرا به چشمان منتظر کر  اهشیس  یها که مردمک  بدون آن  آهو
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بدون خون زنده   یدر خونِ من حل شده. کدوم انسان  ه؛ی من جار یِ ها کنم. خدا در رگ ی و جو نمخدا رو تو آسمون جست  »من

 ست؟«

 ادامه داد:  ی پس از مکث و

 اجازه.«  »با

 با عجله گفت: ستوفیجا را ترک کند که کر کرد و قصد داشت آن  ستوف یبه کر پشت

از اصفهان داشته   ید یباهم بازد م یشوم بتوان ی خوشحال م  م یآ ی هستم و از انگلستان م ست یناندز است؛ تورفر  ستوفیمن کر »نامِ

 ست؟«ینام شما چ ی. آه! راستمیباش 

 و مبهوت زمزمه کرد:   د یبه سمتش بازگشت؛ ابروانش را در هم کش آهو

 ...« »آ

 : کرد  قطع را  دخترک ٔ  جمله  ییصدا ناگهان

. مادربزرگم رفت؟  ادیسرت ب یی بال دمیترس   ی از شدت عذاب وجدان و ترس نتونستم بخوابم. م شبی ! حالت خوبه؟ دسیکر »اوه 

   ؟« یباهاش حرف زد 

از کنار   ی میمثل خداحافظ زمزمه کرد و مانند نس ی زیچ رِلب یوقت نشناس رفت! آهو ز نِیبه سباست یا چشم غره  ستوف یکر

زد و   ی ا ثانهیدختر که بود؟ ناگهان لبخند خب   نی. استیبا تعجب به آهو نگر نیشد. سباست ریها سراز عبور کرد و از پله  نیسباست

 گفت:  طنتیبا ش 

 بود؟ نکنه...«  یک  ب یخانوم عج نی»ا

 حوصله گفت:   ی را در حدقه چرخاند و ب شیهامردمک چشم   ستوف یکر

 با انگلستان فرق داره.«  یل یجا خ ن یکه فرهنگ ا یباش تا االن متوجه شده   د ی! بارانهیجا ا  نی! انیکن سباست »بس

 : د یخند  نیسباست

 ؟«یاقدر کالفه   نیشده؟ چرا ا ی ! چقیرف الیخی»ب



 تحسر

26 
 

مات و مبهوت بر جا ماند. نکند  یالحظه   نیرفت. سباست نییا پاه زد و از پله  نیبه سباست  یا حوصله تنه  ی ب ستوف یکر

  یول د یدو ینم  ستوفی. کرد یدو  ستوفیدنبال کر رفت و به  نییها پا آورده باشد؟ با عجله از پله  ستوفیسر کر یی مادربزرگش بال

 بود.  یپر سرعت ی پر قدم ها نیکوتاه سباست یها با قدم  سهیمقا ر داشت که د ی برم یبلند  یها قدم

 قدمِ بلند از او فاصله داشت. چاره  کی  د؛یدو  ی کرد اما باز هم هرچه م کی نزد ستوفیکر  به دو حالت به  را چاقش  ٔ  بدنه ن،یسباست

 :د یزد پرس   ی که نفس نفس م ی در حال نی. سباستد یپرس   یحالت از او م  نیرا در هم شیها سوال  د ینبود؛ با یا

 بگو.«  یز یچ هی خدا  یِکرد؟ محض رضا رتی نکنه تسخ ؟ یبا مادربزرگم صحبت کرد  شد؟ ی چ شبی»د

 و شانه باال انداخت: د یچرخ نیسباست سمتِ به پا ٔ  پاشنه ی. رو ستادیناگهان ا ستوف یکر

  نیاز ا یخوا  یم  یک ن،ی. سباستشید یبود که د  یهم متعلق به همون خانم ه یاز خانمِ رابرت نبود. اون سا یباال اصال خبر   »اون

 ؟« یت دست بردار خرافات مسخره 

 و گفت:  د یکش  یاز سرِ آسودگ ینفس  ستوف یکر ٔ  گرانه خیتوجه به حالت توب  یب نیسباست

رو   مرتبه خودم  ن یتا االن چند  ی کرد یو مطمئنم نم ی رفت  یمطمئنا اگه نم  دمیترس  ی لیخ ی نبود. ول رزنیکه اون پ »خداروشکر

 بودم.«  کرده  سیخ

 و گفت:  د ی کش یق ینفس عم ستوف، یکر

 جا داشته باشم.«  نی تر از اگسترده   د یبازد ه یخوام امروز برم و   ی م م؛ یاستراحت کن کمی  میخب! بر یلی»خ

  ی داد به حجره برود تا کم ح یبه او نکرد و ترج یتوجه ستوف یبه خود گرفت. اما کر ی و ناراحت  هیاز گر ی حالت نیسباست ٔ  چهره

 استراحت کند.

 به او دست داد!   شیپا ر یز می از لمس گل یگذر کرد. و چه احساس خوب م یگل ی درِ حجره را گشود و از رو  ستوفیکر 

. چشم به سقف  د یکش  هی را به ر شینا یِبالش مرتب کرد و بو  ی . سرش را رود یطاق باز دراز کش نی ملحفه پهن شده بر زم یِ رو

خانم »آ«   ا یکند »آ«  شیتوانست صدا ی ش چه بود؟ م  ادامه  یعنینامش چه بود؟ آ...فقط آ؟  اه، یدوخت؛ آن دختر چشم س 

 سقف، چشم بست. یهاترک    یزد به رو   یلبخند 

 *** 

  یِکوچه و بازار ها  یِ؛ راهها همراه شده بود و البته عبدل که به اصرارِ حشمت و به عنوانِ راهنما با آن  ن،یو سباست ستوف یکر

  طان یداد. عبدل، پسرکِ ش  ی را نوازش م  ستوفیکر یها گوش   بیعج ان،یدارم« بازار  ی»مرغ دارم« و »سبز یِاصفهان شدند. صدا
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  یهارا با سوال    ستوفیکر ی گذاشت و گاه ی م  شیرا به نما تَشیو معصوم  یزد؛ سادگ  یم  هک   ییها بود. حرف   یو پر حرف

باعثِ   ستوف،یکر یِهاشد و خنده    یعبدل را متوجه نم  یهااز حرف   ک ی چیه ن،یانداخت. اما سباست ی ده مبه خن بشیعج

که   ینیاز سباست ن یا د،یو تمج  فیکرد؛ نه تعر  ی بود. نه ناله م  دهیرا در هم کش شیها علت اخم  نیشد به هم  ی شدنش م یعصب

 کردند که عبدل گفت:  یو سه پل عبور م   یاز س  گرید ک یو دور از انتظار بود. در کنار  د یکرد؛ بع  ی م تیدائم شکا

 واس تاسوعا؟« یایتاسوعاست. شومام م   گهید  ۀفرناندز، سه هفت یِآقا  ی»راست

 :د ی آورد و با تعجب پرس  نییرا پا نش یناگهان دورب ستوف یکر

 ست؟« یچ گر ید سُعای»ت

 بلند قهقهه زد و پاسخ داد:  عبدل

 .« نیروزِ شهادت خودِ امام حس قا یدق یعنی . فرداشم عاشورائه  نهیامام حس یِارا یشدن  د یمراسم واس شه نینه و تاسوعا...ا سُعای»ت

  فستوی ... کرای  ریوز  ایسردار  ایبوده است. مثالً شاه  یمردِ بزرگ  د ی شا ست؟یک  گرید نیامام حس د؛یشیبا خود اند  ستوف یکر

 : د یرا جمع کرد و باز پرس  شیهالب

 ...« ایبوده  ی انسان بزرگ ای انیاز دربار ایبوده  شاوندانتانیاز خو ست؟یک گریاو د ن؟یحس »امام

 کالهش را مرتب کرد و گفت:  گرش یخاراند با دست د ی که پشت سرش را م ی در حال عبدل

 ؟« یستیمگه مسلمون ن ؟یشناس  ی رو نم نیحس »امام

 پاسخ داد:  ستوف یکر

 .« امبرمیپ حیمس نید  رو یام و پ  ی حیمن مس ری»خ

 با تعجب نگاهش کرد و گفت: عبدل

 .« نیخون ی شوماها نمازم م نم یهاشم، ب یقمر بن ای. دمیند  یحی من تا حاال تو عمرم مس ؟یگ  ی م »راس 

 تند و با عجله گفت: ستوف یکر

 مربوط است؟«   نتانیبه د ست؟ یک نیامام حس ،ی گفت  ی . ممیخوان ی ما نماز نم  »نه

 شد: جیگ عبدل
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 کارو کنه.«  نی تونه ا ی شناسم که م ی رو م   ی کی ی بدم. ول ح یواس شوما توض ی دونم چطور  ی نم »من

 : د یمتفکر پرس  ستوف یکر

 انسان دانا؟« ن یاست ا یکس  »چه

 و پاسخ داد:  د یخند  ستوفیبه لحنِ بانمکِ کر عبدل

 .ششیبرمت پ  یم ،یشناس   ی نم »»شوما

 با هول و وال گفت: ستوف یرک

 نزدش.«  م یپس برو »باشد؛

 . مینشونتون بدم بعد بر و ییچند جا هی من  نیایشد؟ ب  ی پس گشت و گذارتون چ -

  ی دگیرس  یهم برا یوقت د یرا کامل کند. شا دش یداد بازد  حیاما ترج د؛ی گنج  یدر پوست خود نم  یکه از کنجکاو  نیبا ا ستوف یکر

 بماند. ی باق شیبه پرسش و پاسخ ها

گذر کردند که    یطباخ ک یگذشتند. از کنارِ   یجا مداد و سپس از آن  یم   یمختصر   حاتِیعبدل توض  دند یرس  ی که م  یهر مکان به

  ٔ  ه نشسته بود. عمام ن یزم یِ بر رو یمانِست و کنار طباخ ی م چارگانی که به ب  افتیرا  یمرد   ستوفیناگهان چشمانِ کنجکاوِ کر

که چشم از مرد   ی در حال ستوف یو کوتاه بودند. کر  دهیهم پوس  دش یسف  یهاو لباس    داشتبر سر  یا و به چرک نشسته  د یسف

 :د یگرفت از عبدل پرس   ینم

 ست؟«یپوش ک د یمرد سف  »آن

 پاسخ داد:  ال یخیهاش را باال انداخت و ب به آن مرد کرد؛ شانه  ینگاه مین عبدل

  وونس،یکنه. ولش کن د  ی پوشه اما گدا نیست. شب و روزشم تو مسجد سر م  یناصر کپک! مثل گداها لباس م  میگ  یبِهش م  »ما

دوره گرد    هی که با  ن یز اگن قبل ا  ی م ه یبق ؛یفهم  ینم ی چیزنه که ه  یحرف م بیغر بیعج نیهمچ  یباهاش که اختالط کن

اَمون از اون    ی رفته؛ ول ی جا م طال ساز بوده که به دربار شاهنشاه رفت و اومد داشته. کالً خرش همه  ه ی نشست و برخاست کنه 

زنه من عاشق   ی وسط شهر داد م ادیمدتم م ه یرو به اون روش کرده. بعد   نیپنج ساعتِ با اون دوره گرد، که از ا  ِی هم صحبت

 ...مخش تاب داره.« گهید  گم  یکنه. م  ی م ی نیمُال نصرالد  یِ شدم. از اون موقع به بعدم همش کارا
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به سخنانِ مختصرِ عبدل، به سمت ناصر حرکت کرد. با خود گفت »ناصر کپک؟ منظورشان از کپک چه   توجه ی اما ب ستوف یکر

  ش، یبر رو ستوف یتنومنِد کر ٔ  هیو شلوغش بود که با افتادنِ سا فی ثک  ٔ  و جو در بقچه  درحال جست ی بود؟« ناصر با سرسخت

 شده بود گفت: زیر  تیکه به غا یسرش را بلند کرد و با چشمان

 ؟« یدار  ی جوون! کار »سالم

 ادامه داد:  اقیو با اشت د یاز بقچه اش کش دست

 بودمت.«  دهیجا ند  ن یتا حاال ا ؛یاطراف باش  نیمال ا اد ینظر نم »به

 شد و با آرامش گفت:  ره یاطراف چشمِ ناصر خ یو کبود  ز یبه چشمانِ ر ستوف یانداخت. کر ستوفیبه پوششِ متفاوتِ کر ینگاه و

 از انگلستان.« م؛ی هست ستی. ما تورمیکن  ی م دن ید ران یرابرت، از ا نیفرناندز هستم و به همراهِ دوستم سباست ستوف یکر »من

 صر نگاه کرد وادامه داد:تر به چشمانِ نا  قیکرد و دق ی مکث 

 .« د یمن مطمئنم که شما از ما هم عاقل تر هست ی آقا. هوم؟ آر د،یستین وانه ید »شما

 و گفت:  د یخند  ناصر

عده هم   هی شون رو پنهون کنن؛ ولو  شده ل یِتونن عقلِ زا ی نم اشونیاما بعض ارن؛یها رو در م عاقل یادا ها،وونه ی از د ی»بعض

 راحت تره.«  ی طور  نیبرن که ا ی کنن؛ گمان م ی رو انتخاب م  یوونگ ی هستن که د

 تکان داد و با افسوس گفت: یبود. سر  دنیقابل د ی به سخت  شیها ل یو سب شی انبوهِ ر رِیزد که از ز  یتلخند 

که    نیمثله ا  یاز بند تظاهر، آزاده و از چشمِ مردم آزاد تر، ول وونهیانتخابِ منه! د یوونگ ید  ست؛یمن، از نداشتنِ عقلم ن یِوونگ ی»د

 .« بهیعج  یلیواسم خ ن یتو دور نموندم و ا  یِمن از چشما

 زانو کنار مرد نشست و با استفهام گفت: کی  یرو  ستوف یلبخندش را پررنگ تر کرد. کر و

  نیجامعه را، ا ز یو شما ن سازدی ن، جامعه شما را ماست؛ از نظرِ م  یمنطق  ریغ د یکن  یدور   خود  ٔ  از جامعه د یکه بخواه نی»ا

 کند.«  ی م فی شما را افسرده و ضع یدور 

من   یمجنون ساختن؛ ول  کیمردم از من  نی. ایدار  یکم  ٔ  من، هنوز تجربه  یِهادرک حرف   یِ برا ی جوون یاد یتو هنوز ز -

  رون یعاشق کردن نداشتم رک بهت بگم پسر، من خودم و ییجماعت عاشق بسازم؛ انگار از اول هم من توانا ک ینتونستم از اون ها 

 شه داشت؟  ی م نساخت ی برا یچه توقع  رونهیو ک یبودم. از 
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 سرش را با مخالفت به باال راند و با سماجت گفت: ستوف یکر

 تدا آباد نبوده.« از اب ی شود دوباره آباد کرد. هر آباد  ی را م  یا رانه ی و »هر

 پاسخ داد:  ی د یکه راه خود را انتخاب کرده بود. پس با نا ام  یناصر یِ بود؛ اما نه برا ی پسرِ کم تجربه منطق نینظر، سخنان ا به

 عقلم کشش داره.«  گهیهام توان ساختن دارن و نه د دست   »نه

 :د ی شد اصرار ورز  ی م دایکم در ظاهرش هومرد که کم   یلیم  یتوجه به ب  ی ب ستوفیکر اما

تا نشکند من به    د یدرونتان را از فوالد بساز د یکند. شما با ی م دهیخورد و افکارتان را پوس  ی است. مغزتان را م  انه یمور  ید یام »نا

تا   د یارتان را با طال در ذهنتان حک کنعالوه بر آن، افک  د یتوان ی شما م د، یدهد اما با ام ی راه جواب م  نیدهم که ا  یشما قول م 

 .« د یابی ییمغزتان رها  یِها انه یگونه از شر مور  نید ایزنگ نزند؛ شا

 و گفت:  د یاش کش شلخته   یِ به موها یکالفه دست ناصر

. مواظب  اره یرو به زانو در م ی مثل تو بودم؛ خندون، پر شور و عاقل، اما عشق...عقل آدم ی جوون. منم روز یزن  ی حرف م بای»ز

که    ییاز سمت حسودا یاگه عاشق خدا هم باش  ی بدون، حت ن یاما ا فتهیبرات ن یاتفاق  ن یکه همچ دوارم یخودت باش هر چند ام

 .« ینیب  یصدمه م ستنیرو بلد ن  یراه عاشق

 عشق به خدا؟  -

 خوشحال شده بود پاسخ داد:  ستوف یکر یِها موعضه  افتن ی انیاز پا که انگار ناصر

شکونتش،   ی نم یو مطمئن باش  یقلبت رو بهش امانت بد  یتون  ی که م ی . تنها کسیکن دایراه عشق به خدا رو پ دوارم ی»ام

 خداست.«

 سوال کرد:  رتی و ح اقیاشت ان یم یبا حالت  سیکر

 ست؟« یچ هی عشق با بق نیود فرق اتواند بارها و بارها عاشق ش   ی م »انسان

 و گفت:  د یدستش را به لباسش کش ناصر

عشقِ   یگذرن ول   یم  قلب  ٔ  موقت از راه ساده  یو هم عقلت. عشقا  یهم با قلبت عاشق خدا بش یتون  ی که تو م نه یتو ا »فرقش 

 رو به تموم جسمت بده.« یو خم عقلت بگذره و فرمان عاشق  چ یکه از راه پر پ ه یاون یواقع

 برخاست و گفت:  شیزد و از جا یلبخند  ستوف یکر
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 . از مصاحبت با شما خشنود شدم.« د یخود را درست و محکم بساز دوارمیام ز ین »من

 خشنود دهان باز کرد: زین ناصر

زنه    ی لخت و عور و گناهکاره، تهمت م است،یح ی اش. شب بها ب که مواظب شب  ن یو ا  یحیپسرک مس ریبگ  ش یخدا رو در پ »راه

 ریبه طلوع انکار ناپذ  دتی! اماهیشب، شبه و دلش س  یتا لهش کنه. تو هر چقدرم پاک باش  رهیگ ی و قلبت رو تو مشتش م

 «.همرات به  خدا…باشه و د یخورش 

 شد. ی را متوجه نم نیا ، یاز سخنش داشته اما چه منظور یمرد منظور نیبود که ا دهیسرش را تکان داد. فهم ستوف یکر

 

 گفت:  د؛ی که رس   نیعبدل و سباست به

 .« می است بهتر است به کاروانسرا باز گرد ی امروز کاف ی»برا

 :د ینگران پرس  عبدل

 برم به حسابش برسم!« نینکرده؟ هان؟ اگه کرده که بگ  یکه باهاتون کار  وونه ید  »اون

 :د یخند  ستوف یکر

 زند.«  یصدمه نم ی به کس ش یاز خو ری را انتخاب کرده. به غ یوانگ یعاقل، خودش د  ٔ  وانهید  »آن

 تکان داد و گفت:  ی سر جیگ عبدل

 .« می کن ی م ی ط ی الیخیب یگ   یحاال چون شوما م  »باشه؛

 بود:  نیصحبتش با سباست یبار رو  نیبر لب آورد و ا یلبخنِد مهربان ستوف یکر

 ؟«یپسر! چرا انقدر ساکت  ی»ه

 برگرداند: ی تفاوت رو ی ب ی با اخم و لحن نیسباست

 فهمم ندارم.«  ی که زبونشون رو نم یبه صحبت کردن تو جمع یلی»تما

 گفت:   یشد و با شرمندگ   ر یدر طول مس نیگرفتن سباست  دهیمتوجهِ ناد  ستوف یکر

 .« یستیبلد ن ینبود که تو پارس  ادم ی ن،ی! من واقعا متاسفم سباست »اوه
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 حرص زده شد: نیسباست

 .« یندار اجی به من احت گهیکه د  نینبود من هستم. مثلِ ا ادت ی »اصال

  یبه نظر م  ب یدور از ذهن و عج شیبرا ی لیکرد و انگار زبانشان خ ی به آن ها نگاه م ی اشاره کرد که با گنگ  یبا سر به عبدل و

 باز گفت:  مهین ی با دهان ستوف ی. کرد یرس 

 ؟« یکن  ی حسادت م ی پسر بچه است. تو دار ه یفقط   »اون

 افزود:  ی اخم کرد و همراه با چشم غره ا نیسباست

 حسادت؟«  ی گ  یم  نی. به ارهیخواد تورو ازم بگ  یمار دورت حلقه زده و م  ه یپسربچه مثلِ   ی گ  یکه تو بهش م  ی»اون

محافظه   نیحتما به قول سباست ست؟یپس چ  ست ینامش حسادت ن ن یقهقهه اش را در گلو و لبانش خفه کرد. اگر ا  ستوفیکر 

و زود رنج است.    یا نه یک یلیخ نیدانست که سباست  یآمده جلو برود؛ م ش یپ تیکرد با در نظر گرفتن وضع ی است! سع یکار

 گفت:  اطیپس با احت

 فروشم«  ی شه و من مطمئنا تورو بهش نم یمن نم یحرفا شتر یپسر متوجهِ ب نی. ایاحساس خطر کن ستین »الزم

 زد و ادامه داد:  یجمله اش، چشمک انیاز پا پس

 .« میکن  یکنه که بعدا درموردش بحث م  ینم کم  تو   ٔ  از رفتار بچگانه یز یچ نیا ی »ول

  ی در آن حرف ها  ستوفیکه کر د یایب  ش یپ ییهمان بحث ها یکه قرار است پا  افتیدر  ستوفیکر   ٔ  از لحن پدرانه  نیسباست

به لب   ی. سپس لبخند کج و احمقانه اد یشیاند  یبود؛ پس چاره ا  یمباحث فرار  نیاز ا نیزند. سباست ی را م بشیو غر بیعج

 دوستانه گفت:  یآورد و با لحن

هستم.   یانسان شوخ طبع  ی لیکه من خ  یدون ی کردم؛ م ی م یمدت داشتم شوخ  نیمن! تمام ا زِی دوست عز  سی...آ...اوه، کر»ام

 خنده دار نبود؟«  یلیخ

 ند بزرگ جلوتر از همه به راه افتاد و در همان حال ادامه داد: لبخ کی با

شده بهتره   ریکه...د  یدون ی م ی ول  نم یصحبت باهات بش یدوست دارم پا  یلی کردم وگرنه خ ی م ی که داشتم شوخ فی»ح

 .« می برگرد

 :د یتاسف تکان داد و از عبدلِ مات و مبهوت پرس  ۀبه نشان ی با لبخند سر ستوف یکر
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 م؟«« یبرو عبدل

 که گفتم؛ باالخره مرده و قولش.   یاون آدم ش یببرمتون پ ام یم نیکه نهارتونو خورد  نی. آهان! بعد از امی آره، آره...بر -

 تند گفت:  د یگو   یرا م ی نفهمد که عبدل چه کس ستوفیبه غبغب انداخت. محال بود کر یباد سپس

 .« می شوم که به نزدش برو ی...بعد از نهار آماده م ی»بل

 عبدل را به خنده انداخت؛ اما خود را کنترل کرد و گفت:  نیاز ته حلقش ادا کرد که ا »نهار«رأ  کلمه 

 شد.«  ری د م،ی بر د ییخان، بفرما ستوفی»کر

 کرد:   د یتاک یمیصم  یبا لبخند و لحن ستوف یکر

 !« سیکر  »فقط 

 :د یپرس  ی تکان داد و با لبخند گشاد یسر عبدل

 خان؟«  سیکر  می...بر»باشه

 . میبله برو -

 لبخندش را کش داد و دنبال عبدل روان شد.  ،یی بایبه ز و

 به نفس نفس افتاده بود؛ گفت:  یکه از خستگ   ی. عبدل در حالدند یبه کاروانسرا رس  ی مدت یطوالن بای تقر  یِرو  اده یاز پ پس

  س یبهشون بگم. فقط کر نیبهم بگ  نیخواست ی زی چ یقاطر  ،یاالغ ،یخر  ،یشمت خان گفتن اگه اسبنرفته بگم که ح ادم ی »تا

 ره باال ها! از من گفتن بود.«  ی م متشیق ن یخان، اگه اسب بخوا

سفر نکند.   ادهیپ یاقامت دارد با پا رانیکه در ا یداد تا زمان  یم حی داشت و ترج اد یرا   یتکان داد. سوارکار ی سر ستوف یکر

تکان داد و   ی شد. سر ی خسته م یطوالن  ی ها یرو  اده یاز پ یهم گاه ستوف یدائم الناالن، کر نِیباالخره با در نظر نگرفتن سباست

که از درد پا و    ینیبه همراه سباست ستوفی کرد. کر  ینداشت؛ بعدا درباره اش با عبدل صحبت م  ییتشکر کرد. فعال قصد جواب گو

پشت سرش با   یِنشست و به پشت نیزد وارد حجره شان شدند. سباست  ی گرم غُر م ی و آب و هوا یفتن سوار و نگر   یطوالن ریمس

 کرد گفت:   یرا چفت م حجره  یکه در چوب یدر حال  ستوف یداد. کر ه یتک لی و اص  یسنت ی بایز ی طرح ها

 .« میحرف بزن  د ی»با

 با حرص گفت:  نیسباست
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 گرمه.«   یلیباز کن! هوا خ وی اون در لعنت »اول

 راستش را باال انداخت: یِ اش قفل کرد و ابرو نهیدستانش را در س  ت،یبا جد  نیسباست ٔ  بدون توجه به گفته ستوف یکر

 .« نیزنه سباست ی م بیفقط و فقط به خودت آس  »حسادت

 زد و احمقانه گفت:  یباز هم لبخند گشاد  نیسباست

 ..« نیبود؛ هم یشوخ کی فتم! اون فقط من که گ  ؟ی هنوز تو فکر اون اتفاق »تو

 تمسخر گفت: ی با اندک ستوف یکر

 ؟« یقبول کن باتویع ی کن ی نم ی چرا سع ؛یکن  یانکار م  ی تو، هنوز دار  »و

 شد:  زیتند و ت نیسباست

 .« یمشت خزعبالت نامفهومو به خوردم بد  ه ی خوام  ی از حرفات خسته شدم و نم »چون

 را باال انداخت و با تاسف گفت:  گرش ید  یابرو  ستوف یکر

  شیزندگ  یداره رو  زادیکه آدم  هی منظره ا  نیزتریغم انگ  م یخواد بشنو ی که دلمون م  ییو پناه بردن به دروغا  قتی از حق »فرار

 کنه.«  ی م ینقاش 

 را انحنا داد و با تمسخر گفت:   شیها لب  ٔ  گوشه نیسباست

 دم.«   یم حیترج  دهیفا ی ب ی به موندنا »فرارو 

  ی ریجلوگ یو برا  د یکش  یق ینفس عم ستوفیاش کرد. کر دهیفا ی به وجود مثالً ب  یکرد. در واقع اشاره ا ستوف یبه کر یه ا اشار و

 ماندنش نکرد.  ی برا ی تالش  زین نیگرفت؛ سباست شیراه خروج حجره را در پ ، یریاز درگ

 *** 

رنگش را با   ینارنج  یهادور پناه گرفته بود و اشعه  یهاافق  انِیها، در مپشتِ کوه  ییقدم زنان، از آسمان کوچ کرده و جا د یخورش 

 .تاباند ی توانش به ساختمانِ کاروانسرا م نیآخر

داده شده بود؛  قرمز و سبز جال   ، یآب ی ها شه یکاروانسرا با ش   یدرب ها  گریکه مانند د یا  یو عبدل پشتِ درِ چوب ستوف یکر

 :د یآرام پرس  ییبا صدا ی زده ول جانی ه ستوف یبودند. کر ستادهیا
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 در کاروانسرا حضور دارد؟«   یجاست؟چرا زودتر نگفته بود  نیشخص ا »آن

 و پاسخ داد:  د یخند  عبدل

 تو.«  میر  ی آروم باش. االن م خده یُخان،  سی»کر

  یها لبخند برخالف لبخند  نیا ی آرام زد ول انوِس یاق یلوت و به ژرفا  ر یبه وسعت کو ی و لبخند  د ی کش ی قینفس عم ستوف یکر

اش را فرو خورد؛   خنده  ستوف یساخت که عبدل را دوباره به خنده انداخت؛ اما عبدل دور از چشم کر  ی از او احمق گرش ید یبایز

 تنش و در خشک شد:  انِی در، مپشتِ فِیلط یبه کلون با صدا دهی دستش نرس  ی ول بد سپس دست باال برد تا کلون در را بکو

 داخل عبدل!«  ای»ب

خواهد از او اطالعات    ی که م ییکه انسان دانا  نیا دنیمردان قجر با فهم  گریزنانه تعجب کرد و نه مانند د ی نه از صدا ستوف یکر

پشت در   یصدا ایماند؛ آ  یمسئله م  کی تعصبات نداشت. فقط  نیبه ا ی او اعتقاد رایشد؛ ز نیزن است؛ خشمگ  کی کسب کند 

 آشنا نبود؟ 

 بعد از عبدل وارد حجره شد. زین  ستوفیدستپاچه در را از هم گشود و داخل شد. کر عبدل

  یسیدست بافت و نف  یحجره ها کف آن با قال گر یبود که برخالف د ییبایکوچک و ز  ۀتا دور حجره چشم گرداند. حجر دور 

  یهادست ساز و کتاب    لیقرار داشت. در طاق وسا یطاق  شیخورد که باال ی ه چشم محجره ب  ۀگوش  یاپوشانده شده بود. گنجه  

کوچک قرار داشت و   ی چراغ نفت کی را به خود جلب کرد. کتاب کنار  ستوفیکراز کتاب ها توجه  یک یوجود داشت که   یمحدود 

 آن وجود داشت. یکیسوخته هم در نزد مهیشمع ن  ی تعداد کم

نسبت به کتاب در ذهن و قلبش به   یزیراست به سمت طاق رفت و کتاب را برداشت. ناخودآگاه حس احترام آم   کی ستوف یکر

 قلبش بگذارد. ی کرد دست رو ی داد و او را مجبور م  ی به او دست م لیکه زمان لمس اِنج یوجود آمد؛ همان حس

 دش؟ یخواد بخون ی دلتون م -

 بازگرداند. سپس گفت: شیو کتاب را سر جا آشنا به خود آمد  ی صدا دنیبا شن ستوف یکر

 که بدون اجازه دست به کتابتان زدم و شما را آزرده کردم.«   نیمتاسف هستم از ا »من

صوت   نیموقتش ا ۀ در حافظ  ییزده نشد. جا رت یدوخت. تعجب نکرد و ح تش یسمت صاحب صدا بازگشت و چشم به موجود به

  یقیدار آهو نگاه عم ه یزد و به صورت پوش  یت آن آوا متعلق به خانم »آ« است. لبخند دانس ی شناخت و انگار م ی را م   زیدل انگ 

 . آهو با تواضع گفت: بوددوخته  نیانداخت. خانمِآ باز هم چشم به زم
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 خوان کامل بشن.« ی که م   هیتمام مردم ی کتاب برا نیا ست؛یمن ن ی کتاب تنها برا نی»ا

 کتاب مقدستان باشد. نامش چه بود؟کُر...کُر...  زنمی حدس م -

 بازگو کرد:   ستوفی کر ی با خنده کلمه را برا آهو

 .« »قرآن

 آه بله...کُر...کُر... -

جمع شده به   ی ا تمسخرش بگذارد. اما آهو تنها با خنده  یِپا به   را او ٔ  آهو، تلفظ غلط و لهجه  د ی ترس ی ادامه نداد چون م گرید

  ی لیس  کیدر آخر  یکند ول  ی هج ی مرد یکرده بود نام قرآن را برا  یکه ساکن بود سع ن یبود؛ در قزو بیعج کرد.   ینگاه م نیزم

بود و فرار را بر قرار   ده یدر بهت مانده را کش  ستوفِیعکس العمل مرد دست کر دنیهم با د لبزد نِینثارش شده بود و سباست

لحظه چقدر دلتنگش شده بود. دوست   ن ی! در انینداده بود. آه...سباستماجرا را به او   ل یداده بود. اصال هم مهلت تحل حیترج

 دلخور و ناراحتش! 

که   میداره. خودم که نتونستم بهش جواب بدم. تنها کس  نیسوال راجع به امام حس ی سر ه یخان  سی عرضم به حضورتون که کر  -

 . یدونه شوما بود ی م یلی خ زا یچ نیدونم درمورد ا ی م

 ادامه داد:  ستوف یکرد و روبه کر یرا  روبه آهو گفت. مکث نیا عبدل

 که...«  میخان، تعارف ندار س یلم بده کر یجا به پشت   نیا نیبش »بفرما 

زده   ه یو فراغ بال کامل به آن تک ی رسانده بود و در راحت یکه حرف عبدل به نقطه برسد خود را به پشتاما قبل از آن   ستوف یکر

 اما بافاصله نشست و گفت:  ستوفیکنار کر ی زده به پشت  هی تکدو زانو  ز یبود. آهو ن

 ی تو حجرم که سرتو گوش تا گوش م  یاسداهلل خان...حشمت خان بفهمه تو مرد آورد  خیش  شیپ ی نبرد  شونویعبدل. چرا ا »آقا

 بُره.« 

 آب دهانش را با سر و صدا قورت داد و گفت:  عبدل

. شوما جواب سواالشو بده منم اگر بازم سوال داشت  ستیبنده خدا که عالف من ن نیخب ا یجاش فک نکرده بودم. ول  ن یا »به

 .« خیش  شیبرمش پ  یم

 و گفت: د یکش یق ینفس عم آهو

 .« قهیفقط چند دق   یول »باشه
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نشست. برگِ چغندر نبود که   ستوف یاو و کر ان یشلوارش زد و ضمن تشکر کردن از آهو م ی ها پاچه یبه گشاد  ی لبخند  عبدل

 ...نه، امکان نداشت.ند یآهو خانم بنش کیباشد انقدر نزد ی ا یهرچند که آدم دوست داشتن  ، یحیمس  یِخارج کی بگذارد

 : د یزد و پرس  یلبخند  آهو

 دم.«  ی تا هرجا که بدونم و بتونم بهتون جواب م  د؟یدار  یچه سوال »خب

 را جمع کرد و گفت:  شیها لب  ستوف یکر

 »آ« بود و بس.«  کی  د ی. هرچه از نام خود به من گفته بوددانم یاز هرچه من نامتان را نم »قبل

  نیدر هم  یزی چ ک ینامش  ستال؟ یکر ن؟ی ستیتبار است. کر یسیجوانک همان مرد انگل ن یکه ا افتیفکر و تامل در ی با اندک آهو

 آورد.  ی نم ادیدرست به   د،یها بود. البته...شا هیما

 گفت: د یباال انداخت و پر ترد ییابرو

 . نه؟« ستالهیکر  ای نیستیمن آهوئه غلط نکنم اسم شما هم کر »اسم

 .گریشد. آهو بود د یشد؛ پر رو م یکه آب م  خشی

 از او ابرو باال انداخت و گفت:  د یهم به تقل ستوف یکر

 فرناندز.« ستوفیاست. کر ستوف ی! نام من کرری»خ

 و بحث را کوتاه کرد:  به در انداخت  ی نگاه نگران آهو

 .« د یتر سواالتتون رو بپرس  ع ی . بهتره سر»بله

 در زمان صحبت کردن شد:  شیباعث لرزش صدا ن یدانستن شد و هم جانیدوباره دچار ه ستوف یکر

 است؟«  ی چه روز سُعای روز ت ست؟یک  نیحس »امام

 به عجله اش زد و پاسخ داد:  ش یپر تشو یلبخند  آهو

 حضرت محمد.«  ؟یشناس  ی ما مسلمونا رو که م امبرِی»پ

 پروردگارمان است. یمنتخب از سو  یا فرستاده  حیمس ی سیع امبرمیشما مانند پ ی بله. اگر اشتباه نکنم او برا -
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  ی شن. در واقع به امامت برا  ی منصوب ممردم به طرف خدا  تیو هدا یبه رهبر  شون یبعد از ا امبریآره، درسته! خب حاال نسل پ -

 . میکن ی امام اضافه م  شوند یبهشون پ نیهم

 :د یوول خورد و پرس   شیدرجا رت یبا ح ستوف یکر

 رد؟« یمردم را به دست بگ  ی و رهبر تیتوانست هدا ی ها م  هرکس از آن  یعنی»

 شده بود گفت:  ستوفیکر  منظور ٔ  که متوجه  آهو

  یعالم و درستکار یهاها انسان  بودن...اون   یت یاز هر معص ی کارو داشتن که عار ن یا یی توانا نشونیاز ب یی که نه! کسا  »معلومه

 افراد بوده.«  نیو جزو ا امبریپ ٔ  نوه  هم،ن یبودن. امام حس

 ست؟یچ سُعایخب ت  -

 .د یخان، سخن آهو را سر برحشمت ادیفر یرا بدهد که صدا ستوفیزد و لب گشود تا پاسخ کر یتلخند  آهو

 جا نمک به حرومِ ولد زنا؟   ن یا یاومد  یتو به چه حق  -

حشمت از چند متر دور   ادیفر  یکه صدا  یمانست و نگاهش به در  یم  یآش خور  یااز شدت تعجب، به کاسه   ستوف یکر چشمان

 دند یاز جا پر ی شوکه عمل نکردند و جور ستوفیماند. آهو و عبدل مانند کر رهیخ د؛یرس  ی واضح به گوش م ی تر از پشت آن ول

 نشسته بودند. خیم  یتاکنون رو  یی که گو

حشمت خان را به آسمان   اد یباز چه شده بود که فر  یعنیزد.    رونی سر مرتب کرد و از در حجره ب ی چارقدش را رو ع یسر آهو

جا گذاشت. چند متر دور تر از حشمت،  را پشت سر  ستوفیو عبدل و کر د یدانست! تمام داالن را دو ی هفتم برده بود؟ خدا م

حق به جانب    کلِینا آشنا و درشت ه یو جوان ن،یخشمگ  ی قی حق یحشمتِ به معنا هو نفس زنان ب  ستاد یاز ستون ها ا یکیپشت 

 بودند، نگاه کرد.  ستاده یو کنار حوض ا  اطیدر ح خه ی که با حشمت دست به 

 زد:  اد یکه وجودش را فرا گرفته بود فر ی آتش ر یبا خشم و تحت تاث حشمت

.  ین یبب ینیزم  ب یمنو س  گهینه د یجفتک بنداز ی کنم که نه واس من عر بش  یقلم پاهاتو خورد م  ی جور  یدختر من بر  »سمت

 خر فهم شد؟« 

 زد و گفت:  یپوزخند  جوانک

کرده واس من شاخ بشکونه؛ شونه بکشه؛  جرأت ن ی خان. تا االن کس ی قل رزا یپسر م م یَحسَن مِ یکر رزا یحشمت. من م نیبب »منو 

 خوام. افتاد؟«  ی من آهو رو م
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 نعره زد:  گرید یبار خانحشمت

 .« ستمیجماعت دختر بده ن یاریبرو ده بار دهنتو آب بکش. من به بخت یاریکه اسم دختر منو به دهن نجست ب   ن یا »قبل

. حرف آهو  ستادیچشم دوخت. عبدل بالفاصله کنار حشمت ا ی ناموس  یدعوا  ن یو به ا  ستادیا د یکنار آهو در معرض د ستوف یکر

 بعدش حشمت را به سخره گرفت:  ۀ با جمل م یکر رزایخانم باشد و او نگاه کند؟ م

دخترت بعد مرگ   اد ی. خدارو خوش نمایاون دن یش   ی حواله م گهیدو روز د  یبه فکر کفن و دفنت باش  د ی! تو االن بایریبابا پ  »برو

 . حاال برو خودتو جرواجر کن.« رمی گ ی چه نه من آهو رو م یبندازه. چه تو رضا باش  ی نه ترش آقاش تو خو

با  نیسباست  ٔ  به اضافه شانیآمده از حجره ها رونیرا در حوض هل داد. مسافران ب م یکر  رزایو م  د ی کش اد یسرخ شد؛ فر حشمت

  را گوشه  یشده بود. دلخور  اط یدرون ح ی بلوا ٔ  رهیکه خ د یرا د ستوفیکر نیکردند. سباست  یبه حرکت حشمت نگاه م  رتیح

 قرار داشت.  تیولودر ا ستوف یاز ذهنش گذاشت؛ فعال خود کر یا

 گوشش زمزمه کرد:   ریسمتش پا تند کرد و ز  به

 شده؟«  ر یکه با حاشمِت درگ  هی اون ک س؟ یشده کر ی»چ

 روبه رو بود، گفت:  ٔ  رهیهمان طور که خ ستوف یکر

 .«»حِشمت

 :د ین گرد شدن پرس باچشما نیسباست

 ؟« ی»چ

 گفت:  ستوف یکر

 حشمته.«  »اسمش

 به او تشر زد:  نیسباست

 .« می نیدعوا صدمه بب  نیخوام تو ا ی تو کژره. نم  میبر  ای. بستین من  ٔ  گرفتن از لهجه راد یوقت ا »االن

بود   دهییگرا  یراه گرفته بود و رنگش به سرخ ش یکه آب از سر و رو  یبه خود آمد و از کف حوض برخاست.درحال میکر رزایم

 :د یغر
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  یخانِ حسن ی قل رزا یرو پسر م  یکنم حشمت! از مادر زاده نشده کس ی که روم بلند شده رو قطع م  ی! من اون دست»حشمت

 دست بلند کنه و زنده بمونه.«

  یآمد و پا به معرکه گذاشت. صدا رونیپس از پشت ستون ب اوردیرا تاب ب م یکر  رزایم یها  یو تند   نینتوانست توه گر ید آهو

 : کرد جلب خود  به  را  حضار  ٔ  توجهِ همه  شیرسا

 خان. خانِ خانان.«  ی قل رزایپسرِ م ،یحسن مِ یکر  رزای»م

را خورده و آبرو را   ا یشده بود؟ ح ریجسورانه؟ از جانش س  یهاحرف   نیزن و ا  کیبود.  ستادهیا میکر  رزایم  یروبه رو  بایتقر نکیا

  رزایم  ٔ  قه ی انیم یی خواهد. آهو نگاهش را جا  ی گستاخانه سخن گفتن دل و جگر م ن یچن می کر رزای! با م د یکند چشم سف ی م  یق

 افزود: ن یسخنش را چن ٔ  مه گذاشت و محکم ادا ی جا میکر

گوشت کن؛ من با   ٔ  زهیآو نو یببره. خوب ا به کار تت یادبو فراموش کرده تو ترب یخانِت تونسته بهت اصل و نصب بده ول ی»بابا

 کنم.« ی چاک دهنشو کجا وا کنه و کجا بسته نگهش داره؛ ازدواج نم ستیکه بلد ن یکس

 :: د یغر یا کنترل شده  یرنگ کرد و با صدا ر ییتغ یبه ارغوان   میکر رزای رخ م رنگ

ذرّه مالحظه رو هم ننداختم باال   هی نیکردن برو تا هم ی دست و پام جمعت م  ریاز ز د یوگرنه تا االن با ی خداتو شکر کن زن »برو

 .« میآبم روش، برو بذار با آقات مرد و مردونه اختالت کن هی

 زد و جسورانه تر گفت:  یپوزخند صدادار  آهو

که سقفمونو رو   ی قدرنه اون   یصدات بلنده ول  ؟یش  ی م  قهیکه سن باباتو داره دست به  یکه با کس ی مرد ؟ یتو مرد »االن

   لشمیتار سب هیده ساله   ۀ به بچ یو اوالد باشه کس  الیپسرش بزرگ شد براش فکر ع یخانت بگو وقت   یسرمون آوار کنه. برو به بابا

 ده چه برسه به دختر...«  ینم

 آهو!  -

 :د یها را به خود کشاند. حشمت برافروخته روبه آهو غر حشمت نگاه ٔ  خانه ی بلند و توب یصدا

 به تو نداره.«  ی مردونه دخل یفخرالملوک. حرفا  ش یپ و»بر

 گفت: م یکر رزا یصحبتش با م یکه چشمانش به چشمان پدرش بود و رو ی اما در حال آهو

 بلند   الیو زور و  ادیدر هوار ها فر ستین ی »مردانگ 

 لرزد*...«   یخشم خدا م  ادیاست که از فر ی در دل  یمردانگ 
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و مانند   د یرا کش ستوف یبه خود آمده دست کر  یهم مات بود ول  نیزده گذر کرد و رفت. سباست رتی ح ستوفیو از کنار کر  گفت

و   د یکش  ی قیمحل را ترک گفتند؛ حشمت نفس عم ز ین نیو سباست  ستوفیکه کر قرار را گرفت. پس از آن   یفرار جا شهیهم

 گفت:  

 ! نوچه هاتم ور دار ببر!« ی! اومدنت خوش نبود؛ رفتنت به خوش ی»هر 

را به حشمت انداخت و پس از خروج از حوض در حال   زش یآم  د ینگاه تهد  ن یکرد و آخر  شیبه نوچه ها یابا سر اشاره  میکر رزایم

  د یشیدختر حرف بخورد. با خود اند   کیزور داشت از  شیبود و برا نیشده بود، از کاروانسرا خارج شد. خشمگ  س یکه سر تا پا خ

  رزایدارش را بر م  ش یدهد؛ اگر آن زبان ن ی اش کار دستش م  یزبان دراز گر، یشود د ی م نیبه مکتب برود هم یکه دختر وقت 

 داد.  ی از غالف درآورده بود که به حتم کار دستش م ی حسن میکر

داد.   ی م ادی  انگ یدرس قرآن را به را مانی تیزد؛ به  ی به مسجد م ی. بعد از ظهر حتما سرد یاسبش سوار شد و افسارش را کش بر

  یقاعده مستثن  نیهم از ا میکر رزایدارد. م ی کنند؛ بستگ   یانتخاب م  ستادنیا یکه برا یاها به نقطه  و روشن انسان   ره ینقاط ت 

 نبود. 

 *** 

. فخرالملوک  د یآب نوش  ی اندک یبه فخرالملوک متعجب زد و از کوزه سفال فی از سر رفع تکل یخشم وارد مطبخ شد. لبخند  با

 :د یپرس 

 .« دمیعربده شن یلحظه فکر کردم صدا هی  رون؟یمادر دعوا شده بود ب  »آهو

 گفت:  ف یتکان داد و ضع ی سر شیبا تشو  آهو

 .« می کرد  رونشیمزاحم اومده بود...ب  ک ی...»آره

 تکان داد:  یسر  یبا گنگ  فخرالملوک

 ...« یبد   حیتوض شتر یب یخوا  ی که نم ن ی...مثل ا»باشه

 و اضافه کرد:  د یاو چرخ یسو  به

 .« یشده دوست ندارم اونا رو بپوش  یمیبازار...چارقدات قد  م یخان اجازه گرفتم بر. امروز آماده شو از حشمت»آهو

 با تعرض گفت:  آهو

 ...تازه چارقد گرفتم.« »فخرالملوک
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 به سرش کرد و ادامه داد:  یا اشاره

 ...«ـیرو هم تازه خر ن یکن... ا »نگاه

 فرستاد و امر کرد که حاضر شود.  رونیفخرالملوک او را از مطبخ ب را یز د یبه انتها نرس  حرفش

 اش شد.گرداند و وارد داالن و سپس وارد حجره   یچشم آهو

برخاست؛ در   شیحال از جا نیبا ا یداشت؛ ول ن د یخر  و گردش   ٔ  وجه حوصله   چیتشک نشست. به ه یرو   یحوصلگ  یب با

 آورد.   رونیصندوقش را باز کرد و چادرش را ب

قسمت   یاش را رو  ه ی قسمت کمرش قرار داشت را از پشت به هم گره زد. سپس پوش  یِ که رو ییبند ها د؛یپوش  نییرا ازپا آن

 به هم رساند و از حجره خارج شد.  چادر را یها را از پشت سر به هم وصل کرد. لبه  شیگذاشت و بندها یشانیپ

 *** 

 کرده بود گفت:   ر ییتغ  شیکه حال و هوا آهو

 جا؟«اون   م یشه بر ی ...م»فخرالملوک

 . رو به فروشنده کرد و لب گشود: د یسرعت بخش شیهارا نشان داد و خود بر قدم   یبزاز  ٔ  اش، حجره با انگشت اشاره   سپس

 نباشه.««  یخوام...فقط، مشک  ی م  یچادر  خوبِ  جنس ٔ  پارچه  کی آقا

 مشغول شد. یگر یها گذاشت و به کار دمقابل آن   ره،یت یِ خاکستر ٔ  طاقه کیو   ره یت  یِآب سبز  ٔ  طاقه  کی بزاز

 :  د یها کرد و پرس به آن  یبا ذوق نگاه آهو

 ...کدومش قشنگ تره؟« »فخرالملوک

 پاسخ داد: یتیبا نارضا او

 باشه بهتره.«  ره یاش سبز ت به اما به نظرم پارچهدوش خو »هر

 جا دور شدند.ها برداشت و از آن   لحظه، با حسرت چشم از آن  نینگفت. در آخر یز یو چ د یلب برچ آهو

  یبا گرم  ها قرار گرفت. آن  یِبا نام اختر، روبه رو  ی از زنان بازار ی کی. ناگاه کرد ی دوباره در خود فرو رفته بود و به صبح فکر م  او

 کرد و گفت:  یاحوال پرس 
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 .«د یکردن که شما و آهوخانوم هم باش   د ی. همه تاکمیریها بگ  هیهمسا ن یب ین یشب نش کیقراره    گهیخانوم...دوشبِ د ی»فخر 

 اضافه کرد:  ی مشکوک به اطراف انداخت و به آرام ینگاه سپس

 .« ادی. ممکنه بمیشاهزاده خانوم رو هم دعوت کرد ٔ  مه یما ند   »تازه

 با بهت گفت:  آهو

 اد؟« یم  یعنی »واقعا؟

 زد و پاسخ داد:  ی لبخند گل گشاد اختر

 .« ادیم  ادیاحتمال ز »به

 نازک کرد و گفت:  یپشت چشم سپس

 میومد که...« ی شی... یادتونه چه قمادیشه؟ حداقل چش و چال اعظم در م ی چقدر واسم خوب م ادیاگه ب  یدون   ی»م

 رها کرد و با عجله گفت:  مهیماند. سخنش را ن ره ینگاهش به پشت سر آهو خ ناگهان

 من برم بهش خبر بدم. منتظرتونم.«  گهی زنِ آقا محمِد بقالِ خب د »اِ

 . د یبازار دو یبه سو  بایکردند و آهو تقر ی کوتاه  یاختر خداحافظ از

 نفس زنان کنارش قرار گرفت و گفت: فخرالملوک

 ؟« ییدو  یچرا آخه م ؟ یگرد  ی بر م »چرا

 نه؟  ایجلوشون خوب به نظر برسم  د ی. بانمیرو بب یخاندان سلطنت  کیکه چقدر منتظر بودم  ی دون ی م -

نشستنش،   یقرارش دهد. طرز حرف زدنش، نگاه کردنش، طرز افکار و حت   ینیزبو مورد با ند یداشت که او را بب  ی وافر  ٔ  عالقه  آهو

 آورد.   ی ها، آهو را به شوق م نیا ٔ  همه

 بِبُرد.  شیرا برا یخاکستر ٔ  رفت و خواست که آن پارچه یسراغ همان بزاز  به

 و گفت:  ستینگر یالتماس به فخرالملوکِ ناراض با

 که دستش تنده واسم بدوزه!«  ی اطین خپارچه رو بده او ن ی...لطفا ا»فخرالملوک
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 . امیجا تکون نخور تا ب ن یباشه؛ فقط از ا -

 جا دور شد.از آن  د ینال  یپارچه م  یکه از بد رنگ   یدرحال و

 .ستادیو به انتظار فخرالملوک ا ست یاش را مرتب کرد و با ذوق به اطرافش نگر ه یپوش  آهو

 *** 

 . تمام. دمیرو بهتون نم یخاله زنک  ینیشب نش نی کلوم ختم کلوم، من رخصت رفتن به ا  هی فخرالملوک... -

 گفت:  استیصبورانه و با س  فخرالملوک

 بهش بگم نه!«  اد یدلم نم د یخر ی پارچه چادر ی آهو با چه ذوق یدون  ی خان...آخه نم »حشمت

نشده   ید که آهو دختر باشد و پس از او صاحب فرزند آورد. حاال هرچن  یکس نه نم چیه د؛یرس   یآهو که م یِشاد  یپا گرید

 باشند.

 تکان داد و گفت:  یبه اجبار، سر  حشمت

 فرستم.«   ی. واسه گرفتنِ چادرم عبدل رو مد یخب، فقط تنها نر یلی»خ

 *** 

  نیاز خود نشان دهد. در بند ا د یبا یکه در مقابل آن شخص واال مقام، چه رفتار  د یشیاند  ی اش نشسته بود و م در حجره  آهو

انگشتانش را در هم قفل کرده و به   ن،یتوجه به سباست  یب ستوف یکر گر،ید  ٔ  کرد و در حجره   ی دفعه فرق م  نیماجرا ها نبود اما ا

  ی فرق م یل یدفاع بود و انگار جنسش خ ی برا  یستاخگ ن یبود اما ا دهی از زنان کشورش د یاد یز یشده بود. گستاخ  رهیها خ آن

اما   ستیبا نگاه پرسشگرانه به او نگر نیبرخاست. سباست شیو از جا د یزانوانش کوب ی کرد قفل دستانش را باز کرد و آن ها را بر رو

 تعجب بود.  ٔ  ه یما  نیو هم د ینپرس  یز یاش چ ی بخاطر دلخور

 :د یاش حق به جانب پرس   ی دلخور الی خیب نیبار سباست نیدر حجره رفت و ا ی به سو ستوف یکر

 »کجا؟« 

 نکرد.  افت یاز او در یجواب چ یه نیاز حجره خارج شد و سباست ستوف یکر
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  ی رو با ابهت، روبه ی آهو  رینگاه کرد. از اتفاق صبح تاکنون تصو نییپا به آن ٔ  و از لبه   ستادیبام ا یباال رفت و رو ی کاه یها پله  از

آرام و   یچشمانش رژه می رفت. آن دخترک خاص بود؛ متفاوت بود. انسان  یو از پدرش دفاع کرده بود جلو   ستادهیآن مرد ا

 . د یاز پشت سرش، به عقب چرخ ییسواالتش پاسخ داده بود. با صدا به که با صبر و حوصله،  یمحکم

 جا آروم می گیرن.  نیکردم فقط افکار من ا ی فکر م -

 با لبخند گفت:  ستوف یکر

  م؛ یگونه بگو  ن یبهتر است ا د یافتد. شا یو خروش م   انیجا افکارم به غل ن یمن احساس من معکوس حس شما دارم. در ا ر،ی»خ

 کند.  ی متمرکز م  رمیمکان افکارم را بر خاطرات اخ نیا

 : گفت و  دوخت بام ٔ  تکان داد و نگاهش را به لبه  یآهو را نشانه گرفت. آهو سر  م یمستق ریاش غ  هی کنا و

 بگم.«  یدونم چ  ی»نم

 دانست گفت:  ی مناسب م  ش یبه جواب سوال ها دنیرس  ی که زمان را برا ستوف یکر

 نیکه شاهتان ناصرالد  ن یکشورتان ندرام. جز ا ی سلطنت خاندان ٔ  درباره   یدر کمال صداقت اعتراف کنم که اطالعات چندان د ی»با

 د؟« یکن ی هستم. کمکم م یشتریدنبال اطالعات ب متاسفانه به  شاه است.

 کرد و گفت:   یا تک خنده  یی آوردن ماجرا اد یبا به  آهو

 ...فقط بامزه است.« ستیطور ن نیاما خب ا نه؛ یقصدم توه  د یفکر کن د یاتفاق افتادم...شا ک ی ادی»

 زد و افزود:   یلبخند 

بازگشته بود. به افرادش دستور   ران یکه از اروپا به ا ی شاه زمان نیبود که شاهنشاه ناصرالد  دهیچیمردم پ  ونی خبر م نیقصر ا »از

اصال   د یالغرن و با خودش فکر کرده بود شا ی ادیبود که ز ده یغذا بفرستن چون د یاد یز یلیقصر انگلستان مقدار خ ی داد که برا

 طوره؟« نی ا اغذا ندارن که بخورن. واقع

 در پاسخ سوال جسورانه اش گفت: و    د یهم خند  ستوف یکر

. د یشد ی م مانیاز سوالتان پش د یکرد ی اگر غذا خوردن او را مشاهده م م، یگو ی دوستم را م ن،ی! اگر شما غذا خوردن سباستری»خ

 دهد.«  ی را هم از دست نم چاره ی از بوقلمون ب یا! تکه  یبه خصوص در روز شکر گذار
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اش  ناگهان حافظه   ی تکان داد ول یسر «بود ی گذار شکر »روز ٔ  کلمه  لیکه ذهنش مشغول تحل ی و در حال د یباز هم خند  آهو

تفکر، با شوق   ی فرو رفته پس از لخت قیعم یا در خلسه  یی سبب چنان سکوت کرد که گو نیآورد و به هم  ادش یرا به  یموضوع

 گفت: 

 .« دایشاهزاده خانوم ب ٔ  مه یقراره ند   گه،یدو روز د ی نیشب نش ی گن تو  ی»م

 : د یبا شوق پرس  ستوف یکر

 م؟« یرو  ی گذارد. خب، چه زمان م ی م ارمیرا در اخت  ی عیاخبار وس  شانیکجا؟ مالقات با ا   ؟یراست  »به

 باال انداخت و تشر زد:  ییابرو آهو

 زنونه ست.«  ینی! شب نشیایب ی تون یکه نم »شما

 لب گشود:  یخشک شد و آهو با شرمندگ  ستوف یکر لبخند 

 خوام تند رفتم.«  ی م »عذر

 شد:  خکوبیم  شیدر جا ستوفیکر ی گرفت. اما با صدا ش یخود تکان داد و راه پلکان را در پ ی از تاسف برا یسر

من از   د؛یخوب به نظر برسد. متاسفم که باعث برهم خوردن خلوتتان شدم. شما بمان شهیتواند هم  ی. آدم نمستین ی ! مشکلری»خ

 روم.«   یجا م نیا

 لبش نشسته بود گفت  شه«بر ی»همٔ  هنگام گفتن کلمه ستوف یکر  ۀکه بخاطر لهج  ی د با لبخن آهو

 .« ارمیو خرما ب  ریخودم ش  ی برم مطبخ و برا د یبا »نه، 

 زد و گفت:  ییاش لبخند دندان نما ه ی پوش  ریز از

 بوم.«  ی دوست دارم. اون هم رو  یلی»خ

  یلبخند   ستوفیانداخت. اما کر نییکه ناخودآگاه به کار برده بود خجول سرش را پا  ی ناگهان به خود آمد و بخاطر لحن آهو

 ها رفت و در همان حال لب گشود:  پله  یبه سو  ست،یکجاست و اصال چ قای دانست مطبخ دق  ی که نم ن یبر لب آورد و با ا ی قیحق

کار را    نیاجازه ام به خلوت گاهتان ا ی از ورود ب یبه عنوان عذرخواه د ی. بگذارد یخالفت نکن. لطفا م اورمیب تان یمن برا د یده »اجازه

 انجام دهم.« 
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  سالح خلع دوم  ٔ  کند و آهو را که با همان جمله   دایبود بتواند با پرس و جو مطبخ را پ دواریرفت و ام نییاز پله ها پا ستوف یکر

 چه کند؟  ی اجنب  یپروا یب  یاد یتعارف و ز  یمرد ب نی! با اایخدا. گذاشت  جا سر پشت را بود  شده

 

 هوا وارد مطبخ شد و به فخرالملوک گفت:  ی ب ستوف یکر

 .« د یاوریب م یبا پنج دانه خرما برا ریش  ٔ  دو کوزه  »لطفا

به مطبخ فرستاده؟ از   بش یعج ۀ لهج نی مرد جوان را با ا  نیا ی. چه کسد یچارقدش را بر صورتش کش یتند گوشه   فخرالملوک

او   یگفت و برا  یاباشه   عاٌیسر ستوف یاز شر کر یخالص یگذارند؟ برا  ی م گران ید ۀ زنان م یمردان انقدر راحت پا به حر ی چه زمان

از مطبخ خارج شد. با   جیشد و سپس با گ  رهیخ انسالیتعجب به حرکت زن مبا   ستوفیرا که خواسته بود آورد. کر ییزهایچ

با خنده   ستوفیجا نشست. کر گذاشت و خودش هم همان  نیزم  یرا رو  ی مس یِن یها باال رفت و وارد بام شد. س از پله   اطیاحت

 افزود: 

  نیشما مرا وادار به خوردن کرد و گفتم کجا بهتر از ا یو خرما  ریش  یرنگ و رو  نیخواستم شما را ترک کنم اما ا ی م »راستش

 جا؟«

  ی و خرما م  ریشد که با لذت ش  ش یمرد روبه رو ٔ  رهیحال خ نیتکان داد مشغول خوردن شد و در هم ی سر یاز سر ناچار آهو

 ی که بر م   یدر حالعدد خرما خورد و  ک یاز کوزه را با  ی مین ستوفی به شدت خوشش آمده بود. کر  یاز آن خوراک یی خورد. گو

 خاست گفت: 

 دوستم هم ببرم. از شما هم ممنونم. خدا نگهدارتان.« ی خواهم برا ی بخورم...م ییتوانم به تنها ی»نم

 کرد.   یاز او خداحافظ ز ین آهو

پشت به او کرده   الیخی که ب ی نیسباست ٔ  شانه یگذاشت سپس دستش را رو  ن یزم ی را رو ی نیاش شد و س وارد حجره   ستوف یکر

 بخشد. انیقهر مسخره را پا ن یغذا، ا قیکرد از طر  یو خود را با فانوس مشغول کرده بود گذاشت و سع

 :د یپرس  ی اش شد که ناگاه در اتاق زده شد. آهو به آرامدم، آهو از پلکان بام گذشت و وارد حجره   دهیسپ

 ه؟« ی»ک

 فخرالملوک آمد:  یصدا

 جان منم.«  »آهو
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 است، در را باز کرد و فخرالملوک با عجله وارد اتاق شد و گفت: برخ شیجا از

شه که،    ی نم ی ول  رهیره بگ  ی با آقات صحبت کردم گفت عبدل م روزید م؛ یریچادرتو بگ  میباش، زود حاضر شو بر عی سر »آهو

 .« یباهاش برگرد یریشد با عبدل بگ   ی امروز راض گه یت باشه...دکه اندازه   ی سر کن د یخودت با

کوچک داشت،   یها  گل  آن،   ٔ  را از دوطرف بافت. سپس با چارقد سبزش، که چهار گوشه  سوانشی تشک نشست و گ  یرو  آهو

اش بست و از اتاق خارج شد. فخرالملوک، کنارش قرار گرفت و با لحن    هی پوش  ٔ  مه یصورتش را قاب گرفت. چادرش را به ضم

 گفت:   یا گرانه   حتینص

 .« ایدردسر شه. آسته برو، آسته ب ینکن یوقت کار هی هام هستن ها.  یخارج نیجان مادر ا »آهو

مرد بود و   ن یشود با ا  یم  که مگر د یشیفرناندز و دوستش باشد؛ با خود اند  ستوف یکر د یزد منظور مادرش با ی که حدس م آهو

 حرف نزد؟  

و با همان نگاه، به حشمت قول داد که دردسر درست نکند و مراقب   د ی چادرش را به هم رسان یهاکرد و لبه  یپدرش خداحافظ از

 خودش باشد.

 روبه عبدل زمزمه کرد:  حشمت،

پس حواستو جمع کن. مراقب مهمونا،   م؛یش رو داشته با یاریانتظار حضور اون پسر بخت د یچند وقت، با نیکه ا  یدون   ی»م

 مخصوصا آهو باش.« 

  ستادهیکاروانسرا در انتظار ا می که مقابل در عظ ی نیو سباست  ستوفیتکان داد و به همراهِ آهو، به کر  یسر د ییهم به تا عبدل

داد و ماهرانه کنار    ریی را تغ  شیجا یراه، به آرام ان یدرم  ستوفیگرفتند. کر  شیرا در پ شانیروبرو یو باهم راهِ خاک   وستیبودند؛ پ

 لب زد:  یطبع آهو قرار گرفت. با شوخ 

 شما آورده ام.«   یهم من سواالتم را برا  »باز

 گفت و ساکت شد. یکنم  ی خواهش م ،یپوست ریز یِ با کالفگ  آهو

 :د یتوجه پرس  ی اما ب ستوف یکر

آمدنش، معجزه   ایبودم که هم زمان با به دن  ده یداشت؛ شن ی اتید؛ چه خصوصآم ایبه دن  ی چه زمان امبرتان،یخواستم بدانم؛ پ ی »م

 رخ داده است.« 

 زد و گفت:  ی آهو جذاب شد. پس لبخند  ی برا بحث
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  یطاق کسرا خراب شد. آتش وان یا شون،یاومد، معجزه؟ بله، هم زمان با تولد ا ایبه دن انیساسان ٔ  حضرت محمد، تو دوره امبرم،ی»پ

 ساوه فرو رفت.«  ٔ  اچهیکه تا هزار سال قبل خاموش نشده بود؛ خاموش شد و در

 زد و ادامه داد:   یلبخند 

  ینوشت که چون ابتدا ز یبه خسرو پرو  یانامه   امبر یاومد...پ ران یبه ا  زیپرو خسرو ٔ  دوره  ان،یساسان ٔ  هم تو اواخر دوره  »اسالم

 حمله کردند.«  ران یماجرا اعراب به ا نی نامه رو پاره کرد و به دنبال ا زیشروع نشده بود؛ خسرو پرو ز یونامه با نام خسرو پر نیا

 دهانش را قورت داد و اضافه کرد:  آب

  نیبودن؛ مهربون و با گذشت، فداکار، دخترشون فاطمه، اول نتیو پاک ط رت یخدا، پاک س  یِها  ده یمثل تمام برگز  امبرم،ی»پ

 منه.«  یالگو

 پر ذوق به لب آورد و گفت:  یلبخند  توف سیکر

 مقدستان چطور؟ آن چگونه است؟«  »کتاب

 کرد. سپس پاسخ داد:   ی ها گوش م به بحث آن  اقیتأمل و سپس به عبدل نگاه کرد که با اشت ی اندک آهو

  م یکار کن  یچ  د یبا ، یگه تو هر مشکل  ی کنه و م ی م  تیکه مارو هدا یرسونه؛ کتاب کامل ی که سخن خدا رو به ما م  هیکتاب »قرآن، 

  ی م خته یدرهم آم  ن یگفته که در اون زمان، آسمون و زم امت، یق ٔ  رو داده. مثال داخل سوره امتی الزم از ق یبه ما آگاه ی و حت

 جالبه؛ نه؟«  یلیشن.خ ی نابود م انین یو زم نیزم و  زن یر ی ه ها فرو مشن؛ کو 

 :د یپرس باز مانده بود  مه یکه دهانش ن ستوف یکر

 از کتابتان داشته باشم.«  ی توانم نسخه ا ی دارد. م  لیبا انج یریآور است! کتاب مقدستان شباهات چشمگ  رتیاست؟ ح »جالب

 تکان داد و گفت ی را مسخ سخنانش کند مشتاق سر ی که توانسته بود کس ن یبا لذت از ا آهو

 که نه!«  »چرا

  چپ سمت از سوم ٔ  را گرفته بودند. عبدل پشت درِ خانه  ی دوطرفِ راهِ خاک  یکاه یِها شدند که خانه  یابعد، وارد کوچه   یچند 

در آمد و آهو دوسر چادرش را در مقابل    یِ از آن سو یکلفت ی. صداد ی و کلون در را کوب  ستاد یفاطمه خاتون بود.ا اط، یخ خانه که 

 کرد.  ک ینزدبه هم  ستوف یکر  ٔ  ره ینگاهِ خ

 و با تته پته گفت:  د یرا بلع آب دهانش  عبدل
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 دم در.« د یای...ی...زحمت بی»ب

  یتکان داد و از جلو  ی آهو سر دنِیپرپشت و چماق در دست در را باز کرد. با د یها ل یبیبا س  ی خانه گشوده شد و مرد ی چوب در

 و از خانه خارج شد.  د یدر کنار کش

 و گفت:   د یکش ی نفس آسوده ا عبدل

 .« میمون ی م رون یتو. ما ب  د یخانوم بر »آهو

 *** 

  د یکش یکه به گردنش دست م  ینشست و در حال ،ی قل رزا یگذاشت و خارج از گود کنار پدرش، م ی کبّاده را کنار  میکر رزایم

 :د ینال

 شدم!«  »خسته

 : د یمقدمه پرس  ی ب ض،یاش را در هم گره زد و با غ وستهیپر و پ ی ابرو ها یقل  رزایبه گردن کلفتش داد. م ی تاب و

 ...راسته؟« ید یامروز از آهو، دختر حشمت کلفت شن دمی»شن

 انداخت و پرسشش را با سوال پاسخ داد:  ر یکرد؛ سپس سر به ز یاخم ستاد؛ یاز تحرک ا یا لحظه  م، یکر رزایم

 بهتون ز...«  و یحرف نیهمچ یجان کدوم نسناس  »آقا

 و گفت:  د یحرفش پر  ان یبه م ی با قلدر یقل  رزایم

 نه؟«  ایخوام بدونم راسته  ی نبودنش ندارم؛ م ایبه نسناس بودن  ی »کار

 به تته پته افتاد و با لکنت گفت:  میکر رزایم

 ...آقا جان...م...من...« »آ

  ی د یبا آرامشِ بع ی قل رزا یدرهم شکست. م م یکر  رزایم  یسکوت با فعل امر، باال آورد؛ سخن در گلو  ۀ دستش را به نشان  یقل  رزایم

 از طوفان بود گفت:  شیآرامشِ پ ی ایکه گو

 ؟« ی ضرب شصت نوش جون کرد یزور یراسته که از اون حشمت پ نمیراسته. ا »پس
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از خودش خجالت   گر، ید یی را نداشت و از سو ریهمه تحق  نیشد. تحمل ا ره ی خ نیاز شرم به زم یتنها با سکوت حاک  میکر رزایم

 که چهار ستونِ زورخانه را لرزاند:  د یکش  یادیبار فر نیا ی قل رزا یم د یکش  یم

از پدره   یاز دختره حرف بخور  یخوا ی روزم م ی آهو. پس فردا ؟یهه! اونم ک  ؟یخوا  یعرضه، زنم م یتو سرت کنم ب »خاک

نونِ   فی ح ادیکه از قهوه خونه هاشم تا زورخونه کاظم واس توئه نکبت فروختم. تف به روت ب  ی اون همه فخر ف یکتک! ح

 .« یغربت

 : د یپرتاب کرد و عربده کش می کر رزا یم یِهانت، آب دهانش را کنار پاا با

 عمارت.«  م یگرد یاسبا رو حاضر کن برم »قلندر،

حاضر شد و با   م یکر رزا یحال مسئول زورخانه کنار م ن یگذشت و از زورخانه خارج شد. در هم م ی کر رزا یبا انزجار از کنار م و

 گفت:  یطلبکار

مونده نونمونو آجر    نیتکرار نشه...هم  گه ی! دنیکن ی م ی عربده کش  گه یکه واس هم د دون یجا زور خونه است نه چاله م نی»ا

 .« نیکن

دو بند   ۀمرد به انداز  یکه پاها ی مسئول زورخانه را گرفت و بلندش کرد؛ طور ۀق ی برخاست و  شیاز جا نیخشمگ  میکر رزایم

بنشاند. مرد مسئول با ترس   شیتوانست سر جا یمرد را که م  ن یبود؛ ا چیمقابل پدرش ه فاصله گرفت. اگر از در نیانگشت از زم

 :د ی چفت شده اش غر یدندان ها ی و او از ال ست یرنگ  میکر  رزای لرزان از خشم م ۀ به چهر

هر   ست؛یدو وجب پرواز کنه عقاب ن  نی که تونست از زم ی شکیبرام جوجه؟ هر گنج ی کن  یقدقد م ی! پر در آورد نگتویچ »ببند 

. من همون عقابم، مواظب باش از اون باال رو سرت خراب نشم؛  ستین شک یشه گنج ی م ده ید ک یکه از اون باال کوچ میعقاب

 !« شکیگنج

ان  به مرد مسئول انداخت. مرد سرفه کن یکرد؛ از باال نگاه  یم ییخودنما ش یلب ها ی که رو یاش را رها کرد و با پوزخند  قه ی

 زد:  ادیکردند فر ی که در سکوت آن دو را نگاه م ی با تمسخر روبه حضار میکر رزای. مد یکش شی به گلو یشد و دست ز یخ مین

 سرکارتون.«  نیهان؟ برگرد ن؛یکن  یم  گاین یچ  »به

 

کرد که   ی کشاندش. اما چه م ی که نم ییدختر به چه خفت ها نیکه خواستن ا د یشیداد و در همان حال اند  یرا تاب شیها لیسب

 کرد.  ی کار را هم م نیدانست چگونه درستش کند و ا  یم  یهمان دختر چموش بود؛ ول ریدلش گ

 به حاضر شدن و ترک زورخانه گرفت.  م یروبه رو دوخت و تصم واری و برنده اش را به د ز یمصمم، چشمان ت 
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کوت تو برقرار گردد؛ خواست تو آن چنان که در آسمان مورد اجراست در  باد، مل ینام مقدس تو گرام ،یپدرِ ما که در آسمان ی ا -

  ی کرده اند م ی آنان را که به ما بد   زیچنان که ما ن امرزیمارا ب  یِدار؛ خطا ها  یمارا امروز به ما ارزان یاجرا شود. نان روز  ز ین نیزم

 وت و قدرت و جالل تا ابد از آن توست.ملک  رایحفظ فرما، ز طانی مارا از وسوسه ها دور نگاه دار و از ش  م؛یبخش

که در گردن    یبی نگاه کرد که چگونه صل نیباز کرد. به سباست گری چشمانش را از هم گشود و دستانش را از هم د ستوف یکر

کردند نگاه    یکه روبه آن عبادت م   یا ی چوب ب یکه به دست آورده بود؛ به صل ی از آرامش یفشرد و با لبخند حاک ی داشت را م

 و زمزمه وار گفت:  د یاش کش یشانی اش و در آخر به پ نهیچپ و راست س  رفوار به ط بیانگشتانش را صل ستوف،یکرد. کر

 !« نینام پدر، پسر و روح القدس...آم »به

 : د یکش یق یرا تکرار کرد و نفس عم ستوفیحرکت کر زین نیسباست

احساسو تو   نی منت ا ی بخشنده ست که ب ی ل یحس خارق العاده رو بهم ببخشه. پروردگار خ ن یدن اتونه مثلِ دعا کر ینم  یچی»ه

 .« ارهیقلبمون به وجود م

 زد و ادامه داد:  یلبخند پر احساس  

ثروتم    کمیاز  شتریب  کم،ی  بایحس ز نینکنن؛ البته در کنار ا غی رو از من در بای حس ز نیخوام که هرگز ا ی خداوند و پسرش م »از

 .«ستیبد ن

 به روبه رو گفت:  ره یسرش را تکان داد و خ د،یخند  ستوفیاش به زبان آورد؟ کر یدالر  ونیلیبا داشتن ثروت م نیرا سباست نیا

 و دو««  ست یتا ب  کیو   ست یب ٔ  ه یآ ی . »متد یداشته باش  مانیکه ا یبه شرط افت؛ی د یخواه د؛ یهرچه در دعا بخواه »شما

باعث   شهیهم  ستوف یکر د؛یرا در هم کش شیو اخم ها  د یچیرا در هم پ شیتکان داد و لب ها د ییتا ۀنسرش را به نشا نیسباست

  ی وقت برا چیه  نیکه سباست  یرا حفظ کند؛ کار ل یبود؛ او توانسته بود با تالش، انج نیو مخصوصا سباست  انیغبطه خوردنِ اطراف

در سخن گفتن؛   ستوف یپروا بودن کر ی ب یدوست داشت ول  یافراط د یشا  ایو   بیرا عج ستوفیذاشت. کر  ینم ی انجام دادنش وقت

  ی حد او نسبت به اطرافش حرص و خشم را در وجودش به خروش م  یب ی بدون توجه به احساساتِ طرف صحبتش و کنجکاو

!  یرا بِجَوَد. آر ستوف یکر ۀ بهتر بود خرخر د یباران کند و شا ی لیلحظه، دستانش را بلند کند و او را س  ک یانداخت؛ همانا که در 

در کنارش به خود آمد. سرش را تند تند به چپ و   ستوف یاوقات نسبت به او داشت. با حرکت کر یبود که گاه یاحساس  نیا

  زیعز یسایحزن آلود به ع ی طاق گذاشت و لبخند  ی را رو س یبا احترام، تند  ستوف ی. کرابد ی ییراست تکان داد تا از آن افکار رها

و    حیحضرت مس سیتند  ان یکه از خانم »آ« گرفته بود گره زد. قرآن، در م  یشده زد. سپس نگاهش را به قرآن  ده یکش ب یو به صل
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کرد؛ با دستش،    زی. چشمانش را رستیو با دقت به قرآن نگر  ستادیا ستوف یکنار کر نیقرار داشت. سباست  لیکتاب مقدس انج

 :د یرا خاراند و در همان حال پرس  شیگلو

 ش؟« یچرا از اون خانوم گرفت  ه، یچه کتاب نیخوام بدونم ا ی م واقعا

  یحالتش بود پس برا ن یبهتر نیشود؛ البته، ا ی از ناسزا ها شروع م یکتاب قرآن است رگبار نیا د یدانست اگر بگو ی م ستوف، یکر

 پاسخ داد:  یو سرسر  د یدهشناک، دو طرف لبش را کش ی دعوا ن یاز ا ی ریجلوگ

 .« ادیبود؛ ازش خواستم بهم قرضش بده؛ کتابش راجع به فلسفه است فکر نکنم ازش خوشت ب ی جالب »کتاب

فرار عقب   یراستش را برا  یکه پا  یرا صاف کرد و در حال ش یزد؛ گلو  رون ینام فلسفه، چشمانش از حدقه ب  دنیبا شن نیسباست

 گذاشت؛ گفت:  یم

 ؟« یایبه اصطبل کاروانسرا بندازم. تو نم ینگاه ه یرم    یکنم. م  یمشدن به اون کتابو ن ک یفکر نزد یمن حت  س، یباش کر »راحت

 و با رغبت گفت:   د یخند  یتصنع  ستوف یکر

 به عبدل...« ی تنها بر  یخوا یاگه نم ی ...ولیتنها بر  یخستم؛ فکرکنم مجبور  یلیخ ی ول  امیخواست که ب ی دلم م  یل ی.. خ»آه

اش انداخت و تند تند کلمات را پشت هم   ی نیبه ب ینیبازگشت؛ چ ستوفیبه سمت کر ع یبود سر ستاده یکه کنار در ا نیسباست

 کرد:   فیرد

 برم. باشه؟«  ی هند  مونیتا با اون م  رمیبم ییدم از تنها  یم  حینه اصال! ترج »نه، 

 نور از حجره خارج شده بود.  ینگاه کرد که با سرعت تابش پرتو ها ینیبا تعجب به عکس العمل سباست ستوف یکر

 لب زمزمه کرد:   ریده،زیکش یزد و با صدا  ی . تک خند ند یآ  ی که آن دو واقعا به هم م د یشیباال انداخت و اند  یا شانه

 هم هستند.«  ه یکامال شب  میریاندازه هاشون رو در نظر نگ  ان یاگه تفاوت م »البته 

  به را دستش.  بود کتاب  ٔ  مطالعه  یفرصت برا نیبهتر  شیزمان برا  نیو به سمت قرآن رفت. ا د ی کش ی قینفس عم ستوف یکر

به تکاپو افتاده بود. کتاب را از   جان یاز ه شی و نفس ها د یلرز یم دستانش.  گرفت دست  در  احترام با را  آن و  کرد دراز  کتاب سمت

. د یکلمه کش  یتوقف کرد. انگشتش را رو م یمر ۀ کلم  ینگاهش به رو  ی هم گشود؛ نگاهش را به فهرست قرآن داد. لحظه ا

جا!   یب  یکنجکاو  نی! لعنت به ایمقدس؟ لعنت  میبود؟  مر می مر ی کرد؟ سوره   یو درشت کرد و اشتباه که نم زیچشمانش را ر

  کیهم  د یو مسلمانان است. شا  انیمسح ن یوجه اشتراک بزرگ ب  کی ن ی! اگر حدسش درست بود اد یخواند؛ با ی آن را م د یاما، با

 انقالب... 
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 :د یبا خشم غر حشمت

 زبون بسته رو که...«  یکشت ر؛ یدرست بگ   نشوی! زی»هو

بود مردمک چشمانش را در حدقه چرخاند و دوباره   ده یکه متوجه سخنانش نشده بود و تنها معترض بودن آن را فهم نیسباست

 گرفت.   یاسب جا یرا بند رکاب کرد و رو  شیاسب گرفت. پا نیدستش را به ز

  یاشراف زاده است و سوارکار کی نیدانست؛ سباست  ینگاهش کرد. گرچه حشمت که نم نیت و با تحسابرو باال انداخ حشمت

 . اموزدیب د یاشراف زاده با کیاست که  ییکارها نیپا افتاده تر  ش یاز پ یکی

  ٔ  لوچه و  لب  با حشمت، ٔ  دست زد اما با چشم غره  نیسباست ٔ  حرکت ماهرانه ی چمبره زده در نگاهش برا نِیبا تحس عبدل

 انداخت. نییفاصله داد و سرش را پا گر یکد یدستانش را از  زان، یآو

اسب تکان   رای نداشت ز یغرور عمر چندان ن یا اما. گرفت باال مغرورانه  را  سرش  و  شد  خشنود  کوچک  ٔ  با همان نشانه نیسباست اما

پرتاب شد. حشمت و پس از او عبدل بلند بلند قهقهه زدند.   نییاسب به پا یاز رو  یاد یبا فر نیبه خود داد و سباست  یمحکم

 گرفت، گفت:  ی م را  چشمش ٔ  شده از شدت خنده را از گوشه  ریکه اشک سراز یحشمت درحال

کرد اون ور، دو سه بارم از روت رد   ی که پرتت که م ن یعالوه بر ا یشد  یتو سوار شترم م    ، یچیاسب که ه نیا ی کیخپلِ خ »آخه

 کن تورو خدا.« گاش یشد. ن یم

  د؛یخند  ی را فرو خورد و به عبدل که هم چنان م ند یلبش بنش یآمد رو  یکه دوباره م  ی خنده ا نیسباست یآه و ناله ها  دنید با

 اخم کرد و تشر زد:: 

 وسط جعمش کن.«   نیبنده خدا رو از ا نی! به جا هِر و کِر ا شتوین »ببند 

نامفهوم بود؛ مشغول   ش یتوجه به سخنان حشمت که البته برا ی شتافت؛ که ب ینیخنده اش را جمع کرد و به کمک سباست عبدل

  یبرخاستنش ول  ی باشد برا یرا گرفت تا کمک نیبغل سباست ریو شانس بدش بود. عبدل ز چارهیبه اسب ب ییناله و ناسزا گو

را در مشت   شیشدند. عبدل پا ن یبار هردو باهم نقش بر زم نیا اورد یا تاب نر نیوزن سباست ی ادیمدت ز فشی الغر و ضع یبازوها

 : د یتکان داد و کالفه غر  یگرفت و ناله و فغان سر داد. حشمت با انزجار، سر

 .« ارمیم  تبارکو  ٔ  تحفه   نیعرضه! برو گمشو از جلو چِشَم، خودم ا ی»ب

  ٔ  ناله  ن،یبغلش را گرفت و بلندش کرد که ا ری حرکت ز کیبه قول معروف »آش و الش شده« رفت. با  نِیبه سمت سباست و

 زد:  ی کوتاه  ادیو فر د یرا به صدا درآورد. حشمت اخم در هم کش نیسباست دردآلود 
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صاحابتو   یاون انگشت ب ی به اسب و ه یداده بود  چ یسه پ ر یگ تیچ یصداتو بزغاله، اون موقع که با اون زبون چپ اندر ق »ببر

 .« یبود یفکر االنت م   د یبا یگرفت  ی بدبخت م  وون یح نیسمت ا

. اصال  ردیبه درد خودش بم یخواست برود و گوشه ا  یمهم هم نبود فقط م شی. براد یگو  یحشمت چه م د یفهم ینم نیسباست

 !  یچه افکار درهم ی خواست چه کند؟ وا ی م ستوف یکه هست! مگر کر  ستوفیکر رد؟ یچرا بم

 داد:  شنهادیاش را بر سرش گذاشت و پ یخاک یِ برخاست؛ کاله قهوه ا نیزم  یبا اخمان در هم از درد با هول و وال از رو  عبدل

اون دفعه که اون صفدر نامروت با اون نوچه   اره؟یخان ب نیخان؟ برم به آهو خانوم بگم از اون دواهاش واس درد سباست »حشمت

. هان؟ نظرتون  نیخوب شد  نیمرحم دُرُس کرد زد بهتون همچ  هیکردن خاطرتونه؟ آهو خانم   تونیسرتونو بعد زخم ختنیهاش ر

 ه؟« یچ

آهو رو   یتورداش   نمی. نبنایا ٔ  حجره یاریخودت م  ؛ یری گ ی خب! برو بش بگو دُرُس کنه اما خوب گوشاتو وا کن؛ ازش م ی لیخ -

 . یبا خودت آورد 

 سپر کرد:  نه یس  نانیبا اطم عبدل

 .« ادیتخت! من رفتم؛ حشمت خان. عزت ز  التونی»خ

  یکیرا تا حجره ِشان رساند. با مشقت فراوان   نیدور شد. حشمت به زحمت سباست نیبه سرعت برق و باد از حشمت و سباست و

کتاب خم    یرو  و  بود  قرآن  ٔ  که سخت مشغول مطالعه  ستوف ی. کرد ی کوب  باز کرد و کلون در را نیاز دستانش را از کمر سباست

را صاف کرد و    شیگذاشت؛ گلو شیپشت در باشد قرآن را سرجا نیاست سباست ممکن که  ن یسپس با فکر ا د؛ یشده بود؛ از جا پر

 زند. به سمت در رفت و آن را گشود.   یکه در نم  نیبعد فکر کرد؛ سباست یشلوارش را تکاند. ول

سرخ، گلگون تر شده بود؛ نگاه کرد و   بیاز س  شیگونه ها ن،یکه از فشارِ وزنِ سباست ی خاک آلود و حشمت نِیبه سباست ر، یّتح با

 زمزمه وار گفت: 

 ...«نی»سباست

 د: تشر ز ستوفیکرد و به کر یرا از حرص پر باد و سپس آن را به شدت خال شیگونه ها حشمت

 .«کستیدستم ش   ر؛یدوست گُنَدتو بگ  ن یا ایب ی کن گایو گول منو ن  جیگ  یجور  نیکه ا نی خشکت زده؟ به جا ا هی»چ

 گرفت گفت:  ی را م نیسباست گرید ی بازو کهیبه خود آمد و درحال ستوف یکر

 کنم.«  ی . االن کمکتان م»آه،متاسفم
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انداخت و با   ن یزم ی برداشت؛ رو ی را  از گوشه ا یدوشش سبک تر شده بود؛ با دست آزادش بالش  ی از بارِ رو یکه کم حشمت

 :د ینگران از حشمت پرس  ستوف یکرد و کر   یناله ا نیخواباندند. سباست نیزم یرا رو  نیسباست ستوف، یکمک کر 

 کند؟«  ی ناله م نیافتاده است؟ چرا سباست ی اتفاق »چه

 شد و پاسخ داد: یعصب حشمت

از   یآسمون  یبال  نیدونم ا ی نم میداد یبا عبدل به اسبا آب و علف م   میکنم. داشت  یم  یقاط شتری ب ش یآور ادیبگم که از   ی»چ

بعد   دمیگفت نفهم  یچ ه یشدت اومد کنارم واستاد بعد با اون زبونِ زبون نفهمش  ایباقال ی قاط قیرف  نیکجا نازل شد تو سرم! هم

  یخواد. نم یم  ی گرفتم آقا دلش سوار یباز  مونیکرد. خالصه که آخرش با هزار تا م  گاین نوقاطر م نیع ی گ  یم  یچ دمیکه پرس 

 .«نییاز رو خودش پرت کرد پا  قتو یکه اسبه رف  ن یخواستم اجازه بدم اما همچین سمج بود که مجبور شدم. لپ کالم ا

  نیبه سباست ی. چشم غره ا د یرانجام ماجرا را فهمشناخت به هم مرتبط کرد و س  یرا که م  یدست و پا شکسته کلمات ستوف یکر

 گفتن.  راهیرفت و شروع کرد به بد و ب

و   ی منطق یانسان شه یهم یشد وگرنه او در حالت عاد  ی به شدت بد دهان م یو نگران تیهنگام عصبان ستوف ینماند که کر ناگفته 

 آداب بود.   یمباد

  ییو دل در سرمان فرمانروا ند ینش ی م نه یو بست در س  د یآ ی در خطر باشد. مغز م م یکه دوستشان دار یکسان  یکه زندگ یزمان

 داد.  ی گونه فرمان م نیهم دلش ا ستوفیکند. کر یم

مدت حشمت   نیو سکوت کرد. در تمام ا د ی کش  شیپنجه در موها یکرد. سپس در آخر عصب  یناله م   نیداد و سباست ی فحش م او

در حجره به صدا درآمد. حشمت برخاست  ۀ بعد تق ی! چند د یفهم ی کاش زبانشان را م  ینا مفهومش زل زده بود و ا به او و کلمات 

 گفت:  نیجا خورده و نسبتا خشمگ  رشخص پشت د  دنیو در را باز کرد؛ اما با د

 ؟« یا یگفت تو ب یک  ؛ یکن  یکار م   یجا چ نی»ا

شب   یو خشمش را فراموش کرد و کرم ها ینگران ی لحظه ا ی آهو برا دنیو با د  د یباز حجره کش  مه یبه در ن ی سرک ستوف یکر

 و گفت:  د یتاب در چشمانش به پرواز درآمدند. آهو ابرو درهم کش

زخم   ی بدونم برا د یدونم. باالخره با  یدونم نم ی گه نم ی م ی آقا عبدل که ه  نیمرحم درست کنم. ا  د یبا یچ ی برا نم یبب  »اومدم

 .« میباشه شکسته بند خبر کن  ازین د یاصال شا ،یکوفتگ  ی برا ای  نیخوا یم

 و به آهو تشر زد:  د یدر کنار کش  یدرشتش را از جلو  کلی قانع شده؛ با اخم ه حشمت

 درست کن.«   توی»پوش 
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 حاصل کرد پا به حجره گذاشت.   نانیحجابش اطم یکه از درست یو زمان د یاش کش ه یبه پوش  ی دست آهو

  د یدو ی م ییآهو ی رفت و به سو ی از دستش در م یافسار نگاهش گاه ی به آهو ندوزد ول یکرد نگاهش را طوالن  یسع ستوف یکر

از   یکیچهار طاقچه بود که در  یکاروانسرا دارا ی حجره ها گری. حجره مانند دستینگر ی حجره را م شیو شرق ره ی که با نگاه ت

و فانوس و شمع بود. کف حجره با    ینیتزئ ی ها لهیوس  گر ید ی ل بود و در طاقچه هایقرآن و انج ح،یحضرت مس  سیتند   طاقچه ها

  نیو سباست  ستوفیکر ی خورد و چمدان ها یبه چشم م ی سنت یبا طرح ها ییها ی شده و دور تا دور حجره پشت ده یپوش  میگل

 کرد و گفت:   ستوفیدرنگ روبه کر  یکه در کنار آنها بود. آهو پس از لحظه ا 

 کنه.«  یکجاش درد م   نیبپرس  »ازش 

 :د یپرس  نیتکان داد و از سباست ی سر ستوف یکر

 ؟« یکن ی ! کجات احساس درد می»ه

 تکه تکه جواب داد:  نیسباست

 .« رمیم  یدارم از درد م  سی! کریی...لگن...لگنم. آ»لَ

 با خشم گفت:  ستوف یکر

 . برو به جهنم.« یدردسر ی  ه یما  »فقط 

 و گفت:  د یمجادله شان پر ان یکالفه م حشمت

 م؟« یجا عالف شما دوتا نره خر ن یگه؛ مگه ما ا ی م ی جون بکن بگو چ »دِ

 بود:  نی ا د یکه رس  ی ا جه یبه تنها نت یکند ول دایلگن را پ یفارس  یکرد واژه    یسع ستوف یکر

 درد دارد؛ فکر کنم.« »پشتش

 کرد و گفت:  یاخم

 از پشتش کجاشه؟« »منظورت 

 و گفت: د یخش دارش خند  یفکر کرد سپس با آن صدا یکم

 ؟«ی گ ی اشو م چهیدنبال  »نکنه
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 بار قهقهه زد و گفت:  نیتکان داد، حشمت ا د ییسرش را به نشانه تا یتند تند به نشانه   ستوف یکر

 ده.«  یکمتر دسته گل آب م بهتره؛ حداقل  یجور  نیگمونم ا  »به

 با چشمان گرد شده از شدت تعجب گفت:  ستوف یکر

 دهد.«  یبه گل ها آب نم نیهم یدارد؛ برا  تیبه گردِ گل حساس  نی. سباست ستیگونه ن  نیا ری»خ

 نگاهش کرد و گفت:  ز یتمسخر آم حشمت

 من اون نبود؛ حاال ولش کن.«  »منظور 

 : د یروبه آهو کرد و پرس  سپس

 خودشو چال کرده؟«   ی عبدل کدوم قبرستون نی»ا

 شانه باال انداخت: آهو

 ره کمک فخرالملوک...«  ی دونم به من گفت م ی»نم

 کرد و گفت:  زیچشمانش را ر حشمت

 ...« ارمیگوساله درب ن یاز روزگار ا یدمار  ه یناکِس! من   ی»ا

 کرد و سپس ادامه داد:  یمکث

 کنه.««  ی اش درد م چه یگه دنبال  ی. ممیکن ی ابونیغول ب نی به حال ا ی فکر  هی  د یبا فعال

 آهو در هم رفت و ناگهان با ترس گفت:   ٔ  چهره

 ! نکنه شکسته باشه.« نی»ه

 مطمئن بشم.  د یبا -

 افزود:  ستوفیسپس روبه کر 

 .« اریدرب »خشتکشو

 :د یدر مقابل حرف حشمت چشمانش گرد شد و پرس  ستوف یکر



 تحسر

59 
 

 ست؟« یچ گرید »خاشتک

 :د یغر حشمت

 .«گهیاون خشتکه! خشتکم همون تنبونه د ه؟ یچ »خاشتک

 بهت زده زمزمه کرد: ستوف یکر

 ست؟« یچ »تنبون 

 زد:  اد یبار فر نیا حشمت

 منه! دِ االغِ خر تنبون همون شلواره.«   ٔ  »ننه 

راه از   ٔ  مه یبرد اما درن نیتکان داد و دستش را به سمت شلوار سباست د یی تا ٔ  سرش را به نشانه مطلب  یمعن  افتنِیبا در  ستوف یکر

 بهت زده؛ تشر زد:  یِروبه آهو  یو لحن نسبتا تند  بیعج تِیبا حساس   ستوفی. کرستادیحرکت باز ا

 .« رونیب د یلطفا برو د؟یجا بمان ن یا د یخواه یم »شما

 رفت.  رونیاز حجره ب ی فرار یِ آهو  ک یاز بهت درآمد و با شرم و خجالت به سرعتِ  آهو

 گوش فرا داد:  نیقابل درک سباست ر یو به زبان غ ستاد یدر ا پشت

   ؟« ی کن ی م ی چه غلط ی »دار

 را که به همان زبان گفت:  ستوفیکر  ٔ  به خشم نشسته یآن، صدا یِ در پ و

 نه.«  ایسته لگنت شک مین یبب د ی! بانیشو سباست »خفه 

 زد:  ادیبا هول فر نیسباست

 .« ی! برو عقب. به من دست نزن لعنت »نه

 :د یبه گوشش رس  زیمعترض حشمت ن  یصدا نیب  نیا در

 .« میکن  ی که بهت دست دراز میخوا  ی بزغاله! نم ریخون بگ  »خفه 

از در فاصله گرفت. خدا را شاکر بود که زبان آن دو را بلد نبود وگرنه   یتند  به و  شد  سرخ بناگوش  تا  حشمت، آخرِ  ٔ  آهو از جمله  

و درحال که   ستاد یا یرفت. آهو کنار ستون  ی فرو م نیاز شدت شرم به زم شانیحرف ها دنِیو فهم دنیبا شن د یاز کجا معلوم؟ شا
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شد. بانمک؟   یو بانمک م  نیریش  تیپرواز کرد. از حد نگذرد چقدر زمان عصبان ستوفیکر ی به سو نگاهش به روبه رو بود ذهنش 

 لبش آمده بود را جمع کرد و به خود تشر زد:  یکه رو  یآمد. لبخند   رون یناگهان از فکر ب ن؟یریش 

 .« ستین تو  تن  ٔ  . اون مردک وصله ایبه خودت ب ؟ یگ  یم  یدار  ی چ ه؟یچ  ن یریبکش آهو. ش  »خجالت

 آهو خانوم؟   نیگ  یم  یچ -

 به کنارش نگاه کرد:  دهیو ترس  د یعبدل از جا پر یصدا با

 ؟« یش  ی مثله جن ظاهر م  هی ! چدمی»ترس 

 باال انداخت و پاسخ داد:   یشانه ا الیخیب عبدل

 تو مطبخ کارتون داره.«  ششیپ نیخانوم گفت صداتون کنم بر  ی»فخر 

 کارم داره؟««  ی:»نگفت چد یسکوت کرد؛ سپس پرس  ی کم آهو

 شانه باال انداخت و گفت:  یسرسر عبدل

 کارتون داره.«  یچ نی نیبب نیاز کجا بدونم! بر »من

 تکان داد و گفت: ی سر آهو

شکسته بند   د یبا ا یجا بمون حشمت خان کارت داشت. آهان ازشون بپرس مرحم الزم داره  نیرم توهم هم یخب. من م  یلی»خ

 بهم خبرشو بده.«  ای. بعد بمیاریب

 با هول و ترس گفت:  عبدل

برم اصطبل رو بشور و بساب   د ی. باستمی کار ن  یب نم یهمچ نم یب ی حاال که م زه،یچ یعن یمونم!  ی...آهو خانوم من نم زهیچ »نه، 

 کنم.« 

 گرانه گفت: خیعبدل قصد فرار دارد توب د ید  یکه م آهو

.  یفرار کن یبخوا  ی نکرد یکنه. تو هم که اشتباه  یجنگ فرار نم  دونیجا. مرد از م  نیخان! مرد و مردونه واستا هم »عبدل

 ؟« ی کرد

 باال انداخت و آهو ادامه داد: ینف  ٔ  سرش را به نشانه  عبدل
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 جا بمون من رفتم.«  نی! تو همکالی»بار

خوب بلد بود از زبانش   یل یدختر خ نی شد. ا رهیخ آهو  ٔ  گرفت. عبدل با لبخند به راهِ رفته  شیو راه مطبخ را در پ د یخند  بعد 

  حت یرا نص ی خواست کس ی کرد؛ اگر م  ی م ی شد و زخم یم ریرا رنج دهد؛ شمش یخواست با زبانش کس  ی استفاده کند. اگر م

  ی دختران هم دوره اش متفاوت بود. حت گری با د زی . او نه تنها ظاهرش، بلکه رفتارش ندکر  ی نرم م زیشد و دل ها را ن  ی کند؛ نرم م

که دگر زنان   ی متنفر بود درحال گران ید یدر کارها دن یو سرک کش  «ی»فضول  یو به قول   بتیش را هم نداشت. از غطرز فکر مادر

 بود؟  یبردند. بارالها او چگونه خلقت  ی کار لذت م نیو دختران از ا

 

  ش یا را براو وارد مطبخ شد که دو د یکش  یست. نفس آسوده ا یو کوفتگ  ستین یاز شکستگ  یخبر که خبر ن یا دنیاز رس  پس

 :د یدرست کند؛ رو به فخرالملوک کرد و پرس 

 تو انبار؟«  م یدم اسب دار ایپامچال   ٔ  شه یگم که روغنِ ر ی ش کوفته شده انگار، م چهی بود؟ دنبال ه یپسر خارج نی»ا

 جنباند و پاسخ داد:  ی سر فخرالملوک

 ... مطمئنم دبه ش پره.« میکن ی...اصال استفاده نممیدار »حتما

 :د یپرس  یبا نگران سپس

 خان!«  یمشکل ساز نشه برا  ه؟ یکوفتگ   یمطمئن »حاال

  شیبود؛در پ اطیح یِ از مطبخ خارج شد و راهِ انبار را که آن سو ،یمس ٔ  کاسه  کیگفت و پس از برداشتنِ  ی نچ ی سرسر آهو

دوخت. از بهم    شیروبه رو ٔ  خته یبه هم ر  لیبه وسا و نگاهش را د یبه سرش کش ی دست یگرفت. وارد آن جا شد. با کالفگ 

نامِ   یِ کرد. چادرش را در آغوشش جمع کرد و مشغولِ گشتن شد. تا بالخره از رو  یآمد و کالفه اش م ی خوشش نم یختگ یر

بسته   یدرش را که با نخ کلفت یِ رو  ٔ  کرد. پارچه داینوشته شده بود؛ روغن را پ ی روح ٔ  دبه ک ی ٔ  پامچال که بر بدنه ۀ شیروغن ر

گذاشت و وارد    شیرا سر جا ه. پارچختیر  کاسه  داخل  را درونش   ٔ  گذاشت؛ سپس روغنِ سفت شده ی شده بود؛ باز کرد و کنار

 را صاف کرد و گفت:  شی. گلوستادیکاروانسرا شد. از پلکان و سپس سرسرا عبور کرد و کنار درِحجره ا

 « داخل؟ دوا رو آوردم.  ام یشه ب ی»م

 خودش را جمع و جور کرد و رسا گفت: ستوفیکر  د؛یبگو یز یاز آن که حشمت چ شیپ

 داخل.«  د یی! بفرما»بله
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 و آهو با گفتنِ »با اجازه« وارد حجره شد.  د یدر هم کش یاخم حشمت

 را در دستان حشمت گذاشت و گفت:  کاسه

 .« نیبزن ی محلِ کوفتگ  ی »رو

 اش داد و گفت: ین یبه ب  ی نیانداخت و با انزجار، چ یبه درون کاسه نگاه نیسباست

 ه؟« یچ گه ید نی! اای»خدا

 کلمات را در دهانش محبوس کرد. ستوف، یکر  زِ یبا نگاهِ ت اما

 گفت:  متیشده بود با مال   رش یدستگ  ییزهایچ نیسباست ٔ  چهره دنِ یکه با د آهو

 داره.«  ی خوب  یِرنگیه...و اِال، بو  نیروغن چون تو انبار مونده ا نی»ا

 تکان داد و با تشکر رو به آهو و حشمت گفت: ی سر ستوف یکر

 روغن استفاده کنم.« نیتا من از ا د یشود حجره را ترک کن  ی لطفتان متشکرم! اگر م »از

 . برخاستند  شانیترک حجره از جا ت یتکان دادند و به ن ی و حشمت سر آهو

 *** 

آن برداشت و به    یرفت. تشک ها را از رو   شیرا به هم کوفت و به سراغ صندوق لباس ها شیدست ها د؛ یکش یق ینفس عم آهو

  ی ا روزه یشده بود را باز کرد. لباس و دامنِ ف  ن یمز د، یسف ٔ  شده یدوز   قالب ٔ  پرتاب کرد. در صندوق را که با پارچه  یکنار

  د؛ینرس  یا  جه یبه نت یگشت؛ وقت ی م یخاص زی دنبال چ  ییرا در آن چرخاند؛ گو شیگذاشت. دوباره دست ها  رونیرنگش را ب

برخورد کرد. آن را   ی چوب یئ یدر صندوقش شد که دستش به ش   قیدق  ییو مشغول جستجو د یدر هم کش یتیابروانش را با نارضا

 باز نکرده بود. کوچک را  یِ چوب ٔ  صندوقچه نیوقت بود درِ ا ی لی. خد یکش رون یب

  مخمل  ٔ  در چشمانش رخنه کرد. درِ آن را گشود. کالهِ جواهر نشان را که در پارچه ب یعج یشد و برق  شیمهمان لب ها لبخند 

 آورد.  رون یب بود؛ شده احاطه

بند را   یشانیپ  یِ پهن، کنار هم، رو ٔ  روزه یگرفت و چند ف  ی گوش قرار م  یِ ابرو، که دو طرف آن رو یتا باال فی بنِد ظر یشانیپ کی

 گرفته بود. 
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کمر بود   نییرنگ، تا پا یشد. لباِس آب  دنشانیبرخاست. لباس و دامن را برداشت و مشغول پوش  شی صندوقچه را بست و از جا در

 شده بود.  ن یمز  ینقره ا  یِ آن، با نوار ها  نییپا ٔ  و لبه ن یآست ٔ  و لبه 

کرد. کاله جواهر نشان   شیهمان رنگ را هم پا یِشده بود. شلوارِ مخمل  ی نوار دوز نشییکه پا زانو داشت یِتا رو  زی ن یکوتاه دامنِ

  ٔ  نه ییآ یزد و روبه رو   یداشت سرش کرد. چرخ  یآب  ٔ  ه یرا که حاش   ی را محکم کرد. چارقِد نقره ا شیبست و جا یشانیرا به پ

رنگ   یکه کم  د یکش شیگونه ها ی ش کرده بود. دستش را روبرازنده ا اریزد و بس ی بند برق م یشانی. پستادیطاقچه ا یِگردِ رو 

 .ردیبگ 

 آن نگاه کرد.  ی ختگ یبه بهم ر ،یچارگیو با اندوه و ب ستاد یدستش انداخت تا بعدا آن را بپوشد. کنارِ درِ حجره ا ی را رو چادر

کنار زد و از درِ حجره خارج شد و    د یکش یطاووس را به رخ م  یِ پرها طرحِ و  داشت سبز  رنگ که  را مخمل ٔ  شده ی گلدوز ٔ  پرده 

 شد. ی نم دهیدر آن ها د ی تفاوت چیآن را چفت کرد. تنها تفاوتِ حجره ها در رنگِ پرده بود و اِال ه

به او زل زده بود. گونه   رت یشد که با ح ی ستوفیکه چشم در چشمِ کر  د یو برگشت تا چادرش را بپوش   د یدامنش کش ی رو یدست

 به سرعت نور گلگون شدند و با هول و وال گفت:  شیها

 .« د یچشماتون رو ببند  ستوفی خدا مرگم بده؛ آقا کر ی »وا

 . درحجره را باز کرد و خود را درون آن پرت کرد. د یاز او ند  ی حرکت چیکه ه یهنگام

را   ش ی. آبِ گلود یشیاند  ی محصور شده بود؛ م با،یز  اریبه قد و قامتِ آهو که درون آن لباِس بس ب،ی عج  یرتیبا ح ستوفیکر اما

 قورت داد و لرزان گفت: 

 .« حیمس یسیع ای»

 چه آمده بود.   ی شده بودند؛ فرمانِ رفتن داد و اصال فراموش کرد که برا خکوب یخود م  یدر جا یی که گو  شیبا عجز، به پاها سپس

  نییو از پله ها پا  د یکش ی آسوده ا ینفس ستوفیکر  دنیاز در خارج شد. با ند  ه یکرد و بعد از انداختنِ پوش چادرش را سر   آهو

نه؟ چه ذوق و   ایمناسب است  ینیشب نش نیرفتن به ا ی او برا ایبه تن دارد؟ آ یچه لباس  مه،یکه آن ند  د یشیرفت. با خود اند 

 را فراموش کرد.   ش یپ لحظهچند   ۀخاطر عی داشت و چه سر یشوق

 

  ی آن شخص سلطنت یِبه تن داشتند. پا به درگاه در نگذاشته؛ نگاهش در پ ی فاخر لباِس زنان ٔ  زد. همه ی طور که حدس م همان

 زده بود.  ه یشده تک یکنده کار   ی...در صدر مجلس با غرور بر صندلدش ی. دد یدو یم
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چادرش را   د؛ی جان بخش شیبدون توجه به اطراف، به قدم ها  زده نشود. سپس جانیکرد که ه یرا بر هم فشرد و سع شیها پلک

 او را تماشا کند. کینشست که بتواند از نزد مه یند  کِ ینزد ییدر آورد و کنارش گذاشت؛ پس از آن جا

  یسخنان د ییتا ی زد و برا  یبود لبخند تصنع ی سرش را گرداند که متوجه نبودن آهو شد. به اختر که مشغول پر حرف فخرالملوک

 بودشان سر تکان داد:  دهیه نشنک

 ...« گهیو خونه رو قابل دونستن که اومدن د  زبانی...البته خب حتما مانیشد ب یباورم نم  ایخدا ی نه؟ وا »مگه

 :د یپرس  ی گرداند و با کنجکاو ی به گردنش داد. چشم یتاب  ،یبا فخر فروش  سپس

 ...آهو کجاست؟« ی»راست

 و پاسخ داد:  د یکش  ینفس کالفه ا  فخرالملوک

 .« ششیبرم پ یاون جلو بشینه! اگه اجازه بد  »فرستادمش

 بود. اختر با عجله گفت:  نیانجام داده بود خشمگ  یکارِ آهو داشت اما به شدت از او که سر خود کار  یِدر الپوشان ی که سع نیا با

 ندارن.«  ی زیچ ، یکار نم یواالحضرت بب ش یبرم پ د ی منم با ششیآره...برو پ »آره، 

کرد. خود را کنارش جا داد و به او   دایکه آهو را پ ی و با گفتن با اجازه، از اختر فاصله گرفت. هنگام د یابرو در هم کش الملوکفخر

 تشر زد: 

 اومدم که اصال.« یاگه الک ؟یر یبگ  ی اجازه ا ک ی ؟ یبد  یخبر کی به من  د ینبا دهیبر سی تو هان؟ آخه گ ی بود »کجا

 گفت: ده یبر ده یو بر د یکالمش پر ان یبه م ی با شرمزدگ آهو

 .« رمی...اصال فراموش کردم ازتون اجازه بگ د ی...شرمنده م نکن لطفا...خب ببخش»فخرالملوک

 تکان داد و گفت:   یبا تاسف سر فخرالملوک

 حواس پرت... بار آخرت باشه آهو.«  ٔ  »دختره 

 ود؛ ب  مهیحواسش پرت ند  یی مادرش متعجب شده بود و از سو یی که از تندخو آهو

 گفت:  ی آمد و با پاچه خوار مه یند  کی نگفت. اختر نزد ی زیباال انداخت و چ یا شانه

 .« ارمیبراتون ب د ی الزم ندار یز یمن، چ  یِ»بانو
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آن روبند در حد افراط   ر یاختر آزرده کرد. حاضر بود قسم بخورد که ز ی به اختر انداخت؛ که آهو را به جا یچنان نگاه مهیند 

. چشمانش، که تنها عضوِ  د یاو چرخ یرو  مه یاش داد که ناگهان نگاهِ ند  ین یبه ب ین یچ اریاخت یزند. ب ی دارد پوزخند م ی تجمالت

 به آهو کرد که نزدش برود:  ی شد و با انگشت، اشاره ا نگشدن در صورتش بود ت ده یقابل د

 :  ی و رسا پرس   ستادیا مهی ست. کنار ند برخا ش یلب گفت و از جا  ریز « ییاخدای» آهو

 خانم؟«  »بله 

که نرمش هم    یتیباال پراند و در مقابل همه که سکوت کرده بودند؛ کمرش را صاف کرد؛ سپس با جد  یی از لفظ خانم ابرو مهیند 

 بود؛ گفت:  انشیم

 ؟« یهست ی دختر ک  ه؟یچ »اسمت

  را  دامنش  ٔ  که عرق کرده بود؛ گوشه  شیزد انداخت با دست ها یم  ید یبه فخرالملوک که رنگش به سف  ینگاه ی با نگران آهو

 : داد پاسخ و  فشرد

 .« یشاه عباس  یِ صاحبِ کاروانسرا ، یهستم. دخترِ حشمت صفار »آهو

 فشرد و با پرخاش گفت:   یچوب  یصندل ٔ  دسته یِ را رو ش یدست ها مه،یند 

 کرده دختر؟«  ی ادیسرت به تنت ز ؟یکن  یبرا من کج و کوله م  »صورتتو 

 افزود:  ی تصنع  یبه سمت آهو خم شد و با آرامش یمک

 .« هی بودنت برام کاف مونیکن؛ پش  یباش عذرخواه »زود 

جمله را   نیو ا د یچ گریکد یشد واژه ها را کنار   یم  یانداخت؛ در چشمانش به خوب  گران یبه د یتکان داد و نگاه یسر سپس

 و گفت:   د یکشمن چقدر بخشنده ام.« آهو ابروانش را در هم  د ینیخواند »بب

 نکردم. فرمان مغزم به صورتم، قبل از فکر کردنم بود.«  یخانم...من کار اشتباه »اما

 :د یکرد و پرس  ی ظینشده بود؛ اخم غل رش یاز سخنانِ آهو دستگ  یز یکه چ مهیند 

 ؟« یست یاز کارت متاسف ن یعنی»

 پاسخ داد:  تیتکان داد و با جد  ن یبه طرف ی سر آهو
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که از سر   یباز نشده و حرکت ن یکه به توه  ی که به خاطر زبون ستین نیبر ا  ل یدل  نیا ی ول  مونمیخانم...از حرکت نابه جام پش ری»خ

 کنم!«  ی صورت نگرفته عذرخواه یو گستاخ ی ادب یب

  ش یاز جا عیسرگاه کرد و   ه ی سپس آن ها را تک د؛ یکوب  یصندل ٔ  محکم بر دسته شیبه قول اختر واال حضرت، با دست ها ای مهیند 

 :د یکش  ادیجست زد؛ با چشمان گرد شده فر 

 کن.«  یخودت و بابات بد بشه. عذر خواه  ی برا تید یچشم سف نیکه، ا  نی..زود باش؛ قبل از ا.»حاال

نکرده بودم که   یکار  نیکه »کاش همچ  د یشیهم فشرد و اند  ی را رو شیدندان ها د؛ید  ی پدرش را در خطر م یکه آبرو  آهو

 :د یغر  ی ناچار یکه دست خودم نبوده.« سپس از رو   یکنم...اونم واسه کار یبخوام عذر خواه 

 .« نمیمن بش  د؛یحاال اگه اجازه بد  د؛یخوام خانم. لطفا من رو بابت کار اشتباهم ببخش  ی م »عذر

 تر نکند.بد  ن یو اوضاع را از ا د ینگو  ده یکش »اشتباه«را ٔ  کرده بود کلمه  ی که چه تالش   یوا

 نازک کرد و گفت:  یپشت چشم مهیند 

 درسته!«  ن ی...بله دختر، ا»بله

 بخش اضافه کرد:  تیرضا ی با لبخند  سپس

 .«  ینیبش ی تون  ی»م

 افتاده باشد گفت:  یموضوع  اد یپس از آن انگار  اما

 یکیجماعت   ت ینکن. من واالحضرتِ توئَم. خوش ندارم منو با رع فیقدر خانم، خانم واسه من رد نیا بعد  ٔ  دفعه  ، ی! راست»آهان

 !« نیکه؟ حاال برو بش یفهم  ی. میکن

 فخرالملوک نشست.  ی کیدر نزد  ییرا برهم فشرد و جا شیدندان ها آهو

 گوش مادرش زمزمه کرد:   ریو ز اورد یتاب ن ش یب یلحظه ا  اما

  شیبه آت مهی ند  نیمجلسو با ا نیترسم زبون سرخم ا ی . مرمیزبونمو بگ   یتونم جلو ی نم نیاز ا شتری ب م؛یبرگرد ایب »فخرالملوک، 

 بکشه.« 

کالمش تنها خودش و آهو   ۀکه شنوند  یآرام، به صورت  نیخبر داشت بنابرا تیزبان آهو هنگام عصبان ی زیاز تند و ت فخرالملوک

 باشند گفت: 
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 رو جیگر بذار.«  دندون   کمی...نهیتوه تیکارت نها ن یشه آهو، ا ی نم »اصال

»چرا   د یچرخ ی ذهنش م ی اهیدر پس س   یخورد. افکار درهم و برهم ی مانند خوره وجودش را م یز یچ ییسخت بود؛ گو یلیخ

 بهش نگفتم آخه« 

 کرد مجبور شدم.« د یکردم نگفتم...حشمت خانو تهد  »خوب

 گفتم.«  یم  د یکرد...با  ینم ی غلط چی»ه

 نه! اصال.«  »نه، 

 کارم به نفع همه بود...درسته.«  نیکارو کردم...ا نی»بهتر  د یشیتکان داد و اند  د ییبه نشانه تا یسر

 زهر شده بود.  یباشد؛ به تلخ  نیریکه قرار بود ش  ی. شبد یچرخی و م  د یچرخ ی آخر شب، افکارش م تا

 .شدند   خارج اختر  ٔ  رالملوک، از خانه تکان داد و همراهِ فخ مهیند  ی به احترام برا یسر  ،یدر کمالِ دشوار  ،یاتمام مهمان با

سکوت   ایعبدل چه هنگام به دنبالشان آمد؛ فخرالملوک به جانش غر زد  د یبود و نفهم یهم چنان در افکار درهمش زندان آهو

 کردند. ی کاروانسرا را ط ر یحوصله مس ی کرد! ب اریاخت

 .رفت حشمت ٔ  حجره  یبه سو  مایفخرالملوک مستق دند؛یکه رس  یهنگام

   

دانه بلند را کنارش   ی برنج ها ی حاو یِنیافکارِ ناخوشش حول رفتار آهو بود. س  یکرد؛ حواسش پ یم  ز یکه برنج ها را تم  یدرحال

 و در آخر زمزمه وار شروع به سرزنش کردن خودش کرد:   د یکوب  نیزم ی رو

بپا کنه؛   شیاون جا که آت  شیچرا برد یدختر خبر داشت ن یعقل! آخه تو که از زبون دراز ا یب  یِفخر  یفخرالملوک احمق، ا ی»ا

 .« ادیبدم که حساب کار دستش ب ده یبر سیگ  ن یبه ا یدرس   هی  د ینچ! من با

داده  آمدنش آن را انجام  یِ که در ابتدا ی در ذهنش پررنگ شده بود؛ همان کار  یبود که از آخر مهمان یکار، همان نیبهتر یی گو

 بود؛ خبردار کردن حشمت. 

 برخاست و با خود زمزمه کرد: شیحشمت از جا ادیفر یبا صدا 

 نکن.« مونمیپش ایکنه. خدا ریمجبور بودم؛ خدا بخ  یاهلل! فکر کنم چشمش تازه به آهو افتاده. آهو مادر ببخش ول »بسم
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بست از مطبخ خارج شد و به سمت منبع صدا   ی اش را م ه یکه پوش  ی و درحال د یسرش کش یگلدارش را رو  د یچادر سف سپس

 حرکت کرد. 

 زد:  یگلو خراش  ادیفر  د یشد  تیبا عصبان حشمت

 ؟« یسلطنت ٔ  مه یند  با شدن شاخ  به شاخ...احمق ٔ  دختره  »آخه

 حد ممکن گشاد کرد و باز عربده زد: نیرا تا آخر چشمانش

 ؟« یشاه عباس  یِ بِ کاروانسراصاحا ؟ یحشمتِ صفار یِ من؟ با آبرو یِ کردن با آبرو  ی»باز

 بچه در خود جمع شده بود؛ گفت: ک یاشاره اش را رو به آهو گرفت و به او که در ظاهر استوار اما درونش ماننِد  انگشت

صاحاب   ۀتو اون حجر  یر  ی االن م نیبسه. هم ی د یما خند  ش یو به ر ی دَستَک دُمبَک زد یگوشاتو وا کن دختر، هرچ »خوب

با خودت   یافسارمو بکش د یوسط شدم عرعر توئم با نی. فک نکن من ای. بهت رو دادم دور ورداشت یای نم رونم یب ،ی تمرگ  یمردت م

رو بوم. از راه مطبخ تا حجرتم دو قدم   یبه بعد الزم نکرده بر نیآهو خانوم. از ا س ین ایریماز اون تو ب یر یتو بم  نیبه به! نه! ا یبگ 

 کنم؛ خرفهم شد؟«  ی م ریقلم پاهاتو خورد و خاکش  یچه جور ین یاون ور تر بذار تا بب

 :د یکه حشمت به راه انداخته بود پر ی بحث انیو م  ستادیبنا شده در راهرو ا یکنار ستون ها  فخرالملوک

 خدا.«  یرت بعد از ظهرن. گناه دارن بنده هامسافرا تو چ ن؟یراه انداخت  ه ییچه سر و صدا نی! ا»خان

 سپر کرد و گفت: نه یبار نقشش نزدِ حشمت پررنگ شده بود؛ س  ن یاول ی که برا  نیاز ا سپس

 رسم.«  ی خودم بعدا به خدمتش م نیسرو پارو رو ول کن یالت ب نیا »شما

 نتوانست خودش را در برابر بمباران کلمات کنترل کند:  گریاش را مشت و سرش را کج کرد؛ د ده یانگشتان کش آهو

به خاطر عزت   ا ی دم؟یکه شن  یینایتوه  ی برا ایکه نکردم؟  یکار اشتباه  یبرا  ه؟ی چ ی و تشر برا خی همه توب نیخان، ا »حشمت

 ییشما حرفا  ی حفظ آبرو ینکردم. برا  یخجالت آور  کار  چیمن ه ؟یچ  یخورد شد؟ برا  مه یاون ند   ی عقده ها یپا ر یکه ز  ینفس

گردن    یکه دورش م یی ها ینگفتم؛ نگفتم که بفهمه من مثله اون خاله خانباج بهشآسمون جُل بود و هم   ٔ  مه یاون ند  قیکه ال

مثله آدم رفتار کنه. نگفتم حشمت خان،  د ی نداره؛ نگفتم که بفهمه آدمـه و با ی فرق چیجماعت ه تینگفتم که بفهمه با رع  ستم؛ین

 نگفتم...« 

 زد:  ادیشد و دوباره فر نیخشمگ  شیاز پ شیسخنان آهو ب دنیبا شن حشمت

 ! چاک اون دهنِ نجستو ببند.«»آهو
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را   شیجله، به سمت حشمت آمد و بازوو ع  یانداخت و با شتاب زدگ شانیآمده از حجره ها  رونیبه مسافران ب ینگاه فخرالملوک

 :د یکش

 جماعت.« نیا ی جلو اریبه بار ن یی کنن. رسوا ی تر! مسافرا دارن نگاه م  واش ی »خان،

 گفت:  ی در ادامه روبه آهو با چشم غره ا و

 .« امیقدر مته به خشخاش نذار. برو تو مطبخ منتظر باش تا من ب ن یهم ا »تو

 گرفت و گفت: د یکه داشت؛ ند  ی رفتار نادرست آهو حضور فخرالملوک را به خاطر اما

  ییآبرو ی و ب ییایح یب ٔ  از چپ و راست بهش وصله  ی که ه  یچادر نیبه چادرم؟ ا د یوصله بزن  ویدهنمو ببندم که هر چرت »چاک

  ی و هر ناجور نیستیجلوم وا ینجور یا نی تون  ینم گه ید  وفتهیشه حشمت خان، از سرم که ب یداره پاره م  د یو بهش نچسب  نیزد

 و نگاه کنم.«  ستم یتو گوشام، منم وا نی فرو کن  ستویکه باهام جور ن 

اکنون   ی شد ول ی افتخار م ٔ  هی اش ما یجسارت و حق خواه نیاگر آهو پسر بود ا د یآهو به تنگ آمد. شا ی از زبان دراز حشمت

سر را   رهیدخترک خ  ن ینشده ا ر یتا د د ی نه! باشده. فخرالملوک را کنار زد و به سمت آهو حمله ور شد.  ی زی آبرور  ٔ  ه یما شتریب

 بود.  ی فوق ضرور ه یتنب  نیحشمت ا د یاز د یی بست؛ گو مکرد. دستش باال رفت؛ آهو چش ی ادب م

  یِسیشد. با بهت نگاهش را به صاحب دست داد و سر انجامِ نگاهش به آن انگل ریاس  رومند ین ی در دست  امدهیحشمت فرود ن دست

بود توانسته بود حشمت را مهار کند و   دهیدرشت و ورز ی قد بلند و اندام یکه به لطف خدا دارا  ستوفیختم شد. کر هیپر حاش 

 : د یربا خشم به حشمت زل زد و غ نیپس از ا

 ست؟« آقا؟ حواستان ه د یکن  یکار م ی چ د ی»دار

صحنه روبه رو شدند و حال،   نیکه برگشتند؛ با ا ی قاپو رفته بودند و هنگام یبه کاخ عال ستوفیبه همراه کر نیو سباست عبدل

قبل شده بود. خشمش   ی تر از روز ها بی عج ستوف یروز ها کر  نیکردند. ا  یبودند و خشمش را نظاره م  ستادهیا ستوف یکنار کر

 صورت!  نیبود؛ نه به ا ده یرا ند  ستوف یکه تاکنون خشم کر  ی عبدلکرد چه رسد به   ریرا هم متح نیسباست

که نگاهش به    ی زد؛ درحال یدر آن موج م  ی بیعج ٔ  سرخ اطراف آن را احاطه کرده بود و جذبه  ی که هاله ا یبا چشمان ستوف یکر

 صحبتش با آهو بود گفت:  یحشمت و رو 

 .«د یجا برو ن یآ، لطفا از ا »خانم

 داد.  ی را به »آخ« بلند  شیشد و اعتراض جا دهیتوسط فخرالملوک کش شیبازو یباز کرد تا اعتراض کند ول  دهان  آهو
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 دخترک سرتق، کارها داشت!   ن یبرد؛ با ا رون یآهو را کشان کشان از راهرو ب  فخرالملوک

محکم بر هم فشرد. به  به دست گرفتن افسار خشمش  یو چشمانش را برا  د یکش ی قیمچ حشمت را رها کرد. نفس عم ستوف یکر

و چشمانش را گشود.    د یکش ی گرید قی کند. نفس عم ی احترام ی که از او بزرگتر بود ب  یخواست به شخص  ی وجه دلش نم چیه

 کرد؛ گفت:  یشده به او نگاه م  زیر یشمانو با چ ب یعج یکه در سکوت  یسپس شمرده شمرده به حشمت

صورت کوچک    یبود که اندازه اش برا  ی دستان بزرگ مرد دم یکه د  یزیچه بود. من تنها چ  یبرا  ایدانم مشکل چه بود  ی نم »من

از   د یها شا ی لیس  یسرخ د یرا بدان  نیام، ا دهیرا هم شن شیام؛ زجه ها ده یدرد داشت. من کتک خوردن زن را د  یلیزن خ کی

دخترتان تا ابد گوشتان را    یزجه ها یگرفتم صدا یم را ن تان ینه! اگر امروز جلو لبشانق  یمحو شود؛ اما از رو   شانیگونه ها ی رو

 .«د یداشته باش  دنشانیشن یبرا یکرد. البته اگر گوش   یکر م 

  نه یهز یلبانش، ب ی خنده  ی را برا  میشکند.« نگفت »من خنده ها یچشمان پر درد آهو م دن ینگفت که »قلب من همواره با د و

  زیباشم.« نگفت اما چشمانش راز دلش را فاش کردند و خودش ن  گرید  تیجنا ک یخواهم شاهد  یفروشم« نگفت »نم  ی به او م

به سمت  یمتفکر قدم بلند   ۀچه مرگت شده؟ حشمت با همان چهر ستوف یگوش خراش افکارش...کر  یتعجب کرد از صدا

 د و حرفش را زد: زل ز ستوفیحرفش سرش را باال گرفت؛ در چشمان کر شتریب ریتاث   یبرداشت و برا  ستوف یکر

خوره که بره؛   ی م ز یدونم اون دل صاب مردت داره ل  یجوون، خوب حرفامو بشنو چون خوش ندارم تکرار مکررات کنم. م  نی»بب

پسر   ر یکن! گوش بگ  رش یزنج  ،یکن رش یزنج ی اگه مجبور شد  ی اما تو نذار؛ که اگه بره کاله ماهم بد جور تو هم رفته. حت

  ی خاموش نم ی آب چ یکه با ه  هی شیهمون آت  دمیتو د  یکه من امروز تو چشا ی به ترکستانه. اون جرقه ا یر  ی که م  یراه نیجون...ا

 کنم. خرفهم شد؟« ی جرقه ست خفش م هی االن که  نیهم فته یمن ب یِ به جون گندم زار زندگ  شیآت نیشه؛ اگه قرار باشه ا

که   یتوهم است؛ درست مانند توهم ک ی  د یگو ی که حشمت م  یزی چ ن ینه! ا ست؛یبا بهت به چشمان حشمت نگر ستوف یکر

که از زمان   ینیکاروانسرا رفت و سباست  یخروج یسرش را تکان داد و با سرعت به سو  یحرف چیخودش دچارش شده. بدون ه 

بر   یرا مبن شیرفته بود و غرغر ها ه ی صریبه همراه آن ها به بازار ق عبدلو   ستوف یکه به خاطر تنها نماندنِ کر  ی شدن تا وقت داریب

با مشقت به   ان یتازه از تخم درآمده »صبر کن« گو ی بود؛ اکنون همانند بچه پنگوئن خته یر  ستوفیگاهش به جان کر منیدرد نش

 روان شد. ستوف یدنبال کر

 :د ی خودش را کنار حشمت کشاند و آرام پرس  اطیبا احت عبدل

 خان؟« حشمت  نیزد یحرف م ش یبه کدوم آت »راجع

 حواس زمزمه کرد: یدور بود که ب  ایدن  نیاز ا ییگو حشمت

 عشق... شِ ی»»آت
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 *** 

  ی به باغ ها د ی کرد. عصر هم با ی و با لبخند سوالش را پاسخ داد. خسته بود و سرش درد م د یبرسر کودک کش یدست  میکر رزایم

داد تا غروب وقتش را در   ی ترجیح م میکر  رزایرا به گردن او انداخته بود وگرنه م  ت یمسئول نیکرد. پدرش ا  یم  یانگور سرکش

رَحل قرار داد؛    یآن را بست و رو  د؛یکه از در مسجد داخل شد و به سمت او آمد. قرآن را بوس  د یکند. قلندر را د   یمسجد سپر

 سپر کرد:  نه یسپس برخاست و مقابل قلندر س 

 ه؟«« شد  یقلندر، چ   رهی! خکیعل »سام

 تازه کرد و گفت: ی نفس قلندر

 بلکه کمک دستتون باشم.« م؛ی کن یبه باغا سرکش ام یآقا، خان امر کردن با شوما ب ی چی!ه»سالم

  یم  دانیبه او م د یحال نبا نیبا ا ی آورد ول ی درم یتوانست در چشمانش نگاه کند. عذاب وجدان داشت او را از پا ینم  میکر رزایم

 به منبر داد و گفت: اش را  ی داد. نگاه فرار

 .« امیبکنم م  م یسل خیبا ش  ی خدافظ هی . منم یبر  یتون  ی خب، م یلی»خ

 آنکه چشمانش را به صورت قلندر بدوزد تشر زد:  یب

 کنه!«  یم گایمنو ن  ستاده یجون بکن! وا »دِ

  مسجد  ٔ  را به پا کرد؛ از ساختمانِ ساده  ش یبا نفرت نگاهش را از او گرفت و با خشم به سمت درِ مسجد رفت. کفش ها قلندر

. نگاهِ پر حرص و خشمش به مردم در  د ی را جو لش یراستش انداخت و سب یپا ی . وزنش را روستادی ا اسبش کنار  و  گرفت فاصله

در دلش   ی از مسلمان بودن فقط مسجد رفتنش را آموخته بود. آه! چه نفرت که ی فشر ی آن ب شیحال امرار معاش بود و ذهنش پ

افتاد که با   ی پدر ی. نگاهش به ناگاه رو د یترک یدر دل داشت و دلش داشت م  ی قی عم ٔ  نه یشد.چه ک ی م ز یزد و سرر ی قل م

کرد. نانوا هم که    یرا م  فش یرداد و تع  یپسرش را به شاتر نشان م  یز یو با لبخند غرور آم ستینگر ی را م دش یافتخار پسر رش 

گفت    یرا وداع م ی حاال دار فان نیکاش هم ی ا د؛یداد. قلندر آه کش یتکان م  د ییتا  ٔ  مرد بود؛ سرش را به نشانه  انیاز آشنا یی گو

 خاطراتش... کیاسب بود و ذهنش در اعماق تار یِ برد. جسمش رو یانباشته شده در دلش را با خود به گور م  ی و حسرت ها

 *** 

 سال قبل  کی

 ( یالدیو هفتاد و دو)هزار و هشتصد و نود و سه م ستیهزار و دو کیسال  زییپا
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 *** 

 به شانه اش زد و با افسوس گفت:  یدست

 ...« هیبد درد یدون ی خوب م  ید یدرد بدمصبو چش  نی. اارهین ی پدر و مادر چیفرزند سخته قلندر. خدا به روز ه »داغ 

لبانش سکوت کرد.   ی پسرِ توئه.« ول ستی درد ن  نی»نامرد ا  د یتر شد و دلش عربده کش نیبا نفرت سنگ  ش ینشسته در گلو بغض

 چاق کرد و ادامه داد:  ینفس یقل  رزایم

  ی خوا ی م دمی . شنیزخم  هی بزن به  ریپنجاه تومنو بگ  نیا ا یپسرم بشم. ب اپوِشیدرد رو منم بِکشم. نخواه که منم س  ن یکه ا »نخواه 

نباش؛ خودم همه رو   می. نَِگرون خرجِ کفن و دفنِ صفرعلریخوب براش بگ  ٔ  هی زیجه کی پول  نیبه پسر شوکت، با ا یدخترتو بد 

 دم. غمت نباشه مرد!«  یم

توانست   یم  کند؟ پر  را قلبش  ٔ  ت حفره توانس  ی خواست! پول م یمرد را نم نیا ف یانگشتانش را مشت کرد. دلش پول کث قلندر

سکوت قلندر جرأت   دنیبا د یقل  رزایندارد. م یارزش  چیچرکِ کف دست با وجود گران بودنش ه  نیرا برگرداند؟ ا شیصفرعل

 گرفت و ادامه داد: 

که    یمُرد! باالخره تنها کس ی کامال اتفاق  ن،ییُسر خورد افتاد پا یصفر عل ی که پا ی عوضش باس به مامورا بگ  ر؛یپوالرو بگ  نی»ا

 .ییبوده تو  ی شاهد مرگ صفر عل

  س یدر چشمانِ سرخ و خ  یقل  رزایدوخت. م   یقل رزایگفت. چشمان سرخش را به م  ی راحت از مرگ و مردن جگر گوشه اش م چه

 کرد:  د یتهد نبود   یدهنده اش خبر  یاز نرمش صدا و لحن دلدار گریکه د یشد و درحال ره یاز اشکِ قلندر خ

دخترتم بره   یشه. تو که دوس ندار  ی بد م م یلیقلندر، خ شه یواست بد م  ی به مامورا بگ  ویو همه چ یچون یمنو بپ ی اگه بخوا ی »ول

 پسرت؟ هوم؟«  یپهلو

  یلبش پاک کرد و غم  یآن را از رو  عی سر یزد ول  یی لبخند گذرا ی قل رزا یالنه کرد. م شیو وحشت در چشمان اشک ترس 

 داد:  شیبه صدا یمصنوع

کنم؛ باالخره ما نون و   ینم  غی از دستم بربیاد در ی هر کار ؛یمثله داداشم ی ول  یکن  ی آخرت باشه قلندر! تو عمارتمون کار م »غمِ

 .« ادیگردم عمارت. عزت ز ی برم گه یمن د م، ینمک همو خورد

پشت سرِهم   ستد؛یبا ت یاست که دشمنت روبرو یزمان یچارگیردند.عمق باسبش شد و به همراه همراهانش قلندر را ترک ک سوار

پدر و پسر و   نیدفاع از خودت کوتاه باشد. دستان قلندر هم کوتاهِ کوتاه بود در برابر ا ی خنجر در قلبت فرو کند و تو دستت برا

  ی که چا نیا ی پرت کرد تنها برا نییت به پاعمار یپله ها ی پسرش را از رو م یکر  رزایکه م ی زمان. انتقام رفتیگ ی انتقام م ی روز
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که   د یشده بود. بله قلندر شاهد ماجرا بود. د جاد یا ش یپوست بازو یرو  ی کوچک ی بود و سوختگ  ختهی ر راهنشیپ ی رو ی را اتفاق

آن عمارتِ   یاش زده و او را از پله ها نهیس  ٔ  به قفسه یلگد  م یرک رزایافتاده بود تا او را ببخشد و م م یکر رزا یم ی پسرش به پا

نامرد چشم بست.   یِایدن  نیا یِ را خواند و رو ی! و پسرش غزل خداحافظیراحت ن یپرت کرده بود. به هم نییسراسر کثافت به پا

ش  بود. مهم خون پسر تیبانعص ری عمد نبود و تاث ی هم مهم نبود که حرکت از رو نیا ی مهم نبود؛ حت  می کر رزا یم مات  ٔ  چهره

 داد.   یعمارت را شست و شو م یبا صفا اطِیبود که ح

 *** 

 ( ی الدی و هشتصد و نود و چهار م کهزاری)یشمس ی و هفتاد و سه هجر ستیو دو کهزاریسال  تابستان

 *** 

 قلندر، با توئم!«  ی »هو

 اخم کرد و گفت:  می کر رزا ینگاه کرد. م میکر  رزا یخورده به م که ی قلندر

! جمع کن  رهیگ  ی م نیده؟ برا من قیافه غمگ   یتو خونه رات نم التیع ا یذارن  ی نکن. مرغات تخم نم گایجغد زل زل منو ن »مثله 

 شد.«  ر ید م یخودتو بر

 انداخت و زمزمه کرد:  ن ییسرش را پا قلندر

 .« میآقا، بر »شرمندم

 دارد قلندر!  ی وبیچه صبر ا و

 *** 

 نشانده بود گفت:  یشانیپ ی که رو ی خم حاصل از دردو با ا د یگاهش کش منیبه نش یدست نیسباست

  ی لگنم داره از هم جدا م یبه منم فکر کن؛ اجزا کم یحداقل  ؛ یزن یکلمه هم حرف نم ک ی ویجا نشست ن یدو ساعته ا ک ی»نزد

 شه.« 

 پرخاشگرانه گفت: ستوف یکر

 کاروانسرا؟« یگرد   یچرا برنم یقدر خسته ا  ن یحاال که ا ؟یایازت خواستم دنبالم ب  »من
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تر است؛ با ناله و ضعف فراوان    می کرد وخ ی که فکر م ی زی از چ تیبود وضع دهیفهم  ستوفیعکس العمل کر دنیکه با د نیسباست

  ستوفیکر ن یشد. در آخر ا رهیو سه پل خ  یس  ر یرود از ز نده ینشست و در سکوت به حرکت زا د ی درختِ ب رِ یز ستوف، یکنار کر

 : ستخسته اش، سکوت را شک یبود که با آن صدا

 .« رمیخواد بم ی م »دلم 

 در نگاه و لحن کالمش نبود؛ گفت:  یحس  چ یرود بود و ه  ندهیکه نگاهش به زا  یدر حال نیسباست

 .« یمرده بود نمیکه تو قبل از ا ی بهتره قبول کن د ی»شا

 :د یپرس  ز یاش راند و انکار آم یشانیبر پ یاخم ستوف یکر

 ه؟« یچ »منظورت 

 پاسخ دادن گفت:  یو به جا  د یکش ی قیدستانش را در هم گره زد؛ نفس عم نیسباست

 اما...راجع به مادرت بود نه؟«  یگفت   یم  یچ دمینفهم ی زد یبا حاشمت...حرف م ی داشت یکه وقت  نیا »با

  یشانیبه پ ین یزند؟ چ یم  حرف او ٔ  که آن لحظه دارد درباره د یاز کجا فهم نیشد؛ سباست رهیخ نیمبهوت به سباست ستوف یکر

 :د یاش انداخت و با لکنت و استفهام پرس 

 ...«ی عنی ؛ ید ی...تو چطور فهم»تو

 پاسخ داد:  نیو سنگ   د یحرفش پر انیم نیسباست

 ؟« یگرفته بود. بغض داشت »صدات

 ادامه داد:  نیداد. سباست ه یتک درخت  ٔ  به تنه  را با درد بست و به سرش را ش یمادرش چشم ها یزجه ها اد یبه  ستوف یکر

  ی. وقت یکرد  یهفت سالت بود؛ دستت تو دست مادرت بود و با لبخند به اطرافت نگاه م  یکه به خونمون اومد  ی اون زمان »یادمه 

  ادتیخنده. اگه  ی پارش و سر و وضع داغونِ خودش و مادرش م یلباسا نیبا ا وونسیپسر حتما د ن یبا خودم گفتم ا دمتید

که هیچ   نیاعتراف کنم پدرت تنها آدمیه که با ا د ی. از پدرت، اگه غلط نکنم پدرت دائم الخمر بود. بایکتک خورده بود  ی باشه کل

 نتونستم فراموشش کنم.«  دمش، یوقت ند 

 با درد زمزمه کرد:  ستوف یکر

 دونم!«   یم  مویلعنت یِزندگکن! من خودم داستانِ   »بس
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 کرد؛ افزود:  یداد م  یب  ستوف یکر  یکه در صدا  یتوجه به عجز یب نیسباست اما

و   ومد یازت بدم م لیدل ی خوندم. ب یکه من درس م ی گرفت و تو رو آورد تو مدرسه ا تشیتو و مادرت رو تحت حما  مادربزرگم،

مدرسه منو به خاطر چاق   یکه بچه ها  یکرد. اون روز  یزده م  کردم اما هربار عکس العمل پر محبتت منو خجالت ی م تتیاذ

به   متیغن هی من   ی نداشتم و تو برا یدوست  چیره. من ه ینم  ادمیرو هیچ وقت  ی بودنم مسخره کردن و تو باهاشون دعوا کرد

 دوست خوب! از اون دعوا به بعد لطف کردمو تا االن همراهتم.«  ه ی . یومد یحساب م

 آخرش خشکش زد:  ۀجمل دنیبا شن  ی گرفته بود لبخند زد ول نیسباست یحرف ها دنیکه از شن ی با آرامش ستوف یکر

 شن.«  یم  فتم ی و دخترا با نگاه اول ش  ستمیچاق ن میخداروشکر که مثلِ هفت سالگ  س،یکر  ی »ول

 نمانده بود!  یباق  ی حرف ی جا یعنی نگفت؛  ی ز یو چ  ستینگر زش یسپس به لبخند غرور آم نیبزرگ سباست اول به شکم ستوف یکر

 :د یمقدمه پرس   ی شد و ب ره یبا همان لبخندش، در چشمانش خ نیسباست

 نه؟«  یشد  »عاشق

 زمزمه کرد:  رتیماتش برد و با ح ستوف یکر

 ؟« ی»چ

 شده گفت:  ز یو با چشمان ر د یخند  نیسباست

 ؟« یلطفا خفه شو! عاشق اون دختره شد  ی دورم بزن ی خوا ی م »اگه 

 تته پته کنان پاسخ داد:  ستوف یکر

 من...«  ؟ین...نکنه مست نی...نه، سباست»ن

 : گرفت  دست در  را  کالم ٔ  دوباره باهمان لبخند و نگاه جستجوگر رشته  نیسباست

قبول کن   قتو ی دونم؛ حق ی وقت از خودت فرار نکن و نم چ یگفت ه یکه م   یسیخفه شو. کجاست اون کر ستوف،یشو کر »خفه 

 مرد!«  رش یو...هوم؟ بپذ 

 و گفت: د یکش  ینفس یکه انگار که از جنگ برگشته باشد با خستگ  ستوف یکر

 ...«»پدرش 
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 باز هم حرفش را قطع کرد:  نیسباست

  ی که تو تو ییو از اون جا  م یکن  یبعد درمورد نظر پدرش فکر م  یاز احساسات اون دختر خبردار بش د یپدرش! فعال با یبابا »گور 

 .«یر یاز من کمک بگ  د یبا یجذب کردن دخترا مهارت ندار

 گفت:  ستوفی . کرنیهم نبود؛ البته با کمک سباست ی بد  شنهادِیتکان داد. به نظرش پ ی سر ستوف یکر

 ...«»بـ

 انه نـ...من دوباره به  یاوه خدا -

 گفت:  نیکالم سباست نیهم با خشم ماب ستوفیبار کر نیا

 خواستم بگم باشه و با حرفت موافقم.«  یحرفم نپر؛ م نیقدر ب  نیدهنتو ببند و ا نی»سباست

 گفت:   یتند  یهم با لحن  نیسباست

 مونه.«  یبدنم نم یِتو قسمت پشت یلگن  گهید  یبحثو کش بد  نیپرم چون اگه ا ی حرفت م نی»ب

با غرغر با   نی. سباستزدیبرخ نیزم  یرا گرفت و کمکش کرد تا از رو  نیبغل سباست ریگفت و ز  ی شرمنده متاسفم ستوف یکر

و در صدر آن،   د یرس   یمردم به گوش م  یِشلوغ ان یدر م شانیگم شدند و فقط صدا تیجمع انی همراه شد؛ باهم م ستوف یکر

 : نیسباست یغرغر ها یصدا

 !« فته ی ! ب*ا*س*ن*م* داره مییمارِ گرسنه، آ  کی ی رو  ی وفتی ن ببا لگ  دوارم ی»ام

 .رمشیگ   ی! االن محیمس  یسیع ای -

 . یاحمقِ لعنت کی به  یتبدیل شد  ؛یعاشق شد  یاز وقت س،یکر -

 فیلسوفانه گفت:   یبا لحن ستوف یکر

 زنه.«  یم  یاحمقانه ا  ی ها  یوونگ ی در مقابل معشوقش دست به د شهیکنه؛ عاشق هم  یآدمو احمق م »عشق

 ؟ یچند روز بود نیکه ا  ی بش ی شه ازت بخوام دوباره همون احمق یاوه نه! م -

 . د یرس  یبه گوش نم  تیجمع یهم در سر و صدا شانیصدا ی حت گر ید و
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 : د یاش انداخت و پرس  ی نیبه ب ی نیچ آهو

 ها رو تو کدوم انبار بذارم؟« ین یزم  بیس  نی...ا»فخرالملوک

 کرد و به او تشر زد:   یاخم فخرالملوک

 رفتنتو.«  رونیکه آقات قدغن کرده ب یدون   یم  ؛ی الزم نکرده ببر »تو

که وسط مطبخ بود. اما   ی گرد و بزرگ یِن یبرداشتنِ س   یاش را انداخت و خم شد برا هیبغلش چپاند؛ پوش  ری چادرش را ز سپس

 نتوانست آن را تکان دهد. یذره ا  یحت

 بود و نظاره گر بود کرد و گفت:  ستادهیا  نهیبه آهو که دست به س  رو

 .« گهید ادیبه من؟ خب برو اون عبدل مفت خورو صداش کن ب یزل زد  یچته اون طور  »هان؟

 تند گفت:   یو کم  د یابرودرهم کش آهو

ذارم   ینم...قائلم ارزش  براش . دارم دوست  رو  خدمتکار  ظاهرا ٔ  ! من اون پسر بچه د یره ش حرف نزندربا  یطور  نیا »فخرالملوک، 

 .«نیدرموردش حرف بزن ی طور نیا

 برداشت و گفت:  یرا به سخت  ینیخم شد و س  سپس

 گردم.«  یبر م  ع یبرم و سر ی م »خودم 

 در هوا چرخاند و در همان حال گفت:  ی کالفگ   ٔ  با دلشوره، دستش را به نشانه  فخرالملوک

 .« ای.زود برگرد..گهیبرو د  ؛یکن  ی بروبر منو نگا م ی ستاد یچرا وا نه؛یمواظب باش حشمت خان نب ی ول  »برو

  یبود که دست ده یرس  اطیح ان یسرسرا بود راه افتاد؛ به م یکرد و به سمت انبار که آن سو  د ییبا سر سخنان فخرالملوک را تا آهو

 دستانش بلند کرد. ی را از رو نی سنگ  یِمس  یِنیقدرتمند، س 

گذاشت.  شیرا به نما  دش یسف یِزد که دندان ها  ی گره خورد. لبخند  ستوف ینگاهِ کر یِ را گرداند که نگاهش در آب سرش 

توانست از خود نشان دهد؛   ی نم یعکس العمل چیکننده ه ره ی بود و در مقابل آن لبخنِد خ یگر ید یکه در حال و هوا  ستوف یکر

 تنها سکوت کرد. 

 باال انداخت و صدا زد:  ییابرو آهو

 ستوف؟« یکر  ی»آقا
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 داد:  ی گلو م ی که خبر از گرفتگ  ی بم شده ا یصدا سپس

 آورم.«   یاست. من آن را م نیظرف سنگ  نی کنم. ا ی ...بله، خواهش م»بله

 کند.  ی گمان کرده بود آهو دارد از او تشکر م  یهم در کمال حواس پرت د یود؟ شاچه ب یبرا  گریبله بله اولش د آن

  فیبه خود آمد و با عجله، کلمات را پشت هم رد ع یسر ستوف یبه خود گرفت. کر یطلبکار  ٔ  و چهره   د یاو چرخ یِکامال به سو  آهو

 کرد: 

باشم. در هر صورت دستان من پر توان تر از   یکمک  خواهم ی ندارم؛ فقط م ی من نباشد...هرگز! قصد بد  ی ادب ی ! حمل بر ب»البته

 دستان شما است.«

  نییسرش را پا ع یماند وسپس سر ستوفیدر بازوان کر  یاش اشاره کرد. آهو نگاهش لحظه ا  مانهیبه بازوان پُر پَر و پ سپس

 : د یدوخت. پرس   نیانداخت و نگاهش را به زم

 د؟« یکن ی م بم یشه؟ تعق یم  داتونیهر جا که من هستم؛ شمام پ »چرا

حواس و با    ی پاسخ دادن؛ ب یعالمش نکند؛ سپس جا یرسوا  نیاز ا ش یفرستاد تا ب  شیبه قلب پر سر و صدا یلعنت  ستوف، یکر

 حرص و خشم گفت: یکم

شود خواهش کنم   یاصال م د؟ینسانتان باش هم ج یِ مانند باق ی شود کم یم  د؟ ییسخن نگو بنده یلحن فر ن یقدر با ا ن یشود ا ی»م

 .«د یلبخند نزن یمرد   چیمقابل ه گرید

فرستاد   یاش را انداخت؛ به خود لعنت هیپوش  ر،یانکارناپذ  ی مبهوت شدنش، صورتش هم گلگون شد و با سرعت  یِبه همان تند  آهو

 گفت: شیاز لرزش صدا یر یجلوگ یبلند برا یی . آهو به انبار اشاره کرد؛ سپس با صداندازدیاش را ب ه یکه فراموش کرده بود پوش 

 ممنون.«  د؛ یبه کارتون برس  د یهمون جا و بر د یجا انباره...بذار »اون

  ٔ  محفوظ کننده  هی گاه متوجه نشود آن پوش   چیه ،ی مرد اجنب نیا د یگرفت. شا ش یبلند، راهِ مطبخ را در پ یی با گام ها سپس

به دور از ادب   یکار  ، یرانیخانم ا ک یپرده حرف زدن با  یطور ب  ن یگاه هم متوجه نشود ا چیه د یصورتش بوده است و شا یِگلگون

 د؟یفهم  یم  ایاز شرم و ح یز یمرد چ ن یاست و واقعا منظورش از آن سخنان چه بود؟ اصال ا

 *** 

از آهو، قلندر، پدرش، حشمت، مادرش   یدر فکر بود؛ افکار درهم و برهم  ی به سخت د یتاز  یاسبش م  یکه رو   یدر حال  میکر رزایم

 را از او گرفته بود.  الیلحظه آرامش خ کیدر سر داشت که   ی و...صفرعل
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که آن جا بود نشست و   ی تکه سنگ   ی . رود یپر نییگرفت و پا نیدست به ز   وان،ی ح ستادنیو پس از ا  د یاسبش را کش افسار

 دوخت.دره    نیینگاهش را به پا

 شرف و شمسش را در آورد؛ در مشتش فشرد و گفت: انگشتر

 جونت دستمو پس نزن.« ی ب ۀبند  ن یجلو پام بذار...جون ا یراه  ه ی شه، یکرمتو شکر! کمکم کن؛ مثلِ هم م، یکر »اوس 

چاره، در ذهنش پررنگِ پررنگ بود؛ اصال انگار در مغزش حک   د یراهِ شا کی کرد.   زیو چشمانش را ر  د ی انگشت شصتش را گز ناخن

 شده بود. 

حشمت.   یِرفتن به کاروانسرا یبرا د یکردنش. سوار اسبش شد و تاز یعمل  یو بلند شد برا  د یجوانب را سنج یقول پدرش کم به

شانه اش فشرده شد و او را   یِرو  یرکاب برداشت که دست  یرا از رو  شیپا ک یشدن  اده یپ ی. براستاد یدرِ کاروانسرا ا  یِجلو

 تند اما توام با احترام گفت:  یبا لحن  ، یجوگندم  یها ل یو سب  شیبا ر کلیه  ی قو  ینشاند. مرد شیسرجا

 .«ششیببرمتون پ ر یو س   عیجا سر نیا نیخان گفتن...اومد  یخان، شرمنده ول  م یکر  رزای»م

 : د یو غر  د یبا خشونت، شانه اش را کنار کش میکر رزایم

نداره دخالت   ی که بهت دخل ی بخوام به حرفش گوش کنم. گمشو اون ور تو کار ستم؛یبابا...من که نون خور اون ن م ینیب  »برو

 نکن.«

 به باغ ها گفت: انشیپا ی ب یِها ی از سرکش یناش  یتیعصبان با

 گورتو گم کن.«  وار یت نکردم به د هی اعالم »تا

 و وارد کاروانسرا شد. د یافسارش را کش د یپر نییاسب پا ی به سرعت از رو پسس 

سرکش را مالقات کند اما   یِبتواند آهو  د یاز انبار شد. باشوق به آن سمت رفت که شا یی نگذشته بود که متوجه سر و صدا یکم

 . گرداند ی بر م شانیرا با غرغرِ فراوان سرجا یمس  یِ شد که داشت قابلمه ها یستوفیکر ٔ  رهینگاهش خ

 :د یو بلند پرس   د یکش لش یبیبه س  یدست

 ؟« یعبدل اومد  یِ جا ؟یکن  ی کار م ی جا چ نیا »جوون، 

که با دقت به صورت   ی در حال  ستوفیو مسافر بودنش شد؛ کر  یغرب ٔ  متوجه چهره  م یکر  رزایکه سرش را برگرداند م ستوف یکر

 پاسخش را داد: یچارگ  یبا ب ستینگر یم  می کر رزا یم یآشنا
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کرده   یکنم به شدت خرابکار ی فکر م یکنم؛ ول   یآقا، عقلم را به دست دلم سپردم، دلم هم مرا وادار کرد به خانم آ کمک ری»خ

 ام.« 

  افتاد؛  خنده به  اش  درمانده  و  بامزه ٔ  چهره  دنِیبود اما از د دهیرا از لقب خانم آ نفهم ستوف یکه منظور کر نیبا ا میکر رزایم

 و گفت: د یه شانه اش کوب ب  یدست

 کنم.«  ینباشه...خودم کمکت م  »غمت

 دو نفره، انبار را مرتب کردند.  سپس

  الغوزی ای ی»زن و بچه م دار  ای ؟« یایاز کجا م ه؟ یمانند »اسمت چ د یپرس  ی م ستوف یاز کر رزا یهم بود که م ی سواالت نیب  نیا در

 .د یرس   انیبه پا ستوفیکوتاه کر یکه با پاسخ ها  ؟«یچرخ یم

  رون یزده او را کشان کشان از کاروانسرا ب رتی ح ستوفِیرا گرفت و در مقابل کر می کر رزا یم یِ بازو ی انبار خارج شدند که دست از

 : د یبه دنبال آن ها روان شد و پرس  ستوف یبرد. کر

 د؟«یآ  یاز من بر م یافتاده است؟ کمک ی ...اتفاقمیکر  رزای»م

 لبانش کرد و گفت:  ٔ  مه یضم یتکان داد و لبخند   نیبه طرف یسر  میکر

 داداش...دمت گرم تو برو.«  »نه

 پدرش نگاه کرد و ادامه داد: به

 .« ستین ی و گرفت  ری ! گ»آقامه

  واریرا گرفت و به پشتِ د می رزاکریم  ٔ  خه ی ،ی قل رزا یوارد کاروانسرا شد. م ی کوتاه  یلبانش را کش داد و با خداحافظ ستوف یکر

باال  شیداشت صدا  یکه سع  یپسرش فشرد و با خشم در حال یِگلو  ری روانسرا هلش داد. باخشم، انگشت اشاره را زکا یِ آجر یِها

 :د ینرود غر

 نداره؛ آره؟«  یهان؟ که به من دخل یستینون خورِ من ن  »که 

 :د یاز کف داد و نعره کش اریبار اخت نیا 

 ده هان؟«  یم  ی خرجتو ک ؟ یخور ی پس از کجا نون م شعوریاحمقِ ب  »دِ

 زد:   ادیکه به ستوه آمده بود فر  میکر رزایم



 تحسر

81 
 

 کنم؛ افتاد؟«  ی م یکنم واست، خرحمال  یجاش کار م  رم؛ یگ  ی ازت م یگم؛ من اگه پول ی ...آره، حاالم م»آره

 زده زمزمه کرد: رت یح یبا چشمان گشاد شده و لحن  یقل  رزایم

گلو جر   یکردم؟ واسه اون دخترِ غربت تتیترب ی جور نیمنِ خاک بر سر ا ؟ یکش ی به! چش و چالم روشن، سر آقات هوار م »به

کنم با آقاش چطو باس   ی . خاک تو اون سرم که هنو نتونستم به اوالدم حالیخان حسن یقل  رزایآقات، م  ؟یاونم سرِ ک  ؟ ید  یم

 رفتار کنه.« 

 برام.«  ی زی!عزگهیکارت کنم د ی چ ،یکه آقام   فیکالفه با خود گفت »ح  میکر رزایم

 : گفت  و  زد زل خونش در  غرق چشمانِ به  محبت  با گذاشت؛  پدرش  ٔ  شانه  یرو  دست

 خوامش دختره رو.«  یجون! م  »آقا

 و ادامه داد: د یکش  یق یعم نفس

 کشه زنم بشه.«  یم  لم یکه م  یِخوام مادرِ بچه هام شه...تنها کس ی»م

 : گفت  و  داد تکان افسوس  ٔ  به نشانه  یسر  ،یقل  رزایم

ندازت.   ی م ز ی لیو ز یلیمارش به ج  شیبا اون ن ه یثان  کیتو ج د؟یکه دلت ُسر ید ید یپاپت ٔ  تو اون دختره ی ند...چآخه گوسف »د

 کارت کنم آخه پسر؟«  یدختر اومده کره بز؟ چ ی مگه قحط

 گفت:  نانیبا اطم میکر رزایم

 کنم.«   یم  »درستش

 زمزمه کرد:  ی چارگیبا ب  یقل  رزایم

 ره.«  ی کار کنم که جونم واست در م  یچ ، یکارت کنم که اوالد خودم ی»چ

 بود.  میکر رزای م یِزندگ  ۀ ممکن شد  ی ممکن ها ریاز غ ن یو ا دند یرا در آغوش کش  گریکد یمرد و مردانه،  سپس

 

 با خود گفت:  یبا سرخوش  ستوف یکر

 خوشم اومد.«  ی لیک خمردِ ترسنا نی انقدر مهمون نواز باشن. از ا ا یرانیا ٔ  کردم همه  ی نم »فکر
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 متفکرانه زمزمه کرد:  سپس

 !« دمیپرس  ی کاش ازش م ی ا دمش؟ یکجا د ی عنیآشنا بود.   یلیچهره اش خ »اما

کرد و از پله ها    ی که با دلهره به اطرافش نگاه م د یرا د ینی. وارد سرسرا شد و چشمش سباستد یافکار را بزدا ن یتکان داد تا ا یسر

 :د یو مضطرب پرس  د یبا هول به او چسب نیکه شد سباست کش یآمد. نزد یم نییپا

 نگرانت شدم.«  ؟ یبود »کجا

 و مشکوک گفت:   انهیو موز د یخند  ستوف یکر

 کنم.«  یطور فکر نم ن یرابرت؟ من که ا نیتو؟ سباست ؟ یبود »نگرانم

 با قهر رو گرفت و بچگانه گفت:  نیسباست

 بود؟«  یمن اسمش چ ی به هم بزنه؟ آه خدا مونونی کرده ب  ی. اون دوباره سعستیحرف ها مال تو ن نی»ا

 گفت:  یحالت  یب  ٔ  با چهره  ستوف یکر

 .«»عبدل

 را کشف کرده باشد گفت:  یمهم  ز یانگار که چ ن،یسباست

 .« نیموذ یلی! خایشناسم. لعنت ی جور آدما رو م ن ی...خودشه، عابُدل! من ا»آره

 حوصله گفت:  ی ب ستوف یکر

. در ضمن، تلفظ درست اسمشم یقدر نسبت بهش احساس خطر کن نینداره ا یل یپسر بچه ست دل ه ی اون فقط  نی»سباست

 عبدله.« 

 شانه باال انداخت: رانه ی دل گ نیسباست

  ی. م میکردم دوست  یمسخرتو تو گوشت خودت فرو کنم. واقعا فکر م  ی حرف ها نیبتونم ا ی روز هی خوام  یم  حیحضرت مس »از

 .« یندار یاجیمن احت ی ها ییکه تو به راهنما  نیمثلِ ا ی کنم. ول تییهنماخواستم راجع به اون دختر را 

 :د یپر نیحرف سباست  ان یشتاب زده م ستوفیکر 

 . متاسفم!« یدوست من   نینه! من اصال قصد ناراحت کردنتو نداشتم تو بهتر »اوه 
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 ادامه داد:  اطیبا احت سپس

 تونم نقشتو بدونم؟«  یحاال م  زمی عز »دوست

 گفت:   د یبا شوق دستانش را به هم کوب نیسباست

 .« ایکه نه پسر...همرام ب »چرا

 و به سمت حجره شان پا تند کرد.   د یرا کش ستوفیدست کر و

 

 زد:  ادیزده فر جانیبا عجله وارد مطبخ شد و ه آهو

 شده؟«  ی چ یدونی ...فخرالملوک منیحس ای»

 ول کرده بود گفت: ه آهو  ٔ  که از عجله  فخرالملوک

 افتاده؟«  ی شده؟ مگه اتفاق ی چ ی»چ

 با عجله پاسخ داد:  آهو

 جا.« ن یتنم کردم اومدم ا ی زیچ ه ی ع یگرفته...منم سر  شی...عبدل بهم خبر داد انبار آتنید ینشن »مگه

 : د یاش را انداخت و نال هیبه سرعت پوش  ز ین فخرالملوک

 گرفت.«   شیآت مونیامام هشتم. آهو بدو که زندگ ای»

 .دند یو با آهو به سمت انبار دو 

. با  ردیو مچشان را بگ   د یایکرد االن است که آهو از در داخل ب  یگذرا به اطراف کرد. با خود تصور م  ی نگاه یقرار  ی با ب ستوف یکر

 عذاب وجدان زمزمه کرد: 

 .« میفتی تو دردسر م  یحساب نتمونیبب  ی کی. اگه ستیکار درست ن   نیا م، یبرگرد ای...بنی»سباست

 و کالفه گفت:  د یکش  رونیداخل صندوق را ب یلباس ها  یِحوصله باق یب نیسباست

 نه! هوم؟«  ا ی یاحساس اون دختر رو نسبت به خودت بدون  یخوا ی دونم تو م  ی! من نمسیکر »اوه 
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 با عجز گفت: ستوف یکر

 خوام.«  ی»م

 به او تشر زد:  نیسباست

 باهاش برو و حرفتو بزن.«  انه یاون دختر خواست بره بازار مخف م ی. وقت میرو با خودمون ببر نای خفه شو و کمک کن ا »پس

به   نیبغل زد. آن ها را دور از چشم سباست ریآهو را ز  ی از لباس ها، چارقدها و چادرها یبا احساس عذاب وجدان قسمت ستوف یکر

 .اس یهم  د یشا ای یگل محمد   یدهد. بو  ی م یخوش  ی که چه بو د یشیکرد. با خود اند و بو   ک یاش نزد ینیب

 زمزمه کرد:  یافتاده ا  ر یبه ز  یآب داد؛ سپس با صدا یبه سمت در رفت و از درز آن سر و گوش  اطیبا احت نیسباست

 .« میبر ده یما رو ند  ی بدو تا کس سی کر ی ! هستیکس ن چی»ه

 پشتش روان شد. زی ن ستوفیرفت؛ کر رونیاز حجره ب و

  ز یرا گرفت و او را ن  ستوفیمچ دستِ کر د؛ یبه داخل راه رو پر یدوباره به طور ناگهان نیراه رو گذر نکرده بودند که سباست چیپ از

 :د یو پرس  ستینگر نیسباست  ٔ  گشاد شده  ی با تعجب به مردمک ها ستوفیبه دنبال خود به داخل راه رو کشاند. کر

 ؟« ید یقدر ترس  نیشده؟ چرا ا ی»چ

 آمد:  ی از ته چاه بر م ییگو  نیترسان سباست یصدا

 ...حاش...حاشمت...«»حا

 کرد:   هیبرهم فشرد و مو ی چارگیرا از شدت ب  شیپلک ها ستوف یکر

 م؟« یکار کن یچ د ی. حاال بامیفتی مقدس! بهت گفته بودم که تو دردسر م م یمر ای»

 به ذهنش خطور کرده باشد گفت: یفکر ناب یی درنگ کرد؛ سپس گو ی لحظه ا نیسباست

 !« دمی»فهم

 گفت:   دهیبر ده یبود؛ بر یزیبه دنبال چ انشانیکه م یانداخت و در حال ن یزم ی را که در دست داشت رو ییها لباس 

 .«میندازن؛ بپوش  یرو سرشون م   یرانیا یِ که خانوما یی از همون پارچه ها د یباش...با »زود 

 زد:  ادیفر بایتقر ستوف یکر
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 ؟« ی»چ

 بالفاصله کمرش را راست کرد و به او تشر زد:  نیسباست

 .« می...خفه شو! زود باش وقت ندارسی»ه

 تکان داد و گفت:   یو انزجار سر  نانیبا اطم ستوف یکر

 کنم.«   ی کارو نم نی...من هرگز ا»نه

 در صورتش.   ی رنگ  اهیحرفش هم زمان شد با پرت شدن چادرِ س  نیا و

لباس ها را هم برداشته و از راه رو   ٔ  هی آن کردند. بق ٔ  مه یرا هم ضم یا  ه یشناخته نشدن؛ پوش  یو برا  دند یش اجبار چادر را پو به

  یِ بانو کی بود که از آن ها،  یدر چادر، به گونه ا  ستوف یکر  ٔ  و اندام درشت و چهارشانه نیچاق سباست کلِیخارج شدند. ه

 . یگرفت یم  د یرا ند  ستوفیکر ٔ  زده  رونیاز ساق ب یاگر پاها لبتهخوش اندام ساخته بود. ا یِقاجار

 گفت: ز یآم  نیو تحس فته یش   یراهشان را سد کرد و با لحن و نگاه یگذشتند که مرد  ی حشمت م یاز جلو  داشتند 

 در خدمتتون.«   می محترم! کجا؟ بود  یبه خانوما »به

 داد:  یمات و مبهوت به مرد زل زد که هم چنان ادامه م ستوف یکر

 .« میخدمت برس  ر یواس امر خ م یبخوا د یشا کجان؟ محترمه  ٔ  کنم. والده ی عرض ادب ه ی . خواستم امیم  نیمنم از قزو ن؟ی»مسافر

 گرفت:   ستوفیاشاره اش را به سمت کر انگشت

 شوما...«  »واس 

  حرف  ٔ  دنباله اقیآلوده به اشت  یکه به شکم بزرگش چشم دوخته بود با صوت ی گرفت و در حال نیسپس آن را به سمت سباست و

 : گرفت  را قبلش

 خانوم؟«  یکن یقبول م یشوما...نه نه، خود خود شوما واس خود شوما. هوم؟ مارو که به غالم  دمیشا ای»

خشن   یصدا را یز افت یجواب ن ی برا یاش انداخت؛ اما فرصت ین یبه ب  ین ی، چبا انزجار ستوف یکه کر  د یرا آن چنان کش خانمش

 حشمت، سخنش را در نطفه خفه کرد: 

  یم  دایمثلِ خودت پ  یکیپا مادر و خواهرت مردک، وگرنه  ن یکه چشِت دنبال ناموس مردم دو دو بزنه برو بش  نیجا ا ابوی ی »هو

 بِچِرونه.«  کلشون یشه چششو تو ه
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 کرد و با آرامش گفت:  نیخشمگ  ستوفِ یحشت زده و کرو نیروبه سباست و

 دم.«  ی نامرد م ن یبه ا یدَرِس درست و حساب  هی ...شوما برو تو حجرت، من خودم ی»آبج

 شده را گرفت و او را کشان کشان از آن جا دور کرد.  خکوبیم نِیروبه مرد، دستِ سباست یترسناک  ٔ  با چشم غره  زین ستوف یکر

او را به عنوانِ همسر   د یکه نه، حتماً با د یهمه ابهت در نگاه؟ شا نیزن و ا کی هنوز هم در حکمتِ آن چشم غره مانده بود؛  مرد

 ! یزن  ریاست و به به، چه ش  یبود که او زن زندگ  دهیباور رس  نیبه ا دای. شد ند یبرگز

  گرینشوند. د ده یتا د ستادند یا ی رفته و گوشه ا نییاز پله ها پا ،ینیآن مردکِ قزو  ٔ  ره یدر مقابل نگاه خ نیستو سبا ستوف یکر

خواست سخنان آن   ی و استرس م جانی که با ه ی نیرو به سباست ستوفیرا نداشتند. کر یگر ید یبا مردِ سودجو  یی روبه رو یِنا

 مرد را بداند کرد و با پرخاش گفت: 

  یسوال  گهیاگه د ؟ ید یکنه! حاال فهم یو از تو و من خواستگار  ادیخواست با مادرش ب یم  یاون مرد عوض  ؟یبدون  یخوا  یم  وی»چ

 تو حجره.«  م یبر یندار

که دچارش شده بود   ی را از حال رتیحغرق در  نِیسباست نتوانست  »مادرش«همٔ  هنگام گفتنِ کلمه  ستوف یلحن متفاوت کر یحت

 . دند یحجره شان دو یِ و به سو د یرا کش ستوفی. اما پس از آن، به سرعت دستِ کرد یایزمان برد تا به خود ب ی قیخالص کند. دقا

 

 اش را گرفت و با عجز ناله زد:  ی شانیعرق پ آهو

 خدا! هزار بار از ترس مُردم و زنده شدم.«  ی »وا

 سخنانش با خشم گفت:  د ییهم در تا فخرالملوک

 .« ارمیقاشق چشماشو از کاسه در م نی...با همارمیب ر یدروغ گو رو گ  ۀعبدلِ پدرسوخت ن ی... من فقط ا»آره

 که از مطبخ همراهش بود اشاره کرد.   یبه قاشق سپس

آن جا بود.   ز ی عبدل ن دند یکه به مطبخ رس   ینگفت. هنگام یز یزد و چ  ی خرالملوک کج خند به لحنِ پر حرصِ ف  یحال ی با ب آهو

 فخرالملوک با حرص جست زد و گوش عبدل را در دست گرفت. عبدل با درد شروع به ناله کرد: 

 خانوم...گوشم...«  ی آخ! فخر »آخ، 

 : د یحرص آلود غر فخرالملوک
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  ه یگرفته؟ االن   شیبهم؟ هان؟ که انبار آت ی باف ی مرده چرا دروغ م لی ذل  یزنب ک یج ی که سهله گردنتم بزنم حق ندار »گوشتو 

 .« یخاموشش کن یدم که با ده تا سطل آبم نتون  یبهت نشون م  یشیآت

 دفاع از خودش گفت:  یبرا عبدل

به راست و دروغش نکردم اومدم به   گای گرفته خب هول کردم ن شیگفت انبار آت   یخبر  یاز خدا ب هی کنم؟ به منم   کاریچ »من

 ...« یشوما خبر بدم که...آخ...آ 

 و گفت:  د یکش  شتریگوشش را ب   فخرالملوک

 من کو؟«  ۀ مالق نی...آهو ایجا کرد  یب  »تو

 فخرالملوک را گرفت و گفت:  ی آهو بازو 

 .« گهیبچه رو اونم گول خورده د ن یخب! ول کن ا یلی»خ

 و روبه عبدل ادامه داد:  

 افتاده؟«  یاتفاق ؟ یاومد  ی واسه چ »

 پا و آن پا کرد سپس با عجله پاسخ داد:  نیا یانداخت؛ کم  نییسرش را از شرم پا عبدل

 دارن.«  اد ی...مهمون زد یحشمت خان گفتن امروز دو برابر هر روز غذا درست کن  تش یآهو خانوم. راست  »نه

 با خشم غر زد:  فخرالملوک

 غذا حاضره.«  گه یخدا زده؟ االن که د یبگ  د یاالن با »آخه

 مادرش را فشرد و با لبخند گفت:  یِ شانه ها آهو

 حاال.«  میکن ی م  شیکار  هی . گهیقدر حرص نخور د نی! تو برو...مامان جان شمام ا»عبدل

از   زیسپرد. عبدل ن ی نامِ مادر از زبانِ تنها دخترش و عبدل را به فراموش  دن یفخر الملوک غرق در لذت شد با شن د یو نفهم  گفت

  م یتسل نیبود جان به جان آفر کیخان نزد  ستوف یشکرت! به خاطر کمک به کر ایخدا خت؛ یفرصت استفاده کرد و از مهلکه گر

 کند.

 بتواند غذا درست کند.  یگذاشت تا به راحت  ی که از مطبخ خارج شد. آهو چادرش را در آورد و گوشه ا عبدل
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 کار منع کرد:  ن یدستانش را گرفت و او را از ا  فخرالملوک

 ...برو استراحت کن.« یانجام بد  ی کار ستیجان دخترم، الزم ن »آهو

 شده بود؛ زمزمه کرد:  بی نص یکه روزها بود از آن ب یاز لحنِ مهربان رت، یبا ح آهو

 جا باشم راحت ترم.«  نی. ارهیگ  یکه دلم آروم نم  یجور  نی! خب ا»نه

 .شدند  روز  آن ٔ  اضافه  یِتکان داد و هر دو مشغولِ پخت غذا د یبه تاک  ی سر فخرالملوک

  نیفکر کردن به ا ی قنبرک زد. حت  واریاز د ی آن روز، ناتوان وارد اتاقش شد و گوشه ا ۀخسته کنند   یِبه کار ها  ی دگیاز رس  پس

  یرنگش را رو  د یتشک سف ی درماندگ تیبعد، با نها  یکرد. چند   یالفه اش مآن بخوابد هم ک یِتشکش را پهن کند و رو  د یکه با

 خوابش برد.  ،یپهن کرد و آخر از شدت خستگ  نیزم

 *** 

آرام بود که انگار نه   ی کند؛ اما آهو طور د یهم چنان منتظر بود آهو قصِد خر ستوفیگذشت و کر ی روز از آن اتفاقاتِ پر تنش م  دو

 است. در عصر همان روز، آهو وارد مطبخ شد و به فخرالملوک گفت:  به غارت رفته لشیانگار وسا

 رم؟« یشه برم بازار چند دست لباس بگ  ی م ستش؛ی! خان که ن»فخرالملوک

 شده اش اشاره کرد و ادامه داد:  اهیبه چارقدِ س  سپس

...چه برسه که بخوام  دمیفقط چند ساعت خواب  روز؛یسرمون، از د ختهی که حشمت ر  یهمه کار نی شده. با ا ف یچقد کث نی»بب

 بخرم.«  د یبرم لباس جد  ایوقت کنم بشورمشون 

 به اعتراض شده بود.  خته ی آخر سخنانش آم گرید

 نازک کرد و کالفه گفت:   یپشت چشم فخرالملوک،

تونم بذارم   ی ه...من که نمبهتر شد  کمی  شب  اون بعِد بابات منو ٔ  دختر جون، رابطه   نیبب اًیحشمت نه و حشمت خان...ثان »اوالً

 ده.«  ی جواب نم ار یهاتم واسه من ن هی ضجه مو نی. ازهی واسه چارتا لَته دوباره بهم بر

 :د یشد. آهو با حرص غر یچا ختنِی پشت کرد و مشغولِ ر سپس

  شیحرص یگفت  ی نگفتم. ه ی زی! من به اعتمادِ حرفِ تو به خان چدنی که...تمام لباسامو دزد ستی...چارتا لته پاره ن »فخرالملوک

حرفت؟   ر یز یبزن  یخوا ی . نکنه م یر یمثل همون لباسا رو بگ  یدم بر  یبهت پول م  یحرفا...بعدم گفت  نینکن اخالقش خوبه و از ا
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از   یکیدزد  د یمن. اصال شا  یشد هم لباسا ی م دایهم دزد پ ی جور نیا م؛ یگفت   یبه نظرم بهتر بود همون اول به حشمت خان م

شه   ی نم یجور ن یگم. ا  ی. من که به حشمت خان ممیکن داش ینکرده پ یرو هاپول  هی بق ی ها لهیتا وس   د یمسافرا باشه؛ با نیهم

 که...« 

از عواقب مجوزِ سرخود دادن به   گر ید یخواست و از سو یحشمت را نم  یِبد اخالق ،یی در تنگنا قرار گرفته بود؛ از سو  فخرالملوک

 . د یترس  ی آهو م

 گرفت؛ تکان داد و کالفه گفت:  ش یکه در دستش بود را به سو ی کرد. مالقه ا یاخم

...فقط منو از  ی زن ی قد فک م  نیا یش  یچشَم دور شو...خودت که خسته نم یکنم...فعال از جلو  ی م ش یکار ک یخب حاال  یلی»خ

 .« ینداز ی کارام م

 زد و از مطبخ خارج شد. یلبخند  تیتوأم با رضا ی با تعجب آهو

 خوشحال باش. ؛ یآهو خانوم موفق شد  ی عنیتمام،  یعن یفخرالملوک   یِ کنم ها ی کارش م کی نیا

و   د یکش یگذاشت نِشست. به پارچه اش دست ی را در آن م شیسوخته اش که لباس ها یِ حجره اش شد. کنارِ صندوقِ قهوه ا وارد

 .است که کهنه پوش باشد  یصندوق دوست داشتن نیا فِیبخرد. ح  شیرو یِبرا  هم سبز  ٔ  ترمه  ک ی د یکه با د یشیاند 

 زمزمه کرد:  ید یو با نا ام  د یکش ی قیآهِ عم  ،یشدن صندوقِ خال دهیباز شد. هم زمان با د یژ یق یِ با صدا درش 

 ن؟« یبند جواهر نشونمو برد یشونیمروت...چرا پ  یب  یدزدا  »آخه

 افسوس ادامه داد:  با

  یتن و بدنش تو گور داره م  چارهی ب رزنِیخانم بزرگ بود. حتماً پ یِکنم؟ خبر مرگم امانت دایاز کجا مثل اونو پ گهی...من دبابا  ی»ا

 من.«  یِعرضگ  ی لرزه از ب

  ی باق یزیکه به زبان آورد؛ خنده اش گرفت. آخر مگر بعد از هفت سال، جز چند پاره استخوان، چ   ی آخر ٔ  از جلمه  ز ین خودش 

 مانده که بخواهد بلرزد؟ 

 

 :د یپرس  جانی و با ه  ستادیرا گرفته باشد کنارش ا مشیفخرالملوک تصم د یشا نکه یا د یام با

 »خب؟« 
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 گفت: ی با سردرگم فخرالملوک

...آهو  میبر م، یلباس اومده صداشو کرده تو ساز و کرنا، بر یِ دارم؟ انگار قحط م یا گهیمگه چاره د گهیو زهرمار...خب برو د »خب

بزرگت   کهیت  نه یدفعه حشمت خان بب نی اگه ا ؛یهارَم پشت سرت راه انداخت یخارجک نیدوباره ا نمی! نبایایآسته م یر  یسته م آ

 گوشته.« 

 کرد:   د یصورتش نشاند و تاک یرو  یاخم ناگهان

 ؟« ید ی! فهمیگرد  ی ...آفتاب غروب نکرده برمایر  ی نم ییبا عبدل...تنها  »فقط 

  نیدر ا شهیلبانش نشست. هم ی رو یظیپوزخند غل نیگفت و رفت تا عبدل را خبر کند. در همان ح  ی باشه ا  ،یناچار یِ از رو آهو

 حاضر شود.  ف یچارقِد کث نیبپوشد و به بازار برود. اما حاال مجبور بود با ا یرفت لباس  ی مواقع م

ن شد؛ هرچه باشد هنوز سخنان آن  گلگو  ی اندک شی. گونه هاافتاد  ستوفیکه ناگهان چشمش به کر  د یهمه جا سرک کش به

 :د یروزش را خوب به خاطر داشت. با زمزمه پرس 

 .« نید ی! شما عبدل رو ند ستوفیکر  یِ»آقا

 : گفت چشمانش ٔ  کننده  ره یبا برق خ ستوف یکر

 .« د یبا او دار   یام...چه کار دهی! او را د»بله

خود را جمع و جور کرد و لبخندش را   یاندک  ستوفیداد. کر  یحد و مرز ها را به او نشان م د یرا باال انداخت؛ انگار با ش یابرو آهو

 :د یکش  ادیناگهان فر حیمل  ٔ  چهره  ن یکرد. اما در پس ا بای ز یبه تبسم لیکه تا بناگوش باز شده بود؛ تبد 

 !« »عبدل

 را گرفت و زمزمه کرد:  ش یکه چشمانش گرد شده بود؛ گوش ها آهو

 صدا.« ن یبه ا »ماشااهلل

 اما متوجه طعنه اش نشد و گفت: د؛یسخنش را شن ستوف یکر

 .« د ی...شما لطف دار »ممنونم

 :د یو پرس  د یبشود که بود عبدل سر رس   یکه آهو سرخ تر از آن ن یاز ا قبل

 رو سرتون!« نیخان؟ کاروانسرا رو انداخت سیشده کر ی»چ
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 زد و گفت:  یچشمک نا محسوس  ستوف یکر

 آهو با شما کار داشتند.« »خانم

 ترانه سر داد:  جانیو با ه د یزد؛ دستانش را برهم کوب ی لبخند گشاد عبدل

 ...شب مرادست امشب.« ستیچه شب »امشب

 :د یکرد و پرس   یاخم آهو

   ه؟«یچ »منظورت 

 کند؛ با لکنت پاسخ داد:  یاش را الپوشان ی داشت دهان لق ی که سع  یبا هول و وال، درحال عبدل

 ن؟« یکار دار  یجا؟ با من چ نیا نیاومد  ینداشتم. اصال شوما واس چ  ی ! منظوریچی...ه»اممم

 گفت:  نیبودارش فراموش کرد و غمگ  یِ پرسشِ عبدل، ظنّش را نسبت به حرف ها  ن یبا آخر آهو

،  خبرِ دزد، اومدن حجره م  ی ند تا از خدا بچ ش،یچند روز پ نیسوزونه. هم یم  شتریبگم دلمو ب ینگو عبدل که هر چ  یچی»ه

 لباس داشتمو بار زدن بردن...«  یهرچ

 :د یکالمش پر ان یبا حرص، م عبدل

 پدرشونو دربیاره؟«  ی پیداشون کنه و پدرِ ب  شونیِبره پِ نیبردن؟ چرا به حشمت خان نگفت ی چ یعنی»

عبدل را محکم   ۀ در پنهان کردنش داشت شان ی که سع ی آن دو گوش می کرد؛ با خشم  یکه در سکوت به صحبت ها ستوف یکر

 :د یچفت شده اش غر یِدندان ها ان یاز م زیتر از حد معمول فشرد و تهدید آم

 خانمِ آ حرفش را کامل کند؟«  ی گذار ی چرا نم »عبدل

از او خواست به آهو   ستوف یکه کر ی ند آن روزلحظه...نک کینکند کار، کارِ خودش است؟  ست؛ینگر ستوف یمشکوک به کر  عبدل،

 زد:  ادیفر  بایتفکر تقر نیکند؟ با ا یخبر دهد انبار آتش گرفته؛ قصد داشت حجره آهو را خال

 خان کارِ شوما...«  سی»کر

 : د یسخنش را بر دهیباال پر  یِبا ابرو ها ستوف یکر

 ؟« یپرس  یچه م یتمام شده است. برا زی بله کارِ من ن »آه، 
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دوخت؛   ی م  نیکه آن را به زم  یدزدید و در حال  ستوفیکر نینگاهش کرد. عبدل نگاهش را از نگاه خشمگ  یبا چشم غره ا  و

 چپ زد و گفت: یعل ٔ  خودش را به کوچه

   ن؟«یکار داشت ی ...اممم...با من چنی...آهو خانم نگفتزهی...چیچی»ه

 و مشکوک نگاهشان کرد:  ز یچشمانش را ر آهو

 لباس بخرم.«  د یبازار. با ی ایم بخواستم باها ی»م

 زد و با احترام گفت: ی لبخند  عبدل

 .« رمیقبلش باس از حشمت خان رخصت بگ  ی آهو خانم ول »باشه

 تکان داد؛ اما پس از چند لحظه، با هول گفت: ی ناچار سر آهو،

 .« ایایبا من ب یخوا یم  یحشمت خان نگ  »به

 تکان داد و گفت:  ی رفت؛ دست  یهمان طور که عقب عقب م عبدل

 تخت...من دهنم قفلِ قفله.«   التونی»خ

 به آهو انداخت و گفت:  ینگاه ستوف،یمتفکر گذشت. کر ستوفِی سپس به سرعت از کنار کر و

 کنم.«   هیخود ته یبرا  یلیوسا د یبا م یآ ی همراهتان م زیمن ن  د یبه بازار برو  د یخواه ی حاال که م »خب

مردک    نیکه ا د یشیو اند   د یگرفت. آهو با حرص لب گز ش یاعتراض به آهو بدهد راه حجره اش را در پ یبرا  یفرصت  نکه یبدون ا و

 لب ادامه داد  ریچقدر...جمله اش را با خشم، ز

 رو داره!«  »چقدر

از کاروانسرا   ده ینرس  ستوفیکه کر یگرفت تا وقت می تصم د؛ یتا او را د  یهایش تا زمان آمدن عبدل ادامه داشت ول ی خودخور

الهام شده بود که در آن زمان با دوست   ستوفیعبدل قدم برداشت اما انگار به کر یزد و به سو   ی خارج شوند. چشمانش برق

و    ستوفی آب کنند. نگاه پر غضبش را از آن ها گرفت و به عبدل که به همراه کر ر را نقشِ ب شیچاقش از راه برسد و نقشه ها 

 شده بود گفت:  کی به او نزد نیسباست

 .« مینشده کاروانسرا باش  کیتا هوا تار د یعبدل، با  م یوفتی زود راه ب ای»ب

 انداخت و زمزمه کرد  ستوفی به کر ینگاه د یکوبان از آن ها دور شد. عبدل با ترد  یپا و
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 ن؟« یزد خانومو  آهو  ٔ  خان، شوما حجره  سی»کر

 آرام و قاطع پاسخ داد:  ستوف یکر

 !« ه»بل

 : د یکج کرد و پرس   نییرا رو به پا شیمات و مبهوت ماند؛ سپس لب ها  یلحظه ا  عبدل،

 «  ؟ یآخه واس چ »دِ

 زد و در جوابش گفت: یلبخند  او

عشقمان باشد...و  ی دفاع برا  نیتر ی منطق ر یتواند غ ی اشتباهاتمان م یول ستیدفاع از اشتباهاتمان ن ی برا ی ا ی منطق ل یدل »عشق

 شوم.«  یدفاع از عشقم مرتکب م  یاشتباهم را برا ن یتر ی منطق ریمن، عبدل دارم با تمام توان غ

 .وستیبلند، خودش را به آهو رساند و به او پ یزد و با قدم ها  یگرفت؛ لبخند احمقانه ا ستوفی گنگ نگاهش را از کر عبدل

 تمام از او فاصله گرفته و با عبدل همراه شده بود.  یِ رکیقدم شود اما او با ز کرد با آهو هم  یدر طول راه بارها سع ستوف یکر

هم   د یشا ایراحت شود؛   شیدورتر از آهو پرت کند تا از شر مزاحمت ها  لومتریها ک ونی لیاعماق قلبش، می خواست عبدل را م از

 نشو.«  کی زدبکوبد و به او گوشزد کند »به خانم آ ن نیسرش را بارها و بارها به زم د یبا

 : ختیافکارش را بر هم ر یا  دهیترس  یِصدا

  ی ...متاسفم، اما نمیترسون ی منو م  ینشو. دار ره یبه اون دوتا خ تیعصبان یقدر با اون چشما نیا ستوف یخدا کر یرضا »محض 

 ازش جدا کنم.«  ره یتا بم  ید  ی گردن اون پسرو فشار م ی که دار ی خوام تورو درحال

 :د یلب غر ریز نیخشمگ  ستوف یزد. کر ی گوشش حرف م  ریز  یبود که درحد زمزمه ا نیسباست یصدا نیا

 رسن؟«  ی به نظر م یمیقدر صم  نیگن؟ چرا ا  یم  یبه هم دیگه چ »دارن 

 که خواه ناخواه راهش را به لحنش باز کرده بود پاسخ داد: ی ا ثانهیمات نگاهش کرد؛ سپس با لبخند خب  هیچند ثان نیسباست

 ؟« یکن یحسادت م ی پسر بچه ست! تو دار هی فقط  اون س، یکر »اوه 

اخم کرد و   ستوف یشناخت. کر ی م یرا به خوب ی چشمان به دنبال تالف  نیبازگرداند؛ او ا نینگاهش را به سمت سباست ستوف یکر

 گفت: 
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 .« ؟یکن یم  ی تالف  ی! تو دار ی»لعنت

 لب زد:  ثانهیداد و خب ر ییتغ ش یرو شی نگاهش را به راه پ نیسباست

 .« زی دوست عز  هی تالف  کی نیاممم...آره! فکر کنم ا  ؟ی»تالف 

 انداخت. ش یرو شِیپ  رِ یبه مس یرا برهم فشرد و نگاه شیدندان ها ستوف یکر

  ،یشاه عباس  ی که پا به کاروانسرا نیشناخت؛ قبل از ا یبازار را م نی ا ستوف یشدند. البته که کر ه یصری بعد، وارد بازار ق یچند 

سخت در فکر بود. مدت اقامتش   ستینگر ی م نیکه به زم   یبود و درحال نییبود. سرش پا ده یحشمت بگذارد؛ آن را د یکاروانسرا

  لش یاوا یِبه خاطر حضور آهو و کنجکاو  ،یمدت طوالن نیبود. هرچند که ا دهیطول انجام  هاز حد انتظارش ب شیدر اصفهان ب

 شده بود.  ده یبه درازا کش قدر  نیدرباره او و احساسات اواخرش، ا

 . رونیب ی کن ی رو از اون دهن نجست تف م یخرفت بفهم چ که یمرد -

 قورت بدم.  ویچ رون یاز دهنم تف کنم ب ویچ  رم یبگ  ادینکنه باس از تو  -

را که با   ی. به زحمت توانست دو نفر ستیشده بود نگر جاد یاز بازار ا ی که در قسمت  یا ی را باال آورد؛ به ازدحام و شلوغ سرش 

 .ابد یرا به دور خود جمع کنند ب تیجمع نیتوانسته بودند ا یر یدرگ جادیا

دعوا را   نِ یبودند و آهو در تالش بود تا طرف ستاده یاز حرکت ا نی و سباست  ستوفیچهار قدم جلوتر از کر با یو عبدل تقر آهو

شده بود؟   وانهیمرد د نیا ایمحکمش از کنارش گذشت؛ آ یبا قدم ها ستوف یبود که کر دنیمشاهده کند. درحال سرک کش

 :د یصحبتش با عبدل بود پرس  ی و رو  ستوفیکه نگاهش به کر  یدرحال

 کار داره وسط دعوا؟«   ی. چرمیبرم جلوشو بگ  د ی ره اون جا؟ با ی داره م  »اون

 ا گرد کرد و گفت: چارقدش را گرفت. آهو چشمانش ر  ۀبرود که عبدل گوش  ستوف یکر  یخواست به سو  و

 !« هی دعواها چه جور  نیبزرگش گوششه. اون چه می دونه ا کهیت نشون یکن! بره ب »ولم 

 :د یمستاصل نال عبدل

  یی نکرده بال  یی...خدانیتونم بفرستمتون اون جا که! شوما االن دست من امانت ی من که نم ی ول ح،ی خانم حرف شوما صح »آهو

 .« نیوتیگ  یذاره ال  یحشمت خان سرمو م  اد یسرتون ب

. انگار ستادی را در دست گرفت؛ ا  شیرفت و بازو ستوفیکر  یکه به سرعت به سو نیسباست دنیخواست مقاومت کند اما با د آهو

 نبود. ی ازیبه او ن گرید



 تحسر

95 
 

انداخت.  نیخود سباست بود و سپس به   ریاس  نیکه در دست سباست ش یو نگاهش را اول به بازو ستادیاز حرکت باز ا ستوف یکر

 فغان سر داد:  ی چارگ یبا ب نیسباست

 کشنت.« ی . منیوحش  یلیخ نای . امی جا بر نیاز ا ای...بسی»کر

  تیبه سمت جمع نیسباست یِتوجه به منع کردن ها یآزاد کرد سپس ب  نیو آن را از دست سباست د یرا کش ش یبازو ستوف یکر

 راه افتاد. 

دستش را   ستوفیبه دنبالش روان شود. کر یل یم ی و پس از آن مجبور شد با ب د یطول نکش شتر یب یچند لحظه ا  نیسباست بُهتِ

 :د یزد و پرس   ی. او لبخند ستینگر ستوفیاز حاضران گذاشت. مرد بازگشت و به کر  یکی ٔ  شانه ی رو

اتفاق افتاده است.  ی ریدرگ ک یجا  نید. انگار اقسمت از بازار توجهم را جلب کر نیکه وارد بازار شدم ازدحام ا ی آقا. زمان »سالم

 ست؟« یچ یدعوا برا  نیکنجکاو شدم که ا یاندک

  ش یموضوع برا ن یاستعمارگر؟ هر چند ا یها  ی از آن خارج ی کی ایبود  ییجهانگرد اروپا ک یبا دقت نگاهش کرد بود. او  یکم  مرد

 داد گفت:   یکه سرش را از تاسف تکان م یگرفت و درحال  ستوفینداشت. نگاهش را از کر یچندان تیاهم

 نیوسط ا  می. ما هم موند یک یروز اون   ه یجنگ راه می ندازه  نیروز ا هی . دنیرو بر ایبازار ٔ  دوتا امون همه  ن یبگم من؟ ا ی»چ

 دوتا.« 

 :د یمتعجب پرس  ستوف یکر

 کنند؟«  یچه دعوا م ی برا »خب

 : د یلب برچ  مرد

  م یَدرازِ الغر مردن ی کیمذهبمونه. اون  یُسن  یاز برادرا  یک ی. اون لهیاسمش خل ؟ ینیب  یکوتوله رو م یِ مذهب! اون چاقالو  »واسه

دعوا   کی کوچ ی زای. سر چارنیواسه هم دیگه درن  یبامبول ه یدو نفر  نیکه ا  ستین ی مذهبمونه. روز عه یش  ی کاظمه از برادرا

 .« گهیبه مذهب هم د ی ش و فانفح بهرسه  یکنن؛ آخرشم کار م ی درست م

و   ل یراه افتاد. مردم خل ستوفیبه دنبال کر اطیبا احت  زین نیبه راه افتاد. سباست ل یاز مرد کرد و به سمت خل ی تشکر ستوف یکر

بودند که   ل یمراقب خل یبودند و عده ا  نیمشغول آرام کردن کاظم خشمگ  ی جدا کرده بودند. عده ا گریکد یاز  باً یکاظم را تقر

 کاظم حمله ور شود. تمبادا از کوره در برود و به سم

  لیشده بود. کنار خل رش یدستگ   ییها زیچ  مذهب،  ٔ  کلمه   دنیبا شن یبود ول  دهینفهم ی و سن  عهیاز ش  ی زیچ ستوف یکه کر نیا با

 صحبت را باز کرد:  ی حجره نشست و با آرامش رو کی مقابل   ییسکو ی رو
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 د؟« یشناس  ی! آن آقا را مستیتور  کیفرناندز هستم.  ستوف یمن کر   »سالم

 گونه داد:  نی به کاظم کرد. مرد با خشم پاسخش را ا ی با سر اشاره ا و

  گهید ستی نه؟ تور ایشناسم  ی داره که من اونو م  یمن زر زر نکنا! اصال به تو چه دخل  شیاون مردکِ زهوار دررفته پ ٔ  »درباره 

 .« نیکرد   وانمیاَه...د ه؟ یچ یچ

 را باال انداخت: شیابروها ستوفیبر گرداند. کر ستوف یرا از کر شیرو و

 رسد...ت...« ی همه خشم دور از انتظار هم به نظر نم نیدعوا تقصیر شماست؟ با ا نیا ی عنی »پس

 کند:  ک یتوانسته بود مرد را تحر ستوفیسکوت را بر فضا حاکم کرد. کر ل یپر خشمِ خل ادیفر

تورو   م؟یرج  طون یش  م یباش. دعوا رو شروع نکرده شد  اد یم رون یب دتی از اون دهن آب نکش یواظب هرچ! میفرنگ  ی زردنبو  ی»آ

 ظالم؟« میکن...حاال اون بد دهن شد مظلوم، ما شد  گایخدا ن

 گفت:  زدیگرفت تا برخ ی که دستش را به زانو م ی انداخت و درحال  تیبه جمع ینگاه ستوف یکر

 «.است آن ٔ  کند...مقصّرِ دعوا در واقع ادامه دهنده  ی دعوا را شروع م  یچه کس ستین »مهم

 کردند ادامه داد:   یکه در سکوت نگاهش م  یو روبه مردم  ستاد یا کامالً

کنند آن را فراموش کنند. مردمان   یم  ی سع انیاد گر یکه د د یهست  یجنگ کهنه ا  ریمذهب! شما هنوز هم درگ ه یعل »مذهب

هستم و   کیاز مذهب کاتول  یها و بالعکس. من هم مرد  کیکاتول ه یبوده اند. پروستان ها عل یینزاع ها ن یچن ریدرگ ز یکشور من ن

شده ام، بارها مورد تمسخر قرار گرفته ام. اما بعد با خود گفتم   جیام. بارها گمراه و گ ته گونه اختالفات قرار گرف نیبارها مورد ا

باور   حیو مس  لیبه انج شانیمذهب ماتیدانم قبل از تعل  یکه م  یام؟ با کسان ین یبا برادران د شانم؟ی با هم ک ؟ یجنگ با چه کس

  ای ستیدانم مذهبتان چ ی ستم. نمخود من ه ند یب ی م  بیآس  که یجنگ تنها کس ن ی...در ادمیرس  جه ینت ن یدارند؟ و بعد ها به ا

سواستفاده گران را به صورت خانواده اش باز   ی گرداند رو  یکه با قهر از خانواده اش رو  ی دانم کس یچگونه است؟ فقط م  نتانید

 کند.«  یم

از آن ها   یحیمس  کیکه  نیو کاظم خجالت زده از ا  لیمردم مبهوت گذر کرد و خل  انیاز م یکه تمام شد؛ با لبخند   شیها حرف

نشده دوباره به دنبال   رش یدستگ   یزیکه چ   نیکالفه از ا نیانداختند. سباست نییاست سرشان را پا شانشیمتعهد تر به هم ک

 راه افتاد.  ستوف یکر

 :د ی پرس  شیمانده در صدا  یو با همان صالبت باق ستادیمات شده ا یِمقابل آهو  ستوف یکر
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 .« میروب د؟یکن  هی خود ته  ی برا ی لباس  د یخواست ی»نم

 پا تند کرد.   یپارچه فروش  یقورت داد و با سرعت به سو  ی کرد. آهو آب دهانش را به سخت ی پارچه فروش  یبه حجره   یاشاره ا  و

 گفت:   ده یباال پر ییشده بود کرد و با ابرو رهیخ ستوفیحواس به کر یکه ب  یی رو به آهو عبدل

 شه ها.«  ی...کم کم داره شب م میریلوازمتونو بگ  می خانوم...به نظرم باس بر »آهو

 اش پاسخ داد: ره یسپس شرمنده از نگاه خ د؛ یبه چادرش کش یکرد و دست ی سرفه ا آهو

 .« میبر گه ید  ؛یگ  ی بله! راست م »بله 

 کرد.   یم  ستوفیکر  ٔ  ه یرا هد  یگوشه چشم  یباز هم هر از چند گاه اما

 گفت:   یکرد؛ کرد و با لبخند دوستانه ا ی م ی که کنارِ گوشش حراف  نیروبه سباست ستوف یکر

 ...« یفرصته برا  نیخانمِ آ، به نظرم االن بهتر شیمن برم پ یش  ی...اگه ناراحت نمنیسباست ،ی»ه

 سپس فوراً افزود:  ند؛یاو بب  یِ را رو شیحرف ها رِینگاه کرد تا تاث نیسباست به  چشمش ٔ  کرد و با گوشه یمکث

 « یخوام تو تنها بمون ی...نمالیخیب  »نه

و چشمانش را در حدقه چرخاند.    د یکش یق ی نفس عم نیاطرافش شد. سباست ٔ  رهیکرد و خ یشینما ی ت یرا مهمانِ مظلوم صورتش

 نگاه کرد و بالخره گفت:  ستوفیشده بود به کر رش یگ   بانیکه گر یبا عذاب وجدان

 نکن.«  یشکل ن یمن ا یرو جلو  هیچ وقت صورتت  گه ید  یخانم آ، ول شیپ  یبر  یتون  ی خب...م یلی»خ

 : د یپرس  یفی خف یِرا در هم کرد اما بالفاصله با شادمان ستوفیکر ٔ  که چهره د یکش  یآ را طور  خانوم

 عبدل تا من راحت تر...« شیپ  ی اممم...چطوره که...چطوره که تو بر ؛ یخوام تو تنها بمون ی نم ن؟یسباست ی مطمئن  »تو

قفل شده از   یِدندان ها   انیبه ضرب و زور، از م نیکه حرفش را فراموش کرد. سباست د یچرخ شیبا خشم به سو یطور نیسباست

 :د ی شده غر زیخشم و چشمان ر 

 مونم.«  ی م ی لعنت ٔ  پسر بچه  نیا شی...منم پیبر  یتون ی...مستوف یخب کر اری»بس

 گفت: نیگول زننده رو به سباست  ی با لبخند  ستوفی. کرد یخود کش یِآهو هل داد و عبدل را به سو  یِ او را به سو سپس

 کن.« ت یموفق ی بده تا حواسش از ما پرت بشه؛ برام آرزو ادیها رو  لهیوس  نیخوام بهت اسم چند تا از ا یازش م »من
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 ادامه داد:  یبدهد به زبان فارس  نیرا به سباست یکه فرصتِ اعتراض ن یبدون ا سپس

  یاش کالفه ام م  ی جیگ  نیدارد با ا گری د ؟ یاموزیب نیکه در بازار وجود دارد را به سباست  یلیوسا ن یا یِ شود نام ها ی . م»عبدل

 کند.« 

 گفت:  ع یتکان داد و مط  یبا تعجب سر عبدل

 .« سیچِشَم آق کر »رو

.  ستادیهو امانده بود گذشت و کنار آ  شی که هم چنان مبهوت بر سرِ جا ی کالفه و عبدل نِیبا لبخند از مقابلِ سباست ستوف یکر

به او   نیبا تحس ی و لحظه ا  د یچرخ شی. آهو به سوردیمتشخص به خود بگ  ی داشت ظاهر ی سع ییرا صاف کرد. گو شیکمر و گلو

 .ستینگر

 : د یپرس  یآب دهانش را به زحمت قورت داد و با لبخند محو ستوف یکر

 .« د یرا به من بسپار دتانیکه خر  ستیآ! نظرتان چ »خانومِ

 مشتاق پاسخ داد:  یافکارِ درهم و برهمش بود با لحن رِیکه درگ  آهو

 شم.«  ی...خوشحال م»حتما

 گفت: با یز یآهو گرفت و با لبخند  یِجلو  تعارف، ٔ  تکان داد و دستش را به نشانه  یمردانه سر ستوف یکر

 خانومِ آ.«  د ییبفرما »شما

 قدم شد.   شیتکان داد و پ ی سر شیشوشد. با ت ستوفیکر یِ بایلبخنِد ز رِ یباال انداخت و نگاهش، گ ییابرو آهو

 شد.  یدر هم م ش یاز پ شیب  ستوف،یکر  ٔ  کردند چهره  یکه عبور م  ی مقابل هر دُکان از

 :د یو ناگهان پرس  اوردیاما آخر تاب ن ست؛ینامفهوم به او نگر یِنگران یکه با تعجب و اندک آهو

 .«نی ایبراتون افتاده؟ به نظر ناراحت م ی اتفاق ستوف،یکر  یِ»آقا

 گفت:   یرک یشد با ز ی لبانش ظاهر م یِ که اندک اندک رو ی و با لبخند  د ی آهو چرخ یِ به سو ستوف یکر

 کنم.«  ینم دایدرشأن شما پ  یلباس  چ یناراحتم که ه نی...تنها از اد یخانوم آ. لطفا نگرانِ من نباش  ری»خ
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معلوم نبود.   یزیاش چ  ه یپوش  ری انداخت؛ هرچند که از ز نییسرخ شده بود؛ سرش را پاصورتش  ستوفیکر  دومِ  ٔ  که از جمله  آهو

  قه ی از جنسِ براق، با جل یبلند آب  راهنِیپ ک ی گذاشته بود.   رونیب ییبایز  یِ شد که لباس ها یدُکان  ٔ  ره یخ ستوفیناگاه چشمان کر

شد و   رهیکرد.متفکر به لباس خ  یم ییاش خود نما خهیو  ن یآست ٔ  بر لبه  یی طال یِاز جنس ترمه، که نوار ها رهیت یِ به رنگِ آب یا

 گفت: 

 هستند نه؟«  بایدارند. ز یمشک  یِو سبز و سرخ که نوار ها  ییطال یِبه همراهِ آن چارقد ها  ست؟یراجع به آن لباس چ  »نظرتان 

 پاسخ داد:  اقیسر تکان داد و با اشت یق یبا لبخند عم آهو

 .« مشونینیبب ک یاز نزد می طفا بر قشنگن...ل  یلی . خ»بله

 : کرد تند   پا نظر مورد ٔ  حجره  ی آهو  به سو نِیاز تحس ی با لذتِ ناش  ستوف یکر

 دکانِ نزدشان اشاره کرد و گفت: یِکرد؛ به چارقد ها  نیرو به سباست ،یبا لبخند بانمک عبدل

 گن چارقد...بگو چارقد.« ی م نای آق پسر...به ا نی»بب

 توانستن گفت:  نیاز ا یناش  اقِیآن جا را نام ببرد. با اشت لیاز وسا ی اریفراوان توانسته بود بس  یِپس از تالش ها نیسباست

 ...کد...چارقد...«»چار

 دست زد و گفت:   نیبا تحس ان،یو متعجبِ بازار ره یدر مقابل نگاهِ خ عبدل

 گن...«  ی م بهش ن؛یبب نو ی! حاال اکالی»بار

و به   د یرا کش  نیرها کرد. دست سباست مهی سخنش را نصفه و ن گر؛یکد ی درکنار  یمیو آهو آن طور صم  ستوفیکر دنِ یبا د ناگهان

 :د یآن ها رفتند. عبدل با تعصب رو به آهو کرد و پرس  یِ آن سو

 آهو خانوم.«  می بر د یبا گهیهاتون تموم شد؟ د د ی»خر

 تکان داد و گفت:   یبا چشمان خندان و براقش سر آهو

 خوام.«  ی وقت م  گهید  کمیتموم شده؛ اما اگه بشه  شترش ی»ب

 گفت:  یتوأم با خستگ  ی با لبخند  ستوفی. کرستادیتکان داد و همان جا ا  یسر ی ناچار یاز رو  عبدل

روز   کی  یِ برا د یرا بگذار تانیها د یخر  یق. بانیست. هم من خسته شده ام هم عبدل و هم سباست یامروز کاف ی آ، برا »خانوم

 .« گرید
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 وقفه و با عجله افزود:   یو با چشمان گرد شده؛ ب د یکوب  نیسباست پشت به  فوراً  آهو،  ٔ  رفته  درهم  ٔ  چهره  دنید با

 کنم.«  یط  ادهیپ یِتوانم با پا ی را م لومتریها ک لومتریاست وگرنه من ک نینظرِ سباست نیا »البته، 

 شده بود.  رهیبه آن ها خ ی خبر، با گنگ  ی نشان داد که از همه جا ب ینیخود را مشغول نگاه کردن به سباست و

 و گفت:  د یمظلوم خند  نیبه سباست ز یر ز یر آهو

آشوب به   ستم؛یمن ن نه یو بب اد یترسم حشمت خان ب ی بهتره، م م یزودتر بر ی...هرچمی بر د یندار یخب...پس اگه شما کار یلی»خ

 ه.« پا کن

 .ستادیاز احساس برادرانه اش کنارِ آهو ا یناش   یرتیو با غ د یکش  یق یهم نفس عم عبدل

 *** 

 گفت: ی کنترل شده ا اد یاز سر خشم سر داد و با فر یا خنده

کمکم    د یخر یبرداره. با من اومد   لمویوسا اوردیدر م  رتویمتشخص و با غ  یِ مردا یِ همه ادا نیمن ا یکه برا  ی شه؛ کس ینم  »باورم

 ؟« ی که خودت ورداشته بود رم یبگ  ویلیوسا  یکن

 زد و با نفس نفس ادامه داد:  یپوزخند 

 گنجه.«   ی مخم نم نیجوره تو ا چیشه...ه ی...باورم نمایخدا ی »وا

 :د یمردا«غر یِ »ادأ  از کلمه یناش  تیو با عصبان د ی کش ی قینفس عم ستوف یکر

کردم؟    یکار  نیچرا چن د یدان ی اصال شما م اورم؟یمردها را در م یِمن دارم ادا ست؟ یمردها چ  یِادا ٔ  از گفتن کلمه  »منظورتان

خوب نیست.   شه یانسان هیچ وقت؛ هم کی  د؛یقضاوت کن د یآن طور که دوست دار د یتوان یبد بودن کارم را نم ایخوب بودن 

 .«د یدان ی نم د یرا آن طور که با ز یچ چی. شما هد ینشو مانیاز قضاوتِ غلطتان پش دوارمیام

 دستش را به کمرش گرفت و با تمسخر گفت:  آهو

 .« د یاز اتاقم بزن ی باعث شده دست به دزد یـز یمنو آگاه کن...مشتاقم بدونم چــه چ ی دون  یدونم...شما که م   ی...من نم»خب

را هنگام  ستوفیکه آهو از مطبخ به حجره اش بازگشته بود؛ مچ کر  یلذت بخش گذشته بود و هنگام  ِدیروز از آن خر  دو

که او تاکنون از او    ییآهو  رایبود؛ ز  یعصب  یهم کم ستوفیمتعجب شده بود. البته کر ار یگرفته بود و بس  شیبرگرداندن لباس ها

  یجا خوردگ نیکرد؛ او هنوز هم آهو را نشناخته بود. ا  یشتباه م هم ا د یزد؛ شا ی نم ی کرده بود؛ ناروا تهمتِ دزد دایشناخت پ
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به عشق. حسِ   نیقر یبود که در وجود آهو در حال شکل گرفتن بود؛ احساس  یاش از احساس  ی خبر  یاز ب یناش  ستوف، یکر

از   ، یبه تند  ی زدن حرف  بدون ستوف،یکه کر  یباال برده بود. هنگام ستوفیکه توقع آهو را از کر یخواستنِ توأم با عالقه، احساس 

 نیباشد. ا ی کارش عصبان ن یتوانست از او به خاطر ا ی نم ینشست. حت ی قال یِ و رو  د یخند  یآهو خارج شد. آهو به آرام ۀحجر

خودِ آهو   هک  ی دزد از آب در آمده باشد. مرد شیروز ها  نیکرد مردِ دل خواهِ ا یبود که فکر نم  نیا ی اش هم به برا یخشمِ پوشال

  نیشدند. آهو از ا یآن ها با هم جفت و جور نم ست؛ ینگر یکه به موضوع م  یبودنش برده بود. هر جور  یافتن یبه دست ن یهم پِ

 بود.  ادیز انشانیم  ٔ  بود اما فاصله  کیبه هم نزد  د یشا شانی. قلب هاگرید یار یاز د ستوف یبود و کر ارید

و    ستوفیحولِ کر شتر یصحبت، ب نی شد. البته، ا شیبه بام رفت و مشغول گفت و گو با خدا شه،یم، آهو مانند همهنگا شب

 تکان داد و زمزمه کرد:  یاز ناچار ی. سر د یچرخ ینامفهوم بود م  ش یکه برا یاحساس 

که داره در من   یاحساس  نیو ارزشمند...پ...پس ا  یعشق آسمون کی ؛ یعشق من هست نیو آخر نی ! شک ندارم که تو، اولای»خدا

کنم؟    یکدومش؟ عقلم کجا رفته که دارم به اون فکر م اد؟یدوستش دارم؟ بهش وابسته شدم؟ ازش خوشم م ه؟ یچ اد یبه وجود م

باشم و  خوام خودم  یخوام؛ فقط م  یباز کنم؛ من تورو م و یسردرگم  نیکالف ا ام خو ی خوام نه م  یحسو م نیخداوندا من نه ا

 خودت.« 

 نگذشت که دوباره نشست و افزود: یبرخاست. چند  شیو از جا د یبه صورتش کش یدست

خوام بهم آرامش   ی توانا م یِ از تو می...با تمومِ ناتوانییسکوت و احساس خدا ن یکنه...ا  یجا آرومم م نیکنم امشب فقط ا  »فکر

 .« یببخش

پسر چاق و مسخره نبود؛ حاال او را   کی شی برا گریکه د ی نیسباست ستوف،یچشمانش را بست و به فکر فرو رفت؛ به فکرِ کر سپس

شوند. هم   ی وقت ها، مذکر ها هم مونث م ی معتقد بود بعض  شهیدوست از نوع خودش. هم  کیدوست.   کیدوست داشت. مانند 

  یآبرو م  ی و ب ایح ی او را ب دند یشن یم  ه یطرز فکر آهو را بق نیعبدل و سباستنِ تازه وارد و اگر ا نینوع خودش، مصداق هم

 کردند.   یخواندند و تردش م 

برخاست. آبِ دهانش را قورت داد و با   شیآمد و به سرعت از جا رونی دورگه از خشمِ حشمت خان، از فکر ب یِصدا دنِیشن با

که    ییگاه هابه آهو انداخت. از همان ن نیخشمگ  یمحتاط به اطراف و نگاه یحشمت خان، نگاه د ی چشمانِ بسته به عقب چرخ

 لب زد:   یو به آرام د ی کش  یا  فهداد. آهو نفس کال  ی حساب کار را دستِ آهو م

 براتون توضـ...«  نیبد  »اجازه

 اش گرفت و هشداردهنده لب زد:  ی نیب یِ فرصت حرف زدن را به آهو نداد؛ دستش را جلو  حشمت

 از جلو چشام گمشو تو حجره ات.« ع ی! صداتو ببر...سرسی»ه
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  ییشود با روبه رو  ی دانست که رفتنش به حجره، مصادف م  یمشکل حل شده اما نم گر ی. گمان کرد که دد یکش ی نفسِ راحت آهو

 دوباره با حشمت.

 با دستش به تشکِ پهن شده اشاره کرد و دستور داد:  حشمت

 !« نی»بش

 سکوت گذشت که حشمت ادامه داد: به  ی قینشست. دقا یاطاعت کرد و به آرام آهو

روشن کن ماهم ملتفت   تو ی! سرتا پا گوشم بشنُفَم. علت نافرمانگهیدادن؟ خب بگو د  حیواس توض  ی زد یمگه بال بال نم »خب

 .«میش 

 لحن گفت: نیاز ا نیرا با تمسخر گفته بود. آهو غمگ  حیتوض

کنم؛ تو    یرم بام، چرا شب تا صبحمو اون جا سر م ی مچرا  نید یکه دخترتونم پرس   یوقت از من  چیخان، تا حاال ه »حشمت

 سرما...تو گرما.« 

 باال انداخت و پوزخند زد:  ی خان شانه ا حشمت

 خواد؟«  یخواد؛ م   ی خواد؛ علت نم ی احمق بودن که زمان و مکان نم »خب

 لب زد:  آهو

 خواد!«  ی»م

 : نداختیصراحت شوکه شد؛ اما باز هم خود را از تک و تا ن نیخان از ا حشمت

باعث شده حرف منو   ی پرسم؛ تو بگو چ یتازه ست؟ خب من االن م یریهر وقت از آب بگ  و یگن ماه  ی که بخواد؛ مگه نم م یری»گ

 بوم؟« ی بر یهلک و هلک پاش  و یحساب نکن وارم ید  یجرز ال

 داد؛ پُر کرد و پاسخ داد:  ی م ی صحبتِ پدر دختر یِ بو ب یاطرافش که عج یِاش را از هوا هی ر آهو

 چند سال که از خدا عمر گرفتم...«  نیحشمت خان، تو ا نیرم سر اصل مطلب...بب ی راست م ه ی»

 کرد و با تمسخر افزود:  یمکث

حاضرم قسم بخورم   ،ی واسم مادر ی نه فخر یکرد   ینه تو واسم پدر م؛یکه تو قنداق بودم؛ بگذر یدوسال   یکیبه جز اون  »البته 

 اضافم...« و یراه سرِ ٔ  بچه ه یمادرم. انگار من  م یو فخر  یدونن تو پدرم   یهم نم ایکاروان نیا یحت
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 سخنش را قطع کرد:  نیخان خشمگ  حشمت

 ساقطش کنم.«  یزده؟ بگو برم از هست  یزِر  نیهمچ ی »ک

 از تاسف تکان داد و گفت: یآهوسر

 نکردنتون و...«  ی بگم واسم پدر نیکنم. بذار  یرو که چند سالِ رو دلم تلنبار شده خال یی عقده ها نی ا نیادامه بدم؛ بذار نی»بذار

 . ینداشت دنیلباس واس پوش   ای ید یکنن که من نکردم؟ هان؟ گشنه خواب  یکار م یواس بچه هاشون چ ه یمگه بق  -

  زام؟یچ نیهم جنسام دنبال ا هی من مثلِ بق د یلباسه؟ فکر کردرخت و   هی ته ی فقط تو یمن محبت نداشتم...مگه پدر -

دخترا فرق دارم؟ نگاهم فرق داره؟ مگه من    ٔ  ه ی من...با بق نید یتا حاال نفهم رون، یب نیکش  یکه مورو از ماست م یی...شمایعنی

  کیتونم به  ی که نم  ییرم باال، فقط واسه اینه که حرفا ی . من اگه میرفتار کن مکه شما هم مثل همونا باها ستم ین ه یمثل بق

  چیکه ه  ی اومده؛ راه کار جلوم بذاره؛ به عنوان بزرگ تر ش یواسم پ یبذارم؛ که بخوام اگه مشکل ونیدرم   ییهمدم بگمو، با اون باال

 . یریاون جا رو ازم بگ  ی خوا یحاال شما م کنه.  م یوقت نداشتم همراه

 طلبکار لب زد:  یو اندک  شرمنده  یخان، اندک حشمت

 .« یقصدت شرمنده کردنم بود...خب دست مریزاد دختر جون، موفق شد  »اگه 

 با عجله گفت:  آهو

نبودتونو حداقل تا   یِسال ها ن یخودم...که ا یِا یوهلل اگه قصدم شرمنده کردن باشه؛ خواستم چشمتونو باز کنم؛ رو خودم و دن  »به

 .« نینشده جبران کن رید

 :د یپرس  نیخان غمگ  حشمت

 کارو کنم...اما آخه چطور؟« نیخوام ا ی...م یو همدمم  »دختر

 زمزمه کرد:  ،یو واقع  قیعم ی با لبخند  آهو

 کن.«  ی پدر »واسم

 

از کجا آب   یشلوغ  نیآمد؛ چشمانش را باز کرد. حاضر بود قسم بخورد هنوز اول صبح است. اما ا یم  نییکه از پا ییسر و صدا با

 خورد؟  یم



 تحسر

104 
 

رفت و کنارِ   نییپا ها پله از. شد  خارج  گذشته  شب ٔ  خاطره  پر ٔ  از آن حجره ه، یچارقد و چادر و انداختنِ پوش  د یز پوش ا پس

 :د یشد اما آن را مهمان پدرِ در مانده اش کرد و پرس  ی نم دهیکه لبخندش د  نی. با استادیحشمت خان ا

 شده؟«  ی...چریصبح به خ »سالم،

 . یخودش هم پدر شده بود. با احترام و مقتدر و دوست داشتن ی برا ی حت ،یبعد از آن هم صحبت  حشمت

 زد و آهسته پاسخ سالمش را داد:  یهم لبخندِ کوتاه حشمت

 ها...« ه یما نیتو هم ی چ ه یدونم   ی بود؟ نم نیبود...چاقه، پالست هیپسره، خارجک نیکه...خب...ا ی زیسالم، واال چ کِی»عل

 کان داد و حشمت خان افزود: ت ی سر آهو

 شده.«  »گم 

 گشت.  یرفت و باز م  ی سرِ داالن، تا لب حوض م نیاز ا ،یکه با خشم و نگران د یچرخ ی ستوفیکر  یِ آهو گرد شد و رو چشمان

 خان بلند گفت: حشمت

 گرفتم.«   جهیپسر، سر گ گه یبسه د »اه،

 بود؛ روبه حشمت خان گفت:  ستادهیکه آن جا ا ییتفاوت به آهو   یو ب د یاو چرخ یبا خشم به سو  ستوف یکر

جا   نیاست که ا نیتوانم انجام دهم ا یکه م   یگم شده و من تنها کار ب یشهرِ غر نیچه کنم؟ دوستِ من در ا د ییگو یم »شما

 راه بروم و به فکر چاره باشم.«

خورد اما در   ینسبت به خود، حرص م  وفست یکر یِتوجه یاز ب  گر ید یدوست نگران سوخت و از سو   ن یا یِدلش برا  ییاز سو آهو

 نبود.  یز یکم چ یدرندشت  ن یداد. گم شدن دوستش آن هم در اصفهانِ به ا ی حق را به او م د یهر حال، با

 : د یخان خسته نال حشمت

و   وه ی م میرحتونم باهات بیام...باس برم از باغ مش   ی من االن نم ش،یِپِ م یر ی شه؛ فردا م یم داش یزود پ ای ر یباش جوون...د »آروم 

 .« یخودتو گم و گور کن  رونی ب ی. فقط پسر جان تا اون موقع سرخود نر ارمیب یسبز

را   زش ینگاهِ تمسخر آم یِ کرد جلو  یاش را دست کم گرفته بود؛ سع یحشمت داشت َشمِ جهانگرد  ایو گم شدن؟ گو ستوف یکر

 از کاروانسرا خارج شد. یبلند   یخداحافظ از  پس حشمت و  داد  تکان  بودن  موافق ٔ  به نشانه یحال سر نیو با ا ردیبگ 
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  ٔ  حال درمانده  نیا یی و از سو ابد یرا ب یخواست آن پسرِ چاق دوست داشتن ی باال انداخت و به فکر فرو رفت. دلش م یشانه ا  آهو

 کرد.  یحال دلش را بد م  ستوف یکر

 شد و زمزمه کرد:  ستوف یکر کی اطرافش، نزد یِ گاه کردن به اطراف و مطمئن شدن از خلوتدهانش را قورت داد و پس از ن آب

 .« ایب »همراهم

خسته و کالفه   ستوفیکر دند یگرفت؛ به بام که رس  ش یپشت سرِ او راه بام را در پ ستوفیفوراً به سمت بام قدم برداشت. کر سپس

 :د یپرس 

 د؟«ی دار ی خانم آ؟ با من کار »بله 

 خودش، گفت:  مِیاو و خوشحال از تصم ی ناراحت از خستگ  آهو

  ایتا فردا از شهر خارج شه  د یکردنش سخت بشه؛ اصال شا  دایدنبال دوستتون ممکنه پ  می فردا بر می که اگه بخوا ن یدون  یم »شما

دست   یاز دست رو دنبال دوستتون باالخره  م یبا عبدل بر هی شناسم نظرتون چ یخوب م یلیمن اصفهانو خ وفته؛ یدزدا ب  ریگ

 دور نشده باشه.«   میلیخ نتا اال د یبهتره. شا ی گذاشتن و خودخور

 :د یخوشحال شد و پرس  ستوف یکر

 د؟« یکن  ی لطف را در حق من و دوستم م ن یا یعنی»

آگاه کند. و از او خواست که تا شب   نشیدروغ یِ حال یب  از را  فخرالملوک تا  شد  مطبخ ٔ  تکان داد و روانه  ی با لبخند سر آهو

خود و   ر،ی نظ ی انتخابِ ب نیا یِشد و برا  رهیبه رفتنش خ ستوف یو خدا او را ببخشد. کر د یایسراغش ن ی بگذارد و کس شیتنها

 : د یدرمانده نال نیتسباس  اد یکرد. سپس به  ن یدلش را تحس

 تو پسر؟«  یی کجا  »آخه

  بدون . شدند  خارج کاروانسرا  از آهو،  ٔ  زده رتیرا گرفت و در مقابلِ چشمانِ ح چادرش  ٔ  لبه  ستوفی که آهو برگشت؛ کر یهنگام

 . ردیو مچشان را بگ   ند یآن ها را در حال فرار بب ی که کس نیا

 .دند یکش  یقی و نفسِ عم ستادند یکوتاه ا یِکاه  واری د کنارِ

 زمزمه کرد:  ستوف یکر

 د؟« یآ ی. عبدل نممیجلوتر برو یکم د ییایب م؛ یشو ده یاست د »ممکن
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 اش را انداخت. به سمت چپ اشاره کرد و آرام گفت: هیتکان داد و پوش   یبه نف  ی سر آهو

  ن ینگاه به ا ه ی. شما هم  هی صریبازار ق  می ر ی . بعد ممین ینقش جهانو بب دون یم  می...اول برمی طرف بر  ن یعبدل کار داشت. از ا »نه

 .«نیراه بنداز نیب ی دکانا و حجره ها

کاروانسرا را ترک کند. فقط دستش به او برسد...از هر   نیباعث شده که سباست یز یخواست بداند چه چ ی قدر دلش مچ ستوف یکر

  ی جواب مثبت چشم به دهان مردم م کی در انتظار  ،یرفت و پس از دادنِ نشان یم  انیکردند؛ آهو نزد بازار ی که عبور م ییجا

 :د یپرس  یکردند تا بالخره از مسگر ی م د یرا نا ام  ودوخت اما همه با اظهار ناآگاهی، آن د 

 ن؟« ید یند  چاق و  قد  کوتاه   ٔ  ساله  شیو پنج، ش   ستیپسر جوون حدوداً ب هی...شما »آقا

 حرف آهو را گرفت:  ۀ با شوق جلو آمد و ادام ستوف یکر

 د؟« یا دهیالً او را ند است؛ احتما نیاست و نامش سباست یچهره اش غرب »بله، 

 به آن ها نگاه کردوگفت:  زشدهیباچشمانِ ر مسگر

 ؟« یبازار بغل د یچیپ شیهمون پسره که طناب دورگردنش بسته بود؟ چندساعت پ دمش؛ید »آره، 

ه. پس  منظور مرد از طناب همان کراوات بود.هر دو تشکر کردند و خوشحال وارد بازار شدند و دوباره همان آش و همان کاس   البته

. آهو با  ستادند یا ی گوشه ا زان یآمدند و عرق ر رون یبازار هم خارج شده؛ ب نیاز ا نیسباست افتند یدر  انیبازار  یِها ییاز راهنما

 کند:   دواریکرد او را ام یسع  ستوف، یحالِ زارِ کر  دنِید

 .« میزودتر بر نیای...بمینقش جهانو گشت  دونی. فعال فقط نصف ممیجا هست که نرفت یهنوز کل  د؛ینباش  »نگران

نقش جهان را به طور کامل گشتند؛ آهو به   دان یکه م  نیبه دنبالِ آهو روان شد. پس از ا أس ی یم یو ن  د یام ی میبا ن ستوف یکر

 اشاره کرد و با خنده گفت:  دانیم یِ رونیب ٔ  گوشه 

عجله   کمی د ی با یول که یدرسته نزد ه، یصری بازار ق م یبر م یریدرشکه بگ  ک ی اون جا  می بر نیایدوستتون کجا رفته؟ فعال ب ن یا »آخه

 .« میکن

 کردن بوده نه منت نهادن.  یانداخت و آهو با لبخند به او فهماند که قصدش شوخ  نییشرمنده سر پا ستوف یکر

 :دند یشدند و پرس  هی صری دکانِ بازار ق نی روز بود که وارد آخر اواسط 

 ن؟«ید یرو ند   یکس نیشما همچ م؛ یگرد ی م ی آب یپسرِ چاق با قد کوتاه و چشمها ک یآقا، ما دنبالِ  د ی»ببخش
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 دکان با تمسخر پاسخ داد:  صاحب

 ...« دهیند  یزای. به حق چمید یپسرشو ما ند  یگذرن ول  ی جا م نیهر روز از ا یی دخترا  نیهمچ »واال

 راند و گفت:  رونی و آن ها را به ب د یخند  سپس

 برم مسجد.« د یبا رون،یب  نیبر نیبخر ن یخوا ینم ی زیاگه چ االی»

 زمزمه کرد:  آهو

 .« »مسجد 

 زد:  ی کنترل شده ا ادِیو با شوق فر د یباال پر سپس

 خارج اصفهان.«  نیو بر ادیحشمت خان ب ن یصبر کن د یاون جا نباشه؛ با گهیالّا مسجد...اگه د م یهمه جا رو گشت »ما

 شدند و آهو متفکر زمزمه کرد:  درشکه  سوار

  یقل  یبا حمام عل م یو سه پل رو نرفت ی...فقط س هیصریبازار ق  میچهل ستون. دومم که رفت ویاول که نقش جهانو بازار مسگر »خب،

 .« می رو هم نرفت یلطف اهلل و سلطان خیدوره. مسجد ش   یلیکنم اون جا رفته باشه چون خ ی آقا که خب فکر نم

به   کیلطف اهلل شدند. آهو آهسته و نزد خ یدندان گرد دادند و وارد مسجد ش  یِ پول به درشکه چ یاد یمقدار ز  ستاد؛یکه ا  درشکه

 گفت:  ستوف یکر

 . دمِ ظهره و شلوغ.« نیگردم شمام خوب چشماتونو باز کن  یم  »من

 گفت: رلب ینگران، پر محبت ز یبا لبخند  ستوف یکر

 شما سپاسگزارم خانمِ آ.«  »از

نگاهِ   تی پر نقشِ مسجد شد. اما بعد با عصبان وارِ یدوستِ تپلش را فراموش کرده باشد؛ ماتِ در و د ی که لحظه ا  ایگو سپس،

 و مشغولِ گشتن شد.  د یسرکشش را دزد

و نگاهِ نگرانش    د یبه صورتِ خسته اش کش ینشست؛ دست ی سنگ کوچک یِرو ی کنار ستوف یاز آن جا هم خارج شدند کر د یام نا

 را به چشمانِ نگرانِ آهو دوخت:

 د؟«یهست نیهم مانند من، نگرانِ سباست »شما
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 زد و پاسخ داد:  ی واقع  یلبخند  آهو

 ! من نگرانِ خودِ شمام.« »نه

 اشاره کرد و افزود:  یگلگلون، به سمت ی با صورت سپس

 .« میکن یاستراحت م کم ی. بعدش مینیروهم بب  یمسجد سلطان  می»بر

 که آهو بشنود گفت:  ی طور ستوف یمسجد امام راه افتاد. کر یِ مبهوت به سو ستوفیهمراهِ کر وبه 

 خانم آ.«  د یدار یدر دلبر  یمهارت خاص »شما

  طنت یش  یپوست ر یکه ز  یاز صورتش بود که سرخ نشده بود. اما خب، هنگام یبا خنده از آهو جلو زد. آهو چشمانش، تنها عضو و

به   تیکه با مظلوم   یمرد تپل و بور  دنِ یوارد مسجد شد و با د  عیداشت. سر  ی را هم م ی زخوردبا ن یتاب همچ د یکرد با یم

 است. یدوست داشتن  ی ادیز نابالغ ٔ  مرد بالغ شده  نید و اعتراف کرد که ایخند  قیعم یکرد؛ با خستگ  ی اطرافش نگاه م

باشد با  ده یکه مادرش را د   یچون کودک  نیزد. سباست یقیاو شد. آهو لبخند عم ریگ نیاش را باال داد که نگاه سباست هیپوش 

و متوجهِ آمدنش نشده بود؛ آهو را به   ستی نگر یکه دست به کمر به اطرافش م   ستوفیکر دنِ یبا د ی ول د یآهو دو یِ به سو یشاد

بهت زده، آرام آرام به سمت   ستوف یکر و چشمانش نمناک شدند. د یپشت به آغوش کش ازرا  ستوفیسپرد و به شدت کر  یفراموش 

حلقه کرد. سپس او را از خود دور کرد و به زبانِ خود که آهو   نیبازگشت، دستانش را باال آورد و دورِ کمرِ بزرگِ سباست نیسباست

 تشر زد:  د یفهم  یاز آن نم یزیچ

 ؟« یستیرو بلد ن  ییجا یوقت   رونیب ی ر یچرا از کاروانسرا م  ؟ یفکر کرد ی بهت...با خودت چ »لعنت

 مظلومانه پاسخ داد:  نیسباست

  ه یگم شدم و بعد  ی ول  رمیبگ  یزیتونم از بازار چ ی نبود که بخورم...فکر کردم م ی زی گرسنم بود و تو کژره هم چ  یل یمن خ »خب

 جا و بهم آب و غذا داد.«  نیاومد و منو آورد ا یبلند و شنل قهوه ا شیمرد با ر

 انه گفت: تکان داد و آمر ی سر ستوف یکر

کردنت کمکم   دایپ ی برا ی لیبهت بگم که خانوم آ خ د یکه صورتتو داغون کنم...با نیقبل از ا یول  ن،ی سباست میازت عصبان یلی»خ

 کرد؛ ازش تشکر کن!« 

 آهو شد و گفت:  ک یشرمنده نزد نیسباست

 .« »ممنون
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 کرد:  ی نگاه کرد که او معن ستوف یگنگ به کر آهو

 کنه.«   یتشکر م »داره 

 زد و گفت:  ی قیلبخنِد عم آهو

 بود آقا پسر.«   فهی»وظ

 تعارف زد:  بای ز یبا دست به جلو اشاره کرد و با لبخند  ستوف یکر

 خانم آ.«  د یی»بفرما

 گفت: تیکرد و با جد  نیروبه سباست و

 خوام ازش تشکر کنم.«  ی که بهت کمک کرد کجاست؟ م  یمرد   »اون

 شانه باال انداخت: نیسباست

لحظه...امم...ناماز...نه نه نراز. اوه    کیکلمه رو بارها تکرار کرد... ک یفهمم؛  ی از حرفاش نم یچیه د ی د ی م کجاست. وقتدون ی»نم

 . فکر کنم رفته همون جا.«نایهم  هی شب یز یچ کی دونم.  ینم

 کرد:   حیتکان داد و بر طبق عادت حرفش را تصح ی سر ستوفیشد. کر ستوف یکر  ٔ  رهیزد و خ ی لبخند گشاد سپس

 خاص مسلموناست. رفته دعا کنه.«  یاز دعاها ی کینمازه!  »درستش

 : د یرو به آهو کرد و با لبخند پرس  ستوفیمتفکر سر تکان داد. کر نیسباست

 شوند؟«  ی خواندن نماز جمع م یمردم کجا برا  د یدان ی آ، م »خانم

 نبود؛ آرام پاسخ داد:  د یقابل د   هیپوش  رِ ی زد که از ز یلبخند  ز ین آهو

 همین جاست.« ن،یایب »دنبالم 

تکان داد اما تا قصِد قدم برداشتن کرد؛ روح از بدنش به پرواز درآمد. انگار تازه چشمش به مسجد افتاده   د ییسر به تا ستوف یکر

سو به   نیو نگاهش را در صحن مسجد از ا د یبه دهان گرفت. چند بار دور خود چرخ رتیشد و انگشت ح خکوبیم شیباشد؛ برجا

کننده بود. دو    رهیآن انجام شده بود؛ خ ی بر رو ی که با کاش   ییبایز نات یبود و تزئ میعظ ِد گنب کی  یآن سو گرداند. مسجد دارا 

و   یع غرب در اضال زی ن نهیکرد. دو شبستانِ قر  یم د یتشد   ستوفیرا در کر جه یمناره، در سر درِ مسجد قرار داشت و ارتفاعش سرگ 

با   ی ناتیتزئ ی کوچکتر بود ول   نکهیبا ا ین بود اما شبستان غربیتزئ ی تر اما ساده و ب  میآن عظ   یصحن بود که شبستان شرق یِشرق
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و پر برکت    بایآن ها نام ز یقرار داشت که رو  ییمسجد، مناره ها یجنوب  وانِی خشتِ هفت رنگ داشت. دو طرف ا یِها یکاش 

قرار داشت که متشکل    ییهم مکتب خانه ها ی و غرب  ینقش بسته بود. در جنوب شرق  یی و با خط بنا  یر به طور تکرا یمحمد و عل

  ینیو سباست  ستوف یآرامش بخشِ اذان، باعث آرامشِ آهو و در کمال تعجب باعث آرام گرفتن کر یاز چند حجره بود. ناگهان صدا

  جانیناگهان ه نیپشت امام جماعت قرار گرفتند. سباست ی خود مانده بودند. مردم همگ  یِبرجا ییبایشد که مبهوت آن همه ز

 زده داد زد: 

 اون مرد شنل پوش...اون جاست.«  س،یکر ی»ه

  د یرس  ی را گرفت و به مرد نیگفت. سپس، رد انگشت سباست ی ا دهیکش  سِ« یاش گرفت و »ه ینی ب یِدستش را جلو  ستوف یکر

 نیسباست. شکست اَکْبَرْ«  و  هٔ  گرم او، با گفتنِ »اَللّ  یِبست و سکوت جمع را صدا یداشت قامت م   بود و  ستاده یکه در محراب ا

 را گرفت و محتاطانه گفت:   اش شانه  ستوف یخواست به سمت مرد برود که کر

 ...بذار دعاشون تموم بشه!« الیخیب نی»سباست

  تِیٔ  بزند که با رو یو خواست حرف د یبه سمت آهو چرخ  ستوف ی.کرستاد یا ستوف یو کنارِ کر  د یعقب کش ی لیم یبا ب نیسباست

مردمک   افت؛ یکه او را ن یچرخاند. هنگام ش یروبه رو تیجمع لِیآهو در خ  یِاو، دهانش باز ماند. چشمانش را پ یخال یِجا

ته بودند. نفس  مسابقه گذاش  گریکد یقلبش با   یرا جستجو کردند. ضربان ها و تند تر آه یچشمانش هراسان و نگران با چرخش

آمد. چه حالِ مشمئز کننده   یرفت و دم نم یآمد و بازدم نمی رفت. بازدم م   یگرفته بود. دم م شانیزمان باز  نیهم در ا شیها

 : د یاحواالتِ درهم شده؛ نال ن یاز ا یناش  یلرزان  یِاز آن متنفر بود. با صدا داًیشد  ، یگرید  زیهرچ ایبود  ینامش ترس بود؛ نگران ،یا

 آ، خانمِ آ؟«  »خانمِ

 : د یپرس  ستوف،یکر  تیاخم کرد و نگران از وضع نیسباست

 حالت خوبه؟«  س؟ یشده کر ی»چ

 تکان و پاسخ داد:  یبه نشانه منف  ی سر ستوف یکر

 .«ستی...خانم آ گم شده؛ ن»نه

 نگاهش کرد و با تاسف گفت: هانهی عاقل اندرسف یکم نیسباست

تو لندن   یکه بخوا   نیچه برسه به ا ؛یکن   یم  دایبازم راه برگشت به انگلستانو پ یفت یب ر یهم گ قای آفر  ٔ  قاره یتو  ی اگه حت »تو

  ی جا هم شهر خانم آ ست؛ به نظرت م نیا ؛ی بسته بر یبا چشما یتون  یرو م  یشفسبر  ابون یتا خ نستری. تو از کاخ وست میبگرد

 گرده.« ی رفته االن بر م کهشهر گم بشه؟ هر جا  نیتونه تو ا
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 نیتکان داد. چقدر احمقانه نگران شده بود. سباست نیسخنانِ سباست د ییتا ٔ  به نشانه  یمکث کرد سپس سر ی کم ستوف یکر

 دوباره لب گشود: 

 ؟« یخانم آ گفت »به

 :د یحواس پرس  ی ب ستوف یکر

 « و؟ی»چ

 : د یکرد و با حرص غر یاخم نیسباست

 زنم.«  ی! من دارم راجع به خانم آ و ابراز عالقت حرف م یمن! فکر کنم تو کامالً عقلتو از دست داد یخدا »اوه 

 خونسرد پاسخ داد:  ستوف یکر

 راجع بهش به خانم آ نگفتم.«  یز ی...اون موضوع! نه چ»آه

 :د یپرس  زیرا باال انداخت و تهدید آم  شی ؛ ابروبعد با حرص ه یمات شد. چند ثان ی لحظه ا نیسباست

  ؟ یچ یعنی نیا ی دون  ی! م دمیها رو پوش  ی رانیا ٔ  دزد شدم، دروغ گفتم؛ تازه ل...لباس زنونه یچی من بخاطر ه  ؟ینگفت  ؟ی»چ

 ؟« یچی ه بخاطر شد  نابود  من  ٔ  مردونه  تیتموم شخص 

 گفت: ن،یبلند سباست یِ ها ادیفر ِدیاز تشد  ی ریجلوگ یِ زد و برا ی باالجبار لبخند  ستوف یکر

که لباس   نی و من ازت ممنونم. از ا ی کارها کرد یل یمن خ ی آره درسته...تو برا ؟یآروم باش  کمی ستیبهتر ن ن،ی...سباست»اممم

 مردونه ات هم نابود شد واقعا متاسفم. باشه؟«  ت یو شخص ید یزنونه پوش 

 :د یلب برچ نیسباست

 .«  میشهر بر ن یاز ا م یبخوا د یشا ؟یبهش بگ  ی خوا ی م ی ! کییارتباط با خانوم ها ٔ  نهیآدم ترسو و ناوارد در زم ه ی...تو واقعا »تو

 شد و زمزمه کرد:  ره یمحراب خ یِها  یمتفکر به گچ بر  ستوف یکر

 تان.«به انگلس ادیخوام باهامون ب یگم و ازش م  ی فرصتِ مناسب به خانم آ م ک یتو   م؛ی ر یجا نم ن ی! فعال از ا»نه

 انداخت و گفت:  نیاش چ ی نیبه ب نیسباست

 .« ادیکنم خانم آ باهامون به انگلستان ب ی نم »فکر
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 : د یبا اخم نگاهش کرد و غر ستوف یکر

 !« نیشو سباست »خفه 

چسباندند. دورِ مرد شنل   ی دادند و »قبول باشد« هم تنگش م ی دست م  گرید  کیو مردم با لبخند به  د یرس  انیجماعت به پا نماز

را باال برد؛ گرچه او   شیبه سمت مرد رفت و صدا نی. سباستد ید ی او را م ی به سخت ستوف یشلوغ شده بود که کر ی پوش به قدر

 درک آن عاجز بودند:  زکرد و مردم ا  یصحبت م  شیبه زبان خو

 !«یشنل پوش، آها یِ ...آقا»آقا

اشاره  نیسباست  سمت به انگشت با  و  زد پوش  شنل مرد  ٔ  شانه  یبود با دست آرام رو  ده یرا د نیکه دست و پا زدن سباست ی مرد

و    ستوفیکر ی گفت و به سو یزیدورش چ  تیبه سمت جمع یدوخت و با لبخند  نیکرد، شنل پوش نگاهش را به سباست

 : د یگوشش غر ر یگرفت و با حرص ز شدست  ان یرا م نیاستدستِ سب  ستوفیحرکت کرد. کر نیسباست

 .« ستایخدا سرجات وا یِمحض رضا  اد؛یکن! داره م  »بس

 گفت:  یی و با خوش رو د یرنگش کش ی به شنل قهوه ا ی دست نیبه قول سباست ای شیبه عبا یدست  مرد

 .«د یدار  ی جوونا! حالتون خوبه که انشاءاهلل؟ با من کار »سالم

 گشاده پاسخ داد:  یی هم متقابال با رو ستوف یکر

  ییرابرت است. او به من گفت شما به او کمک کرده و غذا نیمرد دوستم سباست ن یفرناندز و ا  ستوف یآقا، نام من کر »سالم

 قعا از شما متشکرم آقا.« خواستم از شما تشکر کنم. وا ی . مد یفراهم کرده ا شیبرا

 عمامه اش را مرتب کرد و گفت:  مرد

بازار   رون یپسر ب  نیا دم یکرد. منم د یکارو م نیمن بود هم ی جا یبود پسرم...هرک فه ی اومد. وظ ادمیمرد جوون...حاال  نیا »بله 

اهل   دمیپرس  یازش م  م یاطراف باشه...هرچ نیخورد مال ا ی کنه؛ به چهره اش نم ی ور اون ورو نگاه م  نیو منگ ا جیواستاده و گ

ولش کنم آوردمش مسجد. بنده خدا مثل   ی جور نیهم ادیداد؛ منم گفتم خدارو خوش نم ی م وجوابم گه یزبون د  هی به  ییکجا

 چشماش ستاره بارون شد.«  د یگشنش بود تا غذا رو د ی لیکه خ نیا

 : کرد و گفت  یهم خنده ا ستوفی. کرد یخند  بلند  آخرش  ٔ  جمله با

 .« د یرا در حق من و دوستم کرد یهم متشکرم! لطف بزرگ  »باز

 با لبخند به آهو نگاه کرد:  ی فیلط یصدا دن یدهان باز کرد که باز تعارف کند اما با شن  مرد
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 اسداهلل.«  خیش  »سالم

 اسداهلل، متواضعانه گفت:  خیهمان ش  ایشنل پوش  مرد

 مسجد.«   یبود ومدهیوقت بود که ن یلیخ  ی دخترم، خوش اومد   »سالم

 انداخت: ر یخجول سربه ز آهو

که اذان شد دلم    یوقت  ی اومدم ول شونیکردن دوست ا  دایپ ی کنم. االنم برا  ی...انقدر تو کاروانسرا کار دارم که وقت نم»شرمنده

 نیومد نماز نخونده برگردم.« 

 نگاهش کرد: نیاسداهلل با تحس خیش 

 نداره.«  تیتو کوچه و بازار خوب  ی فتی راه ب بهیمرد غر ه یکه با   ن یا ،ی...ولیتر حشمتبه تو! حقّا که دخ »مرحبا

 و بهانه آورد:  د یکش  رینگاهش را به ز  آهو

 نکنم.«  غی در  ادیاز دستم بر م ی داشت. منم خواستم هرکار اج یآقا به کمک من احت نیا ی با شماست، ول »حق

 :امد ین نییاش نشاند و از موضعش پا یشانیپ یِرو  یاسداهلل اخم کم رنگ  خیش 

 ور اون ور بره.«  ن یا ییمرد، تنها هی دختر جوون با  ه ی ستیاومد. خوب ن یبا عبدل م  »خب

 هم اخم کرد و گفت و قاطعانه گفت:  آهو

  میدبرگر د یبا گه ی. ببخشید اما ما دومده ی حاج آقا! عبدل هم حتما کار داشته که ن ستیاستخاره ن چیحاجت ه ر یکار خ  »در

 کاروانسرا، با اجازه.« 

 گفت:  قیعم یبا لبخند  زیاسداهلل ن خیش 

 ماهم دست شماست؛ خدا به همراهت.«  ٔ  »اجازه

کرد و به   یهم به زبان خود خداحافظ  نی بلند، به سمتِ در مسجد قدم برداشت. سباست یِزد و پس از خداحافظ یلبخند  ز ین آهو

 اسداهلل گفت:  خیبا لبخند، خطاب به ش  ستوفی. اما کرد یدنبال آهو دو

و لطف خانم آ به من، به خاطر    یکم شمردن مهربان ی ول د؛یشناس  یبود که مرا نم نیبرخورد شما با خانم آ، به خاطر ا نیا د ی»شا

 . خداحافظ.«د یبود که او را نشناخته ا نیا
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 کرد:  خکوبی م ن یرا بر زم ش یاز پشت سرش، قدم ها خیش  یصدا یاسداهلل کرد ول  خیبه ش  پشت

  نیا یمنو برا   ی حرفا ی ول  ؛یبود که منو خوب نشناخت ن یبه خاطر ا ؛یکه از رفتارِ من با دختر حشمت داشت  یبرداشت غلط د ی»شا

 .«یشناس  یشهرو نم نیچون ا یدرک نکرد 

 مسجد ادامه داد.  ی خروج ی راهش را به سو یدرنگ کرد؛ سپس با لبخند   یلحظه ا ستوف یکر

 *** 

  لیبه سب یسر نهاد و دست  یرنگش را رو  اهیشکلِ کوتاهِ س  ی و کاله استوانه ا د یرنگش کش یمشک ٔ  قه ی بر جل یدست  میکر رزایم

  چشم ٔ  گوشه  از م یکر  رزایبود و با انزجار چشم به او دوخته بود. م  ستادهی. قلندر کنار در اد یشکلش کش یپر پشت و هالل یِها

 : گفت  و  کرد نگاهش

 ...باس حتما واست دعوت نامه بفرستم؟« گهیتو د ایب  ؟یکن یم گایزل زل منو ن  یاین جور  »چرا

 تیاز سر رضا می کر رزا یشد. م م یکر رزا یم بزرگِ   ٔ  اش نشاند و وارد حجره  یکم پشت و جوگندم  یِ ابرو ها انیم  یاخم قلندر

 زد و ادامه داد:   یلبخند 

 شده.«  یلباسا تو تنم چطور   نیا نیجلو بب  ای»ب

 :د یابروانش، کنجکاوانه پرس  یِبا همان اخمِ حک شده رو  قلندر

 آقا زاده.«  هیرخت و لباس عزا واس چ یول  نه؛ یش  یبه تنتون م نیکه تن بزن  یشوما هر لباس  »واال

 مغرورانه بر لب راند و پاسخ داد: ی« لبخند »آقا زده   انِیب هنگام قلندر ٔ  غافل از طعنه  میکر رزایم

.  نمی. می خوام آهو رو ببادی. آهو هم که حتما مرنیگ  یخوام برم نقش جهان، مراسم رو امسال اون جا م یتاسوعاست...م »فردا 

 کنم.«  یم یدوباره آهو رو از حشمت خواستگار یشاه عباس  یِ رم کاروانسرا یسرفرصتم م 

 داد گفت:   یم  شخند یر یِ بو ب یکه عج  یبا لحن قلندر

 شوما؟«  یاز کجا معلوم حشمت رضا بده به رضا ی نباشه ها، ول »جسارت

 زد:  اد یشد و فر نیحرفش خشمگ  نیاز ا میکر رزایم

  ی لومتریکه بخواد به قصد سوء از دو ک وی کس یِ من قلم پا ره؟ یدخترشو بگ   ادیخواد ب یم  یکنه رضا نده! بهتر از من ک  یم »غلط 

 کنم سـ...«  یآهو رد بشه رو خورد م
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 چشمش را فشرد. در همان حال افزود:  یِ درون یِ را قورت داد و با انگشت شصت و اشاره گوشه ها یبعد  کلمات

 باشه؛ فقط خان خبردار نشه.«  نیتو لک...فردا اسبا ز ی ر ی گم م ی م ی چ هی قلندر،  رونیب  »برو

 آقا رو چشم. چشم  -

در ذهنش دوره گرفتند و مرور   رزایم یگرفت و قصدِ خروج کرد اما در درگاه، ناگهان تمام حرف ها   می کر رزا یبا تنفر نگاه از م و

 بازگشت و گفت: م یکر  رزایدوباره به سمت م انه، یموز ی زد و با لبخند  یشدند. چشمانش برق

 م؟« یفقط من و شوما بر نیخوا یم  ای انیآقا، به بچه ها خبر بدم ب ی»راست

 : د یچفت شده اش غر یِدندان ها  ی به قلندر رفت و از ال ی چشم غره ا میکر رزایم

نگو. حشمت  رینخ ان؟یبه بچه ها خبر بدم ب یگ  ی گم خان خبردار نشه تو م  یمن م  ت؟ یبه خر یزن  ی خودتو م ی دار ا ی ی»خر

 . ملتفت شد؟«میر ی کنه. فقط من و تو م ی رم م نه یبچه هارو بب

همان نیشخند شاد و نامفهوم شد و   شیگرفت؛ سرتا پا  ینفرت وجودش را فرا م م یکر  رزایلحن م نیکه از ا  شه یبرخالف هم قلندر

 گفت:   انهیرسا و موز ی با لحن

 رم مقدماتو حاضر کنم. آقا زاده.«   ی. من م»چشم

رفت   ی م ش،یدواند در چشمان و قدم ها یم  شه یشد که ر یو خشم و نفرت   یء از شادرفت. قلبش مملو  رونیعقب عقب از اتاق ب و

امام   یکه هم زمان بود با عزادار یخوشحال ن یا یِپر از سور و سات و شرمنده شد برا  یی فردا، فردا یِ تا مقدمات را حاضر کند برا

 .نیحس

 *** 

 و با خود زمزمه کرد:  د یدستانش را درهم قفل کرد و آن ها را رو به باال کش یوارد مطبخ شد. با خستگ  آهو

 چقدر خستم!«  ی »وا

 زد و گفت:  ی. فخرالملوک پوزخند د یزمزمه اش بلندتر از حد معمول بود که به گوش فخرالملوک رس  ایگو

 ه؟«ی واسه چ  تیپس خستگ  یکرد   یو استراحت م   یکه تا االن تو حجرت خواب بود   »تو

 هول شد و به تته پته افتاد: آهو

 « ...همون ٔ  نتونستم خوب بخوابم وا...واسه  ن؛ یدون ی...آخه م »آخه
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که به ضرب در طرف راست صورتش نشست کلمات لکنت دارش را درجا خفه کرد. آهو مبهوت صورت کج شده   ی محکم یلیس 

 اش را به سمت فخرالملوک چرخاند. فخرالملوک با حرص و اشک تشر زد: 

تو کارت  . دروغ و دوز و کلک  یاخالقا نداشت نی. من مادرتم آهو، تو که از استین م یحال یچ یخرم و ه ی زدم که فکر نکن نوی»ا

اگه   ایزنه  ینم  یحرف  ایکنه؟ آدم   یکه خوردنش مسمومت م  هیَسم بِ یس  کی گفت دروغ مثل  یکه م  یست ین ینبود. تو همون 

 کنه.«  ی بزنه بهش عمل م

 کرد:  حیانداخت و اقدام به توج نییشرمنده و خجالت زده سرش را پا آهو

 من...«  »فخرالملوک، 

ه او فرمان سکوت داد؛ سپس چشمان سرخش را به چشمانِ غرق اشک آهو دوخت و با  دستش را مقابل آهو گرفت و ب   فخرالملوک

 خشم گفت: 

  دهیرس  ییمرده؟ هوم؟ حاال کارت به جا لی آدم نگرد ذل نیبهت بگم دور و بر ا گهینه؟ چند بار د یبود ی اجنب ٔ  اون پسره  شی»پ

گوشت کن؛ دروغ همون شمشیر    ٔ  زه یگم خوب آو  یم  یز یچ هی  ؟یگ  ی دروغ م ؟ یمال  یم  رهیکه سر من و حشمت خان رو ش 

از   حت ینص ه ی نم ی! اییشده تو اهیکه روس  یکس  ی شده درد بکشه ول یکه زخم ی اون د یشا ؛ یکن یکه باهاش زخم  وی کیزهر آلوده...

 مادرت.« 

 را پاک کرد و ادامه داد:  شیها اشک

مونه رو   ی. کارا ممی کن ی مسجد وقت نم م یر  یم  مراسم، بعدشم که می ر ی کن خشک بشن؛ فردا م  زونینمک بزن آو »گوشتارو 

 بزنم به صورتم.«  یآب هی رم  یدستمون. م 

 فخرالملوک!  -

 زد:   شیشد ن ی که از درگاه خارج م  یدرحال  فخرالملوک

 کنه.«  ی گم. بگم که زبونم الل از دستت دق م  ینباش به حشمت خان نم »نگرون

 اش. ی اهیکامال از مطبخ خارج شد و حق با فخرالملوک بود. او مانده بود و روس  و

 

 زد:  شیبار دهم تکان داد و با خشم صدا ی را برا نیسباست ستوف یکر

 .« یلعنت  دارشوی! گنده بک. ب ی! پاشو مرد...هنی»سباست
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 لب ناله کرد:  ر یزد و ز شیدر جا یغلط نیسباست

 بخوابم...م...من...««  گه ید...بذار چند دقیقه سیکر  الیخیب

بالش را از    یآن م یتصم  کیرا بهم فشرد سپس با   شیلب ها ستوفیشد و باز هم به خواب رفت. کر فی ضع شیکلمات آخر صدا  در

نشست و گنگ به   شیبرخورد کرد و باعث شد از خواب بپرد. صاف سرِ جا نیمحکم به زم  نی. سر سباستد یکش نیسر سباست ریز

  جِ یگ ٔ  افهیق  دنِ یخنده اش بلند نشود. اما د یِ دهانش را گرفته بود تا صدایِکه با دو دست جلو  ستوف یشد. کر ره یاطرافش خ

بود که شکمش از   ادیقدر ز  بلند شروع به قهقهه زد کرد. شدت خنده اش آن  یِ اراده اش را سست کرد و با صدا ن،یسباست

با غضب بالش را به صورت   نیباست. س د یدرد گرفته بود. با دو دستش دل دردناکش را گرفت و باز هم خند  ادِ یمنقبض شدنِ ز

به هم   یو خنده اش، با دندان ها  ستوفی از حرکت کر نیخشمگ  نیاو نشد. سباست دنیخند  شتریمانع ب  نیاما ا د یکوب  ستوف یکر

 : د یشده غر د یکل

 !« سیگم نخند کر ی خودم خفت کنم. نخند...دارم م ی خواد با دستا ی بود؟ دلم م یکار چ نیا ی »معن

به قول مردم   ایزد و کراواتش  ی که کتش را به تن م  یبرخاست. در حال ش یبه زحمت خنده اش را فروخورد و از جا ستوف یکر

 چپاند؛ گفت:  یم  بیاش را در ج یبیکرد و ساعت ج  یکشور طنابش را دور گردنش درست م نیا

 خوام از دستش بدم.«  ینم سُعاستیامروز مراسم ت ن،یسباست »پاشو

 و چهره اش از درد درهم رفت:  د یبه سرش کش یدست نیسباست

  یلیمن سرم خ یبه اون مراسم...خدا امیتونم ب ی سردرد نم نیسرت رد بشه. آه سرم! من با ا ی اسب نر دوبار از رو ه ی دوارم ی»ام

 کنه.«  ی درد م

 و گفت: د یباز هم خند  ستوف یکر

 شه...بلند شو مرد.«  یبعد بهتر م  قهیسردردم چند دق  نیانقدر تنبل نباش! ا نی»سباست

اش گذاشت و   قه ی شق ی اش او را باز مجبور به نشستن کرد. کف دو دستش را رو جهیسرگ ی تشک برخاست ول ی از رو نیسباست

 :د ینال

 گرفتم.«  جه ی...سرگسیلعنتت کنه کر  »خدا

 :د یگذاشت و پرس  نیسباست ٔ  شانه ی با مکث و عذاب وجدان کنارش نشست. دستش را رو ستوف یکر

 « .یو استراحت کن ی بمون یتون  ی م ی خوا یاگه م  ؟یپاش  یتون  ی نم »واقعا
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 زل زد:  ستوفیبا خشم در چشمان کر نیسباست

  ه یتوص نیبهم از ا ستیتونم استراحت کنم؟ الزم ن  یخوام م  یاگه م  یگ  ی ...میکرد   داریشکل ممکن ب نیکه منو به بدتر »االن

 .«امی. باهات م یدلسوزانه بکن یها

 کرد گفت:  ی که چمدانش را باز م یبرخاست و به سمت چمدان رفت. درحال ش یاز جا ی به سخت و

 تو لباس عوض کنم.«   یتونم جلو  ی ! من نمرونی برو ب یستادیجا وا نیا »چرا

 لب افزود:  ر یز و

 کشم.«  ی م »خجالت

کاروانسرا، تمام    طایشود. در ح نیبرود و آن جا منتظر سباست اطیداد به ح ح یزد و از حجره خارج شد. ترج یلبخند  ستوف یکر

  گرانیمراسم بودند. آهو، عبدل و فخرالملوک هم مانند د یتماشا و   جهان نقش به رفتن ٔ  با شوق آماده  ان یمسافران و کاروان

 به آن جا بودند. متیعز ٔ  آماده 

لملوک از سر  عبدل خوشحال و فخرا  فته،یمتفاوت آهو ش  دگاه یبا سه د ی شد هرسه نفر نگاهش کردند ول اطیکه وارد ح ستوف یکر

 اجبار و انزجار. 

در چشم بود.   ی ادیحشمت ز یخال  ی هرسه نفر دوران داد و جا  ن یشده نگاهش را ب جیشد وگ کیبه آن ها نزد ستوف یکر

 :د یداشته باشد پرس  یآن که مخاطب خاص ی ب ستوف یکر

 !« نمیب یخان کجاست؟ او را نم »حشمت

 گرفت و پاسخ داد:   یشیپ گران یاز د عبدل

 .« ادیتونه باهامون ب  یخان حالش خوش نبود...نم »حشمت

  شیاز او صدا شیپ ی کاروانسرا شد ول اطی هم وارد ح نیلحظه بود که سباست ن یتکان داد و در ا د ییتا  ٔ  به نشانه ی سر ستوف یکر

 :د یرس  اطیبه گوش افراد حاضر در ح

 !« یشه...لعنت ی تنگ م یلیداره خ گهیلباسا د ن یا سی»کر

رفت سپس روبه آهو و فخرالملوک به زبان خود سالم داد.   ش یو به سو  افتیرا در کنار عبدل  ستوفیرا که باال آورد. کر سرش 

 گنگ آهو و فخرالملوک گفت:   یروبه نگاه ها ستوف یکر
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 کند.«  ی سالم م »دارد 

 سرچرخاند و به عبدل گفت: ل یم ی ب فخرالملوک

 شد.« ر ید  می»بر

 تعارف کرد:  ستوف یبه کرهم  عبدل

 .« میباهم بر نیایب هیک ی ر ینقش جهان مس ی ر ی م ی خان شومام که دار سی»کر

  در  و  گرفته  فخرالملوک  ٔ  چهره  رفت؛یعبدل را پذ  شنهادِیپ ستوف یکه کر  یهم که اصال تعارف در کارش نبود...بود؟ زمان ستوف یکر

 .«ستین شیداره! تعارف معارفم که حال م ییچه رو یمردک اجنب نی»ا  گفت خود  با و  شد  هم

که در   یرنگ  اهیسبز و سرخ و س  یِعلم ها نِیبود و نگاهش را ب رهیخ  ی زن نه یپوش و مراسم س  اهیبا شوق به مردم س  ستوف یکر

آن ها نوشته شده   یعباعبداهلل« و.. رو  ایهاشم«، » یقمر بن ا یمظلوم«، » نیحس ایدست علم داران برافراشته شده بود و کلماتِ »

 گرداند.   یبود، م

با   ستوفیکردند. کر ی نگاه م شانی روبه رو شیبه نما جان یجمع شده بودند و با ه یی که دور سکو د یاز مردم را د یا  دسته

  شینما ریبود. تصو دهیکش  رینبرد را به تصو  دانیم ک ی شیشد. نما رهی خ شینما گرانیرد شد و به باز تیجمع ن یاز ب ی کنجکاو

شد؛ در ذهنش حک شد و در   ر یتصو  ستوفیها در آسمان در چشمان کر ریشمش قص شد. ر ی م دهیبه وضوح د  ستوفیدر نگاه کر

 :د یگوشش شن ک ینزد ییرا از جا نیسباست ٔ  ده یترس  یکرد. صدا  یز یقلبش خون ر

 من!«   یاوه خدا م؛ی جا بر نیاز ا ایب  ستوف یمقدس...کر م یمر ای»

و از سکو فاصله گرفتند. آهو   د یوحشت زده نشدنش، دستش را کش شتریو بخاطر ب  د یخند  نیسباست ی به اجبار به رو ستوف یکر

 را بلند کرد:  شی زده صدا جان یو ه افتی تی جمع انیرا در م ستوف یکر

 جان.«  »اون

 تشر زد:  فخرالملوک

 تحفه رو...«  م ید یرو سرت؟ د   ینداز ی خب دختر...چرا صداتو م یلی»خ

 گرفت:   یگریبا غرغر سرش را سمت د و

چرا دنبال ما راه   یبود  بلد  شهرو ٔ  ره واسه من! خب تو که همه یور و اون ورم م  ن یا ینه که همه جارو خوب بلده...ه »پسره

 وصله.« بهمون  می ر یمونه هرجا م   یدُم م  نیماشاالش باشه ع  ؟یافتاد
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 اعتراض کرد:  آهو

 !« »فخرالملوک

 اخم کرد:  فخرالملوک

ادبش. صداشو واسه من   نهیو دختر بزرگ کن. سن خر آقامو داره؛ ا ایکنه! ب  ی م  شمیدرمون! چه طرفدار ی و درد ب  »فخرالملوک

 کنه.«   یبلند م

 چشم گرد کرد:  آهو

 صدامو بردم باال؟«  یک  »من

 انداخت: ن یاش را چ ین یب فخرالملوک

 خبه!«  »خبه

 روبه عبدل با تشر ادامه داد:  و

 ور و اون ور.«  نیکنن ا یم  یکفتر گردن کش  نیاون دوتا رو صدا کن ع  »توهم 

عبدل به   ادیفر یآن همه پچ پچ و غلغله، صدا انیزد. در م شیدست تکان داد و صدا  ستوفیکر ی گفت و برا یچشم عبدل

 به سمتشان راه افتاد. نیکردم. با سباست داشونیزد و با گفتنِ پ یبخند ل ستوف ی. کرد یرس  ستوف یبه گوش کر  یسخت

 *** 

به گردش در آورد. خلوت بود و به قول معروف   یشاه عباس  یِو نگاهش را اطراف کاروانسرا د یافسار اسبش را کش میکر رزایم

ماند. دست   ی در خانه و کاشانه م ی کس برند و کمتر یبه مسجد هجوم م یهم بود. روز تاسوعا همگ   یعیزد.« طب  ی»پرنده پر نم 

 گرفت. ن یبه ز

 :د یکرد و پرس  م یکر  رزایآمد و روبه م  نییاسبش پا یاز رو  میکر  رزایپس از م زیشد. قلندر ن  اده یاسب پ ی از رو یحرکت با

 سراغ آهو خانم؟«  ن یاول بر  نیخواست ی حشمت؟ مگه نم  یکاروانسرا م یاول اومد  »چرا

 تکان داد و پاسخ داد:   ینف ٔ  به نشانه  یسر  میکر رزایم

 .« میوا بکنم! بر ی زوریحشمت پ نیدختر. من باس اول سنگامو با ا تیپدر بعد ثنا تی! اول رضا»نچ
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 سر تکان داد:  قلندر

 کجا معلوم حشمت کاروانسرا باشه؟«  »از

 گفت:   شخند یبا ر میکر رزایم

  ستوفه یشناسه...اسمش کر شونمیکیشدن که دست بر قضا  ی مرد راه  یکه آهو و ننش با عبدل و دوتا از مسافرا  ییاون جا »از

 ! حشمتم باهاشون نبود.« هیپسر خوب

کاروانسرا    می کنار حوض عظ  می کر رزایحرکت کرد. م  م یکر  رزایجمع پشت سر م یبه سمت کاروانسرا راه افتاد. قلندر با حواس  و

 اما محکم گفت:  مانیشد. چشمانش را با درد بست و نادم و پش ره یخود در آب خ ری و به تصو ستادیا

کارا رو   نیبه مراد دلم برسم. ا ی کن ی کمکم م ی تو دار یبگم؛ من بهت درد دادم ول  نایخواستم قبل از ا ی ازت قلندر! م »ممنونم 

 کنم بر...«  ی جبران مبه موال!  ی مرد یلی خ ونتم، یشم. تا عمر دارم مد   ی شرمنده تر م ی کن ی که م

لباس و   ی خون را هم رو یچپش حس کرد و گرم  یرا درست در پهلو  یحبس شد. سوزش و درد جان کاه نه یدر س  نفسش

 :ند یبب حوض  راکد  آب  در را نفرتش در   غرق ٔ  چهره رِ یتوانست تصو یقلندر از کنار گوشش برخاست و م   یِتنش. صدا

  ایگن چشم در برابر چشم؟ دن ی م ید یشه. شن یکه بابات کرد...با مرگت برام جبران م   یبرام اما نه اون جور  ی کن ی که م  »جبران

  میکر رزایم ی...اشتباه کرد رهیگ ی انتقام منه که دامنتو م شیدار مکافاته خان زاده! غرور آقا زاده بودنت جون پسرمو گرفت حاال آت

کنه تو    ی کنه از پشت فرو م ی خنجر م تو یخوب ؛ یکن  یخوب  یدم. به هرک  یم  که بهم درد بده درد ی من به کس یخان حسن

 دم.«  یفرصتو بهت نم  نی! من اگرتیج

کم تر و کم رنگ تر    می کر رزا یم ی آورد و دوباره فرو کرد. دوباره و دوباره و دوباره. ناله ها رون یب میکر رزا یم  یرا از پهلو خنجرش 

 :د یتوانش نال ن یشد و با آخر

 ...من...م...معذ...معذر...« »م

جانش را در حوض پرت   ی سخنش را کامل کند؛ بدن ب م یکر  رزایآن که اجازه دهد م یب  د یبا نفرت صورتش را درهم کش قلندر

 کرد: 

 برسون خان زاده.«  ییمنو به اون باال  »سالم

.  دند یکرد؛ ابرها درهم تن یجان دست و پا زدن را هم نداشت. آسمان غرش  ی شد و او حت میکر ارزیغرقِ خونِ سرخ رنگِ م حوض،

شد.   سیخ ده ینکش قه ی آسا به دق لیباران س  ر یقلندر تحت تاث یگذاشت. سرتا پا دنیبار  یشد و هوا گرفت و بنا اه یدل آسمان س 

را در دست فشرد و از کاروانسرا خارج   یشد. خنجر خون یاز هر احساس   یلحظه ته  کیشد و در  یکی با قطرات باران  شیاشک ها
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را بدهد    میکر  رزایخبر کشته شدن م ی قل رزا یرفت که به م ی . مد یو تاز چاند ی اش پ یشد. سوار بر اسب افسارش را دور دستان خون 

از   یکمربندش جدا کرد و آن را با تمام توان به گوشه ا را از  ی را تماشا کند. با خشم خنجر خون ختنشیو با چشمان خودش فرو ر

 اسب سرعت گرفت. ی به پهلو یپرتاب کرد. نگاهش را به روبه رو دوخت و با ضربه ا  ابانیب

 *** 

 :د ی و نال د یاش کوب  ی شانیبا کف دست محکم بر پ ستوف یکر

 .« اوردمیهمراهم ن نمو یدورب نی...سباست»اوه

 گفت:   یالیخیا بشانه باال انداخت و ب نیسباست

 .« ینیکن با چشمات مراسمو بب  ینداره سع یب یع »واقعا؟

 کرد گفت: ی باز م تیجمع انِیکه راهش را در م  یدر حال نیتوجه به سباست ی ب ستوف یکر

 که ثبتش نکنم.«   ه یز یمراسم خاص تر از چ نی برمی گردم کاروانسرا، ا »من

بند آمده بود اما آسمان هنوز گرفته بود. ناگهان   ش یپ یمهم نبود و به راهش ادامه داد. باران چند  شی برا نیسباست ی زدن ها صدا

تعجب   یشد. با تعجب نگاهش را از دست به صاحب آن سوق داد. لبخند جا ریاس  ی دستان گرم شخص  انیدر م  ستوفیدست کر

بلند تر از حد معمول   شیمجددش با او، صدا داریشوقِ دبود. از شور و  ده یکه ند  د ش  یوقت م  یل یرا در صورتش گرفت.او را خ

 شده بود: 

 خوشحال شدم.«  یل یخ دنتیام. از د ده یاست که تو را ند  یادی زمان ز ؟ ییتو  نی! ناصر ا»اوه

 گفت:  جانیبا چشمان گشاد شده از شدت ه ستوفیزد. کر  یلبخند  زین ناصر

  ن یدورب د ی دان  ی...آه فراموش کردم؛ شما که نماورمیرا ب  نمیروم به کاروانسرا و برمی گردم تا دورب   ی جا صبر کن من م نی»هم

 .« د یآورم تا با آن آشنا شو ی ! آن را مستیچ

شد.ناصر با همان   رهیاش به ناصر خ یکه برود اما ناصر بازهم دستش را محکم گرفت و مانع شد. با نگاه سوال   د یرا کش راهش

 ر لب داشت گفت:که ب  یلبخند 

 زوده!«  »هنوز

 متعجب شد: ستوف یکر
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 زود است؟«   یز یچه چ ی»برا

 کند؛ ادامه داد:  ستوفیبه سوال کر یکه توجه ن یبدون ا ناصر

 گفتم؟«  یواقع  عشق ٔ  بهت درباره  ادته ی»

 لبخند زد و با شعف پاسخ داد:  ستوف یکر

 ام.«  افتهیدارم و فکر کنم آن را  اد ی. خوب به »بله

 تکان داد:   یبه نف یسر ناصر

 .« یکن  دایرو پ یاون عشق ملکوت ی. تو هنوز نتونست ستیکردم ن یکه من ازش صحبت م  ی عشق، عشق نی»ا

 لب زد:  ی با گنگ  ستوف یکر

 د؟« یکن ی صحبت م یام شما از چه عشق افته یمن که عشقم را  ست؟ یچ »منظورتان

 لبخند زد:  ناصر

 نشده.«  بت یکه هنوز نص ن ی...مثل ایاله »عشق

 : د یمتفکر نگاهش کرد و محتاطانه پرس  ستوف یکر

 عاقل کرد؟«  ٔ  وانهید ک یکه شما را   یعشق »همان

 نرم جبهه گرفت:  ناصر

را    وانهیکند...د  مجنون  یکه...عشق، گر عاقل  یدون   یعاشقم. م ک یعاقل، من فقط  ٔ  وانهینه عاقل و نه د وانم، یجون من نه د »پسر

 کند.*«  ی ده پشت عاقل م

 :د یزمزمه کنان پرس  ستوف یکر

 د؟«ی هست ی عاشق چه کس »شما

 گفت:  د یترد  ی محکم و کوبنده، ب ناصر

 .«»خدا
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 به رعشه افتاد. ناصر با همان تن صدا ادامه داد:  شیاز لحن صدا ستوفیکر تن

مرد   ی قلبمونه. اگر کس  کیکوچ یِ ایدن یق ی حق شاه سمت به ما ٔ  ...بازگشت همهستیمعشوقت موندگار ن  ی پسر ول ی عاشق »تو

چه به زندگیشون ادامه   ا یکنن   یچه زنده ها باهاش مردگ رهیگ ی پس م شویامانت یی! چون اون باالریباهاش نم ی کن ول  یعزادار

همه بدهکار   انیبدهکار جهانه و جهان نی...معبود و معشوقمون طلبکار تر یخودت یبدن. ازش طلبکار نباش! چون بدهکار اصل

 «.خداشونن ٔ  خودشون و شرمنده

از پشت   یف ی لط  یِچشمانش را آزرد. با صدا ی که از آن ساطع م  یشد و برق ره یدر سکوت به چشمانِ مصمم ناصر خ ستوف یکر

 : د یسرش، به عقب چرخ

 زن ها تنهاست.« نهیس  نیدوستتون ب  ن؟یکن  ی کار م  یجا چ نیشما ا ستوفیکر  ی»آقا

 سرش را تکان داد و گفت:  ستوف یکر

 کردم.«   یاز دوستانم صحبت م ی کیداشتم با  »من

 : د یبا تعجب پرس  آهو

 کدوم دوستتون؟«  »دوستتون؟

 پاسخ داد: د؛یچرخ ی که به سمت ناصر م ی درحال ستوف یکر

 نا...«  »دوستم 

پلک زد تا باور   ستوفیشد. کر ی نم دهیکجا د چیز او در ها یاثر  چیناصر، در دهانش خشک شد. ه ی خال ی جا دنیاش با د جمله

 آهو او را به خودش آورد:  ف یلط ی و صدا ند یکند؛ پلک زد تا واضح تر بب

 حالتون خوبه؟«  ستوف؟یکر  ی شده آقا یزی»چ

 پاسخ داد:  مه ینصفه و ن ستوف یکر

 بروم.«  د ی...بله...من...من با»ب

افتد؛   ی که به دنبال مادرش راه م ی راهش را به کوچه و پس کوچه ها کشاند. آهو هم چون جوجه اردک یبا سردرگم ستوف یکر

 :د یخسته شد و پرس  ستوفیروان شد.عاقبت از سکوت کر ستوف یدنبال کر

 م؟« یر یم   میکجا دار   ستوفیکر  ی»آقا
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 :د یخورده به سمتش چرخ که ی ستوف یکر

 د؟« یآ شما چرا دنبال من آمده ا »خانم

 ابرو باال انداخت: آهو

 من نگرانتون بودم.«  »خب

شد  نیخشمگ  ستوف یکر ییِاعتنا ی همه ب نیبه لحن خجالت زده اش زد و دوباره به راهش ادامه داد. آهو از ا یلبخند  ستوف یکر

 باعث شد با لجبازی سوال بپرسد: نیو ا

 د؟« یگرفت  اد یاز کجا  ویزبون فارس  »شما

 شانه باال انداخت و غرق خاطره ها شد: ستوف یکر

  ر یدرس بخوانم. دب  نیبه من لطف کرد و اجازه داد تا با سباست یل یبودم. او خ نیپسر خدمتکار خانم رابرت، مادربزرگ سباست »من

  ن یآموختن ا نی. سباستاموزدیزبان را به من ب نیمسلط بود از او خواهش کردم ا یواتر به زبان پارس  ی آقا نیسباست ٔ  زبان فرانسه 

 را فرا گرفتم.«  یمن بودم که زبان پارس  نی ا ر و در آخ رفت یزبان را نپذ 

 : داد  تکان تحسین ٔ  سرش را به نشانه آهو

 ن؟« یبود نیسباست ی آقا ٔ  طور! حاال شما واقعا پسر خدمتکار خانواده  نیا »که 

 کرد:   د یتاک ستوف یکر

 .«نی مادربزرگ سباست »خدمتکار

 :د یو متعجب پرس   ستادی.آهو هم استادیناگهان ا ستوف یشدند که کر یم  کیکاروانسرا نزد  به

 اومده؟«  شی پ یمشکل ن؟ یستادیوا »چرا

 شد و گفت:  رهی در چشمان آهو خ ستوف یکر

 .« میرا به شما بگو ی زیچ د یآمده. با شی پ ی بزرگ یل ی...مشکل خ»بله

 دوخت و گفت:  یمنتظر و خجالت زده نگاهش را به سر خاک  آهو

 شنوم.«  ی ...مد یی»بفرما
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 آهو دوخت و گفت:  زانیهارا کنار گذاشته، چشمانش را محکم به چشمانِ گر د یترد ستوف یکر

 من...«  ی باشد ول ب یعج تانیبرا د یآ...شا »خانم

 برد:  ادش یکنکاش گرِ آهو سخنش را از  یصدا

 همه جمع شدن تو کاروانسرا؟««  جا چه خبره؟ چرا  اون

شلوغ رفت.   یِشد. سپس با دو به سمت کاروانسرا ره یخ آهو  ٔ  رفته رِ یمبهوت اول به مس  ستوفی. کرد یبه سمت کاروانسرا دو و

 رفت:  ی دور و برش لحظه به لحظه باالتر م  یپچ پچ ها یصدا

 مردمو زده کشته.«  د ینچ...جوون رش  »نچ

 مدرکش.   نمیا ایبه کفشش هست. ب یگ یر ه یحشمت  ن یدونستم ا  یمن از اولم م -

 ست. سه یهمش بهتونه؛ دس   نایرسه. ا یمورچه هم نم هیبنده خدا آزارش به  کارو نکرده...   نینه بابا حشمت خان ا -

 کار حشمت دراومد.  یوا  ست؟ین یخان حسن ی قل  رزایپسر م نیا -

 کردم بکشتش.  یفکرشم نم  یشد ول قه ی اون روز باهاش دست به  دمیمنم د  -

را کشته بود؟ به ضرب و زور خودش را   یکس ، یزدند؟ داستان چه بود؟ چه کس یچه بود مردم م  یکشت و کشتار ی حرف ها نیا

را به سمت حوض برگرداند و   شی.رود ی کش ی کاروانسرا شد نفس آسوده ا اط یکه وارد ح  یو زمان د یکش  رونیب ت یجمع انیاز م

دور حوض   یشمعدان یِ حوض حوضِ خون بود، حوضِ خون! گل ها نی ا که   یخشکش زد. به راست ی مبهوت شده برجا ی لحظه ا

سر او   یزار باال یرها شده بود و حشمت با حال  سیافتاده، خ نیزم  یکنار حوض به کمر رو ی همه آلوده به خون بودند و جنازه ا

مردم   یپچ پچ ها ی . صدافتادا  نیدو زانو بر زم خته ی به هم ر یحوض شد و سپس با حال ٔ  ره یخ یلحظه ا توف سینشسته بود. کر

 :د یچرخ ی اکنون حول محور او م

 داره؟«  ی نسبت یخان حسن می کر رزا یشد؟ نکنه با پسر م یشکل نیپسره چرا ا نی»ا

 . هیزنه فرنگ  یخوره. نگاش کن.. قشنگ داد م  یاش نم افهینه بابا به ق -

خورد؛ آن    یم  هم  به ذهنش  به آمده  هجوم ٔ  خاطرات فراموش شده   یآور   ادیخورد. حالش از  یصدا ها به هم م  نیاز ا حالش

  ش یاگرفتن زخم ه دهیبر ناد یمبن شیکه وانمود ها ی . آن قدراوردیو شش ساله اش را باال ب ستیب  ی که بتواند تمام زندگ  یقدر

 .ند یشبانه اش را با چشمان باز به تماشا بنش ی که کابوس ها یکند. آن قدر  دایاکنون نمود پ

 *** 
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 لندن _انگلستان

 (یشمس یِو پنجاه و چهارِ هجر  ستی)هزارو دو ی الدی هزارو هشتصدو هفتادو چهارِ م دسامبرِ

 *** 

که با ترس از    ستینگر ی ستوفیشد و به کر  ز یخ می جللش نتخت م  یبا وحشت رو  نیداد و فریاد او را از خواب پراند. سباست یصدا

شده بود. کمر و گردنش درد گرفته   داریآن به خواب رفته بود؛ ب یرفت و در آخر رو  ی شب با آن کلنجار م مه یکه تا ن ی کتاب ی رو

 آمد را نشنود.  یکه از باغ عمارت رابرت م  یی ها ادی فر یِمانع نشد تا صدا نیا ی بود ول

 : د یبغض کودکانه اش را رها کرد و پرس  نیسباست

 .« ستوفیترسم کر ی من م ه؟ یچ ی»صدا

 با وحشت زمزمه کرد:  نیبرداشت. سباست زی خ نیبرخاست و به سمت در اتاق پر تجمالت سباست شیاما با عجله از جا ستوف یکر

 نرو!«   س،یکر  ؟ یر ی م ی دار  »کجا

 در گذاشت و گفت:   ی  رهیستگ د  یدستان کوچکش را رو  ستوف یکر

 جا بمون.«  ن یهم »تو

 زد:  اد یکه به هق هق افتاده بود؛ با ترس فر نیسباست

 !« ستایکنم، وا ی ...خواهش مسی...کر »نرو

را   ستوف یآمد. صدا ها واضح تر شده بود و کر نییعمارت پا نیمرمر  یِخارج شد و از پله ها نیتفاوت از اتاقِ سباست ی ب ستوف یکر

خانم   ر یپ یِبار صدا  نیرا از هم گشود و ا د یرس   یکه به باغ عمارت رابرت م ی زد درست بوده. درِ بزرگ ی که م  یمطمئن کرد حدس 

 :د یرس   یبه گوش م ییرابرت بود که واضح تر از هر صدا

 .«یخدا اون زن رو ول کن...تو االن مست یِ محض رضا س، ی»مور

بود.   دهیهم ترس  یل یبود! خ دهیدارد؟ ترس  ی برنم یکه چرا قدم  د یفهم  یپر اشکِ مادرش دلش را به درد آورد اما نم چشمانِ

 انداخت: ن یدر باغ طن  سیمور ٔ  ده یکش یصدا

 کشم.«  ی رو م ی زن الابال نی خانم رابرت، من امشب ا »نه

 :د یشن س یمادرش را در آغوش مور  غِیج یصدا
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 !« یلعنت  می بچه دار  هی االن تموم کن. ما  نیهم و یباز نیکن؛ ا »ولم 

 :د یکش  ادیفر شیو البه ال د یخند  ز یبلند و جنون آم سیمور

 منه؟«  ٔ  بچه  ر یکه اون َشر ی »مطمئن

 در خودش شکست:  ییگو مادرش 

 ...« ی»مور

 : د یرا بر شیصدا گرید  یاد یبا فر سیمور

 .« یکار لعنت انتیخفه شو خ  زابت،یشو ال  »خفه 

 : د یکش غ یج گریبار د زابتیال

 نکردم  ،ینکردم عوض انتیبه تو خ »»من

 نعره زد:  سیمور

 .« یگ  ی دروغ م ی »دار

  تیشکاک ٔ  شه یر ی را آرام کنند ول سیکردند مور  یم  یبودند و هر کدام سع ستاده یا ی و حشم عمارت رابرت محتاطانه کنار خدم

قبل تر!   د یشا ایشروع شده بود و  ستوفیاز زمان تولد کر د یکردند. شا ی فکر م بود که آن ها یز یتر از آن چ ق یعم سیمور

ثابت   ده،یتا اعماق وجود ترس  ستوفِ یکر  یآخر نگاه پر اشکش رو   ۀدر لحظ زابت ی. الادفشار د زابتی ال ی گلو ی چاقو را رو سیمور

 شد و پر بغض لب زد: 

 پسرم.«  ستوف،ی»کر

شده بود. او   ر ید گر ید ی ول  د یچرخ ستوفی کر ی گونه اش فرود آمد. خانم رابرت به سرعت به سو یاشک رو  یهم زمان قطره ا  و

 :د یکش  غی کودکانه ج  ستوفیشد. کر دهیکه به هوا پاش  ی بود و خون ده یمادرش د ی گلو ی رقص چاقو را رو

 ...نه، مامان!« »مامان

  ی مشت ها ستوف یبه باغ و مادرش نداشته باشد. کر   ید ید  گریکه د ی. طور د یرا در آغوش کش ستوفیرابرت به سرعت کر خانم

 : د یکش اد یبدن خانم رابرت فرو آورد و فر ی کوچکش را رو

 مامانم.«   شیبرم پ  د یکنم خانم رابرت...بذار ی ولم کن...مامان...خواهش م »نه، 
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 بلند تر داد زد:  و

 !« »مامان

کوچک   ی. بال پروانه ها د یکش  بارها و بارها را »ش«  ٔ  حرکت داد و کلمه ستوف یکر  یی طال یموها انیرابرت دستش را م خانم

کردند و    ی کردند؛ حرکت نم ی نم یکردند؛ باز ی شکست و پر پر شد. پروانه ها بال نداشتند؛ پروانه ها پرواز نم ستوف یقلب کر

 مردند. ی م ی گریپس از د یکی

 *** 

 اصفهان  _ رانیا

 ( یالد ی)هزار و هشتصد و نود و چهارِ میشمس ی هجر و هفتاد و سه  ستیهزار و دو تابستانِ

 *** 

و با دو به سمت در عمارت قدم برداشت. در را به شدت باز کرد و وارد سالن بزرگ عمارت   د یپر نییرنگش پا اه یاز اسب س  قلندر

قلندر،   یکه با ورود ناگهان دند ینوش  ی م ینشسته بودند و چا ی سلطنت یمبل ها   یهمراه با همسرش خاتون بانو رو  یقل  رزایشد. م

 مبل برخاست و از قلندر خرده گرفت:  ی از رو شمبا خ  ی قل  رزای. مدند یاز جا پر

 مگه؟«  ی االغ؟ سر آورد یفرض کرد لهیجا رو طو ن یچه طرز اومدن تو عمارته؟ ا نی»ا

 زده گفت:  جانی چشم گرد کرد و ه قلندر

 داره.«  دن یقصد سر بر یکیانگار  ی ول  اوردمیسر ن  »من

 اخم کرد:  یقل  رزایم

 شده.«  یچ  نمیراست برو سر اصل مطلب بب  هی  اینیسفسطه چ نیواس خودت؟ جا ا  یگ  یم  ی»چ

 :د یکش  ری سر به ز قلندر

...جسارت نباشه ها آقا  رونیره ب ی م  انهیکه داره مخف  دمیزد. امروزم د ی مشکوک م  روزیخان از د میکر   رزایبگم خان؟ م ی چ »واال

ترسم   یحشمت. م  شیپ یشاه عباس  یِ خان رفتن کاروانسرا م یکر رزا یآق م زه، یره...واال...چ یکجا م  نمیکردم بب  بشیتعق  ی ول

 .«ادیسرشون ب  یی زبونم الل بال

 زد:  ادیراه افتاد و در همان حال خطاب به قلندر فر   یبه سمت اندرون عی سر یقل  رزایم
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 حشمت...«  ی کاروانسرا  می ر یخبر بده آماده باشن م به بچه ها  »قلندر

 چشم خان!  -

 خاتون بانو او را از رفتن بازداشت: یکه برود اما صدا  د یراهش را کش یو کمرنگ   ثانهیلبخند خب با

 . دعا کن که اشتباه کرده باشن.«یکن  ی م یی غلطا هی  ی گه دار ی م ت یپوست ریلبخند ز نی براق و ا ی چشما نی. ا»قلندر

 که هنوز پشتش به خاتون بانو بود گفت:  ی در حال قلندر

 ...اشتباه کردن.« »آره

ماند. لبخندش   ی اش م جهیمنتظر نت د یکه الزم بود را از قبل کرده بود و اکنون فقط با ی کردند چون قلندر هر غلط ی اشتباه م بله

 . ند یبب را تدارک  یباز  ی را کش داد و رفت تا باق

 *** 

شدند.  رهیبودند خ ستادهیکه در اطراف و داخل کاروانسرا ا یم یعظ تِیبا تعجب به جمع نیعبدل و سباست فخرالملوک،

 زمزمه کرد:  د یفخرالملوک با شک و ترد

 شده.« یچ نم یرم تو، بب یخدا م یِکیخ ن ی. من با استایجا وا نیجا جمع شدن؟ عبدل تو هم ن یچرا ا نایاهلل...ا »بسم

را گرفت و با او به سمت کاروانسرا راه افتاد.   نیلباس سباست نِیگفت. فخرالملوک با انزجار، آست یسر تکان داد و چشم عبدل

 باز کرد:  شانیبلند فخرالملوک راه را برا یصدا

 ...«  ی. جماعت بگهیرد شم د د ی. اه بذارنیجا جمع شد  نیا هی. مگه عروس نمیاون ور بب د ی»بر

به حمام خون شده بود.   لیکاروانسرا، تبد   اطیمبدل شد. ح یدردآلود   ٔ  کالمش در گلو به ناله  ش، یرو روبه  ٔ  صحنه  دنِید با

داشت جان   ستوفیکه حوض را دوره کرده بودند شاهد احوال آن سه نفر بودند. کر ی تیبرد و جمع یحال به سر م  ک یهرکس در 

  رزا یم ٔ  مانده بود. آهو و حشمت مات به جنازه  یاش زندان نه یکه در س   بود  ی فسن حبس  از نشان اش  شده  کبود ٔ  داد. چهره  یم

اش تحت   یکه تمام زندگ  یتوانستند اتفاق افتاده را باور کنند. فخرالملوک مانند کس ی کدام نم چ یبودند و انگار ه ره ی خ میکر

 :د ینابود شده باشد؛ نال ید یطوفانِ شد  رِیتاث

 جا چه خبره؟« نی...انی...ای»ا
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  یاالن در چه برزخ  ستوف یدانست کر ی م  قای. دقافتیزانو زده بود؛  ن یحوضِ خون ک یکه نزد یرا در حال ستوف یکر ن،یسباست

گوشش   کی نزد ییرا جا ستوف یکر فیضع ٔ  را گرفت تا بلندش کند. زمزمه   شیو بازو د یزند؛ پس به سمتش دو ی دست و پا م

 :د یشن

 ...« جا ببر ن ی...از...از ا»منو

 تند تند سرش را تکان داد:  نیسباست

 .« یکن از جات بلند ش   یباشه...فقط سع »باشه،

ناالن و    ستوف یحجره کشاند و کر یِاو را به سو  ش یبا گرفتن بازو نیبرخاست. سباست شیاز جا  نیبا کمک سباست ستوف یکر

 در گلو خفه کرد.  گری ها بار د ون یلیم  یدردآلودش را برا   یها اد یدرمانده با او همراه شد و در همان حال، فر

  شیشد که از اعماق گلو ی بلند  ٔ  به نعره  لیکم کم تبد   فشی ضع ٔ  حشمت را به خود آورد و زمزمه   ن،یو سباست ستوف یکر رفتن

 خاست: ی بر م

 خواستم کمکش کنم.«  ی. م رونیحوض کشوندمش ب یفقط از تو   نکشتمش...کار من نبود. من »من

 زد: اد یمرگبار مبدل گشت. حشمت دوباره فر  یبه سکوت تی جمع یِو پچ پچ ها همهمه

 انگار مجرمم. بابا من نکشتمش...نکشتمش.« ن یبهم زل زد یجور  ه ی »چرا

 رفت و با شدت تکانش داد:  ی سمت مرد به

 رو بکشم؟«  ی کیمن بخوام  یکن  یبگو نصراهلل، تو که باور نم  »تو

متهم   ک یاز  ر ینشکست چون او، او...واقعا حاال او که بود غ ی انداخت. حشمت بغض کرد ول نییتنها سکوت کرد و سرش را پا  مرد

 گرفتار به تهمت قتل؟ درمانده لب زد: 

 شه؟«  یکدومتون باورتون نم  چی! هنیکن ی نم »باور

فروغ   ی را در چشمان ب د یآن همه درماندگی، توانست برق ام ان یمحکم آهو م  یخم شد که صدا یاعتماد  یب  نیبارِ ا رِ یز کمرش 

 حشمت، روشن کند: 

 کنم.«  ی باور م »من

 مردمِ مسکوت کرد و محکم تر ادامه داد:  روبه 
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ها   یاریدارم.درسته که حشمت خان از بخت  مانیکنم چون بهش ا یور م شناسم.با ی کنم چون حشمت خان رو م ی باور م »من

که هم نوع خودشو   ی انسانه و انسان هی ...بازم یشده ول قهی پسر دست به  ن یدرسته که زود جوشه، درسته که با ا  اد؛یخوشش نم

که   یشناسم؛ من حشمت خان یم گناهویب  ه ی ی ادایباشه چه قاتل روح! من فر جسم خودشو کشته...حاال چه قاتل  تیبکشه؛ انسان

که پشتتون بود و شما   ی حشمت ونن؛یجا بهش مد  ن یا تیکه نصف جمع  یشناسم. حشمت یخورنو م   یکل محل به سرش قسم م 

 ...«نی کن ی م ی پشتشو خال نیدار

 و پوزخند زد:  ستاد یا یمرد   یرو  روبه 

قدر سگ دو زد که   ن یا یپشتت بود؟ ک یبهت جا و مکان داد؟ ک  ی زدن ک یهمه بهت تهمت دزد  یتو، کمال الدین، وقت  نی»هم

 شد؟«  دایپ ی دزد واقع

 و با همان صالبت کالم گفت:  ستاد یا یگریروبه مرد د و

  ی نجار ه یداد دوباره   هیبهت سرما یک د ی خدا نشناست باال کش یتموم مال و اموالتو اون پسر عمو ی نجار، وقت یتو...قاسم عل ای»

 پشتشونو بهت کردن؟«  شاتمیقوم و خو  یحت ی دستتو گرفت وقت  یک  ؟یبزن

 تاسف سر تکان داد:  با

  ی م ستادم؛یا  یکاش اون روز کنار حشمت م ی ا نیبرسه که با خودتون بگ  یترسم روز  ی . منیاز خودتون خجالت بکش د یبا »شما

  ن یکرد  یم د ی که با ی واسه کار  ن؛یبود یم  د یکه با ی ترسم واسه کس یمونه. م جز تحسر براتون نَ یزی که چ ی ترسم برسه اون روز

 تلخ.«  یلیتلخه؛ خ ی لیکه طعمش خ د یبدون نو یو ا  نیافسوس بخور نی و انجامش نداد  نیداد ی انجام م د یکه با  ییکارها ٔ  و همه 

 مسکوت را به هول و وال انداخت: تِی عبدل جمع ٔ  دهیترس  یصدا

 .« یور  نیا ان یخان و نوچه هاش دارن م ی قل رزای خان، آهو خانم...م »حشمت

  ی کیشد. مردم  ی قلبش کر م ِدیکه گوشش داشت از کوبش شد   یبود. در حال ستادهیها حبس شد. آهو اما محکم ا نهیدر س   نفس

کرد. چشمانِ حشمت تر شد و دست به دعا    یعبور م تیجمع نی ه از ب کردند و او با عجل ی باز م یقل  رزایم  یراه را برا  یکی

 به حال دلمان کن!  یرحم ایبرداشت که خدا

 دهان باز کرد: نیخشمگ  ی قل رزایسر برآورد؛ چشمان حشمت محکم بسته شد. م ستادهیجماعت ا انیکه از م   یقل  رزایم

 کجاست حشـ...« »پسرم

شود که زنده ها نفس   ی شود؟ چگونه م  غ یبنده ات در ک یشود که هوا از  یسقفِ بزرگت چگونه م   نیرفت. خداوندا در ا نفسش

کردند؟   ینم یار یدو قدم مانده را  نیچرا ا شیقدم برداشت و پاها نیافتاده بر زم  میکر رزایبرود؟ به سمت م ادشانیهم  دنیکش



 تحسر

133 
 

به   ستیو از ته دل گر  د یو بار  د یبار دوم در روز غر یرزندش درهم شکست. آسمان براف  ارآوار شد. کن نیبر زم  د یکنارش که رس 

  اشک، ٔ  قطره ن ی. دومد یکش آغوش  در  را  پسرش  اشک، ٔ  قطره نیپوش فرزندش شده بود. اول  اهیکه س  نوایمرد ب ن یحال دل ا

  ٔ  خفقان و غم گرفته  یِ که در فضا  یادیر شد و ف یک یکه با قطرات باران  یاشک ٔ  قطره  نیآسمان گرفت. سوم ی سو به  را سرش 

 :شد  رها کاروانسرا

سوزم.   یسوزه؛ من م یکنم...مادرش م یقسم نبرش که من دق م  تیی ...تورو به خدارینه. فرزندم رو، پسرم رو ازم نگ  ای! خدا»نه

 ...« ایکنم خدا یمردگ   د یبا گهید  ستیمن نسازش کارِ  گه ی. دیبدبخت نیاز ا میکمر راست کن  میتون  ی نم گهید

  رزا یدلش عمق گرفتند. سر م  یها نه یکرد و ک  یشد. قلبش درد م  یدل سوخته اش را مرحم نم  ش یها ی ها و عربده کش ضجه

  ریکه اس  ی برخاست. روبه حشمت کرد و با چشمان سرخ شیقرار داد دستش را به زانو گرفت و از جا  نیزم ی را آرام رو  میکر

 نفرت بود ادامه داد: 

 کنم. حشمت.«  ی سرت خراب م ی کاروانسرا رو رو  نیو تماشا کن ا  نیتونم خراب کنم...بب  یم  یتونم بسازم ول ی»نم

 

 کالفه شد: نیسباست

 .« رونیاون ب  ی بر ی تون  یحالت نم نی بس کن. تو با ا ستوفی»کر

 شد: ی گفته م د یبا ی گفتن ی شت اما حرف هابغض دا ستوف یکر

کنم. اگه من خودمو   یهزاران بار خودمو سرزنش م  ی روز نیا ینجات بدم و برا والی.نتونستم مادرمو از دست اون هبرم..  د ی»با

  ی م زیدادم. اون االن زنده بود. من کابوس نداشتم. همه چ  ی رفتم جلو و مادرمو از دستش نجات م یدادم؛ اگه م  ی نشون م

 باشه.«  نیبهتر از ا ی لیتونست خ

 گفت:  ی با دلسوز نیسباست

 .« یبچه بود کی تو فقط  ستوفی»کر

کردم؛   یکه هنوز منتظر مادرشه زندگ ییترسو  ٔ  خوام که باشم. تموم عمرم رو تو باطن پسر بچه  ی ...نمستمین گهیاالن د یول -

که با خوندن چندتا کتاب و درست    ی. پسربچه انهیترسه صدمه بب ی کنه چون م ی فرار م ش یزندگ یکه از تموم آدما  ی پسربچه ا

خوام با ترس هام روبه   ی پسربچه باشم. م کی خوام  ینم گه یبده که بزرگ شده. من د ون خواد نش یم  ی افکار فلسف ی سر ه یکردن 

 .گناههیدونم حشمت ب ی خوام به خانم آ کمک کنم. چون م ی رو بشم. م

 د:متعجب ش  نیسباست
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 ؟« یقدر مطمئن ن یا »چطور

 تلخند زد:  ستوف یکر

 گناهه.«  ی گه حشمت ب ی م »قلبم 

 گفت:  تیبا جد  نیسباست

 .« یذارم بر  ی»نم

و صورتشان را با   دند یزمین خواب ی رو عیسر ستوف یو کر نیحجره شان. سباست یِها شهیحرفش مصادف شد با شکستن ش  نیا و

افتاد که   ینفس نفس زنان سرش را از حصارِ دستانش خارج کرد. چشمش به تکه سنگ بزرگ  ستوفی دستانشان پوشش دادند. کر

 افتاده بود. آرام زمزمه کرد: نیزم ی رو

 .« ستیچندان خوب ن رونیکه اوضاع اون ب ن یا »مثل

  رونیکه ب نی بر ا یمبن  نیسباست یبه خواهش ها ت یاهم یاشت و بشد و به سمت در حجره گام برد  زیخ م ین شیسرعت از جا به

  یِ ها شهیو ش  لیتمامِ وسا ، یقل  رزای. افراد مد یبه دنبالش دو لشیبرخالف م نینرود و همان جا بماند؛ از حجره خارج شد. سباست

به ترس و خشم شد.  ل یآهو تبد  یها غ ی ج یصدا دن یهنگام شن ستوفی. بهت کرکردند   یشکستند و نابود م  ی حجره ها را م

در مقابلِ چشمانش   ری . نه نه! تصود یرس  یقل  رزایم  یاز نوچه ها یکیشده در دست  ر یاس  یداد و به آهو  ر یمس ریی تغ عینگاهش سر

کرد    یم  کیچاقو را به گردن مادرش نزد زش یتمسخر آم ی که با خنده ها ی . پدرد یکرد و او مادرش را در دستان پدرش د  رییتغ

 :د یکش  ادیفر  ستوفیو نگاهش به چشمانش بود. کر

 .« یدست نزن عوض »بهش

شد و   جی. مرد گد یمشت گره کرده اش را به صورتش کوب  ستوفیکر رایز  افتیماجرا را ن ل یفرصت تحل  ی. مرد حتد یدو  شیسو وبه 

کوفت. دو تن از   ی هم پدرش م د یشا ا یرد به صورت م یدر پ ی پ یاما به جانش افتاده بود و با مشت ها ستوف یآهو را رها کرد. کر

از   ی کیدوبرابر شده بود.   ستوفیکر  یِکه زورِ بازو ن یمثل ا  یرا از دوستشان جدا کنند ول ستوفیکردند کر ی سع یقل رزایافراد م 

تازه به خود آمد و نگاهش را به    ستوفیطرف صورتش کرد. کر کی حواله  ی را در دست گرفت مشت ستوف یکر ٔ  قهیمردان 

به سمتش   یسوء استفاده کردند و همگ  ستوفیرک  یِاز حواس پرت ی قل  رزای دستانش که آلوده به خون مرد بود انداخت. افراد م

آهو را در دست گرفت.    یِبازوها گر ید یآمدند. شخص  ی فرود م ستوفی حمله ور شدند. مشت و لگد ها از هر سو بر تن و بدن کر

  ده یکه خودشان را کنار کش  یتینداشت. روبه جمع یسود  ی کنند. ول  شیگفت رها  یم  د؛یکش یم  غ یزد؛ ج  یست و پا مآهو د

 : د یبا اشک ضجه کش دند بو

 کشنش.«  یدارن م  نینیب  ی مگه نم نیکمکش کن ن؟ی کن  ی نگاه م ن یستادیوا »چرا
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 داد:  صله یزد و خورد ف  نیبه ا  یقل  رزایتکان نخوردند. دستور م شانیاز جا مردم 

 !« »بسه

و آهو را رها کردند. آهو و    ستوفیکر ش یکرد. نوچه ها ی بود و به افرادش نگاه م دهیرا در آغوش کش م یکر  رزایم  ٔ  جنازه  او

اسب قرار داد و روبه حشمت زار و نزار   یجسد پسرش را رو  ی قل رزایحاضر شدند. م ستوفیسر کر یبه سرعت باال نیسباست

 گفت: 

  گهیو مطمئن باش گازم کشندست. تا چند ساعت د ی . هارم کردیرو باهام شروع کرد ی ا یتازه شروعشه حشمت...بد باز نی»ا

 .« میر ی کنم...قلندر، بچه هارو جمع کن م ی م کسانتیبار با خاک  نیا ی برمی گردم؛ ول

 آهو او را از رفتن بازداشت:  یصدا یکرد و سوار اسبش شد ول  تیرا به جمع پشتش

 کنن؟«   یگناه هارو اعدام م  یب ٔ  دادگاه شما، همه   »تو

 گناهه؟  ی که نشون بده آقات ب ی دار  یمدرک  -

 زد:  یکج خند  آهو

 که نشون بده حشمت خان گناهکاره؟«  ن یدار ی »مدرک

 : د یاخم کرد و غر یقل  رزایم

کنم. ملتفت   یم  یکیمحلو با خاک    نیکشم کل ا  یشب به بعد...قشون م   مهیبرام رو کن وگرنه از ن  یدار  ی شب هر مدرک مه ین »تا

 شد؟«

 *** 

  ٔ  خشک شده ی رنگش را داخل ظرف آب فرو برد و آن را نمناک کرد؛ سپس وسواس گونه خون ها  یچادر مشک ٔ  گوشه 

  یو تالش برا  یر ین درگ. بعد از آد یچرخ ی دار آهو م ه یدو دو زنان در صورت پوش  ستوفیرا با آن پاک کرد. نگاه کر ستوف یکر

  ستوفیبه آرامش به بام آمده بود و کر یابی دست ی برا انه یو مخف د یناامکردن مدرک و پس از آن به بن بست خوردن ها؛ آهو  دایپ

 بود. دهیبا تمام دردش خودش را پشت سر او تا بام کشان زین

  لمس  را  آهو چادر  ٔ  نوازش گونه گوشه گرش یناگهان دستش را باال آورد و مچ دست آهو را در دست گرفت و با دست د ستوف یکر

  ینم ییروی ن چیقلبشان باال رفته بود و انگار ه ی دوخت. تپش ها  ستوف یکر چشمانِ به چشم شده مسخ  و  مبهوت  آهو.  کرد

 و با تمام احساسش لب زد:  د یکش  یق ینفس عم ستوفی کر دهد.   تنجا گرید  کی نگاه ٔ  توانست آن ها را از جاذبه 
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با تمام شجاعت  یشده ام ول وانه یمن د  د یهم فکر کن  د یشا ایکننده باشد و  وانه ی د تان یبرا می گو ی که االن م یز یچ د یآ شا »خانم

 که من شما را...«   میخواهم بگو یو از اعماق قلبم م

از نگاه   ر یغ ییکه نگاهش را به هرجا  یو درحال  د یکش رون یب ستوفیناگهان به خود آمد و دستش را محکم از دست کر آهو

 کرد؛ گفت: ی متصل م ستوف یکر

که   م یضرب المثل دار هی ها  ی رانی. ما اد یتو ذهن و دلتون هستو همون جا چال کن ی . هر حرفستوفی کر ی آقا  د ینگ  یچی ه »بهتره

 نیهم ر یو ز نیزم نیهم ی با آسمونه...پس بهتره رو  نیگه »کبوتر با کبوتر باز با باز« فرق من و شما باهم مثل فرق زم یم

 آسمون باهاتون اتمام حجت کنم.« 

 سرخورده شد:  ستوف یکر

 خانم آ من...«  »اما

 :د یکالمش پر انیم  یبه تند  آهو

  مه یتا ن  یزیحشمت خانو ثابت کنه؛ چه بسا چ  ی گناه ی کنم که ب دای پ ی تونم! من هنوز نتونستم مدرک  ینگو! من...من نم »نه، 

  رزا یم  یکنن قشون کش  یکه دارن فکر م  ی و با تموم حماقت ستن یقصد ندارن پشت ما وا دم یکه من د  یجماعت نیشب نمونده و ا

حرفتونو   ن ینه و شما...شما اگه ا ای میاتفاق جون سالم بدر ببر نیکه من و خانوادم از ا  ستیفقط مربوط به ماست. معلوم ن یقل

 ره.«  ی م یاز همه تو چشم ک  شتریدونم دودش ب  یکه نم  نینداز یبه جونم م یشیآت  نیکامل کن 

 ناله کرد:  ستوف یکر

 خانم آ...  »»اما

درشت از چشمانش  یل قطره اشکتکان داد و در همان حا ینف  یمعنا به را سرش  و  آورد باال سکوت ٔ  دستش را به نشانه  آهو

 .د یچک

 چه خبره.  نینیبب نیای...بنییپا ن یایزود ب ن؟ییجا  نیآهو خانم...آهو خانم ا -

 : د یپرس  یو با کنجکاو   د یبه سمت عبدل چرخ آهو

 .« نمیشده مگه؟ درست بگو بب ی»چ

 گفت:   جانیآهو نشد و با ه ی اما متوجهِ بغض صدا عبدل

 .« نینیبب  ن یای...شوما خودت باس ب»نه
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  شیاو را در جا ستوفیکر ٔ  گرفته  یبرود که صدا نییشد. آهو هم قصد کرد پشت سر عبدل از پله ها پا ر یبا ذوق از پله ها سراز و

 متوقف کرد: 

 م؟« یخواهم چه بگو یمن م  د ید یفهم  »چطور

 زد:  یلبخند تلخ آهو

 چشماتون!«  »از

پنهان شده بود و انگار دل پر   دهیدرهم تن  یکه توسط ابرها ی مانده بود و قرص ماه ستوفیت. کررف  نییبه سرعت از پله ها پا و

 داشت. دن یبار یآسمان باز هم هوا 

 گرفت:  شیرا در پ ی و طعنه زن ه یکه بر صورت داشت راه کنا ینگاه کرد و با اخم شیرو  روبه  ٔ  به اجتماع مردم شرمنده  آهو

ضربه هم شما   ه یکه   نیدفعه با تبر برگشت  نینه، ا ا ی ور؟ی به جوش اومده مردم غ  رتتونیغ ن؟یجا جمع شد  ن یشد؟ چرا ا ی»چ

 هوم؟« ن؟یو بن قطع کن خیدرخت خسته رو از ب ن یو ا د یبزن

 کل مردم جلو آمد و گفت: ی ندگیالدین به نما کمال

  م یخوا یچون م  مییجا نیما ا ره؛یشوما، ما هم پامون گ قشون بکشه نه فقط  یقل  رزایاگه م م یدون یچون م  مییجا ن یما ا ٔ  »همه

  میدون  ی چون م م ییجا نی. ما امیکن  یباشک باز  میگوشه و قا  هی  م یکه مثلِ ترسو ها بچپ نیجا ا م یاز زن و بچمون دفاع کن

 نباشه.« هوده یمردنمون ب  م؛ یاگرم مرد ی که حت  مییجا نیما ا  ؛یکن  دایپ ی مدرک ی و شوما هنوز نتونست گناههیحشمت ب

 :د یحشمت را شن ی لب باز نکرده صدا آهو

  ی که از ده تا برادر خون  نمیب  یم  مویدل یحاال دارم برادرا  یول  ره یبگ  مویتونه جا برادر خون یکس نم  چیکردم ه  یاالن فکر م  »تا

  یل ی...تا جون دارم مخلصتونم؛ خینکشتم ول مو یکر رزا یشه که من م ی کدومتون باورتون نم  چیکردم ه ی ترن. فکر م ک یبهم نزد

 .« نییآقا

آورد. حشمت جلو رفت و کمال الدین را به آغوش   یبود. داشت اشک همه را در م  ی بیخان و بغض؟ و چه بغض عج حشمت

 و گفت:  د یکمر حشمت کوب  تگرانهی. کمال الّدین حماد یکش

نباشه ها، اما زبون نفهمه. با خودم   نیگستاخ و...توه ی لید که خحشمت...تو کل محل چو افتاده بو  ی به دخترت افتخار کن د ی»با

که خون حشمت خان تو رگاش باشه از صدتا مرد مرد تره.   ی فهمم کس  ی ...حاال منیکه شده ا دهیکش ی دختر به ک  نیگفتم ا یم

 زنه.«  ریش  ست یدختر تو گستاخ ن
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داد؛ در   ی کار را انجام م  نیا د ی. اما باد یکوب ی م وار یدر و د عمارت گذاشت. قلبش از ترس خودش را به  اطیقدم داخل ح  د یترد با

 به داخل گذاشت. یگریشدند و...سرش را تکان داد و قدم د ی و چند انسان کشته م نیصورت چند  نیا ریغ

 . نمیهمون جا واستا ب ؟یایکجا م نیی پا یسرتو مثه گاو انداخت -

 نگهبان عمارت بود که باعث شد سر بلند کند و با ترس و لرز زمزمه کند:  یصدا نیا

 حرف بزنم.«  ی قل  رزایخوام با م ی»م

 و طلبکارانه گفت:  د یاخم درهم کش مرد

 ؟« یبا خان داشته باش  ی تون ی م  یچه حرف »تو

 و تته پته کنان لب گشود:  مردد 

 .«گناههی ...بیحشمت ب اد؛ ی...بگو خان ب...بدمشیخانو زده...د میکر  رزا یم ی دونم ک ی ...من...م»م

 شد و زمزمه کرد:  ره یمات و مبهوت به دهانش خ  مرد

 !« یوا  ی»ا

 زد:  ادیفر  ی نسبتا بلند  یبا صدا سپس

 ؟« یومد یبر سرت نسناس تن لش...چرا زود تر ن »خاک

 و ترس گفت:   یشرمندگ با

 شده؟«  ی ...خب مگه چ»خ

 :د یکش  ی بلند تر ادیبا خشم فر  مرد

تو راه افتادن    یپا ش یپ نیهم هی گناه نفله بشن؛ خانو بق یقراره چندتا ب ی فقط به خاطر جنابعال ی چیشده؟ ه ی چ »مگه

 بر من.«  یوا  ی. ایشاه عباس  یکاروانسرا

 اش گفت: یهمه بزدل نیداد. شرمنده و خجالت زده از ا ه یکنارش تک وار یدستش را به سرش گرفت و به د ی چارگیبا ب مرد

از   ی کیخانو کشته  م یکر  رزایکه م ی ...چون...چون اوننیکرد  یحرفمو باور نم د یچون شا دم یکه بگم؛ ترس  دمیرس ...من فقط ت»من

 خود شوماست.« 
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 :د یسرش برداشت و پرس  یبا تعجب دستش را از رو  مرد

 ه؟« یخانو زده ک  می کر رزایکه م  ی ! اونیگ ی م ی درست زر بزن بفهمم چ  ؟ی چ یعنی»

 لب زد:  مردد 

 ...قلندر!« »ق

ارزد به کشتار   یکشد. اما مردن قلندر م   یخان بفهمد که درجا او را م ی قل رزا یبا دو دستش بر سرش کوفت. قلندر؟ اگر م مرد

 فکر از بهت در آمد و محکم گفت:  نیهمه! با ا ی برا یکی  یگناه.. به قول ی ب یانسان ها

  یزیچ  ی خر ی. اسبرنیبرن جلوشونو بگ  م ینشده به مامورا خبر بد  ریتا د د ی...بامیایاز پسشون برب می تون ی ما دونفر نم  »فقط 

 .« یدار

 خر دارم.  ه یآ...آره، آره  -

 زد:   ادیفر د یدو ی که به سمت اصطبل عمارت م یدر حال   مرد

 .« میاسب بردارم با هم بر هی منتظر باش  »خوبه، 

 :د یو پرس  د یچرخ ش یبه سو  ی با درنگ  ستاد،یناگهان ا مرد

 ه؟« یسمت چ...ای»نگفت

 شتاب لب باز کرد:  با

 .«لی.خل.. لهیخل »اسمم

 *** 

  ٔ  و کلنگ، چوب و چماق و داس، هرچه در دسترس داشتند را برداشته و آماده   لیآتش زده، ب  یبرافراشته، مشعل ها یها شیخ

بود و با   ستادهی ا ی هم گوشه ا ستوف یکرد. کر   ینگاه م ش یروبرو ادینسبتا ز  تیبود و به جمع ستادهیا  حشمت کنار آهو. بودند  نبرد

کاروانسرا را ترک کرده    یقل  رزایکه م ینبود و فخرالملوک از زمان  یخبر نی. از سباستدکر  یم  یکه در دست داشت باز یچماق

 کرد.  ی اندخت و دعا م یم  حیبود خودش را در حجره اش حبس کرده و تسب

نگذشته بود که   یدر دست داشت؛ مادر و خواهرش در خانه منتظر و نگران عبدل بودند. چند  ی لیبود و ب تیجمع ان یهم م عبدل

 :د ینشست پرس  ی که کنارش م ی حاضر شد و درحال ستوفیکنار کر نیسباست
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 مربوط به خانم آ ست؟«   ؛یا یناراحت به نظر م  ی لیخ ستوف؟یشده کر ی»چ

 زد:   یپوزخند صدا دار  ستوف یکر

 پسر باهوش.« ن یآفر ؛ یحدس زد »درست

 تکان داد:  یسر نیسباست

 مرد.«  کلت یگند زده به ه ی لیکه خ ن یا »مثل

 باال برد:  می دستانش را به نشانه تسل  نیچپ چپ نگاهش کرد. سباست ستوف یکر

 نداشتم؛ آروم باش!«  ی خب...من منظور یلی»خ

  یسمفون  ییپراند. سکوت فضا را در بر گرفته بود و گو شانیجا از  را همه خورد کاروانسرا  ٔ  که به در بسته   یمحکم ٔ  ضربه  یصدا

 زمزمه کرد: لب   ر یخواندند؛ آهو با دلهره ز ی مرگشان را م

 ...« »اومدن

بود که   ییتنها صدا ی خشت یپله ها ی محکمش بر رو ی قدم ها یبرداشت و به سمت بام راه افتاد. صدا نیزم  یرا از رو  فانوسش

چشم   شیپا نِییپا اد یز تیو به جمع ستاد یا جا آن و  رفت آن ٔ  بر لبه  د ی. به بام که رس د یرس  یدر سکوت کاروانسرا به گوش م

  یسع یکرد. اما به سخت  ی م د یترس و دلهره را در آهو تشد  نیتر بود و هم اد یآن ها ز د از تعدا ی قل  رزایدوخت. تعداد افراد م 

شد و با   رهیبه چشمانِ آهو خ  می افسار اسبش را در دست فشرد و مستق ی قل رزا یدر صورتش مشخص نباشد. م ی زیداشت که چ

 را بلند کرد: شیصدا یپوزخند 

ندازه جلو؟   ی زن و بچه شو م ده یگناه؟ ترس  ی شد؟ کجاست اون حشمت خانِ ب ی...چردلیجاست! آهو خانم ش  ن یا یک  نیبب »اوه 

 انتظارشو داشتم.« 

 برسد گفت:  یکه به گوش همگ  ی بلند طور آهو

اول و آخرش خودت   دونیم نیگم؛ راهت رو با مردمت بکش و برو! تو ا  یبار م  ن یآخر یحشمت خان بزدله و نه من بچه...برا  »نه

 !« یخان حسن ی قل رزا یمونه م ینم  نیزم ی گناه رو  یخون ب ، یبازنده ا

 گفت:   زیتمسخر آم  یقل  رزایم

 گناه کار.« ی گناهه ک ی ب ی که ثابت کنه ک د یحشمت به دستم نرس  یگناه ی آهو خانم، مدرک ب دهیبه سر رس  »فرصتت
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 :د یبا خشم غر آهو

فقط   یخدا باش  یتون  ی چون نم ار؛یخدا رو در ن یگناه، پس ادا ی ب یگناه کاره و ک  ی تونه قضاوت کنه ک ی خداست که م »فقط 

 !« ریحق ۀ...بند ی کن ی خودتو مسخره م یدار

 : د یبار نعره کش  نیا یقل  رزایم

 و قضاوت کنه.«   ادیتونه ب یکشم...اون وقت خدات م  یم  شیمحلو به آت ن یا ٔ  صداتو تا خودم از قد قد ننداختمت. همه »ببر

 . یچه سعادت ی . واگهیاومدم د  ؟ین یبود که منو بب نیا ی برا یهمه هوار و عربده کش  نیا -

  ی واقع یبار با خشم نینگاهش کرد و ا نهیبا ک  یقل  رزای. م د یبه گوش رس  یقل  رزای جدل آهو و م انیحشمت بود که م یرسا یصدا

 را بلند کرد:  شیصدا

دونم   ی م یول   ؟یکن  ی م ی و بلبل زبون یمن واستاد  ی جلو یی دونم که با چه رو ی نم نمیونم اد  یکراهت داشتنشو نم ای »سعادت

 .« ید یچیپ یو عذاب وجدان به خودت م   یکه باس تا االن هزار دفعه از شرمندگ

 : د یبا حرص غر حشمت

قدر مطمئن   نی اگه ا ،ی قل رزا یم نکشتم  پسرتو من...خدا ٔ  شه چه برسه به بنده  ینم هم  خدا ٔ  که نکرده شرمنده ی واس کار »آدم 

 قانون قضاوت کنه.«  ی ذاشت ی به مامورا، حداقل م ی داد  یم  لمیکه کار کارِ منه باس تحو ی بود

 زد:  ی پوزخند  یقل  رزایم

گناه   ی ه. اون وقته که کتاب قانون برابش  ده یپوس  یعصا  ریکه قانون دستگ  ی به اون روز ی کوره، عصاشم انسان عادله و وا  »قانون

  نیاالن ا نیو خالص! بنابرا  هی زیم ر یز ه یو اعدام...خرجشم  اهچالهیشه س  ی گناه ها م  ی ب ی شب، برا کی  و  هزار ٔ  شه قصه ی کارا م

اما  نیاعدامه اما...اما...ا ستنیکه پشت تو وا  ییکسا  ٔ  همه  ی کنم و حرف منه که قانونه...ملتفت شد؟ حکم برا ی منم که قضاوت م

 شن.«  یم  ده یبخش ستنیاالن برگردن خونه هاشون و مقابل من نا نیکاروانسران هم  نیکه تو ا یی مهمه! اما اگه اونا یلیها خ

کردند به راه افتاد. باالخره   ی را گوش م  ی قل  رزایم  یبودند و حرف ها ستاده یکاروانسرا ا اطیکه در ح ی تیجمع انیم  یا همهمه

 حشمت مردم را ساکت کرد:  ی بود. صدا یز یوسوسه انگ  یلیخ نهادشیپ

ها درست بوده...از   یاریقجر به بخت  یحاکما ی ها یکردم که قشون کش  یکردم؛ فکر م ی سال ها اشتباه م ن یتموم ا »من

گرفتار تهمت شدم   یجور  نیا نه یک  هی که به خاطرِ   نیبعد از ا یبودم؛ چون طرف دار حکومت بودم. ول  زار یجماعت ب یاریبخت

کشور. در واقع    هی  ی واقع  یحاکما یبه مردمش عشق بورز د یبا یباش  اشتهکه حکومت و کشورتو دوست د  نیقبل از ا دمیفهم
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به   ن یگناهو ول کن  یجماعت ب نی. ااهچالیس  نیمنو بنداز ی قشون کش  یبجا ن یستینشده پشت هم وا ر یمردم اون کشورن. تا د

 امون خدا.« 

 تکه تکه گفت:  انش یسرداد و در م یه اقهقه یقل  رزایم

 .« یا ی چه فداکار...چه.. ی...وا»وا

 و گفت:   ستیاطرافش نگر تیجمع به

 ه؟« یی ...د مگه صف نونوامیاالن توقع داره ما از جونش بگذر ن؟ینیب  ی»م

 زد:  اد یسخت فر یو با چهره ا  ستادیناگهان ا یقل  رزایم ٔ  . خندهدند یخند  یقل  رزای همراه م تیجمع

 ...قلندر!« رونیب  ادیخراب شده ب نیخواد از در ا ی نم یکه کس ن یا »مثلِ

 گفت:  د ی کش یم  ی قل رزا یکه اسبش را کنار اسب م ی نیدر ع قلندر

 خان؟«  »بله 

 زد: ثانه یخب ی لبخند  یقل  رزایم

 !« نیرو بشکون ی آشغال دون ن یا »در

 زد:  ادیفر آخر  ٔ  خود را به پله ها رساند و از همان پله  عایو ترس گرد شد. سپس سر  جانی آهو از ه چشمان

 تو.«  ان یخوان ب ی م ن یریدر رو محکم بگ  ی»همگ 

 :د یچی جمع پ ن یدر ب یمرد  ی چارگی آکنده از ب یصدا

 .« می بست یفلنگو م م یهمون موقع که فرصت داشت »باس 

 زد و گفت:  ی! با خشم پوزخند یر یشد و چه مردمان حق نی. آهو خشمگ گریو ترس د  د یترد  پر ٔ  هزاران همهمه و

زخم ها   یداشتن. حاال بعض ییو همشون هم زخم ها دن یجنگ  یم  یزیچ  یکرده. هرکدوم برا یزندگ  ی همه مردم خیتموم تار  »تو

 روحشون.«  یرو  ایبدنشون بود و بعض ی رو

 سخن آهو را کامل کرد:  گرید  یاز سو  ستوف یکر
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  ی جنگ در راه عدالت است و زخم یزخم برا  کی. تفاوت دارند  گرید  ک یاتفاق است...زخم ها اما با  کیگر  انینما ی زخم »هر

.دردش  میزن یم  یکه به قلب انسان ییبرد. آن هم زخم زخم ها ی زخم است که دردش امان م کی ی عشق...ول  یبخاطر جنگ برا 

  یمرحم  چیشود کرد. چون زخم را ه  ی . عادت هم نمختی توان از آن گر  یو تا آخر عمر نم  ردیگ  ی نم جان یبرد ول  یجان م

 دهد.«  یجواب نم

صحبتش با مردم   یکه رو  یکرد؛ درحال ی نگاهش م  مایبود و او هم مستق ستادهیا تیجمع ان یکه م ی ستوفیدر چشمان کر  آهو

 بود؛ گفت: 

  ی ب هی دفاع از   ی صداقت برا یداریپا ی عدالت، برا یبرقرار  ی برا ن یکن یخان مقابله نم  یقل  رزای حشمت خان با م ایمن  یبرا »شما

ترسه که بمونه   ی خواد بمونه و در واقع م  ینم ایحشمت خان شک داره؛  ی گناه ی به ب ی ...حاال اگه کسنیکن ی کارو م  نیگناه ا

 .« ده  ینشونتون م وکاروانسرا ر ی عبدل راه در پشت

کمتر شده بود اما    یل یمانده خ ی انداختند. تعداد مردان باق نییو سرشان را پا ستادند یا ی چند تن از مردان کنار هی از چند ثان پس

کند عبدل هم اطاعت کرد و با مردان به   تیکاروانسرا هدا ینکرد و به عبدل دستور داد آن ها را به سمت در پشت یآهو اعتراض

لبخند گرم شد و انگار    نیزد. آهو دلش با هم یآهو تکان داد و لبخند   یخاطر برا نانیرا با اطم سرش  ستوفیراه افتاد. کر ییسو

را   ی درخت کنده ی قل رزا یم افراد . کرد حرکت بام  ٔ  . آهو به سمت لبه د یبر دلش تاب د یخورش  یاز گرما  ی دلهره موج  یدر اوج سرما

به قلندر کرد و او دستورش را   ی با پوزخند اشاره ا ی قل رزا یبردند. م یم   ربه س  ی قل رزا یدر دست گرفته بودند و در انتظار فرمان م

 زد:  ادیفر

 !« نی»بزن

عت به  . مردم کاروانسرا خود را به سردند یکنده به دست، کنده درخت را به سمت درب بردند و با شدت آن را به در کوب  مردانِ 

 کردند تا در کاروانسرا باز نشود.  ی با دستانشان مقاومت م ی درب رساندند. برخی با پشت و برخ

کنده به دستشان را   ارانیکردند تا   یآوردند. سروصدا م  ی م نییرا باال و پا شانیمشعل ها ی قل رزایمردم م ز یدر ن ی آن سو در

که تا    ییشد. حشمت به آهو رهیسر باال آورد و با تمسخر و غرور در چشمان باابهت و مصمم حشمت خ ی قل رزا یکنند. م قیتشو

 بود گفت:  ردهاعماق وجودش را اضطراب و ترس پر ک

و از ناموسم   تیی دا ش یکنه تو و فخرالملوک رو ببره کرمون پ  تمیخواد حما یاگه واقعا م یمرده ول  یل یبه کمال الدین بگو خ  »برو

خوام تو و   یتو. نم   انیباالخره م می درو نگه دار ن یا می تون ی رو در حقم تموم کنه...تا عزل نم ی برادر  یجور  نیت کنه بذار امواظب

 . برو آهو، برو!« نیآخ بگ  ه نکرد ییفخرالملوک خدا

 کرد:  یتکان داد و پافشار  ینف  ی به معنا ی سر آهو
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 گم فخرالملوک رو ببره.«   یبه کمال الدین م یرم ول  ی نم »من

 شد: نیخشمگ  حشمت

 کلوم ختم کلوم.«   هی که گفتم... نیهم ؛ یهم باس بر  »تو

 گفت: ی با لجباز آهو

 .« ینم »من

 :کرد  پاره  را آهو  کالم   ٔ  بغض آلودش رشته  ادیبا فر حشمت

 زبون نفهم!«  گه یبرو د »د

کرد. کمال   یدوتا ط   یکیو آن ها را   د یبه سمت پله ها دو ! فانوسش را باال گرفت و یهم بغض کرد. آن هم چه بغض پدر درآر  آهو

 د یاش را از در برداشت و به سمت آهو دو ه یتک  یالدین را صدا زد. کمال الدین به سخت

 آهو خانم؟«  »بله 

 و گفت: د یکش یق ینفسِ عم آهو

 .« یرعلیش  مییدا  ش یکرمون پ  نیخان گفتن فخرالملوک رو ببر »حشمت

 فت:خورد و گ که یالدین  کمال

 خبرا ول کنم؟«  ی از خدا ب ن یا نیشه من حشمت خان و ب یم  »مگه

 هم فشرد:  یِ چشمانش را رو آهو

 .«نیاز ناموسش مراقبت کن ن یدر حقش تموم کن  ویبرادر نیخوا ی خان گفتن؛ اگه م »حشمت

 الدین در تنگنا قرار گرفت و لب زد:  کمال

 ؟« یشوما چ »پس

 مطمئن گفت:  آهو

 مونم.«  یم  »من
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 تشر زد:   د یکمال الدین را که د مکث

 ...اومدن! فخرالملوک هم تو حجرشه.« گهید د یبر  »د

 : کرد تند   پا فخرالملوک ٔ  را کنار گذاشت و به سمت حجره د یالدین ترد کمال

 : د یبا درد و ترس نال نیسباست

 رد گرفت.« ...آه کمرم دنیوحش یلیخ  نایا می رفت ی م م یکه زمان داشت  یتا وقت  د یبا ستوفی»کر

 : د یبود غر  دایاش هو یشانیپ یفشرد و قطرات عرق برو   یکه کمرش را به در م ی درحال ستوف یکر

 !« نیشو سباست »خفه 

 حشمت جمع را متوجه حضورش کرد:  یصدا

 .« انیب نیبذار  نیتو...ول کن ان ی. اونا باالخره ممیدرو نگه دار  می تون یوضع نم  ن یبا ا نیول کن »درو 

  گرید  ٔ  نکردند و از پشت در کنار آمدند. در کاروانسرا با چند ضربه  یبودند اما مخالفت  دهیترس   یداشتند؛ همگ   د یترد یهمگ 

 کاروانسرا هجوم آوردند.  اطیچون مور و ملخ به ح یقل  رزایشکست و مردان م

و قفلش را با   شد  ور  حمله  حجره  ٔ  گوشه  ۀبه سمت گنج  عیگشت. سر  یم  یئ یش  دنبال به  عجله با حشمت ٔ  در حجره آهو

  له یو رو کرد و دستش را در کف گنجه گرداند. ناگهان دستش وس  ریحشمت دزدیده بود باز کرد. لباس هارا ز ب یکه از ج  ید یکل

شده را از دور آن باز کرد.   ی گلدوز  ۀو با دستان لرزانش پارچ د یکش رون یاز گنجه ب ی سخت را لمس کرد. وسیله را به سخت یا

بهتر؟ آن را برداشت و از حجره خارج    نیبود و چه از ا کیشل ٔ  آمد. تپانچه آماده د یدر مقابل چشمانِ لرزان آهو پد   یتپانچه ا 

 شد.

خواست به   ی که  م ی که در دست داشت را به شکم مرد یکوفت و چماق  شیبا مشت به صورت مرد مهاجم روبرو ستوف یکر

بود و   ستادهیهم کنارش با چوب ا  نیشد. سباست ی تعداد کم داشت سخت و سخت تر م ن ی. مقاومت با اد یکند کوبسمتش حمله 

و   د یدشمن. چوب را بر سر نصراهلل کوب ایباشد  ی کرد خود ی نم یق کوفت. حال فر  یشد م یم کشی که نزد  یبا آن بر سر هرکس

 زد: ادیناگهان به خود آمد و فر

 که از افراد خودمونه.«   نیمن...ا یخدا »اوه 

 کرد و گفت:  هوش یبه نصراهلل ب یکرد؟ با خشم اشاره ا  ی از دست او چه م د ینگاهش کرد. با یچارگیبا ب ستوف یکر

 نرسه. زود باش.«  بی که بهش آس   ییجا »ببرش 
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چند تن از   ریگ   انیم  نیابرد. اما در  ی تکان داد و نصراهلل را کشان کشان به گوشه ا د ییتا  ٔ  تند تند سرش را به نشانه  نیسباست

بر   ید یجد  ی بود. زخم ها ده یامانش را بر جهیشده بود و سرگ ج یگ ستوفیافتاد و با تمام وجود کتک خورد. کر ی قل رزا یمردان م

 کرد. ی را تحمل م یاد یاش بوجود آمده بود و درد ز ی میقد  ی زخم ها ی رو

به زهرِ   خته یآم  ی اسبش نشسته بود و با پوزخند  ی برو یقل  رزایشده بود. م  ز یگالو کل یدرشت ه  یکنار حوض، با مرد زین حشمت

کرد و به سمت حشمت  ک یشل ٔ  . آن را آماده د یکش  رونیرا ب یکرد. دستش را به سمت کمرش برد و تپانچه ا  ی نگاهش م نه یک

را مسلح مشاهده کرد و   ی قل ا رزیخبر نشانه گرفت. آهو تپانچه بدست با فاصله چند قدم از پشت سر حشمت، م یاز همه جا ب 

و    د یماشه را کش یقل  رزای . مد یدرنگ به سمت حشمت دو  ی»بدو« ب د ی کش ادیدر تمام سرش فر یفقط لحظه ا  ی ذهنش لحظه ا

شد که به   یی خورد و با تعجب محو آهو که ی ی قل  رزایپدرش کرد. م یو خود را سپر بال  د یحشمت پر ی آهو جلو ده ینکش هی به ثان

دردناک تر از   یا منظره  چه  و  سربرگرداند  آهو  سمت به تپانچه ٔ  نعره یفرود آمد. حشمت با صدا نیزم  ی نرم رو یا  سان پرِ پرنده

! حشمت  زیچ چ یچیز، به خدا که ه چیشد؟ ه یسوز تر از داغ فرزند م  نهیس  یشد. چه درد  ی تن غرق در خون فرزندت م دنید

بار دوم تپانچه را   یبرا  یقل  رزای ! مختی ...حشمت فرو رختنیگفت فرو ر د یمبهوت کنار آهو به زانو نشست. نشستن که نه، با  مات و

بود که لرز بر تنِ   یزیباال آورد و به سمت حشمت نشانه گرفت. حشمت سر باال آورد و به چشمانش نگاه کرد. در چشمانش چ

  ٔ  نه یو قلب حشمت را هدف گرفت. س  د یاما درنگ نکرد و دوباره ماشه را کش  د یلرز م دلش ه د؛یانداخت. دستش لرز یقل  رزایم

 نگرفت.  ی قل رزا یاش را از م ی خال نگاه آخر  ٔ  حشمت سوخت و سوراخ شد اما تا لحظه

  نیپس ا طور بود ن یاگر ا ی لحظه پوچ شد. انگار که از اول وجود نداشته و ندارد؛ ول کی در   یاما از آن فاصله چند قدم ستوف یکر

چه بودند که صورتش را   ی داغ لعنت  یقطره ها ن یپس ا د؟یرقص ی سوز چه بود که تنش را در آغوش گرفته و با آن م نه یدرد س 

باز هم نتوانست عشقش را از   ند؟ یاش را نب ی زن زندگ ن یشد تا مرگ دوم ی کور نم نایب نچشما نی کرده بودند. پس چرا ا سیخ

و   دند یچشمانش سربر ی که مادرش را جلو یا  ساله هفت  ٔ  نر و درنده نجات دهد و انگار شده بود همان پسر بچه  واناتیچنگال ح

بود که قلندر با قنداق اسلحه اش را   یکاف  ی غفلت چند دقیقه ا نیزد. ا شه یدر قلبش ر  قیعم یکرد. اندوه  یتماشا م ستاده یاو ا

و خون آهو با خاک مخلوط شده بود.   ستوف یکر  یدراز کش شود. اشک ها  نیزم یشده رو  جیبکوبد و او گ  ستوف یسر کربر 

 :د ی لب با بغض نال ر یز ستوف یکر

 !« »آهو

و در   د یخط کش اه یکه او رفت را با قلم س   یشد امروز ی کاش م  یزد؛ امروز نبود. ا ی که نامش را صدا م  یبار  نیکاش اول یا

 کمان رنگ نبودنش را اضافه کرد.  نیرنگ 

ماموران    ی اسب ها و صدا ۀهیش  یاسلحه، صدا یی هوا کیشل یصداها ستوف یشد و کر یاز ابهام محو م یدر هاله ا  زیچ همه

 او را در بر گرفت.  ۀهم  یکیو کم کم تار د ی شن یم  ودیکه  ی زیصدا تر از آن چ یب  یلیرا خ یحکومت

 *** 
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. تکانش داد و آرام  د یپر شیبا ترس از جا نیکه سباست  د یکش ی بلند  ادِی. فرنیتپانچه ها، آهو،حشمت، سباست ٔ  و خون، نعره  خاک

 گفت: 

 .« ین یب یکابوس م   یشو دار داریب ستوف ی...کر سی»کر

 :د یرا گرفت و پر بغض پرس  نیو محکم دستِ گوشت آلود و پر از خشِ سباست د یرا گشود و جا پر چشمانش

 در کار نبوده مگه نه؟ هوم؟« یر یآره؟ درگ دم ید ی آهو...آ...آهو اون زنده ست؟ م...من داشتم کابوس م نی...سباست»س 

دوخت. در   شی و نگاهِ مغمومش را به پا د ی کش ی قینفسِ عم نیدر، سباست  یِنگفت. با صدا ی زینگاهش کرد و چ نیغمگ  نیسباست

  ضِیمجروح نشست و شروع به تعو نِیتلخ واردِ حجره شد؛ کنارِ سباست ی لبخند اشک بار و  یباز شد و او با چشمان لیتوسِط خل

 :د ی دستانِ او چرخ یِ رو ستوفی کرد. نگاهِ کر  ود؛بسته شده ب شیکه به پا  ینی خون ٔ  پارچه

 جا کجاست؟« نیشده است؟ ا...اصال ا  ی زخم شی...چه شده؟ پا»چ

شد. پس   نیسباست یِپا ٔ  رهیآب دهانش را قورت داد و مبهوت، خ ستوفیتکان داد و پارچه را برداشت. کر ی با تاسف سر لیخل

 لب باز کرد:  دهیداشت. ترس  قت یبود؛ پس تمام آن خون و درد ها حق یواقع

 شده؟«  یپات چ نی! سباست»پات

 درد داشت: ش یهم برا ش یادآوریزد  ی انداخت و پوزخنِد تلخ ری سر به ز نیسباست

حمله   یکی کژره ک...که  ی بردم تو ی کردم م ش یر...رو که زخم ی درد داشت...د...داشتم همون مرد ی لی...خسیداشت کر »درد 

  ۀاسلح ک ی ...با ۀاسلح ک یک...ردم که با   ی...مردو پرت کردم ر...روش و اونم افتاد. د...اشتم فرار مدمیکرد سمتم...م...منم ترس 

درد   یلیخ  س یترسناک بود...ک...ر یلیمن خ  یخدا ی . واد یمچ پامو...گ...گوشتشو کند. ب...بر تااز زانوم  ز یمانند و ت...ت  یهالل

 .« سیداشت. کر

 کرد.   دن یبلند شروع به هق هق و لرز یبا صدا سپس

 شد: ل یخل ٔ  ره یگرفت و خ  نیسباست ٔ  نگاهش را از پوست و گوشتِ کنده شده ی به سخت ستوف یکر

 با داس زده به پاش.«  ی قل رزای از افرادِ م ی کیکه  ن یا »مثل

 خورد:  که ی ستوف یکر

 تواند راه برود.«  یشود نه؟ دوباره م...م ی م »خوب
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 تکان داد:  ینف  ٔ  به نشانه یسر لیخل

دو    نی. تو اادیبر نم یاز ما کار  یخودتون بتونن درمانش کنن ول  نِیتو سرزم  د یو اونم خورد کرده. شا  دهیبه استخونش رس  »نه، 

 .« ستیپا بشو ن گه یپا د نیکالم گفتن؛ نه! ا ه یهمه شون   یآوردم باال سرش ول  بیطب  ی کل  یبود  هوش یکه ب ی روز

 بود اشاره کرد و افزود:  وارید  ٔ  که گوشه  ی دو تکه چوب  به

 تونه با کمک اونا راه بره.«  یفعال م  »البته 

 انداخت و اشک در چشمانش حلقه زد: ری سر به ز ستوف یکر

 ...آهو چطور؟ او زنده است؟«»آ

 خش برداشت:  شیبغض کرد و صدا لیخل 

 منه، اگه...اگه من...«  ری ها تقص نی. حشمتم...حشمتم مرد و همه اشیشونی! گلوله خورد درست وسِط پ»نه

 حجره خارج شد.  عیمجال ادامه نداد و او سر بغض

آمدند و بر شلوارش    یم  نییپا یگریپس از د  ی کیاشک  یِ اش تار شد.قطره ها دهیبسته شدنِ در به خود آمد. کم کم د یِصدا با

  بیکه عج  یحنجره. ناله ا یِکرد. از انتها یا  مردانه  و  بلند  ٔ  ناله  شیبغض گلو انِیباز کرد و از م ی. دهانش را به سختدند یچک یم

 داد.  ی رنگ خون م

که باز    یستوفیکر یِ که به آن ها عادت کرده بود. برا  یآهو و حشمت یِاش شدت گرفت برا  هی او، گر ٔ  ه ی گر دن یبا د زین نیسباست

 : د یبچگانه لب برچ نیکرد. سباست ی حسش نم گریکه د ییخودش و پا یِ هم معشوقش را از دست داد و در انتها برا

کنه من   ی حالت من رو ناراحت م نیمونم. ا ی جا نم نیلحظه هم ا  هی  گهیانگلستان...م...من د م یبرگرد ایل...لطفا ب ستوف ی...کر»ک

 دوست دارم راه برم؛ بدوم.« 

دستش را به سرِ بسته شده اش گرفت و از حجره   ش؛ یناگهان ٔ  جه ی. با سرگستادیسرش را باال آورد. ناگهان بلند شد و ا ستوف یکر

 رفت و گفت:  لیخارج شد. به سمتِ خل

 گردم.«  ی بر م عی. سرد یباش  نیلطفا مراقب دوستم سباست د؟ یکاروانسرا را به من نشان ده رِ یشود مس یم  »آقا،

و بغضِ   نیغمگ  ٔ  چهره  دنِ ید تکان داد.  د ییتا  یبه معنا یاعتراض باز شود را بست و سر  یرفت برا یدهانش را که م  لیخل

 بزرگ و دل نوازش را پشتِ سر گذاشتند. اطِیاش خارج و ح ی آجر ٔ  دلش را به رحم آورد. از خانه ش،یصدا
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 به سمت چپش اشاره کرد و گفت:  لیخل

 خب...«  یبهتره ول  ی نر ؛ یشه. البته اگه نظر منو بخوا ی کاروانسرا معلوم م ؛ یاون طرف که بر »از

  یبا آهو، در ذهنش تداع نشیریداشت؛ خاطراتِ ش  ی که بر م ی گرفت. هر قدم  د یناد را  دومش ٔ  کرد و جمله ی تشکر ستوف یکر

وارد شد. نگاهش   ی . در شکسته را هل داد و به آرامستادیمانست ا یم  یبه خرابه ا  شتریکه حال ب ییکاروانسرا یِ شد. رو به رو یم

  ی میکر رزای در آن افتاده بود. م می کر رزای که م ی حشمت، کنارِ حوض. حوضِ خون یِ جلو تخورد. درس  ر یشد که آهو ت یی جا رِیگ

 اش! ی عشق ب یکه کمکش کرده بود انبار را مرتب کند و درکمال تعجب رق ی آمد. همان مردِ بزرگ یکه از او خوشش م 

 کنارِ در کاروانسرا او را از جا پراند:   یغیج یِصدا

 مادر؟«  ییمادرت آواره شده؟ کجا ی نیکه بب  ییکجامادر؟  ییخدا! عبدل...عبدلم کجا ی»ا

 :د یپرس   دهیآن خانم شد و ترس  کی. نزدد یبغضش را بلع ستوف یکر

 او کجاست؟«  د؟ی. شما مادرش هستد یزد یکه عبدل را صدا م   دمیخانم، شن »سالم

 :د یکش  یبلند تر  غِی عبدل ج مادرِ

  هی با حشمت خان و آهو خاکش کردن. نگفتن...نگفتن که  روز ی ناموس. نامردا د یب  یِخبرا  یخاک شد. از خدا ب ر ی! پسرم اس »مُرد

 نگفتن.«  ننش؛ یبارِ آخر بب یِ بخوان برا د یداره که شا یمادر و خواهر 

 : د یکش نیزم یِو خود را رو   د یمحکم بر سرش کوب سپس

گفتن سرشو جدا خاک کردن خودشو جدا.   ی جا، با تبر زدن تو گردنش؛ م ن یجا کشتن درست هم  نیگفتن پسرمو ا ی ...می»م

 به دادم برس...پسرِ پر پر شده مو برگردون؛ خدا.« یوا  ایخدا یوا

را بند کرده بود. عبدل هم مرده بود.   شی گلو بیس  ک ی ٔ  به اندازه  یشده بود؛ دهانش باز مانده بود. بغضِ بزرگ  س یخ صورتش

کاروانسرا   ن یکه روحشان در ا یگناهان  یب ی ها ادیدم. دو قدم. صد قدم. هزار قدم و فرار کرد از فرق ک یقدم برداشت؛   ریمتح

 حبس شده بود. 

استخوان سوز داشت. نگاهش را باال آورد. خاکشان کرده بودند. آهو را، حشمت را،   ییقبله دعا، در اوج تابستان سرما قبرستان

  یرا گرفته بود به انگلستان برم  شیرا زدود و تصم شیاش نشست. اشک ها نه یس  که بر  ی بر فخرالملوک و داغ یعبدل را. وا 

 کرد. ی م  القاترا م یدوست  د یگشت. اما قبل از آن با
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  ی شد. به سو  یاز آثار او نبود؛ دوخت و وارد طباخ ی نشست و اکنون اثر ی که ناصر اغلب آن جا م یا  ی را به سمت طباخ نگاهش

 : د یآرام پرس  ییامرد طباخ قدم برداشت و با صد 

 . او کجاست؟« م ینیب  یآقا، ناصر را نم »سالم

 به او انداخت و گفت:  ی شد و نگاهِ کنجکاو  ستوفیتازه متوجه کر طباخ

 مرده.«   دنیکردن و فهم  دایبه حالت سجده افتاده بود پ نیزم  یِرو ی صبح وقت روز ی جوون. ناصرو د »واال

 :د یدوم. مرد پرس  شکست

 نامه داد که بهت بدم.«  ک یاگه آره که ناصر  ستوف؟یبود اسمت...کر ی نه؟ چ یهست یسینگلیهمون مرد ا »تو

گرفت. نامه را ناالن از طباخ گرفت.   شیو به سو د یکش  رونیتکان داد. مرد نامه را از صندوقش ب د ییتا  ٔ  به نشانه ی سر ستوف یکر

 نرسانده پاره کند.  مه ینامه را به ن د یترس  ی.مد ی د  ینمتوانست آن را بخواند اما انگار توانش را در خود  یم

 بخواند  ش یبرگشت تا او نامه را برا ل یخل ٔ  خانه  یِسو  به

 :د یتشک نشست و کنجکاو پرس  یِرو  لیخل

 ش؟« یبخون  یتون یمگه خودت نم ه؟یک  ٔ  نامه  نی»ا

 کالفه شد: ستوف یکر

ترسم آن را به انتها نرسانده؛ تحملم به سر رسد و   ی توانم اما به خود تسلط ندارم. م  یاز دوستانم به نامِ ناصر است. م ی کی »مالِ

 .«دش یبخوان  میپاره اش کنم لطفا برا

 :د یآشنا بود پرس  ش یبرا ستوفیگنگ کر  یصحبت ها  انیکه نامِ ناصر از م نیسباست

 مردِ شلخته و گدا؟«  »همون

 : لیزنگ دار خل یِ به او رفت و گوش سپرد به صدا ی ره اچشم غ ستوف یکر

 معشوقم ن یو آخر  نینام اول »به

که به سان عمر   ی عمر نیا ی گذرد و نمی دانم در ط ی دانم چند سال از عمر کوتاهم م  ی...نمستوفیکر زم، یبر دوست عز سالم

که   ی قلب نی تر  بایدانم که توانسته ام ز یم  ی چقدر عاشق بوده ام...ول ای کرده ام و   ی پروانه بود چقدر خوب بوده ام؛ چقدر بد  کی

تر و پر سود تر خواهد بود. تو برخالف من   ی عمر تو از عمر من طوالن ل یدل  نیو به هم نم یبب تو را در  د یشود د یانسان م  ک یدر 



 تحسر

151 
 

  ک یاز  ی ریاز عاشق شدن تصو ش یآدم پ یچرا؟ زندگ  ی دان ی م ی کرد یاز من زندگ  شتر یاکنون هم بت ی تمام عمرت را عاشق بود

را در مشتش   ا یتواند دن  یکه م  یهست  ی . تو عاشقبخشد  ی تابلو گرما و رنگ م  نیاست؛ عشق است که به ا ی سرد و خال یتابلو

جهان تورا چون   نیات نسبت به ا یو کنجکاو  ردیگ ی که خدا ساخته است را در بر م یجهان ٔ  حس کند؛ چون عشق در تو همه

  ن یاصالً متعلق به زم واو از همان ابتدا مال تو نبود...ا  رایآهو را از تو نگرفت ز ی قل رزا یم ی کند. قشون کش یبه خدا وصل م  ینردبان

تحسر ها شود. تحسر آتش جهنم است؛ و تو را تا   ر یدرس است او نخواست اس  ک ی ستیفاجعه ن کی . مرگ آهو نبود انینیو زم 

به تو   یزیخواهم چ یبر من نمانده؛ م لی تا ظهور حضرت عزرائ یزیاکنون که چ ستوف، یروحت می سوزاند. پسرم کر یِعمر ابد 

  ادیرا خوب به   حتمی نص ن ی...و آخریخدا را بجو قت یو حق  یآهو گرفت که از  ی. برو سراغ قرآن یحرفم عمل کن هب  دوارم یو ام میبگو

  ر یعاقل هیچوقت اس  یعاشق ها ی ول دارند یتحسر را در قلبشان نگاه م  شه یبسپار... عاقل ها تحسر را در سر دارند و عاشق ها هم

 انسان باشند. که نه...بل زادیشود،به شرط آن که آدم ی تحسر ها نم

دادند و از شرابش مست و   یساق ک یعزادارم. مرا  ی مهر ی قلب دادند و ز ب ک یدست دادند و هزاران دست بدهکارم. مرا  ک ی مرا

شد کارم. مرا اندوه دادند و اشک نشست بر چشم   یناالنم. مرا قرآن دادند و ز فهمش عاجز و خوارم. مرا معشوق دادند و عاشق کش

 ...*« مانمیپش مانم؛یپش مانم؛یدانند پش  یکه ناشکرم. آن گاه تحسرها مرا دادند و م . مرا رحمت دادند و خدا داند زارمیب

»....@a_anaram «.... 

 .انیپا
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