
1 
 جاِن خوار

 جاِن خوار

 

  شاتونیلو 



2 
 جاِن خوار

 یاسمین یک
 

. است کشانده پارسی مملکت به مراای  زاده خلیفه به عشق. ام گشته آزاد و عاشق چون ؛ام گریخته خانه از
 ست حقیقتی تنهاام،  آمدهاش  پی در کهای  چانه چال و رنگ خاکستر چشمان. ندارد دیگر بهانۀ هیچام  اسیری

 . شناسم می که
 . دارم تن بر را دیگری رخت گرچه؛ باشم دلیر خواهم می. گویم همی خود ِمهر از و کنم می پیدا را طاهر
 یا هخانواد را ما که پسندند می مردمان. پدرم شبیه؛ شد خواهد دلیر مسلمان یک کردار با کند گمان برادرم
 . بنامند بیمناک

 . باشم خویش همخوا ، مینوبت این. است آزادی پی در جانم همۀ وام  گریخته خانه از
 . دارم کراهت قفس شکستن راه از من گویی. نیست پنداشتم که گونه آن آزادی

 . دارم کراهت پهن بوی و شترسواری از
 . دارم کراهت زمستان اندر کشور این سرد هوای از
 . دارم کراهت، است کشیده سرم روی که سیاهی ۀپارچ و شرطه از

 . نیستم گونه آن من. بیهوده باورِ  مشتی؛ باشم افالطون و قراطس خواستم ، نمیگفتم ترک را خانه چون
 و من، رسید بخاراهای  دروازه به که بغدادی تجاری کاروان. لرزد همی استخوان مغز تا که هستم آن من

 . گشتند را بارمان و داشتند نگاه را همراهانم
 یک حتی. پیمودم ها آن با ماه یک؟ داند می چه او. نیست گناه امرم که خورد سوگند خرد بی بغدادی بازرگان

 از یک هیچ و زدایم می چهره از مو که نمودم چنین. نشستم رودخانه در کاروانیان کنار را خود تن هم نوبت
 . نکردند اندیشه من کار در کاروان مردان

 ؟ فروخت می بردگان مانند مرا، دانست می را واقع بازرگان اگر
گاهم قلب درون از، یابد می مبار  کوله ندرا را مادر شانۀ شرطه وقتی  سرخ هشان. گویم بدرود خیال با باید که آ

 . دارد دانه تک عقیقیاش  دسته روی و است
 دار به مرا، کار آن برای؟ ربودم را همتایم برادر لباسهای و نمودم کوتاه گیسو که پروراندم می سر در چه
 . آویزند می

 نه؛ دهد می را مردها بوی !الوهیم. نهاد من سر روی کهای  کیسه همچون ؛دارد تن به سیاهای  جامه شرطه
 . دارچین و کوهی اکلیل رایحه با پدرم مانند
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 ؟ هستند من دنبالام  خانواده. فریبد می مرا کاخ در بسترم برای دلتنگی وهم کهام  ترسیده چنان
. اند کرده پیدا را کتابم. باشد غریب کشور اینجا. سازند می جدا کاروان دیگران از را من، مقصدهای  دروازه کنار
 ؟ است برابر جانم با کتاب ارزش که؛ دارد سود چه دروغ

 آب میان در. کشید فریاد مادری زبان به و باخت رنگ شتیز نوک خود کاله زیر، کتاب یافتن هنگام به شرطه
 . شنیدم را امیر نام، زده یخ نفس و دهان
 بر چه آن وانمت ینم. نزدم بانگ کتاب گرفتن پس برای، علت همین به فقط. باشیم کاخ به رسیدن راه در شاید

 . نمایم فدا چنین این را است گذشته من
 . کند می زندگی کاخ آن اندر طاهر. باشد نیک این

ای  لهجه باها  شرطه. نیست چاره. دارم تهوع حال، گذارند می دستام  باالتنه به وقتی. برند همی مرا زور با
 . هستند ُترک. گویند سخن عربی به آشنا

 دل نیز مسیر در. ادندد یم نشانم زمزمه با مسافران و مردم، سازد کور چشمم سیاه کیسۀ که آن از پیش
 . نداشتند من از خجسته

 نیز بخارا. بود برگ بدون، خشک درختی مانند زبانم. نگفتم کالمی، خویش پاِس  برایام؟  گشته چنین چرا
 بیش دروغی سامانیان تختگاهِ های  افسانه همۀ دریابم و بنگرم را ایرانی شهر تا داشتم زمان اندکی. باشد چنین
 . نیست

 «؟یهودی، آیی می کجا از». گشاید می زبان، کشد می خویش همراه مرا کهای  شرطه
. بود ساخته انپنه راام  نگاشته که کتابی شکن نپیما آن. اند پرسیده بازرگان ابوحلوای از نیز این از پیش

 . نمانم پسها  شرطه از تا کوشم می
 یا آمدی پابرهنه قومت مانند؟ کنی را ما خبرگزاری تاای  آمده عرب کشور از». بافد می جدیدی ننگ دیگری

 «؟بودی شتر سوار
 . سپارم عهدنامه از دوازدهم عدد و اسبان سم صدای به را فکرم

 . شد نخواهیم سوار اسب زین بر ما
 .«پیمایید می راه مکه به پیاده شما»: گویم می ناگهانی

 _«دانی نمی. دارد کاله در هم جواب... ببین»
 . کنم می بیان را نوزدهم عدد .«بریم نمی باال را صدایمان، مسلمانان پیش و خود فرائض هنگام به ما»
 .«ای پوشیده جامه نمسلما یک همانند. نمایمات  برهنه که واندار مرا». یابد نمی ناسزایی شرطه_« تو»
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 قصد بدنم؟ باشد مردانه، اندازه به، او فریب برای صدایم. لرزند می هراس یا سرما از جوهریم انگشتان
، بود انگشتانم در برادرم چاقوی اگر حتی. هستند ستمگر و سنگین من  یرو ها  شرطه دستان. دارد شدن آب

 . توانستم نمی پرخاش
 همی یاد به را گذشته ماه در جانم آرامش رازِ  و کشم می بلند نفسی. یستچ من جامۀ پِس  داند نمی کس هیچ

 . باشیم رو ساده دو هر. است باریک من مانند برادرم. آورم
 . پنهانی و خاموشی به؛ بازگرداند بودم چه آن به را من ندارد نیرو کس هیچ

 ؟ بکاوم پاسخ چه؟ نماید وجو پرس مرا کس چه؟ بپردازند تنم آزار به واهندخ یم
 .«باشد راهت پایان شاید اینجا، یهودی»: ویدگ یم شرطه. خراشد می را گوشم آشنا نواهایی

 «؟هستیم کجا»: پرسم می و شنوم می را غریبه زبان به کالم
 _«بسپاریم تیمور قاضی به را تو اگر»
 به کالمی. کند می زمزمه چپم پهلوی از سخن کم ۀشرط .«قارداش، بیارزد دینار صدها پسر این شاید !سوس»
 . گوید یُترک

هایم  گوش به نزدیک و دور صداهای. جنبم می. ُکشد می ما گویو  گفت و یردگ یم بر در را ما معنی یبای  غلغله
 . ریزند می ترس

 . خورند می زخمهایم  استخوان. خواند می خطبه تنومند صدایی با مرد یک. یابم می را جمع
 اندر، ما از دور چنان آن نه مردی .«آورند می شکایت امیر کارگزاران از من نزد و آیند می مسلمین... الله الله»

 خزانه. بورزد دادگری تا ندارد یالقضات قاضی، دیوان و بارگاه». راند همی سخن، باشد مسجد باید که بنایی
 .«کنیم یاری را امیر رعیت تا نداردای  سکه

 . زند می یخهایم  لب؟ برند می مسجد به را منها  رطهش. باشد نماز از پیش ۀخطب این و جمعه امروز
 بر کس چه، ما شمشیر جز. کند می زندگی امیر کاخ سقف زیر. کشد می نفس مسلمین ۀقب   زیر زندیق و کافر»
 . پیچد می من گرد عربی کالم «؟نماید عتاب ها آن

 یک به دیگر مسلمانانی، پیش سال؟ سازند چه میانشان در من همچون کسی با شهر این مسجدِ  مردمان
 . بود رسیده مسجد یک به و شده گم کودکش بازیچۀ که بود این گناهش. بردند حمله نابلس اهل یهودی

 کاخ خانۀآشپز دیوار به فخر از داغی مانند را کاغذ. بخوانیم را عهدنامه هفته هر که کند می وادار را ما پدر
 همه از بهتر خلیفه. هستیم نیکوهای  یهودی ما که ندا هکرد رباو  آشپزها و مسلمان خدمتکاران. است کوبیده

 . داند
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 گرم بدن بر دستانم. افکنند می اسب یک روی مرا، بپرسم چیزی که آن از پیش اما؛ کشم می کوتاه نفسی
 . بزنم لگد و کنم شیون تا گشایم می لب. نشیند می حیوان

 .«داریم می پاس را شتارز  بی جان !نگو هیچ»: دهد می آواز راستم سوی شرطۀ
 بدن و برم می پیش را بازویم. دارد برمی گام حیوان و جنبد می انگشتانم زیر اسب اندام. گیرم می گاز را زبانم

 بدن مقابل در پیکرم به که کوشم می و دهم می فرو را دهانم آب. راند می را اسب شرطه. یابم می کنارم را دیگری
  .بمانم زنده باید. نیاندیشم او

 . نیست گریه وقت اکنون، گذارد دست من بر نباید  طاهر زاده خلیفه جز کس هیچ گرچه
 دستانم کف به بادهای  ضربه مانند هنوز ها آن سرد نزدیکی ولیکن؛ شویم همی دور نمازگزاران و مسجد از
 . زند می

 . ماند می سود بی سرم روی از کیسه انداختن برای تالشم، دیگر اندکی
 چادر جانم بر سستی، جوشد نمی صورتم در خون که حاال. خشنهایم  لباس و است سخت اسب زیِن 

 این داشتم گمان. رسید می اینجا به سفرم نباید. خاست برخواهم خواب از طاهر صدای شنیدن با. کشد می
 . بگذارد تنها را ما طاهر که نبود دیگری دلیل. باشد بغداد از تر میزبان، شهر

 به سنگسار، کردیم چه آن برای طاهر و من پایان؟ شد خواهد دیگرگون فردا که دهم یبفر  را خود چگونه
 اند؟  نوشته من برای نیز حکمی، عهدنامه آن اندر. است یهود  چون نیز مسلمان. باشد نمازگزاران دست
 . گشت خواهد تباه چیز همه

 . است نگذشته آزادی از زمانی دیر. داد همنخوا جان. نماید می بیدارم تیزی و روند می فرو زبان در دندانهایم
 چهرۀ که مهربان نسیم به. هستند تازه بوها و نواها. شود می دیگر احوال هوا؟ زند می ُسم مسیر کجای اسب

 . گردد می بلند کالغی آواز. آمیزد می هم در گوناگونهای  پرنده چه چه با نفسم. سپارم می گوش، نوازد می را آب
 ؟ باشم این زا هوشیارتر باید

 «؟ای آمده کاخ به این از پیش»: پرسد ها می شرطه از یکی
 .«کن نگاه»: گوید می سپس و شود می خاموش، پاسخ درمیان دوم شرطۀ ...«اینجا. نوبت یک»

 گمانم از بیشتر. زنم می ناله پاهایم ناگهانی جنبش با من و ایستد می اسب. شنوم می را زمزمه و خش خش
 . ام دیده آسیب

 _«واالشرطه»
د ها می شرطه روبروی، جدید صدایی .«نُکشید زمان بیهوده !سوس»  . غر 
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 .«دارد بار کوله در بغداد خلیفۀ ُمهر با کتابی... یهودی پسرِ  این... ما»: ویدگ یم من پشت شرطۀ
 .«روید پیش پس»: دهد می فرمان دار رگه جدید صدای و انجامد می درنگ چندی

 پس. است بلندتر ها آن همۀ از من قلب تپش اما؛ پیوندند می ما به دیگرهای  زمزمه وا ه قدم. کند چنین اسب
 که مردمان این. است زمین بر من قلب. گویند می سخن یُترک به دورگه صدای وها  شرطه، زمانی کوتاه از

 . گذرد می عمری، گردیم ساکن دوباره که وقتی تا؟ باشند
 «؟هستند خیر به واالشرطه». دهند سالم عربی به و لهجه با، پیش و پس صدا چندین
 «؟اند آمده کاخ در ارد هخزان»: پرسد می دورگه صدای

 .«باشید کاخ نخستین رواق در فرمودند خواجه»
 پایان در که بینم همی خیال در را بدنم؟ گردد من سرنوشت او نظر؟ است پارس و کاخ از بزرگ کارگزار این

 . نیست نزدم طاهر و هستم برهنههایم،  خواب تمام مانند. شود می آویخته ریسمانی از، روز
 چشمانم. نماید ترک مرا سرگیجه تا گذرد می اندکی و ندارند نیرو پاهایم. آیم پایین اسب از دارد وامی مرا کسی

 . است بادکرده سرم. کوبند می
 .«دهیداش  یاری». چرخد می گوشم در دورگه صدای

 ما از دور هنوز پرندگان. است زمین روی پاهایم. برند می خود همراه مرا مدتی رایب. باشد آور تهوع دستشان
اند،  کرده اسیرم که ها آن. یابم می کنارم جدیدی مردمانایم؟  رسیده کاخ به؟ پردازند می مزاحی چه. خوانند می

 . شنوم می را دیگریهای  بش و خوش. جنبانند می زبان یُترک به دوباره
 ناپیدا بسته درِ  با، زدنی برهم مچش در پرندگان و باد. ندازدا یم جلو مرا کسی. شود می ودهگش سنگینی در
 . روند می یک به یک، آزارگرهای  دست. گردند می
 . هستیم ورودی رواق در. برگیرد در را ما خوشای  رایحه. آن گواه اندک گرمایی؛ باشیم کاخ در ما

 «؟شنیدید. مانید می خاموش، مدآ که دار خزانه»: گوید می دورگه صدای
 . گدازد می کاخ کف برها  قدم کوبش از گردنم پوست. نیست من با سخنش اما؛ شوم می ترسان یا هلحظ
 «؟باشد نوشیدنی به میلتان، واالشرطه»: پرسد می نو نوایی

 «؟باشند کاخ اندر امروز؛ سالمت امیر سر»: دهد پاسخ دورگه صدای
 را کسی امیر که است حاجب فرمان». چرخاند می زبان سپس و سازد ای می زمزمه خدمتکار ...«امیر»

 .«نپذیرد
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 کتاب یک برای را امیر دارند قصد؟ آوردند جا این مرا چرا. ام آموخته روش، کاخ در زندگی سال شانزده از پس
 ؟ ارزم همی، گفت شرطه کههایی  دینار اندازۀ من چرا؟ دهند رنجش

 رهایی را کاخ خدمتکار سامانیان واالشرطۀ، بخارا در. یافتم کاخ در بار یک تنها را واالشرطه من، بغداد در
 «؟باشد کجا حاجب». بخشد نمی

 .«امیر نزد». ورزد بردباری نفس چند خدمتکار
 _«دیگر تنی. است گونه این همیشه»

. زند چنگ من بر کاخ از خزیدن بیرون وسوسۀ، سرد هوای حمله از پس. چرخم می. ودش یم باز در، من پشت
 ؟ چه طاهر؟ بگریزم کتابم بدون توانم می

 و تو که آن از بیش من و است جمعه امروز بگویم که داری نیاز چه، افراسیاب»: پرسد می دیگری ناشناس
 «؟مشغولم مردمان امر به، بدانید تو کشان گردن
 . کنم پیشه صبوری .افزاید می سرم از کیسه کشیدن میل به، جدید کارگزار. گردد سنگین رواق

؟ باشیم چه به اینجا داری گمانای؟  آورده کاخ به گروگان چون و صورت روی بر پارچه با را پسرکی !اکبر الله»
 _«غارت

 .«دارد چه خود همراه پسر این دانی نمی تو !خواجه کن درنگ»
 «!واالشرطهای،  آمده اینجا چرا تو دانم می ولیکن»

 ام؟  آمده کاخ به من چرا داند می کارگزار مرد
 .«بسپارید جیهانی خواجه به را کتاب»: زند بانگ واالشرطه

 .«بستانید پسر سر روی از کیسه»: گوید جیهانی خواجه
 . گیرند می شتابهایم  نفس. دارم نمی بر گام. دهم فرو را سرد هوای

 .«کنید همین چاالک». خیزد می واالشرطه آواز
. بندم نمی را ها آن. است تازیانه چون چشمانم برای روشنایی. رسد می ورن به تاریکی و برد می فرمان کسی

 ؟ چه طاهر؟ کجاست مبار  کوله
 .«داشتم را امیر با سخن خواهش من»: گوید می واالشرطه

 خون من چشمان یا پهنند رنگ سرخ هایی گل فرش روی. ومش یم خیره رنگ ولیم فرش و مرمر کف به
 . بینم می را واالشرطه تیز وکن و بلند ساق کفش. ریزند می

 «؟نشدی شگفت، امیر جای به من دیدن از چرا پس»: پرسد می بزرگ کارگزار



8 
 جاِن خوار

 پلک. ندارد را صورتش ریزِ  ریز یافتن توان چشمانم. است فربه و کوچک مردی کارگزار. رانم می باال را نگاهم
 . زنم همی

 در امیر که است چهارم جمعۀ این»: ویدگ یمهایش  دندان میان از، تیز نوکهای  کفش با بلندقامت واالشرطه
 .«نباشد جمعه نماز
 و نیرو هرکس. آید بیرون کاخ از سرما این در نخواه. سازد می سالخورده و توان کم را امیر روزگار چرخ»

 به را سرش. داردها  پارس همانندای  لهجه، عربی سخنان در کوچک مرد .«ندارد را تیمور قاضی سری خیره
 «؟فائق نزد از یا آیی می مسجد از». کند می تا ییسو
 «؟باشند کاخ امر به، دار خزانه جای به نباید؟ هستند خانه اندر وزیرالوزرا»

 پیدا اینجا تو هفته هر؟ افراسیاب، نوبت چند». شود پیروز واالشرطه که دهد نمی اجازه قامت کوتاه دار خزانه
؟ باشد عشق سرگشته پسری همچون باید واالشرطه کردار چرا .است پایان ۀنقط در من شکیبایی و گردی

 .«نیست شایسته
. لرزد اش می چانه و کند می تنگ را چشمانش. کورها  شرطه یا من بر گویی که شود چنان افراسیاب واالشرطه

 . نشیند اش می چهره بر لبخند نشان. ماند می خیره زمین به، دارد تن بر سبزای  جامه که خدمتکار
ای  پسربچه به چشمانش. کاوم می روغنی چراغ نور در رااش  چهره من. است صورت خوش و جوان راسیاباف

 سوی به چشمانم. دارد تن به سیاه دیگرهای  شرطه مانند. اندم یم رنگش نقره و سیاه خود کاله زیر بیچاره
 . جهد می پایین، است آویختهاش  نقره کمربند از که خنجری

 به رواق سوی دو از گچی پلکان دو. مرمرهای  ستون پشت پنهان؛ هستند رواق یانتها در شرطه سه
 . باشدها  شرطه از یکی نزد مبار  کوله. سازند می راه، کاخ باالدست

 ؟ گشتند تن دو از بیش چرا
 ؟ ندا هپیوست ما به دیگری کسان، بدانم که آن بی
 ؟ آشنایند کتابم از زبان چند به

 ارگ به باید. بده من به را کتاب و بیا پیش. لرزی می شیربرنج همچون وای  ایستاده جاآن»: گوید می دار خزانه
 .«بازگردم

 . دهم می فرو دهان آب و وردخ یم چین پوستم. یدآ یم پیش من بار کوله با شرطه سه میان از دلیرترین
 . نگرد مرا دار خزانه .«پسر، بنشین»
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 مرد این چرا. گرداند می دور حکومت و کاخ از را او گوشۀ هس کاله. است جوان واالشرطۀ مانند سال در
 . گردانم می رو، بینم می چو را کتاب من. گشاید می و ستاند می شرطه از را مبار  کوله او؟ بخشد من بر مهربانی

 . رانم می را وهم. نمایند شکایت قدم هر باام  پاشنه شکاف وها  زخم. روم ها می کرسی سوی به
 . هستند رنگ خاکستر مخملی با کشیده و کوتاه. دوزم می چشم کرسی سه به و گذرم می تکارخدم کنار از

 .«است یهودی و بغداد اهل او»: کند می باز دهانای  شرطه
 عرب بارگاه از. نشینم می دار خزانه ۀنظار  به. شدم زاده بغداد در من. گیرم می ناشنیده را گوی درشت مرد کالم

 ؟ شناسد می را یپارس امیر پسرِ  آموزگار؟ داند می اندازه چه
 مانند، هستی مسلمان و ُترک هم تو... است بغدادی و یهودی او اگر». اردد یبرنم کتابم از چشم دار خزانه

 «؟چیست سخنت. او کنار قارداش و دیگر قارداش
 پیکرم پوشاندن خوب اه آن کار. نیست چاره را ها آن آلودگی و پارگی. کشم می دستی پیراهنم و تیره کاله به

 . باشد
 اول کاغذ در را خلیفه ُمهر. دارند عباسیان برای او خبرگزاری گمان مردانم»: گوید می افراسیاب واالشرطه

 .«ببین کتاب
 را آن پدرم. داد هدیه پدرم به را آن عباسی خاندان از قادر خلیفه. است من آن از کتاب. شوند می مشت دستانم

 . بخشید من به
 .«گوید دروغ پسر که نداری باور ولیکن». کند می هم در روی دار هخزان
 «؟فرمودید چه». پرد می عقب افراسیاب سر

 .«کاخ به نه، نمودی می کج زندان به را او راه، گفت می دروغ اگر». کشد می نازکش سبیل به دستی دار خزانه
 دستان، واالشرطه چشمان. صورتشان سرخ رنگ و رود ها می شرطه سوی چشمانم. سوزد می سینه در نفسم

 . کند می نظاره من کتاب بستن هنگام را ارد هخزان
 من سوی به .«است وپز پخت کتاِب  این. باشد خطا گمانتان». گرداند می روها  شرطه به اندام کوچک مرد

 .«است مشغول خلیفه کاخ خانۀآشپز در پدرت که پندارم چنان». چرخد می
 .«آری»
 .«فروشندگی... یا کنی آشپزی تاای  آمده مملکت این به»
 .«آری»
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 را من صورت، مرغی ناپخته ران مقابل ماهر آشپزی مانند چشمانش؟ داند می چه خویش نهفت اندر دار خزانه
 ؟ سازد می بهانه برایم او که چیست علت. نیست من همراه کس هیچ. شمارم خویش یار را او نباید. جوید همی

 .«ماند می جا همین پسر. کردید خویش کار شما، ساغول». برد می االب را دستش دار خزانه
 «؟بماند کاخ در یهودی... چیزی چه»: زند می بانگ درنگ بیای  شرطه
 در را او، سرما و بیماری در، جمعه دارید قصدها  شرطه و تو که دهم خبر را امیر باید». کشد می نفسی دار خزانه
 .«اندازید سختی

 . گردد می دیوار همانند افراسیاب صورت
 _«واال»: گویدای  شرطه

 مرتبه بی یا هبیگان با دانند می بهتر دار خزانه». گزد می راهایش  لب افراسیاب .«کردیم خویش امر ما !سوس»
 .«کنند چه، نیست کارگزاران دیدار ۀشایست که

 .«پردازند می او کار به زودی هب کشور این کارگزاران.نده راه خود به ترسی». ماند نمی خاموش دار خزانه
 . جنباند می سر افراسیاب. کند می صاف گلو خدمتکار. مانند می خیره یکدیگر به مرد دو
 «؟واالشرطه»
 .«بپردازیم خود کار به است وقت». نهد می تابش و پیچ پر موهای روی دست افراسیاب .«کنید شتاب»

 در از یکایکها  شرطه که کنم می نگاه. شود می نزدیک او افتادن بهای  لحظه، چابکی از واالشرطههای  قدم
 . نماید آشکار دندان من بر، داشت پستی خوی که آن. روند می بیرون کاخ چوبی
 اند؟  گذاشته رها مرا

 بیگانه سویی به خویش دیده. افکند می دهان آب زمین روی و کند می نظر من بهای  شرطه، کاخ از بیرون
 . شود بسته در تا رانم می
، خانه این اندر وام  گریخته خانه از من که انمد یم . دانم نمی نیز را کالم یک، کاخ در پشت یپارس نوشتۀ از

 . باشد ساکن امیری
. اند افتاده دیوار برها  سایه؟ ندارد روشنایی نقره آتشدان چرا. جوید می را من پای تا سر خدمتکار چشم

 . کشد ادفری اینان خون و من خون ناسازگارِی 
 و خام پسری نیز تو». دارد برمی گام من سوی به ارد هخزان .«نیست بغداد خلیفۀ خانۀآشپز خدمتکار پدرت»

 .«نیستی ساده



11 
 جاِن خوار

 اندام برابر هیوالیی؛ باشند ارد هخزان دستان به مبار  کوله و کتاب. سازم می برخاستن قصد، گرفته  نفس با
 ؟ لرزم می چرا. مرد این کوچک
. واهدخ یم را درهم و دینار خودش گویی؟ است من به دار خزانه بدگمانی سبب بهها،  شرطه تدس از آزادی

 . آورد را گناهکار کس چه ندارد ارزش، بیمار امیر نزد
 . سپارم می جان برایش که دارایی تنها؛ خواهم همی را کتابم
 .«بازگرد خویش کار به»: دهد می فرمان دار خزانه

 از و مخیز میبر. بروم او پی در دارم میل. گذارد می تنها را ما کالمی بدون ولیکن؛ کند می تنگ دهان خدمتکار
 . پرهیزم می دیگر ناسنجیده امر

 . کاهد نمی ترسم از، من بلند قامت و دار خزانه کوتاه قامت
 .«ماند خواهی زنده. گردی بیمناک خرگوشی مانند نیست نیازی»

 ابروانش. دارد ایمن چشمانی اما؛ است غریب کردارش و پیکر. انمم می خیره چشمانش در و کشم می نفس
 عرق از پوشیده من پوست. است من از تر روشن پوستش. ندارد ریش صورت در. هستند نازک سبیلش مانند
 ؟ پرسم نمی طاهر از چرا. است

اق آشپزی کتاب»  یک .«بشناسند را کتابش و او باید خردمند مردمان. وپز پختهای  کتاب از گرانبهاترین... َور 
 از را گنجی چنین تا باشد خلیفه آشپز برترین پدرت که پندارم چنین». است هپیوست کتابم به بلندمرتبه مرد چشِم 

 .«گیرد هدیه خلیفه دستان
 را آشپزی تا داد من به را کتاب این». دارم برنمی چشم او از .«است کاخ اعظم آشپز پدرم». گزینم می را کالم
 .«گیرم یاد نیکوتر

 صورت موی، طاهر مانند مرد این. ریششان و هستند مردان. بفریبد مرا نباید سیمایش. کند می خنده دار خزانه
 . بخشد می امان وهم من به و است زدوده

 .«ای آموخته فلسفه با را آشپزی که داد نشانم کتابت گوشۀ گوشه»: ویدگ یم جیهانی خواجه
 با پدر همتای بی شیرینی مزه دانم می چه آن .«دانم می آشپزی». بافم همی دروغ و کشم می لب روی زبان
 . است گالب رایحه

 . زند می پلک دار خزانه
 مرا چنان هم دار خزانه. ماند نخواهند آرام دیگر، بغداد درام  خانواده .«رسانم کس به آسیبی که ما هنیامد اینجا»

 .«ناسمش یم را طاهر». نماید می نظاره
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 تا ندک یم صبر .«گویی می دروغ امری بارۀدر ». نشیند می چشمانش در برق سپس و ندخیز میبر مرد ابروان
 .«نوشتی ای می نامه باید، دشوار راه این پیمودن از پیش». بکاود من در جوابی

 ؟ داند چه من از دار خزانه؟ نکردم چنین چرا. یابم نمی نوایی اما؛ گشایم می دهان
 نزد». دهد می جا بازو زیر را کتابم .«نتوانم کار این سامان و دارم بسیار امر». دهد می من هب را مبار  کوله مرد
 .«سرخت شانۀ و تو... رفت خواهی امیر

 . سپارم می دیده آن جنبش و خاکستری جامۀ پشت به. شتابد می پلکان سوی به و چرخد می کارگزار
 . شناسد همی را طاهر
 ؟ است راه در خیر. ندز  می ضربه دستانم اندر قلبم

 ؟ هستم یاسمین بگویم و شوم چشم در چشم عشق با چگونه
 . بیازم دست طاهر یوجو  جست به وانستمت ینم، نداشتم همتا برادری اگر

 . رفت خواهم نیز سرنوشت با ستیز به.  ما آمده تنها را دراز راه ولیکن
 زاده خلیفه آن هم شاید». خندد می دار خزانه .«است امیر درگاه به رسیدن قصدت پنداشتم ؟ میآیی نمی چرا»

 .«ربا دل طاهرِ 
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 حسین دو
 
 و مرد چند میان اکنون. ناخوش دختری؛ باشد دختر او. نبود نادرست یهودی پسر به بد گمان درها  شرطه کار

 . است کرده فراموش را گفتن سخن، پسر
 «؟ای نهاده زمین بر پای دو هر چرا»: پرسد می دختر از کریم

 «؟کنم چه». ماند همی بازای  لحظه دختر دهان
 . اند گشته آبهایش  گونه، ایرانشهر به رسیدن از پیش ولیکن؛ دارد برآمدههایی  گونه و گرد صورتی

 .«بایست پا یک روی»: گوید کریم
 .«نسازد پریشانت دیگر راهی از تا، جوان مرد ببر فرمان». نگرد می را دختر، چشم زیر امیر

 .«باشدام  تازیانه دیگر راه». برد می پایان به امیر خنس کریم
 ابروان. چرخد می ما میان سیاهش چشمان. نه یا دارد زدن توان کریم داند نمی دختر. نباشد چنین، نه

 ؟ است زدوده را صورتش خیالی موهای پندارند مردمان. نیست او زنانگی بر نیک پوستینی پرپشتش
 . نگرید ولیکن؛ کند تنگ دهان دختر ...«وانمت ینم»

 . نیست خوش او، نه
 بازی آستینش با ولیکن؛ دارد تبسم. است نشسته من راست دست. بینم می همانندای  اندیشه در را عیسی

 . ماند می او نرم چهرۀ و عیسی چشمان رویای  لحظه دختر چشمان. کند می
. باشد آشوب به امیر پسر ترین کوچک. دود می سو آن دختر چشم. خراشد می گوش، ناهار کرسی زیر از آوازی

 . است نشده دگرگون نیز چینی کوتاههای  کرسی با پسرک کردار
 «؟چیست نامت»

 چشمانش اندر. دارد عمر هفته چند چشمانش زیر تیره حلقۀ. گردد می خیره ما ناهار به، عیسی پاسخ در دختر
 .«است الیاس نامم». شود می نمایان کراهت سپس و خوراک خواهشای  لحظه
 . دارد خواهری. شناسیم می را الیاس. سازد همی دروغ

 . است برده یاد از را یهودی پسر او گویی «؟هستی ساله چند»: پرسد می عیسی
 .«شانزده»
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. است درشت صدایش؛ نیست نیازی. نماید مردانه را صدایش کوشد می. باشد تر کوچک من از سالی
 انبوهش سیاه موی، دارد دست به کاله که اکنون. زند می پس را دیگران کاوش، گیسو بلند و کوتاههای  دندانه
 . است آشکار
 «؟بودی سفر در مدت چه». رسد می عمید خواجه نوبت

 .«تجاری کاروانی با ماه یک»
 .«الیاس جوانم پسرای،  چشیده زیادی دشواری گمان بی». کشد ریش به دست عمید خواجه

 به دوستش نژاد با دارد قصد. است گفته عیسی نزد را یهودی پسر نام بار دو اهرط. شناسد می را الیاس دختر
 . باشد طاهر دوست خواهرِ ، دختر این. گردد نزدیک عیسی

 ...«پسری او. هستی طاهر دوستان از داد خبر جیهانی خواجه». برد می پیش را وگو گفت عمید خواجه
 .«دانا بسیار و جوان مردی». گیرد می مشت در سخن امیر

 . سازد می سخت را پسرش آموزش، سخن این با نیز امیر. نیست چنین، نه
 او کنار در میانی برادر. شود پنهان کوچکش برادر مانند و رود کرسی زیر خواهد می ساله سیزده منصور گویی

 . دارد صورت همین نیز
 «؟اینجاست طاهر... طاهر»: پرسد می دختر

 .«رفته عهجم نماز به»: دهد پاسخ منصور
؛ است عمید خواجه دستان در دختر کتاب. جنبند می ارسطو کتاب کاغذهای روی دستانم و کشم می آه

 . سپیدند جملگی خواجه موهای که رو ازاین
 .«دوستم ترین نزدیک؛ است من دوست... طاهر». نماید می کتابش به میل دختر چشم
. جنبد می ترسیده و آشفته. نشانه اولین، کاله رویاش  جوهری انگشتان فشار؛ باشد من دلیل او درنگ

 . لرزند می رنگش بادام پوست روی عرق ایه هدان
 او به دادن پناه من قصد چرا؟ گوید دروغ نامش و قصد از چرا. نیست دختر این دوست ترین نزدیک طاهر

 . دارد پاک سرشتی یقین به پس؟ باشد
 .«باشی گرسنه ارمد گمان. بنشین ما کنار و بیا»: گوید می عیسی

 سه و سال سی  امیر؟ سرزنش جای چه. پندارد می امیر را عمید خواجه. رود می واالخبرگزار سوی به دختر نگاه
 . باشد تر جوان نیز او از امیر عموی عیسی. است هگذاشت سر پشت را

 .«بایستد پا یک بر او خواهم می: »زند بانگ بچگان چون صدای با کریم
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 .«کریم، شنید را سخنت پسر این هم اول نوبت». کند می رو حاجب به امیر. افتد می دختر تن به لرز
 ؟ الیاس شاید؛ است زده زخم او به کسی. دوزد می چشم دستش ساق بر پیچیده، کریم تازیانۀ به دختر

 خبری و آورد امیر ناهار حجرۀ به را دختر این تنها جیهانی خواجه. سپارد می عیسی به را کتاب عمید خواجه
 . گفت او از کوتاه

 .«امیر، است نشناخته را شما». برد می فرو زردک در دندان و بردارد تسبیح عمید خواجه
 چشم حجره گرد به. ایستد می راست. شوند گشاد چشمانش و شنود می را واالخبرگزار ۀآهست سخن دختر

 . چرخاند می
 ؟ داند نمی ما از رازی چه دیگر

 حس، بیگانه این از هم او. خندد می ریز، امیر پسر ترین کوچک مانند کریم، نیلی حجرۀ چپ گوشۀ در ایستاده
 . نماید امان

 . دهد می نشان ابرو با مرا امیر «؟رود بیرون کریم تازیانۀ با یا بنشیند ما کنار؟ چیست ما جوان پزشک نظر»
 که است آن بهتر. گشت ناپدید ناهار کرسی زیر پیشای  لحظه دختر ۀفرسود بار کوله. کشم می دست کتابم به

 . بنگرم رااش  دارایی، سخن از پیش
 .«نباشد یهودی او پندارم». کنم نمی چنین

 . نماید من اندیشۀ علت، دختر صدای سختی «؟گفتی چه»
 از منصور کجهای  دندان. افتد همی چین عیسی خندان چشمان کنار. شوند می خیره من به حجره در همگان

 . دهد می گوش نیز خاموش همیشه میانِی  پسر. زنند برق لب دو بین
 .«باشد راست سخنت که ندارد باور ما هوشمند سینای ناب»: گوید می امیر

 . سازم می هم در چهره. جنبند اش می بینیهای  پره. تازد می من بر الیاس خواهر چشم
 پسر، دهد می گواهیهایش  تهنوش و کتاب». کند می دراز کرسی روی کتاب سوی به انگشت عمید خواجه

 .«باشد یهود از ما مهمان. جوانم
 . نداند فرهختگی درس عیسی و من چون ولیکن؛ نیست نادان امیر واالخبرگزار و گوی داستان

 .«نبود راستی بر دلیل، داشتی همراه هم را تلمود اگر». گیرم برنمی دختر از چشم
، نور در من و آید می پیش او .«من یهودبودن بر دلیلی نه؛ است آشپزی کتاب این»: زند بانگ یهودی دختر

 . یابم می پوستش بر را آفتاب از سوختگی و خوابی بی
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 حجرۀ ایوان بر تابان خورشید از را چشمانش دختر. کند عتاب را او نگاه با امیر ولیکن؛ دارد برمی گام کریم
 . دزدد می نیلی

. رود می راه لنگان. است نازک و بلند گردنش. دارد باریک یکمر  و کوچکهای  سینه او. نماید آغاز مغزم
 . هستند باز چاکش چاکهای  لب
 سر، نفس چند از پس، دختر «؟باشد آسان مسلمانان میان زندگی پنداری همی؟ گویم دروغ دینم از باید چرا»
 .«امیر، خواهم می پوزش». افکند می زیر به

 چون مسلمانان میان نیز من که داند نمی دختر. اند داده انشنش را ایرانشهر دیگر رویها،  شرطه گویی
 . اویم کیشان هم

 با امیر. بخشد سودام،  داده آشپز به که نو خوراکی دستور اللهءشا ان. دارد برمی را برگ آش کاسه نوح امیر
 . دهد فرمان مرا دستش
 .«بگو روزگارت و خلیفه از یداستانای؟  بوده عباسیان درگاه به که کنم باور چگونه». کشم می نفس

 . پوشاند می بلندش موهای پس را خندانش لب عیسی
 .«توانم می»

 را سیبی برادرش. دهد می فرو دهان اندر مویز شیرینی منصور. برد می سو آن و سو این را سرش عمید خواجه
 . زند می گاز

 .«است سفر ۀستخ دارم یقین. تواند می نیز خوردن، سخن وقت به الیاس». گشاید لب عیسی
 . فریبد نمی را دختر او، نه
 از نیز سینا ابن ما جوان پزشک. جوان مرد، بنشین. باشد نیز ما دوست، دین هر به طاهر زاده خلیفه دوست»

 . است داستان او دوست. باشد غرق خود خیالی جهان در نوح امیر .«شده طاهر دوستان
 . امن جایی پی در چشمانی با؛ گردد می نزدیک، سست اییه مگا با دختر

 «؟جوانم پسر، کنی خدمت کاخ کجای»: پرسد عمید خواجه
 آسان شترسواری. شنود می رااش  ناله عیسی. نشیند می عیسی و عمید خواجه میان دختر .«آشپزخانه»

 . نباشد هم دختر احوال دلیل ولیکن؛ نیست
 دیدن نوبت هر با مادر رخ رنگ. پوسیده؛ است نم قرآن ترین کهنه شبیه. بنگرم تا دارم میبر را آشپزی کتاب

 . کنم می باز را کتاب. شود می زرد آن
 .«گذارم نمی دست خوراک به، آشپزخانه در». نماید روشن را پیشش سخن معنی دختر تا است خاموش حجره
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 «؟کند خدمت کاخ خانۀآشپز در که باشد یهود از یکی دوست طاهر»: پرسد می کریم
 .«بگنجان داستانت در نیز را طاهر !بهتر»: گوید می امیر

 . بجوییم طاهر از او راستی بخواهد ما از و برد بهره زمان این از باید دختر
 ...«یعنی میقوه». چرخد می دختر نگاه .«نهادیم داستان این بر را میقوه نام طاهر و من»
 معنی، منصور ولیعهد برای». زدسا می کج پسرش سوی به سر امیر .«جوان الیاس، چیست میقوه دانم همی»

 .«بگو
. خوانم می فلسفه ازهایی  نوشته، نیکو خطی با آشپزی کتاب کناره در. باشد دشوار، دارم چشم پیش چه آن باورِ 

 نیز من که ست هایی زبان به اندکهایی  نوشته. شناسند می را ها آن کشورم در اندکی که یابم می کسانی نام
 . شناسم نمی

 .«کنیم می پاکیزه خویش تن، ویژه وقت به... آن در که ست آبی حوض، میقوه»: دگوی می دختر
 «؟آب در مسیحیان خوردن غوطه مانند»: پرسد می منصور
 ؟ است آموخته او از را فلسفه طاهر. کنم روانه الیاس خواهر به نگاهی

 که وقتی». اندازد زیر به سر و نماید درنگ دختر ...«زنی که وقتی مانند. دیگر مقصود با... آن به شبیه»
 .«مسلمانان غسل مانند». جنبد همی او ...«مردی

 و است ساله سیزده منصور. گویی سخن روشن توانی می». بیند می امیر. نکند آشکار خندۀ کوشد می منصور
 .«جوییم می شایسته دختری برایش دیگر سالی

. باشد تر رنگ بی ناهار کرسی روی آش از. یابد یم مرا پریشانش نگاه، چشم گوشۀ از. پژمرد می منصور چهرۀ
 . راند می دختر سوی به را کاسه عمید خواجه

 . دهد می نشان را منصور برادر، دختر سر .«امیر، داشتم کوچک پسر جانب از پروا من»
 فرو دختر زانوی به انگشت و خزد می بیرون کرسی زیر از امیرزاده ترین کوچک ۀباالتن، لحظه همین در
 . برد می
 . لرزد می صدایش «؟هستی که تو». نگرد می را کوچک سر و گردد می خم دختر ...«چه... این»

 «!کوچک دیو، ببین را ما ۀتاز  دوست و بیا بیرون». زند می خنده عمید خواجه
 به هنوز میانی پسر. کشد می هم در چهره منصور و آزارد می را دختر، دیگر نوبت. پسندد نمی چنین کوچک دیو

 شدن سنگین. گویم سخنی امیر با او احوال از باید. ندارد تر دیدنی عکس هیچ جهان گویی؛ است خیره سیبش
 . باشد دیگر هراسی بدنش
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 .«نباید که روند می جایی همه من پسرهای؟ بینی می». خندد می امیر
 .«بدانند را مسلمانان سلغ علت ها آن کنم گمان». پردازد می ستیز به کرسی زیر دختر دست ...«گونه این»

 . شود می پیدا کرسی زیر از سرخ شانۀ با، پیروز دستش
 .«نکشیدی پس که آفرین». است شانه بر امیر چشم
 زینتی چیزهای و مو بی صورت. شناسی همی را طاهر پس !دارد چه ببین». گیرد نشانه را سرخ شانۀ کریم

 .«زنان مانند
 . است دختر سویها  چشم همۀ. نیست او به گوشی ولیکن؛ زدسا می شیون پرخاش با کوچک امیرزادۀ

. بخشید خواهرم به را آن مادرم... آن از. باشد مادرم آن از... شانه». بیهوده؛ کشد می لب بر زبان دختر
 .«گذاشته فراموشی به کاغذها میان... را آن یقین به. را آشپزی کتاب؛ خواند می بسیار را من کتاب... خواهرم
 . باشد او کتاب اندر ناشناس فیلسوفی نام. کند می کتاب به سرسری نگاهی الیاس همتای خواهر

 . است تر نزدیک خلیفه خانوادۀ به ساده خدمتکاری از او؟ چیست نامش کتاب ۀدارند
 .«گفتی می را میقوه داستان». دهد می پایان را خاموشی عیسی

 امری... من». گزیند می صبر ناآرام دختر ...«جمعه روزی. هن کاخ در اما؛ هست بغداد در... میقوه چند، آری»
 .«داشتم نیاز میقوه به... نیاز من... که آمد پیش

. ردندگ یم مشغول من چشمان. پیوندد می من به دختر داغ نگاه. پیچد می منصور بینی اندر شوخ آوایی
 . پویند می سرد باد با ایوانهای  پرده

 ؟ برم نمی سودی اعتس این از که کنم بیان چگونه
 .«هستی ایمن ما حلقۀ در»: گوید عمید خواجه
 .«است شنیده عباسی بارگاه کنیزان از کس همه»: گوید می هم امیر ولیکن؛ نیست چنین
 اما؛ دارد خویش بدهای  عادت، خوشی برای نوح امیر. داشتها  داستان نیز بود نشنیده که هرکس برای طاهر

 . باسیع خلیفۀ درهم و دینار نه
 . است جیهانی دار خزانه دست به ایران کار که خداوند از سپاس

 هنوز من. خواهد همی را کتابش او. باشم انگشتانش یقرار  بی برای علتی پی در. کند می کاله در شانه دختر
 . یهود آداب از ژرفهایی  نوشته باام؛  نشده سیر کتاب از

 . گزد می را زیرینش لب دختر .«ندارد هوسوس همه آن توان و تاب... مردی هیچ، آری»
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، دختر به چیزی خوراندن برای او تالش. است بازگشته پشتش درد. کند می سرفه و کشد می آه عمید خواجه
 . گشت دگرگون رخسارش رنگ، آش بوی از پیشای  لحظه. ندارد سودی

 .«بیاورند عمید خواجه برای پشمی چادری که بخواه خدمتکاران از؛ باشی گزند بی، کریم»: گوید می عیسی
 «؟ندارند فرمانی امیر. کنم همین». نماید می خم سر حاجب

 . زند می کرسی روی یک به یک را خود انگشتان امیر .«دارم داستان شنیدن میل تنها، نه»
 که اگر؛ پسندد می را سرما امیر. سپارد می عیسی به سپاسگزارش نگاه عمید خواجه. رود می بیرون در از کریم

 . نباشد نزدیکان بیماری سرانجامش
 «؟جوان الیاس، نه یا رفتی میقوه به»
 خیره زمین به او ریز چشمان. بندد دهان، گوید چیزی پدر که آن از پیش منصور ...«چرا که نساخت بیان او»
 . شوند می

 .«بگو داستان ۀماند»: دهد همی آواز امیر
 دختر .«رمضان ماه... ماه و گشت می نزدیک جمعه تاریکی. نبود نآسا میقوه به رفتن... توانستم نمی... من»
 . کند می رو منصور به

 «؟نه، پختی می کاخ خوراک باید»: پرسد می منصور
 ...«ولیکن؛ ماندم می آشپزخانه در پدرم دستگیر باید، آری»
 . گردد خط خط امیر پیشانی «؟است مشغول کاخ خانۀآشپز در نیز پدرت»
 . نماید آشکار آشپزی کتاب علت، دختر پاسخ .«است خلیفه اعظم آشپز او»
 .«بگوی مانده... عجب»
 به باید. بود شابات روز آن از بعد روز... روز آن. بودم... هستم آشپزخانه در پدر خدمت من... کاخ خانۀآشپز»

 .«پذیرد نمی این جز، خود فرزندان از مادرم. هفته هر مانند؛ رفتم می کنیسه
 .«خواهد می غسل با پاکی نیز مسجد». گشاید می ندها منصور

 ؟ دهم گوش را سخن یا بخوانم را کتاب من. نگرد همی را دختر و خویش بزرگ پسر گوی و گفت امیر
 دست حال آن در نیز خوراک به نباید. نداشتم چاره. بودم پریشان». کند فاش برادر داستان چنان هم خواهر

 .«بردم می
 «؟کردی چه»: پرسد می امیر
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 اندر تنها آب. باشد میقوه اندر همیشه تن شستِن  که نیست نیاز. نهاد رویم پیش... دیگری چارۀ... خواهرم»
 .«نیست میقوه

 .«دارد پرآب حوضی عباسی خالفت در باغ هر». خیزد می عیسی زمزمۀ
 .«هستند چنین عباسی زادگان بزرگ باغ». جنباند می سر دختر

 میقوه به نیازی نیز پیش نوبت همه آن؟ رفتی حوض در میقوه جای به». دانداز  صورت به چین منصور
 ...«نیز آن از پس. نداشتی

. کند می تا سویی به سر دختر .«نبود دیگر چارۀ. نیست پاکی برای نیکو راه... حوض. باش شکیبا، امیرزاده»
 .«بودند خواب نیم، شامگاه از پیش همه. بود رمضان... گفتم که گونه آن»

 ...«به چه این »
 .«داشت کلید به نیاز الیاس... کلید». بگوید پرسش منصور که دهد نمی زمان امیر

 آن کلید... و رفتم می کاخ اندرون حوض به باید من پس. است کاخ زنان ویژه، باغ درها  حوض ترین شایسته»
 .«بود حاجب نزد حوض

 را نشانه این عیسی. گنجاند می داستانش در را زنان حوض نباید دختر. نماید همی تنگ چشم منصور
 ؟ است دریافته

 تن و عیسی جامۀ. خشدب یم عمید خواجه به و کند می در تن از را عسل رنگ به باالپوش. باشد خبر بی او، نه
 ؟ خواجه فربه

 .آزماید می را کرسی زیر، خاموشی این در دختر. بنشیند دختر کنار تا ذردگ یم من و عیسی پشت از منصور
 . باشد رفته خواب به مهرگیاه ۀشیر  با امیر پسر گویی

 شایسته نیز کتابش و دختر کردن پنهان به میل. دوختم پسربچه گوش زخم، خوک موی با که گزیدم شایسته
 . است

 .«دیدی که را کریم؟ ناتوانند یکدیگر مانند حاجبان تمام»: پرسد همی منصور
 به من که آن. هستند گوناگون خلیفه حاجباِن ». ندیشدا یم اندکی. ندبی می این دختر و کند می آزاد نفس امیر

 .«نداشت خوشی دل یهود از... رفتم سویش
 «؟نه، دارند زنان صورت کاخ هر حاجبان». نالد می منصور

 .«دانم نمی... من». لرزند می دخترهای  لب
 ...«نباید که سوراخی هر از؟ خواهد می حاجب چند کاخ یک مگر»
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 عربی به، بیگانه این برابر را پسرش امیر چرا .«بگوید داستان مهمان بگذار. نکن دراز سخن، منصور»
 ؟ نماید نکوهش
 . هستند شگفت، خویش فرزندان پرورش در حاکمان. خارد می خود بینی عیسی

 اگر. بیدخوا می خلیفه حرم  کنزدی او. بخواهم حاجب از را کلید توانستم نمی» .اردد یبرم منصور از چشم دختر
 .«برداریم کلید پنهانی که خواستم می یاری باید». دهد می فرو دهان آب ...«نیز بودم دختر

 «؟دزدیدید». گرداند نازک صدا منصور
 ما و بود خواب در او ولیکن. برویم حوض اندر تا داد می اجازه، خواستیم می خلیفه از اگر... بود این گمان»

 .«بیچاره
، پارس چه و عرب چه مسلمانان. گوید همی خطا دختر. باشد جا به. سازد گشاد امیر چشم، خلیفه از دختر بیان
 اند؟  کرده چه آب با، حوض در یهود پسر فرورفتن از پس. دهند نمی راه خویش حوض به یهود

 . دریافت راای  نشانه خبرگزار پیرمرد «؟جستی چاره همراهش که بود که یارت»: پرسد می عمید خواجه
 .«است من نزدیک دوست او. گفتم». درخشد می دختر چشمان .«طاهر»

 ؟ است زده آسیب او به طاهر
 «؟نشد عقوبت؟ دزدید را کلید او»: پرسد می منصور

 از. ندارد باکی طاهر ولیکن. آورد کلید برایش پنهانی که خواست... خدمتکاری دختر... از او. نبود چنین»
 پاک حوض اندر را خویش و ستاندم را کلید، جمعه شام از پیش». کند می خنده دختر .«نترسد نافرمانی

 .«ساختم
 . شود دختر ۀآین، عمید خواجه خندۀ «؟داشتی نیاز حوض به علت چه به گفتی طاهر به»
 .«بکاوید او از داستانم راستی». گرداند رو امیر به الیاس خواهر .«شناسد همی نیک را من او»

 نیز کاخ در احوالش و سفر گزند. نیست شرمی داستانش از را دختر. ازدی دست مغزم به آشفته اندیشۀ
 . پوشاند نمی او برافروختگی

 . دارد صورت چه عشق دانم می من
  «؟نیستم یا هستم یهودی»: پرسد می من از نفس یک در دختر

 .«نکرده پاک سفره منصور تا بخور چیزی. الیاسای،  گرسنه گمانم». آید می میان به عیسی
 خود برادر امیر میانی پسرِ . جود می هم و خندد می هم، دشواری به. برد می دهان در بیشترهای  بادام منصور

 . نگرد می
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 در... یهودی پسری که است آسان عباسی خلیفۀ برای گفتی». راند می سخن لب زیر، ایوان به خیره امیر
 «؟بشوید تن، کاخ حوض
 . گذارد پاسخ بی امیر سخنان تا نهد می او شانۀ بر دست منصور ولیکن؛ کند همی باز دهان دختر
 «!نما دور من از دست»: دهد می آواز دختر

. کند می سرفه عمید خواجه. چرخاند می سر من سوی به عیسی. کشد می پس دست و زند می پلک منصور
 و روان، یکسره و ببرد دیگر حجرۀ به را دختر که است ناگزیر درونم پزشک. روند می سرم سوی دو به من دستان
 . نماید آزمایش بدنش

 . شود می باز نیلی حجرۀ در
 «!یافتم را که، راه در ببینید». دارد پنهان خویش پشت را کسی و است آمده باز کریم

 . گذارد می پیش قدم طاهر «؟کریم، شده چه»
 . لغزد می ولیکن؛ برخیزد تا کوشد می دختر« !الوهیم»

 . رسد می کتاب به مشتم؟ ناآرامم چرا من
 . آید می پیش چهره پهنای به خنده با «!برادرم»: سازد بانگ طاهر
 قصد چرا. گردد قفل دهانش ...«من، طاهر». لرزند می پاها از بیشهایش  دست. ایستد می نوبت این دختر

 ؟ دارد گریه
 «!کند می کارها چهای  نامه !کنم نمی باور !آمدی. اینجایی تو»

 . امیرزادگان و امیر به چشمی گوشۀ بی؛ گیرد می آغوش رد را دختر طاهر
 . است همین اندامش هر. است سست دختر صدای ...«من... من»

 صورت؟ ساختی چه را مویت». برد می دور خویش سر او .«بودم فکرت در روز هر !ندارم باور»: گوید می طاهر
 ؟ چگونه. باشد ، نادانبازوان میان در پیکرِ  زنانگی به طاهر «ای! زدوده سبیل و ریش... خویش

 . گرداند می جدا تن، خویش برادر دوست از. یابد درمی خویش هولناک بازی دخترای،  لحظه از پس
 . آمده ایرانشهر تا او پی، رو اینز ا و است طاهر شیفتۀ الیاس خواهر
 ؟ چرا دختر و نم یقرار  بی، است عشق سفرش علت اگر. نیست من کار اندر خطا. سایم هم به دندان
 سایه در هراس از سپس و تابند می روشنای  لحظه، طال مانند چشمانش. دارد اشک گونه بر. چرخد می دختر

 . دوند می
 ؟ باشد رسانده آسیب را جانش کسی چه
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 شیرین سه
 

 زاده لیفهخ با زندگی خواهم نمی. است رسیده انجام به تیره شب در خزیدن. دهم می پایان مرد آن با را کار امشب
 . گردانم خراب را طاهر

 . رساند امروز به را من خواهی کین.آورم خشم به را نوح که گزیدم را او رو این از. بود شوم نیز آغاز از ما پیوند
 . اند چنین مردان همۀ. است رنج سزاوار نوح

. مست و نقره رنگ به چشمانی؛ دارد شایستگی چندی ولیکن؛ است عرب گرچه. نباشد گونه این طاهر گمانم
 . است آمده او پی در بخارا تا بغداد از یهودی دوستی که شد آشکار امروز

 . ندارد تازگی. آید می من دنبال به کسی که دانم ، میشوم می دور شبستان از چون
 اسماعیل که پندارم چنین. برد می خبر عمید خواجه برای خدمتکاری. برد می خبر کریم برای من از نگهبانی

 . برد می خبر کس چه برای نابکار پسر آن دانم نمی. نگرد می من کار در یزن
 . بود من پی در نیز ابلیس فائق آن، پیش هفتۀ

 سنگین خران گرِم  سرگیِن  بخارِ  از همیشه شهریاران کاخ. گویند همی نوح برای من سخن ها آن از تن چندین
 . است

 . است شکارم در و شناسد می نیک چنین مرا که اردد آفرین. باشد بهترین امر این اندر نوح مادر
 سوگندخورده دختری من. راستگوست خود ۀخواست بارۀدر  ولیکن؛ نگماَرد من پاسبانی به را کسی سرمه !زنهار

 . پشتم در نه؛ کرد خواهد من چشم در خنجر روزی که ست زنی او. باشم او پسر کشتن به
 نوح، بمیرم سرمه دست به من اگر اندیشم گاه. تواند ؛ نمیداشت اهدبازنخو  را مادرش نوحام  گرامی پسرعموی

 . گشت خواهد شاد نیز
 . خواهد همی سخت جاِن  من با زندگی که گوید می مادربزرگ

 نیز او گرچه؛ نمودم آغاز پنهانی دیدارهای این من. ندارد گله من بستری هم از کاخ مرد ترین جان سخت
 رخت دوباره و داد می من به گوش سر خیره مردِ  آن اگر. نیست هم و است تنعم هم. نداشت شکایت گاه هیچ

 . رسانم آخر به را کار امشب که نبود نیازی، کرد می تن به جنگ
 اول زن آِن  از است جواهرنشانای  آینه. نکنم شیون تا گیرم می گاز را دستم. آید فرود فروزان چیزی روی پایم

 . نوح
 . باشند ساکن ابله و خبیث تخم مرداِن  و ناچیز اِن زن، نفرینی کاخ این اندر
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 میل سال هفده. دارم بسیار آشنایی کتابخانه تا حرم از خود راه با ولیکن؛ است من راهنمای تنها ماه نور
 ؟ برگزیدم را کتابخانه امین با همخوابی چرا پس. شوم ایران بانوی که پروراندم
 یقین به. مانند همی دور گونه این بیگانگان که برد گمان نوح .حرم به پیوسته؛ است نیک کتابخانه مکان
 . انجامد می شب در نوح خوش خواب به است کتابخانه امین پیشینش سپهبد که همین

 چینی سخن حرم زنان دیگر. خواند می کتاب همای مادربزرگ. بود مادربزرگمان ۀخواست کتابخانه نزدیکی
 . کنند می

ام  بهانه، ببینند مرا اگر. ورزند ییپروا بی که نیستند خام چنین کاخ خبرگزاران. یستما می و شنوم ای می زمزمه
 . بود خواهد کتابخانه درای  نقشه یافتن

 . برادرانم و پدر مانند؛ نمایند باور که نادانند چنان مردان بیشتر
 امیر تا است هفتگی مجلس ارگرفت روزها این. کرد نمی کار این شب نیمه گاه هیچ. باشد من پی در منصور شاید
 . شود ایران پسین

 . است بسته من روی به درها همۀ نوح پسرعمویم که داند همی خدای
 جدید پزشک شاید. دهم نمی امان زادگان بزرگ به. ام یافته ها آن همۀ کشتن برای راهی که بینم می خواب گاه

 . بگذارم زنده را حسین
 خواهد من بخشایش نیز عیسی عمو. نیست بد هم چنان آن یهانیج. سوخت خواهند خشمم از کاخ مردان

 . ببندند تخت و تاج بر من راه خواهند نمی کدام هیچ. دید
 بر تختی و تاج که نداشت دست در حکومت لگام یکسره گاه هیچ ما خاندان. ندا سنگینهایی  واژه تخت و تاج

 . نهد آن
 مملکِت ، بجنگد سازش برای نوح اندازه هر. است ندهنما چیزی سامانیان تخت از، پیشهای  دهه از پس

 . شد نخواهد برپا پیشین سترِگ  ِی پارس
 جان ته از نفسی. اند کرده خاموش را روغنیهای  چراغ. سوزد می کتابخانه بزرگ سرای اندر شمع جاِن  کم نور
 . نباشد پشتم کسی گه نگرم و کشم

 دارم گمان. هستنداش  کرسی روی کتاب چند و عشم سه. نیست خود کرسی روی و سرا در حسین اکنون
 من. باشد دشوار، گربه بچه دو آن و کاخ این بیماران احوال به پرداختن. بیاورد کتاب تا است دیگر حجرۀ در خود
 . کنند نمی خدمت کسی به که امیرزادگان. نیست درمان خدمتم که بختم پیروز
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، صندوق در ماهای  کتاب. سامانیان سرافرازی مایۀ، کاخ خانۀکتاب، من فخر و است فخر امیرزادگان کار
 . باشد کاخ ششم یک که دارند قرارای  کتابخانه در ماهای  حجره و، حجره در ماهای  صندوق

 آرام ولیکن؛ خوانم می کتاب خود دانش دایره در تنها من. هستند ما میراث ایرانهای  کتابخانه جملگی
 . یابد راه من کشورهای  کتابخانه به زبان هر با هرکس که گیرم می

 ؟ دارند رسم چنین ما مانند جهان اندر کجا
 استواری همراه او در به رسیدن با امیرزادگی فخر. روم می پا نوک روی، بگتوزون منزل و بزرگ سرای پشت به
 . گیرد می پایان من

 . بایستم آید می پیش چه آن برابر باید
 صبر، بندم می که را در. روم می اندرون به و زنم نمی در. بود آشکار ما ایبر  گذشته روز چند از امشب دیدار

 . باشد نشسته دیگر کرسی پشت، کرسی بر کتابخانه امین. بشنوم را همیشگی سخن تا کنم می
 . گزد نمی را من نوبت این، او گفتۀ نخستین .«است خواب شکر»
 ام؟  گشته چگونه امشب. شوم همی پشیمان خویش پرسش از پس «؟هستی خوش امروز»

 «؟من». آورد می باال را سرش بگتوزون، گمانم مانند
 !او ۀگذشت به نفرین

 پیش باید. بپرسم جمعه نماز و فائق از خواهم می. دهم پایان رنج و درد بی را کار باید. زنم می هم بر مژه بیهوده
 . گوید نمی سیاست از المک من با، شود خاطر آزرده بگتوزون اگر. کنم کار این دیگر سخن از

 . گوید نمی کالم هیچ من با شود آزرده اگر بگتوزون
 «؟هستی بیمار». هستم گرفتار و دخترش من گویی؛ پرسد می یپارس به او «؟است آمده پیش چه»
  .«برنخیز»

 های کتاب، او پیش کرسی روی. کند می نگاه نیم، خویش راست در شکر حجرۀ به من بستر در مرد نخستین
 . یابم می چندگونههای  قلم کنار، کهنه

 او. گردد می آن به پیوسته دوباره سپس و جدا کرسی از بدنش .«فراخوانم را عیسی خواجه هستی بیمار اگر»
 . آورد می بیرون دست از راها  دستکش

های  تابک از که قلم دوات مانند سیاه؛ بینم می چشمانش اندر خویش کالم آهنگ «!بگتوزون، نیستم بیمار»
 . است نهاده دور، برگزیده

 .«نخوان نام آن با مرا»: گوید قفلهای  دندان میان از
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 . نیست او جای کتابخانه. خواند نخواهم را او نیز امین نام به
 . داند می خود چون ؛گویم نمی بیشتر او به .«بگذار رها مرا امشب یک»

 «؟ای گرسنه»: پرسد می لحظه چند از پس
 شام برنج و ماهی از. است پوشانده را حجره در دیگر کرسی که نشیند می کتان رنگ چای ۀارچپ روی چشمانم
 هر بگتوزون. برود نیلی حجرۀ به خوراک برای تا خواهد می او از روز هر نوح. نیست جا به زیادی چیز بگتوزون

 . سازد بهانه روز
 . است کرسی روی نخورده دست، شکر دلخواه حلوای

 .«نزد حلوا به لب و پرسید علت وارد تازه پزشک از. دارد درد شکر دندان». گشاید می دهان بگتوزون
 . پرسد می ها آن از همیشه. دارد سست دندان دو اکنون بگتوزون دخترِ  که هستند عجب در همه

 .«بنشین»
 . گیرند می کرسی لبۀ من دستان. جهند می باال بگتوزون ابروان. نشینم چوبی کرسی بر و گیرم گوش سخن
 به سپهبد اگر؟ گردد آسان کار، دهم دشنام را او اگر. نیست توانم در گریه؟ گزینم برمی راهی چه امشب

 . باشم آماده پیش از باید، شود چنین دیگر نوبت اگر. برم می سود نیز من، آید خروش و جوش
 به دست بگتوزون .«ببینمها  نوشته دشواری تا جستم می ها آن در اکنون. رسید مصر از کتاب چندی، امروز»

 نیز عیسی خواجه رای فردا ولیکن؛ برند پیش کارها  مترجم همین گمانم». کند می صاف گلو و کشد می گردن
 .«پرسم همی

 یُترک مادرش زبان. است مادرش زبان گویی که گوید می سخنای  گونه را یپارس. داند می عربی بگتوزون
 ؟ گفت می چهام  برگزیده را مردی نینچ که شد می خبر من مادر اگر. است

 . ندارد ارزش من زندگی در او رای پس؛ نیست اینجا مادر. شوند نمی قاضی مردگان
 از، دستکش بی دست با راها  کتاب او ...«من و است تازههای  کتاب این میان، نادر جغرافی لغت کتاب یک»

 . راند می سویی به سویی
 . افتند می زمین نیز ها آن، بیفتد نزدیکشان زنان پشت از زین اگر .است آشکار مردان مغزی بی علت
 تنها. است شکر بستر نزدیک، کتاب از صندوقی، دیگر حجرۀ در. کنم می نگاه گوشه هر به، وقت کشتن برای
 از باید کاخ سرتاسر؟ است سرد اینجا مانند نیز او حجرۀ. باشد خواب از پیش کتاب خواندن، دختر آن بازیچۀ

 . بزند یخ نوح ادتع



27 
 جاِن خوار

 آغاز سخن چرا؟ بشویم روی سخن آغاز از پیش. دارد قرار حجره کنار کرسی روی، آب از پر مسی تشت
 ؟ کنم نمی

  «؟گیری برنمی سر از پوشش»: پرسد بگتوزون
 زنانه نوبت هم، است سرد هم امشب». باشد سپهبد حجرۀ ازای  گوشه در منهای  شانه از یکی دارم گمان

 . آید نمی کار به اکنون گویی راست .«ماه نای در من
 لب من بهانۀ برابر نیز بگتوزون. نمایم سخت را جدایی خواهم نمی. شنود نمی پاسخی من گستاخی

 . هستیم خوبی دوگانه. گشاید نمی
 مدرسۀ درها  برده به. نیست کتابخانه بزرگ سرای ابریشم فرش شبیه هیچ. شوم می خیره زمین کف فرش به

 . آموزند می خالی دست با را سخت زندگی، سپاه
 منصور». بفهمد قصدم تا دارد نیاز بیشتری زمان پندارم می. کند می خراب راهایش  کتاب سامان بگتوزون
 «؟بیند می چگونه را تازه آموزگاران

 . دانم همی را پاسخش
 و دارد دوست او پربار زندگی ایبر  را آموزگاران از یکی او گمانم». کند می نگاهم کوتاه بگتوزون ...«منصور»

 .«رنگ رنگ زندگی برای... را دیگری
 که هستم امیدوار. است نموده کاوش را آن تاریک و روشن رازهای و بغدادهای  گوشه همۀ، طاهر زاده خلیفه

 را طاهر زاده خلیفه یهودی دوست... بغدادی دوست»: پرسم می. بگیرد منصور زندگی در را من جای او
 «؟باشد چگونه؟ یا هدید
 .«است بچه هنوز... یک همانند... او»
 «؟است شایسته جدید پزشک؟ چه منصور خاموش همیشه آموزگار»

 زبان سومین یادگیری برایها  زبان میان چرخش «؟پرسی می رو چه از». گشاید می لب یپارس به بگتوزون
 . ندارد ارزشی من نزد که است شکر

 .«اویند شیفتۀ حرم زنان». کنم می خنده
 . برد پیش من شکیبایی مرز تا را یپارس به سخن بگتوزون .«بودند نیز عیسی خواجه  شیفتۀ حرم زنان»
 ؟ بردم لقب بی را پزشک نام چرا .«نیست حسین. است آنان خویشان از عیسی»

 «؟چیست سخن این معنی». جنبد می بگتوزون چپ ابروی
 . ریزند نمی بیرون دهانم از خواستم می که چنانهایم  گفته .«گیرد پایان باید تو و من دیدارهای»
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 «؟گفتی چه من به». کشد می تند نفسی بگتوزون «؟گفتی چه»
 خاندانی عروس باید من روزی». ندارم چاره. چیست من سخن معنی داند نمی هیچ. کنم همیاش  نظاره

 .«بیایم تو بستر به چنان هم که بود نخواهد خرسند من شوی و... ». دهم می فرو دهان آب ...«شوم
 .«هستی من زن هنوز تو... تو»

 خود زندگی... تو. نکردی. سازی استوار را پیوند این توانستی می. همیشه برای نه». نمایم بازی او مانند نیز من
 .«واهیخ یم من با زندگی از بیشتر». دهم می نشان راها  کتاب ...«را

 «؟هستم ُترک چون کنی می چنین». کشد می هم در ابرو
 . کاخ این حجرۀ هر در خاموش آتش مانند؛ است راه بهترین او به پاسخ در بستن لب

 «؟است میان در دیگری کس». کشد همی گردنش بر دست
 . نساختم تر زشت، کاخ به جیهانی خواجه آمدن چرایی از پرسش با را کار که کردم خوب. بود خودم از خطا

 .«گزینم می خویش زندگی برای را دیگری مرد بخواهم که زمان هر. گفتم تو به». نبخشد سودی نرمی اکنون
 نوح از توانی می». باشد چنین باید نیز پایانش و بود من با پیوند این آغاز. افتند می فرو پهنشهای  شانه

 .«بگوید برایت را امیرزاده یک سرنوشت ارزش تا بخواهی
 . نماید ریزم ریز واهدخ یم گویی که نگرد می امر ای  گونه به، سیاه چشمان آن با بگتوزون

 باید. بمانم کاخ این اندر وانمت ینم همیشه». گذارم دارو نوش زخمش بر بایدام،  کوبیده زمین را او که اکنون
 «؟دانی نمی تو. شد خواهد چه شکن پیمان یک دختر که... دانند می همه. بسازم را خود خانۀ
. بشناسد درست چنین مرا رسم و راه، یکی همین مانند دیگری مرد بگذارم نباید. برم نمی بهره خود نیرنگ از

 .«دانم می». نهد اش می چهره روی نقاب
 . گوید نمی ولیکن؛ بگوید بیشتر تا گردم شکیبا
 سقف خالِف . کنیم زخمی نگاه با را رنگ بی دیوارهای که، یکدیگر نه وشیمک یم و کشیم می کوتاههای  نفس

 . برم همی او سوی به چشم، دیگر نوبت. سازد مشغولم که نیست اینجا چیزی، کتابخانه
 آزردگی از. آنجاست گربه موی تار چند، گمانم به. باشد خیره رنگم زیتون پیراهن لبۀ نزدیک جایی به بگتوزون

 . خرسندم او
 کاخ در همه گویی، است مرد این و من میان چه آن از. برسانم ستیز به را امشب نباید؟ کردم چه؟ گویم چه من

 . بمانم هوشیار چنان هم باید ولیکن؛ بدانند
 «؟شیرین امیرزاده، خواهی می را خود کابین»: پرسد می بگتوزون سپهبد
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 . نیستم مرد این زِن  من. دهد زنش به دار زن مرد را کابین دینار و درهم .«باشد تو برای، نه»
 «؟شود می چه شکر»: پرسد می او

 «؟چیست پرسش این معنی». دازمان باال شانه
 .«برو بیرون»
 «؟گفتی چه»
 .«برو اینجا از... بیرون»
 خون به را کار، درشت سخن ولیکن؛ برگزینماش  خواری برای خودش زبان از بیشتر خواهم می «!سوس»
 . کشد می

 سستی نشانۀ، روم بیرون اگر اکنون. نگفت چنین، آمدم مرد این حجرۀ درون که شبی، پیش سال چهار
 . است

 . دانم همی فرمانروایی من. بود چنین مادرم. هستند سست برادرانم. بود سست پدرم
 . نیست سامان به من قلب تپش. کند می گریه شکر، دیگر حجرۀ در
 گرد کوتاه بسیار موهای با را مردانه زیبایی او. دخیز میبر سخت نفسی با بگتوزون که بینم ، میچشم گوشۀ از

 . است شده خبیث تخم خری دوباره، ندهم راهش کنارم به دیگر چون. برد یاد از نباید را تندش خوی .باشد آورده
 و رود نوح نزد، من به گزند برای بگتوزون شاید. شنوم می فریادی خویش سر اندر من. رود می شکر حجرۀ به

 . سازد شوی و زن همیشه برای را ما که بخواهد او از
 . است نمانده برایم راهی دیگر. بردم می پیش را امر چنین نباید
. مخیز میبر. کشم می نفس و بندم می را چشمانم؟ است نموده خیس دوباره را بسترش. گرید می هنوز شکر

 . بگریزم باید بگتوزون بازگشت از پیش
. مده می پشت کتابخانه دیوار به، بندم می رااش  حجره درِ  چون. نیست من عادت، او دیدار از پس شرم

 . کنم می خمای  لحظه را پایم انگشتان
 من ساالر هسپ او. اند آموخته ساالر سپه زیردستِی ، مرد این به. گوید چنین من با که ندارد شایستگی کس هیچ
 . نیست

 تا بندد عقدمان، همه چشم پیش خواهم می نوح از داشت گمان. است هیچ من بی او. گردد همی کج صورتم
 نخواهد من راه در او. راند خواهم حکم آن بر اکنون وام  دیده را دنیا من؟ کنیم زندگی ناچیزش منزل این در

 . ایستاد نخواهد کس هیچ. ایستاد
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 . ترس و خشم گرفتار ما مردان و باشند دشمن دستان در ما نقرههای  معدن. سوزد می جهان
 طبرستان در زیاریان. دارد تباهی به رو سوی چهار از سامانی خاندان. نداریم نیرویی جیحون رود از فراتر

 هر. است تختگاه در جا همین، سوی ترین مشو. اند کرده پر  را شرق غزنویان. دارند خانه غرب در بوییان. هستند
 ؟ بود چنین ایرانشهر از من نیای پدرِ  پدرِ  رویای. باشد نوح نوبت اکنون واند  ساخته خوار را کشور من عموی دو

م شیر مانند کتابخانه در تا پیچم می هم به خویش انگشتان  کس چه به پشتم، گردم بیچاره چنین که آنگاه. نغر 
 ؟ باشد گرم

 . خواند می شمع نور درهایش،  کتاب و کرسی پشت که بینم می را حسین و چرخند همی چشمانم
 این هوش نیفزو خود پسرعمویم گرچه؛ است کوچک نبردهای پایان از پس نوح نیکوی کار تنها پزشک این
 . پرورند سر در نیز دیگران کردن کور به میل که گونه همان، هستند کور همیشه امیران. داند نمی پسر

ام،  دیده امرا و خلفا نزد من که کارگزارانی تمامی از اکنون و دارد سال هفده حسین. شوند ترسان باید همه
 . دارد نیز من یاری وانت، نمود درمان را نوح که گونه همان گمانم. است خردمندتر

 بیماری نام. دریابد را نوح ۀرازگون بیماری توانست روز سه از پس. است گذاشته پای کاخ به که شود می روز ده
 عمو. نکرد درمان پزشک هیچ نیز را رنجش همین ولیکن. نیست بیش مزاحی، نوح رنجِش  حال بر نهادن
 . نتواند کار این، شهر در دیگر کسی حسین جز داشت باور عیسی

 . نشد اما؛ بزایم دل در حسین از بیزاری خواستم، شد بهتر نوح که لحظه نخستین
 و او مشغول باید حسین. گردد دگرگون روز هر نوح میانی پسر. نوح درمان نه؛ بسازد دیگر اندیشۀ باید حسین
 . باشد من کار مشغول باید حسین. باشد مادرش

 . دارم میبر گام حسین سوی به تاریکی در و شمارم می را گوناگونهای  راه
 همی شهرهای  کتابخانه از یکی اندر، حسین درس حلقۀ بهاش  مسیحی دوستان و عیسی عمو، پیش سال
 داد پند را نوح عیسی عمو. بود کاخ خانۀکتاب، خواست پاداش پسر آن که چیزی تنها، نوح درمان از پس. رفتند

 . شد داده آن از پس، منصور به آموزش فرمان .بگمارد خویش پزشکی به را حسین که
 زاده که لحظه آن از گفت می مادرم. دانم نمی شدن آرام من. رزمل یم خود به، هفته هر مجلس عذاب یاد از

 . باشم خود لقب شایستۀ باید. بودم جهانسوز، شدم
 . است مانده من به پشت و خویش جای بر حسین «؟خوابید آتشتهای  زبانه»
 خرما تیره موی، شمع نور در «؟خوانی می چه امشب». روم می پیش و کشم می نفس دیگر بار .«کنم گمان»

 . نمایم تماشا را رنگش
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 .«ارسطو مابعدالطبیعه». کشد می نفسی بلند، حسین
 «؟ای نبرده جایی به راه هنوز». است گسترده روبرویش دیگر کتاب دو

؟ گیرد دل به کینه پسری چنین از تواند می کس چه. تزیس کتابخانه در شگفتی با را هفته یک حسین
 . است شاگردانش میان او کردار شهرت، بدی. ندارد بدی نیزاش  چهره

 ؟ است داده اجازه چنین بگتوزون چگونه. گذرد می کرسی گوشۀ دورترین در چای پیالۀ ازام  دیده
 پیش را کرسی. جویند می پاسخ، کتاب کاغذهای روی، دستکش پس از که دهم می گوشهایی  انگشت به
 .«حسین، خواهم می چیزی تو از». بنشینم پزشک کنار تا کشم می

 . خواندم کوچک نام با را پسری که چنان آن؛ ساخت بیدار راام  جهانسوزی بگتوزون !آبرویم به نفرین
 پسر ولیکن؛ کند گریزان را او باید همین. هستم شوی پی درای  امیرزاده من.  دشو می خط حسینهای  لب

 . ماند می ساکن
 «؟بینی می راها  نشان صورتم بر». خندم می صدا بی

 «؟پرسی می چرا»
؛ دارم شیر یال چون موهایی و هستم بلندقامت من. جویند می سرخ گل چون دهانی و شیر رنگ پوست مردها

 .«دهی من به صورتمهای  نشان برای دارویی خواهم می». سیاه شیری درپیِچ  پیچ و انبوه یال
 ناخواستههای  مگس را ها آن برادرانم. هستند جا همهها  نشان. نگرد هایم می گونه و چرخاند می سر حسین

 برادرانم مانند که بودام  شادی مایۀ روزگار آن. گذاشتند نمی تنهایمها  مگس و دادم می بد بوی من. خواندند می
 . گشتم نمی عطر از خیس

 نفسش. برد می شمع نور سوی و چپ به را صورتم. نهد ام می چانه زیر دست و ردآو  می بیرون دستکش حسین
 . دارد ناآشنا گیاهی بوی
 . پیمایند می راهایم  گونه انگشتانش «؟بودندات  چهره روی کودکی از»
 دوست طاهر که شوم دختری باید اکنون ولیکن؛ ورزیدم می دوستیها  نشان با .«نخست روز همان از، آری»
 . داشت هدخوا

 صورت در ها آن بودن از زیرا خواهی همی دارو. نیست آسان ها آن برداشتن». کشد می صورتم از دست حسین
 «؟غمگینی

 ؟ است نگشته خیره ما خاندان درخشش از حسین چرا
  «؟خودم برای نه؛ کنم می چنین دیگران برای داری گمان». برم باال ابرو
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 که گونه همین». جنباند می را سرش. روند می بگتوزون منزل سوی به پزشک چشمان که خورم می سوگند
 .«نمایی می پسندیده خودت نزد نیز هستی

 وای  گفته سخن من با نوبت سه تنها». زنم می هم بر مژه .«باش داشته خودت بودن پسندیده از هراس»
 .«شناسی می مرا که اندیشی می اکنون

 . چرخد می تاریکی سوی به سرهایمان. جهیم می ایج از کسیهای  گام نزدیک صدای با دو هر
 هولناک مرد این. نشنوم را قلبم پرش کوشم همی. بینم می را ُترک حاجب آشنای پوش پای، دیگرای  لحظه

 . نیست هولناک من دروِن  زِن  اندازۀ به مردی هیچ. نیست
 او «؟حسین، کنی چنین شب هر یدبا آیا !خداوندا». نماید تماشا را ما َلختی، خواب نیمه چشمان با کریم
 «؟سازی آسوده اندکی را ما و بخوابی... ساعت چند... وانیت ینم». کشد می خمیازه

. نیست ما حال از هراسی که همد یم نشانش چشم بستن با. دوزد می دیده من به چشم گوشۀ از حسین
 همراه نیز خویش تازیانۀ که نماید می ارناهوشی چنان کریم. است بیهوده نیز بگتوزون و من نهانی امر در اندیشه

 . ندارد
 «؟کنم چه تو با... تو اما». گرداند می من سوی و باال مشت حاجب

 .«بینی نمی مرا که بنما چنان، روز هر مانند»
 .«بازگرد شبستان به؟ جویی می چه اینجا». گذارد می سر روی را مشتش او

 برابرش هم بود دیگر مرد هر. خشندب ینم نیرویی، کریم یمردانگ به، مو بی نرم چهرۀ و طالیی پوش پای
 .«دارم حسین از پزشکی پرسشی، نه». ایستادم می

 سزاوار». کند می من به رو او .«است تو از دشواری این؟ بینی می». گیرد حسین سوی به دیگر مشت کریم
 .«بیاورم جدید خواستگاری، روز هر و ببندمات  حجره در را تو است

 .«کجاست از دشواری دانی می ولیکن؛ خورانم فرنگیسهای  گربه به و ببرم تو خایه من که است سزاوار نیز و»
 .«نکن تهدید... مرا». کشد خمیازه دوباره حاجب

 .«کن رها مرا نیز تو پس»
 . گردد همی سنگین کتابخانه اندر خاموشی

  .«گذرد می درستی به نیز امشب ،گیریم دوری اندازه به هم از اگر»: گوید می سرخ گونۀ با حسین
 حاجب که بینم نمی چون .«کنم پرسش او از تا شو دور ما از که است این سخنش معنی»: گویم می کریم به

 .«گیر قرار دیگرای  گوشه و برو»: دهم می آواز رود جایی
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 . نیست آشفتگی در عزیزش خانۀکتاب گویی که کند چنین اما؛ شنود می ما آوای خبیث تخم بگتوزون
 .«لحظه چند همین». چرخاند پشت ما به سپس؛ رود پس گام سه و نماید تنگ لبای  پسربچه مانند کریم

 .«است روشن من ۀخواست». شد نخواهم دور من !او آرامش به نفرین. دود می سو هر حسین چشم سیاهی
 _«باید را سیب سرکه». کند نگاه نیم کتابش و کریم به پزشک

 «؟باشم حرم زنان همچون دیگر من که بری گمان»
 .«خواهد می بیمار که آن نه؛ است درست بیمارم برای که کنم می آن. هستم پزشک من». کشد هم در ابرو او
 .«یابد درمان زود آنگاه؛ دار گرامی را بیمارت»

 «؟جویی نمی درمان عیسی از چرا»: پرسد می حسین
 «!شیرین، هنماند زمانی». گشاید می دهان دیگر گوشۀ از کریم

 اندر چندی». بپردازم حسین از البه به، عادت بی که است این ترسم. ببرم نیز مرد آن دیگرهای  اندام باید
 .«ندارم چاره. بیاندیش باره این

 .«جویم درمانش». کند خم سر حسین تا گوید می آه آه لب زیر، دیگر نوبت چند کریم
 و خندم ای می لحظه، خویش پیروزی برای .«جویب شایسته». رفت خواهم پیش اندازه همین امشب

 . نمود خواهد درمانم حسین که فریبم همی را خویش. نیست توانم در بیشتر خروش، لحظه در. مخیز میبر
  .«نمانده بیش ساعتی صبح نماز تا». نگرد می را ما و چرخد می کریم

 . رساند می من به خویش او و گذرم می چشم خوابیده حاجِب  کنار از من. جنبد نمی جای از حسین
 ؟ دارد برایم سودی حسین برادر با گفتن سخن

 نیز او. کشد می باال بینی، خشک و سرد هوای در حاجب. گذاریم می پا کتابخانه به پیوسته تاریِک  راهرو به
 . بود بردگان شمار از روزی، بگتوزون مانند
 «؟خوانی نمی امیرزاده مرا ردیگ خدمتکاران مانند چرا»: پرسم می کریم از، لب زیر

 .«سوزاندی را پیشینم تازیانۀ تو»
 .«سوزاند مادربزرگ. نبودم من، نه»

 «؟سوزانده او... نیز را تو پوِش  یپا». کشد می خمیازه کریم
 . شنید نخواهد را جانش ستاندن برایهایم  قدم هرگز نوح. شنود نمی چیزی کسی، باشم برهنه پای اگر

. است راه در بغدادی زادۀ خلیفه شکار. دارم دیگر کار دیگر روز. گذاشتم جای گذشته و نهکتابخا در را مردی
 . آورد کاخش بهای  وسوسه چنین که گزید نادرست نوح
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 من، گذاشت تاج نوح که سال همان. بینم کاله و تخت از رنگی تا شوم نوح عروس که بود این مادرم آرزوی
 جهان، گویم ناسزا برادرانم مانند گرفتم یاد وقتی. بستند او بخت به مرا ابله مردمان. گذاشتم جهان به پای

 . چرخید
 همی آشکار او خطای خود دستان با من. نیست امیر کنار زندگی در تاج و تخت رنگ. اندیشید می خطا مادر
 . سازم

 تمام از کش گردن هیسپا تا برد خواهد زندان این از مرا طاهر. است یاری برای دستیام،  گزیده من که شویی
 را مردی آنگاه. نمایم پاکش دزد و بیگانه از تا بازگردم خویش زادبوم به، کنم چنین که آنگاه. آورم گرد جهان

 . راند خانه از برادرانم و کرد کور پدرم که کشت خواهم
 . شنید خواهد را پارسی شیر ماده این نعرۀ، نفسش آخرین در پسرعمویم که است من گواه کردگار
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 بهار چهار
 

 . نماید بیداد رشته آش سیرِ  بوی. رانند می تاریک و تنگ کویی در مرا پسر دو. کند می پرواز پشتم پیراهنم دامن
 «؟نه مگر، هستی ارزان روسپی یک تو»
  .«دیگر گوهی یا بیزانطی، زرد گیس با روسپی یک»

 «؟کنند گری روسپی سالگی پانزده در آنجا»: پرسم می
 «؟گفتی چه»: پرسد می بادکرده شِم چ با پسر

 «؟ای دیده را بیزانطیه روسپیان از تنی؟ کنند این سالگی پانزده در آنجا روسپیان. باشم ساله پانزده من»
 «؟هستی دیوانه». دارد سرخ سری پوست و است مو بی دیگر پسر

 .«دارند بهتری کونها  دیوانه»: گوید دوستش به بادکرده چشم
 «؟نمایی می آشکار من بر را دستت کف». نگرم می را سرخ سر پوست در کژی من

 «!ببینی توانی ، میبخواهی تنم از هرجایی»
 «؟ببینی را کیرم خواهی می» .خندد همی بادکرده چشم
  .«باشد نیک دست کف». چرخانم می زبان
 باید حسین. رندب رنج علت یک از پسر دو هر. گویند می سخن من با نیز ها آن پیشانی خط و چشمهای  رگ

 . گردم مردمان درمان و بیماری ۀپژوهند، چپ و راست من که نیست او ۀپسندید. کند آزمایش را ها آن
 .«باشد نیکو دست کف». کشد می اندامش و شلوار بر دست بادکرده چشم

 مانند بویش. نیست یکی و هست یکی زردشهای  دندان از. شود می خم من سوی به خرناس با سرخ سر
 .«داند می آن علت و مرگ زمان، دست کف»: گویم می. آزارند بی پسر دو این. است تیزتر نیز کوی از، ستشدو

 از پر زخمی، پسر گردن بر. افتم ای می خانه خشتی دیوار بر. کشد می را دستم ساق، بادکرده چشم با پسر
 . یابم می عفونت

 «!بده نشان پستانت»: گوید می او
 «؟نشنیدی»: پرسد می سرخ رس و جنبانم می سر من

 به فریاد با و بیند می را ما. دارد دست در خیسای  جامه زن. جهد می بیرون رویمان پیش ۀپنجر  از سری
 . آید می فرود کوی خاک بر است زنانه و کوچک که جامه ولیکن؛ شود می بسته پنجره. ددگر  میبر اندرون

 .«رود دامنت یرز  و کند گم راه دستم شاید». گشاید دهان سرخ سر
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 . گذارد رانم بر دست و آید پیش بادکرده چشم «!ببین مرا»
 . کند می تنگ گردنم بر دستانش حلقۀ پسر. زنم می پس را او و کشم همی کوتاه نفس

 . گیرد می مشت در من چپ سینۀ، سرخ سر «؟روسپی، خواهی می هم بیشتر»
 . افتد می و کشد می شیون سرخ سر. کنم می حمله پسر شکم به زانو با رو ازاین؛ ندارم نفس توان
 _«می چه». شود آزاد گردنم بر بادکرده چشم دستان حلقۀ

 کنار، کوی بر بادکرده چشم؟ او یا است من اندام از خوردشدن صدای. کوبم می او بینی به سر استخوان با
  .بکشم نفس کوشم می. کشد همی نعرهام  پیشانی در درد. نشیند می گریانش دوست

 «!ماچه سگ»
 ؟ کار چه سگان به را ها آن. گردانم تیز زدن گاز برای دندان
 «!دختر، بگریز»: دهد می آواز هوا میان سر. شود می باز دوباره پنجره

 گوشۀ از. اند نشسته زانو به زمین بر بدسگال پسر دو. آیند می ما سوی به چابک و سنگینهای  گام، لحظه در
 . یابم می را شرطه سیاه جامۀ، سوزانم چشمان

 . گریم همی و زنم همی زانو کوی بر پسرها مانند
 . دارد ُترکی لهجۀ شرطه «؟است گذشته چه اینجا»

 .«زدند می ضربه را دختر این، کش گردن پسر دو این» :گوید می پنجره از سرگردان سر. گریم می چنان هم من
 .«است روسپی دختر. گوید دروغ ماچه سگ»
 اندر ناالن دختری و زنانه خیس جامۀ. آید می فرود پسرها سر بر که بینم می را شرطه چوب، انمانگشت میان از
 . بودند دلیل شرطه برای، کوی این

 «؟چارپایان، ندارید شرم». آساید نمی زدن از شرطه. کشند همی شیون پسران
 .«قارداش، کن مکافات را ها آن سخت»: دهد بانگ پنجره میان از زن

 «!زن، برو خانه در». کند می درنگای  هلحظ شرطه
هایشان  انگشت نقش. پردازم می خویش دروغین گریۀ به چنان هم ولیکن؛ زنند می پتک سرم اندر گویی

 . است سودمند شرطه فریب برای نیزهایم  زخم دیگر. باشد من گردن بر گمان بی
 «!ببخش»
 .«قارداش، نکنیم خطا دیگر»
 .«نکردیم یچیز ما. است گناهکار دختر»
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 .«ببین را دخترک. ویندگ یم دروغ». دهد نمی امان پسرها به رها سر
؟ است بهتر پسرها برای من رفتن. کنم می نگاهی را کوی پایانپنهانی، . ستاید نمی رفتار این ساسان موبد
 . است گونه این همواره جهان. بودند سزاوارش که دیدند آن ایشان
 پاره جامۀ با، چوب ضربه از دو هر. کند می ناله جانوری مانند سرخ سر. ریزد همی بادکرده چشم چانۀ از خون

 . پیچند می خود به
 امان نیز یزدان تا دهد می امان همیشه ساسان موبد. ندارند اندیشه از پر سری و خوراک از پر شکِم  کس همه

 . دهد
 .«کرد چنین ام با سگ ماچه این !ببین را ما آسیب». درند می من پندار بند پسرها
 «؟کند چنین شما با دختری چگونه !پلیدهای  کرم ببندید دهان»: زند همی بانگ شرطه

 مرا عیار چهرۀ ندیدن. باشم خویش نگهبان چگونه که آموخت من به عیاران از فردی، سالگی سه گاه به
 موبد برایام،  تنهایی و من دلخواه منزل با حسین پدر ولیکن؛ نبود شاد نیز ساسان موبد. ساخت می پریشان

 . پرداخت سبب
 هیچ و است تماشا گرم زن. روم بیرون کوی از تا کشم می پس تنها؛ برم نمی پایان به سخن ...«من گمانم»

 . گوید نمی
 .«بمان جا همان». گرداند همی چوب شرطه «؟روی کجا تو»

. شنوم نمی که نمودم چنین پیش اهگ. گیرد می راهمای  شرطه که است دوم گاه این. کشد می دیوار به ناخنم
 کاخ نزدیک، جولیان موی کنار ستاره خانۀ. هستیم کبریا دروازۀ نزدیک. ما هشد گم برزن این اندر گویم می امروز
 . است دورتر هم آن از، ساسان موبد منزل. باشد

 . نیست هم نادان چنان آن شرطه «؟رساندی آسیب را دو این، واقع به تو»
 چشمان با من. سرایند همی غلغل خورش دیگ بسان، پسر دو. گوید می چیز لب زیر به، پنجره میان سر
 . برآورم نفس شیرخوار کودک همچون، گشاد

 . نگرد می سو آن و سو این «؟کو سرت پوشش»: پرسد می شرطه
 او سیاه جامۀ. برد می هم در خویش انبوه ابروهای و پیشانی شرطه. نیست کارگرهایم  اشک و نیلگون چشمان

 . است چین ز پر و عرق از خیس
 ...«من». دهم می فرو دهان آب و شوم می خیره پاهایم به
 «؟نداری پاسخ؟ گردی می پوشش بی مسلمانان شهر در؟ شد چه»
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 .«نیستم مسلمان». دارم پاسخ
 را او لتع همین به»: گوید بادکرده چشم. افتد می سرفه به سرخ سر. گردد می بسته پنجره، دیگر لحظۀ چند

 .«قارداش، دیمز  یم
 شهر در». است زده بیرون مو، خودشهای  گوش از. نشیند می چشمانم و مو بر شرطه چشم «!ببند را دهانت»

 .«کنی می زندگی مسلمانان
 . اند پرورده من مغز اندر کودکی از که درخشنده رازی؛ باشد خبر بی زمین زیر در ما نبرد از او

 «؟چیست برهنه سر با نهخا ترک جزای دانی همی» 
 . روم می برزن این فراخ کوی به دوان، برنج انبار در موشی مانند. گریزم ، میدارم گمان چون

 زنده برای و کشم می باال بینی. زنند می سیلی سرد باد بر دستانم. گیرند می پیشی تاختن در هم از پاهایم
 سفید و سرخ زیبای پیراهن این؟ شد پاره چگونه دامنم .زند می فریاد و آید می من پی در شرطه. دوم می ماندن

 . دوخت برایم پیش هفتۀ، ستاره را
 . نهم پای اینجا به نباید دیگر، ها آن چادر جهت به. گذرم عرب زن دو کنار از

ای  گوشه را ها آن از تن دو. ندارند خوابها  شرطه. باشد خاموش برزن و هستند نیمروز از پس خواب در همه
 . هستند جا همه. بینند مرا ها آن که دهم نمی زمان ولیکن؛ ینمب می
 _«کنی می چه». شود می واژگون چغندرهایش همۀ و کوبم ای می فروشنده چهارچرخه به

د می من پس از هنوز شرطه. گشاید می لبانم خنده و گردم می دور او از پرنده اسبی مانند  دستش که آن بی. غر 
 . رسید همخوا ارگ به، برسد من به

 کنم کج راه شود می. ندارد همتا امروز. خوانم همی آواز شادی از من و زند می پر موهایم یال نزدیکی در بلبلی
. لرزد می ستاره دل. شود می تلخ حسین. بیند نمی خوش این موبد. شمارم می را آرزوهایم. روم ستاره منزل به و

 . است ارگ همان به راهم کنم گمان پس
ای  گربه و است خوابیده زمین روی پسرکی. کنند می بازیای  گربه با پسر چند. نگرم می پشت به، دیگر برزن در

 . گریزم می. گردد پدیدار شرطه. خندم می او دوستان همراه. چرخد می شکمش بر آتش رنگ
 بر دوباره رو زاینا؛ شود می فراموش زود خروشم. کند می سوار را من، آرد کیسۀ از پر چهارچرخی، راه اندر جایی
 . روم دوان خویش پاهای

 کوی به و بینم می را نگهبانان. باشم مولیان جوی دروازۀ نزدیک، سازم آهسته گام، نفس برای که دیگر گاه
 . نهم می پای، جوی دیوارهای کنار
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 . زیست خواهم کاخ در روزی نیز من، حسین همانند
 و رنگیهای  پیراهن موج و بندم می را چشمانم. بویم می را برگ بی درختان و آب، نیز دیوارها بیرون از گویی

 . شوند می خاکی بازی هنگام که جویم می را سامانی دختران تنگ شلوارهای
 شرطه بیم از. ام بوده دور ها آن از روز نیم تنها گرچه؛ است دوستانم پیش دلم. گیرد جان نو نیرویی از پایم
 . کنم سست پا توانم نمی

 زمین. اند ساخته خم سر درون به تنها و کوتاه درختان. است شهر زادگان بزرگ دیوار بیرون، جوی زا نشانی
 . نماید همی روشن تاریک همیشه، وزیر دروازۀ و دیوار سوی این میان. باشد خیس

 کنار عجیبهای  سنگ تا خواهم می. است جاری و آورده بیرون سر بهشت از کوچک آبراهی، دیوار پایان در
 . شتابم می. یابم می را کسی نزدیکِی  ولیکن؛ بگیرم را آن پی، دروازه
 با. اینجاست من خانۀ، بخوابم ستاره نزد باید گرچه. شود می پدیدار سوخته و قدیم ارگ، مولیان جوی از پس
 هم را کسی گرچه؛ نیستم تنها دانم می. شوم دلگرم تنهایی از تا چرخم و نمایم پاک بینی آب، دست پشت
 . بینم نمی
؛ دارد فیروزه و نقرههای  مناره، تابناک بنای. گذارم می پشتم را شهر جامع مسجد، چابک، خشتی ارگ به رو

 ساسان موبد با را دین مردان همۀ من که نیست شایسته گوید می ستاره. است اندوهگین و تهی درون از ولیکن
 . بسنجم

 خراب نوبت چند ارگ. پیمایم راه، نوهایی  ستاره ۀخوش به درگاه از. گیرد می آغوش اندر مرا قدیم ارگ
 . سرش فراز در خواهر هفت ستارگان مانند؛ ساختند ستون هفت بر را آن، پایانی گاهِ . است شده
 چنان پلکان. اند چشیده روزگار ستم سختش دیوارهای. باشد بوسیده را آسمان گویی ارگ. روم می باال پلکان از

 . است آسمان همه، ارگ از پس. بغلتم آن بر گهواره بسان روزها متوان می که است فراخ
 . آزمود خواهمها  راه آن روزی. باشد دیگرهای  بوم و مرز به راه، ارگ از پس و کهنه شهر، من پشت

 گیسوی با من چون. نمایند آن نگهبانی تن دو. خواهد نمی آن بستن رنج کسی و است سوخته نیم بزرگ دروازۀ
گاه من از را ها آن، گاه چند جیهانی خواجه. گردانند می رو، روم می درونان به رها  . است ساخته آ

، ارگ گوشۀچهار  زمین یجا همه. کنم همی نهان را خود، ارگ مردمان میان، باشد من پی در کسی اگر
 مردم امر به نیز چندی ولیکن؛ سیاهند دود از ها آن بیشتر. اند ایستاده پهلو به پهلو، طاقیهایی  حجره

 . پردازند می
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 هفته روز هفت را دار خزانه تنها، مردان آن از مردم، اکنون. بود پر امیر کارگزاران از ارگ زمین، پیشها  سال
 . دارند خوش دل اوهای  خوردنی و جیهانی خواجه به دوستانم. یابند می ارگ در

 نیز من. زند می پس را شرطه هر، مینه و پرخاشجویندها  حلقه این در ایشان. هستم مردمان حلقۀ میان
 . شوم می بیرون حلقه از ها آن از نادیده

 .«دارم نیز خشک خرمای. است گرم». جنباند می را سبویش لوچ پسری «؟خواهی می نوش تلخای  پیاله»
 نزدیک. بکاوم را سو آن و سو این تا گردم پنهان پسر پشت. نوشند می همان از همه که دارد پیاله یک تنها او

 . شوم می دور شتابان و چرخم همی. بینم می را پوش سیاه شرطۀای  لحظه، دروازه
 و شرطه اگر. یابم نمی اینجا از را خواجه. اند بسته صف او مردان و جیهانی خواجه ایه هحجر  پیش مردم

 . نمایند میزبانی دندان با، آنجا دوستانم، آیند قدیم کاخ به من پی در دیگران
 . کنم فراموش را زن و مرد. بگذرم زن یک ۀگشاد دستان زیر از تا شوم می خم
 آبریز به نیاز هرگاه اکنون. بود روان اینجا رودی، گذشته روزگار اندر.  دندار  مولیان جوی با همانندی  چهی ارگ
 . بشتابم جیهانی خواجههای  حجره به باید، باشد

 اینجا من جز کس هیچ، روزگار آن از. سوخت پیش سال چهل. ندارد نو کاخ با همانندی هیچ قدیم کاخ
 . ترساند می را کس همه، قدیم کاخ به پیوسته، ارگ شرقی ۀدرواز . نزیست

 زنجیر نیز بزرگ درِ  و سوخته کاخ پیشین ایواِن  از نیمی. هستند روی سیاه، آتشهای  زبانه از، بیرونی دیوارهای
 . نمکَ  یم نو ۀچال یک، روز چند هر. ومش می درون بنا پهلوی در خویش چالۀ از من. است

 راه، مردانش تا خواست جیهانی خواجه از حسین گمانم. بود پر خاک و سنگ از، قدیم کاخ گرد، پیش هفتۀ
 ؟ دارد خوشی چه سختی بی چاله از گذر. خواهم نمی چنین گفتم او به من گرچه؛ کنند پاکیزه

 دوستانم آواز شنیدن از ارگ. خندم ، میخوانند می مرا که وستانمد بانگ با. روم می درون و ومش یم دوتا کمر از
 . گردد می آشوب

 . رسد می من به درود برای، جانم مانند دوست
 . لیسد می من صورت ارغوان و بوسم می را او پوزه« !من زیبای ارغوان»

 و نارون. برم می مشانگر پیکرهای میان سر و نمایم می بازها  دست. باشند من سوی به دوان، دیگر سگ دو
 . اند مانده شرقی ۀدرواز  نزدیک، دوستانم دیگر. خارند می گیسویم میان از را سرم، چنار
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 من بر دوستانم چشمان. ُبَرد می را سخنم، سرم باالی از خش خش _«بسی. بودم شادمان بسیار... امروز»
. باشد من از بلندتر ها آن قامت ام، نشسته زانو بر که اکنون. کنم می نوازشهایشان  گوش نوک. است

 . مخیز میبر
 سرایی، مرتبه هر در؛ است مرمر و زر بی، نیکو اندرونش. دارد حجره سی و ایوان سیزده، رتبه سه قدیم کاخ

 جوی به را کتاب و رخت و تخت، ارگ سوختن یکسره از پیش شب یک، آتش سال آن در. خشتی و فرش بی
 . بردند مولیان

 از حسین. ورزم نمی شکیبایی. رسد می آسمان به من پشت، ارغوان نفس نفس. پرم می باال پله از تا سه تا سه
 . شکیباست کمتر نیز من

 به، ماندههای  پله از. دارد را ایوان ترین بزرگ سرای. بندم می چشم. تابد همی صورتم در دوم مرتبۀ آفتاب
 . کند می سرباال، نشسته. رسم می حسین و سوم مرتبۀ

 «!؟شده چه». شوند می گشاد حسین چشمان ...«و شده الغر غوانار »
 سرا درون به ما کنار از دوستم سه. دخیز میبر پایانی پله از و گذارد می زمین را کتابش؟ گوید می سخن من با

 . برگزیدم خود برای را آن من. است سرای این اندر شهریاری حجرۀ. گذارند می پای
 . آید یادم و نهد گلویم به نگشتا حسین «!بهار، کن نگاهم»
 .«نداشتند را نیرویش. کنند هزیمت مرا خواستند پسر دو»
، شکستند می را گردنت اگر... انگشتان نقش گلویت بر... ها این. است کبودات  پیشانی. نداری سینه در نفس»
 . است شده سرخ حسین «؟چه
 نمایان دندان سگانم. بندم همی لب ...«و دید امر  موی شرطه ولیکن؛ کردند رهایم پسرها. رسیدای  شرطه»

 . اند ساخته
 . کشد می دیوار پشت مرا و گیرد می آستینم حسین. است ارگ نخست مرتبۀ از صدا

 . زنم می پلک، چشمانش سرزنش برابر در. نگرد می مرا حسین .«آمد تو پی در شرطه»
 تن پوشش. عاشقم آفتاب در بدنشان خرمایِی  و خسر  برق بر .باشند ساکن نارون و چنار اما؛ پرد می ارغوان

 . آن از پس دیوارها بر من نجومی شمارش؛ است تهی کاخ این در چیز دلپذیرترین ها آن
 از سپاس. گذارد می دستها  زخم بر آهسته. نیستای  چاره. راند می باال آستینم و گیرد می من ساعد حسین

 . گفت می اندرزم و پند حسین وگرنه؛ هستیم گرفتار که گیتی
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 و بایست جای سر». آزمایدام  پیشانی حسین. آرامند هنوز سگانم. زنند می گام اول مرتبۀ در پا جفت سه
 .«نجنب

 مانند ابروانش. دارد روشن و صاف پوستی. بینم می را روییده نرم موهای اندک، او چانۀ در، نزدیکی این از
 و رنگ کم خال چند، او صاف بینی بر. دارد چهره به چین اندیشه از همیشه گویی. رنگند خرما، چشمانش

 . است درشتشهای  لب زیر ها آن از یکی. اند نشسته کوچک
 سوم مرتبۀ به ستاره آواز «؟خواهید می ما از چیزی؟ آمده پیش چه را شما»؟ گذرد می چه یکم مرتبۀ در
 . گریزد می
 ...«محمود». بندد می چشم حسین ...«مادرم»

 گاه مخفی شرطه .«دارد جزا آن شکستن. است زنجیر کاخ درِ ؟ اینجایید چرا»: پرسد می یکم رتبۀم در مردی
 . است یافته مرا

 «؟شد چه». بیند می من چشمان حسین
 کسی؟ نه، هستند گرگ مانند...  نسگا این» :ویدگ یم سوم پای جفت. دهم گوش رسیده تازه سخِن ۀ ماند به
 خوراکی... چندی خود با ما. دارم زورمند زهری». باشد یکم مرتبۀ در مادرش ههمرا محمود .«کند رامشان باید

 .«بکشیم دیوها این تاایم  آورده
 دارم باور که... هستم دختری پی در» .نالد می شرطه، یکم مرتبۀ در. نخندم کوشم می من و کشد می آه حسین

 .«شده پنهان اینجا
 «؟نموده چنین، سگان این با چگونه»: پرسد می ستاره

 .«شد وارد قدیم کاخ به که دیدم خود. آمدم پشتش. گشت می شهر در برهنه سر او»
 . است بدتر نیز شرطه از محمود .«اند ساخته تمام را کارش سگان این گمان بی، باشد درست اگر»

 . کنند یهم حمله، ببینند من آشفتگی اگر. خوانم می خاموشی به را سگانم انگشت با و زنم می پلک بار دو
 اگر؟ چیست دیوارها بر نقش و عددها این... کاخ دیوارهای. است کار این در خطایی». گشاید می دهان شرطه

 «؟زنند نمی بانگ چرا... هستیم اینجا ما که اکنون یااند،  دیده را دختر سگان
 .«هدد یم فریبشانایم،  آورده ما که خوراکی بوی دارم گمان»: دهد می پاسخ محمود

 ؟ برند حمله لحظه همین که نیست شایسته. نمایم خویش خوی خوش دوستان به ینگاه نیم
 _«من، نه». لرزد می اول مرتبۀ اندر شرطه صدای
 «؟نیستید گرسنه؟ خواهید می ماهای  خوراکی از چیزی». رود می او گفتۀ میان محمود
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 _«توانم نمی من»
ین بِه  میوۀ این»  . باشد زمستان با بیگانهای  میوه از محمود سخن .«یدبزن دندان. ماست خود باغ از زر 

. است نیک ما مقصود». گردد می خاموش چندی .«قارداش، ساغول. باشد... من... اگر»: ویدگ یم شرطه
 .«بمانند پاکدامن جوانان و امان در شهر واهیمخ یم

 بگویید دختر به». است نیافته پایان هنوز شرطه بیان. خندم می من و کشد می هم در رو حسین، سوم مرتبۀ در
 .«بپوشاند خویش که است بهتر برایش

 . بندد می کاخ از شرطه رفتن برای را سخن ستاره .«شهر برای کار همه این به ساغول»
 ناپیدا شرطههای  گام تا سازم بردباری و برآورم جانم از نفسی من. پوشاند می را چشمانش، دستانش با حسین

 . آیند می باال اه هپل از محمود و ستاره ،زمانی از پس. شوند
 «؟بهار، بپوشانی خویش موی، شهر به رفتن هنگام است دشوار»: پرسد دوم مرتبۀ راه میان محمود

. گیرم می جای چنار و نارون میان و دارم برمی  مگا دوستانم سوی به. شود می بیدار امروزهای  ساعت درد
 . نهد می من پای بر را خود رنگ مس سر نارون. کند می من همانند ارغوان

 . دارند همراه به چند باری. شود می پیدا مادرش، دیگر یا هلحظ. رسد ها می پله پایان به نفس بی، محمود
 «!شرطه به باج و تو؛ خطا هیچ و نامسلمان دختری». برد همی سو آن و سو این سر حسین
 .«باشی اینجا تو که شگفتم در». است قدتر وتاهک حسین از کمی. ایستد می برادرش پیش خنده با محمود
 .«مادر، نیست درست کار این دانی می». کند می خم سر حسین

 پیشانی و خیزد می پا انگشتان روی ستاره .«گوید می درود او به چنین و بیند می روزها از بعد را مادرش پسرم»
 .«پسر، بودم یادت به روز هر». بوسد می حسین

 . ستاند می مادرش دست از باری حسین «.نیز من، سالم»
 را سرخش موی «؟ای نشسته زمین بر چرا، دختر ماه». نماید پهن تا جنباند می را است آورده که چادری ستاره

 «!؟ شده چه صورتت... خدا ای». بیند می مرا و سازد می پنهان سر پوشش زیر
 صاف زمین بر را گلدار چادر تا دهم یاری را او و برخیزم .«هستم ناتوان و زیبا من کردند گمان سر خیره دو»

 . است بوده من مادر ستاره که شود می سال یک. کند
 «؟ریزبچهای،  چگونه». کشد می سرم موی محمود

 . لرزند می من بر هنوز ستاره چشمان. پوشانم می گیسو با را گردنم «!تویی بچه»
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. آیی کاخ به من همراه باید». کند می رو من به .«دارم یشبرا دارو. آزمودم را او»: گوید می مادرش به حسین
 .«است ناخوش گمانم که بیازمایی را کسی خواهم می
  .«نپوشانم خویش موی کاخ در من»

 . بود ساده درمان گرچه؛ خواست من رای نیز امیر درمان هنگام او. سازد می رها تندی به نفس حسین
 .«ندارد بهار شکست توان چیز هیچ و کس هیچ. مادر نباش پریشان» .یابد می مرا سوی به ستاره چشم محمود

 . کنیم می چنین همه. نشیند می چادر بر و آورد می در پای از کفش او
 روز چند برای را ها این ستاره. است آن در من خوراک ۀتوش و مغز و میوه. گشاید ها می پارچه گره ستاره

 . شود یافت سبویی در نیز آب. ام نهاده راهایم  جامه وقصند و بستر، شهریاری حجرۀ در. آورد می
 و کند می باز باری ستاره. بیند نمی مرا که نماید می چنین. دارد دست اندر محمود که است چیز آن بر چشمم

 . است کرده یله ارغوان. جهند همی چنار و نارون. افکند می سگانم برای استخوان چند
 محمود .«بگویم بهار و تو جای که کرد ناگزیرم. بود کمینم به دروازه نزدیک ادرم. حسین، ننگر مرا گونه این»

 . است باریک بزرگش برادر مانند. آورد درمی باالپوش، خنده با
 «؟بودی کجا امروز»: پرسد می من از حسین

 .«کفترها کارزار». بویم می را ستاره گل عطر
 «؟بودی اعراب برزن در». کشد می خرناس محمود

 به ستاره چشم «؟نیز تو». برد می باال من برای ابرو ستاره «؟داند می کفترها کارزار از پسرم چرا بپرسم ایدب»
 . چسبد می من ۀپار  دامن

 محمود .«نسازند تیره و سیهاش  زندگی، کاخی زنان... آن تا بخواهد زنی که نپذیرد حسین چرا بپرسی باید، نه»
 . برد یم فرو دهان در راای  رشته شیرینی
 به را کاخ از دختری اگر». ماند می پسرش بر نگاهش ولیکن؛ ریزد می من دست در خشک انجیر مشتی ستاره
 .«مبر یاد از را برمکیان. بود خواهد نیزه بر سرش فرجام، دهند برادرت

 ؟ شدند مسلمان و گردیدند، عباسی کاخ به رسیدن برای. داشتند ساسان موبد دین، نامجوی خاندان آن
 .«نیستند عباسیان که سامانیان». فشرد همی دست اندر خویش کتاب حسین

 .«نیستند تو نیکی به یک هیچ. آری»
 .«است جهان قاضی خداوند تنها، مادر»

 .«ای شده من قاضی تو اکنون». گیرد می حسین سوی به انگشت ستاره
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 .«مانم دور گزند از چگونه دانم می.. ». پرهیزد می ما از حسین دیدۀ ...«نیستم محمود من گرچه»
 ده. ماند دانش و علم برای خانه در حسین. رفت بازرگانی و جهان دیدن برای محمود، بودند کودک که آنگاه

 . بود حسین برای مدرسه نیکوترین جهت از، خواست پدرشان که گونه آن، آمدند بخارا که پیش سال
 را است آورده همراه چه آن .«ریزبچه، دارم خود باای  هدیه... که این دیگر». کند می ناساز صدایی محمود

 .«هند از شگفتای  آینه». گشاید می
 «؟یافتی کجا را آن»: پرسم می محمود از

. نمود درمان دستی چیره با را امیر دوم زن آن از، گربه بچه دو حسین». دهد نشانم چوبیای  استوانه محمود
 گفتم سپاس را خدا، خواهد نمی را دینار که گفت او چون». گرداند می ور  برادرش به .«بخشید دینار ده او به بانو
 .«گرفتم این و دادم... دینارها آن سپس. پذیرفتم زود و هستم پیشش من که

 «؟داشت چیزی چنین حرم در زن کدام». سازد می کج سر حسین
 «؟تچیس رفتن حرم برای تو بهانۀ. است پزشک برادرت». گردند می کمان ستاره لبان

، باز سوی از». دهد می من به را استوانه .«گفت نخواهم این از بیشتر سخن». اندازد می باال شانه محمود
 .«ببین خوب و بچرخان. بنگر را اندرونش
 دیگر چشم و گذارم می محمود هدیۀ سر بر، راست چشم. است ایستاده پا دو بر ارغوان. جنبانند می دم سگانم

 . چرخانم می را استوانه. آیند می پدید گکمرنهایی  خط. بندم همی
 «؟نه یا است هوشمندتر پدرش از؟ کند می چه جوان امیرزادۀ»: پرسد می ستاره
 . انجامند می من شادمان بانگ به، درخشان و تابانهای  نقش. نمایند می رخ رنگیهای  دانه جا، همه

 .«شد واهدخ مهربان امیری، اللهءشا ان. کوشد می همیشه»: گوید می حسین
 ؟ گیرند چنینهایی  هدیه دختران آنجا؟ است آن مانند چند، کاخ در؟ تواند امر چنین چگونه، استوانه این

 .«آمد بخارا به، رفتی کاخ تو که زمان همان فائق سپهبد شنیدم». ندارد درنگ ستاره
 .«بود بیمار امیر چون؛ آمد»
 تو از فائق. نیافته پایان هیچ دانی می خود تو. پسر، یافته پایان صورت به ها آن جنگ. شنید مرگ بوی»

 .«شد خواهد بیمناک
 .«ُکشید می من خوشی و گویید می سیاست از شما». کوبد می دهان سقف به زبان محمود

 سپس و کشند آغوش در یکدیگر زرد و بنفش، نیلی، سرخ. شمارم می پهنا این در روشن گیسوی باهایی  ستاره
 . شوند دور هم از
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 .«فرستاده نامه برایم پدرتان»
 «؟علت چه به»: پرسد می آهسته محمود

؛ سپرد کاخ در امیر دستگاه کارگزارِی ، حسین پدر به سال همان وزیرالوزرا. داد جان پیش سال دو دخترکی
 . رفت بخارا از و گشت نزدیک شهری در امیر فرستاده، آن جای به. نپذیرفت او ولیکن

 .«بازگردند خاراب به خواهند می عیاران»
 و کند خاموش کوچک نورهای کوشد می راستم چشم. نهم می زمین را استوانه، شنوم می ستاره سخن چون

  .ببیند را حسین مادر
 نیاز پنهانی مکان به، آمدن ِگرد برای». نماید می رو حسین به ستاره .«است راه در نیز تو پدر... دختر ماه»

 .«داریم
. باشد باید خورشید مانند به جا همه، خداوند مرد که گوید می. است بوده سفر اندر من یزندگ تمام، ساسان موبد

 . کند مردم خدمت باید و است عیاران از او همچنین
 دیده را روز این... تو؟ شد چه»: پرسد می و بیند می نگاهم سوی حسین. زند می بانگ ارغوان و چرخم همی
 «؟بودی
 ازها  ستاره .«این از پس ماه دو». گشاید می رخ دشواری این کهام  گذاشته زمانی گرد بهای  ستاره. بودم دیده
 . سرایند می روزگار تیرگی

 نجوم. گیرد می پی انگشتانش با من شمارش. برهنه پای؛ رود می سرای راست دیوار نزد و دخیز میبر حسین
 .«مرگ یا جنگ. است راه در هالکی»: گویم ؛ میگردد آشفته که آن از پیش. است ابزار و کاغذ در او برای

 . لرزد می ستاره صدای .«رسیده تختگاه به درستی زمان فائق»
 .«شویم پراکنده کشور در باید، درگیرد جنگ؟ دندگر  میبر عیاران چرا... باشد چنین این»: پرسد می محمود

 قاضی مانند دیگری یا... فائق با ون خطایی از را امیر، کاخ در اینجا باید». کند می سو آن و سو این سر ستاره
 .«پسر، نیست چاره. بازداشت تیمور

 چشم سپس و دهان، سخن میان محمود ...«ها آن مگر؟ بگردانند امیر رای که آیند می عیاران؟ شود چه که»
 . بندد می

 «.باشد نیکو، پنهانی آمدِن  گرد برای جا همین... گمانم». نگرد می را پسرش، چشم گوشۀ از ستاره
 ؟ گوید می سخن قدیم کاخ از
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 دیده دیوار کنار برادرش به محمود «؟شویم رسوا خواهی همی. مادر، اینجایند روز هر مردمان؟ اینجا»
 .«خواهد می شایسته مکانی، ستها آن بازگشت علت چه آن». سپرد می
 همین او به، بگیریم نفرما ارگ در پارچه بازار برای، امیر از وقتی. است مردمان ز پر جای، شایسته مکان»
 .«گوییم می

  .«دارد برگشتگی بخت، زمین این زیر در دیدار». خارد می گوش محمود
 .«پسر، آمدیم گرد جا همین نوبت چند، بهار یافتن سال»
 «!است همین برگشتگی بخت»

، زندگی ایروزه تمام. آید می باز ساسان موبد. کنند می بانگ یکصدا دوستانم. کشم می دستم ساعد به ناخن
 منزل به مرا موبد، نهم بالین بر سر دوستانم نزد داشتم آرزو کههایی  شب تمام. بست قدیم کاخ به راهم او

 . برد خویش
 ؟ شویم می چه سگانم و من اکنون
 .«نما آرام راهایت  گرگ». سازد همی بانگ نیز محمود. جهد ها می پله سوی به و زند می بانگ نارون

 ؟ است راه در چه. ندارم هیچ توان. مالد می من دامن بر پوزه. رسد می من به ارچن از پیش ارغوان
 تو». کند می پرسش دوم مرتبۀ در، آمده تازه «؟اینجاست کسی». نماید می سخت جای بر را همه، نو صدایی

 «؟محمود، هستی
 نام دوستانم، ارگ گردی ۀدرواز  نزدیک؟ است شنیده ما سخن از چند بیگانه. چرخد می محمود سوی به حسین

 . خوانند می مرا
 «؟اینجایید اکنون شما دانست می دیگری مگر؟ کیست این»: پرسد می ستاره
، بلند قامت با هرسید تازهای،  لحظه از پس. گردند می همه، شود می پدیدار یکم پله بر دوباره نارون چون
 . نماید می رخ جا همان
 . جادو و رنگ خاکستر چشمانش؛ است فرشته آن ازاش  رهچه. دارد درپیچ پیچ و بلند گیسوی پسر
 چانۀ اندرون چال بر من چشم. خندد می او و مالد می پسر زانوی بر گوش نارون. باشد بیدار بدنم در نقطه همه
 . خاموشند سگانم. اوست

 . نوازد می را گوشم، عربی به نو زیبای آوای «؟محمود و حسین خویشان گمانم به... بر سالم»
 .«است فلسفه در... منصور امیرزاده آموزگار... طاهر زاده خلیفه». دخیز میبر کند محمود .«سالم... ما»
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 کاخ به همراهش نخواست من از حسین مگر. ام یافته پاسخی. خرامد می من رخسار بر رنگ خاکستر چشمان
 ؟ بروم
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 یاسمین پنج
 

 . بگویی سوزان آتش از کالمی نتوانی اما؛ باشد نیز شقع که گذاری بالین به سرای  حجره اندر که است عذاب
 . است شده الیاس نامم که کشم همی درد

 که دارم میل نهاد در ولیکن؛ هستم برادرم که نمایم می چنین، من و باشد عشقم نزدیک دوست همتایم برادر
 . باشم خویش

 درد این از رهایی برای خود کشتن ندیشۀا به، شب سه از پس. بگویم راز طاهر با که کنم عهد خود با، شب هر
 . ام رسیده

 دلخواه چنان طاهر. گسستند نمی یکدیگر از دو آن، نیز کودکی. نیست آسان من بر طاهر و برادرم گذشتۀ
 مادرم و بودند بدگمان برادرم قصد به عباسی خاندان. داشتند ها آن بارۀدر  خویش پندار همه که بود الیاس

 . گردد مانمسل الیاس ترسید می
 راهشان مانع نباید، بیاورند اسالم خواستند ما خویشان اگر؟ چیست نامسلمان و مسلمان عهدنامۀ هشتم عدد
 . شویم
 . گذشت می چه طاهر و برادرم میان دانستم می من

 . رفتم می ها آن همراه جا همه
 . یافتم ، میکردند می که کار همه

 . آموختم، توانستم می هرچه
 . شنیدم نیز من را داشتند که راز هر

 . رفتم پیش، بود اجازه که آنجا تا
 آبرو ترس الیاس زیرا؛ دید نمی مرا گویی طاهر. خواند ناپسند را کردارم الیاس، شدم ساله سیزده وقتی، آخر در

 . رود نمی من یاد ازام  اندیشه وها  چشم ستایش وهایش  مزاح. شد می دگرگون طاهر، خلوت هنگام به. داشت
 .«برویم دوان را رود تا برخیز. الیاس نبودی چنین تو». زند ام می شانه بر دست طاهر «؟بینی می چه خواب به»

 . روم فرو زمین به و شوم آب خواهم ، مینهد می من به انگشت که هربار
. است هخواند گلشن دیدار زمان و آفتابی را امروز امیر. ایم برافراشته خیمه جیحون رود کنار، نوبت این

 . باشد خواب به آنجا، عبدالملک، میانی امیرزادۀ اکنون. اند زده خیمه زنان برای نگهبانان
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 خشک و سخت زمین و زده بیشه به زمستان. ماندم نمی بیدارای  لحظه، داشتم پلک بستن توان اگر نیز من
 از جانوری، هوا این در گونهچ. باشد ما خوشی تنها، گلیم روی آفتاب. خواهند نمی دیدن برهنه درختان. است
 در ماندن اجازۀ امیر. گردم می پیش از بیزارتر و کنم می عرق. بدوم حال این با توانم نمی؟ آید همی بیرون النه
 . است بسته رویم به کاخ زنان آبریزهای اما؛ داده را کاخ
 «؟دهد فرمان شکار آغاز امیر تا بمانیم نباید»: پرسم می طاهر از
 .«برسد ما به تا برد زمان چندی.. .را منصور»

 سر پشت را مولیان جوی که لحظه همان از. دید آسیب سنگی با ولیعهد اسب، کاخ ترک از پس اندکی
 . است تر بیچاره من از پسر آن تنها، امروز شکار در. نداشت آرام سوارش آشوب از جانور، گذاشتیم

 .«ندارم ندوید احوال». دهم می گوش آنسوتر کمی رود صدای به
 خیمۀ به او. نشود نمایان مویم یب ساعد تا کنم می پروا. کشم می پس من و نشیند می گلیم بر کنارم طاهر
 عباسیان شبیه هیچ... مردمان این. بودمات  اندیشه در چگونه دانی نمی: »گوید می و کند می نظر کوچک
 .«نیستند
 پاس را ما درخت به بستههای  اسب، نگهبان سه تنها .شود همی یافت خلیفه زیردستان خانۀ در ما زیر گلیم

 . نیست امیر همراه خدمتکاری هیچ. دارند می
 و من به ها آن چشم. باشند گواه، آمدند ما همراه شکار این در که دختر دو. ماند نمی قادر خلیفه به نوح امیر
 . زند می گام، گلیم سوی به لحظه همین یکی. است طاهر

 .«ُکشی می را من کاهلی این با؟ نکردیم پا به آتش و بودی اینجا روز چند». کوبد همی مشتی پهلویم به طاهر
، او روی دیدن با تهوع و لرزش، آسایش روز چند از پس؟ پردازد من کشتن امر به خودش که گویم او به چگونه

 خودش چگونه؟ هستم که دهم خبر او به. بینم می طاهر خواب نیم چشم و چرخم می. دهد می مکافاتم هنوز
 ؟ شود می چه بداند اگر؟ بیند نمی

 . شکند می شیونی را ما میان مقدس سکون
 اسماعیل. اند بسته تابی، درشت ریسمان دو با، ستبر درخت دو میان، رود نزدیک. نگریم می شانه پشت به
 . است آن بر امیر کوچک پسر

رطبه آخورهای. کردیم می گونه همین بودیم او همسال که آنگاه !کن نگاهش». شوند می خم طاهرهای  لب
ُ
 ق

 «؟داری یاد به را
  .«گذاشتیم جای به سوراخی آنجا سقف در کنم گمان»
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 . خندد می بلند طاهر، من گفتۀ از پس
 را او، طاهر سالگی هفت هنگام به. است الرشید هارون ۀنبیر  ۀنبیر ، طاهر پدر. داشتیم سال شش الیاس و من

 یک ما. رفت می الیاس، بود طاهر هرکجا. بیاموزد نامداری فیلسوف از تا فرستادند اندلس هب خلیفه اجازۀ با
 . گذراندیم قرطبه در پدر از دور را تابستان

  «؟جنبانی می من پسر تاب»: پرسد می ما از دور چندان نه امیر «؟طاهر زاده خلیفه»
 منصور بر دلسوز باید کس همه که من نه. پذیرفت او امر پدرش و کرد شیون پسرک. دخیز میه چابک طاهر

 . باشند
 در کاخ به بازگشت از یکدیگر با. مشغولند نگهبانانش و امیر. نشوم بیشتر آزار تا نگرم نمی طاهر پای و کفش به
 ؟ گویند می ستمگر هوای این

 و استوار او چانۀ خط. فروزانند رنگش عسل و بلند موهای، پشم کاله زیر. دارد نیکوای  چهره نوح امیر
. فشرد می چرمش ردای دستش. باشد شبیه جنگی مردی به، شکار جامۀ در امروز. است کشیدهاش  پیشانی
 ؟ دهد رنجش منصور درنگ
 زرد او رنگ گویی؟ گردد می بهانه امیر بیماری. نه شکار ولیکن؛ دانم می اسب راندن، برادر مانند نیز من
 . است شده

 «؟نه؛ دارد نازک قلبی»
 ؟ اینجاست وقت چه از شیرین امیرزاده. نگرم راستم به جهش با

 .«کوشد می سخت پسرانش پرورش برای امیر... پدری... امیر». کشم همی لب بر زبان
 .«است مهربان. گفتم می طاهر از». برد می چپ به سر شیرین

 کفشی و شلوار. نیست یرحر  و جواهر از زاده بزرگ زنان چون شیرین کوتاه جامۀ. سازد می خاموشم رود شغر  
 . است مرد گفتم ، میبود سربرهنه اگر. دارد پا بر بلند قسا با سیاه

 . هستم پسر که نمایم چنین باید .«است شایسته... طاهر... او. آری»
 روی چرم کاله .بندند می خود سر گرد، تنگ راای  پارچه. دارد خود افسون، کاخ اندر پارس زنان پوشاندِن  مو
، بخارا برزن و کوی در دانم نمی. شود می افکنده سر بر سبک و رها، دیگرای  پارچه سپس و نشیند می لاو  ۀپارچ
 .پوشانند می سر شیوه چه، دیگر زنان
 . نامسلمان و مسلمان؛ گردد نمی نزدیک من چون دختری به بزرگ خاندان از کسی. هستم زنان همان از من
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 سرزنش این برای را دیگر دختر هر یا او توانم نمی. است بوده رطاه و من تماشای به شیرین، پیش روزهای
 . اند شده طاهر ۀفریفت که کنم
 دیگر رنگ، آفتاب نور در شیرین صورتهای  نشان .«داند نمی تو چون او مهربانی اندازۀ، تن هیچ پندارم»

 .«برسی او به تا پیمودی راه ماه یک شنیدم». گیرند
 قصد و هستم پسر من کند می گمان یا دارد میل طاهر به شیرین. کشد می شادمانی از فریادی اسماعیل
 ؟ دارد همنشینی

 همراه، دینار و درهم بی ما مانند کسی چگونه». آید می پدید من چپ سوی از بهار «؟کردی چنین چگونه»
 «؟شود می بازرگانی

 پیش که پذیرفت نمی بازرگان حلوایابو .«نوشتم برایش سفر در یکتا کتابی روی از... من». کنم می صاف گلو
 . گرفتند دل در کینه من از کاروانی، ماه یک روزهای تمام. برسیم بخارا به کارم پایان از

  «؟داشت نیاز وپز پخت کتاب به چنین این بازرگانی». نشیند می بهار
 را او همه که بدان مینه». جنبم می. ام کرده پنهان خوبام  حجره اندر را آن؟ دارد خبر کتابم از او چگونه

 .«خواندند می ابوحلوا
 . گشایند می خنده به لب بازرگان نام از دختر دو

 گیسوی و نیلی چشمان. گفت چنین طاهر، گذاشت کاخ به پا که روز همان. است الماس و یاقوت بهار
اند؛  سادهیش ها پرسش و کوچک پیکرش. خواند می مردمان دست کف و ستارگان او. نیستند علت، ردخت زرین

 . کنم نهان را خویش باید اما
 با، گلیم سر بر اکنون پزشک آن. یکدیگرند دوست گوید همی طاهر. آورد کاخ به را بهار سر خیره پزشک

 . است ایستاده فرورفته درهم پیشانی
 . اند نهاده من کام به بخارا تلخی، حاجب کریم و پزشک پسر؟ باشد پسر این همراه طاهر چرا

 . کرد روانه ما و امیر نزد را نگهبانان رو ازاین. دارد نمی دوست شکار حاجب
 هر که دارم کراهت. پسندد نمی هیچ و داند می من رازهای تمام گویی که است هساخت ترش رو چنان آن حسین

 . باشد او سنگی نگاه زیر، من و طاهر لحظۀ
 . هستم دختر من داند می گمانم

 «؟نیامدی اینجا طاهر همراه، نخست روز همان از چرا»: پرسد می بهار
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 .«دارم زندگی در دیگری یاران که پنداشتم می». لرزند می دستان میان در زانوانم. سایم می گلیم بر پاهایم کف
 . دهم می پایین گلو از را زهر
 . پرد می باال شیرین ابروی «؟نیستند طاهر دلربایی به عباسیان؟ چگونه»

  .«نیست طاهر دلربایی به کس هیچ». خندد همی ریزریز، سرخ ۀگون با بهار
 سینا ابن را پسر این امیر. کنم می فرو گوشت در ناخن. شنوم می کوتاه و تند نفسی، گلیم دیگر سوی از
 . است بسته زشتش خوی بر را همه چشمان پزشکی در او چیرگی. نامد می

 «؟یندار  باور چنین»: پرسد می حسین از و کند می کج سر شیرین
 .«من نه؛ است خویش برای او باور»: دهد می آواز بهار

 «؟ای کرده لقمه محمود برای را بهار»
 .«بیشتر نه، است من دوست محمود !نه». کشد می هم در چهره بهار

 . باشد کتابخانه به میلش و کوچکش برادر، پسر این دیگر خیر تنها، پزشکی جز. کشد آه حسین
 . است گذاشته تنها ایرانی چند میان مرا. بینم می رودخانه نارک را طاهر و چرخانم می سر
 . دارم گوو  گفت ها آن با و هستم دختر دو میان نشسته پسری، صورت به من
 . است زعفرانی حریر ۀپارچ و کاله تنها، رنگش طال صاف موی بر. پوشاند نمی خویش بهار

 . چرخد می ارکرد و رخت این با شکار در آزاد، امیر دخترعموی شیرین
 . پرداخت نگهبانان با خویش سخن به سپس؛ چرخید ما سوی به، پیش چندی امیر

 دیگر ۀگون اینجا شود می مگر. بودم طاهر نفس به نفس زیرا؛ نامید روسپی مرا یا زاده خلیفه روزی، بغداد در
 . است کرده کور را خردم من خامی؟ باشند

 خرسند فریاد. ودش یم تیز، امیر نگهبانان ۀسرنیز مانند تنم بر مو. خزد می پوستم زیر به، ماری چون هراس
 . گوید نمی راست من با کسی؟ کار چه مردم این با مرا. ام افتاده دام در. استام  سینه به خنجری اسماعیل
. ستا زیرک امیر. دارند خود راز نیز ها آن. باشد کبود علتی به بهار پیشانی. هستند گرگ مانند شیرین چشمان

 این. بود شده من کتاب ۀفریفت حسین. بگیرد من از کالم تا اوست کارگزار بهار. کند می خبرگزاری پزشک
 . زنند ضربه و یابند سستی خواهند می. ارندد ینم گرامی را طاهر یا من مردمان

 ؟ دخترم من که داند کس چه
 ام؟  گریخته که دارند خبر کدام
 ؟ بگویند طاهر به دارند قصد
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 ؟ چه، بازگردانند بغداد به را من و کنند جدا را ما اگر
 _«بیا پیشای  لحظه، حسین». گذارد می پشتم بر دستی بهار .«لرزی همی»
 هیچ دست. برسد من به نیز پسر آن انگشت ذارمگ ینم .«است سرد». کشم می عقب را خود .«نیست نیازی»

 . برسد من به نباید آدمی
 «؟خوانمب را طاهر». گزد می لب بهار

 .«نیست نیازی»: دهم می بانگ
 من بر نیز امیر چشمان گویی. کند می پایین و باالای،  مورچه چون مرا شیرین. نگرند می یکدیگر حسین و بهار
 . است

 از پیش پسر. شناسد نمی را منصور امیرزاده هنوز بهار «؟نداریم همراه خوراکی هیچ چرا. باشی گرسنه گمانم»
 . ترم بدبخت ولیعهد از من تنها بگویم که سزاست. خورد را بود هرچه، اسب با بدبختی آن

 مولیان جوی به، نیمروز از پیش که دهم خبر را امیر. یابد پایان باید حال این». کند می صاف گلو حسین
 .«بازگردیم
 .«نکن سخت منصور بر را زندگی»: گوید شیرین

 . شوند می دور، دیگر یا هلحظ هایش گام. است تیز حسین صدای .«خواهم می همین»
 خواهی نیکو وقت چه گویم ، میببینم را دستت کف اگر». کند می دراز را دستانش ولیکن؛ آید نمی نزدیک بهار

 .«شد
 گفتم کنیسه از چه آن». چرخاند می رو من به شیرین .«است خویش زادبوم ۀافسرد الیاس. نیست نیازی»

 .«نیست بغداد ودِ یههای  حلقه شکوه به گرچه؛ بود راست
 خانۀ به بازگشت آرزوی در که اندازه همان مادر. بترسیم بیشتر، دانند می که ها آن از باید گوید همی مادرم
 . داند می ناپسند را من آموزی علم، است خویش

 _«پیش جمعۀ. روم آنجا... دیگر شاباتی شاید»: گویم می شیرین به
 .«اینجاست ابلیس». سازد می کوتاه من سخن شیرین ...«خبیث تخم»

. زند می یخ جیحون رود خروش. نشیند می ما بر خاموشی. ایستد می جنبشی هر. کنم می دنبال را نگاهش
 . پژمرد می امیر صبح سرزندگی. ندارد آوازی باد. کشند نمی نفسها  اسب
 «؟کیست او مگر؟ شده چه»: پرسد می زمزمه به من کنار بهار

 . نگرند دمی ار  یکدیگر، امیر و شیرین
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 .«برو خیمه اندرون، بهار»: گوید می حسین
 .«کیست او بدانم باید». کشد می گردن بهار .«روم نمی» 

 حسین سخن». لرزاند اش می بینی شیرین نفس .«کند می فروشی برده، خوشی برای که است شیطان خود او»
 .«شو پنهان و بسپار گوش را

 .«است فائق سپهبد». دهد نمی سخن زۀاجا حسین ولیکن؛ گشاید می دهان بهار
 .«شوم نزدیکش باید... او»

 بر سوار، مرد پنج. بپرسم توانم ، نمیگذشت ما میان چه آن از پس. کنم نظاره من و دغر   می آهسته حسین
 همان پنجم مرد. پنجم تن سایۀ در ولیکن؛ بینم می را نیلی جامۀ با نگهبان سه و منصور. آیند می سو این، اسب

 . گفت شیرین که باشد بلیسا
 کفش. کشد می آسانی به را اسب لگام بزرگش دستان. است سالگی چهل میانۀ در تنومند و بلند مردی

 . شود نمی پیاده اسب از امیر روی پیش، دیگران خالف. است سیاه پوشیده پا تا سر از چه آن مانند، بلندش ساق
 حسین پاسخ تا رمب یم سرباال، شیرین زمزمۀ از پس .«شدبا نیشابور در غزنوی محمود نزد کردم می گمان»

 . بیابم
 .«است این از هوشمندتر غزنوی محمود. یافته پایان تازه جنگ». دارد درنگ او
 از پنداری می» .کند می هم در چهره شیرین .«ذیرندپ یهم ابلیس این دست، انُترک تمام. است ُترک محمود»

 «؟داشت خبر افراسیاب جز کسی امروز شکار
 . بینم می بهار صورت گرفتگی و چرخاند می مرا لب زیر آوازی. سازد رام اسب تا وشدک یم منصور

 . برد می اندیشه اندر مرا او آوای «؟سپهبد، پیوستی ما ناگهانی شکار به که شد چگونه»: دهد می بانگ امیر
 با مرد .«نیامدم خالی دست». کند می خم سر. بیند می این فائق سپهبد و شتابند می منصور یاری به نگهبانان

 . افکند می امیر پیش، زمین روی و دارد برمی اسب پشت از را جانوری پیکر، دست یک
 کندش نفس. نمرده هنوز که ست آهویی. ببینم بهتر را شکار تا مخیز میبر. خندد می امیر و کند همی ناله بهار

  .ریزد می خون هنوز. گیرد می نفسم، شنوم می که
 .«شما چون؛ نداشتیم همراه سگی». آید پایین اسب از فائق .«بیاموزم نیزه با شکار جوان امیرزادۀ به خواستم»

 یک  و هزار بینی اسماعیل که کرد مزاح طاهر. هراسد می سگان از امیر میانی پسر که دانستم امروز صبح
 . دارد سگ
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 نقرههای  رگ از پر، سیاهش موی. کنم پیدا دگاهشزا وانمت ینم. گوید می سخن غریبای  گونه فائق سپهبد
، منصور مانند ریزی چشمان. باشد یتیز نوک بینی زیر، نیز پرمویش سبیل و دارد تیز نوک ریشی، چانه بر. است

 . دارد پسرانه پاکی بی
 .«کنم پدری برایش خودام،  زنده تا بگذار ولیکن؛ کردی بزرگی». فشارد می مشت در جامه چرِم  امیر
 ؟ گوید می را بهار .«است آورده جوان گلرخی، خود همراه، شکار برای امیر». نگرد می سو این و خندد می فائق

 . پیوندند می ما به اسماعیل با که ینمب یهم را طاهر، چشم گوشۀ از
 .«دیگران نه ولیکن؛ شناسیم می که را طاهر امیرزاده»

 .«هستند دوستانمان دوستان»: گوید امیر
 .«دارید شکن پیمان، دوستانتان میان». چرخاند می شیرین سوی به سر فائق سپهبد

. هستند کشتن برای تیز خط دو ابروهایش. است مکیده دهان درون به گونه شیرین. روم می پس گامی
 . گیرد می دستش و شود می پیدا او کنار منصور

 .«است ولیعهد خود کار». کند اشاره زمین به فائق .«کنیم راحت را جانور این باید»
 ؟ برگزید را او سپهبد، آمد شکن پیمان شیریِن  نزدیک چون. لرزد می منصور

 .«بیا  شپی». خواند می فرا دست با و یابد می مرا امیر .«کند ذبح جانور این، جوان الیاس پسندم می» 
 . است قرار یب جانور مانند بدنم؟ رسیدم پایان به. جنبد نمی زبانم
 .«قادر خلیفه اعظم آشپز پدرش و است بغداد اهل او». کوبد می هم بر دست امیر
 جزای  چاره. شنید خواهند اینام  خانواده. کشد همی بیرون کمربند از خنجر امیر. کند می کالم بی آوازی فائق

 . ندارم بغداد به بازگشت
 . است ساخته حقیقت را من وهم که داند نمی امیر .«شود می حرام، بمیرد جانور اگر. الیاس، بیا»

 گرمای و خوابد می فرو لحظه چند از پس، شکمم آشوب. گیرد می را دستم او. خورد ام می شانه به طاهر شانۀ
 اندر»: گوید می دیگران به طاهر. اند پیچیده سختهایم  استخوان گرد، انگشتانش. ندک یم استوارم او بدن

 .«هستند آن پختن کار در تنها، پدرش و اسالی. داریم شکار کشتن برای کسانی، بغداد بارگاه
 نیز کار این الیاس دارم یقین ولیکن». دارد سخنی هنوز طاهر. گریزم می امیر نگاه از و دهم می فرو دهان آب

 .«تواند می
 . باشد من پی در زودتر. است مسلمانان جزای روز همان، امروز !الوهیم
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 که دهم توان تو به من». کند می زمزمه پشتم بهار .«دهد توان ها آن به یزدان زیرا، دارند کار هر توان مردمان»
 .«کنی کار این
 . ترساند می مرا، یاری قصد به منصور .«شود می بد امر، نکنی اگر. کن آغاز و برو پیش»

 . سازم هموار آزاد زندگی راه تا هستم بخارا در من
؛ کشم می نفس تند. دارم میبر گام من و است من ربها  چشم همۀ. کنم همین، راَند می پیش مرا طاهر وقتی

 . هستم زخمی جانور من گویی
 .«کنم ذبح مسلمانان رسم به چگونه دانم نمی». گیرم می امیر خنجر

 .«بده نشانمان یهود راه پس»: گوید امیر
 زانو آهو شپی. لرزند می من دست و خنجر؟ کنند می هالک مرا، بخورند را حرام جانور وقتی؟ دهند می فریبم

 . زنم می
 . است چنین برادرم. نیستم ترسان و بیچاره من. شنوم می خویش سر اندر بانگی
 نزدیک را خنجر و کشم می سست نفسی. دهم همی فرو را خویش گلوی در ترشی و گیرم می جانور گلوی
 ؟ است آمده سویم به بدبختی این چگونه. گذارم می آهو حلقوم
 در .«وانمت ینم». اندازم می را خنجر، رسد می دستم به طاهر دست کهای  لحظه ولیکن؛ گذرد می سال چند

 .«ما هنکرد کار این هرگز». نیستم نیز صدایم نازکی اندیشۀ
 . بخشد نمی من به قراری طاهر .«است همان شبیه نیز این. کنی می چه خنجر باام  دیده من»
 ؟ دارد سودی برایم اینجا، منطق پندارم می چرا .«نیستای  دیده که آن شبیه. است زنده جانور این»
 .«هستم کنارت من. بردار خنجر». خندد می برادرم عجیب عادت از طاهر «؟بروی هوش از ترسی همی»

 .«اینجا تندوتیزای  ضربه». دهد می نشان را حیوان حلقوم. گیرم می طاهر سخن دنبال و دارم برمی خنجر
 .«ای شده بیمار گفت من به دخت زرین». بیند نمی خیسم چشم طاهر
 طاهر انگشتان. کشم می پس و برم می پیش را دستم. بودم نزدش لحظه هر من؟ گفت سخن این کی بهار
 .«خورم می قسم. برادر، شود می آسان. است خون تنها». رود می انگشتانم میان

 .«است آسان تو برای چیز همه»
 به مرا دست دستش .«هستی من دوست نیز تو اما». زند هم رب مژه طاهر .«خدایم  ۀبرگزید من. دانم می»

... من که بیاندیش رنجی به. آزادی آن خوردن از... یافت پایان امر وقتی. داری توانش». کشد جانور حلقوم
  .«کشید خواهم... شراب بدون... آن جویدن هنگام
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 شکار زیراای؛  خورده شکار گوشت جا مهه تو». گذارم می نادیده. آن مانند نیز جانور؛ جنبد همی لبم گوشۀ
 .«پسندی می
؟ گفت چیزی جانور. رود می فرو خنجر نوک و راند می پیش دستم طاهر .«پسندیدی می آن روزی، نیز تو»

 .«باش داشته باور. دهی فریب را دخت زرین چگونه که گویم می تو به، این از پس». کند نمی رهایم طاهر
. دارم پاس خویش زندگی تا بریدم گناه بی جانوری حلقوم. شود می تمام کار و رود می باال خنده به لبم گوشۀ

 . فکنما یم خنجر من و کشد می پایان بی نفسی طاهر
 . کوبند می پای و دست دیگران و امیر «!الیاس، احسنت»
 نگرم می نگهبانان .«مبشوی دست تا... رود سوی... بروم باید». گردانم می زبان و خیزم برمی، قرار بی زانوان با
 . آیند می جانور گرد که

 همه من و ندز  یم پشتم فائق. ذارمگ یم سر پشت، آهو جسد و روم می. کند می خم سر، چشم در برقی با طاهر
 . گویم همی ترک را

 گام رود سوی به چابک. بینم می را خیمه، چشم گوشۀ از. نیست اینجا کس هیچ گویی که روم می چنان
 . است خونی دستم. یردگ یم شیب زمین. دارم برمی

 . کردم می کار این باید که دانم همی. نداشتمای  چاره
 تا. ریزد می فرو صورتم از اشک. است بیمناک لرزشم. کنم می البه چشمم به و سایم می رود در را دستانم

 . باشد خون نیز پیراهنم روی، یقین به. نوشم می رود آب از و شوم می
 . اینجاست حسین .«ای نیالوده خون به تدس تاکنون»

 . شوم می بیدار گویی «؟بپرسی حالم تا فرستادند را تو». فشارم می هم بر دندان
  .«امانی در دیگر. یافت پایان سخت کار»

 ؟ دارد خود به باور این آدم کدام؟ گوید سخن استوار چنین، امر همه از باید پسر این چرا
 که است پلید سرتاپایم گویی. شوم می او رویر د روی و خیزم برمی. است آرام صدایم .«دانی نمی هیچ تو»

 . بیافتم نباید. گرداند می چشم حسین
 یقین تا کرد چنین امیر». نهد می انگشت گوشش زیر .«دانی می طاهر از بهتر را فلسفه علم تو». آید پیش پسر

 .«پذیرد می دستت زنی خوراک در که دهد نشانت... و نباشی ناتوان تو... کند
 «؟گویی می چه»
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 آموزگار خواهد همی امیر. بود تو برایای  هدیه، کار این و امروز. گفتی برایش خلیفه حوض از، دیگر روز»
 ؟ بیند نمی خویش دیوانگی حسین .«باشی پسرش

 _«که دانی ؟ میشنوی می خود سخن». کنم می پاک صورت، دست پشت با
 .«است یاسمین نامت. هستی دختر تو که دانم می»

 برام  چانه از آبهای  دانه. ندارد نیز دروغ توان، خسته زبان. داند می نامم. شوند می سنگین هوا در دستانم
 . چکد می زمین
 ؟ باشد آشکار دیگر کس چه بر رازم

 نیزبا... منصور به و بمانی توانی می». برد می باال سر حسین .«ای نکرده بدی تو؟ کار چه مرا. نترس»
 بخواهی اگر. بیاموزی منصور به خویش دین از... توانی می. داند نمی دیگر زبان برادرت. نه چنین... نه. بیاموزی

 _«آن دنبال
 پس که کنم نمی باور .«رفت خواهم بخارا از دیگر چندی من». چینم می لب .«نگو راز این کسی به... را خدا»
 _«تو که نیست نیازی و روم یم». باشم افتاده کار این به آهویی کشتن از

 «؟ای دیده من از تو. ام ندیده تو از بدی من». آید می نزدیک حسین «؟گویم نمی راست داری گمان»
 . نگریست می من به آهو که نگرم می گونه همان او به. ایستد می نگاهم با پسر
 نیز بیشتر. ام زده خون به دست امروز؟ دارم چه من. کند ، میکند فاش راز بخواهد اگر؟ دارد سودی چه البه

 . نیست پزشک این دست در من زندگی. توانم می
 . گزینیم می امری فردا برای سپس و هستم یاسمین گویم می طاهر به. بگریزم باید
. بسازم نیکی، بدی این از باید اما؛ یافت پایان، آغاز از پیش چیز همه. روم می حسین کنار از و دارم برمی تند گام
 . گوییم ترک را ایرانشهر باید؟ کجاست رطاه

 . ندارم مردن قصد من. زنند همی سنگمام،  خوابیده بیگانه پسری حجرۀ اندر شب چند بدانند اگر
 . نیست من همسنگ نیرویی هیچ
 . نیست من آرزوی قاضی کس هیچ
 . نیست طاهر به راهم پیش چیز هیچ
 . نیست یهود دختر برای بازگشتی هیچ
. است خندان لب. بینم می امیر و برم می باال چشم. کوبد می تنم به کسی، شوم می دور نحسی از چون
 ؟ فائق سپهبد یا باشم داشته ترس او از. راند خواهد مرا دیگرای  لحظه
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 . برد می کنار صورت از مویش امیر .«یافتم شایسته آموزگاری تو در پسرم برای»
 . شدنبا مزاح که چرخانم می سر و زنم می پلک

 کباب را جانور .آتشند گرد نگهبانان و فائق، آنسوتر کمی. است هنشست گلیم بر، امیر خانوادۀ و بهار کنار طاهر
 ؟ کردند
 سود پسرم برای که یافت خواهد تو در علمی خود. کرد ستایش را دانشت سینا ابن». باشد خبر بی من از امیر
 .«بخشد
  .«امیر». شوم می تاای  شکسته ۀشاخ مانند
 ؟ امرند این در هم با اما؛ دارند من آسیب توان همه؟ کنم چه من. رود می آتش سوی به ایران بزرگ
 و گلیم پیش به سخن بی سپس؛ ایستد می من پهلوی؟ کرد خواهد چه او. شنوم می را حسین پای آوای

 . رود می دوستانش
 . ام زنده من ماا؛ است پیچر د پیچ زندگی این. کشم همی نفس جان از، چندی از پس
 . بشکند مرا تواند ، میروی ازهمین و داند می من راز حسین. دارند راز همه. باشد خطا پزشک به باور

 . دارند رازی امیر همراهان همۀ
 ؟ داند نمی من راز، حسین مانند او چرا. گزیند برمی را طاهر چشمم
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  حسین شش
 

 . دارد سوری شب نام به دیرینه رسمی ایرانشهر
. شد پا به ارگ اندر آتشی، نوروز به مانده روز چند، زمستان پایانی ماه از آخرهای  شب در، پیش سال وشش سی

 . بردند بیرون قدیم کاخ از را کس همه، نخست شب همان. سوخت امیر کارگزاران حجرۀ بیشتر، روز دو در
 . خاست پا به بخارا پرگار ۀنقط هالک برای آتش که بود دوم نوبت این
 آتش کس همه، کشور همۀ در. دارد نام سوری شب رو ازهمین. باشد عادت افروختن آتش، شبی چنین در

 . گیرند نور و نیرو آن از تا کنند روشن
 . باشد دیگرهای  آتش مانند و علت بی، بخارا ارگ آتش که شد نمی کس هیچ باور، سال آن

 برابر زیرا؛ شد نابود پدرش. گرفتند او از داشت رکهه که زنی؛ بود آتش پشت زنی که کنند همی گمان مردمان
 پسر. مرد و افتاد اسب از یکم پسر. زایید برایش پسر سه او و کرد عقد را زن آن امیر. شوریداش،  برادرزاده، امیر
  .کرد کور، بود دوم پسر ولیعهد زمان آن که نوح امیر، نیز را سوم

 . بود آتش با خویش شوی از خواهی ینک، همای بانو، زن آن قصد که گفتند می همه
 بیش امیر. گوید نمی سخن، نوح امیر، خود ۀنواد با که باشد شبستان زن تنها همای بانو، شیرین امیرزاده جز

 . نگذاشته خویش حرم به پای، مادربزرگ نهی دلیل به که است سال پنج از
 . داد جان، کور و نهات، غربت اندر پیش سالی مرد آن. بود شیرین پدر، همای سوم پسر
 ولیکن؛ نیست بیماری ازها  نشانه این. نیز عمر سال هفتاد؛ دارد غریبش کردار بر دلیل همه، همای بانو

 . پندارد دیگر چیز، امروز، بادام بانو خوبش دوست
 .«ای پوشیده سیاه چرا بگو حسین به، همای»: گوید می بادام بانو

 . است دارویی گیاهان به من چشم ولیکن؛ یندزیباها  گل. باشد شگفت و سرد ایوان
 .«نهاد می ارج را اسماعیلیهای  اندیشه، نصر عمویم». چرخد می زمین بر وپا چهاردست امیر مادربزرگ

 او، همای بانو شوی پسرش، اسماعیلیهای  اندیشه علت به. بود نصر امیر، ترین فرهخته، سامانی خاندان از
 نام چند به را عیاران. ایرانشهر مردمان از اندکی؛ است شیعه برای رمزی یلیاسماع. آورد پایین تخت از را

 . باشد اسماعیلی ها آن از یکی؛ خوانند
 شطرنج تخت بر خویش سیاه رخ، عمید خواجه «؟بانو، هستید خویش عموی سوگ در هنوز، سیاه رخت با»

 . برد می پیش
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 «!پیرمرد، کنی خاموش منهای  شمع نور که رسبت !کنم سوگواری چگونه ببین»: دهد آواز همای بانو
 . باشد انداخته قدیم کاخ به آتش او خود شاید، آری

 که نمایم چنین من. نیست عجیب امری، دهه شش از پس عمو سوگواری که نماید چنان عمید خواجه
 . است ممحر   اول، امروز دانم نمی

 ممحر   اول از، دلیل همان به پدرم مانند نیز همای وبان. اند گزیده بازگشت برای را اکنون دلیلی به عیاران
 . است شده پوش سیاه

 . کند همی بردباری، مادربزرگش و من برابر در امیر، آری
 گویی؟ کرد باید صبر ساعت چند بیمار یک برای ولیکن؛ باشد شکیبا باید پزشک. ام آمده عیسی جای امروز

 . بندد نمی چشم نیز من چون کسی بر، کاخ شیوۀ و رسم
 ، شوید هماوردم شطرنج در خواهید نمی هنوز». کند می بازی تک چنان هم عمید خواجه« !من فرخنده فیل» 

 . ببیند را مرمر زمین بر همای بانو تا شود می خم «؟بانو»
 .«سندباد، شنوم نمی صدایت»: زند می بانگ همای بانو

 . خندد همی جا به لقِب  این از عمید خواجه
 .«بپذیرد ایوان اندر را شما امروز خواست نمی همای» :گوید می خواجه به گزنه گیاه میان از بادام بانو

 . داند می هرکس از بهتر. داند می .«دانم نمی ناگهانی این علت»: گوید لب زیر عمید خواجه
 مبادا بانو ۀگون بر چال .«است خشمناک، گذشت منصور امیرزاده پیش هفتۀ مجلس در چه آن از همای»
 .«کنید نمی آماده امیر برای عادتی چنین و مجلسی چنین دیگر شما گفتم او به». نشیند می

 فرمان به هفتگی مجلس». دارد برنمی شطرنج ۀتخت از چشم. اندازد تسبیح ۀدان، دلگیری بی، عمید خواجه
 . ندما می سپیدموی راهبی به، کرسی بر همای بانو روشنهای  شمع میان او .«بانو، است امیر

 . آیند گرد امیر خبرگزارواال  در هم با نتوانند، چینی سخن و رهبانیت گمانم
 بر گستردههای  کتاب به شمع موم نزدیکی برام  دوخته چشم .«ندارد رنجی برایتان کتاب آن ۀترجم گویی»

 . سوزاند خواهد نیز را گیاهان قطره یک. کرسی
 .«است افسونگرهایی  قصه یکسره، کتاب نآ؟ بگویم چه». ندارد شرم من به پاسخ در خواجه
 . هستند یاوه چندی سندبادهای  داستان. نیست چنین
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 هیچ و شنوند می ولیکن؛ نشنوند سخنش زنان رود می گمان که باشد نرم چنان عمید خواجه صدای
. نندک می عقوبت را خواجه. ایم نشسته نارون کرسی پشت خواجه و من تنها که روست ازهمین. پندارند می

 . رساندم جایی چنین به، من هوشمندی چرا دانم نمی
 . شود پنهان اسماعیل تا است بسته چشم او امروز. کند می دیگری بازی همای بانو
 از حسین شود می. من جان، پسندم می توهای  پیراهن در گل و رنگ آن من». گشاید همی لب بادام بانو

  .«یاوردب برایت دیگر پیراهنی که... بخواهد محمود
 . ستاید می را برادرم یا من همای بانو .«ست پسری نیکو او»

 نقش و دارد نیکوهایی  دوزنده مادرت»: گوید می من به. شمارد می خویش کوچک باغ اندر نعنا، بادام بانو گویی
 . کشد می خویش یکسره بنفش و ابریشمی جامۀ بر دست .«شگفت نگارهایی و

 .«منصور پیش برو تو. خوشم و زورمند من. آزماید می مرا و نشسته آنجا سینح»: زند می بانگ همای بانو
 . ستود می برادرم، تر پیش، امیر مادربزرگ پس

 خویش نوادۀ با باید نیز همای بانو. کند تکیه خویش بر تنها و نگیرد شیرین پی جا همه که بیاموزد باید منصور
 را فردا خورشید، منصور دستان در خاک این شاید، آنگاه. شود دور تیمور قاضی و فائق از امیر تا گوید سخن
 . ببیند

 . رفت می پیش چنین نباید امروز. برود آشفتگی تا کشم می آه
 جان به را پزشکمان دوری اندکی». کند همی دگرگون را هوا، ایوان در بر شیرین پیدایی .«همه بر سالم»
  .«دارم او با امری؟ خرید می
. است کرده سایه چشم بر را دست، خورشید برابر در. نگرم می شیرین، چشم گوشۀ از و مجنب می کرسی بر
 ؟ بگریزم کاخ دوم مرتبۀ در بزرگ ایوان این از توانم می

 . بپرسد صورتش برها  نشان درمان از تا است آمده امیرزاده این. لرزند می مغزم دیوارهای
 .«بودید خرم و خوش، شکار در دیروز گفت بهار .امیرزاده سالم». خاراند می بینی عمید خواجه
 کنم گمان. هستند هیچاش،  بینی زیر، عمید خواجه گوشتی و سیاه خال کنار در شیرین صورتهای  نشان

 . باشد نگفته دیروز لحظۀ هر از، خواجه برای بهار
 «!مهمانی چه؛ داشتیم مهمان اندلس از». اندازد چپ پای بر خویش سنگینی شیرین

 همچنین؛ تواند می برده فروش و خرید نیز اینجا در اندلسی سپهبد. شد ماندگار تختگاه در فائق، شکار زا پس
 . گفت می درست مادر. ما کشور امور در بدخواهی
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 وقت و است رعیت کار اندر همیشه جیهانی خواجه که دریغ». پیچد می انگشتی گرد را تسبیح عمید خواجه
 . کند می رو شیرین هب خنده با او .«ندارد شکار
 . است ابلهان از تر آسان خردمند مردمان با همنشینی. ام دیده شیرین و دار خزانه گویو  گفت من

 .«خواست چه نوح از فائق ببیند تا نبود کس هیچ. وزیرالوزرا نه و جیهانی خواجه نه». برد هم در چهره شیرین
 .«هستند دست چیره زاریخبرگ در منهای  گل، جان دختر»: گوید می بادام بانو

 . بترسدهایش  گفته از بیشتر، سست چاپلوسان از پر کاخی در باید شیرین، آری
 منصور هفتگی مجلس. باشند تر کاردان عمید خواجه خبرگزارهای ازها  گل، یقین به». چرخاند می زبان شیرین

 «؟آیی ، میحسین». کند می زهرچشم خواجه به او .«سپردها  همان به باید نیز را
 دیدارهای. دیگرست چیز شیرین دلیل ولیکن؛ دارم بد خوی اکنون نیز من. خندد می همای بانو و کشم می آه

 . اند یافته پایان او شبانۀ
 «؟کجاست. ببوسم را شکر خواهم می. ندارم نیاز حسین به من»: گوید همای بانو

 . است شکر نام شنیدن از پس شیرین چهرۀ نندما، ایوان این در بادام بانو باغ میان، همای بانو سیاه رخت
 ...«جان همای». کند می امیر مادربزرگ به ینگاه نیم بادام بانو

 مرا و بیا توانستیای  لحظه اگر». شود همی خیره من به و کند می هم در خویش انگشتان شیرین« !گذشتم»
 .«ببین

 . شنوم می را زن چهارهای  خنده و محمود یصدا من. ددگر  میباز شبستان بزرگ سرای به خشمگین امیرزادۀ
 نزدم اکنون اگر. است یافته خویش جایگاه کاخ در محمود. دهد می میوه روزها این، ما آموزش در پدر میل

 . کند پیدایم امیر مادر تا شوم پنهان ایوان و باغ اندر توانستم ، نمینبود
 آتش بر آب بادام بانو .«گوید سخنی او با گویم می عیسی به. است آتش ز پر، من جان همای شبیه شیرین»
 . نماید نمی رنجیده هیچ، عمید خواجه ولیکن؛ ریزد می

 جعد. نیست شیرین شبیه هیچ، صورت در. جوید می را اسماعیل، ایوان مرمر زمین بر هنوز همای بانو
. هستند مادربزرگش ارث، اش هبرآمد ۀگون و های امیر چشم. است سان گربه چشمانش و خاکستری گیسویش

 بهار مانند یرو  ازاین. پذیرند نمی را پوششی، شبستان دیگر زنان مانند نه، موهایش و مادربزرگ کوچک پیکر
 . است
 . داد خواهد شکست را بیماری، باشد داشته مادربزرگشهای  صفت از نیمی امیر اگر
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 و تو». است کودک از بلندتر همای بانو ریادف« !اسماعیل، دیدم را تو». لرزاند می برجای را همه، کوتاه شیونی
 .«هستی سرخ گل پشت دانم همی؟ شرم

 صف. است نکرده دشوار را همای بانو کار امروز. خندد می ایوان کوتاه دیوار کنار، خویش نهانگاه از اسماعیل
 . نیستند هماوردی، سرخهای  گل

 .«نکن بازی برگشان با. کشند می دردها  گل، من جان پسر»: گوید می اسماعیل به بادام بانو
 . برم ها می شمع از دور و بندم می کرسی رویهای  کتاب من، نگرند می دیگر سوی، همه که اکنون
 شنودخها  کتاب جز چیزی با را زنان باید او .«دارند جادویی امروز سرخهای  گل گویی»: گوید می عمید خواجه

 . نخوانند فرا شبستان ایوان به را هخواج دیگر شاید، هفته این مجلس از پس. کند
 ؟ باشد زنده، زمستان در چنین باغی چگونه. گوید نمی خطا خواجه
؛ است بادام بانو با وقت گذران به نیاز. بیاموزم نیز شناسی گیاه باید، است باز کاخ خانۀکتاب به دستم که اکنون

 . من میل برای خوبی همنشین او شکیبایی
 بانو شوهر دوم زن همچنین عیسی مادر. کشاندند پزشکی به را عیسی او دارویی اهانگی و بادام بانو نژاد

 . است نیز همای
 . کشد می شیون اسماعیل و کند می باز دهان همای بانو« !بخورم را تو که است این جزایت»

 . گیرد می گاز را خویش نوادۀ پسر بانو. نیست کار در مزاح
، همای بانو عیب بیهای  دندان از را او پیراهنش. خندد می دوباره بعدای  ظهلح« !نه»: کند می ناله اسماعیل

 . آورد می بیرون زبان، خندد می که عمید خواجه برای و مالد می خویش بازوی پسرک. داشت پاس
 . است تاج و تخت آماده برادر این، منصور مانند نه

 ولیعهد. دارند سال شش و ده او برادران. دش پنهان عمید خواجه دیدن با منصور، رسیدیم حرم به وقتی
 . شود خیره ساله پانزده دختری به و آید شبستان به نباید ساله سیزده

 . دانم نمی کاخ در بهار بودن نادرستِی  یا درست. نشیند همی سرم دوسوی در درد، دیگر نوبت هزار همانند
 «؟شوم پنهان من و بندی یم تو یا ببندم چشم دوباره»: پرسد می اسماعیل از همای بانو

 وقتی. خرد می خویش زادبوم از را دارد نیاز چه هر، بادام بانو که دانم می. کشم می نفس را غریبههای  گل عطر
 مشغول اما من. باشم شادمان، کام به امورِ  این از باید. کرد حیران را ما، خواست مادرم از را چینی رختی سان به

 . است من سهم خاموشی تنها، ها آن از گویی. هستم یاسمین و ارسطو
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 من به چشم امیر مادر .«پذیرفت خواهد را شما شهرناز بانو». برد می من مغز رشته و آید می ایوان درون کسی
 . دوزد می
، در کنار و رود می دوان اسماعیل. کند می ترش رو همای بانو، درنگی از پس. چرخند می همه، زن صدای از

 . بوسد می را مادربزرگ دست
 . نخواهد آموزش او، نه

ای  لحظه، همای بانو چهرۀ نقش. گوید می ترک ایوان، بدرود هیچ بی اسماعیل و جنباند می سر سرمه بانو
 . آمد خواهد زبانش بر دیگر

 . نیز امیر مادر و شود می تا گردن از عمید خواجه .«بانو، سالم»
 .«بگو من به را خواهی می که دارویی، خویش آزمایش زا پس». کند می رو من به و صاف گلو بادام بانو

. است ایوان سرد زمین بر هنوز. گذارد زانویم بر دستی همای بانو و برخیزم. رود باال او به پاسخ در لبم گوشۀ
 مادر پسرهایش. کن درمان را عروس». داشت خواهد خاندانش همه از بیش عمری، بینم می که گونه آن
 . اندازد می تیره نگاهی تیرِ ، پسرش عروس به سپس بانو .«خواهند می

 .«دارد بخت روشنی همیشه شما دیدار». دهد می عمید خواجه به نگاه سرمه بانو
 .«بانو، نیز شما». بخیزد کوشد می پیرمرد
 ۀپرد در و نخست همسر «؟چیست شهرناز بانو ۀخواست»: پرسم می. روم می بیرون ایوان از بلندباال زن همراه

 اند؟  دیده پزشک چند را رامی
 «؟کنید می من از پرسشی چنین چرا». دهد می نشان راه امیر مادر

 که... کرد توانم کاری اندیشیدم من پس؛ ببیند عیسی خواجه خواست نمی بانو». مانم می خاموشای  لحظه
 .«توانست نمی پیشین پزشک
 . بپرسد پزشک یک داروی و درمان از زن این ندارد دلیلی

 .«ندارد معنی او ۀخواست. است بیمار سخت... شهرناز بانو». خورد نمی شکاف او صورت یخ
 . دهد پاسخ را او گفتۀ چطور داند همی برادرم. کرد می همنشین زن این مثل کسانی با مرا باید پدرم

 مرمر هلویپ چهار از یکی پایان در. باشد کاخ در مکان ترین برازنده، کتابخانه از پس، شبستان بزرگ سرای
 و کوتاههای  کرسی از صفی، برابرم در، سرای میان. است کاخ زنانهای  حجره، پهلو دو در. دارد قرار ایوان، آن
 . یابم می انار دان از پرای  شیشههای  کاسه، ها آن بر

 . است انداخته سایه ها آن بر کریم. هستند امیر دوم زن همراه منصور و بهار، کرسی یک نزدیک
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 و دارد کاری آینه سقف سرتاسر. باشد رنگ چندهای  شکوفه نقش با ابریشمهای  فرش از پوشیده، سرای
 گل بلندهای  گلدان. یشم و نقره از روغنیهای  چراغ به آزین و روشنند سبز دیوارها. پردرخشش آویزهای چراغ
 . اند چیده شبستان گردتاگرد، سبز و سرخهای  کرسی. دارند جای گوشه هر، سرخ
 . است بهار نزدیک و کاخ در او که گویم سپاس را خداوند. هستند محمود کنار بر، سرای اندر دختر و زن دچن

. گذرد می محمود شانۀ بر دختر یک دست. دهد می نشان سرپوش و رخت، کاخ زنان برای برادرم گویی
 . من نه، باشد تر کوچک پسر برای باید مادر پریشانی

. گویم می سخن امیر با زودی به. پسندند همی را مادرتان کار بانوان». نگرد می برادرم حلقۀ به سرمه بانو
 . خواند می سویی مرا، دست با .«داشت خواهید خویش بازار برای اجازه یقین به

 . نوشت نامه برایش دیروز محمود .گیرد دست به امور این و باشد اینجا باید پدر
 نیز ها آن جامۀ و زنان». کشد می نفسی امیر مادر .«سازد آرام نیز را جیهانی خواجه، قدیم ارگ شلوغی گمانم»

 .«بندند می امیر از خواهش دهان دیگر. کند می مشغول را مردمان
 . اند افزوده سختی به فائق و بیماری گرچه؛ باشد مردم خواهش برآوردن باید امیر کار
 فائق سپهبد. روند جمعه نماز در مردم واهدخ نمی چون پذیرد می را بازار. گوید نمی خویش نیت زن این

 . ندارم مسجد از دلخوشی نیز من. شود می خرسند چنین این
 . کند می بیمناکم ینگاه نیم محمود، روم می چون. هستم امیر مادر از تر پیش گامی

 . دهد می نشان را در و برسم او به تا ایستد می سرمه بانو .«است راست سوی و پایان دراش  حجره»
 بر. دارد بسیار زیور و انگشتر امیر مادر؟ باشم محمود بیمناک باید نیز من. آزمایم همی زن اینای  لحظه

 . آورد بازار و کاخ به نیز جواهر باید محمود. است افکنده سنگین گردنبندی، سینه
 گربه بچه دو ریمک. بیند می فرنگیس بانو دست کف بهار. چرخم می نیز آخر نوبت من، رود می که سرمه بانو

 . کشم می کوتاه آهی. است خم تماشا برای و داشته نگه بازو زیر را بانو
 اهل بانوی نفس. نماید می خویش سنگی چشمانی با بلند و باریک زنی و شود می باز حجره، نواختن در از پیش

ها  سال، زن راست ۀونگ. باشد آویخته زن گردن از، درخت برای  میوه چون اسماعیل. دهد می سیر بوی سقالب
 . است سوخته کاخ آتش در پیش

 با سرمه بانو چشم. گذارد می سر پشت را ما، سقالبی زن زیرا؛ ماند می پاسخ بی امیر مادر سالم .«یسنا بانو»
 . جنباند می آن به پیچیده گردنبند همراه را خویش پای اسماعیل. است شویش برادر زِن  و نواده
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، بپرسم کسی از که آن یب. است کتابخانه درای  لحظه کشتن، بمانم اینجا که لحظه هر؟! من و شبستان
 . روم می حجره اندرون
 .«هستم پزشک». کنم صاف گلو. است تاریک نیم اینجا

 اجازه». ببینم بهتر سو آن و سو این تا کنم می تنگ چشم و روم می پیش گامی. باشد خاموشی پاسخم
 «؟دهید می
. دارد ایوانها  حجره دیگر مانند نیز حجره این. درخشند می شهرناز بانو سیمین و زرین ییدارا، نور مک حجرۀ در
 . است روشن روغنی چراغنی تنها. اند بستهها  پرده
 . شوم می روانه او دنبال من و رود می حجره گوشۀ به سرمه بانو .«بیایید»

 . شنوم می را سرم باالی زآوی چراغ لرزش. اند بافته زرینهای  رشته با را پایم زیر فرش
 به پیوسته، انسان پیکر شبیه برآمدگی و است خواب تخت بر زنی. برد می کرسی و تخت کنار تا مرا سرمه بانو

 . او
 جا همان و برو بیرون. است آمده شهرناز بانو آزمایش برای پزشک، عبدالملک»: دهد می آواز سرمه بانو
  .«بمان
 شاید. رود می بیرون حجره از افکنده سرِ  با که کنم می نگاهش. پرد می رسانت موشی مانند امیر میانی پسر

 . باشد داشته را مادرش بیماری
 . نکند یاری را عروس، امیر مادر .«اینجاست جدید پزشک. بنشین، شهرناز»

 و رسم یم تخت به، بلند گام دو با. آورد بیرون بستر از را خود واندت ینم جوان زن. کشم می هم در پیشانی
 . گیرم می او دست
 .«بپوشان را خویش»: زند همی بانگ سرمه بانو

 و است الغر و کشیده صورتش. دارد نگاه سر پوشش که ندارد توان حتی شهرناز بانو. سایم می هم بر دندان
 . دهد می بیگانه عطری بوی بانو. بینم می سرش روی ۀپارچ بر را مادرم دوزی سوزن. باز نیمه چشمانش

 .«کنید خویش کار تا بگیرم را او، است نیاز اگر»: ویدگ یم امیر درما
 .«روید بیرون شما که خواهم همی، راستی به». شوم می خیره سرمه بانو به و چرخم می «!نه»

 من به را او»: گویم می. است ناشایست کردار این، بیمار بستر کنار. شود می خیره من به نیز مادر بانوی
 .«بسپارید
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، حجره از او تا دارم برنمی چشم. زنند می برق چشمانش، حجره تاریکی در. جنباند می سر بار سه، امیر مادر
 . شود خارجاش  نواده مانند

 . یابم می در بر، چراغ نور اندک زیر را نشانر گوه دستگیر
 بزرگش تخت دار قوس تیپش به تا کنم می یاری و گیرم می را استخوانی زن شانۀ .«بانو، بزنم کنارها  پرده باید»

 _«تا دارم نیاز نور به من». دهد تکیه
  .«نه»

 . برم باال سر. هستند الغر و کوچک دست دو در دستانم، دیگرای  لحظه
 .«خوراند زهر من به خواهد همی او». نگرند می من به بلند مژگان زیر سیاه چشمان

 بهار از باید. است روان بیماریهای  نشانه از وهم «؟گویید می را خویش شوی مادرِ ». دوزم می امیر زن به دیده
 . کنم پرسش

 ندارد توان. شویم هالک همگی ما خواهد می او... او ولیکن. زند آسیب دیگری به خواهد می اینجا هرکس»
 .«است داده جان جوانی در او دختر وایم  زنده ما که ببیند
. کنم آزمایش صورتش از بیشتر تا خواهم می نور. رددا نیکوای  چهره. نماید می درست تن، صورت در بانو

 «؟بگیرم شما نبض شود می» :پرسم می
 دیگر پزشکان چون تو. دارم خبر پنهان نبرد از. شناسم می تو خاندان من !جوان مرد کن گوش من به، نه»

 .«نیستی نشینان کاخ از تو. نیستی
 . بیابم پاسخی تا زنم می پلک تاریکی در؟ است آمده بانو حجرۀ به محمود

 ما دارد گمان او. کشد می را همه سرمه... نبندد راهش اگر. دارد سر در چه مادرش بگو امیر به. کن آزاد مرا»
 .«هستیم پلید همه

 .«کنیم قضاوت پروا بی چنین، یگناه بی هر بارۀدر  نیست درست». کنم می آرام نفس
 مرا... خاندان این و کرد خراب ما خانۀ... عرب. آوردند خکا به مرا که داشتم سال پانزده... دانی؟ گناه بی»

 زن آن». گوید می را  نساسانیا .«ایرانشهرم بزرگ خاندان آخرین شاهدخت من... زیرا؛ ساخت خویش عروس
 گویم چگونه تو به. زرتشتم دین به من». کند می ناله ...«این چگونه. بیاندازم دهان آب، آتش در که کرد ناچارم

 «؟بنگرم خویش نیای چشم در چگونه اکنون. سوزاند استخوانم کار آن... که
 .«شاهدخت، دانم می»
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 شرم از که گوید می راست شهرناز، یقین به. است هیافت پرورش زرتشت دین با یا هخان در. دارد سال پانزده بهار
 . است سوخته

 زهر من به بادام بانو گیاهان از او». زداید می چشم از اشک و کند همی رها من دستان از یکی شهرناز
 باال خویش بینی .«است نشده مسلمان نیز بادام بانو... دانی می. کرد خواهد چنین نیز را بادام بانو. دهد می
 خواهد زهر نیز را بادام بانو... بداند اهریمنی زن آن اگر. کند می پنهان باغش اندر خویشهای  بت». کشد می

 .«خوراند
 اندازه چه دانم ؟ نمیبیند آفتاب و تازه هوای تا رود نمی بیرون، خویش حجرۀ از که کنم وربا را زنی چگونه

 . نباشد نیز دروغ سراسر گفتارش که است پریشان چنان ولیکن؛ گوید درست
 .«امیر مردان از یکی نه؛ هستم پزشک؟ بانو، کنم شما برای چه من»

 گوید همگان به. بینم خویش فرزندان من گذارد نمی رمهس... توانی می چگونه». لرزند همی نازر شههای  لب
 «؟بیمارم من داری گمان تو. بیمارم من

 ؟ نیاوردم خویش پزشکی ابزار چرا. است آشکار درمان به او نیاز. است چنین، آری
هایت  رست پشت. نباش وزیرالوزرا مانند. رسید خواهد تار شب... ندهی بیم امیر به اگر... ندارید باز را او اگر»
 «!کن کاری. نگیر پناه

. کنم آرامش باید. نیست بیماری از همه زن این سخن. تپد می درد از سرم. نهم می چشم بر آزادم دست
 _«نزد توانم می من. کنید گوش»

. رود می فرو خویش تخت بر دوباره عروس. شود می پیدا حجره در پهلوی سرمه بانو «؟است یافته پایان کارتان»
 ؟ گشود در زمانی چه رامی مادر

 با چشمانش .«بخوابم خواهم می. سپاس شما از. بروید دیگر»: گوید می لب زیر. کند می رها من دست شهرناز
 . هستند من به خواهش

 ؟ گذارم تنها را زنی چنین چگونه. روم می در سوی به. خیزم برمی
 . است شده طاهر افسون، عشق گمان به وناکن. کشاندم کاخ به را او که کردم خطا. باشد اینجا نباید بهار
 ؟ شد چنین و کردم چنین، خویش هوش با من چرا
 «؟دهم می زهرش من که گفت نیز شما به»: پرسد ، مینبسته را در هنوز، سرمه بانو

 . رود می بهار دنبال چشمم و فشارم می هم به دندان، حجره از بیرون
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 همه. زخمی سگی مانند». کشد می بلند نفسی امیر رماد .«نیست دشوار او سخن باور که دانم می»
 .«است نجس سگ آن، کنند هرچه ولیکن؛ کنند تیمار را سگ آن... خواهند می

 ؟ است نجس امیر مادر چشم اندر نیز بهار. گیرد می پایان چشمم جنبش
 چندی. دارد سیارب سخت امور خود، امیر». کند می خط لب سرمه بانو .«نیست نیاز امیر آزار به، لحظه در»

 .«اندیشد می کار این برای شما به او... ام شنیده. بگمارد جدید یالقضات قاضی باید، دیگر
 . است خواهرم مانند که اندیشم می دختری کار پایان به من ولیکن؛ نیست چنین

 خطای با وا زندگی من، پاسداری سال همه این از پس. شادمان کاخ در و است دیگری خویشان آرزوی در بهار
 . ام کرده ویران خویش
 شبیه زمانی که دارم یاد به. است فریبنده زنی شهرناز»: گوید می و است دیده را مغزم یا من چشمان امیر مادر

 «؟خورانم زهر را کسی چنین توانم می من دارید گمان». است من به سیاهش چشم .«بود بهار
 . نه من ولیکن؛ ببینند حقیقت تا ببندند چشم زن ینا صورت از باید دیگر مردماِن . دارم یقین، آری

 به منصور چون صورتش. بودم ندیده روبند بدون را او، امروز از پیش. نرم چشمانش و زیباست امیر مادر پوست
 . است شیر رنگ

 سرنوشت خواهید نمی که دانم همی. کردید خاک دل در را دختری، پیش سال ده». گویم گزیده سخن
  .«باشد چنین نیز پسرتان

 . بودم نکرده چنین، لحظه این تا خویش زندگی در. شود می سرخ امیر مادر
. فهمد می مقصود که دانم می .«ندارد سودی، بدهای  اندیشه چنین با آشفتنم. شمایم پسر درمان کار به من»

 .«شد خواهد استوار چنین این منصور. باشند مادرشان کنارها  امیرزاده بگذارید شما»
 امیر که نیست شایسته نیز منصور. نیست مادری شایسته شهرناز». نشیند می چهره بر دوباره سرمه بانو قابن

 .«باشد پسین
 . باشد بهار سرنوشت از فراتر باید من هراس. گفت درست شاهدخت پس
 نیز اکنون. گرفت زنی به را او دختر سپس و بود او شوی کودکِی  دوست فائق. است زهرآبگون امیر مادر

 . دارد نیاز زن این دستگیری به، ایرانشهر اسارت برای سپهبد
گاه باید امیر  . اویند بیماری همان فائق سپهبد و او مادر. شود آ
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 شیرین هفت
 

 باز دهان با حرم زنان و کند همی خرخر بیچاره دختر. پیچد می خویش به زمین بر بهار، دریا از دور ماهی چون
 . اند خیره او به

 . نیست نیز ستمگرهای  شنبه سه شوم مجلس، امروز اوج، لحظه این یگوی
 روی پیش، مجلس، هفته این. بیاموزد چیزی منصور و شود خوار، حرم تاایم  آمده گرد میهمانی سرای اندر

 ؟ شد خواهد چه مگر. است داده دل او به منصور که شود برپا دختری
 تا کند آماده خویش باید. شناسد می ها آن سوم یک تنها که ندبی می مردمانی میان را خویش مرگ بدبخت پسر
 . بنشیند تخت بر پدر از پس، خبیث تخم کتابی با چنین

ها  کتاب این دارم گمان. خواند خواهند زنان قلم بههایی  کتاب مردان همۀ، شوم ایران بانوی من که آنگاه
 . شوند یافت جهان در جایی

 از. ببر پناه خدا به بد زنان از». خواند همی را رسوا کتاب آن از باشکوهای  ارهپ منصور، بهار ناخوشی از پیش
 برند یاد از دنیا و دین، کنند چیزی میل اگر زیرا... ». لرزند می همه پایش و دست ...«باش هراسان... نیک زنان

 .«پردازند خویش آرزوی به و
 کردارش. باشد کرده عفونتی او مغز شاید. نبود ساده، نمود می که گونه آن نوح بیماری که پندارم چنین گاه

 ؟ بخواند بزرگان حلقۀ اندر منصور و کند ترجمه عمید خواجه تا برگزیند کتابی چنین باید چرا. دهد می گواهی
 . آموزند زنان مکر از، گناه بی و جوان ۀشاهزاد به که باشد خبیث تخم ابله هفت داستان سندبادنامه

 سرشت. اندیشند نمی امر پایان به واند  خوشی دنبال لحظه هر. ندارند کار مردمانش و رکشو خیر به زنان»
 .«است دشمنی و فریب و... دورویی و دروغ... یکسره ها آن روان و آمیخته هم در گمراهی با ها آن

 حکم همین رب تیمور قاضی یقین به. هستم من شناسد می افزون که زنی زیرا؛ پذیرد حکم این تواند نمی منصور
 . است برتر او از من جایگاه ولیکن؛ باشد
 !نروند بیراه به و بگردانند کشور امر درست مردان تا نشینند جدا زنان، کاخ در

 این کوتاه پله چند. اند داده جای مرمر رشته دو بر، مردان از باالتر را زنان، میهمانی سرای پهلوی دو در، امروز
 . نبرند فرمان همه ولیکن؛ بدوزند رشته دو این به خویش چشم نباید مردان. درسان می سرای به راها  رشته
 شاید اما؛ نجوید عیبی نوح؟ ترسد نمی جانش بر است واالشرطه چون. نگرد می فرنگیس به افراسیاب گاه

 . شود برافروخته و ببیند تیمور قاضی
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 نیزه بر دو هر سر، سرمه روزی که ارمپند چنین. اوست جوانی عشق و افراسیاب کودکی دوست، نوح دوم زن
 . زند

 . افتد انُترک چنگ به ایران بترسم من که نیست نیازی دیگر، بکشد را ما سرمه اگر
 پس. ای دیوانه، گریزی عشق از و باشی جوان». چرخد می دلپذیرهای  پاره دیگر به منصور زبان، روز آغاز در
 .«رفت می دیگری عشق پی و کرد می کامجویی، شب هر و زد کنار یگناه بی نقاب و پرهیز ۀپرد، زن آن

 . گذارد نمی پا مجلس این اندر مادربزرگ که نیست شگفت !کتابی چه
 از، چند یک هر. شکنند می کدو ۀدان، دست به گالب نوشیدنی زنان، پشتم.  ما نشسته تنهاای  پله روی من

 . کنندای  خنده یا خرناس، کتاب شنیدن
. است بگتوزون جوی کینه چشم از بهتر باشد چه هر. دارد وگو گفت امیر مردان حلقۀ و منصور با من چشم

 . اند پیچیده سر شکر دخترش و کتابخانه امین، خواهد مجلس دراین را کس همه نوح گرچه
 و کند نگاه سقف به حسین؛ است هم در طاهر صورت. نیستند شادکام همنشینی این از نیز منصور آموزگاران

 . اند نهاده طاهر و او روی پیش را کتاب عربی اصل. باشد خواب در الیاس گویی
 خود زرین روزگار در بغداد مانند بخارا پسندد همی نوح. شد برنج جوشان دیگ کاخ،آفتاب برآمدن از پس، پگاه

 . خلیفه او پسر نه و شود عباسی سامانی نه؟ دارد سر اندر چه پسرعمویم. شود
 او به زنان همزبانی دادن یاد وقت، اکنون پندارد نوح و ندارد چانه بر نیز مو دانه یک که پسریست منصور

 . باشد
ایم؛  شنیده واند  گفته چنین سال هزاران. زنان پست نیرنگ ۀافسان همان باهایی  داستان از است پر کتاب
 . هستند آن افسون، مادرشان پستان مانند هنوز مردان ولیکن

 خواهند می. هستم زنانه فریب اوج من. زنند نهیب را منصور که آرایند آن از شنبه سه مجلس که دانم همی من
 شش؟ کوشند می گونه این چرا. بستانم پدرم مرگ کین که خوردم سوگند پیش سال زیرا؛ ماند دور من از منصور

 سرای این رد همه ولیکن؛ هستیم کس بی، زمین چون دو هر ما. ام نگفته سخنی منصور با که شود می ماه
 . همینند
 . دیگر چیز هر در نامانند اما، اندازه و ساخت یک دو هر؛ است کتابخانه پهلوی به پهلو، کاخ میهمانی سرای
اند؛  نگاشته سقف بر نقره با را خداوند نام نودونه. کوبند می بلندش سقف به را سرای، ستبر مرمرهای  ستون

 . باشد خدا نگاه سایۀ در گذرد همی اینجا چه هر که مردانه وهم
 . ام خیره یکی به خونین مغز با من. دارد بزرگ ایوانی، پایان دو هر در سرای
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. نباشد انگشتری هیچ نگین او. است نشسته تخت بر، سو آن و سو این در کارگزارانش از کمان دو میان نوح
 . است من آن از او تخت

 که مردانی صورت. دهد رنج منصور ۀکرد عرق چشمان آفتاب. دارم کشتن برای دیگری سبب، اینجا و اکنون
 . دخور  می را ریزد می بیرون او دهان از هرچه، بیند نمی

، آن از پس. ستاندند او از مادر سینۀ که است روز همان شبیه منصور. کنم می خاموش را شیون، بلند نفس با
 . آویخت من دامن به

 زنان. خواند می سپسین امیر را اسماعیل، کوچک شیر آن، بود رمهس با امر اگر. باشند مردان روش بر نیز زنان
 !مردانشان و ها آن بر نفرین. پسندند می را قصه اما؛ نیستند منصور زجر اندیشۀ به کاخ دیگر
 برای، میهمانی سرای او نزد. چیست امر این دانست نمی مجلس آغاز در. است دیگر کار اندر بهار تنها

 . دید می خود به میهمانی هنوز کاخ که دارم یاد به را روزگاری زنی من. باشد میهمانی
 . است شده ناهار ۀسفر  سپس و منصور سرافکندگی ما روزگارِ ، اکنون

 پله بر من به زنان ترین نزدیک فرنگیس و او. نهاد بها توان نمی را بهارهای  پرسش «؟زدی زخم را آنان چرا»
 . هستند
های  نگاه شاید؟ دارد نیز دیگری علت. نشیند می آنان از دور او پس؛ آزارند می ار  حرم زنان فرنگیسهای  گربه

 ؟ ماست سومین بهار. هستیم کار گنه دو هر، من و نوح دوم زن. دارد میزبان افراسیاب
 . ببینم بهار صورت تا چرخاند می را پیکرم، فرنگیس پاسخ .«داشتند زشتی بسیار کردارها  گربه بچه آن»

 گویو  گفت نظارۀ به را روز همۀ، نبودند اینجا سیاست مردان تمام اگر. اند شده حیران نیلی رشتد چشم دو
 . گذراندم می فرنگیس و بهار
 . شوند همی گم موهایش در بهار ابروان «؟زنی زخمم، شود زشت نیز من کردار اگر»

 . خواندم می عمو ِن ز را سرمه زمان آن. بودم امیران و خلفا زندگانی شیوۀ اسیر روزی نیز من
 نوح. گوید را پدر تخت و تاج برای الرشید هارون پسران جنگ ۀقص تا نشاند می را نوح و من سرمه عمو زن

 از او. کشور راستین امیر؛ بودم سرمه افسون و داشتم سال چهار من. بود سامانیان امیر و داشت سال هفده
 در بغداد. خوردند می را سربریده مردمان پیکر که گفت هایی می سگ و سوختههای  باغ، پرخونهای  رودخانه

 . بود شده خاکستر، برادر دو جنگ
 . کرد مایل حکومت و قصه به گونه این را نوح و من سرمه
 . است چنین نیز فرنگیس. دارد سالحی زدن زخم برای، دوران بیم از حرم زن هر؛ باشد این بهار پاسخ
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 نیز بهار. کند می پلیدای  خنده، سخن بی. دهد می نشان سر بشجن با مرا خاموش گمان، نوح دوم زن
 . کشد می هم در ابرو ما سوی به کریم و خندد می

 زبون را فرنگیس خویشان، مرد آن. کشت را نوح نخست وزیرالوزرای فرنگیس که دارند خبر کاخ در همه
 زبان آوای و ریز اندامها،  گربه بچه. نخورد را فلفل و نمک، فرنگیسهای  گربه فریب کس هیچ. بود ساخته

 زیبارویان از من مانند نیز او. دارم می دوست او تیز چانۀ و کوچک دهان. نماید می هولناک را نوح دوم زن، ُترک
 . نیست
 «؟زند می زخم مرا؟ گوید همی راست». کند می ینگاه نیم مرا، دیگر زنان گستاخ چشمان میان، زیبارو بهار
 دریدن باید دختران همۀ؟ بگویم فرنگیس بارۀدر  دروغ خبر از بهار به و کنم مزاح. دوزم می نوح مردان به دیده

 . بیاموزند شرم ۀپرد
 بود ناراست این ۀکنندآغاز  سرمه، گمان بی. گرفته را خویش شکم در کودکی جان، فرنگیس که است این خبر

 . کند می زندگی زنانش از جدا نوح، وزیرالوزرا مرگ از پس زیرا؛ باشد دروغ. شود پست همه چشم اندر فرنگیس تا
 خودش از تر نزدیک فائق به آنان گذارد نمی سرمه. هستند فائق پیوستگان و کشور بزرگان از فرنگیس خانوادۀ

 فائق و کرد پروا نوح. براندازند سامانیان تا افراختند ایرانشهر پیشین جنگ درفش، فائق و فرنگیس برادر. شوند
 . آورد کاخ به راهایش  گربه بچه، دیده داغ زن، پیش سال سپس. شد نابود فرنگیس برادر ولیکن؛ شتگذا زنده را

 از تا باشد کسی خواهی نمی مگر. نزنی آسیبی مرا که است شایسته». کند می فرنگیس به رو، من پاسخ بی بهار
  «؟گوید تو به فردایت
، سقالبی باک بی زن این. کند حاجب به مردافگن گاهین یسنا عمو زن. شود خاموش بهار تا دهد نوایی کریم

 . اندازد خاک به را مردمان تواند نیز سیر بوی با
 . برسد من کنار تا کشد می پایین پله بر را پیکرش بهار .«شیرین، دارم تو از پرسشی»

  «؟باشد من نوبت اکنون»: پرسم می آرام صدای با. شود دوخته بهار و من به دیگری ناخشنود چشم نباید
 .«گفت سخن او با شود نمی که است تلخ چنان روزها این حسین؟ چیست خواند همی منصور که کتاب این»

 . نیست سرزنشی او بر منصور امر در. کند نمی درمان صورتم زیرا؛ دارم گله پزشک از نیز من
 از یکی. ایست شاهزاده داستان». کنم بیدار را بهار باید اکنون، آموختم منصور به زندگی راه که گونه همان

 .«دارد بد نیت او با شاهزاده که داشت باور حرم زنان
 . افتد می سرای آنسوی در جیهانی خواجه چشم بر من چشم؟ داند چه مردان و زنان از بهار
  «؟دهد فریب را زن خواست شاهزاده»: پرسد می بهار
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 توان نیز من و خواست می را حکومت، خدمت جای هب او اگر. کنم چنان نیز من و کند می خم سر دار خزانه
 . شدم می او عقد، داشتم را مادرش یب فرزند پرورش

 زن. نداد او به دل شاهزاده ولیکن؛ دهد فریب را شاهزاده خواست همی زن، راستی به». نگرم می را بهار
 .«بست او به ننگ چنین و شد خشمگین
 دهد می فرمان شاه. است خام و نادان پسری شاهزاده، زن میل از پیش. باشد این از تر پیچان بسیار داستان

 . است فیلسوفان آن از یکی سندباد. دهند یاد زندگانی شیوۀ او به فیلسوف هفت
 از را طاهر پس، کنند مردی را منصور نتوانستند عیسی عمو و عمید خواجه. بود افتاده نوح مغز به امر همین

 در نیز الیاس و حسین. یابد درمی او سخن بیشتر منصور سال هم پسری گفت می عیسی عمو. فراخواندند بغداد
 . آمدند او پس
 . نتوانند دستگیری کتاب این امر در، منصور جوان آموزگاران نه و عیسی عمو نه

 «؟کرد باور را کس چه گفتۀ شاه». جنبد سقف روی خداوندهای  نام بر بهار چشم
 . دارد زخم از نشانی هنوز بهار پیشانی. بود ما به تیمور قاضیدیدۀ ، پیشای  لحظه

 هر». کشم می آه .«بازگویند را زنانهای  نیرنگ... و آیند پیش یک به یک وزیران. وزیرش هفت و است شاه»
 .«است پاکدامن شاهزاده کند باور شاه تا دارند داستانی یک

 . نجوید آلوده کاخ این ندرا را آرزوهایش که بداند باید او. نشیند من بر بهار چابک چشم
 بهار که باشد این درست. است بلندپرواز و تیزاندیش بهار که گفت او و پرسیدم دختر این بارۀدر  حسین از

 . دانم همی نیک من. است آرامگاه پی در و خانه بی دختری
... زن و هزادهشا آن اگر». بیند می من ساکن چشمان بهار «؟بروی او همراه باید، داری کسی به عشق اگر»
 «؟کند می تیره ها آن بر زندگی شاه، ورزند عشق هم به اگر

 . بود خواهد مرگ سرنوشتش کاخ در. کنم پنهان و بپیچم چادری اندر را دختر این باید
 یادآور، فلفل و نمک شاید؟ گویم او به چیزی من خواست می. خوانند می خود به را بهار فرنگیسهای  گربه

 . آرزویش به نیز بهار؛ دارند وفا سگان. شندبا خودش جانوران
 تیره طاهر روزگار ولیکن؛ رسید خواهم خویش آزادی به من. است گریز اندیشۀ در و سوم کار گنه، بهار پس

 . شد خواهد تیره امیر روزگار زمان آن، بستانم او تاج و بازگردم من که آنگاه. دارد گرامی را او نوح. شد نخواهد
 .«باشد زشت داستان این». دهد می گوش منصور به بهار پس .«وادارد کار این به را وا نباید پدرش»
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، گریزند هم با شاهزاده و زن اگر. باشند زشتها  داستان همۀ»: گویم. بازدارم، دارد سر در چه آن از را بهار باید
 .«شد خواهد نیز تر زشت داستان

 منصور به؟ بگریزد که با خواهد می او. روند می دوان رشانماد سوی به ها آن و کشد ها می گربه از دست بهار
 .«دارند خوش پایان نیزهایی  داستان. خطایی اندر». است خیره

 .«کنند باور را ها آن دل ساده مردمان»
 .«خواباندم ها می قصه این با شب هر، پروراند مرا که مردی... موبد»

 و است عباسیان تاریخ ۀشیفت سرمه. دل ساده سرمه نندما پدرش ولیکن؛ بود دیگر ۀگون از او داستان پس
 خدای خشم که خواند می پلید پرستانی آتش را ما نیاکان. شمارد می خوار و زار را داستانشان و ایرانهای  خاندان
 . است ساخته هالک

 نیست آنقر  در پیغمبری داستان مگر. شوند می سرزنش زنان. یکدیگرند شبیهها  داستان همۀ، گویند چه هر
 ؟ گشود دامی او از دلربایی برای مادرش شبه که

 . دانند نمی کتاب از دیگر چیزی، سازند می ما از که افسانه و قصه این جز مردان گویی
 . دارد ما به دیده هنوز خبیث تخم قاضی، آری و کنم آزمایش دوباره من. است منصور داستان غرق بهار
 عادت برابر در او کشی گردن. کند نمی برهنه سر و دارد برنمی سر از دستار، کاخ اندر که مردیست تنها فقیه این
 . اوست تیز و تند زبان، پسندم می قاضی در که دیگر چیز تنها. پسندم می را نوح
 من پهلوی قاضی که گونه همان باید. دارم خوبی مکانها  پله بر. کنم می کج نگاه، فلفل و نمک آوای با
 . کنم نگه را ردانم نیز من، نگرد می

 جداگانه علت با دو هر. اوی چپ و راست بر؛ هستند اسماعیل و فربه عبدالملک، نوح به ینتر  نزدیک
 پیالۀ به و شده الغرتر، خورشید نور زیر عیسی عمو. هستند ها آن از پس عمید خواجه و عیسی عمو. جنبند می

؟ نیست شرمگین هیچ. کند همی بازی بیحشتس با عمید خواجه. است افکنده نظر، خویش گالب نوشیدنی
 . باشد او خطای مجلس این

اند؛  شده کشته یا برکنار او از پیش وزیرالوزرا چند. دانند می همه را سبب. است خالی دوباره وزیرالوزا جای
 . است خایگان بی کار شدن پنهان ولیکن
 .«سازد چاره باید کسی»: گوید می لب زیر بهار

 من و کند می تنگ چشم کریم. گویم می ناسزایی. کشد می سخت نفس. است ناپدید شخوی عرق در منصور
 . ساخت خواهم نابودش، شود من هماورد اگر. کنم چنین نیز



78 
 جاِن خوار

 . افتد می زمین به و گیرد می لرزه، لحظه همین در بهار
 اگر. گیرم می او کوچکهای  دست ساعد. است شده دریا موج بهار. کند کاری کسی که آن بی گذرد می چندی

 ؟ چه، بغلتد پایینها  پله از حالی چنین در
 «؟آمده پیش چه»: پرسد می کریم

  «؟حسین»: آورم همی زبان بر را گلو در ترس و جنبانم می سر. است باز نیمههای  زخم، بهار ساعد بر
 «!نزن نعره»: گوید می کریم

 «؟حسین». دارم برمی بانگ «؟هستی کور»
 ؟ است بیماری چه این. پیچد می بازوانم میان دختر. شود می خاموش، سرای سرتاسر یا هلحظ اندر

 .«آمد پزشک»: دهد می آواز فرنگیس
 کار این. نگرد می را بهار، گچ رنگ صورت و زده یخ چشمان با. است ایستادهها  پله پایین حسین. برم می باال سر

 ؟ باشد چه
 ؟ بخوانم را عیسی عمو باید. لرزم می هارب همراه .«کن آرام را خویش»: گویم می حسین به

 . آید پیش گامی حسین
 . نشیند می بهار پای کنار حسین که کنم می نگاه «؟داری عیسی عمو به نیاز»
 پس خویش سر من. کند می پاره راای  گوشه و گیرد همی دست به بهار دامن حسین .«نکن رهایش، نه»
 . بندد می دستش گرد را پارچه حسین و کشم می

 اندازۀ به شناسم می که زنانی همۀ چرا. است بیهوده. گیرد می بهار پاهای و آید می پایین ما کنار از فرنگیس
 ؟ هستند کودکان
 ؟ گردد می چه پی در. برد می فرو اوهای  دندان میانهایش  انگشت و کند همی باز را بهار دهان حسین

 . تاس نزدیک بادام بانو صدای «؟بیاورم دارو برایش»
 دستش. کشد برمی نوبت به او چپ و راست پلک. رود می بهار چشم سوی به حسین آزاد دست .«نه، اکنون»
 . ماند می ساکن او سپس و گیرد می آرام بهار سینۀ بر

 . است برجای، کاری هیچ بی چنان هم او و گذرد می چندی. است دوستش و پزشک برها  چشم همۀ
 .«کنن چنین»: گوید می لب زیر حسین

 خویش بیمار دوست حسین که باشد نادرست؟ داریم نیاز پسرش به. رسند بادام بانو چشمان به چشمانم
 . برد می سو آن و سو این سر بادام بانو؟ کند درمان



79 
 جاِن خوار

 «؟ای چگونه»: پرسم می حسین از
 .«کن رهایش. نیز تو». نگرد می مرا .«کنی می بیهوده». است خیره بهار به پزشک

 من چشم و شود می رها نفسی. زنم می پلک بار چند من. کشد همی پس دست و برد می نفرما فرنگیس
 . چرخد می

 . ببینند ما تا هستند خم زنان، من پس در. کشد می گردن، طاهر پشت از منصور
 نفس راه و بهار بینی و رود می دیگر سویی انگشتش. آورد می بیرون بهار دهان از دست و کشد می آهی حسین

 . گیرد می ار  او
 . کنم می رهایش نیز من، گشاید می نفس و خنده به دهان دروغگو دختر وقتی

 «؟رفت ناخوشی؟ شد چه»: پرسد منصور
 .«شد خوش حسین دیدن با دخت زرین»: گوید می خویش شاگرد به طاهر

 «!کن خویش کار، کریم». دهد نمی امان سرمه .«خوان کتاب ۀماند و بازگرد دیگر»
 .«شود می خوش حسین از بیش، سندباد از گویی امیر مادر»: گوید من به رو آرام طاهر
 ؟ است شناخته همیشگی روبند با را سرمه چگونه طاهر
 . افتند می فروهایش  شانه و رود می پس گامی منصور. بازگرداند خویش جایگاه به را زنان تا برد باال دست کریم
 به که هرچند؛ کند پاسداری سندبادنامه پایان تا را منصور تواند نمی بهار. خورد می گره من نگاه به حسین نگاه
 کاخ در او از سرمه که برد می زمان چه. نگرم می دختر لرزانهای  پلک به. نماید بیمار را خود و بیافتد زمین

 ؟ شود خسته
 . یابد رهایی منصور تا شود می بدترین اکنون ولیکن؛ است بوده بد نیز لحظه همین تا
 اموری چنین به شما». پیچد می سرای اندر تیمور قاضی آواز «؟امیرایم،  نشسته اینجا قصدی چنین به امروز»

 «؟کنید می ترک را جمعه نماز اما؛ پردازید همی سفیهانه
 زبان، بودم نوح جای اگر. است هشد پیدا پنهانی هایوگو گفت برای نو امری. جنبد می من مانند سرها همۀ
 ؟ شود القضات قاضی دوباره، کردار این با خواهد می چگونه او. کشیدم می بیرون محلقو از قاضی
 . نیستم نیز من، دهد می پاسخ قاضی به که آن. است تخت بر سنگی مانند نوح

 مسجد در سفیهانه امور از تر نیک، کاخ در سفیهانه امور»: گوید می سخن خویش کرسی از جیهانی خواجه
  .«باشد
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 ُترک تیمورِ  قاضی. پسندم همی نیز را جیهانی باریک سبیل حتی اکنون. برخیزد مردمانای ه نفس و خرناس
 . اندیشد نمی من چون، یقین به

 ما سوی به نگاهی او «؟است جدید پزشک دستور آلوده کتاِب  این». گشاید می را یاقوتش مانند زیبا دهان فقیه
های  قصه و دین یب فیلسوفان چنین مقابل در خویش زنان و کودکان». تازد می پسرعمویم به چنان هم و کند می

 «؟!بغداد خالفت، کجاست اینجا؟ نشانید می فاسد
 بزرگ بخارا در، پروا بی و ساله سی فقیه. آزمودم می خویش دامادی برای را مرد آن زمانی که کنم نمی باور

 . زد پس زود مرا ،دین و دنیا به او کج نگاه. رفته بغداد مدرسۀ بهترین به و است هشد
 کهایم  شده تقدیربد چنان آن». کند می درنگی .«دارید نظر یالقضات قاضی برای پزشکی به»: گوید می قاضی
  «؟سپارید می بدنامای  خانواده از ساله هفده پسری به ما فردای
 ؟ شد چنین چگونه. چرخند می نوح گرد در همه

 است هبست دهان خبیثم تخم پسرعموی. یابم نمی یلقضاتا قاضی خبر از چیزی و نگرم می حسین چشمان در
 ؟ بدرند یکدیگر مردانش تا

 قاضی چون او. هستند وزیرالوزرا خویشان از پسر این خانوادۀ». آید همی حلقه قلب به و خیزد میبر جیهانی
. کند می ور  قاضی به .«سپرد اندیشه به قرآن سرتاسر، داشت سال هفت وقتی. گوید سخن فقه زبان به تواند

 کس، سخن این از بلندتر ولیکن؛ کند اش نمی یاری او قامت گرچه .«باشد یالقضات قاضی سزاوار او شاید»
 . داند نمی

 نشان را ما .«آورده کاخ به چه، خویش ۀبیگان فکر با پسر این بینم ! میالله الله». زند همی بانگ ُترک فقیه
 «؟نیستیم مسلمان ما مگر .هستند مردان نظر مقابل رد ناشایست پوشش با گونه این زنان». دهد می

 آشکار یکسره را خویش موی نیز بهار همین؟ بیند می پوشش بی را دیگر تنی، بهار جز چگونه قاضی
 . آزردند نمی را دیگر زنان ما چنین مردان، زد نمی روبند جا همه سرمه اگر. است هنساخت
 دیوانه مسلمانان وها  شرطه، او. بود شایسته یالقضات قاضی از تیمور یبرکنار . دیدیم می را امر این تر پیش باید

 . است انُترک سپاه با جهان بر پیروزی آنان آرزوی. نوشند می پیاله یک از
 کشاورزان مال و زمین». گوید سخن تا خیزد برنمی حتی قاضی «؟جشنگاهیم در که نیستیم مسلمان ما مگر»

 «!بدبختی بر بدبختی. رازیرندس شهر به زیردستان و سوزد همی
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 پرسش اگر. بینید می مردمان امر به ما مشغولی، آیید قدیم ارگ به، نماز از پس جمعه اگر». جنباند سر جیهانی
 از جا بی خراج و باجها  شرطه چرا». گردد می واالشرطه سوی به .«بخواهید واالشرطه از، دارید خراج از

 «؟افراسیاب، گیرند می کشاورزان
 . نیستند افراسیاب اکنون که گویند می سپاس را خدای گمان بی، نوح قۀحل

 .«کردیم سامان به را امر این... چیز همه». است زده یخ واالشرطه
 ؟ داند ها نمی شرطه تباهی، او چون هوشمندی مرد چگونه. کشد می هم در رو تیمور قاضی

 نگاه. رسد می سرای گوشۀ هر به افراسیاب ارد رگه صدای .«شدند عقوبت خطاکاران»: گوید می واالشرطه
 نیکو پیچشر د پیچ موی و افراسیاب. ندارد باور چنان، خود گفتۀ به که دهد می نشان قاضی به بیمناکش

 . باشد تیزهوش باید من مرد ولیکن؛ هستند
گین نفس با یسنا عمو زن، سرای پهلوی این در  «؟کند می خنده فائق»: پرسد من گوش نزدیک، زهرآ

 و من. است خوش و کرده دراز عمید خواجه برابر را بلندش پای ابلیس. برم می پایین سر و سایم می دندان
 . کنیم ناکار را او و بیاییم فرود سپهبد بر باید یمعمو زن

 تخت بر را نوح پدر، ها آن پسر جای به فائق، مرد و افتاد اسب از، زمان امیر و یسنا شوی، عمویم که آنگاه
 . دنشان

 «؟مانده اینجا چرا»: پرسد می فرنگیس
 جان به ینگاه نیم با، بود اینجا بگتوزون اگر. باشد سمرقند در امیر فرستاده فائق. است درست پرسشی

 . کرد کار همین او سپاه با، پیش جنگ در نوبت یک. انداخت می هالکت سپهبد
 «؟فائق سپهبد، انداخته خنده به را شما چیزی». آید می سخن به ما مانند جیهانی، مردان حلقۀ در

 از نیمی او ولیکن؛ است پرپشت گرچه فائق سبیل. شد خواهد کشورداری در من راست دست، دار خزانه این
 . ندارد نیز را جیهانی خایه

 . سازد می شگفت را همه، پاسخ با تیمور قاضی .«ماست وزیرالوزرای جایگاه بر نشستن فکر در شاید»
 . نیست منصور و بهار یاد به کسی. خورد می نشان میان بها ه چشم همۀ تیر

 چنین، روز آفتاب چون مردمان. باشد کاردان بسی خود وزیرالوزرا»: گوید می جیهانی به و کند می کج سر فائق
 .«بینند می او از

 گرچه؛ آورد کاخ به را جیهانی او هم. است کاردان یقین به ولی؛ نیست اینجا وزیرالوزرا؟ کند همی مزاح ما با
 . بود کرده برکنار نوح را پدربزرگش
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 چون نیز جیهانی اکنون .«هستید آغوشش کردن باز برای بخارا کمین در که شمائید بینند می مردمان چه آن»
 . است هشد منصور کتاب

 «؟کوچک مرد، داری یاد به را عیاران. گشوده آغوش نیز من از بدتر برای بخارا». خندد می فائق
 نفرینی سپهبد. بدوزمهایش  لب و زنم پس سرمه روبند تا خارد می دستم؟ خندند می فائق همراه چندی چرا

 ؟ گوید می سخن چنین جیهانی چون مردی با که کیست
 . ایم شده گرفتار سیاه روزگار این به، داد پیوند را ایران و اسالم که خاندانی، ما

 تیمور قاضی و فائق به واالشرطه. بکوبد ابلیس دهان بر اهدبخو  افراسیاب از که بخواهم فرنگیس از باید
 سپس و بکوبد قاضی و فائق دهان بر باید افراسیاب. کرد خواهد چنین عشق برای ولیکن؛ است وفادار

 . چیست عشقی چنین سرنوشت که دید خواهد بهار آنگاه. بدزدد کاخ این از را فرنگیس
 ؟ دهند آشتی را مردانش، سقف بر خداوندهای  نام که ستا امیدوار؟ ندارند قرار نوح چشمان چرا

 دست اندر را خویش سر، بسته چشمان با حسین تنها. باشد پسندیده نشینان کاخ برای ستیزی چنین گویی
 . دهد می گوش و است هنشست جای بر بهار. دارد

 .«داد خواهم را خبری، هستند همه که اکنون»: گوید می فائق
 . ودش همی خاموش سرای

 .«اند بازگشته بخارا به عیاران»
 عمید خواجه تسبیح. نگرند می یکدیگر عیسی عمو و جیهانی. گردانم می چشم و کشم می هم در ابرو

 . آید می پیش، خویش کرسی بر واالشرطه. ایستد می
 عیاران، نشاند وفر  را اسماعیلی جنبش پدربزرگم وقتی. باشند بدکار و دزد. ام شنیدهها  قصه تنها عیاران از من

 ؟ کنند پیدا ارزش چرا اکنون. شدند ناپدید نیز
 سپهبد از زودتر را خبری چنین که بیاویزد ریسمان از را خویش باید عمید خواجه، گوید راست فائق اگر

 . است هدرنیافت
 «!امیر»: کشد می نعره کسی

 پسرعمویم پوست. میرد می یگرید سخن و گمان هر. رسند می نوح بر من چشم و عیسی عموای،  لحظه اندر
 . است زعفران رنگ

 . ام کرده گم رفتن هرا توان من. روند می سرای دیگرِ  پهلوی به کنارم از دوان، حسین و سرمه
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. خیزند میبر هراس با یک یک مردمان. است کارگزارانش حلقۀ میان امیر. گیرند می را گردم، زنانههای  زمزمه
 . شود یم بسته پسرعمویم به مندیدۀ 
 ؟ رسیدم آرزویم به. است هشد بیهوش تختش بر نوح



84 
 جاِن خوار

 طاهر هشت

 
 . دیدم را دختری ۀبرهن پیکر، خواب به دیشب

 به فکرم که آن از پیش. کتابخانه ایوان نور در درخشنده؛ باشد بهار نیلی چشمان، آورد یادم به را خواب چه آن
 . اندیشیدم می الیاس احوال به، بازگردد شب

 به مرا خونش رنگهای  لب. خوش و گرم؛ داشت گل برگ مانند سفید پوستی، بود خوابم در که دختری
 . خواند می بهشت

 یونانی دختران. فراوانند بغداد اندر، سالی و نژاد هر از کنیزان. بیابی دخترانی چنین تا نیست نیاز بهشت
 . فروشند گرد رشه از بیرون، کرخ در و آورند کشتی با را آنان. دارند بیشتر خواهان

 ؟ امیر درستی تن از افسرده دیگران و هستم کنار و بوس خیال در من که است ناصواب
 جیهانی خواجه گمانم. باشد کار در دار خزانه دست. گذراند نمی کنیز و غالم با خویش وقت ایرانشهر امیر

  .بزرگان تِن  خواهش نه، است کشور خیر برای درهم و دینار که دارد باور سخت
 !نیست نیز چنین رسم بخارا در گویی اما؛ باشند خویش پسند دنبال باید خود اغنیا

 نیز عیسی و حسین به نزدیکی. بیابم همنشینی برای کنیزی چگونه دانم نمی. خبرم بی کاخ در شراب انبار از
 . توانم نمی
 ؟ بیابم ونهگ این را خویش پسند چگونه. امروز مثلایم؛  کتابخانه اندر خویش وقت همه ما

هایمان  باغ در نقره پرندگان با طال درخت و شیرهاها،  فیل داستان چون !بهار و منصور نعمت از را خدای شکر
 کارزار به، عباسی کاخ در ما که ندارد باور هنوز منصور. شود همی گرد چشمانشان و باز دهانشان، گویم می را

 . پردازیم می آشپزی
 در رها مرغی شبیه هنوز اما؛ شود می بهتر نزارش و زار کوتاه موی. دارد نظر یاسال به وجودم ۀپار  تنهاترین

 . است باران
 یا است اول حسین، ییرو ترش در کنی گمان، دخت زرین». گشایم می دهان او شادی قصد به، لحظه این در

 «؟الیاس
 ییوگو گفت مشغول و نشسته ما کناری کرسی بر حسین. شود می خم اندکی، خنده نشانۀ به برادرم لب گوشۀ
 دست چیره پزشکان به عیسی. اند گسترده خویش مقابل در بسیار کتاب و نامه. ست عیسی با آهسته و سنگین

 . نویسد همی پرسش کشور
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 . ندارم ها آن کار به راهی من، روز هر مانند
؛ است بوده من کنار هرکجا و همیشه او. داریم پیش در نیکو روزهایی که پنداشتم، رسید کاخ به برادرم وقتی

 . باشد بغداد غمگین هنوز گویی، اکنون اما
 بستر بر چنان آن. است همین شب هر. نگذاشت هم روی پلک دیشب چون؛ نماید می بیچاره و خسته امروز

 . گویم می قصه کودکی از برایش ناچار من که جنبد می
 خویش زرین موی ازای  رشته. است ریز سوراخ چند، شلوارش ساق پایین. برد عقب و جلو را خویش پای بهار

 خودش .«است اول رویی خندهزیبایی  در کسی چه دانم می ولیکن؛ دانم نمی را رویی ترش». گیرد می دست به
 . کند می خنده

 پس»: پرسم می. دارد کودکان مانندای  خنده چون است اول عیسی. اندیشم می او سخن بهای  لحظه
 «؟دانی می

 .«طاهر، تویی کالمش مقصود». جنباند یم سر الیاس
 زیباترین»: پرسم می او از. کند می پنهان دستش پشت را دهانش، من مقابل در شیرین امیرزاده؟ است مزاح

 «؟دارم من را خنده
 «؟شوند ناالنات  زیبایی از کس همه باید؟ هستند کم بغداد دختران». برد می باال ابرو
 از من ترس. است هچرخید ما کرسی سوی به حسین. نشینند می من بر چشم چهار. گشایم خنده به لب

 . ستها آن در بیزاریهای  زبانه و امین سیاههای  چشم
 دختری او. شد پرخون من از دلش کجا و چگونه دانم نمی. نداشت کراهت، دید مرا که اول روز کتابخانه امین

 خسته همیشه مرد این که است سزاوار. باشکوه خانۀابکت این از نگاهداری کنار در سنگین باری؛ دارد سال کم
 ؟ زند می تیغ نگاه با چنین نوبت هر را من چرا ولی؛ باشد

 . گیرد می جای من پهلوی، کرسی بر منصور «؟کردید چه نبودم اینجا من»
 «؟است چگونه پدرت»: پرسم می. است سرد پیراهنش. گذارم می ولیعهد شانۀ بر دستی

 نگاه را حسین .«باشند من آموزش کار اندر، او بیماری وهم جای به باید دیگران و یکوستن که دارد باور»
 .«من نه، گفت چنین او. ببخش مرا». کند می

 . ندارد ارزشای  ذره ها آن برای بیمارشان گمان گویی؛ برند می فرو خویش امر در سر دوباره عیسی و حسین
 کتابخانه بزرگ سرای وها  حجره میان کوچک اسماعیل. بپیوندند ام به آموزش برای باید نیز منصور برادران

 . است خواب، کرسی روی بر سر و نشسته ما از کرسی دورترین بر، میانی برادر، عبدالملک. کند می بازی
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 . را او چشمانش اندر برقی با منصور و نگرد می را من بهار «؟گیریم می یاد چه امروز»
 «؟یابد پایان حسین کار تا نکنیم رصب»: پرسد شیرین امیرزاده

 . اند نشسته کرسی بر، خوابیده عبدالملِک  نزدیک، دخترش و او. کوبد همی دیگری به را کتابی کتابخانه امین
. نیلی ابریشم فرش از پوشیده زمین و باشد نارون بهترین چوب ازها  کرسی. است آن درخور کاخ خانۀکتاب

. اند کشیده ما سر باالی جهان ۀنقش از طرحی. است آن بر نشستههای  رنگ و سقف، صفت ترین ستوده
 . آوردم دوام اینجا، صبح تا را شب یک فقط من. کند می هولناک راها  رنگ این چراغ کم نورها،  شب

 امین. خوابید می و خورد می کرسی همین بر، داشت اجازه او اگر. گذرد می کتابخانه در حسین شبانۀ زندگی
 . دستکش پوشیدن به ناچار را همه که چنان هم، است هکرد حرام را لذت این او بر کتابخانه

 روحش ولی؛ است سرکش موهایش و زشت صورتش. باشد زمین پهنای بر دخترک ترین عجیب ساله سه شکر
 را پیکر لفی مسی اصطرالب اکنون که اسماعیل مثل نه؛ نشیند می صدا بیای  گوشه روز تمام. آسمانی و آرام

 حتی ساله شش اسماعیل؛ خواند می کتاب دخترک. است شیطان اسماعیل و فرشته شکر. کند می ابودن
 بر افزون سال یک فقط، بخوانم فلسفه تا فرستاد بیگانه کشوری به مرا پدر وقتی. گوید سخن درست تواند نمی

 . داشتم اسماعیل
 مغز .«گزیند می را بیاموزیم باید چه آن شههمی حسین. است بهتر کنیم صبر». گذارمام  چانه چال بر انگشتی

 . سوزد می حکمت و دانش آتش از پسر آن
 «؟داند چیز همه کند گمان که ست کسی به نیازی چه؟ چرا»: پرسد می الیاس

 کاخ اندر، منصور به یهود باورهای آموزش بهانۀ به را الیاس که بود حسین؟ است حسین و الیاس میان چه
 . داشت نگه
 باید را حسینهای  کتاب گوید همی محمود. هستند درست نیز اوهای  گمان ولیکن؛ نداند یقین به را چیز همه»

 . داد نشانم اول روز همان را سگانش بهار .«کنیم دوستانم خوراک
 . شوند می مهربان چشمانش، خندد می که شیرین «!عجب»
 خوراکی و برویم ارگ به نیست بهتر؟ دخورن می چه... کاخی در که اکنون... دوستانت؟ خورند می کتاب»

 . بندد می را دهانش، آخر در منصور «؟ببریم
 به چشمش همیشه گفت محمود. روم دیدارشان به نیز من. دهد می خوراکشان جیهانی خواجه، نه»
  .«ستها آن

 . ما به حسین؛ است خیره دیوار به عیسی، کناری کرسی بر
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 به را حسین باید که کردم مزاح محمود با نوبت یک. نیستند یکدیگر شبیه چیز هیچ در برادرش و کاخ پزشک
 پرخنده لب با محمود. دارد خوابی بی تاب حسین قدر خداوند فقط. ببریم شرابی و دختری آغوش از گرم تختی
 . ارسطوست مابعدالطبیعه برادرش همخواب عشِق  که گفت
 رهایش چرا. نداند من از نیکوتر را عنایشم حسین که نیست کتاب آن درای  کلمه؟ چیست شیفتگی این
 ؟ کند نمی

 و رود می الیاس سوی چشمش. نشیند من برابر، شیرین کنار در حسین .«شما همگی از؛ دارم پرسشی امروز»
 .«باشد شایسته پرسشی چنین، داریم خویش میان دختر که اکنون». ددگر  میباز

 با زنی هر بدن نقش تواند می حسین. است محمود و من میان دیگر مزاحی !شناسد همی مرد از را زن او پس
 . شود می خشک گردویی مانند، ها آن با گفتن سخن وقت به ولیکن؛ بکشد کاغذ بر سالی هر

 .«است همین شایسته گمانم به». چرخاند می زبان منصور
 پایداری. داند می را نانز  فریب شیوۀ، حسین از بهتر نیز ساله سیزده امیرزادۀ حتی. خندد می ولیعهد به بهار

 . نساخته دشوار چنین این را او زندگی پدرش گویی که ست ای گونه کردارش. پسندم می را منصور
 و عام عرض، فصل، جنس، نوع؛ آموخت تو به ارسطو منطق در شناختهای  پایه طاهر»: گوید می حسین

 .«خاص عرض
 . کند آویز حلق جا همان را خویش و رود ایوان در برادرش پیش به خواهد می منصور گویی
 .«نبودم اینجا من، آموختی می او به ها این که آنگاه». نگرد می مرا بهار

 .«است تر گرانمایه، پرسید خواهم چه آن پاسخ. دانی می را ها این بهتر امیرزاده از تو»: گوید می حسین
 . ندارد باکی یا آزارد می را منصور که داند نمی یا حسین. اندازم می باال شانه من

 .«نگرفته یاد را گرانمایه معنای»: گوید می لب زیر. مکد می دهان درون به راها  گونهای  لحظه شیرین
 و، باشد ناطق حیوان انسان اگر»: پرسد می. دارد الیاس به چشم حسین. نخندم تا فشارم می برهم لب من

 «؟چیست مردانگی و زنانگی، فصل ناطق و جنس حیوان
 که دانم می تنها. دانم نمی دیگران آن... و جنس معنی من؟ بودات  گرانمایه پرسش این». بندد پلک شیرین

 .«او منطق نه، بیاموزی ارسطو سیاست از شاگردت به باید
 ؟ دارد ارزشی چه مردانگی و زنانگی. گوید نمی ناراست شیرین

 . خندم می من و پردازد می حسین آوای به بهار .«دانی نمی نیز فلسفه از هیچ، ندانی منطق اگر»
 «؟داری پاسخی تو». چرخد الیاس سوی به منصور
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 پیر شاگردان گاه، حسین که گفت من به محمود روزی. بگریزد آموزگار پرسش از تا کند همی زیرکی پسر این
 برای بسیار دشمنان رو ازهمین. ندارد خطایی هیچ شکیبایی او. کشاند می گریه به کودکان مانند را خویش
 ؟ الیاس چرا. است هساخت خویش
  .«دهد این پاسخ باید خود استاد». کند می نظاره را منصور، گرفته صورت با برادرم

 .«هستم فلسفه استاد من پنداشتم می» :گویم می
 مولیان جوی ۀدرواز  بر، پزشکی دانش حلقۀ به او بازگشت برای شاگردانش، آمد کاخ به حسین که اول هفتۀ

 . داند نمی بسیاری چیز زندگی از گرچه؛ است استاد دانش در او گمان بی. دآمدن گرد
 .«نکن گونه این تو. است بسیار رنج گوید می استاد حسین به وزیرالوزرا که همین». جنباند می سر شیرین

 از پس؟ کند پنهان دنیا از ویران کاخ آن در را جواهری چنین خواست می حسین چگونه. کشد می خرناس بهار
 و صورت آن با. ندارد بهار به عشق جزای  چاره امیرزاده، انداخت بیهوشی به منصور مجلس اندر خویش که آن

 بیگانه مردمان زندگی از تا است من دنبال لحظه هر. دارد راای  خلیفه هر بارگاه فتح توان دخترک، دلربا مغز
 کاخ و دیدم نمی را محمود، بودم رفته شهر به درمبرا برای بازی و شراب پی در که روز آن اگر. بازگویم برایش

 . داشت منزل سگانش پیش هنوز بهار، یافتم نمی را قدیم
 .«است عام عرض مردانگی و زنانگی که دارم باور من». گشاید زبان حسین

 دگرگونی و ناسازگاری و پریشانی. شوند می برافروخته و خشمگین آسان، زنان که گفتی من به نوبت یک تو»
 . کشد نمی هم نفس یک کالمش میان بهار .«است سست ما هوش گفتی. دارند بسیار

 ها آن جدایی و مرد و زن عقد از تو». گرداند می باال به چشم او. شوند می دوخته حسین به زنانههای  چشم
 .«گفتم چنان من و پرسیدی

 ما از چیز همه در بلکه؛ نیستند ما شبیه گونه هیچ زنان». کنم اشاره شیرین و بهار به دوم انگشت با
 .«ترند شایسته

 تندی نظر چه زنان بارۀدر  دانم همی من. شوند می نرم الیاس چشمان. آورند می لب بر خنده بهار و شیرین
 . ریخت خواهد چشم از دیگر کمی اشکش انگار؟ کند می نگاه مرا گونه این چرا. دارد
 به عطر اگر. میشد خیره او، زدم می مو به روغن آینه برابر من اگر. نبود خودش الیاس، گذشت کهای  هفته در

 همین، اکراه بیان جای به نیز او، زدودم می را صورتم موی اگر. کشید می پس را خویش، مالیدم می دستم نبض
 . کرد می
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 کشید هم در چهره او ولیکن؛ بگرددای  قمارخانه دنبال بخارا در که خواستم او از؟ است دگرگون گونه این چرا
 کنیزان بازی را بربط نواختن. بود ناپسند همیشه برایش من ساز، این از پیش. بنوازم بربط من که خواست و

 . خواند می
 _«چرا»
 به ها آن از یکی گوشۀ. افکند کرسی بر را کتاب چند کتابخانه امین .«خواستید که است همانها  کتاب این»

 . راند زبان هب یُترک کالم چند امین. خورد من بینی
  .«است بیمار هم او»: گوید می لب زیر شیرین

 دشمنانش با، کند می چنین عزیزشهای  کتاب با او اگر؟ بیند نمی مرد این هیبت. دارد شیر دل امیرزاده
 ؟ است چگونه

 «؟بانو، داشتید پرسشی». شوند همی تنگ امین چشمان
 نادیده را صورتشهای  نشان و شیرین تیره پوست .است دو این سوی به همه، کرسی گرد بر خاموش سرهای

 کتابخانه امین بر چشمانش. است بلندش مژگان و کشیده صورت سالحش. نیست نازیبا هم چنان آن، گیرم
 . پاشند می زهر

 . است آتش مانند، بستر در شیرین که دارم یقین
 چشمان و دارد سال سی. است هساخت رازآلود را او کتابخانه احوال و سقف. ندارد کم شیرین از چیزی امین
. گفت برایم سپاه در او گذشتۀ از منصور نوبتی. باشد کوتاه بسیار مویش و استواراش  چانه. پهن شانۀ و درشت

 . گویند همین نیز پرپشتش ابروی و برجسته بینی
 حلقه این رویان رشت به نیز را شما که خواستند بانو»: دهم می آواز. ندارم را دو این رزم بر صبر توان من

 . کشند می خرناسی منصور و بهار، من مزاح از .«قارداش، بیفزاییم
 . کند پنهان را تابناک خندۀ آن نباید. پوشاند می کتابی با را خویش صورت عیسی، کناری کرسی بر

 مرد این دشمن خواهم نمی که نگفتم پیشای  لحظه مگر. است هکرد باز دهان من خوردن برای اژدها اکنون
 . نیست من کار کس چنین این با هماوردی؟ باشم

 .«است عیب من خانۀکتاب برایای،  مالیده مو به که روغن همه این». کند همی راست گردن امین
  .«مالم ها نمی کتاب به نیز مو تار یک». گذارم می سینه بر را دستانم

، باشد داشته خویی چنین همیشه اگر. دارد یازن مادر به فرزندش. بخرد روغن نیز خود که دهم پند را او باید
 !رعنایش ۀباالتن آن با حتی؛ شوند نمی نزدیکش زنان
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 ردخت زرین گیسوی بر منصور دیدۀ. یابم می بهار خندۀ و دهم می باال ابرو من. رود می و کشد می بلند نفسی مرد
 . است

 «؟سازند می انسان نوع، مردانگی و زنانگی که پنداری چنین تو». ندارد درنگ حسین
 سرخوش را او، گذشت امین و من میان چه آن. است الیاس با فکرم اما؛ شود بسته و باز دهانم «؟گفتی چه»

 . دارد تهوع حال گویی. نکرد
 پس، نباشد عام عرض زنانگی اگر. بهترند مردان از زنان گفتی»: گوید می و بیند می را من باز دهان حسین

 .«است انسان فصل
، شوند می برافروخته و خشمگین آسان اندازه چه زنان که دید خواهی خود، روی پیش گونه مینه اگر»

 . است هبرد یاد از را امین با پیشش لحظه نیز شیرین گویی .«حسین
 .رسد می من به چشمش .«مرد زیردست زن و است زن از برتر مرد بنیاد دارد باور ارسطو». آید میان به بهار

 .«اندیشی می چه تو بدانم خواهم می»
 تر فریبنده را او باریک میانۀ، بهارای  فیروزه کمربند. کند می سفر من گوش تا ایوان از امیر پسرکهای  خنده

. حیوان از من گویی می ناطق از تو». کنم می رو حسین به .«بخواهی تو چه هر»: دهم می پاسخ. است هکرد
 .«آنجاست از مردانگی و زنانگی

 . کشاند می ستیز به مرا مزاح حسین «؟است بهتر نر از نیز ماده حیوان»
 _«چنین اگر»

 .«بگو نظر تو»: گوید الیاس به، من کالم میان حسین
 حتی که خواهد می پاسخ کسی از حسین اما؛ کنم نمی ناله و آه. گیرند نادیده مرا دارند قصد همه امروز پس
 . داند نمی فلسفه از خواهرش اندازۀ

 که خواهرش. بیاموزند دین و کنند دوری فلسفه از باید دختران که دارد گمان او»: گویم می سالیا جای به
 .«نیست چنین

 .«هستی شبیه دختران به صورت در خویش تو؟! بیاموزند دین دختران». کند می الیاس به کج نگاهی شیرین
 یاسمین مانند، زداید می رتصو موی الیاس که اکنون. باشد راست شیرین کالم. چرخانم می سر شگفتی با
 دل تیغ از علت همین به الیاس. ام دیده روبند بدون بار چند فقط را او، سال چند این من گرچه؛ است هشد

 ؟ است خودش صورت نرمی دلیل به، پسندد نمی را زنان که این؟ ندارد خوش
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 همه پندارد الیاس. ندارد ریا» .گشایم می لب چابک. باشد او قاضی کسی گذارم نمی من. لرزد می الیاس بینی
 .«کنند دوری فلسفه از باید

. رود نمی راه قامت راست. الغر، گردش همیشههای  گونه و گرفته صدایش، است آشفته خانه از دور برادرم
 اما؛ دارد بیزاری حسین فلسفیهای  اندیشه از دانم می. کند آزمایشش که بخواهم حسین از دهد نمی اجازه

 . است استاد امر این اندر حسین و داشته اسالمی فقه به میل همیشه الیاس
 ؟ کند همی خویش خدای نافرمانی او که باشد چگونه. نرفت بخارا کنیسه به الیاس نیز شنبه این

 رخت من پیش، خواب هنگام. آید نمی کاخ ۀگرماب به ما از یک هیچ با. است ناراحت مردی هر نزدیک او گویی
 . نشیند می وگو گفت به دختران کنار که است این تر عجیب. ندک نمی بیرون تن از

 بازرگان آن نام. باشد دیده خویش به بالیی، سفر راه میان شاید؟ است هداد تغییر را او چنین، بیگانه کشور این
 ؟ بود چه، آمد کاروانش با که

 .«ببینم را خواهرت روزی خواهم می»: گوید می الیاس به بهار
 ؟ پسندد می را حرم دختران این از یکی او که باشم امیدوار. لرزد یم الیاس چانۀ
ام  یاری چینی ۀزاد بزرگ اما؛ است هشد دشوار کار این، امیر بیماری با. دارد پاس را برادرم بخواهم عیسی از باید

 . کرد خواهد
 رو منصور به و دارد یبرم من از دیده شیرین .«است بیزار تو کار از که هستی دوست کسی با چگونه ندانم»
 .«بمانی هستی خودت چه آن باید همیشه ولیکن؛ یابی می آدم هرگونه خویش گرد. بیاموز خوب». کند می

 . گوید سخن امیر خود حتی یاها  امیرزاده با شیرین که ندیدم گاه هیچ. زند همی پلک منصور
 نباید کاخ در؛ هستند نیکو تو گرد دمیانآ گرچه. بیاموز نیز تو»: گوید می بهار به شیرین، لحظه چند از پس
 .«باشی دوست دنبال
 یاد در را او سیاه موی و چشمان، باشم داشته دوست گرمای به نیاز هرگاه. نگریم می یکدیگر الیاس و من

 . چرخد می من گرد، دنیا دارد گمان او. آورم می
 کامجویی، دانایی، رویی خوب، آنان مغز رد. داشتند حسادت من به عباسی کاخ در همه، بودم ساله ده وقتی از
 مرا پسر یک همین فقط. نداشتند نیک گمان نیز مادرم و پدر حتی. بود اندازه از بیش، زنان بهام  مهربانی و من
 . پذیرفت می بودم که گونه آن

 «؟دوستی نیز الیاس خواهر با تو»: پرسد می من از حسین
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 الیاس که این بی؛ گویم می کالم او خواهر با که هستم مردی نهات من»: دهم پاسخ و بینم الیاس چهرۀ رنگ
 .«آید خشم به

 بیرون قدم شبستان از که لحظه همان، بود آنجا بهار اگر. ندارند آمیختگی مردان و زنان، عباسی کاخ اندر
 . بریدند می شیرین زبان، آن از پیش نیز شبستان زنان. برید می گیسویش حاجب، گذاشت می

 .«بیاموزد دانش حسین کنار تا باشد اینجا باید هم الیاس خواهر»: گوید یم بهار
 یاسمین پسندد می که است پدرشان این؟ سود چه اما؛ بگردانم را شراب و زنان به الیاس نظر تاام  کوشیده من

 . هوشمند خردجوی یاسمین و است ماهر آشپز الیاس. بنشیند خلیفه خاندان خردمندان با
 عزیزش همنشین نبود از یاسمین احوال. دزدید را خواهرش کتاب الیاس چرا و چگونه که ممفه نمی هنوز
 . داد می عوض پدرش همتای بیهای  شیرینی از بازرگان به، کتاب آن جای باید الیاس. شد خواهد آشوب

  .«افتاد دندانم»
 دندانش گویی؛ آورد می پیش را دستش و خیزد میبر شکر. چرخد همی کتابخانه دیگر گوشۀ به سرها همۀ
 . باشد دیگران برایای  هدیه

؟ زدی آن به انگشت». آورد می بیرون راها  دستکش و بندد می را کتابش، باورناکردنی نیرویی با کتابخانه امین
 . گوید می کالم یپارس به مرد سپس .«کنی چنان نباید گفتم

 اندرون به و کند می رها را ایوان در بازی، چککو امیرزادۀ. کوبد می کرسی بر را دستش شیرین، من مقابل
 جای در هنوز برادرش. شود می خیره دندانش و شکر دست کف به. خندد می دیوبچه مانند. شتابد می کتابخانه

 . است هخوابید ساکن، خویش
 تا دکن می باز را دهانش؟ دارد دست به دستکش دخترک این چرا. گذارد می زانو زمین بر، دخترش کنار امین

 . ببیند دندان جای پدر
 .«نیست نیازی، نه»: دهد می پاسخ امین و گوید می سخنی یپارس به عیسی
 نیز اکنون. هراسد می زخم و خون از او. کنم می نظر الیاس به من. خورد می کرسی روی شیرین دیگر دست

 خوراک لمس به نیازی، عباسی خانۀآشپز در پدرش و او که است یارش بخت. رود می بیهوشی به رو گویی
 . ندارند

 پرستار. پرد می پایین و باال، ها آن پهلوی اسماعیل. شود می بازتر او دهان و نشیند می شکر لب بر امین دست
 ؟ کجاست او
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 را شاگردان و مترجمان، امیر درستی نت برای گمانم به. بود ندیده خود به خاموشی چنین کتابخانه امروز به تا
 روزهای. افروزد آتش تا است آزاد کوچک امیرزادۀ دلیل همین به؛ دیگرند کار به نیز خدمتکاران. اند رانده دور

 . گریزند می او از همه نیز دیگر
 .«افتاد خواهد پسین هفتۀ... دیگرش دندان». اندازد پیشانی به چین بهار
 درمان برای جز را کار این او که گذارد نمی حسین. بخواند را دستم کف بهار که خواهم می دل و جان از من

 دستشهای  زخم از باید. باشیم داشته پنهان دیداری توانیم می او و من. است زیرک خودش بهار. کند مردمان
 . بخشم آسایش را او و بپرسم

 . ندارم دختر پدر و حسین اجازۀ به نیازی. نیست که هم مسلمان. دانم همی را خویش به او میل، بهار کردار از
 عمید خواجه و است هرسید نیمه به روز. یابد می نیکوای  بهانه منصور .«دیدیم آموزش اندازه از بیش زامرو »

 . آید می کتابخانه به بدنام کتاب ۀترجم برای دیگر چندی
 . دارد بازمی منصور ۀبیهود مجلس از را او عیاران خبر. است مشغول واجب امری به خواجه امروز
 .«را زیرزمین گذرگاه سپس؛ بده نشانم را نیلی حجرۀ»: گوید می منصور به چشمانش برق با بهار

 ؟ است زمین زیر گذرگاهی چنین، بغداد مانند نیز بخارا در
 . گذرد می ما کرسی مقابل از، دستش در نامه چند با و شود می داخل کتابخانه به خدمتکاری

 «؟باشد هیگذرگا، کاخ زمین زیر پنداری می». کوبد می هم بر دست منصور
، کتاب و نامه زیادی از کرسی اکنون. اوست با کاخ مکاتبات امر. گذارد می عیسی مقابل راها  نامه خدمتکار

 . گشاید می راها  نامه از یکی عیسی. ندارد سامان
. است دخترش دهان در هنوز دستش «؟کردی چه دندان با»: پرسد دخترش از امین، کتابخانه سوی آن

 «؟خوردی را شکر دندان». کند رو اسماعیل به و گوید یُترک به ناسزایی
 ؟ است هشد حالی چنین  نامی مرگبار نگاه از یا خورده را دندان پسرک. سرفه برادرش و کند می خنده منصور

 . میشد خیس شلوارم، بودم اسماعیل جای من اگر
 امیرزادۀ سوی به او سپس .«سیدهر  تو برای بغداد از». گذارد می من روی پیشای  نامه و خیزد برمی یسیع 

 . کند می سرفه هنوز که رود می کوچک
 «؟اند فرستاده را آن خویشانت»: پرسد می بهار و کنم می رو و زیر را نامه من

 .«کنیم پیدا را زمین زیر گذرگاه باید»: گوید می منصور
 ؟ زند می پلک تند تند چرا. خندم می او به و برم می باال را سرم. نوشتمای  نامه الیاس به، رسیدم بخارا به وقتی
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 من. دارد خبر خواهرت». دهم همی نشان برادرم به را آن نوشتۀ و نامه پشت .«است الیاس خویشان از»
 .«باشد پاسخش این گمانم. فرستادمای  نامه
؛ است دشوار همتا برادر و خواهر پیوند. گشایم می را نامه و دهم می گوش اسماعیل گلوی عجیب صدای به
 که این از یقین به». بخورد نامه این به نیز الیاس انگشت گذارم نمی. ورزد می مهر خواهرش به همیشه الیاس اما

 .«است نوشته چه ببینم. است خشمناکای  آورده را کتابش
 ؟ است الیاس با کالمش .«داری نیاز تازه هوای در نفس به»: گوید می حسین، خوانم می را نامه که من

 . آشپزی کتاب بارۀدر  حتی؛ نداردای  ویژه خبر هیچ نامه
 نگاه آشپزخانه از بیرون را آناند  خواسته. اند خریده الیاس یاد بهای  پرنده مادرش و پدر که است نوشته یاسمین

 و گیرد چنگ به روزی را پرنده که است خورده قسم او. است برآشفته آن دیدن از، کاخ اوِل  حاجِب  اما؛ دارند
 . بکشد

 چنین گاه هیچ یاسمین خط. است خطا از پر و آور بخوا نامه یکسره، آن جز. باشد نامه جای دلپذیرترین پرنده
 . نبود درهم

 دزدی کتاب گناه از خواهرت. نترس». دهم می الیاس لرزان دست به را نامه .«شدید دار پرنده. بخوان بیا»
 .«است نگفته چیزی

 ؟ چیست فکرش اندر. ایم شده رنگ هم لحظه این در اما؛ باشد تر تیره من از الیاس پوست
 ؟ دارد معنی چه او دلخواه ناسزای. کوبد کرسی بر مشت شیرین «!خبیث تخم»

 . است عیسی دست کف و آمده بیرون او گلوی از شکر دندان. بینم می کوچک امیرزادۀ خندۀ و چرخانم می سر
 «؟عیسی خواجه، است تدرس. شوی بیمار شاید گونه این»: پرسد می شکر

 . گوید کالمی امین با یپارس به. تواند نمی کودکان عقوبت او اما؛ کشد هم در ابرو کوشد می بیهوده عیسی
 .«دارم نگاه خودش برای را دندانش باید، نه»: دهد می پاسخ امین

 .«آمد خواهد دندان دنبال دوباره اسماعیل»: گوید می عیسی
 که این از هراسد نمی «!زنیم نمی نعره کتابخانه در»: زند می بانگ امین. شدک می شادی از شیونی دیوبچه
 ؟ کند سرزنش راای  امیرزاده

 .«خواهد می تازیانه پسربچه این»: گوید می شیرین
 . اند شده آواز هم بهار و منصور «!نه»
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 هر و کند می باز انده. رود می زمین سوی که بینم می را سرش. شود می چیره الیاس بر تهوع، لحظه همین
 . ریزد می پوش پای بر را است بوده شکمش در چه
 . ندارد چیزی این جز شیرین ...«چرا»
 . خیزم جای از من، بهار کالم با« !حسین، کن کاری»
 . گذارم همیاش  شانه بر دست و رسم الیاس به، قدم دو با
 . شود می خم دوباره پسس و کند می پاک دست پشت با را دهانش. کشد می پس الیاس «!نه»
 .«نرو آنان نزدیک و یستبا جای بر، اسماعیل». نیست خشنود امروز امور از کتابخانه امین گویی «!خدایا»
 . ندوزم، است هافتاد الیاس تهوع ۀدریاچ بر کهای  نامه به دیده تا کوشم می .«بکش نفس»
 الیاس امر به تو، حسین». ماست پهلوی عیسی .«دهد سامان را کتابخانه... تا خوانم می را خدمتکاری»
 «؟پردازی می

 . بدانم علت تا برم می باال سر پس؛ شنوم نمی چیزی
 باور گویی که نگرد می را الیاس چنان آن گشادش چشمان. سخت و رنگ بی؛ است هشد جسد مانند حسین

  «؟ینحس، کنی درمانش توانی می»: پرسم می. بیاالید را کتابخانه چنین این کسی ندارد
 خود به عیسی بازوی زیر، اسماعیل. است تهوع ۀآستان در خود منصور. کشد همی را حسین دست بهار

 . کنیم می صبر همه. پیچد می
 . اند خیره من به رنگ خرما گوی دو ...«تو». گردند می من سوی به حسین چشمان

 «؟کنم آزمایشش من»: پرسد می عیسی
 . ببرم بیرون کتابخانه از را او باید. نیست شکمش اندر چیزی دیگر ماا؛ شود می تهوع دچار دوباره الیاس
 نیاز بیرون هوای به الیاس... که است بهتر»: گوید بهار به و برخیزد. ندارد کاری من نه و عیسی به نه حسین

  .«بیاید من همراه باید. دارد
 بازوی به و کند می شیون لاسماعی. کشم می راحتی نفس من پس؛ نیست مست مردمان شبیه دیگر حسین

 . برد می بیرون کتابخانه از را او عیسی. کوبد می عیسی
 .«برخیزم توانم می: »گوید ای می لحظه از پس. گرید می کوتاه و گذارد می سینه بر دستی الیاس ...«گمانم»

 . کشد می عقب حسین دست از را خویش
 بهار به. گیرد می را الیاس بازوی حسین .«بیایی من همراه و کنی تمام خویش کردار این باید. توانی نمی»
 .«بیایید من دنبال نیز منصور امیرزاده و تو»: گوید می
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، شود بیهوش اگر. لرزد می باد درای  شاخه مانند. است هشد سست حسین کنار الیاس بدن. خیزند برمی دو هر
 ؟ چه
 ما حجرۀ در». باشم ها آن همراه باید نیز من .«ندارد جراحت و خون تاب. شده چنین دندان دیدن از شاید»

 .«کن آزمایشش
 .«بمان جا همین تو. باشیم تنها باید». کند نمی نگاهم حسین .«نه»
 .«دهید خبر هم من به احوالش بارۀدر ». مانم همی اینجا، بیایند خدمتکاران وقتی تا ...«پس»

. شود می خارج کتابخانه از ها آن دنبال نیز صورمن. گیرد می الیاس دیگر بازوی و کند می خم سر برایم بهار
 چندی»: گویم بلند آواز با ها آن پِس  اما؛ شود می آزرده امین که دانم می. است سرگشته من مانند او صورت

 .«برادر، آیم می دیگر
 . دهم می فرو سختی به دهان آب من. دارد برمی زمین از را خیس نامۀ گوشۀ و شود می خم شیرین
 . بدهد را من پاسخ، رفتن وقت توانست نمی حتی الیاس
 الیاس. باشد گونه این نباید برادر یک اما؛ خزند می دلم به بیچارگی و حسد؟ گذاشتم تنها را دوستم چگونه

 . ام دیده یاسمین چشمان در که است همان چشمانش زار نگاه و است بیمار
 که روز هر یا فردا توانیم می. نباشد درست دیگر بخارا در زندگی شاید؟ بنویسم نامه برادرش احوال از یاسمین به

 . بازگردیم بغداد به، شد نیکو الیاس
 . کرد خواهم برادرم درستی تن برای، بدانم چه هر
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 یاسمین نه

 
 . برد می خویش دنبال مرا حسین، کاخ مردان سرای راهروی در

 مردمان چشم تا روند می گذرگاه آن از حرم زنان. گرد رشه به خلیفه کاخ از زیرزمینی گذرگاه؛ باشم بغداد یاد به
 . ننشیند آنان بر برزن و کوی

 شما از دیده گونه این؟ کنم برهنه سر خواهی می». است من چپ پهلوی بهار .«حسین، اینجایند همه»
  .«گیرند می
 .«نه»

  .«برویم قدیم ارگ به پس»: گوید بهار
 .«ببریم بیرون کاخ از را او نباید»
 . کشد می کوتاههای  نفس منصور «؟بریم بیرونش کاخ از باید چرا؟ دارد بیماری چه؟ شده چه»
 خاموش حسین .«کنم آزمایش را او تو حجرۀ در که این جز ندارمای  چاره. است ناخوش بسیار احوالش»
 از بهتر مکانی ره اکنون. کنم می فکر ابریشم فرش بر خویش آلوده پوش پای به او کالم جای به من و شود می

 . است طاهر و من حجرۀ
  .«بهار، ندارد کار هیچ توان کریم. منید همراه شما»

 ؟ اینجاست حاجب. خواباند نمی را دلم آشوب منصور سخن
 .«باشد امیر حجرۀ کنار پلید ابلیس اما؛ ندارد هراس که کریم»: گوید می بهار
 رها را دستم بهار؟ سود چه اطراف به نظر ولیکن؛ کشد می درد خبری بی از قلبم. دارد میل زمین به من سر

 ؟ نماید آشکار موهایش خواهد می. کند می
 .«است امیر به چشمشان». شود می گشاده بازویم بر حسین انگشتان حلقۀ .«ندارند ما با کاری»

 . افتاد نخواهم زمین بر. سازم استوار جدید زندگی برای را خویش باید
 امیر حجرۀ در به خدمتکار و کارگزار گروهی، صبح امروز از. است خاموش شههمی کاخ مردانه سرای
 ؟ رسید امروز، من کشتن قصد به برادرم نامۀ، روزها تمام از چگونه. دهد نمی ورود اجازۀ او گرچهاند؛  آویخته

 .«یاس، کن راست را خویش قامت»: گویند می من گوش کنار حسینهای  لب
 . بگریزم او نفس گرمی از تا کنم همین

 ؟ خواند نام چه به مرا
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 ؟ دارد سر در برایمای  اندیشه چه
 ؟ روم می آنان همراه خویش پای با چرا
 ام؟  نگفته خویش راز از طاهر به امروز تا چرا

 لرزم می. گرداند بازمی دهانم به را ترش آب، حسین کالم .«بگیر زنجبیل شربت او از و برو بادام بانو نزد، بهار»
 .«هستیم نزدیک. کن آرام را نَفست». گوید می سخن ینحس و

 این اندر که همین؟ باشم آرام چگونه. شود نمی بریده مردم زمزمۀ، گذریم می امیر حجرۀ پهلوی از وقتی
 این همگام که این جز. داند نمی طاهر به عشقم از هنوز گرچه؛ دارد جانم قصد خونم و گوشت، هستم سرای

 ؟ داشتم چاره چه، شوم بیگانه پزشک
 .«است بهتر نروم من»: گوید می بهار

  .«کن کاوش را اینجا و بیا دیگر گاه. بده گوش من سخن امروز». کند نمی درنگ حسین
 دیوار به شانه با تا چرخاند ای می گونه مرا بدن حسین. شود می دور که بینم می چشم گوشۀ از. کشد می آه بهار
 . دهم تکیه

 .«حجره اندرون اییدبی»: گوید می منصور
 ؟ نیست عجیب دیگران برای امر این

 ۀنیز ایوان از، منصور». کند می رهایم .«بنشین تخت روی». برد می حجره داخل و گیرد می من آستین حسین
 .«بیاور را خویش زرین

 «!؟کنم چه»
 . کشد می را آستینم حسین .«دهی نشانش را خلیفه هدیۀ خواهی می تو و است بغداد آرزوی در الیاس»

. ندارند شکایتی انگشتانم اما؛ است سرد گرچه. دارم برمی قدم مرمر کف بر من و رود می ایوان سوی منصور
 . پوید می راه، حجره میان در مسی اسب پیکر سوی به یکسره چشمم. دهد می سابون بوی حجره

 ؟ کند می بازی چشمم با خورشید نور
، بگیرد دستم حسین که آن از پیش. خورده تراش و بلند آن پشتی؛ تاس چوبی و بزرگ تختی، حجره گوشۀ در

 . افتد می لرزه به دیگری موج با تنم همۀ. نشینم می تخت بر
 را اتاقش دیوار. گذارد می اسب مقابل را نیزه؟ باشد سنگین چنین. گردد بازمی حجره به زرین ۀنیز با منصور
 ای؟  حجره چنین و نصورم؛ کنم نمی باور. است هداد زینت سپر و شمشیر

  .«فرستاده برادرانت برای خلیفه که ست هایی بازیچه آن دیدن به مایل الیاس». ایستد تخت کنار حسین
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 لب ...«من. نیستند اینجا که ها آن». ددگر  میباز و آید می من سوی به حسین از، منصور سیاه و ریز چشمان
 «؟باشی تنها بیمار با دبای.... خواهی می» .فشارد می هم بر خویش باریک
 مرا نیز نامه. دارد من شکستن توان پس؛ داند می حسین و دخترم من. نکنم ستیز تا گزم می خویش زبان
 . باشم طاهر دنبال به توانم نمی حتی؛ تنهایم من. است هکرد تر سست

 ؟ گوید می سپاس منصور از گونه این حسین .«دهی می یاری من به که خشنودم»
 از و گوید می یپارس چیزی حسین به. کند می خم سر من برای. شود می شادابای  لحظه زادهامیر  صورت

 . رود می بیرون حجره
، کردم ترک را خلیفه کاخ که روز آن از. ماند خواهیم تنها پسر و من، نوبت این. است قرار بی ترس از سرم

 . باشم داشته مردی با حالی چنین نگذاشتم
 . رود می عباسی کاخ زمین زیر به من مغز، نددب می را در که منصور
 پیش شام برای که ایست حجره آنجا. اندیشم می گذرگاه انتهای در شراب سبوی به و گیرم می نادیده را حسین

 که این یا؛ باشد باخبر حجره آن از، طاهر جز کاخ در کسی دانم نمی هیچ. اند ساختهام  خانواده و من شابات از
 . بنوشد شراب

 را امیرزادگان حجرۀ. برم می فرو منصور بستر اندر خویشهای  ناخن. است هپرسید چیزی حسین وییگ
 چه». دهم می پایین گلویم از دهان آب؟ باشد گونه این باید چرا ساله سیزده پسری بستر ولی؛ دانم نمی

 «؟پرسیدی
 جای از و شد خواهد نمندتوا بدنم، دیگرای  لحظه. کنم می گریز قصد من و کشد می بلند نفسی پزشک

 . خیزم برمی
 .«بگوی راست را نوبت یک این. بدانم باید اما؛ هستی ناخوش». شود نزدیک تخت به حسین
 بستر بر، اسب بر سوار جنگجویی. است رنگ تیره، تخت کنار و ایوان در بر مخمل ۀپرد. سایم می هم بر دندان
 . رود خواب به خویش استیک یاد با باید شب هر او پس. اند زده نقش منصور

 «؟ای گریخته بغداد در خویش شوی از تو»: پرسد می حسین
 خانه از من داند می که او. خورد می گره هم به دوباره شکمم. بنگرند را او پیکر که دارند کراهت چشمانم

 .«ندارم شوی من». شود می باز کمی دهانم؟ بپاشد زخمم بر نمک بایدام،  گریخته
 که کرد می ناچارم؛ بودم کسی زن اگر. بیند صورتم تا گیرد می باال را سرش. زند زمین بر زانو مقابلم پزشک

 ؟ بازگردم
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 .«ببینم باید را دانم می چه آن». است کند حسین سخِن  ...«بدانم تا کنم آزمایش را تو باید»
 «؟نه یا دارم شوی پرسیدی چرا». خارد می گلویم

 .«رسانم نمی تو به آزاری. کنمات  یاری خواهم می من، یاسمین... کن وشگ. نه یاای  گریخته پرسیدم من»
 . کشم می پس من و آورد می پیش دست حسین

 ام؟  شده گونه این چرا
گاه مغزم  چرا». لرزد می صدایم «؟کنی آزمایش مرا باید چرا». چرخد می زبانم اما؛ بداند بیشتر نباید که است آ

 «؟نه یا هستم کسی عروس پرسیدی
 تا کنم آزمایش را تو داد خواهی اجازه روی ازهمین. دانی می خویش تو». کشد خویش پیشانی بر دست حسین

 .«بگیری پاسخ
 بر ماه چند این چه آن. است هکرد عرق مویم. دارم برمی سر از کاله. یخ بدنم و داغ چشمانم؛ است کم نفسم

 ؟ کنم ترک را حجره این باید اکنون. خورد می پیوندام  اندیشه در، گذشت من
 ؟ دارم باورش پندارد می؟ کنم چه من خواهد می .«کنم آزمایش دهی می اجازه تو که بشنوم باید من، یاسمین»

 ؟ کند لمس مرا بگذارم
 . دهم پاسخ سر جنبش با
 .«یاسمین، بشنوم صدایت باید»
 ؟ اندخو  می را نامم، هولناک ۀنقط این در او چرا. است هیچ صدایم .«داری اجازه»
 . دهد رنجم چگونه داند می حسین .«کنم می بیان برایت را همان، کار هر از پیش»

 ام؟  یافته دوباره نیروی .«ده پایان امر به زودتر»: گویم می تند
 . شود می وارد دست بهای  پیاله با بهار، رساند آخر به کالم حسین که آن از پیش _«خواهم می» 

 .«ینکوبید  در بر»: گوید می حسین
، او خندۀ دیدن با. ماند می دیوار به خیرهای  لحظه در بهار« ای! حجره چه... تا فرستادم جایی را کریم»

 . زنند می چنگ را بستر منهای  ناخن
 ایران به چرا که دانند ؟ میخندیدند می طاهر به من عشق به، من پشت حسین و او؟ داشت خبر نیز دختر این
 ام؟  آمده
 «؟دخترم من که دانست می بهار»: پرسم می کاخهای  گوش از هراس بی

 . گشاید نمی لب حسین
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 . ندارد ارزش من برای بهار کالم این .«نگویم کسی به خورم می سوگند»
 . گردانم می روی و بینم می بهار صورت پژمردن .«باشد اینجا او خواهم نمی اکنون»: گویم می

، نیست گفتند اگر». چرخد می بهار سوی به حسین .«برو لیمو بالدن آشپزخانه به و بگذار کرسی بر را پیاله»
 .«خواهم می لیمو آشپزخانه از من که بگو و کن پیدا را محمود

 زمان من به او .«ماند می من نزد رازت». انجامد ای می لحظه به بهار شکیبایی .«ندارم محمود به نیاز من»
 . کند می ترک را حجره و دهد نمی پاسخ

 . یابم می آنجا پیاله چند و سفالیای  کوزه. رود می تخت کنار کرسی نزد و خیزد میبر حسین
 را او مانند کسی توان می چگونه. است دستانش اندر پیاله. نگیردام  دیده به حسیندیدۀ  تا شوم خیره اسب به

 ؟ زد زمین
 .«بنوش کمی»: گوید می پزشک

 شکمم. نوشم می شیرین و گرم شربت از و گیرم می گاز پایین بل. نشیند می دلم بر آن بوی. گیرم می را پیاله
 . داندگر  میبازن را آن

 پنهان آن در بیشتری تیغ و خنجر. بینم می راای  دستگیره. گرداند می خود به را چشمم، اسب پهلوی بر چیزی
 ؟ دهد عذاب را پسرش چنان هم تا فرستد می را عمید خواجهها  شب امیر؟ است

 . شود می دور دوباره و گیرد می را پیاله حسین .«باشد شایسته تهوع یبرا زنجبیل»
 . رسد جایی به امر این باید «؟کنم چه من»
 پلک کنار او شست. نگرم می را باال. ایستد می برابرم و آید می پیش حسین .«ببینم راهایت  چشم باید اول»

 «؟دهی می اجازه»: پرسد می. است راستم
 را پایین»: گوید می. کشد می باال را پلکم. شود می خم او و دهم می پاسخ سر جنبش با من؟ ددار  کردار این چرا
 .«کن نگاه

. مقرار  بی، بینم نمی صورتش چون. باشد من نفس جفت، چنین نفسش ندارم دوست. است من کنار سرش
 «؟هستم دختر من داند می که دگر»: پرسم می
 بهار نظر به.  رننگ را باال». گذارد می چپم پلک بر دست ...«زیرا؛ ویمبگ بهار به شدم ناچار. داند نمی کسی»
 .«داشتم نیاز تو روان حال بارۀدر 

 ؟ است بیمار من روان که پندارند همه؟ دهد معنی چه این
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 چون». گزم می لب دوباره. ست یکی مویش با ها آن رنگ. بینم می چشمانش من و کند می رها چشمانم حسین
 «؟هستم دیوانه داری گمان، پوشم یم مردانه رخت

  .«کن باز را دهانت. ببینم نیز را زبانت خواهم می»
. باشد دیگر اعضای از نیکوتر باید دهانم. شده پاکیزه آبریز در تنها تنم که است روز چندین. کشم می هم در رو

 . دارد خالی لبش زیر. آید می پیش حسین سر و دارم می نگاه باز را دهانم «؟نگفتی دیگری به رازم چرا»
 کج را سرش حسین .«پوشیدی رخت گونه این که داشتی نیکو دلیل تو گویی. شناسم بد و نیک آدمیان من»
 .«بیاور بیرون را زبانت. دارند رازی همه». کند می
 . دهد آزارم خاموشی با خواهم نمی اما؛ بپرسم او راز از خواهم می. کند می تر را خویش لبان او

 . بسازم خود از دیگری چیز من تا بمیرد باید دیروز امخ دختر
 . گیرد می مقابلم را دستش کف .«بیانداز دستم به دهان آب». بوید می را دهانم حسین
. دنیاست پزشک ترین چیره حسین که گفته نوبت چندین طاهر. برانم خویش از را او باید. بندم می را دهانم

 . بیاندیشد خطا هم او شاید
 باور، یاسمین». نفهمیدم او کالم پیش نوبت گویی که باشد چنان حسین کالم .«بیازمایم دهانت آب باید»

  .«دانم می خویش کار باش داشته
 خویش ۀنال، این دیدن با. کند می پایین و باال را آن کشیده انگشتان با. افکنم می دهان آب دستش کف به
 . شنوم می
 . است خیره من دهان آب هب چنان هم حسین .«بنوش شربت باز»

 . شوم جدا جای از دارم بیم اما؛ باشد نیاز گرم نوشیدنی به
. کند لمس را بدنم تا دهم اجازه خواهد می .«گیرم دست به را نبضت باید اکنون». نکند نگاه مرا حسین

 .«مببین را آن باید. روز ابتدای؛ بریزای  پیاله در خویش پیشاب، رفتی آبریز به چون همچنین»
 . خواهد می علت چه به را من پیشاب که نیاندیشم تا کشم می باال خویش آستین. پرد ام می گونه

 و دود می منصور حجرۀ گرد چشمش .«است تر نزدیک قلب به چپ دست. دیگر آستین»: گوید می حسین
 . دارد میبر گام سویی به سپس

 چرا. بروم او نزد از باید لحظه همین. داد نخواهم او به را خویش پیشاب من. گیرم می دست به را دیگر آستین
 ؟ دارم دل در سرنوشت از ترس چنین
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 انگشتان. خارانم می خویش ساعد من. کند می پاک دستش و دارد برمیای  پارچه، دیگری کرسی از پزشکم
 . سایم می زمین به را پایم

 ؟ باشد اکج. گذارد نمی تنهایم گفت طاهر. آید می باز من پیش آهسته حسین
 .«نداری راحت خواب شب»
 . شمارم می حسین گام و خویش نفس. افکنم می حجره مرمر کف به دیده .«نه»
 . نشیند می تخت بر کنارم او .«است بایسته خوش خواب برای جدا حجرۀ»

 .«است من دوست طاهر». شود می داغ بدنم جملگی
 . آورد می جلو را دستش حسین .«زنانگی از پرسشم به؛ ندادی پاسخی من به کتابخانه در»

 . خواباند تخت بر بدنم کنار به را من آمده پیش ساعد حسین؟ دارد بها چه من اندیشۀ
 ؟ بیابم دیگری بهانۀ چه .«لرزم می همین برای. باشم گرسنه گویی»

 بایدن و نیست طاهر او. نکشم عقب را دستم تا گذارم می هم بر پلک. جنبند می دستم بر حسین انگشتان
 . کند چنین

 .«نداری امان که پنداری می». خواهد نمی پاسخ «؟ترسی می من از. زند می تند قلبت»
 . طاهر جز؛ ندارم امان کس هیچ از ماندن زنده برای. است من پی در برادرم حتی؟ جوید می چه من از

 «؟دارد پاسخی پرسیدم انهکتابخ اندر چه آن بگو. ای خوانده نیکو را فلسفه که گفتم راست»: گوید می حسین
 ؟ گویم می سخن او با چرا .«است سست زنان خرد داری باور که تو؟ چرا»

 . ندارد جوابی، دستم بر دستش انگشتان جنبش جز حسین
 جهان در چه آن نه، پرداخته خویش مغز در حقیقت از ارسطو که چیزیست... منطق که دارم گمان من»
 .«اوست بنیان، هرکس مردانگی و زنانگی... ما جهان در». مپرهیز می حسین نگاه از .«گذرد می
 با را ارسطو منطق گویی می تو اکنون. کرد فدا جان تا گشت حقیقت دنبال را خویش زندگی همۀ سقراط»

 .«نیست کاری حقیقت
 .«پندارد می حقیقت... هرکس که آن جز؛ شود نمی یافت تمام حقیقت». آید می زبانم به پروتاگوراس کالم

  «؟دانند می حقیقت فیلسوفان از بیش سوفسطائیان»
 نیست دلیل، نداری باور را تیمور قاضی... حقیقِت  تو چون». کشم می نفسی .«هستند فیلسوف سوفسطائیان»
 .«نداری باور را حقیقت که
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 هم و حریر هم صدایش «؟آموختی فلسفه وقت چه از»: پرسد می سپس و کند می درنگ لحظه چند حسین
 . دارد می نگه کالمی بر را آوایش گاه. ستا سنگ

 نیز طاهر و برادرم .«بیاموزم الحکمه بیت در بود داده اجازه قادر خلیفه. دانستم می خواندن که وقت همان از»
 . کرد می آشنا ناروا های کتاب با مرا طاهر. خواند می کتاب دین حکیمان از همیشه الیاس. بودند همراهم

 . بود زمین روی بر مدرسه و کتابخانه ترین درخشان روزگاری الحکمه بیت
 که دانم می اکنون». رود پایین حسین صدای .«دیدم را الحکمه بیت خواب اندر، داشتم سال پنج وقتی»

 . رود می باال من ساعد بر دستش .«است زیاد عمر یک برای نیز امیر خانۀکتاب همین
 «؟رفتی فهفلس سوی به چرا پس... آموختی می پزشکی اگر»

 .«کند نمی خشنود مرا چیز هیچ». کشد می آه حسین
 بیماری». عربی به امیر لقب و نام؛ بینم می راای  نوشته، دیوار سپرهای از یکی روی و شود می خم لبم گوشۀ

 «؟چیست امیر
 . دارد گره حسین صدای .«بیمارم و من میان رازی»

 . داند می او. است هرفت سایه در چشمانش. کنم می نظاره را پزشک و چرخم می آهسته
 «؟چیست من بیماری». فشارم می هم به را پایم انگشتان ...«پس»

 . کنم آزاد را دستم تا شود می دلیلی حسین خاموشی
 .«دارم دیگری پرسش»: گوید می او
 . آید برمی گلویم از صدایی. کنم می نگاه حجره ازای  گوشه در لباس گشوده صندوق به
 . است بیهوده حسین پرسش «؟دیدی خویش عادت خون ماهی چه در ،پیش نوبت»
 زودتر تا مقرار  بی من که این یا شد جلو و عقب حجره درِ ؟ سوزد می چشمم چرا .«بگویم خواهم نمی... را جواب»

 ؟ ندانم هیچ و بخیزم
، پاسخ بی، یاسمین». اندازد می خودم کالم دام در مرا حسین .«گویی جواب پس، بدانی حقیقت خواهی می تو»

 .«کنم آشکار درد علت توانم نمی
 بدن در خواهم می. کشد می لرزان نفسی حسین، من جواب از پسای  لحظه .«گذشته روز پنجاه از بیشتر»

 .«بگو را حقیقت». دارم می نگه راست را سرم ولیکن؛ روم فرو خویش
 .«هستی آبستن»
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 پنجه آن در و رسد می بستر به سرم. افتم می ژگونهوا کشتی بادبان مانند. شود می اشک از پر چشمم
 . است هیافت پایان کار. افکنم می

 ؟ دانستم می امر این روز چند
 ؟ آمدم طاهر دنبال که دادم فریب را خویش

 ؟ شد خواهم دشمنم، بدنم دیگر ماه چند
 ؟ کرد خواهم چگونه فردا، بپذیرم واقعیت این اگر

 «؟کرد چنین زور به تو با کسی»: پرسد می حسین
 ؟ باشد پرسش چه این .«نه»

  .«باش راستگو، بیازمایم را تو زنانه اندام گذاری نمی اگر». شوند پدیدار سرم فراز بر حسین چشمان
 . نبیند راهایم  گونه آتش تا گردانم می را سرم. شوم نابود بستر زیر خواهم می

 باید. گویم ترک را حجره این توانم نمی و است بخوا بدنم؟ کند می چنین خویش زن بیماران همۀ با حسین
 . کنم بیدار را خویش

 .«است فرزندت پدر طاهر». چرخاند می خویش کالم حسین ...«فرزندت پدر»
 . گوید سخن پروا بی گونه این نباید پزشکی هیچ. شود می روان اشکم

 باید. بمیرم خواستم می من و برود بغداد زا خواست می طاهر. آورم می یاد به گذرگاه آن در را یکدیگر با آخر شب
 . گویم بدرود تا دیدم می را او

 «؟دارد خبر طاهر... و تو از؟ نوشته نامه دلیل همین به برادرت». است هکرد معنا را من خاموشی حسین
 راام  بینی .«نگردمباز  بغداد به دیگر... که نوشته او، نه»؟ بخوانم دوباره را آن چرا. ام گذاشته کتابخانه در را نامه

 . کشم می باال
 خویش نوشتن در، جدیدای  شیوه به را آن و دارد خبر آشپزخانه دختران و من رمز زبان از الیاس
 . است هگنجاند

 مادرم انگشتر و سرمه دنبال آنان مثل من. داشتند پیوندی یکدیگر با، عباسی کاخ آشپزهای دختران
 چشمان از، لب زیرها  ساعت و شدیم می حلقه ما. بودم آنان هشبی طاهر به ِمهر در اما؛ گشتم نمی
 . جستند نمی زیبایی، طاهر اندیشۀ در دختران. شدم کسل من، هفته چند از پس. گفتیم می طاهر خواب نیم

 . باشد شنیده را ما سخن، آشپزخانه در پدرم راست دست، برادرم که کردم نمی گمان هرگز
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. خطا دو زبان؛ ساخت وگو گفت برای مخفی زبانی ما حلقۀ، بردند می سو آن و سو این خبر خدمتکاران چون
 در خطا دارایهای  حرف. سپردند می گوش همان به فقط دیگر دختران، راند می زبان بر خطا با را حرفی هرکس

 . شدند می معنی با سخنی، هم کنار
 را من تا داده سکه کسی به است نوشته. برنگردم کاخ به که است خواسته. نبود دشوار چنان آن الیاس سخن

 . بکشد و کند پیدا
 خدمتکار. دریافته را من گریز راه تا است هکرد وجو پرس آنقدر ولیکن؛ نیست پزشک این تیزهوشی به برادرم

 . ماند می بازرگانی هر یاد به، نامدار آشپزی کتاب با کاخ خانۀآشپز
 ؟ است هگفت خبر چه مادرم و پدر به الیاس
 تیمارم دارد قصد یا زند زخمم بیشتر آزمایش با خواهد می. گیرد قرار من پای ساق برای  لحظه حسین دست

 ؟ کند
 حتی برادرم. گریختم خانه از تنها و پوشیدم مردانه رخت چون؛ هستم خویش خانوادۀ برای شرمی من
 . مکن می ناکار را آن من و خزد می گلویم در شیونی. ام شده آبستن که داند نمی

 . نماید می نادان را خود حسین «؟است هنکرد کاری زور به طاهر که پنداری می تو... و تو»
 .«است هنکرد تندی عمرش در طاهر». جنبانم می را زبانم، فشرده هم بههای  دندان با
 .«نیست درست پاسخی این»

. زنم می زانو بر دست. نیست راستوا هنوز بدنم. یمآ می باال سختی به و گذارم می تخت بر را دست استخوان
 «؟داری پرسشی... هم باز»

  .«است عشق داری گمان که چه آن یا؛ دهی نشان را عشقت تا آمدی او پی در تو»
 که این». برود اشک تا زنم می پلک. شکند می را آن برادرم از تر گران و است گرفته نشانه را قلبم پسر این

 .«نبود پرسش
 «؟بگویی او به آبستنی این از خواهی می» .شود می من به خیره، دهخور  گره ابروان با حسین
 . نداند سفرم و من دلیری از هیچ ایرانی این. نگویم چیزی تا گذارم دهانم بر دست

 «؟شد خواهد چه، گویی او به خبر این که آنگاه داری گمان». ندارد خاموشی میل حسین
 کودکان با او مانند مرد کدام؟ بیند نمی را طاهر قلب شندگیبخ و پاکی پسر اینام؟  نشسته اینجا هنوز چرا

 ؟ است طاهر کردار نیکی به من با مرد کدام کردار؟ است مهربان
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 را خبر... طاهر به خودم. بهار حتی؛ نگو من احوال از کس هیچ به»: کنم می رو حسین به و گزم می لب
 .«گویم می
 «؟کند می خواستگاری تو از و گیرد می پایان شراب و زنان به او همیشگی تشنگی پنداری ؟ میچرا»

 ؟ کند درمانشان او که دهند می اجازه مردمان چرا. است قلب بدون اژدهایی پسر این !الوهیم
، گویی می چنین». یابم درمی را او کالم معنای ...«چنین چرا». شود می راستای  گربه دم مانند تنم به مو

 «؟هستم یهودی من چون
 دختری با پیوند از را خویش زندگی او. دختران دیگر مانند هستی دختری تو، او نزد چون گویم یم چنین»

 .«کند نمی دشوار یهودی
 .«است من یهودی برادر او نزدیک دوست». دارد دردام  چانه

 تنگ را چشمانش حسین ...«یهودی زنی اگر. است طاهر سود به گوناگون پیشینه از مردمانی با دوستی»
 «؟برگردی دینت از خواهی می». کند می
 . کنم می راست را پشتم. هستم کس چه دانم می. نباشم پدرم یا برادر من .«نه»
 «؟کشیدند بردگی  تنیاکان که گونه آن، باشی برده خواهی می پس»

 و یزندخ برمی مجان بی انگشتان، بخواهم که آن بی؟ کیست پندارد می او. سوزد می گلویم. شود می زندانی نفسم
 . زنند می سیلی حسین صورت بر

 .«بگمار وهم و خیال نبردِ  به را خشمت». کشد می آه او. ماند می پسر ۀگون بر انگشتانم نشان
 نادیده را پاهایم فریاد و خیزم برمی، دارم برمی کاله. کردم می باید اول لحظۀ از که کنم می کاری آنگاه

 . است هالک در درد از شکمم. چرخد می تاریکی در سرم. دارد تخت بر ماندن خواهش بدنم. گیرم می
 . گویم می بدرود را باشد آن اندر هرچه و حجره
 نماز به را مردمان این روز در بار پنج حاجب. پیماید می کاخ سوی این تا اذان دور نوای. نیست راهرو در کسی

 . خواند می
 ؟ روم کجا امروز از پس
 پیش. است هیچ مسلمان پسر یک به عشقم، او نزد و یهودم دختری من. باشد دیگران مانند پزشک آن

 . کند بیان را مسیحی و یهودی ارزش نهم عدد. هستیم عهدنامه در عددی ما، ها آن
 . برخیزیم خویش جای از، خواستند آنان هرگاه و بداریم گرامی را مسلمانان باید ما
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 حقیقت گرچه؛ است واقعیت این. نکند جدا عامی عرض هیچ را آنان و ما. است هنکرد پر ناطق حیوان را دنیا
 آزادش و بدارند دوستش تا بپوشد پسری رخت باید دختری وقتی، بود حقیقت دنبال توان می چگونه. نباشد
 ؟ کنند
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 شیرین ده
 

 چنین نیز من از پیش دختری، تاریخ درای  نقطه یقین به. نیست گزاف. کرد خواهم خواستگاری طاهر از، امروز
 . باشد کرده
 ؟ گفتند می چه، بودند مادرم و پدر اگر. دارم گورستان اندر قصد این

 تخم پسرعموی. است هنگذاشت برایمای  چاره سرمه ولیکن؛ گردد گونه چنین ما پیوند که کردم نمی گمان هیچ
 . است هگشت اربیم دوباره او، برگزیدم خویش برای را مردی من که سال همان. کنم همی سرزنش را خبیثم

 . روم بیرون سامانیان خاک از تا داد زمان ماه یک. باشد من از نوح آسیب که زد بهتان سرمه، دیشب
 . دارد درد شدن آبستن بیم از سرم. است آشوب بدنم، امروز بامداد از

 چه بادام بانو و مادربزرگ. شوند می همراه نیز دیگران که دانستم ، نمیبیاید مادرم گور تا خواستم طاهر از چون
 ؟ شوی با زندگی شادکامی و عروس باشکوه رخت؛ دارند مغز در
  .پیچد می خویش به را رنگ نیلی پشمی ردای طاهر «؟آیی می دیدار به نوبت چند»

. باشد مزاح آزادی ولیکن؛ کند نمی عقوبتم شهر در گشتن برای کسی. است هنبست را گورستان به راهم نوح
 . اند روانه دنبالمها  شرطه یا عمید خواجه خبرگزارهای آن از پس. رسد مولیان جوی یدیوارها تا من دست

 . ندارم را مادر گور دیدارِ  دل، مرد پدر که پیش سال از .«گاه گاه»
 .«دارم کراهت گورستان از»: گوید می و گیرد برمی سر از کاله طاهر
: پرسم می. دارد همی پاس را ما و مردگان، گسترده ینزم. آسایند می گورستان کنار بر نگهبانان و ماهای  اسب

 . پوشانم می او زندگانی جویش با را خویش هراس «؟است حال چه دوستت»
 اندر مو این. کشد می پیچش پیچ موی میان دستی طاهر .«نیز حسین؛ گوید نمی من بهاش  بیماری علت از»
 . باشد ستودنی، باد

 .«کند نمی باز لب هم تیغ و شمشیر زیر حسین». گیرم می پی یخ هوای در را نفسم
 سویی در کدام هر، بادام بانو و همای مادربزرگ. ببینم را عیسی عمو تا چرخم می من. خندد می کوتاه طاهر

 نیز این. کرد تازه هوای به میل، آیم می شهر سوی این به طاهر همراه من که شنید تا عمو. اند گرفته را او دست
 . اوست زودهنگام گمر  و پدرم گناه
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 را خویش من مادر. شود می خاک مولیان جوی گورستان در بزرگان پیکر. باشد نون ۀدرواز  نزدیک گورستان
 را من چشمان سخن آن. بیاورند اینجا را او، مرگ از پس که سپرد همه به. دانست نمی ارزشمند زمین آن برای
 . خواند کنش پیمان یک همسر را خودش مادر. سوزاند داغ آب چون
 که دهم سامانای  گونه را پیوند این شاید. باشم بخارا از بیرون و طاهر زن توانم ای می هفته از کمتر در

 . یابدای  بهانه نیز آبستنی
 چند. است بوده امر این در، کردیم ترک را کاخ که لحظه آن از. زند می طاهر گردن به را پسته پوست مادربزرگ

 .«باشد خوش الیاس جای به من مادربزرگ»: گویم می ؟دارد همراه پسته مشت
 .«بود گونه همین بغداد در هم الیاس. است نعمت مادربزرگت»

 ؟ آزماید می چنین را طاهر مادربزرگ
 «؟بود من مادربزرگ مانند الیاس»: پرسم می ولیکن؛ بشنوم چیزی او اندیشۀ کوته دوست از که ندارم میلی
 .«نعمت یک؛ اوست من دوست وفادارترین که بود این کالم معنی... نه». کند می سرفه طاهر

 پایان در. اند یله سو آن و سو این، تا ده از کمتر، بار بی درختان. است خاکی و رنگ بی گور سنگ، ما گرد تا گرد
 ؟ است مرده. خورند نان ریزه، خواب در مردی بدن بر کالغ چند، ما راه

 . نیامده حرم به که ست روزهایی تاوان. کنند می وگو گفت شهمراه زن دو و عیسی عمو، ما پشت
  .«است هشد دیگری کس، ایران اندر گویی». گشاید می لب طاهر
 . دهد فریب را زنان، الیاس از سخن جای به باید طاهر گویی

 بر که ای نوشته از. است گورستان کوتاه دیوارِ های  سنگ همچون گورها سنگ. ایستم می مادرم گور باالی بر
 . دارم دل بر خراشاند،  کنده مادر سنگ

 . نشینم می گور کنار و گیرم می دست به راام  کهنه پیراهن دامن .«ستجا همین»
 سیاهش پیراهن در مادربزرگ. رساند ، میما از دور نه، درخت کنده چند به مرا مادربزرگ و مادرش عیسی عمو
 . کند نمی چنین گاه هیچ بادام بانو؟ است هپوشاند او سر موی عیسی عمو چگونه. است غرق

 . است گور مات که دوزم طاهر به دیده «؟بنشینی آن بر تا بخواهم چادر نگهبانان از»
 کار او بدن. زند می حلقه زانوان گرد را بلندشهای  دست. گیرد می جای من کنار .«نشینم می گونه همین، نه»

 . است هنرمند یک دست
. شد می آسان بسیار امروزم خواهش، داشتم را او گردهای  گونه اگر. گیرم ناشنیده را مادربزرگ کوتاه خندۀ

 . کند همی سنگین را دوشم بار نیز خاک همه این
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 یادگارهای و سنگ ز پر من مانند باید گورستان این. نپذیرفتم. کند باغی را اینجا خواست بادام بانو، پیش بهارِ 
 . باشد تلخ
 .«نبودم تنها نینچ زندگی در گاه هیچ»

، دیگر چندی الیاس دارم یقین. شود نمی دگرگون گونه این کس هیچ»: گویم می و چرخد می آسمان به چشمم
 ؟ برانم دوستش جز چیزی سوی به را طاهر توانم می چگونه .«شد خواهد گذشته همانند

 میان به انگشت طاهر .«است فراری کردیم می هم با هرچه و... من از. شده بیگانه یک مثل او. دانم نمی»
 .«نداشت میل دیگر دوستی به... من جز گاه هیچ. بخواند کتاب و بماند کاخ در خواهد می». گذارد می پیشانی
 درای  خانه، قلب. هستند هم دست در دست مادربزرگم و بادام بانو. گردم می و شنوم می دیگری خندۀ

. نداشتند سوگواری و بازگشت اجازۀ حتی برادرانم. بودم او فرزند تنها من، مادرم کردن خاک روز. ندارد گورستان
 . نکردم گریه من نیز روز آن

 شیعی باورهای زمان چه از مادربزرگ. باشد تابناک مادربزرگ سیاه پیراهن برابر بادام بانو بنفش و دیبا پیراهن
 ؟ است هکرد دنبال را

 است هگفت بادام و من به بهار که دانی می» .اندازد می لرزه به را گورستان مادربزرگم بانگ« !شیرین»
 .«بیاید برایمان نبیره دوباره شاید». کند می درنگ «؟شود می ربز  ور زی، ماه یک از کمترمان  زندگی

 ؟ نبود او مثل اندکی من مادر چرا. کند می نوازش را مادربزرگ دست بادام بانو. شوند می مشت انگشتانم
... او چشم در گذشته مثل دیگر من شاید... گویی. پرسد می فلسفه بارۀدر  الیاس از حسین»: گوید می طاهر

 .«ندارم ارزش
 ؟ حسین یا گوید سخن الیاس از طاهر
 پدربزرگ یا بادام بانو، بودم مادربزرگ جای من اگر؟ ورزد مهر پدرش دیگر زن به تواند می چگونه عیسی عمو

 . کشیدم می آتش به عقد روز همان را
 آرام را دردهایش  دست و بادام روغن با هرکس از نیکوتر او. گذاشت بانو بر را بادام نام من کاهل بزرگپدر 

 . نبود او راستین نام به توانا نیز کس هیچ زبان؛ کرد می
 .«هراسانم برایش». داند نمی خاموشی طاهر

 بانو پنداشتم ، میبودم که کودک. مگشت بازمی چین به، داد اجازه نوح کهای  لحظه، بودم بادام بانو جای اگر
 رخ نیم میان که ندارد نیرو عیسی که دانم همی اکنون. ماند می ایران اندر شوی مرگ از پس که نیست نیرومند

 . گزیند را یکی، یپارس و چینی
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 .«بازگردیم بغداد به، الیاس با که دارم سر در». گشاید می دهان طاهر
 . آید دوان، طاهر چانۀ چال به بادام انوب ۀگون چال از چشمم «؟الیاس با»

 . بمانم زندان غربت در، بادام بانو مانند توانم نمی من؟ است هشد زمانش
 . کند می عطسه و بندد می چشم طاهر .«است من برادر الیاس، آری»

 .«دانم ینم برادر معنی دیگر کهاند  رفته یک به یک چنان آن من خویشان». دهم می فرو درون به را سرد هوای
 . مانیم نمی زنده هوا این در، نگویم را سخنم اگر. نگرد می مرا، افتاده چین پیشانی با الیاس اکنون

 . بگویم طاهر به یکسره را گذشته باید «؟دانی می چه من پدر از»
 .«کنید یاد او از که... نیست نیاز... من». زند می پلک دوبار پسر

 .است هکرد فراموش را الیاس دیگر که کردگار از سپاس ؟کند می مهربانی من به دارد گمان
 از نیکوتر، آغاز گونه این .«گویند می تو به را چیز چه بدانم خواهم می. گویند می چیزها مردمان که دانم می»

 . باشد شتابان خواستگاری
 . شود می خیره زمین به طاهر .«گویند می شدن سرنگون از... دانم نمی... ها آن»
 را ماورالنهر که داشت طمع... یُترک خاندان، پیش سال شش»: گویم کوتاههای  نفس با، سرنگونی نهما از
 دردام  سینه .«بردند دیگر شهری به تختگاه از را امیر... نوح کارگزاران. کرد حمله بخارا به پس؛ آورد چنگ به

... رسیدند که بخارا به. شد چنین ولیکن؛ شوند پیروز ما سپاه بر بتوانند انُترک که نداشتیم هم گمان». کند همی
 .«گزیدند مرا پدر پس، بنشیند تخت بر که داشتند نیازای  بازیچه

 عطر بوی توانم نمی چرا. باشد دست چیره زن آن. پیماید می را من دست کف تا مادربزرگ دهان از پسته تسپو
 ؟ کنم جدا طاهر از را بادام بانو
 و سامانی امیرزادۀ چون، را او». بمیرد و بکشد شمشیر توانست می او. یستن راست .«نداشتای  چاره پدرم»

 .«نشاندند تخت بر، بود نوح عموی
 «؟شکند می هم در را دیگر خاندان، سهل چنین خاندانی چگونه»: پرسد می طاهر

؛ دادشان  یاری درون از کسی»: دهم می پاسخ. است نخوانده ما تاریخ از ایرانشهر به آمدن از پیش پسر این
 . اوست با آن از نیمی مهار که بداند اگر؛ کند می نیم دو را کشور سپهبد .«ابلیس فائق

 از گرچه؛ است خردمندتر من پسرعموی از طاهر «؟پذیرد خویش نزدیک را مرد این هنوز امیر چگونه... پس»
 . ندارد خبر فائق دست به کشور ویرانی دیگرهای  نوبت
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 شهریار که پنداشت ، میشد نرگس یمدخترعمو شوی فائق که آنگاه .«کرد خواهد نابود را ما خاندان مرد آن»
 . کشید زبانه او در حکومت آرزوی، مرد نرگس که پیش سال نه از. ماست خانۀ

 خالی را گورستان نگهبانان، ما رسیدن از پیش. است زنده. جنبد می گورستان دیوار نزدیک در کالغی مرد
 ؟ باشد چه ردم این پساند؛  کرده

 . رسید من تاریخ مغز به طاهر «؟شد چه پدرت»
 بخارا به نوح. مرد پسین تابستاِن  یک، ُترک غارتگر... پدرم». است قرار بی قلبم. فشارم همی سینه بر دست

 عقوبت را پدرم و برادر دو... سپس. کنند کور من پدر داد فرمان مردانش به... نوح». خارد می زبانم .«بازگشت
 .«راندند دیگر شهری به خانه از و دندکر 

 او ترحم ولیکن؛ بزنم مشتی زیبایش صورت به دارم میل. را منصور همیشه که نگرد می گونه آن را من طاهر
 . است سودمند برایم

 «؟چه برادرانت. ام شنیده پدرت مرگ از»
 سال دو. اند کرده فراموشم ها آن نفرزندا یقین به. ام ندیده برادرانم که است سال پنج .«بخارا از دور هنوز»

 . کشد دوش به را برادرم بدبختی توانست نمی. مرد برادرانم از یکی زن، پیش
 . هستم استوار و نیرومند هخانواد این در من فقط

 از عمویم. گذارد می پسته عیسی عمو دهان اندر. کنم می نگاهش شانه روی از. دهد می آزارم مادربزرگ خندۀ
 ؟ کند می نظاره را ما، چشم گوشۀ
 باز چشم با تو دارم دوست... چون گفتم خویشان از». بگشایم دهان نباید، بخواهم را مادربزرگ سرنوشت اگر

 .«بیاندیشیام  خواسته به
 تو از خواهم می». نشیند قلبم به دوباره، سرمه چشمان خنجر اما؛ باشم تر نرم باید. افتد می چین طاهر پیشانی

 .«مکن خواستگاری
 . کند می خم را سرش و تر راهایش  لب. روند می باال طاهر ابروان

 اند؟  انداخته طاهر پای به را خویش زن چند. نیست عجیب. اند کرده چنین او با دختران نیز تر پیش پس
... و بروم بیرون کشور از باید نیز من. سفری در همیشه تو گمانم. هستیم شایستهای  دوگانه ما». دارم چاره من

 .«خواهم می نیز شویی
 . است دوخته لب طاهر
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، شیوه این به همیشه توانی نمی تو. دارم آسوده زندگی برای درهم و دینار من»: گویم می و کنم می صاف گلو
 . بلرزد خود مردانگی بر اندکی، من مهتری از بگذار .«کنی زندگی شهر به شهر

 در کهای  زاده خلیفه. دارند تهیای  خزانه ها آن، برود کنار سیعبا خاندان زرین ۀپرد. خندد ای می لحظه طاهر
 به را بجویم چه آن هر نیز نوح و دارم را پدرمهای  زمین من. نیست نیز توانگر، نباشد خلیفه فرزندان خط نخسِت 

 . گزینم شوی من خواهد می تنها؛ بخشد می من
 .«داشت فرزند و زن از پرسش دیشب نیز الیاس. است شگفت». شود خیره دامنم به بغدادی زادۀ خلیفه
 «؟داشتی پاسخی». نلرزد چشمم تا زنم می پلک تند تند. است جان بی و سردام  سینه روی دسِت 

 خسته نیز پیشه یک با و بمانم شهر یک در توانم نمی. خواهم نمی نیز فرزند و نیستم خانواده مرد من»
 .«هستم سفر مرد من. گفتی تخود». برد می سو آن و سو این را سرش .«شوم می

 آبستن هم شاید؟ دارد آبستنی پایان برای گیاهی بادام بانو. کنم دیگری اندیشۀ باید، خواهد نمی بچه او اگر
 . نباشم

 خود درگاه به را تو نوح مانند شاه و امیر چند؟ وقت چه تا سفر». بنمایم پسر این به را خویش بهای باید، نخست
 «؟خواند خواهند

 خوهد می. است هرسید دستم به غزنوی محمود ازای  نامه». کند می کج را سرش طاهر .«گمانم از تربیش»
 .«باشد نوشته نیز حسین به. باشم همتایش پسران آموزگار

 از... کسی چه؟ رسید نامه زمانی چه». دهم فرو دهان آب. است هبرداشت تیغ ما خاندان برای دیگری ُترک مرد
 «؟رفتیگ را آن کسی چه دست

 . است گران اندازه چه خبرش که نداند هیچ طاهر .«رساند من به واالشرطه. منصور مجلس»
 را امرشان،  کودکی و فرنگیس به عشقش. خورد همی پیاله نیز دیگران با، ابلیس و قاضی جز افراسیاب گویی

 . شد پیدا افراسیاب یشکن نپیما برای هم دیگری دلیل، زدند دار را فرنگیس برادر که پیش سال. کند می آسان
 .«روم محمود سپهبد نزد، غزنه به سپس و بازگردانم بغداد به را الیاس که بودم فکر در»: گوید می طاهر

 . باشد دوستش برای تنها، رود می بخارا از اگر. است کور ما خاندان پایان به، پسر این
 و کاخ که این از پسرعمویم... گرچه. ارندد دوستی نوح و غزنه محمود. است خردمندانه امری»: گویم می

 .«شد نخواهد خرسند، بگذاری تنها را پسرش
 گزند از را تختگاه که بود غزنه محمود لشکر، بکشد پایین تخت از را نوح کوشید فائق که آخر نوبت از پس
 . کرد مرکزی شهری در خویش فرستادۀ را محمود زمان همان نیز نوح. داشت نگه دور فائق
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 .«بپردازد او آموزش به حسین است بهتر. ندارد میلی فلسفه به منصور امیرزاده». کشد می بلندی نفس رطاه
 . هستند من از تر پاکیزه و درخشانهایش  ناخن. راند می کناری به ردایش از راای  پشه
 به او سپاه با انمتو  می. است پیروز غزنه محمود، خیزند کشور برای ستیز به ُترک سپهبدان اگر؟ بروم غزنه به

 . یابد معنا سامانی خاندان از یکی پیوند با، کشور بر او دعوی. شوم او برادر عروس شاید. برسم تاج و تخت
 باشم من زن آن اگر؛ بخشد نمی زنی به را خویش تخت مردی هیچ؟ است آویخته غزنه به خبیثم تخم مغز چرا

 . هرگز که
... تو اما؛ دانم نمی سیاست من. شو همراه الیاس و من با دوست یک مانند، داری قصد اگر»: گوید می طاهر

 .«یافت توانی جایگاهی... دیگر کاخی در
 ؟ چه، کنم سفر است هدید را حکومت به میلم که امیرزاده این با اگر

  .«یابند می خویش جایگاه همیشه زبیده بانو مثل زنانی»
 زیرک... زیر او گرچه». آورم او یاد به را زبیده سرنوشت باید؟ نددا می شبیه من به را الرشید هارون همسر، طاهر

 ؟ گویم سخن بریده بریده چرا .«نبود او پسر، نشست تخت بر که کسی... کسی، بود
 من مادربزرگ فرزندان. باشد مملکت ۀسفر  از کشیدن کنار، من مادربزرگ و زبیده مانند بانویی هر پایان شاید

 به هم با که بخواهم بادام بانو از اگر؟ شد طاهر همراه توان می. کشیدند جان از یپا دیگری از پس یکی نیز
 ؟ چه، بگریزیم چین

 . است هشد تر بزرگ دهانم از زبانم .«دارم نیاز زمان... زمان... گمانم به... گمانم»
 را عیسی اجهخو  باید». شوند گشاد طاهر چشمان .«اند شده سرخ... چشمت و... پوستتای؟  گونه این چرا»

 .«بخوانم
 کج و درشتهایم  رگ. نگرم می را دستانم کف. هستند موم چونهایم  گونه و گردن واند  گرفته آتش چشمانم

 . اند شده
 . خیزد برمی طاهر

  «؟ناخوشی، شیرین... که شده امری». شود می نمایان ما کنار عیسی عمو .«برویم باید»
 . ندارم نفس. است پتک سینه در قلبم ...«من... من»

 سپس و نگرد می من چشمان در .«من جان، بکش نفس». گیرد می من دست و نشیند می زانو بر عیسی عمو
 . چرخد می گورستان دیگر سوی به

 ؟ کنند می آواز چنین اینها  اسب چرا
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 ؟ آمد کجا از بادام بانو .«خواند می اندرون به را کسانی مرد آن، عیسی»
  .«است راه در خبری بگو نگهبانان به». گیرد می بازوانش حلقۀ در مرا عیسی عمو

 «؟خبری چه»: پرسد می طاهر
 نیاز شما به... نگهبانان... شما». کشد می باال خویش همراه مرا عیسی عمو .«کن فراموش... بگو فقط»

 . آزارد می مرا گوش عمو فریاد« !دارم
، سنگینهای  نفس میان. بیابم دوباره راها  کالغ و مرد تا کشم می باال پنجه بر را خود. خارد می سرتاسر بدنم

 . شنوم می پشت از را شتابانهای  قدم صدای
 ام؟  شده وهم دچار؟ خندد می همای مادربزرگ چرا

 .«دختر، کن تکیه من به»: گوید می عیسی عمو
 . بیایند پیش تیز نچنی کهام  ندیده را دزدانی دسته گاه هیچ. ام گذاشته پا داستانی همه به زندگی در

 پراکندهها  کالغ. پیوندند می استهبرخ جای از مردِ  به. پرند می اندرون به، گورستان گرد کوتاه دیوار از ملخ چون
 . اند پوشانده صورت و پوشیده کهنه رخت دزدان. شوند می

 ؟ است نگهبان .«هستند عیاران»: گوید می کسی
 ؟ شناسد می را عیاران هچگون .«هستند آنان شبیه»: گوید می طاهر

. ریزد می من گرد عیسی عمو بلند موی. آیند می ما سوی. ببینم بهتر را دزدان تا آویزم می عیسی عمو شانۀ به
 .«مانم همی من. خواهند می سکه اینان. بازگردان کاخ به را زنان». شنوم می سرم فراز از را صدایش

 ؟ گوید می نینچ عیسی عمو چرا. نکند یاری نفسم ...«تو، نه»
 را حسین و برو !طاهر، نیز تو. ببرند را زنان دیگران و بماند نگهبان یکاید؟  ایستاده چرا»: زند می فریاد عمویم

  .«دارد نیاز او به شیرین. کن پیدا
 . اند کشیده کوتاه خنجرهای دزدان دسته. یابم می عمو مشکین موی میانای  روزنه من. جنبند می همه

 .«است تر گرامی جانت». شود می تنگ عمو آغوش .«بازگردی باید. شیرین، نکن»
 . شود می بدتر چشمم سوزش. کنم کاری و بمانم باید ولیکن؛ آید نمی پسینم نفس
  «!نه، نه، نه»: زند می نعره کسی

 . گذرد می برق و رعد چون ما پهلوی از کوچک پیکری
 «!نکنید چنین، همای بانو»: دهد می بانگ عمویم
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 خواهرانتان و برادران. نکردم کاری من و زدند آسیب را شما. ببرید خود با مرا». پیچد می مادربزرگم ایصد
 «!بزنید زخم مرا. خورند زخم

 اندیشۀ در، کند می خواهش دزدان دسته از مادربزرگ وقتی. دهد همی تاریخ بوی، من درحلقوم گداخته آتش
 ؟ است کس چه
 . باشد بیهوده بادام بانو سخن .«هستند سگالبد مردان این. من جان، بازگرد»

 کور چشمم خواهم می من، پرد می مادربزرگ سوی به خنجری وقتی. افتد ام می دیده بر خبیث تخمای  سایه
 . شود
 . بینم می سیاه خال از پر را او آبی رخت. رود می پیش نیزه با نگهبانی. کشد می شیون بادام بانو

 . برسم مادربزرگ به تا کند نمی آزاد را بدنم عیسی عمو« !کنن، من جان !شیرین، نکن»
 . بدارم پاس را خونی خویشاوندِ  باید ولیکن؛ هواست از خالیام  سینه

 «!روید عقب»: زند می فریاد، است هشد مادربزرگ سپر که نگهبانی
 . چرخد می اندکی عیسی عمو« !مادر»

 . شود می رها زمین بر و رسد می مادربزرگم کنار بادام بانو
 اندازه هر. بروند زنان بگذارید»: گوید می بلند و گیرد ام می نادیده او ولیکن؛ کوبم همی عیسی عمو سینۀ بر

 .«دهیم می شما به، بخواهید سکه
 . است تر آهسته من نفس از طاهر صدای .«دهید خبر ما جایگاه از»

 بدنم کنار دستانم ولیکن؛ بزند تا زنم قلبم بر تمش باید. اندازد می چادر، چشمانم بر سایه؟ کنم می گریه
 . اند افتاده

 . کشد می بازوانش در مرا تاریکی و گذرد می گوشم کنار از خنجری
. است سرخ جانم یکسره اکنون. شکر گیسوی آشفته پیچ پیچ مانند؛ باشد سیاه من رنگ. است سرخ چیز همه
 . مانی خیره خورشید به چند که زمانی انندم؛ باشد سفید باید درد؟ چرا. است سرخ درد گویند

 را نیایم خون در جاری نیروِی  باید من؟ چیست قلبت بدون زندگی معنی. بکشم نفس توانم ام؛ می مرده گرچه
 چنین ولیکن؛ بمیرم توانم می. شود خاموش نفسم تا بیاندازم سپر خواهم می. بمانم زنده تنها تا کنم رها

 . کنم نمی
 قلبم و پا و دست. مرد خواهم خسته و خونی، جنگی پِی  در من. مرد نخواهم گونه این. کنم نمی رها را آرزویم

 . مرد خواهم سپس و سوزد می کشور برای
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 فردا بدانم که بندم می چشم زمان آن. سازم می پاک بیگانه از زمینم و نشینم همی ایرانشهر تخت بر روزی
 . ماند نخواهم من گرچه؛ ماند خواهد

 . شناسم می جا هر را منصور صدای «؟شد وشه به»
 ؟ بود حسین .«نه»

 و بو گلویمام؟  برهنه. اند انداخته رویم که ست خنکی چادر از تنم آسایش. جنبانم را زبانم سختی به؟ باشم کجا
 . دارم دوباره خواب به میل. دهد روغن مزه

 .«بداند خواست پدرم بار این. نبود من پرسش»: گوید می منصور
 . کنم همین نیز من، است هماند زنده نوح اگر

 او از پیش من». کنم می سرفه ...«بگو پدرت به... او به». دارد درد یمجا همه. کشم می جان ته از نفسی
 .«منصور، خورم می سوگند. میرم نمی

 . گذارد می دستم بر دست و رسد می تخت پهلوی منصور« !خدای سپاس»
 . برانم را اوای  بهانه به باید .«شوی می من بیماری.. .دچار !پسر، نشو من نزدیک»
 . استام  زندگی آواز ترین شیرین حسین سخن .«بودی خورده زهر»
 . زند می کودک یک مانند قلبم «؟ام نشده کور پس»

 .«شیرین، کن باز را چشمانت؟ کنیم چه اکنون !خدایا؟ است هشد کور». چرخاند می دهان منصور
 . بندم می زود و دهم می باال را پلک یک. آیند می ویمپهل تاهایی  گام

ام  حجره در. بینم می را دیوار روی همتایم بی ۀنقش، نور در. گشایم می چشم دوباره، شود می بسته که پرده
 . کشم می نفس راحت دیگر نوبت یک. بینا و هستم

 «؟بینی می»: پرسد می منصور
 .«بینم می»
 .«بداند خواست می بهار. بروم باید. است در پشت عبدالملک. بدهم همه به را خوش خبر باید !بینی می»

 . روداش  فربه برادر نزد تا خیزد برمی و بوسد همی راام  گونه، اجازه بی منصور
 . یابد می را پرده کنار حسین پیکر چشمم «؟است چگونه مادربزرگم»
 .«ماندند زنده نیز دیگران. است بسترش کنار عیسی. تری بدحال او از تو»

 بدنم بر را نشان همه آن... وای  کنده تنم از را پیراهنم... چون بدخویی تو پس». سپارم گوش در صدای به
 . بخندم خویش مزاح به توانم نمی حتی «؟ای دیده
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 .«بخوابی باید. شدی تهوع دچار نوبت چند. خوراندیم دارو تو به»
 «؟ام خورده زهر گفتی... ام بیماری». کشم می باال را بدنم .«کنی درمان گونه همین... را همه»
گین گیاهی»  . آید می سویم به گام دو حسین «؟خورانده تو به را آن کس چه پنداری می. بادام بانو باغ از زهرآ

؟ چه مردم می اگرام؟  خورده را گیاه چگونه. حمله سپس و کرد تهدید. نیست دروغگو سرمه !زهرآلوده گیاهی
 . پرهیزم می حسین نگاه از. بمانم دور او از علت همین به شاید. داند می او تنها. ببینم را دربزرگما خواهم می
 برایت آشپزخانه از چیزی خواهی می. دیدم می خویش باید». شود می پیدا در بر بهار .«ای زنده گفت منصور»

 . گذارد می پا حجره درون دختر .«آورم می برایت پنهانی من، بخوری خوراکی گذارد نمی حسین اگر؟ بربایم
 .شدکُ  می را طالیش مو دوست شادمانی حسین .«کنم وگو گفت او با باید. برو عیسی دنبال»
 . رود می حجره از بهار .«بگویم شیرین از طاهر به باید. گفتی تو که این برای نه، روم می»

 . باشد راه بهترین ابخار  ترک و او با دوستی شاید؟ است من بیمناک بغدادی زادۀ خلیفه
 . گیرد می را ها آن یکایک جان سرمه. بروم باید. شود می خار چشمم به، خاک بر مادربزرگم یاد

 پیش برایت که امر این علت او». نشیند بسترم بر حسین .«بیاید کاخ به واالشرطه فردا که داده فرمان امیر»
 .«جست خواهد را آمده
 باید. شوم آن و این بازیچۀ من که نیست نیازی. است هساخت می دروغی، من بیماری جای به باید پزشک این

 . ندارد توانی نوح مادر برابر افراسیاب. روم نوح نزد
 در که آنان». کنمای  اندیشه باید. شود نابود نیز کشور که این مگر؛ ندارد زن آن نابودی توان کس هیچ

 «؟کیستند، کردند حمله گورستان
 .«گریختند نگهبانان از. دانیم نمی هنوز». کشد می آه حسین

 . گویم می راست .«بخوابم دوباره خواهم می... اکنون». رود می فرو دیگرم چشم اندر خار. رفتند جزا بی پس
، نامسلمانان در سرمه. دارد تباهی ها آن دوی هر برای منصور عشق. کند نگاهبانی نیکوتر را بهار باید حسین

 ؟ ندارد خبر نوح اول زن سرنوشت از حسین مگر. بیند نمی ارزشی
 راهی باید من ولیکن؛ یازید دست چیزی به توان نمی مردان بی دنیا این در. شد نخواهد چنین من سرانجاِم 

 . زایند می آوارگی و شکست زنانشان برای مردان، کشور یک بر حاکم خاندان در. یابم
 . آیند می من بالین به دیگران، شود می که شب

 گلوی و کشم بیرون را سرم زیر خنجر تا لرزد می دستم. کند می نوازش راام  گونه انگشتی که هستم خواب مهنی
 . ببرم را بیگانه
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 .«بیاورد حلوا برایت خواست می شکر». نگویم چیزی تا گذارد می لبم بر انگشت بگتوزون .«ماییم... آرام»
 را دستش ساعد موهای نفسم. باشد تختم ۀلب بر. نگرم همی سیاهش چشمان به، تخت بر خوابیده

 . زند می برقاش  تیره پیشانی، روغنی چراغ نور در. جنباند می
 ؟ گرفته نشانه را جانمان بازی این با که است گذشته مغزش در چه

 . آید می بیرون پدرش پیکر پشت از، شکر سر .«شوم باخبر شما درستی تن از خواستم. شیرین امیرزاده، سالم»
 . باشد بگتوزون و من پیوند میان نباید شکر. کشم باالتر را رچاد

 . است هافتاد نیز شکر دیگر پیشین دندان گویی. دهم می فرو را زهر .«هستم بهتر... سپاس»
 .«است کتابخانه سقف روی ۀنقش شبیه. دیدم می را شما دیوار روی ۀنقش». زند می پلک دخترک
 . زنند نقش کتابخانه در را نقشه که نخواستم او از گاه هیچ من. نگرد می را دیگر سویی بگتوزن

 گفت حاجب؟ چه کریم؟ شود می چه بداند سرمه اگر؟ است هکرد چنین عیسی عمو. برود شبستان از باید شکر
 . آید می دیدارم به دوباره
 .«ام نوشته آنجا یچیز، دیدم سفرهایم اندر خود چه آن از. کن پیدا را مصر، نقشه آن بر». کنم می تر را لبم

 به شکر و کند می خم سر او؟ شد می بگتوزون شبیه فرزند این، بودم آبستن اگر. است پدرش به شکر چشم
 . ددگر  میباز نقشه
 .«ببر اینجا از را او؟ شدی دیوانه»: پرسم می لب زیر. کنم می نظاره را بگتوزون، روشن نیم ۀحجر  در

 ؟ زند من به آسیبی تواند می مرد این ؛است این من رسشپ، نوبت هر. شود می سخت بگتوزون چانۀ
 .«باشم کنارت اینجا خواهم نمی نیز من؛ کن باور»: گوید می و کند می پشتش به ینگاه نیم

 .«ببینم را او خواهم ! نمیبرو پس»
 خنجرم چشمش .«مردی می باید امروز... تو». بندد می چندی را چشمانش و کشد می کوتاه نفسی بگتوزون

 . زند می
 . دیگری نه؛ است خودم برای من زندگی؟ آویزم دار به او کالم این با را خود دارد گمان

 به. بیابند را او کوتاه ریش تا خارند می من انگشتان. شود می پایین و باال پریشانم موهای بر بگتوزون چشمان
 . خواهم نمی را مردی دیگر که اندازم خویش یاد
 . کند تماشا را ما حجره آنسوی از شکر .«پدر، برویم باید»

 زندگی در شاید و خویش حجرۀ در را او، بودم دیگر زنی اگر. رود می بسترم از، است بوده بسترم در که مردی
 . داشتم می نگاه خویش



121 
 جاِن خوار

 او، بودم دیگر مادری اگر. کند ای می خنده، در بستن از پیش و گذارد می کرسی بر حلواای  پیاله کوچک شکر
 . داشتم می نگاه خویش آغوش در را

 . ندادم جان آن از که زهری همچون؛ است خونم در فردا و گذشته سنگینی. هستم مملکت بار کوله با زنی من
گاهم. رفت شکر پیشای  لحظه که آمد دری همان از سرمه، پیش شب  گزند بی را دخترم اگر که کرد آ

 . سازم دور او کشور و پسر از را گزندم و خویش، خواهم
 . روم همی پس؛ است کینه من بارِ 

 . باشد شکر فردای به گزندی که گذاشت نخواهم. باشد مادربزرگ شبیه من فردای که گذاشت نخواهم
  



122 
 جاِن خوار

 حسین یازده
 

 . قلب از سردتر؛ است یادگاران جای مغز
 داغ و زنده کیدردنا  کار هر در هنوز، کوچکم خواهر مرگ از پس، درخت بر من کوبیدن مشت یاد که حیرانم

 لحظه همان از. دارم یاد به را پدرم گریزان نگاه و محمود ترسان نگاه. کردم ناامید راام  خانواده، روز آن. شود می
 . ندهم راه دل به را کین و خشم که بستم عهد
 امر همه از پیش؛ دیگرم امور از ناچار ولیکن؛ بزنم طاهر صورت بر مشتی دارم میل، اکنون. بود دروغ این، نه

 . یاسمین
 . دانند شبیه گیاهان با را یادگاران باید بغداد شاعران. دارد سرد طبع نیز زمین
 اکنون، مینا مرگ یادگار. شوم مینا خواهرم بیماریهای  نشانه یافتن برای شتابان، بینم شیرخواری که هربار
 . نکند ویرانش نیز من مشت که است ستبر درختی
 شهری به که است سال دو او، بال آن از پس. پدر جزام؛  نداشته خواهر گویی که است چنانام  خانواده کردار

 . دارد همی پنهان را رنجش او ولیکن؛ کنماش  یاری که آرزومندم. باشد امیر نمایندگیاش  بهانه. برده پناه دیگر
؛ است پوشیده شان کودکی و پسر آن از دیگر یادگاران با او به طاهر حملۀ یاد. است کور رنجش بر هم یاسمین
 . گناه باورِ  همچنین

 مایۀ مادر و پدر که پذیرند نمی خورده زخم کودکان. ام دیده همین نیز دیگر جای، خویش زندگی بر افزون
 زنده برای هرکس بدن. اند زده زخمشانها  همان گرچه؛ دندگر  میباز دارندگان نزد جانوران. هستند آنان رنجش
 . است مغز اندر یاد جای، علت همین به. ندک می هرکار او ماندن
 به را زشتی لحظۀ تا کنی ناچار را ساله شانزده دختر که خواهد می تو از قلب. هاست یدشوار  و خون جای قلب

 . بکوبی ساله هفده پسری دهان بر مشتی سپس؛ آورد یاد
 خبر از روز سه. است هگفت نسخ طاهر با گمانم. کند می زنده دوباره را یاسمین، لحظه آن زشتی یادآوری

. کنم کاری خواست من از بغدادی زادۀ خلیفه. خورد نمی هیچ و است خاموش یاسمین. گذرد می آبستنی
 . شکنم نمی را یاسمین پیمان؛ بگویم را حقیقت توانستم نمی

 . شوند همی مشت پسر آن صورت دیدن با هربار انگشتانم
 . پردازم می یاسمین امر به امروز، ویر  ازهمین. یهودی خترد و زاده خلیفه پسر؛ است روشن چیز همه
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 نیز واالشرطه .بودند آمده امیر پرسی احوال برای همه. است آشوب کاخ. نیست آسان پنهانی خواستن اسب
 . است شیرین خوردن زهر علت جویای

 از و بیاندازم شانه بر را نیاسمی خواستم می. داد فریبم مغزم. کردم دیگر هولناک کار پس؛ ناتوانم کاخ امر در
ای  چاره و شود می نمایان بدنش در آبستنی، دیگر ماه دو یا یک. بردارد را اول قدم باید خودش. ببرم بیرون کاخ

 . نیست آن از
 . است جیحون رودهای  تپه اندر غاری، ما امروز راه پایان. نکرد هم پرسشی حتی؛ نگرداند روی خواهشم از

 را یاسمین بغداد در کسی که گفتم من و داشت پرسش یاسمین احوال از. شد نمی خاموش علت بیاِن  بی بهار
 بر مشت همان تنها، چاره راه. امروز نه ولیکن؛ ست آدمی چگونه طاهر بگویم بهار به باید روزی. است هداد آزار

 . باشد طاهر دهان
 کمتر آسیب همه از فرنگیس به راسیاباف عشق. شود خرسند تا گفتم رازی از بهار به، بودم ناخشنود گرچه
 زهر شیرین به کس چه که بشناسد، افراسیاب کنار تا ماند کاخ در ولیکن؛ دانست می را راز آن بهار. داشت

 . است هداد
 همراهم شکسته ۀشیش چون یاسمین. پرسد نمی من کار از که باشد بیچاره یاسمین بیماری از چنان آن طاهر

 . بفشارم حقیقت با را او بیشتر توانم نمی من. باشد آتش در طاهر کنار حجره آن در اندنم از باید جانش. آید می
 برای جیحون به پیشین سواری اسب درد چگونه. پذیرفت اسب یک بر ماهای  تن نزدیکِی  و بود دلیر دختر

 . است دوزخ یکسره او سفر؟ خرید جان به را شکار
 مهار نیروی تا بنشیند پشتم که خواستم. است هآویخت من میان رد، پهلو به یاسمین و رانم می را اسب من

، بگیرد را اسب هراس با اگر. افتاد خواهد زمین بر، کند رها را من و شود چیره او بر ناامیدی اگر. باشد داشته
 . شویم می سرنگون دو هر

 . ام باخته را خویش خرد که بیمناکم چنان آن
 ؟ بدانم را او درد اندازۀ چگونه. کند می بازی گوشم راه با باد. نومش ای می لحظه را او ۀنال، راه در

. کنم می آرام پا با را رنگ خاکستر اسب ...«کنی رها را من یا بجنبی ناگهان اگر، یاسمین». کنم می باز لب
 . دارد را دیگری به ضربه نیروی نیز او که بداند بگذار .«بیند می آسیب جانور»

 ؟ گشایم نمی را نفسم زندان چرا. کنم می شتابان را اسب من. است سرد و خاموش یاسمین
. کند خیره را مردم چشم، اسب بر سوار پسر دو شاید. نیست دور نیز غار و دارد را ما سنگینی تاب عربی اسب

 . ندارند ما به کاری عمید خواجه خبرگزاران
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 در ها آن از دانم همی ولیکن؛ گویم می سالم فقط .دارند ما به دیده نگهبان دو، گذریم می وزیر دروازۀ از چون
 . ماند نخواهیم امان
 و رفت ازها  شرطه، ندهی باج و بگذری مولیان جوی به دروازه ترین نزدیک از اگر. دارد دروازه شهرهفت این

 . فتر  خواهد واالشرطه گوش تا لحظه این خبر، یقین به و هستم خدایی بی به شهره من. شنید خواهند تو آمد
 سوی آن دیگرِ  راه، بازرگانیهای  کاروان. پیداست زمین پشت ستون و خشک پوست، بخاراهای  دروازه از پس

 بخارا سوی آن تا گذر برایها  کاروان که نیست نیازی آنگاه؛ بندد یخ جیحون، دیگر ماه یک. گزینند را رودخانه
 . بروند

 . هستیم امان در اکنون
 دست با ُترک سپهبدان. است جیحون از پس و خراسان اندر ایرانشهر ارتش رکزم. ندارد پایداری ما امان
 وفادار او به کجا تا، غزنوی محمود، خراسان در امیر فرستادۀ. جنگند می شهر آن بر پیروزی برای، خالی

 ؟ ماند می
 . کند لقمه را مملکت تا است هکرد باز دهان و دهد می خراجی تنها دیار هر، خراسان از پس

 تختش کنار را لیمو و آب پیالۀ، امروز پگاه. نیست بدنش اندر چیزی. شود می تهوع دچار یاسمین، پشت از
 تهوع اکنون یاسمین اگر. است روز آغاز تهوع درمان، عسل با لیمو ولیکن؛ نالد می آن بهای از محمود. دیدم
 . باشد کنارش در مردی بدن بیم از؛ دارد

 راه این اندر بهار همراه بارها». شود می سست نیز اسب سم و کنم می سست ار  افسار بر خویش دست حلقۀ
 کنار در بسیار من پس؛ نبود خشنود راه این در دخترش سواری اسب از ساسان موبد. باشد ناشناس تپه .«ام آمده
 . رفتم می تپه آن تا بهار
 . بود خواهد مهربان شبدن با آب. نیکوست شانۀن، دختر کند صدای «؟بری می کجا به... مرا»
 ؟ است غار اندر چشمه که بگویم باید .«کند نیایش آن در بهار کهای  چشمه»

 به، ماه هر بهار. شوند می گرد آنجا، دیگرهای  زمین به کوچ از پیش پرندگان. ماند می گرم تپه آن، زمستان در
 به چشمه آلودگی از ساسان بدمو چون؛ گوییم نمی چیزی محمود و من. رود می آنجا دیدن خون عادت وقت
 . آشفت خواهد دخترش خون

 آن بر را اسب بهار که جویم می راای  برهنه درخت .است میزبان خروشان خانۀرود، رسیم می که مقصد به
 . نیستند خیس و تیزها  سنگ آنجا. بندد می
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 زبان دختر اما؛ ببینم رخاشپ تا کنم همی صبر .«برویم پیاده باید. است درخت چند میان در، دورتر کمی غار»
 . گرداند نمی

 . کند می رها مرا میان یاسمین. نگرم می شانه روی از. ایستد می درخت کنار اسب، دیگر لحظۀ چند
 «؟بروی پیاده توانی می»

، کالهش زیر. کشد می هم در چهره، خورد می زمین به پایش چون. رود می پایین اسب از سخن بی دختر
 وهم، طاهر از یادش مانند او درد. نداشت بسیار سختی ما کوتاه راه. است هپیچاند سرش گرد را پشمیای  پارچه

 . باشد خیال و
 «؟خواهی می را من دستکش». پرم می پایین اسب از

 به را اسب من و دهد نمی پاسخی او. است دشوارتر بغدادی یک برای سرما تاب ولیکن؛ نیست برهنه دستش
 . بندم می درخت

 . جهند آن خیس کناره به رودخانه خط از که نگرد را آبهای  دانه یاسمین
 .«یافت را چشمه آن خودش بهار». برویم باید که دهم می نشان را سویی آن و کشم می شانه بر را مبار  کوله

 را دستش؛ داشت سودی اگر. دهم می گوش سنگ بر گامم به و کشم می آه. شود می روانه دنبالم یاسمین
 . گرفتم می

 من پای جای بر را خویش کفش دختر. باشد آسان که گزینم می را آنجا. است خیس خاک ما راه ازای  پاره
 . گذارد می

 ما جز. کند می نگهبانی آن از درختان ۀبرهن تن تنها اکنون. است پنهان سالهای  ماه بیشتر در، غار ورودی
 . نیست اینجا آدمی هیچ
 نیز من. گذرد همی چاله از من به نگاه بی یاسمین. برم می جلو دست و چرخم می و پرم می پرآبی چالۀ روی از
 . گیرم می پیش در دوباره را راه

 به پسندد می بهار. ببینیم را سنگی ورودی تا رویم می خم خمها  شاخه میان از. رسد می غار از پیش گرما
 . مینا مرگ از پس ما خانوادۀ همانند؛ بخزد جا همه

 . است غار به چشمش «؟اینجاییم چرا». جنبد می آوایی با سمینیا خشک دهان
 .«نباشد آنجا بدی امر هیچ، راستی به. برو غار اندرون». کنم پیدا نگاه با را دیگر بار کوله، درختی زیر

 . است ساکن یاسمین
 .«بشویی را تنت باید. است گرم آنجا آب». دوزم می اودیدۀ  به دیده
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 اندر ناامید و زند می پلک بار دو یاسمین. خیزد برمی دیگرای  لحظه و نشیند می چشمش به سایه چون ترس
 . رود می غار
 . گیرم می را یاسمین پی و فشارم می را سرم سوی دو لرزان انگشتان با

 کنارهای  سنگ. تاباند می اندرون به را نور، دیوارهای  روزنه. نیست ژرف چشمه ولیکن؛ است گسترده غار
 . است خیس و سبز گیاهان از یدهپوش چشمه
 . سازد همی مادر شکم چون را غار این، آب بوی و تری که گفت من به زمانی بهار

 . کند می یخ را تنم، یاسمین چشمان اندر اشک «؟بشویم را خویش، تو چشم پیش خواهی می»
 در. آورم می در را ستکشد .«روی می چشمه سوی آن در تو و نشینم می اینجا من». اندازم می پایین را سرم

 . گردم می سابون دنبال. ام آورده او برای چیزهایی مبار  کوله
 یاسمین. گذارم چشمه لبۀ بر را زیتون روغن ۀشیش و سابون من. کند بیرون تن از را ردایش و کاله یاسمین

 . نیافتد نقطه این خیسِی  از تا دارد نگاه را خویش باید
 آزمایش برای، بخواهم مادر از اگر. باشد فیروزه مادرم انگشتر سنگ مانند چشمه. است خوشایند آب غلغل
 . بپرسم او زنانه اندام بر عفونتهای  نشانه بارۀدر  دختر از توانم نمی امروز. یابد می راهی یاسمین پیشاب

 رتصو. دانست نخواهم را روانش حال، نگیرم او از سخت جوابی اگر ولیکن؛ است نیک یاسمین بری فرمان
 . گوید نمی را این پزشکی گرچه؛ نیست آزارش زمان اکنون گوید می قلبم. نگرم می را او تهی

 . است هنداشت قلبم با ستیزی چنین، این از پیش مغزم. باشد نو احوالی
 سابون»: گویم می سپس؛ بچرخاند چشم یاسمین تا کنم می شکیبایی .«مانم می غار از بیرون، بخواهی اگر»

 که بگویمهایی  زخم از توانم نمی .«نیکوستهایت  پاشنه و پوستت برای زیتون روغن. بکشی رنج که ندارد بویی
 . نه یااند  شده درمان درست دانم نمی

 و موها. است هگذاشت هم برای  گوشه راهایش  لباس اما؛ دارد پا به کفش. کند می ینگاه نیم مرا یاسمین
 . شوند راحت و شسته باید سرش پوست

 همین اندر همیشه بهار». کند آب به میل تا یابم می دیگر راهی؟ دهم آموزش فرزندش نیازهای از زمان چه
 .«شوید می خویش تن، چشمه

 یاسمین. چرخم می غار ورودی سوی به نیز من. رود می چشمه سوی به گامی و کند می خم را سرش یاسمین
 .«نرو»: گشاید می دهان
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؟ ترسد می چون بمانم خواهد می. درخشد می سنگی دیوارهای بر آب عکس. رمگی می پی هوا در را خاک ذرات
 . کنم می چنین، آید می خوش را او گونه این اگر. بخوانم مابعدالطبیعه و بنشینم غار در، دور سنگی روی شود می

 ز پر سنگی رکنا «؟بنشینم اینجا». نیست بیمار خشنودی پزشک کار که است هرفت یادم. دارم برمی بلند گام دو
 . ایستم همی گیاه
 . کشد می بیرون تن از را پیراهنش، گردانم روی من که آن از پیش یاسمین .«نرو بیرون»

 و خورد می غوطه آب در یاسمین پای. کنم می باز و آورم می بیرون را ارسطو کتاب. نشینم می دیگر جهت به
 . شود می دگرگون، غار سقف بر نور نقش

. کند می نیایش دیگر زبان به، لب زیر کهام  شنیده گاه چند. است نخورده ماهی گوشت جز، بخارا در یاسمین
 . بیاموزم یهود زنان امور بارۀدر  بیشتر باید

 افزار، بیزانطیه به سفرش از محمود. دارم نیاز نی قلم و دوات. گویم می خویش با نوبت سه را ارسطو کالم یک
 و شیشه آن با من که دارد باور. خرید برایم بین ذره ۀشیش و فروخت را آن سپس که این با؛ آورد سربی نگاشتن

 . یافت خواهم را دربینایی اقلیدس نظر ناراستی، عرب دانی ریاضی قلم به بینایی بارۀدر  کتابی
 . پیچد می غار اندر یاسمین پرسش «؟هستند چه ها این»
 را او پرسش معنی ...«از داغ آب». گیرم می دست در خویش مهار زود. کنم رو او به خواهم ، میعادت روی از

 .«دارند می گرامی را آب گونه این، زرتشت پیرو زنان». یابم درمی
 خواندن بیهودگی از ولیکن؛ است عجیب او امر به میل؟ کند می چه یاسمین. شنوم می را آب بر آب صدای

 . بهتر کتاب این
 «؟طالست ا در آب...ه هدیه این»: پرسد می یاسمین، بعدای  لحظه

. یابم می چشمه از پس مقصد بیان برایای  بهانه .«هستند گرامی زرتشت دین در آتش و آب. گمانم»
 .«کردند مسجد و ویران را ها آن از بسیاری؛ آوردند هجوم اعراب وقتی. داشت آتشکده ایرانشهر یجا همه»

 «؟کنی می رزنشس علت این به را اعراب همۀ»: پرسد می نیرویی هیچ بی دختر
 نژاد و دین هر که بگوید خواهد می دهانم. رفت خطا به نظرم بارۀدر  او؛ گفتم یاسمین با طاهر اندیشۀ از وقتی

 . گذارد نمی مغزم. یکسانند
 موبد... بهار پدر». گزینم می درنگی .«بهار نام به بودای  آتشکده نیز بخارا ارگ اندر». کنم می آغاز دیگر سخنی
 .«یافت آتشکده آن در ار  او ساسان

 ؟ رساند می آسیب کتابم به غار این خیسی. چکد ام می شانه استخوان بر گردن از عرقهای  دانه
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 «؟است یتیم که کند همی گمان بهار چرا»: پرسد می. بردارد را سابون، دیگرای  لحظه. جنبد آب اندر یاسمین
 موی و چشم رنگ». کشم می کتاب کاغذ کنار بر نگشتا .«داده پرورش را او نیک مردی که بپذیرد تواند نمی»
 .«کند می افزون رااش  بیگانگی خیال، او

 آماده، امروز ساعات دیگر ستیز برای را خویش باید. آشفت برخواهد بهار جدید زندگی مکان از ساسان موبد
 . سازم

 «؟است زخم چندین او ساعد بر چرا... بهار چرا»: پرسد می یاسمین
، بود که بچه. بیند می پریشان خواب». شد نخواهد غمگین، کنم فاش بیمار دخترِ  این بر رازش که ینا از بهار

 .«کشتند موبد خانۀ نزدیک را اوهای  سگ، دین بهانۀ به خرد بی چند
 «؟اند مردههایی  سگ نارون و چنار و ارغوان»
اش  خانه به را بهار ساسان موبد چون یکنول؛ زیستند می قدیم ارگ اندر ها آن. اند مرده مادرشان و پدر، نه»
 مردی گویند می»؟ کند می چه یاسمین با سخن این. سایم می غار کف به را کفشم .«رفتند آنجا نیز سگان، برد

 .«شد کشته مرد آن، یافت را بهار ساسان موبد که جا همان. است ساخته را بخارا ۀافسان
 من. ریزند می گناه بی مرد آن یاد به شرقی دروازۀ نزدیک را یخروس خون، بخارا مردمان از تن چند، سال هر

 . بخاراست سرنوشت شبیه بسیار، داستان این ولیکن؛ دانم نمی افسانه
 .«برد قدیم کاخ به را دیگران، کشتند را بهار سگ چهار وقتی»: گویم می من. باشد آب اندر هنوز یاسمین

 . کرد می خیس ار  خویش بستر هفته یک بهار، سگان مرگ از پس
 . آورد می یادم به را شکستم یاسمین «؟نمایی درمان را پریشانش خواب توانی نمی تو»
 . ام نکرده باور هنوز را مادرم سخن .«بست آسان توان نمی را کاری چنان زخمی»
 . خیزد می چشمه دیگر گوشۀ از یاسمین لرزان صدای «؟گفتی بهار به من حال از»
 . کنم می پیشه درنگ، بخوابد او بر زدن مشت میل وقتی تا. اندیشیدم طاهر به دادن خبر بدِ  و نیک به .«نه»
 حالم از دیگر کسی به». داند نمی من پاسخ نیز یاسمین «؟چه مردمان دیگر... تو... تو چرا... داری گمان»

 «؟گفت خواهی
 خواهد پنهان، بزاید که زمانی تا را او درمما. بگویم هستم سامانش اندیشۀ در روزها این که او امور از باید .«نه»

 . نمود
 . نشیند می من گلوی اندر دوباره گره. است ناشدنی یاسمین برای خویشان و بغداد به بازگشت



129 
 جاِن خوار

 همه این از پس همین برای. است هراسان من پرسش از او «؟دخترم من که دانستی می چگونه... کنم چه»
 . پرسد می چیز یکسره، خاموشی

 دوباره گریز برای را پاسخ این شاید .«زند نمی گام چنان، عربی مرد هیچ. تو ران و کمر اندازۀ»: دهم پاسخ
 _«پرسی می چرا»؟ است گفته او به چه طاهر. کشم هم در ابرو. جوید می
 «؟بگویی کالمی خواستی می... با نوبت چند چرا»

  .«بگو سخنت تو. نیست چیزی». چرخانم می زبان
 . است شده تر، سنگ ویر  بر شلوارم

 . بازدارد بیشتر کاوش از را من خواهد می یاسمین «؟ای خوانده بار چند را ارسطو کتاب چرا»
 امر از، بگویم اگر. نباشد سخت دختر این به علت بیان. پرسد می کتاب این به من شیفتگی از کس همه

 ؟ کنم چنین. شویم می غافل او بیماری
 وجود نام با پراکنده چیزهای از ارسطو. اندیشم می وحدت به، نویسم می وجود از که هنگامی من». کشم می آه
 .«نویسد می

 در فیلسوفان از چندی». شود همی نزدیکام،  نشسته که جایی به او. کوبند می آب بر یاسمین انگشتان
 .«پردازند ها می پرسش این به الحکمه بیت
 . است گواه یکدیگر به ما های نامه .«هستند نادان همه بغداد مشائیون»
 .«بیابی او اندیشۀ اندر را پاسخت گمانم. نبود چنین فارابی»

 ارزشمندی کس چنین از چگونه. شناختم نمی یاسمین کتاب در را نامش که ست فیلسوفی همان فارابی
 . افزایم دیگرهای  زبان از دانشم بر باید «؟داند می من از بهتر را ارسطو زبان»ام؟  نشنیده

 هست که هرگونه، وجود از ارسطو. هستی ویژه وجودی دنبال به تو. دانست می را ارسطو شیوۀ فارابی، نه»
  .«نگاشت می
 . بازگردیم او زندگی امر به باید «؟هستمای  ویژه وجود چه پی در من»
 .«نداشت باور را خداوند ارسطو. هستی خداوند دنبال تو»

؟ دانند می چه ارسطو از فارابی یا یاسمین. ام خوانده پایم و دست انگشتان از بیشتر که شوم می خیره کتابی به
 . نیست داریم باور ما چه آن تنها خداوند
 بروم غار این از باید نیز من. است بیمناک خویش امر به یاسمین یمیل بی. نداریم دیگر پاسخ و پرسش به نیازی

 . بیابم را فیلسوف اینهای  کتاب تا
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 . زند می ُمهر را غار این ترک برای من آرزوی یاسمین .«دارد کوتاه کتابی مابعدالطبیعه بارۀدر  فارابی»
 «؟پرسی می ارسطو از اکنون چرا». کشم همی نفس را بسته هوای

 ؟ است هشد خسته من با بازی از. آید می بیرون چشمه از یاسمین که دهد می نشان آب شتاب .«شد تمام کارم»
 من. بپوش را رختت». باشد آورده فشار سرم به گرما شاید. سازم نو را مقصدمان باید. گسترد می مغزم در نور

 .«بازگردیم شهر به باید». چیست بودن زن که آید می یادش گونه این .«ام آورده برایت زنانه پیراهن
 «؟چرا»: پرسد می درنگی از پس او
 فروشی گوشت کنارای  کنیسه. ببرم ودشخ مردم نزد را یاسمین باید .«یهودی شناسم می فروشی گوشت»

 . دارند می باز ناگهانی کار از را یاسمین ها آن اللهءشا ان. دارم درس حلقۀ آن اندر، گاه یک ماهی که است
 .«ندارم نیاز چیزی به من»: گوید می لب زیر او

 . نیست چاره راه، گریز که بداند دارد نیاز. دارد، چرا
 آن در را کتاب و دارم برمی را کیف .«بخوری چیزی باید». بینم می را کیفم، چپ سوی در و بندم می را کتابم

 «؟بود چگونه زیتون روغن». کنم می فرو
 .«ندارم نیاز چیزی به من»
 سخن .«فرزندت به؛ بیاندیشی هم دیگری کس نیاز به باید اکنون». خیزم برمی .«هستی این از هوشمندتر»

 . گیرد می شکل، ببندم را دهانم که آن از پیش
 . شکند نمی را آن نیز ماهای  نفس و آب موج. است سرتاسری، غار خاموشی
 بیرون کاخ از زور با را یاسمین خواستم ، میپگاه در امروز. است سنگین قلبم. گذارم می ابرو کنار را تر انگشتی

 پزشک من؟ ست خطایی چه ما میان پیوند این. باشد خشنود که خواهم ، میچیز هر از بیشتر اکنون. بیاورم
 . خواهد همی او چه آن نه؛ کنم است درست چه آن باید. اویم
 هم این از پیش. باشد غار بیرون، آورده نبات شوی که نوئی رخت. دهد پاسخ تا کنم می صبر «؟یاسمین»

 پاس را خویش باید تو». یاسمینم از هراسان ولیکن؛ روم رخت پی در باید. است هکرد بهار برای کاری چنین
 .«بدارم پاس را تو باید نیز من. بداری
 . اوست درون نوای، دنیادیده و ماهر پزشک دستگیرِ . باشد دهانم بستن نیکو شاید

 . درخشد می نور پرتو در و است برهنه یاسمین. کرد خطا درونم نوای. چرخم می علت همین به
 بدن دیدن با خودم که دانستم نمی. باشد شکل هچ برهنه که دانستم ، میدیدم را او کاخ در که لحظه همان از

 . کرد خواهم چگونه او
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 . چرخیدم سویش به که گزیدم بد. دانستم ، نمینه
 به صورتم. آید درنمی نفسم. او گلوگاه تا رود همی آبی چکه پی چشمم. است خیس هنوز رنگش بادام پوست

 . کند می گریه یاسمین. اوست صورت بر اشک داغی
 . ریزد می فرو او سپس؛ ددگر  میباز چشمش به چشمم ،لحظه اندر

 بر. شود بیهوش گرما از شاید. روم می پیش بلند گام چند با. افتد می من دست از کیف. شود می خم پیکرش
 . کند می ناله او کهام  نکرده باز دهان هنوز من. نشیند می زانویش

 دراش  چهره. فشارد می غار سنگ روی را انشدست. نشینم می یاسمین جلوی. نگرم می عذاب در صورتش به
 . است هپیچید هم

 همۀ. ندارند توان اما؛ شوند می بسته و باز یاسمینهای  لب ...«دانی می... دانی می». ندارد پایان او اشک
 . لرزد می بدنش

 دستانم. گویدب چیزی تا بمانم خیره که این جای به؛ بدانم باید من؟ کرد توان می چه او برای، ساعت این در
 . دندگر  میباز بدنم کنار دوباره سپس و آیند می باال

  ...«گفت او... دانی می» :گوید یاسمین
 . باشد دروغ .«بگویی چیزی نیست نیاز». دارم خویش اندام در را او رنج

 .«نیست یادش... چیزی». کند می دیگرای  ناله .«است بوده مست شب آن... او... بغداد در او»
 . خراشند می را زمینهایم  ناخن. جوشد هایم می رگ رد خون

 . است هکرد چنین طاهر. ندارد جانی. پوشاند نمی را صورتش حتی. کند می گریه چنان هم یاسمین
. گیرند همی اوهای  شانه دستانم .«داری نیکو قلبی تو». شنوم می را خویش صدای .«داری بسیار توان تو»

 بیگانه کاخ یک خبرگزاران و رازها میان همین برای؛ بودی حقیقت دنبال. آمدی خاراب تا بغداد از راه همه این»
  .«آوردی دوام

 یاسمین. شد زنده مینا مرگ از پس، سیمرغ چون مادرم. نیز را یاسمین، دارم باور را مادرم توان که گونه همان
 سخِت  انگشتم زیرهایش  ستخوانا .کنم می سنگین سردش شانۀ بر را دستم .«کن نگاه مرا». تواند می نیز

 . هستند سخت
های  لب. سرخ گردشهای  گونه و است خورده گره هم بر مژگانش. آید می باال صورتم تا یاسمین چشمان
 ؟ ندارم باور را جادو من چرا. است گرانمایه او. لرزند می درشتش
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 او دلیری .«ام ندیده تو چون هوشمند و استوار دختری من». باشد نیز او راهنمای باید. است من راهنمای خرد
 آن، باشد داشته دشواری تاب دختری اگر. نه تو؛ برند شوی فرمان و جواهرند دنبال زنان». است من از بیشتر
 .«تویی دختر
 خط. است پهن کمیاش  بینی. نگرم می چندی رااش  چهره. است نرسیده قرار به من دستان زیر یاسمین بدن
 تا کنم همی صبر. نرانم کنار پیشانی از را خیسش موی تا دوزم می او پرپشت ابروی به شمچ. دارد تیزای  چانه

 . بشوید را صورتش باید. کشد می باال رااش  بینی. بگریزد و بزند بانگ
 . است زمان بدترین در پرسش بدترین این «؟کنم چه»: پرسد می من از

 .«گوب سخن خویشانت  ای طاهر با». دهم یاری را او باید
 را جانم قصد برادرم». برد می دیگر سویی را سرش. کنم نمی رهایش من ولیکن؛ کشد می پس را خود یاسمین

 .«دارد
 .«توست خانوادۀ او. نیست چنین»

، دست با« .شناسی نمی شایسته، اندیشی می که گونه آن را زنان تو». ریزد اش می گونه از اشک دانه دو
 خویشان یا... من خویشان. کشند می را آنان، شوند آبستن... گونه این زنان وقتی». کند می پاک را صورتش

 . گذارد می زانو بر را دستانش .«کشند می و کنند می پیدا را من، طاهر
 «؟گویی نمی طاهر به را چیز همه چرا». کشم می نفس را بدنمان میان گرم هوای
 .«توانم نمی گونه هیچ. توانم نمی». جنبد می بدنش

 .«بگویی باید. توانی ، میداری دوست را او راگ»
 «؟چه زد پس و نخواست مرا اگر». ددگر  میبر من از یاسمین چشم

 «؟نه؛ هستی او عاشق که داری باور تو». دهم فرو را دهانم آب
 . گزد همی را پایینش لب یاسمین

؛ بزند سیلی صورتم به بارهدو شاید .«شود او چون کسی عاشق، تو چون کسی کنم نمی باور من». زنم می پلک
 یاد به را شب آن چگونه. زند می الف، بوده مست کههایی  شب از همیشه او». بگویم راست باید ولیکن

  «؟نیستی برادرت تو که بیند نمی چگونه... چگونه؟ آورد نمی
 «؟باشی منصور کنار... گذارد می امیر چگونه. سنگدلی تو». شود می دریا دوباره یاسمین چشمان

 ؟ چرا. کند می نوازش را بازویش شستم .«دارد گوناگونهای  شیوه دلی نرم». کشم می آه
 ؟ کنم می همین نیز من؟ نگرد می گونه این مرا چرا. است نزار و زار صورتش. زند می پلک دختر
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 ات کنی می دراز دست سپس؛ بشکنند را اهریمن تا داری نگاه آینه، داری دوست که کسانی برابر باید»
 ؟ هستند یاسمین بازوی بر من دستان چرا .«برخیزند

 . برد می سو آن و سو این را سرش او .«دانی نمی هیچ تو»
 بر و کشم می پس. آیند می فرود من بر غار دیوارهایام؟  افتاده او سخنان اندر شکاری مانند چرا. دانم ، نمینه

 . نشینم می زمین
گاهم. کنیم ترک را رغا باید اکنون. کشند جا هر به چشمانم  زن بیمارها  ده من. است برهنه یاسمین که آ

 ؟ کند گونه این من با او بدن چرا. ام داشته
 را ها آن که این مگر؛ برند می گور تا را راز این دختران. خیزد نمی بر امر این از پس زنی هیچ»: ویدگ یم یاسمین

 .«کنند گور در راز این برای
 جای به چرا. نیست نیکو نفسم. ما هنشد بیمار بدانم تا گیرم همی را نبضم .«نیاندیش گور به... گاه هیچ من»
 ؟ کنم می آزمایش را خود، او

 گونه این نباید من روان و تن. باشد امان در باید. است من بیمار او. بپوشد رخت باید یاسمین. خواهم تازه هوای
 . شود رو و زیر او روبروی

 . شود می خاموش، برسد او به چشمم که آن از پیش مینیاس ...«تو چرا؟ حسین»
 را رختت. دهم نشان تو به را رازی واهمخ یم». جویم می راهی. گذارم می سرم سوی دو را سستم انگشتان

 .«بپوش
 دوباره که این برای. است نزدیک. بردارم را زیتون روغن ۀشیش تا چرخم می. کاود می را صورتم دختر چشمان

 . کنم می دراز سویش به را دستم، نبینم رهنهب را یاسمین
 «؟چیست رازت»: پرسد می و گیرد نمی را شیشه یاسمین

 .«بیمناک و باشکوه تاریخی»
. لرزد می هنوز. دارد نیاز خوراکی او. کشم همی نفس جان تمام با. گیرد می را زیتون روغن دخترانه دست

 ؟ کنم می چه. کند چنین پزشکش با اریبیم نباید. باشد داشته آرامش من پهلوی خواهم می
 او خواهم می چرا. است هنپذیرفت را بدنش بر طاهر خنجر او هنوز. ایم نگفته سخن، این از پس او زندگی از هنوز

 ؟ ببرم شهر این مکان ترین هولناک به را
 . است جانم بهایش که داد خواهم نشان او به را رازی من

  



134 
 جاِن خوار

 محمود دوازده
 

 ؟ کنم روانه او برای پیامی که کردم فراموش چگونه. بخشید واهدنخ را من حسین
 لب به خنده. نپوشانده نیز چهره خود گرچه، آورده پوشیده سرتاپا راای  بیگانه، خویش همراه و اینجاست برادرم

 یکس که آن از پیش. ریخت خواهند را یکدیگر خون پدرمان و او دیگر ساعتی. اندازم چین راام  پیشانی؟ دارد
 . خورم می فرو راام  خنده؛ ببیند

 «؟باشد او همراه بهار». کند می درنگ .«شد پیدا ما پسر باهوش این»: گوید می ساسان موبد
 حسین پهلوی که آن پس؟ است هشد نشین پرده و بلندباال همه این، سال یک در، ریزبچه آن دارد گمان موبد

 . کنیم چنین، بزرگان به خبر بی نداریم اجازه ما؟ کیست، دارد برمی گام
 . شوند می هم در او ابروان .«دارد همراه به را دیگر دختری پسرم، نه»: گشاید لب پدر

 به ها آن قدام؟  نشنیده چیزی دختر آن از من و بیاورد اینجا که شناسد می چنان را دختری برادرم چگونه
 جای از، کند می پایین و باال را دختر رخت که لحظه همان چشمم. باشند هم نزدیک و است یکدیگر بلندی
 . زند می بیرون
 . کند می خم پیرمردی برای، سالم جواب شانۀن به را سرش «؟محمود، شناسی می را او»: پرسد می پدر

 دامنی، بادمجان رنگ؟ است مادرم دوز دستهای  پیراهن از یکی، دختر تن به که بگویم .«شناسم نمی»
 . پوشاند می را دختر چهرۀ، بلند و سیاه حریری. دارد گشادهایی  آستین و چین چین

 و ارگ در. کشد می خود دنبال را چشم، دیگر روز هر که است هنمود هدیه دوستش به رختی، زیرکی با حسین
 . اند آمده گونه همین، بازار نظارۀ برای زنان همۀ، جمعه این

 را دختری خود حسین که این از. است برگزیده دختری برای را او دوز دست رخت پسرش که گردد خرسند مادر
 ؟ گردد خرسند هم است برگزیده
 . باشد حسین شاگردان از دختر این شاید. باشم خطا اندر شاید

. بود آلوده و تیره زمین زیر بنای، پیشای  هفته. رود می سرتاسری گنبد سوی به و باال همراهش و حسین سر
 . را قدیمی خانۀزور ، زمین زیر هم و است هداد مانسا را بازاری، ارگ زمین بر هم مادر

 لبۀ تا را زمین، سرخ ارزانهای  فرش. اند داده جان را سرای گرداگرد، چوبیهای  کرسی و سنگیهای  آتشدان
 . کردند می پهلوانی ورزش، گود آن در و بود زورخانه سرای این زمانی. اند پوشانده میانی گود

 . کشند سو آن و سو این را سنگین و چوبیهای  میل، گود در انجو  عیاران از تن چند اکنون
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 از چیز همه. اند گذاشته طبلیها،  پله باالی. است آویخته گود نزدیکی در کوتاه و چوبی پلکانی از زنگی
 . درخشد همی پاکیزگی
 نیز ها آن از ویران تای دو و رسد می سرای این به ورودی هفت. آیند می اصلی ورودی از دوستش و حسین

 . اند شده باز امروز برای
 . باشد گریز راه دو آن به نیازی جمعه این کنم نمی گمان
 نامدار دنیا در ماهای  پارچه. یافتم مردمان ز پر را بازار، پیوستم قدیم ارگ اندر دیگران به نیمروز که آنگاه
 . دارد را کشورهای  دوزنده نیکوترین نیز مادر. هستند

 «؟است آمده چادر بدون چرا»: پرسد می پدر
. هستند کرسی بر همه ها این. دارند روبنده و نقاب تن چند. آییم زنان جامۀ با، مجلس این به ما همۀ

 . بود من کار ترین هوشمندانه، زمین روی بازار در خریدار زنان با درآمیختن
 مردی هیچ را دارد تن به حسین دوست که رختی ولیکن؛ شود می دیده عیاران از کمی پیکر بر پیراهن

 . پوشد نمی
 و قدیم کاخ در را چادر گمانم». نسپارم برافروختگی بیشتر دلیل، حسین به تا جویم می بهانه، لحظه چند در

 . ندارد سودی. بندم همی دهان، کنم فاش را پیش سال در بهار خانۀ که آن از پیش ...«بها حجرۀ
 . است باخبر زمین زیر به قدیم کاخ میان راه از او .کند می تنگ چشم، شاهین چون ساسان موبد

؛ باشد داشته او مانند بدنی و تن نباید خدا مرد هیچ. آفریند می ترس نیز انگشت ناخن با مرد این، راستی به
 موبدی سفید ردای کنار او تیره پوست. نیست کاستی برایش نیز او موی یب و صاف سر حتی. بلند و تنومند
 . باشند همتا بیای  دوگانه پدرم و او؟ کند می یگراند با کار چنین

 به مایل مرا، موبد درشت صدای «؟شده چه. نیست هم حسین با و نبود مادرت همراه؟ کجاست بهار»
 . کند ناپیدایی

 کاخ اندر امروز گفت بهار. است خویش کار به روزها این نیز مادر. پوید نمی حسین و من فرمان به دختر آن
 . پرداخت خواهند امری به، الشرطهوا همراه

 ؟ رفت خواهد سترگ چه دنبال، این از پس. دیدیم هم را بهار شدن شرطه
 . رسند می هم به موبد مرگبار نگاه با من مزاح «. مداری کمتر بدبختی، بیاید دیرتر چه هر»

 در پدر ازگشتب ولیکن؛ داشتیم را خبرش. است آمده مجلس این به یکسره، خویش سفر از ساسان موبد
 . بود شگفتی، نیمروز



136 
 جاِن خوار

 را عیسی خواجه، چشم گوشۀ از من. یابد می ساسان موبد و پدر پهلوی مرا حسیندیدۀ . شود می هم با چیز دو
 دیگر. است خشکیده جای بر سنجابی چون حسین زیرا؛ برسد ما به بادپای عیسی خواهم همی خدا از. بینم می

 . دید نخواهم او خندۀ
 در باید من. باشد گرفته صورتش دور به بسته سیاهِ  ۀپارچ با عیسی آوای .«عبدالله خواجه، سالم. دموب، سالم»

 . بگریزم و بجویم چاره، لحظه
 . پرسند می یکدیگر احوال از. کند همین نیز ساسان موبد و فشارد می را عیسی دست پدر .«جوان مرد، سالم»

 ها آن تنها، مردان از ولیکن؛ پوشانند رخ ما زنان از عددی. ستا صورت پوشش به نیازمند عیاران آن از عیسی
 . شناختیم همراهش مسیحی پزشک دو و چشم شکل از را عیسی ما. باشند نامدار که کنند چنین

؛ بشناسد عیاران همه پدر گویی. باشد آشنا خوب، عیاری با باید، آید ما میان کهای  بیگانه، عیاران رسم در
 عمید خواجه به گمانم زمانی. است بیمارانش بارۀدر  حسین از پرسش مانند، عیاران بارۀدر  او از پرسش ولیکن

 !است ستم بس این. گفت نمی روانم آرامش برای کالمی پدر و بود
 پزشکی از سخن حسین با تا بودند آمده ما خانۀ به نوبت دو یا یک چون؛ شناسم می را عیسی پزشک دوستان

 . گویند
 «؟داری خبر چه کاخ از»: پرسد می عیسی از پدر

 حسین و من از او .«اند داده زهر نیز را برادرم دختر و است بیمار سخت امیر. بد خبر»: دهد می پاسخ عیسی
 . کنند باور مردمان، بپوشد زنانه پیراهن او اگر یقین به. باشد تر باریک نیز

 . زند گام ما سوی به دوستش همراه. است هیافت را خویش حسین
 «؟بودند که. کردند حمله خویشانت به که شنیدم»: پرسد می پدر

 ناشناخته بیماری از شاید. زند می حسین پشت بر کسی. است مشغول عیسی به پدر چشم که خدای از سپاس
 . ندارم امیدی. ندهد شادباش پدرش بازگشت برای جوان پزشک به و برد رنج

 .«دارم گمان چند»: گوید می پدرم به عیسی
 . آساید می نزدیکی کرسی بر ساسان موبد «؟ها رطهش»
ای  گذشته، قاضی شاگردان که آورد می ما یاد به سخن بی عیسی .«تیمور قاضی شاگردان شاید، ها آن شاید»

 . اند چشیده سپاه مدرسۀ اندر
 گود از اکنون برادرم. دارد دیگر داستان کردارش ولیکن؛ است مادرم ۀآین حسین چهرۀ. کشد می آه پدر

 ؟ کنند رهایش تا بروم. اند زده حلقه گردش دیگر گروهی گرچه؛ است هگذشت
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 . کند کوتاه نیز را موهایش باید. کشد می کوتاهش ریش به دست پدرم «؟خورانده امیرزاده به کسی چه را زهر»
 کاله را سرش. کند می گم پیراهنش ۀپارچ میان را دستانش عیسی .«ام گفته سخن امر این از حسین با»

 ؟ است آمده اینجا تا کاخ خبرگزاران چشم زیر چگونه. پوشاند می ردایش
 «؟کرد تواند درمان را امیرزاده حسین»: پرسد می پدر

 حسین به امیر یکم زن. ساخته بیمناکش امیر مادر با دیدارش... گرچه؛ کرد نیز چنین». جنباند می سر عیسی
 .«داد خواهد زهر را شبستان زنان همۀ سرمه وبان که پندارد همی او... و گفته گمانش از

 «؟گویی می چه، شناسی می را او ما از نیکوتر که تو»: پرسد می عیسی از ساسان موبد
 . ندارد دیگر بیان به نیازی عیسی .«باشد کاخ در فائق سپهبد یاران ترین نزدیک از امیر مادر»

 جای عیارانهای  هدیه همۀ، نقطه آن اندر. گذارد می ودگ کنار را زرین گلدانی، پوشیده رخ و بلندباال عیاری
 کنار را گردنبندی و سکههای  کیسه، آمدم من که آنگاه. کنیم می نیم مستمندان با را اندوزیم چه آن ما. دارند
 . آشناست برایم جواهرنشان گلدان این. یافتم گود

 «؟باشیم زنان آن جان از هراسان دبای. داری راه حرم در تو گفت مادرت». چرخد می من سوی به پدرم
 آن از .«آفریند می هراس همه در که است ساز نیرنگ روباهی سرمه بانو». اندازم می چپ پای برام  سنگینی

 .«است هکرد تهدید نیز را حسین او که داند نمی مادر». ببرم برایش را برادرم خبر خواست که گویم نمی نوبت
، اکنون گمانم. گیرد می اوج مردمان صدای، ما سوی آن و سو این. بندد یم چشم عیسی. کند می ترش رو پدر

 . است هشد نرم پدر. بیاید باید حسین
 . دارد تن بر سفید جامۀ و است زرتشت پیرو. کند می وگو گفت او با و نشیند می ساسان موبد کنار کسی

 . است آهسته پدر صدای «؟باشم برادرت بیمناک»
 چگونه داند نمی. است نادان جانش از پاسداری بارۀدر  او. ام نبوده خشنود حسین با کردار گونه این از گاه هیچ

 مادرم و پدر گرچه؛ نماید باز را زندگی در کوری گره هر تواند می برادرم ولیکن. ندهد آزار سخنش با را دیگران
 . اویند ترس در همیشه

. شود خیره زمین به عیسی .«دارند را کشوری هالک توان او دشمنان. باشیم حسین بیمناک باید همه»
 .«بگوید را خبرش حسین نگذاشتم من ولیکن؛ یافتیم پیش روز چند را امیر بیماری علت ما... حسین»

 بیماری از امیر خواهر که آنگاه»: گوید زیرلب و شود خم عیسی. بایستد عیسی پهلوی تا آید پیش گامی پدر
 بیماری همان امیر». کند درنگی .«نوشتم می روز و شبهایش  نشانه از من ،سپرد جان ماه سه درای  ناشناخته

 .«کرده آزمایش را آن دیگر تن دو در حسین. است مرگبار... بیماری این. دارد
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. است هنرفت پیش سال پنج در زنانش از یک هیچ بستر به امیر که دانم همی. گوید می من به را رازی هر برادرم
 امیرزاده دختر شکر که دانم می. نیست مردان شبیه چون؛ دارد خون دل حاجب کریم زا منصور که دانم می

 ؟ نگفت من با امیر بیماری از حسین چرا. باشد کتابخانه امین و شیرین
 .«افتاد خواهد بیگانگان دست در کشور و مرد خواهد امیر». لرزد می عیسی صدای .«است خبر بدترین این»

 آن. کنم سرزنش شورش برای را کشور این انُترک توانم ؟ نمیبود دیده ستارگان در را سیاه امرِ  همین بهار
 عربی به سخن توان حتی بسیاری. باشند داشته ایران مردمان میان جایی تااند  برده سپاه مدرسۀ به را بردگان

 . شود خوار گونه این نباید کس هیچ. هیچ که یپارس؛ ندارند نیز
 همۀ و مرده بیماری این از او زن. گشت خواهد تیزتر فائق سپهبد شمشیر، باشد بیماری نای با ما کار پایان اگر
 . باشد آمده بخارا به سمرقند از دلیل همین به شاید؟ بیند می مرگ ۀآستان در را امیر. آشناست برایشها  نشانه
 برایش درمانی... ینحس و تو؟ کرد نشود هیچ»: پرسد می و فشرد می را سرش کنار، اشاره انگشت با پدر

 «؟ندارید
. یافتمای  توده... امیرهای  اندام از یکی در پیش ماه چند». دهد می پاسخ زبانش از پیش عیسی چشم

 رشته و بافت... آن برداشتن گوید می حسین و است هبازگشت توده... نوبت این. خواست نمی تیغ و بود آسیب بی
 .«است رسیده رامی ۀری تا بیماری. کند می نابود را بدن

 نوبت یک. ام دیده را مردمان پلک بر برادرم تیغ کار من. باشد ناشدنی پس، بداند ناشدنی را امر این حسین اگر
 بود کرده اره را زنی سرِ  کاسه که آن از پس؛ داد نشانش را مردی مثانه سنگ حسین که بودم جاییام،  بدبختی از
 فرزندانش به»: پرسم می. نشیند می  مجان بر تهوع، آید می یادمها  حظهل آن که همین. آورد بیرون را استخوانی تا

 . باشد بددل تاج و تخت به منصور «؟اید گفته
 به منصور». لرزد می عیسیهای  مژه .«کند می نابودش امیر مادر. بماند خاموش خواستم حسین از، نه»

 او نیازمند جهان... مملکت این. است یگانه و فرهخته حسین. داند می این سرمه بانو و سپارد می گوش حسین
 .«داریم پاس را او باید فردایمان برای. شد خواهد

، کرد می جدل، قاضی یک، دیگر کشوری از نامدار عیاری با که آنگاه. است باخبر حسین فردای از من خانوادۀ
 . دارم یاد به را قاضی رخ بر شرم سرِخ  رنگ نیز من حتی و داشت سال هفت حسین. بودیم گواه ما

، چیز همه که دریافتیم و آمدیم بخارا به پس؛ است کوچک حسین برای ما زادبوم که داشتند باور مادرم و پدر
 . است ناچیز حسین تابناک مغز پیش
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 گذارد نمی اکنون. دارد دوش بر گناه بار، شیرین امیرزاده بیماری و برادرش دختر مرگ از عیسی که دانم می
 و حکومت به میلی چون. باشد کاخ اندر امیر خویشان از مرد تنها عیسی. زند حسین به گزندی سرمه بانو که

 . است هگشت نیکو دوستی و عمو، دهد نمی نشان زنان
 . بداند را شچیز همه وبوی رنگ و زند چنگ دنیا در خواهد همی حسین. نیست گونه این حسین

 نگاه زیر گرچه؛ است بلندتر پدر و من از گردنی و سر برادرم .یابد می من از پیش را حسین پدر .«پسرم، سالم»
 . شده تا پدر

 زخم بستن راه کس هیچ، ما کوچک مینای مرگ از پس. بود آموخته خوب را دو این میان شکاِف  دوختن مادر
 . را خویش نیز پدر و کرد می سرزنش را خویش حسین. دانست نمی را

 . بوسد برادرم پیشانی، آن جای و نگذارد پدر ولیکن؛ ببوسد پدر دست تا شود خم حسین .«سالم... پدر»
 و من و آموخت می بخارا مدرسۀ در باید حسین. نگشود لب کسی، کرد ما از جدا زندگی قصد پدر که وزر  نآ

 یسیمبنو نامه خاله برای خواستیم. شکند می مادر که پنداشتم ، میپدر نبود در. گذاشتیم نمی یار بی را او نیز مادر
 ارگ در پدر برابر مادر، دوریها  ماه از پس امروز حتی. نداشت تنی به نیازی مادر ولیکن؛ بیاید نزدمان اندکی تا

 . نشکست
. گیرد می آغوش اندر را حسین موبد .«نگهدارت بد از یزدان». خیزد برمی ساسان موبد« !ببین را کاخ پزشک»
  .است هنشنید را ما و عیسی وگوی گفت یقین به

 را یکدیگر عیسی و او. رود می همراهش دوست سوی به من چشم، گوید می سخن موبد با که برادرم
 . ماندن زنده برایای  ابلهانه بازی؛ نگرند می

 اگر دیگران ما. بپوشد سیاه ممحر   در که دارد جایگاهی .شیعه یعنی؛ است شهر نامدار اسماعیلِی  پدرم
 . هستیم عیاران جهانی حلقۀ در که وشانیمبپ راز باید، باشیم آسوده بخواهیم

 «؟کیست دوستت»: پرسد می پدر
 . شود می سیالب بیاید که بهار. است آرام هنوز ساسان موبد «؟کجاست بهار»
 . دارد همراهش به ینگاه نیم حسین .«بغداد اهل؛ است الیاس این»

 . یابد ویشخ برای دختری برادرم که نیست امیدی پس. شود می بسته و باز دهانم
 .«شما همگی بر سالم». جنبد همی الیاس
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 کتاب به حسین. است منصور امیرزاده آموزگار الیاس»: گویم می من و کند می پایین و باال را او پدرم چشم
؛ است خالی همیشگی هراس حال از صورتش. دهم امان الیاس به خنده با کوشم می .«دارد طمع او آشپزی

 . ببیند را او پاک قلب تا پدر برای زمان لحظه چند
 روز چند؟ آورده ماه همه این از پس عیاران مجلس نخستین به را او که است چگونه الیاس با برادرم پیوند

 گفت که شنیدم. گفت افالطون کتاب اندر مردمان شدن چندمرتبه زشتی از منصور امیرزاده به پسر این، پیش
 . بگیرد را دیگری آزادی نباید آدمی هیچ

 «!آمد نیز بهار»: جنباند زبان ساسان وبدم
 . افشاند می شوم هوایی خویش همراه و است هآمد بهار زیرا؛ یافتیم رهایی حسین و پدر پاسخ و پرسش از
 اصلی ورودی سوی به عیاران. شوند می ساکن همه گود در. گراید می خاموشی بهها  زمزمهای  لحظه در
 . هستند لرز و ترس در نیزها  آتشدان گویی، گویند نمی سخن ودرازآل گروه این که اکنون. چرخند می

 چرا؟ است هدید آسیب بهار. کنارم ساسان موبد؛ است هایستاد ریزبچه که برسم جایی به تا زنم می گام من
 از را دختر چهرۀ که نیست چندان نور. کشند می پس اصلی ورودی از همه؟ دارد خوره او کهاند  گونه این مردمان

 . ببینم نجاای
 «؟شده چه»: پرسد می من پشت حسین

 . پیچد می موبد بانگ «؟بهار»
 که بینم می را مردی. است برافروختهام  کودکی دوست چهرۀ. بایستم بهار پهلوی تا رانم می را روبرویم مرد دو

 . باشد او پشت
 . ردندک می همین، توانستند می اگر یقین به هم دیگران. ماند می مرد چهرۀ به چشمم
 دستان. باشد دشوار او یافتن، بردارد گامی بهار که آن بی. است ننموده پنهان را خویش جیهانی خواجه

کنده، سرای این تا قدیم کاخ راه. است هداشت نگه زمین از باالتر را ردایش دار خزانه  . باشد خاشاک و خاک از آ
 ولیکن؛ دید توان نمی خوب زیرزمین گرچه». است خندان نازکش سبیل زیر خواجههای  لب .«بزرگان، سالم»

 . نگرند می یکدیگر که باشد ساسان موبد و پدرم با خواجه مزاح .«است بهار انجمن اینجا دارم گمان
 مجلس این بر را آتشکده آن نام بهار. کردند ویران ارگ ساختن برای را آن که بود اینجاای  آتشکده زمانی
 خواجه شاید. است هکرد فاش او نزد، عیاران برای لقبش هم و آورده ما میان را دار خزانه هم دختر این. گذاشت
 . باشد باخبر ارگ پنهانیهای  راه از خویش
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 خواجه ابروی یک .«دانید همی نیز شما و نیست من هماورد که دانست می او. موبد، نکنید سرزنش را کودک»
 .«نیستند هماوردم نیز ها آن حتی پس؛ ددارن عادت من به نیز سگان». جهد می باال دار خزانه

 حسین، کند می زندگی کاخ اندر گونه این دختر که بداند موبد اگر. نیست سربرهنه بهار که سپاس را خدای
 . شود می بیچاره

 .«هستم من چه آن دنبال یا؛ نیست من دنبال کس هیچ. هستید امان در. عبدالله خواجه، نباشید بیمناک»
 نداشتم چاره. نیز پسرتان و بود بازار این پی در سخت بانویتان». شود می نزدیک پدرم به گام دو جیهانی خواجه

 . آورد می پیش را چپش دست خواجه .«ببینم خویش... و بیایم فرزند این پی در که
 . فشارد می را خواجه دست پدرم .«نکند چنین دیگری اللهءشا ان»

 . گرداند چشم و بیند حسین نگاه ولیکن؛ شود باز خنده به بهار لب گوشۀ
. کند می رو حسین به .«باشیم کاخ در حسین بیمناک، داریم چیزی بیم اگر»: گوید می جیهانی خواجه

 .«اند انداخته دینداران پیکر به لرزه خدایت بی دوست و یهودی دوست»
 گشاید همی دهان موبد ؟خداست بی دوست آن بهار که داند می چه او. کند می تنگ چشم دوباره ساسان موبد

 . گیرد آغوش در را پدر تا رود می دوان. باشد تر زیرک بهار ولیکن؛ بپرسد که
 .«نکنیم تلخ را لحظه این»: گوید می پدرم به جیهانی خواجه و بوسد می را بهار موبد
 . دهد سامان دار خزانه این از ارجمندتر را شهری دارد توان دختر این

 همه با اگر». چرخد می عیاران سوی به خواجه .«کنم بیهوده را شما از یک هیچای ه لحظه خواهم نمی من»
 .«است بیمش از بیشتر سودش که رسید خواهیم امری به، گویم سخن شما

 کنارش یا کنند بیرون را بیگانه خواهند نمی عیاران دیگر. است ایستاده دور عیسی. رود می ما پهلوی از خواجه
 . آیند

؛ باشی حسین پهلوی باید تو»: زند می نهیب بهار به و گزیند می را درست زمان ساسان موبد ،من راست سوی
 . خبرهاست چه حسین پهلوی داند نمی او .«کارگزار یک نه

 . است کار همین در نیز جیهانی خواجه. روم می گود سوی به و گذارم می خویش پشت را ها آن
 امیر کارگزار تنها .کنند خویش امر دادخواهی که آیند می دیگر روز هر از بیشها  جمعه، ارگ این اندر مردمان

 ؟ یافت نخواهند را نبودش امروز. باشد جیهانی خواجه، کند مردم دادخواهی کار هنوز که
 گود درون جوانان دست با جیهانی خواجه .«دارم نیاز خالی، سخنانم برای را گود ولیکن؛ خواهم همی پوزش»

 . دهد می نشان را
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 . جنباند می را سرش، من کنار در او. چرخند می پدرم از اجازه برای جوان عیاران
 . است سرگشته سرای هوای. جهد می پایین دار خزانه و شود می خالی لحظه در گود

  .«ام یافته امری برایای  چاره»: دهد آواز خواجه
 باالی دلیل این به. آورد می گود گرد، بهتر شنیدن و دیدن برای را عیاران همۀ، کوتاه مرد این هوشمندی

 ؟ نرفت پلکان
 شهر یک». کند می درنگ خواجه .«هستید باخبر شهر گورستان در امیر خانوادۀ به حمله از شما گمانم»

 .«نمایند می سرزنش را عیاران
. بینم می سرای سوی آن، هم پیش را الیاس و عیسی و گردد می چشمم. شوند می آغاز خشمگینهای  زمزمه
 ؟ نماید نمی گزاف، زنانه پیراهن در بغدادی پسر آن چگونه

 گوشۀ جیهانی خواجه .«کردند چنین شورشیهای  شرطه. نبود باز کار آن در شما پای که باخبرم. گیرید آرام»
  .«دهید یاری آنان برابر را شهر شما که باشد این خواهشم... امروز». کشد می را سبیلش

 چشمان و است بهار شانۀ بر موبد انگشتان. رود می ساسان موبد نگاه دنبال نگاهش. کند می هم در ابرو پدرم
 . درشت دار خزانه سخن از دختر

 من مردان که آن از پیش. آید نمی بخارا به ایران دیگر شهرهای از داران زمین خراج». برد باال دستی جیهانی
 این». ببینند را او نیز عیاران دیگر تا چرخد پا ۀپاشن بر .«شوند همی ناپدیدها  سکه، برسند بخاراهای  دروازه کنار

 .«بیمارستان و بسازیم مدرسه که؛ باشد فرزندانش و ایرانشهر برای بلکه؛ نیست من آن ازها  سکه
 مزد از؛ است کاسته کاخ سیم و زر از او. اند خورده زخم دار خزانه از دین دروغگویاِن . جنبانند می سر عیار چند

 به، گشتند می شهر در بخارا به تیمور قاضی بازگشت از پس که منکر و معروفهای  حلقه. نیز فقیهان ماهانه
 . شدند نشین خانه، خواجه فرمان

 و توانها  شرطه از شما. باشد نیک ما همۀ برای چه آن؛ است این من ۀخواست». کند می باز دهان دار خزانه
  .«کنید نگاهبانی را شهر تا دارید بیشتر شایستگی

 «؟شوند حکومت مزدورِ ، عیاران خواهی می تو»: پرسد می بود ورزش به، گود اندر تر پیش که مردی
 را خدای. است دستش در چوبی میل اندازۀ به مرد آن بازوی. باشد هراسان جانش از باید جیهانی خواجه
 . نیستند خیر خیره خواجه و عیاران دیگرِ  که سپاس
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 شما ولیکن؛ رسیدم ام می گفته مغز به داشتم، نه». آورد می سرش فراز بر را دستش دو، گود میان دار خزانه
 پس. گیرند می سامان چگونه شما میان اندر امور دانم می من». چرخد می پدرم سوی به .«کردید جا بی شتاب

 .«باشد مرد و زن، عیاران همۀ گوش برای از، گویم خواهشی اگر
 را سقف چنان آن دختر. است گفته مرد این به نیز عیاران برابری از که کنم می ینیق، بینم می که را بهار صورت

 . بارید خواهد باران لحظه هر گویی، نگرد می
 دست بر قلم همه او خویشان. است خونش در این که پندارم می. باشد چیره دانی سخن در جیهانی خواجه
 . داد ترتیب قلمش با را ما سیاست شیوۀ او پدربزرگ. داشتند

 امان توانید می پس، دارید می نگاه امان در را شهر انگناه بی شما اگر... گویم می عیار مرد و زن به»
 . نگرد می را ما یک یک خواجه .«هستند کسانی چه گناهکاران که دانیم می همه. بستانید نیز را گناهکاران

 من گرچه. بردیم حمله سالح بازرگان اروانک به، سال آن. بودم پسرکی من. ایم کرده چنین نیز این از پیش
 . برم نمی یاد از گاه هیچ را روزها آن شور ولیکن، نبودم عیاران میان

 دیگری نوبت از دار خزانه .«بودید کار چه به شما، شهر از امیر رفتن از پس که نکند فراموش کس هیچ»
 سامانیان تا دادیم خویش مردمان به و یمکرد غارت ُترک سپاه از را سالح ما، شورش میانۀ در که گوید می

 . نشوند هالک
 از خراج تا، نمایید چنین مردمان درهم و دینار برای باید نوبت این». دوزد می پدرم به چشم جیهانی خواجه

  .«بازنگردد توانگر دهان به ناتوان دهان
 ما. دارند عادت چنین، دیگر ورهایکش در عیاران از چندی. کنیم نمی غارت دینار و درهم برای را توانگران ما

 آسیب ناتوان به چون؛ زنیم آسیب را توانگر ما که خواهد می فربه مرد این اکنون. بخشیم می خویش کار میوۀ از
 . دانم می دادگری را این من. است هرساند

 کج سر دار خزانه .«دنشون غارت تا کنید پاسداری خراج نمایندگان از تا دارم نیاز شما از چندی به من... نیز و»
 .«گیرید می نام حکومت مزدور، خردان بی عادت در، بپذیرید را امر این اگر، آری». کند می

 مزدور خواست نمی که کند می رو عیاری به. داند می هم خویش و است هگرفت نشانه را تنه پایین، مرد این
 توانم شما با ستیز چگونه من. باشد نیز نآسا بسیار که دارید من خون ریختن میل شما اکنون». باشد حکومت

 نزد، اینجا جز بگویید و کنید نگاهم». خواند همی خود به فرمان این با را عیاران کوتاه مرد« !کنید نگاهم؟ کرد
 «؟کنم دراز دست، ایرانشهر جان از نگاهداری در تا بروم که
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. بردند حملهاش  خانه به شمشیرزن چند، او یدار  خزانه ماه نخستین از پس. است مشتش در او گفتۀ سنگینی
 چشمان و باشد هراس و هول برای لنگری مرد این. شد فدا دخترش جای به شب آن در او کوچک انگشت

 . بیند می این، سراسر، همه
 . جیهانی به سپس و تازید خواهند مملکت بهها  کرکس، دهد جان امیر اگر

 . دارد باور را جیهانی خواجه سخن نیز او. بجویم نآ اندر خویش اندیشۀ تا نگرم را پدرم چشمان
 . دیوان برای بخارا کردن دوزخ؛ بیاید پیش دیگری امر را عیاران شاید پس
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 یاسمین سیزده
 

 چهره به نقاب عددی. هاست کرسی بر چادرهایشان. باشد مزاح و بازی قصد به گویی عیاران جامۀ و رخت
 . دارند روبنده و پارچه عددی. اند کشیده سر بر ردا کاله عددی. اند پیچیده صورت دور به را پیراهن عددی. دارند
 ؟ هستند باخبر من راز از عیار چند. باشد چنین حسین راز

 با بهار، من سوی یک در. دوید مردمان میان آهو چون ستیز، گفت ترک را گرد سرای جیهانی خواجه که آنگاه
 . عیاران با حسین پدر، ردیگ سوی در و است سخن پیکارِ  در پدرش

 ؟ روز این بهام  زندگی یا، رسد می لحظه این به روزم که داشتم پندار چه
 او ناشناس خانوادۀ میان به اکنون. خوردم نهارای  کنیسه در او کنار و گریستم حسین بازوان میان در

 . ام ایستاده
 پی در که هستند خویانی درنده ها آن بودیم هشنید. باشند دنیا مردمان ترین عجیب از، خانواده این مرد و زن
 . گفتند می چنین همه، شدند پیدا بغداد در که اول. کشند می و دزدند ، میعدل نام به، زر و سیم

م در خواهند نمی چون؛ ستیزند اندر عبدالله خواجه با، حسین مردمان اینجا  با بلند بانگ. بریزند خون محر 
 وگرنه؛ دارند یپارس جز زبانی کسانی میانشان گمانم. پراکند می سو آن و سو این، سرای در مختلفهای  لهجه

 ؟ گویند می سخن عربی به چرا
 ؟ کیست ممحر   فدایی
 خون که دارد باور حسین پدر. است بوده ممحر   در نیز فدایی رستاخیز که گوید همی عیاران به عبدالله خواجه

 . اند ریخته شهر به عیاران رسیدن از پیش را انگناه بی
 او فکر اما؛ دانم نمی پسر این زبان گرچه. است هنشست پهلویشان حسین .دارم گوش پدرش و بهار به بیشتر من

 . گردد می تر روشن برایم روز هر
. درخشد می زیتون روغن، دستم کفهای  شکاف در هنوز. کرد تیمارم و داد خوراکم، شست مرا امروز حسین

 . شدند نزدیک خواب سنگینی به مانمچش، بودیم کنیسه در وقتی
 . سپرد بیداری حسین به و گرفت من از را خواب فارابی کتاب
 و پدرش. سازند می دلیل کاخ به بهار آمدن برای عیسی خواجه و حسین، من کنار کرسی در که پندارم چنین

  .است ایستاده گوشه همین نیز محمود. ندارند من به نگاهی که مشغولند چنان ها آن
 . آمد کاخ اندر من بیمارِی  یافتن برای بهار که آورم یاد به و فشارم را کرسی لبۀ
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. است هنکرد عمرای  هفته از بیشتر او ریش. نیست مویی کالهش زیر. دارد سفید کاله و ردا، دختر پدر
 . زند می پلک ُکند بهار. باشند سوخته گویی که جنباند می را دستانشای  گونه
 از عدد آخرین. شدم خانواده و خانه بی که بودم من اما؛ کرد هزاران بهار و کردم زندگی در رانهدلی کار یک من

 .نسازیم مسلمانان از بلندتر راهایمان  خانه که دهد همی بیم را ما، عهدنامه
 زمین به دیبلن آن از بهار که ترسند می یا رود ها آن از باالتر او خانۀ سقف که ترسند ، میبهار گرد مرداِن  حلقۀ
 ؟ بخورد
. شناسم نمی را دیگران. باشد حسین پدر آن از جفت یک. یابم می را ها آن گاه گاه. هستند من بر چشم چند

 ام؟  کرده مردانگی، پیراهن با را خویش زنانگی که هستم من تنها
 . ساخت برایم نیکو احوالی، رخت این اندرهایم  سینه رهایی

 تن به را بنفش پیراهن چون ولیکن؛ بزنم پس را او خواستم ، میداد دستم به هزنان جامۀ پزشکم که حظهل نآ
 . کشیدند نفس راحتی ازهایم  سینه، کردم

 . آورد خویش جامۀ از برایم بخواهم حسین از باید اما؛ باشند اندازه به برادرمهای  جامه
  «؟باشم نیکو تو مانند، زنانه نپیراه در نیز من گمانت به»: پرسد و نشیند من پهلوی حسین کوچک برادر

 من، روبند این  بی گرچه؛ بیند نمی صورتم که شادمانم. آزماید می مرا عبدالله خواجه چشم؟ کند می مزاح من با
 کس هیچ اما؛ نباشد آدمی گونه این گویی؟ دهم نشان رخ که کند ناچار مرا خواهد می او. دیدم می بهتر نیز
 . نیست نماید می که گونه آن

 .«ام بوده الغر همیشه من»: گویم می محمود به
 حسین، ما  نرسید از پیش. کند بیان سخنی عیسی خواجه تا شود می خاموش بهار حلقۀ، راستم سوی در

 . کرد خواهد آرام را پدرش، کاخ در بهار ماندن پزشکِی  دلیل که گفت برایم
 .«نیستی که سیعی خواجه یا حسین یا من از الغرتر». کشد می خرناسی محمود
. باشد تر کوتاه حسین از محمود مانند. رنگ پریده پسرش دو مانند و است  هکشید عبدالله خواجه صورت

 ؟ باشد چگونه محمود و حسین مادر رخ. هستند درشتهایش  لب و باریکاش  بینی
 پزشک. شوم دور محمود از اندکی تا جنبم می کرسی بر «؟کیست کاله آن زیر عیسی خواجه داند می کسی»

 . نساخت پنهان من از را خویش، سرای این به رسیدنم هنگام، کاخ پیشین
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 تو به حسین. است ویژه حسین و تو دوستی». خاراند می را گوشش محمود .«کیست عیسی دانی می تو تنها»
های  جامه هب، بنفش پیراهن این و امروز از پیش برادرم». کند می نگاهی را کفشم .«حسین به ما و دارد باور

 .«نداشت کاری مادرم
. جهند می یکدیگر با شکمم روی سفید پروانه دو. رود می آن بر دوخته نقِش  زیبایی و پیراهن میانۀ به چشمم

 . ایستم می مغزم جلوی. دهم می فرو دهان آب سختی به
 شادکام چرا ادرمبر ، رسیدید که آنگاه»: پرسد ، میکالم هم حسیِن  و ساسان موبد به ینگاه نیم با محمود

 «؟بود
 اگر. آید می من گرد جا همه هراس؟ است دیده مرا. گیرد می باال را دستش، پوشیده عیاری، سرای آنسوی

 سینه از پریدن بیرون خواهش قلبم؟ گرداند بازم بغداد به که دهد می پند حسین به، کیستم بداند عبدالله خواجه
 . کند می
 و کج را دهانش محمود .«بودید کجا اینجا از پیش بدانم که دارم یاربس میل. خندد نمی گاه هیچ حسین»

 «؟بود شادکام حسین چرا». برد راست
 .«داد پایان ارسطو مابعدالطبیعه بارۀدر  او پریشانی به که یافت را کتابی»
 لبانش بر خنده« !سپاس !خدای از سپاس». گیرد می آسمان سوی را دستش دو محمود «؟راستی به»
 . ندنشی می

 تا برد زمان ساعتی. بجوید را فارابی کتاب، نزدیک فروشی کتاب در که خواست کنیسه نگاهبان از حسین
 . برد نماز کنیسه اندر جا همان. افتاد زمین به، آن از پس. کند رو و زیر را کتاب من پزشک

 .«بود تو کار این که دانم همی». نگرد مرا محمود
 شده خم بهار، ما کنار کرسی در. دارم بازمی بیشتر جنبش از را خودم. است هآشفت سرای آواز و بانگ از سرم
 . کند می نگاهمان و است

 نیاز نو جامۀ من». کنم می درنگ «؟دوزد می نیز  نمردا رخت مادرت... نیست سخت»: پرسم می محمود از
 .«دارم

 را عیسی خواجه آتشین ردای» .شود می نمایان دندانش .«دوزد ، میآری». سازد می راست را سرش محمود
 «؟ای دیده

 ؟ برد یاد از شود می چگونه را پلنگ رنگ جامۀ «. یآر »
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 تا باال کوچک انگشت با .«است نیازهایت  اندازه به ولیکن؛ کند می همین نیز تو برای. دوخته را آن مادرم»
 . دهد می نشان را پایینم

 نیز را کار مزد... برای. آورم می برایتام  کهنههای  جامه از یکی». کنم می زندانی دهان اندر نفسای  لحظه
 ؟ کنم چنین چگونه .«دهم ای می گونه

 .«حسین دوست، نیست نیازی». گذارد دیوار بر را سرش محمود
 . نیست رایگانی هیچ جهان این در؟ بگویم چیزی. دارم نظر محمود سایۀ به آتشدان نور در

 یقین به که، کرد تو از پرسشی... پدرم اگر». نهد می زانویش بر دست «.دارم برایت پندی»: گوید می محمود
 . شود می پدیدار لبش برای  خنده .«بگوی درست و کوتاه... را پاسخش، کند می

 کند می شکایت موبد، کرسی بر. گریزد می پدر از که بینم می را بهار و گیرم می را محمود چشم جهت من
 . کشد می آه وحسین

 او به پدرت رسیدن از که کند می را پوستت حسین». ایستد می محمود مقابل بهار «؟خندی می چه به»
 . گذارد می سر پشت را ما، تهدید از پس بهار .«نگفتی

 . شمارم می را بهارهای  گام من. ببیند برادرش حال تا کشد می گردن محمود
 ؟ ورزم همی حسد او به

 ؟ بود خواهم او آزادی به گاه هیچ
 ؟ شود می چگونه فردا، نکنم رها را گذشته اگر

 آهسته صدایی با سخن ستیز آنجا. پیوندد می عبدالله خواجه حلقۀ به ساله پانزده دختر. بندم می دوباره را مغزم
 . دارند دست به چوبی میل، گود کنار نیز عددی واند  نشسته کرسی بر عیاران از چندی. رود می پیش

 . کشاند می گود سوی این به مرا دوباره، محمود کالم «. مبشتاب باید. گوید می راست بهار»
 دخترش شانۀ بر را بار این ساسان موبد. بیابند بهار گستاخی بر دلیلی که ندارند توان عیسی خواجه و حسین
 اند؟  گونه همین پدرها همۀ. است گذاشته

 «؟شود می چه بهار»: پرسم می محمود از
 توان موبد». خیزد برمی .«کرد مهارش توان نمی اکنون. بود کرده باز او لگام مادرم» .روند می باال پسر ابروان

 را او که هم منصور امیرزاده». ساید می هم بر لب .«اند پذیرفته شبستان در را بهار حرم زنان. ندارد کار هیچ
 .«است پسندیده
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 آن. نمایم می خاموش را مغزم قضاوت. ردک مزاحی او با بهار زیرا؛ ریخت پایش بر داغ نوش تلخ دیروز منصور
 . نمایم می خاموش را مغزم دوباره. است امیرزاده منصور. ندارند هم کنار جایی پسر و دختر

 . کند می اشاره سو آن و سو این به دست دو با محمود .«را امر... این سرتاسر. دهم پایان را این باید»
 بهار خانۀ اینجا؟ خواهد می را بهار. جنباند می سر ساسان موبد، استمر  در. شود می دور که کنم می تماشا را پسر
 از بیگانگان ولیکن؛ نداشتند ما با کاری بهار سگان. پیوستیم سرای این به قدیم کاخ از حسین و من. باشد

 . بود نخواهند امان در ها آن
 ایناش  خانه و آرزو. گریزد نمی ویشخ از او. اند کرده رهایش کودکی در که است گزیده جایی رااش  خانه بهار
 . باشد
 فیلسوفانهای  گفته جستِن ها  ساعت از پس. خواند می تورات از برایم مادر شب هر، خواب از پیش. دارم یاد به
 . خداوندهای  گفته و بود مادر و بودم من، الحکمه بیت اندر

 من به چنین، کالم بی مادرم. کنم خانه ادنی هرجای توانم من پس؛ هستیم جداماندگان ما. نیست هخان بغداد
 . آموخت غفلت هولناکی از. آموخت

 . دارم غفلت درد من
 ؟ هستند نیکو مردمانی، دارد باور حسین که گونه آن، عیاران که کنم باور؟ دهد می فریبمام  اندیشه

 . باشد این من جدید واقعیت. گردانم همی چشم سرای اندر
. نهد می زمین بر و دارد برمی را طبل، پله باالترین از. است ایستاده گود کنار و چوبی پلکان پایین محمود

 . آید می جلو باریک و بلند عیاری، محمود دست فراخوان با. بینند می کار این، مردمان از اندکی
 من به، پرسش باای  لحظه از پس چشمش. است بهار پدر همکالم هنوز. چرخانم می حسین طرف به سر

 . دهم می نشان را برادرش. رسد می
 کتابی که باشد زنی شاید. است آشکار چشمانش مقابلای  پاره فقط. دارد روبنده صورت به، بلندقامت عیار آن

 . نشیند می و رود می باال پلکان از، محمود دست جنبش با. دارد بازو زیر در
. گردد می خاموش من پهلوی کرسی. کنند می نگاهش و ایستند بازمی همه، نوازد می را زنگ محمود چون
 ؟ ندارد نیاز را او اجازۀ پسرش. باشم عبدالله خواجه دنبال

 پدرش که سویی به .«کرده روانه بخارا به را خویش شعر نوترین بزرگ فردوسی»: دهد می بانگ محمود
 .«بشنویم را آن بار نخستین برای که داریم فخر». گرداند می رو، است ایستاده
 . کوبد می طبل بر و شود می خم چابکی با محمود. آید می عیارانهای  لب به مهزمز و خنده
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 . خرناس کسی و کشد آه حسین
 درنگ .«کشتی کارزار؛ شود نیکو همه خوی تا هستم دوستانه کارزاری اندیشۀ در من». دارد کار هنوز محمود

 «؟تاس آماده کشتی برای پهلوان کدام». ببیند عیاران شنودیخ تا کند می
 دارد سود چه. پسندند می را ورزش این، اسالم جهان سراسر. ببینم را پهلوان آن تا چرخد می سرای گرد چشمم

 ؟ بیاویزند یکدیگر به کرده عرق مرد دو که
 . شود می بلند احسنت آواز. آید می پیش تنومند و جوان مردی .«ام آماده من»
 «؟که دیگر، دوستان». زند می ساز بر دیگر نوبت محمود «!قارداش، ولغسا»
  .«ام آماده نیز من»

 . بنماید خویش تا دارد برمی کوتاه گام چند موطال دختر. رسند می بهار بهها  چشم
 ؟ دارد دخترش جانب از شرم قدر چه. کند می ناله ساسان موبد، راستم سوی از

 . دارد می نگاه راست، سختی به را دهانش خط محمود. اندازند می زمین به سر چندی و خندند می عیار چند
 نیز داشتم سال سه که آنگاه». کند می راست و چپ را سرش بهار «؟ناتوانم پندارید همی؟ است شده چه»

 . نگرد می مردمان به هماوردان ۀگون به .«کنم همین نیز اکنون. زدم می زمین را همه
 گرچه. بداند دخترش نیروی از باید مرد آن. است ساسان موبد برافروختگی خواباندن به عیسی خواجه گویی

 ساخته آشکار همه بر را آرزوهایش نوبت چند. گریخت خواهد اینجا از روزی اما؛ نیست من شبیه هیچ بهار
 ؟ است

 . یابد رهایی بال این از چگونه داند نمی یقین به. ماند می سنگی به جوان پهلوان صورت، گود پهلوی
 اندر. باشی هماوردت از تر سال کم بسیار تو، دختر ماه». ایستد می کنارش و ودر  می بهار سوی عبدالله خواجه

 . کشد می بهار چانۀ بر انگشتی .«نیست درست کارزار این، کشتی رسم
 . روند می پایین و باال بهار دستان. شنوم نمی را عبدالله خواجه کالم دیگر. برد می پس را سرش دختر
 باشد آماده حسین که دارم گمان، راستی به». کند می رو هستیم ما که سو این به حسین پدر، لحظه چند از پس

 .«شود جوان ایاز هماورد که
 . نماید می گره ابرو، گود سوی این حسین. است خشنود شیوه این از که گوید همی سر جنبش با ایاز

 .«باشد نکرده سست را او، خکا زندگی شیوۀ... بدانم مایلم سخت»؟ بیند نمی را پسرش صورت عبدالله خواجه
 محمود. آورد می بیرون تن از باالپوش و خیزد برمی حسین .کند می سرفه بار چند، سرای میانۀ در محمود

 .«داریم تن دو هر، کارزار برای پس». ندارد شکیباییای  لحظه
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 کارزار گاه یچه من. نشینند می جای بر همه. کوبند می خویش ران بر دست کف با مردمان، سرای گرداگرد
 . ام ندیده نزدیک از را کشتی

 خبر. دارد لب به خنده محمود. خواند می یپارس شعر، است پلکان باالی که عیاری. شنوم می زنانه صدایی
 ؟ کند می چنین برادرش با پدرش که داشت

  .کند می بیان رااش  شادی، یپارس به. فشارد می دستی حسین پشت بر ساسان موبد، ما گوشۀ در
 به نگاهی، زند گام گود سوی به که آن از پیش باریک پسر. دارد پا به شلوار فقط. نگرم می را حسین سرتاپای

 . کند می روانه من
 خواهم می را کسی. آمدم شعر میان که، بانو، ببخشید مرا». است جای بر هنوز محمود .«بگویم دیگر چیزی»
 . کند می اشاره طبل به .«بنوازد این که

 . بوسد می او پیشانی، چین و خط پر پیرمرد و شود می خم. رود می رنگ سبز کاله با پیرمردی سوی به حسین
 . زند می طبل بر و دارد قرار پلکان پایین بر، پوشانده چهره عیاری. گیرد همی را هوا طبل آهنگ

 ؟ هستند مردمان این میان ما از تن چند؟ است زن نیز او
 . باشد برهنه نیز او ۀباالتن. است کاله سبز پیرمرد از اجازه گرفتن به ایاز و کرده خالی را میان محمود

  .«ای فروزنده بسیار رخت این اندر تو ولیکن؛ هستم ناشاد بسیار». نشیند می من پهلوی بهار
 درود مردمان. بوسد می را انگشتان و گذارد می دست گود لبۀ بر حسین. رانم می عقب را خویش، بهار سخن با
 همین هماوردش، او پی در. پرد می گود اندرون و کند می جدا پای از کفش حسین. فرستند می پیامبر محمدِ  بر

 . کند
 ام؟  نیاموخته یپارس من چرا. است مشغول خویش شعر به چنان هم زن، پلکان فراز بر

 حسین، گفت بهار هک گونه آن. هاست کرسی و گود میان او. کند می گذر عبدالله خواجه از شتابان چشمم
 ؟ کند می را برادرش پوست

؟ آورد تاب را ورزش این حسین چون کسی چگونه. ایستند می کشتی شیوۀ به هم مقابل، گود اندر هماورد دو
 . اندازد می حسین بر دستان قالب و کند می را اول کار هماوردش

 . بخواباند زمین بر را پزشک توانست خواهد پهلوان ایاز
. آزارند می مرا عیاران». کشد می نفسی «؟آزارند می را یکدیگر بهانه بی همه چرا»: پرسد می من گوش کنار بهار
 «؟هستند چنین مردمان چرا. است آزرده را تو کسی. آزارد می را منصور امیر. آزارند می را شیرین حرم زنان
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. بست پیمان پزشکم؟ است هگفت ردخت این به چه من از حسین. مانم می نیلی چشمان به خیره و گردد می سرم
 «؟باشد آزرده مرا کس چه داری گمان». نیست چاره اما؛ بدانم خواهم نمی. دارم باورش من

 .«شوی می نیکوتر دیگر ماه یک... و... تری هآسود امروز. ندارم یقین». زند می پلک گشاد چشم با بهار
 . داند نمی من فردای از چیزی دختر این و ستراستگو پسری پزشکم. کنم می خم سر، طبل و شعر آواز میان

 را بهار سگان صدای، رسیدیم که لحظه آن از؟ دارند می پاس سرای همین درون را مرد و زن ۀغلغل دیوارها
 ؟ کنند نگاهبانی آنان را زمین زیر جهان. ام نشنیده

 ؟ شنود می مرا نسخ دیگر کسی. دارد کتاب که کنم می پلکان روی عیار به اشاره «؟کیست زن آن»
 از پیش». بخشد همی اوج را صدایش بهار .«نویسد می دراز شعری در را ما تاریخ پدرش. است فردوسی دختر»
 .«کند چنین که خواست فردوسی از امیر. ُمرد که نگاشت می دیگر مردی او

 . زند می زمین به را حسین پشت ایاز
. یزندخ یبرم ایاز و حسین. فرستند صلوات پیامبر بر دوباره همه. شود شتابان طبل نوای و گویند آفرین مردمان

 . ندارم آواز بانگ این تاب دیگر من. کند می صدا را حسین نام بهار پدر. سرخ ۀچهر  و دارند عرق
 «؟گوید می چه از شعر این». نکند وجویم پرس دوباره تا دارم باز را دختر این باید
 .«بوسید را او کتف دو ابلیس که شاهی؛ ضحاک زندگی». دده می چرخ انگشت گرد را گیسویش بهار

؛ داد می خوراک جوانان مغز از ها آن به روز هر باید ضحاک. آوردند بر سر سیاه مار دوها  بوسه آن از». خندد می
 .«خوردند می را او خود مغز مارها... ». گیرند می رنگهایش  گونه ...«وگرنه

 اندر»: پرسم می بهار از؟ است شایسته کشتی رسم در این. بگیرد را او لگد ویجل تا است  هآویخت ایاز به حسین
 «؟خواند شعر همه این، کوتاه وقت این
 من به کودکی در را ایرانشهر تاریخ ساسان موبد چون؛ دانم می داستان این من». سازد تنگ لب بهار .«نه»

 .«آموخت
 موبد. باشد بهار روشن پوست و سفید ردای مقابل در او هتیر  پوست. یابم می را دختر این پدر، شانه روی از

 . است هساخت او از کاری، گود از دور همه این گویی آورده باال را مشتش ساسان
 . گرداند می باز گود به مرادیدۀ  بهار صدای .«شد همان دوباره»

 دو چون ایاز دستان. شود یم غلتان زمین بر او که ببینم و بایستم دیگران مانند باید. است گود کف حسین
 . باشد حسین پای ساق بر ستون
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. فرستند می درود مسلمانان پیامبر بر عیاران. زند می را زنگ طبل نوازنده. خواند نمی شعر دیگر فردوسی دختر
 «؟شد خواهد ناکام حسین»: پرسم می

 .«خیزد میبر همیشه حسین. خیزد برمی. نباش بیمناک»: دهد می جواب بهار
 را شاه یک کتف... ابلیس چرا». خارانم می چپ دست پشت و بینم می خویش بر را عبدالله خواجه چشم
 «؟ببوسد
 .«کاخ در من زندگی به ساسان موبد یمیل بی شبیه؛ است پژوهش بی داستانی». ندازدا یم باال شانه بهار

 . کنند می حلقه یکدیگر بر دست دوباره، گیر کشتی دو
 صدای او شاید؛ باشد پرخروش کارزار گرچه. است هنشست ما کنار مرد؟ داند همتا سابلی با را پدرش بهار

 . بشنود را دخترش
 .«آزارند می را یکدیگر، کاخ در که گفتی خودت»: ویمگ یم
 برای من». جنباند می سر .«شوند می عیاران همین مانند، باشند داشته من آزار توان نشینان کاخ اگر حتی»

 در را خنجر بهار .«بخواهم دستگیری طاهر از تا باشم کاخ در باید. ام ساخته اندیشه ندگیز  دیگرِ های  سال
 . کند نمی نیز نگاهم و زند می من پهلوی

 نگذارم که خورم همی قسم و گیرم می گاز را زبانم. سوزد می گرم اشِک  از من چشم و کشند می فریاد مردمان
 . شود ترام  چهره

 . دارم دشواری نتوا که گفت من به حسین
 دور کسی از تا آمدی را دراز راه این. کردی همین نیز خودت چون؛ کن باور تو». گشاید می دهان دوباره بهار
 .«دارم دوست را تو بغدادِی  زادۀ خلیفه که دانم می من». گزیند می درنگ .«است هداد آزارت... که باشی

 . باشد ستوارا من صدای که خدای شکر .«نیست من زادۀ خلیفه او»
 . آیند می جوش به عیاران و زند همی زمین به را هماوردش حسین
 چنان من. باشد دروغ این. است هنداشت ریشه عشقم که بپذیرم من خواهد می حسین. نیست من آِن  از طاهر

 . رود می مادرش پی کودکی که فتمر  یم طاهر پی
 را من فلسفه زیرا؛ گفتم او با کوتاه سخنی. ندارد وستد مرا طاهر. است من بیمار قلب مانند، طبل مدام نوای
 . است غیر از واقعی ساختِن  روشن فلسفه که داد یادم خودش طاهر. است هساخت تبر از تر سخت

 را خویش بودن زن. ماندم خاموش پس؛ کرد می فراموشم، گفتم می دارم شکم اندر چه آن از طاهر به اگر
 . آید نمی بیرونام  سینه از نفس اکنون. کردم خاموش
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. دهد می پایان را سخنش دختر. بینند نمی چشمانم اما؛ ویدگ یم راست بهار .«برخاست حسین؟ بینی می»
 .«ببندد تیمور قاضی منزل غارت به راهم یا... بایستد کاخ به راهم در کسی گذارم نمی. حسینم مثل نیز من»

 و کشم می باال راام  بینی. ناتوانم و جداافتاده که هستم من ؟دارد نگاه جدا طاهر از را بهار تواند کسی چگونه
 . است هشد ما نزدیک که بینم می را حسین پدر
 ؟ سنجد می را من او

 بر در را ما شادمانه فریادهای. گوید می سخن عبدالله خواجه با، بیگانه پرخروش کالم به ساسان موبد
 . گیرند می

 . است من به حسین پدر چشم. کنم می سامان به را خویش
 . کشد می بیروناش  پاره آستین از را نخ رشته چند بهار .«خشمگینم تو از هنوز. عمو، بمان جا همان»

 .«پاید نمی دیری خشمت گرچه؛ بنشین پدرت کنار و برخیز پس». کند می کج را سرش عبدالله خواجه
 .«اند پخته رشته آشام  شنیده». کند می گود به ینگاه نیم
 هر اندر مرد این؛ باش هوشیار»: گوید می من گوش در بلند آواز به و خیزد می بهار .«رفت خواهم لحظه این»

 .«است ماهر بسیار بازی
 کرسی بر من نزدیک او. نماید می تر جوان، حال این در. خندد می و کشد می ریشش به دستی عبدالله خواجه

 . من جان بر هراس و نشیند می
 . است هگذاشت تنها را او و من بهار. خراشد می را گلویم دستی گویی «.باشد نیکو روزتان»
 دوست پسرم و تو... ». ببیند را کشتی ازای  لحظه تا کند می درنگ ...«گوییام،  شنیده و دیده چه آن از»

 . اردد یبرنم گود از چشم .«هستید یکدیگر
 را ها آن کالم فهم، طبل آوای؟ گویند ینآفر  حسین به مردمان. کند خاموش را مغزمای  لحظه یپارس شعر
 . است هنمود دشوار
 ؟ دادم پاسخ گونه این چرا .«باشد درست گمانم». کشم همی لب به زبان
 . است میانشان محمود. اند ساخته حلقه گیران کشتی اطراف. وندش یم نزدیک گود به عیار چند

 را ورزش این گرچه؛ شد خواهد پیروز نحسی». کند نظاره را پسرش تا کشد می گردن عبدالله خواجه
 .«پسندد نمی

. شوم پنهان سگان پیش و بگریزم قدیمی کاخ در بهار حجرۀ به خواهم می. نیست گود و سرای این در دلم
 . کنند ام می تکه تکه زندگی از زودتر ها آن
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 . افتد می لرزه به آواز و فریاد از سرای، عبدالله خواجه کالم از پس .«باشد یگانه واقع به او»
 .«باشد یگانه واقع به او، آری»: گویم می؟ شد پیروز کشتی کارزار در حسین

 .«نده راه حسین با کردارت اندر را این جز چیزی». گرداند جانبم به سر، حسین پدر
 .«نکنم این جز». جنبانم می سر
 من شانه بر را بار این چرا. است ودهب دور خویش خانوادۀ از سال چند. باشد زندگی چهارم دهه میان در مرد این

 ؟ گذارد می
 . شتابد می گود جهت به ساسان موبد. جهد می باال سرم

 و مهربان فرزندانشان امااند؛  نبوده خویش فرزندان پیش مرد دو این. پرورند می نیکو فرزندان نیکو مردمان
 . شد نخواهم چنین هرگز من. هستند درستکار
 من و خیزد برمی عبدالله خواجه. است هشد سرفراز. پیچد می سرای در حسین امن و خروشند همی عیاران

 . است پیوسته عیاران دیگر به بهار که بینم می
 کنند می باور مردمان... گونه این. استوار بسیار». کند می خم را سرش حسین پدر .«بردار استوار راهایت  گام»
 . درو می باال ابروهایش از یکی .«هستی مرد که

، آواز و بانگ همه این با. است دیگر کرسی بر هنوز عیسی خواجه. کشم می نفس و گیرم می نشنیده را گفته
 ؟ شنود می ما صدای
 «؟بود چه ضحاک سرنوشت». شوم جدا جای از، حسین پدر گام از پیش

 «؟کتف بر مار شاه». افتد می چین خواجه پیشانی به
 . یمجو می پاسخ چشمش اندر و زنم می پلک
. است داستان، نویسد می فردوسی چه آن... ضحاک»: گوید می مرد این سپس و آید می صدا به بار پنج زنگ

 نور در چشمانش تیرگی .«کنند سرزنش خویش سیاه زندگی گناه به را دیگران کهاند  آموخته مردمان
. نشست تخت بر دیگر مردی و داد جان ضحاک. وندر  یهم و یندآ یهم شاهان که است این واقع». درخشند می

 .«آمد بیشتر سیاهی با دیگری مردی... سپس و شد کمتر سیاهی
 نیز ضحاک. پیوندد پسرش پیروزی جشن به تا گرداند می روی سپس و آورد می باال برایم دستی عبدالله خواجه

 ؟ چه ابلیس؟ بود دختری پدرِ 
؛ دارم باور عشق به. ندارم باور را افسانه و استاند من. گذارم می صافم شکم بر را دستانم. نشینم می کرسی بر

 . بمانم زنده من تا بمیرد باید عشق سیاهی ولیکن
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 . است روشنی وهم از نیکوتر همیشه، کمتر تیرگِی 
 من و گرفت مقابلم را آینه او. باشد آماده دیگر کارزار برای باید اما؛ آمد بیرون کارزار یک از امشب حسین
 . دهد پایان سیاه آبستنی این به پزشکم خواهم می. برخیزم تا بگیرد دستم باید اکنون. شکستم
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 شیرین چهارده
 

 پس؛ کنم نمی مویه. هستند تیز جویم کینههای  دندان. خیزم برمی زخمی زبانی با خواب از من، پیاپی شب دو
 . دهد می را دیدم چه آن بهای زبانم

 بار یک گمانم. کشم همی را نوح که دیدم گاه. کشت مرا سرمه که دیدم خواب. کشتم را سرمه که دیدم خواب
 . کشتم خویشانم جان بی پیکر کنار را خودم

 . بود زهرخورده و کوچک دختری پیکر، آلود زبانم خون به دندان چه آن
 زدیرو  که کرده گناه پنداشت می. بیایم بیرون تخت از داد اجازه، آزمایش از پس و آمد عیسی عمو، امروز پگاه

 . کرد همین نیز حسین. است هنیامد بالینم به
 . همای مادربزرگ و بادام بانو؛ آمدند دیدار به دیگران، دیروز

 منصور. گذاشت کامم به زعفران شیرینی، حسین گفتۀ خالف و خوابید کنارم سپس؛ گریست کمی مادربزرگ
گین گیاه کسی چه دانست نمی بادام بانو. بود یافته آشپزخانه اندر را شیرینی  . است شناخته باغش در را زهرآ
 که بپذیرم من یا، خواند می آواز روز همه و سازد می خیمه در پشت او یا که کرد تهدید. گفت من با سخنی کریم

 . نمایم کبود خودش تازیانۀ به را او، کند چنین اگر که دادم پاسخش. آیند دنبالم جا همه نگاهبان دو
 که است اندام کوچکای  اندازه به. نباشد او پی در نگاهی تا آمد شب نیمه. بود سفرنگی با دیدار ترین عجیب

 . بیابم تاریکی در را او تا کشید چندی
 .«زن، کشتی مرا ترس از»: گفتم

 . کردم رها بالین زیر را خنجر من و نشست تختم لبۀ بر او .«نیاور بیرون را خنجرت»
 . دارد خبر رازم از چگونه بپرسم که نبود نیازی. نددا همی را بالین زیر سالح معنای فرنگیس

 . داد خون رنگ را سخنش، ُترک زن لهجۀ .«شیرین، بمیری تو خواهد می کس چه که دانستم»
 خاموش را آنان چگونه. کشیدند پنجه رویم چادر به، آسودند او دست از که لحظه همان، فرنگیسهای  گربه

 ؟ بود آوردهام  حجره تا
 کنار شمع نور. نشستم تخت در و کردم صاف را پشتم .«بمیرم من خواهند می همه. ندانم خود که بگو چیزی»

 . داشت نیرویی اندک، تخت
. ساییدند یکدیگر به فرنگیسهای  ناخن .«بزنند زخمت گذاشتی ابلهانه تو ولیکن؛ دارند نیز من جان قصد»

 . کرد هشیارم او زمزمۀ .«برباید بادام بانو باغ از را زهرالود گیاه آن تا فرستاد را اسماعیل نوح مادر»
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 پوشانده را فرنگیس الغر چهرۀ از نیمی که شدم خیره بلندی موی به. رفت می باال خوابم جامۀ آستین از فلفل
 . گیرند جفت آن در جانوران که بود پرنده النۀ چون خودم گیسوی، تخت اندر خوابیدن روز دو از پس. بود
 دهان سرمه شبانۀ دیدار بارۀدر  گرچه؛ داشت پرسش نیز من از واالشرطه «؟گفت چنین تو به افراسیاب»

 . نگشودم
 باال ابرو .«نداند مادرش پلید کار از امیر است بهتر گفت افراسیاب». کرد خط را دهانش و جنباند سر فرنگیس

 . نگریستم طالیش گوشواره من و برد
 . گزید را گردنم و رسیدام  شانه به فلفل. بود پنهان پایم انگشتان نزدیک، چادر زیر نمک

 تحسین و ترس با همیشه؟ سرنوشت این از غم و من. زنند می رقم را امیر کار پایان، عاشق مرد آن و فرنگیس
 . گرفت را وزیرالوزرا جان چگونه که نپرسیدم گاه هیچ. است کشته را نوح کارگزار که نگریستم را ُترک زن
 از پسها  گربه همان که شود می مگر. باشد ریخته نیز راهایش  گربه خون، فرنگیس که ارمد یقینای  گونه به
 ؟ بمانند گربه بچه، سال یک
 گربه فرنگیس .«شده چیره کار این اندر. دزد می مادرش حجرۀ از چیزهایی اسماعیل که دانی می خودت»

 را نوح مادر که ترسیدی اگر !سوس». لیدنا درد از کوچک جانور. پیچاند را گوشش و گرفت دست به را سیاه
 .«بفرست من دنبال، کنی عقوبت

 هیوالی اسماعیل. ندادم شیرشان گرچه؛ شدم ها آن دایۀ. بود من دست به عبدالملک و منصور پرورش
 . راندند بخارا از را پدرم چون؛ گریخت دستم از که بود کوچکی

 . نهاد پنهان و فریب پر؛ شد من مانند کوچک امیرزادۀ آن که است شگفت
 . هستند یکدیگر شبیه یمعمو زن و شهرناز. رود نوح اول زن دیدار به بسیار روزها این، یسنا عمو زن

 تختش برای تا فرستاد دیگر شهری به را یسنا و او پسر نوح. بود امیر نوح پدر از پیش، عبدالملک عمویم
 . بنشینند شهرناز نزد ادرانشبر  و منصور گذارد نمی نیز سرمه. باشد نداشته هماورد

، کاخ این اکنون و سوزاند را یسنا ۀگون قدیم کاخ آتش. اند زندانی کاخ این در دو هر، نوح زن و یسنا عمو زن
 اند؟  چنین شبستان زنان همۀ؟ است من چون نیز او. سوزاند می را شهرناز قلب

 من. نیست من شبیه امر این اندر. خزد می شمادر  حجرۀ اندرون، یسنا عمو زن با بشود که لحظه هر اسماعیل
 سوی از عطرای  شیشه با عمو زن که هرچند؛ هراسم می دوستر سی و سقالبی یسنای از دیگران مانند نیز

 حجرۀ به، بهانه همین با و است هیافت جایی یسنا عمو زن قلب اندر اسماعیل. باشد آمده من دیدار به شهرناز
 . رود می دزدی برای مادرش
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 . شتافته مادربزرگش یاری به زهرآلود گیاهی با، اکنون که است آموخته دزدی خوب نانچ
. دهم بیشتری بهای مرد آن به باید گویی؟ کشید بیرون اسماعیل دهان از را امر این چگونه واالشرطه

 مشیرش سوی سه از، حکومت بازی این اندر. دارد نیز هوش که است روشن اکنون و باشد رو خوب افراسیاب
 . شد خواهد پیروز ها آن از یکی و زند همی
 . گردند آزاد زنجیرهایشان از افراسیاب و فرنگیس، راند حکم ایرانشهر بر غزنوی محمود و بمیرد نوح اگر

گاه مقصود از، داد می مادربزرگش به را نفرینی گیاه اسماعیل که آنگاه  در جایی را دزدد می چه آن گمانم؟ بود آ
 . کند می خاک زیر، ولیانم جوی های آب

 . باشی داشته باور نباید را کس هیچ، امیر و شهریاران خانوادۀ در زیرا؛ ورزد می خرد پسر این
 درهایم  خواب همانند دخترکی تا برگزیدم را راهم پیش روز دو. کنم باور را کسی که این جز ندارم چاره من

 . نیافتد خونش
 سامانی را حجره و آورد شستن برای داغ آب تشت که خواستم دمتکاریخ از، رفت عیسی عمو که پگاه از پس
 . ساخت پاکیزه را تنم خدمتکاری، پزشک اجازۀ با. آید می تهوع بوی هنوز. دهد

 و گیسو پوشاندن شیوۀ، باشی زن اگر. کشم می تن به و یابم می گرمی باالپوشهایم،  جامه صندوق اندر
 . نماید یاری من آهنین قصد ولیکناند؛  شده سستهایم  دست .است کارهایت دشوارترین از گردنت
 سر بر را دوم ۀپارچ سپس و نهم می پارچه بر را چرم کاله. پیچانم می سفت، مو و گردن دور بهای  پارچه

 . داریم دیگر حرم نیز خویش سر بر ما. اندازم می
 بر، ایوان پهلوی کریم خود. بینم می را نگاهبان دو، داد وعده حاجب که گونه آن و روم می بیرون حجره از

 . است هرفت خواب به بزرگی کرسی
 . کنم می پیدا، گشوده ایوان در را بادام بانو و مادربزرگ سایۀ و شوم می خم

 آغاز پنجم گام از پسها  نگاهبان نافرمانی. شنوم نمی صدایی، دارم برمی که را نخست گام .«نیایید دنبالم»
 . شود می
 . دوزد می دیده زمین به، خیره نگاهبان .«تاس دستور»

 خایه هنوز که مرد دو این، نوح خویشان از پاسداری برای. است شکسته را شبستان پاکدامنی رسم کریم
 . امیر مادر به نه کند می خدمت امیر به، ُترک حاجب آن که باشد نعمت. اند آمده زنان میان به، دارند

 «؟من از یا ...». است خوابیده کریم که دهم می نشان را یجای ...«بیمناکید او از بیشتر»
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 چشمان جز جایی ها آن چشمان و باشد خالی سرای. دارند نیلی رخت کاخ نگهبانان دیگر چون نیز دو این
 . بروم تا چرخم می سپس و کنم می تنگ چشم چندی. یابد نمی من گر سرزنش

 مردان این، دیگر ماه یک. بستن لب جز ندارم چاره. دارند یبرم گام سپس و شوم دور تا ایستند ، مینوبت این
 . نیازمندم کریم همراهی به، امر این در من و گردند دیگر دختری پناه باید

 نوح که منصور قبل مجلس از. برسم نوح حجرۀ به تا گزینم می کتابخانه جای به را کاخ میهمانی سرای
 . خورد می زمین کف به نگاهبانانم پای، من پای پشت. است هماند تاریک سرای این، شد بیهوش
 وفایی یب و بدبختی، جنگ ولیکنام؛  دیده امیر یک حکومت تنها. یافت معنا کاخ این اندر سال هفدهام  زندگی

 . ام چشیده یک به یک را
 .ریزد همی ستیز، سفید دیوارهای و رنگ بی فرش از. نیست کاری آینه و سرخ گل، راندن حکم دنیای در

 . باشد گونه این مردانه دنیای
 دیگر و حسین گمانم. باشند اینجا نگاهبان و خدمتکار چند تنها. شوم خشک جای بر، کاخ مردان سرای در

 . مشغولند کتابخانه اندر نیز منصور آموزگاران
 ؟ داشت خبر من به دادن زهر در سرمه کارِ  از؟ کجاست ابلیس

 عبدالملک. گرفته آغوش به زانو، پدرش حجرۀ در پشت که است کوچک فربه پسر دیدن، کرد ساکنم چه آن
 . باشد تنها، سرای همین مانند

 . چرخند می سرها همۀ یرو  ازاین؛ نیست اینجا من جای
 و باال را مردانه سرای، سالگی سه از ایران بانوی چون که دارند یاد به مرا چندی. گذرد می سال پنج از بیش

 را سیاست در من رای که پنداشتم می. برنجم من که گفت نمی هیچ، بود میرا که نوح. کردم می پایین
 . پسندید می

 نابودی شیب به ما. هستند امان در همه. داندگر  میباز خود پیشین کوری به را نگاهبانان، من خشمگین چشم
 . است هنشد بیگانه دشمن گرفتار، گوشه هر از ایرانشهر و نیست بیمار ها آن امیر. ایم نیافتاده

 زانو بر پیشش من. شوند می گشاد چشمانش و جنبد می عبدالملک سر. بگذرم نیلی حجرۀ از تا زنم بلند گام
 . نشینم می

 چونها  بچه. زیبایند فرشتگان چون زنش و پسرعمویم. نیستند شهرناز یا نوح شبیه هیچ برادرانش و پسر این
 . دارند ساده و نرم چهرۀ عیسی عمو
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 کوشم می ولیکن؛ ندارم آرامشی گرچه «؟کنی می چه اینجا». شوم می خیره عبدالملک یزر  چشمان اندر
 . نبرم باال را صدایم

 یک در. دگرگون نیز پسر این، گشت تیره من زندگی که آنگاه گمانم. شود می سفید عبدالملک گرد صورت
 . هفرب و درشت، نفرینی زمین همچون ماه یک در و شد غمگین مادرش همچون هفته

 . شود خم عبدالملکهای  لب گوشۀ. گیرم می دستم یک در را ها آن. است هکرده حلق زانوانش بر را دستانش او
 عبدالملک از بیشتر منصور. یابم می لبش کنار را نانهای  ریزه «؟ای نرفته کتابخانه به برادرانت با چرا»
 تخت بر نشستن ستم، منصور مثل که کنند نمی زور را او گرچه. دارد بدتر بخت برادر این گویی ولیکن؛ خورد می

 . بکشد را
 . باشدمان  پیوسته دستان به عبدالملک چشمان .«بخوابم کتابخانه ایوان در توانم نمی دیگر. است سرد»

 که روز آن تا. آشنا دستانش نرمی ولیکن؛ ناآشناست پسر این صدای. دهم می فرو دهان آب، سختی به
 از منهای  قصه از پس که دارم یاد به راهایی  شب. ماندم پسرها این مادر و کردم دور را هسرم اهریمن، توانستم

 . نکردم شکر برای حتی را کاری چنین. رفتند می خواب به دامنم اندر برادر دوهایش،  شگفتی و جهان
 . راند می دیگر سویی به صورتش از را عبدالملک موی، آزادم دست «؟هستی پدرت هراسان»

 . گوید نمی چیزی دیگر .«است هشد زردرنگ او». کند می خم را شسر 
 پاسداری او از باید، سخن آن در. گریزد می منصور با وگو گفت از مغزم. بروم و بگذارم را زیادی خویشان باید
 . بخواهم رااش  میانی برادر

 در خودت باید». نهم می وزان بر دست .«دهند نمی هدیه را آرزوهایش کس هیچ به، جهان این در. کن گوش»
 ؟ بماند امان در مادربزرگش فریب از چگونه که نیاموختم او به چرا .«عبدالملک، بروی آرزویت پی
 . داندگر  میباز سرای به مرا پسر لرزان صدای «؟کنی دیدار را پدرم تاای  آمده»

 کمی، کریم نگاهبان دو. دنباش ما نظارۀ مشغول کسی تا دانمگر  میه چشم و کنم می آزاد را کوچک دستان
 . دیوارند رویهای  نیزه غرق که نمایند می چنین، دورتر

 . مخیز میبر جای از «؟تنهاست او»
 زنده را پسر این سرمه، برسد که زمانش. برد می پایین را سرش بیچاره پسر .«بودم خواب در من... گمانم به»

 . کرد نرگس با که کار همان؛ خورد می زنده
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 دختری چنین سرمه. نوح و من مانند نه؛ بود شرمگین همیشه او. نگشتم همراز نرگس دخترعموم اب گاه هیچ
 همۀ پیروز سرمه و دارد زشتیهای  بازی کاخ. کنند حکومت پرده پشت از باید زنان، او اندیشۀ اندر. خواست می
 . باشد ها آن

 . شود میدان این پیروز مرد منصور گذارد نمی گاه هیچ او
 کس هیچ. بود او و من میان رازی این، کودکی روزگار در. دهم آزارش تا کوبم می نوح حجرۀ در بر ربا سه
 . آورد ایران امیر برای تهدیدی، ساله نه شیرین گستاخی که پنداشت نمی

 . فرستد می پس مرا عمید خواجه صدای .«بیایید درون که دهند می اجازه امیر»
 . زند می سیلی صورتم به حجره اندرون از مرگ. کنم می باز را در و استوار را پایم

 را پرده سرد باد و باشد باز ایوان در. افتد می چینام  بینی. دهد می تیز و تند دارویی بوی و است هکرد یخ حجره
 ؟ است هشد دیوانه پسرعمویم. جنباند می

 سفید ریش به چشم. دارد جای کرسی بر نوح تخت کنار او. چرخد می من سر و کند می صاف گلو عمید خواجه
 . است هگرفت دست به کتابی عمید خواجه. بپرهیزم نوح صورت از تا دوزم می پیرمرد
 ؟ خواند می نوح برای را سندبادنامه خبیث تخم کتاب هنوز

 درست تن که شنودمخ بسیار... که این از... من». آزماید می کودکی چون مرا عمید خواجهدیدۀ  «؟امیرزاده»
 .«اید شده

 ؟ ندارد گرانمایه کار مگر؟ است نوح نزد بزرگ خبرگزار چرا. باشم داشته بهانه تا مکم می دهان درون به گونه
 تلخ چای از مادربزرگ که بگویم نیست نیازی .«هستند خوردن چای به، ایوان اندر مادربزرگم و بادام بانو»

 . داند همی مرا مقصود خواجه. است بیزار
 و بندد می را کتاب ...«چون؛ است ناشاد من از قلبشان هنوز. اند نخوانده شبستان به مرا دو آن، جوان دختر»

 گور اندر یکایک را زن چهار پیرمرد؟ بخواند تواند می هنوز، سالخوردگی این با چگونه. جنباند می من جلوی
 . است خوابانده

گین گیاه هنوز که باشید شاد شما جایش به»: گویم می  امیر و من». ام بازیافته را نیرویم پس .«اید دهنخور  زهرآ
 «؟گذارید می تنها را

 . کنم نمی سویش دیده نیز من. گوید نمی هیچ پیرش کارگزار برابر، نیکو پسری همچون نوح
 «؟کنم خبر را عیسی خواجه خواهید می: »پرسد می نوح از و دخیز میبر کوتاه درنگی از پس، چین از پر مرد

 «؟دارم را نوح آسیب صدق پندارید می»
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 و کند می او به نگاه یک تنها من چشم. دارد می گرامی را ما سخنش با نوح .«عمید خواجه، بروید توانید می»
 . گریزد می سپس

 سبک و راحت من دل؟ کجاست او همیشگی خندۀ. دارد برمی خویش تسبیح، کرسی از عمید خواجه
 گناهکاران ازاش  سفله خبرگزاران و او که کنند می فراموش چگونه. گیرند می آسان پیرمرد این بر همه. شود می

 ؟ هستند کشور بدبختی
 . زند می گام دیوار بر من چشم، بندد می را در پیرمرد که لحظه همان
، تختش پهلوی. باشد دیگرهای  مملکت حاکمانهای  هدیه دیوارش زینت. است حجره دو اندازۀ نوح حجرۀ

 . مولیان جوی دور روزهای ازاند  کشیده رنگ از پر نقشی
 . دیدم پیش نوبت من که است همان حجره

 پسرعموی. است آرمیده منصور چون پیکری، تخت سرخهای  پرده میان. چرخم می .«داری مرگ حال»
 ؟ باشد کجا من ستبر و باالبلند

 چادری زیر. ندا شده زرد چشمانش سفیدی و پوستش؟ من با مزاح و او .«نیست بدی حال هم مرگ حال»
 . دهد نمی فریب مرا استوارش چانۀ و رنج پر صورت. تواند نمی بدنش لرزش نهفت ولیکن؛ است هرفت
 . برم می فرو هم در را دستانم، پشتم «؟دهم نشانت را مرگ لحظه همین داری میل، نیست بدی حال اگر»

 داشتی زمان دهه نیم ...دهه نیم تو، ینشیر ». انگیزد می رااش  ناله، اندک همین حتی و کشد می آه پسرعمویم
 .«نکردی چنین و بکشی مرا که
 .«بروم بخارا از خواهم می». است هشد میخ زمین بر پایم .«شد دگرگون چیز همه پیش روز دو گمانم»
 . ام برنتافته را تهوع همه آن من گویی که گوید می چنان نوح .«باشد من مادر از گناه»
 نیز بودی پایت روی بر که زمانی حتی». جهد باال ابرویم .«دهی سزا را سرمه نداری انتو  تو دانیم می دو هر»

 .است هآمد دردش که دانم همی نوح چشم گوشۀهای  چین از .«نداشتی نیرو
 خاک تا... تا برو مایلی که کشور هر به. بفرستم سفر به ماه چند، بادام بانو و مادربزرگ همراه... را تو توانم می»

 . دهد می بیرون را کوتاهش نفس نوح .«بخوابد ارغب و
 از پس چون؛ ببرم همراهم را کسی خواهم نمی». بپوشانم آبستنی که بود آن من پیشین ۀچندماه سفر قصد

 .«گشت بازنخواهم ماه چند
 میگرا نفس توانم می. دارد زیبایی هنوز، زعفران رنگ صورتش و است بیمار که این با. زند می پلک چندی نوح

 . پیچند می هم به انگشتانم، پشتم. ببرم سرم روی ۀپارچ با را او
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 «؟بروی ایران از شکر و بگتوزون سپهبد با خواهی می: »پرسد می او
 و طاهر همراه»؟ دارند خبر رازم از مردمان که شگفتم اندر چرا .«نه». ماند می سینه درای  لحظه نفسم

 .«شوم می روانه دوستش
 .«نگفت سخنی... چرا؟ است هکرد بخارا ترک قصد هرطا»: پرسد می نوح

 نیستند مایل مردمان گویی». کنم می کج را سرم «؟دارد من به خوراندن زهر قصد که گفت تو به مادرت مگر»
 .«بگویند تو با خویش امر از

. رسد نمی نیز حجره میان اندر من پای به حتی، ایوان از آفتاب. کند می سرفه و گیرد می سینه به دست نوح
 . اند مرده سرما از انگشتانم

... گاه هیچ و بگذاری تنها... را خویشانت خواهی می تو»: پرسد می نوح، آید می بیرون که نفس نخستین
 . جنبد می چیزی دنبال کنارش در دستش «؟بازنگردی

 . بنددای  لحظه را نوح چشم من سخن .«بودی برایم خویشاوندی خوب که تو»
 او برافروخته چشم تا کنم می صبر؟ بود پارچه به خون. کند می پاک را دهانش و دارد برمیای  چهپار  پسرعمویم

 . بازگردد من به دوباره
 «؟داری خانواده که کنی فراموش تا روی همی؟ چه شکر و بگتوزون»

 ؟ را بودنم زن یا نماید می قضاوت را من مادری. مانم می خیره نوح به و کنم می تنگ چشم
 که کسی... و شوی طاهر عقد خواهی می». بچرخاند را سرش نوح پایان در تا جنگد می هم با انچشمم

 .«داده تو به شیرین دختری... که کسی. گذاری تنها را کرده رو و زیر تو برای رااش  زندگی
 لیکنو ؛ بود ما ۀپسندید بازی، کودکی در. بکشم را است هریخت صورتش کنار که چربی موی که است شایسته

 . نرسید من مغز بهاش  روبنده پشت از گاه هیچ سرمههای  آموزه. کنند نمی چنین سامانیان خاندان از تن دو
 .«نیست خانواده و خانه مرد او. شوم نمی طاهر عقد من»
... دیگر و بروی کاخ از... بیگانه یک با ...تو که دهم می اجازه من... پنداری پس؟ نیست خانه مرد !عجب»

 . شود می تکه تکه ناتوانش نفس با نوح سخن «؟دیبرنگر 
. شده خراب کشورت؟ برگزینی را من سرنوشتای  شایسته که پنداری ؟ میچه تو». تپد می تازه خون از من سر

 «؟داشتی خبر. پذیرفته نیز طاهر و برود کاخش به تا است هخواست طاهر از غزنوی محمود
  ...«شیرین»
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 به کهای  کرده رها هیوالیی دست اندر را فرزندانت. سازی نمی مهار را منزلت حتی». دارم برمی سویش به گامی
 «!نده یاد من به خانواده و خویش از. گویی می مادر او

 که بودی تو». نهد می سینه بر دستی .«هستند تو دست در فرزندانم داشتم گمان». برد می زمین به دیده نوح
 .«یکرد رها مادرم با... را ها آن
 «؟کنم دیگری کار خواستی می. کشتی را پدرم تو»: دهم می بانگ. بریزم او خون که دارم یلم
 .«بود شکسته پیمان پدرت»
 و مدارا میراث شما. پدربزرگمان و پدرت، تو همانند». دارم نگاه دهان در را نفس .«بود خوار و زبون پدرم، نه»

 .«بریدید سر را سامانیان دادگری
 . شود می تر سخت او ۀری کوشش از من قلب کوبش. کند می سرفه دوباره نوح

 سپر به سر من. دارد دوست را گناه بی و خسته حاکم بازی. دوزد می من به چشم، شود می که آرام پسرعمویم
 . اند کنده آن بر را ما خاندان درخت. گردانم دیوارش بر نقره
 دانی می گرچه... کنی رها را فرزندانم که است ستهشای. مرگم به رو من». ندارد جانی نوح صدای ...«شیرین»
  «؟دارند نیاز تو به

. کنم می رو او به، درنگی از پس .«نکردی بخشش و مهر او به، فرزند از دور و تنها، پدرم مرگ زمان تو»
 «؟میرد می روی شکم از کسی مگر؟ مرگی به رو پنداری می»

 . نمود درمان را آن نیز حسین و اشتد بسیار روی شکم تنها، شد بیمار که پیش نوبت
 ماه سه از کمتر در. ام شده خواهرم... بیماری همان گرفتار که داد خبرم سینا ابن». رمد می من از نوح دیدۀ
 .«مرد نرگس که گونه همان؛ مرد خواهم
 . بگریم و بنشینم زانو بر خواهم همی
، ُترک سپهبدان. ندارد سرنوشت این با مبارزه شدان کسی. رسید خواهد دیوها به من زادبوم؛ من خون و قلب

 . نمایند می هالک را ما خاندان
 سینا ابن جز. دارد نیاز تو به همیشه از بیشتر منصور». کشد می کوتاه نفسی نوح .«داند می عیسی عمو تنها»

 .«نیست کنارش کسی
 خالی تاج و تخت، بمیرد که او. رسید نوح به من از زودتر خواهی کین. است چهارگوشه فرش بر چشمانم

 . کشید خواهد را پایانی تیغ فائق سپهبد. ماند می
 ؟ رود سو کدام بههایم  رگ اندر خون. افتم می لرزه به
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ای  امیرزاده اگر. بروم غزنوی محمود نزد به ایران از باید، نوح مرگ از پیش. کشت خواهند را ما بیگانگان
 . گردد آسان فائق نابودی دیگریک یاری با، شود غزنویان عروس سامانی

 از هرچه... آن اندرون. دارداش  حجره در مسی اسبی منصور». جنباند می زبان هنوز نوح «؟شنوی می»
... بروی کشور از اگر». است هشد نادان پسرعمویم .«دارد می نگاه را کتاب و بازیچه... ای داده او به کودکی
 .«اند وابسته تو به آن عهدولی و مملکت این. ریزد می فرو او زندگی

. سازد می هم در را او چهرۀ سخنم «؟داریم ارزشی پسرت یا من که نمایی چنین چرا». کشم می نفس جان از
 .«کنی می پسرت حلقوم در را پیرمرد آنهای  قصه. ساختی جدا برادرانم از مرا تو»

 . باشد خراب نوح مغز گویی .«نیست درست سخنت»
 کوشم می .«بیایدات  خانه در ابلیس آن دهی همی امان ولیکن؛ کردی شرمگین را سرتپ، مجلس همه آن با»

 در تو اجازۀ به نیز ما بارۀچند دشمن که، بمانم اینجا خواهی می من از چگونه». کنم ساکن را لرزه
 «؟ستجا همین
 .«دانی می چه تو». کند می سو آن و سو این را سرش نوح

 .«دهی نمی مرا پرسش ترین ساده پاسخ خودت و کنم یاری را پسرت هیواخ یم من از !بدانم تا بگو»
 . باشد لرزان پایش و دست و خشک سرما از زردش پوست. است بیهوده ولیکن؛ کشد می باال را پیکرش نوح

 ؟  هچ، شود هوشبی
 را تو رای ...کردی شکایت زنان زندگی از... اینجا و گذاشتی سر بر پوشش که زمانی از... را تو رای من»

 نزدیک... کتابخانه خواستی. کردم چنین من؛ شوند کمتر حاجبان... خواستی». گیرد آغاز او حملۀ «؟ام نشنیده
... من و کنی زندگی شوی بی خواستی. دادم اجازه من... و ببینی را جهان خواستی. کردم همین من، باشد زنان

 . خورد می سرخ رنگ صورتش .«نکردم زور را تو
 امیرزاده آن من؟ کیست دارد گمان. کنم چاک را نفسش باید .«نبودم هم گاه هیچ. نیستمات  دانیزن من»

 نماز او بر خواهد ام؛ می نخورده تازیانه هنوز وام  رفته او سپهبد بستر به چون. بنشیند تخت بر باید که هستم
 ؟ کنم
 من از چشم نوح .«بسپارد جیهانی خواجه به را خزانه... تا خواست اجازه او. آمد نزدم وزیرالوزرا، پیش سال دو»

 ۀشایست او بیمار روان چون... کنم عزل را تیمور قاضی که گفت عیسی... پیش سال». سازد نمی جدا
 چنگاش  سینه به نوح دست .«شناسم می را تو مغز... من. بود تو اندیشۀ همه اینها... تو. نبود یالقضات قاضی

 . دبکش نفس تواند نمی. زند می
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 . بود کشورم برای کردم چه آن. ندارم گناهی بار من
 برادر، یشکن پیمان ۀبهان به». شوم می نزدیک او به گامی «؟بیازارد مرا تاای  خوانده را فائق همین برای»

 .«ای داده جای کاخ اندر را جنبندگان بدترین ولیکن؛  یکرد کور من پدر و کشتی را فرنگیس
 .«کند اش می یاری... منصور گذاشتن تاج زمان. بود خواهرم شوی. بود پدرم کودکی دوست او... فائق سپهبد»

 . است یاوه سخنش که داند همی خویش نوح. شوند تنگ چشمانم
  .«شد امیر خویشان از. یافت راه... کاخ به که بود اندلس اهل ۀبرد یک فائق»

 .«بیشتر بردگان فروش و خرید؛ برد بهره خردمندانه بسیار، گذشته و خویش جایگاه از، آری»: گویم می
 . آورد کاخ به ابلیس که بود بردگانی نخستین از کریم

 .«شود می تر تشنه ما خون به، کنم دور را او اگر... شیرین»
 فرمان نیز تو. باشد اینجا فائق خواهد می سرمه؟ نه، ترسد می مادرش خشم از که هستی پسرکی هنوز تو»
 «؟است خواسته مادرت؟ کنی می تلخ چنین نیز را پسرت زندگی». است ارد رگه صدایم .«بری می
 دور حرم از باید». کشد می هم در ابرو نوح .«است سست... منصور. گیرد می سخت منصور بر فائق سپهبد»

 .«بماند
 نگاه منصور زندگی در را من خواهی می چرا پس. کنی دور باید را پسرت که هستیم زبون چنان ما، آری»

 . پرد می بیرون دهانم آب «؟داری
 . آورد نخواهم برایش من که دارد نیاز آبای  پیاله. کشد می لب به زبان نوح

 را وزیرالوزرا... فرنگیس... و سوزاند را قدیم کاخ مادربزرگ. است خون تشنۀ فائق همچون... من شبستان»
 .«کشی می مرا کردی تهدید... نوبت چند... تو خود. کشت

 چگونه؟ است هانداخت بال و رنج به را شگناه بی پسر، ریشه بی دلیل این با نوح چگونه. کرد خواهم زنی همین
گاه مادرش و خودش آسیب به میلم از گرچه؛ بمانم کاخ در من خواهد  ؟است آ

 با من». بندم نمی دهان. کوبند می در بر کهام  نگزیده را ناسزا هنوز .«ام گفته آشکار را خویش قصد پندارم می»
 .«رفت خواهم آن بدون یا تو خبیث تخم اجازۀ
 «؟دادم ورود اجازۀ تو به مگر»: پرسم می. پیدا کریم سر و شود می باز در
 .«شنوند می را گویید می چه آن... کاخ سرتاسر. اینجاست فائق سپهبد بگویم خواستم»

 «!ببند را در... سوس»: دهم می فرمان
 _«خواهید می». گیرد می اوج کریم صدای «؟اید شده بدحال، امیر»
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 «!حاجب، برو بیرون حجره این از»: زنم می فریاد
 . شود می بسته درای،  لحظه از پس

 . کند می سرفه پارچه اندر نوح .«نداری رفتن اجازۀ... ام زنده من تا»
 او بیمار بدن بر من بدن .«پسرعمو، نداری را امیران شکوه دیگر». ایستم می تخت پهلوی و روم می نزدیکش

 . اندازد می سایه
 نوایی، دخیز میبراش  سینه که نوبت هر. است آهسته نفسش. دهد می فرو گلو در را خونش نوح گمانم به

 «؟ای آمده من نزد چرا... داری رفتن قصد اجازه بی اگر... اگر»: پرسد می من از. نوازد می زشت
 در سوزن چون سخن این .«داری پاس را شکر زندگی که کنم خواهش... که آمدم. بگیرم اجازه که نیامدم»

 . باشد دهانم
 نرم نوح «؟سپاری همی من به را شکر... چگونه. نداری باور را منصور برای من پدری... من پدرِی  تو»
 ؟ کنند نمی زندان راهی بسته دست مرا، بروم که روزی؟ است هشد

، پدرم تاوان به باید، بروم که این از پیش». ندارد بیشتر سنف چند که آورد یاد به او تا کشم می گداخته نفسی
 همراه که این جز نداشت چاره من پدر. ندارد تاوان کردی تو چه آن، نه». بندم می را چشمانم .«بکشم را مادرت

 که کرد تهدید مرا سرمه». شوم می خم پسرعمویم روی .«داد زهر مرا، باز دست با تو مادر. بمیرد یا شود انُترک
 .«دهد می شکر به را زهر آن... نروم ایران از اگر

 او با هنوز. افتاد خواهد دستش اندر قلبش، بماند گونه این. دغر   می سرفه با شیری مانند سپس و نالد می نوح
 . دارم کار
 اگر. گویم می بگتوزون به مادرت قصد از. شود زیرورو چیز همه، هستی مرگ به رو تو که اکنون... ولیکن»

 باز و پرد می نوح ۀگون که بینم می .«کشت خواهد را پسرانت درنگ بی بگتوزون... بردارد قدم یک سرمه
 .«بخواهم من هرچه؛ کرد خواهد هرچه شکر زندگی برای او که دانی همی خود تو»: گویم می

 .» یبرو ... نداری... اجازه». است خونین نوح نفرینی ۀپارچ
 عمید خواجه. بگذارم تنها خویش اهریمن با را پسرعمویم تا چرخم می .«بمانی ندهز ... نداری اجازه... نیز تو»

 . ام زده مرگ زخم را او من، کردگار از پس. دارد نیاز پزشکش به اکنون نوح. گفت می درست
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 حسین پانزده
 

 جوی. پیچد می ما پای صدای، شب سکون در. کند می همین محمود، رویم پیش گام چند و روم می دوان
 . شنوم می را آب بوی که است نزدیک چنان مولیان

 ؟ چه، یافت می پایانام  زندگی امشب اگر. ندارد سرزنش. نمانم عقب تا نگرد همی مرا شانه روی از محمود
 . دیمگر  میباز بخارا بزرگ مسجد غارت از ما

 و بجوید وفادار شرطۀ چند تیمور قاضی شاید. برسیم خانه به باید. روند خویش راه به تا شدند جدا هم از همه
 . زند نبض گوشه چند از سرم. بفرستد ما پس

. باشد درخت یک زیر، دروازه نزدیک ما بار کوله. کشم برمی، پوشاند می را صورتم پایین ۀنیم که چرم نقاب
 از تا کنم می کج را سرم. سازیم پاکیزه را خویش و کنیم پنهان را نقاب باید ولیکن؛ است شایسته ما پیراهن

 شهر ترک پدرشان که شبی همان، برادر دو که نیست شایسته. نشود زخمی بلند درختی خشِک های  شاخه
 . بپویند برزن و کوی در، کند می

 رسم؟ دارد سود چه. برود مسجد به من جای به خواست پدر حتی؛ نبودند خشنود من امشب کار از پدر و مادر
 . باشد گونه همین جوان هر آغاز برای همیشه عیاران راه و

 . گردیم آماده و هوشیار باید پس؛ گذارد تنها بخارا در را ما، امشب پدر
 و آورد می بیرون پیراهن از یا هسک محمود. کند می مویه او و گذریم می مست مردی کنار از، تنگ کوی در

 . ندارد جان پایم و تدس. واندخ یم شتاب به مرا دست با و ایستد می یا هلحظ. افکند می او پای پیش
 پنجه به را بار کوله پس؛ است تر چابک محمود. برسیم دیوار پهلوی درخت به تا برد می زمان دیگر اندکی

 . است هخوابید ماه کمان عکس، دیوار کنار باریک جوی اندر. گیرد می
 ساختاری جیهانی خواجه. هستند توانگران آن از و دیوار اندرونها،  جوی این همیشه. بارید باران امروز پگاه

 . کند پراکنده بخارا سراسر به اینجا از را آب تا دارد اندیشه در همتا بی
 . ببیند نیز را روزگار آن، بدخواهی و آشوب همه این با بخارا خواهم می خدا از

 از را خنجر هدوبار  من. زند می کنار را نرم خاک محمود، کنیم پنهان بار کوله اندر نقاب و خنجر که این از پس
 را خنجر سخن بی برادرم. است کارگر بیشتر، محمود ناخن از خنجر نیام. شوم می خم و کشم می بیرون بار کوله

 . بندم می آه راه من و یردگ یم
 .«حسین، بشوی را صورتت»
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 دروازه اننگهبان نباید. نشاند می فرو ما روان داغی، آب خنکی. گردم آب سوی به و دهم محمود به را بار کوله
 . لرزد می پروانه مانند محمود و است سرخ من صورت که دارم یقین. برند بد گمان
 . است هشد خانواده نخست فرزند شبیه برادرم کردار که است من گناه؟ باشد حال چه این

، کند می پایین و باال، نگاه با مرا. سازد می پاکیزه را خویش من همچون و ردب یهم پایان به را کار محمود
 مادر به. روم می پشتش من و دارد برمی گام او. گیرم میبر پیراهنم از غبار نیز من. جنباند می جامه و دخیز میبر

 . یما هخان اندر صبح اذان از پیش گفتیم
. کنند می تا گردن برایمان، آشنا چهرۀ با نگهبان دو. گوید نمی هیچ محمود، برسیم دروازه به کهای  لحظه تا

 . فشارد می را نگهبانان از یکی دست او .«باشد زیبا شبی». شود می گشاده مودمح چهرۀ
 . است هنمود گرم دلم خبر همین با، نوبت چند بهار. ماند می گور تا من همراه برادرم للهءشا ان

 در. کند می آشکار را بهشت که است خورشید نور. نماید می بخارا دیگر جای هر همانندها  شب، شهر برزن این
 . مولیان جوی شرق اندر ما منزل؛ دارد خانه کاخ، دیوارها این مرکز

اش  عیاری آغاز در عیسی. کنیم زندگی مولیان جوی در برادرم و من تنها، امشب عیاران از که سپاس را خدای
 مرد ۀسرف هر، آن از پس و رفت امیر بالین به شیرین امروز. بگذارد رها بیماری با توانست نمی نیز را امیر. نیست
 . است رسیده او ۀری به بیماری، اکنون و بود ناتوان امیر کبد، این از پیش. گشت خونین
. گذارم تنها یاسمین و طاهر با را او که این جز نداشتم چاره. کرد ام نمی آسوده. ساخت دشوار را امشب امر بهار

 . هستند دیگری نگاهبان که دادم فریب را سه هر ولیکن؛ دانم نمی بازی من
 .«بدانند امشب از هیچ نباید. باش آرام»: گوید می محمود

گاهم. لغزید خیس علفی روی بر راستم پای، پیشای  لحظه  با رویارویی ترس علت به کوتاهمهای  نفس که آ
 . نیست آن به پدرم پاسخ یا تیمور قاضی

 . بیاالیم خون به ار  دستم خواهد می من از اکنون و است شده من زندگی پایدار بیم یاسمین
 و هول اندر. است یاسمین علتش، بودم پریشان اگر امشب. باشد همین، دارد محمود که پرسشی جواب
 دختر یک زندگی جز من اندیشۀ همۀ و است مرگ بستر در حاکم، ندارد روشن فردای کشورم چون هراسم
 . نیست

 . است َتن دو او، دندار  باور خودش گرچه. نیست دختر یک او؟ گویم چنین چرا، نه
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 پرندگان نوای باها  گل عطر و آب آوای، روز در. دارد نقش ما مغز در راه، بوستان این در زندگی سال ده از پس
 ها آن از یکی، ما خانۀ دوم مرتبۀ ایوان. بازهای  پنجره وها  ایوان جز؛ تاریک و است خالیها  شب. آمیزند هم به

 . باشد
 . کوبد می در بر سپس و کاود همی را پایم تا سر محمود

 در باشد ما کار آغاز امشب. است برهنه سرش. نگرد می را تن دو ما، رواق در. کند می باز را در شتاب به، مادرم
 . خطا با ستیز برای عیاران رسم

 «!کن پنهان راات  شادمانی، مادر». گشاید می لب محمود
، داردای  زنانه و کوچک رخت دستانش اندر. پیماید می را شب و محمود تا من از مادر چشم «؟ماندید ناکام»

 . بهار اندازۀ
 من، اکنون. دار خزانه نزد را غنیمت و افزار و فرستادیم ساسان موبد منزل به را دینارها، آری»: گوید محمود

 .«شوم فرستاده خواب جهان به... باید نیز
 . دهم خبر، گذشت امشب چه آناز  مادر به باید

 اندرون و گذرد می ما کنار از، بندد می را در محمود. برم می رواق درون به او و گذارم می مادر شانۀ بر دست
 . نباشد نزدیک کسی ببینم تا چرخم می. شود می ناپدید خانه

 تنها. خشندب یم چشمم به روشنایی، روغنی چراغ دو. است تاریک ۀنیم، خانه نخست سرای تا کوتاه راهروی
 رنگ پریده صورت به تا روند می پایین چشمانم. دهد می دیوار به پشت او و دارم برمی مادر سوی هب گامی. هستیم

 . بپیوندند او
 .«شناخت مرا تیمور قاضی»: گویم می لب زیر

 فرو سرخش موهای درون دستی ...«تو مگر؟ چرا». افتد می دستش از رخت و شود می گشاد مادر چشم
 «؟شد چنین چگونه». برد می
 مسجد زمین در قاضی خانۀ. بود نگهبانی من کار امشب .«شدم نزدیک بسیاراش  حجره به. کردم ییپروا یب»

 . کنند ترک را مسجد، شب نیمه از پس که بودند گرفته مزد نگهبانان همۀ. باشد
 «؟دید راات  چهره»: پرسد می مادر
 تا آمد بیرون حجره از و شنید صدایی قینی به. بود تر چابک، داشتم گمان چه آناز  فقیه. کنم می خم را سرم
 . بفشارد دست دو با مرا گلوی

  .«کشیدای  لحظه صورتم از را نقابم»



172 
 جاِن خوار

 «؟نه، رساند یاری برادرت»: پرسد می مادر
 قاضی دهان اندرای  پارچه شدیم ناچار .«بازگردانیماش  حجره در را قاضی تا شتافتند نیز دیگر عیار دو، آری»

 . رفت می عیاران جان بیم. ببندیم را یشپا و دست و کنیم
 . بود من دوش بر یکسره، خطا این بار
 . کنند صاف مرا پیراهن مادر دستان .«بداند، گذشت امشب چه آناز  نباید پدرت»

 ماندن تاوان که داند همی نیز او ولیکن؛ دارد پاس مرا خواهد می مادر. نیست من خاموشی علت پدر سرزنش
 . ارزد نمی کشور اندازۀ به محمود و من زندگی. شود می مملکت سوختن، پدر
، بیا». رود می سرای به و دارد برمی را جامه، سازد می رها مرا مادرم .«شوید می را بدنش و تن، باال مرتبۀ در او»

 .«ام گسترده را سفره برایتان
 مادر خدمت درها  سال او. گیرد می راام  جامه نبات، راهرو پایان در. آورم می بیرون تن از را باالپوش و کفش

 . است بوده
 . رسید سال پنجاه به پیش ماه او. شوند می باز خنده به خشکشهای  لب «؟بودید خوش امشب»

 روزها گویی که خورد می چنان آن .«دیدیم بسیارهای  خوشی»: گوید می خوراک و کرسی پشت از محمود
 . دارد عادت پریشانی هنگاِم  خوردن این به بدنش. است مانده گرسنه

 .«ببندم را پدرتان بار کوله روم می من». گیرم جای برادرم پهلوی که خواند می مرا مادرم دست .«بنشین»
. خرامد ها می پله بر رنگش نعنا پیراهن دامن. پلکان تا؛ شود می روانه روشن سرای پایان تا، او با مندیدۀ 
 . نم مثل نه؛ هستند آرام انگشتانش و باز دستش

 ؟ نرسید محمود مانند نیز من به او خوی چرا
، رنگیهای  پارچه، سرای گوشۀ اندر. گیرد می را کالهم. نهد می برابرم گوشت و برنج نبات، نشینم می چون

 آنگاه. روند فروش به قدیم ارگ بازار در دیگر هفتۀ که سپارم دل ها آن نظم به. اند یله هم روی استوانه استوانه
 . شوند مشغول اینجا تا آورد می منزل به را خویشهای  دوزنده، هاستتن مادر که

 .«نگو درستی تن و پزشکی سخن را امشب، خدای بهر از»: گوید می محمود، گردم خیره خوراک به چون
 آشپزخانه به آن از پس. برد ها می جامه حجرۀ به را ما باالپوش و کاله، زمزمه با نبات. کنم نمی باز دهان

 . داریم امان بیگانه گوش از ما و باشد بزرگ خانه اصلی سرای. رود می
 خبر امشب از مادر به نباید. دانست خواهد پدر»: گوید می و جود می را خوراک. گیرد می باال را قاشق محمود

 .«دادی می
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 را ها آن هچگون نبات. نگرم می نقره هایآویز چراغ و بلند سقف به. دانست خواهد مادر خاموشهای  لب از پدر
 امر بگویم شویش به و کنم آزمایش دوباره را پایش بزرگ انگشت باید؟ افتد نمی آتش خانه به و کند می پاکیزه
 . گیرد دست در خودش را آویز چراغ پاکی

 . است هگشت خوراک از خالی محمود دهان .«من برادر، آزارد می را درخشان مغز آن چیز چه بگو»
 دیدار به بیشتر باید امروز از. هستند پیشینهای  پرده همان گرچه؛ دارم سنگینای ه پرده رنگ دگرگونی وهم

 . بیایم مادر و خانه
 «؟زدی می زخم قاضی به خنجر با». دوزم می محمود به دیده «؟کردی می کار آن»
 آِن  از پاسخش .«کردی می را همین من برای نیز تو». شود می خم محمود پایین لب .«داشتم را جانت بیم»

 . نیست من پرسش
 را برادرم خنجر. آمد خواهد محمود دانستم می یقین به، بود من گردن به حلقه تیمور قاضی انگشتان که آنگاه

 اگر و بود نکرده را کار این محمود. نباشد آسان آدمی خون ریختن. بیاندازم زمین به را او خواستم ، میدیدم که
 ؟ بگیرد را کسی جان تواند همی برادرم. اشتند آن از بازگشتی، ریخت می قاضی خون

 اول، گرفتی کشتی پهلوان یازا با که شب آن؟ شدی گونه این چرا». کوبد می دهانش سقف به زبان محمود
 «؟شد چه شب آن. شدی شوم دیگرای  لحظه. بودی شاد

، شدم دچار جانش هول به زنی زاییدن در که نوبت یک فقط. بکشم را کودکی که خواست من از دختری
 . ام کشته را کودکی

 کاری بگذار. داری سختی چه سر در دانم نمی... امشب. نگفتی آن از من به تو و دارد کشنده بیماری امیر»
 . راند می پس سفره بر را خوراک محمود .«کنم
 نبات .کشد می سنگ برای  پیاله. جوشد می دیگی اندر آب. سپارم می گوش آشپزخانه در نبات آرام آوای به

 . دارد خویشهای  ترس نیز او؟ کند می تیز را تیغی
 .«گوید دیگری به بیمارش راز تواند نمی پزشک»: دهم می پاسخش و گردانم می محمود بر چشم

 کرسی در و دخیز میبر خویش کرسی از .«کرد خواهد خراب را کشور، بیمار آن راز». کشد خرناس محمود
 «؟است بیمار نیز وا؟ چه الیاس». نشیند می من کناری

 . دهم پایان را یاسمین از گوو  گفت باید .«باشد دشوار او امر بیان»
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 هر... و نزدیک. ای پیوسته او با... آشکارا. گویی می او با فلسفه از. خوانی می یاس را او». پرد می محمود پلک
 را سقف ...«پندارم می... من هگا و دارد دختران بدن و چهره الیاس... شبیه الیاس که این. هستید غمگین دو

 .«پندارم می چه دانم نمی.. ». کند می ینگاه نیم
 چنین، مولیان جوی از بیرون مردمان اگر. اند ربوده را مادرم دل که شوم می خیره سنگی ۀفرشت دو به من

 . پرستد می راهایش  تب هنوز بادام بانو که دارد باور شهرناز بانو؟ مانند می زنده، دارند نگاه خانه اندر پیکرها
 ؟ نگذرند جان از آن گسترش برای عیاران چرا. است هسپرد ما به را نعمت خداوند. هستیم بخارا برگزیدگان ما

 قاضی، بود نیاز اگر، امشب». نسازم تباه را نعمت تا دمگر  میباز پیش پرسش به. باشد من به خدا نعمت محمود
 «؟کشتی می را تیمور

 خواسته تو از الیاس»: پرسد می. نبینم را گشادش چشمان من تا کشد می را خویش موی از حلقه چند محمود
 رسید آنجا به امر اگر حتی... ولیکن؛ بدانم خواهم ، نمینه». کند می صاف گلو «؟بکشی را خودش یا... را کسی

 .«کنم ات می ییار  نیز روز آن. هستم همراهت من هم باز، ببری خون و تیغ به دست شدی ناچار... روزی و
 «؟چرا»
 .«دارم باور تو به من». گذارد همی قلبش بر دست محمود .«داری نیکو قلبی تو چون»

 من به مادرم و پدر از بیشتر، است پدرم شبیه که کوچکی پسر .دارد عمر روزگار یک برادرم و من ۀپیوست نگاه
 . دارد باور

 ؟ کنم معنا چگونه را یاسمین و خویش میان پیوند
 پیش را بشقابش و دارد برمی را قاشق محمود .خراشد می را گوشمان، باال مرتبۀ بر بار شدن کشیده یصدا

 «؟هستند امر چه مشغول... آخر ۀلحظ در و باال آن، مادر و پدر پنداری می»: پرسد می. کشد می
 .«بدتری نیز بهار از تو». پوشانم می دست دو با را صورتم

 ناخن او «؟ماند کاخ در بهار که کردی چه. بپرسم آمد یادم. گویم می چه دانم نمی و هستم خواب نیمه من»
 .«شود پیدا مسجد اندر امشب داشتم گمان». کند می جدا انگشت از را خویش ۀشکست

 کسی برای کاخ در نبودم پس؛ است پدرم و من پایانیهای  ساعت امشب. یازم پیاله و کوزه سوی به دست
 . ریزم می آب اندکی، رنگی وای  شیشه پیالۀ در .«است طاهر اههمر  بهار». نباشد غریب

 . جنباند می هوا در را قاشق محمود .«برسند آرزویشان به دادی اجازه پس»
 ؟ بترسم طاهر و بهار آرزوی از باید اندازه چه. نبود مسجد در تنها من ییپروا بی. پذیرد می را آب سختی به گلویم
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 از افراسیاب». کند می نگاهم چشم گوشۀ از محمود .«باش هشیار ولیکن؛ انید می خود را درست کار تو»
 «!نگفت کهها  داستان چه برایم حرم احوال

 «؟احوالی چه». دهد می غوره مزه دهانم در آب. هستند پیاله به حلقه هنوز انگشتانم
؟ است یادت». کند می فرو انده در برنج محمود .«دهد می فائق به عیاران خبر که است شهرناز بانو... گویی»

 .«اند گشته باز عیاران... دانست می... نخست همان از... سپهبد
 .«ندارد معنا این»
ها  هدیه میان را زرین گلدانی... عیاری... بودیم زورخانه در که روز آن. اندیشیدم آن به من. دارد چرا»

 دنبال را گمانم... خود من، گفت شهرناز بانو زا افراسیاب چون؟ بود که دانی می». جود می را خوراک .«گذاشت
 .«است عیار او. بود زورخانه در شب آن، سیرنشان یسنای بانو. کردم

 افراسیاب سخن». ام دیده را یسنا بانو نوبت چند تنها. زند می چنگ بدنم اندر ناخوشی و مانم می خیره برادرم به
 .«نیست راست همیشه

 .«باشد عیاران از یسنا بانو که دانست می او. پرسیدم هم عیسی خواجه از همین برای؛ گویی می درست»
 .«دارد آسیبی چه کارش داند نمی بانو». کشم می آه.  تگف خواهد او به را زن آن خطای عیسی پس

 نیز محمود .«رود می او حجره به بار چند هفته در. باشد امیر اول زن به مهر، کارش که پندارد می گمانم، نه»
 .«اند کرده گوو  گفت نیز عیاران از یقین به». رود می حرم به نوبت چند فتهه در
 تنها». اوست دشمن دشمن چون آمده فائق یاری به که دانم می ...«به او. است زندانی و ناامید شهرناز»
 .«زند زخم سامانیان به خواهد می
 حجرۀ از که دانستم لحظه در. کرد هدیه یسنا بانو که همان؛ بودم دیده اسماعیل دست در را زرین گلدان آن»
 ستمگر مردانشان چون گاه کاخ زنان». است هاشتذنگ برجای خوراک از چیزی محمود .«باشد شهرناز بانو
 .«شوند می

 از تو به افراسیاب که شود نمی علت این اما». برم سو آن و سو این را سرم. بیامیزند عیاران با نباید زنان آن
 .«بگوید حقیقت

 خواهی جایگاهی کاخ در تو. است مرگ بستر در امیر. خواهد می را فرنگیس بانو او». بندد می چشم حمودم
 .«من باهوش برادر، بیاب را علت خودت. یافت
، باشم تاج و تخت کنار من اگر. گرفت خواهند دست به را مملکتای  بیگانه یا منصور، امیر خاکسپاری از پس
 . ماند می زنده ورکش آزادی برای عیاران امید
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 دشمنش عیاران تا است هنشست جای بر. باشد باخبر امشب غارت از فائق سپهبد پندارم می: »گوید می محمود
 . مالد می را چشمانش .«کند می پیروزی بازِی ، سوی چند از... نیز افراسیاب. کنند نابود را

 روانه سپهبد آن برای پاسخی من. پرسید، تاس فرستاده برایم غزنوی محمود کهای  نامه و واالشرطه از پدرم
 اگر حتی؛ دارم امان کاخ آن اندر تنها من گوید می. بپذیرم سامانیان کارگزارِی  باید من که دارد باور پدر. نکردم

 . است بسته سفر بار، ایران از کوچکهای  پاره حاکمان با دیدار قصد به خودش. بیاید دیگر خاندانی
 زمان تا بمانم کاخ آشوب مرکز در باید من، اکنون. کند بازی سیاست در تااند  پرورده را محمود، هفته همین تا

 . نرود ما دستان از امور همۀ مهار، قدرت کوچ
 خواری خون، تنها من چگونه. است هداشت نگه دور سیاست از مرا درستی به پدر. دارد درد سرم، اندیشه این از

 ؟ برانم دور را فائق چون
 چه تیمور قاضی دانی ، میکنی رهایم و بیایی تو که آن از پیش». بگویم برادرم به باید که دارم ازر  یک هنوز

 «؟گفت
  .«آیند می پایین ها آن... خاموش»

 ؟ دارد معنا چه، شنید را مادرمان و پدر پای صدای من از زودتر محمود که این
  .«بگویم بدرود شما با، نماز و مسجد به رفتن زا پیش باید گمانم»: گوید می و گذارد می پلکان بر  مقد پدر

 . دهد نشان را خویش رخ، بخارا ترک از پیش باید پدر ولیکن؛ خواند نخواهند مسجد اندر نمازی مردمان
 ساکن همه. پیچد می سرای در، در کوبش صدای، کنیم کاری که آن از پیش. یمخیز  میبر محمود و من
 . دایست می نبات، آشپزخانه در. شوند

 . دارد من به چشم. کند می کج را سرش پدر «؟شوم بیمناک. باشد نیکو چیز همه گفت مادرتان»
 میان سنگین هوای. آید می پایین نیز پله آخرین از و پوشاند می را مویش مادر .«دهم می سامان را این من»

 . رود می در سوی به و گیرد می نادیده را خانواده
 . آید می پایین پلکان از نیز است خیره من به هنوز که پدر

 را در مادرم که لحظه همان. کند می شکار را من نگاه، مادر به پیوستن از پیش ولیکن؛ چرخد می محمود
 ؟ کجاست شبار  کوله. ایستد می ما پهلوی پدرم. پیوندد می سرای به نیز نبات، گشاید می

 موبد، پیش روز. نماید شایسته را چیز همه تواند همی او. باشد در پشت که ست کسی با گوو  گفت مشغول مادر
 ندیده کار آن در خطایی مادر اگر گفت او به پدر. است هزیست می قدیم کاخ در سال یک بهار که دانست ساسان

 . نبود کار آن اندر خطایی پس، بود
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 .«بود عیسی خواجه از پیامی». لرزند می او دستان. کوبد می سینه بر قلبم، شتابد می سرای به مادرم چون
 «؟داد جان امیر»: پرسد می محمود

 کاخ پلکان از الیاس. بود تو دوست از خبر». یابد می مرا چشمش .«نه». جنباند سر مادرم. گیرد می نبات نفس
 .«است درست تن او. حسین، باش نداشته هراس». کند می درنگ .«افتاده
 آوای گوشم در. گردد می باز جایش به دوباره و شود می جدا زمین از پایم ۀپاشن. کوبد می نیز گلویم در قلبم
 . اند گرفته آتش سرم سوی دو. شنوم می زنگ

 «!بیچاره»: گوید می نبات
 «؟است هافتاد پلکان از گفتی»: پرسد می محمود

 .«باشد درست تن ولیکن»: دهد می پاسخ مادر
 . رسد می مغزم به پدرم صدای «. نحسی، آیم می کاخ تا همراهت»

 اندر. سوزد می بدنم سراسر. گذریم می آشپزخانه از. روم می پدر دنبال. جنبند می پاهایم و راند می مرا محمود
 . باشد من سینۀ روی اسبان سم؟ پوشیدم کاله و کفش. هستیم آخور
 . است من دوش بر ننگ بار

 دور اسبش. رود می پیش درمپ نخست. گیرند می را اسب لگام سستم دستان. کند اسب بر سوار مرا پدر دست
 . خواند می جنبش به مرا صدایش سپس و شود می

 . نیست علت بی امر این
 امیر مانند؟ بود سرم در چه. بگوید رازش تا گذاشتم طاهر کنار را دختر آن من. است سردتر حقیقت از باد

 . کنم بازی سرنوشت با خواستم و شدم دیوانه
 ؟ چه، مرد می یاسمین اگر

، دوزخ دیوار از بیرون. دهند می راه اندرون به مرا، بیدار و خواب نگهبانان. است مردگان چون شب نیمه در کاخ
 . گذارم می پا بال به پدر گرم بازوان میان از من. ماند ها می اسب کنار پدرم

 ؟ بمانم زنده مکان این اندر چگونه؟ آمیختم شومی این با من چگونه
 چشم. آید می کنارم خدمتکاری. است پوالد چون، مرمر کف بر پایم آهنگ. رسم میه پله به کوتاههای  گام با
 . یاسمین خون؛ است خون پی در تنها من
 بر. است هنرسید خواست می چه آن به ولیکن؛ باشد آشکار قصدش؟ دیگر سوی یا افتاد پلکان سوی این از
 ؟ یندنب چیزی کسی کهاند  شسته گونه آن. نیست خون از نشانیها  پله
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 . کند می بیدار مرا او غمگین چشم. دارد جای پلکان فراز بر عیسی «؟حسین»
 را او عیسی است هداد اجازه یاسمین؟ چه طاهر؟ کجاست بهار. روم می باال و گذارم می پلکان کناره بر دست
 ؟ است هوش به؟ کند آزمایش

 .«دیده بآسی دستش ساعد و دارد چند کبودی. نیست بد یکسره احوالش؛ نترس»
 ؟ چه، رفت می بدنش از کشیدن نفس و ایستادن توان و پیچید می او گردن ۀمهر  اگر

 بال این به یاسمین بگذارد بهار که کنم نمی باور «؟چه بهار». کنم می صاف گلو و گذارم می دهان بر دست
 . شود دچار

 هوش از طاهر. رفت کاخ از وا که دید منصور». رسد می من گوش کنار عیسی دهان .«است هبازنگشت هنوز»
 .«برود مسجد به... تا گذاشت تنها را الیاس بهار و بود رفته

 که بودم ابله آنقدر؟ کرد چنین بهار چگونه؟ شود چنین گذاشتم چگونه. رمد می بیرون دهان از دشوار نفسم
 ؟ برد می یاد از را مسجدی غارت چون امری، دختر آن کنم باور
 «؟کجاست یاس»

 ولیکن؛ باشد خواباش  حجره اندر. دادم او به گیاه مهر ۀشیر ». چرخد کاخ مردان سرای سوی یسیع انگشت
 .«شنود نمی هیچ مستی از طاهر. دار پاسش و برو پیشش

 «؟مستی از گفتی»: زنم می پلک نوبت چند
... الیاس دانم مین. است هیافت را شراب و کرده زبر و زیر را آشپزخانه بهار». نشیند می عیسی پیشانی بر چین
 .«افتاد پایین پلکان از چگونه

 . کنم می بیرون پا از را کفشم و شوم می خم .«مانم می الیاس کنار من... تو که این از سپاسگزارم»
 زودتر خواهم می. کنم تهدید را جانش و بگویم حقیقت از توانم نمی. دارد نزدیکی امر این به نیاز از بیش عیسی

 . برسم گمراه بغدادی زادۀ خلیفه آن به
 چنینایم  آموخته ما. است هداد سامان کار به عیسی پس؛ باشد خاموش اینجا. گذارم می پای مردانه سرای به

 . جوید می را عیاران رازها همین علت به کشور این. عیار و هستیم پزشک چون؛ کنیم
 فریبکاری بهار مانند او اگر. نگرد می مرا باز هنیم چشمان با و است هآورد بیروناش  حجره از سر نصورم
 و منصور چشم از، روم می پیش سرای در چون. افتادند می بیم در عیاران، رفت می دختر پس در و دانست می

 . گریزم می نگاهبانان
 . کنم می باز چابک را در. است یاسمین حجرۀ سپس و من حجرۀ، سرای پایان در ایوان پهلوی
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 نخواهد پسر آن دهان و من مشت میان جهان در نیرویی هیچ. تازد ام می بینی به شراب بوی، عود از پیش
 ؟ گوید می آدمی خویشتن به چگونه. ایستاد

 . نالد می یاسمین و دارم برمی را یکم گام. شوند همی مشت دستانم، لحظه در
 زمین بر که بزنم زخم مردی به توانم نمی. بیافتد دریا کف بر که است ریگ چون صدایم «؟کردی چنین چرا»

 . کنم اش می روانه را مشتم، شود بیدار که آنگاه. است
 «؟حسین»

 اجازه که داشته رنج اندازه چه. آسیب نشان تنهااش  پیچیده دست؛ است تخت برام  کرده رها که بیماری بدن
 . چشید خواهد فردا را واقعی درد؟ کند درمانش عیسی است هداد

 «؟کردی چنین... خویش با چرا». دهم فرو را دهان آب، بگویم سخن که آن از پیش
 پاس را فرزند اندامش سخت دیوار که کنم بیان چگونه .است خالی رنگ و گفته هر از یاسمین صورت

 ؟ بازدارم گناه بی جانداری به آسیب از را او چگونه؟ نباشد مایل خودش گرچه؛ دارد می
 .«خواهم نمی سرنوشت این... من. پنداشتی هیچ... مرا سخن تو». شود می بسته و باز ماهی مانند دختر دهان

 حمله تو به او، شب آن که بگو». فشارند می را تخت لبۀ دستانم. نشینم می زانو بر تختش پهلوی، زمین روی
 .«کرد

 کرسی بر کتابش .دارم تر گران کاری ولیکن؛ کنم آزمایش دوباره را او باید. گرداند می روی من از یاسمین
 . گشت بازخواهم نیزهایش  جامه و شانه برای دیگرای  لحظه. تاس

 . نهد هم بر چشم، پسر آن کنار را دیگر شبی او گذاشت نخواهم
 گردنش پایین دستی. گنجد می دستانم در الغرش بدن. دارد نمی باز مرا او آه و روند می بدنش زیر به دستانم

 . افتد می چادر، مکن می که بلندش. زانویش زیر دیگری و گذارم می
 . شود می خسته زود ولیکن؛ جنبد همی یاسمین .«نه»

 . آییم می بیرون بدبو حجرۀ از و کنم می باز پایم با را در
 . کند نمی بیشتر کاری نیز او عیب بی دست حتی ...«کتابم». خراشد می را گردنم ناخن با دختر

 گوشتی نیز او بدن ولیکن؛ نبودها  حجره میان زیاد یراه .«آورم می را کتابت». شوم می وارد خویش حجرۀ به
 . اند بسته چشمانش. خوابانم می خویش تخت بر را تنش، نرمی به. ندارد استخوان بر

 «؟حسین». گشاید می دهان یاسمین، بازگردماش  حجره به تا چرخم می که آنگاه
 . نگرم می را لرزانشهای  لب و صورت دوباره
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 از خوارتر هم شاید». گردند خیس اشک از چشمانش .«هستم کودک من... داری گمان تو». کند می باز چشم
اش  گونه بر اشک .«جان مرا بستاند... گرچه... را پاس داری کودک اینجان  خواهی می... چون... کودک

 . ریزد می
، صورت در که خواند شیعی سگان را عیاران. است بیزار ما از که گفت تیمور قاضی، مسجد اندر امشب
، ببرند دزدی گناه به را انگشتانم که آن از پس گفت من به. برند می حمله او خانۀ به ولیکن؛ پرستند می را خداوند
 . شد خواهم نیکو پزشکی
 بدتر چیز همه از لحظه این. ندارد معنایی هیچ مسجد در هراس آن، شود همی جدا سینه از قلبم که اکنون

 . مینا مرگ از پس مادرم اشک از بدتر؛ است
 خواهر مرگ از تر سخت کشم می جان بر رنجی، بار نخستین برای، امشب. دهد می جان چشمم پیش یاسمین

 . آغوشم اندر
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 منصور شانزده

 
 یا کشم فریاد تا گشایم همی را دهانم. بینم می را چیز ترین عجیب، بخوابم دگرباره تا چرخم می کهای  لحظه
 .پیچد می فرمان یمگلو در صدا. هستم عاشق بگویم

 . گردد می گشاد بهار چشم «؟کنی شیون خواهی می»
 . گوید می سخنم شیوۀ از گونه این همیشه مادربزرگ. است خوک ۀنال چون صدایم «؟کاری چه اندر اینجا»

 سر بتوانم زمان هر. است هشد تار و تیره شب هر. خوابیدم چگونه دیشب که ندارم یاد بهام؟  برهنه چادر این زیر
 . گذارم می بالین به

 .«کن باور، نیستای  چاره. بخواهم یاری تو از باید». زند موج بهار چشم در دیوانگی
 از مرا رنجش بارۀدر  خاموشی و او سرخ چشمان دیدن. دارم می نگاه ساکن را صورتمام،  آموخته که گونه آن

 «؟شده چه». شود می برق و رعد مغزم. ُکشد می درون
 . جهم می جای از من و کند یم خم سر بهار

 پدرم». باشد عروسم خواهم می که کند می سالم بختی هتیر  دختر بهام  برهنه سینۀ و افتد می پایین بدنم از چادر
 . باشد من دهان از سخن این که ندارم باور «؟داد جان

 . نیست من به بهاردیدۀ  .«نه»
. مو بی اسماعیل مانندام  سینه و است الغر مرغ پای چون دستم. ندارم بدن در نوازی چشم امر هیچ من

 . دهد می بد بوی نفسم که دارم یقین و است آفتاب رنگی یب به پوستم
 روی را دستش دو بهار .«اند افتاده هولناک امری در دوستانم که دانم می. روم بیرون کاخ از من گذارند نمی»

 .«روم ها آن دیدار به باید». نهد می سرش
 دنبال به را حجره چشمم ...«گذارند نمی چرا». کشم می باال را چادر. یابم می بهار ساعد بر ازهتهای  زخم

 .«روی بیرون کاخ از گذارند نمی چرا دانم ، میهان... ». جوید می پیراهن
. اندازد می چین را کوچکش بینی .«نشد پیدا راهی ولیکن؛ کردم هم گریه. است هداد بیم را نگاهبانان حسین»

 .«کنیام  یاری باید تو»
 «؟بینی می حجره در... را من پیراهن تو». کنم نمی نگاه بهار به «؟هستند بیمار سگان»
  .«بود سرت زیر»
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؛ است بوده پهن سرم زیر پیراهنم. دهد می نشان بهار که بینم می را جایی و چرخانم می چشم، شانه روی از
 فرو تخت در بدنم. ام گذاشته جای به پارچه روی خیسی گردی. شده روان دهانم آب دوباره، خواب اندر گویی

 .«خواهم می تازه پیراهن». خندم می آن از بدتر سپس و کنم ای می ناله بیچاره. رود می
 .«کنم تن به را همین من تا برگرد... تو» :گویم می. فشارد می را قلبم. لرزند می اشک با بهارهای  پلک
 زمان.  ددار  پیوند زمین و ستارگان با بهار «؟هستند بیمار سگان». کنم می رها را چادر من، چرخد می بهار چون
 را نجوم و اعداد نه من. بگوید را عقرب در قمر تواند می ماه هر و داند می درست را آسمان در ستاره هر پیدایی

 . دانم می ریاضی نه و شناسم می
 .«دهد می آزارشان کسی»: گوید می بهار

 چند، پگاه از ساعت این در باید چرا. است هنیامد باال هنوز خورشید. نگرم می ایوان به، پوشم می هک را پیراهن
 ؟ بیازارند را سگ

 . ندارم را بهار ناامیدی توان «؟کنم یاری چگونه»
 .«روم بیرون کاخ از گذارند می نگهبانان، باشی همراهم تو اگر»
 جوی در. بودم دیده را روزی چنین خواب. زند همی شتابان سینه اندر قلبم. شوم همراهش من خواهد می او

 دو هر، خوابم پایان. نیستم او ۀشایست من که نکرد شکایت بهار و گرفتم را او دست. آسودیم آب نزد، مولیان
 . نشستیم عقد ۀسفر  کنار

  .«برند فرمان باید ها آن. شد خواهی کشور این امیر تو». گیرد من سوی به انگشت بهار
 فرمان نیز نگهبانان. بنشینم تخت بر من که پندارد نمی کس هیچ. ندارم باور نیز من را کرد بیان چه آن

 . دهند می گوش خایه بی کریم آن به تنها ولیکن؛ نیستندها  شرطه بدکاری به. برد نخواهند
 «؟ببینی را دوستانم خواهی می که نگفتی نوبت چند مگر»: پرسد می بهار

 همراهت». شویم می آب مشتی با را صورتم. روم می کرسی بر آب تشت و تخت کنار به .«گفتم، آری»
 . مخیز میبر .» مآی می
 ؟ نه بگویم بهار به چگونه ولیکن؛ هستم ترس استخوان تا

 اما؛ بروم آبریز باید. است هایستاد در کنار دختر، آورم بیرون خویش رخت صندوق از را باالپوش که آن از پیش
 . کشد می زمین بر را پایش بهار
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. امیرزادگان چون بهار و هستم درویشان چون من، پیراهن همین با. ندید مرا خواب جامۀ با که شد خوب
 گره زرین گیسوی با سرش روی ۀپارچ. سازد درخشان را چشمانش نیلی رنگ که دارد تن بر سبز پیراهنی

 . برم می یاد از را گرسنگی و بینم می دیگر نوبتی را او سخت چهرۀ. است هخورد
 با و پیمایم می را حجره، بلندهای  گام با. گشاید می را در، باشدام  حجره اندر تنها کنم نمی باور که دختری
 . ایستم می بهار انگشتان

 . کنم می بیرون به ینگاه نیم من و کشد می کنار بهار .«برو آهسته. است ریخته روغن، سرای در برادرت»
 من حجرۀ به که دادند اجازه بهار به نگهبانان چگونه ولیکناند؛  آشفته شیرین دیدار و رمپد بیماری از همه

 ؟ بیاید
 «؟آیند نمی دنبالمان که داری یقین»
 .«بگذارند تنهایمان کنی کاری باید. شوی همراهم خواستم تو از همین برای، نه»

 گمان. است هنشست نگهبانی نیزه پشت اعیلاسم، سرای پایان در. پسینم امیرِ  چون؛ است من کار این گویی  
 نشیمن بر افتادن از را خویش سختی به و ذارمگ یم روغنی سرای در را پا یک؟ ودش یم ناپیدا گونه این کند می

 . کشد همی خرناس خنده از اسماعیل. دارم می نگه خود
 آنگاه. ودر  یم بالینش به عیلاسما. باشد خونین دهانش آب و زرد پدر رنگ؟ است شادمان چنین برادرم چگونه

 . را پدر نه و ببینم توانم می را مادر نه اکنون. رسد می کریم نوبت، نیست پدر تخت کنار عمید خواجه که
 «؟نه یا آیی می»: پرسد بهار

 .«آری، آری»
 ناننگهبا ایستادگی و بهار کردار ولیکن؛ ندک ینم ترک را الیاس؟ بخواهم یاری حسین از. نیست خودش بهار
 . است بیمناک او برابر
 «!کن شتاب، است هنیامد حسین تا»: دهد می آواز او

 صدای هم هنوز. غلتم می سیب چون من و است چابک بهار .  مروی می پیش مردانه سرای در، گام پشت گام
 . بینم نمی را عمید خواجه و عیسی عمو که خدای شکر؟ کجاست عبدالملک. شنوم می را اسماعیل خندۀ

 . موزدآ یم ولیعهدی از من به که است عمید خواجه همچون بهار سخن .«دار نگه باال را رتس»
 و برویم آخور به باید. بیاورد را کفشم تا باشد خدمتکاری به نیاز. کنم می باز را در و جنبانم می سر نگهبانی برای

 . نوازد می ساز گرسنگی از شکمم؟ چه خوراک. بخواهیم اسب دو
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 زودی به وردآ یم لوبیا و آرد که ارچرخیهچ. ام خواسته بلند ساق کفش دو. برویم آشپزخانه به»: یدگو می بهار
  .«رسد می

 الیاس که گاه آن»: پرسم ، میرویم می پایین پلکان از چون. ندارد من به نیازی دیگر، خویش جادوی با او پس
 «؟بودی کجا تو، افتاد

 از بهار. است بسته نیز حرم راهروی به ورودی در. نیست نگهبانی کاخ اول مرتبۀ در. باشد خاموشی پاسخم
 . دارد درد گویی که زند همی چنگ سینه به چنان؟ هراسد می چه
 پشت توانم می. گذرد می ورودی رواق از و گشاید می را آشپزخانه در خدمتکاری که هستیم پایانی ۀپل بر

 سرای درِ  و پیماید می رواق پایان تا خدمتکار. گشت دخواه پنهان ستون پشت نیز بهار. بزنم جستها  کرسی
 . باشم مولیان جوی دروازۀ از بیرون به بهار کلید باید من؟ هراسیدم او از چرا. گشاید می را آبریز و حوض
 . برم می باال آشپز برای دستی. هستند میزبان خوش بوی و گرما. گذارم گام آشپزخانه به دختر پشت
 . باشد من سال هم ابراهیم او پسر .«من امیرزادۀ، مسال»: گوید می آشپز

 سبزپوش خدمتکاران، چوبی گوشۀچهار  و کشیده کرسِی  بر آشپزخانه میان اندر. سوزد می آتش، تنور در
 . دهد می من به و دارد برمی کرسی روی از راای  کیسه بهار. سازند می چاشت خوراک

 پسته و خرما دستم کف. است نوشته آنجا را نجومی اعداد. خزد یم کرسی زیر از بهار و گشایم می را کیسه من
 . روم می پیش کرسی پهلوی از من و نشیند می فلفل بر خدمتکاران تیغ. ریزم می
 . کشد می پا به کفش بهار، آشپزخانه دیگر سوی در
 . کند می سفر ربها چهرۀ به من چهرۀ از آشپز چشم .«آمد خواهد دیگر لحظه چند چهارچرخ. باشید هوشیار»

 از را دهان. شود می باز خنده به، خواهش بی من لب. خبرند بی ما امر از که نمایند ای می گونه خدمتکاران
 . ندارم تن به باالپوش حتی. کنم می پنهان پیراهن در را دیگر و پر خوراکی اندک

 از؟ است گونه این کردارم چرا. جود می ناخن که بینم می را بهار و مخیز میبر، پوشم می را بلند ساق کفش چون
 . ام آسوده همراه و نگهبان هیچ بی کاخ ترک

 . نیست سامان به بهار مغز؟ بفرستم حسین و عیسی عمو پی اندر را کسی باید
 به را ما پشتی درِ . رویم می پیش، شنویم می را چهارچرخ و  اسبان سم صدای که آنگاه. کنم نمی هیچ
 باال چهارچرخ از چابک بهار. گذارند می زمین راها  کیسه خدمتکاران. رساند می خچهارچر  بر آردهای  کیسه

 . دریا اندر ماهی مثل؛ رود می
 . گیرم را آن من و کند دراز دست بهار «؟کنمات  یاری خواهی می»
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 . جنبند می جانوران و شود می سوار اسب بر چهارچرخ مالک مرد، زودی به
 . روم آبریز باید اکنون

: گویم می. سوزد می و پیچد می من شکم، غلتد می مولیان جوی سنگی راه بر چهارچرخ که نوبت هر
 «!نایستاد برابرمان کس هیچ»

 .«برسیم دروازه به بگذار». است هکرد حلقه زانو بر دست بهار، دیگر سوی در
 در شاید. شوم همراهش که است هخواست من از علت همین به نیز بهار. کنم ولیعهدی باید جا نهما پس

 شهر به را ما نگهبان بی. آویزم می چهارچرخ کنار به و خارانم می را خویش آشفته موی. باشم نیز گرامی چشمش
 ؟ شوند همی عقوبت؟ چه، بیاییم بیرون آشپزخانه از تا بستند چشم که خدمتکاران آن. نیست راهی

. پیوندند می هم بهای  چشمه با پایان در انمولیهای  جوی. نیستم خوشها  باغ خیسی و سبزی دیدن از دیگر
 به را خویشانش همۀ پدربزرگم، سوخت قدیم کاخ چون. ساخت دوستانش برای را بوستان این من نیای پدربزگ

 . خواند مولیان جوی
 هیچ بزرگان و توانگران از، ساعت این در که شکر را خدایاند؟  گشته افزون نگهبانان چرا. ایم رسیده دروازه به
 . ندارند تن بر سیاه، افراسیاب زیردستان چون ها آن. ننگرم مردان سالح به کوشم می. نیست بیدار تن
 «؟دارید را شهر دیدار قصد». کند می خم سر سرخ ریش نگهبان .«منصور امیرزاده، خوش روز»

 ؟ شناسند می مرا صورت همه. گویند سخن هم گوش در دیگران
 چهارچرخ بر سر شرم از خواهم می .«بشتابم بخارا دیدار به باید امروز همین که پندارم می چنین... من. آری»

 ؟ باشد پاسخ چه این. بگریم و بنهم آردی
 .«نشکن را خود»: گوید می آهسته بهار

. دهد می نشان را بهار چشم گوشۀ از دیگری نگهبان .«داریم نگاه دروازه اندرون را دختر آن که داریم فرمان»
 . بترسد او از هم باید

 خوک آواز «؟دارید فرمان که از». دهم می فرو سخت را دهانم آب. کند می اره مرا پیشانی بهار نگاه
 . است هبازگشت
 پزشک آن به پس؛ دارد دیگر فرمانی اینجا شما امیر؟ برید همی فرمان پزشک آن از»: زند می بانگ بهار
 . نشاند تخت به مرا و کشت را پدرماش  گفته با دختر .«است رفتنی زدن پلک با که نسپارید گوش

 _«کاخ به را کسی باید»
 «؟جویی می را کسی چه کاخ در»: گویم موسرخ سخن میان
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 .«حاجب گمانم». گیرد می کج سر دیگر نگهبانی
: گویم ها می دندان میان از. دارد مردی کمتر نیز من از کریم. کنم می تنگ چشم. جهد هایم می گونه به خون

 .«کن فراموش را بحاج»
 «؟کنید خشمگین را پسین امیرِ  و ولیعهد خواهید می»: پرسد می بهار

 در، رویم می ارگ سوی به چون. کنیم می چنین ما»: گشایم می دهان. دانم می را یکدیگر به مردان نگاه معنی
 یاد از را امروز یزن من تا باشید خاموش. گردد می همراهمان شما از یکی، پاسداری برای. بود خواهیم امان
 .«ببرم

 و تار. پنداشت خواهند مزاح را من خواهش مردان این. خارد می چهارچرخ کف بر من ۀپاشن. کند می ناله بهار
 . نیست شهریاری من پود

  .«بریم می شما فرمان ما»: گوید می دار ریش نگهبان
 . پرد می چهارچرخ پشت برآمده شکم با نگهبانی. ماند می باز من دهان

 «؟ای ایستاده چرا»: پرسد می صدا اوج با بهار
 ترک اجازۀ پندارد می نیز قامت هکوتا ۀبیگان این حتی !نیکو چه. بیابند را چهارچرخ مالک تا چرخند می سرها

 . ندارد را مولیان جوی
 .«شد دیر؟ کنی می چه، شاپور». کوبد می هم بر دست بهار

 ؟ کنم حکومت باید گونه این. شویم می روانه بیرون به روازهد از ما و کوبند می زمین بر سمها  اسب
 نیست عجیب. دهد دانش و دلیری مرا که بخواهد او از باید؟ گوید می سخن خداوند با. جنبند می بهارهای  لب

 . پسندد من جای به را برادرش و حسین با دوستی بهار که
 شیرین. دارد پنهان حاکمی خود برای ما پهناور زمین شۀگو هر. ام گذاشته گام نیز امروز از  شپی، شهر این در
 را خراج از کاخ درهم و دینار که نیز جیهانی خواجه. باشد دینار و درهم و خراج ها آن وفای تنها گوید می

 . است هکاست
 کندی سبب مسجد غارت گویی. آفریند نمی شگفتی من برای نیز آن سیمینهای  مناره و بخارا مرکزی مسجد

 . است هشد شامر 
 . کشد می گردن سگانش و ارگ سوی به، چهارچرخ در بهار

 و زن زندگی، شیرین مادر گور پهلوی جز. هستند واقعی مردمان آنجا. نباشد راهی مولیان جوی و ارگ میان
 ؟ دارند حال چه پدرم بیماری از مردمان. ام ندیده را شهر این مرد
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 اندر را خویش روزگار من نیاکان. شوم می جادو آن هیبت از، آید یم چشمم برابر کهن و بزرگ بنای که آنگاه
 . اند کرده پگاه و شامگاه، ارگ این

گاه مردمان امور از باید. بیایم ارگ این در همراهش من که خواست پدر از نوبت چند جیهانی خواجه . باشم آ
 ؟ سازند همی خوار کاخ اندرون همچون مرا نیز کاخ بیرون جهان در. کودکم هنوز من که دارد گمان پدر

 نیز من. رود دوان و پرد پایین او، ایستد می ارگ پلکان جلوی چهارچرخ که لحظه همان. ندارد دوری توان بهار
 . کنم همین شکمش و نگهبان به نگاهی بی

 چه بند در زنان بدانم تا کرد من تن بر را سنگینش پیراهن روز یک شیرین؟ باشد چابک چنین دختری چگونه
 . هستند
 ؟ شناسند می را من. نتاختند او به ارگ نگهبانان. رود می باد چون که کنند نظاره را بهار تا چرخند می سرها

 .«تر آهسته». رسم می او به و کنند نمی ناامیدم پاهایم. ماند می جای بر دختر، من آواز با «؟بهار»
 . است هم در بهار چهرۀ .«بشتابی باید تو. توانم نمی»

 . روم می بهار پشت، سخن بی. باشد مرگ به رو باید شکم فربه مرد آن. جنبانم می سر پس؛ ندارم نفسی
 چند جز، اینجا کس هیچ ساعت این در. کارگزاران مکان؛ است دار قوسهای  حجره، ارگ زمین گرداگرد

 . نیست حجره یک برابر صفی در پیرمرد
 را عبدالملک. بود کاخ این امیر آخرین، یسنا بانو شوی، پدربزرگم ادربر . کشم می باال قدیم کاخ سقف تا را دیده

 ارگ به آتش پدرم مادربزرگ گویند می. سوخت کاخ همین آتش اندر نیز یسنا بانو ۀگون. نامیدند چنین او یاد به
 . کرد شیرین پدر با پدرم که کار همان؛ کرد کور را همای مادربزرگ پدر، پدرم پدربزرگ. انداخت

 درِ . دارد زمین به رو دیگرش نیم که باشد خورده نیم شیرینِی  مانند ایوان. است یادگار دیوارها بر آتش شنق
 ؟ زنند قفل را خالی کاخ این باید چرا. اند بسته زنگارزده و بزرگ قفلی با را کاخ پیشین
 زیر از یکی. خوابند در تن چند، ارگ سوی اینهای  حجره در. هستم او پی در من و رود می بنا پشت بهار

 . کند می بیرون سر چادرش
 ساکن بهار چون؟ برسد نگهبان تا باشم شکیبا. اند زده قفل علتی به را قدیم کاخ این. گزم همی را زبانم

 . گیرم می او پی دیوار کنار گودالی از نیز من، ماند نمی
 پدرم که دوستی تریاک کارگزار چونهم. ستجا همه زده یخ خاک. شوم می وارد بهار خانۀ به، پای و دست بر

 زمین بر دستم تا روم می پیش برنده و تیز چیزهایی روی از. کشم می باال را خویش بینی، داشت پیشها  سال
 . بیافتد سفت
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 . کشم می بو را هوا؟ رود می باال پله از. شنوم می را پایش صدای من «؟بهار»
 مکانی چه بر. دغر   می شکمم. است خوابیده برابرم سگی. زدایم می پیراهن از را غبار، ایستم می پای بر چون

 ایم؟  گذاشته قدم
 !کنم نمی باور. پوشانم می دست با را دهانم. نیز خواب و نیست تنها سگ این

کند می را دهانم ترشی. اند پراکنده جان بی سگها  ده، قدیمی کاخ گچی زمین بر  . آ
 ؟ دهد نمی من پاسخ چرا؟ کجاست بهار. اند مرده همه ولیکن؛ هستند گرگ بزرگی به بهار سگان

 دیگر مرتبۀ از. هستند درست و استوارها  پله. روم می بهار پی در لرزان پای با. شوم سگان نزدیک که دارم هول
 . فتمانی تا روم آهسته باید اما؛ تابد می نور

 بر دیگر چندی. ُکشم می را شیون و لغزد می مرده سگی بر پایم. شنوم می خش خش صدای؟ کند می گریه بهار
 ؟ است هکرد چنین سگ همه این با کسی چه. باشندها  پله
 اهریمنی عکس این جلودار چیز هیچ ولیکن؛ کند می کج را چشمم خورشید نور. روم دوم مرتبۀ در «؟بهار»

 . نیست
 هم بر دندان و بینم می هم پهلوی را بچه سگ سه. ستها آن مرکز در بهار واند  داده جان درپیچ پیچ سگان

 . فشارم می
 هراس نیز دیگران رسیدن از پیش. کنیم ترک را اینجا باید ولیکن؛ است سست بدنم؟ بازگردیم نباید اکنون

 . دانم می را ماندن
، کند می کور را چشمم آفتاب نور. باشد ایوان نزدیک او. پیچد می کاخ در آشنا آوای ...«امروز باشد روزی چه»
 کردم نمی باور... است گواه خدا اما. بانو، داشتید درست گمان»: گوید می فائق سپهبد. برد نمی یاد از ممغز اما

  .«شود گونه این
 ؟ شود می دگرگون واقعیت، بگویم را این نوبت چند اگر. نیستیم اینجا ما. مولیانیم جوی اندر هنوز ما

 . نهند همی پای مرده سگان بر. آیند یم پایین پوش هسیا شرطۀ دو. گریزد ها می پله به چشمم
هایم  اندام همۀ؟ گفت می سخن که با فائق؟ شود می چه. نیست او از، شنوم می کهای  ناله. کند نمی هیچ بهار

 . است فائق پای زیر، بهار ۀبیچار  دوست. شناسم می را ارغوان. روم می پیش گامی ولیکن؛ لرزند می
. باشد اینجا سرمه مادربزرگ .«آید می نجس اژدهای همه این پی در تجادوپرس دخترِ  این که بود آشکار»

 . سرای به ایوان از؛ آید می سایه به نور از مادربزرگ .«هاست همان از خودش»
 . ندانم بیشتر چیزی ...«چرا»
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 «؟چیست خدا بی و نجس دختری با تو آلود گناه پیوند این». گیرد می دست به را پیراهنش دامن مادربزرگم
 . ببینم را او سنگی صورت تا راند می کنار اندکی را روبنده

 اند؟  کرده دیوصفتی کار چنین ها آن. مانند ها می پله پهلوی نگهبان دو
. اند زده آهنین قفسیاش  پوزه بر گرچه؛ خواند می را دوستش هنوز جانور. کند می بازی ارغوان پیکر با فائق پای
 بر جان بیها،  سگ دیگر همچون چرا. ندارد هم را خویش از پاسداری توان. اند بسته کمربند با را پایش و دست
 ؟ نیست زمین

 شیوۀ تاب کس هیچ ولیکن؛ کنم نگاهبانی دختر این از خواهم می. است هرسید بهار کنار، سرمه مادربزرگ
 فاسد خوراک، نگیسفر  بانوهای  گربه به کهام  دیده. کرد دیوانه را مادرم او. ندارد را مادربزرگ ستمگری

 . خوراند زهر او را شیرین. دهد می
. کشد می بلند نفسی .«کردم همین سگانت با من پس؛ کردی نزار و زار را پسرم تو». گشاید دهان مادربزرگ

 .«شود نمی گوشت چون ها آن برای جیهانی خواجه خوراک. بودند گوشت ۀسنگر »
 ؟ کند نمی کاری بهار چرا. دارم گلو در فریادیاند؟  هخورد زهر نیز بهار دوستان. نیست زمین بر خونی

 .«ندارد گناهی هیچ بهار». شنوم می را لرزانم صدای
 آب خواهد می گویی؛ کند می خط دهان او. بیزارم نگاه آن از. نشیند می من چشم بر مادربزرگ ۀمرد چشمان

 پدرت بیماری علت. روی می لشدنبا سگانش از یکی چون !منصور، تو بر شرم». بیاندازد من سوی دهان
 .«کرده افسون و طلسم دچار را کاخ. است دختر همین
 «؟کنم راحت را سگ. برویم باید دیگر اندکی اما؛ خرسندم جانور این احوال از، بانو»: گوید می فائق

 . روم می تر نزدیک« !نه»
 «؟آمدی جادوپرست این دنبال چرا». کند می کج سر مادربزرگ .«نده بیشتر شرم مرا خانوادۀ. باش جا همان»
 از پیش». برد می هوا به را ارغوان ۀنال، فائق پای فشار .«بانو، باشد دختر این زیبایی افسون منصور گمانم»
 .«است ندیده نیلی چشم و زرین موی، این
 ؟ دارد برایمان سودی، کنم شیون اگر؟ بخواهم دستگیری که از. روم می پیش باز
 با سپس؛ ماند می من به خیرهای  لحظه مادربزرگم «؟است نیکوتر دیگر دختران بدن زا بدنش کنی گمان»

 .«کن بیرون تن از راات  جامه». دهد می نشان را بهار انگشت
 او هوش از نیم من؟ کرد می چه بود حسین اگر. شود می سرخ گرما از من گوش و کشند می خرناسها  شرطه

 . سازم چاره باید ولیکن؛ ندارم
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  .«کنند چنین تو باها  شرطه نگویم تا شو برهنه؟ دختر، شوی تر هیچار ب خواهی می: »زند نهیب دربزرگما
 ولیکن؛ بجنبد خواهد همی. است هکرد عرق دستم. شود می چندپاره، درد از من پیشانی. خندد ای می شرطه
 . باشد بیهوده
  .«بایستد نگهبانی به دیورو کنار و برود پایین یکی». کند می اشارهها  شرطه به فائق
. ببیند را شرطه این و باشد دیوار کنار گودال آن بر کسی شاید. رود ها می پله سوی به دوانها  شرطه از یکی
 . دانست خواهد او. است آمده ارگ به مردم امر برای یقین به جیهانی خواجه

 «؟خواستم چه تو از نشنیدی»: پرسد می مادربزرگم
 درد از جانور و زند می تیغ سگ پای بر. شود می خم و کشد می بیرون خنجری فائق .«بانو، زیمبرانگی را او باید»
 . خروشد می

 گرد موهایش و کشد برمی سر از پوشش. آورد می باال را دستانش. ماند می خاموش بهار و کنم می شیون من
 . ریزند اش می شانه
 چه هر، مادربزرگ»: گویم می. ندارد ارزش چنین گیس هیچ. گشاید می را پیراهنش بند؟ کند می چنین چرا

  .«سازید رها را بهار !کنم می بخواهید
 انگشت من و زند می خنجر سگ بر فائق؟ است دریافته را کارش دیوانگی. شود می ساکنای  لحظه بهار

 . نکشم فریاد تا گزم می
 . گشاید می پیراهن دیگر بند بهار

 «!بهار، کنی چنین خواهد نمی تدوست»: گویم می گرفته صدایی با
 رخت. آورد می بیرون را پیراهن و گذارد می بهار شانۀ بر را دستش دو. بارد می نفرین من بر مادربزرگم چشم از

 . کشد می آغوش در را خودش. ماند می کوتاه و نازکای  جامه با بهار و افتد می زمین بر سبز
 . است بهتر این از مرگ

 فائق سپهبد از خواهی می. بیا». نگرم می زمین به و گیرم می نشنیده را مادربزرگ فرمان .«منصور، بیا پیش»
 «؟زند غتی دختر این بر، سگ جای به بخواهم

 .«شود خراب زیبایی روی چنین که نیست درست»: گوید می اندلسی مرد
 فائق کار؟ کشند می را ربها، بگریزم اگر؟ چه، بپیچم سر اگر. شوم می آب نگاه چند زیر من. است سرد جهان

 . است یفروش برده
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 باش رام سگی». راند می من سوی به دست با را بهار .«دختر، برو مالکت نزد تو». کند می باز دهان مادربزرگ
 .«برو مالکت پیش و

 . ماند می سگی بدن بر، او بدن جای به نگاهم «!باش جای بر، بهار»
 . آید همی پیش بهار. رسد می کاخ گوشۀ هر به فائق تهدید .«کجاست پدرت خانۀ دانم می»
 .«باش سگانت شبیه». گرداند می زمین سوی به چانه مادربزرگ .«بنشین پای و دست بر، نه»

 و بلند فائق. ام آموخته را کوبیدن لگد و مشت. خندد می دوباره شرطه. زند می چنگ پیکرم بر برق و رعد گویی
 . باشد روا نیز بمیرم اگر حتی ولیکن؛ است نیرومند

 تن چند عقوبت اما؛ شناسیم نمی را همه. دارند منزل عیاران، کنار و گوشه همین؟ دانیم می رازی چه دیگر»
 . باشد کارگر فائق سخن .«نیکوست هم

. جنبد می پای و دست بر، سگی بدن مانند دختر بدن. شود می تر اشک از من چشم و نشیند می زمین بر بهار
اش  مرده سگان روی از بهار دستان. ترسم می سرنوشت از اما؛ روم پس خواهم می. است سخی یکسره صورتم

 . بینم نمی را جایی. پیماید می را من پای تا زود. گذرد می
 . زند می ارغوان به خنجر با فائق، مادربزرگ فرمان از پس .«بزن بانگ سگانت چون اکنون»

 . زند می بانگ بهار و کنم می گریه
 مسلمانی برابر پرستی آتش که بشنود بخارا اندر کس همه خواهم ! میبلندتر»: دهد می فرمان گمادربزر 

  .«دهد می سگ صدای
 . کند می ناله سگش و زند می بانگ بهار

 دختر این نه؛ شوم عقوبت باید من. شوم سرزنش باید من. گناهکارم من. گریم ، میصورت روی بر دست با
 . مهربان
: گوید. است هکرد ریززری نیز را او قلب مادربزرگ گویی. گردد می خاموش بهار. است نمانده برایم جانی دیگر

 .«کرد خواهم برهنه را تو، دیگر نوبت»
 . نگرم می و کنم می پاک را صورتم؟ یافت پایان دیوصفت زن آن امر

. کند می رو فائق به .«دشو پاک باید نجاست ولیکن». داند می شیرین رازی گویی؛ دارد لب به خنده مادربزرگ
 «ید.شبک را سگ»



192 
 جاِن خوار

 در. برد می حمله او به و چرخد می مادربزرگم سوی به بهار که بینم می هول با. زند می خنجر ارغوان تن به فائق
 زمین بر دختر. زند می سیلی بهار به و کشد می فریادی مادربزرگ. کند می فرو مادربزرگم دست به دندان، لحظه

 . افتد می
 چون؛ کشم می نفس ارغوان همچون. ایستم می بهار و مادربزرگ میان «!کن رها را او». روم می یشپ دوان

 . مرگیم نزدیک دو هر
 او چگونه، بودم کودک که آنگاه. است یافته پایان فائق کار که بینم می چشم گوشۀ از. باشد ما نزدیک شرطه

 ؟ خواندم می عمو را
 او». است من صورت روبروی صورتش. کوبد ام می گونه بر ربزرگماد نفس «؟سپهبد، بینید می... تو»

 .«باشد پسین امیر که ندارد شایستگی
  .«بانو، بینم می»

 . جنبش و ناله بی؛ است مرده سگش. باشد زمین بر او. دارم پاس را بهار تا کنم می باز را دستانم
 .«بازنگرد کاخ به دیگر. گذارب راحت نوبت یک را پدرت و من». آورد برمی بلند نفسی مادربزرگ

. نمایم خاک دلم در را گریه تا بندم می چشم. شود ناپدید صورتش تا کنم می صبر و دهم می پایین دهان آب
 . گردم می پاسخ دنبال، لرزم می که گونه همین

 امان در. آورم یاد به را کشیدن نفس تا دارم نیاز زمان کمی. کنند می ترک را کاخ. شنوم می را ها آن پای صدای
 زمین بر شود می؟ نباشند رویم پیش ها آن که دید خواهم زندگی درای  لحظه هیچ؟ کنم باز چشم؟ هستیم
 . نماند مغزم اندر امروز چیز هیچ دیگر تا بپرم پایین ایوان از توانم می. گردم پنهان سگان میان و بیافتم
 . چرخم می. اند گرفته او از را چیز همه امروز؟ سازم ناامید چگونه را بهار

 . بیابم را بهار تا کنم نظر یکایک راها  سگ «؟بهار»
 بر ارغوان خون تا کوشم می. دارد آغوش در را سرخای  بچه سگ و است خوابیده رنگ خاکستر سگی به پشت

 . دگرد دیوانه بهار که باشد سزاوار؟ میرد ای می لحظه در او چون باوفا دوستی چگونه. نبینم را سرای کف
 . بجویم یاری برای را کسی باید. برویم اینجا از باید
. دهد جان تنهایی از بهار ترسم می ولیکن؛ بروم کاخ نخست مرتبۀ به خواهم می. لرزد همی بدنم ذره ذره

 . دارم برمی را آن و شود می دراز من یخ دستان. باشد زمین بر جا همان هنوز پیراهنش
 زانو بر کنارش .«برخیزی باید»: گویم می. گشاید نمی نیز چشم حتی او، شانمپو اش می جامه با را دختر چون

 .«بهار، بگو چیزی». یابم درمی را پیشاب بوی و نشینم می
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 خون دستش ساعد بر. کشد می نفس ولیکن؛ است کبود لبانش. شود می خیره دوستش به و زند می پلک او
 . پردازد می کار همان به دوباره، اخنن با اکنون. است کنده را زخمانش. بینم می تازه

 ؟ بیاورم نزدیک را ارغوان .«شد تمام»: گویم می لب زیر
 . روم خواب به گریه از بهار پهلوی هم خودم شاید؟ است شایسته کاری

 . گشت نخواهد که نزار و زار حال این از بدتر؟ بگذارم تنها را او توانم می لحظه چند
 . است کاخ اندر دیگر کسی. شنوم می پایین مرتبۀ از صداهایی

 در نیز داشتم سالح اگر که هراسانم گونه آن، گرچه. خواهد می همین همیشه پدر؟ ندارم خود با سالح چرا
 . چرخید نمی دستم

 «؟کجایی»: پرسد می دوباره مرد «؟بهار». شنوم می را بلند آوازی
 شاید؟ چه دیوارها بر اعداد این. دیده را گانس، است نخست مرتبۀ در که آن. گیرد می بر در را ما خاموشی

 این از را وارد تازه توانم ، میروم پایین مرتبۀ به اگر؟ کنم پنهان را بهار. باشد دیده را بهار نجومی شمارش بیگانه
 ؟ نمایم دور دختر

 . شود پیدا مرد کهام  نزده گام دو. روم می پله سوی و مخیز میبر
 «؟اینجایی چرا»: پرسم می. است خیره من به سفید ردایی با انهش پهن مردیها،  پله پای در
 . کاود می سو آن و سو این مرد گشاد چشمان «؟است گذشته چه اینجا؟ کجاست بهار»
 ؟ برانم را او توانم می «؟خواهی می چه و هستی که تو»

 آماده را خود من و گذرد می من از او «؟کجاست دخترم. منصور امیرزاده، برو کنار». آید می باال پله از مرد
 . سازم می

 سپس و زند همی قلبم برای  لحظه آرامش موج. بازگشته سفر از پیش روز چند همین و است موبد بهار پدر
 . روم می او پی اندر؟ یابد می حال چه به را دخترش. پندارم می او جای را خود

 بهار سوی به «!خدایا». گذارد می سر بر دست که کنم می نگاهش ساکن من. گردد ها می سگ میان موبد
 . دهد نمی پاسخ نیز پدر بانگ به حتی دختر. شتابد می

 .«فرستم می محمود یا... حسین دنبال. خواجه... ببریم بیرون کاخ این از... را او باید»: گویم می ابلهی چون
 «؟برخیزی توانی ؟ میشنوی می یمصدا؟ بهار». گیرد می دست به رااش  جامه گوشۀ و نشیند می بهار کنار موبد
 «؟گذشته دخترم به چه». کند می نوازش را بهار موی

 .«است بهتر ندانید، خواجه»
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 «؟است گونه این دخترم حال چرا. نیستم خواجه و زاده بزرگ من، پسر». گیرد می اوج صدایش
 . بشنود را او گفتۀ تا ستا هشد خم نیز پدرش. باشم نکرده خطا تا روم می پیش گامی. گوید می چیزی بهار

 . فشارد می رنج از را قلبم او .«طاهر». گوید می سخن آشکار بهار .«طاهر»
 . ببرد بهار کتف زیر دستی کوشد می «؟کنی می یاری». نماید می من به رو موبد
 را تو». زند می پس را پدرش پا و دست با، بود مردگان چون پیشای  لحظه که دختری. کشد می شیون بهار
 .«خواهم می را طاهر. خواهم نمی

 . دارد دیوانگان کردار بهار و کوشد می بیهوده موبد .«داری پزشک به نیاز تو. دختر، کن گوش»
 .«کشم می دندان به را دستت وگرنه، برو». دهد می نشان دندان دختر

 . کند می نظاره را کنار و گوشه بهار پدر. شود می راست تنم بر مو
 «؟برود کاخ به بخواهم نگهبانی از». شود می باز من دهان
 .«بهار، نکن چنین». نهد می دخترش بدن بر دست دیگر نوبت موبد

 .«خواهم می را طاهر»
 اینجا». ماند می من چشم در چشمای  لحظه مرد. روم می عقب اندکی من و شود می پای بر ساسان موبد
 .«بمان او همراه

 .«روم می خواستن یاری برای من. توانم نمی من. هستید پدرش شما... نه». کشم می پس باز
 .«مانی می اینجا تو، امیرزاده»: گوید می او

 کشیده درهم ابرو. جنبد هایش می لب و چرخد می ارغوان جان بی پیکر سوی به او. کنم می خم شانه بر را سرم
 . گردد می روانهها  پله سوی به، دیگر کمی. است
 مرده سگان بر نخواهند که دهم گوشهایش  کفش صدای به من و گذارد سر پشت را سرای بهار پدر

 . بنشینند
 را بهار تواند می حسین. بفرستد کاخ به را او تواند می موبد. است ارگ این اندر جایی بزرگ شکم با نگهبان آن

 ؟ سازد دگرگون مرا زندگی تواند همی؟ کند درمان
 تخت و تاج. نیست من ارث حکومت. شکست نخواهم را کسی زهرگ من. است شکسته را بهار حکومت بازی

 . بخشم ، میبخواهد که هر به را
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 شیرین هفده
 

 نیکوترین، شب تنهایی و بربط افسون. گذارند می دست سردم پوست بر، باد و ساز نوای و کشم می نفسی
 . ام نشسته کاخ سقف بر گرچه؛ جهانم فراز بر گویی. هستند همراهانم

 نوای به، من چون و است هکرد تکیه طاهر پهلوی به بهار؟ باشد چیره چنین امری هر در بغدادی ادۀز  خلیفه
 . دهد می گوش او ساز

 نوح و من ستیز از کاخ اندر جنبنده هر. نزنم دار زشتش آویز گردن با را او تا بگریزم سرمه از که بود این قصدم
 . دارد خبر

؟ باشد آمده سقف روی بر من همراه کس همه چرا. مولیان جوی از تر زنده و است ستاره پر آسمان اینجا
 . دریابم را نوح مرگ لحظه خواب، خویش تنهایی در خواستم می

 پیکر فیل آتشدانی نزدیک. نماید می مشغول را عبدالملک و اسماعیلای  قصه با یسنا عمو زن گمانم
 آتش به دوباره، سوخته ۀنگو با کسی چگونه. ندارد متاه یسنا عمو زن صورت بر تیرگی و روشنی بازی. اند نشسته
 ؟ شود می نزدیک

، بمیرد نوح که لحظه آن. اندیشیدم دیگر زنان رهایی به. ماند خواهم حرم اندر همیشه، نروم ایران از اگر
 . کند خم را گردنمان، دیگر امیری و مرد تا داریم آزادی اندکی
 . بود نخواهم اینجا من آنگاه
، دارم را طاهر همراه بخارا ترک قصد چون. بدانند همگان را نوح مرگ تا کشم فریاد خواهد یهم قلبم

 . کنم نمی ییپروا بی
 . پردازد بهار و دوستش اندیشۀ به نیز او ولی؛ سازد کاری زودتر باید خبیث تخم زادۀ خلیفه آن

 کاخ پلکان از طاهر دوست؛ ست دیگری امر به نیز حسین. پرسند می بهار احوال بارۀدر  حسین از بیهوده، همه
 ؟ باشد معنا بی کار چه این. افتاده
 . نگرم می شب و روز را خویش مغز تباهی من و است پیچیده درهم چیز همه

 . دید می جزا باید. بود تر تباه نیز من از او مغز. پسندیدم را تیمور قاضی عقوبت خبر گویی
 باید نیز من؟ در پشت بر بیگانه و است بستر بر حاکم کهایم  ساخته رکشو با چه. دهم می فرو را گلویم در خار

 . بشویم خبیث تخمای  بیگانه یاری با را نجاست این
 ؟ نگارند می ایران تاریخ در نوح جای به را نامم یا نامند همی شکنعهد مرا پدرم مانند، بروم من اگر
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 در را خود بهار؟ نیاوردم چادری خویش با چرا. یزمبخ آتش سوی به باید. لرزد می یخ بادی از بدنم سراسر
 . است هکرد پنهان گلدار چادری

 این. است بدتر نیز نوح از رویش رنگ واند  بسته را دستش ساعد دو هر. بکشد رنج این بهار که نیست سزاوار
 . دارد زهاجا طاهر تنها ولیکن؛ کنند یاری خواهند می همه؟ باشد بخارا به پدرش بازگشت از دگرگونی
. گردد نیکو کار هر در باید، باشد فریبنده او چون هرکس؟ نوازد می ساز نیکو چنین بغدادی پسر این چگونه

 ؟ بود خواهد نیکو نیز سفر اندر
 نگهبانی نیز نوح شاید. هستند دنبالم کریم سگان، روم می جا هر. ندارد سودی. ببندم بار کوله که ندارم نیازی

 . باشد گمارده برایم
 ولیکن؛ نمود خواهند سرزنش را ما همه گرچه. روم او پی در نیز من، شود روانه بغدادی زادۀ خلیفه که آنگاه

 . برد خواهیم همراهمان را بهار
 بادام بانو باغ، کوتاه پلکانی. ایم نشسته ایوان دار قوس سقف بر ما. چرخد می اسماعیل شادمان شیون از سرم

 . بشنوند را اسماعیل صدای یکسره کاخ مگمان. رساند می سقف به را
 ؟ آمدم اینجا و کردم خردی بی چرا
، یسنا عمو زن و برادرش، او؟ است دزدیده مادرش از. آزارد ای می شیشه گوی با را فلفل و نمک، نوح سوم پسر
 دوباره که خبر بی؛ روند می دنبالشها  گربه بچه و غلتاند می شیب بر را گوی اسماعیل. هستند من راست سوی

 . کنند همی مویه جانوران، نوبت هر. ددگر  میبر کوچک دیو نزد
 نباید اکنون. ام دیده را خبیث تخم جهان من؟ چه گردم نوح زن شبیه روزی اگر !جهان از یادگارانش و شهرناز

 . بگذارم یادگار روی یادگارهایم  صندوق در و شوم زندانی تاریکای  حجره در
 به راهایش  گربه عقوبت فرنگیس. نمایند خشنود را بهار نتوانستند چوناند؛  افتاده دوزخ این اندر فلفل و نمک

 . است سپرده کسی خوب
 سو آن و سو اینها  گربه همراه را پراشک چشم عبدالملک ولیکن؛ کند می بیان را داستانش یسنا عمو زن

 . است واداشته گریه به را او عمو زن سیر بوی شاید. کشاند می
 ؟ گیرد می پایان، بکوبم گچی سقف به را خویش سرِ . آمیزد ساز نوای به مویه و صدا همه نای

 ماه یک. بود خواهم دور بسیار من، ببارد برف که آنگاه. است نداده نشان را دندانش و چنگ هنوز زمستان
 . شود می چهارساله شکر، دیگر

 . امانم در منصور با سخن از امشب داشتم گمان که کردم می خطایی چه. یابم می خویش برابر را آشنا صورتی
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 . گیرد جای من کنار کوشد می و خزد می سقف روی به کج کج، زخمی جانوری چون پسر
 . کنم نمی نگاه او چشمان به .«میری می و شوی می بیمار سرما از. بازگردات  حجره به»

 «؟بگذاری تنها مرا خواهی می»: پرسد می
. گیرم می مشت به را سیاهم دامن لبۀ .«کاخ اندرون به برگردی باید تو ولیکن؛ مانم می جا همین من»

 .«میرند می او سیر عطر از خود... یا ُکشت خواهند را یسنا عمو زن. ببر هم را برادرانت»
 غفلت من از حسین. بشمارد را صورتم رویهای  نشان که است نزدیک چنان آن. باشد خیره من به منصور

 . ببرم نیز راهایم  کاستی، ایران زا باید. کرد
 . نباشد زنان و دختران زیبایی بند اندر که بجویم ُترکای  زاده سلطان شاید

 .«بروی و بگذاری تنها مرا خواهی همی تو. گفت عبدالملک»
. بدهد خبری غزنه به سفرم از باید بهاراند؟  ساخته شکستنی ۀشیش از را آن. استای  شیشه گوی بر چشمم

 امیر این از پس تو». دهم پاسخ پسرعمویم بزرِگ  پسرِ  به تا چرخم می؟ شکند می من کنار منصور که بیند می
 «!باش داشته امیران کردار. شد خواهی

. باشد پریده لب و بلند پایش ناخن. گیرد می رااش  استخوانی زانوان دستانش. رود می هم در منصور صورت
 . نیستم مادرش نیز من و نیست کودک دیگر او !نه؟ است شسته را مویش زمانی چه، آخر نوبت

  «؟بمانم تنها مادربزرگ و فائق کنار خواهی می»
. ندارد توانی وزیرالوزرا، تاج و تخت به بیگانگان رسیدن از پس .«جیهانی خواجه و عیسی عمو و»: گویم می

 .«بخشید خواهد تو به را اندرزها نیکوترین حسین»
، برادرش شیون و ساز. لرزد می او صدای «؟گذارم همی تو جای را ها آن من، بروی طاهر با اگر داری نگما»

 زبان. باشد گریه ۀآستان در. شناسم می تنمهای  نشانه چون را پسر این من ولیکن؛ دهد فریب را دیگران
  .«کردند چه ئقفا و مادربزرگ دانی نمی. ساختند چه بهار و من با دانی نمی تو». گرداند می

 دانستم نمی. نمود رسوا بهار نبود برای را نگهبانان از یکی، پرخاش با حسین و رفتند بیرون کاخ از که دانم می
 . اند گشته ها آن همراه سرمه و فائق که
 انداخت زمین روی را بهار مادربزرگ». بازد می رنگ، آتش نور اندر منصور صورت .«کشتند را بهارهای  سگ»

 .«آورد بیرون تنش از را پیراهنش... و بزند بانگ سگ یهشب تا
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 گردن را فائق و سرمه باید رفتن از پیش؟ داشت این جز گمانی. بزدایم او ۀگون از را اشک تا شود می دراز دستم
. کرد خوار را منصور و گرفت بازی به را روانش سرمه پس؛ شد خواهد منصور عروس برای تهدیدی بهار. بزنم
 ؟شد خوار زنی بهار

 . نیست بیانش زمان اکنون که دارم بسیار پرسش «؟ای گفته چیزی پدرت به». بمانم آرام کوشم می
 .«نه». جنباند سر منصور

 . دارد هراس پدرش بیماری مکافات و سرمه از منصور. کنم شکایت مادرش از تا رفتم نوح نزد زود من
 ازای  چاره. نگیرم آغوش در را منصور تا کنم می فرو هم در را انگشتانم؟ باشد روزگار ۀسفر  در این از بدتر مگر

 کاخ در چگونه منصور. ندارد فردایی دختر آن ولیکن؛ دارد می پاس را خویش حسین. نیست ما با بهار همراهی
 ؟ ماند می زنده

 . نماید همراهی طاهر نوای با که است هیافت آوازی؟ بادام بانو باغ در، کجاست. پیوندد می ما حلقۀ به کریم آواز
 . است ریخته چادر بر گردتاگرد موهایش و گذاشته شانه بر سر بهار. کنم می نظاره را طاهر لب بر جان بی خندۀ

 کراهت امیری از من. نرو اینجا از». زند ام می چانه به منصور نفس .«شیرین، هستی من دوست و یار تو تنها»
 .«دارم

 .«است دیگران از کمتر کشور این برای تو آسیِب ». خراشد می پوستم خشمگین نیرویی با ناخنم
 .«ندارم دوستی هیچ من، بروی تو». کشد می باالاش  بینی، اشک یا سرما از منصور

. کنم می درنگ .«بیاندیش خواند می آواز که مرد این به... تنها. هستند که یارانت گفتم تو به. نیست درست»
 .«شناسد می مردانگی داری گمان که آنان از بیشتر کریم. نباش نادان چنین»

 آزارت کریم. بشناسی دوست از دشمن باید». گردانم می را سرم و کشم می آه. گریزند می من از منصور چشمان
 .«داد نخواهد

 . اند گشته تر چابک، گوی به رسیدن در فلفل و نمک، کریم ۀکودکان آواز با
 کریم. کرد خواهد شکایت شرمی بی این از سرمه. سایدآ بهار یکنزد اینجا طاهر داد اجازه که بود حاجب
 . گذارد نمی ِمهرش ولیکن؛ سازد دشوار را بهار زندگی تواناست

 من زن اگر. شود می تو آِن  از حکومت یکسره». پوید می باد کنار منصور سخن .«شو من عقد و بمان اینجا»
  .«نیست هماوردت هم مادربزرگ، شوی

 هم اکنون. ام شسته را تنت من، بودی گربه اندازۀ وقتی... منصور»؟ بگریم یا بخندم. کند نمی مزاح منصور
 .«داری دیگر دختر یک به عشق که دانم می
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  .«یازی سیاست به دست پیوندی چنین در تنها نیز تو. گزینم دیگری عروس توانم نمی من»
 زن حاکِم  روزگاری بخارا. رسد می هالکت به شمخ از سرمه، گردد من شوی او اگر. گوید همی شایسته منصور

 برای میانه راهی یا بزنم پس را ُترک توانم می نیز من. ایستاد عرب حملۀ برابر در، کشید می نفس تا او. داشت
 . بیابم ایران ماندن

 بودم دهنخور  زهر که روز آن. نمایم زناشویی منصور پدر با آویخت می دامنم به مادرم روزی؟ خایم می ژاژ چه
 . ساخت نخواهد رها مملکت جان به افتاده اهریمِن  از را ما ۀکودکانهای  خواب. نپذیرفتم هم

 چنین». شتابد می طاهر و بهار سوی به چشمش. بیند ام می چهره چین و خط در را من اندیشۀ منصور
 «؟بغدادی آن باات  خانه ترک یا است بهتر سرنوشتی
 گفته منصور به نوح حجرۀ اندر من فریاد هر از عبدالملک. کشم ام می نیپیشا از سردای  نقطه بر انگشت

 .«گذارند نمی زنده اینجا را ما. برود اینجا از باید من چون هم بهار». است
 «؟باشد بهتر طاهر همراهی پنداری می»
 .«پرورانم نمی سر در را او با زندگانی قصد من. است ایران ترک برای راهی او»
 لب .«کند پر ایران َترک اندیشۀ از را بهار مغز طاهر که خواهد نمی. ندارد نیک کردار او یدگو می حسین»

 .«برود ایران از نباید بهار. گوید همی راست او». است تیره سرما از منصور
 «؟اند کرده چه بهار با گفتی حسین به». جویم می پاسخ منصور چشم در. است تیز حسین سخن تیغ

 آن تنها بهار». ساید می هم به دندان .«سازند جدا طاهر از را بهار خواستم ، نمیآری». ژمردپ می منصور صورت
 .«کند نتوان هیچ نیز پدرش حتی. پذیرد می را پسر

 .«داشتی دوستش تو. پسندید نمی را طاهر نخست روز از حسینای؟  گشته گونه این چرا». کشم هم در ابرو
 ؟ است طاهر به بهار میل دلیلش

 زود که شود می سبب زبون مغز... من»: گوید می منصور. دارد عادت همین بهار. جود می را زیرین لب صورمن
 طاهر. پرید پایین پلکان از الیاس... و شد مست طاهر... شب آن. آموخت من به چنین حسین. شوی مست
 .«گذارد می کس بی و تنها راه میان را تو، روی همراهش اگر. دارد پاس را خویش دوست نتوانست حتی
 «؟بپرد پلکان از خود که دارد معنا چه؟ پرید پایین الیاس گفتی چرا». خارد می گلویم؟ شنیدم چه

؛ دانست می طاهر و بود بیمار الیاس». کند می پیدا من چشم و شود می جدا طاهر و بهار از منصور چشم
 .«نمود گساری می پروا بی ولیکن
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ها  پله از را خود الیاس که دانی می چگونه». فشارم می دستم کف به ناخن .«پرسیدم دیگرت سخن از، نه»
 «؟کرد پرتاب

 تهوع کتابخانه در که روز آن... ولیکن... چیستاش  بیماری دانم نمی». گیرد می آغوش در را خویش منصور
 «؟داری یاد به را روز آن... داشت
 . کنم می خم سر. آورم یاد به رام ا داشته الیاس بارۀدر  کسی با که گوو  گفت هر کوشم همی

 گمان چون دیگر اندکی... و فرستاد چیزی پی در مرا. کرد آزمایش من حجرۀ در را الیاس حسین... روز آن»
 عادت... و خون بارۀدر  الیاس از حسین که شنیدم، حجره در پشت... من... برگردم حجره به توانم می کردم

 .«پرسید
 .«پرسید چه بگو درست». رمد می سو هر به مغزم «؟عادت و خون»
 که بود بد». گریزد می نگاهم از سرگشته منصور .«دیده ماهی چه در را عادت خون... که پرسید الیاس از»

 الیاس بیماری علت از ولیکن؛ است آشفته طاهر. دانم نمی... روز آن از. رفتم پس؛ بشنوم الیاس پاسخ و بمانم
 «؟باشد خبر بی شدوست از دوست چگونه. ندارد خبر

 پلکان از این از پیش کسی. دخیز میبر و نشیند می سرم به اندیشه هر موج. است شنیده خطا یقین به پسر این
 ؟ کند چنین باید یهودی یک چرا. بود نیافتاده

 چرا. گردم نزدیک منصور به کهام  کرده تا را گردنم «؟کرد پرتاب پلکان از را خویش، بود بیمار چون پنداری»
 ؟ شود نمی خاموش کریم

. برداش  حجره به را الیاس حسین... شب آن از پس. پرسیدم همین حسین از... من». لرزد می خود بر منصور
 که نیست امید هیچ طاهر به... گفت حسین». جنباند می را سرش .«هستند حسین حجرۀ اندر دو هر اکنون
 .«بدارد پاس را الیاس

 که چیست راز پر بیماری این. پرسد می فلسفه او از حسین. نماید می آشپزخانه رخدمتکا از افزون الیاس دانش
 پلکان از آسیب قصد به الیاس دارد گمان حسین... تو پس»: پرسم می ؟گویند می همه بخارا به رسیدن لحظه از

 «؟پریده
 .«است بیمار سخت او گفت حسین، آری»
 که شنیدم را سخنش دور از نوبت یک؟ باشد کرده یاد، حوض و گرمابه در الیاس همراهی از منصور، امروز تا

 . زداید می صورتش موی بیهوده الیاس که داشت شکایت نوبت چند. ماند می نفس بی آب زیر، دراز زمانی طاهر
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 و الیاس با سفر. کنی گوش من به که دهم همی سوگندت، شیرین». گیرد می آسمان به رو را سرش منصور
 «؟سازی افسرده را ما چنین خواهی می چگونه. نیست درست طاهر
 سرخ شانۀ زیبایی از نوبت یک. رسانم بهار درشتهای  لب به و گیرم برمی منصور نازکهای  لب از از دیده
 چرا. گذاشته آشپزی کتاب میان را آن خواهرش و است مادرش آِن  از شانه گوید می الیاس؟ نکرد بیان الیاس
 ؟ نداد کاروان برای آشپزی با را بازرگان مزد چرا؟ کند سفر تا بدزدد را کتابی باید آشپز شاگرد

 به را گفت الیاس از گورستان در چه آن. آورد نمی تاب طاهر چهرۀ بر چشمم «؟نه، دارد همتا خواهری الیاس»
 . دارم یاد
 «؟پرسی می چرا. آری»

 از آشپزی چه. داشت تهوع الیاس، خوردیم را شکار گوشت چون. رفتیم شکار به که کنم می روزی در اندیشه
 ؟ گردد گونه این شکار گوشت بوی
 «؟گوید نمی چیزی الیاس خواهر از طاهر»

 فلسفه به میل... دختر آن گویی. گوید می خواهرش از، نیست الیاس که آنگاه... او». باشد من ۀنظار  به منصور
 «؟پرسی می من از ها این چرا». کند می تنگ را دهانش .«شتابد می طاهر نزد، بتواند که لحظه هر و دارد

، کشمش شراب از. سازد می شراب ترین ناب، نوشد نمی بسیار شراب طاهر گرچه که گفت مزاح به نوبتی طاهر
 . برد نامام  نشنیده زندگی اندر من چه آن و عسل، خرما

 . نکرد بیان را ها آن از یکی ساخت شیوۀ حتی الیاس
 گذشته چه دو آن میان؟ بودم کور من چگونه؟ باشد خودش چگونه. است هشد دگرگون الیاس برد گمان طاهر

 ؟ روز چند. اوست داند می که کسی تنها. داند همی حسین !عادت و خون؟ است
 ؟ کند پنهان دیگر دختری از خویش زنانگی تواند می روز چند دختر یک

 . جنبد می من جنبش پی دراش  دیده اما؛ دزن می خویش ساز طاهر. آیند می باال همراهمها  چشم و مخیز میبر
 . بروم بیمارش و پزشک حجرۀ به باید، بهار جان برای

 . است خیره من به تر چشم با منصور «؟شنیدی گفتم چه آن... شیرین؟ کنی چه»
 . گویم نمی دروغ .«ببینم را حسین روم می. نیستم خوش»
  «؟شیرین»
 سفری مقصود به تنها. سرما از نه؛ لرزند می دستانم. روم پایین غچهباهای  پله از تا گذرم می منصور کنار از
 . نشیند می سرد مرمر بر پایم. باشد قدیمی دوستی پی در که اندیشم می
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 تنها مرا مردانش. خواند می چنان هم ولیکن؛ جهد می باال ابرویش. کنم می پیدا را کریم تنها، ایوان در
 . آیند می دنبالم به ها آن، نهم می نبیرو ایوان از پا چون. گذارند نمی
 . شمرم می خویش باام،  دیده طاهر دوست تن بر که جامه هر
، روم می پیش سرای میان از چون؟ است برده حجره به بیماری ترس و هوا سردی از را مادربزرگ بادام بانو
 ؟ آنانم َپست تحسیِن  آرزوی اندر پندارند می دیگر زنان. بینم می کینه بی را فرنگیس چشم جفت تنها

 . نیست الیاس دختر آن نام. است الیاس نامش چون نه؛ خواند می یاس را او حسین
، شوم نزدیک نوح حجرۀ به اگر. آمیزند می یکدیگر در نگاهبانانم و من پای صدای، میهمانی خالی سرای در
 ؟ کشند می بند به مرا

 خود به خواست بغدادی دختر چرا. شنوم می فریادها سرم در؟ است بوده میل بی طاهر به همیشه حسین چرا
 ؟ برد بیرون طاهر حجرۀ از را او حسین چرا؟ زند آسیب

 ندانستند ابله مردان این از یک هیچ. کنم می شکار را نگهبانان هوشیار نگاه و گذرم می نوح حجرۀ پهلوی از
 . نیافته هیچ کس هیچ و است هزیست مردانه سرای در هفته چند او. ندارد جای اینجا، نامد می یاس حسین که آن

 خفته نزدیکای  حجره در پشت پاسخم. رانند نمی بیرون مردانه سرای از مرا؟ بود چه طاهر خبری بی بهانۀ
 . باشد

 چه الیاس خواهر و او میان؟ دارم آدمی چنین با همسفری قصد من. یابد نمی نیک را طاهر کردار حسین
 ؟ است هگذشت

 جنگ من و آید می باال کتابش ورق از او چشمان. روم می اندرون به خاموش و گشایم می را نحسی حجرۀ در
 . نگرم می ها آن

 یک روی بر. است خوابیده پزشک تخت روی بر دختر. گیرد همی را من گرداگرد، حسین ساماِن  به زندگِی 
 ایوانهای  پرده. نشسته رویش حسین که است کرسی کنار پزشکی افزار ۀکول. اند شده ترتیب بهها  کتاب، کرسی
 ؟ خوابد می کجا خودش. اند بسته او پشت

. بروم بغدادیای  زاده خلیفه همراه و بگذارم سر پشت را کشورمام  آماده من «؟آمده طاهر پی در دختر این چرا»
 ؟ باشد چه حقیقت

 .«نزن بانگ»: گوید آهسته حسین
 را دختری تو». سازم می مهار را صدایم .«نزن پس مرا آراسته المک چند با، نه». گیرم می سویش به را انگشتم

 «؟آمده اینجا بغداد از چرا؟ چیست نامش. داری پنهان حجره در
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 تا چادری. چرخاند می دختر سوی به را سرش. زند می پنداشتم می چه آن بر ُمهر، حسین چشمان خسته گرداب
 . پیداست جا همین از زنانه اندام ولیکناند؛  کشیده گردنش

 از. سرگشته پیکری و رود می راه انداخته سرِ  با. من بلندی به اما؛ است تر کوچک. بودم کور یقین به من پس
 او ناخوشی و تهوع زشت چهرۀ. شده فلسفه عاشق خودش مانند که است گریختهای  زاده خلیفه دنبال به خانه

 . داند همی او. داند می زشکیپ حسین ولیکنام؛  زاییده فرزندی من. آورم می مغز به را
ام  سینه بر حقیقت این. بود آبستنی سبب به، بزند زخم خود به خواست اگر. ندید را عادتش خون دختر این

 . کوبد می
 آن؟ نه، دارد شکم اندر فرزند که گفتی او به تو، حسین»: پرسم می. پوشانم می دست باای  لحظه را دهان

 «؟پرید پایین پلکان از چرا». شود می آشکار برایم کتابخانه در دختر وعته از حسین حیرت دلیل ...«روز
 کنار من. است خیره من به بیمار کودکی چون حسین. باشد اندک دیدن خوب برای، حجره روغنی چراغ نور
 . منکن خراب را دیگر چیزهای تا بزنم چنگ چیزی به باید. ندارند جان انگشتانم. نشینم می زانو بر، سرد دیوار

 . گذارد می من شانۀ بر را گناه بار از اندکی حسین .«است یاسمین نامش»
 این به خودش... نیز او. نه گفتی تو». خواهد نمی پاسخی من پرسش «؟بکشی را فرزندش که خواست تو از او»
 ؟ داشت فرجام کارش .«پرداخت کار

، بدنش به دست هر نزدیکی از یاسمین؟ کند فرو بهار سر در اندیشه چه مگر؟ ندارد نیک کردار طاهر چرا
 یکدیگر برای استاد دو هماوردی از بیش، طاهر از حسین اکراه. سوزند می چشمانم. کشد می پس را خویش

 . ساخت دور پسر آن از درست علتی به را یاسمین او. است
  .«کند می فاش را او راز، تو کردار گونه این». چرخد می حسین زبان

 «؟زده آسیب را او کس چه؟ است بیمار چرا» !خبیث تخم پزشک
 گواه سخنش تلخی ولیکن؛ دهد نمی من پاسخ حسین .«ندارد دیگر دشواری توان او !نکن چنین، شیرین»

 . باشد
 زانو برهایم  مشت« !خداوندا !خداوندا؟ است درد چه این... عجب ای». نمایم می پنهان دست با را چشمانم

 همی تو. دانستی می تو». گیرم می گاز را زبانم «؟نه، شده همبسترش زور به اهرط... دختر این». گذارم می
 .«زد آسیب خود به یاسمین همین برای». زند می ضربه سرم در قلبم .«دانی

 ندارد باور خودش». است مرگبار درنگش. کشد می آه و بیند می را من نگاه ...«خاموش». کند می تر لب حسین
 .«برده حمله او به طاهر که
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 «؟ای پرسیده چنین او از؟ دارد معنی چه این». زنم می پلک
 سخن شایسته من با تا بزنم دستش پشت بر باید. جنبد می کتاب ورق بر انگشتش. کند می خم سر حسین

. باشد من شانۀ بر بار این همۀ اکنون. نمود بیدار را حرم سراسر، شیون با بهار پیش شب که بگویم باید. گوید
 . خویش دوست خواهر به؛ است هبرد حمله دختری به که کنم ترک پسری با را کشور این استمخو  می
 به پسری حملۀ از... تو به خواستی می». دارم میبر گام حسین سوی به و مخیز میبر جای از «!ابلهی چه تو»

 «؟طاهر چون کسی از؟ بگوید خویش
 . بیافتد نفس از پسرعمویم مانند تا بزنمهایش  ریه در را مشتم دارم میل. کشد می هم در ابرو حسین
 «؟دهی پایان را آبستنی که خواست تو از». کشم می لرزان نفسی

 دلیل او برای خواهش این. شوند می فشرده بدنمهای  اندام. گوید می پاسخم سخن بی و بندد می چشم حسین
 ؟ نبود

 .«بیازارم را گناه بی کودکی که نیست توانم در»: گوید می و گذارد می زمین را کتابش؟ بیند مرا چشمان تهدید
 تا زنم خویش بر لگام باید. نزنم دیگری بانگ تا بندم می زود را دهانم «؟چه یاسمین». است زنده کودک پس
 باید؟ نبود گناه بی او؟ ماند همی زنده حمله آن از پس دختری داری گمان». نشکنم را است حجره اندر هرچه

 «؟ببیند آزار
 .«نیست دیگری چارۀ. کنم می یاری را او نم»
 را عقد از پیش آبستِن  دختران». بکشد گردن باید که ایستم می حسین نزدیک چنان آن «؟کجا تا ابلهی»
 تو و نبود همبستری خواستش. شد حمله او به... ». دهم می نشان تخت بر را یاسمین ...«دختر این. کشند می
 .«دانستی می این نیز

 وادارم. نبود من میل به آبستنی اما؛ رفتم بگتوزون تخت در خویش میل به من. گریزد می شممچ از حسین
 تنها را کودک و بروم باید من، اکنون. بود گناه کشتنش او باور در زیرا؛ دارم نگاه شکم در را کودک که کرد

 ؟ نیست گناه این؟ بگذارم
 .«دهی پایان را او آبستنی باید». نهم می حسین شانۀ ویس دو و کرسی بر را دستم دو .«کنی یاری را او باید»

 .«ریزم نمی آدم خون من، نه»: گوید می حسین
 .«کنی اش نمی یاری تو و است دیده آسیب گناه بی آدمی»
 .«واداشته را او طاهر که پذیرد نمی. ام پرسیده او از نوبت چند»
 . چرخیم می زمان هم حسین و من. بندم دهان، شنوم می کوتاههای  نفس چون ...«و کن باز را چشمانت»
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 شاید. است هشد بیدار او اما؛ بودیم زمزمه به ما گرچه. گرید می صدا بی یاسمین. لرزد می تخت اندر الغر دختر
 . گرید می او ولیکن؛ نبود او زبان به ما سخن؟ بخوابدای  لحظه حتی او حال با کسی چگونه. بود بیدار آغاز از

 «؟رویم بیرون حجره از ما خواهی ، مییاسمین» :پرسد می حسین
 «.توست یاری خواهد می او چه آن». بکوبم پایش ساق بر باید

 را خویش پیش سال سه حال با کسی برای کاری توان که شکند می قلبم. ریزد می اشک چنان هم یاسمین
 نهفِت  برایاش  خانواده ترک جز نداشت چاره او. تنهاست یاسمین. خواستند می را کودک من خویشاِن . ندارم

 ؟ باشد شرمگین باید او چرا. شرمش
 .«کیستی تو دانستم نمی که دارم شرم بسیار». سازد می تیمار را زبانم نامش .«..یاسمین»

؛ بکشد را او باید شرم. باشد بیشتر من از باید او شرم. دارد چین پیشانی بر. است دوخته زمین بر چشم حسین
 . کشد می را ینیاسم که گونه همان

 کوچک کفتری همچون. گذارم می یاسمین شانۀ بر را دستم و نشینم می زمین بر. گردم می نزدیک تخت به
 .«ببخش را من». فشارم اش می استخوانی پیکر بر را دستم. لرزد می
 . بگوید سخنی دهند نمی اجازههایش  اشک .«..من چرا... من»

 که وادارم را حسین باید؟ چه، داشتم دستگیری توان حسین چون اگر ؟چه، داشتم گریه توان او چون من اگر
 .«شود می بیشتر دنیا آزار، نکنیم باور را واقع اگر». بپذیرد تا بیازارم را دختر باید. نماید چنین

: گویم می. دارد نیاز من به او. کند باور را یاسمین باید کسی. جنباند می سر حسین که بینم می چشم گوشۀ از
 .«کرد گناهی بد طاهر و بودی گناه بی تو که کنم باور من»

 چادر روی بر او ۀبست دست. اند کرده خیس را تختهایش  اشک. پیچد می هم در یاسمین گرد صورت
 . زد خواهد همیشگی زخمی او به زایمان. پیداست

 زیر را تو اما؛ بودی دوستش وت». نوازد می را دختر کوتاه و سیاه موی، آزادم دست «؟نیست چنین. کرد گناه او»
 .«گذاشت پایش

  .«کرد گناه. ..او... خواستم نمی من». باشد بریده سخنش .«کرد چنین... آری»
 . است بیشتر حسین به خشمم از، کاخ این سر بر سقف ریختن به میل. خزند می پوستم بر ریز جانورانی

 ؟ سازم هالک را طاهر تا بروم حجره این از؟ یافت یاری برای دلیلی پزشک اکنون
 هراس و هول ما برای، باشد در پشت که هرکس. شویم می هیچای  لحظه. کند می یخ را ما، در بر ضربه
 . آفرید خواهد
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 . کشم می سرش روی بر چادر و نمایم می رها را یاسمین دست. یافتای  چاره باید
 حجره در زاده خلیفه چشم. یابم می را خنجر نحسی نگاه در. آید می اندرون به اجازه بی طاهرای،  لحظه از پس

 . است خواهی کین برای من ساعِت  این. چرخد می
 . بینم می یاسمین کبود بدن بر را طاهر چنگال
 «؟اینجایید همه چرا»: پرسد می زاده خلیفه

 . شوم می آتش، نفس هر با. مخیز میبر
 .«برو بیرون»: دهد آواز کرسی روی از حسین
 جز». نهد می من کمان در را آخر تیر او سپس «؟کنی می دور من از را الیاس چرا... حسین» :پرسد می طاهر

 «؟ببینم را خویش دوست توانم نمی کهام  کرده دیگر خطایی... مستی شب یک
 . لرزم همی پای تا سر از «!خدا بی روسپِی »
 . است استوار حسین صدای «!شیرین»

 تباه را دختر این زندگی تو». اندازم می دهان آب صورتش در. باشم طاهر یدررو  روی تا دارم برمی بلند گام دو
 .«کیست او دانی نمی حتی و کردی

 است خرد بی چنان آن .رود می سو آن و سو این، آویخته اناری مانند طاهر زیبای صورت. کند می مویه یاسمین
 به ریسمانی با خواب در باید. بکوبم یاسمین خواهی کین بهاش،  خایه بر پاشنه با باید. داند نمی هیچ هنوز که

 . نشود بهار نزدیک تا ببرم را گلویش خنجرم با باید. بگیرم را جانش، گناهش عقوبت
 . کنم کاری که رسد نمی من به نوبت

 . افتد می زمین بر بغدادی زادۀ خلیفه. کوبد می طاهر چانۀ به مشت با و گذرد می کنارم از حسین
. یابد جای حسین چشم آینۀ اندر من هراسان چشمان عکس. زد آسیب خلیفه خاندان از پسری به پزشک پسر
 . کند می بسته و باز دهان بیهوده. است هوا در هنوز مشتش و افروختههایش  گونه

 . چرخیم می. ُبرد می هم از را تن دو ما نگاه یاسمین نفس
 . نماید می کودکان بازیچۀ به ادهز  خلیفه، زمین روی. است خیره طاهر به خیس چشمان با دختر

 همچون؛ گذارد اینجا در پای لحظه هر تواند می هرکس. باشند حجره همین بیرون نگهبانان؟ کردیم چه ما
 . طاهر

 ِکی و کجا پزشک «؟نه، کوفتی دهانش بر لحظه این به اندیشه بی گمانم». کشم می بلند نفسی من نخست
  ؟نماید روانه مشتی چنین است آموخته
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 با یاسمین و من. رود می کرسی سوی به. کند می صاف را گلویش سپس و آورد می پایین را مشتش حسین
 کوچک افزار چند، پزشکی بار کوله از حسین. مکم می دهان درون به گونه. گیریم می او پی جان بی نگاهی
 . سازد می نمایان

 افزارش با حسین ولیکن؛ ندارم جنبش توان من و است مردگان چون یاسمین؟ کند می چه آشفته حال این در
 لب زیر طاهر. شود می آشکارای  شیشه ریز ۀاستوان و کوچک کیسۀ و نشیند می طاهر کنار. رود می طاهر سوی

 ؟ گفت چیزی
  «؟چیست ها این». باشد غریب بردباری
 .«ببند را در»: گوید می حسین

 . ستا دوخته پسر دو به چشمم اما؛ روان در سوی به بدنم
 چنین برای، پیش از. جنباند می را افزار دو دستانش. برد می آن در را استوانه و کند می باز را کیسه حسین

 . دهم می آن به پشت و بندم می را در من؟ بود آماده روزی
 حسین. است قاشق مانند آن بلندی. دارد خود در سفید َگردی، آید می بیرون کیسه از کهای  شیشه ۀاستوان

  .برد می فرو طاهر بینی اندر را استوانه ۀخمید سرِ  پزشک، صورت در صورت. شود خم طاهر روی
 «؟داری او به گزند قصد»: پرسم می

 جدا استوانه از حسین. بینم می نیک و گردم می تا. روم می نزدیک من. دمد می استوانه دیگر سرِ  در حسین
 . دهد می فرو بدنش درون به نفسی با را سفید گرد طاهر. کشد همی نفس و شود می

 ؟ شود یافت کجا در شگفتی افزار چنین
 . دمد می طاهر بینی در و گذارد می استوانه بر دهان دوباره حسین .«ماند خواهد بیهوش چندی»

  .«ساخت پنهان حجره این در همیشه را او توان ؟ نمیکنیم چه سپس»: پرسم می من
 طاهر عقوبت به چشم گوشۀ از یاسمین. شماریم می را طاهر و حسینهای  نفس تنها. ندارد پاسخی کسی

 . بنهم بیهوش پسر خایه بر پای او جای به باید من. کند می نگاه
 . ببرد پزشکی افزار به دست هم یاسمین زندگی برای باید حسین. نباشد ما هراس تنها طاهر سرنوشت

 بینی در را سفید گرد، بار پنجمین از پس سینح که آنگاه. اندیشیدم دیگر ساعت به که کردم شایسته کاری
 . شود می باز دوباره در، ریزد می زاده خلیفه

 «؟کردید چه». شود می گشاد چشمش و گزیند می درنگ سخن میان منصور «...می چه اینجا»
 . داند نمی پرسش این خبیث تخم پاسخ کس هیچ
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 حسین هجده

 
 .«نموده گساری می دوباره طاهر»

 «؟شده چه گفتی». زند یم پلک منصور
 . دارد درد سرم. خوراندم بیهوشی داروی و کوبیدم مشت پسری به شب یک اندر؟ دروغ و من

ای  بهانه». نگرد می مرا کج شیرین «؟باشد شده مست اندک این در چگونه. رسید اینجا پیش لحظه چند»
 .«بجوی بهتر

 هر از پیش باید؟ بفرستم برادرم دنبال. است هددی آموزش روزها همین برای من مغز. کنم همین باید، آری
 نیز او به، داند نمی چیزی منصور گرچه. داریم یاری برای تن چند حجره این اندر. بیاندیشم یاسمین به دشوار
 . سپارم می امری

 «؟کجاست بهار»: پرسم می منصور از. خارند هایم می پاشنه. مخیز میبر و کشم می آه
 از پس، بادام بانو که را َگرد این باید. دمگر  میبازام  پزشکی بار کوله سوی به من. باشد هخیر  طاهر به امیرزاده

 . هست عیاری هر بار کوله درای  شیشه ۀاستوان که را خدای سپاس. سازم پنهان، داد من به شیرین خوردن زهر
  «؟شده چه گفتی»: پرسد می منصور
 .«را دهانت نیز؛ ببند را در»: گوید می من از یشپ شیرین؟ کنم سرزنش او نادانی و حیرت چگونه
 را او که» .چرخد می ما نفر چهار میان چشمانش. کوبد می هم بر را در و کند می دراز پشت از را دستش ولیعهد

 . دوزد می چشم پدرش دخترعموی به «؟شیرین، ساختی بیهوشش تو؟ زد آسیب
 همین. کنم می یاسمین به کوتاه نگاهی. اند نشکسته. گیرم می نادیده را انگشتانم درد و بندم می را بار کوله
 . است انداخته چین صورتش به هم تخت در نشستن صاف

 ازاش  چانه درد، نبود طاهر بدن در دارو اگر. دهم می تکیه کرسی به را بدنم ۀنیم و گردم می جدا جای از
. نماید می روشن سرخ، کوبیدم که جایی سِت پو رنگ. ندید آسیب استخوانش. یافت می فزونی نیز من انگشتان

 . کرد خواهد ورم صورتش، دیگرای  لحظه
 .«بیافکنیم زمین به را او زودتر بود سزا»: گوید منصور به شیرین

 او من. بود من کار». است رهایی راه همیشه گویی راست؟ ندادم خبر یاسمین راز از شیرین به، پیش هفتۀ چرا
 .«زدم مشت را
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 دیر را حقیقت پسر .«بود داده رنج بغداد در را تو طاهر». گرداند می رو یاسمین به. نگرد می مرا چندی منصور
 «؟دهی رنجش نیز تو که آمدی او پی در». دریافت

 . گوید می چیز یک شیرین و من چشم. باشد نرسیده حقیقت به هنوز، نه
 .«بزنم او به گزندی تا آمدم رابخا به نیز من... من. داد رنجم او، آری». کشد می نفسی یاسمین
 . گیرد می اوج مشتم در نیز طاهر کار پایان به میل، شود می بیش که قلبم کوبش

 شب چند. باشد درماندگی همه این مهار، امر ترین گزاف. هستیم کاخ در که فرستم می پیام، خویش خشم به
 . پردازمب را یاسمین سرنوشت تا ماندم بیدار ساعت همه اینام؟  نخوابیده

 . کشد می پیش را من گران پرسش شیرین «؟کجاست بهار»
 اندازه چه». کند نمی رها را طاهر چشمش .«است شبستان اندر بهار... او». جنباند می دهان و لب منصور
 «؟ماند خواهد بیهوش

 اند؟  روانه اینجا یک به یک همه که چیست علت؟ دارد حجره این از خبر بهار
 او مستی بهانۀ به شود ، میکنیم صبر کمی اگر». گذرد می من از شیریندیدۀ  .«خوراند او به دارویی حسین»

 .«اندازیم می سخت زمین بر را او، ایوان از جا همان. بازگردانیم خود حجرۀ به را
 . گردد می حجره در یاسمین آواز« !الوهیم»

د می شیرین  .«نیست بهتر نوشتسر  شایسته... تخم پسر این. باش نداشته او غم»: غر 
 . دهد می پایان شیرین تند نگاه با را سخنش «...که کرده چه او». گشاید می دهان منصور

 «؟نبودات  پی در کسی، آمدی می که اینجا»: پرسم می
 پیش و پس پاشنه روی بر منصور .«باشد او پی در... دیگر کسی ندارم گمان. آمدم طاهر دنبال خود... من»
 ؟ بفرستماش  رهحج به را او. رود

، سازیم ناپدید گفت شیرین که گونه آن را طاهر اگر. باشد کتابخانه در باید عیسی؟ بخواهم عیاران دستگیری
 زادۀ خلیفه. آورد نمی شومی تاب دیگر کاخ ولیکن؛ باشد راه نیز من حجرۀ ایوان از. توانند نیکو، کار این عیاران

 ؟ شود ناپیدا دلیل بی چگونه بغدادی
 حقیقت از و رویم پدرم پیش». چرخاند می خویش سوی به را سرها جملگی منصور .«داریم دیگرای  هچار »

 _«عقوبت به زود را طاهر او. بگوییم
 عباسیان فرستاده طاهر. دارند روش و آیین سیاسی پیوندهای». کند می سو آن و سو این را سرش شیرین .«نه»

 .«زند او به گزندی نوح که نیست روا ایران بر. است
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 هالک ایران، بیاالید دست منصور اگر شاید. است ناتوان امر این در امیر. نهم همی چشمانم روی بر دست
 . برانم باید را ولیعهد. شود

 از پیش؟ چه، شود هوش به طاهر اگر». پیچد می عنان مغزم در شیرین صدای «؟حسین، داری اندیشه چه»
  .«شنیده حقیقت از، تو مشت

 دیگر بدبختی، است هآمد دنبالش بخارا تا بغداد از او که دریابد طاهر اگر. کشد می ناالن فسین یاسمین
 . آفریند می

 «؟چه بهار؟ زند نمی الیاس به بیشتر آسیب». گرداند می زبان شیرین
 یمست علت به شما گوییم... پرسیدند اگر... و بریم می بیرون را او». است منصور نوبت .«داریم دیگر راه»

 .«ببیند تازه هوای تا رود مولیان جوی به باید. اید کرده تندی او با، دوباره
 را طاهرهایش  شرطه. بفرستد افراسیاب به پیامی خواهم می فرنگیس از». دهد می پایان را سخن شیرین

 .«کنند می راحت را ما و برند می مکانی
 منصور ولیعهدی به. گیرد می خبر نیز فائق، بشنود سرمه بانو اگر»: گویم می من، یاسمین شکایت از پیش
 «!کن اندیشه

 . دارم نیاز را مادرم و پدر اندرز من. فشارد می هم بر چشم منصور
 را پایش و دست اگر». پیچد می هم به انگشتانش شیرین «؟کنی می خوابش دارو با، آید هوش به دوباره»

 «؟چه، کنیم پنهانش کتابخانه حجرۀ یک در و ببندیم
  .«دهد نمی اجازه. دانست خواهد امین؟ چگونه». آورد می باال دستی صورمن

... دیگران نگاه از دور. داریم کتابخانه به ورود اجازۀ ما همۀ. است چاره بهترین». نماید خم گردن شیرین
 .«بیابیم دیگری راه... تا دهد می بیهوشی داروی را او حسین

 که شود همان تا بسپارمها  شرطه به را طاهر دارد آرزو قلبم. گرمن می را یاسمین و سایم می هم بر دندان
 . است سزاوارش

 . بماند زنده باید مادر. باشیم زمین این فرزندان ما
 . تواند نمی شکیبایی شیرین «؟حسین»

 منصور و من». شتابم می حجره میان پیکر سوی به .«کنیم همین»: گویم می. دهد می یاری چشم با یاسمین
 .«بپذیرد کار این تا بگو سخنی کتابخانه امین با برو تو. آوریم می کتابخانه به ار  او
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 چند از پس امیرزاده. باشم داده فرمانی چنین که کنم نمی باور نیز من. ماند می خیره دستانش به شیرین
 . رود می در سوی به، لحظه

 «؟نکنم کاری من»: پرسد می یاسمین
 و کاخ از بیرون، بود من پِی  کسی اگر».  مده می امیدش توانم از بیشتر .«بسپار ما به کار. داری نیاز خواب به»

 .«خواست می تازه هوای و بود مست طاهر. هستم آب کنار
 یک ما از کدام هر. است باز در. نشیند می زمین بر من پیش منصور، شوند می ناپدید شیرینهای  گام که آنگاه
. اندازم ام می شانه به را طاهر سنگینی از نیمی، چپ دست با. کشیم می االب را او و گیریم می را طاهر دست

 . کند من شبیه نیز منصور
 . گویم بدرود یاسمین به چشم با شانه روی از «؟هستی آماده»: پرسم می امیرزاده از
 . خیزد می جای از من با زمان هم منصور .«آری»

 دو هر. گردد می کوتاه منصور نفس، بریم می سرای به و یرونب در از را او چون. افتد می شانه بر طاهر سر
 . آید می فرود ما بر که است چشم، سرای سوی
 . سازند آشفته امیر خواب ندارند اجازهام  گفته ها آن به؟ برند می امیر نزد را خبر این

 مقصد، است هآویخت ام به ناتوان پیکری که اکنون. رسد می کتابخانه ایوان به یکی، سرای پایان درهای از
 . باشد جوان هنوز شب؟ هستند کجا کاخ این مردهای. نماید می دور بسیار

 و من. افشاند می نور اندکی راهرو چراغ. دارد جای کتاب از پرهای  حجره و مردان سرای میان، کتابخانه ایوان
 . فریبد نمی مرا، ابکت بوی با امان اندیشۀ. کشانیم می راهرو گرمای به ایوان از را طاهر منصور

 «؟کجاست شیرین». افتد می دهان از بیرون ،بریده نفس هر با منصور زبان «؟چه اکنون»
 ؟ خوانند می کمتر را حجره کدامهای  کتاب مردمان. شمارم می راها  حجره میان سرخ فرش عدد

 و آرام». روم می پایین او با زمان هم. است هنمود رها را او سنگینی منصور. کند می خم مرا طاهر پیکر دگرگونی
 .«آهسته

 . گذاریم می زمین روی را طاهر، هم با و جنباند می را دستش منصور .«کنم همین کوشم می»
 تا چرخانم می را طاهر ۀباالتن. بماند اینجا شب که ندیدم را کسی، پیشهای  هفته در؟ هستند خالیها  حجره

 . یابند می زود یا دیر دیگران دانم می که باشد رواپ بی چنان ما کار شیوۀ. دهد تکیه دیوار به
 کتف. شود می بیدار من راست دست اندر درد. کشد می نفس بلند بلند و برد می زانوان میان را سرش منصور

 «؟هستند کجا برادرانت»: پرسم می. داریم نیاز ریسمان. نگرم می سو آن و سونای و مالم می را خویش
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 .«یسنا بانو همراه، سقف روی». نهد می سینه به را سرش منصور
 .«بیابم شیرین درنگ دلیل تا روم می. بمان طاهر کنار تو»

 قدس از موبد که همتایی بی کتاب اگر. نباشد خوش طاهر با کتابخانه امین دل. ماند می خاموش منصور
 ؟ چه، دهم باج او به را است هآورد

 . مخیز میبر زود. دنال می درد از سرم سوی دو؟ باج اندیشۀ و من
 پایان امین با شیرین شبانۀ عادت چون. سپارم همی گوش خویش نفس به من و برد می دیگر ایوان به مرا پایم
، دارند خبر که کسانی همۀ برای باید. بریم می آنجا را طاهر. ندارد کاری جغرافی حجرۀ با کسی دیگر، یافت

 . بگذارم نگاهبانی ساعات
 . شوم وارد کتابخانه اصلی سرای به تا گذرم می کنارش از. درخشد می مسی باصطرال ، ماه نور زیر

 را کتابخانه امین خشنودی توان گویی؛ چرخند می هوا در شیرین دستان. ایستم می شیرین و امین دیدن با
 . باشند خالی ها آن گرداگرد کتابخانههای  کرسی همۀ. جنباند می را سرش مرد. است هباخت

 آرام مرد و زن. بیند می را او چشم، رسد می کتابخانه به دیگر سوی از عیسی که لحظه نهما من چشم
 . روم می عیسی سوی به من ولیکن؛ گیرند نمی

 که شیرین و امین از دیده. کشد می تند تند را خویش چپ آستین. است هشد چین از پر عیسی بنفش باالپوش
 . گسلیم ، میدارند آهسته ستیزی

. بود کتابخانه در نیز عمید خواجه». راند می کنار چهره از را بلندش موی عیسی .«شده چگونه طاهر شنیدم»
 . دهد می نشان را شیرین و امین عیسی .«برد بیرون اینجا از را شکر، گرفت باال ها آن پرخاش چون

 و سست، خبرگزاری کار اندر همیشه مانند عمید خواجه اللهءاش نا؟ است گفته عیسی به راز اندازه چه شیرین
 . باشد کاهل

 . فرستم می دیگر اندیشۀ پِس  به را هراس .«خواهم ات می یاری»
  .«آورد گرد را دارید نیاز... چه آن خواستم کریم از. دهم سامانش. دانم می»

 شوم کار». یابم می را او چهرۀ بر چین و خط. نگویم بیشتر چیز من، دارد باور حاجب رازداری به عیسی اگر
 «؟داریم یگرد

 دیدار امیر با خواست، رسید که لحظه همان. است کاخ در تیمور قاضی». نهد می من بازوی بر دستی عیسی
 .«کند
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 امیر بیماری؟ بگوید غارت شب از تا است هآمد فقیه. کشم می موهایم میان دستی. ناآشناست بسیار پیکرم لرزۀ
 . گشت خواهد سخت، بد امر هر شنیدن از

. زند می بازویم بر عیسی .«بپیچیم سر نشد که کرد استواری چنان آن. باشی امیر نزد نیز تو تخواس قاضی»
 .«آیم می امیر حجرۀ به... سپس و دهم می سامان را دو این و طاهر امر من. برو تو»

 پیشانی بر دستی. داند می خویش کار عیسی، آید هوش به طاهر و باشم کرده دارو اندازۀ در خطا اگر
 بلند نفسی .«کردیم کتابخانه حجرۀ در را او و بود مست طاهر بگو. بیاید زاده خلیفه پی در بهار شاید». ذارمگ می
 .«محمود یا... بفرست من دنبال، برافروخت بهار اگر». کشم می

  «؟دهیم خبر نیز دار خزانه به. کنم همین». نماید می رها آستینش عیسی
 نیز را او وگرنه، شود می غمگین بهار دیدن از موبد. پذیریم ، میبیازد ما ییار  برای که دست هر .«دیگر اندکی»

 . کشد زبانه دختر خشم اگر حتی؛ دارد می پاس را بهار محمود. خواندم می اینجا
 تنگام  سینه قفس. برسم امشب دیگر کارزار به تا روم می چابکهای  گام با و گذارم می سر پشت را عیسی

 ؟ ندید بیهوش طاهرِ  همراه را امیرزاده و من، سرای ندرا تیمور قاضی. باشد
 . پردازم می خطاهایم درستی به یکسره، دریابم که را فردا پگاه

. بماند زنده باید یاسمین. گذرم می کاخ نخستین پلکان باالی از، پرآشوب و چرخم می کتابخانه دیگر سوی در
 . سازم شبگیر، کشور این و دختر آن زندگی امید به را امشب

 کاخ از بیرون فقیه همراهان. اند خیره من به هنوز نگهبانان. نماید می یکسان چیز همه، مردان سرای در
 . دارد انگشتانش میان را امور نیز اندازه همین که باشیم سپاسگزار کریم از بایداند؟  مانده

 . نیست او انگشت بر فائق سپهبد
 یک در توانم می. است هنشست برابرم، داد عذاب را بهار که اژدهایی. کنم می باز و کوبم می را امیر حجرۀ در
 . نامد می ترس زبوِن  و خوار مرا محمود، بماند آسوده فائق بگذارم اگر؟ زنم آسیب را تن دو، شب

 . فشارد می دست در پاکای  پارچه و است هنشست خویش تخت در امیر .«سینا ابن، بیا پیش»
 سالحی را آن قاضی و بیند می سستی را آن فائق. کنم مهار را دستانم لرزش باید. بندم می خویش پشت را در
 پیشاب مهار به را ها آن محمود. باشد ما عیاری نخست روزهای از ساده آموزش این. ساخت خواهد خودم برابر

 . کند می شبیه کودکان
 ویران را آسمان ارکان داند نمی گویی که کوبد می قدم چنان پسر... الله الله». گشاید می دهان تیمور قاضی

 .«است هنمود
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 . افتد می خنده سایۀ، فائق لبان بر
 و پوشاند می را پیکرش گرد ردایش. برنداشته سر از رنگش زرد دستار و است ایوان باز درهای نزدیک قاضی

 . نوشد یم امیر که ست دارویی بوی از، شب سرد هوای به او میل. باشد او بر گزندی که بینم نمی
 دیدارشان به نباید دیگر کسی، اویم پزشک من اگر؟ بینید نمی بستر در را امیر». کشم می هم در صورت

 .«بیاید
 کارم نیکویِی  این و باشد راست سخنم. ام نبرده یاد از را سرزنش مکر ولیکن؛ آتشند و مکافات اندرهایم  اندام
 . ببیند نزار و زار حال این در را او نباید کس هیچ. دشو می راست و کج نفس هر در نوح امیر. کند افزون
 که گفت من به نوبتی بهار. سبک او چون کسی برای من تهدید؛ باشد یله، امیر تخت کنار در، کرسی بر فائق
 به ضربه اندیشۀ با وگرنه؛ دارد درد من مشت. است هکرد پنهان فائق تیز نوک ریش در را خویش از نیمی، ابلیس

 . شدم می شاد هم مرد این تیز نوک بینی
 .«بسپارد خویش نزدیکان دست به را زنبور نیش کندِن  و سایدآ باید امیر. باشم یکی پزشکمان با نظر در من»

 . دهد می من نشان را بزرگش دست دو کف فائق
 سپر. پذیرم می ار  واقع، قلب ژرفای در و کنم می نظاره را فائق دستان. بمیراند خاندان این گمان بی امیر مرگ

 . است تلخ بسیار انداختن
 صدایش با قاضی لهجۀ .«نیست شما کنار درای  بیگانه مرد هیچ جای. شناسم همی امیر جایگاه ارزش من»

 . گیرد می اوج
 آشکار دشمن ندارد توان ما حاکم. سازم می آماده را خویش. چرخند می امیر سوی اندلسی ۀبیگان تنگ چشمان

  .براند خویش از
  .«گویید خویش امر... شما. اینجاست دوستی روی از... فائق سپهبد»: گوید می نفسهای  بریده میان امیر

 انگشتی با مرا او .«شود عقوبت باید گناهکار این». کند می من به ینگاه نیم و جنباند می سر جوان قاضی
 . دارد عقیق انگشتر که دهد می نشان

 . گردد می پیش ساعتی در منصور همچون امیر کردار «؟گفتید چه»
 .«اند کرده کبیر گناهی، شیعیان حلقۀ و او». برد نمی پس را انگشتش تیمور قاضی

. نماید می ناتوان و الغر، منصور چون، بزرگ تخت آن اندر و ندارد خوراک به میل او. افتد می سرفه به امیر
 که بماند اینجا اندازه آن نباید قاضی. خوابد یم ساعت همه. است تیمور قاضی دستار مانند صورتش و بدن رنگ

 . ندیده را تیره و چرب پیشاب و کرده ورم سینۀ کسی، عیسی و من جز که سزاست. بداند امیر بیماری پود و تار
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 کوچکای  توده با که شود می غرق بیماری یک در نیز خودش، زود و خورند می غوطه آب در امیرهای  ریه
 . شد آغاز

 .«نیست گناه... بودن اسماعیلی یا... شیعه». گشاید دهان امیر
 چند من. جوید می قرآن در را گواهش. شود می سرخ تیمور قاضی روشن پوست پس؛ گویند نمی چنین فقیهان

 به او کراهت. بخوانم اسالم فقه تنها خود که خواستم سپس و نشستم او مدرسۀ حلقۀ در نوبتی، پیش سال
 . نیست نادانی از بخارا شیعیان

 پایان را شیعیان این رسم و راه، بود شما نام هم که شما پدربزرگ... امیر». سازد می بیان رااش  دانایی فقیه
 .«داد

 به ما دسترس که شد سببی، نصر امیر در اسماعیلی میل. نمود می یاوری را شیعه جنبش، امیر پدربزرگ پدرِ 
. کرد دانایان جایگاه را سامانیان بارگاه که بود جیهانی پدر او ایوزیرالوزر . گردد آسان یشانمانک هم و کشور

 . شود بغداد هماورد تا ساختند می خانه بخارا در علم هر از خردمندان و شناس ستاره، دان جغرافی
 ؟ خواهد نمی یا تواند نمی. باشد فقیه چشم در چشم تا گرداند نمی سر امیر .«داشت خود دلیل... من پدربزرگ»

 . باشم هراسان تیمور قاضی خشم از باید؟ کجاست عیسی؟ نشاند تخت در را او اینجا کس چه، ما از پیش
 در اندک اندک انُترک. برد پی پدرش سپهبداِن  ستیزی شیعه نیرنگ به، بود ولیعهد که آنگاه، اول نوح امیر

 را پدرش و برید تن از را شورش رهبر سرِ  ولیعهد. کردند نصر امیر کشتن قصد، مجلسی در و رفتند باال حکومت
 زنی به را همای بانو دخترعمویش، گذاشت سر بر تاج، اول نوح امیر سپس. بیاید پایین تاج و تخت از تا انگیخت

 . نمود خاموش را شیعیان چراغ و گرفت
 و باشد ئقفا انگشت زیر دوم نوح امیر. نیست پایدار کاخ این در من نیروی. اند زیسته بیم اندر همیشه عیاران

 . اندیشم می منصور و طاهر به. گردد ویران چیز همه، براند سامانیان محضر از را من او اگر
 دیوانگان چشمان با .«بپردازیم امیرزاده برای دیگر مجلسی که آید خوش مرا». کوبد می هم بر دست فائق

، کاخ زندگی شیوۀ بدانیم باید. ببینم پزشکمان و امیرزاده میان ُکشتی کارزار خواهم می». سپارد می من به دیده
  .«باشد نکرده سست را پزشکمان

 شهرناز بانو به ما راز از و است هکرد یشکن پیمان یسنا بانو. زنم نمی پلک. دهم می فرو دهان آب سختی به
 . شدبا فائق با کالمی هم، سامانیان از او خواهی کین. داشت خبر من خانوادۀ آیین از امیر نخست زن. گفته

 ویژه نیرویی، اهریمن این از دور سرمه بانو. راندند می شهر از را او و رفتند می فائق منزل غارت به باید عیاران
 . داشت نخواهد
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 ؟ است هگفت امیر نخست زن به ترحم بهای از، یسنا بانو به عیسی
 مسجد، حرام ماه در. ندارد مقدسی باور هیچ شیعه... امیر». گیرد می نادیده را فائق من همچون تیمور قاضی

 .«شکستند را ممحر   ماه حرمت، اسالم آغاز در نیز آنان بزرگان». نگرد می مرا .«کردند غارت را
 خونریزی. گزید را ستمگر حاکمی با ستیز زیرا؛ نبرد پایان به را حج فدایی آن. هستم ممحر   فدایی همنام من

  .بود ناروا نیز اسالم آغاز اندر، حرام ماه در
 پیامبر راستین خلیفۀ بر تر پیش که گونه همان مردمان این. امیر، دارید دلیل پدربزرگتان چون نیز شما»

 . زند همی خنجر من پهلوی بر تیمور قاضی .«اندازند می تخت از نیز را شما، شوریدند
 . بمانند زنده مخویشان تا بمانم خاموش باید. شد نخواهم فدایی خود ولیکن؛ هستم ممحر   فدایی همنام من

  «؟رساند می من به گزندی... سینا ابن دارید باور شما... شما». کند می سرفه چند امیر
 ؟ نبیند را پارچه بر خون که باشد دور تخت از چنان قاضی

 ۀپرد پشت درای  لحظه فقیه .«است گناهکار. غارت شب در؛ بود آنان همراه مسجد در. است عیاران از او»
 را دستش انگشتان دهید فرمان»: گوید می. بینیم می را مرد صورت، گیرد می آرام باد چون. شود می ناپیدا ایوان
 .«ببرند
 . شد خواهد بسته بیگانه یورِش  راندِن  برای نیز عیاران دست، شوم رانده کاخ در جایگاهم از من اگر

 نفسش خش خش. است فتادها پهنشهای  شانه و غمگیناش  چهره. برسد امیر به تا خزد دیوار بر چشمم
 شکم درد؛ است هنهاد پهلو بر را دستانش. باشد ناپاکاش  جامه و چرب مویش. ماست دیگر تن سه هر از بلندتر

 . بیماری گسترش نشان او
 چیز هر از پیش را فائق و بردارم دیوار از شمشیری یا یابم پاسخ باید؟ تواند می شایسته فرماِن ، حال  این در

 ؟ بکشم
 به مرا چشمان فائق سخن .«بجوید نیز انگشتانش بی را پزشک این، خویش درگاه برای غزنه محمود نمگما»

 . داندگر  میباز حجره میان
 از مرا که شود می علت، امیر برای نیز این. است بخشیده سپهبد به را مسجد غارت بر افزون خبری افراسیاب

 ؟ کند بیرون کاخ
 همسایه دست از فریب با محمود و بودیم کودک که آنگاه. است رهایی هرا گویی راست گوید می همیشه پدر

، خوردم را خواهرم درمان سوگند مادرم برای که آنگاه. است رهایی راه گویی راست که گفت پدر، گرفت بازیچه
 خواهد چه من چون کسی سرنوشت، حکومت به انُترک رسیدن با دانم می. است رهایی راه گویی راست گفت پدر
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ای  بیگانه هیچ بارگاه در من .«کرد نخواهم خدمت انُترک بارگاه در هرگز من، امیر»: گویم می ولیکن ؛شد
 . کرد نخواهم خدمت
 چانه زیر را دست دو انگشتان .«نیستم ُترک من که نیکو چه پس». اندازد می اندام بر لرزه، فائق خندۀ

 .«شد خواهد بد... قارداش قیِه ف برای گرچه؛ دارم دیگر خبری که نیکو چه و». گذارد می
 مرا اگر. اندیشم می پزشک چونای،  لحظه و کشم می هم در چهره. پیچاند می را پارچه نوبت چند امیر ۀسرف

 بر تا  مبخواه زرد صبر بادام بانو از باید. روند بیرون حجره از باید همه. گزینم درست کار باید نیز براند خویش از
 . بمالند امیر سینۀ

 پیش گامی من که لحظه همان .«شوید بیرون حجره از همه. دارند دیگر داروی و آزمایش به نیاز یرام»
 . کوبد می در بر کسی، روم می

 .«کند نمی حجره ترک کسی»: گوید می بریده بریده امیر
 . دهد می امیر بر پیشی اجازۀ خویش به فائق .«بیایید اندرون»

 . باشد سامان به چیز همه. کنم می نظاره صورتش. گذارد می پا شگفتی این به و گشاید می در عیسی
 .«کن بیان من ۀخواست». گرداند می رو فائق به امیر

 سنگین هوای تا است باز عیسی پشت در. گردد می دور ایوان از تیمور قاضی. کاود می مرا پرسان عیسی چشم
 . سازیم تازه نفس و بچرخد حجره
 سینا ابن بارۀدر  امیر به پندی من». باشد من بر نگاهش. شود می خم جلو به و ندک می دراز را خویش پای فائق

 تو که باشد دستور، سینا بن عبدالله بن حسین». شود می صاف سپس و خاراند می رااش  چانه .«پذیرفت او و دادم
 .«یابی کشور این اندر قضاوت جایگاه

 سر او. رود می امیر چشم سوی به چشمم. پیوندند هم به ممغز و بدن تا زنم می پلک بار دو. جنبم نمی جای از
 . است زده یخ و پریده رنگ که نگرم همی را عیسی. دهد پاسخم تا کند می خم
 پهنا فائق خندۀ «...و بنویسند حسین قاضی برای کاغذی خواهند می. بیاورید را امیر ُمهر، عیسی خواجه»
 .«شود می ستانده تیمور قاضی از ضاوتق جایگاه که بنویسند همچنین ...». یابد می

 .«نکنید چنین... امیر». جنبانم می سر
 قاضی گشاد چشم. چرخم می. است من سر در اندیشه همان، برادرزاده به عیسی اندرز .«شورند می مردمان»

 این از پیش .خیزند می امیر برابر مردم، او ۀخطب با. باشد گرامی فقیهی مردم نزد او. رود می فرش سوی به تیمور
 . امیر نه؛ بیاندازند قضاوت جایگاه از را او توانند می فقیهان تنها. اند گرفته او از را یالقضات قاضی بار یک
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 این با گویی؛ کند می بلند دستی اندلسی مرد .«گزارد نماز مردمان برای بخارا مسجد در تواند می هنوز او»
 . نماید می همه به را خویش بخشندگی سخن

 «!ایرانشهر برای. امیر، برگردید فرمان این از». شنوم خویش زآوا
 که آنگاه. ماند خواهد پزشکی به کاخ در حسین قاضی ...». است نبسته دهان هنوز فائق «...که این دیگر»

 .«یافت خواهد جدید امیر کنار در دیگری جایگاه، شود ولیعهد امارت نوبت
 .«دارد نیاز... وزیرالوزرا... منصور»: گوید می امیر کهام  نگشوده لب هنوز

 ما خانۀ در او. بپذیرم را امیر کارگزاران از جایگاه هر خواست پدرم. کشم می آه و گذارم می چشم بر را دستانم
 . گذاشت تنهایمان هراس پر شهری در اما؛ است سیاست مرد
 . دید می پیشها  ماه را لحظه این یقین به
 . آید می پیش قدم چند عیسی .«نکنید تابش تیمور قاضی امر در، امیر»

 .«بیاورید او مهر که داد فرمان امیر؟ عیسی خواجه، باشد چه»: پرسد می فائق
 .«است من دستور... دستور این». کند می سرفه امیر

. بیمناک بهار و است کتابخانه در هنوز طاهر. شود رهاای  لحظه، دوزخ این از مغزم تا کشم می آرام نفس
 . خبر بی منصور و باشد پروا بی شیرین

 . دریابم را او باید؟ یاسمین
 . کوبد می اتاق دیوار و در به صدایم .«لحظه همین؛ کنید ترک را حجره این همه»
 ؟ کند می مزاح فائق .«داد حکمی جدید قاضِی »

 خاموش حجره. دآی می سویم به که بینم می را تیمور قاضی، چشم گوشۀ از. ددگر  میباز بدنم کنار به دستم
 . لرزد ، میگوید می زیرلب چه آن با فقیه کوتاه ریش. است
 ؟ کند نفرین مرا

 . یابد درمی را قاضی چشمان تهدید عیسی .«شده بیمار دختری. حسین، باشد نیاز تو به حرم اندر»
 نزد رهیکس عزت، جوید عزت که آنکس». جنبد می او آوای از گوشم. ماند می برجای من کنار، ُترک مرد

 . شود می دور آهسته، خواند برایم که قرآن از .«خداست
 .«سازید همین باید نیز شما». دهد می نشان فائق به را در عیسی

 در همین، دخیز میبر جای از چون. است افکنده من بر خویش سترگ سایۀ که پندارد همی اندلسی مرد
 . خونی دستش در ۀپارچ؛ باشد سرفه به لحظه هر امیر. درخشد می چشمش
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 امشب از باید عیسی. بروم بهار نزد باید من. بنویسد نامه پدر به محمود و دهد خبر این مادرم به باید کسی
 . گوید بیشتر

 ؟ کنند چه عیاران، من جدید جایگاه با
 را تو بهار». خواند می شتاب به مرا دست با. زند گام حجره از قاضی مانند نیز فائق تا است بردبار عیسی

 . بروم تا چرخم می .«مانم می امیر پیش من. خواست می
 . نشیند می تابستان در برف چون امیر کالم .«سینا ابن، نگذار ناامیدم»
 که بینم می را روز آن. زندگی فرزند، ناامیدی و است دیگران به زندگی بخشیدن، من زندگانی. روم می حجره از
 من، روز آن. را پدرم ۀشکست قلب و بینم می را مادرم سفید موی. بمانند ندهز  تا بگذارم تنها را خویشان و خانه باید

 . بود نخواهم نزدشان
 ؟ بمانم کاخ در، سازد ریزریز را ایرانشهر بیگانه که روزی چگونه

 برای زمان روز چند. رسد می خنجر با درد و گردد می مشت دستم. کشم همی نفس و کنم می رها باز نیمه را در
 ؟ دارم گذشته طاهایخ درستی

 با چرا؟ بود آمده چرا تیمور قاضی». است مردانه سرای در دوباره شیرین «؟گذشت چه حجره آن اندر»
 «؟خواست می چه فائق... ابلیس

 ؟ رانند نمی را او و آید می مردان دنیای به چگونه؟ چیست شیرین راز
 .«فتگر  او جایگاه. بازداشت قضاوت از را قاضی امیر». کشم می آه
 که منصور بیچاره. نیست بها بی». جنباند می سر شیرین .«بود زمانش... خبیث تخم آن !عجب... او جایگاه»
 .«برد ارث به رنج و آسیب... همه این باید

 . برد می ارث را چیز همه او، بود مرد شیرین اگر
 گفتم که نکردم مزاح من... مبر دیا از ولیکن». کند می تر لب دختر .«حسین، دادیم سامان را چیز همه... ما»
 .«دهی یاری را یاسمین باید

 ؟ بخشید خواهم پایان را کار چند، ماندههای  لحظه در فائق اهریمنی نگاه زیر. مداری رو  پیش قرار بیهایی  شب
  .خواهد می را کاری پایان نیز شیرین .«بیابم خودم را چاره راهِ  که خورم همی سوگند، ندهیاش  یاری اگر»

 ؟ توانم می کار آن پایان

 یاسمین نوزده
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 . مرد خواهد جا همین، من در اسیر موجود. است زیسته باغی اندرون، سنگیای  کلبه در بهار
 . باشد روز همان امروز

 بر گویی که کشم می درد چنانها  شب اما؛ شود بهتر کرده ورم و زخمی ساعد. است کبود زانو تا کتف از پهلویم
 . غلتم می زریزریهای  شیشه
 بر چیز همه، آورم یاد به خواستم که آنگاه. رانم دور آراممنا و کوتاههای  خواب از را او انگشتان کوشم همی

 . آمد فرود مغزم عذاب ۀنقط
. نه داروهایش اما؛ بخشد می آسایش او نفس. نشیند می بیدار من پهلوی حسین، پلکان آن از پس شب هر

 . نیستم جهان دو این از یک هیچ در که است خداوند مهر. هستم بیداری و خواب مرز در را ساعات بیشتر
 . است هگشت زندگی معنی درد

 در؛ بود گذاشته جا به نابلس اندر را خویش او. نشد او جهان بغداد گاه هیچ. کشید همی درد گونه این مادر
 . زادبومشان

 . دارم یاد به را چیز همه
 نه و باشد پایانی را من یاد نه، آن از پس. گویم راست که واداشت مرا و آمد نحسی حجرۀ به شیرین، شب آن

 و سر در رنج جز سود چه. ام برده فرو دهان به پزشک دست از، باشد شیره و دارو از هرچه. را حسین دست
 . جوشد می من در هنوز بال این؟ شکمم
 زخم از زودترام،  سینه بر اوهای  دندان نشان. افتاد ناباوری بالی پایم و دست بر، رفت بغداد از طاهر که روزی

 . شد ناپدید قلبم
 به او. نکرد خطا گوشم اما؛ بردارم گام نتوانم او یاری یب. است هآمد ساسان موبد ۀکلب به همراهم شیرین، امروز

  .بگردد بخارا در خویش میل به است سزاوار، شد خواهد ایران بانوی چون که گفت  خکا نگهبانان
 فیثاغورس و آناکسیمندرهای  نوشته. گشتم می آن پی در را بغداد، یافتم نمی کتابی الحکمه بیت در اگر نیز من

 . یافتم می شرقیه سیاه انگورهای میان پنهان، کتاب بازار اندر را خویش زبان به
 . نداشت دیگرهای  کتاب به نیازی و دانست می عربی فقط او. گشت نمی همراه طاهر

 کج؛ بودم زمین بر جان بی پیکری چون؟ دادم می اجازه، کوشید می اگر. نیاورد بیرون من تن از جامه، بش آن
 . نزار و



221 
 جاِن خوار

 نگاه، بینم می او سخت نگاه چون. بخزم بیرون گذشته پوست از کند می وادارم. است هشد عصایم شیرین
 زندانی دیوار و طاهر میانای  گوشه هک آنگاه؛ کنم می خاک بغداد کاخ زیرمین گذرگاه در را طاهر ابریشمی

 . شدم
 . بمانم زنده را امروز باید

. دهد آرامش مرا پیوسته شیرین. اند بسته را طاهر، کتابخانه در. برد تیغ به دست کاخ در تواند نمی حسین
 ؟ بگردانند را بال این توانند ؟ میدارم باورش
 . است خورانده خشخاش ۀشیر  مرا حسین، مروزا. بنشیند چشم بر دالرا، دیگر روزی در بخارا شاید
 و وزیرالوزرا فرمان به گوش خواست نگهبانان از کریم. ایستاد حسین و شیرین پشت حاجب، امروز صبح

 . باشند بانو ایران
. است آورده گرد را افزار ما امر برای برادرش. بگوید برایم لحظه در، کند بدنم با چه هر که بست عهد حسین

 ده هر از. بردند می پناه تیغ به و آمدند می تنگ به عباسیان درمان از کاخ پزشکان که هستم روزهایی ۀاندیش در
 . شد می تیغ سرنوشت مرگ نوبت ُنه، نوبت

 . رسیم می او منزل به چهارچرخی در ما؟ داند می اندازه چه ساسان موبد
 بنفش و سبز گیاه عطر اما؛ بینم نمی گل لسا فصل این در. باشد اسطوخودوس از گردای  بیشه حصار در کلبه

 . ریزد می اسطوخودوس گرد، شکر در پدرم. گیرد می بر در مرا
 . بخشد می قرار را قلبم همین. ندارد نشانی مولیان جوی دیوارهای از بهار خانۀ
 را تشدرش چشمان او. درخشد می سفید ردای، آفتاب زیر. است ایستاده کلبههای  پله پای در ساسان موبد
 . بدانم را او مغز اندر هولناکهای  اندیشه شمار خواهم نمی. است کرده تنگ

. نیست مویی هیچ او گرد سر بر. ندارد کاله. کند می حلقه خویش گرد را بازوانش مرد .«باشد نیک همه روز»
 . دارد نقش چین و خط ازاش  پیشانی

 ؟ شنود می را من صدای .«خیر به روزتان»
 من بازوی زیر در شیرین دست به او چشم. یافت نخواهد آسیبی بدنم در. کند نظاره مرا پای ات سر از موبد

 «؟کیست دوستت. حسین، شناسم می را بیمارت»: پرسد. رسد می
  .«دارم نیاز او یاری به»: گوید می. لرزد می من دیگر بازوی زیر حسین دست

 . کند دگرگونم شیرین همچون گذاشتمن اما؛ شناخت مرا زودتر که گوید نمی بهار از پزشکم
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 دارد گمان. شود همی ژرف او دار رگه صدای «؟چه من یارِی ». زند می پلک نوبت چند ساسان موبد «...پس»
 . نماید یاری تواند می و هستم پسر من
 کالم ثارآ یقین به حسین .«گفته شما به را من ۀخواست محمود پنداشتم می. موبد، گذارید تنها را ما باید شما»

 . بیند نمی موبد بر خویش
  .«هستم بهار... و حسین دوستان از من»: گوید می شیرین

 «؟دارید خبری بهار از». کند می خم سر موبد .«نیکو... چه»
 من عهد؛ شد خواهد نیکو نیز بهار». گشاید می لب امیرزاده. تازد می او بر شیرین تند نگاه و کشد می آه حسین

 .«نبیند رنج تا دارم می پاس را او من. شما و
 . است هگشت وابسته طاهر به ساله پانزده دختری. آید نمی بیرون نفسم
 «؟ببینم کجا... را او»: پرسد می موبد

 . جنبد جایش سر حسین .«بگذارید تنها روز چند را بهار... او. نه امروز»
 . دارد میبر گام خانه سوی و کشد می سرش بر دستی مرد
. شست را بدنم شیرین، پیش شب. اند فشرده هم برهایم  دندان. روم می او دنبال و دهم می تکیه نشیری به من

 ؟ باشد رویم پیش چه اکنون
 اندر مرا حسین. کنیم می بیرون پا از راهایمان  کفش، ورود از پیش. است خانه نشان اولین، سوخته عود بوی

 . دهد همی یاری امر این
 در عباسی رنگ رنگ خانۀآشپز یادگاران. نوازند می را چشمم گوناگونهای  رنگ. ستا روشن و گرم کلبه درون

 . چرخند می سرم
 چونها  پرده. بینم می پنجره، خویش گرداگرد. است تر کوچک نیز بغداد کاخ در آشپزخانه انبار از موبد ۀکلب

 . اند انداخته کوچک تختی بر پشمی چادری، حجره این میان. هستند طاووس و ترنج رنگ به، خانههای  کرسی
 از پر تشتی، تخت زیر؛ باشد نیلیهای  خط با چوب رنگ به گلیمی، پشمی چادر زیر. ام خوانده رسم این از

 و ناهار هنگام که بینم می را بهار خیالم در. گیرند می پناه پشمی چادر زیرای  خانواده، زمستان در. سوخته چوب
 . آموزد می بدمو زبان ازای  افسانه، چادر زیر

 . سقف سوی برم می باال سر نیز من، دهد می آواز شیرین که لحظه همان. باشد در دو ما چپ سوی در
 . گردد می خیره حصیری و کاغذیهای  بازیچه به، من سرگشته چشم. هستند آویزان چیزهایی، ما فراز در
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 آن نیز انگشتر حتی و نی چند و کوچک طبلی. اند پیوسته سقف به آهنیهایی  میخ با کودکانه افزارهای همۀ
 . رساند می میخ به را ها آن ستبرهایی  نخ. هست باال
 چنین، بود اینجا... که آنگاه». آید می جلو ساسان موبد صدای .«آویزد می را ها آن بهار». شود بسته خانه در
 .«باشد آماده حجره آن». ندک می صاف را گلویش .«خواهد می ستاره و تنهاست کلبه آسمان گفت می. نمود می

 . راند می پیش مرا حسین دست
. جهد می بیرون گرما و جوشان آب آشنای صدای. یابم می باز نیمه در میان از را آشپزخانه و چرخانم می سر

 اند؟  گذاشته کوچک مکان آن میان تختی چرا. بینم می چارپایه چندین
 .«آبدار و شیرین؛ است خودمان باغ از. ام کرده کباب چغندر اندکی». شود می پیدا برابرم موبد

 پای. برند می آشپزخانه کنار حجرۀ به مرا حسین و شیرین. چغندر بوی یوجو  جست در کشم می بلند نفسی
 . کند می باز را در شیرین
 . هستم مرگ آماده
، دیگر کوچک سیکر  بر. اند گسترده آن بر بهار چمن سبزی بهای  پارچه. است چهارگوشه کرسی حجره میان
 همی خود به. دهند می نشان دندان من به پزشکی آهنی و تیز افزار، آن زیر از. اند انداخته همانندای  پارچه

 . لرزم
 . سپارم می بیرون دیگر گوش از و شنوم می گوشی از را حسین صدای .«باش آرام»
 . فشارد می را بازویم شیرین .«است چیره که دانی می. یاس، شناسی می را پزشکت»

 نیاز من به پس». کند می درنگ .«گذاشتم آشپزخانه کرسی اینجا و بردم را تخت»: گوید می ساسان موبد
 «؟پسرم، نداری

 . برد می حجره اندرون تا را ناتوانم پیکر شیرین. سازد می رها مرا حسین
. شود می غرق مغزم اندر حسین خنس .«او نزد محمود و است خبر بی امر این از مادر... زیرا؛ نگردید دور زیاد»

 .«بمانید نزدیک. باشد نیاز شما به شاید»
 . یابم نمی قرار، بخورم نیز دارو چه هر. است دوخته کرسی به چشمم. شمارم می را نفسم
 که بیاموزد باید. بازگردانم را آن تا روم می. گذاشته جای به کلبه در را خویش کستی همسایه پسر»: گوید موبد
 .«باشم آنجا من بود نیاز اگر... پس ». گرداند می خویش ناشناس زبان چنان هم مرد .«ببندد درست

 فرو هزارم نوبت در را دهانم آب. نیست دور من از مرگ چون؛ بماند نزدیک بهار پدر خواهد می حسین
 . ریزند می فرو سرم بر دیوارها، گرایند می خاموشی بهها  گام نوای که آنگاه. دهم می
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 . آزارد می را گوشم شیرین .«یاسمین، داری بسیار نیروی وت»
 ؟ رسیدم کرسی پای و اینجا به چگونه. سازد می آزادم، بود داشته نگاهم که دستی

 باید. بمیرم لحظه اندر، نمودم پرتاب پله از که را خویش بود بایسته. بگریزم باید. شنوم همی را کلبه در صدای
 . کردم می نابود را خویش، شد ربیما شیرین که زهر همان با

 . روم نمی دیگر جای که است این حقیقت
 . دارم بسیار توان من که گفت حسین
 . باشم چنین من که داند می نیز شیرین
 . نشکست مرا دوستی عهدشکنِی  چون؛ ُپرتوانم
 روی شیرین یاری به. شود می پراکنده بدنم در عطر. نوازد می راام  بینی راه، گالب بوی و کشم می بلند نفسی
 . گردند می آشکار سو آن و سو این در دیوارها. آسایم می کرسی

 را من دل، هم روی بر دوستان این صف. اند داده تکیه و چیده کتاب ده چند، صندوقی روی، دیوار یک به
 «؟هستند موبدهای  کتاب»: پرسم می. رباید می
 . چارچوب به شدست و است در کنار حسین .«بهار هم و موبد هم»

 .«نیز حسین برای». کند می کج را سرش .«بیاورم چارپایه باید»: دهد می آواز، چندی از پس شیرین
 . بگذرد شیرین تا رود عقب گامی حسین
 «؟بمانم حجره این اندر نیز من داری میل یا خطاست». گرداند می رو من به شیرین

 .«بمان»
 . رود می حجره از امیرزاده

 . افتد می کرسی روی بر تیرهای  جامه و من پشت به حسیندیدۀ  .«بپوشی دیگر رخت باید»
 بر را نامش ولیکن؛ شناسم نمی را دختر خط. بهار نجومی اعداد به؛ کند می پرواز دیگر دیوار به چشمم
 . پرده بی و باشد رنگ رنگ شیشه. گیرم می پی پشت به پشت، پنجره چارچوب

 هوش به تیغ زیر خواهی نمی گمانم». ترساند می را گوشم حسین سخن «.آورم می خشخاش ۀشیر  برایت»
 .«باشی

 ؟ نمایم بیان چگونه «...او نزدیک نباید... از باید بهار... خواهد چه بهار»
 .«رود نمی نزدیکش»
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 میان. کشد می زمین بر را چارپایه و شود می حجره وارد شیرین .«رسانده آسیب تو به طاهر داند همی»
  «؟گالب، چیست بوی این»: پرسد می کوتاهای ه نفس
 ؟ است هدریافت چه من ۀگذشت از بهار

 در راهایش  دست حسین .«است آشپزخانه در. داریم نیاز نیز شراب. نیکوست زخم درمان برای گالب روغن»
 . سازد پنهان خویش باالپوش ۀپارچ

اق آشپزی کتاب رد شیرینی آن پخت رسم. بود پدرمهای  شیرینی پایانی عطر گالب  در عسلی پنیر. نیست ور 
 و پسندم می پنیر به پیچیدههای  رشته بر را بادام من. است گالب به آغشته همیشه، پدر گرانبهای شیرینی

 . پسته الیاس
 ؟ دارد بهار با را سنت این همانند نیز موبد. کند می آماده همتایش فرزند دو برای تنها را شیرینی این پدر

 چارپایه عکس با قلبم. زند می پس شانه با را حسین، ناخواسته. آورد می در پهلوی از را دیگر پایهچار  شیرین
 . رفت خواهد دستش زیر، برهنه من بدن. نشیند همی چارپایه این بر حسین. شتابد می پایم برابر دوم
 چشمم در و شود می جدا من کنار پزشکی هولناک افزارهای از حسین چشمان .«گردم آماده باید نیز من»
 . جوید می
کند می سو همه شیرین بانگ .«نگذار ناامید را ما !زنهار»  . آ

 زندگی رسم از باید بهار و او. شیرینم که نمایم می چنین و سپارم می ریه به هوا؟ حسین یاام  امیرزاده قصد من
 چنین را او پدرش آیین. سگانش همۀ مرگ حتی؛ ماند می زنده بالیی هر پس از بهار. آموختند می من به خویش
 ؟ است پرورده

 . آیند می فرود من بر چشم چهار و پرد می بیرون دهانم از اجازه بی سخن «؟نمود خواهید چه.... طاهر با»
 .«فرستد می دیگر شهری به بازرگانی کاروانی با را او محمود»: گوید می حسین، ها سال از پس

 را او تواند می برادرت». کند می باز دهان سپس و مکد می دهان درون به گونه شیرین .«باشد نیکو این شاید»
 . نگرد می را دستانش و خورد می را سخنش ۀماند «...همراه نیز من شاید. بفرستد غزنه به

 ؟ دارم نگه دور را پزشک تیغ تا بگذرانم چنین را وقت خواهم می «؟چه بهار... پس»
 روانه طاهر همراه بهار. گریخت من به پاسخ از حسین «.شود همی درست تن. است خورده زخم نیز تر پیش او»

 ؟ گشت خواهد
 .«شد خواهی درست تن یقین به». نهد می چشمم بر چشم شیرین .«نیز تو»

 . بندم می پلک، کنم باور که آن بی
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 خاموش چندی .«بپوشد کرسی روی بر دیگری آن و کند بیرون تن از جامه کناش  یاری». کشد می آه حسین
 .«هستی که تو دهم خبر موبد به باید... تا دارم اجازه به نیاز من... من». ماند می

 «؟گفتی چه». دوزم می او بر تنگ چشم
 «؟چرا». است چابک شیرین مغز

 خون اندکی شاید و ناخوشی، هفته یک تا امشب از... من کار از پس». کند نظاره مرا، هم در ابروان با حسین
 .«ببینی
 ...«بمیرم اگر». شد خواهد سیاه خونم با که زند می چنگ راای  پارچه دستم. گردد تهی خون از سرم

 من پشت از شیرین «؟حسین، نباشد درست. گذرد می زنان همۀ بر، گفت حسین چه آن. مبر گمان چنین»
 . دارد برمی را جامه

، امروز از پس». بندد می انپیم لبش همراه پزشکم چشم .«بینی آسیب گذارم نمی و هستم همراهت من»
؛ ندارد هراس اندک خون». گذارد می در چارچوب بر دست دوباره .«شوی درست تن تا داری نیاز زمان چندی
 .«بمانی جا همین را ناخوشی روزِ  چند باید ولیکن

 . گشاید می مرا باالپوش بند شیرین «؟ددگر  میبازن کاخ به»
 . پرهیزد می من از حسیندیدۀ  .«نیست نیکو برایش... بیشتر پریشانی. بماند اینجا باید»
 جنبشی با دستم ساعد. نمایم بیرون تن از را باالپوش تا گیرم می یاری. کنم می دراز را دستانم، شیرین اشاره با

 ؟ است بیگانه که بمانم کسی با کلبه این اندر توانم می. کشد می شیون اندک
 از». کند همی درنگ حسین .«باشی داشته بیشتر آزادی تا بگویم تو زندگی از کمی، موبد به است سزاوار»
 .«گویم نمی او به چیزی، گذشت خواهد حجره این در امروز چه آن

. نکشم فریاد درد از تا گزم می را لبم. آورد می بیرون سر از، پوشم می روز هر که را اول گشاد پیراهن شیرین
 . بست راام  جامه بندهای حسین، صبح امروز

 .«شوی آماده باید گفتی، حسین». نهد ای می گوشه را رختم شیرین .«نکشی درد تا کنم می پروا بیشتر»
 . دارد زمین به چشم حسین «؟دارد نیاز یاری که... هستی دختری بگویم ساسان موبد به دهی می اجازه»

 . ندک چنین باید شیرین. آورم بیرون پای از شلوار باید. گیرم می آغوش در را خویش
 .«دهم می اجازه». برم می پایین را سر. پذیرم می نیز من، پندارد می شایسته را طاهر از دوری حسین اگر

 .«سازم می آماده چای در را خشخاش ۀشیر ». گسترند می حسینهای  شانه
 . برنجد امرم و من سوی از خواهم نمی. رود آشپزخانه به تا چرخد می پزشکم
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 چنین من تا کند می صبر «؟توانی می. بیاویز را پایت».  دگذار  می زانوانم بر دست دو و ایستد می برابرم شیرین
 .«بخواب»: گوید سپس و نمایم

 قرار و آرام. پوشاند می من به، است تر گالب روغن از که دیگر تیره جامۀ و سازد می برهنه بدنم ایرانی امیرزادۀ
 . ریزد می جانم به ولهام،  گشاده پاِی  دو. نباشد بیشتر لحظه چند من
 دردناک و بزرگ آبستنی در». نشیند می من کنار شیرین «؟نه، دارد بسیار دشواریهایت  سینه پیچیدن»
 .«گردند می

 پوش یپا. کوبد می پایم انگشتان بر سرد هوای .«نبود دیگرای  چاره پنداشتم می». کشم می نفس آهسته
 . خواهم می

 من مانند هیچاش  کشیده صورت. است تر تیره من ازای  پرده تشپوس. پیداست چشمم گوشۀ از شیرین
 . حسین نرم و روشن صورت مثل نه؛ دارد نشانها  ده صورتش. باشد انبوه ابروهایش اما؛ نیست

 آبستنی هنگام... تو چون داشتم آرزو». یابند قرار بدنم کنار شیرین بلند انگشتان .«مده راه دل به باکی»
 .«بودم دلیر اندکی، خویش

 ؟ دارد خبر او آبستنی از کس چه. ماَند باز دهانم. چرخد می چابک گردنم
 .«است من آن از شکر». جنبد می خویش برجای شیرین
 کنار را شکر چهرۀ و کاوم همی پنجره چارچوب بر را بهار نام. آورم یاد به را دخترک آن تا برد می زمان اندکی

 امین عقد در»: پرسم می. است پدرش ماننداش  چانه. نیست یدهکش دخترک صورت. گذارم می شیرین چهرۀ
 . باشد پیشمهای  پرسش از بسیاری جواب، شیرین خبر «؟بودی

. بودم بیچاره و تنها، راندند بخارا از را پدرم که این از پس. کوتاه زمانی». خاراند می رااش  گونه شیرین
 .«سازم برافروخته را نوح خواستم می

 ؟ بپرسم چنین این توانم می «؟خواستی نمی را کودک... تو». نیست غریب مبرای او کالم
 ؟ گشت چه پیشین بیم. است دستش به سفالیای  پیاله. دارد تن بر سبز رختی. ددگر  میباز حجره به حسین

 . نگرد می من نوشیدن و دهد می من دست به را پیاله حسین .«بنوش اندکی»
 .«نگذاشت بگتوزون ولیکن؛ خواستم می نیآبست پایان من»: گوید می شیرین

 ؟ کیست بگتوزون. است شیرین زبانم زیر چای مزه؟ ستاید می مرا شیرین. شوند گشاد حسین چشمان
 تو». زند می پلک هم پشت شیرین .«نداشتم چاره من. ایستاد بگتوزون سوی نیز عیسی عمو !حسین، آری»
 «؟کردی می یاری مرا بودی اگر
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 . رود می حجره از دوباره حسین .«مکن بانینامهر  عیسی با»
... شد سست که شکر دندان. دانند می چیز همه پندارند می مردان». ماند می دستم اندر پیاله به خیره شیرین

 .«شد سست کوچکی همان در نیز خودم دندان چون؛ نگردم بیمناک گفت من به عیسی عمو
 «؟بود شکتپز، شکر زاییدن در او». پوید می بدنم در خواب

 چهارده زایمان هنگام امیرزاده؟ نمود پنهان را آبستن شکمی، کاخ در چگونه. دهد می پاسخم سر با شیرین
 زندگی در دیگر امری و داشت فرزند به میل او اما؛ زایید سالگی سیزده در را الیاس و من مادرم. است هداشت سال
 . جست نمی

 . گردد می خالی پیاله از دستم که است داغ آب به چشمم. یدآ می من پیش تشتی با که بینم می را حسین
 . شنوم نمی را او لب زیر سخن. گیرد می را دستم شیرین. سازند می دور هم از را پاهایم آرام دستانی
 در او که باشد من خوشبختی از. ام آماده، آری. کند می من از پرسشی سپس و گوید می را خدا نام حسین

 . زاید می برایم دیگری آغاز، پایم ساق بر انگشتش. اشتگذ پایام  زندگی
گاه، حسین کالم از یکسره مغزم گاه و آ  باید. نمود خواهد خالی را شکمم درون او آهنی افزار. شود می ناآ

 . خیزد می حسین کالم آهنگ با سپس و خوابد می جانم برای  لحظه هراس و هول. بمانم هوشیار
 . داشت خواهد پاس را جانم، بیگانه ای خانه اندر بیگانه پسری

 اگر. بیدارند و خواب در مغزم چون پایم و دست. یابم می پوستم برای  لحظه را افزار سردی؟ کجاست خانه
 ؟ خوانم می خانه را آن، بمانم اینجا هفته یک

 برای محرابی، دسمق زمین در پدرمان که خواند می برایم کتاب ازها  شب. دانست نمی خانه را بغداد هرگز مادر
 . دید می را نابلس، خیالش اندر مادر. کرد بنا پروردگار
 تختم نزد دوستم. برد خویش حجرۀ به مرا حسین که شد پریشان. بازگرداند خانه به مرا که بست پیمان طاهر

 . انگیخت مرا تهوع، نفسش بر شراب بوی و گریست
 فرزندانش برای جز شیرینی آن از بخورد سوگند داشتوا را پدر. داشت می گرامی را پدرهای  شیرینی مادر
 همی خویش فخر مادر، عرب و یهود خون اندر. شناسند می را شیرینی آن درست رسم نابلس اهل تنها. نسازد

 . یابد
 . زدم ننگ را مادرم فخر، بساید پدرم شیرینی بر دندان طاهر گذاشتم که شب آن
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 را زیبا دختران طاهر. ریخت فروام  سینه بر کاخ خشت، دارد ما همراهی قصد بهار شنیدم کهای  لحظه
 زیبا؛ آزارد می چگونه را دختران که دانستم ، نمیبمانم تنها او گساری می مجلس اندر که آن از پیش. پسندد می

 . زشت یا باشند
 در .پذیرفت اما؛ داشت شکایت الیاس. گیریم جشن را بخارا به سفرش از پیش شب که خواست طاهر خود

 همچون؛ داشت کراهت شراب از الیاس. یافتم شراب نوشیدن مشغول را او دوست و برادرم، زیرزمین گذرگاه
 پدرم شیرینی به، بود مست آشکارا که طاهر. شد بیهوش گساری می از زود برادرم، شب آن. ایمانبا مسلماناِن 

 . بود کرده نپنها کاخ خانۀآشپز ازای  گوشه در را آن از کمی مادرم. نمود میل
 ام؟  افتاده خیال و وهم اندر من یا گویند می سخن لب زیر شیرین و حسین

 در مردان از یکی. پیچید پایم و افتادم زمین به کتابی سنگین صندوق باالی از، بودم کوچک دختری که آنگاه
 ؟ کتاب و دختر. گفت گزاف دشنام مرا کتابخانه
 خود چه آن به من و داشت باور عهدنامه به او. آفرید می بیشتر یدشوار  من برای نیز مسلمانان از الیاس

 آسیب پایم که روز آن. باشد پیشم همیشه باید مادرم شانۀ. بیاورد برایم را آشپزی کتاب باید حسین. نوشتم می
 . نروم کتابخانه به دیگر که نمود البه و کشید شانه مویم به مادر. پرداخت سرزنشم به الیاس، دید

 من به، ایرانشهر اندر که آوردم یادش من. خورد شادمانی با را شیرینی طاهر، شد دگرگونام  زندگی که شب آن
 دست، نرم سخن باای  لحظه از پس. ستود را من موهای عطر طاهر. بنویسد نامه، نو فلسفیهای  اندیشه از

 . داد پایان خویش کار زور به او، نگذاشتم من چون. کرد دراز
 مسلمانان به خدمت میل اما؛ است خالی دست پدرم. باشد کاهلی مادرم وسالح خشم من برابر برادرم سالح

 . سازد همی هالک افزار بدترین را او
 . دریافتم، آمد نزدم شیرین که شبی از زودتر را طاهر گناه

، بهار زا یکسره طاهر. شناختم پسر آن بدکاری معنی، گریخت بهار و شد مست طاهر، ایران در که شب آن
 هر؟ باشد خوش برایش من با فلسفی گویو  گفت که شنیدم او از زندگی در نوبت چند. گفت می برهنه و جامه بی

 ؟ دید می مغزش در برهنه نیز مرا نوبت
 سود َروی شکم برای خشخاش. بینم نمی چیزی گرچه؛ است خیس صورتم. اکنون همچون؛ گریستم شب آن
 . پخت خشخاش وایحل خلیفه برای روزی پدرم. دارد

 دارم آرزو؟ نیستند کردار خوب حسین همچون دیگران چرا؟ برد بهره امیر درمان برای خشخاش از نیز حسین
 . نشانند می تخت بر زور به را منصور، بمیرد امیر اگر. کند درمان را امیر او
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 . بخواهد و ببیند طاهر جای به را منصور بهار که دارم آرزو
 . ندانند شکنعهد دختری را شیرین، امیر خویشان دارم آرزو
 . بگردم کتاب و رنگ میان، خوش خواب این در همیشه که دارم آرزو
 . شنوم می زمزمه. فشارند می مرا انگشتان شیرین گرم دستان؟ آید گالب بوی چرا
 ؟ رسید پایان به کار

 و شیرین کالم. بپرسم گذشت چه آن از باید. شوند نمی بازهایم  لب ولیکن؛ کوشم می. زند نهیب خاموشی
 ؟ کند می ترک را کشور، من بی او. شنوم می را خودم و طاهر نام. است آمیخته هم به حسین

 . جنبانم می سختی به را انگشتانم
 . خراشد می اندکی را انگشتانم شیرین ناخن «؟است هوش به»
 «؟ای چگونه»: پرسد می گوشم کنار حسین سر «؟یاسمین»
 . آید می بیرون معنی بی ییآوا گلویم از

  .«نداری ترسی هیچ پس این از». سازد می رها نفسی شیرین
 . نیستند همراه چشمانم اما؛ ببینم شیرین صورت خواهم همی

 . نوازد می راام  گونه سخنش .«خواهی می که اندازه هر؛ بخواب آسوده»: گوید می حسین
 . بخوابم خواهم نمی من

 از دور اما؛ بماند زنده طاهر که بیابمای  چاره باید. روم می دوان هیچ پی در. گیرد یم بر در تنگ مرا خاموشی
 . نیست خردمند و شایسته، حسین چون که باشد کسی پهلوی نباید بهار. من

 آسیب دیگری، دیگر نوبتی اگر؟ بگذرد نیز بهار بر، گذشت من بر چه آن شاید دانم می که؛ بخوابم چگونه
 ؟ چه، ببیند
 چون؟ بود هم نیک و درست ولیکن؛ داشت منطق که کردیم آن ما. خورد می ذره ذره را جانم پرسش این

 . برد خواهم بستر به خویش با شب هر را پرسش این که دانم همی، خوابم می
گاهم خویش اندام در درد از  بدنم از نیمی، تر پیش. است بیدار شکمم در آهنی افزار شاخ. بدنم ۀنقط هر؛ آ

 که خون همان یا باشد پیشاب. است هگشت خیس پایم که دانم می. لرزد می درد از دیگر نیم اکنون. ودب زخمی
 ؟ گفت می حسین

 . است نزدیکم پزشکم «؟یاسمین»
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 دارو دوباره. کشد نمی فریاد پیکرم اندر عذاب آن دیگر؟ رفتم خواب به دوباره؟ بودم خبر بی ساعت چند
 . بیهوش اینجا من و بیهوش کاخ در او ؛شوم طاهر چون ترسمام؟  خورده

 .«هستی درست تن که بدانیم باید». گیرد می اوج حسین آوای «؟کنی می باز چشم»
 نور مژگانم بر. شوند دور هم ازهایم  پلک که دهم می اجازه و کشم می بلند نفسی؟ کجاست شیرین دست

 که پرسیدم می حسین از، خشخاش چای نخورد از پیش باید؟ است مانده شب به ساعت چند. نشیند رنگ گرن
 . گردم بیهوش چندی

 ؟ چه اکنون
 نفرستاده من کشتن برای را کسی نیز اول روز همان از شاید؟ است من پی در هنوز الیاس که بترسم باید
 . باشد

 . شود می زبر و زیر من نام با حسین صدای آهنگ «؟یاسمین»
 ابراونش و ریخته پیشانی بر او رنگ خرما موهای. ببینم نیکو را او تا زنم می پلک. است صورتم باالی صورتش

 . اند رفته هم در
 .«بازگرداندی... من به... را زندگی». کنم می تر را لبم
 کوچک و رنگ کمهای  خال. بزداید صورتش از را ها آن خواهد می دستم. افتد چیناش  پیشانی به چنان هم
 ؟ گوید نمی چیزی چرا. مرس می دهانش به و شمارم می او بینی

 ؟ باشد در نزدیک موبد .«بازگردانده ها آن به را مردمان بسیاری زندگی حسین»
... ساعت چند». ام بوده خواب در روز یک از بیش شاید؟ کجاست شیرین؟ است پوشانده خوب را بدنمام  جامه

 «؟گشتم بیهوش
 .«بود اندک». نهدام  پیشانی بر را سردش دست حسین

 «؟بیاورم خوراک برایش؟ است گرسنه»: پرسد می اسانس موبد
. نمایم آشنا یکدیگر با را شما باید». است من به چشمش .«دارد نیاز بیشتر خواب به»: دهد می پاسخ حسین

 «؟بنشیند ما کنار و بیاید نزدیک موبد دهی می اجازه
 . برد می پس را دستش حسین و کنم می خم کمی را سرم. خسته چشمانم و است خشک گلویم

 . بنگرم سو آن و سو این تا بچرخم کوشم می من و کشد می کنار حسین .«موبد، بیایید پیش»
 نیرومند چشمم و سر تنها. ندارد بیشتر جنبش توان بدنم. اند گذاشته من کنار چارپایه دو. شنوم می پا صدای

 . نشینند ها می چارپایه بر حسین و موبد. هستند
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؛ است مهربان من بر ساسان موبد دیدۀ .«نباشد راحت یاسمین حال این؟ یاوریمب حجره به را تخت»
 . پایین به رو چشمشهای  گوشه

 .«کرد خواهیم چنین دیگر اندکی»: گوید حسین
 بهار رخت اندر بدنم. اند ساخته نو پیراهنم. آزماید می را تنم رخت، زخمم بی دست «؟اینجاست شیرین»

 ؟ است آورده مادرش ۀدوختهای  جامه از حسین را این. گنجد نمی
 «؟کنم آزمایش دستت نبض توانم می. بازگشت کاخ به امیرزاده». یازد می دست پزشکم
 که آورد لب به خنده کوشد می چنان آن. نیست او اندازۀ ساسان موبد چارپایه. نهم می او دست در را ساعدم

 . باشد مزاح مشغول کودکی چون گویی
  .«بازگردم خکا به باید نیز من»

 من بود شکیبا پس؛ ندارد تن به پزشکی جامۀ. نیست من پرستار حسین. نشود خیس تا بندم همی را چشمم
 . آیم هوش به

 .«گشت بازخواهم نزدت فردا». شود می پایین و باال دستم بر حسین انگشت .«ندارم چاره»
 پلکش. یابد درمی را کالمش معنی یرد موبد .«خودم دختر همچون؛ کنم نگاهداری تو از شایستگی به من»
 . افتد می فرو

 خواهم می». بیند می من نگاه .«فرستم می را عیسی، بیایم دیدارت به نتوانم من هرگاه»: گوید می حسین
 .«توانم نمی ولیکن؛ باشم نزدت بیشتر

 . اند گرفته گرما من ساعد بر او انگشتان. برداریم دیده سپس و جوییم یکدیگر چشمان در
 خویش ریش موبد .«گذشته از بیشتر اکنون؛ اوست به آن و این چشم. گشته شهره کاخ آن اندر ما پسر»
 . خاراند می
  .«گذارد نمی تنهایت دیگر یقین به نیز شیرین». خندد می پدرش شبیه حسین .«آیم می باز من ولیکن»

 من را دیگر دختری جای .«اوست حجرۀ ...اینجا؟ آوری نمی... را بهار»: پرسم می. جنبند می پایم انگشتان
 . بماند دور طاهر از باید بهار. گیرم نمی

 سوی حسین نگاه اندازۀ به کرسی گزند. اند گذاشته من کمر زیرای  پارچه. نهد می بدنم کنار را دستم حسین
 اند؟  یافته خبری بهار از، بودم بیهوش که آنگاه. نباشد ساسان موبد

 .«بمانم جدا دخترکم از من خواهد همی حسین». کند می صاف را گلویش موبد
 .«بمانند پدرم پیش، چندی تا رود می بخارا از محمود همراه... فردا بهار». نگرد می مرا پزشکم
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 .«است نیرومند سگانش چون شما دخترِ ». شود می باز درنگ بی من دهان که نماید می بیچاره چنان آن موبد
 . ددگر  میباز نزدش بهار که گویم نمی دروغ او هب پس؛ سوزند می اشک از چشمانم

 اکنون... باید... من... گمانم». برد می سو آن و سو این را سرش موبد .«نباشد کاخ اندر که است خوب همین»
 .«گذارم می تنها پزشکت با را تو

 اندازه چه داند می خدا تنها». فشارد می را او دست حسین. زند می حسین پشت بر دستی و دخیز میبر بهار پدر
 .«ارزد می ما برای شما یاری

 تا کن صبر». جهند می باال ابروانش .«باشد چیره آشپزی پدرتام  شنیده». کند می نظاره مراای  لحظه موبد
 «!بخوری را انار خمیر با من پر شکم ماهی
 . بندد می نیمه تا را در و رود می بیرون بهار حجرۀ از تنومند مرد

 کرسی لبۀ بر دست حسین .«بخوری آن از زمان چه و اندازه چه که نویسم می. دهم می موبد هب را دارویت»
 . فشارد می

 .«نیز راام  شانه؛ دارم نیاز را کتابم». سازم بیان برایش خویش فکر چگونه دانم نمی
 . دخیز میبر .«سپارم نیز راات  شانه و کتاب او به. آمد خواهد نو جامۀ با شب تا محمود»: گوید می حسین

 . باشم خیره او راز پر چهرۀ به من. باشد خیره من برهنه پای به حسین؟ لرزند هایم می لب چرا
 . پیماید می را من چشم تا حسین چشم .«دارم پرسشی... یاسمین»

 .«دهم می جواب، باشد هرچه». گویم سخن راحت گذارد نمی گلویم در گره
  .«گفتی ما به را میقوه داستان... رسیدی بخارا به که نخست روز». گردد پنهان گردنش پشت حسین دست

 .«آری»
 .«بردی طاهر برای را کلید خود تو»

 .«بردم من، آری»؟ باشد همین او پرسش
 برایش پیامی... کنیم روانه کاروانی با را او که آن از پیش خواهی می» .لرزد می حسین بینی پره ...«اگر اکنون»

 «؟بفرستی
 . دهم می فرو دشواری با دهانم آب ...«حسین». نریزم اشک تا مجو می را لبم

 . شود می گم آشپزخانههای  ضربه صدای در حسین صدای .«شناسی می را او که پنداشتی ها می سال»
 او اکنون»: گویم می. نیست آزاد خودش گرچه؛ باشم آزاد که آموخت من به او؟ نمایم فراموش را طاهر چگونه

  .«است دیگر حقیقتی این. شناسم می نیک را تو نیز و... را
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 ؟ توانم می من؟ کند باور، دارد خویش مغز در چه آن جز را حقیقتی تواند می او. گیرد همی رنگ حسین صورت
 .«کنم زندگی تو حقیقت با خواهم همی». باشم دلیر که گزینم می دیگر نوبت
 . است من پیکر بر کبودی از تر شایسته، حسین گردن بر سرخ رنگ

 ؟ کند چه حسین دارم میل؟ باشد سرم اندر چه
 . دید شکسته و خونین را بدنم پیش ساعتی او
 . هستم یهودی من و است مسلمان او

 . است ایرانی او و هستم عرب من
 . است پسر او و هستم دختر من
 . ندارد رهایی دنیا پایان تا بازی این

... ام خانواده و من پیش خواهم می» .گیرد اوج حسین صدای .«تنیس بغداد نشینان خکا چون تو کردار... من»
 .«عیاران از یکی... باشی ما از یکی
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 بهار بیست
 

 . باشد چنین این شاید داستان
اش  پوزه و کاود می را چشمش دستانم. خیزد می علف و گل بوی. سایم می ارغوان نرم موی به را خویش بینی

 . برسم او به تاام  آمده دوان را درازی راه. دهم می عرق و آفتاب بوی من پندارد می او. نوازد می را
 . است چنین این یقین به من داستان

 من پاسداری اندیشۀ در پایانی نفس تا ولیکن؛ مرد ارغوان. اند ندیده یا دیده را دنیا که ها آناند؛  مرده دوستانم
 اکنون من ولیکن؛ مرد خواهند همه. را ساسان موبد چشمان شکل که گونه همان؛ دانم همی را این. ماند
 . ام زنده

 باور مرا طاهر. نکرد بدی دوستانم با طاهر. یابد ای می خانه برایم گفت می طاهر. جویم ای می خانه هنوز
 . داشت

 . ندارند خانه عیاران
 . بپوشاند را یاسمین جان بر زخمش کوشید و داد فریب مرا او. گفت دروغ من به طاهر

 هیچ امروز. بیازارم خطا به را دشمنم حتی نباید که آموخت من به موبد. بیازارد را دوستش نباید دوست چهی
 . نکردم خطایی
 خواب، گفت دروغ طاهر که لحظه همان. است بیداری نشان این ولیکن؛ دارند عتاب تنم رویهای  زخم

 . نگویند من به راست جز گاه هیچ دوستانم. گشت آرام پریشان
 عیسی خواجه مکان از، پیش روزهای. بروم طاهر دیدار به تا کردم ترک را حرم، حسین نبود اندر، امروز مدادبا

 پیش خواستم می نیز من. شد می پنهاناش  حجره در امیرزاده و داشت نیاز را خواجه امیر. گرفتم خبر منصور و
 راست جز گاه هیچ حسین. است زده زخم ینیاسم به مستی در اواند  گفته من به. باشم تنها عرب زادۀ خلیفه

 . پرسیدم می طاهر از خود باید من. گردد خوی درنده واقعیت که زمانی حتی؛ گوید نمی
 . شد می چه او سرنوشت که گفتند نمی من به. بودند آشفته کتابخانه در طاهر ماندن از همه
 . دزدیدم را کلید

. نمود چنین نیز شکر و گذاشتم دهانم بر دست من. دید انهکتابخهای  حجره سوی به روانه مرا شکر چشمان
 . نیکو حیوانی؛ است کوچک حیوانی من چون نیز او
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 حقیقتی یوجو  جست به باید ولیکن؛ گوید نمی دروغ حسین؟ گیرد برتری نیکو حیوان بر باید ناطق حیوان چرا
 . شد خواهد نیز چنین. بپردازد برتر

 داروی، طاهر تن بر بار چندین حسین. بگویم سخنی که امید  نای با؛ درسانی می خبرهایی من به منصور
 . دادند می خوراکش و نمودند می نگاهبانی طاهر از نوبت به ها آن. است ریخته بیهوشی

 . افسرد را جانم بیگانه بوی، چرخاندم را کلید چون. گرفت پایان جغرافی حجرۀ به راهم
 . داشت گره بلندش و پیچ پیچ موی. بیچاره و پیدا هنیم صورت با؛ بود یله زمین بر طاهر

 یاد به حجره سوی سه در را کتاب از پرهای  صندوق دستانم. شناسیم می را یکدیگر جغرافی حجرۀ و من
 گوی دو این، من اندازۀ به شیرین تنها. جغرافیایی گوی دو پایینش و باشد نقشه سرتاسر، دیگر دیوار. اند سپرده
 . ستاید همی

 رخنه جامه چند پس از، نیز من بدن به حتی حجره سرمای. شدم نزدیک طاهر به پای انگشتان نوک بر
 . بود افتاده چادری طاهر پای نزدیک. نمود می

 ؟ گداخت سرما، سپردند می باد به موبد و محمود که آنگاه، را من دوستان
 . بودند پیچیده او سر گرد، بندی با راای  پارچه. چرخید حجره در گرفته و سست، طاهر صدای «؟بهار»

 داشت ورم اندکیاش  چانه. انداخت بیرون دهان از را پارچه طاهر. نمودم باز را بند و نشستم زانو بر او کنار من
 . بنفش رنگ و

 او گرسنگی و تشنگی از نخست پنداشتم می. کنم آغاز پرسش این با خواستم نمی «؟کردی چه یاسمین با تو»
 . جویم می
 . شد می کج گفته هر با صورتش و داشت رگه صدایش ...«خواهش... بگشا... پایم و تدس»

 کتاب، روغنی چراغ اندک نور. باشد چیره گره این در محمود. اند بسته چگونه را پایش و دست که نگریستم
 ؟ منصور یا بود گذاشته آنجا را کتاب حسین. داد نشانم را سندبادنامه

 چون؛ کشید می را سخنش آوای ...«اسیرم... ها آن چرا... دانم نمی من، دخت زرین». گشود دهان طاهر
 . نداند شایسته را گوو  گفت هنوز که کودکی

 «؟ای کرده چه یاسمین با»: پرسیدم من
 .«باشد بغداد اندر باید». یازید من سوی را گردنش «؟کجاست یاسمین... چگونه را او»: داد پاسخ او
 در من نیز لحظه آن. است شمرده برایش را طاهر گناهان شیرین که بود گفته من هب منصور. دانست می او

 . داند می حقیقت که دیدم می او رنگ خاکستر چشم
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 «؟کردی چه یاسمین با»: پرسیدم
 . هستم سگانم همچون من. ستاید می من پایداری پدرش. سازم دیوانه را او من که َبَرد شکایت همیشه محمود

. شد می بسته و باز ناراست به طاهر دهان« !خورم می قسم. بود دوستم یاسمین... او. ام هنکرد هیچ من»
 .«کنی باور... باید. نزدم کسی به... زیان هیچ من !کن گوش خواهشم، دخت زرین»

 در آموزگارم روش به. گرفت خواهد ماه یا خورشید که روزی؛ دارم باور را خویش نجومی شمارش من
 . نباشد کیهان اندر تهی ۀنقط که دارم باور را حسین اندیشۀ من. دارم باور آن پوست تا زمین رکزم گرفتن اندازه

 . زنجیرند هم به کران تا کران ماهای  داستان. نیست تنها و جدا چیز هیچ
 «؟کردی چه یاسمین با»

 را او شاید، ستخوا می پوزش و گفت می راست اگر. شد خیره من به آلوده خواب و غمگین چشمان با طاهر
 . بگذارد دوش بر خویش کار سنگینی باید هرکس. نداشت توان یاسمین گرچه؛ بخشیدم می
 . جنبیدند می طاهر خشکهای  لب ...«بشنو خواهشم. روم می غزنه به... ایرانشهر از. کنند رها مرا بگو... بهار»
 .«کردند چه من با... ها آن گویم نمی کسی به... هرگز و روم می»
 «؟طاهر، کردی چه یاسمین با»: پرسیدم نم

 دیرین دوستان حتی؛ خواهند می نو داستان همه. داستان یک پایان؛ نیکوست آغازی اشک. کرد گریه پسر
 . فیلسوفان، حسین

. ریخت می فرو موهایش در طاهر اشک .«نگذاشتم نیز دست... او بر من. نکردم من... را گویند می چه آن»
 .«نکن باور را گویند می چه آن... نکن باور»

 . بست را چشمانش طاهر. زدودم او ۀگون از را تازههای  اشک، انگشت با
 «؟کردی چه یاسمین با»
 . بود بدنش در دارو، سخنش علت .«نکردم چنین من. بردم حمله او به... گویند می ها آن. آید نمی... یادم»
 «؟کردی چه یاسمین با»

 آنجا او. نکردم هیچ من». جنباند را سرش پسر. بودند انداخته گلیمی دنشب زیر. گذاشت زمین بر سر طاهر
 .«نکردم هیچ... من. بود هم برادرش. داشتیم خجسته ساعاتی. بودم بغداد اندر که... آخر شب. آمد
 .«کردی چه بگو»
 را صورتش .«دمنکر  او با هیچ... اما؛ داشتم او به میل من. نوشیدیم شراب ما... من... و گفتیم سخن بسیار»
 . شنیدم می نیز من ولیکن؛ خورد می زمین رااش  گفته .«نشدم او همبستر زور به من». فشرد زمین بر
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. آزاد بند از دستانش کف؛ بود بریده را او ساعد ریسمان. مانست نمی من بههایش  زخم. گرفتم را طاهر دستان
 . نگریستم راها  خط همۀ

 «؟دیکر  باور را من کالم، دخت زرین»
 همانندهای  دست. گرفت می پایان زندگانی خط، دستش میانۀ در. بودم دیده هم تر پیش را او دست خط

 . باشد دیگران همان از او بردم گمان، خواندم را طاهر دست که یکم بار. ماندند زندهها  سال دیگری
 ؟ ننشستم دوستانم زندگانی خط یوجو  جست به گاه هیچ چرا

 «؟دخت زرین، کنی می رها مرا»
 . کشید هم در چهره طاهر، افتادند زمین به ها آن چون و ساختم رها دستانش من

 دروغ آدمیان چون؛ است زندگی همان آنان داستان. هستند نیکی آموزگاران جانوران. گفت می دروغ
 . بافند نمی

 پاک درد با که داشت سزا. بود کشیده زیر به، زور به را یاسمین او. نمود تاراج را دختری زندگی، ستم از طاهر
 نه؛ آموخت می فیلسوف زاده خلیفه به را این باید حسین. است سبب پشت سبب زنجیرِ  همان جهان آیین. شود

 . من به
 .«بشنو خواهشم... بشنو خواهشم». بود بسته نیمه چشمش. کشید جان از نفسی طاهر

 . خویش کار؛ مکرد را باید چه آن من و گفت خود خواهش طاهر. نداشت سودی
 . است شایسته آموزگاری موبد

 و بستن حسین اگر. پذیرفت نمی که داشت گناهی او. ببندند را هوا راه تا زدند حلقه طاهر گردن بر دستانم
 . باشد گناهکار پسر آن پس، گزید پسر آن بیهوشی

 شاگرد، کودکی در من. ندبود ساخته ما ۀکارآزمود شناس ستاره دو که پویید گوی دو سوی به چشمم، لحظه در
 چون همیشه بیرونی و حسین. پسندید نمی را ارسطو شناسی ستاره او. گشتم بیرونی ابوریحان، آنان از یکی

 . نوشتند می نامه یکدیگر به دشمن
، ارسطو که کنم می کار همان من؟ داشت هوشم سستی از نشان، طاهر گردن بر من چون دختری دست

 ؟ نوشت من ایبر  داستانم آغاز از پیش
 جانوران و کودکان با. ورزید می مهر، توانست می که آنگاه پسر؟ چه دادگری. بود آسان طاهر گردن شکستن

 . بود او گناه با برابر، گزیدم من که اندازه آن. بسیار رنج با نه ولیکن؛ مرد می باید. داشت نازک دلی
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 که کوشید سخت دهانش. شدند ادگش چشمانش. خالی خون از صورتش و گشت چشمش رنگهایش  لب
 . بستاند دیگر نفسی
 . گذاشت پای حجره به منصور که بودم خویش کار میانۀ

 . رفت پس و آمد پیش گامی ...«چه این، بهار... چه... بهار»
، بشناسی عدد با را جهان اگر. هراسند می بیهوده مردمان. بخشم سامان را امر آن من تا ماند خاموش منصور

 . گزیند دیگر باور حسین گرچه؛ دانست همی این فیثاغورس. شود می آشکار چیز همه
 . باشد من در همیشه ارغوان پایانی نفس؟ است مانده بدن اندر نفس چند، ایستد می قلب که آن از پس

 ؟ بیاورد را کتابخانه امین تا بود رفته منصور. شنیدم را پا صدای، داد جان طاهر چون
 طاهر گلوی بر من انگشت جای مگر. بیازماید دستش نبض تا شتابد می جان بی پسر ویس به اندام درشت مرد
 ؟ بیند نمی

 .«است مرده»: گوید می امین
 خبر او به باید؟ کجاست حسین. رسد می شیرین که دارم جغرافیایی گوی به دست وام  نشستهای  گوشه من
 . دادم سرانجام را طاهر از درستش گمان که دهم

 . تواند آسوده زندگی اکنون. یافت درمان او درد به جهان که بداند ایدب یاسمین
 . باشد حجره میان پیکر به خیره. مکد می دهان درون به گونه شیرین «؟بهار، کردی چه تو»

 .«مرده بغدادی پسر»: گوید امین
 ؟ است بوده کجا. لرزند می شیرین انگشتان «؟شد چنین چگونه، بهار»
 «؟است بدبختی چه این». اند پوشانده را در چارچوب، امین پهنی ها شانه «!خدایا»

 .«آویزند می دار به را او». کند می ناله منصور
های  زخم. جوید می چشمانم در. نهد می صورتم بر دستی و گیرد می جای کنارم شیرین. آویزند نمی دار به مرا

 ؟ بیند می من نگاه در ار  سگانم چشمان. ریزند می خون پارچه زیر که بیند نمی دستم
 .«دهد پزشک آن باید را کار این عقوبت». ساید می هم به دندان امین «؟کجاست او تر بزرگ»
 . کند رها مرا دست شیرین «!سوس»
 _«تواند می او. رسانیم خبر کریم به باید. امیرزاده، شد خواهی سرزنش نیز تو»
 . برد پایان به سخن امین گذارد نمی منصور« !نه»

 . پیچد می خود بر را مویم ازای  حلقه، آزادم دست. هستند آرام و گرم من دستان
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 را امر این... و آشوب این باید کسی». دهد می نشان را طاهر .«دارد مهر دختر این به کریم»: گوید می امین
  .«بپوشاند

 . دخیز میبر شیرین .«سازم چنین من»
 از را دستکش او «؟بری می اینجا از شانه روی بر را او؟! نیک چه خواهی می: »پرسد همی کتابخانه امین

 . آورد می بیرون دستش
 ؟ خواهد می من رای. دارد من به دیده منصور .«سازد چه داند می او. فرستم می محمود دنبال»

 .«نیست درست، نه». گردد می من زبان شیرین
 . بجنباند مرا دردی شاید تا کشم می خویش ویم. کردند توانستند می چه آن محمود و حسین. برخیزم باید من

 به را او پروا بی توانید نمی. رفته بخارا از او دارند گمان همه». دهد می نشان برهنه دست با را طاهر دوباره امین
 .«ببرید کتابخانه بیرون
، کتابخانه از بدن... این بردن بیرون برای». گرداند می رو منصور به. باشد تیز و تند، شکر پدرِ  به شیرین نگاه

 .«کشبُ  را دیگران یا محمود به امیدت
 .«کرد خواهد پنهان را او محمود؟ چه بهار». شود بسته و باز ماهی چون منصورهای  لب

 کس هیچ. سر پشت به نگاهی بی؛ رفت خواهم اینجا از؟ هستم توانا خویش پاسداری بر من که دانند نمی هنوز
 . دده آزارم تا یافت نخواهد مرا
 «؟پدر»

 . نگرند می را یکدیگر لحظه یک شیرین و امین. چرخند می شکر سوی به حجره میان ۀمرد جز کس همه
 .«بداند چیزی نگذار !ببر را او»: گوید می لب زیر. ایستد می پیکر برابر گام یک با شیرین

 «؟اختس خواهید چه پس». پرد می ابرویش. دارد می نگاه خویش پشت را شکر، دست با امین
اش  حجره به را شکر فقط تو. سوزاند خواهم را او، نشد اگر». گردد می آهسته شیرین آوای .«جویم همی چاره»
 .«ببر

 . آید اندرون به مرد بدن پشت از کوشد می «؟پدر، شده چه»: پرسد می دخترک
 در، سپس و رود می پس گامی. برد می سو آن و سو این را سرش. پیچد می فرمان گونه هزاران امین صورت

 . بندد می ما بر را حجره
 را جغرافیایی گوی آهنی ۀپای. بجوند طاهر بدن تا فراخوانم کاخ این به را جهان سگان همۀ توانم می من

 . باشد سردتر طاهر از گوی این اکنون. نوازم می
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 .«بسوزانیم را او باید». چرخاند می زبان منصور، دراز درنگی از پس
 «؟ای دیوانه». کشد می هم در چهره شیرین
 آتش. بری بیرون کاخ از پنهانی را بهار باید تو». شود می نزدیک شیرین به و کند می ینگاه نیم من به منصور

 .«گردد خوبای  بهانه
 .«ندارد سود هیچ کاخ زدن آتش؟ هستیم برزن و کوی مردم ما پنداری»

 «!آفریند می آشوب آتش». شوند می گشاد منصور ریز چشمان
 .«نیستیم... همای مادربزرگ که تو و من». گیرد می اوج شیرین صدای .«منصور، نیست آتش کار چارۀ»

 . چرخد می طاهر سوی به آهسته شیرین، دیگر نفسی. شوند می قفل منصور چشم با او چشمای  لحظه
 من چشم از .«دارد وا عقوبت برای دلیل اکنون... مادربزرگ. بماند کاخ اندر نباید بهار»: گوید می منصور

 .«برد می اینجا از را او گفت محمود. برود باید». گریزد می
. کن فراموش را او خانوادۀ و حسین. گرفته را بغدادیای  زاده خلیفه جان، ما کاخ در بهار !کن رها را محمود»
 «!بیاندیش کشور این مردمان و تاج و تخت به

 نباید. خواند می فرا را ها آن، عیارانند از او خانوادۀ و حسین دانست می شیرین اگر. پژمرد می منصور چهرۀ
 . کند چنین
 . هماوردم را خویش امر. هستم عیار خود من

 . است ایستاده امیرزاده صورت در صورت شیرین «؟برود بخارا از بهار... گذاشت خواهی تو... منصور»
. کنیم کار همین باید. شود همین باید... اگر». فشرد می بدنش به را دستش «؟بخارا». لرزد می منصور نفس

 شما... ». دگیر  می را شیرین دست او ...«ببر را بهار تو». بازد می رنگاش  چهره .«سوزانم می را طاهر من
 .«بگریزید

 . مرا او نه؛ کرد خواهم آزاد کاخ این از را او من. سازم آشکار او بر رازهایم. تواند می رازداری شیرین
. خرامد می باال او چانۀ .«دمگر  میبازن دیگر... بروم اگر». است خیرههایشان  دست به شیرین ...«ریزیمبگ اگر»

 .«دمگر  میبازن کاخ به دیگر؟ شنیدی»
 . گردند می خط منصور ابروان

 شیرین .«برد بیداد چه بهار بر دانی می... او. کرد خواهد شکر با همین گفت و داد زهر مرا تو مادربزرگ»
 .«نداریم کاخ اندر جایی و هراسانیم دو هر، بهار و من». ماند می خاموش یچند 

 «؟روی می محمود همراه... نیز تو». لرزد می منصور
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« !نباش حسین و محمود اندیشۀ در، کن گوش من به. شویم او همراه توانیم ، نمینه». جنباند می سر شیرین
. گشت خواهند ما پی در، شویم ناپیدا طاهر مرگ از پس یساعت اگر». کند می جدا منصور دست از را دستش او

 .«باشد حسین پدر منزل نیز مکان نخستین
 . گزیند می خاموشی مغزم ولیکن؛ دارد بیان میل زبانم؟ گشت خواهد من پی در کسی چه

 .«برم می غزنه به را او»: گوید شیرین
 از شگفتهایی  داستان بادام بانو. کنیم سفر چین به باید. پسندید نخواهم را غزنه من. گزد می را لبش منصور

 ؟ کنند می زندگی چگونه چین شاهزادگان. دارد زادبومش
 حکومت زمان که آنگاه. آید می کاخ به دیگر چندی حسین». گیرد می دست دو میان را منصور صورت شیرین

 .«است کنارت حسین... شود تو
 ایرانشهر برای دیگری سرنوشت فائق سپهبد. شد نخواهد رمنصو وزیرالوزرای گاه هیچ حسین. گوید می خطا
 . دهد می یاری را او سرمه بانو. سازد همی

 قرارهایش  پلک «؟گیری می جای غزنوی محمود کنار... کاخ در؟ کنی می چه غزنه اندر»: پرسد می منصور
 . ندارند

 گونۀ، شست انگشت با .«بمانی گزند بی نیز تو... خواهم می ولیکن؛ بماند گزند بی ایرانشهر خواهم می من»
 .«برافروزم را آتش این باید». نوازد می را منصور

 .«باشد من کار. کرده پنهان کجا را روغن اسماعیل دانم می من». کشد می پس را خویش منصور .«نه»
 دربزرگما سوی به تهمت انگشت... شود پا به آتشی اگر». نهد می هم بر راهایش  دست شیرین .«نگو چیزی»

 .«بایستی مادربزرگ پشت... نیستم من که آنگاه... تا بمانی دور امر این از... باید تو. رفت خواهد همای
 . کند می خم را سرش و گذارد می چهره بر را دست دو. جنباند می نوبت چند را سرش منصور
 .«آورد من نزد را روغن خود که بگو اسماعیل به برو. کنی شتاب باید». کشد آه شیرین
 آب .«بمان دور کتابخانه از و برو پدرت حجرۀ به». راند می در سوی را او دستش با شیرین. است ساکن منصور
 پاس را او که گفتم پدرش به من. بهار مهر و... کن چنین من مهر به». دهد می فرو بلند صدایی با را دهانش

 .«بستم عهد. دارم می
 هرگز، این از پس من. فرستد می بیرون را امیرزاده و گشاید می را رد شیرین. گیرد می پی را ها آن چشمم

 . دید نخواهم را منصور
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 من به دیگر نگاهی، ببندد را در پدرش دخترعموی که آن از پیش .«هستم یادت به»: کند می زمزمه ولیعهد
 . دوزد می

 دیده را ساسان موبد زمان چه. اردفش همی در بر را ها آن. لرزند می دستانش. ماند می برجایای  لحظه شیرین
 ؟ بود بسته عهد او با و

. انگیزم برمی را محمود خشم. نمود خواهم روانه ستاره و موبد برای را خویش بدرود، شویم دور بخارا از چون
 . یافت نخواهد زندگی اندر من چون دوستی

. سپارد می من دست زیر جغرافیایی گوی بر دیده. نشیند می برابرم. آید می من نزد و چرخد می پاشنه بر شیرین
 «؟نمود چه یاسمین با طاهر که دریافتی... تو»

 ؟ ساخت نهان راز، دید می دخترکی مرا چون؟ بود باخبر طاهر گناه از هفته چند او. گویم می پاسخش سر با
 «؟شوی من همراه خواهی می» .نهد می من زانوی بر دست .«بهار، کن گوش من به»

 . گویم می پاسخ سر با. دهد می هدیه اندامم به را رمگ خون قلبم
 حسین. است حسین چون چشمانش آرزومندی. نگرد می را جغرافیاییهای  نقشه. جهد می باال شیرین چشم
 . عیار یک همچون؛ گذراند خواهد سفر در یکسره رااش  زندگی

؛ است سوختن سزاوار بغدادی میحرا این». گیرد فزونی من زانوی بر او دست فشار «؟کنم چنین چگونه»
 ...«ها کتاب این ولیکن
 آرزو همین با نیز ما. ماند می زنده او. زنند نمی گزندی را او گرچه؛ گذاشت خواهند حسین شانۀ بر را آتش گناه

 . رویم می ایران از
 هر». کشد می باال رااش  بینی .«نسازد آشکار خویش حقیقت، تو چون دختری... باشی دنیا کجای هر... بهار»

 .«کنی نمی پیدا خود پدر یا خویشانش و حسین از بهتر مردمانی... کجا هیچ. باشد همین، برویم زمین جای
. دارد اندیشه راست مردمانی جهان، گوشه هر. دارد خطا گمان گرچه؛ است گفته سخن ساسان موبد با او پس

 . سازم نمایان این برایش من. دانم همی من
 .«بپذیر را واقع این... رفتن از پیش» :گوید می شیرین

 . ما گذشتۀ نه؛ بگستَرد ما داستان که آرزوست؟ دارد باور چنین چگونه. زنم می پلک
 گوی دراش  دیده .«شویم پنهان... روز چند که داریم نیاز مکانی به». دوزد می من به چشم سامانی امیرزادۀ

، دیگر غار آن اندر که دانند نمی نیز محمود و حسین. برویم من دوم پنهانی غار در توانیم می. جوید می پناه
 . نماید آشکار من بر خویش دست کف آسمان، سقفهای  روزنه ازها  شب
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 یکدیگر همانند ها آن پیشانیهای  خط. خورد خواهد را دخترش افسوس. دهد می تکیه دیوار به کنارم شیرین
 . است

 .«بزنیم هتیر  رنگ... را مویت گمانم»: گوید می او
 . نشناسد مرا جهان تا کنم دگرگون را پیکرم همۀ توانم نمی. پیچم می انگشتم گرد مو دیگری حلقۀ

 . جهد می جای بر، کوتاه آوازی با شیرین و شود می باز ناگهانیای  ضربه با در
 از یکی شاید. کشد می خویش پشت را روغن پوالدی دلو، دست دو با. آید حجره درون کوچک اسماعیل

 . باشد اوهای  مزاح
 «؟آمد تو پی در کسی». دخیز میبر شیرین

 چشمان در برقی. بپوشاند چادر با را طاهر کوشد نمی شیرین. گردد می خیره مرده بدن به اسماعیل .«نه»
 ؟ دارد بازی پندار. است کوچک امیرزادۀ

 . بردارد را دلو پوشش تا نشیند می وزان بر. کند می جدا روغن دلو از را اسماعیل شیرین .«بده من به را آن»
 را روغن این که بگویی کسی به اگر». اندازد حجره گوشۀ به را فلزی پوشش شیرین .«بسپار گوش، اسماعیل»

 شیرین ابروی .«کنی می خاک مولیان جوی کجای را دزدی می چه آن که گویم می همه به ...آوردی من برای
 . رود می باال

 . آورد می بیرون دهان از زبان و دکن می ترش رو اسماعیل
 به پای و دست چهار بر دختر .«نویسم می مادربزرگت به نامه در، نباشم کاخ در اگر حتی. شنیدی درست»

 .«ریزی می پیشاب او صورت روغن در که نویسم می کریم به نامه در». رود می امیرزاده سوی
، پای و دست بر زمین روی. گیرد می خود دام در را او جانوری چون شیرین و کشد می پس گامی اسماعیل

 . راند می حجره در تا را پسرک
 .«نشیند می پشتت به فائق تازیانۀ... گویی سخن اگر. نکن هم باز را دهانت. برو بیرون اینجا از»

 . بیابد خویش پشت را در تا جنبد می اسماعیل انگشتان
 «!بیرون برو». کشد می بو را سماعیلا شیرین .«ای ساخته چه او نرد تخت با دانم می»

 را روغن من خواهد می. چرخد می من سوی به زمین روی شیرین. گریزد می چابک و کند می باز را در امیرزاده
 ؟ بریزم

 . باشم حجره این اندر آشوب سبب من چون؛ است همین شایسته
 . کند می صاف را پشتش شیرین .«روی بیرون باید نیز تو»
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 . مجنبان می سر
 «؟کنی نظاره خواهی می»: پرسد می
، روغن اندکی، سنگینی از. دارد برمی زمین از دست دو با را روغن دلو. دخیز میبر شیرین. برم می پایین سر
 . ریزد می روغن زاده خلیفه روی امیرزاده. خیزم می من و رسد می پیکر به شیرین. نماید می خیس را گلیم

 پا به آتش این چگونه که دانست می پیش از شیرین. کنم می نگاه را دیوار بر روغنی چراغ. است سست پایم
 . شد خواهد
 حلقۀ از را چراغ و ایستم می انگشتان نوک بر. سپارم گوش روغنهای  قطره آواز به، روم چراغ سوی به چون
 . گذارم می داغ ۀسفالین گرد را دستم. سازم می جدا دیوار بر فلزی

 . باشد من انگشتان میان آتش
 دیدۀ. ریزد می باریک خطی در، حجره در تا طاهر بدن از را دلو در مانده روغن. است یافته پایان شیرین کار

 «!نسوزد دستت»: گوید می سنگینهای  نفس با و کاود می من
 با را چراغ گرد. گیرم می قرار و روم می مرده نزدیک. یابند نمی هیچ انگشتانم. باشد سبک و کوتاه من نفس

 . اند بسته زینت یزدان عربیهای  نام
 آستینش با را انگشتانش و رسد می من کنار بلند گام با. راند حجره گوشۀ به پا با و گذارد زمین بر را دلو شیرین

 .«برو بیرون حجره از. بده من به را آن». کند می دراز دست. پوشاند می
 به را چراغ و دارم برمی سندبادنامه کتاب از چشم من. دخواه می بهره امروز از شیرین ولیکن؛ نباشد روا شاید

 . سپارم همی شیرین
 آن. شود می تنگ گلویم، کتاب از پرهای  صندوق دیدن با. برسد در به تا آید می پس من همگام شیرین

 . هستند ایرانشهر فخر جغرافیاییهای  گوی
 لحظه و است در چارچوب اندرای  لحظه او. تداف می نهفت در شیرین پیکر با بغدادی زادۀ خلیفه زیبای صورت

 . برافروزد را روغن تا شود می خم دیگر
 ؛ غل زدن روغن و برخاستن دود.ستجا همین از آتش آغاز

 . گردد می من ۀشان به شانه و آید می پشت به شیرین
 آتش آوای. است سرخ من دل در گره. کشد می زبانه طاهر پیکر که این تا؛ است تاریک، آتش راه جز حجره

 . خراشد می جانم
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 فرو پیراهن در را آن و چرخاند می را کلید. بندد می را در و گذارد می حجره در را چراغ شیرین .«برویم باید»
 . برد می

 را آتش نباید کسی. پسندد نمی این ساسان موبد. کشد می و رباید می را دستم شیرین. بردارم گام ندارم توان
 . کردیم ما که همان؛ بیاالید

؛ دید را آتش که برگشت لحظه همان شیرین استواری. گذریم می ایوان در مسی طرالباص وها  حجره از
 . نباشم مغزم فرمان به من ولیکن
 ؟ بدانند را مرده و حجره امر مردمان تا گذشت خواهد لحظه چند

 دست میان در دستم و خیسند من ساعدهای  زخم. کرسی یک روی بر کتاب چند جز؛ است خالی کتابخانه
 ؟ سوزد می گونه همین نیز طاهر. سوزد همی شیرین

؟ شد چه» .دوزد می شیرین و من به دیده. آید می اندرون به امین سپس و رساند می کتابخانه در تا مرا شیرین
 «؟کنید می چه

 «؟کجاست شکر». است تر شیرین دست
 «؟کردی چه را پیکر؟ یرفت می کجا». گردد می مشت امین دستان .«است کریم نزد. بردم حرم به... را او»

 .«ببرم کاخ از را بهار باید». نگرد می مرا چشم ۀگوش از شیرین
 را او دست. بخشد نمی پاسخ زمان شیرین به. بیند می را ما ۀپیوست دستان «؟کجا». لرزد می امینۀ چان

 . شوم می کشیده دیگر سویی به نیز من، لحظه در و گیرد می
 . کوبد می را در امین. سازد نمی رها مرا شیرین .رویم می امین منزل درون به ما
ام،  زده آتش را جغرافیۀ حجر  که اکنون». برد می باالتر را سرش شیرین .«بگتوزون، بازنگردم کاخ به من»

 .«ندارد معنی بازگشتم
 . شود نمی دور ما از ولیکن؛ جنبد می پایش. چرخد می حجره ۀبست در سوی به امین «!؟ای کرده چه گفتی»
 . انگارد می نادیده را امین پریشانی شیرین .«بداری پاس نیکو را شکر باید تو»

 .«ایستم می پشتت من». زند می پلک بار چند «؟نداری بازگشت راه چرا». خورد می چین مرد لب
 . شود می خیره خویش پای به شیرین

 .«بگو سخنی»
 «؟بودی پشتم، خوردم زهر که آنگاه»
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 ناآشناۀ گوش گوشه من چشم. است هشد چه و کجاییم مااند  کرده فراموش دو هر. هستم ها آن میانۀ بیگان من
 . شمارد می راها  کتاب و

 .«باشم او سپهبد دوباره تا خواهم می امیر از»: گوید می امین
 . نیست ایرانشهر اهل من همچون او. نماید پرهیز مرد صورت از منۀ دید

 . باشد من چشم گریز همچون نیز شیرین پاسخ .«منگذار . کنی چنین من با نگذارم، نه»
 ؟ بشنود سوختگی میان را طاهر عطر تواند نمی. کنم می رو شیرین به. خزد می منزل این درون به سوختن بوی

 . گویند می سخن شیرین با من انگشتان. رود می کرسی بر تشتی سوی به. ستاند می را چشمم امین جنبش
 . دریافت مرا دستۀ گفت شیرین .«بمانیم توانیم نمی بیشتر»

 خنجری. شود می پیدا او پشت از دستانش از یکی .«بپذیر را من پوزش». آید می ما نزد و چرخد می امین
 . دارد میان در کوچک

 . زند می بانگ و اندازد می خویش پشت مرا شیرین
 نه؛ است ساکن او. بجویم شیرین رب خنجر زخم تا برم می پیش و دارم می نگاه صاف را خود، هوا و زمین میان
 . گردد افتان نه و سازد شیون
 . دارم برمی گام؛ کند می رها را دستم شیرین چون

 دست از من همچون چشمش. است ریز شکافی، شیرین دست کف. نشیند می چپ دست بر او راست دست
 . بنگرد را امین تا شود می جدا

 همان... داد من به را این سرمه بانو... امروز پگاه». بود شده نپنها او بزرگ دست میان خنجر. لرزد می مرد
 .«شد خواهید یکدیگر عقد منصور و تو شنیدیم که لحظه

 «؟کردی باور تو». کاود می دیگر نوبت را دستش شیرین
 ولیکن؛ بینم می. اند گرفته پیشی مغزم از قلبمهای  ضربه. مالم می هم بر خویش دردناک انگشتان من
 . کجاست به دو این گویو  گفت راه نمدا نمی

 .«است کاخ این اندر دخترت. بروی گذارم نمی... اما؛ نکردم باور». اندازد پایین را خنجر امین
 ؟ چیست خنجر این. گوید من به خویشۀ اندیش از باید شیرین. پیچد می پا صدای و زمزمه، حجره بیرون

 دو چون امین گشاد چشمان .«دهند دارو نوش تو به توانند می دیگر پزشک و عیسی... زخم این. بمانی باید»
 .«مرد خواهی روز یک از پس... نخوری دارو نوش اگر». جوشند می سیاه خورشیدِ 
 ؟ نیست پایانی را ما دادِن  زهر. پیوندد می هوا به، بریده بریده نفسم
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 . راند می در سوی به مرا او .«کنی چنین من با نگذارم همی». گیرد می مرا دست شیرین
 و پیشانی من چشم. شتابیم می بیرون او منزل از، کتابخانه امین از سخنی بی. است هگشت راست بازویم بر مو

 . باشد گزیده را سرنوشتش. آزمود را او دست
 گام دیگر روز هر مانند شیرین. نیست روان خونی. مرد نخواهد روز یک از پس، ریز زخم این با کس هیچ
 . سخت و نگینس؛ دارد برمی

 .«بمان پیوسته من به تنها. نگو هیچ دیدی چه آن از»: گوید می من به دختر
 پیش شیرین همراه کوشم می. اند یافته آتش اندر را طاهر. خیزد می آسمان به شیونی، کتابخانه دیگر سوی در
 . برسیم نخست پلکان به تا برگردیم باید. گذاریم می سر پشت را کتابخانه. روم
 با شیرین. کاهد نمی خویش چاالکی از او ولیکن؛ باشد کج شیرین به یکی نگاه. گذرند می ما از گهبانن دو

 . گشاید می را در، او رهای دست. است پوشانده را زخمش، مشت
 . ریزد فرو زمین بر چیزی، دیگر در سوی آن در، ما برابر. دارند خبر آتش از چندباره فریادهای

 ببینم خواهم نمی. داد خواهیم جان، بمانیم اگر. رویم می پایین پلکان از. کشد می قرار بی دست با مرا شیرین
 . گزینیم می سرنوشتی چه، بگریزیم اگر

 ؟ هست جهان در من دوستان دندان تیزی به خنجری. ستاندم می او از خنجر و گرفتم می گاز را امین باید
 . است ایستاده پلکان فراز بر کریم. چرخد می زودتر شیرین. ایستیم می «؟بری می کجا را بهار»

 دستگیری به. بسوزد کسی شاید. باشد کتابخانه اندر... آتشی». دهد می بلند آوازی. نگیرد آرام شیرین نفس
  .«برو

 «؟روی می کجا تو». جنباند می سر، پلکان اوج در کریم
 مردهای  زاده خلیفه. بمانیم زنده باید... هارب و من. برویم باید... کریم». نگرد می را حاجب سپس و مرا شیرین

 .«است
 «؟روی می کجا». رسد می گوش به سخت حاجب صدای .«بروی نباید»
... فردا؟ بینی نمی. ام افروخته آتش من». باشند تر خون از شیرین انگشتان .«است خون به آلوده بهار دست»
 .«برویم بگذار. زنند می دار را او و رانند می مرا

 .«بروی نباید. شد خواهی بانو ایران تو»: گوید می مکری
 برده یک... دانی می تو. بود خواهم خدمت در همیشه من اینجا... کریم». بردباری جز ندارد چاره شیرین

 .«نخواه من بردگی. برویم بگذار. بود خواهم
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 . گردانم می سر من، گشاید می خویش بازوی از تازیانه حاجب چون
 موبد. خاک این به او عشق ازاند؛  نگاشته فردوسی از شعرای  پاره آن روی بر. هستیم یچوب در پشت ما

 . است داشته نگاه خویش پشت را میراث یک همین، کاخ درِ  که دارد باور ساسان
 . باشند داستان و شعر شیفتۀ ایرانیان

 نخواهد چندی. نشیند می تتخ بر منصور. دهد می جان امیر، دیگر هفتۀ چند. است چنین من داستان و شعر
 سپهبد و شکر پدر دشمنی با. کتابخانه امین و پیشین سپهبد؛ شکند می عهد منصور امیر با کسی که گذشت

 . مرد خواهد نوح امیر پسران همراه، یپارس شهریاران ۀبازماند، سامانی خاندان، فائق
 تاریخ این شعر فردوسی، آمد پیش سرنوشت که آنگاه هم شاید. بنویسم چنین عیاران بهای  نامه در توانم همی

 . بنهد ورق بر را
 نباید دروازه و در هیچ. ایرانشهرم گران ارِث  من. نیست داستان و شعر ما میراث. باشد خطا اندر ساسان موبد

 . دارد نگاه این از بیش مرا
 در، دختر این. گشود خواهد یزن تازیانه پس از را دروازه و در. ماند نخواهد تیغ و سنگ باک از هرگز دختر این

 . شد خواهد روانه خویش داستان پی
 


