
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  1 

 
 

 

 

 مادران و دختران
 

 کتاب اول
 

 عروس� عباس خان
 
 
 

 مهشید امیرشاه�
 
 

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مھشيد اميرشاھی

 2 

 

 

 

 
 

  
  

 

 

 

.. 

. 

 

 

  مھشيد اميرشاھی

  عروسی عباس خان: ّاولمادران و دختران، کتاب 
چاپی و (ای  برداری رسانه کليۀ حقوق اين کتاب اعم از نقل يا ترجمه يا اقتباس يا ھر نوع بھره

  منحصر است به مھشيد اميرشاھی) تصويری و صوتی

  
  1998ّچاپ اول 

   

  

   

   
  

  

 

  

© Copyright  Mahshid Amirshahy  

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  عروسی عباس خان

  3 

 

 

 

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مھشيد اميرشاھی

 4 

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  عروسی عباس خان

  5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مھشيد اميرشاھی

 6 

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  عروسی عباس خان

  7 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 فصل اول
 
 
 
 
 

وار آینه کاری تاالر افتاده السلطنه پول� پول� بر دی   منزهۀتصویر پاره پار
�خورد و دست  بود و بدن چاقش روی صندل� راحت آونگ وار تکان م

های روکش مخمل صندل� را به خواب و  حواس پرز گل  پر زیورش بی
�  .کرد  عکس خواب آن نوازش م
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خوش چوب و آتش در فضا بخاری خاکه اره سوز به راه بود و بوی 
ا نگرفته بود و سوز سرما از کنار در به  اما تاالر هنوز هو- پیچیده بود

� . کرد  داخل نفوذ م
ترین    بر سر نزدی�، م� آمدالدوله منور ۀالسلطنه هر وقت به خان  منزه

�چون پاهای کوچ� و کوتاهش تاب  -نشست   صندل� به در تاالر م
 .نشین تاالر نداشت  سنگینش را به شاهۀحمل تن

 
 ۀدن باال کشید و اشHش را با گوش شال پشم� را تا گرالدوله منورخانم 

! بالی ناگهان� بود والOه! عجب مصیبت�«دستمال پاک کرد و گفت، 
 ».ر چنین بودهچه میشه کرد؟ مقّد. خدا بهت صبر بده منزه

� که بی دفعاتۀ مثل هم-  السلطنه  منزه  � - شد  نگاه به جایی خیره م
 به آن دولهال  منورلوچ کرده بود و در واقع ذهنش متوجه مصیبت� که 

کرد و در دل   تر و پرگدازتر فکر م�  به مصیبت� قدیم -  اشاره داشت نبود
�فرستاد که تمام اموال پدری را صاحب شد  به برادرش لعن و نفرین م

 .و از راه فرنگ یHسر به ینگه دنیا رفت
م یه همچه  اخورد، حاال من سرپرست رو نم�  اگه مال ما خواهرای بی«

ای، یه همچه   مچه بارفتنایی، یه همچه قال� و قالیچهتاالری داشتم، یه ه
 ».کیا بیایی

آمد داغ ارث و میراث از دست شده، تازه    م�الدوله  منورهر بار به دیدن 
� از این رو که نوباوگیش در شرایط� -سوزاند  شد و ج^رش را م�  م

 پدرهاشان با هم به مأموریت به : گذشته بودالدوله منوره با کودک� مشاب
 هر دو در آنجا همسر ترک استامبول� اختیار کرده ،سطنطنینه رفته بودندق

حجاب و  هاشان بی  زن-  زندگ� فرنگ� مآبانه داشتند،بودند
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هاشان مزین به تابلوی نقاش� و چین�   دخترهاشان صاحب خط و خانه
السطنه و خواهرش   ، با منزهالدوله و خواهرش منیرالدوله منور. سوdر
 فرانسه و آن چند ۀ هم بزرگ شده بودند و آن چند جملالزمان با ملیح

زندگ� این سان و یHسان بر . نوت پیانو را در کنار هم آموخته بودند
مرگ پدر :  دی^ری گشته بودۀها گذشته بود تا دِر دنیا بر پاشن آن

 .الدوله منورالسلطنه، صدارت پدر   منزه
 � -  بخشیده بود دو زن را دوام تماسفقط انس و الفت دوران کودک

 - السلطنه منزه. یانشان نمانده بودها بود که وجه شبه� م نه سال وگر
 . نه ظرافت داشت نه عاطفه نه طنز-  الدوله  منوربرخالف 

 
، شوهر  شش دانگ پی مرگ ناگاه محسن خانالدوله منورحواس 

 و طهرانالسطنه، بود که چند ماه پیش چاپار خبرش را از راه میان   منزه
دید  با اینکه م�.  نبودعیانورده بود و چند و چونش هنوز ساوه آ
پزد و سوز مرگ شوی  السلطنه آشHارا سوداهای دی^ر در سر م�  منزه

انگار «: اختیار ادامه داد نیست که او را محتاج همدم کرده است، بی
. همین دیروز بود والOه که عل� اکبر خان فرمانو آورد برای محسن خان

و باز اش� در چشمش » . چه نازنین مردی بود- نه خدا رحمتش ک! نچ
 .جوشید

 
 شوهر - الدوله بود  به مهر و امضای وثوق که- فرمان حHومت ساوه را

ها به محسن خان داده بود    در همین تاالر و در حضور خانمالدوله منور
شد و به   شروع م�» قربانت گردم«همراه یادداشت وزیر داخله که با 

 .ختم» است و انار ساوه برای چله در بساط نیستزمستان در راه «
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 شیرین معمولش ۀ بعد از آنکه پیام را شنیده بود، با خندالدوله  منورخانم 
 ».التماس دعا که نمیشه مسافرو راه انداخت خب بی«گفته بود، 

 
السلطنه هنوز تاب داشت، ول� دستش گل صندل� را  های منزه چشم

 مرگ شوهر، دل به دل ۀدر بار. رفت ور م� بینیش ۀرها کرده بود و با پر
 محسن خان برایش فرق� ۀها بود که مرده و زند سال.  ندادالدوله منور
�معروف » .مردی که به مال دنیا عنایت نداره چه خاصیت داره«: کرد نم

 پر بر ۀهایی که همه با بار بسته و کیس بود که محسن خان از مأموریت
� دست گشاده داشت و - آید  ر قرض م�گردند، با جیب خال� و با  م

 .طبع قمار باز
از دوازده شHم� که از او زاییده بود، ی� دختر و دو پسر برایش مانده 

کرد که فرزندان   همیشه فکر م�. بود که به هیچ کدام مهری نداشت
. آمدند   فرزندان بهتری از آب در م�-  اگر زنده مانده بودند -اش  مرده

گذاشت و هنوز شوهری در  قدم به بیست م�السلطنه،   دخترش، شمس
ابل که مرده ریu ق -   و حاال بعد از مرگ پدر- یش نبودافق برا
لوم نبود که سرنوشتش چه خواهد  مع- ای در پی نگذاشته بود مالحظه

عباس .  خصوصًا که نه از جمال چندان بهره داشت نه از کمال- شد
السطنه   و اهل دل و منزه سر به هوا -خان، پسر بزرگ، هفده ساله بود 

امیر خان دوازده » .شاشش کف نکرده پی الواتیه«گفت،  اش م� در باره
 .سال بیشتر نداشت و هنوز پشت لبش هم سبز نشده بود

  
السلطنه در واقع امروز آمده بود که راجع به سامان دادن به   منزه

 ول� مثل همیشه -   شور و مشورت کندالدوله منوره با السلطن شمس
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 و فقط برای آنکه -حال�  با بی. رای عنوان کردن مطلب عاجز بودب
 »م خبر کردی؟ املیح زمان« پرسید، الدوله  منور از -حرف� زده باشد 

عل� اکبر خان . کم کم پیداش میشه. بعله، خبر کردم« گفت، الدوله منور
میریم تو اطاق .  کرس� بچیننگفتم شبچره رو روی. هم امشب نیست

�امیر چ�؟ سپردی از راه . زنیم ن هره و کره م�روس خو تا خ-  کرس
 بود که خودش الدوله  منور ۀامیر خان عزیز کرد» مدرسه بیاد اینجا؟

 .فرزندی نداشت
 ». میدون� که- بفهمه من اینجام با سر میاد -میاد «السلطنه گفت،   منزه
ش و ماشاالOه، هزار ماشاالOه به هو. شاه پسره والOه.  قربونش برم-  واخ«

 ».گوشش
حاال کو تا از «حوصل^� کشید و گفت،  السلطنه آه� از روی بی  منزه

م چطوری؟ با کدوم مHنت و ثروت؟ اون خدا  ابعدش. آد آب و گل در
 ».بیامرز که فقط ورثه به جا گذاشت نه ارث

 - خبه منور جان«: لسلطنه مهلت ندادا  آمد اعتراض کند منزهالدوله منور
ا و برو همون یه کاروانسراس و یه حموم و دو تا بی. تو ام دلت خوشه

نه بار . هر چ� نقدینه بود همراه خود آقا بود.  والس}الم نامه تمام-خونه 
 -و من من موندم. های پولش اش نه کیسه  اش برگشت نه کالسHه و بنه

 ».تونم کاروانسرا و حموم اداره کنم  کجا م�. یه زن تنهای لچ� به سر
محسن خان هم که خودش این کارا رو . نه، البته « گفت،الدوله منور
� ».مباشر که هست. کرد نم
 اون دزد ارنعوت رو همون !مباشر «:تکرار کردالسلطنه با پرخاش   منزه
 ». اول که خبر آقا رو آوردن ردش کردمۀهفت
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حاال چه وقتش بود؟ . والOه بد کردی« لبش را گزید و گفت، الدوله منور
 حاال گیریم دستش ام یه هوا کج -رسید جانم   به کارا م�،خب بود

 ».بود
ها را روی هم کلید کرد و تنش را تندتر جنباند که  السلطنه دندان  منزه

نیامده بود با . اش را ب^یرد جلو سیل کلمات نیشدار و پر کنایه
خواست کس� دست باال بزند و    فقط م�-  جر و بحث کندالدوله منور

که قماش دامادی  از - ن دار پیدا کند برای شمس� شوهری آب و نا
شاهزاده و هفت پشت : الزمان برای دخترش فخری جسته بود ملیح

 دور قبیل و قوماز این . شاهزاده، صاحب پست و عنوان و خدم و حشم
 . و عل� اکبر خان فراوان بودالدوله منورو اطراف 

های از روی غضب   های آن� و سHوت  که به پرخاش- الدوله منور
یا با خنده و شوخ� السلطنه عادت داشت و همه را به مالیمت و   نزهم

�من فکر درد سرای تو ام، ول� البد صالح این « گفت، -  کرد  برگزار م
�بی^لربی^� و خویشا و برادرای محسن خان . دیدی که مباشرو رد کن

 »چ�؟ اونا نمیتونن مرهم� به زخم تو بذارن؟
Hوت و تکان دادن تن ادامه داد و  دی^ر به سۀالسلطنه چند لحظ  منزه

بی^لربی^یا و خویشا که همه قزوین نشستن  «،جواب داد غیظباألخره با 
سر ده و آبشون و از برنج مهدی خان� خوردن زیاد نمیان که به من 

، میز وسط�.  آقا فوت شدنم که هر دو پیش از خود ابرادراش. برسن
 ».ین پارسال پیرارسال هممیز حسن خان ام -   که چند سالهحسین خان،

م مرد؟ به موت قسم من  اوا؟ شوهر سHینه خانم« پرسید، الدوله منور
: و بعد با شوخ طبع� متعارفش اضافه کرد» !عجب. اطالع بودم  بی

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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 این سHینه خانم سر چند تا شوهرو میخواد بخوره؟ -  خدا مرگم بده«
 »برادر محسن خان چندم� بود؟

م  ا شاید-گمانم سوم�  «جواب داد، تغ لطنه کماکان با بغ والس  منزه
� ».دونم درست نم�. چارم
همینطور ارث رو ارث  «:دنبال حرف را گرفت با قهقهه الدوله منور

� چیز- خوابونده Hاز ی �Hینه . دارتر  چون شوهرا یHنه سHحاال چه می
 »با این همه تمول؟ بچه ام داره؟

 -  بودنشانده شه غیظ ببیشتر که یادآوری ثروت جاری - السلطنه  منزه
اون اون سر دنیا، من این سر « نگاه� خیره کرد و گفت، الدوله منوربه 
ه دونم که از برادر آقا یه دختر پس انداخت   چه خبر از هم داریم؟ م�-  دنیا

 ».سال� بزرگتر سه  یه دو - که باید هم سن و سال امیر باشه
 بیا دخترو برای عباس .وا؟ بد نیست والOه« با لودگ� گفت، الدوله منور
 ثروت ۀ و هم-  عقد دختر عمو پسر عمو رم که تو آسمونا بستن - ب^یر 

و باز به آواز بلند » .ات  با بار و خروار ببر به خونه روزن عمو جان
 .خندید

السلطنه ناگهان بند آمد و نگاهش با کنجHاوی روی  جنباندن تن منزه
 زن دادن به نی}تاستش من ر« ثابت ماند و گفت، الدوله منورصورت 

 »...  آمده بودم-پیش تو عباس نیامده بودم 
� زده است که باعث رنجش  به تصور اینکه باز حرف- الدوله منور

منو که . شوخ� کردم به موت قسم« با عجله گفت، - دوست شده
� ».عباس حاال چه وقت زن گرفتنشه. شناس�  م
ه به او ارزش نصیحت� ک از الدوله منور که مطمئن شد -  السلطنه  منزه

برای اولین بار بعد  - و  حرفش را گرداند،خبر است کرده است خود بی

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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فقط آمده بودم اینجا که . نه به جان عزیزت« با تبسم گفت، - از ورودش
و  ب^یم و بشنویم و ی� دم غم عالمدو کالم. دلم واز شهیه خورده 
ناگهان .  و د�مه؟ آدم آههچه کنیم دی^ه؟ م^ه عمر چقد. کنیمفراموش 

م^ه من فکرشو ! خب ببین سرگذشت آقا رو...   بعله...   بانگ� برآید
� »دیدم؟ کردم ؟ م^ه به خواب م�  م
طنه را به لبخند و سخن السل  شاد از اینکه باألخره لب منزه- الدوله منور

ک� به خواب . نه والOه «جواب داد، با مهربان� و دلسوزی - گشوده است
�سالم، راست و محHم، مثل شاخ شمشاد از اینجا راه  ودید؟ صحیح   م
 …» افتاد

های درشHه روی خیابان شن� باغ بلند شد و   صدای غلتیدن چرخ
های ُارس�    حرفش را نیمه گذاشت و با ذوق به طرف پنجرهالدوله منور

 ».البد امیره«تاالر رفت و گفت، 
 ۀلو مدرسامیر از ج. گمانم ملیح زمان باشه«السلطنه گفت،   منزه

 ». دو قدم راهه- ه و پیاده میادسپهساالر مینداز
 ».ملیح زمانه. خودشه. راس می^� والOه«

 هنوز به طرف صندلیش بر نگشته بود که سر و صدای حرف الدوله منور
های پاشنه  ها و بعد هم تق تق کفش با مستخدمالزمان  زدن ملیح

 به در الدوله ورمنهای مرمر سرسرا بلند شد و تا  صناریش روی سنگ
 . در پیدا شدۀاش هم در آستان تاالر برسد سر و کله

 چاب� و فرز بود و - السلطنه  به عکس خواهرش منزه- الزمان ملیح
چرا ! وا«رسیده و نرسیده، نشسته و ننشسته گفت، . اهل ب^و و بخند

تا مثل بوتیمار قو قو قو اینجا نشستین؟ آتیش بخاری رو زیاد  شما دو
ش یانگار ش! چه بال بهاریه امسال. م از سرما قزل قورت میHنهکنین آد

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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هیچ همچ� چیزی شده؟ راست� م^ه قرار نبود دور . ماه زمستون داشتیم
 »کرس� پالس شیم شبچره بخوریم؟

. بیاد میریم اطاق کرس�. منتظر امیریم. چرا« با خنده گفت، الدوله منور
م گذاشت�  ا تو که چاییت!منزه! وا. حاال بشین همین جا یه چایی بخور

از اون کاک یه دونه . بیا رقیه بیا، باز برای همه چایی بیار! از دهن افتاد
 ».مال کرمانشاست. تو دهن آب میشه. بخور

های میناکاری کار   های بلور و گیره رقیه سین� سنگین نقره را با لیوان
�  ظرفالدوله منورها گرفت و  روسیه جلو خانمHو های آب نبات پول 

 کاک ۀتوت خش� و کشمش سبز را روی میز خاتم جا به جا کرد تا جعب
السلطنه ب^ذارد و وقت� رقیه از تاالر بیرون رفت، به  تر به منزه را نزدی�

. زدیم داشتیم از طفل� محسن خان حرف م�«الزمان گفت،  ملیح
� ».بالی ناگهان� بود والOه! عجب مصیبت

راقب  کامل در دهن گذاشته بود و م که ی� دانه کاک را- الزمان ملیح
 سر و حالت چشم و ابرو ماتمش را ۀ با اشار- بود که خاکه قندش نریزد

 چای نیم کاک را پایین داد، ۀنمایش داد و به محض اینکه به ضرب جرع
چیزخورش کردن . هیچ ش� نکنین. بعله. اش کردن جانم غیله«گفت، 

هیچ ش� . لممس}. بعله. نو تو غیهب شب از اون باال پرتش کردن پایی
 ».نکنین
بمیرم ! آخ« سر را در دو دست گرفت و با وحشت گفت، الدوله منور
اما از کجا معلوم ملیح؟ میرزا محسن خان که درویش گل موال ! براش

منش�، : این همه آدم همراش بود. نبود که خودش باشه و کشHولش
� »آخه م^ه میشه؟. نوکر، کالسHه چ

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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می^ن . حاال که شده جانم«، جواب دادحین جویدن الزمان در    ملیح
  کاروانسرا رو براش آب و جارو کردن و رختخواب پیچش روۀباالخون

 پا شده بره آب بخوره، به جایی - اش شده  شب تشنه. اونجا پهن کردن
به حق .  بام و پرت شده زیرۀکه از در بره بیرون از پنجره رفته روی هر

! چه حرفا! نجره عوض� ب^یره؟ر و با پمحسن خان د! چیزای نشنیده
. هیچ ش� نکنین. اش کردن غیله.  خودشون هولش دادن پایین- نخیر

اش چ� شد؟  اش چ� شد؟ کالسHه  � پس چ� شد؟ بار و بنها�� و
ها  ش د�نگ تو اون کیسهیهای پولش چ� شد؟ پول دو تا ده ش کیسه
در ! م الOهبس! دود شد رفت هوا؟! کجا رفت؟ آب شد رفت زمین؟. بود

� نه ااون! چه حرفای نامربوط�! و با پنجره عوض� گرفتهHمیزا ،م هیچ 
 ».محسن که همه انگشت به دهن هوشیاری و عقلش بودن

 »آخه چرا؟ آخه ک�؟. والOه چ� ب^م« گفت، الدوله منور
 جرینگ� ۀچرا؟ درهم و دینار عزیزم، سH«الزمان فوری گفت،  ملیح
 با کاروانسرادار و قهوه چ� -وداشون خواست�؟ خ  ک�؟ ک� م�. جانم

� کردن و کارو تموم کردنHهیچ ش� نکنین. دست به ی.« 
 »کدوم قهوه خونه؟ کدوم کاروانسرا؟آخه «

اینطور که می^ن . یه کاروانسرایی سر راه ساوه«الزمان جواب داد،  ملیح
ا حاال باید پرسید اصال� چرا آقا اونج. چند فرسخ به ساوه بیشتر راه نبوده

.  دیوانخانه و دیوان ساالر منتظر قدومشۀاتراق کرده؟ دو قدمیش هم
حHومت باید دنبال . م ور نمیداره اهیچ جوابی.  اینا هست دی^هۀهم

 سر حاکم مشروطه رو زیر آب میHنن و -شوخ� که نیست . مطلبو ب^یره
� »! بسم الOه-وا ! خوره؟  آب از آب تکون نم

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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های سیاه درشتش،  ایستاده بود و چشمامیر سایه وار کنار چارچوب در 
 قبل از دو زن دی^ر او را الدوله منور. اش بود پر از اندوه، به دهان خاله

و » تو ک� آمدی؟. اوا، قربرنت برم«دید و از جایش پرید و گفت، 
�الزمان اشاره   زد که ببوسد با دست به ملیح  همانطور که امیر را بغل م

آنکه دو باره بنشیند رو به مهمانان کرد  کرد که صحبت را ختم کند و بی
 ».پا شیم بریم اطاق کرس�. م آمد اخب دی^ه شاه پسرم«و گفت، 

�آمد که بین اطاق کرس� و آبدارخانه   از توی راهرو صدای پای خدمه م
 .در آمد و شد بودند

آجیل .  کتان گلدوزی شده پهن بودۀروی لحاف کرس� چهل تکه، سفر
 کار زنجان در وسط کرس� ۀ ملیلۀهای نقر کاسهشور و آجیل شیرین در 

 آبغوره و سرکه داالر ۀ شیش، نمHدان و گلپر پاش:ها بود و در اطراف آن
 قدح انار ، سین� سیب زمین� تنوری، ظرف پرتقال شهسوار،و سHنجبین

� تبریزی را ۀ کوفتۀ دیس باقالی پخته و کاس، قاب کاهوی پیچ،قوقوس
 .چیده بودند

به گویان زیر کرس� تپید و  بل از همه وارد شد و بهالزمان ق ملیح
� .ها تلنبار کرد بشقابش را از خوراک

 پشت سر او رسید و دست امیر را رها کرد و سرش را بوسید الدوله منور
 ».امشب این پسر پهلوی خودم میشینه«و گفت، 

السلطنه، با لنگرهای کند به چپ و راست، داخل اطاق شد   آخر همه منزه
من دی^ه ! واه« گفت، - های ریز های متوال� و خنده ن ه�ن میان ه�و در

 »! هن.از نفس افتادم

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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بیا بشین خواهر تا  «:طرف دی^ر کرس� را به منزه نشان دادالزمان  ملیح
این .  پِر قیس� و تخم مرغه-   مائده استمن برات از این کوفته بذارم که
 » .لبدی   جواهر بی-اوستا حسن منور جواهره والOه 

 -آره والOه به خدا . دستش نم� داره «:تصدیق کرد الدوله منور
 ».بخورین

 سنجید  ها را م� رنگ و عطر خوردن� که با چشم و بین� -  السلطنه  منزه
 ».با گلپر -تا داغه  -بده ملیح ل از اون سیب زمینیا او�« گفت، -

ی تو چ� امیر جان برا« رو به پسر کوچ� منزه کرد و پرسید، الدوله منور
 »بذارم؟

 ».من االن هیچ اشتها ندارم خاله منور«امیر با خجلت جواب داد، 
 ۀالسلطنه را به حال خود گذاشت و هم الزمان و منزه ، ملیحالدوله منور

خان کرد و با قهر و مهری  میزبانیش را معطوف به پذیرایی از امیر
 ».م^ه میشه؟ باید بخوری! اشتها نداری؟«مادرانه گفت، 

 ». بعدًا- شم، اما حاال نهچ«
از اون آجیل .  همین حاال-  بال عزیزم، اما بعدًا نمیشه  بیچشمت«

باید .  با آبلیمو و زعفرون-  خودم بو دادم.  که اشتها نمیخوادآجیل. بخور
 ».یاالOه. بخوری

گرفت و    امیر از حرارت منقل زیر کرس� جان م�ۀپاهای یخزد
بخشید و گره  آرامش م� به وجودش الدوله منورهای  محبت
نه دی^ر به سنگین� حضور . شد های بدنش دانه دانه باز م� ماهیچه

�منتظر ماند تا . اش  پایان خاله  های بی کرد، نه به وراج� مادرش فکر م
دوم را گفت، آنوقت نیم خیز شد و دستش را به » یاالOه «الدوله منور

 در ۀزیر فشار معدتمام بخارات تنش که از .  نقره دراز کردۀطرف کاس

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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آسا بیرون  اش رها شده بود، تیزی شد و با صدایی رعد هم پیچیده
 .جست
 ۀ تبریزی لقمۀ که با نان تافتون کبودان خورده و کوفت- الزمان ملیح

 با تعجب -  مه باز به استقبال لقمه رفته بودقاض� گرفته بود و دهنش نی
 »وا؟«امیر خان را نگاه کرد و گفت، 

 آجیل دراز کرده بود، روی ۀ، بر دست� که به طرف کاسامیر سرش را
السلطنه  تا منزه.  بستهایش را با خستگ� شرم کرس� گذاشت و چشم

  »!...  امیر- مرگم بده خدا «:زبان گشود
بین� بچه   نم�! صدا منزه بی! هیس« با صدایی خفه گفت، الدوله  منور 

 »خسته اس خوابیده؟
 . آرام آرام خوابش بردلبخندی بر صورت امیر پهن شد و 

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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 فصل دوم
 
 
 
 
 

های   السلطنه پا را که روی رکاب راست درشHه گذاشت، چرخ  منزه
 سر و ،تابی سم کوبیدند ها با بی اسب چپ گردونه از زمین بلند شد و

 زبان و دندان به دهنه ساییدند تا ،گردن را در افسار جا به جا کردند
السلطنه را به   عظیم منزهلمبر ،الزمان حچهار دست درشHه چ� و ملی

  .داخل درشHه فرستاد و تعادل چرخ و گردونه برقرار شد
  

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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الزمان هم سوار شد، سورچ� گل و شل را از   به محض اینکه ملیح
اطراف گالشش تکاند و کپ�َنکش را بیشتر به دور خود پیچید و کاله 

اش  نه را زیر چانهنمدش را پایین تر روی ابروها کشید و گره شال پشمی
های از سرما ترک   سفت کرد و روی صندل� چوبیش نشست و دست

اش را زیر بغل گذاشت و دهان به غرغرهای زیر لبی و نا مفهوم  خورده
 .گشود
 نق نق ۀما حوصل.  راه بیفت- راه بیفت عمو«الزمان گفت،  ملیح
 »!م^ه کنیز مال باقری؟. نداریم

� از این آخه همشیره توی ش«سورچ� گفت، Hالب و سنگالخ پای ی
ک� میتونه بلندش . حیوونا بره تو چاله، دی^ه خر بیارو باقال� بار کن

 ».کنه
برو شHر خدا ! وا، م^ه داری میری چاله حصار؟«الزمان گفت،    ملیح

 این دو قدم راه داری ۀواس.  برو-رو بHن که شاه شهید خندقا رو پر کرد 
�اگه قرار . هساالر تا منیریه که راه� نیستزن� پدر آمرزیده؟ از سپ  غر م

�و بعد رو به » !وا! کردی؟ بود بری دروازه دوالب یا سر قبر آقا چ� م
م به سیاق سپهدار بهش گفتم  اخیال کرده من«: خواهرش کرد و ادامه داد

� » .خونه برو فرنگستون که اینقده لُُغز م
 ».کشیم  ش گو م� غ- بریم آخه ما که امروز مسافر نم�«سورچ� گفت، 

 ».خفه ش� اله�«السلطنه، که از چاقیش مفتخر بود، با خنده گفت،   منزه
 حرف نا مربوط !سرکار والدتهو گ غژ«الزمان صدا را بلند کرد،  ملیح
 به مقصد که رسیدیم .سرتو بنداز زیر، دهنتو ببند، راهتو برو. نزن

 …»نه    وگر-  انعامت با من

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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 انعام اجرا ۀرنامه را به قصد شنیدن کلمسورچ� که تمام این بازی و ب
به «های زردش را به خوشرویی نشان داد و گفت،   کرده بود، دندان

بعد » .ما فرمانبریم. ما خدمتگزاریم. به روی چشم. روی چشم
الزمان گفت،  السلطنه چرخاند و به ملیح هایش را گرداگرد منزه چشم

 »!اما همشیره، ماشاال ماشاال پرواره«
و بعد » .مزه ام میریزه «:توضیح دادالسلطنه   لزمان رو به منزها ملیح

 دی^ه ۀحاال اون کالسHه رفت خواهر، ول� در فکر یه کالسH «:اضافه کرد
 ». اینطور نمیشه-باش 

 را در سر نداشت و تمام این چند الدوله منورالسلطنه پیشنهاد   اگر منزه
انده بود، از این شب را در رؤیای صاحب شدن ثروت سHینه خانم نگذر

در این دوران وانفسا که اعیان ترها . شد الزمان برآشفته م� حرف ملیح
�ها صادر  العمل  الزمان چه دستور گذرند، ملیح هم از خیر کالسHه م

� دو باره - پول�  در عین بیبا این همه گرفتاری و -از کجا ! کند  م
 چ� و مهتر و طویله اداره کند؟  کالسHه

 در مغزش کاشته - هوا و مقصد  بی- الدوله  منور که اما تخم فکری
 صندوق . شبانه روز بارور شده بود و جز گل و میوه بری نداده بود،بود

 ،های مرغ� و سه پوست  ظرف،های ابریشم و ترمه  جواهرات و طاقه
ای بود که در مقابل چشمش جست و خیز   محصول پسته و انگور ساالنه

�بنابراین با مدارا به خواهرش گفت، . آورد کرد و به نشاطش م�  م
 ».حاال تا ببینیم«

السلطنه کرده بود، از   ب^و م^و با منزهۀالزمان که خود را آماد ملیح
چیو ببین� منزه؟ چ� در سر «، پرسیدمالیمت او متعجب شد و 

� »پزی؟  م
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های درشHه    جنباندن بدنش را با تکان، ریزی کردۀالسلطنه خند  منزه
. تا چ� پیش بیاد.  حاال تا ببینیم- هیچ چ�« گفت،  وساختهمآهنگ 

� ».کنم  فکر کالسHه رم م
�خواست که مطلب را با خواهرش در میان ب^ذارد   هم تمام وجودش م

و هر چه زودتر دست به کار بعله بران بشود و هم هراس داشت که اگر 
موضوع را عنوان کند حرف دهن به دهن بچرخد و برای دختر سHینه 

 .واستارهای دی^ری پیدا شود و عروس از چنگش در برودخانم خ
زد که    حدس م�-  السلطنه ا آشنایی به روحیات منزه ب- الزمان ملیح

. هاست و آشHارا هنوز در انتظار جواب بود  تر از این  قضیه مهم
 : دل به دریا زد واهمه را کنار گذاشت و-السلطنه دی^ر تاب نیاورد   منزه
 چقدر؟ - ول^ردی بسه شه.  سر و سامون� بدمدر فکرم که عباس رو«

 ».زن� براش ب^یرم که پابند خونه بشهمیخوام 
 گفت، - ار هر جوابی را داشت جز این جواب که انتظ- الزمان ملیح

اول باید . وقت داره حاال حاالها -  شHر خدا- کهعباس ! چه حرفا! وا«
 …»  بخت تا بعدۀشمس� جانو فرستاد خون

نه ملیح، «: الزمان را برید و دل را سفره کرد  حرف ملیحالسلطنه   منزه
�ن ک� از م. من کاری برای شمس� از دستم ساخته نیست. متوجه نیست
انشاال .  تو داری-  د دور ماشاال چشم ب- ها داشتم؟ عرضه  این عرضه

� پیدا واسشکن� و شوهری جفت داماد خودت  براش خال^� م
� ».اما برای عباس نقشه دارم. کن�  م
کرد و توقعاتش  مشHالتش را معموال� با غر و لند عنوان م�السلطنه   منزه

اما حاال . نشست  به ندرت به درد دل م� و -را با اخم و تخم طلبHاری 
   .احواالتش دی^ر بود

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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خواست از ماجرا سر در   تحری� شده بود و م�الزمان  ملیحکنجHاوی 
بر  ، از این رو- است  حرف زدن ۀدید که خواهرش روی دند اما - آورد 

با هزار و قاپید و خودش   السلطنه م�  خالف معمول که حرف را از منزه
به عنوان . ، سHوت کردگرفت رشتۀ کالم را به دست م�ی� سؤال 

 ».ها؟ خب ب^و«فقط گفت، تشویق 
توانست به طرف خواهرش خم شد و به  السلطنه تا جایی که م�  منزه

خانمو براش ب^یرم و خیالو راحت میخوام دختر سHینه «نجوا گفت، 
 ».کنم

الزمان وجود نداشت و آنًا به یادش نیامد  سHینه خانم در ذهن ملیح
اش را روی گونه گذاشت و با اخم تفکر به   انگشت اشاره.کیست

 »سHینه خانم؟«السلطنه خیره شد و پرسید،  صورت منزه
 ».ها  زن عموی بچه. زن برادر آقا«، جواب دادالسلطنه   منزه
و جلو زبانش » .اون که قزوینه.  بعله، بعله- ها  «:یادش آمدالزمان  ملیح

 .را گرفت که ب^وید خل وضع هم هست
السلطنه مختصری از خواهرش فاصله گرفت و بدنش را تندتر از   منزه

� رو . بعله قزوینه«حرکت درشHه جنباند و گفت، Hبجورم اون جا باید ی
 عقدو جاری ۀصورت بده و صیغسر و  رو روونه کنم که کارااز این جا یا 

 ».هرونطکنه و دخترو بفرسته 
دید و علت شتاب خواهرش را  یت� در این وصلت نم�الزمان مز} ملیح

�السلطنه را  فهمید و همچنان با دقت و ابروهای گره خورده منزه ابدا نم
 .کرد  نگاه م�با جستجو 

 زد   بود و برق م�گشاد شدههایش به شنگول�   که چشم- السلطنه  منزه
صندق صندق . شناس�  نم�درست انگار سHینه خانمو  «: ادامه داد-

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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 اینا ۀهم. دکون داره، مل� داره، آب و زراعت داره. جواهر و ترمه داره
� دی^ه صاحب شه؟ بی^لرچرا . افتاده کنج قزوینHبا  صبر کنم ی �بی^

� از پسرا و چنگ بندازHه روی کرور مال صالح بره دخترو ب^یره برای ی
�گیره  کرور هست�؟ یا از کجا معلوم گردن کلفت بعدی که سHینه رو م

� . همه رو باال نکشه؟ آدم چه میدونهHینه ام بر میاد که یHاز اقبال س
 جوون� داشته هنوز داره نونشو ۀیه ته آبو رنگ� دور. دی^ه بره سراغش

 ». ابدا و اصال-وگرنه شعور و عقل معاش الوالOه . میخوره
 و خرده بین� از سر -  که تازه متوجه داو بازی شده بود-  الزمان ملیح

چه . کن� خواهر  عجب عقل� داری م�. خب، خب«تفاهم گفت، 
 ».به میمنت و خوش� - مبارک باشه. ی به خونت میاریعروس� دار

ملیح «ف خواهرش خم شد و گفت، السلطنه با نگران� باز به طر  منزه
 مبادا، ترو به روح پدر، -   ما نشدهۀ و وارد خان تا دختر عقد نشده-  جان

زمان، مبادا یه کلمه به کس�   ترو به ارواح خاک مادر، ترو به جان فخر
� دست . مردم حسود و بخلین. بروز بدیHآدم چه میدونه؟ تا ما روی ی

� »... ترو به ارواح. کنه بذاریم هزار خواستار پیدا م
 :السلطنه را قطع کرد های منزه سم قۀالزمان با تنگ حوصل^� رشت ملیح

هات چ�  من جز سعادت تو و بچه. زن�  چه حرفا م�. البته خواهر«
�من و . اصال� به کس� چه این مسائل. خوام؟ چه کار دارم به کس� ب^م  م

البته باید . تو که بعد از ماجرای خان داداش جز همدی^ه کس� رو نداریم
 ». اما والOه دهنم قرصه- مزن  م�من درسته زیاد حرف. راز دار هم باشیم

فغان از دست خان  «:السلطنه را منقلب کرد ذکر برادر چون همیشه منزه
 ».می^ن یه زن جرمن گرفته. خیر نبینه از زندگیش! فغان! فغان! داداش
 ».اما فرنگ� االصله -  تابعیت آمری� رو داره «الزمان گفت،  ملیح

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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 » دنیا؟فرنگ�؟ تو ینگه«السلطنه پرسید،   منزه
تو ینگه دنیا از هفتادو دو ملت . خب آره دی^ه«الزمان گفت،  ملیح
 ».ریخته
ها را کلید کرد و بدنش حرکت�  ای دندان  السلطنه برای لحظه  منزه
تا حاال که صاحب تخمو ترکه «ای به خود گرفت و به ُغژم گفت،  دایره
ده باألخره اله� از کمر بیفته و پول نا حق� که از ما خورده و بر. نشده

 ».بعد از مرگش به حقدار برسه
السلطنه را به برادرش نداشت و پنهان    منزهۀ که مطلقا کین- الزمان ملیح

وای نگو «اختیار گفت،    بی-   گاه به گاه هم با او داشتۀاز خواهر مHاتب
 خان - کاری بود که پدرمون کرد. ض� نباشبه مرگش را. خدا نکنه. منزه

  » .ودش برد و وکیل و وصیش کردداداشو همه جا با خ
 - از انصاف به دور بود ها  گفتهها و  این اعتراض سب� و سلوک

 همینقدر قطفکردن خواهر ن منقلبول� برای  -دانست   م� الزمان ملیح
السلطنه جز قهر و تلخ�  دهن به دهن گذاشتن با منزه .گفت و گذشت
نان اختیار از  عتاجا حرفش را درز گرفت  همینناگزیر  .ثمری نداشت

  .کف ندهد و همه چیز را نگوید
 نقارها بوده ۀالسلطنه با پدر مسبب هم چه فایده که ب^وید رفتار منزه

برای  و دوخت م� چشم نشانآنطور به ده گرویی پدراو اگر . است
، شاید بسیاری از کرد  م�با گروبر ساخت و پاخت نصاحب شدن ده 

�ل کنده از مهر دختر از وطن  پدر چنان دشاید. افتاد  اتفاقات نم
�خان گرفت،  رفت، در کشور اجنبی بعد از مادرشان زن جدید نم� نم

�اش   از این خانواده کرد، داداش را به ماندن در اروپ ترغیب نم
�  . شد برید، عمرش چنین کوتاه نم� نم

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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الزمان خودش را بیشتر قربان� حرص و مالدوست� خواهر  در واقع ملیح
� که هر دو جای -  میم ناروای پدر یا ارث خواری برادردانست تا تص  م

السلطنه ابعادی غیر واقع� به خود   انقلت داشت ول� در ذهن بیمار منزه
 .گرفته بود

ها چه فایده؟ اگر آدم آنقدر از زندگ� نیاموزد   از گفتن این حرف-بعله 
توان ریخت که   عمر پی روغن ریخته و کار شده اش� نم�ۀکه بداند هم

 گلیمش را از آب کشیده ،شHر. یش را در آسیاب سفید کرده استمو
بورغ کرده است و دخترش را به مردی داده   پطرزۀ پسرش را روان-است 

به دخترش هم فهمانده .  و متجدد و عاشقصاحب فضلاست اصیل و 
تر است   شوهر از او س� سال� بزرگ. است که قدر این موقعیت را بداند

سطقس درست� برایش نمانده های دوران جوان� ا و از شب زنده داری
گذارد و شهرت و ثروتش برای  فرداست که سر زمین م� پس. است
 .ماند   م�الزمان فخر
 

 به کین گفت، - کرد ه افکار خواهرش را تعقیب نم� ک- السلطنه  منزه
چرا نگم؟ چرا به مرگش راض� نباشم؟ اگه خان داداش منو اینطور «
نمیذاشت، من ک� زن میزا محسن خان قزوین� برگ  جهاز و بی  بی
�هر چ� داشت و نداشت !  پول چیهۀشدم که در زندگ� نفهمید فاید  م

اگه فتل� شاه از این خاندان داماد برد والOه فقط . وسطش توپ بست
همه . دونست میشه سرشون کالی قرمساق� گذاشت  این بود که م�ۀواس

 »!همشون قمار باز! شون شاهد باز
السلطنه را که مربوط به  الزمان باز آن قسمت از صحبت منزه ملیح

�بابا خواهر یه جو انصاف «شد نشنیده گرفت و فقط گفت،  برادرشان م

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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 خداش که ، خودش نیست-  محسن خان مرد و رفت! داشته باش
دوازده دفعه شHم تو رو باال آورد، باز بهش تهمت غالمبارگ� . هست
�، اد بود نر}- بسیار خب -  زد ای م� حاال یه آس و گنجفه! �؟زن  م

�خوب حاال . هر ک� تو زندگ� یه عشق� داره دی^ه. کرد شطرنج بازی م
� ش^ون نداره وسط صحبت عروس� پسرت - نیست این حرفا رو میزن

 ». ول کن-
ها بر حسب پست و بلند راه، سنگ چین بودن و  تلق تلوق سم اسب

ند و کند و خفه و رسا خاک� بودن مسیر، میزان گل و شل جاده، ت
�گاه به گاه صدای سوت شالق سورچ� و هین و هشش بلند . شد  م
م أبا شHایت و رضایت� تودرشHه چ�  حاال درشHه ایستاده بود و. بود
� خیر د شیش تا سطل ش!را بیفت! خب دی^ه جون بHن«گفت،   م

ها   آمد و از زیر شHم اسب  ول� هنوز صدای شرشر م�» .ه بس}!سرت
 .ند بودبخار بل
 که باالی سر - ت درشHه سوار شد و سورچ� قنوت راای پش بچه پسر
تخم جن « روی پهلوی پسر پایین آورد و گفت، - گرداند ها م�  اسب
 » !رد شو! سواری مفت به تو ولچر نیومده! ولد چموش! رد شو

 آه وبه  -  اش خورده بود  که به دست سرما زده- جوانک با شالق دوم
 گاه جلو دهان اش را   تسمه خوردهدست .افتادقال  داد و ناله و
� و -  گذاشت و گاه زیر بغل کرد و گاه میان دو پا م�  ها م� گرفت و  م

از محل های آبدار به درشHه چ�   با جست و خیز و نثار فحشباألخره
ای کوتاه و لرزاندن سر و یال، باز   ها هم با کشیدن شیهه   اسب.دور شد

 .ها از نو بلند شد  تلق آهنگین سمبه راه افتادند و تلق 

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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السلطنه باز به رؤیای ثروت آت� فرو   منزه.  راه در سHوت گذشتۀبقی
الزمان مسائل خواهر را به پس ذهن فرستاد و در این فکر  رفت و ملیح
کند که داشتن فرزند از حال� ، الزمان فخر دخترش، بهبود که باید 

 .ندهشاهزاده جزو واجبات است و تنها تضمین آی
 

 در کالسHه رو را باز کرد - به عادت دیرین -وقت� رسیدند، مش باقر 
ها دم در از درشHه پایین آمدند و این بار سورچ� پا را روی  ول� خانم

رکاب مقابل گذاشت تا درشHه برنگردد و از انعام� که گرفت چندان 
� .خداحافظ� سوار شد و رفت آمد و بی راض� به نظر نم
ترک حیاط خلوت حوض «: ای ماتم زده توضیح داد افهمش باقر با قی

 ».خورده
طابق  که هنوز از مشHالت پیاده شدن فارغ نشده بود و م- السلطنه  منزه

م^ه . چشم تو کور« با پرخاش گفت، - ها بود  معمول چادرش سر شانه
 »نگفتم قبل از سورت سرما توش تیرک بنداز؟

والOه آخر . هنو رو آبه. نداختم زمستون تیرک اۀبه این قبله قبل از چل«
 »!وسط بهار و زمهریر. زمونه
. الزمان زیر بازوی خواهرش را گرفت و با هم وارد خانه شدند ملیح
داد و   رفت و مش باقر را دشنام م�  السلطنه نفس نفس زنان م�  منزه

�خانم، اینقده با من بد دهن� «گفت،  آمد و گاه م� مش باقر از پشت م
آقام که دی^ه نیس، نور به قبرش بباره، که پس . جزم کردیوالOه عا. نکن

 ».آد من در

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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لجام خوردی   آب بی- ه�ن ه�ن -  اینطور جریت کرده خدا بیامرزهمون «
ها  چه گه.  ه�ن ه�ن ه�ن- که حاال جواب پس میدی - ه�ن ه�ن -
� …»  ه�ن ه�ن-شیطون می^ه .  ه�ن ه�ن-خوره   م

ول . شیطون گوشش کر زبونش الل«الزمان واسطه شد و گفت،  ملیح
السلطنه به مش باقر اشاره کرد  و با دست و از پشت منزه» .کن خواهر

! شمس سلطنه! شمس� جان«: که برود و بعد به آوای بلند صدا کرد
و وقت� زیر » .ای؟ بیا، ما آمدیم  هست�؟ خانه. شمس� خانم، بیا جانم
 .السلطنه هم وارد اطاق شد کرس� نشستند، شمس

 ۀ از نیم- زیباییش بود که تنها وجه - س�، موهای بلند سیاهش راشم
های ریزش زیر ابروهای پر   گرد سر لوله کرده بود و چشم پیشان� و گردا

گود نشسته بود و دماغ درشت و لب نازک صورتش را مغرور جلوه 
�. ی� تخته تور سفید حاشیه دالبری روی سرش انداخته بود. داد  م

ها و پای دامنش   ای پوشیده بود که بر سرآستین هلباس یقه پهن قهو
جوراب پشم� دو پوده و پوتین چرم� فرنگ� . مغزی دوزی سفید داشت
 .کرد  ای به گوشش سنگین� م�  های شرابه  به پا کرده بود و گوشواره

آوردی و قر قشو  کجا داری میری که سیاتو در«السلطنه پرسید،   منزه
 »کردی؟
قراره با عباس بریم «ایی جواب داد، اعتن السلطنه با بی شمس

 ».بریم  م با خودمون م� اامیر. عکاسخونه چند تا شیشه عکس بندازیم
» . منزه برات خبر داره- خاله جانحاال یه دقه بشین «الزمان گفت،  ملیح

 .و چشم� زد
السلطنه هنوز خودش را آماده نکرده بود که برای دخترش حرف   منزه
هرش تحویل داد و وقت� دید شمس� با اخم به خوا» !ایه«ی� . بزند

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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�م  ااول به ملوک ب^و چایی بیاره، بعد«کند، گفت،  سؤال نگاهش م
 ».پوتیناتو در آر بیا زیر کرس� تا به خبر برسه

السلطنه برای اجرای هیچHدام از این دو فرمان حرکت� نکرد و  شمس
لیان آنکه دستوری گرفته باشد بساط سماور را روی میز ق ملوک بی
� و قندان راگذاشت و Hاستکان و نعلب � که بیرون در دست مش - سین
قند حبه «السلطنه گفت،    گرفت و روی کرس� چید و به منزه-  باقر بود

 ».یه کله قند بده خانم جان بشHنم. شده همین یه قندانو داریم
 خراب شده خورده میشه؟ ۀچقد قند تو این خون«السلطنه گفت،   منزه

ول� به تقال افتاد که کلیدهایش » .ز بود دو تا کله قند شHست�همین دیرو
 .را از زیر تشHش بیرون بHشد

اون روزی بود که نایب . به حرضت عباس دیرو نبود«  ملوک گفت، 
 …» عبدالOه خان اینجا بود

بیا این کلیدا رو ! قسم بیخود نخور پتیاره! خبه«السلطنه گفت،   منزه
 ».قند ور دار، باز درو قفل کن، کلیدا رو بیارب^یر، از تو گنجه یه کله 

صدا پی کارش   چارقد درازش را پشت سر انداخت و بیۀملوک گوش
 .رفت

السلطنه چای را در قوری ریخت،  سماور جوش آمده بود و شمس
 .رویش آب بست و سر سماور گذاشت تا دم بHشد

 بیا - کفشاتو درآر خاله جان«اش گفت،   هزاد الزمان به خواهر ملیح
 »چرا چشات گود رفته شمس� جان؟. بشین که حرف و صحبت زیاده

ها را دانه دانه   السلطنه روی عسل� پای دیوار نشست و بند پوتین شمس
دیشب بد خوابیدم خاله ملیح «اش گفت،  ها آزاد کرد و به خاله از دگمه

 ». تا صبح غلت و واغلت زدم-
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  گل گاو زبان بخورۀوندشب قبل از خواب یه جوش«الزمان گفت،  ملیح
 ».تا مسب}ت بهتره از صد.  خواب میاره-

اون عسل� که تاب نداره روش «السلطنه رو به دخترش گفت،   منزه
� ».اش در میره   پایه- نشست
اون که مثل تو خدا دورش غالله نبسته که با «الزمان با خنده گفت،  ملیح

 ».نشستن روی عسل� بشHندش
اینقد از این دو پرده « ریز ریز افتاد و گفت، ۀالسلطنه هم به خند  منزه

 »!ها گوشت من ب^و تا آب شه
ک� این سرما «السلطنه زیر کرس� زانوها را بغل گرفت و گفت،  شمس

و باز به سؤال به مادرش چشم » .تموم میشه که کرسیا رو ور داریم
 .دوخت
ل�  و- م دارم احاال یه چیزی من گفتم، یه فکری«السلطنه گفت،   منزه

چندان » .باید ببینم چطور میشه دست به کار شد. هنوز نه به باره نه به دار
�خواهد   راه دستش نبود که به دخترش ب^وید قبل از عروس کردن او م

دانست خبر را خواه� نخواه� دیر یا زود باید  م�. برادرش را داماد کند
 -اش بیاید  هالزمان خواسته بود که با او به خان این رو از ملیح بدهد از

السلطنه    از واکنش شمس- همالزمان   حت� در حضور ملیح- هذا مع
 . حریف بد قلق� و درشت گوییش نبود-  داشتواهمه
حاال چرا به رمز و کنایه حرف میزنین؟ موضوع «السلطنه گفت،  شمس
 »چیه؟
السلطنه امید نداشت که مادرش هیچ کاری را درست انجام بدهد  شمس
� پامنار را میان ۀز بخواهد فروش حمام و کاروانسرا و خانترسید با و م

 . بHشد و باز دعوا سر ب^یرد
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السلطنه   محسن خان، منزهمیرزا مرگ گرفتن خبر  ی� هفته بعد از 

اینا «: صحبت فروش مستغالت را کرده بود و شمس� جواب داده بود
ارث ماست و جز امیر ما هیچHدوم صغیر نیستیم و دخالت در این 

 » .سئله کار شما نیستم
السلطنه غیظ کرده بود و غضب کرده بود و نفرین کرده بود و گفته   منزه
فهم�؟ این خونه رو چطوری  نم�. پول نقد تو دستو بالمون نیست«: بود

اینجا چند . باید گردوند؟ من که حاج امین الضرب نیستم که سHه بزنم
؟ تو که باید از آب و شHما رو چطوری باید سیر کرد. سر نون خور داره

� به بطالت  نیست� و وقتوسر خونه زندگ� خودت  ،گل در اومده باش
�یلل� تلل�  و هول میساب که فقط ماون عباس سر به هوا. گذرون�  م

پس من چه خاک� به سرم .  دواتهۀتو لیقاش  کلهم که هنوز  اامیر. میخونه
 »بریزم؟
ربارم، بزودی رفع � ساگه من یH «: بودجواب دادهالسلطنه  شمس

�و همانجا تصمیم گرفته بود » .فروشم  اما سهممو نم�-  کنم  زحمت م
که زن عبدالOه خان نایب بشود که خویش دورشان بود و هر وقت به 

� ششلولش را روی کمر  وتابید  آمد سبیلش را برایش م� خانه شان م
دا و ا -  صدمه نبیند که صاحب منصبیش مرزیو تا  - رد ب   م�باال پائین

حاال زن داشت که داشت، زنش . کرد   و دلبری م�داد  ارائه م� اطوار
در خانواده کس� هوو سر کس� نبرده است و بیش از . آبستن بود که بود

اگر عبدالOه خان خواستار است، خودش . ی� زن هم نگرفته است
� .ها را از سر راه بر دارد  بایست سنگ  م
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.  صبر کن-خبر خوشه خاله جان «السلطنه گفت،   الزمان به شمس ملیح
 »! دل بچه آب شد- بابا منزه ب^و

� به من یه چایی برسونه که گلوم چوب «السلطنه گفت،   منزهHاول ی
 ».کبریته
ریزم تو شروع  من چایی م�«الزمان از جایش بلند شد و گفت،  ملیح
 ».کن
های آونگ� سر و  اش را در مشت گرفت و با تکان  السلطنه چانه  منزه
تو سHینه خانمو هیچ وقت دیدی؟ زن عموتو «نه از دخترش پرسید، شا

 ».می^م که قزوینه
 - واوو .تابستون� که رفتیم تاکستان دیدمش«السلطنه جواب داد،  شمس

م  ااون. تابستون� که شما امیرو آبستن بودینهمون . ده دوازده سال پیش
 شد که  � م�سالسه دو یه  دست کم با اینکه - ستون داشتیه بچه زیر پ
 ».زاییده بود

 -  ه حاال پر چای بود ک- های کمر باری� شست� را  استکانالزمان  ملیح
� باز وسط کرس� گذاشت و قبل از نشستن قندش را کنار لپ جا با سین

 گفت، - زیر لحافجا به جا شد  در حال -داد که دیشلمه بخورد و 
»� خصوصًا تو -ن گیری خیل� زنا تا سه چار سال^� بچه رو از شیر نم

و » .صحبت از همون زیر پستونیه خاله جان اما حاال بشنو که .والیات
 .باز چشم� زد و خندید

خواست آرام تر جلو برود و به همین دلیل استکان  السلطنه م�  منزه
الزمان را نداد و   صحبت به ملیحۀچایش را زمین گذاشت و فرصت ادام

از دولت سر .  عموت رفتۀمیدون� که سHینه با دست پر خون«گفت، 
م که وضعش الحمدالOه  اعموت. شوهرای قبل� حسابی بارشو بسته بود
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 - کرد م ولنگ و واز زندگ� نم� ا مثل بابات- خوب داشت -بد نبود 
 .و باز استکان چایش را بر داشت» .حسابو کتاب داشت

�ها را  با چنگHش حبه. رفت  شمس� با قندگیر توی قندان ور م
�ها تمام بشود   کرد و منتظر بود که این مقدمه چین�   ول م�گرفت و  م
 »خب؟« و فقط گفت، -

خورد، قند را در دهنش جا به   السلطنه هم که چایش را دیشلمه م�  منزه
چ� می^� « و گفت، نوشیدجا کرد و مHید و رویش ی� قلپ دی^ر چای 
 »اگه من دختر عموتو بیارم با ما زندگ� کنه؟

 تنگ� قندگیر را میان سین� رها کرد و عقب تر السلطنه با خلق شمس
خبر خوشتون اینه؟ دختر عمویی که من نه دیدم و نه «نشست و گفت، 

� - و مزاحم شما م سرباریم  اشناسم؟ تو این خونه که من و برادرام  م
 »حاال چ� شده؟

عقدش کنه و بیاره خاله «طاقت شد و گفت،  الزمان دی^ر بی ملیح
 .ند خندیدو به صدای بل» .جان

اینکه موضوع برایش بعد مثل » برای ک� عقدش کنه؟«شمس� گفت، 
برای عباس؟ « گفت، -  اول به پرسش و بعد به تأیید-  روشن شده باشد

 . او هم بلند شدۀو خند» !برای عباس
پس این «در همین موقع امیر از در وارد شد و از خواهرش پرسید، 

 »میبره عکاسخونه؟عباس کو؟ م^ه نگفته بود ما رو امروز 
السلطنه  السلطنه بدون آنکه جواب برادرش را بدهد از منزه شمس
 »حاال خود شاه داماد خبر داره؟«پرسید، 

 »شاه داماد کیه؟«امیر پرسید، 
 ».عباس«شمس� گفت، 
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 ملوک، امیر فهمید که عباس رسیده است و ۀاز صدای قدقدهای خند
 و گفت،  راهرو رفتمشغول انگول� کردن ملوک است و به دو توی

 ». بیا- عباس میخوان دامادت کنن«
 ».بیا تو ببینم. صداتو ببر. اله� خفه نش� بچه«السلطنه گفت،   منزه

 .عباس و امیر با هم وارد شدند
ها انداخته بود و  عباس خان ی� عبای خوش برش نایین� سر شانه

 از شنوک بینی. ای بر سرش مشیرالدولهعینک پنس� سر دماغش و کاله 
در این . سرما سرخ شده بود و آن ی� دست� که از دستکش بیرون بود

 .آمد  ، بیست و چند ساله به نظر م�هیئت
 ».میخوان دامادت کنن«امیر یHبار دی^ر گفت، 

بهتیه عیوس خوس^ل « با خنده گفت، -   که کلته زبان بود- عباس خان
 ».باسه
م  اخوش^لعروس از «الزمان هم به خنده افتاد و گفت،  ملیح

 ». پولداره خاله جان- خوش^لتره 
از سیو زلفس . ل پولس بخوابممن که قیای نیست بغ«عباس خان گفت، 

 » چه سHلیه؟- ب^ین
. مثل هلوی پوست کنده«السلطنه هم میان ریز ریز خنده گفت،   منزه

 »خیالت راحت شد؟
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 فصل سوم
 
 
 
 
 

 گل گاو ۀ بست ول� جوشاندالسلطنه نصیحت خاله ملیح را به کار شمس
�، در سر   ها بیدار م� شب. زبان مؤثر نیفتادHماند و در انبوه تاری

� .شد ریخت که در نور آفتاب چون کاخ� یخین آب م�  بناهایی م
� اینکه زندگ� در این خانه . السلطنه روشن بود دو نکته برای شمسHی

  . خواست  م�جفتبعد از مرگ پدر برایش میسر نبود، دی^ر اینکه 
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� . رسید  رفع این دو مشHل هر لحظه حیات� تر به نظرش م
السلطنه،  بعد از فوت ناگهان� محسن خان هر حرکت و هر حرف منزه

� اعمال مادر به نظرش نسنجیده و ۀهم. برد شمس� را از کوره به در م
در زمان حیات محسن خان هم از تلخ� و سردی . آمد  قاعده م�  بی

 تعادل� در سرش بود پدر بر ۀ ول� تا وقت� سای-   گریزان بودمادرش
خانه تعلق به همه داشت و جای هر کس در آن منظور . زندگ� برقرار بود

السلطنه را محسن خان با دادن هل و هدیه  های منزه ها و تندی  پیله. بود
�ای لباس و کفش و کاله از روسیه و   به تاجر بادکوبه. کرد  جبران م

ول� . خرید  داد و زر و زیور برایش م� ش م�فرنگستان برایش سفار
�السلطنه   شمس. کرد بیش از هر چیز به خواندن و آموختن تشویقش م

های تور و حریر پدر مسرور بود، اما نه شHیبایی خواندن داشت   از تحفه
آنچه محسن خان از کتاب و دفتر در دسترس . نه بردباری آموختن

 .شد  امیر خان م�گذاشت در نهایت نصیب السلطنه م� شمس
تا وقت� محسن خان زنده بود، شمس� به اینکه پدرش را دوست دارد یا 

عشق در آن خانه مجال خودنمایی . دوست ندارد هرگز فکر نکرده بود
برادرها دست  که - در حضور او. او با پدرش رسم� بودروابط . نداشت

�این در .  نشستن داشتۀالسلطنه اجاز   شمس- ایستادند به سینه م
ها پدرش بعد از چند سؤال و جواب، از گفتگو با او ملول و  نشست
السلطنه هم چندان  شمس. کرد  د و مرخصش م�رسی م�به نظر افسرده 

اش در حول و حوش دواوین�   صحبت نداشت که همهۀتمایل به ادام
قانع بود . بود که محسن خان به او داده بود و او فقط ورق زده بود

به یاد نداشت که .  هدایا را ب^یرد و پی کارش برودعرض ادبی بHند و
گویی این نوع ابراز . محسن خان دست نوازش� بر سرش کشیده باشد
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السلطنه بود که هر نوع روابط  مهر تخط� و دست درازی به حقوق منزه
�پایید و بروزاتش را با به راه  عاطف� را در آن خانه با حقد و حسد م

� .دش  انداختن قشقرق مانع م
دانست که محسن خان را   باز هم نم�-  پدرمرگ بعد از - شمس� حاال

ول� آگاه . کرد  حت� این سؤال را از خود نم�. دوست داشته است یا نه
سر بار به ت داشت أکس� جرنه .  او بودۀبود که تا او بود این خانه خان

تا او بود . اش بخواند کرد ترشیده   نه کس� جسارت م�،دورآ ششمار
حاال سرنوشتش . السلطنه بر جا بود و وضع و حیثیت و اعتبار شمسسر 

 مادر را بHند؟ کنیزیچه خواهد شد؟ در این خانه بماند و تا آخر عمر 
 مادری که چنان از نیازهای او فارغ بود که از غریبه غریبه تر بود؟

 ».اگه تکه تکه بشم تن به این زندگ� نمیدم! هرگز! صد سال سیاه«
به کجا؟ خاله ملیح از وقت� که پسرش را به روسیه . رفت نجا م�باید از ای

 و تازه فرستاده بود و دخترش را شوهر داده بود، دی^ر خانه نشین نبود
. پذیرفت نه به صاحب خانگ�  زاده را م� اگر بود به مهمان� خواهر

ها   آنو السلطنه  شمسمیان خویشان پدری همه در قزوین مانده بودند و 
ساکن قسطنطنیه جمل^�  مادری انکس. وجود نداشتای  اطفهپیوند و ع

  .  ندیده بودبه چشم را شانالسلطنه هم بیشتر  بودند و حت� منزه
� .ماند داییش، منیف دیوان  م

خوابی، بر محور وجود این  رؤیاهای شبانگاهیش، در عالم بیداری و بی
�ه دنیا دید که منیف دیوان از ینگ  در دل شب ممHن م�. چرخید  دایی م

برایش کجاوه و کالسHه روانه سازد . او را طلب کند و به فرزندی بپذیرد
 تا -   از راه قفقاز و باتوم- در انزل� برود و از آنجا با کشت�که تا بن

از پاریس به آمری� هم که دی^ر این رفتن . قسطنطنیه و وین و پاریس
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را دایی اصال� چ.  درد سری نداشت-  آب خوردن بود-هلو و این گلو 
در قسطنطنیه خود به استقبالش تا پاریس نیاید و نبردش؟ و چه معلوم که 

اتون و بی� و پاشای دربار بی و خ  هم^� بی- السلطنه خویشان منزه
�ها و عم   زی در انتظار دیدارش صف نکشیده باشند؟ عم ق- عثمان
�های قرمز  دوزی و فینه با سربندهای پول� - های استامبولیش اوقل

ها  السلطنه در کنار آن  التماس نداشته باشند که شمس-  گوله دارمن
 تا شمس� ناز کند و نخودی ،ها افتخار میزبان� بدهد زندگ� کند و به آن
حاال چندین ساله که در . خان دایی چشم به راهه«: بخندد و ب^وید

� راه از تنم  اینقدر که خستگ- فقط یه دو سه روزی. ر چنین روزیهانتظا
 خدمت عم اوقل� جان، .مونم   پیش شما م�- قزی جان ره، عمدر ب

خان دایی بیشتر . بعد دی^ه باید برم.  فقط یه چند روز- شمام همینطور
 ».از این رخصت غیبت به من نداده

منیف دیوان، که از . نمود   این خیاالت واقع� م�ۀدر سیاه� شب، هم
به بماند؟ هیچ عق چرا بخواهد بی. زن فرنگیش، آنژل، فرزند نداشت

� ۀو چه فرزندی بهتر از اولین زاد. خواهد اجاق� کور از دنیا برود کس نم
در آمری� و . خواهر؟ از پوست و گوشت خودش، از تبار و نژاد خودش

ها این  ها و شب نامه  روزنامه.  دختر و پسرچه تفاوت میاناروپ هم که 
گفتند و   عر م�شاعرها در ذم روبنده و چادر ش. نوشتند  ها را م� حرف
شانه  و از زنان اروپ یاد ب^یرندکردند که  م�و تشویق ها را ترغیب  زن

  . مردان وارد میدان زندگ� شوندۀبه شان
کرد که از آنژل زبان فرانسه را فرا   السلطنه حت� مجسم م� شمس

�گیرد تا روح پدرش محسن خان را هم شاد کند که آنقدر آرزومند   م
توانست   السلطنه که نم�  از مادرش منزه. اشدبود دخترش زبان دان ب
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ک یاد ای که او در عهد شاه وزوز  فرانسهۀآن چهار جمل. چیزی بیاموزد
� گویا ترک� استامبولیش را هم فراموش کرده - آمد گرفته بود به کاری نم

 بود گاه گداری کتابی به زبان ترک� در دست خرد سالوقت� شمس� . بود
�خواست برای او هم داستان را تعریف کند و  م�دید و از او  مادرش م

کرد و  هایش را روی سطور لوچ م�  السلطنه دقایق طوالن� چشم  منزه
� همی^ه دختر. چیز مهم� نمی^ه«گفت،   جنباند و باألخره م�  تنش را م

السلطنه نبود که  السلطنه مدیون منزه حت� خط خوش شمس» .خوابیده
ای بود که  تعلیم مشّاق سر خانه ۀاو هم خط زیبا داشت، بلHه نتیج

 .محسن خان برایش گرفته بود
های  و بغ و تغ ها  پدری به عالم� فارغ از نق نقۀرؤیای گریز از خان

�های عباس  کرد تا صدای پاورچین پاورچین قدم  مادری ادامه پیدا م
�رسید که دزدانه و گربه وار به سراغ ملوک  خان در راهرو به گوشش م

�افتاد و  السلطنه به تب و تاب م�  ت بدن شمسآنوق. رفت  م
رفت و نوک پستانش   بست و ته دلش غنج م� هایش باغره م� کشاله

�آنوقت آشHارا . شد که گویی پر از زِه�� و آغوز است چنان سخت م
�دانست که فرار از اینجا فقط به منظور خالص شدن از سخت� و   م

� منزهHه به تمنای بو  خشHس و کنار است و به السلطنه نیست، بل
�چون ماکیان� که قیق بHشد . نیاز به همبستر داشت. تقاضای همآغوش

 .طلبید   م�زوجای که به مرنو افتاده باشد،  و گربه
 

خوابی به این شدت و با این اوهام به سراغش آمد، شبی   بار اول� که بی
السلطنه غرق در   شمس. بود که خبر درگذشت محسن خان رسید

ن شب به سرش هجوم آورده بود و که آشفته و درهم در آافکاری بود 

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مھشيد اميرشاھی

 44 

هنوز نتیجه و شHل� قاطع نیافته بود که صدای پا را شنید و به خیال 
اینکه دزدی در خانه است هراس زده از جا بر خاست و چشم بر درز در 

جامه تک پا  نیمه باز دوخت و برادرش را دید که پای برهنه و با زیر
�ابتدا  در. هایش برنخیزد  ست که آوایی از قدمرود و نگران آن ا  م

مقصد عباس خان را در نیافت و حت� از فکرش گذشت که او را صدا 
اما حرکات عباس به . بزند و تنهایی شب را با حضور برادر بشHند

 بیرون آمده بستربرای چه در این ساعت شب از . سHوتش واداشت
تازه اگر تنگش گرفته . است؟ گلدان ادرارش که همیشه در اطاقش است

باشد این همه احتیاط چرا؟ به عالوه برای رفتن به آبدست بیرون� باید از 
�السلطنه    شمساز این رو. ساباط میان دو بنا رد شود نه از داالن اندرون

 برادرش رفت تا ۀصدا در را باز کرد و با فاصله اما سایه به سای  هم بی
ه داخل پستویی خزید که ملوک عباس به صندوقخانه رسید و از آنجا ب

� .خوابید  در آن م
در غیبت محسن خان  -ببیند عباس شمس� در گذشته پیش آمده بود که 

  یازمین پوشیده در زیر  میان داالن سر- السلطنه و دور از چشم منزه
 کپلشرود و دست به ران و  انبار به سر و زلف ملوک ور م�  پشت آب

�اعتنایی از آن گذشته بود    اما با بی-  هدد مالد و پستانش را زور م�  م
 در کش و قوس ش که بدن-تنها آن شب . و چشم را درویش کرده بود

 �بود و برای اولین بار برای التهاب و سخت ل^ام� خود نام و علّت
�های بریده   صحنه- کرد  را خرد خرد به خود اقرار م�یافت و آن  م
و�ر�ن لذت عمیق و توأم با گناه  با -   معاشقات برادرش را با ملوکۀبرید
 به این منظور . خواست بیشتر ببیند و بداند. در ذهن مرور کرد- �چشم

و نبض� که  کوبید اش م�   سینهۀمهابا به قفس  با قلبی که بی-بی صدا 
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 به طرف جاجیم� رفت که بر -تپید   اش م� امان در رگ شقیقه  بی
 .ابانددرگاه پستوی ملوک آویزان بود و آنجا گوش خو

هم   درای ه همهم،عباس خان  ملوک وۀهای آهست پچ پچدر آغاز 
 تا کم کم - ددا  م�شتابرا  نبض کوبشپش قلب و ت بود که آمیخته

ش بر هم اش خی خ،آوای بده بستان بوسه: نواهایی شد مجزا از هم
ی بلند و یها   نفسه،ی کوتاه و خفیهاغریو ،عریان ۀساییده شدن دو سین

 و پر تاب، پر تب و آوازر کدام چون الحان مرغان خوش هو  - پر صدا
 .ناز و نیاز

 به اطاقش بازگشت - خود  از خود بی- السلطنه آن شب وقت� شمس
تمام درد و لذت همخواب^� را در عالم خیال زیسته بود و تا صبح 

 .بالشش را میان دو ران گرفت و س�رینش را در مشت
. ماند  های عباس خان م�  قدماز آن پس هر شام گوش به زنگ صدای 

�کرد تا وقت آن برسد که پا  شب را با تخیالت و توهمات خود آغاز م
دزدک به کنار پستوی ملوک برود و در پناه جاجیم سر� در و پیچیده در 

 .آغوش� مجسم کند آهنگ هم نفس معاشقات آن دو دی^ر، خود را با هم
 -ب عبدالOه مجسم کرد در آن احوال برای بار اول خود را در کنار نای

به عالوه صورت مردانه و .  از او در آمده بوددلرباییتنها مردی که از دِر 
�ها خویشان و    آنۀدر خان. شناخت قامت کشیده و ه�رم تنش را م

 هم - شدند  در بیرون� و اندرون� جمع م�دوستان از زن و مرد یHسان 
. خواست  چنین م�السلطنه چنین بار آمده بود و هم محسن خان   منزه

 چون خود -   نداده بودالسلطنه به عبدالOه خان نایب رویی نشان شمس
�دانست و این خویش کم پول تر و کم تشخص تر را به   را بر او سر م
�حساب زیر دست و پا نریخته   ول� مرد آشنا آنقدر بی. آورد حساب نم
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انشان  از می-  حت� برای رؤیای یHشبه- السلطنه بتواند  بود که شمس
� را انتخاب کندHه. یOقوی صورت، بلند باال، خوش - نایب عبدال 

و به درون خواب و خیالش  حاضر بود در دسترس، خواهخاطر، هیHل
 .خزید

به رفتن : ای مشترک داشت  السلطنه نسخه   شمسعالج دو نیاز عاجل
این نسخه در عالم خواب و خیال شبانه پیچیده نشد بلHه .  شوهرۀخان

السلطنه بر سر فروش    واقع روز و هنگام جدل با منزهدر دنیای
 خود نمود و اجزایش در -   به عنوان درمان منحصر به فرد- مستغالت

 .های بعدی قوام و قوت گرفت  شب زنده داری
 عباس خان را ۀالزمان خبر زفاف آیند السلطنه و ملیح  از آن شبی که منزه

حت� . کرد  ش فکر م�ها شمس� به جزییات حجله گاه خود دادند، شب
به عالوه از آن زمان . ش را در نظر گرفته بودسرشHوانرنگ و طرح 

 :مطالب دی^ری هم به ذهن و فکر او راه یافته بود
�حسابی مل� و  کنند و در بی حاال این عروس چیزدار را وارد خانه م

�در . شود  امالکش این چار تکه ارث او هم مالخور و گم و گور م
 ک� دی^ر روی آن دارد که از ،مالند یه زیادی را به پاشنه م�پکه  ای خانه

پس تا وقت وقت است بلHه . چربی حرف� بزند   گوشت بیی� لقمه
 جهیزجهاز و  ۀاین مادری که او دارد که به فکر تهی. فروش بد نباشد
عبدالOه خان هم که خودش است و مواجب حHومت� . برایش نیست

السلطنه از این در و دکان بد  سهم شمس. نایبیش که آیا برسد آیا نرسد
 مثل دوست -شوهر او هم  تا ،پول� نیست که توی دست و بالش باشد
شاید هم .  بشود کلنل یا ماژور- پدرش، رفیع خان رییس نظمیۀ قزوین
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 کس� - دار جنگ� و سپهداری برایش جور شدی� وقت دیدی لقب سر
� داند؟ چه م

  
ایب عبدالOه مرتب برای عرض سالم و ن ،تا وقت� محسن خان زنده بود

�روزی که پرورد  را هم در دل م� این امید - رسید ارادت خدمت م
و در این دیدارها  -میرزا محسن خان واسطه بشود و او ترفیع� ب^یرد 

 .السلطنه گیر کرد ویش پیش شمسگلبود که 
فردای روزی که خبر مرگ میرزا محسن خان به گوشش رسید، عبدالOه 

 ۀ به خان-  لباس پوشیده و واکسیل انداخته و ششلول بسته- نایبخان 
السلطنه تا چشمش به نایب افتاد دستش را به  منزه. السلطنه آمد شمس
شنیدی عبدالOه خان؟ شنیدی « برد و گفت،  چنگ زدن الی گیسنی}ت
 » که چه خاک� به سرم شد؟نایب 

 به -  کز کرده بود ورچیده در کنج اطاق  که بغض کرده و لب-  امیر خان
 می^ن -عبدالOه خان « کتش را گرفت و گفت، ۀطرف نایب آمد و گوش

 » راست می^ن؟-بابامو کشتن 
السلطنه نگاه� از سر کالفگ� به مادرش انداخت و خواست از  شمس

اطاق بیرون برود که نایب عبدالOه سر راهش را گرفت و دستش را روی 
 داشته باشین خانم ه، تشریفنه، ن«کمر او گذاشت و گفت، 

 - تونم بدم چه تسالیی من م�. سلطنه عرایض منو گوش کنین شمس
اگه الزم بشه . جز اینکه ب^م من نمیذارم خون محسن خان زمین بمونه

و ششلولش را باال و پایین برد و رو به امیر خان گفت، » .بندم  اره م�قّد
کس� یه مو از سر ام که از این حرفا میزنن امیر خان؟ اگه  م^ه من مرده«

 ».کنم  خون م�،خان حاکم کم کرده باشه
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ر را با قدم به آن این دیوا  که عبا را سر دوش انداخته بود و- عباس خان
�هارت و پورت و شاخ و شانه کشیدن افتاد و    به-  دوخت دیوار م
�کستنس؟ م^ه سه«پرسید،  �ه نایب عبدالOه سما خون ته؟ ن یه ه

�م^ه . گییم من قصاص خون پدیمو م�. کنم   من خون م�- کنین نم
س� دنیا یو با ج^ن پوسوندن؟ م^ه میسه حاکم کست و قس� دی 

 »یفت؟
اسمشو . مرده شور ببره این دستگاه حHومت� رو«السلطنه گفت،   منزه

م^ه نزدن اتاب� . دی^ه سنگ رو سنگ بند نیست. گذاشتن مشروطه
- مجلس شورا بلمقا ، جلو چشم عالم و آدم، روز روشن- اعظم رو

نکشتن؟ کم آدم� بود؟ صدر اعظم سه تاجدار؟ گور مرگشون حHومت 
�م که راه انداختن و مردم امون ندارن از این جا تا شابدل عظیم  انظام
 ه می^ن ظل}یه دف. لیشاه بر نگردهده که ممدذکرشون ش فکر و. برن

ه می^ن فیه د.  ساالردوله اسۀه می^ن غائلیه دف. سلطان آتیش بر پا کرده
مثه روضه خون پشمه چال . لباس مبدل تو سرحداتهبا ل� میرزا ممد

مال� محروسه خبری نیست از امن و امان در م. همینطور زر میزنن
 دیدی چه خاک� به -  نایب عبدالOه خان. نیست عزیزم، نیست- جانم

 »سرم شد؟
السلطنه گذاشته    کنار مبل شمس که صندل� چوبی را - نایب عبدالOه 

گفت،  -  مبل جا داده بودۀبود و دستش را پهلوی دست او روی دست
من در اطاعت . سلطنه، من کوچی� شمام  بی تابی نکنین خانم منزه«

آمدم به .  با قشون یپرم خان- آخر هفته باید حرکت کنم برم. ادماوامر آم
�» .خوام حالل� بطلبم م م� ابعد...   عرض تسلیت و اگه امری فرمایش
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 اگه از این جنگ نجستم« رویش را به طرف شمس� کرد و گفت، و بیشتر
 ». حاللم کنین-
 

های   میان تس تس-  روزدر آنگرچه های عبدالOه خان نایب،  حرف
 -  السلطنه و اش� و بغض امیر خان  های منزه عباس خان و نیمه فغان

های   ول� در شب زنده داری،السلطنه داشت أثیری مختصر بر شمست
اش را در  کلمه به کلمه نفوذ و اعتباری نزد او پیدا کرده بود که چناناخیر 

�السلطنه   شمس. داد کرد و معنا و جالیی تازه به آن م� خاطر مرور م
اطمینان داشت که نایب عبدالOه از جنگ در کنار یپرم خان سالم به سوی 

 .او باز خواهد گشت
 ،ینه خانم دی^ری که بعد از اعالم خواستگاری از دختر سHۀحادث

 این بود ،السلطنه را پر هول و وله ساخته بود  شمسۀهای شبان  بیداری
که آمد و شد عباس خان به اطاق ملوک از نظم و ترتیب افتاده بود و 

� یعن� از روزی که -شد که به کل� موقوف شده بود  چند شبی م
رد و  قزوین پیدا کۀالسلطنه باألخره مال صالح را از طریق تل^رافخان  منزه
 . احضارش کردطهرانبه 
 را در تنگناقسم و گرو گرفتن موی سبیل، مال صالح دادن السلطنه با   منزه

پیغام و پسغام را  ، مطلب را به احدی بروز ندهدم�Hلفش کرد .گذاشت
 -ال� در توکیل  وکی-  دختر سHینه خانم را،به خانۀ سHینه خانم برساند

 پوستین و طاقه تاتحویل بدهد  ،هران بیاوردطخودش به با  ،عقد کند
 .شال را تحویل ب^یرد

فقط  -السلطنه   منزهۀسابق   متحیر از دست و دلبازی بی- مال صالح
 »خوانچ�ه و آیَنه شمداَن چه کونم؟«پرسید، 
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 کن تهیه. اش به اختیار خودت مال صالح  همه«السلطنه جواب داد،   منزه
 مخارج سفر عالوۀ بهدم، اینجا نقد و دوال پهنا بهت پس میپولشو  من -

 سنگ� قاب نقره و یه ۀدو تا الله ب^یر و یه آین. و خرج و برجای دی^ه
م روی سر عروس شاباش کن و ب^و  ایه مشته شاه� سفید. جلد قرآن

�یه طاقه زری و یه جا نماز . گیرم  ایشاال عروس� مفصل اینجا براش م
�یه . بل شما رو ندارهفرستم بده به سHینه خانم ب^و قا ترمه ام بعدًا م

  یه خنچه نون برنج� و کلوچه ام بده بزنن، پیش پیش، فصلۀخنچه میو
مال صالح .  عروس که کس� ملتفت نشهۀ بفرست خون-   اما شبونه-

 ».ای اگه کارو درست به آخر نبری ست، مشغول ذم}هلت گروموی سیبی
 - کرد  مه کنار مادرش اطاق را گز م� که در حین این مHال- عباس خان

هلوی «ی انداخت و گفت، ا  بعد از رفتن مال صالح از سر شوق سHیزه
حاال . خواهم  خواهم و از کنج لبس م� بوسه م�!  جان-  پوست کنده

� ».خواستین از مال صالح سؤال کنین  اسم عیوس خانم چیه؟ م
  آب دماغ را باال-   که حواسش به محاسبات مهم تر بود- السلطنه  منزه

قرار شد تل^راف . دونست  نم�- همون اولش پرسیدم«کشید و گفت، 
 ».بفرسته

این «السلطنه گفت،    رو به شمس-   خندان و شادان- عباس خان
دون� این کایا چقد معطل�  اگه نبود م�! تل^یاف عجب اختیاعیه

 »داست؟
تل^راف . گردو نشHنحاال با دمت  «:السلطنه جواب پسرش را داد  منزه

 ».حاال حاالها طول داره! شبت وصلت نمیده به ام- یا غیر تل^راف
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�ون  عباس خان دیر وقت در اندر- شد  از آن شب تا حال که ده شب م
 که مثل گنجشu دودی به -  السلطنه شمس. پیدایش نشده بود

 این چند شب را در چرت و -  برادرش معتاد بودۀمعاشقات دزدان
ش خورد و شب گذشته بفهم� نفهم� صدایی به گوش. خماری گذراند

  .  ملوکۀبا تاپ تاپ قلب باز به راهرو رفت و خورد توی سین
گفت،    پی هم م�-  ه خورده بودالسلطنه ی�H  دیدن شمس که از- ملوک

 »!سر وازو پای پت�. اوا خاک به گورم، خانم کوچی�«
م^ه تو فوج سرباز . خب حاال سر وازو پای پت�«السلطنه گفت،  شمس

. مال�  وامیست� پشت منو م�سر تا پا پت� سیالخوری اومدی؟ تو حموم
 ».طوری نیست

ای زهرا سلطان « گفت، -  دست و پا را به کل� گم کرده بود که- ملوک
به . تشنگ� نذاش بخوابم. رهغرغ ما پخته بود، َا شوری ۀیه اشHنه واس

 ».آبپی حرضت عباس اومدم 
 این السلطنه قبال� حت� یHبار هم به ملوک و احساس ملوک در شمس

سیاه  با موی ژولیده و تنبان دبیت -  انه فکر نکرده بود و آن شب که اومی
 میان داالن ایستاده بود و سراسیمه - و پیراهن چیت رنگ و رو رفته

�کرد تازه متوجه شد که از او منتظرتر برای شنیدن صدای   نگاهش م
 .پای عباس خان ملوک بوده است

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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خان مدت� جلو منزل شیخ االطباء راه رفت و به باال و پایین کوچه عباس 
مرد کوتاه . را کوبید در ۀنظر انداخت تا باألخره عزمش را جزم کرد و کوب

� بسته بودبه گردن و کمر ای    که پیشبند سفید نیل خورده- قامت س�Hنج
ی  دفعات� که با زشترویۀعباس خان، مثل هم.  در را به رویش باز کرد-

�  . اختیار بر زمین تف انداخت شد بی مواجه م
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اخالط زمین نیندازین «، مرد س�Hنج با صدایی تو دماغ� و کشدار گفت
 ». منبع مرضه- حضرت آقا

و بعد » .تف خسHه بود، تف خسHه بود«عباس خان شرمزده گفت، 
ای که  برای آنکه چشمش باز به لب شHری مرد نیفتد نگاهش را به نقطه

جناب عال� سیخ االطباء «ا پرانده بود دوخت و پرسید، آب دهان ر
 »هستین؟

بفرمایین در . کنم  بنده معاونت م�-خیر، حضرت آقا «مرد گفت، 
 ».هشت�، منتظر نوبت

 طبیب را به ۀعباس خان از ذهنش گذشت که از همانجا برگردد و معاین
 و ته کرد   روز بود که امروز و فردا م� ول� چندین- روز دی^ری ب^ذارد

�دانست که اگر این بار از اینجا عقب گرد کند دی^ر دلیری کوبیدن  دل م
به عالوه رؤیت مجدد معاون شیخ االطباء را . در را نخواهد داشت

 اول ، همچنان با سر افکنده و چشم بر زمین دوختهالجرمچ^ونه برتابد؟ 
 .قدم به حیاط و بعد به هشت� گذاشت

ه حال خود در هشت� رها کرد و به راهروی معاون شیخ االطبا مراجع را ب
انتهای هشت� رفت و داخل اطاق� شد و عباس خان فرصت یافت که 

 .ساکنین هشت� را از نظر ب^ذراند
مردی با سرداری برک و . سوای او دو نفر دی^ر در انتظار طبیب بودند

�� از صندلHبر ی �های چوبی کنار دیوار نشسته بود و بر  کاله تخم مرغ
�HتیHت ۀها مالیی چندک زده بود و نعلینش را کنار پای  از نیمHنیم 

های چوبی دور تا دور هشت�   ها و نیمHت   صندل�ۀبقی. جفت کرده بود
 .خال� بود
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� از   عباس خان گلو را صاف کرد، سالم آهستهHای گفت و بر ی
�سرداری پوش نگاه� به طرف او انداخت و . های خال� نشست  صندل

 و به دوختها را به سقف  تحویل داد و بعد باز چشمیی » یا الOه«
نگاه آخوند، در حال� که از روی لباده و . گرداندن تسبیح مشغول شد

خارید، بیشتر بر صورت عباس خان    سیاه پهلوها و سرش را م�ۀعمام
های مال، نیاز به خارش را در عباس  صدای خرت خرت. داشتدرنگ 

 بالفاصله کتاب درس  هم فشرد وهایش را بر  کشاله. خان زنده کرد
 ۀ که پدرش محسن خان به هنگام ثبت نام او در مدرس- اش را  فرانسه

آلیانس برایش تهیه کرده بود، از جیب در آورد و وانمود که سر گرم 
 .مطالعه است

 سوای ی� -  کتاب بودۀهای پدر به او، تا زنده بود، غالبًا از مقول  تحفه
جیر طال و ی� عصای سر نقره از چوب ساعت میناکاری بغل� با زن

هایی که با دوستان به باغ و   عباس خان این هر دو را در شب. آبنوس
�دی^ر وسایل آرایش و پیرایش باب . داشت  رفت با خود بر م�  بستان م

روز را از مقرری که محسن خان برایش معین کرده بود و سخاوتمندانه 
� . دید بود تهیه م

� از پدرش به وقت تدریس فارس� و عربی و ترین دیدارها  طوالن
امیر خان . ریاضیات بود که میرزا محسن خان شخصًا بر عهده گرفته بود

�داد و هر وقت عباس خان  شد و گوش م� هم سر این دروس حاضر م
�این اواخر طوری .  داوطلب پاسخ^ویی بود،ماند  در جواب عاجز م

زد و عباس خان   کله م�شده بود که محسن خان فقط با امیر خان سر و
 .ماند تا ساعت تدریس سرآید  صبری در انتظار م� با بی
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وقت� خبر افتادن میرزا محسن خان را از بام کاروانسرا آوردند، عباس 
ها را پیمود و  خان مدت� به صدای بلند شیون کرد و طول و عرض اطاق

فنا تصور  یبه سب� خود به پدر دلبسته بود و او را ب. عمیقًا پریشان بود
� .دید  کرد و منبع الیزال گذران زندگ� م�  م

ین را عباس خان به  ا- او شاک� بود رفتار ۀمیرزا محسن خان از نحو
� چون پدر مHرر متذکر شده بود که از راه و رسم� که - دانست  خوبی م

حت� قبل از عزم سفر به . عباس خان پیش گرفته است دلتنگ است
و این بار اخطار کرده بود که اگر   بود او را خواسته،مقصد ساوه

شب^ردی را کنار نگذارد و مجدانه به فرا گرفتن درس حقوق در دارالفنون 
 . نپردازد، مقرریش قطع خواهد شد

عباس خان آن روز دست به سینه در حضور میرزا محسن خان ایستاد و 
ش این بود که هیچ نگفت، و مثل همیشه نیّت» اطاعت پدی، اطاعت«جز 
 .طیع اوامر محسن خان باشد و نصایح او را به کار بنددم

 .حاال محرم بیاید و برود. بعد از ماه رمضان. از فردا
 بسیار و قدم مال کردن ۀ عباس خان پس از گرفتن خبر مرگ پدر و موی

خانه، به اطاق خود رفت و در آن خلوت برای اولین بار متوجه شد که از 
وست و با تعجب دریافت که از این آگاه� این پس آقا و فرمانده سرای ا

�گویی دی^ر سد و مانع� بر سر . کند احساس سبHبال� و فراغ خاطر م
تواند آنچه را اراده کند به  هایش نیست و از این پس م� راه خواست
های غیبت محسن خان از خانه،  آن شب هم مثل دی^ر شب. دست آورد

 یا غم از دست دادن پدربه سراغ ملوک رفت و برای مرهم نهادن بر 
 با ملوک از خفت و خیزش، این بار جشن گرفتن برای خدایخانه شدن

 .همیشه دلچسب تر بود

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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رفت، امیر خان معّذب   آلیانس م�ۀاز زمان� که عباس خان به مدرس

 امیر خان را برای ،در پایان اولین روز درس، عباس خان. شده بود
 Le[لو پغ ] Père[می^م پغ من «خیابان گردی با خود برد و گفت، 

père[ تو ب^و َان ،]Un [ دو]Deux [ توغا]Trois[ اما یه طویی ب^و ،
�  ».ب^و. کن� انگای سؤال م

 »برای چ�؟«امیر خان با حیرت پرسید، 
� «:توضیح دادعباس خان �یف د�م فک� کنن ما فیانسه ح� بیایه اینکه م

� ».زنیم  م
 این پا آن پا شدن و لب ورچیدن میلیش را به این کار با امیر خان بی

 .نشان داد
نجویی فیانسمو تمیین م ای امن.  بازیه دی^ه- ا³ «عباس خان اصرار کرد، 

� ».فت� ِیحاال ب^و َان، دو، توغا ببینم یاد گ�. دم به تو ام یاد می-  کنم  م
  خوب-   َان، دو، توغا-  خب حاال«ۀ خجلت گفت، امیر خان با خند

 »؟شد
 ». حاال- پغ، لو پغ . کن�  و انگای سؤال م�نه، یه طویی ب^«
 »َان، دو، توغا؟؟؟«

  »].La mère[، المغ ]Mère[مغ «عباس خان ادامه داد، 
 »حاال چ� ب^م؟«امیر خان پرسید، 

 ».کن�  اما انگای سؤال م�- تو فقط ب^و َان، دو، توغا «
 و تکرار این بازی سبب شد که امیر خان به هزار و ی� بهانه از زیر بار

 خصوصًا که عباس خان - ان گردی با برادرش شانه خال� کندخیاب
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�در » فرق پغ با لوپغ چیه؟«پرسید،  مدر}س بدی بود و وقت� امیر خان م
� .ماند  توضیح در م

 
 کتاب درسیش ۀعباس خان در حال� که سرش را کم و بیش به صفح

�   Fond :خواند چسبانده بود، با چشم م
� : رفت  جلو م�ساخت و آهسته و با لب م

Ce qu'il y a de plus bas dans une cavité.  
 :Fondو از نو 

. Ce qu'il y a de plus bas dans une cavité  
�های    چون هنوز به نیم نگاه- سپرد   حت� ی� کلمه را به ذهن نم�ول

 . گذرای سرداری پوش و مدوام مال به خودش آگاه بود
واسته بود که د خورده بود یا از سی}کاش امیر خان را با خود به مطب آ

�باز .  نداند که بیمار کدام است-  سوای طبیب- همراهیش کند تا کس
 ول� یادش آمد که - آن تصمیم گرفت که مطب را ترک کندبرای ی� 

� هطبیب حاذقی« :داد گفته بود که  وقت� سید نشان� شیخ الطباء را به او م
 در مداوای امراض ه ماهر برای عموم امراض و باالخصخان خانان

�   ».مقاربت
هاضمه نیامده   پس از کجا معلوم که او برای رفع ذات الجنب یا سوء
از کجا به عالوه باشد؟ چرا باید از روی این دو مراجع دی^ر شرم کند؟ 
دردند که چیزی به معلوم که این دو نفر به درد او مبتال نباشند؟ اگر هم

 عباس خان هم ،ا از قماش دی^ری استه  اگر درد آن- هم بده� ندارند
� .کند که مرض� دی^ر دارد  تظاهر م
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مرد لب شHری به هشت� آمد و به طرف مال رفت و چند بسته گرد به او 
 شما ۀبفرمایید حضرت آقا، نسخ«داد و تو دماغ� و کشدار گفت، 

. شبی ی� بسته محلول در ی� لیوان آب میل کنید. حاضر شد جانم
 ».ات هم فراموش نشه آقا جانشستشو با پرمنگن

های جفت شده را پا  شیخ خرت خرت کنان از نیمHت پایین آمد ونعلین
 »اگر افاقه نکرد؟«کرد و پرسید، 

 ». قدم روی چشم- باز تشریف بیارید«Hنج گفت، س
عباس خان به صدای در دی^ری که رو به هشت� باز شد سر از کتاب بلند 

کند که   د میان سال� را همراه� م�کرد و شیخ االطباء را دید که مر
اش نیمه زیر شال پشم� پنهان است و از  صورت متورم و آماس کرده

 .اش پیداست که پی و پاچین در رفته است  های تب زده چشم
ای داشت و چشمان زرد درشتش در   شیخ االطباء ریش منظم شارب زده

 �یده قامت� کش. رسید  طالیی گشاد به نظر م�دورهپشت عینک پنس
 و از دید عباس خان کت و -داشت و روپوش� سفید و آهار زده بر تن 

مت و عینهو تصویری که در الروس عکس دار محسن خان در کنار 
اش گرفت که ی� دم نسخه پیچ لب    و خنده-  دکتر دیده بودۀکلم

شHری را با او اشتباه کرده است و وقت� شیخ االطباء او را با خم کردن 
 .ت به داخل اطاق خواند با اطمینان خاطر از جا بلند شد دسۀسر و اشار

در «پزش� بعد از آنکه او را لخت کرد و از معاینه فارغ شد، پرسید، 
 »قسمت انتهایی مجرای بول التهاب دارین؟

 که پشت به طبیب و با عجله مشغول پوشیدن زیر -  عباس خان
 طبیب عارض ۀهنگام� را که بر اثر گ�لغیج  اش بود تا نعوظ بی جامه

 ».التهاب چه عیض کنم، ول� بیستر خارس�« گفت، - شده بود بپوشاند
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به نظر میاد گرم� زیادی میل کردین و یحتمل در «شیخ االطباء گفت، 
 وگر - مختصری ناسورین و عرق سوز. اشتینمقاربت هم زیاده روی د

ادن� اثر عفونت در . ای ندارین که عفون� و ساری باشه نه علت دی^ه
پرهیز کنین، ضماد و گردی ام از خوردن گردو و خرما . جرا نیستم

.  به اطراف زهار بمالین و ال به الی موی زهار- برای رفع خارش- میدم
 ».یه چند صباح� ام اگه میسور باشه عیال رو راحت بذارین

اختیار خنده   معاینه به طرب آمده بود که بیۀ چنان از نتیج،عباس خان
س� ی فعال� بهس دست. سیدهِیعیال هنوز از والیت َن«ت، رد و گفرا رها ک

گرفت فراموش کرد  و وقت� ضماد و گرد را از معاون سHنج م�» .تنیس
بذاق کف  صدا و بی  که نگاهش نکند و ناچار سر را برگرداند و بی

 .دست خودش تف کرد
  

 حت� مو به مو و جزء به جزء برای -  اجرای دستورات شیخ االطباء
پرهیز از خوردن گرم� و استعمال داروها و : ای بود  کار سادهعباس خان

 . راحت گذاشتن عیال
ها محل� از اعراب نداشت و   در این نسخه راحت گذاشتن دی^ر زن

 خود یقشوقر و عباس خان از آن لحظه که مطب را ترک گفت به فکر 
گذاشته د با سی} که ای   وعده-حاضر باشد  وعدهسر  هنگام شب تاافتاد 
 . سر قبر آقاۀدر باغ� واقع در میدان پشت بقع بود
ان و  چاله میدۀدر شرایط متعارف عباس خان از گذر کردن از محل 

 در آن  کهشهرت داشت - کرد  م�د از غروب آفتاب احتراز پول� بع سر
. کنند  ای شیاد به راهزن� مشغولند و عابرین را لخت م�  محالت عده

� بدون مانع و درد و -عانقات آت�  و رؤیای مول� خبر سالمت جسم

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  عروسی عباس خان

  61 

از به عالوه . فائق آمدمیدان سر قبر آقا به  رفتن در اکراهش بر - سوزش
 عرق مزاحمت و - برده بود سوزاک بهظن  که - آغاز عرق گز شدن

 و برد  م�به سر  در عذوبت -  که هر روز رو به ازدیاد بود - ها جوش
به رفتن  نیز به باغ ببرد د از خانم� که قرار بودسی}هوس انگیز وصف 

� .کرد  تشویقش م
Hرا داد  ی� اسبهۀدرش �سورچ� ط� کرد که از میدان . ای گرفت و نشان

اف� از نا امن� آن محله داد و مارگیرها جلوتر نخواهد رفت و وصف کّش
» .خدا رو خوش نمیاد صغیرام یتیم شن. من عیالوارم ارباب«: اضافه کرد

� با پوزخندی جواب گفت و با گذشت� و عباس خان به بزدل� سورچ
 ان وها محل معرکه گیر ای که جمعه شب عیان پذیرفت که در محوطه

قدم زنان شعبده بازان و دراویش بود درشHه را مرخص کند و باق� راه را 
 .دبروپیاده 

عباس خان  .گذشت  چند ساعت از شب م�،  رسیدندمقصدوقت� به 
میدان و  . از درشHه پایین آمدکورس سورچ� را پرداخت و با احتیاط

. شد   حت� کور سوی نوری هم از جایی دیده نم�- محله در ُظَلمات بود
 سفیدی افتاد که از سمت قبرستان به ۀ از دور به لHعباس خاناما چشم 

بی اختیار  فقط خودش را - از جا تکان نخورد. طرف او در حرکت بود
  .  تکیه داد-  بود که هنوز به راه نیفتاده -   درشHهبدنۀبه 

های بلند اسب را  به محض اینکه درشHه چ� با صفیر شالق و نچ نچ
Hدید که ۀ سفید را مردۀبه حرکت وا داشت، عباس خان ل � کفن پوش

دامن به دندان گرفته و سب� پا به جانب او روان است و ناگهان به 
اند و دست  اش کرده  نظرش آمد که کل مردگان قبرستان احاطه

� از اموات دارد عبایش را از پشتش بر م�استخواHی �   .دارد  ن

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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لختم ! نگه دای سوی چ� «:شHه چ� را به کم� طلبیدفریاد زنان در
Äک�اش را   و عصای سر نقره» .وای که پدیم سوخت!  آقانگه دا! دن  
 .شد  کوفت و به دنبال گردونه کشیده م�  درشHه م�ۀتابانه به بدن  بی

�ر از او فاصله نگرفته بود، افسار اسب را  که چند متری بیشت،سورچ
غلیظ� تحویل داد و ایستاد و عباس خان هراس » هش«محHم کشید و 

لختم ! یا بیفت! یو آقاب�«زده پا را روی رکاب گذاشته و نگذاشته گفت، 
 »!معطل نکن! دِ بیو! پدیمو سوزوندن!  عبامو بی دن،اموات! ک� دن

�از صندل� پایین . ی}اری را ندیددرشHه چ� به اطراف چشم انداخت و د
پرید و عبای عباس خان را که الی چرخ درشHه گیر کرده بود از چنبره 
خالص کرد و نرم� و گرم� آن را میان دو انگشت سنجید و به امید و 

م دی^ه برای شما عبا بشو اما این عبا. سوار شو ارباب«ت، طمع� گف
 ».نیس

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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 فصل پنجم
 
 
 
 
 

 قشون دولت� در -   که به سر�دره اعزام شده بودند-  قراوالنسوای پیش
ژاندارم و ج  مجاهدین و فوتوپخانۀ ،یپرم خان. ایوان کیف خیمه زده بود

السلطنه و ساالرالدوله گسیل  بقیۀ تفنگداران را به مقابله با قوای شعاع
بختیاری و ای از تفنگداران   با مجاهدین ارمن� و عدهخود   وکرده بود

 - خان نایب هم از آن جمله بود که عبدالOه -  ع� از سربازان دولت�جم

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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بسیج  با شخص محمدعل� میرزا یروییا روبرایرا  قشون ،هرانطدر 
�  .کرد  م

عل�  اما از زمان� که به تصویب مجلس برای دستگیری یا اعدام محمد
 شاه مخلوع را کس� به چشم ندیده ، نقدی تعیین شده بودۀمیرزا جایز

 استرآباد ۀ که او را در گمش تپ- شایع بود که دوباره به کشت� روس� .بود
 . بازگشته و در انتظار عاقبت کار نشسته است- پیاده کرده بود

 -  وجود سرباز بود و آرزو داشت در کنار یپرم خانۀنایب عبدالOه با هم
 -  هران و جنگ بادام� شنیده بودط رشادتش را در فتح ۀکه افسان
 نه با ملّیون ،شد، نه از استبداد  ی سرش م�از مشروطه چیزنه . بجنگد

آمد   فقط به دنبال سردار و ساالر لشHری کار. همرأی بود نه با مستبدین
�گرداند و مردم را از شر   گشت که امنیت و آرامش را به مملHت باز  م

 .بلبشو و هرج و مرج نجات دهد
 

 - گذشت  ا م�ه  ت� از جلو ساخلوی روس وق- از کودک� در قزوین
 ۀ چHم، پیراهن قزاق� بر تن کردن ،حسرت کاله پاپاخ� به سر گذاشتن

و بعد از نقل مHان  خورد  فانوسقه به کمر بستن را م�بلند به پا داشتن و
خواست    دلش م�-شد    هنگام� که از خیابان الماسیه رد م�- طهرانبه 
های ماهوت  لباسکار کند و از همان »  پلیس دارالخالفهادارۀ جلیلۀ «در

ها شمشیر ببندد و طپانچه  الشHل کارمندان آنجا بپوشد و مثل آن  متحد
 به کار   باألخره عبدالOه خان-  مظفری در دورۀ-زمان� که .  باشدداشته

بود و سر در » نظمیه و امنیه« جلیله عنوانش ۀلشHری وارد شد ادار
 .الماسیه، باب همایون

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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�  که مرد درشت- از پدرش. ذشته بودخان در انزوا گ عبدالOه کودک
 فقط خاطرات گنگ داشت و آنچه به - ای بود  اندام و سخت چهره

خواهرها و . استدانست این بود که به جنون مرده   اش م�  یقین در باره
 او تن� بودند و پدر متشخص داشتند که از مادر با - تر برادرهای بزرگ

 از آنکه مادرشان چشم از جهان  او را هرگز به بازی نگرفته بودند و بعد-
از پدر هیHل مردانه را به ارث برده . بست به کل� تنهایش گذاشته بودند

 .ها، هیچ  بود و از مادر اسباب صورت را و جز این
 اما تا به قوای یپرم خان ،عبدالOه خان خیل� زود لباس سربازی بر تن کرد

رده بود و جز نپیوسته بود سوای شحنگ� شهر و پاس بیوتات کاری نک
ای که وارد   از لحظه.  شهری کارزاری ندیده بودۀخواباندن چند غائل

�کشید و با هر گروه و  خیمه گاه ایوان کیف شد انتظار جنگ واقع� را م
. گرفت  تابیش باال م�  شد بی ای م�  جبههۀدسته و فوج� که روان
 تا خواست به میدان برود  هم م�-تاب بود  عبدالOه خان دو گانه بی

 جنگ را ببیند تا به طور جدی به راه ۀسلحشور واقع� شود و هم خاتم
 .شHل دادن به خانه و کاشانه بیفتد

 پیش مادرش به دهات -   که پا به ماه بود- قبل از ورود به خیمه زنش را
قصدش این بود . قزوین روانه کرده بود تا همانجا بماند و همانجا بزاید

و بعد از خواستگاری رسم� از  ،که پس از بازگشت از جبهه
 برایش -  آمدن موعد پیش از سر-   زن راۀ هشته نام،السلطنه شمس

 . از او بستاند-   به محض گرفته شدن از شیر- بفرستد و نوزاد را
عبدالOه خان نقشه داشت که خواستگاری را هم قبل از رفتن به اردو 

ی این قصد شده  ول� مرگ نابهنگام محسن خان مانع از اجرا،انجام دهد

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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 ۀ در عوض تقاضای ازدواج، ناگزیر به تسلیت به خان-بود 
 .السلطنه رفته بود شمس

    
 محسن خان، ۀالسلطنه را در خان  اولین بار که عبدالOه خان نایب شمس

 حوضخانه، دید به نظرش آمد که مست ۀهای رنگ� پنجر از پشت شیشه
 به - قزوین آزموده بود� و در ییالقات مست� را در نوجوان. شده است

 . ها  ها و در فصل شراب انداختن در خانه هنگام به بار نشستن تاک
� دو رعیت ده- مادرش او راHپی دانه کردن انگور و پاکوب -  همراه ی 

ها را از قید   زد و خوشه ها را باال م� فرستاد و او آستین ها م� حبه
 آبدار را چون های  ساخت و دانه  های خرابش آزاد م� چوب و دانه

غلتاند تا چرخشت   ای رنگارنگ به داخل چرخشت م�  های شیشه  تیله
�کشید و   کرد و تا زانو باال م�   شلوار را لوله م�ۀبعد لب. شد  لبالب م

� از رعیتHۀها روی پایش آفتاب  ی�ریخت و عرق و گرد و    آبی م
�� بعد از دی^ری به درون  غبارش را مHه پاها را یOشست و عبدال

 .کوبید گذاشت و پا م� رخشت م�چ
آورد  های غلتان زدوده م�  تماس پوست پا با انگور و فشاری که بر حب}ه

. گیز بود بهجت ان،شد ها جاری م� و نوای فس و فش مایع� که از آن
عبدالOه . گرفت  ، فزون� م�جوشیدن و کف کردن آب رز، با هر کوبش پا

دید  کرد و م� ماشا م�زد ت   چادر م�سهایی را که بر سطح چر حباب
� ده گنبدآب دی^ر از ،شHافد که بر جای هر ی� آبسواری که پوست م

�زد  آنقدر پا م�. کند  جوشد و سطح مایع را تاول تاول م� آب انگور م
  لَپر، چون خون انگور-   امHان س�Hیزه و جست و خیز نداشتتا دی^ر

پا به پا ست توان فقط م�او  و شد  از اطراف چرخشت سرازیر م�،لَپر

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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وقت� تا چهار . های دردگونه بمالد  بر دانهسشود و پاشنه را در قعر چر
�شد عبدالOه پا از چرخشت بیرون  بند زیر زانو در آب انگور غوطه ور م

� - که میان انگشتان گیر کرده بود - های انگور را  تا سوفچه. گذاشت  م
پاک  کرباس ۀپارچ با - که تا زانو پاشیده بود - و شتک نوچ آب رز را 

 گویی که شَدکیس -شد    رنگ شراب صد گونه م�سکند، روی چر
 .بسته است
های بزرگ سفالین خال� کنند   را از چرخشت در خمآب رزها  تا رعیت
مست ان عبدالOه خ  انبار ب^ذارند،ۀها را گل ب^یرند و در گوش و سر خم

 اما هرگز - بودست� کرده از آن پس بارها مست� و بد م. بخار انگور بود
 .خمار را از یاد نبرده بود رخوت و لذت آن شراب بی

 به هنگام -  شد  هرگاه میسر م� - هم طهرانبعد از ساکن شدن در 
های قزوین و اطراف قزوین   های مو به تاکستان چیدن چفته

 . زد  پایی به چرخشت شراب م�،داد گشت و اگر دست� م� م� بر
� اHه خان زنش را در یOرعیت : ز این آمد و شدها جسته بودعبدال

ای که با دی^ر زنان و دختران ده به گرفتن آبغوره و خاک کردن پنیر  زاده
  . کوزه سرگرم بود

بخارات و . در آن زمان سبیل چخماق� گذاشته بود و تازه نایب شده بود
 که بارش را - ر سر، کنار جالیز هندوانه و خیارسمومات آب انگور د

 دراز کشیده بود و رفتار این دختر دهات� را نگاه -  برداشته بودند
�هم رنگ زلف ،  گندم به سربندش گیر کرده بودۀکرد که ی� سنبل  م

 بور در گانمژردیف  و ،ش چسبیده بودکاه� رنگش که بر عرق پیشانی
�عبدالOه . رسید  اطراف چشمان زاغش و در زیر نور آفتاب زال به نظر م

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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 طهرانین ماند تا دختر را صیغه کرد و به خان دو شب دی^ر هم در قزو
 .آورد
 

از شد از صیغه  میرزا محسن خان بۀوقت� پای عبدالOه خان نایب به خان
 خانواده این نوع کارها قبیح  چون در آن شاخه از- بودن زنش حرف� نزد

السلطنه را دید فکر کرد کاش زنداریش را هم   و روزی که شمس-  بود
 عبدالOه خان باز ،های رنگین حوضخانه شت شیشهاز پ. پنهان کرده بود

السلطنه   جوشیدن و گنبدآب بستن شراب را به دور سر و صورت شمس
شرابش دوباره زنده شد و به نظرش آمد که   مست� بیۀدید و خاطر

حجابی بود که  السلطنه اولین زن بی  شمس. حوری بهشت� دیده است
� پس در هر فرصت� و به هر از آن. دید  عبدالOه خان نایب از نزدی� م

 هم به منظور گرفتن ترفیع به -رفت    محسن خان م�ۀای به خان  بهانه
 .السلطنه  کم� آن خویش بانفوذ و هم برای تجدید دیدار با شمس

 
 یپرم خان به سر رسید و خبر آمد که ۀبعد از شصت روز، انتظار در خیم

افتد   ین به راه م�قشون در طلوع روز بعد به سمت امامزاده جعفر و ورام
  .  مصاف برودارشد الدولهتا با فوج 

در هیابانگ تدارک نبرد، تل^راف� برای عبدالOه خان نایب رسید، از طرف 
 :خواهر ناتنیش که مختصر روابط� با او حفظ کرده بود

خدمت مستطاب نایب عبدال,ه خان از طرف کمینه همشیره «
سر شما .  شدعیال فارغ و مع االسف مرحومه. نیره سادات

مبارک است . اوالد ذکور به حمدال,ه در عین عافیت. سالمت
 ».انشاءال,ه التعال�

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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 ۀآخرین خدمت� که زن عبدالOه خان انجام داده بود تحویل دادن بست
السلطنه بود به مال صالح در قزوین، که به دست سHینه خانم   منزه

 .برساند
رگ زن و تولد فرزند را  مدر بارۀنایب در ارتفاعات ورامین فرصت فکر 

 که شهرت او هم در ، بودارشد الدوله ذهنش متوجه ۀهم. پیدا نکرد
 . یپرم خان نداشتدالوری آوازۀ دست کم� از  رشادت،

که هنوز جزو مشروطه خواهان  را در زمان� ارشد الدوله ،نایب عبدالOه
 نافذش را به خاطر داشت و انچشم. محسن خان دیده بوددر خانۀ بود 
های شرابه دار و    و با آن سردوش�-  اش را وش تابیده تا بناگلتبس

 نایب عبدالOه هم مثل !های رنگ و وارنگ، چه ابهت� داشت مدال
کرد   سرباز بود و در هر زمان به هر فرمانده� که خدمت م�الدوله ارشد

� .ماند تا پای جان به او وفادار م
 با آن قامت -او هم . ودیده بنایب عبدالOه یپرم خان را به فرمانده� برگز

 کاله ،پر و صفا دادهو سبیل ریش  ،هربایی کان استخوان� و چشمۀکشید
 پوست� و قطار فشنگ کمری و موزری که حHم انگشتان دستش را داشت

داد، اگر ته  وقت� فرمان چاتمه فنگ م�. کم جالل و جبروت نداشت-
� نبود که آن سبب بی. دید  ی� تفنگ کج بر زمین بود از ی� فرسخ� م

 .همه فدایی داشت
 همراه گروه اول� بود که یپرم خان از بیراهه به طرف ،نایب عبدالOه

 روزهایی که به ۀای که به راه افتاد خاطر از لحظه .مواضع خصم فرستاد
�به  - اسبی را کرد که او را رفت در سرش جان گرفت و هوای  شHار م
 .به شHارگاه ببرد -یا به تاز  تاخت به یورتمه یایورغه 

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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اش   اول بار که اسب به زیر ران گرفت آنقدر تاخت زد که پوست کشاله
 چون چنان - ش برید و دست خال� از شHار برگشتورآمد و نفس اسب

شدند و به   ها تارانده م�  زد که گداری  گدار به کنار یونجه زار م�  بی
� مثل تازی اما خرده خرده چاب� سوار شد و. دادند  هنگام پرواز بر نم

��  صدا به طرفش م� کشید و بی  شHار را بو مHرفت و تیهو و چ� چ
� حت� -جهاند که امHان قراول رفتن داشته باشد   و بلدرچین را طوری م
 .آلود کمتر بد تیری داشت در باد تند و هوای غبار

 
تا  -  نیم راه را. سبی به زیر پا نداشت نایب عبدالOه ا،اما در این جنگ

های سب� و   همراه دی^ر سربازان با قدم- ها بود در پناه بلندیجایی که 
 باید تا تیغش  خان، که به دستور یپرم،ای رسید  سریع پیمود تا به تپه

� ،اال رفتنتپه شیبی تند و خاک� نرم داشت و سینه کش از آن ب. رفت  م
 -   خصوصًا که ششلولش را هم به ی� دست- افتان و خیزان میسر بود

 .برد   با خود م�- آمادهبرهنه و 
. رفت خزید و پیش م�   تل م�ۀعبدالOه نایب هم چون همراهان بر سین

� زیر فشار چHمهHستن چوب خشHای یا خش  گاه صدای تق ش
کرد که وای  حبس م� شه شدن هیHل�، نفس را در گلویلغزیدن و َزّل
  . شHار پرید

ری که در پیش  از هیجان کا- از گرمای هوا آگاه نبود ول� تمام بدنش
هایش گل  به عرق نشسته بود و گرد تپه روی پیشان� و گونه -داشت 
دانست ی� روز است که  نم�. خبر بود از گذشت زمان هم بی. شده بود
مالید و به  سینه بر خاک م�.  تل آویزان است یا یHصد روزۀبر گرد

 که به -  دست ۀ  و پنج-شد   که در دل خاک فرو م�-  پا ۀکم� پاشن

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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تنها هنگام� که به تیغ . کشید  خود را باال م�-زد  لوه سنگ� چنگ م�ق
 توپ دشمن افتاد، به نظرش آمد که ۀتپه رسید و چشمش به برق عراد

� .تابد  اذان ظهر است و آفتاب همه عالم بر او م
دن اکراد و تراکمه را دیده  که جنگی- عبدالOه خان نایب از همقطاران

ها مثل گرد باد به صف حریف   دها و ترکمن شنیده بود که کر- بودند
�گردانند و ولوله کشان  زنند، شمشیرهای آخته را به دور سر م�  م

کنند و از هیچ خصم باک   های گندم درو م�  دشمنان را چون ساقه
 .ندارند

 ارشد الدوله توپچیان ، بلندیۀبه قلخان اما به هنگام رسیدن قوای یپرم 
� دو نفری چپق ، به حرف نشسته بودندا گله به گلهه دور از عرادهHی 

� و چند نفری، نیمه خسبیده و بر دست لمیده، خستگ� جا ندکرد دود م
 و اگر -بردند  های سریع روزهای گذشته را از تن به در م� به جایی

� .کشیدند انتظار دستور حمله بود، نه هجوم دشمن انتظاری م
با هلهله به زان یپرم خان سربا و شدند غافل^یر ارشد الدولهجنگجویان 
به گریز و آویزی . های توپ حمله بردند و تصاحبشان کردند  طرف عراده

از . جنگ در همان لحظه به فتح لشHر یپرم خان تمام بود: دی^ر نیاز نبود
 به دست ارشد الدولهکارابین و فشنگ و صندوق مسHوکات� که از قشون 

نگ غنیمت� بود که نایب قوای ملّیون افتاد، دو تفنگ و ی� مشته فش
 .عبدالOه به چنگ آورده بود

 
�ای که حHم آماده باش  از لحظه. یابد اما سرباز پایان جنگ را در نم

�. شنود  گیرد در حال رزم است تا زمان� که فرمان آتش بس را م�  م

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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آتش بس این جنگ برای عبدالOه خان در غروب روز ظفر و با پخش 
 .  شدم اعالارشد الدولهخبر اسارت 

� از همقطاران در اردوگاه به عبدالOه خان گفت، Hارشد تیر خورده، «ی
 ».زیر چادر سرداره
 »زخمش کاریه؟«نایب پرسید، 

وقت� قراره اعدامش کنن جراحت میخواد «همقطار دی^ری جواب داد، 
 ». چه فرق میHنه-کاری باشه میخواد نباشه 

 ».عدام نکننم ا احاال شاید«اختیار گفت،  عبدالOه خان بی
م برای  ا ژاندارمۀجوخ.  یپرم خان دستورشو صادر کرده-  چرا میHنن«

 ».م وصیتشو کرده ا ارشد- اعدام تعیین شده
 »چه وصیت�؟«عبدالOه خان پرسید، 

که به گردن داره با رو خواسته مدال طالیی «همقطار اول� جواب داد، 
 ».زنجیرش به دست زنش برسونن

ه، خواسته با مدال و زنجیر چالش کنن و برای ن«و همقطار دی^ر گفت، 
 ».زنش رقعه نوشته

 خودش فکر کرد و ۀنایب عبدالOه از آغاز جنگ برای اولین بار به زن مرد
� در چشم گرداند به پسر ندیدهHاش و اش. 

 
 ۀها و فرماندهشان و مخبران خارج� و نمایند  در میدان اعدام ژاندارم

 قراول ارشد الدوله وقت� سربازان به طرف .خزانه دار کل گرد آمده بودند
 .رفتند استری سور دوان دوان رسید و میان جوخه و محHوم حائل شد

� از سربازان پرسH؟سور، از گله دور: چرا می^ن «ید، ی« 
 ». اسب و قاطر سور بد ش^ونهمی^ن«

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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ش و حواس را  هوۀ که صحنه را از دور شاهد بود و هم- عبدالOه خان
� برای ارشد شاید این « به همقطاران گفت، - خته بودها ری در چشمHی

 ». به شفاعت اومده-  نحوست نداشته باشه
که  -  ارشد الدولهاما دو تفنگدار استر را ه� کردند و از محوطه راندند و 

ستاده بود، در تمام این ها ای   رو به روی ژاندارم- با چشم و دست باز
 .رد بر هم نزد و از جا تکان نخوهمدت مژ

وقت� مراسم تیرباران به پایان رسید، نایب احساس کرد تمام غبار تپه در 
. سرباز رشیدی بود«گلویش خانه کرده است و به صدایی پر خش گفت، 

 .و همردیفان تصدیق کردند» .مردانه مرد
  

 ترفیع درجه از یپرم خان و چند ۀعبدالOه خان نایب از این مصاف با وعد
 . بازگشتطهران به ارشد الدولههای  داستان از دالوری

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مھشيد اميرشاھی

 74 

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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 فصل ششم
 
 
 
 
 

السلطنه و باز گشت به قزوین چند بار  مال صالح بعد از صحبت با منزه
بار چهارم .  سHینه خانم سر زد و هر بار با در بسته مواجه شدۀبه خان

ای که پای در کوتاه و چوبی خانه بود بست  افسار خرش را به میخ طویله
ها به انتظار نشست ول� هیچ کس  روی سHوی کنار در ساعتو خودش 

  السلطنه   مؤکد منزهۀبه دلیل توصی. نه به این منزل آمد نه از این منزل شد
  

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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� .دید  به پنهان کاری پرس و جو از در و همسایه را صالح کار نم
 و هر -  ریحانۀ سر کوچۀ سHینه خانم پشت گرده بازار بود در محلۀخان
 را رو به دروازه  دروازه ریۀآمد جاد   صالح به آنجا م� که مالبار

�گذشت   ها و آهنگرها و عطارها م�   از بازار عالف- گرفت گوسفند م
 از میان بازار بزازها سر خر را به طرف - رسید سو بزرگ م�  تا به چار

انداخت و به طرف    از کنار زنانه بازار م�- کرد  سو کوچ� کج م� چار
 .رفت  م� سHینه خانمۀخان
 

 فقط چند پسر بچه در کمرکش آن نشسته بودند و - کوچه معبر نبود
�. مال صالح تا آفتاب پران لب بام روی سHو نشست. ریختند قاپ م

اش وا داشت و آب از چ� و  خماری تریاک به خمیازه و دهن در}ه
از پر شالش ی� قوط� حلبی بیرون کشید و ی� ماش . اش راه افتاد چانه

های برنج� در انداخت که  ر زبان گذاشت و نگاه� به گل میختریاک زی
 .زنگار قدمت گرفته بود و از باال تا پایین در به چوب پ�رچ شده بود

 که -  عبایشۀوقت� آب تریاک از گلویش پایین رفت آب دماغ را با گوش
�! ه�! آی باالم« گرفت و رو به جمع پسرها گفت، - داد  بوی ِپرک م

 » !باالم جان
� از آنهای سرها سر از روی استخوانپHها  بازی بلند کردند و ی - 

 »چیز�س مال؟«، پرسید - همانطور که سر پنجه نشسته بود
 »تو م�دان� اهل خاَنه کوجان؟. با این خاَنه کار داشتم«مال صالح گفت، 

نه «پسر نگاه� سرسری به در منزل سHینه خانم انداخت و گفت، 
 »ن داریتان؟حاال چه کارشا. نَمدانم

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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ایه م�دان� کوجان جان . اون دیه به تو نیامده اَس «:پرخاش کردمال صالح 
 »!اَیه نه چند و چون چیز�س. بHن ب^و

�Hدی^ر از پسرها ی  -�خواست هر چه   که نوبت قاپ ریختنش بود و م
از . ما مال م�ح�َله نیستیمان مال« گفت، -  زودتر به کارش برسد
و پسرها بازی از سر » . اونا الب�دَس م�داَنن- سیتان دوکاندارای تیمچ�ه بپر

 .گرفتند
گفت، کنان  لند لند مال صالح افسار خر را از میخ طویله باز کرد و

و سوار خرش » .خراب شَد خاَنه یی که هفَته به هفَته سوت و کور اَس«
 . وزیر راه افتادۀشد و به طرف تیمچ

 که از چرکتابی به ،اش ه گندۀتمام راه سر مال صالح زیر بار عمام
� که ی� ماش تریاک عالجش ،ودید  و خماری بی - زد خاکستری م

های نوک برگشته با   روی سینه خفته بود و پاهایش در نعلین- نبود
� .زد حرکت االغ لپر لپر م

گذشت از فکر   السلطنه م�  ای که از گفتگویش با منزه در این چند هفته
�ای در کار است و چه   که چه نقشهفهمید نم�. آمد  ماجرا در نم

لطنه ته و الس کوشش� نکرده بود که از خود منزه. ای زیر نیم کاسه  کاسه
 ۀالسلطنه در صرف کلمه به انداز  چون منزه-  توی قضیه را در بیاورد

خرج پول خسیس بود و کنجHاوی فقط ممHن بود که او را از خیر 
 .دی^ری برود منصرف کند و سراغ کس اوسپردن کار به دست 

السلطنه کس�    وگرنه منزه- ن امر ش� نداشتمال صالح در خطیر بود
�از آن امامزاده چنین . ها خلعت و خز ببخشد نبود که به این آسان

� . آمد معجزی نم

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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ای که  در دوره.  سHینه خانم، مال صالح اطالع چندان� نداشتۀدر بار
مال صالح گاه به زن میرزا حسن خان، برادر میرزا محسن خان، بود 

رفت و در بیرون� پای منقل پسرهایی که او از شوهر اول   اش م� خانه
�اما خود سHینه خانم . کشید نشست و ی� دل سیر تریاک م� داشت م

 و -خبر بود  را هرگز رؤیت نکرده بود و از وجود دخترش به کل� بی
�.  بودشد که پسرهای سHینه خانم را هم به چشم ندیده حاال دو سال� م

گذاشت؟ وقت    مشHالت، م^ر فرصت گفت و شنود م�ۀزندگ�، با هم
 . ها گرم شود را باید صرف کسان� کرد که آبی از آن

السلطنه خواهانش   که منزه،چه خاصیت� داشت این دختر سHینه خانم
السلطنه با آن  بود و مال صالح از آن آگاه نبود؟ چه شده بود که منزه

خورد و کس و کار والیت� را  ه با شاه فالوده نم� ک-  خروار فیس و افاده
� و هرگز حال� از ایشان کرد  به چشم رعیت و زیر دست نگاه م

�گرفت؟ و به صرافت عروس بردن از  حاال سراغشان را م� - پرسید نم
 بذل و ، رمز و راز،ها افتاده بود؟ آن هم با این همه بیم و امید آن

 !بخشش
 زری و جا نماز ترمه را از طرف ۀاق نایب عبدالOه طۀوقت� صیغ

الح  مال ص-  ت او سپرد که به سHینه خانم بدهدالسلطنه به دس  منزه
ول� زن .  شاید از ماجرا سر در بیاورد،سع� کرد زیر زبان او را بHشد

خب «خبر بود و هر چه مال صالح پرسید،  عبدالOه خان از همه جا بی
زن نایب سHوت کرد و » ن�؟یراط نایب، چه خبرا از خویش و قومای زن

والOه َنمدانم چ� ب^م، «بعد از اصرار و ابرام مال صالح فقط گفت، 
 ».چِمدانم چ� ب^م

 ».َنمدان� یا ِچمدان�؟ این دو تا چیز�س ب�ب�م «:مؤاخذه کردمال صالح 
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 » .چ� ب^م.  چِمدانم- والOه نَمداَنم «:زن عبدالOه خان باز تکرار کرد
 » !دهنت� آرد گرفتن؟م�یه «مال صالح گفت، 

 ».چِمداَنم والOه«
ای زن نایب، تو یه داَنه ماچ�ه خر بودی  «:باألخره مال از کوره به در رفت

 عبدالOه ۀ قزوین، م� صیغه جاری کردم شدی متعلَقۀاز دهات دارالسلطَن
 �حاال .  گفتیم بلHم الب�َدس تو دارالحHوم�ه آدم ش�-یران طخان و رفت

� یه طویَله ،هاشم  به قمر بن�- َنه ماچ�ه خر که سهل َاسما یه دا ا،برگشت
 »!خر
 

وقت� زن نایب عبدالOه سر زا رفت مال صالح برایش قرآن و فاتحه خواند 
م�دانسَتم « گفت، -   که ختم را گذاشته بود- ه خواهر نایب عبدالOهو ب
  چشاش گÄل طاق بود-  ن ِدل ِدل شHمآهمو از راه که رسید با . تن� اَسرف
نخیرا رفتن� . ب اَسه ایه باَشد شب� به روز برساند خ گفتم ای زبان ب�س}-

ای    که سHه-  اش را و مزد و ولیمه» ... انا لله. بود، آی بعله رفتن� بود
 . جمع کرد و رفت-  بودپلوای   آش و بادیه ای  پول و کاسه

 
�. آمد کاروانسرای وزیر زیر نور پریده رنگ غروب خواب زده به نظر م

�خندیدند و بلند  در صحن کاروانسرا چند سالدات روس به غش غش م
�چند رعیت . دادند  زدند و خرامان خرامان جوالن م� بلند حرف م

آلود در ی� گوشه نشسته بودند و دستمال نان و پنیر و انگور را در   گرد
�� دو نفری هم جلو داالن . زدند  میان گرفته بودند و لقمه مHی

ها را زیر سر گذاشته بودند  را در شHم برده بودند و گیوهکاروانسرا پاها 
 .و نفیر خرناسشان به هوا بود
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ارس� های    پنجرهۀشیش سطح. های کنار داالن تخته بود  دِر دکان
 قرمز ۀهای زند های دور تا دور صحن را غبار گرفته بود و رنگ  حجره

ن غروب غم ها در ای اناری و زرد قناری و آبی شنگرف� و سبز زمردی آن
های  سقف مقرنس ایوان بر کاشیHاری. رسید  مرده به نظر م�،انگیز

 نه مالئک، نه - شد نه شیر   نه سیمرغ دیده م�-دیوار سایه انداخته بود 
فقط جسته و  .شHارهای   کار، نه صحنه   نه سوار- خورشید خانم

ها قابل تشخیص  آهوی حاشیه   و ترنج و پا پ�ر�کهای   نقش،گریخته
 .بود

. لین دکان تیمچه از خرش پیاده شد و به دکان رفتمال صالح جلو او�
� و سر تراشیده پشت ترازو Hبا ریش توپی فلفل نم �مرد میان سال

های چوبی چرتکه را پر سر و صدا با شست و انگشت  نشسته بود و دانه
�خیر�س «چشمش که به مال صالح افتاد گفت، . برد اشاره باال و پایین م

 »چه شَُدس از اینورا؟ آفتاب از کدام سمت در آمدَس؟. مال صالحایشاال 
های تراخمیش را به طرف چراغ گرد سوز گرداند و   چشم،مال صالح

سالمت باش� مش « را خاراند و گفت، بین�پل� زد و با سر آستین عبا 
�خوبیتان ایشاال؟ ابوی . شدم گوفتم یه حال� از شما بپرسم رد م�. تق

و بی آنکه منتظر جواب بماند اضافه »  خوب َاس؟خوب اَس؟ اخوی
 ». شHر خدا-خب « :کرد

 �برنج دم سیای اعال از رشت رسیده َاس مال صالح  «:اطالع دادمش تق
-� .و دو بند انگشتش را نشان داد» . ای قز�ه�،کوند   ری م

شازد�ه امیرزاد�ه خان�م یه گون� مهدی خان� مرحمت «مال صالح گفت، 
 ». والOهبیَترسم  ااز دم سیای رشتکرده اَس که 
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�دانست که مال صالح تمام مایحتاجش را از اعیان و اشراف   مش تق� م
�. گیرد و خریدار چیزی نیست م^ر تریاک آن هم به نسیه شهر خیرات م

ول� برای اینکه سر به سر مال صالح ب^ذارد و زودتر از دکان فرارش 
روغن  «:کرد  رضه م�ترین اجناس را به او عبدهد همیشه گران 

از ای .  ایه خواسَته باش�- م دارم  اکرمانشاه� و زعفران خراسان
 »سوزنای حاج میر حسن خان� َنمخوای؟

 »ه چیز�س؟سوزن حاج میر حسن خان� دی�«مال صالح پرسید، 
 �کÅن سوزن نگو کÅن جوال دوز . ته گشاد�س دیه«، جواب دادمش تق

و دهن را گوش تا گوش به » .شَدَنَخ که بولند کن� سوزن ساب م�! ب^و
 .لبخندی معن� دار گشود

اشاره  آن   و با سر به روی پیشخوان بودخرمایسین� مال صالح به چشم 
 » اَس؟نذری«: کرد

م�یه خرما «مش تق� سین� را به دور از دست مال صالح س�ر داد و گفت، 
هد دارد و به مثال زالو م�ماند ا³َقز�ه ش.  ای رطب اَس-  نخیرا !خرک اَس؟

Ä̂د نذریه اَس- هر یه دانه خرما یه چلچراغ . م�چسبد چیش نذری !  م�
 »اَس؟

و بعد آه� ادامه » .برکت� والOه بی. ای ناخن خش�«مال صالح گفت، 
 ».اش زیاد باشدا   پسته- ببرم حلوا م� آمدم یه خرد�ه ارد�ه«: داد

 تکه ای برید و روی ی�   مغز پستهۀ نازک حلوا اردۀمش تق� ی� تخت
یه «رشت کرد و گفت، ها را ریز و د  کاغذ توی ترازو گذاشت و سنگ

 » خب اَس؟- سیر و نیم 
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 که ِدل�م از  ر� قاتق کنمارد�هیه تکه ام نان بده .  بده- خب اَس باالم«
سHینه خان�م چه خبر؟ از ای پسرای .  از ظهر ویالنم-گسنگ� مال�ش م�ر�د 

� ».پیداشان ن
 نصف نان لواش روی پیشخوان جلو مال صالح مش تق� حلوا ارده را با

 - بعله نخیرا. حاال چن وقت اَس پیداشان ن�«، جواب دادگذاشت و 
 ».چن وقت اَس

حلوا نیم مال صالح ی� تکه لواش را با پنج انگشت دست گرفت و از 
 در حین جویدن . و لقمه را کامل در دهان گذاشتنانخورش ساخت

 ».عجب اَس«گفت، 
ت را سب� و سنگین کرد که ببیند کدام به صالح و صرفه مش تق� موقعی

اطالع بیشتر به مال صالح دادن یا زبان در کام کشیدن : تر است نزدی�
 و باألخره به این نتیجه رسید که با گفتن محتمل است مال صالح -

نه تا  شرش را زودتر کم کند و او بتواند به حساب و کتابش برسد، وگر
د بود و نخواهد توانست در دکان را به این بوق سu گرفتار خواه

  بعله، پارسال بود-حاال چن وقت اَس « و گفت، -ها تخته کند  زودی
 ». که ه�م�ه شان رفتن برا رودبار-   پیش از برداشت زراعت-

 ارده در پنجه پیچید و باز گفت، ۀ نان را با ته ماندۀمال صالح باق� ماند
 »؟رودبار رفتن چه کوَنن. عجب اَس«

 روی پیشخوان - ته بود که موقتًا کنار گذاش-  مش تق� چرتکه را
 قزوینشاَن خال� کردن به ای حساب که ۀُخ خان«گذاشت و گفت، 

Ä̂د-فرمانفرما آنجا بماند  شازد�ه ُخ .  ایطور که آقا میزرا عبدالباق� م�
Ä̂ن اردبیل� مال .  اما راه به ایالت ندارد،حاکم آذربایجان شَده اَس م�

انعل� قرق کرد�ه اَس با مستبدا همدس َاس و رحیم خان چلبیانلو قرب
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شازده اینجا ماندگار ! ُشلغ! م ُشلغ اتبریز. خاک آنجا ر� به ُتبر�ه کشیَده اَس
 خاَنه خال� - سHینه خان�م ساکن نشده َاس ۀ اما هنو دِر خاَن،شَده اَس

 - باشم خالف عرض نکرد�ه . افتاد�ه َاس تا شازد�ه نزول اجالل کوند
Ä̂د   به ، رودبارهل خاَنه رفتن برا ا-ایطور که آقا میرزا عبدالباق� م�

 ». تا بلHم درختای زیتوَن نقد کونن،دهشان
زبان مال صالح مشغول گشتن در سوراخ سنبه و زیر و زبر دهان بود که 

با آنکه تا جای . آخرین ذرات نان و حلوا را جمع و جور کند و فرو ببرد
های جلو جویده بود و قسمت� را نجویده  را با دندانها   ممHن لقمه

اش بر اثر تماس با شیرین�  های کرم خورده بلعیده بود، ذق ذق دندان
بلند شد و مال صالح، در حین جستجو با زبان، درد دندان را با موچ 

�های مش  داد و در ضمن حواسش به حرف کشیدن بزاقش تسHین م
  پسرا با . ُخ-   پس رفتن برا رودبار- ُخ ُخ«تق� بود و باألخره گفت، 

 » ه�م�ه؟- همشیر�ه و نََنه 
 � ». ایطور که معلوم اَس-آی بعله  «:تأئید کردمش تق

 »چن وقَته؟«مال صالح پرسید، 
�هم با باال دادن ابرو و شانه بی خبریش را بروز داد و هم با  ،مش تق

 ».ان ن�فعال� که خبری اَزش. خدا داناس «:کم� کلمات
 بیش از این  از مش تق�خرید دانست که با ی� سیر و نیم ال صالح م�م

� پولش را ۀ قوط� حلبی و کیس،از پر شال. تواند اطالع� کسب کند نم
 ی� ماش دی^ر تریاک در دهن انداخت و به مش تق� ،بیرون کشید

و شروع به » .دواش همین اَس. ند باالمودندان�م دارد هالکم م�H«گفت، 
 .ای سیاهش کرد که قیمت حلوا ارده را بپردازده شمردن پول
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� به مال صالح -  کرد  ها را دانه دانه دنبال م�   که با چشم سHه- مش تق
. برو سر وقت دکتر بیِد ُار�س تا دنداناَته از بن بHَشد خالص ش�«گفت، 

 »!چیز�س ای چارتا استخوان کرمو
 . مال صالح باز سوار خرش شد و به راه افتاد

 
ف وقت� ی� ال. اده از زمان کودک� او تغییرات عمده کرده بودشهر و ج
 السلطنه بود   که میرآب قنات سعد-   بیل بر دوش همراه پدرش،بچه بود

الشفا و حمام حاج میر کریم و    برای رساندن آب به دیوان خانه و دار-
�رفت و روزهای معین به محالت درب ری و   کاروانسرای وزیر م

در همین آمد و شدها . بست زان و گذر بایندر آب م�سا بوالغ� و تندور
االسالم باز شده بود و حجره نشین� و طلب^� پیشه    صدرۀپایش به خان

 . کرده بود و معمم از آب در آمده بود
ر وجود ها دی^ حاال دی^ر قنات خش� بود و بسیاری از این محله

 ،ب^رددو  بخورد هنوز بود که او -  شHر- مال وقف این و آن . نداشت
ز استبداد یا  در طرفداری ا-  مل� و ده و باغ� که مالهای دی^راما از

 مال صالح نصیبی نبرده ، صاحب شده بودند- جانبداری از مشروطه
  . بود

شرح لُمعه : السلطنه چیزی کم و کسر نداشت  از آخوندهای دی^ر دار
�ب توانست آ  دانست و سر منبر هم م�  خوانده بود و مطول خوان� م

خواست تا مثل    ی� جو اقبال م�-چشم از مؤمنین و مؤمنات ب^یرد 
 متول� اموال ، نسال� بعد نسل و بطنًا بعد بطن،آخوند مال محمد اسمعیل

 روغن الحاجیه بشود تا نانش تا آخر عمر در  آدم� چون اشرفۀموقوف
 .هایش را نخورد  باشد و غم فردای کور و کچل

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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 ».الOهبخت ما شور اَس و�! ای«
های مش تق� کرد و به این نتیجه  مال صالح ذهنش را متوجه حرف

السلطنه  رسید که باید در طلوع آفتاب به تل^رافخانه برود و خبر به منزه
 و -برساند که کارش دیر و زود دارد اما سوخت و سوز اصال و ابدا 

اواخر هفته عازم رودبار و دیدار با سHینه خانم بشود و کار را هر چه 
السلطنه از حرفش عدول نکرده    تا منزه-  ه بدهد و خلعت راتر فیصلزود
 . ب^یرد-  است

 
uمال صالح به سبزه میدان رسید، هوا کامال� تاری� بود و س �های  وقت

� از . مأمن در دور و اطراف میدان ولو بودند صاحب و بی  بیHی
uبه دنبال خرش   س �ها پارس بلندی به مال صالح کرد و چند قدم
! ای ماشرا! ومای زّق« چرت و فکر مال بریده شد و گفت، ۀرشت. ددوی
Åَند،خفقان گرفته! فتای ک�! سu پدر حرام زاد�ه رد شو!  چه واق� م�ز
Ä̂ه میدان - سبز�ه میدان چیز�س.  سu َاس امشباینجا س�ر� بندان! چَخ  س

 ».الOهاَس اینجا و�
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 فصل هفتم
 
 
 
 
 

� سیاه شد -  از یخبندان خارج فصل- ها Hوفهها و ش آن سال سردرخت
بهار دیررس، زودپا بود و . و گل و گیاه طراوت هر ساله را نداشت

دسته . لطافتش هنوز نیامده جای به گرمای طاقت فرسای تابستان داد
 به خنکای باغات ونک و زرگنده و طهران ۀدسته مردم از هوای خف
� . بردند دزاشوب و الر پناه م
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  از باد بهاران از راه رسیده بودگذر  که بی- ب سوزان تابستانفقط آفتا
ها    بسیاری از آن.نین دارالخالفه به شمیرانات نبود موجب هجوم ساک-

دیدند، در جوار    محمدعل� میرزا بودند و هوا را پس م�ۀکه هنوز دلبست
� .کردند محل ییالق� سفارت روس احساس امنیت بیشتری م

 
یالق داماد و دخترش در حوال� قله� رفته بود و تمام  به ی،الزمان ملیح

 به گردش در کنار آبشار مل� و امامزاده قاسم و الزمان  فخرروز را با 
 ۀسرپل تجریش گذرانده بود و گردوی تازه و بالل شیر و گندم شاهدان

 ول� هنوز نه از خورد -  بودگوارای وجود کردهاوان� هم فصل به فصل فر
 . نه از سیر و سیاحتو خوراک سیر بود

از روی پاره سنگ� که نشسته بود بلند شد و دامن چادرش را تکاند و به 
می^ن امروز فرنگیا طرفای قله� اسب دوان�  «:خبر داد الزمان فخر
 ».داریم بریم تماشا  پاشو درشHه رو ور-سر راهمونه . دارن
ار و  که چشم به آمد و شد مردم داشت و از نسیم کوهس- الزمان فخر
� م� جویباری ۀزمزمHامروز « گفت، - گذشت سر خوش بود  که از نزدی

کنیم و بر   همینجا یه خورده نفس تازه م�. دی^ه گشت و گزار بسه مادر
� ». شازده چشم به راهه-گردیم منزل   م

ها را به کمر گذاشت و مختصری خم و راست شد تا  الزمان دست ملیح
پس به شرطها و «خترش گفت،  از تن به در کند و به دخمودی را
می^ن کنار  -من هزار ساله نرفتم .  جمعه بریم امامزاده چنار:شروطها

 ».ها قیامته  رودخونه جمعه
ها را ی�  فخری سر را به عالمت موافقت و تصدیق جنباند و چشم

 .لحظه بست به این امید که نوای باد و آب را بهتر بشنود
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 مناسب دید و لوطیی را دخترش با الزمان موقع را برای حرف زدن ملیح
�رقصاند و کودکان بسیاری را به  که چند چوب انداز باالتر خرس� را م

ک� باشه «گفت، با حسرت دور خود جمع کرده بود، با سر نشان داد و 
 هیچ خبر مبری نیست !امو ب^یرم بیارم اینجا تماشا  نوهم دست  اکه من

 »فخری جان؟
 ». هیچ-  مادرنه «، دادجواب  با لبخند الزمان فخر
بر سبیل پند و شست و  بر سر سنگ ناو کنارالزمان دو باره  ملیح

شاال شازده ای.  زودتر دست به کار شو- به فکر باش«گفت، نصیحت 
کار . ن نیسادی^ه خیل� جو اما خب - صد و بیست سال دی^ه عمر کنه

ت بشه  اگه زودتر نجنبی ممHنه بچه دار شدن سخ.دنیام اعتبار نداره
 ».مادر
من و شازده  «:به مادرش اطمیان داد بلند ۀ این بار با خندالزمان فخر

 ». ول� خب مثل اینه که بچه سر اومدن نداره-  کوتاه� نکردیم
ما تو خانواده زن عقیم  «: را گرفتنبالۀ حرفد با احتیاط ،الزمان ملیح

 خان تو ات که ماشاال هزار ماشاال محسن خاله منزه. نداریم مادر جان
�پی م تو و داداشتو  امن. آمد باال کرد اون شHمش م�  دستمالش فین م

� زاییدم -هم Hبعد اون ی �Hبیشتر از اینو اجل به مرحوم پدرت - ی 
 …» نکنه شازده. فرصت نداد

 و - به فکره مادرشازدم خود «فخری حرف مادرش را برید و گفت، 
 همراشم  ااین سفر من. گخواد بره فرن   م�شور و مشورت با اطبابرای 
 ».رویهم هم فاله و هم تماشا. الزمهم  امن از معاینه . میرم
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شاهزاده نیاز داشت که در فرنگ به طبیب مراجعه کند ول� نه به منظور 
تب در دوران جوان� و به هنگام تحصیل در اروپ به . عالج عقیم بودن

تاب ایران هم در ش نبود و آف مبتال شده بود، که چون از نوع حاد}الزم
تخفیفش کم� کرده بود، تا به حال از آن جان به در برده بود وگر نه 

� .دانست خنازیر معالجه نداشت و این مطلب را شاهزاده نی� م
العالج� مرض صحبت� از عود بیماریش با فخری حرف زده بود ول� از 

وازنک تب الزم بیش از آنکه او را نگران سالمت  پس. نکرده بود
.  انداخته بودالزمان  فخر ۀش کرده باشد به فکر سرنوشت و آتیخود
مایل بود فخری پس از او .  او به زنش در مرز شوهری پدری بودۀعالق

ای برسد و در  خود قادر باشد زندگیش را بچرخاند نه اینکه به اندوخته
او را به دست  انتظار بنشیند تا مردی خواستارش شود و عنان اختیار

 .ب^یرد
 تشویششتوانست دل خوش کند    به بهبود سریع اوضاع کشور م�اگر

�کم و کند ت تجدد را در تغییرات مملHت یافت، اما بروزا تسHین م
�دانست برای دیدن نتایج    از آنجا که عمر خودش را کوتاه م�- دید   م
 .شتاب داشتبی حد کار 

و  ته بود را مضطرب نکند به او گفالزمان فخراین مطالب را به زبان� که 
در و » .سفری به فرنگستان برای هر دوی ما مفیده «:اضافه کرده بود

 »تو خیل� به داشتن بچه عالقمندی؟«پرسیده بود،  ضمن
ای به زندگ�   بچه شاید چاشن� تازه «:فخری صمیمانه جواب داده بود

 ».ای نداره  بزنه، اما زندگ� من با تو شیرینه شازده و نیاز به چاشن� دی^ه
ده توضیح داده بود که قصدش از مسافرت به فرنگ این است که شاهزا
تو جوان� «: ای تحصیل� ترغیب کند  را به تعقیب رشتهالزمان فخر
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بچه رو . مستعدی و تا امHانات فوت نشده باید از عمر بهره ب^یری
� ».کن� پیدا کن�  ها انتخاب م� تون� از شوهری که به دلخواه بعد  م

 بچه و -تو میخوام زندگ� نباشه  من بی«: فخری اعتراض کرده بود
و » .شوهر دی^ه چه معنا داره؟ از این حرفا با من نزن که آزرده میشم

های شاهزاده را جدی نگرفته بود به  اصوال� این قسمت از صحبت
 .خصوص که شاهزاده هم از آن به شوخ� گذشته بود

.  بازگو نکردالزمان  ی ملیح هیچ بخش� از این گفتگو را براالزمان فخر
توانست عوالم میان او و   کجا م�-  خیر اندیش�ۀ با هم- مادرش

  شاهزاده را در یابد؟ۀشوهرش را درک کند و رفتار آزادمنشان
 

ک� . اله� به سالمت� مادر جان«الزمان با ذوق و شوق گفت،  ملیح
 »انشاال؟ نکنه وقت� منزه عروسشو میاره اینجا نباش�؟

عروس� پسرخاله قراره ک� باشه؟ ما در انتظار « پرسید، الزمان فخر
تقویم گذاشتن برای . افتیم ایم، آماده که شد راه م� حاضر شدن تذکره

 »جشن؟
کارا در .  بعد از سال میرزا محسن خان-بعله «الزمان گفت،  ملیح

 تر   که به گمانم برای چرب مال صالح پدر آمرزیده اسۀقزوین بر عهد
اثر  هیچ - � آب شده بود رفته بود زیر زمینحکردن مشتلق یه چند صبا

اگه حریص نبود، . این مال صالح هم تنبله هم طم}اع. خبری ازش نبودو 
م^ه همون به طمع مال و ولیمه ! کاهل پای مرود -از جا بجنب نبود که 

خبر گذاشته بود تا همین  خالصه خواهرمو بی. یه تکون� به خودش بده
الحمد، گوش شیطون کر، دی^ه حاال . یدچند روز پیش که تل^رافش رس

 ».همه چ� رو به راهه، منتها معطل� داره
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 ».تابه  معطل� دی^ه برای چ�؟ خاله منزه انگار خیل� بی«فخری پرسید، 
طاقته والOه، اما رسم و رسوم والیاتو که  منزه بی«الزمان گفت،  ملیح

�با البد سHینه خانم میخواد دخترشو با جهیز که سهله . میدون
این . این جور کارا طول داره مادر، مردم مقیدن. سیسمون� روونه کنه

� شاید  زن نایب عبدالOه سر زا رفت طفل�، وا��- ؟که  شنیدی -  م اوسط
هر چند زن . ات بده  خبرا رو زود به زود برای خالهتونست   م�اون 

می^ن یه دختر رعیت . عبدالOه خان آمد و رفت کس� ام به چشم ندیدش
بعد ناگهان » .شد میون کس و کار درش بیاره   نایب روش نم�بود و

الزمان به جمعیت� افتاد که دورتر از بساط لوط� و خرس گرد   چشم ملیح
انگار اونجا شاه سلیم . وا، نگا کن مادر« گفت، الزمان فخرآمده بود و به 
 .و راه افتاد» .من یه تک پا میرم ببینم چه خبره. بازی در میارن

� شلوار گلف پوشیده بود و ساعت� چون النگوی زنان - دو مردHکه ی 
چون افسار  �اواتفکل و کرو   بر تنای جلیقهبر مچ بسته بود و دی^ری 

 تنها الزمان  فخر در حال عبور بودند و وقت� دیدند که - بر گردن داشت 
� او نشستند Hنشسته است با ایما و اشاره به هم بر سنگ دی^ری در نزدی

جلب توجه به صدای بلند از شب بزم� که در جلو داشتند و به قصد 
 .شروع به صحبت کردند
� از آن دو گفت، Hیه کمونچه کش. یوسف خان تار زن رو خبر کردن«ی 

 ».م میاد انقل� خان آوازه خو. ستم گویا ها
 »؟م^ه قل� خان هنوز زنده اس«رسید، دی^ری پ

 محض قدمت و حرمتش .ارش در رفته بیچارهو� اما ز،زنده اس -بعله «
یه درویش هرات� هم . خبرش میHنن وگرنه صدایی که دی^ه براش نمونده
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 بلند و کاله نمد ۀبا موی دراز و لباد.  دیدن�-این دور و ورا پیداش شده 
 ». داوودی به گردشۀنغم. به به. رباب میزنه چه ربابی. سفید

 و پوشیده در رمچ دی^ که سوار بر - الزمان فخر  پایدوم� نگاه� به مچ
 -  چادر بیرون بودۀای از لب جورابی شیر و شHری و کفش� تسمه

دلبر چه فایده حیدر جان،  این همه بی«انداخت و آه� کشید و گفت، 
 ».مایه فطیره  بی

که /  حیران من هزار افسوسۀبدین دو دید«: و حیدر شروع به زمزمه کرد
� ».بینم با دو آینه رویش عیان نم

الزمان دو باره پیش دخترش برگشت و با اینکه از    ملیحدر همین موقع
حرکات دست و سرش پیدا بود که قصد دارد آنچه را دیده است حHایت 

شو، شازده  پا شو بریم مادر، پا«کند تا چشمش به مردها افتاد، گفت، 
لوط� . آدمتونو بشناسین. حیا کنین«و رو به مردان اضافه کرد، » .معطله

 ».بازی حدی داره
 خنده کنان از جا بلند شد و در این کار ساق و باالی ساق را الزمان فخر

 آقایون از مهمان� امشب -نه اشHال� نداره مادر «هم عیان کرد و گفت، 
 ». چشم انتظاریم-  حتماً تشریف بیارین. زدن  �منزل ما حرف م

 وقت� مادر و -  جسته بود و کنار سنگ ایستاده بود که از جا - حیدر خان
بر پدر این چادر و نقاب لعنت که آدمو گمراه «ختر دور شدند گفت، د

 ».زن شازده -بود زمان  فخر. میHنه
از دوستان شازده بودن؟ چه بد شد والOه «الزمان هم در راه پرسید،  ملیح

 ». بارشون کردمبد و رد
ودند و در  روز کرایه کرده بۀای که برای هم   تا دم درشHه-  فخری

 خندید و وقت� سوار شدند از سورچ� خواست - تاده بودانتظارشان ایس
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که کروک را عقب بزند و دوری هم در قیطریه بچرخد و بعد به طرف 
خواباند گفت،   سورچ� همانطور که کروک را م�. قله� سرازیر شود

»� ».کشن  سرباالیی قیطریه رو والOه این حیوونای ال جون نم
ه خورده علوفه به این زبون خب پدر آمرزیده، ی«الزمان گفت،  ملیح
هر سرازیری در قفا یه سر باال . ها بیشتر بده که سر باالیی رم برن بسته

 ».داره جانم
سورچ� آهسته کرد و . سر پل سفارت عثمان� جمعیت� ازدحام کرده بود

م^ه فیل هوا میHنن که . بابا راه بدین بریم «:پرخاش کردرو به جمعیت 
 »چه خبره؟! وایسادین؟

�Hاز میان جمع گفت، ی »�بری که عجله داری؟ اسب  تو م^ه سر م
دو نفر . خلج گاریچ� همین سر آسیاب زد به سرش گاری رو ورداشت

ش شHسته، بردنش ا زیر دستو پاش له شدن، خلج ام افتاده دک و دنده
 ». وایسادیم خبرشو ب^یریم- تو قهوه خونه

 راه شمرون !ای بدبخِت خلج! مردهای خلج مادر «سورچ� گفت، 
 چطو ناغافل اسبش زد به -اومد   رفتو م� هرونو دو دفه در روز م�ط

 »سرش؟
 ».خب زد دی^ه«

 . ما دیرمون شد-  برو،برو برادر«: از درش^ه چ� خواستالزمان  ملیح
� ».اما با احتیاط که غالمحسین خانیمون نکن

روزی  از این ازدحام به یاد ازدحام الزمان فخردرشHه چ� راه افتاد و 
 . افتاد که عازم شمیران شد
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» کونتوار فرانسه«قبل از حرکت به سمت ییالق به الله زار رفته بود که از 
هنوز جنس مورد عالقه را نیافته بود که صدای ترق . مقداری خرید بHند

. های در خیابان پیچید   تیر و طپانچه بلند شد و هوی وتروقو 
کان رفت ول� پادوی مغازه راهش  دۀاختیار به طرف دهن  بیالزمان فخر

تا خلوت نشده صالح نیس . عالدوله رو تیر زدن«را بست و گفت، 
 ».بیرون برین

 عالءالدوله چند متری ۀ بیرون رفت هنوز کالسHالزمان فخرهذا وقت�  مع
کنجHاو و وحشت  - ایستاده بود و گروه� » کونتوار فرانسه«باالتر از 

شب . به دور محل ترور جمع بودند ،ولوزنۀ ماجرا به تماشای - زده 
 .بازگو کردداستان را برای شوهرش 

 -  محسن خانیار غارن پر و پا قرص بود و شاهزاده از مشروطه خواها
 تا وقت� -  آن دو .داد   جوان� سرش بوی قرمه سبزی م�که او هم از

، و دی^ر الدوله  منور با عل� اکبر خان، شوهر -  محسن خان زنده بود
  و احوال مجلس و محفل مرتب داشتند و از اوضاع، افقرفیقان هم

� .گفتند زمانه سخن م
لیتشان مسئو  که بی- های تندرو  چندان� با دمHراتۀشاهزاده میان

�� و مال اندوزی مصادر امرمیّتح  نداشت و از بی-  دانست  م  �شاک
این وزرای ما به سu «بارها در این محافل شاهزاده گفته بود، . بود

� میمونن کهدان- uراتا به سHخورده و خوابیده و تنبل شده، و این دم 
 که اهل رو از نا اهل و هوده رو از بیهوده تمیز نمیدن و فقط -نازی آباد 
� ».کنن پارس م

برای آن هر سه باال بردن سطح معرفت و گستردن بساط تجدد از ابزار 
 .الزم پا گرفتن مشروطه بود
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�هلند از خط و جا  ین همه از آحاد مردم بیتا وقت� ا«گفت،   شاهزاده م
�؟ باید مدرسه ساخت، باید عالم ساخت تا فهمن حقوق و آزادی چه م

و » .هاون کوبیدنه   زحمات آب درۀقدر مشروطه دانسته بشه وگرنه هم
 .دانست  علم� ملت م� ای روحانیون را مسؤل بی بیش از هر طبقه

 روی تندرفتن مشروطه گاه که شاهزاده در اظهار نومیدی از قوام گ
�. م نباید مّته به خشخاش گذاشت ازیاد«گفت،   کرد محسن خان م�  م

 اصالحات اول ۀای آمده، هنوز نو پاست، اگه قرار بود هم مشروطه
� سر ۀ وعد- رفتیم کار شدن� نبود ل مشروطه م�شد و بعد به دنبا  م

�اد مردم اینقدر خبط و خطا میHنن تا ی. شد و وقت گل ن� خرمن م
 ».نباید مأیوس بود. ب^یرن

.  یأس شاهزاده به قله رسید،وقت� خبر کشته شدن محسن خان را آوردند
� نبود که سر محسن خان را زیر آب کردهHاند و این قتل   از نظر او هم ش

هایی که علنًا به دامن   چه آن- دید   از چشم بد خواهان مشروطه م�را
لباس مشروطه خواه� بر اساس استبداد رفته بودند، چه کسان� که در 

� .زدند مشروطه لطمه م
شاهزاده اعتقاد داشت که فقط اشخاص� چون میرزا محسن خان 

� نهالش را آبیاری و توانند بذر علم و عدالت را در جامعه بHارند و  م
هایی که به فکر منافع شخص� نیستند و منزلت   آدم-  پاسداری کنند
�از نظر او نظیر محسن . بندندیاجتماع پادانند و به عدالت در  دانش را م

 .خان در نهضت مشروطه کم بود و دشمنان محسن خان زیاد
 الزمان فخر به عالءالدوله نداشت و وقت� از  شخص�شاهزاده ارادت

از این نوع کارها «ها را در هم کشید و گفت،   خبر ترور او را شنید اخم
 � ». برای مشروطه و نا امن� زهر هالهله-چه فایده؟ جز نا امن

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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الزمان به  وقت� درشHه از زرگنده و سفارت روس گذشت، چشم ملیح

دامادش افتاد که از کنار جاده همراه دو مرد دی^ر صحبت کنان رد 
�و به شاهزاده رو » .نگه دار ببینم، نگه دار«شد و به سورچ� گفت،   م

. یین باالوا، چرا شما مثل اسرای شام پیاده میرین؟ بفرما«، پرسیدکرد و 
 ».بفرمایین
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 فصل هشتم
 
 
 
 
 

 او تکیه زده بود و ۀ پدرش نشسته بود و بر مخدۀامیر خان روی تشHچ
 که دیوان حافظ محسن خان هنوز بر آن بود، باز رحل�کتاب و دفتر را بر 

  کرده بود
 ».الف«به ملوک گفت، 
 ».الف «:ملوک تکرار کرد
 ».ب«امیر خان گفت، 
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 ».ب «:کردر ملوک تکرا
 ».پ«: امیر خان
 ».پ«: ملوک

 ».ت«: امیر خان
 ».ت«: ملوک

 ». الف، ب، پ، ت، ث-حاال با هم ب^و «
 ».الف، پ، ت، ث«
»� ». الف، ب، پ، ت، ث- همه رو ب^و . یHیشو جا انداخت
 ».الف، پ، ت، ث«

را از حروف الفبا حذف کرد، امیر خان » ب«وقت� سه بار دی^ر باز ملوک 
و  -ای دی^ر این حرف را بر ذهن ملوک بنشاند   تاد به شیوهبه فکر اف
 »کن�؟ تو پدرتو چ� صدا م�«پرسید، 

 ».عمو«ملوک گفت، 
 » به بابات می^� عمو؟!عمو؟«امیر خان با ناباوری پرسید، 

 گفت، -  چارقدۀ چون همیشه خندان و در حین ور رفتن با گوش- ملوک
 ».ننم شوهر رفت به عموم. من قنداق� بودم که آقام عمرشو داد شما«

 دی^ری ۀآید و به دنبال کلم نم�» ب«به کار » بابا«امیر خان دید که 
آغاز شود و ظرف بلوری را که کنار بساط چای بود و » ب«گشت که با 

 »این چیه؟«پر از مویز نشان داد و پرسید، 
 »قندانو می^� آقا جان؟«ملوک گفت، 

 »جنسش چیه؟. مقصودم جنسشه«
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و از خنده به پیچ و » قندان میخوای چ� باشه؟. انه دی^ه امیر خانُخ قند«
 .تاب افتاد

هایی که امیر  هذا کالس  تر بود مع میر خان بزرگملوک پانزده سال� از ا
 �خان برای آموختن خط به او و مش باقر دایر کرده بود به نظرش نوع

� .گذاشت آمد و گاه با شیطنت سر به سر امیر خان م� بازی م
 

�فتادن محسن خان از بام  پس از رسیدن خبر ا-  روزهای متوال
 اطاق� که بیش - توانست به اطاق قلیان برود    امیر خان نم�-  کاروانسرا

امیر خان در این اطاق از . از هر جای دی^ر خانه یادآور پدرش بود
�اش را به پدر  گرفت، در این اطاق تکالیف مدرسه محسن خان درس م

�اغذ و کتاب محسن خان را در این اطاق برایش منظم داد، ک نشان م
�هر وقت محسن خان با فرزندان کاری داشت به این اطاق . کرد  م
� .خواندشان  م

 .ای با پدر داشت هر چه در آن اطاق بود رابطه
 سه سر قلیان مرصع بر سه کوزه قلیان بلور صورت� سوار بود و ،روی رف

ها و ن�  ها با سرقلیان وزه قلیانها و ک  نارگیله،کنار دیوار زیر رف
های مختلف بر طبقات چوبی قرار  ها و شHل های متعدد به رنگ  پیچ

 دیوارها را پوشانده بود و بر میز ۀهای محسن خان بقی  کتاب. داشت
ها و صوف دوات و مرکب  ها و قلمتراش  اطاق قلمدانۀتحریر گوش
 .های کاغذ و پاکت چیده شده بود چین و دسته
نشست و عبا یا  اش م� Hچهان به هنگام تدریس بر تشمحسن خ
�کرد  انداخت و ی� پا را تا م�  بر دوش م�- بر حسب فصل - پوستین
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�گرفت  آورد و قلیان را به زیر پ� م�  و زانوی دی^ر را تا زیر چانه باال م
� .زد  و پسرها را صدا م

دور از  - انست پدر دی^ر نیستد  در آن روزهای اول که م�- امیر خان
�رفت و با گردن کج و چشمان  چشم دی^ران تا کنار در این اطاق م

�ایستاد و از پشت در بسته محسن خان را در حاالت�  اندوهبار همانجا م
 آب قلیان پدر را هنوز ُتلیدنصدای . کرد دیده بود مجسم م�بارها که 

ر پیچید د  که در این اطاق م�در گوش داشت و بوی تنباکو و گالبی را 
آورد   های گل سرخ را در نظر م� بست برگ ها را که م�   و چشم-  مشام

به رقص و  ،آب قل محسن خان وپ�  ای با هر  که در کوزه قلیان شیشه
�دید که از باالی عینک به برادرش  پدرش را م�. خاست  بازی بر م

 گویی امید دارد -  فشرد ها را روی ن� قلیان م� و لبچشم دوخته است 
. ها جواب سؤال� را که کرده است به عباس خان القا کند ببا فشار ل

�دید که نگاهش را با سرور به او دوخته است و با ضرب  پدرش را م
� . زند  هایش روی چوب قلیان بال بال م�  گیرد لب  جوابی که م

  
ای را که گرفته بود   هجدهۀآخرین امتحان شفاه� را داده بود و خبر نمر

� . برد  برای پدرش م
 »از کجا نمره اتو فهمیدی؟ استراق بصر کردی؟«حسن خان پرسید، م

 نیازی نبود، معلم نمره رو جلوی خودم در -خیر پدر «امیر خان گفت، 
 ».دفتر وارد کرد

اگه از «پدر خواب سبیلش را با کف دست سنجید و با لبخند گفت، 
� ».فهمید عباس پرسیده بودم، معنای استراق بصر رو نم
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امیر خان را روز قبل از عزیمت به ساوه به همین اطاق  ،محسن خان
 و پدر - خواهرش حضور داشت نه برادرشآن روز نه . احضار کرده بود

چند بار جویای احوالش شد و بعد . گویا کار روشن� با او نداشت
برخاست و سر امیر خان را بوسید و دو بار بر پشت او زد و گلو را صاف 

 ب^و یه چای لبریز و لب سوز و لب دوز برای به مش باقر«کرد و گفت، 
 ».من بیاره

در بی تاب  ، پدر را که به یاد آوردۀامیر خان این اولین و آخرین بوس
 در لحظات نخست ورود تصور کرد که هنوز .اطاق را گشود و داخل شد

 آب قلیان پدر همقدم با بوی تنباکو و گالب در اطاق جاری خروش
 .است

شد که امیر خان کالس درس خودش را به اطاق   م�ای  حاال چند هفته
 .قلیان پدر منتقل کرده بود

 
ول� خودش را زود جمع و   ملوک به خنده افتادۀمش باقر هم از خند
فکر . دل بده به کار. ِد گوش ب^یر حرفای امیر خانو«جور کرد و گفت، 

 »میخوای نادان از این دنیا بری؟. فردات باش زن
گرفت و با اینکه سر چهل  ق را خیل� جدی م�مش باقر درس و مش

سال^� شاگرد مHتبی شده بود به ضرب عالقه و پشتکار کم کم راحت 
� که -  برای نگه داشتن دخل و خرج خانه. خواند نوشت و راحت م�  م

دانست    سیاق م�-  او گذاشته بودۀها پیش بر عهد محسن خان از سال
و جمع و تفریق هم آشنا شده و حاال به کم� امیر خان با عدد و رقم 

 .بود
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 پدری محسن خان به دنیا آمده بود و در کنار محسن ۀمش باقر در خان
 .خان بزرگ شده بود و پست و بلند زندگ� را پا به پای او پیموده بود

شاهد نکاح و پدر شدن محسن خان بود و خود در خدمت محسن خان 
ین باری که محسن خان با از اول. زن گرفته بود و زنش را خاک کرده بود

  آمده بود که مستوف� شوددارالخالفههایش به   قلمدان و کوله بار کتاب
 مش باقر از - خان، که خبرش را چاپار آورده بود تا روز مرگ محسن -

 مش باقر یا با بار و بنه از جلو ،ها در مأموریت. او جدا نمانده بود
�محرم و . رسید م�رفت یا با زن و فرزند محسن خان از عقب   م

وقت� محسن خان در تحصن به . معتمد و رازدار محسن خان بود
در این آمد و .  مش باقر رابط او با دنیای خارج بود،مجلس رفته بود

ها خود ی� پا  ها و حرف و سخن شنیدن  شدها و رقعه بردن و آوردن
 . مشروطه خواه دو آتشه شده بود

 مش باقر در ، شدتابپرروزی که به طرف محمدعل� شاه نارنج� 
 .به خرید نان رفته بود. کوچه بود

 
 و ه بود سفید پیچیدۀسه من سنگu داغ خشخاش خورده را در بقچ

فریاد و فغان از طرف با  که سیل جمعیت را دید که ه بودروی سینه گرفت
ها به چهار سو روان و دوان است و صف سواره  سه راه تخت بربری

قبل از اینکه . مار و تاردر میان جمع  -ه ردآشفته و بر هم خو -نظام 
 .  نانش افتادۀ از عابرین تنه خورد و بقچ،بداند چه پیش آمده است

رفت و قرار   و شتابزده م�غوغا که پر -  در میان جمعیت آسیمه سر
را بقچه مش باقر به ناچار .  فرصت خم شدن و برداشتن نبود- نداشت

خالق و قبا را تنگتر به دور خود پیچید و  آر. معبر انداختۀبا پا به حاشی
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بندی  بقچه .باز کردبه سمتش با فشار ته آرنج راه� قیقاج از میان جمع 
 نان به اطراف پراکنده بود و بعض� با ضرب ی ازهای  باز شده بود و تکه

 . های پر آب افتاده بود تک پای دوندگان به میان چاله
 و ازدحام رو به گرفتآرام  مختصریمش باقر لخت� صبر کرد تا هجوم 

 �با سر . پرداختنیالوده های نان   آوری تخته   بعد به گردرفت،تُُنک
 دانه دانه را با آستین قبا سترد و باز در بقچه ،جنباندن از روی اسف

ای به   گذرنده،خواست گره را ببندد ای که م�   درست در لحظه.چید
نکه پا سست کند آ طرف او خم شد و چیزی میان بقچه گذاشت و بی

 .دور شد
 ول� مرد از -  ال گرفت تا از کم� عابر تشHر کندمش باقر سر را با

�مش باقر . رفت  گوش رس گذشته بود و به سرعت به راه خود م
ا به بار بقچه افزوده بود حس  رطوبت آنچه رناگهانصورت او را ندید و 

گل گذرگاه به گمان اینکه تکه نان� که مرد جسته و پس داده به . کرد
 ول� -  تا نان ضایع شده را دور بیاندازد به شتاب دست برد ، استآغشته

 پشتش ۀدستش ابتدا به مایع� لزج و بعد به شئیی سخت خورد و تا مهر
� قرمز بر بقچۀای روی دست دشنه. تیر کشیدHسفید پهن ۀ نان بود و ل 

�بود چشم مش باقر بر این سرخ� سیاه� رفت اما جای درنگ ن. شد   م
.  عابرین بلند بودۀ هنوز صدای سم اسبان سواره نظام و پای شتابزد-
آنکه برای بستن بقچه تأمل کند بار را بغل زد و به ج^ر چسباند و تا   بی

در منزل قدم آهسته نکرد و یHسر به بیرون� و به اطاق قلیان وارد شد و 
 . محسن خان از هوش رفتۀجلو تشHچ

 سرکه را زیر ۀدر کنارش بود و شیشوقت� به حال آمد محسن خان 
 .ها انداخته ها بسته بود و پشت دری  پنجره. دماغش گرفته بود
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 ».من اینجا به قضا ننشستم. هیچ نگو مش باقر«محسن خان گفت، 
ای آقا جان اگه « سرداری محسن خان را چسبید و گفت، ۀمش باقر لب

� ».اجازه بده حرف بزنم. پ�Hه نگم که دلم م
دست . زد خان پریده بود و چشمانش از نگران� دو دو م�رنگ محسن 

گوشم . خب ب^و مش باقر«مش باقر را به هر دو دست گرفت و گفت، 
 ».با تو ا³

 . ماجرا را بازگو کردۀو مش باقر هم
گشت و نگاهش   میرزا محسن خان بر م�ۀرنگ خرده خرده به چهر

بود و ک�  ن�فالپس هیچ نفهمیدی که «پرسید، . گرفت کم آرام م� کم
 � »بود؟ چه کس� زخم خورده و چه کس� زخم زده؟چ

 -  یلت قسم، به برکت� که باهت خوردم به موی سب-  نه« مش باقر گفت، 
 ».نه

 از سر آسودگ� کشید و از جا بلند شد و در دو پیمانه نفس�محسن خان 
� را به دست مش باقر داد و گفت، Hشراب خلر شیراز ریخت و ی

 ». حالت جا میادبخور، دواست،«
  »؟…  من خون کردمفکر کردیآقا «مش باقر پیمانه را گرفت و پرسید، 

  ».و اصالابدا « جواب داد، محسن خان
 »....اگه کرده بودم؟«

 ».کن� تو خون نم�. بخور، بخور«محسن خان گفت، 
مش باقر اگر تا آن روز با محسن خان مونس بود، از آن پس جانش به 

دانست با وجود او در این دنیا پشت و پناه� دارد  م�. جان او بسته شد
شد از آن پس  اگر تا آن روز از َغشم خانم رنجیده م�. و کس و کاری

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مھشيد اميرشاھی

 106 

کرد و  السلطنه را به ی� جو مهر محسن خان ترازو م� خروار خشم منزه
� .گرفت به هیچ م

 
 مرگ میرزا محسن خان مش باقر بی کس تر از همه در این خانه بعد از

 : و اگر هنوز در این جا بند بود به عشق امیر خان بود- بود
سیر کن چطو مثه آقا زانو به بغل زده و سرش . آخ بوی آقا رو میده والOه«

 ک� باشه برات قیلون چاق کنم آقا«و به صدای بلند گفت، » .تو کتابه
 ».جان، امیر خان

�د نوشت بلند کر امیر خان سرش را از روی سرمشق� که برای ملوک م
و به » برای من مش باقر؟«و با تعجب مش باقر را نگاه کرد و پرسید، 

فعال� پا شو شاهنامه رو بیار «صدای بلند خندید و بعد اضافه کرد، 
 ».نوبت تو ا³. بخونیم
 چاپ ۀ بلند شد و دو دست� شاهنام-  که دو زانو نشسته بود- مش باقر

تو ام «لوک گفت،  امیر خان گذاشت و رو به مرحل، جلوسنگ� را روی 
گوش . م خوابه اخانم کوچی�. خانم تشریف نداره. بشین گوش ب^یر

و من «و در دل اضافه کرد، » .خواد  امیر خان خیر تو رو م�. ب^یر
 ».ول� چه کنم که چموش�. خاطرتو

 
�شد که باز  مش باقر چهارده سال زنداری کرده بود و حاال شش سال م

در .  با اینکه به مزاجش سازگار نبودکرد بیوگ� را تحمل م�. عزب بود
این شش سال چندین بار حجامت کرده بود و جای تیغ بر گوشت میان 

 . حیوان� نشسته بودۀدو استخوان کتفش چون اثر پنج

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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در : همه جا چشمش به دنبال او بود. مدت� بود دل در گرو ملوک داشت
� به پشت  چارقد راۀزد و دو گوش  حیاط خلوت که ملوک آستین باال م

�برد و   ها را تا آرنج در طشت رخت م� انداخت و دست سر م
�زد و   چالند؛ یا در آشپزخانه که سر چاه� چمباتمه م�  سابید و م�  م

�انداخت تا آب سبزی  گرفت و پایین و باال م�  پاالنه را به دو دست م
�بست و آتش گردان را مثل  شسته برود؛ یا کنار باغچه که چادر به کمر م

های ذغال به گرد قامتش هاله   گرداند تا جرقه  خن به دور سر م�فال
�نشست؛ یا در  بست؛ یا در ایوان اندرون� که به بوجار حبوبات م�  م

� .شHست صندوقخانه که قند م
های چالدار و نوک انگشتان حنا    از گونه.ملوک تر مزاج و سر خوش بود

 تقال بود، دوال و از بام تا شام در خانه به. چHید اش خون م� بسته
�گرفت، جارو   داد، گرد م�  برد، لباس باد م�  شد، فرمان م� راست م

�انداخت، رب انار  بست، ترش� م�  ذغال م�ۀکرد، گلول  م
�، رشته سابید پخت، کش� م� جوشاند، مربای بهارنارنج م�  م
�  .افتاد  وخنده از لبش نم�- کرد  برید، سبزی خش� م�  م

سلطان فرصت غر زدن کرد که حت� زهرا  ا م�چنان تر و فرز کارها ر
�ر لب و نرم� نرم�  گاه که ملوک در حین کار زی- فقط. یافت نم

�صداتو . چش سفیدی نکن. آقا اندرونیه«گفت،   م�- خواند  آوازی م
 » .سر ننداز دختر

�آقا کجا صدای منو مشنفه زهرا «گفت،  خندید و م�  و ملوک باز م
 .داد  تر سر م�و زمزمه را بلند» .سلطان

 بیمار در -  محسن خانمیرزا  بعد از گرفتن خبر مرگ - وقت� مش باقر
 ۀ برگ سماق و دم کردۀجوشاند. کمر بستتیمارش به  ملوک ،بستر افتاد

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مھشيد اميرشاھی

 108 

 -  اش کرد کشش انداخت و پاشویه باد. به حلقش ریختطیب السنبل 
تن و پیچید و در سپردن    که از حیا به خود م�- و هر بار به مش باقر

� جای -  خبه مش باقر«گفت،    م�- کرد  بدن به زن� نامحرم مقاومت م
�و » !خیال کردی میخوام بخورمت؟.  پیرهنتو پس بHش- برادرم باش

�  . داد خنده را سر م
 
 

اله� نمیری و به . چHنم، جوان�.  باش-چموش� «مش باقر فکر کرد، 
� ».پای من پیر ش

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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 فصل نهم
 
 
 
 
 

 مردم . سه روز در میدان توپخانه بر سر دار بودارشد الدولهار پیHر سرد
به تماشا  - از عوام و خواص، از شهری و دهات�، از دور و نزدی� -
�زنان چادر و پیچه بر سر و روی، و بچه به دست و بغل، . آمدند  م

جمیعت . هر سه روز توپخانه غوغا بود. میدان را جوالنگاه کرده بودند
�از سحری . شد  لولید و محل خلوت نم� رفت و در هم م� آمد و م�  م

 . تا افطار این غلغله به راه بود

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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 نان و قاتق� و ۀ به تفرج آمده بودند دستمال بستدست از دور آنها که
.  میدان روزه را بشHنندۀ آبی هم با خود آورده بودند تا در حاشیۀقمقم

� را با ادای بد آغالششد کنجHاوی  هر کس که از کنار جسد رد م
 .داد  نشان م�یا خواندن وردی ای یا حرکت سر و دست�  جمله

 
العماره از درشHه پایین  السلطنه جلو سر در شمس  و شمسالدوله منور

السلطنه   گردش آن روز را شمس. آمدند و به طرف میل آسیا روانه شدند
پیشنهاد کرده بود تا موضوع خواستگاری عبدالOه خان نایب را قبل از 

 .تر از خاله فیصله بدهد مادر با خاله خوانده و نزدی�
در .  ییالق� عل� اکبر خان به چیذر رفتۀشمس� از دو روز قبل به خان

 در میان گذاشت و اش� شوق او را با الدوله منورآنجا موضوع را با 
دادن خبر زناشویی قریب الوقوعش در آورد و از عل� اکبر خان وعده 

برای نایب باشد و حاال سر موعد با  ب رفیع نظام�گرفت که به دنبال لق
� .رفت تا عبدالOه خان را ببیند  خاله منور به میعادگاه م

السلطنه به چیذر، عل� اکبر خان خبر فتح یپرم خان   قبل از ورود شمس
روزی نیست . عجب جای محسن خالیه« داد و گفت، الدوله منوررا به 

 گرچه هنوز -  دید  روطه رو م�مشکاش بود و فتوحات . که یادش نکنم
 -ای ساز ناسازگاری کوک کرده   هر کس در گوشه. راه درازی در پیشه

دونم عاقبت کار   نم�. نایب حسین ی� طرف، حیدر چلبیانلو ی� طرف
وله در این جنگ رفع خطر از ول� مثل اینکه با شHست ارشد د. چ� بشه
 ».ل� میرزا شده باشه عمدحطرف م

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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روحش شاد «شید و نم چشم را ورچید و گفت،  آه� کالدوله منور
 رفت و ما رو - ان باشه انشاال، اما چه زود رفت خلد آشی. محسن خان
 ».ای به ارشد دوله داشت چه عالقه. تنها گذاشت

خادم به ملّیون . همه داشتیم. م داشتم والOه امن«عل� اکبر خان گفت، 
 - چه شد. وددر وطن خواهیش هیچ محل تردید نب. بود در اول کار

� دو نفر، سر دو Hکلمه حرف ناحساب در این محض اختالف با ی
عل� میرزا   ناگهان به همه چیز پشت کرد و به طرف محمد- ها  انجمن
 ».رفت
م ناچار ترک  امحض کدورت شما و ارشد من« گفت، الدوله منور

و بعد آه » .م دخیل بود اخب البته بوج و باد خودش. اختردوله رو گفتم
 این دو دستگیا تموم شه و ۀک� باشه که هم«^ری کشید و اضافه کرد، دی

 ».باز زندگ� به قرار و قاعده پیش بره
شازده، داماد ملیح زمان، که به کل� از اوضاع «عل� اکبر خان گفت، 

از صحت عمل مصادر امور در . میخواد بنه کن بره فرنگستون. مأیوسه
. هام دل نبسته  ازه به دوران رسیدهگذشته که دل کنده بود، به تندرویای ت

فقط محسن طغیان ! آخ جات خال� محسن. معتقده اینا قاشق هر آشن
� ».کرد  شازده رو آروم م

ها را تنها گذاشت و از  السلطنه رسید عل� اکبر خان خانم وقت� شمس
 . قله� شد که از شاهزاده دیداری بHندۀچیذر روان

 
شتش از ورامین و با مراسله خواستگاری نایب از شمس� پس از بازگ

 :انجام گرفته بود
 

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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نخست نزد میرزایی به مسجد شاه رفت که او حال دلش را عبدالOه خان 

دانست در   میرزا آنچه را از فن مراسالت م�.  تحریر در آوردۀبه رشت
 :وسط گذاشت

اگر از احواالت این جانب خواسته باشید به حمدال,ه عافیت 
 جز دوری شما که آن هم به یمن حاصل است و مالل� نیست

. برای اهل خانه سالم دارم. باری تعال� بر طرف خواهد شد
 …برای . برای ابوی و اخوی و والده سالم دارم

  
ایوالOه حاج�، «نایب عبدالOه نامه را از دست میرزا بیرون کشید و گفت، 

! من از عشق می^م تو از هوا می^�؟. م قاصرتره اقلم تو که از زبون من
 »!سu کجا خانه کجا؟

من که اینجا . خط داری نایب خودت جور بHش«میرزا تند شد و گفت، 
م معقوالت  ا من-  مردم معقوالت میخوان. � وا نکردمدکان هرزگ

� ».اتو کم کن اجرت منو بده سایه. نویسم  م
اجرت چ�؟ بابت این « میرزا را پاره کرد و گفت، ۀعبدالOه خان نوشت
با .  اجرت خبری نیس-ز اجرت میخوای؟ برو عمو حرفای صدتا یه غا

 »!نغزان نغزی، با گوزان گوزی
کن�؟   با من گردن کلفت� م�! ای حروم لقمه«میرزا نیم خیز شد و گفت، 

لوط� بازی در میاری؟ لن تران� میخون�؟ اون عروس� سر نگیره که 
 »!اش اینه  طلیعه

نفرینتو . ن مزدتبیا ای«نایب عبدالOه به طرف میرزا برگشت و گفت، 
 ».پس ب^یر که من گرفتارم

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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 که به عاشق -  � میرزا که نومید شد به عباس خانعبدالOه خان از کم
آنکه معشوق را لو بدهد گفت،   پناه برد و بی- پیش^� شهرت داشت

 » چHنم؟- نویسم عباس خان پر از سوز و گدازمیخوام یه رقعه ب«
 ».اسه بهتیهغزل ب. س�ع� بیاس بنویس«عباس خان گفت، 

 »غزل از ک�؟«نایب عبدالOه پرسید، 
د سی}. م بیایس باغ اسب. تفاوت ندایه. از ه� ک�«عباس خان گفت، 

 ».م به یاهه اسیابو کباب. سوی و ساطو علم کیده
نوشت و از سخن نایب دست از پا درازتر برگشت و مHتوب را خودش 

  :شاعرانه چشم پوشید
 تصدقت گردم،

، قربان آن چشمانت بروم، مونسم، روح و عزیز بهتر از جانم
دانم به چه زبان عرض کنم شرح مفارقت از آن  روانم، نم�

 قبول کن� به او  باری اگر جان نثارت را به غالم�. صنم را
ای واال به درویش� و دیوانگ� سر به   جبه سلطان� عطا کرده

 .بیابان خواهد گذاشت که آدم دیوانه بحث� نیست بر او
 شرح همۀ احواالت مورث تطویل و -  عرض کنم زیاده چه

 .شود موجب کسالت خاطر آن عزیز م�
امید است بر قصورات و فتورات این حلقه به گوش قلم عفو 

 .ب]شید و او را به بندگ� درگاه سرافراز فرمایید
 جان نثار حقیق�

 عبدال,ه
  

ده بار نوشت و پاره . نایب عبدالOه این مHتوب را به خون ج^ر نوشت
آن مست� و سرخوش� را که از . زبانش در وصف دلدادگ� عاجز بود. کرد

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مھشيد اميرشاھی

 114 

توانست به هیچ روی بیان  کرد نم�  السلطنه احساس م� دیدن شمس
 .کند

وقت� . با این حال سورت این کلمات از غزل عاشقانه هیچ کم نداشت
نا و همان شوریدگ� نم و همان تم}السلطنه نامه را خواند همان تر} شمس
 :ن یافت که گویی خوانده استرا در آ

 بیا بیا که شدم در غم تو سودایی
 درآ درآ که به جان آمدم ز تنهایی

 عجب عجب که برون آمدی به پرسش من
 طاقتم ز شیدایی ببین ببین که چه بی
 ای به تحفه مرا بده بده که چه آورده
 بیاسایی بنه بنه بنشین تا دم�

 بروی مرو مرو چه سبب زود زود م�
 آیی ^و که چرا دیر دیر م�ب^و ب

 ها ز فرقت تو ام ناله نفس نفس زده
 رخ تو سودایی ام بی زمان زمان شده

  مجو مجو پس از این زینهار راه جفا
 م]ن م]ن که کشد کار ما به رسوایی

 روی به شیوه گری برو برو که چه کژ م�
 به رعنایی چم� بیا بیا که چه خوش م�

 
همان روز بر . اش را از بر شد  به کلمهآنقدر نامه را خواند تا کلمه
 :کاغذی با خط خوش نوشت

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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روز ی]شنبه شانزدهم شهر رمضان چهار بعد از دسته پای میل 
آسیا تشریف داشته باشید برای مذاکرات در حضور سرکار 

 .الدوله منور عالیه خانم ۀعلی
 شمس�

 
  . و یادداشت را توسط زهرا سلطان به دست نایب عبدالOه رساند

   السلطنه را خواند با شادی و سبHبال� م� بدالOه خان وقت� خط شمسع
زهرا سلطان به این قبله که تو لیاقت ترفیع «زدگان به زهرا سلطان گفت، 

 »!بعد از این تو زهرا یاوری نه زهرا سلطان. داری
 در حق نایب -  فرق میان سلطان و یاور را بداندآنکه  بی-  زهرا سلطان

اله� از زندگ� خیر ببین� عبدالOه خان، «: به کمال رساندعبدالOه دعا را 
اله� داغ عزیز نبین�، اله� عاقبت به خیر بش�، اله� درد و بال ازت دور 

 ».باشه، اله� زنده باشم تو عروسیت خدمت کنم خان نایب
عبدالOه خان ی� پنج هزاری مشتلق کف دست زهرا سلطان گذاشت و 

 . گره زد و راه افتادلچHش ۀ در گوشزهرا سلطان ثنا خوانان سHه را
السلطنه را  دانست شمس  با اینکه م�- صبح روز قرار نایب عبدالOه

السلطنه رفت و امیر خان را به    منزهۀقرار به خان   بی-  نخواهد دید
 .گردش با خود برد تا بوی گل را از گالب بشنود

رک اتاب� رفتند و  پاۀاین دو بعد از باال و پایین رفتن در الله زار به محل
ناهار را در هتل پارک خوردند و در اطاق قمار هتل پنج دست� تخته نرد 

 . خرامان به طرف میل آسیا راه افتادندخرامان و زدند
 را دید و با خاله الدوله  منورامیر خان قبل از نایب عبدالOه خواهرش و 

ی های او را با لبخند  منورش دست به گردن شد و جواب قربان صدقه

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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� الدوله منوراش برای   های کودکانه داد که همه  کج و معوج و خام دست
ترها،   و بدل تعارفات و تکلفات بین بزرگبعد از رد . عزیز بود
 .های جدی به میان آمد صحبت

 به راه افتاد، سینه را صاف کرد و الدوله منورنایب عبدالOه در کنار 
� سربازی و گزارش� از پست و بلند و کلمات  خطاب به او با صدایی بی

وضع مال� و امHانات زندگ�، از زن� که خداوند از او گرفته است و 
پسری که به او عطا کرده است، از ترفیع� که مقرر شده است ب^یرد، از 

ای که دار و ندار و هست   السلطنه دارد و از آینده ای که به شمس عالقه
 . او خواهد بود سخن گفتۀو نیستش به اراد

آمد و امیر خان جلو افتاده بود و هم^�   لسلطنه از پشت سر م�ا شمس
� .رفتند  به طرف ازدحام در میدان توپخانه م

کشید، گاه اظهار   داد و به تناسب گاه آه م�  گوش م�الدوله منور
�یا » قدمش مبارک«یا » خدا رحمتش کنه«کرد، گاه با گفتن   همدردی م

نایب را » انشاال به مبارک� و میمنت«یا » هنوز اول زندگیه، راه ترق� بازه«
� .های عبدالOه به پایان رسید تا باألخره حرف. کرد  به صحبت ترغیب م

نایب عبدالOه، شمس� «پا را سست کرد و ایستاد و گفت،  الدوله منور
ما اگه او رو .  عل� اکبر خانوۀ منو داره و حHم برادر زادۀزاد حHم خواهر

این دختر . ادتش رو از شما انتظار داریمبه دست شما بسپریم تأمین سع
 مبادا گزندی بهش - یادگار محسن خانه، این دختر ناز پرورده است 

 ».برسه عبدالOه خان
 ».ام  من در خدمتش کمر بسته«نایب گفت، 

راض� «انداخت و گفت، السلطنه   نگاه� به طرف شمسالدوله منور
ال عروس� رو راه مقدمات که چیده شد انشا. سلطنه با من کردن منزه
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هم عیال شما فوت شده، هم . اما شما هر دو حاال عزا دارین. میندازیم
 -  در اینجا باز نیم نگاه� به شمس�».محسن خان نازنین از دست رفته

 او احواالت کرد و با دیدن - اش ایستاده بود   کم شانه به شانهکه کم
جشنو خودم .  بعدسر و صدا باشه، تا انشاال بهتره عقد بی «:اضافه کرد
�السلطنه و ی� دست عبدالOه خان   و ی� دست شمس» .گیرم براتون م

 .را در دست گرفت و چشمانش از رأفت و عطوفت نم زد
امیر خان دوان دوان به طرف این سه نفر آمد و چشمان گشاد ترس 

خاله منور یه نعش « دوخت و گفت، الدوله منوراش را به صورت  خورده
 ».چرخه سر طناب داره م�. هاونجا تو میدون

های شمس� و عبدالOه را رها کرد و هر دو دست را   دستالدوله منور
نعش ک� امیر جان؟ خدا بHشه «های امیر گذاشت و پرسید،   روی شانه

اینجا چه .  چرا به این حال افتادی؟ این بچه رو از اینجا ببریم-منو 
 .اه چادرش گرفتو امیر خان را در پن»  چته؟- خبره؟ بمیرم برات 

نایب عبدالOه گردن کشید و ازدحام و طناب و چوبه و جسد را برای بار 
 »نعش ک� سر داره؟«اول دید و او هم پرسید، 

برد،   او را کشان کشان م� کوچHش را گرفته بود وۀزن� که دست بچ
. ِد راه بیا ذلیل مرده، االن میارنش پایین ما هنوز هیچ� ندیدیم«گفت، 

 ».یدهبجنب ورپر
 رو گرداند و -  رفت  که جلو زن و بچه م�- بازاری فربه و کوتاه قدی

دیروز من صالت ظهر رسیدم که داشتن یخ تو شمHش «گفت، 
� ».ریختن که بوی عفونت نگیره  م

از ک� حرف میزن� حج «نایب عبدالOه به صدای رسا از مرد پرسید، 
 »آقا؟
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د و با دست دی^ر  که دامن عبا را با ی� دست ورچیده بو- مالیی
� جواب داد، -   میدان روان بودۀبرد و به سمت میان  تسبیح� را در هوا م

بیا جلو به تماشا مؤمن که . از ارشد کافر که به مHافات اعمالش رسید«
عیالجاتش از زرگنده رسیدن میخوان نعش منحوس اون ملعون رو 

 ».تحویل ب^یرن
رزید و با ی� قدم بلند هایش ل ناگهان خون نایب به جوش آمد و سبیل

جلو مال سر در آورد و راه را بر او سد کرد و سر را پایین آورد و گفت، 
گفت سه پن شه�  اگه ارشد به تو م�.  دهنت حرف بزن آخوندۀبه انداز«

�تو برو برای اون . ترو چه به این غلطا. کردی پونزده شه� قالب ته� م
 »!رد شو. ساالر برای اون سردار فاتحه بخون

مال هراس خورده نیم قدم به عقب بر داشت و دامن عبا را نیمه به طرف 
یا ! این زندیق برای من شوشHه کشیده! الناس یا ایها«سر برد و گفت، 

اسالمتون کو؟ ! خبر با من مرد خدا در افتاده این از خدا بی! الناس ایها
 »!الناس مسلمان� کجاست؟ یا ایها

نه افتاد و آخرین آوای فریاد مال را در خود ناگهان سHوت� بر میدان توپخا
ای برگشت که زن� بلند باال و باری�   سرها به طرف کالسHهۀ هم.بلعید

اندام و سراپا اندوده درسیاه� شنگرف� چادر و روبنده از آن پیاده شد و 
. در کنار کالسHه ایستاد و سر و دو دست را رو به آسمان بلند کرد

ای در هوا برخاست که به طرف    دو چرخههای گاری   چرخۀصدای نال
�دو نفر طناب را بریدند و پیHر خش� شده و گلوله . رفت  دار و جسد م

 . را پایین آوردند و بر گاری گذاشتندارشد الدولهداغ 
 سر امیر خان را بر -  صورتش خیس بودمژگان که از آب - الدوله منور
 عارض شده بودصدا  ی بۀ که از گری- های او را   گرفت تا سHسHهسینه
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 که به عزای شوهر اختردوله اس. بیا بریم امیر جان« بخواباند و گفت، -
بیا . هیچ غروری رو اینطور نشHنه. خدا هیچ عزیزی رو ذلیل نکنه. اومده

 ».بیا بریم. بریم زیر بالشو ب^یریم
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 فصل دهم
 
 
 
 
 

ای آمد که خاک مرده بر    ده مخروبهالزمان  فخر قزوین به نظر ۀدارالسلطن
ها خال� و  اب و گل آلود، دکانها خر گذرگاه: اند  آن پاشیده

این . ها طبله کرده و کثیف، عابرین عبوس و مندرس مشتری، خانه  بی
دید کمتر شباهت� با آنچه از کودک� از   ها م�  قزوین� که او پس از سال

 . این شهر به خاطر سپرده بود نداشت
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 در ذهن داشت درختان چنار و افرای صد ودکیشکآنچه او از قزوین 
سر به آسمان برده بود و » خیابان«ای بود که در دو طرف   ساله

کرد و آب   ها را مشروب م�  جویبارهایی که شبانه روز این درخت
�های اشراف� بزرگان    خانه.جوشید  گوارایی که از قنات خمارتاش م

  فرنگ� ساالر معتمد باغ درندشت سردار مفخم و عمارت کاله:قزوین
لبریز از های  صندوق: فراوان� نعمتش را به یاد داشت .در خاطرش بود

 که زیر حصیران یا  خوردن�اقسام  ازهای پر و پیمان  انگور و دکانانواع 
را با چشم سر زندگ� شهر و همشهریان  .شد  م�عرضهبرگ چناران 

�معرکه گیر و دراویش  ،گردش شبانۀ مردم در چهار باغ: دید  خیال م
 .ها و تاخت سوارکاران گذر کاروان، نقاالن قصه سرا

 اب«را برای شاهزاده گفت و پرسید، از این همه خبری نبود و این همه 
 من این شهر جالل داشته یا حقیقتًا جالل� در کار بوده و انۀ بچ^نگاه

 »حاال این طور ویران شده؟
.  سراسر- یرانه اسمملHت سراسر و«ای تلخ گفت،  شاهزاده با خنده

حHام میان .  شهرها محافظت نمیشهۀکس� به فکر عمران نیست، از ابنی
 که -چرا باید ب^ذارن اینجا .  خودشوننۀو میرن و به فکر پر کردن انبان

 به -ست محل تردد مسافرین و سفرای اجنبی  وطن ما به اروپه و ۀدرواز
در فرنگ یا جرمن� این روز بیفته؟ چنین شهری با چنین موقعیت� اگه 

� با چنین -شد   بود مثل جواهر، مثل تخم چشم ازش نگهداری م
و با » . ببین به چه روزگار افتاده،سوابق تاریخ�، این پایتخت کهنسال

اینجا، فخری «: تأسف و دل افسردگ� به اطرافش نگاه کرد و ادامه داد
عثمان� و  خاک� و آبی ما به اروپه مرکز تجارت با ۀجان، نه فقط درواز
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این آب و .  که کس� به فکر نیستدریغای ! ای دریغ. م هست ابغداد
 …» هوای خوش، این خاک زرخیز

خاکش و آبش « با خنده صحبت شوهر را قطع کرد و پرسید، الزمان فخر
و برای چند لحظه صدای » ...  مردمش چطو؟ همه می^ن- بسیار خب 

 ». که برای ما نساختنچه حHایتا«اش باالتر رفت و بعد افزود،  خنده
. تو از این خاک�«شاهزاده دست زنش را در دست گرفت و گفت، 

به فرنگ که برسیم با چند نفر دی^ه از . محسن خان از این خاک بود
�بین� که فرزند خلف از این خاک کم   ش� و م� همین خاک آشنا م

 -تایی هستن  های فتحل� شاه� ام در اینجا هنوز چند از شازده. نیست
های دور    عم اوقل�- اقان مغفور، اوالد عل� نق� میرزاهای خ  نواده
 » .من
 عدل الممال� وارد شده و مثل اینکه ۀراست� شنیدم فرمانفرما به خان«

 »راوی سّن� نبوده؟. سپهدار تنکابن� به منزل سردار مفخم
اگه میل داشته باش� مام . کنم تصور نم�«شاهزاده خندید و گفت، 

�� از همین اقوام بریم تا راه به انزل� باز بشهۀ خانتونیم به  مHمن .  ی
� ». ول� میل میل توست- مانخانه منزل کنیمدم در مه شخصاً ترجیح م

ای کاش اصال� مجبور نبودیم در قزوین توقف کنیم، « گفت، الزمان فخر
 ببینم الاقل -ول� حاال که ناچاریم بدم نمیاد مهمانخانه رو دوباره ببینم 

اونوقتا که به بارگاه شاهان . ا همون قصر دوران بچ^� منه یا نهاونج
� با اون اسبای خراسون� -  بس قشنگ بود - مونست شازده   م

 ».اش که والOه الیق اصطبل سالطین بود  چاپارخونه
.  ته دل مشتاق باز دیدن باغ شاهزاده سردار مفخم هم بودالزمان فخر

های گل مروارید بر  ین از خوشههای سنگ  میل داشت بداند هنوز آن بوته
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جاست یا نه، یا آن درخت فندق تنومند که نزدی� سردر خانه بود، یا آن 
ایستاد، یا آن  ها قراول م�   باغچهۀشمشادهای پا کوتاه که در حاشی

هایی که   های کوکب که هر کدام به درشت� بشقابی بود، و آن رازق� گل
�های  انباشت، یا آن درخت عطرش تمام حجم مهتابی وسیع خانه را م

پایین باغ، که او فقط از دور دیده بود و به چشمش جنگل� انبوه بود، یا 
های ثعلب داشت و در   ای که درختان استوایی و گل   شیشهۀآن گرمخان

 و آن غالمان و کنیزان و آن بیا - و هندوانه و انگور هلوچهار فصل سال 
 .و برو و آن ریخت و پاش

های گل مروارید را نخ کرده بود و از آن   باغ دانهدر کودک� در این
های شمعدان� و نسترن را برای  دستبند و گوشوار ساخته بود و گلبرگ

بزک به لب و ناخن چسبانده بود و کفشدوزها را به خاطر رنگ نارنج� و 
 . صاحب پر و پاخال سیاهشان گل و گیاه� تصور کرده بود

.  تا چه پیش آید-  دوباره میسر شود شاید در راه بازگشت از سفر دیدار
راحت تر » مهمانخانه «به هر حال ش� نبود که هم او و هم شوهرش در

به » مهمانخانه« به عالوه دوستان شاهزاده آزادانه تر در -  خواهند بود
 .سراغش خواهند آمد

داره یا حد مهمانخانه در سراسر ممال� محروسه نظیر ن«شاهزاده گفت، 
 ول� بیشتر اسبای -  به راهههمچنانم اش  نهاچاپارخ. اقل کم نظیره

در . خراسان� رو از یه طرف مستبدین از یه طرف مجاهدین زیر پا گرفتن
چاپارها هستن که ما از هنوز هر صورت اگر راه چندین روز بسته بمونه 

 ».خبر نمونیم  دنیا و مافیها بی
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 برای عبور کرج�  بود کهروانهای سیل آسا  در معابر چنان آبی از باران
�بود، ول� شاهزاده و   و قایق وسایل� مناسب تر از اسب و کالسHه م

» خیابان«وقت� به . را با درشHه رفتند» مهمانخانه« ناگزیر تا همسرش
 با شعف مالحظه کرد که هنوز چتر تعدادی از الزمان فخررسیدند 

در » انهمهمانخ«درختان کهن چنار و افرا بر آن سایه گستر است و بنای 
ست که او ای  السلطنه کم و بیش همان ساختمان سعد» خیابان«انتهای 

 .های دورا دور و باغ ورودی پر گل  ها و طاق�  با ستون-در یاد دارد 
 

زن و  در قزوین راه شوسه تعمیر و باز شد و این دودر روز سوم اقامت 
 . سفر به رشت و انزل� شدندۀ ادامۀ آمادشوهر

 
 �مسافرین اهل اروپ و آمری� به دور چند میز » خانهمهمان«در هشت

ن� و بعض� در جمع اهل و  بعض� همراه مشایعین ایرا-گرد آمده بودند 
 رسیده و عازم فرنگ، بعض� از راه رسیده طهران بعض� از - عیال خود
. قریبًا همه اشغال بودهای دی^ر هم ت  ها و صندل� میز. طهرانو عازم 

از کنار دستمال� اش  ز زخم زشت روی چانه که نیم� ا-  روس�قزاق
� دی^ر از -  سیاه نمایان بودHشنگ رفتار و زیبا روی بر سر ی � همراه زن

� میز قزاق-  ی دی^ربر میز. میزها نشسته بودHدر نزدی  - � چند ایران
� :گفتند  جمع بودند و از اوضاع وطن م

عزیز خان اگه کاشان یه نایب حسین داره، قزوین حبیب الOه خان و «
 ».چاپن  دهاتشو دارن م�ۀجلیلوندو داره که هم

المل� از  ک� ناصر. سلطنه رسوند این مطالبو به عرض نایب ۀباید هم«
 »فرنگ میرسه به قزوین؟
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؟ مال حبیب توی المل� چ� ساخته اس  از دست ناصر- آقا جان«
 مروج اسالمه و - نایب کاش� - کاشان نشسته و می^ه اون قطاع الطریق 

 داد کهیا اون مال قربانعل� .  بهش ساالر اسالم لقب داده- دینام� ح
 شرعًا ریختن مدع� شد که - رسول ملّیون رو در اردبیل شقه شقه کردن

ها رو از کار  اول باید دست این. فرمایین   م� فرمایشا. خونش حالله
 ».تکلیف رو با این فرامین تکفیر و جهاد یHسره کردباید . کوتاه کرد

م پیغام رسیده که به سید انجمن در استامبول از ا. موافقمبا سرکار ده بن«
 ».عبدالOه حال� کنید منبر و مسجد مال تو و میدان سیاست مال ما

.  که نیاز به رسیدگ� دارهها هست  ل مهم تر از اینئ مسا-خیر جانم «
ل� دمای ملوی خرابHاریسلطنه خواست که ج   اول از نایبۀباید در درج

له رو سر جاشون  شعاع سلطنه و ساالردو-  ی مخلوع رو ب^یرهمیرزا
م به  ا اون- الOه  ا یعن� چه؟ به دار کشیدن شیخ فضلاین حرف. بنشونه
 اثن� ۀمردم مسلمان و شیع. خواهید دید.  عاقبت نداره- من� ارهدست ی
 ».ا صحیح نیست این کار- عشرین

 -  جانبازی کرده،ه که برای وطن سربازی کرد-  یپرم!ت�فرمایشاعجب «
 جانب حHومت مستبده ،که تحت حمایت اجانب رفته -از شیخ نوری 

 کمتر بر این آب و خاک حق داره؟ عجب فرمایشات� -رو گرفته 
�م فقط مطیع و مطاع احHام  ا که جنابعال�نیHباره بفرمایی! نفرمایی  م

 …» ؟ مشروعه کهرو به سینه میزنین مشروطه سنگپس چرا . شرعید
 دم؟ عزیز من چرا حرف نگفته رو توه ک� صحبت از مشروعه کربند«

 » ... دهن من میذارید

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  عروسی عباس خان

  127 

در اونجا .  مفیده قربان-  انقالب کبیر رو مطالعه بفرماییداین تاریخ«
 وگرنه -  اسقف اعظم در آن واحد روشن کردنتکلیف رو با سلطان و

 ».همون کاسه بود و همون آش
 اینجا ببینیم نظر حضرت ن بفرمایی-  قرباننبفرمایی. شازده ام رسید«

 ».دوستان به توافق نم� رسیمبعض� از ما با .  چیهواال
 و شاهزاده هم در کنارشان نشستند الزمان فخرهم^� از جا برخاستند تا 

 دور  همه بر گرد اوضاع و احوال زمانکهها ادامه یافت   و صحبت
�ه شده، بیرون هایی که به ممال� و دول دی^ر فرستاد  تل^راف: زد  م

 قزوین، بازگشت قریب الوقوع ها از  رفتن گروه� از سالدات
 .السلطنه از فرنگستان، ماجرای التیماتوم روس نایب

بپذیریم اگه . وطه اس صریح در کار حHومت مشرۀاین التیماتوم مداخل«
 رو اش   دی^ه کدوم استقالل؟ باید فاتحه- که استقاللمون رفته جانم

 ».خوند
 با کدام زور بازو؟ با کدام قشون و لشHر؟ م^ر ، من، عزیز منآخه برادر«

 حرف -  التیماتوم رو رد کنیم نفرمایی  ها جوال رفت؟ م� ه با روسمیش
 ». باید میدان عمل رو مد نظر داشت- زدن سهله

هرجهت پیشه کنیم و دست روی دست پس یHباره سیاست باری به «
 ».ذاریم و خاک وطن رو به باد فنا بدیمب
. بنده که مثل بعضیا بوجار لنجان نیستم. خیر بنده همچه عرض� نکردم«

 نه در - عرضم اینه که خاک وطن در جنگ بی ساز و برگ به باد فنا میره
 » ... غرضم اینه که. مذاکره

 که به این لشHر تزار. ق شفیقم که نباید بود رفیاآخه بهلول و ساده لوح «
 » .بردار نیستسادگیا دست 
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المل� دارن از    که چند صد سالدات رو محض خیر مقدم به ناصرفعال�«
 » ... کنن   تخلیه م�اینجا

 زن ،و با سر»  از اینجا بهتر؟کجا برن.  ول� بقیه که تشریف دارن- بعله«
و قزاق را که بر سر میز پهلویی بودند نشان داد و صدا را آهسته کرد و  

. زده جان؟ اهل قفقازه شانفرمایی  این زیبا صنمو مالحظه م�«گفت، 
 چهل هزار منات داده تا شایعه که -  بد هیبت شده ۀ این نخراشیدۀدلداد

 ».این لندهور به عقد و نکاح درش بیاره
 ۀ لیل� رو باید از دریچ!ها بشه جنگید با کار دل نمیشه وساگر با ر «

 » ... چشم مجنون دید
. نیستحساب نا  شالمل� بنده عرض کنم که او حرف  اما راجع به ناصر«

 یا - یخوام که از شما نظر نممستبدم ۀسلطنمی^ه یا من نایب 
 ۀسلطن  نایب.  دخالت در امور رو ندارم مشروطه که حقۀسلطن نایب

 »فرمایید؟  حاال چه م�. م نمیخوام باشم ااستبدادی
 »خب پس چه باید کرد؟ مملHت بی صاحب بمونه؟«
م داشته باشه تا دست آقا کشور مشروطه باید از خودش قشون منظ«

باید دارالشورا و مجلس . دولتین فخیمه و بهیه رو از مملHت کوتاه کنه
باید دارالعلم متعدد داشته . مقننه داشته باشه تا قوانین واجب االجرا بشه

 » ... باشه که آحاد مردم جاهل و وامانده نباشن
 …» باید. این دارالفنون کمبریج رو برید مالحظه کنید مفیده«
قدمتان روی . رسیدنتان به خیر. سالم عرض شد حضرت نواب واال«

 ».خیل� خوش آمدیتان. چ�شم
شاهزاده سر برگرداند و مال صالح را دید که دست به سینه کنارش 

بفرما سر اون میز، من االن . احوال مال صالح«ایستاده است و گفت، 
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� راه افتادم طهرانمن وقت� از «و رو به دوستان کرد و گفت، » .رسم  م
کردم فرصت دیدار  تصور م�. قصد توقف در قزوین رو که نداشتم

از دولت سر راه بندان چند روزی در خدمت بودیم و . کوتاه خواهد بود
 -ها به مست� ما   کفاف ک� دهد این باده ول� -مختصر درد دل� کردیم 

  فعال� من و خانم مأموریم راجع به قضایای خانوادگ� با این.ب^ذریم
 ». ما دی^ه عازمیم- بعد هم الوداع - آشیخ حرف بزنیم 

 دار شاهزاده اظهار خوشوقت� کردنددوستان با شوخ� و خنده از فیض دی
سفر بی خطر  - مHتوب و فرستادن خبر به هم دادند نوشتن ۀ وعد-

  . خارج شدند» مهمانخانه«و از شنیدند خدا نگهدار گفتند و 
 .اغ مال صالح رفتند و شاهزاده هم به سرالزمان فخر
 

�ها و زنان اروپایی دور و اطرافش  مال صالح با حیرت به میزها و صندل
�تمام طول عمر قدم به در . کرد و در نشستن مردد بود نگاه م

 نگذاشته بود و حاال به نظرش -  که زیر گوشش بود- »مهمانخانه«
� ۀالسلطن ها از دار آمد که به دنیای دی^ری وارد شده است که فرسنگ  م

 .قزوین به دور است
چرا « گفت، -  تعلل مال صالح بودتردید و  که متوجه - شاهزاده

گویا خانم . ر کن حرف� بزننمیشین� مال صالح؟ بشین گلویی ت
مادر .  نتیجه استدر انتظار سلطنه کاری به شما رجوع کرده و   منزه

. بالغ کنمو مأمور کرده از شما خبرا رو ب^یرم و به ایشان ا رخانم من
 »کجای کارید؟ در ضمن تل^راف من به شما رسید؟

 و سر بر ییعبا ه وعمام - شاهزادهبا  به مناسبت دیدار - مال صالح
با . چرک و چربی بر آن ماسیده بوداز معمول  داشت که کمتر کول
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 که  صندل� نشست و تسبیحش را طوری با دو دست گرفتبر لبۀاحتیاط 
آی «در جواب شاهزاده گفت، . ستات� گویی برای حفظ تعادلش حی

 اما -  میبایس حاال رفَته باشمم�.  ر�سیَدس که خدمت ر�سیَدم!ن یقی!بعله
 ».نَمَشد رفت. خُ راه میان رستم آباد و رودبار ِبل کول با سیل رفته اَس

السلطنه با مال صالح خبر داشت   از جزییات صحبت منزهالزمان  فخرنه 
 تأخیر طهراننستند این بود که عروس در رفتن به دا آنچه م�. نه شاهزاده

 و مأمور بودند از مال صالح -دارد و دلیل این تأخیر هم نامعلوم است 
 .بخواهند هم دلیل را ارائه دهد و هم عروس را روانه کند

صالح از موضوع دی^ری سخن  به تصور اینکه مال - الزمان فخر
� »کجا نمیشه رفت؟« پرسید، - گوید  م
ُخ « کرد و رو به شاهزاده جواب داد، الزمان فخرصالح نگاه� به مال 

 ».رودبار دی�ه
 » رودبار؟به چه مناسبت«شاهزاده سؤال کرد، 
 برا زیتون -سHینه خانم اینا به رودبارن . بعله دی�ه«مال صالح گفت، 

� آفتاب�ه ۀم جخ عازم بودم که آسمان سوراخ شد به مثال لوَل امن. چین
. کارا البت ه�م�ه شَده اَس.  همیطو آمد-نه یه رو نه دو رو . ازش آب آمد

خوانچ�ه و آینه شمدان ه�م�ه حاضر، در بنَده منزل، فقط مانَده َاس یه 
به خان�م منزه سلطنه . خطبه خواندن که انشاال به امید خدا د� رودبار

بفرمایتان که مال صالح آب بال�ش بود�س زمین گذاشَتش پی فرمان شما 
� کار تا به حال ِبل  وا��-   ای سیل شَده َاسۀ والکن پا س�خَت- َاس رفَته

 ». ِبل کل- کل تمام بود 
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 -ها مرمت شده مال صالح و از امروز دی^ه بازه   راه« گفت، الزمان فخر
�هرون ط شازده از طرف شما چه پیغام� به .افتیم  مام جانب انزل� راه م

 »بفرسته؟
اش بیرون آورد و نگاه� به وقت کرد  شاهزاده ساعتش را از جیب جلیقه

 :و برای آنکه گرفتار حشو و زواید گفتار مال صالح نشود پیشنهاد داد
خبر بفرستم که شما عازم باغ زیتون سHینه خانم هستید در رودبار برای «

 » بله؟- مذاکرات ۀخاتم
 که بعد از شروع ریزش باران تا گرفتن تل^راف شاهزاده در -  مال صالح

 همان آن تصمیم گرفت -  بود و از باز شدن راه خبر نداشتپیدهخانه ت
که بدون وقفه و از همانجا به طرف رودبار برود و به شاهزاده جواب 

 ۀبفرمایتان که بنَده زیر سای. البت د�ر�س َاس حضرت واال. آی بعله«داد، 
 ».شما عازمم به رودبار

 که تا آن وقت -  ح از جا بلند شدند و مال صالالزمان  فخرشاهزاده و 
 با نیمه جستن� برخاست و به عنوان -  ته بودپاهایش را از زمین باال گرف

شاهزاده مصافحه کرد و   سفر باۀحافظ� و به امید گرفتن توش خدا
دستالف� را که شاهزاده در آستین عبایش گذاشت به خرمدان پر شال 

 .منتقل کرد و راه افتاد
 

 رفت   کاروان� که به سمت رشت م�،یدوقت� مال صالح به رستم آباد رس
.  هم از جمله مسافرانش بودند، از او پیش افتادالزمان فخرو شاهزاده و 
 سوار بر اسب و -   سالدات روسۀهای ده نفره و پانزده نفر در راه دسته

گذشتند و به راه خود    به فواصل از کنارش م�-  تفنگ بر دوش
� .رفتند  م

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مھشيد اميرشاھی

 132 

ی صحبت  که پا-  اهل مازندران- داه بومال صالح با خرکچ� پیری همر
های مال صالح با نیمه غرش و کÅخ کÅخ خلط   نبود و به پر گویی و کلHل

� ولو خرکچ� - ول� به هر تقدیر داشتن همسفر. فتگ سینه جواب م
های نا امن   خصوصًا در این جاده- به از تنها راه سپردن بود -  بد عنق

ه عالوه مال صالح عادت داشت ب. که معبر دزدان چپاول^ر شده بود
� .طلبید نه هم صحبت متکلم وحده باشد و غالبًا مستمع م

نان و گوشت و . ای صبح کرد  شب را مال صالح با خرکچ� در قهوه خانه
 ۀدمیدن سپیدی به االغش رساند و با پیازی خودش خورد و کاه و جوی

 . باز به راه افتادسحر
 

اینجا و  -دیوارهای کاه^ل� . ی بودرودبار هنوز تا کمرکش در گل و ال
سر هم خوابیده بود و تل آجر و خشت در شهر بیش از خانه و  -آنجا 

�� دو منزل صدای. شد کلبه دیده مHمال .  نوحه و ضج}ه بلند بوداز ی
 –  از خرکچ� مازندران� جدا شده بود رودبارۀ که دِر درواز- صالح
� از خانهافسار Hدر را کوبید ۀای بست و کوب بوتهها به  االغش را کنار ی 

.  سHینه خانم را گرفتۀو از مرد جوان� که در را باز کرد سراغ خانواد
و رو به روی بود  که بعد از سقاخانه - مرد او را به طرف کاروانسرایی

 . راهنمایی کرد و در را بست- ب انبار و جنب دکان تنباکو فروش�آ
ای   خواستند که داخل شود و فاتحهمال صالح از اینکه عزاداران از او ن

 .بخواند و چایی بنوشد و نفس� تازه کند بی دماغ شد
 ».خیر از دنیا رفته اَس«
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نبار و تنباکو فروش� بر افق  گرچه خط� از سقا خانه و آب ا- اما چه غم
 سHینه خانم گرد راه از ۀتوانست در خان م�.  مقصد نزدی� بود- نبود

 . زیر شالش را قرص کندتن بتکاند و با پلوی چربی
  

 . خر را رها کرد تا به غریزه آب و آبادان� را بیابدزماممال صالح 
 

� زود بر شهر افتاد و آسمان باز سر باریدن داشت که مال صالح به Hتاری
های دور تا دور صحن خاموش   بیشتر حجره.  کاروانسرا رسیدۀدرواز
�ۀ بخار گرفتۀمال صالح سرش را به شیش. بودHهای روشن   از پنجره ی
� پر آتش جمع  که گرد منقل-  اند و از دیدن پسرهای سHینه خانمچسب
 . گل از گلش شHفت و داخل حجره شد- بودند

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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 فصل یازدهم
 
 
 
 
 

ن چنان در حیاط خلوت پیچید که ملوک را ی� ذرع از وصدای زنگ تلف
  کرد؟    جادو عادت م�ۀک� به این جعب. جا پراند

 .همه کارش خوب بود، نور به قبرش ببارد، جز این ی� کارشآقا 
السلطنه با زهرا سلطان در ساختمان بیرون� مشغول جمع آوری   منزه

خرده ریزهای میرزا محسن خان بود که نه همراه اثاث به ساوه فرستاده 
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 بنابراین - ت او به صندوقخانه منتقل شده بودشده بود و نه بعد از فو
�سرک .  که خانم امHان شنیدن صدای زنگ را ندارددانست ملوک م

قامت او را در انتهای ساباط دید که سایه . کشید که مش باقر را پیدا کند
وار ایستاده بود و گویی به حیاط خلوت نظر داشت ول� تا ملوک 
خواست ندایی بدهد پشت به او کرد و کنار باغچه به وجین علف 

 .ود پس او هم از گوش رس دور ب-نشست 
�ها   دست. داشت گرفت و ملوک را به شتاب وا م�  صدای زنگ آرام نم

 ». چشم-آمدم «را از طشت رخت بیرون آورد و تکاند و گفت، 
�کوبید که ملوک فکر کرد هم االن است که از   چHش چنان به کاسه م

دسم . متو راه! حوصله کن! وا«جا کنده شود و به صدای رساتر گفت، 
ها را تا آرنج در  و دست» . آمدم- دی؟ چشمتو رخت بود، نمیدی

ای که در وسط حیاط خلوت بود فرو برد و باز آنها را تکاند و  حوضچه
 . چادرش خش� کرد و به طرف عمارت اندرون� به راه افتادۀبعد با گوش

امان بده «ملوک گفت، . اش گذاشته بود صدای زنگ همچنان سر در پی
زبانم الل م^ه شش . صبری والOه چه بی. امان بده. والOه رسیدم. آقا جان
 : راه را دوان دوان رفت و گوش� را برداشتۀو بقی» ای؟ ماهه

 آقا، غرق رحمت ۀاینجا خان. بفرما. سالم عرض کردم. بفرما. رسیدم«
 ».بفرما. م بازاره اخانم کوچی�. بشه، خانم تشیف نداره

داد؟ تو چرا ملوک تویی؟ چطو مش باقر جواب ن«، پرسیدالزمان  ملیح
صدات اینجوری شده؟ یا از توی خط اینقد خار خاره؟ حاال منو 

 ».تلفونب^و خانم بیاد پای . خت� یا نه؟ من ملیحشنا
شما بودی؟ به .  قربان صدات خانم جان-وای خانم ملیح «ملوک گفت، 

صدامو نشنیدی ه� . دستم تو رخت بود. حرضت عباس حالیم نشد

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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مدم؟ همو نشنیدی که تا من دسمو آب بHشم گفتم یه دقه دس نگه دار آ
�مش باقر حیاط پایینه، . همیطو صدام زدی. ماشاال زبون به دهن نگرفت
� »میخوای صداش بزنم؟. چینه خانم ملیح داره از باغچه علف ور م

 حیاط اندرون� به این سمت آمده بود ۀمش باقر به دنبال ملوک و از راه پل
 و جلو -کرد    بود و ملوک را تماشا م� دو دیوار ایستادهۀو در زاوی

 .نیامد
. با مش باقر کار ندارم.  الزم نیست صداش کن�-  نه«الزمان گفت،  ملیح

 »خانم تشریف ندارن؟. با خانم کار دارم
بیرونیه با زهرا . االن ای سمتا نیس.  چرا- تشیف داره«ملوک گفت، 

شما . پیچه   تو صندوق م�- غرق رحمت بشه -پوس آقا  جل و. سلطان
 ». حاالس که بیاد-جایی نرو ملیح خانم جان 

 »!پس دختر چرا اول گفت� خانم تشریف نداره؟«الزمان پرسید،  ملیح
آخه خانم گفته تو به ای «ملوک خندید و تنش را پیچ و تاب داد و گفت، 

 ای دسته رو وردا ُا ب^و ،اگه نبود. تیلیفون دس نزن تا مش باقر هس
 ».م دسته رو بذا ا بعد،خانم تشیف نداره

 ».خوب شد دسته رو نذاشت�«الزمان هم به خنده افتاد و گفت،  ملیح
 ».آهاش، اینهاش، رسید. جایی نرو خانم ملیح، خانم آمد«ملوک گفت، 

رود آن هم  ی ی� منتشا م�دانست خواهرش روز   که م�- الزمان ملیح
 جایی نتلفومن از پای . تو دلواپس نباش ملوک« گفت، -  از پهنا
�.  میز تا خانم برسه بذار همونجا کنار-  دسته رو -گوش� رو . رم نم

 ».برو، خدا حافظ.  برو دنبال کارت-  بیخود وانیسا
. م� رفتم پای طشت. خدا پشت و پناهت. خدا حافظت خانم ملیح جان«

 ».کاری داشت� باز صدام بزن

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مھشيد اميرشاھی

 138 

 و با ملوک چند لحظه گوش� را در دستش نگه داشت و براندازش کرد
اینکه روی میز جا فراوان بود باألخره آن را رها کرد تا در انتهای سیمش 

 السلطنه وارد اطاق شود  د تا منزهمعلق ماند، ول� صالح ندید که صبر کن
بود و تا با من من و هن بلند  ته راهرو از چون تازه صدای پای خانم -

تکه دی^ر هن و چپ زدن و راست زدن این مسافت را ط� کند ملوک دو 
 .بنابراین بیرون رفت. رخت شسته بود

مش باقر خودش را پس کشید که ملوک او را نبیند و متوجه نشود که او 
به یقین  به خصوص چون - تمام مدت از دور مراقبش بوده است

� . او را دیده است یا نهۀ که ملوک از حیاط خلوت نگاه دزدیددانست نم
خانم ملیح با شما کار داره بفرما «فت، السلطنه گ  ملوک در داالن به منزه

 ». منتظره-تو اطاق 
 »م^ه ملیح زمان اینجاس؟«السلطنه نفس زنان پرسید،   منزه
 ».جایی نمیره تا شما برس�.  توی تیلیفونه-نه خانم جان «

 در این فکر -  کرد  که با چشم ملوک را بدرقه م� همانطور- مش باقر
 .بود که چه چیزش عوض شده است

رفت و آجیل بو  کشید و باال و پایین م� ک چون همیشه زحمت م�ملو
� اما مش باقر - خندید م�گفت و  م�کرد و    و قائوت درست م�داد  م
�دید که   م�. کند  دانست که هیچ کدام از این کارها را مثل سابق نم�  م

، ودر  گاه در حین کار در خود فرو م�، استحرکاتش ی� هوا کند شده 
 � .دنک م� زیر لب تصنیف زمزمه کمترو  ردرا ندانشاط همیش^

 کس� هم وتر از آن بود که کس� متوجهشان شود  تغییرات جزییاین  
 . جز مش باقر-متوجه نبود 

 ».اش شHسته برق خنده«

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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 تغییرات را لحظه به ،مش باقر در واقع چون مدام مراقب ملوک بود

 یافتن علت این لحظه و جزء به جزء دیده بود و مدت� بود به دنبال
� غذا وقت� ۀ سر سفر-داد  هر بار فرصت� دست م�. گشت تغییرات م

که زهرا سلطان حواسش چندان به آنها نبود یا سر کالس درس قبل از 
 از - ها  رسیدن امیر خان یا حین کم� به ملوک برای تمیز کردن نقره

� »به دل داری؟ تو این زمانا چته؟ غم�«پرسید،   ملوک م
غم تر به عالم  از م� بی«داد،  خنده جواب م�قد قد  ملوک با و هر بار

 ».زن� حرفا م�. نیامده مش باقر
 »ات که چیزیش نیس؟  خبری از ده رسیده؟ ننه«
»� ».ام چش باشه؟ خوبه ایشاال خواست� ننه م
 -  یه خرده وا بده. ستخونات خسته شها. اگه غمیت نیس، البد خستته«

 ». ول کن-سابم   ها رو م� من باق� نقره. آروم ب^یر تا حالت جا بیاد
�سرتو . خستم نیس والOه مش باقر«گفت،   خندید و م� و ملوک باز م

 ». ای چیزا به درد نندازۀواس
» .اش شHسته برق خنده«: و هر بار مش باقر به این نتیجه رسیده بود که

اگه عاشق باشه چه خاک� سر کنم؟ اینقد «: و با خود فکر کرده بود
 …» یدم تانجنب
 

های شسته را دانه دانه از توی سین� برداشت و در حوضچه  ملوک رخت
آب کشید و چالند و بر طناب آویزان کرد و آب آلوده به چوب� و نیل 
طشت را در چاه� حیاط خلوت خال� کرد و در طشت آب گرداند و به 

 .قد راست کرد و به طرف پستویش روانه شد اش داد و دیوار تکیه
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دلش . هایش خسته بود استخوان: گفت ر درست م�مش باق
� .ها را ببندد و آرام ب^یرد   پاها را دراز کند و چشم خواست دم�  م
 

روزی که چشم گشود و به راه  از - در ده. ملوک از بچ^� آرام نداشت
هر .  میان دشت و صحرا و چشمه و زراعت در آمد و شد بود- افتاد

� آب ۀکوز. رساند د و به انجام م�چی  ماند او ور م� کاری زمین م
�گرفت و گندم دسته   چراند و خمیر م�  دوشید و بز م�  برد و گاو م�  م
� . پاغر خانه بود- ریسید   بست و نخ م� کرد و ماست م�  م

 کودک� را در میان دختران و پسران ده لولید و مثل پروانه و پرنده ،ملوک
گذاشت و  ر زمین م�شد س هر جا خسته م�. خیال و آزاد بزرگ شد  بی
�زد و دل گشوده به  خسبید، هرگاه دل^رفته بود سر به کوه و دمن م�  م

� . گشت  خانه بر م
لج کÅ. کشید  چشم مردان ده را به دنبال خود م�کودک�زیباییش از همان 
�وقت� در شب عروسیش . حل چشمش آینهشHست و کÅ  زلفش شانه م

دا قربونش برم براش انگار خ«گفت،   کرد، م�  ده بزکش م�ۀمشاط
های  و وقت� به الق» .خواد ای چشا که سرمه نم�. وسمه کشیده

قدرت� خدا، الی هر کدوم «گفت،   آویخت م� اش سرگیس� م�  بافته
 ».شHنه جین دوجین تخم مرغ بذاری نم�دو

در شب داماد . نه سالش بود که برای پسر مصروع کدخدا عقدش کردند
 دهن کف ۀملوک از دیدن منظر. ه شددر حجله گاه دچار حملو زفاف 

کرده و چشم به طاق افتاده و دست و پای متشنج شوی آنقدر جیغ کشید 
 و دی^ر حاضر نشد به -اش برگردانند  که شبانه او را نزد ننه و شوهر ننه

 . کدخدا بازگرددۀخان

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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 که -  و کدخدا-  که شوهر مادرش بود- چندین ماه میان عموی ملوک
عمو .  جدال و پیغام و پسغام ادامه داشت-  اش پدر شوهر یHشبه

�و .  چون عروس تصاحب شده است شیر بها پس دادن� نیست:گفت  م
عمو . دارد که غش� نیست  دامادی که پرده بر م�:داد م�جواب کدخدا 
 :خواست م� با تأکیدو کدخدا .  پس زیر لفظ� بماند:کرد م�پافشاری 

ا در میان� عل� اکبر خان و پس با پ -تا باألخره . پس عروس برگردد
 طالق ملوک را - فرستادن هدایا و سر دادن ی� گوسفند و دو تغار پنیر

 الدوله منور ۀگرفتند و او را همراه چند رعیت که به شهر و به خان
� . کردندطهران ۀرفتند، روان  م

ملوک در زندگ� فقط آن چند ماه را چون مرغ� که به پر ریزان رسیده 
بی که تاتوره به پا داشته باشد به کنج� خزید و از وحشت رو باشد یا اس

اما به محض اینکه پایش به . به رو شدن با پسر کدخدا از خانه نجنبید
� و آزادگ� پرندگان و شب پرگان را باز مانباغ عل� اکبر خان رسید شاد

خدمت خانم  - برای دادن حساب و کتاب - هرگاه کدخدا. یافت
برد و تا پایان   السلطنه پناه م�   منزهۀ ملوک به خان،یدرس  م�الدوله منور

� .ماند اقامت او همانجا م
Hالسلطنه در آنجا   منزه که با-  محسن خانۀبار اول زیر پتو در کالس

برای .  آنها رفتۀ پنهان شد و شب همراه آن دو به خان-  مهمان بود
ه از ماجرای پسر ک - الدوله  منور. دفعات بعد راه و چاه را یاد گرفته بود

 ندا را به دوستان داده بود و هیچ کس در این مواقع -  کدخدا خبر داشت
� .کرد باز خواست� از ملوک نم
به هزار و  کرد و  السلطنه و عباس خان بازی م�  ملوک در آنجا با شمس

السلطنه را  های منزه ی� طریق کم� دی^ر خدمه بود و خرده فرمان
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� و رضایت الدوله  منورهاد ن به پیشید تا باألخره بعد چندبر  م
 . میرزا محسن خان ماندگار شدۀالسلطنه در خان  منزه

 ارباب ۀملوک از زندگ� دراین خانه راض� بود که جمع و جور تر از خان
بود و دور و برش آنقدر قاپچ� و غالم بچه و نوکر نریخته بود که یا 

در اینجا .  ب^ذارندبارک الOه بخواهند ناخنکش بزنند و یا زحماتش را بی
ملوک با مباشر و کالسHه چ� و مهتر سر و کاری نداشت و مش باقر و 
زنش سرشان به کار خودشان گرم بود و زهرا سلطان و پسرش به کم� 

لوک هرگز به جد و به دل السلطنه را م  های منزه ترشرویی. او نیاز داشتند
� .صوت بوداش فقط   های ننه های او هم مثل کلHل   حرف- گرفت نم
 

معاشقات عباس خان با ملوک دو سال� قبل از مرگ میرزا محسن خان 
کم به شHل جدی و    در ابتدا به صورت بازی گاه به گاه و کم-شروع شد 

: ترین اتفاق ممHن بود  برای ملوک برقراری این رابطه طبیع�. منظم
ز خ به نیاز بدن نیهمانطور که جواب گرسنگ� نان بود و تشنگ� آب، پاس

 و همانطور که در خوردن نان و نوشیدن آب ملوک - داشتن جفت بود
�گاهانه در فکر حفظ بقا نبود و برای رفع حاجت آن� م خورد و   آ

�نوشید، در جفت گیری هم قید فردا و عاقبت امر را نداشت، بلHه   م
� .داشت آنچه بدنش طلبیده بود به آن روا م

 هوای او را داشت، چون بدن  اول� که عباس خان به سراغش نیامدۀهفت
اختیار به داالن رفت و با  سیراب نبود و شبی که برای یافتن او بی

السلطنه رو به روشد همان احساس� را داشت که به طلب  شمس
�ای به دهن برده باشد و زهرا سلطان مچش را گرفته    کلوچه،شیرین
 .باشد
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ذهن فکر و او در  دوم غیبت ۀاما نیاز به وجود عباس خان در اواخر هفت
اصوال� آهنگ و ضرب تشنگ� و گرسنگ� در . ملوک جایی نداشت

کرد و یا مش�   موقع میل به غذا م�  گاه بی. وجودش بر هم خورده بود
�ای به  زد و عالقه  جهت طعام را پس م� خورد، گاه بی مش� دوغ م

�ها که از خواب بر  غالب صبح. داد  شربت و افشره هم نشان نم
� تنها دوایی که برای تسHین این -ار سر و دل آشوبه داشت خاست دو  م

حاالت جسته بود گاز زدن به م�هر نماز زهرا سلطان بود که میان سجاده و 
 . مطبخ بودۀچادر نمازش همیشه در گوش

�خواست   دانست چه دردی دارد و هم به غریزه م�  ملوک به غریزه م
.  کاف� نبوددرمان و درکای  اما غریزه به تنهایی بر-  دردش را بHندۀچار

�خواست به   برای اولین بار پس از فرار از دست پسر کدخدا دلش م
 .کنج� بخزد و د�ی}اری را نبیند

  
ها را بست و به انتظار ماند که دوران   در پستو پاها را دراز کرد و چشم

هایی که  سر و آشوب دلش فرو کش کند و به صدای خش خش قدم
 . نکرداعتنایی ،بیرون در داالن بود

ملوک آگاه بود که صدای پا در کنار در پستو متوقف شد و دست� جاجیم 
 . ول� از خود یارای آن ندید که پا را جمع و چشم را باز کند- را کنار زد

 .خدا کند عباس خان نباشد
داری ب^و، اگه  آخه زن تو چته؟ اگه غم�«آهسته گفت، خفه و صدایی 

 ». من که دلم از دست تو پHید-اه� ب^و مرض� داری ب^و، اگه خاطرخو
  . شHر - عباس خان نبود

 .ها را ب^شاید  که در صدا بود سبب شد که ملوک چشمتمناییفروتن� و 
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ملوک با .  و چشم بر او داشتمش باقر چمباتمه پایین پایش نشسته بود
خاطر خواه؟ «،  پرسید-لرزاند  که تمام تنش را م� -اختیار  ای بی خنده
 »م^ه بچه شدی؟! طر خوای ک� شده باشم آخه؟ خبه مش باقرم� خا

آره والOه بچه « گفت، - دی^ر عنان اختیار از کف داده بود که - مش باقر
فهمم  نم�شب و روزمو . از دس تو دی^ه عقل به این سر نمونده. شدم
دل پیش .  راست حسینیشو ب^و خالصم کن- با من بازی در نیار. زن

 ».ای سر بریزم  من یه خاک دی^ه تا ،کس� داری ب^و
 نکرده بود دلدادگ� مش باقر به خودش خطورملوک که به خاطر  فکری
و هر رسید  رفت و سر به زیر به کارها م� آمد و م�  مش باقر م�. بود

� اما هرگز حرکت� که نشان بر - کرد  آمد کمHش م�  وقت پیش م
  . توجهش باشد از او سر نزده بود

 اما این -  های پر تمنای مردان عادت داشت اه نگملوک از سن بلوغ به
�شنید و ناگهان قلبش به تکاپویی افتاد   نوع التماس را بار اول بود که م

نه شباهت به ضربان� را داشت که از ترس : که قبال� تجربه نکرده بود
هایی بود که  پیدنتاش برخاسته بود، نه نظیر   سینهۀشوهر غش� در قفس
دلش با شوق . با عباس خان به سر وقتش آمده بوداز لذت هم بستری 

�   .گفت که درمان دردش را جسته است اش م�  زد و غریزه  م
سرش را بر زانو گذاشت و چنان گریه ای از بن دندان سر داد که اگر 

شنید،    را م�ی هق و هقبود از اطاقش صدا السلطنه در خانه م� شمس
ر را به خود دوخته دید با و وقت� سر بر داشت و نگاه نگران مش باق

خدا عمرت بده «تکاند گفت،  اش را م� ای که همسان گریه سینه خنده
. چه کس�؟ اما درد دل زیاد دارم. نه والOه دل پیش کس� ندارم. مش باقر

 »تو پسر کدخدای ده منور خانمو دیدی؟
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کم از  مش باقر که کم. و داستان عروس شدنش را برای مش باقر گفت
ر آمده بود و چار زانو نشسته بود و خیزک خیزک خودش را به چمباتمه د

ملوک نزدی� کرده بود، همه را شنید و بار اول� را که مرحوم میرزا 
در آن زمان مش . محسن خان ملوک را به او سپرده بود به خاطر آورد

 ملوک را ۀباقر زن دار بود و سرش به زندگ� خود بود و اگر هم قص
 .گرفته بودشنیده بود به گوش ن
. از من که ترس نداری ملوک؟ من میخوام عقدت کنم«از ملوک پرسید، 

 ».تو رو به خودم حالل کنم تا یه پسر کاکل زری برام بیاری
ملوک دهان باز کرد که چیزی ب^وید، ول� مش باقر مجال نداد و گفت، 

»�دونم، ول� خاطرتو   م�-گاه شیطون میره تو جلدت . چموش
� ».یه پسر کاکل زریو ...  خوام  م
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 فصل دوازدهم
 
 
 
 
 

 السلطنه بدهد  دانست کدام از دو خبر را زودتر به منزه الزمان نم� ملیح
  .  یا ابتدا خبر بد را- اول خبر خوب را: بار نشود  تا نتیجه فاجعه

  خواهرش آنقدرها از شنیدناست محتمل کنداگر با خبر خوش شروع 
  .ودخبر ناخوش برآشفته نش

  »!م^ه میشه نشه؟! خیاالوا چه ! ؟منزه«
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 دارد امHان  آن وقت- بدهدخبر ناگوار را زودتر  باشدشاید بهتر  پس
  .السلطنه را التیام ببخشد  خبر گوارای پشت بندش درد منزه

  »! زبان حالش کجا بود- این خواهر من فقط زبان قالش درازه ! نچ«
ای قاطع   به نتیجه- ن طرف  هر چه باال و پایین کرد و این طرف و آو

 .نرسید
 ».والOه درموندم چه بHنم«

شنید تا مرکز جواب بدهد و بعد قار   را م�تلفوندر تمام مدت� که ق�رق�ر 
السلطنه وصل شود، چنان ذهنش   منزهۀو قور مرکز را تا خط به خان

متوجه تقدم و تأخر دادن اخبار بود که وقت� باألخره ملوک از آن طرف 
 گویی اصال� - الزمان صدا را نشناخت و یHه خورد  ت ملیحجواب گف

نه هم السلط  تا بلند شدن صدای منزه. انتظار شنیدن صدایی را نداشت
الزمان تصمیم   با این حال هنوز ملیح- باز زمان� طوالن� فرصت بود

 .نگرفته بود گفتگو را با کدام خبر شروع کند
حرف بزن خواهر، . ن، ندارمه� ،من که نفس. یح تویی؟ ه�ن ه�ن ه�نمل«

 ». تا من نفسم، ه�ن، جا بیاد،ه�ن ه�ن
شنیدم مشغول خونه تکون� . خسته نباش� منزه جان«الزمان گفت،  ملیح
کاش همه رو میذاشت� یHبارگ� . یعن� ملوک گفت رفت� بیرون�. بودی

 »کار دوباره چرا؟. عید دی^ه خواهر
 خونه -نه بابا « :گشت �م  عادی برضرب کم کم به لطنهالس  منزهتنفس 

 تو بیرون� ولو -  ه�ن-  تای آقایه چار تا تیHه از رخ.  ه�ن. کهتکون� نبود
 ». تو صندوقخونه- ه�ن -  الی نفتالینشون گذاشتم- بود

چار صباح دی^ه باز باید همه رو . خب همین دی^ه«الزمان گفت،  ملیح
  ». نوچشم به هم بزن� روز از نو روزی از. در بیاری باد بدی
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  ».م نیستوهنوز تابستون تم!  ملیحکو تا بهارحاال «
راست� خواهر کاش یه دو تیHه از . من می^م یعن� خودتو خسته نکن«

. والOه ثواب دنیا و آخرت داره. رختای مرحوم آقا رو بدی به مش باقر
 …» اینقد دلش برای محسن خان کبابه

سد و صدا را به غر و الزمان به آخر بر السلطنه نگذاشت حرف ملیح  منزه
یه بارک� مش باقر بشه دی^ه چ�؟ ! خوشم باشه ملیح«: لند بلند کرد
هر چ� .  خورده خورده فرق بین نوکرو از آقا نمیشه داد!سرداری پوش

سر آستین بود با چند تا عرق گیر و دو تا شب کال   یخه و بی  پیرهن بی
 آقا پا نکرده  که- دوستون کار هن-  یه زیر شلواری پشم خالص-  و� -

م بذل  اچطوره پوستین و عبای آستر خزش. بود همه شد سهم مش باقر
پیچ� که اگه    آدم م�ۀها واس والOه ملیح تو گاه نسخه! و بخشش کنم؟

 عودالجانو آدم زیر و زبر کنه تو قوط� هیچ عطاری پیداش ۀتمام محل
� »!کنه نم
نه خواهر، «گفت،  - هنگامش   پشیمان از زبان درازی بی- الزمان ملیح

مقصود همون پیرهن و شبHالیی بود که بهش . نه والOه نظرم اینا نبود
همونایی که دادی از سرش . نه والOه. من که خبر نداشتم تو دادی. دادی

دانست که دی^ر ممHن نیست   ول� م�» .نه، نه. میاد از پاش در میره
ق السلطنه از طری  به منزه-  حال به هر ترتیب که باشد -بتواند اخبار را 

حاال من تو فکر بودم که تو رو  «:بنابراین اضافه کرد.  بدهدتلفون
بشینیم دو به دو یه قلیون� چاق کنیم و یه خورده حرف . بHشونم اینورا
ست سر گذر برات مش باقرو بفر.  کردمتلفونبرای همین . نشخوار کنیم

 ». پا شو بیا اینجا-  یه درشHه خبر کنه

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مھشيد اميرشاھی

 150 

م^ه . من ک� فراغ دارم«: السلطنه هنوز رسوبات خشم بود  در صدای منزه
�هزار و ی� گرفتاری و بدبخت� سرم . تونم از اینجا تکون بخورم  م

 - کس نخارد پشت من. برسه، م^ه خودمکیو دارم که به یHیش . ریخته
 ». جز ناخن انگشت من- خانم جان

که نمیتونه یه حاال این چه بال کاریه ! وا؟ بسم الOه«الزمان گفت،  ملیح
خب . شمس� جان که هست ماشاال. دو روز صبر کنه؟ بلند شو بیا منزه

� ».رسه دی^ه  به امورات م
السلطنه اعتراضش را به   اگر دو خواهر رو به روی هم نشسته بودند، منزه

ن نگاه و الزمان با چفت کردن لب و خیره کرد  این اظهار نظر ملیح
�ها    این واکنشتلفون طریق  ول� از- داد  جنباندن تن نشان م

ملیح تو والOه حرفا ! ایه! شمس�؟«:  زبان گشودناگزیرحاصل بود،   بی
�این دست را مباد بر آن دست . زن� که مرغ پخته رو خنده میندازه  م

اون ک� خونه اس که به کار من برسه؟ باز امروز از اذان صبح پا . احتیاج
خواد بشه  انگار م�. شده رفته الله زار اسباب بزک و دوزک بخره

 اگه یه شوهری پیدا - م نخواستیم والOه اما پسر اتاب�. عروس اتاب�
�هیچ ک� نه نایب . کرده بود اقال� همقدر شأن و مHنت خودش یه حرف

�اگه سر تا پاش ارزن . ریزه عبدالOه یه ال قبا که موش تو جیبش قاپ م
دی^ه چه . ین ببه جانماز اون ننه، هم! ای. اش پایین نمیاد  بریزی یHدونه

اش بخوابه، فقط   انتظاری؟ وقت� خانم حاج شریعه بغل ناظر دیوونه
ای که پس میندازه که بهتر از  چون مرتیHه پاش زمینه سرش آسمون، بچه

 ».نایب عبدالOه از آب در نمیاد
السلطنه استفاده کرد و   زهالزمان از ی� لحظه نفس تازه کردن من ملیح

ز مثل ابن سعد توپت پره خواهر؟ این حرفا رو نزن، تو چرا امرو«گفت، 
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خویش� به : از قدیم گفتن. این مرد هر چ� باشه دامادته .باالس تف سر
�م با  اباألخره خودت. جبر و زور که در میون نبوده.  سودا به رضا،خوش

 …» اگه. این عروس� سر موافقت نشون دادی
منور منو ! منور« و گفت، الزمان السلطنه باز پرید وسط حرف ملیح  منزه

سر   م بی اگفت از طرف من قول و قرار گذاشته، عقد کنون! رو گیر کرد
 حرفشو زمین نندازم، قسمم داد که. گیره  خودش م�ۀو صدا تو خون
 »خواستم؟  وگر نه من ک� م�- مخالفت نکنم

 
السلطنه از سر گرفتن عروس� دخترش با نایب عبدالOه ته  در واقع منزه

هر چه باشد از یلل� تلل� زدن و ترشیدن در این منزل : اض� نبوددل نار
�کند ولو محقر؛ تا ابد که   که بهتر است، از خودش سر و زندگ� پیدا م

�شود در دامن مادر ماند؛ خواستگار هم که از در و دیوار نریخته  نم
� دی^راسHشوهر .ت که آدم ب^وید این نشد ی � به عالوه وقت� کس
 .سازد   کم م�ۀد، چشمش کور، به جهیزیکن چیز م�  بی
 
اینقدر با . دانست الزمان به حدس و گمان م� ها را ملیح  اینۀهم

. خواندبطبیعت خواهرش آشنا بود که از میان شHایتش رضایتش را هم 
 -  جوش و جالیش را بزند و بخارش سر برود ۀپس گذاشت تا او هم

نیای اینجا؟ من تک و  این حرفا برای اینکه ۀخب حاال هم«بعد گفت، 
تونم   نگو، اصال نم�! وای!  فخری که وایۀخون. ام این گوشه تنها افتاده

گفتم . تونم ببینم جای خال� اون و شازده رو ابدا نم�. قدم توش بذارم
.  اونم این شد- تو این دنیا یه خواهری دارم شاید یه امشب مونسم بشه 

 …» خب باشه خواهر
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 ناگهان نرم شد و -  خال� شده بود غر و لندشۀن که انبا-  السلطنه  منزه
به جان . م^ه من بعد آقا تنها نیستم ملیح جان؟ چرا والOه«گفت، 

امروز به فکر بودم بعد از کارام خبرت کنم  عزیزت به ارواح خاک مادر
.  تو پیش دست� کردی-یا ملوکو بفرستم دنبالت که پاش� بیای اینجا 

� ماشاال و راه افتادن برات کاری ندارهجلد و . حاالم تو پا شو بیاHچاب .
 ».پا شو. پا شو بیا ملیح

نه . من اگه حاال بیام، برگشتنم میفته به غیهب شب«الزمان گفت،  ملیح
السلطنه   دانست حاال دی^ر منزه  و م�» .خواهر، بمونه یه وقت دی^ه

 و برای -دست بردار نیست و او را به اصرار به منزلش خواهد کشاند 
  خواهرش؟ۀ او و خانۀادن این دو خبر چه فرق میان خاند

ک� میذاره تو شب برگردی؟ چار از دسته رفته بیای «السلطنه گفت،   منزه
م  ا شب-  م^ه پی آتیش میای؟ پا شو بیا! شهخوشم با! م برگردی؟ ابعد

اش   باألخره درسته که منوردوله عقد کنونو خونه. همین جا بمون
 باألخره هزار و ی� - یم دست رو دست نذاشت ول� مام همچ�،گذاشته

تو . کارا ازم ساخته نیست دون� از این  م که م� امن. کار گردن ماست
م بیا من باهت صالح مشورت کنم برای این  ابعد. باید خال^� کن� دی^ه
 عبدالOه ۀزوج.  نفروشیم،ببینیم باألخره بفروشیم. ها جزیی ماترک بچه

 »! تا فردا نظرش چ� باشه-  ضا دادهخان نایب فعال� به فروش ر
 کردم تو یادت آمد تلفونخدایی شد من «الزمان با خنده گفت،  ملیح

 اصرار بیش از این - بسیار خب! � کار با من داری منزههزارو ی
�ب^و مش باقر از اون چاییای دبش ع�َلم کنه تا من . من راه افتادم. شه نم
 ».برسم
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�  ملیحHه صدا کندالزمان معطل نشد که یHتل^راف . از نوکرها درش
دامادش و کاغذ خان داداش را در کیف دستیش گذاشت و چادرش را 

 .سر کشید و به کوچه رفت
 

تل^راف .  منیف دیوانۀخبر خوب تل^راف شاهزاده بود و خبر بد نام
عروس� عباس خان و  حاوی پیام مال صالح بود از قزوین که مراحل آخر

داد، و نامه از اروپ رسیده بود و خبر   ده م�دختر سHینه خانم را وع
 . شامل بود طهرانآمدن خان داداش را به 

  آن هم بعد این همه سال-  ن صد البته مشتاق دیدن برادر بودالزما ملیح
تواند   ک� م�. های او  السلطنه و عکس العمل   اما چه کند با منزه-

مت منیف در مدت اقا شود   و چطور م�- جار و جنجالش بشودحریف 
. السلطنه را واداشت که قیل و قال در هر مجمع به پا نکند  دیوان، منزه

 در حضور - آن هم جلو سر و همسر و خودی و بی^انه و کس و ناکس 
� ماند؟  زن فرنگ� منیف دیوان دی^ر چه آبرویی به جا م

تر از آن بود که  حقیقت این بود که بار گناهان منیف دیوان سب�
عمده ترین معصیتش این بود که در حقیقت، . نمود م�االسلطنه و  منزه

 ،در شHرآب میان پدر و خواهر جانب پدر را گرفته بود و بعد از مرگ پدر
 جدید کرده بود و به تجارت� موفق دست زده ۀ قدیم عزم قارۀکه از قار

 .برای خواهران قایل نشده بود  سهم�،بود
 م^و و طمعکاری و کلفت چه توقع از خان داداش، بعد از آن همه ب^و«

 »گویی منزه؟
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�السلطنه دفاع کرد؟ و یا   شد از منیف دیوان در حضور منزه  ول� م^ر م
قصور خودش را در قبال اقوام گوشزد کرد؟ و یا تحریفاتش را از واقعیت 

� . واویال-شد   به رویش آورد؟ واویال م
 وقت� جلو در الزمان با این افکار دست به گریبان بود و  تمام راه را ملیح

السلطنه از درشHه پیاده شد به قدر ارزن� از تزلزل و نگرانیش    منزهۀخان
 .کاسته نشده بود

 
 تا باألخره - ش باقر را طلبید ول� جوابی نگرفتالسلطنه چند بار م  منزه

 . زهرا سلطان در درگاه اطاق پیدا شدۀسر و کل
 گرفتم بس این مش باقر ولنگار کجاست زهرا سلطان؟ من که خناق«

 ».صداش زدم
 تو -  ما َا بیرون� که آمدیم. نم والOهچه عرض ک«زهرا سلطان گفت، 
�م موندم دس  امن. چید، کجا غیبش زد من نمدونم  حیاط پایین علف م

م  اای ملوکو شما فرمودی جایی بره؟ عقب چیزی رفته؟ اون. تنها
 تکون من قوت ندارم او دیu برنج خیس کرده رو َا جاش. پیداش نیس
 ».م نیستش ابدم، ملوک

م^ه رفته کوچه؟ این پتیاره رو باید نقره داغ کرد تا «السلطنه پرسید،   منزه
 ».اینقدر ول نچره

بلHم . بلHم رفته پی نون. چه عرض کنم والOه«زهرا سلطان گفت، 
 ».چه عرض کنم. جفتشون پا مشق امیر خان نشستن

حاال هر  «:داد و اضافه کردحویل زهرا سلطان ت» !ایه«السلطنه ی�   منزه
 »برای شام چ� تهیه دیدی؟. قبرستون� رفتن البد پیداشون میشه

 ».خودت فرمودی عدس پلو با گوشت ماهیچه«زهرا سلطان گفت، 
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م شام  اخرما کشمش و پیاز داغشو بیشتر کن خانم ملیح زمان«
 ».ای ام عالوه کن� بد نیست یه خاگینه. اینجاست

ت، از هر کار اضاف� رو گردان استخوان� که داشزهرا سلطان، با درد 
 و از وقت� پسرش به ده برگشته بود و خانم هم خانه شاگرد دی^ری - بود

های مختلف   ها را بیشتر اوقات و به بهانه نگرفته بود حت� شستن ظرف
� . گذاشت   بر گردن ملوک م

غذایی  به امید فرار از طبخ  و- السلطنه شنایی به خلق و خوی منزهبا آ
خانم . لپه هس و یه کاسه ام آش ساک  چند تا گل شام�« گفت، - دی^ر

م جفت شما یه دو قاشق  انه والOه اون. ملیح خانم که همچ� بخور نیس
 »!دی^ه خاگینه میخوای چHار خانم جان. اگه بخوره

اختیار زهرا سلطان را به هیHل پر گوشت خودش   السلطنه نگاه بی  منزه
رسیدی درست کن، . خود دان� زهرا سلطان«گفت، ندیده گرفت و فقط 

 …» حاالبرو این مش باقِر. نه، نه
 »کاری بود؟ فرمایش� داشت�؟. م� اینجام خانم«

 در ایستاده بود و صورتش چون لبو سرخ بود و در ۀمش باقر در آستان
 .آمد  اش چنان برق� بود که تب زده به نظر م� های به گود نشسته چشم

ناحسابی؟ من اگه تو این خونه رو به قبله باشم کس� تو کجایی مرد «
ملوک کدوم گوریه؟ االن ملیح . نیست دو قاشق آب تربت گلوم بریزه

� بعد از ۀرسه باید دهن خش� بشینه یا همون چایی جوشید زمان م
به این کول� غربیل بند ب^و سماورو دوباره آتیش کنه، . ناهارو بخوره

م  اآخر شب.  مربا بذاره پای بساط چاییۀقچند تا ح. چایی تازه دم کنه
 ».بعد از اینکه درا رو کلون کردی بیا ببینمت. با خودت کار دارم

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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ثر ؤشنید اما زهر کالمش در او م  ا م�السلطنه ر مش باقر صدای منزه
چشم خانم به « و فقط گفت، - ها بود   سر خوش تر از این حرف-نبود 

...   همون شب که آمدم-م خدمتت عرض� داشتم  امن. روی چشم
� ».گردونه برا سماور  ملوک داره یه آتیش گردون ذغال م

 ».باس خانم ملیح خانم باشه.  در آمد مش باقرۀتق«زهرا سلطان گفت، 
مش باقر رو به در رفت و زهرا سلطان رو به مطبخ و ملوک سماور 

 چند قاشق چای مخلوط . را با سین� و جام روی میز گذاشتجوشان
گ یاس را در قوری ریخت رویش آب بست و آن را بر سماور باگلبر

الزمان به اطاق برسد    و تا ملیح.استوار کرد و دم کن� را سر قوری کشید
 .های مربای به و کدو و آلبالو هم سر میز بود  حقه
 مربای کدو را بر داشت و بوی هل و شهد را با ۀالزمان در حق ملیح

 »این دست پخت کیه؟«، پرسیدد و نفس� عمیق و لذت� تمام باال کشی
� بود که-  السلطنه با سر به ملوک  منزهHمشغول چیدن استکان و نعلب  - 

 .و ریز ریز خندید» . لHاتهۀکار این عایش «:اشاره کرد
 به ،ملوک هم با لب خنده ریز و پیچ و تاب رقصان دست و بدن

 ».ابله ناق-قابل شما رو نداره ملیح خانم جان «الزمان گفت،  ملیح
الزمان ی� تکه مربا را با سر دو انگشت گرفت و به دهان برد و در  ملیح

کنه کدوش مثل شیشه   این بال دختر چHار م�«حال جویدن گفت، 
ول� منتظر جواب نبود و » تو تیزاب میذاره؟. شفاف میشه؟ انگار بلوره

رنگشو «:  دوم را قبل از به دهان گذاشتن ی� لحظه در هوا گرفتۀتک
 »!رنگ بهشته والOه! نببی

ملوک بعد از ریختن چای از اطاق بیرون رفت و دو خواهر را تنها 
 .گذاشت
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السلطنه با دو سه استکان اول از سرما و گرما گفتند،  الزمان و منزه ملیح

 پامنار و فروش کاروانسرای دروازه دولت و سر قفل� ۀو از مستأجر خان
ر فالن و ختنه سوران پسر حمام کنج بازار، و از مجلس ضیافت دخت

 .بهمان تا رسیدند به فروغ الدوله
 »شنیدی که داستانشو؟«الزمان پرسید،  ملیح
 با -چند وقته  گ�؟ اونکه حاال  فوت شوهرشو م�«السلطنه گفت،   منزه

 ».هم رفتیم ختم
علم این قصه رو . گوش کن که عجایب حHایتیه.  پس نشنیدی- َاه - به «

�خبر . از هم االن ُنقل هر مجلسه و َنقل هر محفل. نزن  فردا بر سر بام م
داری که معتمد خاقان باألخره لقب شوهر فروغ دوله رو گرفت و شد 

از . م ب^یره اقوام دوله؟ وقت� لقب اون مرحومو گرفت هوس کرد زنش
تا عاقبت ظهیردوله خانمو بر . فروغ دوله انکار از معتمد خاقان اصرار

 ». کردخالف میلش برای آقا عقد
� و لال گفت من ا�� پس این همه م�«السلطنه با زهرخندی گفت،   منزه

� ».بود کنم بازار گرم� بعد از اون مرحوم دی^ه شوهر نم
 :اول با اشارۀ دست و سر حرف منزه را نف� کرد بعد با کالمالزمان  ملیح

شبی که معتمد سر و ریشو .  کجای کاری؟ ِد گوش کن-نه خواهر «
�صفا میده و میره که عروسو ببره خونه  ه و بر و رو روبند خضاب م

 »!بهش می^ن چه نشست� که خانم تشریف بردن فرنگستون
السلطنه از جنبیدن ماند و دستش جلو دهان مشت شد و زبانش  تن منزه

چطو؟ با ک�؟ ! ای دل غافل! ای دل غافل«اختیار و با حیرت گفت،   بی
 ».ب^و ببینم
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با برادر و عیال « گفت، -   سورت حرفش مشعوف از- الزمان ملیح
 .و عقب تر بر صندل� نشست» .برادر که بار سفر برای فرنگ بسته بودند

تا چای ششم کماکان صحبت فروغ الدوله بود که امیر خان رسید و بعد 
الزمان   و تا آن لحظه ملیح-  السلطنه و باألخره عباس خان  شمساز او

 .السلطنه نداده بود  زههنوز هیچHدام از دو خبر را به من
از مسافیا چه خبی «الزمان پرسید،  عباس خان به محض ورود از ملیح

 »خاله ملیح؟ فخ� و سازده یسیدن به پاییس یا نه هنوز؟
الزمان خود را ناگزیر دید که با خبر خوب   ملیح- تکلیف روشن شد 

 اما از قزوین برامون -  به پاریس که نه هنوز خاله جان «:شروع کند
 .و به عباس خان چشم� زد» .خبرای خوش دادن خاله

: السلطنه و عباس خان هر دو با هم شروع به صحبت کردند  منزه
  » پس چرا زودتر نگفت�؟«: السلطنه به اعتراض که  منزه

 »پس کو این عیوس خانم؟«: تابی که  و عباس خان با بی
. مخب صبر کردم همه جمع شیم بعد ب^«الزمان خندید و گفت،  ملیح

 ».آخه میدونین که رودبار سیل آمده راها بنده. عروس خانم تو راهه
وی یه یودبای به ما چه؟ د�یست مثل اینکه ب^ین تو کÄ«عباس خان گفت، 
 »!لوت طوفان سده

مادر زن . وطهنه جانم رودبار به شما خیل� مرب«الزمان گفت،  ملیح
 سHینه خانمو این. زم رفته سر باغ زیتونش عزی-  اونجام عالیق� داره

 ».م یه چیزایی داشت ا یه وقت دیدی تو کویر لوت- دست کم نگیر
 پرسید، -  ابرو و نازک کردن پشت چشم با باال دادن-  السلطنه شمس

 »م هست م^ه؟ اتو کویر لوت چیزی«
 ». سرآب-بعله «امیر خان گفت، 
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السلطنه که با کالفگ� جمع را ساکت کرد و   همه خندیدند جز منزه
و پرسید، » .یه دقیقه مهلت بدین ما دو کلمه حرف بزنیم! ایه«گفت، 

 » باغ زیتون چیه ملیح؟ شازده از اونجا چه خبرایی داده؟ۀقضی«
 ».فخری و شازده مال صالحو قزوین دیدن«الزمان گفت،  ملیح
 ».خب، خب، پس گیرش آوردن باألخره«السلطنه با عجله گفت،   منزه
 مقدمات فراهم شده، توافق ۀ که هممال صالح گفته.  دیدنش- بعله«

 چون دست بر قضا سHینه - سیل بوده  حاصله، علت تأخیر بارون و
خانم با اهل منزل تشریف بردن به امالک در رودبار و به خاطر راه 

مال صالح ام برای اینکه بیشتر از این . بندون به قزوین مراجعت نفرمودن
 دی^ه تا چشم هم بزن� .عمل خیر عقب نیفته خودش عازم رودبار شده

حاال مشتلق خاله چیه عباس جان؟ ی� ! ایشاال مبارک بادا! بادا بادا بادا
 ».ماچ آبدار

اش را بوسید و   عباس خان با خنده از جا بلند شد و سر خاله
دی^ه از کار و بارش و مال و اموالش چیزی «السلطنه پرسید،   منزه

 »نگفتن ملیح؟
تو خودت گفت� که قزوین چند در دکون . نه«، جواب دادالزمان  ملیح
 از منقوالتم که جواهر و . چند باب خونه و زراعت و مستغالتداره و

م یه خبرایی  احاال معلوم شده تو رودبار. طاقه شال و قال� کرمون فراوون
 »!دی^ه خدا بده برکت منزه. هست
یزی  چۀ واس- نه والOه«: های ریزش را شروع کرد ه باز خندهالسلطن  منزه

 ».اما خب آدم خبر داشته باشه خوبه. نپرسیدم
 »خاله ملیح، فخری جون اینا نگفتن اسم زن عباس چیه؟«امیر پرسید، 

 » یاست� اسم عیوس چیه؟- ا³ «عباس هم دنبال حرف را گرفت، 
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ما فعال� براش یه کنیه لقب شHوه اعظم در نظر «السلطنه گفت،   منزه
 با این شاه و این دوره این کارا ول� هیچ معلوم نیست اصال�. گرفتیم

 ».عمل� باشه
 - عبدالOه خان که مسجله  �رفیع نظام«السلطنه با سرکش� گفت،  شمس

خاله منور و عل� اکبر خان هر دو قولشو به من . م نداره اهیچ حرف
به ما که رسید، آسمون . ؟ ماشاالاین شاه و این دوره: مقصود چیه. دادن

 »!پید؟ت
 قبل از -  که مباحث دی^ر فضای زالل فعل� را اینۀاهمالزمان از و ملیح

رشتۀ سخن را به آلود کند و فرصت فوت شود،   د�رد-  اعالم خبر دوم
 ».راست� از خان داداش ام یه خبرایی رسیده «:دست گرفت

چه ! تون به تون بیفته اون خان داداش«: السلطنه فورًا براق شد  منزه
 »!خبری؟ خبر مرگش بیاد

یعن� چه؟ ! باز گفت� منزه؟ نگو دی^ه خواهر«ان با اخم گفت، الزم ملیح
 خوب .رس� هات داری م�   خواستهۀخودت الحمدالOه شHر خدا به هم

نیست در عین سعادت آدم ذلت هفت پشت غریبه رو بخواد چه برسه به 
 ».هیچ خوب نیست. برادر بطن� و صلبی خودش

 گرچه - اتکایی بود ۀ خان دایی برایش نقطهمیشه که - السلطنه شمس
بعد از نامزدیش با عبدالOه خان کمتر به منیف دیوان در رؤیاهایش جا 

�واقعًا شمام «اش را خطاب به مادر گرفت،   حرف خالهۀداد، دنبال  م
فقط ! شنوه چه حرفایی آدم توی این خونه م�. شوری رو از نم� گرفتین

 از خان دایی خاله ملیح ب^ین چه خبری! الیق دهن ننه خان� شّله پز
 »رسیده؟ خوشه ایشاال؟
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آره « با شیرین� گفت، -  که از یافتن همدست شاد بود-  الزمان ملیح
اینطور بوش میاد که خان داداش داره یه سفر . والOه خوشه خاله جان

 ».میاد این طرفا
 »زن فینگیسم با خودس میایه؟«عباس خان پرسید، 
. م کس� به ما نشون ندادهیه عکس این خان دایی ر«و امیر خان گفت، 

 »چه شHل� این دایی منیف؟
- به دلیل طربی که از شنیدن خبر اول پیدا کرده بود - السلطنه  منزه

رفت   یوان از آنچه انتظار م�غژمش از شنیدن خبر آمدن منیف د
   .تر بود خفیف

ای؟ شاید برادر با پشیمان� و برای جبران مافات به این   دنیا را چه دیده
�   .آمد  سفر م

بر هم چفت السلطنه    از زبان درازی شمسنهالسلط های منزه لب هذا مع
 - ش در زمان مHالمات بین فرزندان و خواهر- های تنش بود و تکان

به خود  ان محHم�ناگهان از سؤال امیر خان تک. تند و تندتر شده بود
خواست�    خوب شد؟ م�-پهنانه منظرک  ینه ریش� وبوز«داد و گفت، 

Hباشه؟ گهش ب^یرنچه ش �و وقت� همه از این توصیف مسخره به » !ل
ها را آرام تر کرد و گره ابروان را  السلطنه هم جنبیدن  قهقهه افتادند، منزه

 .گشود
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 فصل سیزدهم
 
 
 
 
 

د طلبید و عباس خان دست به دامن سی}   کار محفل نشاط م�ۀخبر فیصل
 .شد تا مجلس شادمان� را علم کند

 
 سه تاری و حضور زن� ۀ آبی و زخمۀ چمن� بود و باریHۀغ همیشه پهنبا
-� . و فرش� که زیرانداز باشد و لحاف� که روپوش البته با سر پناه
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 :خواند  اش م�   دود خوردهخش دارزن با صدای 
 خبری کنون چه شده که بی«
 »نگری به جانب ما نم�«

 مچ به پایین شل ها را از  دست،گرفت ها را از خود دور م� و بازو
�هایی را که به انگشت میانه و شست داشت   داد و آهنگ زنگ  م

� :کرد امتحان م
 !جرینگ جرینگ! جرینگ جرینگ

�  . کرد کمانچه کش داشت سازش را کوک م
�  . کشید سید سر پله نشسته بود و دل و قلوه را به سیخ م

 .عباس خان هنوز نیامده بود
� :خواند  زن گویی برای خودش م

 مرا گفت� چو من یاری نداری«
 تو هم چون من گرفتاری نداری

 چه دان� حال زار بیدالن را
 »که بر دل داغ دلداری نداری

 !جرینگ جرینگ! جرینگ جرینگ
. برو لباستو عوض کن«کمانچه کش در حال کوک کردن به زن گفت، 

 ».حاال میرسه
ق رفت و به اش به ته اطا  ها را از انگشتان باز کرد و با بقچه  زن زنگ

 » شب با همین چوخا بشین�؟ۀتو میخوای هم«، پرسیدکمانچه کش 
من دارم مثه ! پچه! پچه«: ای کرد که شبیه عطسه بود کمانچه کش خنده

 ».باد پاییز تو هواس. سردمه. لرزم  حالج م�ۀخای

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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 که - زن چادر و روسری را از سر گرفت و از داخل بقچه یل چسبان� را
 در -  ه و آستینش گالبتون دوزی شده بود و دور یقبه رنگ ارغوان بود

آورد و به بر کرد و شلوار سیاه گشادی را که دم پایش کش داشت پوشید 
اش پول� دوزی شده بود و آمد رو به   گلداری که حاشیهۀو رویش شلیت

های شلیته سایه و  انعکاس نور چراغ المپا بر پول�. روی مطرب ایستاد
� .شد  روشن م

 و صورتش از سرخاب ت زن از حنا ی� پارچه نارنج� بودکف دو دس
� جز سال� براقش که میان دو ابرو و زیر خط گیسو -  یHدست پشت گل

 .نشسته بود
های کباب را آماده کرده بود و حاال در حال افزودن سبزی و  سید سیخ

 .گرداند ها آب م� پنیر به سین� عرق بود و در استکان
 :دزن باز شروع به زمزمه کر

 »ننگ آن خانه که مهمان ز سر خان برود«
 :کمانچه کش هم به خواندن افتاد

 »!حبیبم«
 :زن ادامه داد

 »جان نثارش کن و نگذار که مهمان برود«
 :کمانچه کش تکرار کرد

 » برود«
 . چند نوت زیر و بم از کمانچه بیرون دادۀو نغم

د و سی} زن رو به مطرب و پشت به او داشت ،عباس خان که وارد شد
 .ها بود  مشغول بیرون کشیدن چوب پنبه از سر بطری

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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د کمانچه کش به دیدن عباس خان از جا بلند شد و سالم کرد و سی}
چشم ما . سرو بستان. خان خانان! به به«بطری را زمین گذاشت و گفت، 

 ».به در سفید شد
ها را باالی سر گرفته بود  زن همانطور که آماده برای بشHن زدن دست

 جواب گفتن ۀ طرف عباس خان بر گشت که با تبسم گل و گشادی آمادبه
ای که بر صورت عباس خان پهن شده بود   از دیدن زن خنده. د بودبه سی}

د این خانم ماه پیسونیو از کجا گ� سی}«اختیار گفت،   جمع شد و بی
 »دی؟  ی  آو

ج�ه}ال . بین� داغ م�هره خان خان  اون که م�. عفیفه اس«سید گفت، 
 ».داش میزنن عصمت� مهریص

زن قهقهه را سر داد و کمانچه کش دو باره با صدایی که به عطسه 
� »!پچه! پچه«: مانست خندید  م

! تف« چند بار آهسته گفت، - آنکه آبی از دهن بپراند  بی- عباس خان
د که زشت� سال� زن را از ذهن پاک کند و استکان عرق� را که سی}» !تف

سر کشید و همانجا کنار بطر مشروب و به دستش داد الجرعه 
 .ها نشست گیالس

های شاد   های پر صدایی زد و به خواندن تصنیف  زن ناگهان بشHن
 :پرداخت

 چغکه فصل زمستون«
 میزنه جیg جیg مستون

 ! بش]ن بش]ن وال,ه
 !بش]ن بش]ن بال,ه

 !اینجا بش]نم یار گله داره

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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 »!اونجا بش]نم یار گله داره
ها پر پر   و دست را روی لب»ل� ل� ل� ل� ل�«: دبعد قیه بلندی کشی

 .داد تا صدا مجوف و لرزان در هوا پیچید
 :کرد ای جدی همراه� م� کمانچه کش هم با قیافه

 اینجا بش]نم یار گله داره«
 » ... اونجا

 .داد  های کوتاه� م�  و به سرش تکان
ی ها را رو د میان دو آجر خرده هیزم و سوخت ریخته بود و سیخسی}

�: کرد زد و بلند بلند با عباس خان صحبت م� آتش گذاشته بود و باد م
 »طبیب حاذق بود خان خانان؟«

 باز خنده بر صورت عباس خان شHفت و ،آوری نتایج معالجه از یاد
فقط یه مختصیی عیق سوز . دعلت بود سی} تیسو لیز بی«جواب داد، 
 ».م یفع سد ااون. سده بودم

سوزونه اما تا  سرو بستان که این آب آتشین هم م�یه گیالس دی^ه بزن «
 ».فیها خالدونو

عباس خان ی� گیالس دی^ر عرق را یHجا در دهان خال� کرد و تلخ� و 
د  از سی}.شد خونش داشت گرم م�. تندی آن را با دو پر سبزی پایین داد

 »عبدالOه خان نایب پیداس نسده؟«پرسید، 
رد ول� زود بر خود مسلط شد و به سید اول نگاه تندی به عباس خان ک

پنج به پایین ممانعت میشه  از ورود میر«لحن شوخ معمولش گفت، 
به عالوه . باشهاش کالن  اگه قپه دار به جمع ما میاد باید قپه. خان خانان

 ». چس� ام مالیات داره- قپه دار چس� میاد

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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یه . هسنایب عبدالOه خوب آدمیه، قیایه داماد ما ب «:عباس خان خندید
 اما خیال -  گفتم اگه خواست بیایدس باغ- ای ام پیدا کیده نسمه مسمه
 ».سهنکنم پیداس 

 .سید به باد زدن ادامه داد
ای از  اش رفته بود و چند دقیقه   اطاق و به سراغ بقچهۀزن باز به گوش

حاال با زنگ� بر انگشت دست و خلخال� به . دید عباس خان غایب بود
 : و شروع کرددور مچ پا بر گشت

 »لیل� رو بردن چاله سیالبی«
 جرینگ جرینگ

 » براش آوردن نون و سیرابی«
 جرینگ جرینگ

 :کمانچه کش هم همراه� کرد و دنباله را با او گرفت
 لیل� گله لیل�«

 » خیل� خوش^له لیل�
 !جرینگ جرینگ! جرینگ جرینگ

 :زن بازوها را به پهلوها چسباند و با صدایی بم تر خواند
   ساقیا، اال«

 ز راه وفا، 
  به شیدای خود، 

 جفا کم نما،
 که سلطان ز لطف، 

 ترحم کند به حال گدا،
 » ترحم کند به حال گدا

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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�«د گفت، سی}Hیه چیزی .  چهچه بزن- ضربی بخون عصمت سال
 ».نخوون عفیفه خانم که یاد قرضامون بیفتیم

 .زن به جای خواندن به رقصیدن افتاد
. اش کشش داشت  بود و صدای گرفته و خستهپیچ و تاب بدنش نمHین

�شد و  اش مثل برگ گل به دورش باز م� های شلیته زد چین  چرخ که م
های گرد دامن با   پول�. گرفت ای در میان م� کمر لختش را چون ساقه
� گل ۀ کاسۀهای ژاله بر لب  رفت و مثل دانه هر دور باال و پایین م

� نوای -  کوبید هر پایی که م� با -  خلخالشۀاز زنگول. درخشید  م
� .خاست  خوش ظریف� بر م

 .فقط اگر آن سال� بد منظر نبود
 . رفت  زن به ندرت باالتر م�ۀنگاه عباس خان از شان

 بر تن داشت به چوپانان  که با چوخایی که-  خان جلو مطربعباس 
� بزن - بخوی گیم س�«گذاشت و گفت، ی� پیاله عرق  -  مانست  م

 ».عسق کنیم
 از زمین - ن� که توکایی را در هوا شHار کندرال چون َط-  گیالس رازن 

 .و سر کشید» !کار کردن خر، خوردن یابو؟ نشد که«برداشت و گفت، 
ای سu  «:و اضافه کرد» !پچه! پچه «: خندیدکمانچه کش عطسه وار

 »!مص}ب
عجب « گفت، - ردست� زن به نشاط بیشتر آمده بود که از ت- عباس خان

 .و استکان خودش را به ته رساند» !داین سی}بالییه 
م مثل قرق�  ا مچاچنگ- ش پاره اس شاه شمشاد قدانیآت«سید گفت، 

� »!بره آقا جان زنه و م�  م

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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ل� ل� ل� «:  مطرب و قیه زن در هم پیچیدۀقاه قاه عباس خان و پچه پچ
� »!ل� ل

 ».استکانا خالیه. دیز سی} عیق بی«
قو�ادی کوتاه� وظایف بنده در «د و گفت، ها را لبریز کر  د گیالسسی}
� .ها را زیر و رو کرد  و سیخ» .کنم خان خانان نم

 . عرقش کرد و مایع را پایین بردۀعباس خان باز چند پر سبزی مز
 :زن شروع کرد

 ساخت�؟ تو بودی که پارک م�«
 ساخت�؟  سر در و الک م�

 کفشا رو گیوه کردی
 »خواهراتو بیوه کردی

بابا «د گفت، جرینگ جرینگ به صدا در آورد و رو به سی}ها را  و زنگ
 -بوی این کباب ما رو کشت، یه لقمه برسون 

  که سلطان زلطف، 
 ترحم کند به حال گدا، 
 - ترحم کند به حال گدا

 ».دهوای ما رو داشته باش سی}
و ی� سیخ دنبالن » . رسید-تو جی� جی� مستونتو بزن «د گفت، سی}

نگ� از سیخ به در کرد و نم� پاشید و به دست بریان را الی نان س
 .عباس خان داد

 ».اول به خانم«عباس خان گفت، 
و » .رسه  باز م�. شروع کن در راهه. میرسه شمشاد خان«گفت، د سی}

های ج^ر و قلوه و دل را روی ی� نان کامل گذاشت و نان دی^ری  سیخ

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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ها   ان دل نانها را می را باال پوشش کرد و با دو حرکت دست بار سیخ
 :ندا دادخال� کرد و آن را بر سین� جلو کمانچه کش گذاشت و به زن 

. فتم شاهان برات گرۀلقم. وقت لهو و لعب رسید عفیفه خانم«
 ».الOه بسم

ها را از انگشتان باز کرد و پاهای    زنگ- زن بالفاصله بر زمین نشست
و نوشیدن اش را در دو طرف سین� باز کرد و به خوردن  خلخال بسته
 .مشغول شد
 کمانچه کش بر سین� خوابید و همانقدر که برای خندیدن ۀنیم باالتن

�چنان به نان و کباب . شد   برای خوردن دروازه م�،ماند  دهنش غنچه م
� نیم جویده ۀبا انگشت لقم. زد که گویی به جنگشان رفته است دندان م
 مشت سبزی را گرفت و داد و گاز دی^ری بر م�  لپ جا م�ۀرا در گوش

� .تپاند  در لپ دی^ر م
های به سیخ کشیده را روی دو آجر مستقر کرد   بعدی گوشتۀدستد سی}

های  با فوت� میان آتش دمید ول� قبل از آنکه به باد زدن بپردازد شیشه
 که با سر پناه - ای گذاشت و به طرف حوض  ا به گوشهخال� مشروب ر

ی^ر عرق از داخل آب بیرون  رفت و ی� بطر د-  چندان� نداشتۀفاصل
بطر . خوب نوش جان شد«ت و گفت،  وسط سین� گذاش،کشید

 ». اندرونت خالیه-کباب بخور  «:هشدار دادو به عباس خان » .ارمهچ
هایش  گشت و در شقیقه های عباس خان جوشان م� خون در رگ

�سرش به دوار مطبوع� افتاده بود و رخوت� داشت که به . کوبید  م
سرداری . طلبید م�دو آتشه  عرق -کرد  ت نم�خوردن رغب
چ� میخوندی؟ «اش را از دوش افکند و سر پا از زن پرسید،  چوچونچه

� »ساخت�؟ تو بودی که پای� م

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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 :زن با دهن پر خواند
 خوام کفش پول]دار نم�«

 خوام چارقد مشمش نم�
 »... خوام شلوار کش کش نم�

این سیبیال رو کفن کردی حاال «در حین خوردن و باد زدن گفت، د سی}
 ».بیا و یه چیزی بخوا عصمت خانم

 :زن کنار سین� ضرب گرفت و خواند
 خوام ماشین م�«

 ».خوام ماشین م�
 .کوبید  را به زمین م�د�ب�رشمطرب با دو لپ انباشته به آهنگ ضرب زن 

 چند لحظه مثل منار جنبان تکان خورد، ،سر جا عباس خان ایستاده و
ها را بیخ گوش برد و شروع به  ای نشست و دست  خدهبعد آهسته بر م

 :خواندن آوازی کوچه باغ� کرد
 دال، دال، دال،«

  دال دیسب چه می]یدی تو 
 دی کوی حبیب من
 اله�، اله�، اله�،

  اله� خون سوی ای دل 
 تو هم گست� یقیب من

 …» دال
 »!عشق است! احسنت! به به«گفت، د سی}

 :عباس خان از نو شروع کرد
 . صدا در گلو گره خورد.  ول� پیشتر نرفت…»دال«

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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ها را ابتدا بر نان و بعد بر شلیته مالید و مختصری از سین�  زن دست
 :فاصله گرفت و با چهچه خواند

 دوش در آغوشم آمد آن مه نخشب«
 شدی آن شب کاش که هرگز سحر نم�
  مقصودۀهست به سر تا هوای کعب

 کوشش راکب خوش است و جنبش مرکب
 »ی ای دل ادل - آی -ی  ا دلی ادل

مطرب هم تنه را از روی سین� بر داشت و کمانچه را به دست گرفت و 
 .ای سوزناک از آن بیرون داد و لقمه زد ناله

به «ها ریخت و گفت،   پیالهۀزن در بطری عرق را باز کرد و در هم
و پیاله را خال� کرد و به کمانچه کش » !زنده باش�! سالمت� خان خانان

 ».اون دنبالنو بده بیاد«فت، گ
�یز   بی! دسی}بی یز «گفت، . کرد عباس خان دی^ر به سال� زن فکر نم

 دهن ریخت و ۀو مایع گیالس را در حفر» ... اله�، اله�: میخوام بخونم
 .گریه را سر داد

م� . دسی}م� م� من بدبختم «و سر بر بالش گذاشت و گفت، » ... اله�… دال«
 …» من یتیم سدم

.  نه-  نه سرو بستان- شاه شمشاد قدان - نه  !نچ «: دلداری داددسی}
 ».نچ .فقط افراد نابالغ یتیم میشن

هم هم . نده تو یاهههو هو هلوی پوست ک«عباس خان به هق هق گفت، 
� ».سه یه  همین یوزا م

 به راه ساتم^ه برای همین خبر سعد امشب سور و  «:تأیید کردد سی}
 »نیست شمشاد جان؟

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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 ».ق ق قیه مستم. م� من خ خ خیل� مستم «:افتادزار به س خان عبا
من خواهر مست� رو که خودش ب^ه مستم می^ام خان  «:منکر شدد سی}
 »کش� چ� پشم چ� سرو بستان؟! خان

هم هم همین یوزا سا سا ساله  «:به گریه و گفتار ادامه دادعباس خان 
 .اوهو اوهواوهو » .عیوس� سمس� ام س� س� س� گ� یفت. بابامه
وقتش رسیده که بریم هوا «زیر بازوی عباس خان را گرفت و گفت، د سی}

موقع بیرون رفتن دی^ه کنه ط عزا و عروس� که اختال. خوری خان خانان
 .و هر دو از اطاقک بیرون رفتند» .و باد خوردنه سرو بستان

� کبابا رو دریابه «:ندا دادها  از پایین پلهد سی}Hزوالهآتیش در حال . ی.« 
آنچه در معده داشت  حوض ۀ کنار پاشوی،تمام مدت� که عباس خان

به سمت ریخت که کثافات   مشت مشت آب م�د سی}، گرداند م� بر
از آب پر مشت�  که نیمه خال� شد، عباس خان شHمبه. برودچاه� 

یه  این آب پو پو پ�! تف! تف«خاکشیر حوض به صورت زد و گفت، 
 ».خسخاسه

 ». اینجا آبش خشخاش خیزه-له حضرت خان بع«گفت، د سی}
حوض   نگاه� به آب کدر.برخاستعباس خان تلو تلو خوران از جا 

 چشم به تصویرو  -وزغ تیره ترش کرده بود   های جل که تکه - انداخت 
و دست به  -که بر اثر تالطم آب در حال کش و قوس بود  - دوختماه 

 .طرفش دراز کرد
سبید ول� سر و گردن عباس خان یHبار در از پشت پیراهنش را چد سی}

 - عباس خان را. ای خزه از حوض بیرون آمد آب غوطه خورد و با تکه
 سر متقالای  تکه با  وبر سنگ� نشاندد سی} -ها   در میان تف تف گفتن
  .و رویش را خش� کرد

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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بر سر سنگ زمان� همچنان د به اطاق، عباس خان  سی}بازگشتبعد از 
از هم جسته جسته مست� ،  آرام گرفتن انقالب اندرون بیشکم و با .ماند

 نه داشت،  راه رفتن� درنه تعادلهنوز  ول� - سر عباس خان پرید
کلته زبانیش تشدید شده بود و لHنت هم بر آن . ای بر حرف زدن ضابطه

   .مزید بود
� :خواند  از داخل صدای زن بلند بود که م

  گریه را به مست� «
 بهانه کردم

  ها ز دست ش]وه
  زمانه کردم

 دال خموش� چرا؟ 
 چو خم نجوش� چرا؟
 برون شد از پرده راز،
 » تو پرده پوش� چرا؟

 
 .باألخره مور مور سرما عباس خان را از جا بلند و روانه کرد

گفت، د سی}.  دوستان هنوز سرگرم خوردن و نوشیدن بودند،در اطاق
 ».شاه شمشاد قدان. خان خانان - به  به«

و استکان را سر » !زنده باش�! به سالمت� خودم و خودت«، زن گفت
 .کشید

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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های   بر روی شانه» !پچه! پچه«کمانچه کش سرداری چوچونچه را با 
م دارم  امن. نچاین یه وقت. خوب سرده«عباس خان انداخت و گفت، 

 ».لرزم  حالج م�ۀ خایۀمث
جر را با  آتش میان دو آۀلقمه به دست از جا بر خاست و ته ماندد سی}

ها را زیر ضربات هیزم گرفت تا دی^ر   ی� تکه هیزم پخش کرد و جرقه
 لقمه را خورد و ۀایستاده بقی. ها ساطع نبود  چوبۀنوری از ته ماند

امشب عیش «گیالس عرقش را به ته رساند و به عباس خان گفت، 
باز در .  الله زار نمایشهۀ دی^ه قهوه خانۀهفت. وعشرتا کردیم خان

و به طرف عباس خان خم شد و کیف پولش را از جیب » .خدمتیم
من حق و حساب مطرب و عفیفه «سرداری بیرون آورد و به نجوا گفت، 

 ». بدم بریمرو
ماه « گفت،  تمرکز حواس زیر لبۀعباس خان سر جنباند و به نشان

� ».پیسون
 

باغ در حوال� امامزاده داود بود و عبور از قسمت کوه و کمر آن فقط با 
�واهمه سوار    هوشیارتر از آن بود که بی،عباس خان. شد قاطر میسر م

او را ترک د سی}. قاطر شود و مست تر از آن که بر قاطر استوار بنشیند
قاطر خود نشاند و عصای چوب آبنوسش را در دامن گرفت و قاطر را 

 .ه� کرد
 سرش .شده بودراه به دور کمر سید حلقه طول عباس خان تمام دست 

های پیایی   پیالهاش از  و معدهکرد   بر بدن سنگین� م� باده گساری از
 که در باریHه راه میان کتل - چشمانش به سم استر. داشتآشوب هنوز 

. رفت  سیاه� م�-  آمد  لوه سنگ بر قلوه سنگ فرود م�و دره از ق

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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 سخت� صخره و عمق دره را در دیدش ،ظلمت شب و سورت شراب
�: صد چندان کرده بودHو دی^ری سیاه بودای تسخیر ناپذیر    قلعهی 

هر . ها همه بعدی غیر واقع� داشت  ها و رنگ  حجم. فغان چاه� بی
�هر . خورد  گویی بر مالج او م�،جهید  پاره سنگ� که از زیر پای قاطر م

 نه سنگ آتش زنه که آتش فشان� ،پرید  ای که از زیر سم حیوان م�  جرقه
�، انعکاس صوت دسی}صدای . ه بود کوه بر دلش نشستۀسای. نمود  م
آهنگ� غریبه در سHوت شب  طنین چوب خرکچ�، ،های قاطر قدم

 .داشت
 ». راهو با درشHه میریمۀبقی.  مالرو رو به اتمامه شمشاد بستانۀجاد«
 

د سی} خانه ۀدر درشHه عباس خان به خواب رفت و وقت� مقابل درواز
راف نگاه کرد، به  به اط- ها را با حیرت گشود  چشم،دارش کردبی

ساعت و زنجیرش دست کشید، عصای سر نقره را به دو دست چسبید 
 خواب نیمه سیر و خراش گلو به سید گفت، پیچیده درو با صدایی 

»�یه کیدی؟ باغ  َخ  س م�-  نه امامزاده داود،یه آقا  یه قب بعد از این نه س
ر گشت و دو قدم نرفته ب. و از درشHه پیاده شد» .یه  تو این سهر پ�

ای بHند ول� بزاق دهانش چنان ته کشیده   خواست به ماه پیشان� اشاره
 .بود که حت� نتوانست تف� خش� بیاندازد

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مھشيد اميرشاھی

 178 

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  عروسی عباس خان

  179 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 فصل چهاردهم
 
 
 
 
 

اولین قدم برای تدارک جشن عروس� پایان دادن به عزا در سر سال میرزا 
 در السلطنه باید از سیاه  السلطنه و شمس منزه. محسن خان بود

� .آمدند  م
 

  هادی جنب سبزیHار تخت زمرد قرار داشت و بر   آشیخۀحمام در بازارچ

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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 اگر خواندن میسورش -  رش شعری منقوش بود که خواننده رادیوا
� :کرد  به ورود به حمام تشویق م�-  شد  م
 

 که بس دل]ش بود آب و هواش طرفه حمام�
 گوید هر کس در هوایش اkَن ف� قلبی فداک

 همچو کوثر آبش همچون سلسبیلهایش  حوض
 منبعش چون زمزم اما ن� چو زمزم در مغاک

  حورا وشانۀهایش مرمرین چون سین سنگ
  چین گویدش روح� فداکۀکش هزار آئین

 غوطه ور گردد کس� ی]بار اگر در آب وی
 نگردد دردناک صحoت� یابد که هرگز م�

 
خورد،  �ای که از کف گذر تا در حمام م به خالف شعر، بیست پله
 آخر رفتگ� ۀ خصوصًا که سنگ چند پل- چندان دعوت کننده نبود 

ها را لیز  های سبزی بیرون زده بود که پله هایش جلب�  داشت و از کناره
� .کرد داد و رونده را در گام برداشتن محتاط م� و خیس جلوه م

ای آویخته شده بود که از تحمل حرارت و برودت  بر طاق� مدخل پرده
 با - نقش رستم. سن و سال بود  متوال� خود چون زمان بیسالیان 
�ها نصب بود و   باالی پله - های آبی و زنگاری و زرد و الجوردی  کاش
�کرد با چشمان� غضبناک و ابروان� پیوسته و سبلت�   را عرضه م� رستم
 بر سرش کاله خود دیو سپید، به ی� دست سپری گرد و به - تابیده 

 .دست دی^ر گرزی خاردار
 

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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ها را با اکراه تمام پایین آمد و با اینکه زیر ی� بازو را    پله،السلطنه  منزه
ملوک گرفته بود و زیر بازوی دی^ر را زهرا سلطان، هر دم از لغزیدن و 

 .افتادن هراس داشت و لند لندش مداوم بود
 

تابید   نوری که بر آن م�. بینه واقع بودشین حمام در دست چپ سرشاه ن
داد و به از راه رسیدگان   کردگان گرما خورده تص}ور خنکا م�به استحمام

 .سرما زده تو�هم گرما
موهای . نشین جلوس کرده بودگلین خانم زن اوستا، با طمأنینه، بر شاه 

 هاله وار به دور سرش چتر -   که جعد رطوبت هوا را داشت- قرمزش
 . زده بود

�هایی را   حساب سHهکشید و با چشم  زد و قلیان م�  گلین خانم مژه م
داشت و به  ریختند نگه م�   برنج� دخل م�ۀکه مراجعین در کاس

یی   »بال بدن بی«و » صحت آب گرم«های التفات� بر  تناسب تعداد سHه
 .افزود   تعارفات دی^ر م�،کرد  راه همه م�ۀکه بدرق
 دنج برای خود تخت و تاج� بود و صالبت و اقتدار زن اوستا ۀآن گوش

آنکه صدا را باال   بی-  گلین خانم. مام حسرت انگیز بود حدر قلمرو
� به دالکان و کارگرها -  ن� قلیان را کامل از لب بر داردببرد یا حت
� خشHو ۀربابه این قدیف«، »زینت برو مشتری منتظره«: داد فرمان م

»  آب خوردن چ� شد رقیه باج�؟ۀاین کاس» «. آخریۀبرسون به غرف
� به م«Hادرش برسونهاین بچه رو ی.« 

� دو نفری که آماد. حوض هشت گوش آب سرد سربینه لبریز بودHۀی 
رفتن بودند سرگرم آب کشیدن پا در حوض بودند و چند نفری که تازه 

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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های طاق ضربی اطراف حوض جامه از تن  رسیده بودند در غرفه
� .گرفتند  م
 

را شروع السلطنه از جا نیم خیز شد و تعارفات   زن اوستا به دیدن منزه
. خیل� خوش اومدین، صفا آوردین، گلخن و گلستون کردین«: کرد

پرسیدم برای قرق دستوری دادین، گفتن . تشیف بیارین به شاه نشین
اگه کم و کسری هست به بزرگ� . فرمودین امروز قرق الزم نیست

 ».بفرمایین، بفرمایین. خودتون ببخشین
 کم و - هن هن -زن اوستا خانه آبادان «السلطنه نفس زنان گفت،   منزه

 که الحمد - هن - ما فقط به آب قانعیم. هن هن. کسری نیست انشاال
 ».هن هن. فت و فراوونه

الباق� انعامه .  س�بیله- اس  آب که م�هر حضرت فاطمه«زن اوستا گفت، 
 ».بفرمایین شاه نشین. بسته به کرامت و بضاعت هر کس. برای خدمه

�ا برای حمام خودش در کنج بازار مس^رها توانست گلین خانم ر اگر م
ول� به کدام زبان چرب و نرم؟ او .  آنجا را نداشتۀقر بزند دی^ر غم ادار

 .ها داشت  ک� از این عرضه
همون قُمره خوبه، .  نه-خانه آبادان زن اوستا «دوباره به زن اوستا گفت، 

  ».ممنون
�ن رخت عوض السلطنه هرگز در شاه نشی دانست که منزه گلین خانم م

�کند، چون این کار در غرفه و به کم� زهرا سلطان و ملوک برایش  نم
 .کرد  هذا برای ادای احترام تعارف را همیشه م�  تر است، مع راحت

 

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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کوبید که به حمام کنج بازار   السلطنه هرگز آن راه دراز را نم�  منزه
 -آمد    آشیخ هادی هم به ندرت م�ۀبه حمام بازارچ. مس^رها برود

�کردند که درد سر سرازیر شدن از   معموال� حمام سر خانه را آتش م
. پلHان و خوش وبش با زن اوستا و دو هوا شدن و انعام دادن نداشت

�. آمد   تشریفات الزم م�ۀآمد ناگزیر با هم ول� هر وقت به این حمام م
�داد و  میرزا محسن خان تا زنده بود اینجا را به حمام خانه ترجیح م

 .کرد جهت بد عادت م�  های بی را با بذل و بخششخدمه 
 

�السلطنه  السلطنه و منزه های مخمل و ترمه را برای شمس ملوک سوزن
ها و   ها و پیراهن قبال� بر سHوی سیمان� غرفه پهن کرده بود و زیر جامه

ل^ن و طاس و سین�  دولچه و. ها را تا شده بر آنها چیده بود قدیفه
 رخت کن بود و کیسه و پریچه و ۀ دیوار کاش� غرفالسلطنه در کنار  منزه

 دو سر و ۀپاخار، صابون و سدر و کتیرا، سفیداب و رنگ و حنا، شان
در داخل  -و جفت جفت دانه دانه و بسته بسته  -کفش چوبیش همه 

 .ل^ن قرار داشت
پس «السلطنه نگاه� به وسائل حمام انداخت و از ملوک پرسید،   منزه

 »فته باشه؟نوره کو؟ یادت نر
السلطنه باز  از لباس منزهها را  ها و قزن   در حال� که دگمه- ملوک
�برا . اَش تو صحن � بردهنه خانم جان، خانم کوچی« گفت، - کرد  م

 .و خنده را رها کرد» . خاطرت جمع خانم جان- هر دو هس
 »!هرهر و زقنبوت«السلطنه فقط از روی عادت گفت،   منزه
 . گزیدهرا سلطان لبلوک بیشتر خندید و زم

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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برداران    به مناسبت سیاهالدوله منور آستین لباس� را که ،السلطنه  منزه
برایش فرستاده بود تا بعد حمام سال میرزا محسن خان بپوشد، میان دو 

ای با   به رنگ سرمه،پیراهن از ابریشم خالص بود. انگشت مالید
 .نشست ت م�های ریز سفید و آبی که به لطافت برگ گل بر پوس  خال

ی پایان عزا و السلطنه برا  که او به شمس- لباس شال تریاک� رنگ را
 بر بساط دخترش ندید، ول� قبل از اینکه بتواند از -  این حمام داده بود

خانم کوچی� پیرن خانم ملیح� سر «ملوک باز خواست کند، ملوک گفت، 
 .السلطنه ادامه داد و به لخت کردن منزه» .اش گذاش  بقچه

 ول� پیرهن سرخابی -  عزا تمام، بسیار خب! ایه«ه گفت، السلطن  نزهم
ول� خلق تنگیش از این بود که » !پس و پیش واز بعِد سیاه؟ َاه

 . او را قابل ندانسته استۀالسلطنه هدی شمس
خب میخواد عروس شه به . طوری ن� خانم جان«ملوک خندان گفت، 

�در بقچه پیچید و به دست السلطنه را   های چرک منزه و لباس» .سالمت
 .زهرا سلطان داد

 »!مرده شور! ایه«ای به طرف ملوک باز گفت،  السلطنه با چشم غره  منزه
بدن  که هنوز حرارت و رطوبت - ها را   لباسۀزهرا سلطان بقچ

با م� که دی^ه « بغل زد و پرسید، - السلطنه را در خود داشت  منزه
 ».و بزنمفرمایش� نداشت� خانم؟ م� برم قابلمه ر

ها رو با مش باقر  یه دو ساعت دی^ه قابلمه. برو«السلطنه گفت،   منزه
 ».ها زودتر نه. بیار
 ».چشم. چشم همو دو ساعت دی^ه«

 »هندونه رو که آوردین؟«السلطنه از ملوک و زهرا سلطان پرسید،   منزه
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 سر ۀخان  و رفت تا شمع� در سقا» .بعله بعله«زهرا سلطان گفت، 
 . کندبازارچه روشن
انداختم تو خزینه که . ها آوردم با بقچه. آره خانم جان«ملوک گفت، 

 ».خنک شه
ای از  سمهالسلطنه حاال مثل انگشت لیشته عریان بود و چون مج  منزه

 پیه و چربی -  از گلوگاه تا مچ پا-  بدنۀ خمر:بودا بر سHو نشسته بود
 سینه از ۀ قفس- اندپوش  ده بود و ناف و فرج را م�که پله پله بر هم خوابی

 هر بازویی -  چون دو مش� پر دوغ،دو پستان عظیم ،شانه به شانه
 ۀ متکایی آکنده از پنبۀ هر ران� لول-  درشت و نا هموار خمیر نانۀگلول

 . گره گره
السلطنه جفت کرد و ُلنگ سفید راه   های چوبی را برای منزه ملوک کفش

وار گوشت و پوست در پس راه را به دور بدنش پیچید و وقت� این خر
 کلفت بازو بیرون ماند و دو ستون قطور ۀ لنگ پنهان شد، دو کر}ۀپرد

. ساق که در انتهای هر ی� دست و پایی کوچ� و بچ^انه پیچ شده بود
تا خانم بر پا بایستد، ملوک به طرفة العین لباس از تن برداشت و همراه 

 .او از رخت کن خارج شد
 

شد و در دو جوی  یقاج به صحن حمام منته� م�از سر بینه راهرویی ق
 سبز ۀها خز   دیوارهۀکنار. باری� ساروج� دو طرف داالن آب روان بود

 آب ناپاک و ، درون پارگین،ها دورتر از جوی. و سیاه بسته بود
� .رفت چرخید و پایین م�  های دی^ر م�  آلودگ
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ز حوض زن� ا. مام شدالسلطنه از داالن گذشت و وارد صحن ح  منزه
 ی� طاس آب بر -   ادبۀ به نشان-  چارگوش آب گرم میان حمام

 .اش ریخت و صدای سالم و تعارف از چهار گوشه برخاست شانه
از زن و کودک و دالک، در مراحل  ،در صحن پانزده بیست نفری

زدند و بعض� در  بعض� سر فرزند را چنگ م�. مختلف شستشو بودند
کشیدند و بعض�   بعض� کیسه م�. دحال سابیدن پشت زن همسایه بودن

�ب س خوردن نشسته بودند و بعض� به آبعض� به خی. زدند  لیف م
رفتند و بعض� به سر بینه باز  بعض� به خزینه م�. کشیدن ایستاده بودند 

� . گشتند  م
شسته به چهار گوشه دوان بودند و  های شسته و نیم شسته و نا  بچه

 :ها به دنبالشان  صدای مادر
سرد و گرم میش� مرگ مفاجا !  این حوض اون حوض نکناینقد«

� »!کن� ها  م
 هنوز هیچ -  دستام تو آب پیر شده- یه دقه بتمرگ تا سنگ پات کنم«

 ».کار خودمو نکردم
 صدای ۀبوی زرنیخ و حنا و صابون و سر شور در هوا بلند بود و همهم

�  گنبدشۀرفت و در کاس پیچیده در رطوبت تا سقف مدور حمام م
�  : پیچید  م
 . ..» رقیه باج� باج� باج� « ...»م خانم خانمزینت خان«

 بر صحن افتاده بود و -چون قیف� وارونه  -نور از سوراخ سقف 
 .بخاری که در فضا معلق بود رخوت و سست� خواب به همراه داشت

های   های بر آمده و ران  های برجسته و سرین  با پستان- زنان جوان
رفتند، سینه را  های استوار م�   به قدم،یه به آن زاویهاز این زاو -سفت 
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� ،آنها که چند شHم زاییده بودند. گرفتند دادند و سر را باال م� جلو م
 در پشت فرزند یا -   به هنگام راه رفتن- شHم شل و پستان آویزان را

. داشتند  کردند و قوزیده گام بر م� های چلیپا شده پنهان م� پس دست
 زیب و زینت طال آویخته بودند تا هم به ، دست و گردنچند نفری بر

 .هم^نان نمایش دهند و هم عیار آن را مح� بزنند
السلطنه بر سین� کنگره دارش نشسته بود و بدن را به دست  شمس
 نجاران بر ۀ که کیسه را چون رند-  دختر آقای دالک سپرده بودۀورزید

�با چون تراشۀ چوب  را های چرک برد و فتیله  بدنش باال و پایین م
 که تازه از - السلطنه  پوست شمس. ریخت   زمین م�حرکت سریع مچ بر

 مویی ۀ از تماس با کیس- مو و حساس بیرون آمده بود  وره بیزیر جدار ن
 که پوست - هایش  نقطه روی کشاله از دو.  سرخ و برافروخته بود- زبر

این حال چه با .  قطرات کمرنگ خون بیرون زده بود- رفتگ� داشت
 .لذت� داشت این مشت و مال

السلطنه ورچیده بود با کیسه جلو   دختر آقا، شوخ� را که از پشت شمس
جونم برات ب^ه، ! ببین ماشاال چه خوب خیس خوردی«آورد و گفت، 

اون خودش زن ناظر ممد . خواس بترکه  همین بود که آبجیم م�ۀواس
� اونوقتا -  حاالی من نی^ا نکن به -م با من توفیر داش  امیرزا بود، خیل

ام  اونوقت به ننه.  خانمم باش�،سرتو خم کن پس گردنتو بمالم.  بعله،من
�امم  خاله!  من باشم زن نوکر؟ صد سال سیا،گفت، این بشه صیغه آقا  م

� خودش اول منو نشون ممد میرزا داد. خواس من خانم باشم  اصلش نم
و از الی در بهش نشون  من-  قایمش کرد پشت در. به هوای خلعت-
ام، خاله پاشو پس   اما بعدش که ممد میرزا س� تونمو داد به ننه. داد

جونم برات ب^ه اونوقت . آ همچ� یه هوا بچرخ پهلوتو بHشم،. کشید
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� کردHم سیاتر  اسقش از روش. اون عذرای سق سیام باهش دست به ی
؟ گاب  گیر نیسبا آقا صیف جن. م بلد بود اجادو جنبل.  تون به تون،بود

 زن عقدی ممد میرزا رو سیا بخت - حاال من که هیچ�. بندی داش
جونم . شو زیرت آب بریزم، آ ماشاال یه خورده پا! چه زن�! چه زن�. کرد

از سر چشمه تا . پدر در پدر شازده خانوم.  مثه یه تیHه ماه،برات ب^ه
� و دو همون شب عروس� دو تا کنیز. بردن بهارستون فقط جاهازشو م

صد تا غلوم . تا غلوم همراش کرده بودن که زربفت و ترمه تنشون بود
�حاال اینور بپیچ، آی قربون خانمم . کرد  خرید و آزاد م� ممد میرزا رو م

رو  جونم برات ب^ه اونوقت اون عذرای سق سیا یه همچ� خانم�. برم
 ممد میرزا پاشو  معلوم نشد چ� به خوردش داد که هم�. سیا بخت کرد

�.  همون شد،خانم. خوامش  خوامش که نم� گذاش تو حجله گفت نم
. مالم تو گودی کمرت، آی دستت درد نکنهبیه پر از اون سفیداب بده 

.  خاک تو سر، عذرا سیا خودش عاشق ممد میرزا بود،جونم برات ب^ه
بره واسه    ممد میرزا آفتابه م�ۀگفت واس  م�- کنیز خانم -شHوفه 

م  اممد میرزا خوش^ل.  پدر سu حشری،ال نی^اش کنه مبۀاینکه از شیش
ببین .  دو تا چش داش مثه دو تا پیاله که توش خون باشه-بود آخه 

چرک شب عروسیتو خودم ! ماشاال هزار ماشاال چه چرک� ازت میاد
تو کوچیHتم، دستو بوسیدم پا. د خانمسالم عرض ش. ب^یرم ایشاال

خدا حفظش ! بلور بارفتن! چاردهشد ماه شب ! دخترتو نی^ا کن. بوسیدم
 ».کنه برات

السلطنه بر زمین  السلطنه را نزدی� سین� شمس  سین� منزه،ملوک
السلطنه چند   منزه. گذاشت و خود شروع به آب بستن حنا در کاسه کرد

های چوبی و لنگرهای سنگین بدن ط� کرد  قدم آخر را با تلق تلق کفش
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 که کیسه کش� - تر آقادخ. � آرد روی سین� پهن شدو مثل گون
السلطنه سرد و   آب را در ل^ن منزه-  السلطنه را تمام کرده بود شمس

بذا خوب خیس ! آخیش«. گرم کرد و با دولچه بر سر و دوشش ریخت
تو بHشم، چرک�  تا رنگ و حنات حاضر شه و واجبی. بخوری خانم

� اینقدHو ی� انگشتش را نشان داد» .ازت بیارم ی . 
 و بافته بود پشت سر درلف جو گندمیش را ی� الق درشت  ز،دختر آقا

چون دو  - اش  های چروکیده  پستان. ای به کمر داشت  لنگ مردانه
تمام قدرت و قوت . اش چسبیده بود های سینه  بر دنده-  خال�ۀکیس

ه چون سیم به هم پیچیده محHم  ک-   بازوتن و بدن الغرش در دست و
اش را از سر حسرت به    گز شدههای آب  چشم. شد  خالصه م�- بود

 و فرجش  که از تمام خلل-  ملوکۀشHم برجسته و پوست شHفت
�تو خوب آبی رفته زیر « دوخت و گفت، - زد  طراوت جوان� بیرون م

 ».منو کشت� این دختر آبستنه«: و در دل اضافه کرد» ! قرشمالا،پوستت
 جانانه بHش ۀم یه کیس ادختر آقا امروز این ملوک«السلطنه گفت،   منزه

� ».کنیم داریم این هفته عروسش م
همینه که خوش . کوچیHتم، دستو بوسیدم. آی به چشم«دختر آقا گفت، 

و چشم به پوست زیتون� رنگ ملوک دوخت که در کنار » .خوشانشه
 : اضافه کرد و- السلطنه چون گندم برشته بود   منزهۀ گونآردسفیدی 

 حاال که رسید /ویست تومن سرخ و سفید د/سفید سفیدش صد تومن«
 ک� کام ما از این عروس� ! ششصد و شصت و شش تومن/به سبزه

 .و نگاه� توأم با تبان� به ملوک کرد» شیرین میشه؟
ملوک همچنان با ی� دست آب را قطره قطره بر گرد سبز رنگ حنا در 

�کرد تا   ریخت و با دست دی^ر آب و گرد را مخلوط م� کاسه م
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السلطنه سر دندان سفید کرد و از  از حرف منزه. بسازدخمیری شل از آن 
 . دختر آقا غش غش خنده را سر دادۀگفت
و رو به ملوک اضافه » .میشه، میشه«السلطنه رو به دختر آقا گفت،   منزه
 ».بیا حنای منو ببند، برو هندونه رو بیار! هر هر و زقنه«: کرد

 تا سرت سرخ  یه خرده رنگ قاطیش کنم- حنا حاضره«ملوک گفت، 
 ». چشم- بندم  االن حاضر میشه برات م�. نشه خانم جان

اش  ها و روی بین� و چانه  السلطنه داشت بر پیشان� و گونه شمس
�مالید و ذرات سفیداب بر پستان درشت و شHم گردش   سفیداب م

�سر را عقب گرفته  .مانست سرخ� پوستش به نوزادان م�. ریخت  م
به هم و چسبیده  یشها ران. ریخته بود بر پشت  خیسشبود و موهای

 که از ذرات داشت و چشم به بخار آب  بر هم بودسوار یشهای پا چم
� .رفت  نور رو به سقف گنبدی باال م

السلطنه هم البته جوان بود، اما حسرت بر   شمس و بدنتن
�به گل کم برگ� شبیه بود که به اولین نسیم شHفته باشد و . انگیخت نم

لوک  مرگ و پیدر دید که خون� که   دختر آقا م�. د بریزدبه اولین با
 که چون - های ملوک  از نوک پستان.  از جنم دی^ری ست،ستجاری 

 . نور زندگ� ساطع بود-  نجد بر وسط گردی پستان نشسته بود سۀدان
 .ای جوان� یادت به خیر

: زد  ریخت و حرف م� السلطنه م�  دختر آقا آب بر سر و کول منزه
فقط به عروس� . ایشاالغم آخرت باشه . که از سیا در اومدیا خدشHر «

 …» نم برات ب^هوج. ایشاالو خوش� به حموم بیای 
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صدای لغزیدن و زمین خوردن کودک� در کنار حوض آب گرم برخاست 
 .های مادرش  اش و فریاد نفرین توأم با دلداری  و بالفاصله آوای گریه

اش   پایین کشید که کامل کیسهاش را زن� تنبان پسر چهار پنج ساله
خواست� با   یه بارک� باباشو م�«راض گفت، بHشد و زن دی^ری به اعت

 ». اینجا پر دختر نابالغه-  خودت بیاری
یه نخ شومبول به این  !برو زنیHه فالن ندیده «:صدا را بلند کردمادر پسر 

اینقد شوهرت سر وقتت نیومده که قد و اندازه ! ؟چشت دست خر میاد
 »!؟رفته ز دستت درا
ها   پاشنه ترکیده چه طعنهۀشنوین این زنیH  م�- اوا خاک به سرم«

 »خوره؟  ها م� میزنه؟ چه گه
 - آهای هوای دهنتون داشته باشین«، دختر آقا با صدای بلند گفت
اگه قرق نکردن که نباس حرف مفت . خانمای محترم امروز اینجان

 »!ن اوستا هوووووز. زنم آ  زن اوستا رو صدا م�. بشنوان
� آن جلوس کرده است پایین دانستند که گلین خانم از تخت� که بر  همه م

�ها ساکت شوند و از هم فاصله   اما این اخطار کاف� بود که زن- آید نم
 .ب^یرند

نگا کن، یه «کس� دم پایی چوبیش را محHم بر زمین کوبید و گفت، 
 ».نبیا نگا ک. دونه پاشنه گز کشتم قد یه ازگیل

پیش پای . م قرق کن اوالOه بعد از این«السلطنه گفت،  دختر آقا به منزه
 -   همدی^ه رو تیHه و پاره کردن،شما دو تا هوو به جون هم افتادن

 »!مالین خونین و -ت روز بد نبینه چّش
 .السلطنه جوابی نداد  منزه
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 از جا برخاست - قبل از اینکه رخوت زمین گیرش کند -  السلطنه شمس
 ».بره   وگرنه خوابم م�- دختر آقا منو راه بنداز برم« گفت، دالکبه و 

موهایش  ،ر رنگ و حناخمی - عرق بودخیس حاال  هالسلطن  منزه صورت
 ، خطوط نارنج� و سیاهباش پیشانی - داد  کاله جلوه م� را چون شب

�مون� سربینه ی� لقمه   نم�م^ه «پرسید، از دخترش  .زد سایه روشن م
ی؟ زهرا سلطان کوفته برنج� و ترش� لیته برامون میفرسته با با ما بخور

uعرق بید مش.« 
م یه پر که و اما خان-  لیته ل� زدهۀآخ که دل من واس«دختر آقا گفت، 

� ».کنه دهنم میذارم سردیم م
حاال امروز بخور، پشت بندش هم از کوکوی سبزی «السلطنه گفت،   منزه

� حلوا و خرمای سال -زیاده   گرم�. ش� پر زرش� و گردو، درست م
دی^ه تا یه ساعت دی^ه  «:السلطنه اضافه کرد و رو به شمس» .آقام هست

 ».رسه  ها م�  قابلمه
و ی� قاچ بر » .خورم بسه  هندونه م�-نه «السلطنه گفت،  شمس
 .داشت
دختر آقا که بخور .  به دختر آقا هندونه بده،ملوک«السلطنه گفت،   منزه

 ». گیرت نمیاد دی^ه-  مال فرحزاده
. تو بوسیدمدستو بوسیدم، پا«را گرفت و گفت، دختر آقا هندوانه 
 .و شروع به گاز زدن کرد» .خجالتم میدی والOه

السلطنه   های هندوانه همه باز در سین� جمع شد، شمس  وقت� پوست
 . های خزینه راه افتاد هم به طرف پله

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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 �با جیغ و داد در همان وقت صدای فریادی از خزینه برخاست و زن
های شیب و   جلوی این بچه! ای به قبر پدرتون! ای خیر سرتون«گفت، 

 ».تیب کون نشورتونو ب^یرین
 از جانب خزینه به سراغ دختر آقا آمد و پرسید، -  دالک دی^ر-  زینت

 » کلج کجاس دختر آقا، ندیدی؟«
 »باز چه خبره تو خزینه؟ مشتری چرا هوار میHشه؟«دختر آقا پرسید، 

 …»  گالب به روت-آخه رو آب خزینه «نت گفت، زی
 » .صدا  خیله خب بی«دختر آقا حرفش را قطع کرد و گفت، 

 » . چنگش زد- فکر کرد سنگ پاش داره به آب میرهآخه مشتری «
ِد بجنب قبل . ِد بدو، کلج تو شاه نشینه پیش زن اوستا«دختر آقا گفت، 

  »!از اینکه خانم بره تو خزینه

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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 فصل پانزدهم
 
 
 
 
 

 آمد او را برای درفردای روزی که ملوک از حمام سال میرزا محسن خان 
 که سرفه - از اهل خانه امیر خان. عقد کردندمش باقر در حوضخانه 

� -  که درد استخوانش عود کرده بود-   و زهرا سلطان-  داد  امانش نم
ان رسید و نقل� السلطنه آخر کار هن هن کن منزه. در مراسم حاضر بودند

ای در دست داماد و مبارکبادی گفت و  به دهان عروس گذاشت و سHه
 . آخوند را داد و رفتۀولیم

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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السلطنه ی� چارقد آق بانوی خالدار و ی�   هدایا به ملوک از طرف منزه
سماور و چند دیu و  -  یت چادری و ی� توپ دبیت سیاه بودقواره چ

یله و هم به پشت طوفال� س و مقداری کاسه و کوزه �دیu بر مس
  فرستاد با-   که حاال خال� افتاده بود- های مهتر و کالسHه چ� اطاق

و ی�  داد عباس خان به مش باقر ی� اشرف� .ی� گلیم و ی� جاجیم
پنهان  -السلطنه  شمس.  کرمانشاه�ۀدست کت و شلوار و دو جفت گیو

 ،لوک بخشیدالسلطنه را به م   لباس شال تریاک� تحفۀ منزه- از مادر
امیر خان چیزی نداشت که به عروس و . نیم دوجین گلولۀ کانوا همراه

دیوان سعدیش را به مش باقر داد و قل� پولش را به : داماد هدیه کند
 . با سر سنگین و بدن سوزان به بستر رفتبالفاصله و -ملوک 

 که برق - دست ملوک را  -   که ده سال جوان شده بود- شب مش باقر
 دو اطاق - شان به خانه گرفت و -اش برگشته بود    به خندهدوباره

 ای لحظهخواست، نه   نه جشن� از این رنگین تر م�.  برد-پشت طویله 
 .داشتآرزو تر  از آن خوش

 
های مال صالح و منیف دیوان برای   الزمان حامل پیام  شبی که ملیح

ه جاری های دی^ری نیز در آن خان ها بود، صحبت خواهر و خواهرزاده
� از آنها مسئلHخواستگاری مش باقر بود از ملوکۀشد که ی . 

 بعد از سر کش� به بیرون� و اندرون� و -  شب مش باقروقت� آخر
السلطنه    خانه به اطاق منزهۀانداختن چفت و کلون و بستن در و درواز

 برای - رگزاری شب سال محسن خان را ب^یرداحضار شد تا دستورات ب
 .صت خواستاین عروس� رخ

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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محسن خان در . روز دقیق مرگ میرزا محسن خان درست روشن نبود
 عازم ساوه شده بود و در و دشت از برف طهرانشروع برگریزان از 
چاپار .  شدنش را از بام کاروانسرا آورده بودندتسفید بود که خبر پر

  با پرداخت قبر�- ر دقیق� نداشت جز اینکه جنازه رادی^ر هیچ خب
�اند   به امانت در گورستان نزدی� ترین آبادی به خاک سپرده- سالم

 � و در این ی� سال کس� به -  شودمنتقلتا بعد به مقبره خانوادگ
 .نیفتاده بود ییجا به جاصرافت 

پسرش «گفت،  م� - آمد  هر بار که صحبتش پیش م� - السلطنه   منزه
 » .ها دارم  من ک� از این عرضه-  باید به فکر باشه

 آخه غریب افتاده محسن خان «:زد  جوش این کار را زیاد م�الدوله منور
 » .ای بخونه  آدم حت� نمیتونه بره سر خاکش فاتحه-

�محسن که قید این . بابا راحتش بذارین«داد،   و عل� اکبر خان جواب م
ای و  خیام وار معتقد بود که باألخره از خاکش کاسه. حرفا رو نداشت

 ».حاال چه اونجا چه اینجا. بسای ساخته میشه و  کوزه
 

 وصلت با ملوک را از خانم خواست، فکر ۀوقت� مش باقر اجاز
در : شد  های شخص� بود، وگر نه واویال م� السلطنه گرم حساب  منزه

 پتیاره پنهان ۀگذرد؟ این عایش  خراب شده در قفای او چه م�ۀاین خان
د سر پیری شیخ خواه  ها کرده است؟ حاال مش باقر م�  از او چه لوندی
 صنعان شود؟

 :ها بر ذهن خطور کرد ول� سر هزار سودای دی^ر داشت   اینۀگرچه هم
 سال آقا، عقد کنان شمس�، آمدن خان داداش، فروش مستغالت، -

 با این !آنقدر سمن بود که یاسمن گم بود -اووو  - تدارک جشن عباس 

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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ملوک شود؟ همه گرفتاری و بدبخت� کو فرصت تا آدم پا پی مش باقر و 
از این رو بود که حاال بیشتر السلطنه از شنیدن خبر   پس خلق تنگ� منزه

ها را بر هم فشرد و بدن   لب. شود  سرها افزوده م� سری به درد  باز درد
حاال تو ام وقت «را مدت� آونگ وار به حرکت در آورد و باألخره گفت، 

 »گیر آوردی مرد ناحسابی؟
السلطنه را از پوشیدن لباس   ای بود که منزه  ارادهۀدر نگاه مش باقر شعل

اگر مش باقر در . غضب و حت� بر لب آوردن همان ی� جمله نادم کرد
حاال چه وقت . ماند حنا م�این هیر و ویر ب^ذارد و برود دستش در 

 � ست؟درشت
گفت،   ای در باالی سر مش باقر لوچ کرد و به نرم�  ها را به نقطه چشم

ول� طوری نشه که . � به میمنت؟ مبارکه انشاالک. خود دان� مش باقر«
 -گیریم   سال محسن خانو همون اول خزان م�. کارا تداخل پیدا کنه

 ».آبرو باشهعزت و باید با مراسم 
 حلوا، برنج و زعفران و خالل بادام شله زرد، قیمه و ۀآرد و شHر و پست

پیاز و لپه و لیموی عمان� خورش، رشته و بنشن و کش� آش، 
های روغن و  های خرمای سیاه و پیت های نان لواش و مجمعه تهدس

� .های برنج همه در پستوی آشپزخانه آماده بود گون
ال آقا ضایع شه؟ م� سر و م� ب^ذارم س«مش باقر رنجیده خاطر گفت، 

بشHنه این . نور به قبرش بباره ایشاال تا قیامت. دادم  آقا م�واسهجان 
 ».م کاش همراش رفته بود-گردن 
� ! ایه«السلطنه با بی حوصل^� گفت،   منزهHرو کاشتن سبز نشدکاش .

�. بذار به کار و زندگیمون برسیم.  بیخود زبون نگیر- حاال که نرفت
خودت بهتر مطلّع� دی^ه . پیشه اعظم در عروس� عباس خان و شHوه

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  عروسی عباس خان

  199 

 ننداخته ی� ۀسفر. گیریم نیم دارالحHومه رو وعده م�. من چ� ب^م
و » ... کسر باشه اگه سر نخ� کم و. زار عیب انداخته هۀسفرعیب داره، 

دانست به چه زبان برای مش  نم�. باز سرعت جنباندن بدن را باال برد
 .باقر اهمیت این عروس� را توضیح بدهد

�توانست پی ببرد که او ی� عمر در انتظار این گنج باد  ک� مش باقر م
 پاش آن را به رخ در و آورد بوده است تا با دل بی غم از ریخت و

همسایه بHشد و چشم حسود و حاسد را کور کند و تا آخر عمر حرص 
فیس آن و حسرت مال این را نخورد؟ با پدری که ثروت را برای پسر 
گذاشت، با برادری که ارث او را خورد، با شوهری که فقط خیرات کرد، 

همسر عقب این موقعیت را خدا برایش فراهم کرده است تا او از سر و 
 .نماند

جشن� . ت جمعخاطر. حالیمه. خاطرت جمع خانم«مش باقر گفت، 
 ». بیادآ ب^یریم که به دستان

 
چند روزی بود که امیر خان تب و سرفه را با خود به مدرسه و منزل 

�زد تا مباد خانه گیر شود و از درس و مشق اول سال  کشید و دم نم�  م
 . نداشتول� بدن بیش از آن تاب. عقب بماند

این «السلطنه دستش را روی پیشان� داغ امیر خان گذاشت و گفت،   منزه
والOه . روزا کم داشتم تو هم ناخوش شدی؟ آبمه و گابمه و نوبت آسیابمه

� بره ! ایه. به نظرم قلنج کرده باشه. برای من از در و دیوار میبارهHی
� ».عقب حHیم باش

طاق امیر خان ماند و گفت، مش باقر پی حHیم باش� رفت و ملوک در ا
 ».داری استخون میترکون�. چیزیت ن� امیر خان«
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درست بود که آن تابستان امیر خان ناگهان طوری قد کشیده بود که با 
�ایستاد و آستین قبا و پای شلوارش ی� وجب  برادر بزرگ سر به سر م

. باال جسته بود و صدایش چنان برگشته بود که از حرف زدن شرم داشت
اش دی^ر با قد دراز و صدای  گاه معصوم و اسباب صورت کودکانهن

 .کلفتش متناسب نبود
 گفت، -  تازه متوجه تغییرات پسرش شده است گویی - السلطنه  منزه
»�.  سر زمین پا آسمون-ها میشن غول بیابون�   زن� بچه چشم به هم م

 خانو ملوک بیا اونجا نشست� ال اقل دم پای دو تا پیرهن و شلوار امیر
حHیم باش� که . درست کن که به قدر یه شور وا شور داشته باشه تا بعد

 ».اومد خبرم کن
ها را بسته    لحاف بیرون بود و چشمۀصورت سه گوش امیر خان از لب

 .رفت  درد از سر به گلو و گوش ریخته بود و تب مرتب باال م�. بود
ند و او کاش تنهایش ب^ذار. کاش صداها بخوابد و او آرام ب^یرد

 .بخوابد و با این همه درد دی^ر بر نخیزد. بخوابد
 

آبله مرغان و سرخجه و . امیر خان در دوران کودک� زیاد بیمار نشده بود
. مخمل� در سنین مختلف آمده بود و رفته بود و اثری نگذاشته بود

هر .  این امراض به خود نداده بودۀکس� هم درد سر زیادی برای معالج
ماند وگر نه  خواست زنده م� اگر خدا م�. گرفت   م�ای باید  بچه
�شیرخشت� در موقع ناخوش� .  مثل نه خواهر و برادر دی^رش-رفت   م

عالج . ای در زمان تب کرده بودند و والس}الم  به او داده بودند و پاشویه
دی^ر کاری از دست . بیشتر دردها روغن کرچ� بود و تنقیه و فلوس

� .آمد کس� نم
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شش سال . ی که در ذهن داشت از روز ختنه کنانش بود دردۀخاطر
 - داشت که همراه عباس خان یازده ساله به دست دالک سپردندش 

پدرش، محسن خان، آن روز حال عادی . حHیم باش� هم حاضر بود
رفت و به استاد سلمان�  بر خالف معمول زیاد باال و پایین م�. نداشت

� .داد پی در پی دستور م
های برادرش از عاقبت کار   شتر به دلیل رنگ پریده و فغانامیر خان بی

خود هراس داشت و در حوضخانه پنهان شده بود تا گرفتار تیغ دالک 
صدای محسن خان را از مخف� گاه شنید که به حHیم باش� . نشود
�نافشو در . خون این بچه دیر بند میاد. مواظب امیر باشید«گوید،   م

ند شب متوال� خون ریزی داشت و ناله بچ^� خیل� از پایین زدن چ
�من تحمل شنیدن ناله شو نداشتم، به طوری که دست به دعا . کرد  م

 ». تموم شه یا اگه رفتنیه زودتر برهبچه برداشتم که یا زجر
 »نتیجه چ� بود؟«حHیم باش� پرسید، 
خون ریزی همون « گفت، ای خجلتزده و عصبی محسن خان با خنده

 شHاک که مستجاب ۀثر دعای من نبود، منÊ بند ول� ا- شب بند آمد
 ».الدعوه نیستم

 ».برای قبول افتادن دعا دل پاک کافیه«حHیم باش� گفت، 
به هر کیفیت من امروز از شمای حHیم باش� استدعا کردم که به کار «

 - ازی نباشه باز دست به دعا بردارمدالک نظارت داشته باشین که نی
خندید صدایش   پدر با اینکه م�» .کردم ن خبر م�اوگر نه روضه خو

 .صاف نبود
الزمان از اطاق   صدای ملیح. باألخره از حوضخانه بیرونش آوردند

های شیطنت بار در داالن   السلطنه با چشم شمس. آمد السلطنه م�  منزه

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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اش را پشت دست پنهان   و خنده» !بر}ن  حاال م�«منتظرش بود و گفت، 
ها،  خاله منور، پایین پله. ه سینه چسباندمش باقر او را محHم تر ب. کرد

. قبل از اینکه ب^� آخ کار تمومه امیر جان«پیشانیش را بوسید و گفت، 
و در چشمان گرد » .صبر کن. عوضش نمیدون� خاله برات چ� آورده

 .اش� آلودش خنده دوید
. عل� اکبر خان و شاهزاده کنار حHیم باش� و استاد دالک ایستاده بودند

ها شربت و شیرین� دور   در اطاق. ن همه حضور داشتندمستخدمی
� .گشت  م

 ».عدد فرد برای ختنه سعده«دالک گفت، 
من که دو «محسن خان صدا را به طرزی غیر عادی بلند کرد و گفت، 

  میل دارید- غیر مختون دی^ری ام اینجا نیست - پسر بیشتر ندارم
 عل� اکبر ۀ قاه قاه خندو در میان» .مایید بنده رو دوباره ختنه کنیدبفر

 .خان و شاهزاده از اطاق بیرون رفت
درد ی� لحظه .  دست دالک و تیغ بیشتر از نفس درد بودۀترس از منظر

 ۀبود و بعد سوزش زرنیخ و بعد تا چند روز ذق ذق زخم در آن لباد
 .سفید دراز

ذشته پدر آرزوی مرگش را در آن زمان درست نفهمیده بود که چرا در گ
 لحن ۀفهمید یا به قرین  گرچه در آن موقع هم به غریزه م�- استکرده 

�معنای کامل . خواسته است دانست که پدر خیر او را م� محسن خان م
حرف میرزا محسن خان با دردی که در گوش و گلویش پیچیده بود 

 .ناگهان روشن شد
 .بخوابد و اگر درد بر نخاست بر نخیزد

� .استخواسته  پدر برای پسر درد نم
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� از هشت سال پیش -   امیر خانۀ به چشم چهارده سال- حHیم باش

� شب کالهزوهن بود،دو شاخه و  دراز شریش هنوز -  پیرتر نشده بود 
 .زد به زبری م� ش خش� و خنکهای  هنوز دست،داشت سفید بر سر

لوزتین . خیر قلنج نیست«السلطنه گفت،  به منزهبعد از معاینه طبیب 
 باشین باد به مراقبباید   منتها- نیست چیز مهم� .گوش ورم کرده

و یHبار دی^ر داخل حلق » .باید استراحت کنه. رفع میشه. ها نیفته بیضه
ای نوشت و به    کرد و به گردن و گوش دست کشید و نسخهبررس�را 

 .السلطنه از اطاق بیرون رفت دست مش باقر داد و با منزه
م کاغذ کبوت ب^�  ا حHیم یه ورقۀبا ای نخس«ملوک به مش باقر گفت، 

 ».بیار
 - جفت آقاس.  غصه اس به گلوش ریختهباد و ورم«مش باقر گفت، 

اش قشالق  م همه اامسال.  غمشو بروز نمیده- خاک او عمر ای باشه
 ». هوای کوه بهش نخورده که یه خرده جون ب^یره این بچه- بوده

.  به حرضت عباساستخون میترکونه. چیزیش ن� مش باقر«ملوک گفت، 
گوشت جوون . کاغذ کبوت بیار درس میشه. سرمام زده به گوششآبو 

 .و با خنده مش باقر را روانه کرد» .لب طاقچه اس
 ��قیفرا به شHل  کاغذ کبود ۀ رسید، ملوک ورقنسخۀ پیچیدهوقت 

امیر خان درد . گذاشتساخت و نوک باری� آن را در گوش امیر خان 
صدای جزجز ممتد مایع� را که جذب کاغذ تندی را احساس کرد و 

� ۀکه ملوک قیف را بیرون کشید قسمت عمد  و هنگام�- شنید شد   م
سرش سب� شد و .  ورچیده شده بودشسنگین� درد از گوش و حلق

 .خوابش برد
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زهرا سلطان برایش شوربا و . چندین روز در خانه بستری بودناگزیر اما 

�را با ماست به خوردش   ا آبغوره و دوم�کرد و ملوک اول� را ب  کته بار م
�خواند و در حین   ها برایش شاهنامه م�   و مش باقر شب-  داد  م

خواندن گاه ش^ردهایی را که از نقال قهوه خانه آموخته بود مخلوط با 
 .کرد هایی که از امیر خان گرفته بود عرضه م� درس
توصیه  و گرفت م�را گاه به گاه سراغ برادر کوچ�  السلطنه شمس

�   »!قر میش�! بیخود زود راه نیفت� ها«: کرد  م
ای و    سرش گرم تهیه و تدارک پرده و رو مخدهول� وقتش کم بود و

 ۀ حالج� در حیاط خلوت پنب،تمام آن چند روز. لحاف کرسیش
کرد و صدای زه زهش اطاق امیر  زد و غالف م�  های او را م�  تش�

� .انباشت خان را م
شد  به اطاق امیر خان وارد م�.  شب بوداواخر ن  عباس خاعیادت زمان
�  . خندید  و خودش م�» پسه ل^دت زده؟«، پرسید و م

داد و کتاب درس فرانسه را  بیضتین را م� او هم سفارش پاسداری از
� باید - سه با مادام آنژل یه  دی^ه همین یوزا خان دایی م�«: ردک باز م

 ».فیانسه حیف زد
 آلیانس ۀی آموختن زبان فرانسه را در مدرسعباس خان مراحل ابتدای

 صرف درست افعال و ، روش تدریسچون ول� - پشت سر گذاشته بود
� ۀدانست و علق نوشتن امالء صحیح را بر سخن گفتن به زبان مقدم م

 پیشرفت چندان� در کارش -  باس خان هم فقط به صحبت کردن بودع
ه خط امیر خان با هایش ب ها و مشق تمرینبیشتر . حاصل نشده بود
  .ای نقش بود با نمرات خوب کتابچهجوهری بنفش در 
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رفت و از آنجا که به    آلیانس م�ۀامیر خان هم حاال مدت� بود که به مدرس
  از،یمن راه انداختن کار عباس خان مقدمات را در خانه آموخته بود

مردی بود از اهال�  مشمعّل. همان ابتدا با برادر همHالس شده بود
 در فرانسه داشت شیرین جنوبی ۀ به همین دلیل امیر خان لهج-رس� ما
 عباس خان نجات بد آهنگهای   او را از شر غه غه، که»را« مخرج با

 .داده بود
روی صندل� . زد  السلطنه روزی یHبار به اطاق امیر خان سر م�  منزه

�سرهایش   جنباند تا با خیال راحت از درد نشست و تن را م� راحت م
 .یدب^و
یه زن لچ�  من موندم.  ول� فکر فردا رو نکرد و رفت-  پدرت که رفت«

خواهرت که فکر .  با هزار و ی� درد بی درمون، تک و تنها،به سر
م که دنبال  ا برادرت-سرخاب سفیداب کردنو زیر ابرو ورداشتنه 

آوری ذهن� عروس� آب و نان دار عباس خان صدا را  و با یاد» .الواتیشه
م  اخب حاال باألخره اون میره سر زندگ� خودش، این«و گفت، نرم کرد 

�اما تو ام وقت پیدا کردی برای اینکه بیفت� و . گیره  اینجا سامون م
�من حواسم چند جا باید کار کنه؟ ! درست سر بزنگاه! ناخوش ش

برای ! آ! آ«: و کف دست را فوت کرد» .نقدینه هیچ چ� تو دستم نیست
Hعباس و ش � نکنم چند هزار تومن الزم کاراعظم هیچ  وهجشن عروس

حاال اگه معامله سر ب^یره .  دستم خالیه-م ندارم  ا همون- دارمخرج 
 ۀاگه بشه خون.  کاروانسرا و حمومو میخواد،این مرده پیداش شده. خوبه
 پیدا سر و کارآدم با صد نفر . م بهش بفروشیم دی^ه بهتره اپامنار
آنکه نگاه� داشته باشد بر صورت رنگ هایش بدون   و چشم» .نمیHنه
 .های بدنش یHنواخت و آرام شد  امیر خان چپ ماند و تکانۀپرید

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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�السلطنه هر چه را هست و نیست   خواست منزه  امیر خان دلش م
ها را  اصوال� چرا این حرف. بفروشد و اینقدر از بی پول� دم نزند

�ه مادرش او دانست ک م�. زند؟ محض صالحدید با او حتمًا نیست  م
�آورد و تصورش این است   را خیل� بچه تر از آنچه هست به حساب م

�محسن خان هم که دی^ر . فهمد  بیند و نه چیزی م�  که نه چیزی م
 پول در ، زنشاولین بهانه جویی و لب به شHایت تر کردننیست که به 

. کاغذ زر بپیچد و اشرف� در کیسه کند و برایش بفرستد که قال بخوابد
 ریزد؟  زند و غم به دل او م�  چرا مدام نق م�پس

.  چشم گشودالدوله  منورپل� بر هم گذاشت و فقط به شنیدن صدای 
 .  بودنشده الدوله  منورآمدن متوجه خوابش برده بود و 

�داد ول� نگران� و قاطعیت� در   با اینکه خاله منور صدا را خفه بیرون م
 .صدا بود که گنگ� خواب را از سرش پراند

ول� سهم امیر این میون . صالح به فروش دیدی منزه جان بسیار خب«
م  ا باید- بره به زخم زندگیش بزنه  خودشو م�چ� میشه؟ شمس� مال 

ول� سهم .  چه از این بهتر-  م به مصرف خیر میرسه اارث عباس. بزنه
ل نباید حیف و می.  صغیر پیش تو امانته منزه جانۀ؟ مال این بچ… امیر
 ».ل�ئومسمHلف و   تو- بشه
. هایش بر هم چفت بود  السلطنه تند شده بود و لب های تن منزه  تکان

 که همه چیز دارد و غم چند هزار تومن الدوله  منورچه ب^وید به 
� مل� و امالک ۀ شوهر بر سرش است و درد ادارۀسای. خورد نم
�د اگر زبان باز کن. دهد بچه ندارد و به او درس بچه داری م�. کشد نم

 .ای نیست که به او نزند که طعنه و کنایه
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السلطنه  های گردش را به التماس به صورت منزه  چشمالدوله منور
این بار آشHارا در صدد . دوخته بود و از او انتظار جوابی معقول داشت

 .  را خاموش کنداش  دوست دیرینهنبود که با شوخ� و خنده آتش خشم 
اعظم از راه برسد  فرداست که شHوه -د السلطنه در فکر بود که باش  منزه

 آن وقت او هم پا روی .خانه هم مHنت بی حساب سرازیر شودو به این 
� مسؤلیت و - کند  نصیحت و داللت م�الدوله منوراندازد و به  پا م

اصوال� این . پاشد  نم� به زخمش م�-شود   آور م�  را یادتکالیفش
 ۀل پسر منور که به خودش اجازماترک بخور و نمیر مال پسر اوست یا ما

تر و خش� . دهد؟ آدم بی اوالد پادشاه بی غم است والOه   م�دخالت
 .کردن و تیمار و ناخوش داریش با او خرده فرمایشش با منور

السلطنه دهن باز کرد امیر خان نیم خیز در رختخواب نشست و  تا منزه
 داشتم -  منورخاله« دراز کرد و گفت، الدوله منورها را به طرف  دست

� »ک� اومدین؟. دیدم   خوابتونو م
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 فصل شانزدهم
 
 
 
 
 
خلق الOه !  گوشت چارک� هفت عباس�!نان من� دو قران! یا ایهاالناس«

 »از کجا بیارن بخورن؟
 ». اعالستۀگران� جای خود، قحط� به درج«
 ».این روزها گوشت نیست چغندر ساالره«
 ».مو احتکار کردنها گند  ها و وزاره  دوله«
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مستخدمین دولت برای گرفتن مواجب پس افتاده شان در میدان ارگ 
�منتظرین از گل و . کرده بودند که جای سوزن انداختن نبود  ازدحام

�رفتند و سع� داشتند هر چه زودتر دستشان به  دوش هم باال م
. صندوقدار و در نهایت به مختصری از حقوق عقب مانده برسد

دادند و    واجب الوجود تا هر چه بود و نبود را دشنام م�مجتمعین از
شHایت از اوضاع صحبت . صدای اعتراضشان از همه سو بر فل� بود

 .غالب بود
والOه دی^ه بقال و چقال نسیه . مواجب ما چهار ماهه وصول نشده«

زور آوردم فایده نکرده زاری کردم فایده نکرده فقط زر کار . نمیدن
 ».سازه

 تا مHروه� واقع نشده ما را از اینجا راض� - استخوان رسیده کارد به«
 ».بفرستید بریم

این ! امان از دست دولتیان ستم^ر و فغان از دست روحانیون طمعکار«
ها رو از دهنشان در میارن، خون    فاسد تا ک� نان کاله نمدیۀدو طبق

� »کنن؟ ابناء بشر رو به شیشه م
 ». قدیم گفتن دین و ایمون نداره شHم گرسنه از-ان  مردم گرسنه«
مالی محتکر و پسرش رو توی تبریز شبانه چند نقابدار کشتن و در «

 » .انبارای غله شو شHستن
 ».سزای محتکرین همینه! بنازم غیرت مردم تبریزو«
 »!لعنت بر محتکر«
فشار نیار برادر، استغفرالOه، حاال دو . م منتظرم ا من- ر نده آقا جانزو«

 ».یر دست و پا نفله میشن هام ز انفر
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عبدالOه خان نایب از میان جمعیت راه� به بیرون باز کرد و مواجب 
سوار واگن� . وصول شده را در جیب کت گذاشت و جیب را دگمه کرد

 .اسبی شد و سر گذر صاحب جمع از واگن پایین آمد
 عروس� با موسمچند فقره کار داشت که تا قبل از فرا رسیدن 

.  خانه بودۀمقدم بر همه تهی. رساند  ه باید به انجام م�السلطن شمس
واقع  ، عیال سراغ کرده بودۀجایی را از طریق خریدار مستغالت خانواد

�ۀ حوال� بازارچ- مسجد ۀدر کوچHسوس  . 
سپردگان  عمارات این کوچه کال� به صاحب جمع تعلق داشت که از سر

خر برای مقابله با مجاهدین و وفاداران به محمد عل� میرزا بود و تا دم آ
 سنگر بسته بود و با یاری قشون و ابواب جمعیش به روی آن گذردر 

�وقت� که ول� نعمت از سلطنت خلع . کرد  مخاصمین تیر و تفنگ در م
. شد، او هم بار سفر بست و در رکاب شاه مخلوع عازم دیاری دی^ر شد

آنچه از این اموال بر مال و منالش این چند سال خاک نشسته بود و حاال 
 .نصیب مفت خران شده بود در معرض فروش بود

، فقط قیمت خانه را مناسب نایب عبدالOه به این جزییات وارد نبود
� گرچه برای پرداخت همین مبلغ هم ناگزیر بود مقداری از - دید  م

 .طومانیانس ارمن� قرض ب^یرد که مذاکرات مقدماتیش انجام شده بود
 

اش بازی  گرداند و با ریش خضاب بسته انه تسبیح م�دالل مقابل در خ
�به محض رؤیت نایب . کشید  کرد و انتظار عبدالOه خان نایب را م�  م

تسبیح را به دور شست تابید و دست بر سینه گذاشت و با سالم و 
 .صلوات به استقبال مشتری رفت
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 جنگ� و  خانه بِر کوچه بود و دیوار طویله بر اثر صدماتۀدو انبار و طویل
دالل از ضرورت و وسعت انبارها . غفلت بعدی فرو ریختگ� داشت

 :زمان� سخن گفت و تعمیرات طویله را ناچیز قلمداد کرد
»�بقیه هم کار چار تا خشته و یه فعله و یه . زنین یه قایمه زیر سقف م

 ».صب تا شوم کار
� رفت که در سمت  شد و هشت� به حیاط� م�  دِر خانه به هشت� باز م

� .راستش پنجدری قرار داشت و در سمت چپش اطاق بیرون
دالل گچ بری ساده و بی تکلف گیلوی پنجدری را به عبدالOه خان نشان 

 ».اوستا کاره خان نایب«داد و گفت، 
خونه روی خاک ساخته «نایب عبدالOه بر کف اطاق پا کوبید و گفت، 

 ». البد مار و عقرب زیاد داره-شده 
ها را به تعجبی ساختگ�   ر کف دو دست مالید و چشمدالل تسبیح را د

اک رطوبت داشته باشه اگه خ. اینجا؟ جانور؟ خیر«گرد کرد و گفت، 
خالف عرض کردن .  به دوازده امام ابدا-  ْنچ، وگر نه-  جانور میاره

و فورًا درهای پنجدری را رو » .اینجا خش� خشHه. خدمتتون به پیغمبر
م^ه تو گیالن و مازندران   این قسم طارم�«: دبه ایوان گشود و اضافه کر

 ».نظیر داشته باشه
ها به   و از پلههای چوبی خراط� شده کشید نایب عبدالOه دست� بر نرده

�در  که حوض� مربع در وسط داشت و مبال� مثلث -  سمت حیاط بیرون
 . پایین رفت- گوشه

ن� به حیاط ای، چون ناودان، از میان پنجدری و اطاق بیرو داالن خمیده
� . برد اندرون راه م

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  عروسی عباس خان

  213 

خم دالونو مالحظه « عبدالOه خان را از دهلیز گذراند و گفت، ،دالل
 نه ی� مو از نوامیس ،نه حایل نوره. کنین خان نایب چقد به قاعده اس

 ».از این طرف قابل رؤیته
های اندرون� دور تا دور حیاط بنا شده بود و میان  آشپزخانه و اطاق

� . حوض� چهارگوش و چاه� نیمه عمیق بودحیاط اندرون
راه آب اون سمت حیاطه، اما قدر این چاهو بدونین خان «دالل گفت، 

: و دلوی که کنار چاه بود پایین انداخت و نیمه پر باال کشید» .نایب
 ».میل کنین. آبش مثل اش� چشم«

.  مراده- نطلبیده اس«دالل گفت، . تکان دادنایب سری به نف� و تشHر 
 ».ل کنینمی

ای از آب خنک چاه نوشید و   نایب سر کنار دلو گذاشت و جرعه
 .ها را با پشت دست خش� کرد  رطوبت سبیل

 با همان -  اصل� اندرون� هم صاحب ایوان بوددو اطاق از چهار اطاق
�دالل در آبدست را باز کرد و بی آنکه . های خراط� شده طارم

�اینجا از .  به آن بیندازدتوضیح� بدهد کنار ایستاد تا نایب نگاه
ای که به دیوارش مالیده  تر بود و دوغاب تازه مستراح بیرون� بزرگ
 .بودند روشنش کرده بود

از . مناسب خدمه اس«دالل به اطاق طرف مقابل اشاره کرد و گفت، 
 .و بعد وارد آشپزخانه شد» .طریق پنجدری به بیرون� راه داره

و ذغالدان� که عرض آن را   یزم�آشپزخانه وسیع بود با پنج اجاق ه
. بودپوشانده بود و سHویی که برای گذاشتن دیu و دیu بر تعبیه شده 

 مثل -  که در کنار دیوار آشپزخانه بود هاون� سنگ� و دست آس� سنگین
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 طبق رسم زمان، سرخانه - نبارها بود اۀنردبام و بام گالن� که در گوش
� .آمد و به صاحب جدید تعلق داشت  م
گرداند بر پشت کمر گذاشت و با دست   ل دست� را که تسبیح م�دال

اهل منزل سر «دی^ر ریش حنا بسته را نوازش کرد و با لبخند گفت، 
� ».گیره، ماشاال برای یه حرمسرا اینجا جا هس  اجاق دعواشون نم
اهل منزل یه « چشم نگاه� به دالل کرد و گفت، ۀنایب عبدالOه از گوش
اما گلوی خود عبدالOه خان » .بل قدومش رو ندارهنفره و این خونه قا

 .خانه نجیب و دنج و خوش قواره بود. پیش خانه گیر کرده بود
های   ای سینه را صاف کرد و دستش به شمارش دانه دالل با سرفه

ه چارده تر خان نایب؟ ب  این اعیان�خانه از«تسبیح افتاد و گفت، 
 برای عروس� - ر} و فر} با اون همه ک-معصوم اینجا رو صاحب جم 

و از آنجا که » .پسرش ساخته بود که خب قضا و قدر نذاشت
� به مال� قبل� منزل ،دانست مشتری از مستبدین است یا مجاهدین نم

بیش از این نپرداخت و مطلب دی^ری به این حرف کل� نیفزود و به بر 
 :شمردن مزایای خانه افتاد

حت� .  تمام چار فصل- ب رو آفتا. کامل رو به قبله اس خان نایب«
و رو به » .مایین مالحظه کنینبفر.  عرض کردم- زمینش نم نداره زیر
 . به راه افتاد-  که زیر پنجدری بود- زمین زیر
های دیواری ضخامت  زمین به مساحت کل پنجدری بود و رف زیر

 چون طنابی - با اینکه بن درهم درخت�. داد   م�جرزهایش را نشان
های محل رطوبت    ال به الی راه پله بیرون زده بود دیواره از- تابیده

� .آمد نداشت و به نظر مستحHم م
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  عروسی عباس خان

  215 

 گیاه زد و ۀ هزار پای زرد درشت� را زیر پا له کرد و دست� به ریش،نایب
 »این چیه حج آقا؟«، پرسید

 پلHان ۀپا را ندیده است و به طرف روشنای دهن دالل تظاهر کرد که هزار
عمرش از . از درخت توته خان نایب«، جواب داد و به حرکت در آمد

تشریف بیارین باغو ببینین .  ول� هنوز میوه میده بار بار-  صد گذشته
 ».تشریف بیارین. نمیشه ازش دل کند

باغ بعد از ی� رشته شمشاد کوتاه، که در ته حیاط اندرون� رسته بود، 
�ت سفید شد و حد فاصل واقعیش با اندرون همان درخت تو شروع م

 .بود و ی� درخت پر بار خرمالو
آمد و هر  اش به بغل نم� تنه. درخت توت حقیقتًا تماشایی بود

 این دو درخت و ۀبر آب نمای مدور میان باغ سای. اش نهال� بود شاخه
 درختان انجیر کنار دیوار و زبان گنجش� انتهای باغ ۀتصویر وارون
 آب نما ی� درخت ۀوش چهار گۀدر میان هر چهار باغچ. منعکس بود

ها به چرم سرخ�  رنگ قرمز زعفران� گل. انار به گل نشسته بود
�ها برهنگ� خزان  دی^ر بوته.  زر پاشیده باشندۀمانست که بر آن براد  م

داشت جز دو کوکب سفید و عنابی که در آغاز پاییز طراوت بهاران را به 
 .باغ آورده بود
ین خانه قصر و بارگاه نداشت ا.  نایب عبدالOه حبس شدۀنفس در سین

 . عشق بودۀاما آشیان
� زمین هزار سیصد زرع مربعه، به ۀکل قوار«گفت،  دالل داشت م

�غیر هشت� و پنجدری در مجموع شیش تا ...  برین  همین قرآن مفت م
...  استخون بنا محHم، به عل� ول� الOه خال بهش نیس...  اطاق داره

ام  به جّده...    ابدا ابدا- رف نداره مالحظه بفرماین خان نایب که مش
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 شیش -مل� مشاع نیس خیر ...   زهرا من خودم خواهانشمۀفاطم
 …» به امام زمون که پولش عشر قیمت حقیق� ملHم نمیشه...  دونگ

ریخت   زدی فروشنده م�  که توی سر سu م�- در این ایام نا به سامان
اما . هر دو دست چسبید مشتری را باید به -  سهیل بودۀو خریدار ستار

کرد  نفس حرام م� ناصواب - برای مجاب کردن نایب عبدالOه - دالل
 عبدالOه خان از این خانه - خورد  قسم راست و دروغ قرآن و رسول م�و 

� .کند  دل نم
 در میان تسبیح انداختن و ریش خاراندن و -  قول نامه را در همانجا
ا را داد و کلیدها را ه   برات. امضاء کرد- اللچرب زبان� کردن د

 و خود پی دی^ر  سربازی را به نظافت خانه گماشت.تحویل گرفت
 .کارهایش رفت

 
عبدالOه خان، بعد از بازگشت از ورامین، هر ماه جزیی پول� توسط 
خواهر ناتنیش برای فرزند حواله داده بود تا مخارج شیر و قنداقش تأمین 

انه و  تا خ-  د دیدار از او را همیده بود و قصاما پسرش را هنوز ند. شود
آورد و   لبستگ� م�دیدار د.  نداشت-  زندگیش رو به راه نشده بود

�سازد و    دلبستگ� و دو دل� بر عزم مرد خلل وارد م�- دلبستگ� دو دل
 پس عاقالنه این بود که بچه را فعال� به حال -کند  اش را سست م�  اراده

السلطنه پسر را هم به   شمسخود ب^ذارد تا بعد از اولین وضع حمل
 . توان داشت  قبل از مادر شدن انتظار مادری از زن نم�. منزل راه دهد

از بساط جلو بازار کفاشان ی� جفت چس� برای فرزند خرید و از بازار 
زرگران ی� نظر قربان� و این هر دو را با ی� تومان وجه رایج توسط 

 .چاپار به نشان� خواهرش به قزوین فرستاد
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کار مهم دی^ری که نایب عبدالOه مد نظر داشت رفتن به جستجوی قبر 

 جنگ به امیر خان قول ۀ شدن به جبهروانهقبل از . میرزا محسن خان بود
 . مردانه داده بود که نگذارد خون محسن خان بر زمین بماند

مدت� بود با شرمساری به این نتیجه رسیده بود که پی بردن به چند و 
های عیان هم   قاتل قتل.  خان از جمله محاالت استچون مرگ محسن

جنایت امروزی . های مشHوک در این ایام معلوم نبود چه رسد به قتل
�خون ریخته در میان . شد چه رسد به جنایت پارینه  فردا فراموش م

معبر عام و در روز روشن شاهدی نداشت چه رسد به خون ریخته در 
 .وسط بر} بیابان و در دل شب

 عبدالOه نه اهل رفتن به زیارت اهل قبور بود نه پایبند به مراسم و نایب
اصوال� از مسجد و بقعه و امامزاده و سقاخانه روی^ردان . مناس� مذهبی
 خورد و در کار  در اماکن مقدسه بوی غم به مشامش م�. و گریزان بود

� .دید که با مزاجش سازگار نبود  مذهبیون ریا و تدلیس� م
رفت  ای به جستجوی گور محسن خان م�   خواندن فاتحهپس نه به نیت

�های محسن خان   رفت تا استخوان  م�. نه به امید یافتن رد پای مجرم
 به نیابت از طرف -  رام^اه نهاییش بخواباند و این رارا در آ

دانست    خود م�ۀ بیشتر وظیف- السلطنه و در جواب به امیر خان سشم
 .السلطنه  تا عباس خان یا منزه

نایب عبدالOه به سه راه اسمعیل بزاز رفت تا با قطار عازم شاه 
 .العظیم بشود عبد
خصوصًا در زمان� که مالیان  -  راه را به کرات و دفعات رفته بوداین 

ند که به کرد  م�غیب^وییند و خواند   م�خالف شرعسوار شدنش را 
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دلیل معصیت کار این ماشین نحس با مسافرین کافرش همه در روز 
 به راه انداختند بستند و بلوا بازار. رفت ای به کام زمین فرو خواهد معهج

و واشریعتا گفتند که خط به راه نیفتد و فقط با گرفتن تحف و هدایای 
ها   به هر حال به دلیل این آشوب. رب و نرم لب از مخالفت فرو بستندچ

ها انصراف حاصل شد و هم لشوش در آزار و اذیت  هم از بسط ریل
 .افرین جسور شدندمس
 

های انتظار    بلیط فروش� در میان داالن عریض� بود که بین اطاقۀباج
دو طرف داالن طبق داران به فروش دوغ . زنانه و مردانه کشیده شده بود

ه مرشد هم چون همیشه در  و ماد}و شربت و گز و سوهان نشسته بودند
 .جمع نران به معرکه گیری مشغول بود

 بلیط و طبق فروشان و دودکش برنج� قطار و ۀباجمرشد بلقیس مثل 
 ۀ گار از اجزاء ثابت ماشین دودی بود و همۀهای چوبی و خدم نیمHت

�شناختند و با دهن گرم و صورت زیبا  زائرین و مسافرین این راه او را م
 .و چشمان نابینایش آشنا بودند

 
از اعیاد با اینکه نه جمعه بود نه روز زیارت نه شب قتل و نه عیدی 

نایب عبدالOه بلیط� از باجه خرید و پاکت� تخمه از . ایستگاه شلوغ بود
 منتظرین پشت در بسته ۀو به انتظار ماشین دودی با بقی -طبق داری 

 .ایستاد
 که طنین صدایش در -  قطار چیزی نمانده بود، چون بلقیسبه آمدن 

� : بود جمع آوری صدقه رسیدهۀ به مرحل- پیچید  اطاق و داالن م
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 حسن، به ۀهای دل زهرا، به ج^ر لخته لخت یا عل� قسمت میدم به ناله«
خون گلوی حسین، به عصمت همسرت فاطمه، به غریبی دخترت 

 قمر بن� هاشم که حاجت این جمع رو برآورده ۀزینب، به دست قلم شد
 .کن
» ،�چراغ منو بده که به حق تن خونین شهدای کربال زیر دست نش

ت بده، امام هشتم دستگیرت باشه، قضا و بال ازت مرتض� عل� عوض
 .دور شه

 قبر ۀبده چراغ منو، اله� باب الحوایج دردتو دوا کنه، اله� شیش گوش«
عل� اکبرو بغل ب^یری، دستت به ضریح امام رضا برسه، اله� که بار 

 .سفر مHه ببندی
چراغ بده در راه حق به من لچ� به سر عاجز کور، اله� تن بیمار «
�، کیسه بیمار نش�، خیر از عمرت ببین�، با عزت بزرگ ش�، محتاج نش

� .نو دولت نش�، خجالت اهل و عیال نکش
»�ب^و یا موس� بن ! حاال دستتو ب^یر جلو صورتت ب^و یا مرتض� عل

 …!جعفر
 …!حاال به دعای من ب^و آمین«
 …!حاال صلوات ختم کن«
 …» هو هو، حق حق، موال موال، عل� عل�، حسین حسین«

واز ! واز کن «ۀنفیر سوت ماشین دودی بلند شد و مسافران با عربد
به طرف درهای بسته هجوم بردند و صدای فحش و فریاد با هو و » !کن

 .حق و موال و عل� و حسین در هم پیچید
 از در و -شد به امامزاده جل بندی  بدل ماشین دودی ،در ی� نفس

آنهایی که بلیط نخریده بودند . اش آدم آویزان بود دیوار و سقف و بدنه
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�کردند تا در فرصت مناسب   خود را از دید محتسب قطار پنهان م
کردند و به  خوردند و نفرین م� زنان تنه م�. داخل جمع مسافرین شوند

� .ای جوان بر بام قطار جسته بودند عده. شدند  واگن زنانه سوار م
شد و  از قطار دور م�چشم نایب عبدالOه به مأمور نظمیه بود که داشت 

تو پست.  زنبورهۀه� کجا میذاری میری؟ اینجا چوب به لون«: صدا کرد
 »!االن ول کن� که اون سرش صحراس

 ».الساعه میام. قضای حاجت«ها را تند کرد و گفت،   مأمور قدم
قضای «: نایب عبدالOه با خلق تنگ� نشست و زیر لب تکرار کرد

 »!حاجت
صدای گفتگوی . ر آرامش� داشته باشد نداشتامید به اینکه در طول سف

 الت و لوط� واگن را انباشته بود و چ� چ� تخمه شHستن ۀنخراشید
نایب ط� راه با کس� حرف نزد و در تمام . ها از قسمت زنانه بلند بود زن

 .مسیر دست به پاکت آجیلش نبرد
� اگر گاری پست� در شاه عبدالعظیم. کرد  شب را باید به طریق� صبح م
�رود و شب را در همان کاروانسرایی سر  گیر بیاورد یHسر تا قم م

� اگر وسیله پیدا -کند که محسن خان آخرین شبش را گذرانده است   م
 .در انتظار دلیجان به قهوه خانه رفت.  و اگر کاروانسرا را بیابدشود

نقل  نقال� در لباس درویشان -   میان دود چپق و قلیان- در قهوه خانه
� چوب دستیش را باال و پایین  ،زد  به راست و چپ قدم م�. تگف  م
� وجنات صورت را با داستان ،کرد صدا را پست و بلند م�، برد  م

� :شد کلمات چون آبشار از دهنش سرازیر م�و ساخت   همداستان م
 ! دماغ خط قلم!ابرو خم چوگان! مژگان تیر خدنگ !نچشم نرگس فتا«

 دندان ! صورت خورشید تابان!جگردن ستون عا. لب لعل بدخشان
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، شHن شHن  جعد جعد،زلف پله پله.  قامت سرو روان!صدفمروارید 
 ». پا ریختهمچمثل شمش مذاب از فرق سر تا 

�که  نقال در اینجا شوال را از کولش برداشت و چون موی صنم
� .کرد به طلب فیض بر زمین گسترد  توصیف م

 که دستورات - خوش صدایی رو و نایب عبدالOه به جوانک خوش بر و
 نان و قاتق� چای و - کرد مه آواز به قهوه چ� منتقل م�مشتریان را به نی

 .ای در دامن نقال انداخت  سفارش داد و سHه
 : نقل را گرفتۀنقال بعد از دعا در حق حاضران دنبال

»� فرخ لقا دختر پادشاه ۀبه عکس ملH  وقت� چشم امیرارسالن روم
بعد از دو شبانه روز . سرش پرید و نقش زمین شدفرنگ افتاد هوش از 

 …» نه ی� دل، صد دل -که دالور به خود آمد دلباخته بود 
ها قرار    سرها گرد و تمام رخ بر تنهۀ نقاش� دیوار قهوه خانه همۀبر پرد
هر .  از نعش خفته بر زمین گرفته تا سلحشور ایستاده در میدان- داشت 

ورت پهن تر بود و چشمان در جدایی از  ابن زیاد اندک� از نیم صۀشق
خول�، بی عرق، در دیu جوشان نشسته بود . هم خم به ابرو نیاورده بود

خانه با خنجری، چون ذوالفقار، رو به مشتریان و باالی  و صاحب قهوه
 .سر شمر ایستاده بود

وقت� نقال به داستان شیرویه و سیمین عذار رسید، نایب عبدالOه از 
به ناچار شب را در قهوه خانه بیتوته کرد .  سفری نومید بودیافتن دلیجان

 . ساوه به راه افتادۀو روز بعد با اسب چاپاری رو به جاد
اش  منزل بعدی قم بود که نایب فقط برای تعویض اسب در چاپارخانه

بخاری چاپارخانه روشن بود و به جای حرارت دود و دوده . توقف کرد
� .کرد  در هوا پخش م
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ها توان یHسان   اسبۀنه هم. دی^ر مسافران تاختن مشHل بودهمراه 
راند که   عبدالOه خان گاه چنان م�.  سواران امHانات برابرۀداشتند نه هم

�کشید و به سوی   و گاه ناگزیر افسار م�شناخت  رکیب از عنان نم
�زد و زیر    کند رو نهیب م�ۀگشت و به این گروه پراکند دی^ران باز م

� »!انگار قشون شHست خورده«گفت،   لب م
� و کالسH،در راهHدر آمد و شد بودۀ تخت روان و کجاوه و پال �.  دیوان

� .برد  وزید و غبار را به هوا م� باد تندی م
�کرد آخرین   باألخره نایب عبدالOه به کاروانسرایی رسید که تصور م

 در صحن کاروانسرا ی� قطار شتر به.  میرزا محسن خان بوده استۀخان
� .زد نشخوار یله بود و کاروان� از استر و قاطر داشت بار م

 سال ۀحاکم پیشین ساوه را به چشم ندیده بود و از حادث ،دار داالن
 در مقابل پافشاری نایب عبدالOه با دار  کاروانسرا گذشته بی خبر بود و

 از برف اون - ما حاال دو ساله خوابیده ۀسقف باالخون«کالفگ� گفت، 
تو این . می^� خیر، خودت برو ببین. افر به اون جا راه نداره مس- سال 

!  چرا این میون ماست خور منو چسبیدی نایب-راه باز کارونسرا هس 
 ».یه امشب سرم شلغه

دار  کاروانسرا. ترین آبادی را از او خواست  نایب عبدالOه نشان� نزدی�
 ۀجاد.  خرقانه ب نوبران، یا به- راه� نیس از اینجا به جعفرآباد«گفت، 

�از باال محله و پایین محله سر رات شصت . رس�  ساوه را ب^یر و برو م
 …» و چار پارچه آبادی

عبدالOه خان باز به راه افتاد و این بار تنها و سوار بر اسبی که از کاروان 
 .ساالر کرایه کرده بود

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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  فقط- دار آب و آبادان� وجود نداشت  کاروانسراۀدر راه بر خالف گفت
 گل� ۀای که شامل چند خان در اولین قریه. غباربر و برهوت بود و گرد و 

 . از مرکب پیاده شد،ای درهم از کوره راه قیقاج بود شبHه و
�ای نان پنجه کش بر سرش بود و کودک   که دسته-  نومید از زن� دهات

�  شیر در دست داشتکرد و ی� سطل  شیرخواری را بر پشت حمل م
زن سطل شیر را زمین گذاشت و با . محل را گرفت سراغ گورستان -

 »اومدی دنبال غربت�؟« کوتاه� را به نایب نشان داد و پرسید، ۀدست تپ
به  از هم شHفت و -  که گویی خبر خوش شنیده است-  عبدالOه خان 

 »خان حاکم، میرزا محسن خان؟. ها«گفت، تأئید و پرسش 
� که از ده ما ادونم که پارس اینقده م-  نمدونم آقا جان«Hال بعد خرمن ی
� ». اینجا تو قبرستون چاله-   غربتیه- ن
 » ک� خاکش کرد؟؟ک� آوردش«
 ». کدخدا چالش کرد آقا جان- ک� آورد خدا مدونه«
 »حاال کجاس کدخدا؟«
 ».اون کدخدا که عمرش داد شما«

هذا نایب عبدالOه سؤال کرد،   مع. امید کسب اطالع� بیش از این نبود
 »ای تو ده هست که خبر از غربت� به من بده؟ کس دی^ه«
»� زراعت به ما ده خانوار نون - آب اینجا شوره.  تو ده ن� آقا جانکس
غربت� خروس . نشین�جوونامون میرن باال محله به خوش . رسونهنم

 ». کس� که ور سرش نبود غیر کدخدا- نخونده چال شد
 »قبرش کدومه؟«نایب عبدالOه پرسید، 

و سطلش را » .پای سایه خوش. ال تا سرازیر ش� اونجاساز اون با«
 . برداشت و به راه افتاد

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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کس� رو داری «عبدالOه خان پشت سر زن صدا را بلند کرد و پرسید، 
� »  مقبره رو آب و جارو کنه؟،باج

 چیه؟ اینجا باد جاروت برا آبو«ایب برگشت و گفت، زن نیمه به طرف ن
 .نده کنان به راهش ادامه دادو خ» ؟ خوبت ن�- هس، بارون هس

در آغاز سراشیب طرف مقابل تپه ی� تک درخت نارون چتر گسترده 
های   بود و در پناهش گوری بود، دور از دی^ر قبور، که سطحش را برگ

افق در جلو باز بود و در دور دست . زرد و قرمز خزان� فرش کرده بود
برداشته شده شد که محصولش  های کشته دیده م�  شیار و برش زمین

.  چند روستایی مشغول درو بودند،در ی� قطعه کوچ� یونجه زار. بود
تابید و بر خشت و  ها م� نوری از صاف� پاییز گذشته بر سقف خانه

. بوی چوب و علف سوخته در هوا بود. خاک انعکاس� طالیی داشت
� جاده به این چشم انداز ره نبرده بودHون بر . غبار و خشHوت و سHس

 مسجد جامع ۀ گنبد و منارۀدر بی نهایت سای. مHان پر افشانده بوداین 
 .شد  بر آسمان دیده م�-  چون ابری گذرا- ساوه

اگر : عبدالOه خان نایب کنار قبر نشست و بر درخت نارون تکیه زد
 به دست باد و به امان -محسن خان در این خاک است ب^ذار بماند 

آرام^اه� اگر هست همین . سایه خوش به دور از مؤذن و در پناه ،باران
 . است

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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�از کشت� بخاری که در : خواست عکس ب^یرد دید م� آنژل از آنچه م
اش »بارکاس«گفتند و زورق موتوری که  م�» پراخود«اینجا به آن 

� از مردان� که - نامیدند م�» فایتون«ای که   درشHهخواندند و   م
 کردند   چوبی دراز بر شانه حمل م� میوه را به دو سرسبدهای سبزی و

 از - شالیزار به برنجHاری مشغول بودند از زنان� که خمیده در -
 از -  گذاشتند  افزار بر سنگ و گل م�  بیدهقانان گیالن� که پای 
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 مھشيد اميرشاھی

 226 

 از - رنگب و رنگقایقرانان� که تن پوششان ژند ژند بود و قایقشان بی 
 در های روس  از اطاقک� که قزاق-  پیله بازار از مرداب درپل چوبی بعد

� .خواستند آن باج راهداری م
 ».چه راه�؟ در این سنگالخ که راه نیست«

 ».ما ساختیم«: سالدات روس پل چوبی را نشان داد
 گفت، - ای که در ینگه دنیا آموخته بود  ه با صراحت لهج-  منیف دیوان

راج� باید به ه باج و خما چ. اینجا موطن ماست! بی اذن صاحبخانه«
 ».سازیم  خودمان م�- شما بدهیم؟ ول کنید

ای پشت  پیاده شده بودند در کپه» پراخود« مسافرین� که با آنها از ۀبقی
سر منیف دیوان با بقچه و بسته ایستاده بودند و در گفتگو شرکت 

 .نداشتند
بان  جمالت و اصطالحات زمشت� منیف دیوان ایرانیان معاشر با آنژل از

خورد و    تعارفات و تکلفات مرسوم م�دردفارس� را آموخته بود که به 
 هموطنان شوهرش را فراهم موجبات سرورغالبًا به کار گرفتنشان 

�. شد توأم با اشتباهات� بود که موجب خنده م�همیشه چون  -  آورد  م
 - آمد نم� منیف دیوان و سالدات ۀ مHالمتعقیبمطلقًا به کار اما 

�خصوصًا کHلفظ قلم ه ی�. ناآشنا ای  لهجهبا دی^ریزد و    حرف م
ای معترض  فقط از لحن صدا فهمید که منیف دیوان به مسئلهآنژل 

 :است و پرسید
What is wrong?» «]ل چیه؟Hمش[  

  :جواب داد - که متوجه راهدار روس� بود  ا خشم� ب- منیف دیوان
He wants us to pay tribute before going through.»  «] از ما حق

  .]عبور مطالبه میHنه

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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  : گفت– دید رباز ایران� نم�س� و س که تفاوت� میان قزاق رو-  آنژل
It must be some sort of a tax. Pay, let's be off.»  «]البد نو �ع

  .] زودتر بریم-  بده.مالیاته
و وقت� دید شوهرش همچنان با خشم به سالدات روس چشم دوخته 

  ». نرم پس،درشت پستان. آسیا باش«: � اضافه کرداست، به فارس
درشت بستان، نرم «: منیف دیوان به خنده افتاد و زنش را تصحیح کرد

 ».پس ده
آمد به چشم منیف دیوان عقب   های بی^انه م� آنچه به چشم آنژل زیبایی

�نه فرصت توضیح برای همسر را ول� در اینجا . های وطن بود ماندگ
نه امHان کلنجار رفتن با  -   مل� عجایب آمده بود که به دیدن- داشت
.  کمری در مقابلش علم شده بودۀ که با قطار فشنگ و طپانچ- قزاق را

باج را با کج خلق� پرداخت و سه پایه و دوربین زنش را به دوش گرفت 
و عقب ایستاد تا آنژل از درگاه ب^ذرد و خود به دنبال او از اطاق 

 .نگهبان� دور شد
 :داشت کرد و در دفتری نسخه بر م�  ه انگلیس� سؤال م�آنژل ب

 »اسم این محل چیه؟«
»�بهترین . تونه نزهتگاه سیاحان بشه  با مختصر توجه اینجا م�. بندر انزل

 ».ماه� سفید و مرغوب ترین خاویار دنیا از بحر خزره
بیا همینجا ی� مهمانخانه با «: آنژل در حین نوشتن پیشنهاد داد

 ۀادار! کباب ماه� و خاویار: خوراک مخصوص. ر کنیمغذاخوری دای
من هم از کار . سپریم به شرکا  های عتیقه فروش� نیویورک رو م� مغازه

� از اینجا مقاله و - نه چرا دست بHشم . کشم روزنامه نگاری دست م
� ».فرستم  عکس و مطلب م
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 ».آزمند همیشه نیازمند«منیف دیوان خندید و گفت، 
 :آنژل پرسید

What was that? Come again.»  «]بار دی^ه ب^وH؟ ی�  .] چ� گفت
و با دقت اصطالح جدید را در دفترش وارد کرد و معنایش را به ترجمه 

از . تقریبًا پره«خواست و با شعف کتابچه را به شوهر نشان داد و گفت، 
 ».شازده و فخری خیل� چیز یاد گرفتم

 
ریق مراسله از قبل  که از ط-  یس و شاهزاده در تفلالزمان فخرمالقات با 

آنژل تمام آن دو روز را فارس� .  دو روز به درازا کشید- تعیین شده بود
چند ای به فرانسه با شاهزاده رد و بدل کرد و  شنید، گاه چند کلمه

منیف دیوان مشتاق بود به هم  اما - ای به انگلیس� با شوهرش  جمله
ین سال سخن نگفتن را از آن زبان مادری صحبت کند تا زنگار این چند

 . آنژل مایل بود بیاموزد همبزداید و
امثال و حHم در ذهن منیف دیوان عمیق تر از کلمات روزمره ح� شده 

�آورد به زنش هم   بود و بعض از آنها را که به تناسب به خاطر م
�آمیخت   ها را به هم م�  آنژل بسیاری از اوقات ضرب المثل. آموخت  م

آخرین دست پختش در تفلیس بود . ساخت   از آن م�و معجون غریبی
 »!آمدی زیر ابروشو درست کن� کباب شدی«:  گفته بودالزمان  فخر به -

 ۀشد یا نیم  آور م�  در آن دو روز این جمع در هر فرصت آن را یاد
�آمدی ثواب کن� چششو «: کرد که به قرینه ساخته بود عرضه م� دوم

 »!کور کردی
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 خان ،الزمان  فخراز و آن دیدار کوتاه به دعوت در مدت توقف در قفق
 او ۀ را در خانطهراندایی و خانم دایی پذیرفته بودند که مدت اقامت در 

 .ای برای عل� اکبر خان بودند ب^ذرانند و از شاهزاده هم حامل رقعه
 از تبریز دیدن کند که محل کشته طهرانآنژل میل داشت قبل از رفتن به 

 استبداد صغیر و آغاز ۀ در دور-باسHرویل بود  شدن هموطنش هوارد 
شرح احوال این معلم جوان .  تبریز توسط قوای محمد عل� شاهۀمحاصر

هذا آنژل   منعکس شده بود، مع» تیمس «ۀبه قلم مور انگلیس� در جرید
�تواند با چند عکس جدید از محل حادثه و چند  اطمینان داشت که م

اش را برای جراید ینگه دنیا  ا مقالهمطلب نگفته از قول شاهدان ماجر
 .جذاب سازد

های نامساعد  منیف دیوان به علت بارداری آنژل و مشHالت سفر و راه
هر چه . تسلیم شدشوق� به طوالن� کردن مسیر نداشت ول� در نهایت 

 به -  به فکر تحقق بخشیدن به آن بودند که هر دو- باشد این مسافرت
شده بود بنابراین باید کلش به میل او علت حمل گرفتن آنژل تسریع 

 .انجام شود
 

 مستر باسHرویل گرد ۀ اطالعات� که در بار-  خالف انتظاره ب- در تبریز
در آن ی� روز توقف . آمد نه به سهولت بود نه مزید بر اخبار موجود

تاجری به : آنژل موفق شد که در معیت منیف دیوان با سه تن گفتگو کند
اطرات� آشفته از آن روزها داشت؛ قنسول آمری� که اسم آقا تق� که خ

�که از   تمایل� به دادن اطالعات اضاف� نداشت؛ و باألخره مهدی نام
 . بود» فوج نجات«و از زمره افراد » مموریال سHول«شاگردان 

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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 - دارد ناگزیر به سؤال بود  آنژل برای آنکه دو نفر اول را به جواب وا
گذاشت تا مشاهداتش را به زبان خود بیان ول� نفر سوم را به حال خود 

  . کالمش قطع گرددۀ بی آنکه رشت،کند
  

  تاجرآقا تق�
تواند حاضر باشد در  در تبریز جار زدند که هر کس م�: تق�

در آن ایام . میدان یا یg نفر بدل بفرستد برای مشق نظام�
حقیر . غیر از مشهدی نق� و بنده از اخوان گرام تبریز نبودند

 راسته کوچه با طبل شیپور ۀبرداشته هر روز از محلتفنگ 
 .کردیم بیدق میدان مشق رفته به قدر دو ساعت یg دو م�

  مستر باس]رویل؟ و مراقبت نظرزیر. س
. تا ماه صفر این مشق نمودن بود.  دی^ر مجاهدین- خیر : تق�
 یg توپ آورده بود در کوه ساری داغ ، سردار ارشدطهراناز 

بعد از آن  -  دو توپ به میدان مشق انداختهنجاگذاشته از آ
 .دی^ر آن مشق موقوف شد

 داد؟  نم�مستر باس]رویل تعلیمات نظام�. س
دادند  ها مشق م� این. دو نفر از اهل امیری]ا بود. چwرا: تق�

 .ر مخبر روتور بود و یg نفر دی^ریg نف. در ارگ
 روتور؟ مستر مور از رویتر؟. س
 . چwرا- بل�: تق�
 یg نفر دی^ر مستر باس]رویل نبود؟ن آ. س
در میدان چند . دادند ها بسیار خوب مشق م� این. چwرا: تق�

دفعه عکس انداخت که جمعیت زیاد پشت بام و پایین و 
ستار خان یg روز با سواره آمد، به قدر . مشق کنندگان بود
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صدای زینَده باد از . آنها هم مشق سواری نمودند. صد نفر
 .ملت بلند شد

 ؟… پس باس]رویل. س
دوازدهم ماه . اتفاگات� که در ماه صفر افتاد زیاد است: تق�

.  ح]م آباد آمدۀصفر بود خبر آوردند که صمد خان به محل
 … آنجا سنگر بود، فرار کرده بودندآنچه آدم 

 ؟… باس]رویل در همین جا. س
هاشم خبoاز مداخل زیاد در آن بلوا  آن روزها میر...  خیر: تق�
پخت  آورد من دو هزار، نان خاصه م�  گندم از ارگ م�. ودنم

چون خون ج^ر . فروخت من خمسwه شش هزار عددی م�
 … ریخت این بود که عاقبت نداشت م�فقرا در سر این گندم 

 اشم مرتبط بود با مستر باس]رویل؟ه میر. س
هارتون نام ارمن� هم با یg  آن ایام.  با باقر خان- خیر: تق�

برات .  شریg شده بودند به خوردن مال مردمنفر فرنگ�
 ما هم جهالت کردwه. فروختند از مظنَه کمتر فرانق فرانسwه م�

… 
 … صحبت از مستر باس]رویل بود. س

آن روز مشّاق امیری]ایی با مجاهدین که مشق داده . بل�تق�، 
از طرف پل آج� تا سرحد . بود از صبح رفته بود شام غازان

چون . امیری]ایی در پیش بود. ز دعوا شد اهراب آن روۀمحل
زیر . در بعض� جا نابلد بود داخل باغ شده دیواری ش]افته

آنجا که پا . آوردند  دیوار جهت قوت باغ خاکستر و غیره م�
فوت ...  زنند از آن طرف او را م�. افتد  گذارد م�  م�
تا عصر دعوا . شوند آن روز جهت او دل ش]سته م�. شود  م�
  …  اینکه اوایل ماه ربیع الثان�تا...  بود

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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gقنسول آمری 

هوارد باس]رویل، طبق اوراق موجود در محل : قنسول
قنسول^ری، از دارالفنون پرینستون فارغ التحصیل شده بود با 

 ۀ تدریس در مدرس،به عنوان اولین شغل]. B.A. [ۀاخذ درج
  را پذیرفته بود و به-  مموریال س]ول -آمری]اییان تبریز 

 .م مرگ بیست و پنج سال داشتهنگا
 جذب او به طرف مشروطه خواهان شد؟چه باعث . س

 ۀاحتماال� چون جوان بود، سر پر شور داشت، دلبست: قنسول
آزادی بود و از قضای روزگار وقت� به ایران رسید که ندای 

 .کل این عوامل. ینجا هم بلند بودآزادیخواه� در ا
 ست؟ز ک� به صف مشروطه خواهان پیوا. س

ول� چنین . قنسول^ری از این مسایل اطالع� ندارد: قنسول
شایع است که کشته شدن ی]� از معلمین ایران� مموریال 

 .سازد ولت� باس]رویل را منقلب م�س]ول به دست قوای د
 شاگردانش شود؟ به به این ترتیب وارد نهضت م�. س

 دهد؟ تعلیمات نظام� م�
 .متأسفانه: قنسول
 متأسفانه؟. س
ور  آمریg مجاز نیست تا این حد در امۀیg نفر تبع: سولقن

 خالف معاهدات فیمابین - داخل� کشوری بی^انه فعال باشد
 به عالوه طبق -ممالg متحده و ممالg محروسه است 

 .ست قوانین ما قابل تعقیب جزایی
  با فوت و فن عس^ری آشنایی داشت؟باس]رویل. س
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 -ه بود دمت نظام دیدطبق این اسناد در وطن خود خ: قنسول
 .پس طبعاً آشنا بوده است

پس باس]رویل بدون اطالع مقامات با آزادیخواهان . س
 ^ونه مقامات از ماجرا مطلع شدند؟چ. همقدم شد

. ماند این نوع اخبار در ممالg محروسه مخف� نم�: قنسول
رود  رسد شخصًا به ارگ م� خبر که به قنسول سلف من م�

باس]رویل بوده است و به او اخطار  �که محل تعلیمات نظام
 .رددهد که دست از فعالیت بر دا  م�
 آمری]اییش را به ۀ شایع است که هوارد باس]رویل تذکر.س

ادیخواه  ایرانیان آزۀکند و ی]سره در جبه قنسول مسترد م�
 صحیح است؟. گیرد قرار م�
قدر . در قنسول^ری در این باره سندی موجود نیست: قنسول
 در -ن است که هوارد باس]رویل از اتباع آمریg بود مسلم ای

 آن ممل]ت چشم ۀممالg متحده چشم به جهان گشود و تبع
 . چند در راه اهداف ایرانیان مرداز جهان بست، هر

  باس]رویل؟ۀنظر شما در بار. س
 صد حیف -  ت عالیهجوان رشیدی بود با تحصیال: قنسول

 .که جوانمرگ شد
 

  "فوج نجات"مهدی از 
شبانه که بایست� در بلدیه جمع آییم از کسان� که عهد : مهدی

فدایی^ری با مستر باس]رویل بسته بودند جز یازده تن 
عهد ما این بود که تا خصم از پا نیفتد ما از پا . نیامدند
یا خودشان خوف داشتند یا اولیاء آنها مانع پسران . ننشینیم
 ۀنزدیg به نیم.  انبوه� تجمع کردۀول� از دی^ران دست. شدند
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این محله سر تا سر پر از .  قرا آغاج شدیمۀشب از آنجا روان
ما را به مسجدی بردند که . مجاهد و توپچ� و جنگجو بود

باس]رویل یg دم قرار . چند ساعت� در آنجا استراحت کنیم
نداشت و درون مسجد نیز ما را به مشق و ورزش وا 

 .داشت  م�
یg ساعت پیش از طلوع گفتند سردار خواهد آمد و   م�

ول� سردار دیر رسید و سپیده . آفتاب تاخت آغاز خواهد شد
ول� . دمیده بود و روشن� نیمه تابیده بود که ما راه افتادیم

 .هنوز آفتاب کامل باال نیامده بود که به دشمن نزدیg شدیم
این سو آن سوی ما . رفتیم کوچه باغ� را گرفته پیش م�

ورای .  وسیع� پدید شدۀکوچه باغ مزرعدر پایان . ها بود باغ
کشتزار توپ خصم در خفای سنگر بود و در اطراف آن 

همینکه . دیدیم ما از دور ایشان را م�. دادند ها پاس م� قزاق
 ، کشتزار نزدیg شدیمۀکوچه باغ را به پایان برده به دهن

باس]رویل فرمان دو داده خویشتن در جلو در جهت سنگر 
چند تن� از ما پی او را گرفتند و دی^ران . فتقزاقان دویدن گر

دیدند پیروی نکرده بی  چون توپ و گلوله را در برابر م�
ها و دیوارهای باغات طرفین کوچه باغ   درنگ پشت درخت

اما باس]رویل همینکه تیری انداخت و چند . سنگر گرفتند
و در آن هنگام که . اش گردانید دوید قزاق� هدف گلوله قدم�
 چند ۀآن چند تن که به فاصل. اد فرمان دراز کش دادافت  م�

آواز . ای بر زمین خوابیدند  قدم در قفای او بودند در پس پشته
این گفت و بعد خاموش . من تیر خوردم: باس]رویل بلند شد

 .شد
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در آن هنگام که ما در میان مزرعه افتاده بودیم قزاقان 
نع شد، با کوشیدند جسد باس]رویل را ببرند، حسین خان ما

 .دو تیر دو تن را از پا در آورد
مرگ . کالبد بی جان باس]رویل را از رزم^اه به شهر بردیم

از . باس]رویل بر تبریزیان گران آمد، همه را افسرده گردانید
خود کشته زیاد داده بودیم اما باس]رویل بر ما میهمان بود و 

 . بوددر راه نهضت ما جان داده بود و درد مرگش دردی دی^ر
سراسر راه از . اش را با ش]وه و جالل به خاک سپردیم جنازه

طرف صف  شهر تا گورستان آمری]اییان مجاهدین در دو
شاگردان باس]رویل . های وارونه ایستادند کشیده و با تفنگ

آمری]اییان و  و ارمنیان و گرجیان و" فوج نجات"و اعضاء 
ی گل اطراف ها  آزادیخواهان از بزرگ و کوچg با دستهۀهم

در مقبره . همه را اندوه گرفته بود. جنازه را گرفته روانه شدیم
بارون سدراک از آزادیخواهان . سخنان پر شور گفته شد

 ایران پیش ۀمن اکنون بی گمان شدم که مشروط: ارمن� گفت
خواهد رفت زیرا خون پاک این جوان بی گناه در راه آن 

 .ریخته گردید
گرفت و به هنگام   رویل به دست م�تفنگ� را که مستر باس]

نامش و . کشته شدن نیز در دست داشت تجسس کرده یافتیم
یادگار برای مادرش ارسال  آزادی را بر آن حg نموده به ۀکلم

 .داشتیم
  

 : آنژل فقط گفت
What an epic!» «]ای  عجب حماسه[!  

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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  :منیف دیوان افزود
Avenues will be named after him, you'll see. No one here 

will ever forget his bravery. Ever.  
ش  دلیریۀخاطر. بین�  حاال م� - کردخواهند به اسمش  خیابان و میدان[

 .]هیچوقت - خاک از خاطر هیچ کس پاک نخواهد شد آب و در این 
 

مناظر، البسه، . های آنژل بود  توأم با هیجانطهرانط� طریق تا 
 همه برایش نو ظهور بود و از میان ها، عمارات، وسایل نقلیه صورت

غبار تاریخ و ابهام قصص سر بیرون کرده بود و آنچه را از این جمله 
� »Exotic!«: کرد  دید با ی� کلمه وصف م�  م
 

 شاهزاده خطاب به عل� اکبر خان بیشتر انعکاس احواالت درونیش ۀرقع
 :بود

آشوب و . ام رفته رفته از اصالح امور یأس حاصل کرده«
 از یg طرف، سرحدات مغشوش و ه]ذا طهرانیشان� پر

. ای که از تقریر عاجزم  ویران� به درجه،در راه. سایر بالد
در قزوین عساکر . دست اجانب همه جا قاهر ملت مقهور

دولت . روس� قشون فاتحند و این ملg مفتوح روسیه
 قوایی الجرم نه -قورخانه ندارد، خزانه ته�، مردم عام� 

 ». و نه مشاوریدرم� و نه داریم
  

بعد شاهزاده مفصال� از اغراض شخص� هموطنان گله کرده بود و از 
 :کمبود اشخاص با قابلیت و از فقدان اتفاق و اتحاد
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. آید  به یاری و معاونت قوت م�. کند آتش از آتش گل م�«
سلطنت مقتدر . آید چند کرور بودن و با هم نبودن به کار نم�

چنگ ایم که حاال مفت  را رد نکردهو پادشاه مالg الرقاب 
دست این . ماند مالیان باشد که حریف در میدانشان کمتر م�

گفتند  یاران در استانبول م�. جماعت را از امور کوتاه کنید
آن چند نفری از این طایفه هم که اکنون به حب جاه مشروطه 

 تا به حشر هاند بر خر خودشان بنشانید وگرنه قافل خواه شده
 ».خواهد بودلنگ 

  
 :و بعد افزوده بود

ول� به . حاال خواه� گفت بر تو نیست با من نصیحت کن�«
وقت� . جان عزیز آن دوست مشفق قسم که قصد موعظه نیست

رسد، که خطوط راه آهن   پایم به شهرهای آباد بالد غرب م�
دهد و به  مثل عروق و شرایین قطعاتش را به هم اتصال م�

ت روحان� حت� ماشین دودی را برای آورم که جماع یاد م�
تا ک� خر . شوم کند، پریشان حال م� ملت ما تحریم م�

افتد، که تاج سر  سواری؟ وقت� چشمم به زنان این بالد م�
 ۀآورم که زنان ما پرده پوش و ملعب مردانند و به خاطر م�

 اگر حرکت� ب]نند به تحریg - دست آخوندها هستند 
ند بروید و در مأل عام به اتابg گوی هاست که امروز م�  آن

گویند خفقان ب^یرید که صوت زن  هتاک� کنید و فردا م�
 ».شود  یأس به من عارض م�- مزمار شیطان است 
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 مملHت شاهزاده به تفصیل سخن گفته بود ۀاز امHانات و محاسن بالقو
  : و اظهار تأسف کرده بود که

فواید و ها عاطل و باطل و ملت جاهل از بردن   اینۀهم«
 ».حظایظ محروم

  
 :و در خاتمه اضافه کرده بود

 دماغ شده است و چند روزی ست ۀبنده مبتال به قرح«
. اند که بادمجان بم آفت ندارد ست، اما اطباء گفته بستری

عل� ایحال من و فخری چند صباح� در اینجا رحل اقامت 
افکنیم تا بعد دست تقدیر چه نقش� در آستین داشته   م�
 . باشد
 فخری از کسالت حقیر و مقاصد ما اطالع� ۀخانم والد«

 طبق رسم -نیست که خاطرشان پریشان کنیم   لزوم�. ندارند
 .به ایشان بفرمایید عافیت حاصل و عمر سفر کوتاه است

 دامت افاضاتها الدوله منور جلیله سرکار خانم ۀبرای حلیل«
 ».فخری هم به سالم مصدع است. عرض بندگ� دارم

  
کبر خان مراسله را تا تای تمت خواند و فقط کوتاه� سفر و عل� ا

 .الزمان ابالغ کرد حصول عافیت دختر و داماد را به ملیح
 همین؟ خبرای دی^ه چ�؟ آدم برای -  وا بسم الOه«الزمان گفت،  ملیح

 ».اینکه عل� اکبر خانو به حرف بیاره باید چینه دونشو بتکونه والOه
ه خواست و چون شوهرش سر گرم صحبت با آنژل از منیف دیوان ترجم

 .السلطنه و نایب عبدالOه بود رو به امیر خان کرد شمس
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 ۀآمد و به ترجم  امیر خان بر نم�ۀ تکاندن چینه دان از فرانسۀترجم
 :مفهوم آن قناعت کرد

»De faire parler quelqu'un avec ruse.«  
شنید،   ار اول م�السلطنه، که فرانسه صحبت کردن برادر را برای ب شمس

 آب -ُا «حرفش را نیمه گذاشت و به طرف امیر خان بر گشت و گفت، 
 »!سر باال میره قورباغه ماهور میخوونه

 سر امیر خان را بوسید و گفت، الدوله منور حاضران بلند شد و ۀخند
 ».شاه پسره والOه. هزار ماشاال. ماشاال به هوش و گوشش«

� از - عباس خانHکه ی �� خان دایی را سی^ارهای برگ تعارف درحال
و چند قطره » .من فیانسه یادس دادم «:مدع� شد - میان لب گرفته بود

� سوغات� نوشیدHاز ویس. 
 سر باال رفتن آب و ماهور خواندن قورباغه را ۀ آنژل از همه ترجم

خواست ول� کس� داوطلب نبود تا باألخره باز امیر خان را وادار کرد و 
 : ترجمه کردن و خاراندن گردن و احتیاط هر چه تمامتر او با سرخ شد

».Etaler sa science devant des gens savants«  
با اینکه آنژل کلمات قورباغه و آب را در مثل تشخیص داده بود و ارتباط 

کرد به این قناعت کرد که بپرسد ماهور   ها را با ترجمه پیدا نم� آن
 .چیست

 که خان دایی برایش از ینگه دنیا کل گردن� فامیر خان در کت و شلوار
 باز گردن را خاراند و در یقه جا -آورده بود هم مشعوف بود هم معذب 

دستگاه چ� میشه به فرانسه؟  «: جا کرد و از عباس خان کم� خواستبه
 »دستگاه موسیق�؟

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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ب که میسه از م�ی�H. کن� خودت بسیط ت� جمه م�«عباس خان گفت، 
� »پی س�؟ من م

ها را باال برد و از ناتوانیش  ای از روی عجز کرد و شانه یر خان خندهام
 .از آنژل عذر خواست

 : منیف دیوان دست� به سر امیر خان کشید و به زنش گفت
Leave the boy alone.»  «]دست از سر بچه بردار[  

 از حضور در میان - ها وارد شود  ت بی آنکه در صحب-  نایب عبدالOه
با دو . گنجید  کرد و در پوست نم�  رش را سیر م�خویشان جدید ع

 ۀنام  صاحب جمع و عقدۀ بنچاق خان- سندی که در جیب داشت 
� مالت . شمرد   عالم م� خود را دولتمندتر مرد-السلطنه  شمسHویس
 .کرد ترش م�  خوشهم سر
اگه فقط دو شب زودتر آمده بودین «السلطنه به خان دایی گفت،  شمس

 البته به مرحمت خاله منور. شد خان دایی  ص م�عقد کنون ما بی نق
«… 
کاری . روی خاله منور سیاه« حرف را قطع کرد و گفت، الدوله منور

 ».نتونست برات بHنه
 و الدوله منور ۀالسلطنه و عبدالOه خان نایب، در خان عقدکنان شمس

 درحضور افراد -عل� اکبر خان، بی پیرایه و متشخصانه برگزار شده بود 
 .اده و چند دوست نزدی�خانو

اگه سفر به . صد حیف«منیف دیوان با تأسف سر تکان داد و گفت، 
�ول� هم از عقد مطلع نبودیم و هم . رسیدیم  تبریز نبود شاید به موقع م

 با اینکه از نظر من، به خاطر مشHالت -آنژل به اون سفر تمایل داشت 
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صوصًا که جشن راه و وضع مزاج� او، کوتاه کردن سفر مرجح بود، خ
 . عبدالOه خان و شمس� گذاشتۀها را بر شان و دست» .شما هم بود

 ».عوضش بیای عیوس� من هستین«عباس خان گفت، 
 �ببینیم منزه ما رو  «: کرداصالحعباس خان را  لرانهمنیف دیوان با سادگ

 .و خودش به صدای بلند خندید» !دعوت میHنه یا هنوز طبلHار ارثه
های نیمه دل   ده با او همراه� کرد ول� صدای اعتراضکمتر کس� در خن

 .  میان همه رد و بدل شدمعن�پر های   از همه برخاست و نگاه
السلطنه نرسیده بود و خان داداش را هنوز ندیده بود و هیچ کس به   منزه

�در چ^ونه دانست باألخره برخورد خواهر با برادر و زن برا تحقیق نم
 که آنژل هم حامله بود و منیف دیوان در هر  خصوصًا حاال-  خواهد بود

�زد و آنژل مدام بر برجستگ� دل دست   فرصت� از این آبستن� حرف م
� .کشید  م

الزمان از همه نگران تر بود و این نگران� از سر شب دم به دم  ملیح
شب خوش بود، خویشان جمع بودند، مستخدمین . فزون� گرفته بود

...  دانستند یرایی از فرنگ� و ایران� را م�فخری و شاهزاده راه و رسم پذ
 .کاش منزه از آمدن منصرف شود

 
های رنگارنگ شربت روی میز نزدی� در  مستخدم سین� را با لیوان

 .السلطنه داخل شود گذاشت و عقب رفت تا منزه
زد هم از خستگ� حمل بدن  نفس نفس� که م�. السلطنه وارد شد  منزه

 قالب کرد میز به پایۀها  دست.  حاضرینتکتک بود و هم از سر قهر با 
 .و باال تنه را نزدی� سین� شربت بر سطح میز تکیه داد
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 صحبت در اطاق خوابید و سرها به طرف ۀی� لحظه همهم
 .السلطنه معطوف شد  منزه
 بی اختیار - السلطنه متحیر مانده بود Hل منزه که از عظمت هی-  آنژل
 که اگر -   بی ظرافت� برای جبرانو بالفاصله» !Good Heavens«: گفت

�کلمات هم نامفهوم م  � از جا - داد  ماند لحن محتوایش را لو م
کیل� زحمت . به به کانم منزه سلطنه«برخاست و با لحن� شاد گفت، 

 حاضرین ۀهای خف و در میان خنده» !کیل� کجالت کشیدین! دادین
 شربت� از روی رفت و لیوانمیز اش را جلو داد و به طرف  شHم بر آمده

حاال ما شربت «: شت و اضافه کرد بر داالسلطنه منزهسین� و کنار پستان 
  »!وریم یا ممهHب

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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آغیل و لفچان در حضور منیف دیوان چشم السلطنه تمام شب را   منزه
 .نشست و دهان فقط به زخم زبان گشود

حت از جمع خداحافظ� کرد و بعد از آنکه زن منیف دیوان به قصد استرا
 : شدالسلطنه هم بی پروا   حمالت منزهبه اطاق خواب رفت

»Hبه این زنی �Hم وامونده شو به    خاجۀیHپرست ب^ه اینطوری اون ش  
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 ».این کارا اینجا قباحت داره! انگار تخم د�ل د�له. رخ همه نکشه
 ماشاال چه«: الزمان فورًا به رفع و رجوع صحبت را به دست گرفت ملیح

فهمید   داد ک� م� اگه شHمو جلو نم�. زبر و زرنگه این آنژل خانم
 ».آبستنه خواهر

حامل^� «السلطنه پرسید،   پر صدا را رها کرد و از منزهۀمنیف دیوان خند
 ». مباهاتهۀقباحت داره؟ در آمری� مای

 زنا شرم و - محروسه اساینجا ممال� ! نوبرشو آورده! در آمری�! ایه«
 ».رنحیا دا

»What hypocrisy!«  
» � »! دلم بهم خورد-  بلغور نکنفرنگ

 رو ۀم پر بود مای اوالOه اگه شHم من«:  با شوخ� واسطه شدالدوله منور
� »!شد سفیدی عل� اکبر خان م

! بی تردید! بی تردید« گفت، -  دی^رانۀ در میان خند- عل� اکبر خان
 »یقه هم وارده؟ این خانم آنژل خانم در کار تجارت عت،خب منیف

دی^ه فرصت� . مخبر و عکاسه.  به عالوه خودش شاغله- نه چندان «
های   اگه سری به مغازه«: و با خنده افزود» .برای کار دی^ه براش نیست

ای یا تابلویی برای    مجسمه- آنتی� ما بزنه برای بریدن گوش بنده است 
 ».ستزن بسیار صاحب ذوقی. بره انه م�تزیین خ

 خوب روشنه که -اینا رو الزم نکرده ب^� «ه با غیظ گفت، السلطن  منزه
 »!دامن پس ترو باال زده آقاجان

ین دو مHالمه جاری است نه  با لحن� که گویی بین ا- الدوله منور
  وگر- چرا دامن پس منزه جان؟ دامن پیش «:  وارد گفتگو شد- مجادله

� ».آمد نه که شHمش باال نم

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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السلطنه هم بلند شد    شمس عباس خان وۀوقت� صدای خند
یه ! و ماشرا هرهر« برج باروت خطاب به همه گفت، السلطنه مثل  منزه

 »!خورده حیام خوب چیزیه
به  خواهر و برادر مشاجرۀ با اینکه کماکان نگران بود که - الزمان ملیح
حاال ! وا، بسم الOه« بی اختیار گفت، - ای غیر قابل جبران برسد مرحله

مون نشستیم تخمه    قالبی کجا رو فتح کردیم؟ کنج خونهما با این حیای
�م ازمون نمیاد که اسمش کار  اکنیم و کاری شHنیم و غیبت م�  م
 ».باشه
والOه ملیح تو ! خوشم باشه«: السلطنه خشم را متوجه خواهر کرد  منزه

�شده آخر زمون، . زن� که توی قوط� هیچ عطاری پیدا نمیشه حرفا م
م  ام^ه زن غیر خانه داری و بچه داری کاری. شالفقط مونده خر دج}

 »باید بHنه؟
تو که ن� زن بودی چرا «ای بلند جواب داد،   منیف دیوان دوباره با خنده
 چند تا -تو منزه دوازده فرزند به دنیا آوردی ! آقا داییت به حصبه مرد؟

رو حفظ کردی؟ پس بدان که زنای صاحب معرفت این کارا رم از شما 
� …» شما. کنن بهتر م

چشم غره را . السلطنه نگذاشت حرف منیف دیوان به آخر برسد  منزه
خبه «: ه کار انداختتیزتر کرد و لب و لنج ورچیده را به عتاب تندتر ب

م کوک میHنه و سر کوفت دختر  احاال دی^ه مضمون! خبه خرس خونسار
 - نه جانم! خوشم باشهراست� که ! رخشور فرنگ� رو به من میزنه

 گرو گذاشتن معلوم کنه اما قدر هر کدوم تو   کار آفتابه رو م�هنگللو
 ب^و مرض و قضا و قدر و هرچ� جوی و جر} زیر آسمون هیه بار. میشه

 »!کبوده تقصیر منه
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الزمان باز سع� کرد میانه را ب^یرد و این بار به منیف دیوان گفت،  ملیح
ا برادری کنین، شم. خان داداش آتیشو که به آتیش نمیشه خاموش کرد«

 ».کوتا بیاین
خواهری و «منیف دیوان خنده را موقوف کرد و با لحن� جدی گفت، 

 اما ما که جناغ دلخواه نکشیدیم که هر چه -ملیح  برادری به جای خود
 :السلطنه کرد و ادامه داد  به منزهو رویش را » .منزه ب^ه جواب نگیره

 اما زن عالم فهمیده - ست از ماه تا ماه�بعله مرض همه جای عالم ه«
چرا . به جای تسلیم در مقابل قضا و قدر حفظ الصحه رو مراعات میHنه

�شنوی میخوای پوستین آدمو بّدری؟ به صراحت   تا تو حرف حق م
 » .لهجه خو نداری

بارید و از جنباندن سریع تن پیدا بود که  السلطنه آتش م� از نگاه منزه
 . کند  ده م�خودش را برای زدن ضربت� کاری آما

 از سر عجز به هم چشم دوختند و ساکت الدوله منورالزمان و  ملیح
 . ماندند

�-  عباس خانHمالت زیاده  که در کشیدن سی^ار برگ و مصرف ویس 
 ،داد  برای ایجاد تعادل در مجلس زحمت� به خود نم� - روی کرده بود

زها السلطنه با نرمش� که این رو  شمس. فقط در خنده شری� جمع بود
عبدالOه .  در رفع غائله موفقیت چندان� نداشت،به آن دست یافته بود

 . قائل نبود مداخله برای خود حقهم تازه وارد به محفل خان 
میان مادر و دائیش  - گذارد  که دید کس� پا به میدان نم� - امیر خان

های این دو زده باشد،  برای اینکه حرف� به دور از صحبتحائل شد و 
 » به نظر شما بهتره یا ینگه دنیا؟ستونخان دایی فرنگ«پرسید، 

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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 شروع به گرداندن ظرف شHر پنیر ،الزمان  ملیحۀ به اشار،السلطنه شمس
 -  الدوله منور در جواب به چشمان نگران - کرد و عل� اکبر خان

حال مزاج� شازده چطو بود منیف  «:صحبت مسافران را وسط کشید
صحبت عل� اکبر خان را دنبال  و کردزه  تانفس�الزمان  ملیح »دیوان؟
 - یه دو کلمه از دختر و داماد من ب^ین -آره والOه خان داداش «: گرفت

 ».جاشون سبز
 فقط - شد ریخت خود مسموم م�  السلطنه اگر زهرش را نم�  منزهاما 

در یافتن کلمات نیشواری که پوست را هر قدر کلفت بشHافد و بسوزاند 
زده  برای اینکه حرف آخر را او -در نهایت .  بودو نفوذ کند در مانده

 با سu ،گذاشتندهن به دهن آدم هرزه گو با  «:صدا را بلند کرد -باشد 
 ». والOهل رفتنهواجبه 

 کالفه و -   مجدد نبودۀها منتظر حمل   که بر خالف خانم-  عل� اکبر خان
ضا  اصالح و استردر صددالسلطنه   خانم منزه! خیر«اختیار گفت،   بی

 »!نیست
بابا منزه جان «، پرسید وارد معرکه شد و با خنده ی درنگ بالدوله منور

خواست حلوا  یه آشت� خواره راه بیندازه؟ م�زمان م^ه نمیخوای ملیح 
گفتم به جاش یه هلیم بوقلمون پر روغن و .  من رأیشو زدم-  درست کنه

 ».دارهخاصیتا ان همه تون به ج سحر به ما بده که ۀدارچین صبح کل
.  نخوردمی� عمره -  بعله بعله هلیم« تمام گفت، منیف دیوان با حّظ

و قاه قاه خودش زودتر از دی^ران بلند » !مرد میدان صلحم و حلیمکه من 
حاال که صحبت صلح شد این خان نایب کو؟ چرا «: شد و اضافه کرد

من میخوام از . ساکته؟ یه مختصری از اوضاع جنگ برای ما ب^و داماد
 ».وضاع این مملHت اطالع حاصل کنما
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ست منتظر فرصتم که ت� من هم مد «:عل� اکبر خان هم پی را گرفت
ها چه خبر؟ این اغتشاشات   در جبهه. پای صحبت عبدالOه خان بشینم

 »تا ک� ادامه داره؟
السلطنه با فشار نرم آرنج شوهر را تشویق به حرف زدن کرد و  شمس

 کالم را به دست گرفت و وقت� توجه ۀشتنایب عبدالOه اول با تردید ر
 منیف دیوان و عل� اکبر خان را دید با رغبت بیشتر به حHایت ۀصمیمان
 :ادامه داد

ه در ها و کردهای کلهر ک  شاهسوناز از قشون محمد عل� میرزا گفت و 
�میان گفت  جنوب های درگیری از - جنگیدند کنار سرداران او م

 از نظم و سالح -  قشقاییۀالدول صولتان تنفنگدارقوام و  قچیانب�نُد
 .ها و قزاقان و رقابت میان آنگفت ها  ژاندارم

ستار خان چطور فرمانده� بود؟ در تبریز که بودیم «منیف دیوان پرسید، 
 ».شد م�های جنگ� او زیاد صحبت  از تاکتی�
رسمش این بود که ! پر هیبت! رشید! ساالر «جواب داد،دالOه نایب عب

و » .م رو به داخل شهر بHشه و در کو و برزن با اونا بجنگهقوای خص
 و به آخرین نبرد مدت� از مزایا و خطرات این تاکتی� جنگ� سخن گفت

 :الدوله رسید   صمد خان شجاعاو با قوای حاج
 حHم آباد و اونجا رو ۀحاج صمد از طرف شام غازان میره به محل«

ذاره و میده براش یه صندل� قوا رو در اطراف و اکناف می. تسخیر میHنه
من برای حفظ ": وسط میدون بذارن و قلیون زیر لب می^یره و می^ه

� میخوان دین مبین رو  یه عده مفسد و المذهب- کنم  اسالم محاربه م
 ".برم م� طهرانو مغلوال� به شون همه - پامال کنن 
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از اون طرف خبر به ستار خان میرسه که چه نشست� که صمد خان «
 . وسیع� رو فتح کرده و رجز میخونهۀمحوط

دیزج به از .  رو به حHم آبادراه میفته سردار از سمت عمو زین الدین«
 دو سه -، سوارای حاج صمدو زیر توپ می^یره و جلو میاد اون طرف

�پا  سوارا -رو متواری میHنه اندازه همه  تا توپ که میون سوارا م
 .به فرارمیذارن 

لیون کشیدن و رجز خونیه که میبینه سواراش حاج صمد هنوز مشغول ق«
 .ستار خان اومده: چه خبره؟ می^ن: پرسه م�. به تقال افتادن

ت صمد خان شجاع دوله شنیدن خبر همون و افتادن قلیون از دس«
 -  قرار ترجیح میدههو بم فراراشHنه و خود صمد خان   م�ه قلیون. همون
� »!ازونهت  م�و اسبپره پشت  م

شوهرت  ،شمس�غلط نکنم  «:کردالسلطنه   ن رو به شمسعل� اکبر خا
 ببین با چه شیرین� سر ما -ها پای نقل نقاال نشسته  زیاد تو قهوه خانه

 »!رو گرم کرده
دنبال ماجرا السلطنه با رضایت لبخند زد و عبدالOه خان با عجله  شمس

ام خان شجاع دوله  آبدار باش� حاج صمد :شا بیتش اینجاس «:را گرفت
 ناهار :عرض کنم خالصه -  به دست مجاهدین ستار خانمیفته ن روز او

 »!اون روز حج� رو ساالر نوش جون میHنه
چرا « عل� اکبر خان و منیف دیوان بلند شد و منیف دیوان پرسید، ۀخند

 »ستار خان به مستر باسHرویل عنایت� نشان نداد؟
 منتها وقت�  اختالف� میونشون نبود،-خیر «نایب عبدالOه جواب داد، 

ه  دلیل� که میاره این.نمیدم: خواد می^ه  تار خان توپ م�فوج نجات از س
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 ندی امریHایی رو به کشتن مین میرینای  شما خام و جنگ ندیده: که
 ».نیر میدرو برای دشمن  نمیذاریم اتوپ 

یه حاال عبدالOه خان . گفته  م نم� اچندان بیراه«عل� اکبر خان گفت، 
 ».پرم و ارشد برامون ب^واز یچند کلمه هم 

و عبدالOه خان به شرح جنگ� پرداخت که در خلوت و خیال هم بارها 
تا دم  یشوفادار ، اما بیشتر از ارشد حرف زد واش کرده بود  تجربه

 :اپسین به سلطان مخلوعو
 میزان تلفات و - به امامزاده جعفر رسیدالدوله  ارشد کدام راه از

کجای پای سردار تیر - ارد کرد چه بودها و  ه به بختیاریخسارات� ک
 چطور محمد عل� میرزا -  شد  چرا اگر نخورده بود اسیر نم�-خورد 

تجاره از ال  ها را به عنوان آب معدن� و مال  با اسم خلیل بغدادی توپ
ین داستان را در اسارت تعریف  ارشد چ^ونه ا- دریا با کشت� عبور داد 

 فقط ی� ، از هفت ژاندارم بودHل که متش، اعدامۀ چرا از جوخ- کرد
 بعدی ۀ بعد از اصابت فشنگ اول تا تشHیل جوخ- تیر به او اصابت کرد
با چه شهامت�  -   شد و زنده باد محمد عل� شاه گفتچطور بر زانو بلند
 .در انتظار مرگ ماند

رحمت الOه . دونستم  هیچ نم�! عجب! عجب«عل� اکبر خان گفت، 
 این ، عبدالOه خان،حاال به نظر شما. نده بود ماملی}ونکاش با ول� . علیه

ما همه خواهان . اغتشاشات رو چطور میشه مرتفع کرد؟ وضع وخیمه
 از ناامن� و قحط� به ،ایم ول� عوام از تعدی و اجحاف حفظ مشروطه

 » چه باید کرد؟-جان آمدن 
این .  دردهۀفقط یه سردار کار آمد چار«نایب عبدالOه جواب داد، 

 ».احتیاج داره وگرنه اون سرش صحراسنادری مملHت به 
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مذاکرات به وضع جهان� کشید و آغاز جنگ میان دولتین ایتالیا و 
� .عثمان

 قدیم سرایت کنه اوضاع ۀ قارۀاگر آتش جنگ به هم«منیف دیوان گفت، 
 ».قمر در عقرب خواهد شد
جنگ . به ینگه دنیا که ساری نمیشه منیف«: عل� اکبر خان دلداری داد

 ».تا وقت� سرمایه هست سود هم هست.  سودا رو پول،و شمشیر میHنهر
 ».بعله، ول� اگر اروپ میدان حرب بشه به تجارت لطمات زیاد میخوره«
  

ر کنار شوهر روی نیمHت نشسته  که د- السلطنه ها سوای شمس  خانم
 در طرف دی^ر اطاق پذیرایی گرد بودند و به صحبت آقایان - بود

 .توجه� نداشتند
 در حد ، مبل خاله منورش نشسته بود و عباس خانۀامیر خان بر دست
 .رفت   روی صندل� پینک� م�،ها و مردها فاصل میان زن

 غیظش را بیرون ،جنباند و از الی دندان السلطنه بدن را م�  منزه
� .ریخت  م

، الدوله  منورالزمان مصروف آن بود، که به کم�  تمام هم} ملیح
 ،ببین خواهر«به نجوا گفت، . ر شیطان پیاده کندالسلطنه را از خ  منزه

 ».باید تا یه دو روز دی^ه به سالمت� بفرست� پی عروست
به میل خودت آذین .  ما در اختیارتۀکالسH« اضافه کرد، الدوله منور

 ».اش کن منزه جان بندیش کن و روانه
ندیش اما من می^م آذین ب. دی^ه چ� از این بهتر «:الزمان ادامه داد ملیح

 ». زن خان داداشۀرو بذار بر عهد
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 دور خیز کردها را متوجه خواهرش کرد و    چشمۀالسلطنه شعل  منزه
گوش بده «الزمان لب گزه کرد و گفت،  جوابی تیز و تند بدهد ول� ملیح

م^ه نمیخوای .  گوش بده-   دو دقیقه کینه تو فراموش کن-خواهر 
�. س گوش بده پ- خب دی^ه تا و همتا نداشته باشه؟ گیری جشن� که م

د که از ما  کارایی ازش میا. دنیا دیده اس.این زن صاحب سلیقه اس
 کارایی بلده -  ای میون ما نیست  حاال که غریبه- بین خود و خدا. نمیاد

 ». برای پذیرایی، برای مهمونداری، برای چراغون�- که ما بلد نیستیم 
کافیه دو کلمه حرف . والOه خوب فکریه« با تحسین گفت، الدوله منور

مهربون از تو بشنوه منزه تا با دل و جان دست باال بزنه و کاراتو انجام 
 -من دیدم تو فرنگ دی^ه . در و دشت خونه رو بHنه بهشت برین. بده

�م رقیه و دو تا از خونه  امن. آدم حظ میHنه والOه! به به! چه تزیینات
� ».فرستم کمHش  شاگردا رو م

ای من و  آشپز- ستا حسن منور میشه سر آشپزاو«: امه دادالزمان اد ملیح
برای .  همه به فرمان اوستا حسن-فخری ام که هستن با زهرا سلطان تو 

  خود منۀ شازده کلهم اجمعین و خدمۀخدمت کردن، مستخدمای خون
 ». همه کمر بسته-  فرسته م که چند نفرو م� ا منور-

برای خونه تکون� . همه در اختیارشالبته، صد البته، « گفت، الدوله منور
اما فکر اینکه . و بشور بمال اولیه می^م یه چند تا رعیت از ده بیان

 ».ی بدیله منزهکالسHه و خونه رو آنژل خانم آذین بندی کنه والOه ب
همه انگشت به دهن ! ببین چه محشری بشه «:د کردأئیتالزمان  ملیح

 زن خان ینم باش  دا م�من همین فر اگه رضایت بدی ! میموننجشنت
 هر چ� گل و منگل الزم داشته باشه تل^راف� از - زنم   حرفا رو م�دایی
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 - خواهر آمدکوتا باید منتها  .فخری و شازده میخوام برامون روونه کنن
 ».منزه جان آمداز در صلح و صفا با خان داداش و زنش در باید 

نده بود و دست پر ای بود از تکان باز ما  السلطنه چند لحظه  تن منزه
در این الزمان   ملیح ول� پهن صندل� آرام گرفته بودۀانگشترش بر دست

بذار برم  «:ادامه دادبی وقفه و  شد متوجه تغییرات حالت خواهر لحظه
به میمنت جشن� که . روی همو ببوسین غائله رو ختم کنین ،داداشو بیارم

 ».ون داره برای همه ش^-  اینکارو بHنمنزه جاندر پیش داری 
گذاشتین !  مادام نهپادامه ،این آنژلمعلوم شد پس «السلطنه گفت،   منزه

 .به ریز ریز خندیدنکرد و شروع » .که منو تله بندازین
منیف ! منیف دیوان«:  با صدای بلند و ذوق تمام صدا کردالدوله منور
منزه دلش  ،هم قد و هم سن شا دامادینماشاال چون شما ! دیوان
�و وقت� صدای قهقهۀ جمع » !عباس خان یشه باالبشین ه خواد ک  م

فعال� همه شHما رو صابون بزنین برای آشت� « : اضافه کرد-بلند شد 
 ». ملیح تا انشاال برسیم به عروس�ۀخوار
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از جنب و   مرحوم میرزا محسن خان دم�ۀ خان، انتظارۀدر این ی� هفت
 .جوش نیفتاده بود

خانه  با صابون و چوب� و آب و جارو به جان الدوله منورهای  رعیت
رفت و  ، حیاط خلوتتا درز آجرهای کفبیرون� ^ل بام کاهاز : افتادند

 که جا به جا نشد و نماندای    و خمرهصندل� و میز و پیت .روب شد
از پلHان سرداب گرفته تا پلHان بام . شتزنگار زدوده به جایش بر نگ
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ا را ه  آب حوض. و الروبیشد ب و آب انبار تخلیه راه آ .دصیقل خور
 درختان را در باغ ۀ شاخ و برگ ریخت.کشیدند و ساروجش را سابیدند

   .طویله را گرفتندو در و دیوار  تا کارتنک سقف  وروفتند
جمع شدند و  ها دوال و راست م� پا به پای رعیتهم مش باقر و ملوک 

 .کردند  م�و جور
کز دادن ستا حسن در آشپزخانه و پستو و انبار و زیر زمین به لشHریان او

 -  هویج و سیب زمین� و بادمجانکردنپوست  -بوقلمون تیهو و  و مرغ
 -  پیازانار ولیمو و  آِبگرفتن  -  کش� و گردو و زعفرانسابیدن 

در های گوشت   شقهخواباندن  -  سنگ نم� آب ودر خیساندن برنج 
 منقلمجمر و ذغال اجاق و  و تنوردن هیزم مهیا کر - زیرهماست و 
  . بودند مشغول

لولید و مثل بقیه عرق  در میان این همه کار و کارگر م�هم زهرا سلطان 
� .کرد  نم�ریخت و از درد استخوان هم شHایت�   م

 با شلوار گشاد چسبان و پیراهن ، مردۀالزمان برای خدم به همت ملیح
 ۀ چارقد قالبی آهار خورده و شلیت، و برای مستخدمین زنسرخشال کمر 

کونتوار «پر چین رنگارنگ مهیا گردید و به پیشنهاد آنژل برای همه از 
 .ای ابتیاع شد دستکش سفید پارچه» فرانسه
 از -  کارهاۀالسلطنه در کم� به زن دایی پیشقدم بود و در هم شمس

  رنگ� گرفته تا رنگین کردن رف وو کوبیدن کاغذکاغذی ساختن گل 
رقیه پی و  -   سمت معاونت آنژل را داشت-  طاقچه و سربخاری

نیامده  عطاری از خرید سیم و سنجاق و سریشم رایها ب سفارش خانم
� .بود بقال� راه
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را برای خود قائل شده  بر کارها نظارت و مباشرت وظیفۀ عباس خان
سری  ،آمد  به سرکش� م�ساعت دم به دم و ساعت به از بام تا شام، . بود
 و شعف شوقای از روی  سHیزهجنباند و   تأئید م�رضایت و به 
�  .رفت م�انداخت و   م
را اتفاقات همه  .برد  در عالم خواب و خیال به سر م�السلطنه  منزه

هاژ و واژ  .بود که دست تقدیر برایش تدارک دیده دانست ای م� معجزه
 � - بود  عمرش ی�آرزوی در شرف برآوردن  که داشتچشم به وقایع

فکر  سامان بخشیدن به -اش    به رؤیای جاودانهجامۀ عمل پوشاندن
 سر و صورتسحر و جادو نیروی  به جمل^�کارها  .سامانش  بی
�متش روانه کرده آسمان سوراخ شده بود و فل� آنژل را به خد .گرفت  م
 .بود بسیج شبه مالزمت تمام و کمال الدوله  منورامHانات  .بود

هم مش باقر .  تکان بخوردش آب در دلگذاشت  نم�الزمان ملیح
تیمار او کوتاه� کند  آنکه در بی - ملوک .شدلسوزهم  و بود فرمانبرش

-� در این -  همالسلطنه شمس .چید   کار چهار نفر را از زمین ور م
�همراه و ییاورسر  -عالم فرجود  �  .داد نشان م

هان  که دی^ر غم به جگذشت  م� همیشه به این منوال روزگاراگر 
� .ماند نم
پی آغالیدن و فتنه السلطنه  منزهکه ذهن در زندگ�  بود یبار تیننخس

�. کرد رفت و فقط در خواب خوش و خیال شیرین سیر م�  انگیختن نم
 حت� .دید را م�خصایل اطرافیانش التفات  بود که به نظر ی بارتیننخس
� محاسنهم حضور منیف دیوان و دامادی عبدالOه خان در � :تیاف م

 الاقل دایی در این جشن و ضیافت برای عباس پدری - پدر که نیست
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 دستش بهکجا بدون او . است مفیدخان نایب هم وجودش . کند
 ! رسید  م�و قزاق برای چنین شبی   های موزیHانچ� نظام� دسته

 
 -   کسر نداشتهیچگاه  از حجلهآراستگ� و پیراستگیش  که - کالسHه

السلطنه که   منزهۀ همراه رقع-  وین شده بودشش روزی بود که رهسپار قز
اعظم را برای مال صالح   وارد کردن شHوهترتیباتجزء به جزء  در آن

  خانه بایستدۀ در مقابل کدام درواز-  کدام کوی ب^ذرداز:  بودشرح داده
  .  کجا پیاده کنددر عروس را -

ی برا هیچ صاحب نام�. ها به موقع خبر رفته بود  مهمانۀبرای هم
تمام . اعظم از قلم نیفتاده بود  شرکت در عروس� عباس خان و شHوه

  .  شده بودنددعوتالحHومه به ضیافت   بزرگان دار
 چند نفری را ،السلطنه  با اذن منزه  وهر ی� از افراد خانواده هم جداگانه
از السلطنه و عبدالOه خان  شمس :به این جشن و مهمان� خوانده بود

خانم  آنژل -  خویشان شاهزادهمیان الزمان از   ملیح -   لشHران امیرمیان
امیر  -  فرنگستان و ینگه دنیان و قنسوالان ایلچیمیان و منیف دیوان از 

   .مدرسان و انسدرهممیان خان از 
 .شمار مدعوین روشن نبود

�ه� چ «:اعتقاد داشتان عباس خ�پرسید، د  از سی}و ». بیست� بهت
در حّقس اون سب  ییم؟ ب^� وعده �عروسبه  م اماه پیسون� چطویه«

� ». سدکوتاه
»� ۀدر کنار زوجنه  -خان خانان  ، بعد از نکاح و در خلوت،ماه پیشون

 ».محترمه
 ».یقص و آوازس خوبهآخه «

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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 ». شمشاد بستان، زعمای قومدر حضورنه «
این همه بزن و بHوب و برو و بیا  .خدا را بنده نبوددر واقع عباس خان 
 .فردا هم هلوی پوست کنده در کناربه خاطر او و 

 این چند روز را با کتاب و دفترش در ،اش به راه بود مدرسه که امیر خان
از بیشتر .  نماندتا از درس و مشق عقببرد   به سر م� الدوله منورخانۀ 
هر دقیقه ورد  که مادرش و از این شاد بود مراسماز این  دی^رانشادی 

خود انتظار عروس را و سب� هم به س. خواند نم� ،چه کنم چرا
�  .  و مایل به خدمتگزاری بودکشید  م
 و »بیشتره خاله منور؟خیل� از من ش سواد« پرسید، الدوله منوراز 

 ». چند سال از من بزرگترهآخه -البد «: بالفاصله اضافه کرد
. اون هوش و گوش ترو کس� نداره. سواد هیچ ک� از تو بیشتر نیست «

  ». باید برات اسفند دود کنم- د ازت دورچشم ب
 »تونم درسش بدم؟  یعن� م�. پرسم   م�جدی - نه خاله منور«
 -از خداشه که تو درسش بدی . تا باشه برادر شوهری مثل تو باشه«

 ».البته
 شوی ناگهان به پختگ� و بلوغ� رسیده بود که ۀالسلطنه در خان شمس
 جمله عروس� از -کرد    بزرگواری نگاه م�ۀ حوادث را به دیدۀهم

چرا اطرافیان تصور کنند که او به کرور ثروت زن برادر . عباس خان را
�درست .  اعتبار برادر اعتبار او،؟ آبروی برادر آبروی اوستبرد  رش� م

 در اینجااست که زندگ� او با عبدالOه خان کوچ� است ول� دنیا که 
�ه فوج همین فرداست ک. ماند نم� نایب که همیشه نایب - ایستد نم

بر ی� ها  ها و سردار جنگ  فوج سرباز به فرمانش باشد و با امیر تومان
 � .بنشیندکرس
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با خواست زن تو ام چنین ثروت�  دلت م�«از نایب عبدالOه پرسید، 
 »آورد؟   م�جهیز خودش 

خواست من همچه ثروت� داشتم و به پای   دلم م�«عبدالOه خان گفت، 
� ».ریختم  زنم که تو باش� م

 ،فراهم آوردن وسائل جشناوال� .  بودشادمانالزمان از هر حیث  ملیح
 به فخری و گذاشت که م�کمتر فراغت برایش  وکرد    را گرم م�شسر
آیا : بود شخاطرموجب پریشان� غالبًا   فکرهایی که- اش فکر کند  آینده

�داند آیا   شود؟ آیا اهمیت این مطلب را م� شود آیا نم�  بچه دار م
�بسیاری از  - تنگ شدلش برای  و دور بوددخترتش از داند؟ دس نم

ست ر کوتاه است؟ انگار قرن� کجا عمر سف :گفت  خود م�اوقات به 
همان بهتر که غرق کار باشد و گذر زمان را  سپ. که عزیزان از او دورند

 این عروس�اینکه  تر  در ثان� و مهم. از راه برسندمسافراندر نیابد تا 
لب  -  با خان داداش نزدیHش کرده بود- بسته بود  را منزهزبان شHایت

 .بودمرهم  بر زخم زبانش -   بوددرز گرفته را اوهای  توقعات و طبلHاری
 . شHر- بود کردهرام و آرام را  خواهرش :ی� کالم در

 دوست ،السلطنه  منزه.شناخت  از شعف سر از پا نم�الدوله منور
 خدا کند. دید   راض� م�- ا بود که از عالم و آدم نا رض- اش را دیرینه

حاصل    غم مسائل حقیر بی-  یابد باز مهر و صفای دوران کودک� را باز
 زندگ� را به خود تلخ - ها شاکر باشد ها و نداده  از داده - را نخورد

 شدنصیبش  شوهری .ه بود برای او بد نخواستوالOه زندگ� این .نسازد
 خواهری ، دل باز صبور و چشم پاک و دست و-چون محسن خان 

 ی� - پسری چون امیر ،مهرباندلسوز و   همراه و - الزمان   ملیحچون
مرد  هم و عباس رفت بخت ۀ به خان هم� شمس الحمد. پارچه جواهر

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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 � که چه سعادت� از این باالترو  - ها شHرانه دارد  همۀ این. شدزندگ
 .داند م�قدر بیند و انشاالOه  م� همه را منزهحاال 

 -  دوستشادمان� شرکت در عالوه بر - الدوله منورس� برای این عرو
 همین چند - به امید خدا. امید بیشتر دیدن امیر خان را هم در دل داشت
 .زیاده طلب نباید بود. روز هم که در کنار اوست غنیمت است والOه

 
 از سر - گنجید   یافته بود که به خواب نم�صفایینیز السلطنه    منزهۀخان

 گچ بری ، پس از سترده شدن گرد سالیان:نو نوار شده بودتا قدم 
 و تابید  م� بازهار خوری جالل گذشته را گیلوهای اطاق پذیرایی و نا

�از  - حاال .یافته بود  بازانه جالی قدیم را های منقوش حوضخ کاش
 -  ها   تمام قال�و آب^ینه  برق- های دروازه  میخ های قلیان تا گل کوزه

 .داشت درخشش ابریشم - عل� شسته شدکه به آب چشمه 
  

 اکلیل سبز و مطالی و ه بود دوباره خوردۀسنگ� جیوقدی و های   آینه
 پشت ۀهای مخمل ماش� بر زمین  پرده.ه بودقاب تابلوها تجدید شد

 ۀ جلو، ظروف برنج� و نقرهنظر گیر بود و حاال حریرتور و های  دری
 .طالی زرد و سفید داشت

  
 -  بودمزی}نای   های شیشه  گویه ب،ابان باغمت خیسروهای دو س

ش تراش سراسر راه را روشن های خو  های کافوری زیر مردنگ� شمع
� نهای رنگی های ضربی داالن و ساباط فانوس  از زیر سقف- کرد  م

 ای  پایهبر ،بلوراز  چند شاخه  هر اطاق شمعدان�کنج در -آویزان بود 

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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 رسیدهوسن و نسترن که از گرمخانه از س  و گلدان� آکندهبلند قرار داشت
  .بر میزی کوتاه بود
 

میان ، از شبHۀ سیم کش� های ته کلفت مجهز به پیه و فتیله استکان
افشاند و   های لخت نور م�  شاخهبر که بود آویزانروشن درختان باغ 

�های خش� نمای  در ال به الی پیچ� .کرد  باغ را ستاره باران م
از سیم و کاغذ آنژل  که سته بودب گردان نشهای درشت آفتا  گل،عمارت

ها و آب نماهای خانه تخته  حوضهمۀ  در میان  وکش� ساخته بود
 بود که زیر نور چراغ پیه سوز چون سبدی شناورچوبی پوشیده از گلبرگ 

�  .نمود  گل تازه م
  
طاق نصرت� جلو در بسته شده  ، تازه عروسبه نشانۀ خوش آمد گوییبه 
 .سوزن کاریوق دوزی و  سراسر منج-بود 
  

از سین�  : عقدۀسفر از جمله -همۀ ترتیبات و تزیینات تماشایی بود 
عرضه شده ای الک�   عسل همه از بلور زنگاری بر ترمهۀاسپند تا کاس

ای  ای میناکاری و قرآن� در محفظه  شمعدان و قاب آینههمراه بود 
 . نشانفیروزه

  
های مرغ� عظیم   حقد :بود های طعام  سفره، عقدۀدیدن� تر از سفر
 های چین� برای هفت رنگ خورش بشقاب-  کاسه-  برای آش و افشره

 برای دوره زراندودهای    قاب-  ز مسمای بادمجان تا فسنجان قیماق ا-
 ۀهای برنج� برای بر  مجمعه-  چین و شیرین پلو و چلوی زعفران�ته
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ی آب و ها تنگها و   مشربههمرنگ  ها  آبخوری -  کبابۀبریان و جوج
 تراز و دستارخواندر چهار اطاق بر  از بلور سبز و صورت�دوغ و شربت 

 پنیر -  میان قاب و قدح-  جای جای وچیده شده بود قلمHار  سفرۀ
 . ترش�ۀ مربا و کاسۀپوست و ماست کیسه و حق

  
 -  شیرین�خوانچه خوانچه : بودهای پس غذا  خوردن�تر از غذا،  فراوان

لیوان  -  یاقوت�کاسه کاسه - نبات  کاسه کوزهکوزه  -  میوهطبق طبق
مسقط� در  بشقاب بشقاب -  یخ در بهشتظرف ظرف  -  لرزانکلیوان 
 .و از شمار خارجبود  تل و انبارها   اطاقۀهم
 

:  آتشبازیابزار و بودبه راه از دی^ر وسائل لهو و لعب بساط ساز و آواز 
الت موسیق� بودند کوک آسرگرم های موزیHانچ� قزاق در بیرون�  دسته
�،ر و تنبور زن در اندرون رقاص و تاگروهو دو  آغاز کنندخنیاگری تا  

متخصص  . پایHوبی سرخاب سفیداب کردن و آماده شدن برایمشغول
را در انتهای چرخ فل� باروت و  فشفشه و پاچه خیزک  تیر و ترقه و،فن

 بلند شدندر انتظار  - کبریت به دست - مش باقرو باغ نظم داده بود 
 . را روشن کندها فتیلهتا آواز مبارکباد 

 
� ۀ خانه به نظارۀرسیدند و در هر گوش  مدعوین دسته دسته از راه م

�کردند و تحسینشان را از این آذین بندی پر رنگ و  تزئینات پا سست م
� .داشتند  برنگ به نحوی بیان م

  
 . در نهایت جالل بود-  چشم حاسدانبه حت� -  ضیافت
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 فصل بیستم

 
 
 
 
 
زد و رویش    رنگ چای به بنفش� م�، کنار آتشۀقوری چین� بند زد در

 قند و کشمش و ، پهلوی سین�ۀداغمه بسته بود و در ُزکند لب پرید
از سوختگ�  داغ جای جای ، بر زمینگسترده پالس. خاکستر در هم بود

هوای حجره . بود قیرگوناز چرکین�  و نمد زیر منقل داشتخرده آتش 
 .مخلوط� بود از زفیر تبدار و دود تریاک و بخار آب
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چند شبانه روز بود که مال صالح در کنار پسران سHینه خانم در 
 همانجا خورده بود و -از حجره تکان نخورده بود .  بودولوکاروانسرا 

کشیدند و  پسرها شیره و بنگ هم م�. خوابیده بود و تریاک کشیده بود
ی لول و وافور پی وافور و نگاری پی نگاری بود که دست همانطور لول پ
� .شد  به دست م

 
 ۀ که مشغول تراشیدن سوخت- مال صالح به پسر بزرگ سHینه خانم

 یه د�َقه این� بذا کنار ب�ب�م، نگاری« گفت، -  وافور بودۀتریاک از میان حق
 ». م� با تو دو کالم حرف دارم- م دست نگیرا

یدن حشیش و افیون کالپیسه ایش از فرط کشه   که چشم- پسر بزرگ
�های سیاه تریاک   به خرت خرت تراشیدن ادامه داد و خرده- رفت  م

 که پر آب بر چراغ نفت� -سوخته را از حقه به داخل جام مس� ریخت 
ای�ه مچل . ن مالوحرف چیز�س؟ ول ک« و به مال صالح گفت، -بود 

 این� بشش بچسبانو ،ِرت� وردا� بافومخوای یه داَنه کشمش بذا دهنت وا��
و ی� بست دی^ر تریاک از تریاکدان فلزی بر داشت و به طرف » .برو

 .مال صالح انداخت
. این بافور د�ر�س دود َنمَدد«مال صالح تریاک را در مشت گرفت و گفت، 

 ».اش ترک دارد یا سوراخش مثه سوراخ کÅن ما گشاد اَس نَمداَنم حّقه
 -  به موازات منقل دراز بود که چون نعش- پسر کوچ� سHینه خانم

ای که دود نَدد از  حّقه«گفت،  -بی آنکه مخاطب روشن� داشته باشد 
 ». بندازش دور- خاک آِدم بی عشق اَس باالم 
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ها را از گوشه و کنار  پسر بزرگ همچنان با قاشقک سرگرم بود و سوخته
 که م� وردا کیÅHُخ آن بافور«تراشید و به مال صالح گفت،  ه م�درون حّق

 ». ناصری داردۀحق
چوب ای بافور . ببمس چوب کهور که بیتر از کیHم َا«مال صالح گفت، 

عمامه و دستار را بر سر . و از جا بلند شد» .اش ب�دَس  ه حّق-  کهور َاس
 ۀمرقوم.  تریاک را به قوط� حلبی پر شالش منتقل کردۀگذاشت و قطع

 یش از قزوین به رودبار فرستاده بودند که همان روز برا- السلطنه را  منزه
اخت و با سر انگشت رمدان در آورد و نگاه� مجدد به آن اند از ُخ-

 عقد را همین امشب جاری کند و فردا با ۀ اگر خطب:روزها را شمرد
�رسد و سر وقت   عروس راه بیفتد درست سر موعد به دارالحHومه م

� . رساند عروس را به جحله گاه م
و�خ� آقا «با را به دوش کشید و خطاب به پسر بزرگ گفت، مال صالح ع

  سHینه خان�م یه عرض� با -ات  ننهم�ن� ببر پیش . باالم جان و�خ� ،جان
 ».و�خ�. داشتم

م�یه با نَنه سHیَنه م�َشد حرف زد؟ یا نشئه  «جواب داد،باز پسر کوچ� 
Ä̂د یا خمار�س و چ�رت م�ز�نَد ه صدای  ک- ای   و خنده».اَس و ِچرت م�

� شل و ول� داشت Hاز دهنش بیرون ریخت-شیش . 
هچ . م دودی اَس؟ هچ نَمدانستم امیه سHیَنه خان�م«مال صالح پرسید، 

 ».نَمدانستم
و از برادر کوچ� سؤال کرد، » .یه سه سال� م�شَد«پسر بزرگ گفت، 

 »چن وقت اَس شوهر نَنه مان مرده اَس؟ سه سال م�شَد؟«
 ».نخیرا -نچ «برادر کوچ� گفت، 

 »؟شده اس کهدو سال و ده ماه «
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 ».آی بعله«
 یه سه سال� م�شَد که نَنه غیر فوت کردن تو ای بافور کاری نکرد�ه -بعله «
 بعد مرگ شوهر نَنه گفتیمان یه بست بچسبان - ما گوناکار شدیمان. سَا

 دیه ای بافور َا بالش -  بست� زد. همان شد.  ایقَز�ه غص�ه نخور،نَنه
 ».نیفتاد

 .کرد جوشید و هیاهو م�  م�، تریاکۀدر جام مس� آب و تفال
 حجره رفت و نگاه� به بیرون انداخت و ۀمال صالح به طرف پنجر

 ». اینجا چه ویران اَس- ر سیل بسوزد باالمپد«گفت، 
پسر کوچ� ناگهان از حالت نعش در آمد و چهار زانو کنار منقل 

 .های آتش پرداخت  ذغال و گلهای  نهنشست و با انبر به بر هم زدن دا
 چین� ۀ حّق-  ه از لول کهربایی رنگ تریاک بریدبعد با قلمتراش ی� تک

تکه  .یHم بود گرم کرد و بست را چسباندوافوری را که از چوب زرد ک
ای از   جانانه را با انبر نزدی� تریاک نگه داشت و دم ای ذغال افروخته
ه ای به سوراخ روی حّق کوله بعد با سوزن دراز و کج و .پستانک گرفت
کرد و گفت،  جفت و جزم  سوزن ۀ تریاک را با کنارۀمیل زد و ولوزن

اصَله هزار . ای آباد َنماندَس  خانه.  با بارانهر چه بود و نبود رف«
پس م�خواست� ویران . ده نفر ر� آب برد. درخت زیتون َا ریَشه در آمد

 ».ر پا ماندَسنباشد؟ خوب اَس چار ستون ای کاِروان سرا س
درختان شما چه شد؟ صدم�ه «مال صالح کنار دیوار چندک زد و پرسید، 

 »که ندیدَس انشاال؟
. از مال ما یه داَنه ام سر پا ن�. ه�م�ه رفت. ؟ رفتمالدام درخت وک«

درختای  امید به هم�. شَدود و دم ما امسال از کجا تأمین نَمداَنم خرج د
» .تان درختا ر� بفروشیتان و پولش� ببریتان خود،ننه گفت. زیتون بود دی�ه
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 بین� ۀه در آورد و دو ستون دود از دو حفرو جز جز تریاک را روی حّق
ما  «:اضافه کرده تراشید و  بست را با تیغ از روی حّقۀ ته ماند .بیرون داد

چیز� بفروشیمان؟ . فتَسسرماَن به طاق کÅ. را فرستادس پی نخود سیا
.  دود شده اَس رفته َاس- هچ یه داَنم نماندَس! د�س سیل بردرختا ر� که

� انگاری از تو - سیر کن مال صالح -سوالخ   انگاری از تو هم
� ».سوالخ دود شَده اَس رفَته اَس هم

 .اطاق اشباع بود از غل غل شیره و جیرجیر تریاک
آن برادر به این برادر  مال صالح نگاه را از این برادر به آن برادر و از

داند و در نهایت به این نتیجه رسید که هیچ کدام رمق برخاستن و با گر
پس تنها به طرف در حجره راه افتاد و گفت، . او همراه شدن را ندارد

 ».اَی�ه شد باز سری م�ز�َنم«
 .از پسرهای سHینه خانم جوابی نیامد

 
 زنگیش صداهای ناموزن� در ۀبیرون در کاروانسرا لوط� مفلوک� از دایر

�.  زرد روی سر درشت� را به رقص واداردۀآورد و سع� داشت پسر بچ  م
 بزرگ و دست و پای ملخیش را چون عروس� خیمه شب ۀپسرک کل
�دو سه خرده های مغمومش را بر صورت    و چشمجنباند بازی م

بر زمینۀ مسیر اش� . گرداند  ان معرکه بودند م�گرای که تنها تماشا  بچه
 . رسم کرده بود روشن� خطوطصورت پسرخاک خوردۀ  وکدر 

 »!ِد قر بده «:لوط� دم گرفت
 »!م�َدم ُخ «جواب داد،پسرک 
� »!قمیش بیا«: لوط
 »!میام ُخ«: پسرک
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 »!کچول بزن«
 »!زنم ُخ«
 »!دِ ناز بیا«

ناَز ! دیه َنمتانم«پسر ناگهان میان میدان نشست و به فریاد و ناله گفت، 
 .و باز اشHش سرازیر شد» !دی�ه َنمتانم

لوط� دستش را برای کتک زدن پسر نافرمان باال برد که صدای مال 
. مهموالیت�، منزل سHینه خان�م قزوین�� م�خواسَت«: صالح بلند شد

 »شناسیتان؟م�
 مال صالح، دست لوط� در هوا خش� شد و ۀاز سؤال غیر منتظر

�ای به «را که نسبت به پسرک داشت متوجه آخوند کرد و گفت،  خشم
گپ اَس؟ َخیر نَمرساند گفتو حاال چه وقت ! روس بی محل پدر خۀکل

 »!خر م^س معر�که.  نَمذارد زندگیمانَ بHنیمان،که هچ
 ، به کم� آستین عبا،ب بین� را صالح اخ تف� بر زمین انداخت و آمال

. با لوط� انتر مرد�ه دهن به دهن گذاشتن به ما نیام�َدس«باال داد و گفت، 
و رو به طویله رفت و افسار » .اخ ندادخدا خر� شناخت که بشش ش

االغش را به دست گرفت و پرسان پرسان به طرف منزل سHینه خانم راه 
 .سپرد

 
تمام شهر تا گلوگاه . از خرابی رودبار در شب ورود فقط شبح� دیده بود

سطل و رطل .  هم خوابیده بودبردار و درخت دیوار و . در گل و الی بود
 مرغ ۀاینجا و آنجا الش. سیر را فرش کرده بود شHسته مۀو کاسه و کوز

بعض�  بوی عفونت در. یا گوسفندی از زیر تل آوار زباله بیرون زده بود
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ها  در کوی. ن باز کرده استابود که گویی مبال دهتند گذرها چنان 
 .خورد   زخمو بیش از آدمیزاد به چشم م�ۀسu لنگ و گرب

�گرفت    سHینه خانم را م�ۀرسید سراغ خان  مال صالح به هر کس که م
�دادند بر پا نبود   که گذرندگان نادر به عنوان نشان� به او م� ول� عالئم

 .تا محل را پیدا کند
السلطنه را نفرین    منزه،ای رفت  هر بار که پای خود یا االغش به چاله

 خراب شده قحط بود که او را پی دختر طهرانم^ر دختر در آن . کرد
 ۀاند؟ حاال گو از زیبایی قرص قمر باشد، پنج  سHینه خانم فرستاده

م^ر این . آفتاب باشد، دخت نارنج و ترنج باشد، دختر شاه پریان باشد
السلطنه چنین   عروس قرار است چه گل� به سر مادر شوهر بزند که منزه

خواهانش است؟ مال اسمش صالح نیست اگر این معما را حل نکند و 
 .سر از مطلب در نیاورد

� سHینه خانم ۀفرستاد تا باألخره به خان  گفت و لعنت م�  و م�رفت  م
 � ،دیوار حیاطش فرو ریخته بودقسمت� از رسید که خشتش بر جا بود ول

�کند  به سیالبجلو ایوان از جا در آمده بود و حوض میان حیاط  طارم
� . ماند  م

چل� تا پشت  که زخم سرخ و زرد ک- ای جوان چهارده پانزده ساله
 کنار دیوار شHسته سر پنجه نشسته بود و با -  را پوشانده بودگردنش

�مال صالح ندا داد و جوان که از جا . کشید  چوبی بر گل و الی شیار م
 .بر تن داردبر خاست مال دید شلیته و شلوار 

های تراخمیش را تنگ تر کرد و دختر را با دقت نگاه   مال صالح چشم
 »ه خان�م�؟ سHیَنۀتو مال خاَن«کرد و پرسید، 
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دختر مدت� مال صالح را برانداز کرد و باألخره با تکان دادن سر پاسخ 
 .مثبت داد

و به صدای بلندتر اضافه » !ای جان بHن دی�ه«مال صالح زیر لب گفت، 
آم�َدس، با سHیَنه  برو به اهل خاَنه ب^و مال صالح اَس، َا راه دور«کرد، 

 ».خان�م کاری دارد
ت و مال صالح هم با فاصله به دنبالش وارد خانه دختر به طرف بنا رف

 .شد
 

 و به داشتای تکیه  سHینه خانم باالی اطاق وسیع و کم اثاث به مخده
 ».بفرما«دیدن مال صالح چادرش را بیشتر روی صورت کشید و گفت، 

�انم و کنار صندوق زانو جلو سHینه خ  که چهار-  آقا میرزا عبدالباق
یا «به طرف مال صالح رفت و ای  هغر} چشم -  چوبی نشسته بود

 و سرش را به کاغذهای داخل صندوق تحویل دادی از بن گوش ی »الOه
 .گرم کرد

 اطاق پایین جا همان، غلیظی»سالم علیHم«گفتن  بعد از ،مال صالح
 .نشست

� قند جلو مال صالح Hی� استکان چای و ی� نعلب �رعیت کجینه پوش
 را از کنار سHینه خانم برداشت و گذاشت و منقل به خاکستر نشسته

 .بیرون رفت
 ۀای پوشانده بود که مثل بقی  سراسر اطاق را قال� بزرگ رنگ و رو رفته

های زنبوری  ها چراغ بر روی رف. خانه بهروزی را پشت سر داشت
دو سه رختخواب پیچ . پهلوی چند کاسه بشقاب مرغ� چیده شده بود
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های ته اطاق گر گرفته و   صندوقمخمل.  اطاق بر هم سوار بودۀدر گوش
� .آمد خاک خورده به نظر م

آقا میرزا عبدالباق� از باالی عینکش نگاه� دی^ر به مال صالح انداخت 
باال زده کم� عمامه را مال، . به این امید که قصدش را از آمدن بخواند

   . شده بودپت و پهنها را نیمه بسته بود و کنار دیوار  چشم ،بود
  .ت رفتن نداشتها نی}  به این زودی،ور آمده بودبه هر منظ

خل داشت که این ها چقدر مداشدم^ر این آمد و . آمیرزا وقتش تنگ بود
ها را با سHینه خانم وا   باید هر چه زودتر سنگ!همه وقت صرفش کند

پشت به مال صالح کرد و از صندوق چند .  قزوین شودۀبHند و روان
 :ها به صدای بلند خواند   روی آنبنچاق و قباله در آورد و از

زی و بقال�  شش دانگ بزا- یو�ه میان دیال آباد و جوهرینباغات م«
 آقا  جنب مسجد، دیماجۀ ی� کاِروانسرا در محَل- واقع در زناَنه بازار

 سه دانگ حمام - ان مقابل مسجد شاهک�ودباب  دوازده -  حسین خان
 میخ ۀوایی نزدی� کوچ� ی� دانگ نان-  تندور سازانۀواقع در محَل

دو دهَنه .  قزوینۀ دو سنگ آب قنات و رودخاَنه در دارالسلطَن- سازان
  ».در رودبارو ی� کاِروانسرا  ی� باغ زیتون  وان تنباکو فروش�ک�ود

  .مال صالح سراپا گوش بود
ها بر داشت و سHینه    سر را از روی قباله جات و بنچاقعبدالباق�آمیرزا 

 .خانم را نگاه کرد
های  اش پیدا بود و دست از سHینه خانم فقط لبان بنفش چروکیده

 .سفید بی زینت و پر رگش که زانویی را بغل زده بود
 یا -حواستان با م�ن اَس؟ اینا ه�م�ه رفَته اَس «آقا میرزا عبدالباق� پرسید، 

 قزوین که به گرو پیش من ۀم�ماند خاَن. به فروش، یا به گرو، یا به سیل
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واسَطه . د� فکر بودم بلHم اجار�ه ِبر�د. االم خال� افتاده اَس ح-اَس 
رفت منزل . نخواس. فرستادم خدمت فرمانفرما که االن به قزوین اَس

�َنه مانده َاس که نیمه دیه ای خا.  عدل الممال� که نم پس َنددۀشازد
 -  قرق آقا زاد�هاس - م�دانیتانخودتان بهتر  که - کاِروانسرام. ویران اَس

 ».من دی�ه چه عرض کنم
 .باز از سHینه خانم صدایی در نیامد

زبان درازی «میرزا عبدالباق� عینک را روی دماغ جا به جا کرد و گفت، 
َا مرحوم . اَس والکن اوالد ذکور مرحوم آسید احمد که حالشان پیداس

َا مرحوم میز حسن خان َام که . م که صاحب اوالد نشدیتان اآمیز هاشم
 کنار مادرش  که حاال- و با سر به دختر کل سHینه خانم» .یتانهمین� دار

 . اشاره کرد- بر تشHچه نشسته بود
والOه اَی�ه من سر «گفت،  دختر ماتش برد و با خود ۀ به زخم کل،مال صالح

 به قمر بن� هاشم اَی�ه - ماه و خورشید که سهل اَس! جب اَسع. بیارم در
  » .ستار�ه کور�ه باشَد

 � .با آقا میزرا عبدالباق� بود همچنانگوشش ول
 به صالح و تقوای م� اعتماد کرده ،اَی�ه از روز اول«: آمیرزا ادامه داد

 حاال دست کم چند -  سپرد�ه بودیتان به م�امالک و مستغالت�بودیتان و 
به ای «: و بعد آه� پر صدا اضافه کرد» .ای براتان مانَده بود والOه تا تکه

� یعن� همو - دودش هوا م�رفت هنو ، ایه آتَش افتاد�ه بوده�م�ه مال و مHنت
و سر » .منتها َا سوراخ بافور -آتش افتاد و حاالم دودش اس که هوا م�ر�د 

را ابتدا با تأسف تکان داد و بعد به طرف مال صالح گرداند و از او 
 .تصدیق خواست
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ن این به شنید. پرید  تریاک از سر مال صالح خرده خرده م�ۀ نشئۀبقی
 این همه زیر گوش بود و از زیر دماغ : کهکرد   م�شیونسخنان در دل 

 اموال اشرف الحاجیه را مال محمد گرا! هیهات! گذشت؟ هیهات
توانست امالک سHینه   م�متقابال�  مال صالح هم ،شداحب صاسمعیل 
 .اما گذاشته بود و گذشته بود و چشم کورش هیچ ندیده بود.  ببردخانم را

 » .خت ما شور�س والOه ب-ای «
همین َاس . بدلباق�فرمایتان آمیز ع صحیح م�«و به صدای بلند گفت، 

 ». بعله- که فرمردیدتان
 .سHینه خانم همچنان ساکت بود

حاالم میل میل  «:دنبال حرف را گرفتالباق� رو به او کرد و میرزا عبدآ
قزوین� شش  ۀایه بخوایتان اینجا ر� براتان تعمیر کنم خان. خودتان اَس
  نقدینه موجود اَس مرحمت کنیتان تا خاَنه از گرو در، ایه نه.دانگ ببرم

 ». یه سیل دیه بنیاِدش� م�ب�ر�د-آد و اینجا ر�م به امان خدا بسپریتان 
� که دو روز -  لح در دهان گذاشت ذق ذق دندان راکه مال صا قند دوم

 ۀته ماند.  راه انداخت دوباره به- ه برکت دود تریاک آرام گرفته بودبود ب
چای را هورت کشید به این امید که درد را هم با خود بشوید و پایین 

 .ببرد
 از .کشید  را م� انتظار جواب سHینه خانم همچنانمیرزا عبدالباق� آقا 

جا به جا کردن پا و ور رفتن به کاغذها آثار نا شHیبایی در رفتارش 
 . بودشده نمودار 
 زانو را رها کرد و شستش را ،کشیدکم صدا ه� سHینه خانم آباألخره 
. اختیار با شماس میز عبدلباق�«ها گرفت و در نهایت گفت،   میان لب

 قزوین شش دانگ از شما ۀدیه کوجا برم؟ همو خاَن. من اینجا ماندگارم
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م هر چه  اته صندوق�. نریزدتان که سقف رو سرمان کنیاینجا را تعمیر  -
 ».جهش� نقد به م� برسانیتانهست و نیست ببریتان و و

 ».ببینماینجا بیا ! آی پسر«عبدالباق� از جا برخاست و صدا زد، 
میرزا در آ ۀ دوباره پیدایش شد و به اشار،رعیت شندره پوش

قواره پارچۀ نبریده و طاقه شال  هر. های مخمل را باز کرد صندوق
در هوا  و ها بیرون کشید از صندوقعبدالباق� ای که  کرمان و جبۀ ترمه

 . چند بید و پروانه را به جنب و جوش وا داشت،کنار گذاشتو تکاند 
پولش چیز زیادی . اینا ه�م�ه لقم�ه لقم�ه اَس«به سHینه خانم گفت، رو 

 ».نَمشَد
 ».دی�ه هرچه م�شَد «:چشم به صورت آمیرزا دوختسHینه خانم 
 ترمه در ۀ جبهای شال را تا کرد و همراه های پارچه و طاقه  میرزا قواره
 پیچید و -  اطاق بر داشتۀ که از روی رختخواب پیچ گوش-  چادر شبی

 زودتر صبیه� ر�زفت  «:توصیه کردسHینه خانم به  ،ربا نگاه� به دخت
یر�دسر و  ۀ زخم دارد ه�م�- بندازیتان  ».م�شَد وبال گردنتان. تن�ش� م̂�

باید  -س صمغ حاض�ر َا«سHینه خانم سری به آهستگ� جنباند و گفت، 
 ». سرشبست و جوشاند و روی پارچ�ه کشید

 ».م� َنمخوام. درد دارد. م� َنمخوام«زر زر دختر بلند شد، 
بد ! بی صدا«سHینه خانم با بی حوصل^� تکان� به خود داد و گفت، 

 ».فردام روز خداس.  فردا- حاال که نه! نواَس شلُغ نک
 ۀ و خودش را روی تشHچمیرزا عبدالباق� کردآدختر نگاه� قهرآگین به 

  .ها ادامه داد مادرش بیشتر جمع کرد و زیر لبی به نق نق
  

�  .گشت در این خانه چراغ خاموش بود و آسیا م
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. شد سHوت بر اطاق حHمفرما ،میرزا عبدالباق�قا آبعد از رفتن 

زد و   های دختر ته کشیده بود، سHینه خانم زیر چادرش چرت م�  زکیدن
 درد را قرقره ،داد  فشار م�ها   روی گونه بر دندانمال صالح دست را از

�  . و در فکر بودکرد  م
 �Hالسلطنه منزهسابیده است عجب کش � وقت� !ست که همه دوغ پت

 چه خواهد کرد؟ تکلیف آه ندارد با ناله سودا کند،بداند سHینه خانم 
دست خال� برگردد که باید چه خواهد شد؟ اگر خلعت او در این میان 

 نساخته که شمع روشن خانۀ  برای سقا-فاتحۀ اجر و مزد را بخواند  آنًا
�اگر این عروس آش و الش و آس و پاس را برایش ببرد که . کنند نم

. دارد ای که مشتلق بر نم�   چنین تحفه- است عیاننتیجه پیشاپیش 
 ول�! رود  السلطنه و عباس خان م�  عجب کاله گشادی دارد سر منزه

 این میان مشیر و  که دراو. ود کرده را تدبیر نیست و خاند  خود کرده
 پایمال شود؟ راه دویده و شتا چرا باید اجر زحم-  مشار نبوده است

نیمه هر دو  ، این خرابه رسیدند تا به-  نقل اوست و خرش ،کفش دریده
پول ایاب و ذهاب و خوانچه و آینه شمعدان و شاه�  چطور !جان شدند

؟ حاال درست که او زاغ و مازویی خرج این دوصول نکنسفید شاباش را 
السلطنه   منزهم^ر  ول� - نداده نم� پسو از کیسه است  نکرده هاکار

 پولش در مال صالح چرا به دلیل درایت نکرد؟صادر خرید را جواز 
مخارج سفر این میان چه؟ ؟  و به جیب مال نرود بماندخانمصندوق 

 قزوین و رودبار را تأمین انحاال قبول که دستالف شاهزاده ده سفر می
�� نیست   ول� شاهزاده و منزه- کند  مHالسلطنه که آب و گاوشان ی - 

 عقل� کرد مال صالح که اما عجب ... شاهزاده اصوال� نذر داشته است
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 ،ها به سHینه خانم تحویل این تحفه. زری و جا نماز را با خود نیاورد
اشت و پول و مژدگان� را  باید سیاست د... پوستین به گازر دادن است

مسافر را از .  و راه چاره را جستبودباید حواس جمع . وصول کرد
 حسابو   خلعت را گرفت،کالسHه پیاده نکرده باید از در عقب رفت

  عروس را از دروازه به داخل فرستاد آن وقت -  کرد تسویهخرج و برج را 
 .دامن به دندان گرفته از محل دور شد  ودرنگ یبو  -
 

 که - به سHینه خانمخطاب ست و با دو سرفه شHسHوت را مال صالح 
 -  او از این دیدار نشان نداده بودکمتر کنجHاوی برای دانستن قصد

ه سلطَنه خان�م منَز.  سHینه خان�م صالح به ای در آمدمم� به خیر و«گفت، 
ز ا. بنده� ر� وکیل در توکیل فرمود�س تا دختری برا عباس خان پسند کونم

� حت� بر م� - س اها نان و نم� خوردم گوفتم البَد  آنجا که م� با آقازاده
 سرکار� به نکاح ایشان ۀها و صبی  آقازادهۀ همشیر�- واجب�سو فرض 

 ».آرم تا حق نان و نم� ادا کرد�ه باشم  در
 گچ� تکان ۀوار نشسته بود و فقط سرش چون گرب  سHینه خانم مجسمه

 .داشت
 - دنیوی ۀنه والOه به قمر بن� هاشم، نه برا جیف«، مال صالح ادامه داد

و آب بین� را به کم� آستین عبا » .المس} و- را اجر اخروی ب-هÚچ ابدا 
. آمیز عبدالباق� فرمایش فرمودن که ص�بیه وبال گردن اَس«. باال کشید

مبارک� و به  ، هم امشب- که نخیراخدمت سHیَنه خان�م عرض کونم 
المجلس مرحمت   یه جزئ� مخارج دارد که یا ف�. س کار تمام َامیمنت،

�.  د� قزوین وصول شَدز عبدالباق�فرمایتان تا از آمی کنیتان یا حواله م�  م
ایقز�ه� باشد که ایاب ذهاب بنده . به سر عزیزتان هÚچ توفیر ندارد والOه
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در کار خیر نگران� همان َاس که . تأمین َشد و امورات خیر تأخیر َنشَد
� ه�م�ه م�داَنن که مال صالح جانًا و ماال� وقف اَس ب�را َنشَد وا��تأخیر 
 ». دل رقیق َاس دی�ه چه کوند-الOه  خلق
تر کرد و نگاهش را به هیHل نحیف و  را تنگ  شهای تراخمی چشم
ای در انتظار تأثیر حرفش   پوش سHینه خانم دوخت و چند لحظه  چادر

ای صاف  از سینه را با سرفهماند و چون جز سرجنباندن جوابی نیامد ب
با یه جزئ� . لOهااقبال صبیه� بلند اَس و� «:پی حرف را گرفتکرد و 
 از امروز به فردا صاحب ه�م�ه چیز م�شَد از -کل ناقابل    ِبل-مخارج 

 »حاال نظرتان چیز�س؟. قدرت� خدا
سHینه خانم مختصر تکان� به خود داد و زانو را بیشتر به بغل گرفت و 

دیه م�شَد هر چه . اختیار با خودتان مال «جواب داد، با خستگ� باألخره
 ».خیر و صالح اَس

  
 . حاال که تاالن تاالن است صد تومان هم زیر پاالن است

  
 صدا را در این -  آقا میرزا عبدالباق�ۀ به تقلید از رفتار آمران-  مال صالح

برا م� بیار بیا یه چای دی�ه ! آی پسر«سرای بی صاحب بلند کرد و گفت، 
-�  ».نم دهن�م خش� اَسو عقَد جاری کۀخوام صیغ  م

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  عروسی عباس خان

  281 

  ای از آثار مھشيد اميرشاھی گزيده
  

  داستان کوتاه

  
   بن بستۀکوچ

 سار بی بی خانم

  )چاپ سوم (بعد از روز آخر

   اول شخص مفردۀبه صيغ

  )چاپ دوم (ھا منتخب داستان

 ھای کوتاه   داستانۀمجموع

  )سیبرگردان انگلي(قصه ھای سوری 

  افسانه ھای ايرانی عصر ما
  

  رمان

  
   )چاپ چھارم(ر در حض

  )چاپ دوم (در سفر

  )چاپ سوم (عروسی عباس خان

  )چاپ دوم (دده قدم خير

  )چاپ دوم (ماه عسل شھربانو

   حديث نفس مھراوليا

  

  سياسی و اجتماعی

  

  ھزار بيشه

      ...)ھا و شامل مقاPت و سخنرانی(
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 اميرشاھی مھشيد ھای ترجمهای از  گزيده
  

  کودکانی برا          برای بزرگسا-ن

  
  مرغ سرخ کوچولو        افسانه ھای عصر ما، جميز تربر

  چھار توله سگ        ، جميز تربر...خانم گرابی

  من چه ھستم         سطح زندگی، دوروتی پارکر

  افسانه ھای پريان        ُ اديپی من، فرانک اکانرۀعقد

  شستی        معمای قتل مکبت، جميز تربر

  ھای شب داستان         زيد، طيب صالحعروسی

  جغرافيای ط\يی         اسکندريه، لورنس دارلۀچار پار

  سه خرس       آنتونيو گرامشی، جوزپه فيوریۀزنديگينام

  سه داستانن شب        يکرنگی، شاپور بختيار
  داستان اتم            

  مری پاپينز            

  کارتنک شارلوت             

….  
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