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 یک

 

 

زند بر زمین.مشت می  

 بعد نگاهی به آسمان و:

 »آه!« 

 

قطره قطره اشک.  ...  ریزدریزد، میریزد، میمی   

زد. دوهای ابری خیره خیره چشم میبه ابرها و کرانه   
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 دو

 

 

شوند.ها خاموش میچراغ  

د.نایستدر تاریکی گویی همه چیز می  

 خواب.

 خاموشی.

 تاریکی الیتناهی.

کند کسی بیدار است.حس می  

پرسد:می  

«کیست؟»   

 کسی بیدار نیست.
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 سه

 

 

ایستد.می  

. که در ختی در برابرش به چشم آیدآن نگاهش به چهارمغِز کهنسال، بی  

تواند او را ببیند شگفد، گویی باکسی که کسی نمیلبخندی برلبانش می

زند.میگپ  

 ،استیی دادهلب و رخسارش به او سیمای ویژه ۀزنی که سرخی و سپید

خرامد. دارند، می نیمه زنانه  به تن ۀو تنی که جامد پیشاپیِش   

درخشد. کنارش می ۀایستاد زن در آبکِ  ۀجالی جام   
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 چهار

 

 

آویخته ازبرش، زیر درخت کهنساِل  ۀر با شمشیر برهنروزی که امی

داند که اگر دهکده بر سِر ی میسکچه کرد. دهکده نشسته بود، بازی می

رفت؟ بود، سرنوشِت دخترک هم راِه دیگری میراِه شکارگاِه امیر نمی  

 

به   گذشت که امیرت و دو برادر. سیزده سال از عمرش میسه خواهرداش

کوچکی که   ۀا در چشم انداِز جنگل و جزیریی رقصد شکار دامنه 

گزیند.  کرد، برمیرودخانه را دو شاخه می   

ه مرداِن دهکده  گاهی ککنند، آنخواهرانش با دیدِن سپاهیاِن امیر فرار می 

.کشیده اندسِر راِه امیر صف   

 «نیافتین! ...  نیافتین»درخِت چهارمغز ننشسته که صدای   هنوز امیر زیرِ 

نشیند. دخترک پیچد. امیرمیدر هوا می «مه بردم! ... مه بردم»و 

  کند. امیر دستش را بلندکنان و  رقصان آوازهایش را تکرار میمستی

نمناکش به  ۀایستد. جامایستند. دخترک هم می جا میکند. سپاهیان جابهمی

یی. برهنه ۀموش و مات زل زده که انگار مجسمتنش چسپیده، چنان خا
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نماید. خیره، خاموش و تر از سن و سالش میو اندامش بزرگ امتق

زده. پنداری از خوابی بیدار شده باشد. شگفتی  

شود، جا برون میآن   زیِر سنِگ بزرگی را که دخترک از امیر گودی

جایی   –کند. سوراخی در تقاطعِ دو سنِگ بزرِگ کناِر رودخانه تماشا می

کند. چشِم خواهرانش  پنهان می که دخترک خود را از  

کردند، بازی چشم پتکان. بازی می  

 

دهند. کنند و شاِل سرخی را به دست امیر می سِر صندوقی را باز می 

لرزد. از  چد. دخترک میپیامیر شال را با دستاِن خود به دوِر دخترک می

نمناکش یا از گرمی نگاِه امیر؟ ۀسردی جام  
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 پنج

 

 

ایستد. بانو گام دور از بانو می اغِ حرمسرا چنددر ب جوانی ۀخواج 

  در کند.می  – گانشم و شمایِل دیگر خواجه چون به –نگاهی گذرا 

بیند که او را چندباِر می، کنددقت می بعد  نمایند.ان میهمس همه رشنظ

و را به گفتِن چیزهایی جوان ا ۀ. چیزی در نگاِه خواجاستهم دیده دیگر

رود. نگاهی به  . به فکِر چیزهایی که به او گفته فرومی استشته م واده

بیند که آدم را  کند. بازهم در نگاهش همان کششی را می خواجه می 

تر تواند نکند. خواجه را نزدیککند که نمیناگزیر به اعتمادی می

گیرد،  تر فرامیخواند. گویی ترسی خواجه را از نزدیکی بیشفرامی

 گذارد. ینمپیش  بیش گامینیم

 

آورد که از خواجه چیزی پرسیده بود و خواجه پس از  بانو به یاد می 

 « ... درنگ و سکوتی گفته بود: »دریک شِب پرستاره

آرامِش باغ  در گانیاندازد. صدای پرنده بانو نگاهی به چهارسویش می 

  آید.میگوشبه
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آورد.  ز به زبان میبود، بارو به خواجه همان پرسشی را که کرده بانو 

یی را شدههای نوشتهکه گویی واژهزد، چناندوخواجه به زمین چشم می 

 گوید:گشاید و میخواند. بعد به آرامی لب به گفتن میدر خاک می

»در یک شِب پر ستاره ما به دنباِل دزدانی بودیم که دهکده را تاراج 

آور بیایند. تعجب بودند. فقط هفت تن دیگر جرأت کردند که با منکرده

دویدیم که کردیم. همچنان میاین که ما دزداِن چراغ به دستی را دنبال می 

« ... دستانی یافتیمبهخود را در حصاِر چراغ  

 

درختی  ۀخواجه را از نگاِه بانو به گوش چیزی میان شرم وترس

گیرد و به افق مشرق کشانَد. بانو گوش به آواز، چشم از خواجه می می

دوزد.میدیده   

 گیاست و به سادها حال به کسی نگفتهچه را که تکند، آنمیخواجه حس 

یی با آن  شده، رابطهبانو برون گرفتِن تصمیم از دهنش در برابرِ  پیش از

گشاید، میگان سِر سخن تر با خواجههم که کم نگاِه نخستیِن بانو دارد. بانو

 بوده با لبخنِد زیبایی همراهدر همان دیداِر نخست ک –انگار حِس پیوندی 

باشد.کرده –  

خورد. صدای پای سپاهیانی که در جایی وروبر به چشم نمیدَ  در کسی

آید.زدن اند، به گوش میسرگرِم آموزِش درست گام  

 

سال از روزی هیچ یِک ما سرنوشت دیگری را ندانست. دو  ...»

امیر را به تن   گاِن حرمسراییی از خواجه خواجه  ۀگذرد که من  جاممی

 «  ... ماهکرد
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کند. بانو هم سوی نگاه را دنبال به چپ و راستش نگاهی می خواجه

 کند.می

 

 « ...  »شِب آمدن به حرمسرا 

که منظور شِب آمدِن من است  نمایاندیی میبانو با حرکت دستش به گونه

 یا؟

 ... ـ 

 نهم!لیاخانم روبه من گفت: بانوی نودو»ع

بود. بود. او چیزی به کارم افزودهر برایم روشن شده تسخِن علیاخانم پیش

 نی بانوی نودونهمیعنی ازپِس فراغِت نگهبانی برون در، خدمت و نگهبا

... » 

با  افتدمی  زمینکه پس از لبخندی به  هیآن شب از نگا ،یدگونمی خواجه

. این را همان شِب کندمی حس مشبراندا شی آن زلفان افتاده به شانه، لرز

 د.ویگمیِن بانو در تنهایی با خود آمد

باشد، روزها شده روه روبهاما شِب آمدِن بانو شبی نیست که با خواج 

کرد پشت میتوانست بنالد، روزهایی که حسروزهایی که نمیاند، گذشته

 خواهدشد.  نفسش بنددیوارهای زندانی 

اه لبانش را ناخودآگ ،آورد که در نخستین دیدارمی بانو لبخندی را به یاد 

 شود.می دگرگون  برابرش ایستاده در ند که حاِل خواجۀبیکند و میمی باز

گیرد که باِر نخست در خواجه را پس از آن لبخند همان شرمی فرامی  

انگار همه   کند کهمیچنان نگاهیبود. به سراپای خودش گرفته تنهایی
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ری سرش را گیج  شماهای بیصدای خنده  خندند وش میبه جامه جهانیان

 کند.می

 رود به سوی صدا.      شنود. میدر خاموشی باغ صدایی می   

 

برند. شِب آورد که بانو را به خوابگاِه امیر میخواجه شبی را به یاد می  

 گیرد. که آرامش را از خواجه می  گنگیخوابی و انتظارِ قراری، بی بی

خاموش و تاریِک  شب را پشت دیوارهای خواجه که ناگزیراست تمامِ 

 برد.نمیش پیهابنیادی پریشانیبه بنیاد و بی ،کندصبح حرمسرا

 

 »بانو را به اتاق بازگردان!« 

خاموش وآرامی  ۀدهد. پس ازین صداست که چهرش میصدا از جا تکان

آهسته و  شود، سیمایشمی زدوده اندوهش همزمان با تماشا بیند کهرا می

  .شگفدیشود و ما تمکین باز میب

 

آید و دوبار بانو را به خوابگاِه »سه بار امیر به اتاق بانوی نودونهم می

 «... برندامیر می

چون  ،امیر به بانوی نودونهم است تراین سخن که حکایتگِر میِل بیش

یابد. حلقه گسترش میدر زالِل ذهِن خواجه حلقه  سنگی که در آب بیفتد

آمیزد. های علیاخانم میا صدای گام شنود. صدا بخواجه فقط صدا را می

جوید، به آخرین چراغِ چشِم خواجه که انگار مخاطِب صدا را می 

وند و خواجه با چراغِ  شها خاموش میافتد. چراغخاموش نشده می

 باید بزند. روشنی تا دمیدن خورشید پلک مینیمه
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یِز حرم شنود، مثِل فریادی از دور. ازدِر دهل نیمه شب است. صدایی می

یی. از دلتنگی به دِر بانو  شود. آواِز ناله به دِر بانوی نودونهم نزدیک می

آید. کند، به سراغش می نمیزند. ترسی را که هنگاِم درزدن حس می

 شنود.جوابی نمی

 .رسدترسناک به گوشش می بیخوا چیزی مثِل فریاِد پریدن از

 

سپاهیان امیر، که آب  نه  ... کنم، با خواهرانم»بازهم چشم پتکان می

 برد. مرا با خود می – شود وبلند می  – رودخانه

 کوچک ستاره توست. گکگوید: آن ستارهمادرم می

  ... دهدیی را نشانم میآورم که مادرم ستارههمان شبی را به یاد می 

خندند و مادرم  شود. خواهرانم میازچشم همه ناپدید می ستاره ناگهان

 گرید.کشد و مییسرم را روی زانو م

 گوید ومی « افسانه» کنم مادرم به صدای بلند میگشایم حسکه می  چشم  

 گرید.باز می

 بودم به یادآخرین شِب یادهایم نامی را که فراموش کرده پس از

 آورم.« می

 

نی را که  آسما ،ییکند و به جستجوی ستارهسرش را از پنجره برون می 

کند میتصور .یابدپالد. نمیدرخشد، میمی به صافی آسماِن یادهایش

 .ایندربمیاز آسمان  تانیها را هم گاه دسستاره
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خندند. گذرند. برادرانم نمی»سیمای خواهرانم یک یک از نظرم می

م های کودکانهانگار مادرم هنوزهم زانوی راستش را به یاِد خواب

 اری خوابتجنباند: در هر حالی که سرت را روی زانوی راستم بگذمی

 برد.«می

 

 ها نخندیده.خندد.  به صدایی که سال می

گویی در هوای لذِت شیرینی کالم مادر سرش را روی زانویی  

 گذارد.می

 برد.ماند و دوباره خوابش میسر به بستر می  
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 شش

 

 

از   های زیادیروزها وماهزند، سحرگاهی که خواجه باِر دیگر به در می 

د. بانو با شکمی برآمده، سراسیمه در را  نگذرمی  ترسناکوابِ آن خ

 آید.صدایی از راهرومیگشاید. می

 

شود. علیاخانم با نگاهی که گویی چیزی در چشماِن  میدوباره بسته یدر 

 کند.جوید، او را به رفتِن بروِن داالِن حرمسرا اشاره میخواجه می 

 

شود: یی از راهرو باغ بلند میبوی ُگِل نارنج همه جا را گرفته، صدا

 ... امیرالمؤمنین چراغِ ملت ودین

 اند.خیزد. همه به پا برخاستهمیپا بر خواجه به 

 ، سکوت.ییآرامش، ایستا 

جنبند. صدای  های درختاِن باغِ حرمسرا هم نمیکنی که برگحس می 

میِن راهرو باغِ حرمسرا، صف و  ها روی زها و صدای چرخپای اسپ

را   پیچد: بانوکند. صدایی در هوا می تر میگان را راستخواجه  قدِ 

 بیاورید!

 ؟کدام بانو

 .داندکسی نمی 
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 کسی را هم یارای پرسیدن نیست.

کشد، دِم  جوان که چیزی او را به سوی اتاق بانوی نودونهم می ۀخواج 

 ایستد. دِر بانو می

با صدای خودش   شتابان بلنداست، ،صدای پای علیاخانم که از دیررسیدن

 آمیزد: آفرین! می

داند چی،  جوان که گویی کار بزرگی را که خود نمی  ۀخواج

دهد.  را فرماِن رفتن به اتاِق بانو می ایستد. علیاخانم اوباشد، میداده انجام

بیند که از درد به خود گشاید و بانو را میمی درنگ درخواجه بی 

 سراپای کند وانو را لمس می. دست خواجه ناخودآگاه  دسِت بپیچدمی

گیرد دست دست خواجه را می گیرد. بانو با دویی فرامیرا لرزه  خواجه

دانسته که دست دسِت افگند، انگار میو نگاهی به سیمای خواجه می

 اوست.

دارند، به اتاق  همراه گان دیگر را که تخت کوچکیعلیاخانم خواجه  

 آورد.می

 برند. بانو را می 

کند که انگار هوش از سرش نگاه می  به هرسو چنان پریشان خواجه  

دوزد.  میآید به حرمسرا. به در و پنجره و دیوار چشمباشد. بعد می پریده

 کشد.آِه عمیقی می

 

گیرد، گاه هولناک و هایی فرامی روزهای نبودن بانو، خواجه را چرت  

 برش. ور وشونده به واقعیِت دَ بدل
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تا  پا، زند و دست وسوزد. فریادمی انگارد که میشبی در بیداری می  

 کند. های دور و برش را خاموششعله

دعایی گذارد.  آید. دستش را به پیشانی خواجه میدیگری می  خواجۀ 

 .استاجنه  گوید:و میخواند می

  بیند و بعد متوجهآتش می  جه چراغِ دهلیز را چون آخرین شعلۀخوا

کند حس میاست، اما  آید و یا هم فرونشستهمیشود که آتشی به چشم نمی

 سوزشی دارد دردناک.تنش هنوز هم که 

 

کند.  نمی د و راِز غیبت بانو ذهِن خواجه را رهانگذرروزها می    

دوزد، تصوِر مرِگ شامگاهی که با علیاخانم چشم به اتاِق خالی بانو می

 ماند. یی از رفتن می بانو پاهایش را برای لحظه 

زمین   کند، خواجه را نشسته برمیا نگاهخانم وقتی پشِت سرش ریاعل

 دهد.اعتنا به خواجه راهش را ادامه میکند و باز بیبیند. درنگی میمی

 د.کنمی  را رها ر سرشپنداخیزد که آن خواجه وقتی به پا می 

دیوار  که گویی  وزددمیبانو چنان چشم  دیوار و پنجرۀ  خواجه به در،   

 .  انشکندمی تن حس همه که بیت وازهو در ییهاپنجره نفس دارد،ی درد

 

گویی  افتد.شود. خواجه چشمش به اتاق روشنی میشبی ماه روشن می

 » بانو؟«پرسد: خیال از کسی که در چهارسویش نیست، میبی

 



 بانوی نودونهم 

 

19 

 

 

کند نمی بانو تصور .دلتنگی علیاخانم است هایهای ماِه تابان، شبشب 

 .های علیاخانم تنها اوسته که مخاطب قص

 

ها گفت. در یکی از همین شبها برایم قصه می »مادرم در همین شب 

پدرم را از دست دادم. شبی ماهتابی بود که پایم به داراالماره و بعد به 

 « ... حرمسرا کشیده شد

 

ست که در جنگ با لشکر امیر کشته هاییستانیبلوراز   علیاخانمپدرِ 

سپاهیان امیِر ماضی به   ۀهایش را در محاصرنفسود و آخرین شمی
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افتخار وآرامشی که هنوز آیینش را حفظ  کرده، به نام بِت بزرِگ چوبی 

 کشد. می – شودوسط سپاهیان به آتش کشیده میکه بعد ها ت –

سیمای مادرش را با آن چشماِن سبز زیبا و قامت بلند و استوار به یاد 

سپاهیاِن امیر برای   ۀمحاصر ۀی حلقآورد. مادرش آن شب به سومی

 دود.نجات شوهرش فریاد زنان می

آن   ،شود که دوسال بعدعلیاخانم توسط افسری به کاخ آورده می مادر 

 شود:میافسر به گماِن عشق به بانوی امیر با خنجر کشته

– »مادرم ششمین زِن امیِر ماضی بود. شبی خواب است که بانوی اول 

ها زند. بانوی اول که به همه اتاقه اتاقش سرمیب – مادِر ولیعهد

جا باغ و در آن  رود به قصرِ گیرد و می، مادرم را با خود میاستسرزده

خواهد بگشاید که به ممانعت سپاهی ایستاده پشت در دِر اتاقی را می 

 شود. رو میروبه

د  دارد که در را به روی ملکه بازکند. هردو وارمادرم سپاهی را وامی 

ست که خدمتگاِر شوند که امیر در کاِر لواط با پسِر جوانیاتاقی می

که ملکه در  آنازبیند. پسلکه و مادرم را نمیم ،خاصش هم است. امیر

ملکه و مادرم را   ،دکنمی نگاه برون به کوبد، امیر از دررا به سختی می 

 بیند. در دهلیز می 

، دردی عایِد  استآگاه شدهداند که پسرش هم از رازش  امیر وقتی می

 ...  دشوحالش می
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. بینددش را باالی سرش میعهلکه و ولیم  ،امیر در آخرین شب عمر  ...  

 تکان و بعد برای همیشه سر کشدرا سرمی میجا کند ومی سر بلند

 .«دهدنمی

 

  د.زنمی گام  آهستهباغ  درخشد. علیاخانم در راهروِ ماه همچنان می

بانوی نودونهم  هایگوش یِر نوِر ماِه شب و درصدایش انگار در ز

 ماند. می  جاری

 

»ده ساله بودم که دیدم در دشتی سراسر تاریک وسیاه راهم را گم 

شکل و قواره ام. ناگهان چیزهایی در سیاهی و مانند سیاهی بیکرده

 کشندم.« گیرند و میهایم را میدست

              

 

 ...  انگاشتم که ازهم جدایی ناپذیراندا میکاخ و کاتب ر ۀکتابخان ...»

ام. کتابی را ها آموزش دیدهدانست که من با شاهدختکاتب به خوبی می 

بر  و تر کسی درین دورکمگفت:  که در دستم بود به دقت نگاه کرد و

 گردد.می

تر کسی به کتاب و کتابخوانی است که کم کردم که منظورش اینحس

 مند است.عالقه 

 ش سرسری نیست. از سکوتی از مادرم پرسید. دیدم آشناییپس 

 ... زنندگفت: سرنوشتی را که دیگران رقم می 
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شد: تأریخ  شتم خیرهبه کتاب تأریخی که در دست داسخنش ناتمام ماند و   

 ...  را وارونه باید خواند

دیدم. کتاب را خندید و بازهم خندید. نخستین باری بود که خندیدنش را می

 ِش رویم گذاشت. چشم درچشم در برابرم نشست.پی

 

 دیدم. رفتم کاتب را هم میهرباری که به کتابخانه می  

 چیزهایی گفت ... پرسیدچیزی  های تأریخ دید، به کتاب که  م راعالقه  

... » 

 

رود به مجلسی که امیر رسد و میعلیاخانم از دِر حرمسرا به دِر کاخ می

 دارد.  با تنی چند از خاصان خود

 

 ایستد. آورند. خاموش مییی را میخواجه 

 ...  گوید: این سومین بار استامیر می

 برند.خواجه را می 

 کند.و کنیزکی را نیز تا دِم دِر داراالماره علیاخانم همراهی می 

ند. کنیزِک زیباروی پرده از  گردمیبردند، برسپاهیانی که خواجه را می  

 ند. یرگمید که دستش را آغازمیبه کندن . موهایش را یردگمیروی بر

زنی تا دِر حرمسرا   گردد. صدای گریۀبه حرمسرا بازمی علیاخانم

 رسد.می
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پرسد. در  کند و چیزی میبلند می رود. سرامیر درنگی به فکر فرومی 

انروا در برابر حالتی چنین چه  رابر پرشِس امیر که مگر قدمای فرمب

 اند؟کردهمی

  تهیی داشکنندهکه زیبایی خیره را آسوری ۀملک اریان حکایت یکی از درب 

 آورد: میبه زبان

غالِم  ۀوار شدن بر اسپ، دستش را روی شانهنگام سملکه  …

یرد.  گگذارد. غالم دستانش را زیر پاهای ملکه مییی میبرهنهنیمه

آن ذکر درد و کوچِک جلو آلتش را می  ۀناگهان اندام جنسی غالم پرد

لغزد. شاه که همه چیز ایستد. پای ملکه با دیدن انداِم غالم می میراست 

 جا اخته کننددهد که غالم را جابه بیند، فرمان میرا با چشمان خود می 

… 

 . دندخانگار بادِل ناخواسته می امیر

شوند.  میهای امیر شنیدهفقط نفس ،یی در سکوِت کامِل درباربرای لحظه 

علیاخانم و صدای پاهایی که از در   های ورودِ بعد صدای گام 

رود. امیر پیش از  تر میوند. علیاخانم با اشارِت امیر پیششمیبرون

شود. می  یککه چیزی بگوید، سرش بیخود از خواب به دیوار نزدآن 

رود و علیاخانم ناگزیِر شنیدِن فرماِن امیر می خوابجا بهامیر جابه

 رود به سوی خوابگاه.گشاید و میمی شمماند، تا امیر باز چمیایستاده

کند و چراغِ بانو را علیاخانم پشِت در بانوی نودونهم مکثی می 

 خیزد.  افروزد. بانو از خواب می می
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 هفت

 

 

 گفت:علیا خانم می

 امیِر ماضی بانوی اول روابط تنگاتنگی با مادرم داشت.  ۀپس از آن واقع

ست و چشماِن درخشانش خانه کرده و نخستین باری که دیدم درد زیِر پو

ش را در حاِل بردن است، روزی بود که مادرم از مالقات با زیبایی

کرد. مادر امیر برای مادرم کلیِد میبانوی اوِل امیر ماضی هم دوری 

یی را در نزدیکی بنِد آب داد. مادرم به آن عمارت کوچید. شاید خانه

این بندها آزاد باشد   ۀت از همری برای مادرم که می خواستحمل این دو

تر گی کند، سختو جایی با یگانه دخترش دور از کاخ و کوشک زنده

بود. درعمارت نزدیِک بند که جای سبز و شادابی بود، باغباِن پیری با 

 زنش در خدمِت مادرم بودند. 

شناخت، امیر که از دوران همبازی بودنم با خواهرانش مرا به خوبی می

  ،اِر حرمسرا را به من سپرد. این کار و مسؤولیِت آنو ب همه کار

ها او را یی میان من و مادرم به وجود آورد که گاهی هفته فاصله 

 دیدم. نمی

روزی باغباِن پیر به حرمسرا آمد و گفت حاِل مادرم خوب نیست. به 

 روادیِد امیر دیدِن مادرم رفتم. 

دهند.  یند وآزارش میآها خواب ندارد. کسانی میزن باغبان گفت: شب 

بینیم که با کسانی درگیر رویم و میشود، میصدایش بلند می  و وقتی سر
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حرکت و   ... بینیمفهمیم چه کسانی؟ ما کسی را نمیاما درست نمی ،است

را   نشینند و اود که موجودهایی روی شکمش میندههایش نشان میتپیدن

فشاِر دستی را در   ۀویش لک شوند، گلوجودها که گم میکنند. آن مخفه می

 داشته باشد. خود می

راست به اطاق مادرم رفتم. دیدم  غروب بود که به عمارت رسیدم. یکه

 هایی باغستانهای سرخرنگ وآرامِش خواب است. از پشِت پنجره به افق

بودم که صدای مادرم  دوختهچشم ،ندبود آب را گرفته که چهارسوی بندِ 

گرفت. مادرم با   کمهایش را مح باغبان دستپریدم. زنِ  جا بلندشد. از

زد می پا و ن را صدازد. مادرم چنان دست زد. زن، باغبافشار او را پس 

فشرد. سرخی روی  که گویی کسی روی شکمش نشسته  و گلویش را می

کرد. غرشی  فشاری را که برسرش بود، نمایان می ،شو چشماِن گشاده

ازعمِق گلویش برون  ،باشد چون صدای کسی که در خواب ترسیده

 شد.می

 یکباره خاموش شد. 

کوتی طوالنی، مادرم یدند. پس از سزنش هم نفِس راحتی کش باغبان و

به من  خواب گی وپر از خسته  داد و با چشمانی رویش را َدور

 دوخت و گفت: آمدی؟چشم

 ام!که آمدهست گفتم: دیری

خوانده  گنگیهای غمچیزی نگفت. در آرامِش ظاهری چهره و چشمانش 

 .ندشدمی
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که به  آندهد. طبیب بیمادرم را به طبیب دربار می ۀامیر دستوِر معالج

من خبر بدهد، پس از معاینه و گفت و شنید با باغبان و زنش، مادرم را  

 برد.به دارالمجانین می

بازهم باغباِن دلسوز خبِر رفتِن مادرم را از عمارِت نزدیِک بند به من  

 رد.  آومی

زنی از   بودند. کنیزِک جواِن امیر و ر اتاق مادرم سه زن دیگر هم بسترد

برهنه روی   ۀاختم، با نیم تنشنزناِن امیِر ماضی. زن سومی را که نمی

  را از روی کاسه دور غذاخوری نشست. نگهباناِن زن آمدند و او ۀکاس

شد و می بود، باهیاهو از جا بلندلی کردهش را خاکردند. زن که معده 

چشماِن   ویی در اتاق پیچید. کنیزک جوان،نشست. بدوباره می

کرد و یکی  نقش را به سوی همه بازتربی پید وس شده به دیوارِ میخکوب

و یکباره جامه از تن درید و سراپا برهنه میاِن اتاق به پشت افتاد. زِن  

 پای کنیزک قرارگرفت و سرگرمِ  میان دو در سومی به تندی پیش آمد و

 کنند.کاری شد که گویا مردان با زنان می

زد که تصور کردم مرا    مادرم خاموشانه و چنان بیگانه به چشمانم زل 

 است.نشناخته

 کند.ازین اتاق برون  رفتم به طبیب گفتم که مادرم را 

 ماند.جا میشدنش همین خوبگفت: تا  

 جا.گذارم این گفتم: تا آن زمان او را نمی

 

راالماره رفتم. امیر رفته بود تا برای نخستین بار سواِر موتری شود  به دا

امیر به کاخ نیامد. فردای آن باز   ،که تازه وارد کشور شده بود. تا شامگاه
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به داراالماره رفتم. امیر از شوق و تِب موتر به حرمسرا هم سری نزد.  

 . باآلخره دستور امیر را به مسؤولیت خود در برابر مادرم گرفتم

همان زِن   ،روِز گرمی بود که به دارالمجانین رسیدم. در اتاقنیمه 

غلتیده و با انگشتاِن دستش چیزی را    شناس را دیدم که آرام به پهلونا

 شمرد. می

سو سری زدم و پرسیدم. زِن خدمتگاری که باِر اول مرا  سو و آن این

ا را با خود  ههمراهی و رهنمایی کرده بود، گفت: طبیِب دربار آمد و آن 

 ...  برد

 گفتم: کجا؟

بروِن  بردندها را با خود میآن  ... زن غمگینانه درنگی کرد و گفت:

ا که دورتر از دهلیز در  یی رهای گارینگهبان چرخ دهلیز، سپاهیِ 

های گاری  . چرخ ندآوردبا گاریوان به حرکت درمی ،مانده بودسنگی بند

ا را از دِر دهلیز برون کردند.  هچرخیدند که آن به سوی دِر دهلیِز می

بود. تا شدهد که کناِر دیواِر دِر دهلیز گذاشته تااف تیریچشم کنیزک به پنج

د به آتش. معلوم کرو شروع  فترگ تیر راکنیزک پنج ،زدنهم چشم به

شناخت. یک تیر به پای سپاهی در حاِل  تیر را به خوبی میشد پنجمی

دیگر به فرِق زِن قامت بلند و سبز  ۀگلولخورد و دویدن به سوی کنیزک 

و یکی از زناِن نزدیک  چشمی که پوشاک سیاه به تن داشت. خدمتگاران

 و ستنشد. کنیزک در جای سپاهی ردنک به سوی دهلیز فرار به کنیزک 

. نگاِه خیره و مأیوسی به چهارسوی شتگذاتیر را زیِر گلویش پنج سر

داند که  د. خدا میرکهایش نگاهی  دست.  به لرزِش ختانداخالی از آدم  

 د. فشر  یا نفهمیده انگشتش را به ماشه فهمیده و
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 هشت

 

 

آمد؛ بارانی روزی که بانوی نودو نهم از کاخ زمستانی به سوی شهر می

بانو در میان راه از   همراهِ  یانِ بارید. آن قدر بارید که کاروانیعجیب م

 .ندادایسترفتن باز

  

بیند رود وخواب مییی به خواب میدرست همان لحظه بانوی نودونهم

برد، که  ش را با خود می آبایی ۀآید و همه اهِل دهکدز آسمان می چیزی ا

مردمش به  ۀه ماه پس از دعاهای خیِر س – را افگنی دهکدهبرسیِل بنیان

 . استبردههنگام  پاک شب  – خاطر آمدن باران 

  

کند و هیچ پدری  ادرش را اخالل نمیجا هیچ کودکی خواب مدیگر آن  

 جنبد.برای کمک به فرزندش از جا نمی

 

اتاقک   ۀکند که از پشت شیشیی نگاه مینهم، پریشان به ابرهابانوی نودو

آن   ،کندآیند. چیزی دلگیرش میتر میگاری داراالماره به چشمش سیاه

خنکک دهد. سردی و می کندن از تعلقی به آدم دست اِه دلگونه که گ

 لرزاند.  مبهم تنش را می گیِ ناشی ازین گرفته 
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زند. صدای تار از دهلیز بلنداست. بانو حضوِر امیر علیاخانم به در می 

 ۀکند و جامموهای بانو را بازمی کند. علیاخانممیرا از صدای تار حس

 دهد.  جدیدی به دستش می

زودتر جامه را  داند که هرچه شود و با نو میعلیاخانم از در برون می

 باید به تن کند. 

میاِن اتاِق  دهلیزِ   از با گذشتن زند. دری را کهبازهم علیاخانم سرمی

پنجره را  ۀگشاید. بانو پرده راه دارد، می بانوی نودونهم به سوی خوابگا

 پوشاند.ها را می ابری روی ستاره ۀزند. پردپس می

 

سوزد. بانو پیش می ی هم کوچک های نیمه تاریک، شمعِ درزیِر نوِر چراغ

کند و به جانب راسِت میکند، بویی را حسضوِر امیر را حسکه حاز آن 

حریری را روی   ۀشود. بانو پارچ. امیر نزدیک میکنداتاق نگاهی می

های حریر را از روی شانه شود ونزدیک می کشد. امیرهایش میشانه

 گیرد.بانو می

 با همان حس به سراپای امیر دهد.مییی برای بانو دستحِس مسخره 

 های امیربخندد. وقتی چشم  خواهدمی که انگار دلشکند می چنان نگاهی

یی وامیداردش که  همان حس به گریهشوند، می به چشمان بانو خیره

  را دیوارها جادویی کاشکند که می آرزو تواند بکند. با دلتنگینمی

بیند، یی آن گونه که بانو میلحظه  د و همه امیر را برایکن یکباره گم

 ببینند.

ست که بانوی نودونهم پس از غیبت و بیماری، امیر را  این نخستین باری
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امیر  انگار کند،تواند پنهانبیند. معنای نفرتی را که چشماِن بانو نمیمی

 گیرد.ند و به خود نمیکپنهان می

از ذهن بانو بودند، برده دارو از یاِد بانو  نقِش چیزهایی را که به وسیلۀ 

تصویر غبارآلوِد کودکی در برابِر چشِم بانو پیدا و پنهان . بودنشده زدوده

 نخسِت پس از بیماری را نخفته ِ شب ،بانو در تنهایی اتاقگردد. می

که همه  نمایدمی و ذهنش چیزهایی را برایش روشند کنمیسحر

کنش بانو پس از خواب و است. نخستین وافراموشش شدهکنند، تصورمی

زدن به شکمش بود. شِب اولی که پس از غیبت در هوشی دراز، دست بی

کرد چیزی  می گرفت و حسشد دستش را از روی شکمش نمی اتاق تنها

شدنش را  گی تحمِل گمشود به سادهاند. چیزی را که نمیرا از او گرفته 

 داشت.  

هیچ سخنی از زباِن بانو  وقتی داند،که رسِم دربار را می  علیاخانم

نگاه خواجۀ جوان پس از باز شدن   پرسد.شنود، چیزی از بانو نمینمی

 برای خواجه سبک انگارافتد. در و رفتن علیاخانم، مستقیم به بانو می

 چیزی به نظرتر از هرافزود، مهمبه دردش می شدِن بانو از باری که

 .آیدمی

  

 ۀشود. بانو موهای افتاده بانو میبترش شکم امیر مانع نزدیکی بیش 

بوسد کند. امیر دسِت بانو را با چنان ولعی میعسلی رنگش را جمع می

 خورد.که بانو تکاِن خفیفی می
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زند. در زیِر نوِر آفتاِب کند. پرده را پس میاز خواب گرانی چشم باز می 

باغِ های آهسته ازمیاِن سپاهیانی که در بروِن  صبحگاهی امیر با گام

کنند. بانو گذرد. سپاهیان سِر تعظیم خم میاند، میحرمسرا صف بسته 

 کند. نگاِه تلخی می

  گیرد.  خواجهجوان دلش تپیدن می  ۀگشاید. با دیدن خواجهلیز را میدِر د

–د از دستش بیفتشود که چراغدانی را که در دست دارد، نزدیک می –

سیمای بانو دوباره  آورد.میدهد و سری به حرمِت بانو فرود می میسال

  خورد.می نشیِن دردی عمیق به چشمیابد، ولی در نگاهش تهرنگی می

 د.  خوانمی بانوبه روی  خواجه اندک گشایشی را خفیفی لبخنددر 

 

. همان حریری را که امیر از  گرددبرمیخواجه  با ظرِف پر از صبحانه 

تواند افتد. خواجه نمیمیگیرد، خود به خود به زمین های بانو میشانه

 که یک سویش را زلفانش پوشانده – های عریاِن بانونگاهش را از شانه 

 پس بدزدد.  –

خواست بگوید، ولی  ی پس از آن که خواجه چیزی م – مبهمی ۀکلم

شود. بانو هم پس از  میبرون   خواجهناخودآگاه از زبانِ  – دانست چینمی

 دهد. تکان می یبه تأییِد چیِز نامعلوم سریدرنگی 

 بندد.      گردد و در را می خواجه برمی
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 هن  

 

 

 ۀهای ناگفتری دردل بانو مثل قصه شود، انتظاهایی که ماه بزرگ میشب

آید، روی تخِت هاست که علیاخانم میکشد. درهمین شبعلیا خانم پرمی

 نشیند.نشیند، میکوچکی که گهگاه امیر هم روی آن می 

 

های تابد. آن سوی باغ زمینرو به درِب باغ می ۀپنجر ماه از همان 

یال  ، در خستاهرگز ندیدهبانو را که  آن رودی سبزی و کمی دورتر از

پیرمردی که با پسرکش برای قیچی کردن   همگوِن بیانِ  کند.مجسم می

پسرک پابرهنه که با چشمانی برآمده و  ِِ دیدن. های باغ آمده بودندگل

، بانو را به دنیای وختدمی چشمیز و همه کس حیرتزده به همه چ

 برد. دنیای برون از حرم. دیگری می

باغ  بهاما بانو هرگز نفهمید که چرا آن پدر و پسر دیگر هرگز 

 ند.برنگشت

 

همسن آن  هم  »برادرم که کمی خوردتر از خواهِر کوچکم بود،  شاید

 ...  شیمی گفت: تو دربین دوسنگ آردمی ... پسرک

کرده دو سنگ  گفت: از بین دو دختربزرگم هم با خنده می خواهر 

 «... تراستخوب

   

 کنند. حوض را پر از آب می
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 گویی در برد،جوانی جان به سالمت می ۀامیر که از آتِش تفنگچ

ند. همان شِب واقعه امیر با ده تن از  کمی ترحِس آرامِش بیش حرمسرا

آن شب قراربود علیاخانم   د.نکمیی های شب آببازی و آبتنبانوانش تا نیمه

 بانوی نودونهم را به خوابگاه امیر ببرد.

 

 گفتند: امیردر خواب است. 

 

آید. بانو، بیدار به ماه چهارده در  علیا خانم به اتاِق بانوی نودونهم می

شنود، چراغ اتاقی تاریک چشم دوخته. صدای پای علیاخانم را که می 

 نشست.نشیند که امیر میجایی می ید همانآکند. علیاخانم میروشن می

 شود و از پشِت پنجره به خاموشی باغِ حرم چشمیمی  بلنداز جا علیاخانم 

دهد.  می صمیمیت پاسخی پرسد. بانو بادوزد، بعد حاِل بانو را میمی

کنند. علیاخانم از کتابی که تازه خوانده می یی سکوتهردو برای لحظه 

دوزد.  مندی فراوان به علیاخانم چشم میا عالقهگوید. بانو بمیسخن

دستش را   ،ی را تکرار بخواندخواهد چیزهایعلیاخانم که گویی می

 گیرد.   کول میکتابی را از دست ند وکمی دراز

یی چون حرمسرای سلطان به چشم  درهمه قلمرِوفرمانروایی، آبادی ...»

نموِد قدرِت   خورد. حرمسرا در دِل شهِر ساحلی در حقیقت نمی

 امپراتوری بود.

 

ده روز با نگهبانان و رآن کنیزِک روسی االصل  چهارماه و چها ... 

 . حرمسرارسد به تا می ،کندسپاهیاِن سلطان سفر می
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افتد. مادرش گاِن سلطان میهنوز کودکی بیش نیست که به دست گماشته

ی سلطان به  بود، دردرگیری میاِن دو سپاهش که  دخترک، تکرار زیبایی

شود. زنی که خبر یافتن دخترکی به آن زیبایی می شکِل مرموزی کشته

راهی را هم دختر معصومرساند، در تمام طول راه طان میرا به سل

 ال سپاهیان سلطان راه می پیماید.به دنب هاکند. پدر دخترک فرسنگمی

سلطان   لشکر ۀو اکرایین، مردانی برکارواِن خفتدر جنگلی  میان روسیه 

دهد. دوتن از  میو خورد شدیدی در تاریکی شب رخ زنند. زدشبخون می

رسند. در تاریکی حتا دستی پیرهِن دخترک را سپاهیان سلطان به قتل می 

بینند که به سلطان پدر دخترک را بازهم می  ِِ درد. فردای آن سپاهیانمی

را به سوی شان  بندند و خود راِه ا به درختی میهاست. او ردنبال آن 

 گیرند.سیاه پیش می ۀبحیر

 شود. زناِن دیگری که خراجِ ممالک بالکان اند یکجا می دخترک با

ن دخترک پیش از آن که به حرمسرا برسد، توسط زِن همراهش درمیا

گرانقیمتی به تنش  ۀشوید. جاممیگل و گالب تن ۀآِب مملو از شیر

سلطان از   ۀند. زِن گماشتکمی کنند. جامه را چون کودکی با اشک ترمی

شادی   کند. سلطان ازهای کنیزک را با دست پاک میاشک  شرم حضور

 کند.زِن گماشته را  پِر خلعت میریزد و دامِن دیدِن دخترک اشک می 

روی تختی را   درازی  خسته از سفرِ  دهد که دخترکِ لطان فرمان می س

های بشی با جامهحرمسرا ببرند. نگهباناِن ح ۀبنشانند و به مکتبخان

شأن به مکتبخانه  سرخرنگ دخترک را روی تختی با شوکت و

 برند.حرمسرای بزرِگ سلطان می 
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گردد. آن شب تمام امپراتوری می ۀلقب به ملک دخترک م ،ها پسسال

شود و جشِن بزرگی  در دل سلطان و مرکز اقتدارش  چراغان می  شهر

 شود.برپا می

که خودش هم  – بزرگاز حرمسرای  پای سلطان راملکه، رفته فته  

خوشی سلطان  جا میاِن صدها زنی بود که برای یک شب روزگاری آن 

 کند.کوتاه می – گذراندندشب و روز می

اند، داده  شبی سلطان از جنگی که در آن هزار تن از سپاهیانش جان

زند. ملکه از خواب رمیراست به اتاق ملکه سگردد. سلطان یکهبرمی

 کشد ویایستد. نفسی مبرابر ملکه می برهنه. سلطان دمی در ،دخیزبرمی

ماه  پس چهارکنیزکی را که دست همان  –را  شهبانوآنگاه دسِت 

به درباِر امپراتور  ،دسِت مرگ تا دامنش نزدیکیِ حتا  سرگردانی و

 شود.پایش خم می بوسد و دری م – رسدمی

دهد، از تن  نگ مییی را که هنوز بوی خون و گرِد جسلطان جامه  

باران  ، بوسهوی تخِت بلندی دراز کشیدهکه ر  کشد و سراپای ملکه رامی

  جلوِ ، گیرداالصل تصمیم میکند. همان شب است که دخترک روسیمی

 « ...  اند، به دسِت خود گیردزدهرقم  سرنوشتی را که دیگران

دست خود اند، به زدهجلِو سرنوشتی را که دیگران رقم علیاخانم جملۀ »

  بانوی نودونهم هم جمله را زیِر لب تکرارخواند. می را باز د«گیر

 کند.می

آید. صدا  می گوشها بهیی در دوردست صدایی مثِل صدای آتِش گلوله  

علیاخانم را به جاهای دیگری   هم خیاِل بانوی نودونهم و رشتۀ انگار
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کنم صدای یک یگوید: گمان نمبرد. علیاخانم با لبخندی معنادار می می

 زند. گلوله آرامش این شب را بتواند برهم

ِم بانوی دوزند. چشمییی چشمبعد هردو از پشِت پنجره به پهنای شِب نقره

 ماند.می تاریک و خاموش دوخته نودونهم دیرتر به منظرۀ

آرامِش » که چیِز دیگری از زباِن علیاخام بشنود، با گفتنِ آنازپیش 

 گیرد. می ز تاریکی پشِت پنجره رویا « ... سانمرده

 

شود. پسربزرِگ سلطان را که  ملکه مادر چهار فرزند سلطان می ... »

 کند. می رزندش دور، از سِر راِه فاز مادِر دیگری جانشین سلطان است و

دارد و پسرش را جانشین خالفت ملکه سلطان را به جنِگ فارس وامی

کند و به پیچد، خلع مینش سرمیکند. صدراعظمی را که از فرمامی

ماهه   سفر چهار که مادِر آن مرد باری در – جایش مرد دیگری را

  –است داده  گیایستاده ِِ کمکش کرده و برایش چون مادری درس

 « ... گزیندمیبر

 

 شود.الماره پنهان میاماه در پشت عمارت دار

 امیر خواب است. 

 خوابگاِه امیر چشم ۀپنجر ز بلندترین اتاِق حرمسرا بهعلیاخانم ا 

 دوزد.می

در صحراهای روسیه به سوی سرنوشِت ، انگار بانوی نودونهم 

 کند.امعلومی کنیزک را همراهی مین
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 ده 

 

 

 و ملکه امیر یهاجا .آیدمی گوش پرده صدای آراستِن صحنه بهاز پشتِ 

کاتب هم نیست. سران و سرداراِن دربار  .اند خالی  در صفی مقدم

جا   نشیند،می  تن از بانوان امیر در عقِب جایی که امیر . چنداندتهسنش

 .اندگرفته

کمی  ،چِپ امیر ۀگام دور از شان دچنعلیاخانم و بانوی نودونهم درست  

 خورند.می چشمزیر نوِر چراغِ کوچکی به ،عقب از صِف اول

تن ه پنجارنگ و سقفی بلند که به سختی های طالییاتاقی بزرگ با پرده 

 گنجند.می زیِر آن  در

 . افتدافتاده، میجا چشمش به نمایشی ین باری که انخستین علیاخانم به فکرِ 

 .بودندنشستهاز علیاخانم  روز امیر و پنج تن از بانوانش کمی دورتر آن 

  بانواِن امیر بود. اریان حضورنداشتند. نمایش هم ویژۀدرب

   

خبر از عالم و  شاه، بی نبوه تماشاگرانِ »دخترک یازده ساله که در میاِن ا 

 « ...  چرخدآدم نگاهش به سوی شاه می

  

 در آن جان دوباره هاییزچی گویی  دوزد کهبه پرده چنان چشم می 

 .یابندمی
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آورد. شاه »چشماِن آسمانی رنِگ دخترک دِل شاه را به لرزه درمی  

ردازد.  پگیرد و به تربیتش در حرم میش میدخترک را از خانواده 

 « ... شوددخترک شاعِر خوش الحانی می 

هنوز خبری از حضوِر امیر نیست. مردی با تنپوِش افسری همراِه زنی 

 نشیند.آید و در صِف دوم می جوان و خوشپوش می

   افتد:علیاخانم دوباره به یاِد نمایِش گذشته می

دخترک که به زنی با وقار و شوکت چهره بدل در آخرین پرده »

شماری از درباریان در   که اند ربا فرزندانش در راه سف ،ستاکرده

 کشند.تابوِت شاه را بر دوش می ،یی از کاخگوشه

 پرده بسته شود. 

   این کهکردند، پس از پی بردنِ می نمایش را اجراآن که  گروه ترکی

، نمایش دیگری را روی پرده استامیر خوش نخورده دلنمایش به 

 ند:آورمی

 ۀبحبوح در .سپاهیان محاصره کرده اند تا به او تجاوزکنند دخترکی را

شکند و سپاهِی نزدیک به دخترک سپاهیانش را می ۀشاه محاصر ،جنگ

زند. شاه دخترک کشد. دخترک به روی شاه لبخند میرا به دست خود می 

 برد.باخود می گیرد ورا از میان مردم می 

 ر آغوِش شاه  خواب است.د شاه، چون برگزیدۀدخترک  ،دیگر ۀدر پرد

آن هرشب  تنِ  درمیان پنج زنی که چهار ،دهندهای بعدی نشان میپرده 

جای ثابتی دارد. او همیشه در آغوش   شاه زِن برگزیدۀشوند، تعویض می

 شاه است.
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خوابد و پاهای شاه را  گوید. زنی در پایاِن پای شاه میزنی قصه می 

ایستد و زنی هم از پشت شاه شاه می مالد. زنی برای خدمت باالی سرِ می

 گیرد.بغل می  را در

ها را خاموش آید، چراغ می  فارس، شاهِ دیگر ۀپس از باز شدن پرد

دهد:  میاند، دستوررا گرفته تاریک ۀه همه صحنکند و به زنانش کمی

 خواهد بکنید!هرچه که دِل تان می 

ا دوباره ها ری زنان، شاه چراغ صدا  و با بلندشدن غوغا و سر  

 کوبوبوسند. شماری همدیگر را لترا مییی یکدیگر عده کند:میروشن

تن هم برهنه  درند و چندهای همدیگر را میکنند. چند تن جامهمی

 ... نداادهایست

بوسد. است، می  یکی از آن زنانی را که برهنه رودخندد و میشاه می 

اند چه کسی پیرهن از تنش دشود و نمیبانوی محبوِب شاه خشمگین می

 کنند.می مراهیشاه را در خنده ه ،خندد و همه زنان دریده. شاه می

 ماند.می نمایش امیر از ِِ دست  ۀآخر به اشار ۀپرد 

مرد را بازی   دهد که مرداِن بازیگر ترکی که نقِش زن وامیر دستور می

 « ...  شان برگردندکردند، به وطنمی

 

به  شنود نیزکه روایتش را میرا  یآن دو نمایش بانوی نودونهم که گویی

 خیزند.می پاکه همه به  پرسدرو به علیاخانم چیزی میچشم دیده باشد، 

 فرود به حرمِت امیر روی پرده سر شود کهمی صدای مردی بلند

 آورد.  می

 دوزند.می به پرده چشم  انهخاموش علیاخانم و بانوی نودونهم
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با دلهره و  ،ها مشق و تمرینزیگران پس از ماهشود. بانمایش آغاز می

 آیند.قبوِل طبع امیر روی صحنه می امیدواریِ 

 

 اول ۀپرد

یی که  جا –ن ویری از خسرو را در زادگاِه شیریشاهپوِر نقاش، تص

 بندد.روی دیواری می  – قدمگاِه شیرین است

گردد یرود. بعد دوباره برمکند و میمی هیبه نقش نگا آید ومی شیرین 

کند، انگار از حسادِت آن که چشم دیگران به آن  و تابلو را پاره پاره می

 نیفتد.

آمِد شیرین   شاهپور باردیگر و باردیگر نقِش خسرو را برسِر راِه رفت و

 بندد.می

شیرین پس از دیدِن نقِش خسرو در طوِل راِه رسیدن به کوشک باخود 

 باشد.خی داشتهکسی پرسش و پاس گوید، چنان که باسخن می

رسد، صدایی که صدای خوِد شیرین است نزدیک کوشک که می 

 پرسد: عشق چیست؟می

 عشق ...  عشق ... کند: عشقلب زمزمه می بعد زیرِ  

کند که آخرین  یابد و کسی هم فکر میکند که معنایی میکسی  تصور می

 عشق؟  – کندسؤالی بیان می ۀشق را به گونبار ع
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 دوم ۀپرد

 رود. خواند و درخیالی فرومی ن سرودهای عاشقانه می شیری

خرامد شوکتی شاهانه می مهین بانو شاِه ارمنستان که مادر شیرین است با

نکرده است.  بیند که غرِق خیالی حضورش را حس شیرین را می بعد، و

روی بهروشود، تر می. اتاق که روشنزندپرده را پس میمهین بانو 

گوش به سخن  به مرغزاِر پشِت پنجره  یرین، چشمش .ایستدشیرین می

 .سپاردمادر می

 نشینند. در کناِر هم می دیگِر اتاق و  روند در گوشۀمی مادر و دختر

دهد می نشاندگرگونی چهره  ها وحرکت دست شوند.صداها شنیده نمی

 . استفراداده  پند و اندرزهای مادرش گوش به که شیرین

 

 سوم ۀپرد

 رود.شود و به جنگ بهراِم چوبین مییسفون برون میخسرو از ت
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یا قصِد شکار سوار اسِپ  شیرین در راِه رسیدن به تیسفون به بهانه و 

گی برای رفعِ خسته، افتدشبدیز است، چشمش به زمیِن سبز و شادابی می

شود و سرگرِم آبتنی گیرد. عریان می آید. جامه ازتن میجا فرود میآن 

 . درآبِک زاللی

خرم را برای  سبز و ۀکه از جنگ برگشته، همان دامن هم خسرو

 گزیند.یی دم گرفتن برمیلحظه 

 درخشد.آب در آب می  تر ازافتد که زالل چشِم خسرو به شیرین می  

  ... گوید: آهاست، میشود تصویری از شیرین را دیدهخسرو که معلوم می

 هزاربار زیباتر ازآن نقش!

بایی عریاِن شیرین است که شیرین نگاهی به باال خسرو محِو دیدِن زی

 کند و سواِر شبدیز، تند از چشم خسرو گمامه برتن میزود ج اندازد ومی

 شود.می

  که بردداند شاه برون از کاخ است، پی مینزدیِک کاخِ تیسفون وقتی می 

 خسرو بوده. ،شهمان مرِد تماشاگِر آبتنی

صدایی از رفتِن خسرو به بکشند، به روی صحنه  پیش ازآن که پرده

دیدارش با شیرین  و – است خسرو که بخشی از امپراتوری –ن ارمنستا

 دهد.بانو خبرمیو مهین

ش به کمک امپراتور روم  از نیازمندی در اتاقی تنها  آن، خسرو پس از

 .گویدسخن می

را مردم در کوی و  خبر ازدواجِ خسرو با مریم دختِر امپراتوِر روم 

 د. گوینمی دیگرهمبه زن بر
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زنی  مشهور به  –مسموم شدن مریم، ازدواجِ خسرو با شکِر اصفهانی 

 کند.روایت می به صدای غمگینانه را کسی – پاکی زیبایی و

و آواز باربد  حضورش در میاِن ساز دعوت شیرین به قصِر تیسفون و 

با  – دنشومیگان هندی اجرا  که از سوی هنرمندان و نوازنده – و نکیسا

ی زدودِن کدورِت دِل شیرین، سرودهای ستایِش عشِق خسرو برا

 آورد.گیرد، امیر را به وجد میگونه که کدورت ازدِل شیرین برمیهمان

 گیرد.بانوی نودونهم مثِل دیگران چشم از پرده نمی 

ن شود و عشِق مردی به ناِم فرهاد که روزی شیریفارس می ۀشیرین ملک 

 گردد.برزنی می هرکوی و  ۀاست، آوازر دیدهرا هنگام شکا

شود که خسرو او را مشغول کندن  می کوتاهی فرهاد دیده ۀدرصحن

نظر خسرو ناممکن  فرهاد کاری را که به  .استشکافی در کوه کرده

کند که نزدیک به اتمام می ،آمد، به خاطر رسیدن به وصاِل شیرینمی

 رسد: خبِر مرِگ شیرین به گوشش می

که از سوی   ی شود. مردی روی دیواراِر پشت صحنه کاملن باز میدیو

ایستد. صدایی در  یی میخورد با تیشهتماشاگران مانند کوه به نظرمی

 صحنه می پیچد: شیرین مرده است!

 

 گوید: دروغ است.بانو در نزدیِک گوِش علیاخانم می

 کرد.  خواهد گوید: مگر فرهاد باورلیاخانم میع

  

شود: شیرین مرده ن مرِد ایستاده در بلندی هم تکرارمیاز زبا صدا

 !؟است
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 آورد.می  پرسشی جمله را به زبان اول با شک و به گونۀ

بعد فرهاد سرش را با ابراِز تأسِف دردبار چندبار به سوی پایین 

فضا   جانکاهی که گلو همراه با نالۀ گیِ فتهدهد و باز به یقین و گرمیتکان

 است!گوید: شیرین مردهیدانه و پرغصه میگیرد، ناامرا می

 ...  استکند: شیرین مردهتکرارمی

 باشد. چنان که گویی همه آرزوها در صدا مرده 

کند، خود  که به پایین نگاهیآنبی بازیگر نقش فرهاد پس از سکوتی تلخ، 

 باشد.، با اطمینانی که انگار زمین فرِش نرمی داشتهکندمی  رها را

که  چنان تکان دهنده شود،دردناکی از پشت صحنه بلند میصدای بسیار 

 .خیزندچند تن از جا می 

 .ها پنهاناز دیده پشِت صحنه  دیوارِ  شود وبسته می پرده 

 

ته است، دعوای  دیگر شیرویه پسر خسرو که با چاقو پدر را کش ۀصحن

 دارد.  ازدواج با شیرین

کند که درش را  می ویی خواهش رفتن به آرامگاه خسرمهشیرین در نا 

 اند.بسته

هری را  جا زرود وآن کنند. شیرین به آرامگاه میدِر آرامگاه را باز می 

 د.نوشمی که با خود آورده، 

 

کاتب که نمایش را هنگاِم مشق و  صدای آرامی از قولِ علیاخانم به 

رومیو و  ست که در نمایشنامۀییهمان صحنه: این گویدمیدیده، تمرین 

 شود. می تکرار ژولیت
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ِن  پرت شد گوید:داند رومیو و ژولیت کیست، میبانوی نودونهم که نمی

 دهنده بود.مرد از بلندی تکان

گوید: صدای به زمین و می ندجنبامیی سر به تأیید تعجب با علیاخانم 

 خوردنش با فریاِد تلخی همراه بود.

 

  که  – بانوی نودونهم آرزوی رسیدِن خسرو به شیرین را

شیرین  ۀ ناشی از همان دیدن تِن برهن – باشدمینهصدونودونهمین زنش 

که در تِن شیرین دیده د چیزی را نکتصورمی گوید: خسروداند و میمی

 . استدر دیگر زنانش ندیده

حِس   ،م دیدن شیرینفرهاد هنگا ۀدرنِگ دیداِر بیخودان  یاخانم، درلع 

 .یابدمی جاِن دوبارهعشق برایش 

 بیند که دیگرِر بانوی نودونهم، شیرین وقتی سیمای مرگ را میبه نظ

 نیست. فرهادی در بیستون

هردو پاره کردن تصویِر خسرو از سوی شیرین را نه از روی حسادِت    

 دانند.که از بی میلی میبلدیداِر دیگران،  

 پیچد، ورنهگوید: شیرین فقط  از پند مادرش سرنمیبانوی نودونهم می

 ... 

 

دهد که  گوید: امیر به خواهش شهزاده، اکرم خان را اجازه میاتب میک

 در نقِش فرهاد ظاهر شود. 
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زند. هنوز باغ را می اره َدورکاتب از کناِر دیواِر کاخِ داراالم

افتد. سپاهیان که گویی جسدی را  نوردد که چشمش به دو سپاهی میمیدر

افتد که  به مردی می چشمش ،شوند. کاتببرند، به کاتب نزدیک میمی

کاتب با دقت به مرد که دیگر جان به تن   .برندسپاهیانی او را با خود می

های  کنند. گامشود. سپاهیان به حرمِت کاتب درنگی میندارد خیره می

 د.نشوکاتب تندترمی

 شناسد.کاتب اکرم خان را می 

 

و شنود پس از آن شبی که شهزاده صدای بلندی از زنداِن کاخ می 

ماند، کاتب می در داراالنشاخان به دستوِر شهزاده که اکرم چندشبی

 آید. ها چه بر سِر اکرم خان می داند که پساننمی

کناِر اتاقی که   خواند، اکرم خان را دردر آن شبی که کاتب را امیر فرامی

 یابد.خان نمیبیند. در برگشت اما هیچ نشانی از اکرمخوابگاهش است می

داند نیاکاِن اکرم خان از  ست که میهای داراالنشاهمان شب درکاتب 

 د.   انردهکبه هند مهاجرت  –به نام آستانه  – جنوِب هندوکشمحلی در 

که   ،آید به ناِم مینانسِل نیاکانش درهند، دختری به دنیا می دومیندر 

پیچد. حاکم راجستان عاشق مینا حسنش در سراسِر هند می ۀبعدها آواز

شن باشکوهی جود. مهاراج در یک شِب بهاری وصلت مینا را شمی

گی با مینا جهان را وداع گیرد. مهاراج پس از هفت سال زندهمی

سوزانند و خاکسترش را به  گوید. مطابِق رسم، مینا را با مهاراج میمی

 ریزند.رود می

 ماند.می ها پس از مرگش در شعِر شاعران زنده زیبایی مینا سال 
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با وارثاِن یگانه پسِر  را در هند شخویشاوندی دوستی و ۀخان رابط اکرم

دارد. پدِر اکرم خان در دهلی  جاست نگهمیمینا تا دمی که آن ۀبازماند

کنند، باری میگان گلولهکه عساکِر انگلیسی به روی تظاهرکنندههنگامی

 غلتد.به خاک و خون می 

 کند.ش را میمیِن آبایی اکرم خان پس از مرِگ پدر قصِد دیدِن سرز

های گرِم  شاگردانش او را به بحث ۀدوستانشوِق وطن در کابل شور و 

کشاند. او در نخستین محفِل کوچِک سیاسی کابلیان با جوانانی سیاسی می

سر  ها را تا پای دار به چشم وآن  گیِ شود که بعدها ایستادهآشنا می

 بیند.می

میر فرماِن بازگشِت معلماِن هندی را به  اکرم خان یک ماه پس از آن که ا

شود دهد، توسط یک مأموِر ضبِط احواالِت داراالماره دستگیر میهند می

 افتد. و به زندان می 

شنود که به نقل از پدرش می .حلولیه بود ۀپدِر اکرم خان از پیرواِن فرق

ها پیش هنگاِم یی که مینا سالخواهِر مادر کالنش را در همان مزرعه 

بیند و به او دل  گشت و گذار، مهاراج را دیده بود، طبیبی انگلیسی می

 بازد.می

  ۀها باِر رنجِ طعنمینا سال ۀازدواجِ مینا با مهاراج، خانواد پس از 

، استر مسلمان ازدواج کردهمسلمانان را به خاطری که دختر شان با غی

 ند. برمی

لمانان را که سینه به سینه گذشِت این همه زماِن دراز هم، زباِن طعنه مس

 .        بنددمیبودند، نرا شنیدهروایِت مینا 
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شود،  ن میزمانی که جان خواستگاِر هما، خواهِر مادر کالِن پدِر اکرم خا 

هما، مسلمان شدن جان بود. جان که پیوند با هما  ۀاولین پیشنهاِد خانواد

 پذیرد.تر از هرچیزی بود، پیشنهاد را میبرایش مهم

 یک سلماِن محلی  گی نه به دسِت یک جراح که به دستِ جان در سی ساله 

با هما  ،شود. او پس از پایاِن مأموریتش در هندی ختنه مییبه گونه عنعنه

 رود.به لندن می 

ش در مورد مینا را که از زبان خانواده  چه آن پدِر اکرم خان تمامِ 

 خبری از سرنوشِت همادر بی  د. پدر اکرم خانبینود، در هما مینشمی

درسیمای هما  یگویا همان مینا – گی دومشکه هما هم در زنده بودفتهگ

 .استهبیش از هفت سال پس از ازدواج عمر نکرد – باشدظهورکرده

شانی کوچکی سرگرِم نهال ۀیک روز اکرم خان و پدرش در باغچ

ن  نیم به جا و صورتش یک سیب و دو مرِد جوانی که سر ،ندباشمی

 د.وشمی شان ظاهررِ ماند، در برابمی

که هنوز  از آن روزهایی آوردکاتب سخنانی از اکرم خان را به یاد می 

علیاخانم را  اکرم خان ها در آن سال  :داراالماره بود موزگاِر مکتبخانۀآ

 خندید.گفت و میآلیاخانم می

جایی به  کودکان را در گاه در داراالماره،  گاریاکرم خان در کناِر آموز

 یسدنونامه های کوتاهی را که خود می رد و نمایشَِ بنام صحنه می

 کند. اجرا می  برای شان

ها به گوِش ها و شهدختهای اکرم خان از زباِن شهزاده نمایشنامه قصۀ

 رسد.امیر می
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 دیگر همه چیزماند، می ن در آن شِب نخستی که در داراالنشااما اکرم خا

 آورد و نه مادر را. را به یاد می رپد ، نهآیدبه یادش نمی

ۀ  های دوران کودکی گرمی خانسانه گاهی چون اف گفت:می اکرم خان  

دهلی، وادی شاداِب کشمیر، روزهای آموزگاری در داراالماره و لیسه  

 شدند.زدند و گم میجرقه می  مدرخاطر

 .کردمید، شک آمیادش می چه در ذهن واو به همه چیز، حتا آن  

کردم از آغاِز پیدایش گفت: حس میمیش شِب پیش از رهایی بارۀ در 

 ...  یی نداردام که به هیچ افقی روزنهدر غاری بوده

فقط  گفت،جست، میپس از سکوتی که پنداری چیزی را در خیالش می

  – یواب و یا بیدار دانم درخنمی – ها پیش رابار آن رویداِد سده  یک

کودکش بی های آتش در برابِر چشماِن شعله مینا در :پیِش چشمم دیدم

   ... زدسویی میناله  هیچ آه و

زیر شکنجه در داالنی نزدیک به  ،کردمیک شب و یا شاید روز حس 

، به فکِر حلوِل  ام یافته که دوباره جان  کردمگمان. وقتی مچال مرده اسیه

  مروحکه این ِِ . درآن تاریکی محض، به امیدمشدبه جسم دیگری   مروح

 مزاده حلول کرده باشد، به سراپای تندر جسِم موجودی غیر از آدمی 

چال برای که تونِل سیه ی از گلویم بلند شدچنان فریاد ... مدیکش یدست

 . فتیاروشنی  ماولین بار در برابر چشمان

  

دهد که  آورد که امیر به اکرم خان دستور میعلیاخانم شبی را به یادمی 

 زرگاِن دربار روبه راه کند.نمایشی را به ب
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م خان پیهم به کتابخانه افتد که اکرهایی میبه یاِد لحظه  خندد وکاتب می

شدن گفت که در دسِت آمادهیی مینمایشنامه و چیزهایی دربارۀ زدسرمی

 بود.

باری اکرم خان گفت: آیا منطقی است که کسی در درباِر آدمی چون شاه   

 بشناسد. صاحِب صدا را نتواند کند و شاه، بلند عباس صدا

 زند، زن باشد یا مرد؟  می گوید: پس از آن پرسید، کسی که صدا کاتب می

را   امام قلی خان خبر فتوحاِت  شاه عباسدر آن نمایشنامه وقتی  

رود. اکرم خان در نقِش شاه عباس میشنود، به فکِر عمیقی فرومی

 امیر. ندِ نکند همماحرکاتی از خود ظاهر می 

بیند، یکی از زنانش را که  شاه عباس پس از آن که امام قلی خان را می 

زن  شود که صدایی بلند می  بخشد.به امام قلی خان می نزدیکش نشسته

کند.  سو نگاهی میآن سو ون است. شاه عباس به این سه ماهه آبست

ش را پس بگیرد از جا  تواند بخشیابد. شاه که نمینمی صاحب صدا را

 رود.و می خیزدمی

   شاهان باشد.  در بارۀ گفت: این خواهش امیر بود که نمایشاکرم خان می 

شود، اما بسیار در پرده دیگر شاه با سیمای سالخورده ظاهر می

 غضبناک.

برای آرامش غضب شاه، زِن زیبایی را که در عقد مرِد    شاهجاسوسانِ 

 . د در حرمآورنگیرند و میبینند. میمی ست،گوشه گیری

 نماید که کام از زن گرفته باشد. خیزد. چنان میاز بستر خواب می شاه 

 ند.نکزن را دوباره به شوهرش مسترد می ،بعد جاسوسان 
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 بعد برد وگی سیمای امیر پی میدر پرده های بعدی اکرم خان به گرفته

گنجاند که با اصل نمایش  می در نمایش  دلخواهی برای امیر های صحنه

 ندانی ندارند. چ رابطۀ

 گفت: اکرم خان می  

که امام قلی خان بزرگش کرده و به عقد مردی  بود  این همان دخترکی

 .بود در اصفهانش سپرده

برد که شاه با دختر زنی که به امام  تر کسی پی میولی در خود نمایش کم

 شود.بخشد، همخواب میقلی خان می

شاهاِن فارس  خان در بارۀ همه به تقلید از اکرمهای بعدی نمایشنامه

های شاهاِن فارس را  به تصور این که امیر قصه  ،شوندنوشته می

 پسندد.می
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 هیازد

 

 

زند. کتابی جا میعلیاخانم پس از سه روز دوری از کتابخانه سری به آن 

است. کاغذی در الی کتاب. در کاغذ نوشته شده است:  روی میزی باز

 سبز یا میشی. 

 ط زیر: سبز در خ

 بعد: میشی

 یا چیزی میاِن هردو هم سبز و پایان: هم میشی و در و

 تواند باشد؟ ها چه می آید. این رنگبه نظر علیاخانم بسیار مبهم می

 

آید. با پیزارهای نوک بلندی که امیر درشِب بزِم شعر، در بدل  کاتب می

می بندد. پشِت  . کتابی رادهد می او خوانش شعر زیبایی از دیوان بیدل به 

 نشیند.میز دیگری می

 کند که علیاخانم  هنوز هم به فکر بزم شعر است.می درنگ تصوربی

 گوید: امیر شعر را توجیه دیگری کرد.کاتب می

اینست که امیر شعر را    کاتبکند، منظورِ ر میفک علیاخانم با تبسمی 

 بود. درست نفهمیده

تا  ،داشت  یشاعر روحی چوناید گوید: بن دیگری میرا به زباپندارش  

 را دریافت.  شعر
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ج هندی آن را  یزاری که یک مهاراپ – افتد علیاخانم که به پیزار مینگاهِ 

گوید: شاید هم  نه به خاطِر کاتب به شوخی می – بود به امیر بخشیده

 که به خاطر بزرگی پا نصیبم شده باشد.شعر 

 تر ازپای کاتب است.کوچکداند که پای امیر خندد و میعلیاخانم می

داند چشمان علیاخانم چه  نگاِه ژرِف کاتب گواِه آنست که هنوزهم نمی

 رنگی دارند.

 آورد.کاتب از ممکنات و ناممکنات سخن به میان می 

های به گپ یی که چیزی در درونش سنگینی کند، علیاخانم  به گونه

 دهد. گوش فرامیکاتب 

خاِص خود به شمار  دارایی بخشی ازامیر داند که چیزهایی را می کاتب 

 آورد.می

را که در تنهایی به صدای بلند از خود کرده بود، در دل   پرسشیگویی   

یی از ملکیت شود گوشهمگر می آورد:و به لب نیز می کندتکرار می

 امیر را غضب کرد؟ 

از سخناِن گنگ، ولی گاه روشِن کاتب چیزهای ناگواری را   علیاخانم

 رود.می شود ومی  بلند یابد. با نوعی مالل و پریشانی خاطر از جادرمی

  صدایی  ،آورندت اقتداری را به صدا درنمیهایش هیباین بار انگار گام 

 کرد.برپا می از رسیدن که بارها کاتب را پیش

گردد که گویی هیچ صدایی به گوشش می کاتب چنان غرِق فکری 

 شود.می صدا در دهلیز گم  رسد.نمی

گفت به گونه مرموز و چه را که نباید میکند آنمیکاتب وقتی حس 

 دهد.  میپوشیده گفته است، همان دگرگونی حاِل علیاخانم برایش دست
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 کند درمی ت. نگاهکند که یک دیوارش آینه اسعلیاخانم دری را باز می 

 ...  آینه

   آورد.را آهسته به زبان می  واژۀ »ممکنات و ناممکنات«

 گرید.می ... گریدمی 

 کشد.ست، میها را به روی هرچه روشنیپرده

یی را چنان دراز که گویی متِن پیچیده ... بنددها میهایش را با دستچشم

 کند. می در درونش مرور

گویی  چنان عمیق که بیند،باز در آینه خودش را می  کند،میباز چشم که

 عاجز باشد.  خوددر  – رنگیشاید  – مثِل کاتب  از تشخیِص چیزی

 سوزد.چشمانش چون خرمن سبزی که در آتش بسوزد، می 

 

یی که درکناِر ستوِن بزرِگ میان کتابخانه قرار دارد،  کاتب در برابِر آینه

دوزد.  کند جدا از اوست چشم میایستد. به قامِت بلندی که تصور میمی

های چون شیشه چشمانشبیند که قامتی در برابِر ناگهان در همان آینه می

 شکند.می ییآینه
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 دوازده 

 

 

کند، جانشیِن امیر چنان با درآن شب وروزی که امیر قصِد سفِر هند می

حرکتی در کاخ را هر گیرد که مخبرانتیزبینی اوضاع را زیِر نظر می

 رسانند.السطنه میبه گوش نائب

بار به درباِر  زند و کاتب چندتر به کتابخانه سرمیعلیاخانم کم 

 شود.می السطنه فراخواندهنائب

سفیر روس نزدیک به چند،  ییدر شِب مهمانی سفیراِن کشورها

ارسی صاف و روشنی به پنشیند و به السطنه و در کنار کاتب مینایب

دهد،  هند به سخناِن سفیر فارس گوش فرامیرگوید. سفیمی «سالم»کاتب 

بُرد و روبه سفیِر روس  که زِن  می السلطنه سخن سفیِر فارس رانایب

گوید. کاتب هم گوش به سخن  کند چیزهایی میجوانی او را همراهی می 

همراه سفیِر  ِِ افتد که پهلوی زنچشمش به علیاخانم می ،السلطنهنایب

امیر رویش را به سوی  نایب یی کهروس نشسته، درست در همان لحظه

رنِگ چشماِن علیاخانم  گرداند. کاتب گویی هنوزهم به کاتب می

هایی ازتأریخِ  خواهد گوشهالسلطنه که از او می اندیشد، با صدای نائبمی

شود. روابط کشورهای همسایه را به زبان و بیان آرد، از جا بلندمی 

نشیند. زن  خیزد وبه تندی دوباره میدرنگ از جا میعلیاخانم هم بی 

السلطنه  دوزد. نائبخانم میسفیِر روس با تبسم زیبایی نگاهش را به علیا

 بیند.ست، ایستادن و نشستِن علیاخانم را نمیجای دیگریکه چشمش به 
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 کشد.  سفِر امیر به هند به درازا می

کند به چیزی که فکر نمی انگار السلطنهحرمسرا خاموش است. نایب

 تواندنمی پیوندی داند که نیابتش به حرمسراحرمسراست. شاید هم می

 باشد.   داشته

گان در باغ و دِر حرمسرایی که فرمانروایش گردِش بانوان و خواجه 

نبوِد امیر صدای تار و ساز هم از   درسفر است، نمای دیگری دارد. در

 شود. حرمسرا بلند نمی

ا را به  حرمسر گاه است، علیاخانم که گویی نایب حرمسرا در نبوِد امیر

 کند.می  حاِل خودش رها

   – اندآمده در حرمسرا  ی هم اکنونترگاِن جوان خواجه  –جوان که  ۀخواج

  ۀخواج» که زمانی جوانترین خواجه بود زباِن علیاخانم را از همه او

شنود، در  یی از اتاِق بانوی نودونهم میگویند، صدای زمزمه می  «جوان

برد می  . اول گماناست شبی که هنوز ماهی از سفِر امیر به هند نگذشته

د. تاببزرگی هم در آسمان می  نم در اتاِق بانوست، چون ماهِ که علیاخا

اند، ها تاریکشبی که همه اتاق در نیمه ،بینداتاِق بانو را می ،از باغ سپس

 روشن است. 

روشن شب را نیمههای پس از نیمهکند چراغاموش میخواجه که فر 

اش پله  های دو سوی دهلیِز بزرگی که آخرینبگذارد، ازجانِب راسِت پله 

 بزرِگ گذرد. چراغِ دوسه گز از اتاِق بانوی نودونهم فاصله دارد، می 

های کوچکی که  خواجه در زیِر نوِر چراغ کند. می دهلیز را خاموش

. خواجه که نگاهش ایستاده ،بیندسوزند، بانو را میند در میباالی چ
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برود، با دسِت های بانو بلندتر سوی شانه  دو تواند از زلفاِن افتاده برنمی

شود. دستاِن خواجه با حرمت تمام رو میدراِز بانو و لبخنِد ملیحش روبه

جاری   تنشبر گویی آن دست از رماییکند، گدسِت بانو را لمس می

کند. دست خواجه شود. بانو هم لرزش تِن خواجه را حس می می

 شود. ناخودآگاه از دسِت بانو رها می

انگارد که صدای بازشدِن دِر  کند. خواجه می می بانو دِر اتاق را بازتر

افتد. نرسیده به آخرین  های پایین به راه میشنود، رو به پله دیگری را می

بیند که از  رسد. بانو را میمیاو  آرام بانو به گوش ۀصدای خند ،پله

 ایستد.شود. خواجه می ها پایین میپله

کوت به گوش  سگی از دور درسصدای جیرجیرک با صدای عوعوِ  

  ۀو شرف  کند.  صدای وزِش بادد. بانو دِر برون را باز میسنرمی

ها. بانو ماِه روشن را می بیند که پشت سرِو بلندی  همخوردِن برگبه

پشت به بانو و خواجه در زیِر نوِر  شود. نگهبانی رو به ماه وپنهان می

 است.تر از نوِر ماه، تفنگی بر شانه ایستادهچراغی کمرنگ

 خوابی؟گوید: کجا میبانو رو به خواجه می

ها از لبانش واژه دهد، گرمی صدا برایش دست می که از سیخواجه با ح

 جا!  ...  آن  ... سو  ... : آن شوندجدا جدا برون می

سوی تاریِک حرمسرا که دربش برون از دهلیزاست،  اتاقی را در و بعد  

 دهد.با انگشت نشان می

گوید: شکند و میسکوت را می ،و سخن دیگر گپیچ هبانوی نودونهم بی

 برو بخواب، وقِت خواب است!
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خواجه که گویی انجامد. صدا با خاموشی شب به سکوتی می گیِ آهسته 

 کند.لب به بانو نگاهی می لبخندی بر داند چه بگوید، بانمی

بانو به سوی تاریکی دیواِر نه چندان بلندی که پشِت آن اتاِق خواجه   

شود و ه اتاق نزدیک میبانو ب ِِ دارد. خواجه هم همگامگام برمی ،ستا

کند، نگاهی به کند. بانو سرش را به اتاق پیش میمی  در را باز

 خواهدخواجه که چراغی را میرود. اندازد و درون میچهاردیوارش می

مهتاب  نورِ  ازی به چراغ نیست.داند نیدست بانو می ۀبا اشار ،کند روشن

 اتاق.  ۀله درگوشهنمایاند تمیکوچک، بستری را  ۀپنجراز 

چیز های جادوشده به همهه که چون آدم بندد و رو به خواجبانو در را می

 گوید: بخواب!می باز ،نمایدباور میبی

ویی فرمانی از آن  گ ،گذردچه میواقعیت آن باوری به در بی خواجه 

 !شنود: بخوابچیز میماورای همه  باالها، از

  سر کشد وهای خواجه می و لحاف را روی پا نشیندروی بستر میبانو  

گذارد. خواجه که پنداری تماِم توانش را در  خواجه می  ۀنرا روی شا

کند تا فاصله  دستی دراز می  باشد، انگشتاِن دسِت راستش متمرکز کرده

و . باندنکنمیرا لمس زلفان بانو کند. سرانگشتانشحقیقت و خیال را حس

 گذارد. خواجه هم سر در کناِر سِر بانو.سرش را روی بالشِت خواجه می

آرامش  تصویری از شگفتیِ  چون پرتو نوِر مهتاب سیمای بانو در 

به همان آرامِش فرازمانی یی درنگ پس از لحظهخواجه هم . نمایدمی

   که بدانند. آنروند، انگار بیپیوندد. هردو به خواب میومکانی می

های بانو، ماهی در آن نیست، تکان ۀاتاِق تاریکی که دیگر جلودر 

کند که خواب میبرد. خواجه حس خواجه را از خوابی به خوابی می
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آید. دسِت خواجه گرمی تن بانو را بیند بوی خوِش کسی از کنارش میمی

 کند.میحس همه هستی ، بادر تن خود یجنبشهمراه با 

شود که گواه خفیفی از گلویش بلند می ۀو نال خوردبانو بازهم تکانی می 

رد که  فشن بانو را در میاِن بازوانش میست. خواجه چنادیدِن خوابی 

تنگنایی خود را   انگار در فرار از. بانو گیردرا از او می مجاِل جنبیدن 

برد که در جایی یی پی میپس از لحظه  .دکنبازمی چشم ،کشدمی عقب

بوسد. از  وی خواجه را میرامیر است.  یا دش وخو ِِ غیر از خوابگاه

بیند شبی می ایستد ویکباره راست می شود. خواجه هم یکی وجابلند می

خواهد چیزی می ست. تاسحر شود، روبه روشنی کردنمیگمان را که 

 خرامد. بیند بانو شتابان به سوی دهلیِز حرمسرا می بگوید، می

حرم  مؤذِن  و مرغاِن سحر بانگِ  بهمسِت الستی  چونخواجه 

رود، جایی دور از عبادتگاِه حرمسرا، در تنهایی باغ یم دهد.فرامیگوش

ایستد، چشمانش را  ها، میگل و در خلوِت انبوِه درختان. نگاهش به

 آورد در برابر خدای الیزاِل عشق.میبندد و فروتنانه سرفرودفرومی

 

اِن باغ هم ا را صدای گنجشک آید. آرامِش حرمسرعلیاخانم به حرمسرا می 

حرمسرا تک تِک پای علیاخانم  درخاموشی دهلیزِ  تواند برهم بزند.نمی

 پیچد. می

ۀ یی باجامخواجه  آید.از حماِم بانوان به گوش می صدای پُچ پُچی

کند، به دنباِل سرخرنگ و گشاِد زنانه چون دلقکی که نقش زنان را بازی

 رود. علیاخانم می
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گاِه طور، در جلوه  ییگردد و چون موساه اتاقش برمی جوان ب ۀخواج

  شنود. درهای علیاخانم را می قدم برد. صدای  ن ومکان را از یاد می زما

 ایستد.گشاید و در برابِر چشماِن کنجکاِو علیاخانم میمی

در فراخی نزدیک به دِر   خواند وگان را فرامیعلیاخانم همه خواجه  

 گمارد.ها را به کارهای دیگری میدهلیِز حرم، شماری از آن 

شود، شاید هم از  او سپرده می خواجه که نگهبانی دِر درونی حرمسرا به

کمی به اتاِق   ۀجا فاصلخورد که آن ان به چشم میتر از دیگررو راضی آن 

 بانوی نودونهم دارد. 

   

جوان میان واقعیت و خوابی  ۀ ِه سفِر امیر به هندوستان، خواجدر دو ما

تواند خطی بکشد. خواجه با یاِد نمی به درستی دهد،به او دست می  که 

رود که گویی گام گذاشتِن بانو به اتاقش، در بیخودی لذتی فرو می  ۀلحظ

 .  باشدمیاِن خواب و بیداری در سیالن همه چیز در 

ست و هاییی که آمیخته با خوابکند. حسگی میخواجه حِس جادوشده 

  .دانشده لهایی که دیگر زایترس
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 یزده س

 

 

کشور گنگ چند گاِن برای علیاخانم مناسبِت برگزاری شِب مهمانی نماینده

 نماید.می

السلطنه را در تجلیل از آن روز که به نظر کاتب کاتب، هشیاری نایب 

 ستاید. رود، میروِز مهمی در تأریخ اقتداِر جِد امیر به شمار می

رساند به گماِن کاتب حضوِر ی را هم میمهمی که معنای درست ۀنکت

 آن شب است.  گاِن کشورهای همسایه درنماینده

ک و چینی در همسرایی یک، تاجیزبوگاِن ابرای کاتب حضور نوازنده

خواِن خوشصدای هندی که شعری پارسی را با آمیزشی اردو و باغزل 

 .شتیی داخواند، بیان و مفهوِم ویژهروسی با مهارت تمام می

 کرد:لب تکرار می آن شب کاتب انگار صداها را زیر

 تواِی مقابِل من یا خیال در نظرم

 تواِی

 تواِی

 تواِی 

 ... تواِی مقابِل من

 . یردگعلیاخانم چشم از آوازخوان نمی

 د.ایآزمکاتب گویی پرواز را می
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 را مرِد سرد و کاتبالسلطنه که درِک حال و هوای کاتب برای نایب

 .کرد، ساده نبودلقی میروحی تبی

 

شان هجوم ۀکه سپاهیاِن امیِر ماضی به دهکدکاتب از همان شبی 

خبر از آدم و عالم در رؤیاهای آللوی مادری که هنوز هم  آورند، بیمی

 نهد:پنداشت،  پلک برهم میرا کوچک می او

 للو للو بچه بچه 

 شه بچه بچه جوان می 

 شهپاچای خراسان می 

 للو للو بچه بچه 

 شهبچه گکم کالن می

 شهعقاِب کهساران می

 للو للو بچه بچه 

 شهبچه چه خوش بیان می 

 شهشاعِر شاعران می 

 للو للو بچه  بچه 

  ... 

 بیند. مادرش را در کنارش مرده می ،زندپلک می

 .ستجاری   مادرشبه جای صدا، خون از دهانِ 

ت بیکاری آن را به  بیند که وقگلو با همان دستاری می پدر را آویخته از  

 هنگام کار شخ  به کمرش. بست وسرش می
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زند. آن قدر بلند که صدای همزماِن با دیدِن پاهای آویزاِن پدر چیغ می 

 رسد.اتاِق دیگر به گوشش نمی خواهرش از

 

ایستد، ها میجنوب شرقی بت ۀه سپاِه امیِر ماضی درست در دامنفرماند

 دهد.غلغله را می  ن ویرانی شهرِ جا فرماآن  جایی که چنگیزخان از

صدایی خواهر گویی گی لباِن مادر، خاموشی پدر و بیدر سکوِت همیشه 

خواند. شنود. چیزی را که یکباره او را به ایستادن فرامی چیزی را می

به سوی نامعلومی  ،کندمییی را بازبه سختی دِر شکستهایستد و پامیبه

 دود.می

 کند.دنبالش می دود. کسیدود و میمی 

 شود. بودا پنهان می بلند ۀهای مجسمدریکی از سمج  

 .  ی بودازانو رود جایی باالتر ازرود، باال میباال می

خ  هنوز به شکم بودا نرسیده که مردی با لباِس نظامی دستش را ش

 ترس. زند ازچیغ میگیرد. می

  ... سردارگوید: پوش میدست روبه مرِد نظامیبهچراغ یک سپاهیِ  

 !کاروان آماده حرکت است

 سپس خندد وزند. میبادیدِن سیمای پسرک، فکری به سرش می سردار 

 را باخود بگیرید! د: اودهمیمان رف

 

 

برآورده  ،ها داشت زِن نازای سردار با دیدن پسرک انتظاری را که سال 

 یابد.می
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یش پسرک که چشمان سیاهش وقاری را در سیمای کودکانه به نما 

  و به زودی، سردار گیردزن سردار جامی  ِِ گذارد، مهرش به دلیم

 گیرد.برایش مثِل پسران دیگر سرداران معلم خصوصی می 

  تواند ازتر میاز چاقی زیاد کم  زِن سردار که در روزهای آخِر عمر

 نامد.جای بجنبد، روِز پیش از مرگش پسرک را یگانه وارِث خود می

 

دهند، او  ار را از الی کفن برای پسرک نشان مییی که زن سردآن لحظه 

فریاِد بلندی  ،افتد که از دهاِن مادرش جاری بودبه فکر خونی می

 کنند.را همراهی می دهد که دیگران هم اوسرمی

 ازدست دادن مادر را ندارد.  ابِ گوید: او تسردار می  

 

وب های سردار را که به صورِت مکتامیر روزی حکایِت یکی از جنگ

از قلم   ،داند که حکایت فتحخواند. آن روز وقتی امیر میبود، می درآمده

  خواند.درآمده، او را به داراالماره فرامی  فرزنِد سردار به تحریر

هایی بود ش روایِت جنگمندیترین عالقه سردار تا وقِت مرگ، بزرگ

 بود. که  در طوِل عمرش فرماندهی کرده

 ،دانستهیچ سؤال و جوابی مکلف به نوشتن می را بی فرزندسردار که   

ایی ذهِن نویسنده چیزه ۀد که فراموشخاننکروزی حکایت از جنگی می

 آورد.می یاداز آن واقعه را مثِل خواب به 

پرسد: منظور از یاغیان و  هنگاِم نوشتن از سردار می  ،در همان روز 

 طاغیان چیست؟ باغیان و
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 ِِ گراید، پس از تنگیومی به سرخی میسردار که رویش از درِد نامعل

 خواهد که سؤالش را تکرارمی  از فرزند ،های پیهم و بلندینفس و سرفه

 کند. 

پرسد: مگر خواب هم نوعی عصیان و  فرزنِد سردار به زباِن دیگری می

 آید؟طغیان به حساب می

برد، پس از درنگی هرقدر  میسردار که دیرتر به سخِن یگانه وارثش پی

ایستد برای انجاِم کاری که دانسته نشد  پابه کند از جا بلندشود وش میتال

 دهد.مجالش نمی گیرد وچی، لرزشی تماِم بدنش را می 

رود که  گذارد و به خوابی میسردار سرش را دوباره به بالشت می 

 شود.هرگز بیدار نمی

 

 

به عالم   اخیر که هنگاِم نوشتنش سردار ۀ به امیِر ماضی غیر از آن واقع

شتابد، همه رویدادها را که به دست گویا فرزنِد سردار نوشته باقی می

خوانند. بعد از مرحبا و تحسیِن فراوان، امیر در آخرین شده است، می

 .نامدی سردار را کاتِب دربار میساِل امارتش یگانه نشان

 

 

 

 

 

 



 بانوی نودونهم 

 

66 

 چهارده 

 

 

 امیر را از سفِر  حرمسرا، خبِر بازگشتِ  ۀبلند شدِن صدای تار از طربخان

 د.هدهندوستان می

بانواِن سرگردان در دهلیز، حمام و   ۀسیماهای آراسته و نیمه آراست 

خرام و   نیزیابد. رفتاِرشان رونقی دیگر میهای حرم، رنگی و اطاق

برد.  حرمسرا را از یاد می حیرد و نواِِ گبر گردِش ساده و عادی 

 زنند.بانو میکاخ هم سری به دِر هر هایمشاطه

به گوش  هکه از طربخان استبانوی نودونهم به نوای تاری گوش فراداده

هایش را جمع یی موهای افتاده روی شانه آید. بی هیچ آرایه و پیرایه می

های گان با تبنگدوزد که خواجه کند و از پنجره به راهروی چشم میمی

 د. آمد ان پر از میوه و غذا میاِن آشپزخانه و حرم در رفت و

 خورد.گان به چشم نمی جوان در میاِن خواجه  ۀخواج

  

گی عمیِق نهفته در چشمانش، عالمتی از مرگ در سرو  افسرده  »به جز

 نمود.«صورتش آشکارا نمی

 

زِن جوانی    ۀجناز ۀبرون شدن بی سروصدای دوشین بهبانوی نودونهم 

لرزاند. اندیشد. پرده را بادی می ، میبوده سه روز پیش او را دیدهک

ها گویی کشاند. افقیی نگاِه بانو را به دورها می صدای دوِر پرنده
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کنند و دیوارهای کاخ در نگاهش تر نمایان میشان را بیش معناییِ بی

 نمایند. بلندتر از همیشه می تر وسخت

 

ماضی   در روزگاِر امیرِ که  –را   بانوی متوفاپس از آن روزی که  

هردو در خدمِت  ،آورندادرش به داراالماره میبا م – کودکی بیش نبود

 مانند. خواهِر بزرِگ امیر می

نیست کردِن یاغیان، سپاهیانش را سفیدکوه و سربه ۀسردار هنگاِم فتح قلع 

رو نظام، زِن سبزینهاز سپاِه سواره دهد. سوارانی نشینی میعقب ِِ دستور

آورند. زن  ش، مییی را با دخترِک زیبای خوردساِل همراهو خوش قیافه

ار رویش را با چادِر  افزاید، با دیدن سردمی را که خشمش جذابیتش

. سردار فرمان میدهد که چادر از روی برگیرد. زن  شاندپوسیاهی می

روی زن    شود و چادر ازپیاده میکند. یک سپاهی از اسپش اعتنایی نمی

داشت  دست را با یک تفنِگ چقمقی که در گوید: اوزند و میمیپس

 گرفتیم.

شنود: تفنگ دهند. سردار وقتی از زباِن سپاهی می می تفنگ را به سردار

   ... کردرا آماده زدن می 

 را باخود ببرید! گوید: اومی

رد که تالشش برای فرار  یممیآن  مادِر بانوی متوفا فقط دو روز پس از

 ماند.میاز داراالماره ناکام 

انوی متوفا را به خاطِر نگاِه خشمالود و امیِر ماضی مادِر ب  زِن برادرِ 

آن نگاِه د. شیبخ، هرگز نبودکرده تندی که به سوی یگانه پسر نوجوانش
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 ِر امیِر ماضی به دختر نرسیده به نوجوانیبراد تجاوِز پسرِ  پس ازتلخِ 

 . برای زن برادر امیر قابل بخشیدن نبود بانوی متوفا

 

زنند که از داراالماره به وطه می مادر و دختر به جوی آبی غ یشبانگاه 

تِن   .گذرندباغ و از باغ به برون راه دارد. از زیِر دیواِر داراالماره می

تر پس ازلختی   ۀآورد. هردو با جام سرد را نمینازِک دخترک تاِب آبِ 

تا از دیوار باغ نیز بگذرند که   ،زننددوباره به آب غوطه می درنگ 

تواند جلو بگیرد.  ِت مادرش هم نمیدخترک را دس های پیاپیِ سرفه 

جا کنند. آن دو جابه یک مینگهباناِن کاخ به سوی مادر و دختر شل

شود، دو سپاهی مسلح  از کنارشان رد می یتیر که. پس از آن نشینندمی

 بینند.کناِر خود می  را در

امیِر ماضی  پس از مرِگ مادرش در خدمِت خواهرِ  دختِر بانوی متوفا

را   امیر در روِز چهلم سوگواری امیِر ماضی، او ۀیدار یکشبماند، دمی

شش روزی که  در   ماه و سال و دو کشاند. درطوِل دومی به حرمسرا

  کند. از قضا هردو، دو بار امیر میِل وصلِت او را می ماندحرمسرا می

امیر حکایت  آورد.گی را به زبان می یاخانم سخِن حیض و قاعدهبار عل

 کند:را بیان می الرشیدهارون

زن به نام کنیز به  هزار الرشید دودرحرمسرای بزرِگ هارون 

میِل  له سه صد تن آن برای ارضای بردند که از آن جمسرمی

الرشید را اما صدای ساز و حاِل  زدند. هارونامیرالمؤمنین ساز هم می

توانست از جای بجنبد.  می آمد که از چاقی بیش، کمزنی خوش می

داد، او را  زِن محبوبش می که امیِر بزرگ تاری را در دست آن هرباری 
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ست، هارون را هنگاِم کار و خاآمد. وقتی زن از خواب برمیخواب می

   ... افزوداین به عشق هارون نسبت به آن زن می  بود. ودربار می ۀمشغل

 خندد.  علیاخانم می
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 پانزده

 

 

تن  و های تنهای گرمابه سردر اتاقک رتبیشبانوی نودونهم که 

حوِض بزرِگ آِب وسِط  زند. درسرمی، به حماِم عمومی ستشمی

، دنآورآِب تازه میدر آن   دم به دم یهای کوچک آبشارک که گرمابه

  .ماندهای طوالنی زیِر آن آبشار می. لحظهایستدمی

 

جایی برای   مهرکدا برهنههای برهنه و گاه هم نیمهبا بدن  زناِن حرم

 د.ننگزیمیآرامش و شستشو بر

 

شتند  که قصد فروشش را دا سرای بزرگیکه تازه باورکرده از  بانویی 

 گشاید.میآید و لباست، پیش میبرون شده

 

 ...  جااین » -

 کنم  توانم برای شستِن تن بلندرا می مهایدست

 ... 

 «!دیگر زنجیری نیست مدر پاهای
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 یی؟ آاز کجا می -

 از بازاِر فروش زنان!  -

 منظورم از کدام ُملک؟ -

 امهرگز ساکِن سرزمینی نبوده ... دانمنمی -

 

 آیدداند ازکجامینمی

 گوید:می

 «اروپا از مرِز میان آسیا وگفتند »

 برهنه شده است باربار در برابِر چشم خریداران  

 ده مویا پدوری ر هایاه ر  

 کیست؟ داندکسی نمی 
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 کردندمی باال را ته و شتانآورد مردانی را که دس می به یاد

 ماندندمیپایش  خیره در میان دو 

 فشردندهایش را میپستان

  ایستادچون متاعی در میاِن بازارگانان میگاه و آن 

 گانش با فریاد و فروشنده

 کردندمی اعالِن فروِش کاال

 

 هایش اراده یافتندوقتی دست

 زنجیری بستند پاهای نازکش را به

 نیم گز جدا ازهم  ۀبه فاصل 

 

 ایستدآرام زیِر آِب سرنوشت می

 

 گرمابه پراست از زنان

 های چهارکنجِ گرمابهیکی از حوضچه  ۀدر گوش

 دختری ایستاده  

  از بدنش را پوشانده ه نیمیک یزلفاِن دراز با 

 گواِه نوجوانی ِِ های نورسپستانو با 

  

 تازه به حرم پا گذاشته  

 امیر  روِز مرِگ امیِر ماضی و به قدرت رسیدن در

 آیدبه دنیا می 
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   واخواستیان ۀپدرش را در جمل 

 های اهدایی فرمانداِر انگلیسی هنددر نخستین روِز امتحاِن توپ

 ... پرانندبه دهن توپ  می  

  

 گوینددوتن با هم سخن می 

 مرزی نیمروز آید و دیگری از دهکدۀاز پامیر مییکی 

 اندهای درخشان آب ایستادهر قطرهزی دوهر

 

 است ایستاده

 با قامتی که نشانی از کوهستان دارد 

 در پامیرکه  فراموش کردهدیگر  

 ایستادندهم   ِِ ش در برابرفدهکده بر سِر تصر دو ِِ مردان 

 

 آن دیگری 

 گویداز نیمروز می

 از فرار از مرز 

 از گم شدن در شهری 

 است شهری که مرکز اقتداِر امیر

 شمارههای بیشهری با خانه

 شناسنامههای بیو آدم 

 شهری که نشانی هایش:

 خانه سبز
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 لِب جوی

 دروازه سیاه

  سرخپلِ 

 پشِت محبس

 پهلوی نانوایی

 رو به روی قبر 

 دهِن باغ

 وکوچه هایش:

 زورآباد

 هاکوچه مرغ

 شوربازار

 ریکاخانه

 قصابکوچه

 خرابات

 سراجی 

 هندوگذر

 کوی یهودان

 

 کنندبه ناِم امردی دستگیرش می نقصابادر کوی 

 تجاوز  در هنگامۀ

 است  دانند زنوقتی می

 کنندرهایش می
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 افتدبه دست پاسبانان شب می

 یابددر تاریکی شبی خود را در حرمسرا می

 

 روندهردو در شبی سرد به خوابگاِه امیر می

 شوند روی یک بستربرهنه می 

  خنددامیر می 

  روززن در شبانه صد بکارت از »که  گویداز شاه حسین می و

 «گرفتمی

 

 شوندسه تن می 

 کندمیبانوی کابلی دردی حس 

 گویداز شاه حسین می باز و خنددمیباز  امیر

  ... 
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 خوابد امیر می

 ییلحظه 

 

 ها لحظه   

 هرسه برهنه در کنارهم 

 ؟شاه حسین کیست 

 گویند انگارمی هر سه 

 

 دار   وبۀ فرار برادرش از زیر چ گاهِ  
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 در باالحصار

 ایستدمی چون بتی بانوی کابلی

 جنبدبعد می

 جویدمادرش را می  

 کندمادرش را گم می  

 گرددبه شهر کهنه برمی 

 ستخانه خالی 

 تصویر مادرش را 

 های کابلی زدهکاکه  دست به دامن سردستۀکه  

 بینددر خیال می  

 

 شودیمزدن از زیِر دار گمهمبه ک چشم برادرش در ی

 پیوندد در کوی عیاران به مادر می 

 

 و باز پیدا شوندگم می باز 

 شوندمی و باز گم

 یابندتا هرگز همدیگر را نمی 

 

 شود امیر بیدار می 

 هرسه برهنه در کناِر هم 

 خنددامیر می 
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 روندمی

 آید و دیگریدیگری می

  ... 

 »بانوی نودونهم؟« -

 گویدعلیاخانم از ناگزیری سخن می 

 پرسدامیر باز می

 زندعلیاخانم به اتاق بانوی نودونهم سرمی

 بانو بیمار است 

 

 آیدامیر می

 پردخواجه از خواب می

 شوندها روشن میچراغ

 

 رودامیر می 

 ماندخواجه بیدارمی

 آیدصدای گریه می 

 

 زندخواجه به در می

 های سپاهیانصدای پای اسپ

 سوی باغدر آن  

 شوبدآخاموشی شب را می
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 شانزده

  

 

 بلندِ های دامنه آن    چهل روز تابستان را در ،»پدرت پس از هرچند سال

 گذراند.« هندوکش می

 دانم که در کدامش.  درست نمی دوزم وها چشم می به بلندی

 کنم: بعد به بلندترین نقطه اشاره می

 « ... جا؟»آن  

 »دورتر!«  -

 

 هندوکش!

 ترسم.ازین نام می

 شود.ما لبریز می ۀگذرد، صبر همیک ماه که می 

 را از یاد ببرد؟«  ما ۀپرسد:»اگر یکبار همبرادرم می  

 گوید.گی« می»گِپ لوده خواهرم پرسش برادرم را

را پاک فراموش  خود ۀگفت: روزی از روزها یک نفر گذشتمادرم می

 ... کندمی

ه خودرا فراموش کند، شاید هیچ وقت ب  ۀاگر پدرم گذشت» کردمفکرمی

 «... خانه پس نیاید

 دانم گرگ چیست.نمی  لنکشم. اصگرگ دست می به پوستِ 

مباهات  ۀ»مای کشید، می گفت:پوسِت گرگ دست می پدرم هم که به

 است.«  
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ست که پس از گفتِن آن  ز خوبیچی نحتم «مباهات ۀمای» کردمفکر می

را  شان پسرانِ  که شود. مردان دیگری همپدرم خوشحال معلوم می ۀچهر

همان چیزی را به   شیدند وکمیآوردند و روی پوست دستمی

 گفت.میگفتند که پدرم شان میفرزندانِ 

 

 »گرگ چیست؟«

 گوید:» گرگ عینن مثِل سگ است.« مادرم می

 گویندش؟«»چرا سگ نمی

گرگ ظالم و آدمخور  ... »فرقش در قواریش نیست در خواصش است

 است.«

 شود؟« هم گرگ می سی را بخورد، او»اگر سگی هم دهن بیندازد و ک

 کند.مادرم سکوت می

 

 بسیار تاریک را آن شِب بسیار طوالنی، بسیار سرد و ۀ پدرم وقتی قص

 ...  گفت: پدرم در آن شبکرد، میها قصه می اگر به کالن

های مردم که همه  گفت: شب شده، چراغکرد، میوقتی برای ما قصه می

 ...  باردد. برف مینسوزمی ،اند بیدار

سیالوه  ،، بسیار طوالنی و بسیار سردپدرکالن در آن شِب بسیار تاریک

زیِر درخِت چیالنک.  – ایی دور از دهکدهرود جبندد. میبه کمر می

های بهاری، روِز آشنا شدنش با مادرکالن، چیزی را که شبی از شب

  ر روزِ جا پنهان کرده و نذرکرده که اگر آشنایی به ازدواج انجامد، د آن 
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زنش  ۀد و هدیَِ کرده را بیاورپنهان ِِ چیز آننخستین فرزندش  زادنِ 

  ... بکند

، ود سوی درخِت چیالنکرمی رسد و پدرکالنروز فرامی  وقتی آن

 ِِ را پوشانده. تالشش برای یافتن جا و همه چیز بیند که برف همهمی

   ... رسدجایی که هدیه را پنهان کرده به جایی نمی

 ی باید آن را بیابد.به هر صورت

پدِر نوزاد را اتاق به اتاق و خانه به خانه   ،شود. زناِن دهکودک زاده می

خواهند در درازترین یابند. کسی خواب نیست. همه میجویند. نمیمی

 شادی و قصه کنند. ،بمانند شب تا صبح بیدار

آن جای را تا درخِت چیالنک تشخیص   ۀیی که فاصلپدرکالن در لحظه 

شدن به اوست. گرگ حمله  بیند که در حال نزدیکدهد، گرگی را می می

گیرد و در اولین یورش دلیرانه پای کند. پدر کالن سیالوه از کمر میمی

زند. گرِگ زخمی دست وردار نیست. هردو در آن  گرگ را زخم می 

 مانند.گی میترش کرده درگیِر مرگ و زندهتاریکی که برف روشن

بزرگش را با   ۀگیرد. پدرکالن که تن و توشرا می گرگ پای پدرکالن

برد رگ فرو میگدستش را تا آرنج در گلوی  سر پوشیده،سربه  ۀچند جام

 درد. می را ش شکِم گرگهو با دسِت دیگر نوِک سیالو

های شب است که مرداِن ده پدرکالن را افتاده روی گرِگ مرده نیمه

 .یابند، با خونی که بر رویش یخ بستهمی

ست که پدرکالن را در  زِن پدرکالن با کودِک نوزادش در خواِب شیرینی

هایش را با چشم  و رانش را و های کمرآورند. زخماتاِق دیگری می

 .بندندسپیدی می ۀپارچ
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. بعد دنرسپاش میشآغو  بهد، فرزند را وشمیش بازچشم روزی که

زی به چشمش از تاریکی چیکند، غیرشمانش را باز و بسته میهرقدر چ

کند. کودک را  می وجود تپیدِن هرنفِس کودک را حسآید. با تمامِ نمی

 ...  سپارددوباره به آغوِش زنش می

  .کندمی پدرم سکوت

کند و به زودی  دهد: با دست تِن گرِم زنش را لمس میمادرم ادامه می

  ... بینایی حِس دیگری را هم از دست داده است برد که غیرازمیپی

جای قصه بگومگو ن نبودن ای ضروری بودن و ۀاِن پدر و مادرم دربارمی

چیست و همه  «حِس دیگر»بودیم که یک ما نفهمیده چشود، مگر هیمی

 یافتیم.  معنای جای قصه را بمثِل پدرم این

رویم زیِر درخِت چیالنک. گیرد و میها بعد پدرکالن مرا با خود میسال

 دم نیست.گوید که یاچیزی درگوشم می

کشد. سراپا غمین و جگرخون سو روی خاک دست میآن سو واین  

 ... گوید: چیزی نیستدرد می ایستد و با صدای پر از غصه ومی

 ! افسانه  ... دهنبو هم گوید: چیزیتر میو پس از سکوتی آرام

 گردد.گیرد و به سوی ده برمیدستم را می 

  ۀکشد. پوستی که چون سایمی ِت گرگرسد، دستی به پوسخانه که می  در

 آید. گرگی روی دیوار به چشمش نمی

تا دِم واپسین، دیگر سخنی از خاطراِت تلخ و  شود وپس از آن بیمارمی

 آورد. شیریِن زیِر درخِت چیالنک به لب نمی
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 هفده

 

 

ها.  شاید هم نه همه آدم  .مانندبه کتابی خواندنی می ها همبرای کاتب آدم 

ترین کتاِب ست که گویی خواندنیییجستجوی کاتب به گونه سرگردانی و

 یا هم کم. کتابخانه گم باشد و

گی گمشده ش را وانگار دهِن خونالود مادرها در سیمای زن سال  

 است.دیدهخواهرش را می 

نگاهی بیندازد به   شود از جایش برخیزد ونخستین باری که ناگزیرمی 

دوم به   رود به کتابخانه. بارمی گوید وسوی زنی، داراالنشأ را ترک می

 شود.هایی و بوی گوارای عطری از جا بلندمیدنبال صدای آهنگین گام

 برد.ها او را به دنیای دیگری میکلمه ها وبدل شدِن واژه  و و روزی رد

اعتنایی و بی سازد، آرامشنخستین چیزی که علیاخانم را متوجه کاتب می

چون کردارش   را هم کاتب گفتارِ بعد، کتاب است.  از او به همه چیز غیر

 د.یابدیگران میمتفاوت از 

 

های مهتابی علیاخانم را در شب حضور و آمدن ،در آغازبانوی نودونهم 

 پنداشت.بخشی از کارش میهایی از هردر،  برای گفتِن قصه 

تا   را رفتاِر آمرانه   باتغییرحاِل علیاخانم از آن زِن سرد و خشکِ بانو  

هایی آن فرورفتنش در عمِق قصه، آن نگاه – گویدعلیاخانمی که قصه می

دهند و آن سکوتی که آدم  کنی هرواقعه و رویدادی را سمت میکه فکرمی
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رابطه به  بی – کندبرد و بعد به بیان جا بازمیتر در ژرفا فرومی را بیش

 .داندمیتابِی درونی نبی

ش را به بانوی نودونهم ی انی و غیِر ارادآن ایستادِن ناگه وقتی علیاخانم

خواند. هراسی  نم می های علیاخابانو هراِس موهومی را در چشم  ،گویدمی

 کشاند.بار به گریستن در برابِر آینه میکه او را چند

 بیند. اولی تنها خودش را می ۀآین در 

 کوهمندش در بلندترین جای حرمسرااتاِق مجلل و ش  ۀآخرین بار در آین

 – ن را یارای نزدیک شدن به آن نیستگان و خادماجایی که خواجه  –

، ولی از آن سخنی بیندمیدر کنارش را هم  دیگری ِِ چیزکند، گاه مین

   آورد.به لب نمی

 

چشمش به چشم  شود، هنگامی که بانوی نودونهم از دِر گرمابه برون می

 خیره به بانوست.  بیند کهخواجه را می  هم علیاخانم  افتد.جوان می ۀخواج

 

است و بانو را بانوی نودونهم پس از آن شبی که امیر در سفِر هندوستان 

که  خوابد. بیدارتا چاشتگاه می آید، روز رادر اتاق، خواب در چشم نمی

. خواجه هم در نیمروِز بیداری  پندارد خواِب خوشی دیدهمی، شودیم

افتد چیزی به یادش چشمش به چشماِن عسلی بانو می ی نودونهمبانو

 آید، مثِل خوابی.می

 

را   برد، ملکه هم اوعلیاخانم را با خود به کاخِ شمالی می شبی که امیر

که داالِن   – جانِب چِپ گرمابه ِِ کند. بانوی نودونهم از درهمراهی می
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د پیوندمی تاریک آن جا دارد، ۀا به جایی که اتاِق خواجه در گوشکاخ ر

 یی. ست و نه روشناییهی ما شود. نهبرون می–

روشن  های کاخِ حرم را نیمهتمام چراغ شبخواجه وقتی پس از نیمه

بندد و خود از دِر کناِر دهلیِز حرمسرا را از درون می  ۀکند، دروازمی

 بندد.ازپشت میانگار شود و آن را هم گرمابه برون می

را فراموش گرمابه  ِِ چه گونه بستِن آن دِر کنارداند که خواجه نمی 

 .استنبسته نیز آورد که دِر خودش رانمی ادکند و هم به یمی

گشاید که بانو روی بسترش نشسته. دستی به موهای در خواب چشم می  

 خوابد.کشد و درکنارش میپریشان خواجه می

 

 آید.شود، بوی خوشی  به مشامش میوقتی خواجه بیدار می 

. کندخواب، حسی به او منتقل میپندارد که این بوی را از خواجه می  

 ۀشود. جاممی کند. از جا بلندمیتر حسکشد، بوی را بیشنفسی می

 کند.دارد، به تن می   پاکی را که از پوشیدنش شرم ۀزناننیمه

آورد و دربچۀ  می  را زند. پتنوِس پر از صبحانهبه آشپزخانه سرمی

بندد گذارد. دربچه را مییگشاید و پتنوس را مکناِر دِر بانو را می  طاقچۀ

یی که . پیش از آن که بانو را با همان جامهشودکه بانو از در برون می 

کند. لبخندی بر لِب میببیند، بوی آشنایی را حس انگار در خواب دیده،  

  چیزی را دوزد.می پریشاِن خواجه چشم  نیمه شگفد، به موهایبانو می

در باور خواجه هم    پنداری زی را کههمان چی بانو، کندباور نمی انگار

 گنجد.نمی



 بانوی نودونهم 

 

86 

به   – یاِن باغ و کاخِ حرمسرا بانو راپس ازآن، خواجه در گردِش م

نشیند و درختی می ۀکند. بانو در سایهمراهی می – ندگام دورترفاصله چ

 .گویدمی چیزی گام دورتر ایستاده، به خواجه که بازهم چند رو

 کند.میشنود، سکوتخودش را می  دل نِ راِر سخکند تک می که فکر خواجه

 .دهندمی وت را ترجیحسک هردو گویی 

آورد. خواجه  درخت می  ۀمتگاری قاِب پر از سیب را به سایزِن خد 

افتد. زِن  می راه  رود و آرام آرام به سوی دهلیِز کاخِ حرمسرادورتر می

رخت و میاِن د ۀ دهد. بانو در فاصله دسِت بانومیخدمتگار سیبی را ب

 به فکریبیند و دیوارهای بلنِد کاخ، مردی را در حاِل رفتن می

 رود.فرومی

 

شنود. از پنجره حرمسرا، صدای پایی می ۀبانوی نودونهم در خلوِت شبان

را  بزرگ باغ  ۀدرواز درایستاده  ِِ دوزد، نگهبانچشم می  به برون

 چند تن محافظان امیر را.   تربیند و دورمی

درخشد.  بود، میتادهجا ایسدیکی درختی که در روز آن چراغی هم در نز

 بیند.آن چراغ کسی را چون خواجه می  ۀبانو در سای

جوان    ۀکند. علیاخانم با خواجا روشن میزند. چراغ رکسی به در می  

کند، درسیمای خواجه از دیدن بانو ظهور می یی کهشادی پشت در اند. 

ن  پوشاِک شب بانو در آ  گرفتن ازشمماند.  چشم علیاخانم پنهان میاز چ

صدای علیاخانم   خواجه .نمایدسهل نمی، خواجه را شتآسمانی دا ۀکه جلو

 شنود.نمی – میر در راه استا – گویدرا که می 

 جا.زند آن بگشاید و سری می خوابگاه را رود که درِ علیاخانم می 
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 گردد. برمی 

چشماِن خواجه نگراِن  در راه است. داند که امیرتازه می خواجه

 کند.چشماِن بانو هم سرایت می درست که به زودی چیزی

 

 گشاید.کشد. بانو چشم نمیامیر به زلفاِن بانو دستی می 

 ... کندامیر جامه سبک می 

 .دریگمیرا دردی فرا بانو هایها، بازوان و ران روی سینه

داند که  یزد. بانو میخجا می از ،پندارد که بانو را خواب بردهامیر می 

 رود. امیر می

محافظان را از پنجره  نگهبانان وگشاید. میرود. بانو چشممیامیر  

 اند. خم کرده شب به تعظیِم امیر سربیند که در نیمهمی

داند امیر به خلوِت دور از از حرمسرا و شاید نزد ملکه  که می  بانو

 گشاید.گرمابه را می و درِ  برایداز دِر دیگِر خوابگاه می باشد،رفته

 است.داند که امیر رفته های راه میچراغ ِِ خواجه از خاموشی

ایستد. پیش از آن که  رود کناِر حوِض میاِن گرمابه میبانوی نودونهم می

های سرخِ تنش در برابِرچشِم زنان  آبی بر سرش بریزد، از دیدِن لکه

این همه زن    ، امااو نداردتوجهی به  کسی بیند کهمی شگفتیبا شرمد. می

  درین نیمه شب؟

ناآشنا جلوه  ،های زنانشود که چهرهچرتی میشگفتزده و  تروقتی بیش

تنش بریزد و برود. به  و خواهد آبی روی سرکنند. بانوی نودونهم میمی

شود گرداند، ولی متوجه میآید، پشت مییکی از زنانی که به سویش می

ست. بعد به زنی که سرگرم شست وشوی سروتنش ناآشنایی کاملن که زنِ 
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د.  افتپاهای زن می  چشمش بهدوزد و یکی و یکباره است، چشم می

  . آن گونه کهآیندبه چشمش می پا جلو ۀبه پشت و پاشن انگشتان پا رو

رویش به سوی بانوست و پایش چون پای کسی که به عقب گام  انگار

 بردارد. 

آیند. تماِم همه پاها در نظرش یک سان میافتد. چشمش به همه پاها می  

زند و به زمین میورزند. سرش دَ میچیغ کند وجمع می توانش را در گلو

 افتد.می

رود تا چراغِ  پشِت در جوان که خواب در چشمش راه نیافته، می ۀخواج

چیغی  تاریک.دیگر را نیمههای خوابگاه را خاموش کند و چراغ

 ود.  دمی ،ود و به سویی که صدا آمدهرها پایین میشنود، بلند. ازپله می

کند. چراغی در  پیش میبیند. سری به درون خواجه دِر گرمابه را باز می

ترسناک خواجه   درخشد. خاموشیِ درست باالی حوض می وسط گرمابه

خورد و صدای به پهلو دارد که برگردد. دسِت بانو تکان میرا وامی

مانده از  شود. خواجه با دهاِن بازبلند میغلتیدن ظرِف آهنی آبگیر 

کناِر حوِض میاِن گرمابه روی فرِش    بیند که بانوی نودونهممی ،حیرت

 سنگ برهنه افتاده است.

  ۀااله ۀکند. چشمانش محِو تابلوی برهن  داند که چهیی نمیبرای لحظه  

 دهد.زیبایی. بازهم حسی میاِن واقعیت و رؤیا برایش دست می

بیند بانو در اتاق نیست. شالی را باخود  رود به اتاق بانو. میی میبه تند 

گردد به گرمابه. به زلفاِن عسلی رنِگ بانو که نیمی از گیرد و بازمیمی

 کشد.میتی ده، دسانش را پوشگیبرهنه
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کند که تِن بانو از اثر افتادن زخم برداشته. شال را  خواجه تصور می  

 کند.  کند که بانو را از زمین بلندو تالش میاندازد روی تِن بانو می

بیند. به سیمای آید. دست خواجه را زیِر بازویش میمی خودبانو به

کشد. بازهم به خواجه  هایش میکند. شال را روی شانهخواجه درنگی می

شود. هردو گیرد. از زمین بلند میکند. دسِت خواجه را مینگاهی می

رسند. سرعِت به اتاق می بزنند همبری چشم اانگار ت دست دردسِت هم،

 کنند.میرسیدن به اتاق را هم خواجه و هم بانو، هردو حس

  

ها، پیش از آن که آدمیزاده به حمام بود: شبخواجه از مادرش شنیده

گوید. بانو این را به بانو هم می  تا مرغبانگ. ... برود، نوبت اجنه است

کشد بانو می پاها و تنِ  واجه لحافی را روی خ نماید،میسرگران که هنوز 

 بندد.و درش را می 

 

 روشنایی پایاِن شب. 

بزرِگ باغِ حرمسرا  ۀکنند، از دروازمی عوضصدای نگهبانانی که پهره 

طلوعِ آفتاب چشم از   نشیند و تاآید. خواجه روی بسترش میبه گوش می

 گیرد.ی برنمیزیبای ۀااله ۀتابلوی برهن
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 ههژد

 

 

 بینم.امیر را برهنه می »

 ... مگر ... نیستبرهنه 

گامی پیش . امیر ندایستمی هایر چون لشکری از بتام ِِ به سالم سپاهیان

 کنند.یم شان را خم گذارد. وزیران سرهای می

 کنم.کنم، به مشکل پنهانش میرا از چشِم همه پنهان می خنده

 چکد.ایستد. چیزی از تنش میامیربرهنه می

ورقش را  کند. قامت راست می. امیر یندنشسمیالدوله به زانو ناظم

 پذیرد.گیرد. عذرش را می می

 است. میاِن دری که امیر آن را نبسته بیند، ازالدوله میام را ناظم خنده 

 توانم پنهان کنم.می ام را نخنده 

 ایستد.الدوله به پا میناظم 

 است.  الدوله شرمسار خند. ناظممیر امی 

 .شبینمبرهنه می

 

 کشد. میبر تن ایستد، جامه ازمیامیر وسط اتاق 

 رییس ضبِط احواالت خبِر مهمی آورده است.  که رسدبر میخ

  رود.کند. میبندد. لباسش را به تن می امیر شمشیرش را به کمرمی

 تن. کشد و لباسش را از کمر می دوباره شمشیرش را از. گرددیبرم

 گیرد. است. دندان می امیر خشمگین 
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 ... هایمران ،هایمسینه ،بازوهایم 

 

ترین ین، طوالنیترزیِر درخت چیالنک، در تاریک ...بینم گرگی را می

 ترین شب.وسیاه

 ؟بگیرم توانم سیالوه را از کنجِ دیوارمی 

  ... 

 بینم.می  ... شنومدرونم را می پاسخیِ گویی خاموشی و بی

 هست؟   نهایم را یارای آ دست 

 !نیست ... نه

   ... کسی نیست ... شنوممی ... کندرا کِس دیگری هم تکرارمی "نه" 

 ...  فروبرم  گرگتوانم دستم را در دهنِ نمی 

تنم به  ... شومگم می ... کندام می تکه تکه ... دردمگرگ میکنم میحس

   ... دآمیزمیدرتِن گرگ 

 

 توانم بروم. به حماِم عمومی نمی

 روم. تاقک کوچِک حمام میبه ا

 گیرم.هایم را زیِر آب می زخم

 ست.آب جاری  

 د.نسوزهایم میزخم  

 چکد.میاز رانم خون  

 گیرم.هایم را زیِر آب می ران  
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 خوابدامیر می

 خوابدسلطان می

 خوابدزمین می

 خوابدزمان می

 چرخد سرم می

 چرخدزمین می

 چرخد زمان می

 دنکنهایم درد میپستان

 ندنکهایم درد میران 

 سرم

 کمرم

 ندنکبند بنِد اعضایم درد می 

 

 امیر ازسفِر هندوستان برگشته.

   ... برای دریدِن خودم ... هایم رایارای گرفتِن سیالوه استدست

 

 نیاوخته. امیرشمشیری به کمر

 لرزد. د. روحم می نلرزهایم میلرزد. دستتنم می

 .چکدایستد. چیزی از تنش میامیرمی

 های تنم توجهی کرده باشم.که به زخم روم، بی آن شب به گرمابه مینیمه

 « ... گاه ندیده بودمگرمابه پراز زنان، زنانی که هیچ

 



 بانوی نودونهم 

 

93 

 نزده 

 

 

 گفت: پدرم می

های در نزدیکی آن جایی که داریوش را فرمانروای بلخ پس از شکست

زنی  اسازد. شبی در آن قلعه بیی میکشد، اسکندر قلعهپیهمش می

شود که غیر از رخشانه کِس دیگری از راِز همبستر شدن  همبستر می

شود. خشِم رخشانه در برابر اسکندر باعث اسکندر با آن زن آگاه نمی

شود که اسکندر به خاطِر رضایت رخشانه آن زن را که ماندانا نام می

دانست رخشانه حامله است، از  راند. شاید هم اسکندر که میداشت، می

رِس آن که مبادا کاری را که پدرش کرده تکرارکند، ماندانا را از خود  ت

 د.نکمی دور



 بانوی نودونهم 

 

94 

 

تن از نزدیکاِن اسکندر را   شود که پدِر ماندانا دوجا آغازمی قصه از آن 

آورد. ناگهان مردی از میاِن سپاهیاِن در جنگی تن به تن از پای درمی

که خالِف قانوِن جنِگ تن به سازد اسکندر، پدِر ماندانا را هدِف تیری می

 شود. خواهِر ماندانا خودتن و رسِم مردماِن محل است. غوغایی برپا می

د و به سوی گذاررساند و تیری را در کمان پدر می را به پدرش می 

کند. تیر را سپِر یک سپاهی ازخوردن به هدف باز اسکند پرتاب می

کنند. اسکندر او دستگیر میدارد. سپاهیاِن اسکندر خواهِر ماندانا را می

 .کندمی سپارد که سپرش تیر را دفع یی میرا به همان سپاهی 
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شنود که یی را می در همین گیرودار است که اسکندر صدای نفریِن زنانه

شود. به  شود. اسکندر به دختر نزدیک میاز گلوی دختری زیبا فریاد می 

به جواب اسکندر پرسد. دختر کند و اسمش را می چشمانش نگاهی می

زند: این  آورد. زنی از میاِن جمعیِت مردم فریاد میسخنی به لب نمی

نا!  ماندا – که ناجوانمردانه کشتندشست دختِر همان دلیرمردی 

 پدِر ماندانا را به خاک بسپارند.  ۀدهد که جنازاسکندرفرمان می

را به او   واهِر ماندانایی که اسکندر خدر شِب آن حادثه، فریادهای سپاهی

 شود.، بلند میسپرده

گاهی که سپاهی برای همبسترشدن با خواهِر ماندانا، خنجربند را از  آن 

، از زن هم  بیاویزداش کشد تا روی میخی در دیوار با جامهکمر می

دسِت خود  خواهد که جامه از تن برگیرد. سپاهی پیرهِن زن را بامی

ا  افتد. تویخته روی میخ میکشد که چشِم زن، به خنجِر آازتِن زن می 

گیرد و به تندی آلِت مرِد مسِت شهوت را از  هم زدن خنجر را می رچشم ب

به پشت افتاده،  ۀکند. سپاهِی برهنبرون پرتاب میبُرد و از پنجره بیخ می

 َدرد. از درد گلو می 

 میرد.گیرد و میخواهِر ماندانا هنگاِم فرار هدِف نیزه قرار می

که سپاهی دیگری آن را از پشِت  –ز پیونِد انداِم جداشده طبیِب اسکندر ا

  ناتوانیش را به اسکندر ابراز – سپارددسِت طبیب میبه یابد و پنجره می

 کند.می

اسکندر پس از دیدِن آن ماجرا شامگاه به خوابگاهش که رخشانه در آن  

ر رود. انتظاِر رخشانه وقتی از نیامدِن اسکندچشم به راهش نشسته نمی

داند ماندانا را رود که مییی میرسد، به سوی قلعه به خوابگاه سرمی
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اند. رخشانه هنگاِم بلند شدِن صدای نفریِن ماندانا چیزی را  جا نگهداشتهآن 

پایش را هم به سوی آن قلعه   ردانگاخواند که میمی در چشم اسکندر 

 خواهد کشید.

شود. رخشانه برون می ایستد. اسکندریی به دِر قلعه میرخشانه لحظه 

اسکندر به خوابگاه برسد، رخشانه  کند. پیش ازآن کهود را پنهان میخ

 رساند.را می  خود

پس ازآن شب، نه اسکندر ماندانا را به چشم می بیند، نه رخشانه و نه  

 هیچ کِس دیگر.

 

آن شِب همبستری با  شود. او بارِ دوباره پیدا می های پدرما در قصه ماندان

گذارد. آذر ناِم آورد. نامش را آذر می به دنیا میبلندی  در ر رااسکند

گذارد. پس از آن در طوِل بیش از دوهزاره،  پسرش را اسکندر می

 شود.زیادتر از پنجاه بار ناِم اسکندر تکرار می

 

روزی مرا آخرین اسکندر نامید. مادرم خشمگین گپش را برید. از  پدرم 

ین را  آخر  واژۀخواست، می  – دانم چراکه نمی –آن پس اگر دلش هم 

 گفت.همراه با نامم نمی

آن شِب پرستاره که دزداِن    آخر نامم را در ِِ آید که باربه یادم می

 کردیم، به زبان راندم.  دستی را دنبال می بهچراغ

کند، چراغ را به  درآن شب فرمانده سپاهیان از شنیدِن نامم مکثی می

آورندم  کند و میمیاِن دیگران جدا می  مرا ازکند و بعد رویم نزدیک می

 به حرمسرا. 
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گاِن حرمسرا مرا اسکندر صدا زد.  یی از خواجهخواجه هم یک شب

فراموش کرده بودم که نامم اسکندر است. بعد از ساعتی دوباره آن  

 دانستی؟ خواجه را دیدم. گفتم: نامم را چه می

 نامت را؟ -

 !گفتی اسکندر -

 کی را؟  -

 !مرا -

 گویمشوقت ناِم کسی را نفهمم میخندید وگفت: عادت دارم، هر 

 اسکندر. 

 بودم.تا آن روز نامم را فراموش کرده

 

 همنخوا هم، بخواکنمتنش  اید بهست که بییجامه  آنخواجه  کنمگمان می

 ... 

بازهم نامی به سراغم   ... نیست، در تنهایی مکه آن جامه برتن بیاما ش

 آید. یادم نمیآید، نامی به نمی
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 بیست

 

 

 نیمه شب است.

ِر بانوی نودو نهم را پیش کند. علیاخانم باز عذامیر همه را رخصت می  

 که کاتب بیاید.پیش از آن ،کشدمی

خیزد. کاتب هنوز از جا برمی . امیرودرمیآید. علیاخانم کاتب می

یی رود. لحظهاندازد. به سوی پنجره مینگاهی میننشسته. به کاتب نیم

 دوزد. در تاریکی به چیزی چشم می

آید. دیوارهای بلنِد داراالماره، در تاریکی همه چیز خفته به نظر می

دوزد که در  هایی چشم میهای دور، خاموش و تاریک. به چراغکافق

خندد. انگار از شب کنند. مینوِر آن سپاهیانش شب را پاسبانی می

شکند. از شب و از  لبخندش را می ، آید. چیزی از درون خوشش می

 گیرد.تاریکی پشِت پنجره چشم می

نشیند. به کاتب با انگشت می ،رود روی تختی که نشسته بوددوباره می

 نشیند.دهد. کاتب میجایی را در نزدیکش نشان می

یی خاموشی صدای امیر اتاِق بزرِگ داراالماره پس از لحظه  در 

 آن شب؟پیچد: شهریار چه گفت در می

 ؟ ... کند: منظور کدام شب استکاتب با شگفتی و حیرت درنگی می

 مثلن نودونهمین شب. -
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رود. گویی چیزی از هزارویک شب به یادش کاتب به فکر فرو می

کند که از سکوت بیزارباشد. کاتب چیزی به آید. امیر چنان نگاه مینمی

 خلیفه و باغبان.  حکایتِ  ... گوید: خلیفه و باغبانآید و مییادش می

 شود:بعد صدای کاتب بلند می 

 « ... »در بصره پادشاهی رعیت پرور را دو وزیر بود

 سپارد.گیرد و گوش به صدا می امیر چشم از کاتب می

» یکی نکونام و دیگری بدنام. شاه از وزیِر نکونام کنیزی زیباصورت 

وزیر   انۀپادشاه هزار دینار زر را به خ خواهد. خازنونیکوسیرت می

د. خبِر گوینتا به وزیر نمی ،فروشندبرد. دالالن هم کنیزی را نمیمی

رو را  رسد. وزیر آن زیباشم به وزیر میچ سیه قد و یافتِن کنیزی سرو

 تر آراسته. گردد و حسنش بیشتا رنجِ سفر کاسته ،داردمیو نگهخرد می

ا ی را ببیند بدهد که پسری دارم اگر زیبارویمیوزیرکنیزک را هشدار

تر دیداِر پسر را در دِل کنیزک بیش آمیزد. سخِن وزیر وسوسۀوی درمی

گردد. چون  جمال وی می شیفتۀ ،بیندکند و آن گاه که پسر وزیر را میمی

شوند، پسر وزیر دست در میاِن دیگر گرفتار مییک هردو به داِم عشِق 

مکد بان کنیزک میکشد. پسر زمی د و دختر او را در آغوشبرختر مید

 گیرد.و بکارت از وی می

د. تا  گردمیرد و روزگار بر پسر وزیر سخت و تنگ میاز قضا پدر می

 شاه بر سِر خریِد کنیزک با پسر وزیر درگیر ِِ روزی که  وزیِر دیگر

کوبد و خود با کنیزک راِه  شود و پسر وزیر مشتی بردهاِن وزیر میمی

 گیرد.بغداد پیش می
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روند و یی میای آب پاشیده و روفته به سوی کوچه سرپوشیدههاز کوچه 

جا به باغی که هارون الرشید هم هنگاِم دلتنگی به آن باغ سری از آن 

 زند.می

یابد. باغبان  دوتن را زیِر چادری بر فراِز مصطبه خفته می  خلیفهباغبانِ  

خلیفه به  بیند دِر تفرج و تفریح را در باغِ چون روی زیبای آن دو را می 

گشاید. پسر وزیر از باغباِن خوشخو اجازِت افروختِن ها میروی آن 

ها  دهد و پسر وزیر قندیلخواهد. باغبان اجازت میقندیلی می

 افروزد.برمی

ها و بیند: عکِس قندیلنگرد و میخلیفه در همان ساعت به دجله می

 ها در آب و درهای ایوان باز.  شمع

 بیند. یباروی را در کاخ اندر میو آن دختر و پسِر ز

پرسد: این پسر و دختر را به کاخ خلیفه از جعفر برمکی وزیرش می

 ها ندیده ام؟  اندر که آورده که من به زیبایی آن 

داشتیم گوید: اگر آلت طرب میکنیزک رو به باغبان میدر آن حال  

 شد. عیِش ما بسی تمام می

 باغبان عودی بیاورد. 

 

 کردند.ها را تماشا میزیرش جعفر برمکی پنهانی آنخلیفه با و

 خواند:کند و این بیت برمیگیرد و تارهای آن محکم میکنیزک عود می

 توانگری و جوانی و عشق و بوی بهار

 شراب و سبزه و آِب روان و روی نگار

 خوشست خاصه کسی را که بشنود به صبوح 
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 زار   مۀ زیر و ز مرغ نالۀزچنگ نغ

انگیز گوید: همه عمر چنین آواِز طرب ه جعفر برمکی میخلیفه رو ب

 نشنیده ام. به ایوان روم و از نزدیک آواِز دختر بشنوم.

 کنی. ها حرامگوید: اگر بر ایوان روی عیش بر آن جعفر برمکی می

آورد و سرگذشِت پسِر وزیر را القصه خلیفه را آواز کنیزک به وجد می

ه جعفر برمکی فرماِن عزِل شاه و وزیرش شنود و باز آغاز تا انجام می 

 ...  دهدرا می

 شود و با کنیزک انیس و همدم.«  پسر وزیر پادشاه بصره می 

 

گشاید و اطمینان زار ویک شب را میگردد، هکاتب به کتابخانه که برمی

 است.آن حکایت در حوالی شِب نودونهم اتفاق افتاده یابد کهمی

 

 خندد.می «نهمین شبثلن نودوم» شنودوقتی علیاخانم می

»اگر ترِس شهزاده و بانوی اول نباشد، امیر بانوی نودونهم را به  

 برد.« داراالماره می

در   آرامِش  رازِ  کند. بعد به فکرِ میعلیاخانم را به دقت گوش  جملۀ کاتب

 افتد. آن شِب امیر می تنهاییِ 

 سوزد.   هایی میبیند چراغِ امیر در تنگردد، میپای شب کاتب که برمی
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 یک وبیست 

 

 

شود که به بستر افتاده. کسی را به  »امیر خشمگین است و سه روز می

طبیب را هم از  بیند.می  دهد، فقط باری خواهرش راخود راه نمی

 .دهدمیرا اجازت عیادت نو حتا شهزاده  راندمیبستر

  مرزیهای نآخرین پیما ۀدر بار هدخواناراحتی مزاجی، می همۀ امیر با

 چیزهایی بداند. 

   ... هخلیفه بخشید ۀ: امیر ماضی همه چیز را ازکیسگویدمی 

خواندم که حتا آن تبسم خفیِف گاه و بیگاه دردی را می کاتب در نگاه 

 دزدید.  مینمایان را هم 

و   دریگمی د. کاتب نامه را دهب مییی به دست کاتد و نامهیآمیکسی 

 د.وشمیز در برون  آن ا ۀهمراه با آورند

با  بینمیم را  . شهزادهکنممیکاتب  بازآمدِن م. گمانِ وشنمی صدای پایی 

م. نکمیاز آن ندیده بودمش. سالم و تعظیمی  مرِد موسپیدی که پیش

 د. هدمیشهزاده با خوشرویی و لبخندی پاسخم 

یی را در دست گذراند. سفرنامهمیها را از نظر شهزاده به دقت کتاب

نخسِت سفرنامه که کسی با قلم   ۀ. انگشتش را روی صفحدریگمی

 .گذارد مییادداشتی در آن نوشته 

 و آن را به صدای بلند زددومیمرِد موسپید به آن یادداشت چشم  

 خواند:می

 همسفر
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 گی یک سفر استزنده

 سفری که 

 نه تو آغازگری 

 نه درفرجامش  و

 جای که خواهی ببری ره به آن 

های تازه رسیده به کتابخانه، د و کتابی را از میاِن کتابخندمیشهزاده 

بداند که چه   هدخوامی انگارد. وشمی. کنجکاوانه به من نزدیک دریگمی

د که به  نکمیخوانم. شهزاده گذرا نگاهی به پشتی کتابی چیزی را می

 : خمسهاستصورت بسیار خوانا روی جلدش نوشته شده 

. کتاب را دوباره سِر دکنمی تابخانه را ترک آرام ک های متین وو با گام

که هردو به سوی داراالماره  بینممی م و از پنجرهرگذامیجایش 

 روند.می

گی را در چشماِن کاتب گی و گمگشتهروِز دیگر بازهم نوعی سرگشته

در میان  امیر را که چندی پیش نوشته ۀخطی بیانی ۀخوانم. او نسخمی

صدای خواهر   شنود.صدایی از دهلیز می وید.جهای خطی مینسخه

کتابی  ،یا ناتنی امیر تنی و دانم خواهرجنبد.  نمیمیکاتب از جا . امیر

 د.  هدمیبه کاتب  ردرا که در دست دا

دست بهشناخت و هم آن کنیزِک تفنگخواهر امیر مادرم را به درستی می

 . را

مندی او به  عالقه  کاتب در سکوِت طوالنی پس از رفتِن خواهِر امیر از 

 گوید.کتاب سخن می
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 م. بینمیکاتب را هم ن ،منزی نمیند روزی که به کتابخانه سرچ

 

کاتب  بیند.می را دولت انگلیس ۀکه امیر نمایند پیشیِن روزیدر بعد از 

 .باشدمیجا هم آن 

آن که بداند کِس د. بییآمیساعتی پس از آمدنم در کتابخانه، کاتب هم 

د که  وشمیهایی در کتابخانه است، سرگرِم نظم و ترتیِب کتاب دیگری هم

م که  ورمیهایی کتاب ۀ د. به سوی قفسباشها میآن ۀتر خوانندخودش بیش

افتد، کتابی را که در دست می. تا چشمش به من کاتب نزدیکش ایستاده

. پیش از آن  رددامی. کتاب را دوباره برافتدمی از دستش به زمین  رددا

 پیچد. مییی میان ما رد و بدل شود، صدایی در کتابخانه ه کلمهک

 الدوله. شجاع سد.شنامیکاتب صاحب صدا را زود 

 ، سالمیهستمالدوله نخست رو به من که سرگرِم دیدِن کتابی شجاع 

پرسد: شما هم  می و شودرو میم روبهپاسخ حرمت آمیز و با دهدمی

 زنید؟جا سر می این

 ماند. میالدوله ناشنیده اِن صدای کاتب رو به شجاعپاسخم در می

 .سدشناالدوله مرا از زمانی که کودکی بودم، میشجاع

به فکر رویدادهای  را گوییکاتب  ،الدوله رو به من نگاِه دقیق شجاع

 . زداندامیزماِن امیِرماضی 

: زمان  ویدگمیسپرد ومیالدوله چوِب دستش را به دسِت دیگرش شجاع 

 طور؟گذرد، چه به سرعت می چه 

الدوله  که چرا شجاع داندمیدانم، مگر کاتب میمنظورش را ازین گفته ن

 افتد. میبه فکِر تند گذشتن زمان 
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 گوید:میکاتب  

 .هو یا ن هماند تخواست بداند که دوران کودکی به یاداو می

 بود. " هن"  ترین فکری دادم معنایشپاسخِ سردرگمی را که بدون کم 

 د. وشمیالدوله گم بخنِد کاتب در برابِر نگاِه شجاعل

و  دریگمی، چشم از نگاِه کاتب که به من دوخته شده  الدولهشجاع 

 چندانی میاِن حرمسرا و کتابخانه نیست.  ۀ فاصل ن: اتفاقگویدمی

 الدوله گویی به منظور اصلی آن هم فکرکاتب با تأییِد سخِن شجاع

 د.نکمی

قصِد آمدِن   هدخوامیهای نظامی کتاب ۀ ادِن قفسکاتب با نشان د

 الدوله را بداند.  شجاع

 ها، کاتب را باورمندترالدوله پس از خواندِن ناِم یکی از کتابشجاع

 الدوله هردو چشم که اهِل خواندن نیست. به دهان شجاع  سازدمی

   ...  تاریخ ... آوران  ... خواند: جنگم که میدوزیمی

د که معنایی را وشمیخواند و بعد متوجه می دا ازهم ها را جکلمه

 د. نکمی  تلفظ اکناول را س ۀمکل آخر فِ حر .رساندنمی

 .ودرمی الدوله شجاع

 

 گوید تأریخ را بنویس.گفت: امیر می

 گفتم: چشم.

 

گفت: این  رو به من  ،رفتبه شکار می که کردند. امیررا زین می  هااسپ

 در تأریخ. ... دها هم بی نقش نیستناسپ
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 الدوله خندید. ناظم

 الدوله سرش را خم کرد. امیر سرش را بلند کرد، ناظم  

های فرمایند، از رخِش رستم و اسپحضرت درست میگفتم: اعلی 

 چنگیزخان نام بردم.

 امیر با دقت به چشمم چشم دوخت.

 

ز  کاتب چهارده روز به داراالنشا نیامد. موجبی برای پرسیدن این مسأله ا

 دیدم.دیگران نمی

از ده بار درین چهارده روز به کتابخانه سرزدم که بیش از  زیاده 

کند. ها نزدیک میها را به آدم توانستم بمانم. چیزهایی آدم ساعتی نمی

فکر  چه تصور براین بود که من به آن ازآن پیش که با او بربخورم، 

، خالی از هر  نگاهش به روی یک زن گویا. کاتب هم ستا م مردنکنمی

حسی بود. این را در روزهای اول به چشم می دیدم، اما بعدها وضع 

 کرد. تغییر

 

که چشمش به من  روز پانزدهم دیدمش که نشسته در کتابخانه. به مجردی 

 خواند.شد. شاد بودنم را در چشمانم می افتاد از جای بلند

 های آزادی نیستیم.ما آدم  ... گفت: چیزی نبود

 روشنی بود، اما ندانستم که چه منظوِر خاصی داشت.  گپِ  هکخوب، این 

کنند و عمارِت دیگری هم به آن  گفتم: باغ حرمسرا را بزرگ می

 افزایند.  می
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 تر شدِن کارهایم سخن به میانخواهم از بیشبه زودی پی برد که می 

 آورم. 

 یادداشت هایی در مورد تأریخ در دستش بود.

ورق زد، انگار چیزی را که   ... زد ها را پیوسته ورقیادداشت

 جست، نیافت.می

ید گفت: پوران را مأمون در شب زفاف هزار پارچه یاقوت و مروار

د. مأمون چهل روز داطال  ۀ خویشاوندانش هزاران سک  د. بهبخشیدرشت 

ها بغداد را چراغانی کرد. هزار آشپز به همه بغدادیان غذا پختند. ملیون

وسی با پوران به پای لشکریانش و کوی و برزن  درهم را به مناسبت عر

 بغداد ریخت.

افتاده طال به پشتپوران که روی تختی  ،در چهلمین شب چراغانی بغداد  

  – اید هم ازسرکنجکاوی و یا بی حرفیش – بزرِگ بغداد ۀبود، از خلیف

 رسید: این همه را از کجا کردی؟ پ

فرمانی نوشت که خلیفه برهنه از جای برخاست. پشت میزی نشست و 

دوچندان گردد. بعد دوباره  خراج ممالِک شرق به ویژه خراسان باج و

  .روی تخت کناِر پوران رفت

 گفت: پوران هم اهِل خراسان بود. باز

 سازد. می حادثه افزود: گاهی هم پاسخِ یک پرسش و

شدن حرمسرا  های من در مورد بزرگ پاش هم به گ پنداشتم که این گفته

 .یسترابطه نداشت، بی که روی دست و کاری را

 گفت: تأریخ ما همان هزار و یک شب است. 

 بود. ها و کجاهادانم کینمی ما منظورش از
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 سخنش را درست نفهمیدم.

 ... ریزند و با تیغِ دیگرگفت: چه بگویم، شهریاران با یک تیغ خون می

شهربازان   : اگر شهرزادهایی نباشند وپرسشی به میان آورد تربعد روشن

 هایی نکنند؟ را سرگرم حکایت

 با این سؤال سری جنباند و سکوت کرد.

آخرین بار از رفتِن خواهِر امیر گفت. نوعی تعلِق خاطرش را با آن زن  

 یافتم.

 معلوم نبود که امیر به چه سببی او را به هند فرستاد. 

 کشم.یک روز گفت: دست می

 گفتم: از چی؟ 

 چیزی نگفت. 

 کشید.  ت خواهندباز گفت: دس

 ؟ هایچ ازها کیگفتم: 

 «خاموش ماند و پاسخی نداد.
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 دو بیست و

 

 

همه در یک اتاِق بزرگ نشسته ایم. اتاقی به بزرگی باغی و گلستانی.  

ها و جاهای زیبای نشستنش چشم بگیری، گاه دیوارها وفرش  از اگر

 گلستان دارد.  ۀست و گاه هم جلوپنداری که باغیمی

 های متفاوت.ها و مکانهایی از زمانهدم آ 

ست، نه در توپکاپی، نه در دلمه باغچه، نه  جاییگوید: این صدایی می   

کاخِ دلگشا، نه در تیسفون، نه درباغِ جهان  در کاخِ اصفهان، نه در باغ و

بابل، نه   آباد، نه در تهران، نه در آشور وآرا، نه در بغداد، نه درجالل 

 نه در هیچ جای دیگری. و ،و کابل روم ،، قاهرهدمشق، در دهلی

 کنند.های جاهای ناآشنا، آشنا جلوه مینام

 یی مثل هیچ جا. هاجااما جاها،  

ها را با درونت آشنا کنند. انگار کسی آن های ناآشنا، آشنا جلوه میآدم 

دانی که  دوزی به خوبی میدانی بعد که چشم در چشم می کند. اول نمیمی

 رو به روستی.با کی 

زِن سیزدهم تیمورشاه درانی با زن نهم دوست محمدخان و همسِرششم 

 .دانخان نزدیک به هم نشستهعبدالرحمان 

زمانی ، از سراپا سیاه نشسته ۀدورتردخترحاکم ایلک خانیه با جامکمی  

سخن   – سلطان مسعود –محمد  درعقد برادر و که در نکاح محمد است

 دهند.فرامییچ شگفتی به سخنش گوشهآورد. بی به میان می
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الدوله و عایشه خانم، همسران ناصرالدین شاه تازه از سفر مسکو انیس 

 اند.برگشته

خبِر بازگشتن شاِه صفوی را از ایالقی با زنانش، آن گاه که همه زناِن   

 ۀ هند به او بخشیده، از زبان ملک حرمش را برای جلِب حمایِت شاهِ 

 شنویم.هندوستان می

های زنانه،  الرشید با جامه گان وغالماِن زیباروی امینشماری از خواجه   

ها، بدر و جوهر که از غالمی به سرداری سپاِه المعتضد و پیشاپیش آن

 اند.رسند، برسر راه صف بستهفاطمیان می

 نشینند. آیند در کنارم میرسند ومیشیرین و پوران از راه می  

آید، با شاه میادی دوصدمین فرزنِد فتحعلی طاؤوس خانم از شبستاِن ش

 کنند.می دامِن بلندی که دوغالم از دوسوی او را بدرقه 

در دوکنارش خیرا و نوربانوی یهودی و به  ملوکانه، روکسالنه با هیبِت 

 شوند.فدا وارد مجلس میدنبالش خاتون جان

صمیمیتی فدا با  جان  کشی و خیرا و خاتوننوربانو را در آغوش می  تو 

 شوند.نوردد، همداستانت میمیها را درکه سده

 یافتم.  ،کردمشیرین را به همان سیمایی که تصور می

بغداد در سراپایش  ۀشبدیدی که همان چراغانی چهل می  پوران را 

 ست.  متجلی

یابی. طاؤوس ها سرگردان نمیدر روکسالنه چیزی از آن کنیزک ماه 

 .پنهان را انگار ازیاد برده یی چشِم در خودخانم هم آن دخترِک فیروزه

زباِن همدیگر را . شگفتی آن که همه ویدگبه هر زبانی سخن می  سیهرک

 همدیگر را. ۀهای نگفته و نهفتحتا گپ ،مندفهمی
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خواهد بگوید. همه که چه می  نیدان پیش از آن که سخن بگوید، میپورا 

 شنیدند.گفتند و همه میمی

 سخنگو. و آفرید. سراپا سخن بودود که معنا میتنها زبان نب

آمدند می ها بی لبخند به سخن ها و چشمکسی اما تبسمی بر لب نداشت. لب

 گفتند.می و سخن

شیرین   ۀد و قصنبو نوها حکایت من برای شیرین سده شتِ باوجوِد گذ 

 برای من.  

 گفت که بانوی غزنه گفته بود.هند همان چیزی را می  ۀملک 

 ان زب

 زمان 

 مکان 

 الیتناهی در 

 در ابدیت

 گیدر بیکرانه

 پهناپهنای بی در

 پهن 

 

ز پایان  ترس ا ،گی آنرسید، جالل و درخشنده گی میشب هرقدر به پخته 

 افزود. را در دِل همه می 

 

 چه همسرایانی!

 سرها
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 کمرها

 کنندها روایت میسینه

 کنند پاها روایت می

 کنندها روایت میتن

 کنندروایت می هالب

 سیماها و رنگی های سپیدِ برگ

 هازبان  – هاخواناترین خطوِط همه زمان

 

 آیندهمه از دنیای امن می 

 ازدیوارهای بلنِد انحصار 

 

 حصار 

 ستدنیای امن دیگری

 

 گانخواجه  ۀبا بدرق

 رویماز دیواری به دیواری می   

 

 زبان   

 بردزمانی میزمان را در بی  

 دنسترگمیو دیوارها 

 از انحصار 
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 شوم ازخوابی که نه شیرین است و نه پوران بیدارمی

 توران خانمِ نی شه نه روکسالنه و

 های کمرچین سرخِ تا پیزارنگهبانان با پیراهن

 خوردوچادرهایی که نوکش به زمین می

 گاِن المقتدربا غالمان و خواجه 

 شاهمأمون و همایون هارون و

 سلطان سلیم و سلیمان 

 المؤمنانحاکم المؤمنین وامیر

 خسرِو خسروان 

 جهانگیِر جهانگیران

 گذرنداز ذهِن خواب می

 

 باردآسمان می

 انگار مرجیله مادر مأمون

 ریزداشک می

 به یاد هرات  

 درسوِگ سیس

 

 دیوارها ایستاده اند

 گاهی پست

 گاهی بلند

 اند  گان در راهخواجه 
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 باغِ حرمسرا 

 کاخِ داراالماره

 ننم نِم بارا

 آیدکسی چتری برسر از دور می 

 گذرد از دِر میاِن دیواِر داراالنشأ می

 زندعلیاخانم تند گام می

 چتر به دست به دنبالش ییخواجه 

 

 شتابندابرها می

 کنندکبوتران پرواز می

 نشینندکبوتران می

 چیننددانه می 

 دانه دانه  

 یی از دورهای دورانه کصدای کود

 هاازآن سوی سال 

 :هاوی کوه ازآن س

 بودمکه کفترمیکاش

 زدم درهوا پرمی

 چیدمریِگ دریا می

 خوردم آِب زمزم می

 

 بودمکاش که کفتر می
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 هادرخت

 هاباغ 

 هامزرعه 

 کوهساران

  ... 

 آزادی  

 رهایی

 پهنا 

 گیبیکرانه

 بودمکاش که کفتر می
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 و سه یستب

 

 

 گفت آن کنیزک کودکی در شکم داشت. 

 ر بیش از همه به او هوِس نزدیکی داشت؟گفتم: امی

ببرد او را دور  » بودیی گفتهبود، به خواجه کشته شبی که کودک را  ... 

 ۀست. الی تک بود که اتاِق کنیزک پر از خون اخواجه دیده «.بیندازد

 بود.نکرده آلود را هم بازخون

 .استگونه سقط کردهماهه در شکم را چه کسی ندانست که کودِک چهار

را که رنگ باخته دید،   شد. امیر اورنگش هرروز زرد و زردتر می

نش را سقط کرده، نفهمید که چه بر سرش آمده. بعد که فهمید جنی

آن سال هیچ زنی و کنیزی کودکی به  که در  صنخشمگین شد. مخصو

 دنیا نیاورده بود.

 ها.دید. می سپردندش به دست دایه کودکش را نمی ،کسی بعد از زادن  

 ها. خورند دایهمعاِش مفت می ... اندامیر گفته بود: کودکان بزرگ شده

 

 ببین چه کسی کمکش کرده در سقط. ،امیرگفت

 کسی را نیافتم. 

 گیرد.می ییرا از دسِت خواجه یآلودخون ۀکسی تک 

تر داند که طفل پسر بوده خشمش بیشرسد. امیر وقتی میخبر به امیر می

 شود.می

 ...  ماندگان میزد. به دیوانه کند. سرش را به دیوارمیموهایش را می
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 بردندش دارالمجانین.  

 بود.ش را پاک بردهدرد زیبایی 

 هشت روز پس از آن واقعه جای خوابش را خونالود دیدم. خوِن تازه.   

 امیر دیگر میلی به او نداشت. 

.  را چشم بد زد ششد. شاید زیباییسیمایش روز به روز ترسناک می

 گفت: خدایا!دیدش میهرکه می

 را برهنه کرده بوده در باغ. استخوانی و گفت: یک روز خود

 گوشت. تکیده

 

 گفت: شاهزاده آمده بود؟

 گفتم: ساعتی پیش.

 بودم.گفت: کاش می

  ۀا دید. یادداشتی قلمی را در گوشها رگفتم: چیزی نگفت. کتاب

 یی خواند.سفرنامه

 نامه را یافت. از جایش بلند شد. رفت سفر

 گفت: آن روز قرار وعده داشتیم. امیر مرا خواست.

 شناسد. شهزاده را درست می  که مفهمید

 خوب و بد همه جاست. ... گفت: 

 بعد از یعقوب و ابومسلم سخن گفت. 

 گذشتند.پیشوایی را کرد که با پیروانش از راِه لغزانی می  ۀقص

 پیشوا به کودکی گفت: هوش کن نلخشی!   
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افتم، هوش کن تو نیفتی که به  ک گفت: اگر من بلخشم خودم میکود

 دنبالت همه به زمین خواهند خورد. 

م را دگرگون گیزنده  ۀبه پیروانش گفت: سخن آن کودک هم آن مرد 

 کرد.

 

 گفت: اکرم خان یادت است؟ 

 گفتم: شاید هندوستان رفته باشد.

 ... گفت: نه

 ...  او را دیده و در کجا نگفت که چه گونه

 مجاِل گفتن. داشت بی  در دل  چیزی 
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 و چهار یستب

 

 

شد از کسی پرسید. ایستد. نمیبیند. پریشان میعلیاخانم رنگ سبز را می

 کنند:ها همه چیز را بیان میرنگ

 دهد که امیر در کاخِ امارت است.نشان می رنِگ سرخ

 حرمسرا.  – رنِگ الجوردی

 از هردو جا. جایی برون  – رنِگ سبز

داند و نه هم  نه ملکه می  ،درین حال رنِگ سبز رنِگ مرموزی هم است.

 شهزاده که امیر کجاست.

به حرمسرا که رسید خواجه با دیدنش از جا برخاست. نگاِه خواجه به  

 باشد.تواند می معناییمعنایی و گاه هم فاقد هراِه چندعلیاخانم نگ 

آورد. چیزی یاد می  ه شدنش را بهبرهن  ۀخواجه با دیدن علیاخانم خاطر

ش به د، تحریِک انداِم جنسی جوان بسیار ناپسند افتا ۀ که برای خواج

 کنیزکی که دستوِر علیاخانم را داشت.  ۀواسط

 

ان گفت: »هشدار که این بانومی گوید، روزی امیرعلیاخانم به کنیزک می

 «کنند!گان را هم تحریک میاخته

 

برهنه دست به نیمه ِِ ایستد. کنیزکخودش می کند.خواجه را برهنه می 

بیند که هیچ حرکتی آید و به چشم خود می شود. علیاخانم پیش میکارمی

که  به کنیزک و خواجه  آنگاه بیشود. آن در انداِم جنسی خواجه دیده نمی 
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ست که علیاخانم ن روزی کند. این هماچیزی بگوید، اتاق را ترک می

کند. شِب آن  یی تماشا میبانوی نودونهم را لحظه خواجه به  ۀنگاِه خیر

سرخ  های دم کرده وآید. صبح با چشم خواجه را خواب به چشم نمی

گرید. کند. بانو هم آن شب را از سِر دردی میتوجه بانو را جلب می

های  ت. بعد تا نیمهاول ناگوار اس ،آن شب برای بانو آمدِن علیاخانم در

 کنند. رِد دل مید باهمو  نشینندشب می

توانی متضاد را همزمان می چیزِ دو علیاخانم  درانگاشت، بارها می بانو

  دریابی.

کند که چیزی از اسراِر خوابگاِه امیر میبانوی نودونهم هنوزهم تصور

گذرد از چشم علیاخانم پوشیده و پنهان چه در حرمسرا میتا هرآن  ،گرفته

 ماند.نمی

 ست.گوید: زن تنهاییمی به خواجه  بانو روزی که

خواهد حرمتی نمی سِر عشق و از با درِک دلسوزِی سخن و  خواجه

 . »نه« بگوید

 کنی؟او چه فکر می  ۀپرسد: در بارمی از خواجه  نهمبانوی نودو 

 ...  گوید: هیچجوید، میخواجه پس از سکوتی که گویی پاسخی می

 خندد.بانو می

 

 کند.تکی باز می-س از تکدِر بانوی نودونهم را پ علیاخانم 

و با دیدِن علیاخانم از جا   خیال روی تخِت خوابش دراز کشیدهبانو بی 

 شود.می بلند

 گوید: امیر در کاخ نیست.علیا خانم می  
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 دهد: شاید این سوها سری بزند.میاز بهبودی مزاجِ امیر خبر ،بعد

 گوید.گِی نامعلومی چیزی نمیوعی گرفتهبانو با ن

که بانو  ییفرمانروایانه ۀشیند. در سیمایش آن شادابی و جلونخانم میعلیا

 شود.به یاد داشت، دیده نمی

 پرسد: چند شنبه است؟می

روزی که کبوترها را هنگاِم  – شماردزند و در دل میانو چرت میب

شنود: بیند، صدای نگهبانی را هم میآفتابی شدِن پس از باراِن شدید می

 ...  آدینه امروز

بیند که وترها را میرود و کبجا میهمان آورد کهِز دیگر را به یاد می رو

 .کنندپرواز میباز نشینند و آیند، میبلند می از آسمان 

 گوید: یکشنبه.می  روبه علیاخانم 

همانا   – روز پیشدو  کند کهزِن تازه واردی حکایت می علیاخانم از

. بازهم آن مرِد موسپید مثِل روِز آمدن  بیندرا با شهزاده می او – پنجشنبه

 کند.شهزاده را همراهی می ،در کتابخانه

شناسد، دیدِن آن زِن  علیاخانم که همه زناِن دربار و حرمسرا را می  

 انگیزد. جوان برایش پرسشی برمی

تر بداند آن زِن جواِن تازه وارد  خواهد با کنجکاوی بیشروِز دیگر که می

  ۀکل و سرپس از آن شنود.  شهزاده را به خارج میکیست، خبِر مسافرتِ 

 . خوردبه چشم نمیکاخ  در همآن زِن زیباروی 

 

گوید: امیر خبر شده که تابلو به آید و میعلیاخانم سِر اصِل مطلب می

 زمین افتاده.
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چه   گوید کهبانوی نودونهم که افتادِن تصویِر امیر را به چشم دیده، نمی

پرسد: زند و می، خود را به غفلت می کردری میکسی تصویر را گردگی

 افتاده به زمین؟ 

  رفتم، جایی برون از کاخ و حرمسرا رفته بود ... امیر مرا خواسته بود -

 ... 

آن دم   رییس ضبِط احواالت موضوع را از من پرسید، گفتم: در ...    

 در حرمسرا نبودم. 

 جایش کرد.شود دوباره جابهمی -

روند گیرد و هردو میشود، بانو را باخود میبلند می  علیاخانم از جا

ی سپید پاک و ۀِت تصویر را پشت به دیوار با تک جایی که چوکا

 اند.دهشانیپو

لِب باالی امیر از شدِت افتادن رنگ باخته  .زندرا پس می علیاخانم تکه 

 شود که انگار برای بلعیدِن چیزی.یی واز معلوم میو دهانش به گونه

زیِر  ِِ ، قسمِت میانی آن به چوِب میزدیده هنگاِم افتادِن چوکاتنو که با 

. گلدان تکه تکه خوردمی – دانی را گذاشته بودندلکه رویش گ – تصویر

 پرد. شود و رنِگ لِب باالی امیر میمی

 ست مرده.گوید: نقاشی که این نقش را کشیده، دیریعلیاخانم می

آورد. یک ساعِت کشد به یاد میر را میآن روزی را که نقاش نقِش امی و

کرد، امیر را پشِت را همراهی می  تمام نقاِش پیری که ترجمانی هم او

 آید.  نشاند تا آن نقش به میان میمیزی در باغِ امارت می

آویزند که هنگاِم به درخواسِت امیر تصویِر نقاشی شده را در جایی می 

هم هربانویی که از   افتد ومی ورود به دروِن حرمسرا چشِم آدم به آن 
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انداِز بلندی در برابرش چهره در چشم اتاقش برون شود نقِش امیر

 نماید. می

جا بود را زمانی دیدم که از جا بی  تصویرگوید: بانوی نودونهم می

 سپیدی. ۀورویش تک 

همه  جوان که در دروِن دِر ورودی حرمسرا به دربانی ایستاده، ۀخواج

انند کاِر شود که اگر بدمیرود و متوجهمیفرو ، به فکرشنودچیز را می

 تمام خواهندکرد. اوست، کارش را

 

علیاخانم را رو به  دوزد و صدای خواجه به جای خالِی تصویر چشم می

آن تصویر را   تانیکی ... جاستشنود: زینه آنمیبازگان خواجه 

 ...  گردگیری کنید

جوان را   ۀ شوند. خواجگرم کار میه باغ و سرروند بگان دیگر میخواجه 

 کشاند.آن روز نگاِه بانوی نودونهم به پاک کردِن نقِش امیر می

پاک کردن و گردگیری  کند بهرود و شروع میاز زینه باال میخواجه    

تصویِر امیر  ایستد و بهنزدیک به اتاقش می جایی تصویر. بانو

 که کندمی. خواجه حس هرگز آن را ندیده باشد، انگار که دوزدمیچشم

ش پایکه ناگهان  شودمی  گوش به آوازدرنگی گویدش. چیزی میبانو 

گیرد. تصویر دست چوکاِت تصویِر امیر را محکم می لخشد و با دومی

خواجه به تندی زینه را محکم  خورد به زمین.شود و میاز میخش جدامی

ن دم به رفتِن برون آید. بانوی نودونهم خواجه را در آگیرد و فرودمیمی

  ردرآن پیش از چاشتی که بانوان د قناتفا نماید.می از دهلیِز حرم راه 
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های شان منتظِر غذا بودند، کسی غیراز بانوی نودونهم خواجه را  اتاق

 بیند.نمی

 رسد.گاِن دیگرهم به نتیجه نمیپرسش علیاخانم از خواجه 

کسی تصویر رد و چهکز در باغِ حرمسرا کارمیکسی آن رواین که چه 

 شگان اهمیِت چندانی نداشت که به یادبرای خواجه  ،امیر را پاک

 بیاورند.

بیند. پس از شور و رئیِس ضبِط احواالت علیاخانم را بار دیگر می

 شود که نقِش امیر را برای ترمیم به هند بفرستند.مشوره تصمیم برآن می

ن را به مدیِر روابِط بردن و آوردِن سالِم آ  ۀسفارت انگلستان وظیف

گان تصویِر امیر را به دسِت  دهد. خواجه خارجیه داراالماره اطمینان می

 سپارند. خادماِن داراالماره می
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 و پنج یستب

 

 

 گذرد. دیدیم که شب میگفتیم و مینشستیم و میگاهی می

 گفت.گفت او میاول هرچه می 

 آمد. بسیار جدی.جدی به نظرم می 

 من هم شروع به گفتن کردم. آخر

 کردیم.درِد دل می

 گفتیم.م و میتیگفمی

 گاهی من، گاهی او.  

 … گاه جدی، گاه شوخی، گاه
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 و شش یستب

 

 

 آن مرد شورشی رادیدی؟  -

 شورشی؟ -

 ... پیش از رفتن به مجلِس امیر -

 !پا بسته به زنجیر دست و -

 عالءالدوله از خشم سرخ شد.  -

 الملک.الدوله، شجاعنشسته بودند: امیر، ملکه، شهزاده، شجاع همه -

 الشعرا خندید.ملک -

 جای خندیدن نبود. -

 همه ستایش و ستایش و ستایش. ... شعر، سه شعر یک شعر، دو -

 شد.بود دهاِن شان بسته میاگر او می  ... جای خواهِر امیر خالی بود -

 شد بخندد. شهزاده دلش می -

 فهمید چیزی به گفتن داشت، نگفت.آدم می  -

 سکوتش هم معنایی داشت. -

 زد. تر از دهانش حرف میالدوله کالن حیات -

 ها برابر نیست.سنش هم به آن گپ -

 کرد، امیر به زمین چشم دوخته بود.ستایش امیِر ماضی را که می -

 گفت؟از چه سخن می  -

 اشد.که هیچ کس دیگر هم شاید نفهمیده ب هتنها ما ن -
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 ها مانده.خدا به آدم عقل داده، مگر کار گرفتنش را به خوِد آدم  -

   ...  کاتب که خواند: آن قدر خون ریخت از چشِم خیال -

 الشعرأ خندید.ملک -

 های دیگِر شعر را هم خواند، نگفت شاعِر آن کیست.کاتب که بیت -

 شهزاده به امیر چشم دوخته بود. -

 الشعرا خاموش ماند.ملک -

 استقباِل شهزاده همه را به تحسین واداشت.  - 

 امیر چیزی پرسید، نه در مورِد شعر. -

 امیر گفت: هرچه باشد سوار سوار است و پیاده پیاده. -

 مقصد امیر چه بود؟  -

 داند. خدا می -

 امیر مطلع غزل را پس از آن که همه خاموش شدند آهسته تکرار کرد.  -

 مگر نپرسید شعر از کیست. -

 دانسته.   حتماً جای سؤالی نبوده، همه چیز را می -

 مجلسی به آن بزرگی ندیده بودم.  -

الممالک، همه و همه  الملک، مستوفیالقضات، فخرالمشایخ، حاجتعین -

 مگر خاموش. ،نشسته بودند

 گفتند صاحِب کرامات است.فخرالمشایخ را می  -

 ین افتاد. بوسید دستار از سرش به زمدسِت امیر را که می -

 کسی آن را زود به سرش ماند.   ... همه ندیدند -

را امیر با میل   «ات را از سِر ما کم مکنای خدا این سایه ۀ »قصید -

 شنید.نمی
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 میلی امیر هم ساده نیست؟فهمیدِن میل و بی -

 بود.دراز بود، بیش از آن که باید می -

 هرچه از خود حد دارد.  -

 خندید.امیر کم می -

 د.وشنوز هم ناراحتی در مزاجش دیده میه -

 آن گرمی پیش را نداشت. -

 چیزی در دل داشت که نگفته ماند. -

یی باز سکوت دید که به بهانهدوبار لب به سخن گشود مگر آدم می  -

 کرد.می

 چیزی به دلش برابر نبود. -

 ...  شاید -

 ها بودند؟به مردانی که رتبه اعزازی داد کی -

  قوای مرکز بود.یکیش رئیِس  -

 دگرایش؟ -

گویند امیر اورا به خاطِر های بلندی داشت، میآن مردی که بروت  -

 دهد.بروتش هم تنخواِه ماهانه می
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 هفت بیست و

 

 

گفت، دوستی و دشمنی کاِر هرکس خواند میجنگنامه را که میپدر »

 نیست. هر کار بُرِش به خصوصی نیاز دارد. 

ی لب نزدن، رفتن و رفتن و بازهم رفتن برای آب روزها به نان و

 مقصدی که هیچ اثری از آن پیدانیست، کاِر آسان و ساده نیست.

 

شد.  نواخت. صدای خوشی ازآن بلند میگرفت و میکتارا دفی را می 

خندیدیم. به سوی چناِر بلنِد جلِو خانه  می گردد.گفتیم: دستت خوب میمی

رفت، تا شام گذاشت و میایش میدوخت و دایره را سِر جچشم می

 گشت.برنمی

 کند.میدانستیم که تعریف را توهین فکرینم 

 هایش.دست  دید کسی نیست، همان دف بود وباز وقتی می 

 

 نشستند. مادر جایی در عقبش. برادرم روبه رویش می و هردو خواهر

 شود.گفتم، از دور هم شنیده میمی

 سِگ سور از گله دور!  ...  ور نشسته ایچه د ... گفت: نزدیک بیامی 

اگر هم شود کاِر  ... شودگفت: هیچ کاری بی عشق و جنگ نمیمی

 دهد.  آدِم پخته به کاِر خام تن نمی ... ستخامی

شود و نه  می  کاِر خام مثِل تاِر خام است، نه کاغذپرانی با آن به هوا

 چیزی دوخته.
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سو مالیدیم، کتاب را یکی را م های خودکشیدیم و چشماگر فاژه می

شما حال و هوای  ... گفت: هرچه حال و هوا کار داردگذاشت و میمی

 ...  شنیدن ندارید

کنده شدیم. تماِم روز را در  سو پرافت: جنِگ شدیدی بود، همه هرگمی

کوهی رفتم و رفتم. آخر هراس برداشت مرا. راه گم شده بودم، هوا   ۀدامن

انداختم که دیدم  میسو نظرآن سو وامیدی به این ا نارفت. بتاریک شده می

  ... آشنایی ۀدیدم چهر ،آید. تفنگ را آماده کردم که بزنمپایی می ۀشرف

   .همه هرسو رفتند، من به دنبال تو آمدم :گفت نزدیک آمد و

 ...  تنها نمانی ... نشویگمراه :گفتم

در یک روز  گفت: دخترش با دخترم  کرد و بعد رویش را به طرف کتارا

 شمارا.  ... کتارا، های شان هم فرقی باهم  ندارندم نا ... تولد شده

 ی شدیم.  یگرد ِِ همو بود که یکی ناجی

 ...  شود، ورنهمی فکر فکِر نو پیدا از جنِگ دو

 را.  کرد و من اومرا یله می  در آن روِز بد او ،بودما اگر خام می  ۀرابط

دواندش به شد و میسوارمی گرفتبود، اسپش را میناراحت که می

همه خشمش را با شالق بر ، دوید. اسپ بیچاره اگر آهسته میطرِف باال

پیمود قدر پیاده هرسو راه مییافت، آن. اگر اسپ را نمیکوفتسِر او می

 توانست باز نگهدارد.گی چشمش را نمیآمد از خسته که وقتی می

ها رسند، کشتراه می  یک صبح خوابش را برای همه گفت: سوارانی از

روند باشند، میگان کاری داشته کنند. پیش از آن که به زندهرا پامال می

 ...  گذارندگان به جای نمیزنند و اثری از مرده گورستان را آتش می
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  تعبیری را که خود از – حتامادرم – آن خواب که به هیچ کسی پس از

و قفلش کرد. نه دیگر جنگنامه را در صندوق گذاشت  .آن داشت، نگفت

و حکایتی بر  داد و نه هم چون گذشته قصه به کسی پند و اندرزی می

 شد. لبش جاری می

فقط یک روز در آبشار وقتی که دید برهنه تنم را زیِر آب گرفته ام،  

گفت: وقتی عقِل آدم برابِر قد و اندامش بزرگ نشود، همان کاری را  

جا راِه رفت  این  ... و اندامت نگاه کن آخر به تن ... کنیکند که تو میمی

 ...  آمد همه است و

 

 گفت: برو!می

 گفتم: کجا بروم؟می

 گفت: بنشین!می

 گفتم: کجا بنشینم؟می

 آخر آدم باید بداند کجا برود و کجا بنشیند!« -
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 و هشت یستب

 

 

»شاه زمان، شاِه سمرقند به دیدن برادرش شهرباز، شهریاِر بزرگ 

برجای مانده  ۀرفتن برای گرفتِن گوهِر برگزید ، او که پیش ازرودمی

بیند. جهان در  گردد به کاخ، خاتون را با غالمی هماغوش میبرمی

 کشد.کند و با تیغ هردو را می چشمش سیاهی می

پندارد که  می .ها برادر را دیده، مگر اندوهگینشهریار که پس از سال 

و پیوندان ماِم میهن است. برای  دوری دیرین از یار و دیار  شدرد

خواند. شاِه سمرقند را میلی به  زدودن غِم دل، برادر را به شکار می

 شکار نیست.

 پردازد.رود و شاه زمان دلتنگ به تماشای باغ میشهرباز تنها می

روی کناِر بیند که با بیست کنیِز زیباا میناگهان شهربانوی شهرباز ر

. زن زیبای شهریار چون حوری در زیر  کنندحوضی جامه از تن برمی

با بوس و کنار  – دیگر کنیزکان ِِ همانند  – و غالمی گران پیکر بر سر

 آمیزند.میدر

 گزیند.یی برمیگوید و گوشهشاه زمان ترِک تاج و تخت می

بیند، تِن خاتون و غالمان  می  رویداد را باز شهریار پس از آن که خود آن 

یی سپرد و هرشب با دختِر باکرهسگان می درد و بهرا با شمشیر می

آیند و کشد. تاسه سال که مردم به ستوه میخوابد و بامداد او را می می

 روند.دختران را گرفته هریک به سویی می
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وزیِر شهریار که اندوِه شهرزاد و دنیازاد را دارد، دخترش شهرزاِد دانا،  

گوید: مرا برد و میر پی می پد ۀبه اندیش ، آگاه از تأریخ و ادب بین وپیش

 گردانمیا بال از دیگران برمی شوم وبر شهریار کابین کن، یا کشته می

... » 

 

 دهند.جا همه به سخن گوش میتا این 

 

 از کجا آمده اند؟  -

 هرکسی از هرجا.   -

 چه گونه؟ -

 گویم.همین گونه که من می -

 

ی هانامع ن شا ها برایه ، مگرآن شعلزنددومیهای بلنِد آتش چشم به شعله 

 د.ننآفریمی دیگری

 

 کند.خلیفه خندان به همه نگاه می -

 اند!گان اخته دیگر همه غالمان و خواجه  -

 گشاید.سلطان لب به ستایِش شب می  -

 

 ست؟مگر شب ستودنی -

 برای کی؟ -
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زند و فریادش فریاد می هولناک تاریکی برای کسی که در تنهاییِ  -

 ست؟ خاموشی

. .. 

کند خورشید زیِر تختش شبی که حس می، گویدشاه از شِب زفاف می  -

 اند.ها چشم به اشارتش دوخته ها، فرشتهپنهان است و او در آسمان 

 

آباد گذشتیم و رسیدیم به جایی که شهنشاِه گفت: ما از بلندی های ره -

 ش از سوختن بود.کرد که روشناییعالم پناه شهری را نظاره می

 آن شهر ساخته بودند. در ،بردسری که امیر سفرش را در باغی به جای -

 فرسنگ از آن فاصله داریم.  صدما همین اکنون سه -

 ... کندامیر حکایِت آن شب و ماه بلخشان را می  -

پرنده از   ۀدانم از کجا، مگر با قالینچنمی آید وگوید: آن گاه کسی میمی 

   ... راه رسیده باشد

  ۀبری را آوردند چون صنوبر، با جامِه اصفهان بودم که نوگفت: در را -

بردم،   ژنده. چراغ را در برابرش گرفتند. از شگفتی همه چیز را از یاد

 آید.دم به یادم می که هردم آن  جز

 

که گفت: موسا را هنگام سخن گفتن با خدا در طور دیده،  – آن مرد را  -

 آوردند. – را در شِب معراج ها و محمدآسمان عیسا را هنگاِم پرواز به 

 ها؟پرسید خلیفه: چه گفتند آن  -

 دیدند ایستادند وگفت: هرسه در جای بلندی که انگار همه جهان را می  -

 اند؟«»کیستند این کافران که به جاِن هم افتاده  گفتند رو به پیروان
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 برند؟زبانش را می -

 آره! -

 

. چشِم کسی به پاهای برهنه تا دامنش را بلند کرده بود که از آب بگذرد -

 بود. برای حرمسرا زانوانش افتاد. این همان روِز گلچیِن زناِن صورتی

 

 چه گفت؟ -

 خوابم برد.  ... آمدمی گفت چیزی مثِل بوی خواب -

 

 شود.دور می لیاخانم ع

 گذرد.دو دیوار می  از میاِن راهروِ 

 گاِن خاموش.از پیِش چشِم خواجه  ،بعد

  

 نگرند و انتظاِر چیزیهایی که به تو میط چشم هستند، چشمها فق»این 

دانی، اما چنان  اند که تو نمیگویی، انتظاِر چیزهایینیند که تو می

گویی همان را به انجام هرچه می  ... نمایند که در بنِد سخن توستندمی

 « ... رسانندمی

 

ربار شود. حکایت ددوری سخن از جای دیگری آغازمی  باز در گوشۀ

 نیست. 

 زند که برای مخاطبش آشناست.می از کسی گپ

 شود.  مخاطب هم شریِک گفتن می 
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هایی از گفتن و شنیدن جمله  خالصۀکند می رود و مخاطب تکراربعد می 

 را به کسی دیگر:  

 کرد.شد چیزی بگوید، سکوت میزد، وقتی دلش میکم گپ می -

 ...  مثِل زلزله ... دلرزانچیزهایی است که دِل آدم را می -

 شوند.ریزند و تکه تکه میهمه چیز فرومی -

 زنی. و تو زیِر آوار فریاد می -

 شوی.خفه می ... شودگلویت بند می ... صدایی بلندکنی کاش که بتوانی -

 

 ریزد.اشکی از چشِم بانوی نودونهم می

  انگار برای ... کشدکند و آهی میخواجه به چهارسویش نگاهی می 

 های دردی را بزداید. تواند قطرهکه نمیآن 
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 و نه یستب

 

 

تصویری که فرنک دیکسی درست در روِز زادِن بانوی نودونهم به نام 

 نقاشی کرده است، سیمای جوانی بانوست. «لیلی»

تواند نقِش جوانی نوزادی را بیافریند این که فرنک دیکسی چه گونه می

 ماند.آید، بی پاسخ میمی ش دور به دنیایداز د که هزاران کیلومتر

انگیز این که وقتی بانو را در کناِر تابلوی نقاشی شده بنشانی و شگفتی

 توانی بیابی.ببینی، سِر مویی تفاوت نمی

 کند.گوید که تصویِر امیر را نقاشی میاین را نقاشی می 

ه دیده، فرنک دیکسی را ک « لیلی»بیند و تابلوی بانو را که می ،نقاش

 د.گذارانگشِت حیرت به دهان می 
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 نقاش: فرنک دیکسی
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 سی

 

 

 . نشینندمیکنند. چندتن روی فرشی بازی میبانواِن برهنه در حوضی آب 

 ۀد. نگهبانی نیزه به دست با جامنپیچهای بلنِد بانوان در هوا می خنده

 .  دوزدمی ،ازدنومی سراپا پوشیده نگاه پراندوهش را به زنی که چگور

 . دارد به بانوان برهنه در آب چشماتاقی رو به حوض  ۀکسی از پنجر

 شود.تِف گرمی از زمین به هوا بلند می

 یند.نشمییی نهم دور از سرگرمی گروهی زنان در گوشه بانوی نودو

 گریزد.رود می ِِ بازی در کنار ۀاز آن خاطر هم شاید

  

 رود به سوی داراالنشأ.علیاخانم می

  رود مثِل خواب.میبانوی نودونهم آن گونه در ژرفای تنهایی فرو 

رد   دوخته وغربی دیوارهای بلنِد کاخ چشم   ۀخواجه در خیالی به کران

 بیند.نمی  هم شدن علیاخانم را

علیاخانم از دِر داراالنشأ کاتب را می بیند که به سوی داراالماره  

 رود. می

 ایستد.می

 چرخاند.اراالنشأ میرویش را به سوی د 

گیرد و دوباره سِر جایش را می یهایرود. کتاببه کتابخانه می 

 گذارد.می

 گردد.برمی 
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در گنگی نگاِه خواجه چیزی ازد، انگار نداخواجه نگاهی می  سوی به 

  دهد.راهش را ادامه می  .بدیانمی

نگاِه  ابآورد. به یاد می  باز برهنه شدنش را  گذرادر آن نگاهِ  خواجه 

 نگرد. های علیاخانم را تا بلندترین پله می گام یتلخ
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 یکو  یس

 

 

 گفت:می

آمدند خبر آمدِن بهار ها که میآمدند، یا کوچیها میشد کوچیبهار که می

 آوردند. را همراه می

ها.  بزغاله  ها، صدای گوسپندان وسگ ۀشکست، عوعِو شبانخاموشی می

 آورند تا پشِت درها.بامدادان شیر می 

ات غرهای مخروطی جا زانو برزده خریطهمرداِن آفتابسوخته با پاهای ت 

 آمدند.ها، می چون ترازوی برابری روی شانه

خورد. سیاه به چشم می ۀهای سپیِد رو به زردی، یک خیممهدر میان خی 

های کوچِک پر از مار را  مرِد قد کوتاهی با چشماِن سیاه، صندوقچه 

ها مارها را از صندوقچه  ،چید. در میاِن جمعیِت مردمی هم میرو

ها، مردم دورش از دیگر خیمه انداخت. جایی دورکشید. سرشانه میمی

 زدند: مداری! مداری! میدیدنش فریاد آمدند. کودکان بامی گرد

ردو را  ه  .یی در دسِت دیگرشیک دستش و تولهمداری دِف کوچکی در 

 رقصیدند. مارها می .آوردمی همزمان به صدا در 

فتادن  صدای ا .آوردمداری کاسه را نزِد همه می  زدند.همه کف می 

خِم شد. مداری که از زیِر پای پسرکی تمی های سیاه از کاسه بلندپول

جوید و قرت ها را می برد، شیشهمی خود کشید، آتش را در دهان مرغ می

 آورد. میدر کرد، همه را به شگفتیمی
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هایش آمد. از چشممی های مداری در نظرم شد دوباره چشمب که میش 

 ترسیدم.می

 ... ستاست، چشم بندیاش دروغگفت: همهمادرم می 

 

 « مداری. هاید عیِن چشم وش، مینیک  های مار را بزرگاگر چشم »

  

شوند و رو به  ها برون مییک شب خواب دیدم که مارها از صندوقچه 

 کردم که مادرم بیدارم کرد.  پیمایند. فرار میتندی راه می ها بهدِر خانه 

های برهنه، کودکی خوابید با پستانها به پشت میزِن مداری روی سبزه

های کوچِک مداری و چشم  ۀهای خانوادگفتی میان چشممش. میروی شک 

 ست.مارها پیوندی

 رفت. ها بروند، مداری میدیگر کوچی پیش از آن که
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 زیستدر زماِن حال می

 

 زیستنددر زماِن حال می

 نه فکِر فردایی ونه امرروزی 

 شدند و کودکان هم ها بزرگ میرمه

 کردها را بلند می بهار علف

 

 قیدی  رها از هر
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 فقط با فکِر کوچ

 رفتندمی

 های شاندر صحرای نیایش

 خدا رنِگ آبایی داشت

 بندی رها از هر

 نه قیِل مال

 مدرسه  نه قالِ 

 کوچ

 رفتن به سوی بهار

 

 ییزناِن با چشماِن سرمه 

 و موهای افتاده بر پیشانی

  های بلندبا دامن  

 روفتندخاک می

 

 زنند بی خیالگام می

 دختراِن نابالغ

 اندیشند که بهاِر دیگرهرگز نمی

 رفتبخت خواهند ۀبه خیم

 

 های بخِت دیگراندر خیمه

 زنندکف می 
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 بی آن که به دیروز  

 ویا فردایی بیندیشند

 زنندکف می

 تا آن که دیگرانی  

 برای رفتن شان 

 زد  ف خواهندد

 

 های رفته خِط راه 

 شوندمیگم 

 هاخاطره

 شوندمی گم 

 در رفتن و رفتن 
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 سی و دو

 

 

 گذرد. از نیامدِن کاتب به داراالنشأ می هاروز

ه با دور زدن به سوی  در پایاِن دهلیِز درازی ک ستخوابگاِه کاتب اتاقی

چپ، در چشِم کسی که پشِت دِر دفتِر داراالنشأ و یا کتابخانه باشد،  

 آید. نمی

بیند. اگرهم  از دیگران نمی غیبِت کاتبعلیاخانم موجبی برای پرسیدِن 

د برای دانستِن  نک ییتوانست آن را بهانهبود، علیاخانم میکتابخانه باز نمی

 سرنوشِت کاتب.

بیند، علیاخانم هم بیش از ساعتی کاتب کتابخانه را نمی که هاییروز

 تواند در کتابخانه بماند.نمی

جوان و بانوی نودونهم نیز چیزی را در سیمای علیاخانم  ۀخواج 

دوری نماید. خوانند که فهمیدنش برای شان کاِر آسانی نمیمی

 .گیردمینهم بانوی نودورا از علیاخانم مجال پرسیدن  یگیروگوشه

نی حاِل علیاخانم را کشد، زردی رنگ و پریشاکار به درازا می  گاه کهآن 

ی در کمخوابهای نشانهتواند بپوشاند. آرایش نمی ۀسرخی و سپید

بلندترین اتاِق حرمسرا  ۀهای شب از پشت پنجر. نیمهچشمانش خواناست

 ماند.های تاریک خیره میبه افق 

شکیبایی  ،از دلتنگی زیاد روشود،خواهد با کسی روبهکه نمیباآن شبی 

 دهد.  می  ماندن در اتاق را از دست
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بانوی نودونهم به پنداشِت آن که علیاخانم آمده است تا او را به خوابگاِه 

است، با بی میلی به علیاخانم یا خبِر آمدِن امیر را آورده  امیر ببرد و

قصه گفتن  نشیند که هنگاِم کند. علیاخانم همان جایی مینگاهی می

 نشست.می

روشن  را نیمه  خواهد که چراغپس از سکوِت کوتاهی از بانو می 

خواهد یی را مینگفته ۀکند که علیاخانم قصمیبگذارد. بانو تصور

 شود.تر میسرکند، نزدیک

شود. بانو  که چرایی گریستن میخانم بلندیاعل ۀصدای هق هِق گری 

گیرد و به خانم را در دست میهای علیاداند، دست علیاخانم را نمی

 پردازد.ش میشنواز

داند که درد جانگدازی طاقِت علیاخانم را طاق کرده، بانوی نودونهم می

 داند چه دردی. مگر نمی

بیند،  رو میبا سیمای دیگری از علیاخانم روبه کم بانو خود را -کم 

سیما  این شد آن را به خوبی یافت.نمیهایش ها و قصه سیمایی که در گفته

در دروِن بانوی نودونهم نسبت به  را همدردی از اعتماد و دیگری ۀگون

 کند.علیاخانم زنده می

 

خواب کرده و بیرا با چشماِن دم جوان علیاخانم  ۀ بامدادی که خواج

که  آنشنود. بیصدای اقتداری را نمیهای علیاخانم بیند، گویی از گاممی

بیند که به سوی داراالماره دوزد و می یاز جا بجنبد به علیاخانم چشم م 

 رود.می
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رود علیاخانم از رهرِو میاِن داراالنشأ و داراالماره به سوی دیواری می

 جا چشم به راِه دیدارش است. دانسته کسی آن که انگار می

ش باور ندارد. خوب ه بیناییکند. گویی بدر آن جا چشمانش را بازترمی

 ی بر دار آویزان است.  بیند مردشود. میمیخیره

 شود.نزدیک می

دوزد. علیاخانم چشم   دار به علیاخانم چشم می  ۀایستاده کناِر چوب سپاهیِ   

نماید: گیرد. همه چیز در نگاهش آشنا میاز جسِد آویخته بر دار نمی

جامه و پیزار، مگر آن سِر برهنه با موهای پریشان و دهاِن باِز برای 

 آید.باورش نمی ... همیشه خاموش

  

 میرد، گه بر دار و گاه دریابد و میجنبند. قامتی انگار جان میها میلب

 .کتابخانه دهلیزِ  گوشه

 :پیچدپیچند، صدایی میصداها می  

مادرش زِن جگرآوری بود،  ... مسعود حسنک را در بلخ بر دار کرد

شاهی پس از سه ماه خبِر مرِگ حسنک را که شنید جزعی نکرد، گفت: 

 ...  چون محمود این جهان بدو داد و مسعود آن جهان

  

پیکِر جعفر را که در دوسوی پلی در بغداد آویختند، عباسه جعفر را ... 

  ... بنیادگوید: جهان هیچ است و بیبیند که میدر خواب می

 

 شودکابل بغداد می
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 بلخ بغداد 

 حسنک، جعفر، کاتب

 شوندهرسه یکی می

 هزاران چهرهو  

 آینددرمی  ها به صدالب 

 صدایی چون همسرایان:  

  ... بنیادجهان هیچ است و بی ... بنیادجهان هیچ است و بی

 آیندبعد مادِر حسنک و عباسه می

   ... از چهارسو 

 هاشود از مادِر حسنکزمین پرمیانگار 

 هاعباسه  

  ... 

 

 لرزند.پاهایش می

 .نشیندبیند که علیاخانم به زمین میسپاهی می 

 .نکندجزعی  تواند چون مادِر حسنکنمی 

رود و پای سرِد کاتب را ر می پای دا خیزد وباز به سختی از جای می  

 کند.می لمس

 

الدوله  چشمش به شجاع بیند،و چهار َدورش را می آیدمی  که به خود 

 چند گام دورتر ایستاده است. ،افتدمی
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، بارچشماِن اشک  لدوله کند، بازهم بااآن که توجهی به شجاععلیاخانم بی 

 گوش  نیسخبه تکراِر  دوزد، انگارکاتب چشم می ۀبه چشماِن بازماند

 د: دهمیفرا

 مرگ پایاِن تنهایی نیست

 مرگ؟ گیردمن را می 

 ... گیردتن را می  

 

 ...  خندد در نگاهشکاتب می

 ... نیست یپایان گوید:یاخانم به صدای بلند می عل

 

الغرش خنده گم شده بود. خواهر امیر را که گم کردند، »در صورِت  

 کارش را ساختند. 

گفت: مخبران حسنک آن گاه که وزیر بود از نقش و نگاِر می

عشرتسرای مسعود به محمود گفتند. مسعود پیش از رسیدن مخبراِن  

 ... های شهوت انگیر را پاک کرده بودپدرش نقش

 به شاهی که رسید کشتش. 

 «... وزیر هم نبود ... نبود او که حسنک

 

گویند، ماند. شِب پنجم به خواجه میچهار شب دِر اتاِق علیاخانم باز می

انگار  رود.می  کند. خواجهبرود چراغِ روشِن اتاِق علیاخانم را خاموش

یی افتاده  شنود. جامههای علیاخانم را از در و دیوار اتاق می صدای نفس

 سرخ، یکی سیاه. ییک  ... ر دیواریی آویخته ببر زمین، جامه
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 بستری که گویی تازه کسی از آن برخاسته باشد.   

، تند گام گیردمی فرا کند. ترسی سراپایش راخواجه چراغ را خاموش می

 گردد.دارد و برمیبرمی

  

بیند. شِب ششم خواجه بانو را افسرده، با موهای پریشاِن شانه نزده می

پای علیاخانم   ۀاندازد، انگار شرفی به باال میهایستد. نگابانو خاموش می

 را شنیده باشد، بعد نگاهی به پایین.

 

دم گریسته بود،  بهگره از دل گشوده دم  پس از آن که علیاخانم آمده بود، 

 بود. هم آمده یی سراغ بانوحِس گمشده

 

کردم هنوز رنِگ چشمانم را  ها که تصور میآن خیره شدن به چشم »

کرد، آن گرمی و حرارتی که گاه حکایت از گذشته و تأریخ می ... نیافته

زد، . وقتی با خواهِر امیر گپ میندشدهای سردرگمی گم میهمه در نگاه

خواست من هم  افتاد، گویی میپاسخی چشمش به سویم میپس از هر

 چیزی بگویم. 

گفت. کاتب را آن گونه که با خواهر  خواهر امیر به گرمی سخن می ... 

 گفت ومیسخنتکلف سان دیده بودمش. بیآن سیتر با کامیر یافتم، کم

 ...  خواهِر امیر گشود، هم کاتب هممی راحت لب

  درپس از چند روز که کتابخانه رفتم، غرق در فکر دیدمش. کمتر 

 «  ... دارندی پیوندباهم که کاتب و کتابخانه  مدانستبود، میداراالنشأ می
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زند، در را  که امیر سر به حرمسرا می یه گمانشِب هفتم خواجه ب

های راهرِو  کند. زیِر چراغک رو به باغِ حرمسرا نگاهی می گشاید ومی

بیند که نگهباناِن ، میکندخورد. خواجه دقت می نمی شباغ کسی به چشم

رود، آن جا هم کسی شوند. با وسوسه نزدیِک حرمسرا مینمی حرم دیده

 یابد.را نمی

دوزد، چراغِ اتاِق بانو م چشم مینهغِ حرم به سوی اتاِق بانوی نودواز با 

 یابد.یی فرورفته میسابقهبیند. حرمسرا را در خاموشِی بیرا خاموش می

 رود.دوباره به حرمسرا می   

است،   به حمام خرامان برق رو پر زرق و ۀبا جام که بانوییاز کناِر   

  گذرد.توجه میبی

 .ردبمی شخواب  سختی بهاتاقش.  گردد بهبرمی 

 .وزددمیکنجکاوانه چشمدر و دیواِر باغ و کاخ به  سحرگاه بازهم 

 

 حرمسرا بلند ۀدوِد آتِش آشپزخان .کندمی ا را روشن آفتاب همه ج 

بیند که کناِر بیند، بعد آشپزباشی  را میشود. اول آشپزباشی را نمینمی

 دِر آشپزخانه ایستاده است. 

 گیرد.بانوی نودونهم را می ۀپتنوِس صبحانخواجه 

 نش.ماچش بیند با پرسشی نهفته درآورد، بانو را هم میکه میپتنوس را  

با همه دلگیری نمایان از   شوند. بانومی  هردو چشم به چشم ییلحظه 

 زندهیی در دل شوِر مرده . خواجه را انگارکندمی می، تبسسیمایش

 .شودمی
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 رسد.  آویختِن مردی بردار به گوِش بانواِن حرم نیز می صدای پُچ پُچِ 

 

  ۀآویخته ماندِن مردی بردار، خواج علیاخانم و ۀفکِر غیبِت هشت شب

 کند.می  ن را وسوسهجوا

 . باشندشده گویی یکباره گم ،حرمسرا درهای برونیپاسبانان و محافظان  

 خورد. نمی کسی به چشم  هم داراالنشأ جانبِ 

 

را نمایان  میاِن داراالاشأ و از پشِت دیواِر پستی که باغِ داراالماره از درِ 

 شود.می  دیده مردی بردار ۀ، در زیِر نوِر چراغی تِن آویختکندمی

ترها ندیده است. صدای  بیند که پیشآشپزباشی را با مردی می خواجه 

 گوش باز آشپزخانه به ۀباشی و مرِد ناشناس از پشِت پنجرآشپزاعتنای بی

 آید:می

 ده باشد.مرشود که امیر باورم نمی -

 ...  تاجگذاری امیر جدید مانده به فردا ... همین دیروز مردهامیر  -

 فردا؟  -

 پشتِ  همین حاال سپاهیانِ  ... بنددامیر جدید حرمسرا را می ،گویندمی -

 ...  انددرهای باغ را برده 

 کجا؟ -

 . .. شاید داراالماره ... معلوم نیست -
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 سه سی و

 

 

 کودکاِن پابرهنه

 از هاموِن هلمند و هرات 

 نوردندآریوب را درمی

 دختراِن انگوِر استالف 

 خانم آی  ۀدر الیز

 تنهایی الیزابت را 

 کنندسرمست می

 کارواِن باِر خراجِ خالفت 

 آرارات را گذشتند

 های  از سرزمین

 آستارا

 اسمرا

 آقسوالت

 آشور

 آلتایی

 آالداغ

 اناتولی 

 آالن

 آلبانی
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 آنکارا

 رسندمی

 به آِل عثمان

 وآِل عباس 

 استانبول

 بغداد 

 

 کشندها شیهه میاسپ

 گریدکسی نمی

 خنددکسی نمی

 مادران مگر 

 چون ابرهای آسام  

 نگاِه فرزنداِن شان  ۀین ستارواپسدنبال  به

 زنندفریاد می

 ریزندمی اشک قطره قطره  

 

 کندشهریار بکارت را خونمال می

 کندزاد تأریخ را اخالل می شهر

 

 شوندسوارمی

 سواران 

 خلیفه بر چهارهزار  
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 خسرو برهزار

 شهناز برسلطان 

 امیر بر شهباز

 فاعلن 

 مفعولن

 پادگان

 گانپیاده

 گانسواره

 پادگاهان

 پادشاهان

 

 های خالفتکاخ

 امارت

 حرمسراها

 گانخواجه 

 امردان 

 بانوان

 فاعلن  

 فاعلن 

 فاعلن 

 مفعولن 

 مفعولن
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 لنمفعو

 

 شود؟تأریخ از زاییدن آغاز می 

 نه!

 ... گ از

 

 الف لیله و لیله 

 هزارو یک شب

   سدهزار و یک 

 

 مفعولن

 مفعولن

 مفعولن

 

 آلموت

 سازد می الملک را خنجرنظام ۀگِل سین

 یاران دبستان

 صباح 

 خواجه 

 خیام 

 تازد  اولی بر دومی می

 دومی بر اسِپ شاه
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 آه: سومی بر اشک و

 د چه بغداد و چه بلخ!« انه که پرشوپیم»

 

 در ادرارنامه  

 مسعود

 به جای ناِم حسنک

 نویسدمی  دار

 

 پایاِن کاِر آدمی

 محمود این جهان بدو داد 

 مسعود آن جهان

 

 گفتند:

 جامه برون کش!

 یرحسنِک وز

 کرد  بنِد اِزار استوار 

 ها ببستپیچه

 جبه و پیراهن از تن کشید 

 ایستاد

 برهنه با اِزار 

 باز ۀوسین

 یده به سرنوشِت ایازخند
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 برپای کردند برمکی دار را در زادگاِه جِد جعفرِ 

 در بلخ 

 

 دیدمی انگار حسنک

 را ییتِن تنهاآن 

 در دوسوی پلی 

 در شرِق بغداد 

 آونگان

 

 گفتمی

 این آن جعفری نیست 

 الرشیدکه کنیزی را به پسِر عمش امین

 فروشددر بدِل قایقی پر از طال می

 این شوی عباسه 

 ستاهِر امپراتوِر عباسیخو

 

 خواهرش این جهان بدو داد 

 و برادرش آن جهان 

 

 این جعفر 

 چون پدر  



 بانوی نودونهم 

 

160 

 چشِم هارون بود  

 سوی پلی  آنک جسدی بر دو

 آونگان

 سالی

 سالیان و

 

 کنند منگوالن:دست بلند می

 جهان

 های چنگیزخان!علفچِر اسپ 

 

 آغامحمد خان  

 خواِب سقوِط آلبرِت اول را 

 ی بلندهااز کوهستان

 ترسدمی 

 

 صدای الیوت

 هاآباِد سدهاز خراب 

 مانددر انتظاِر زادنش می

 

 آیدصدای باد می 

 

 و جهان هیچ بی فسانه مباد! 
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 چهار و سی

 

 

 ایستد، به پاسبانی.خواجه تماِم روز را پشِت دِر بانو می

 شود.بانوی نودونهم تا شامگاه از دِر اتاق برون نمی 

– موسپید زنی باالبلند و – آیداز داراالماره میامگاه پیکی نزدیِک ش 

 آورد.خبِر آزادی حرِم امیر را می 

 

 چند.پیاه صداهای بلندی در حرمسرا میشبانگ 

 که گوییاسیرکرده   چنان ها رابانوانی که سرنوشت آن ،اندتر ناالنبیش 

 .  دهندتوانند نشانیی از خود نمیهیچ اراده 

 ؟رفتن ِِ پایبی و ندنما ِِ جایبی  شود کردچه می

 گیرد که به اتاق بانوی نودونهم برود.درنگ تصمیم میخواجه بی 

نم پرسد. خواجه که از علیاخااز علیاخانم می درنگبی در اتاق، بانو 

گوید. بانو که از چه را که دیده و شنیده به بانو میآن  ۀداند، همچیزی نمی

ترسی در دلش رخنه  ررگِم پیِک امیر و رویدادهای اخیسخناِن سرد

شود و بانو سِر ناآرامش را در  گرید. خواجه نزدیِک بانو میکرده، می

 گرید.گذارد و باز می بغِل خواجه می

کرده را حس هیهای خواجه پیاِم پناهگانه و نفسبانو که گویی ازتپِش سی 

 رود. می باشد، در آرامِش سکوتی به فکر فرو

 گوید: برویم!ناگهان خواجه می

 پرسد: کجا؟بانو می
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گوید: جایی غیر داند چه بگوید، مییی که انگار نمیخواجه پس از لحظه 

 !جااز ین 

 ند. ا کنند که  با برون بسیار ناآشنامیهردو تصور

کند که در و  مینشیند، حسوقتی بانوی نودونهم دوباره روی جایش می

را که روزی امیر  هاییشود، سکهمی گزدش. یکباره از جا بلندیوار مید

گذارد.  یی میزیورش را در کیسه گیرد. زر وبود، میبه دستش داده 

رود.  بیند که بانو تصمیمش را گرفته است. به اتاقش می خواجه می 

 کند.شرمد، با نفرت نگاهی مییی را که از پوشیدنش میجامه

اپوشی شود و با خواجه که پبانوی نودونهم از دِر کناِر گرمابه برون می 

که  روندشود. هردو به سوی  دری می یکند، همراه مرا به پای می 

 نگهبانیاز آن راه با  یبار. خواجه کندحرمسرا را به رودخانه وصل می

 تا ریگ از لِب رود بیاورد. ،به دستوِر علیاخانم رفته بود

گیرد. هردو با آن که  بانو را می  ۀجه در تاریکی دسِت پوشیده در جامخوا

 دارند.راهی را به هیچ سویی بلد نیستند، به سوی رودخانه گام برمی هیچ
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 سی وپنج

 

 

شنود. شود، صدای رودخانه را می بانو نیمه شب از خواب که بلندمی

پندارد در خانه است، مادرش در کنارش خفته. دستش به بدِن خواجه  می

ر شکم خود  د. تپشی دکنخورد، سراپای خواجه را با دست لمس میمی

 کند. میحس

دهد  یی را به دست خواجه میآید که در تاریکی شب سکهبعد به یادش می

از پیرمردی که در را به  زند و می رود به دری در کنار پلو خواجه می 

پوشیدنی برایش بدهد. پیرمرد  ۀخواهد یک دست جامکند میمیرویش باز

کهنه اما پاک را با   ۀدست جامبیند، دو  نوِر چراغ میسکه را که در زیرِ 

 دهد. یی به دست خواجه می جبه

زند. کند و بازهم به دِر پیرمرد میخواجه جامه را در تاریکی به تن می 

یی از  تر با سکهست که پیشپیرمرد که گویی دانسته باشد باز همان مردی 

 ؟ داری  گوید: چیز دیگری هم به کارت، میاو جامه خواس

مسافری هستم با زنم که  » آورداجه را به یاد میبانو که پاسخ خو

توانیم شب را به جایی برسیم، مگر آن که شما اجازه دهید شب را در  نمی

 جنباند. لبخنِد گذرایی لبانش را می «... منزِل تان صبح کنیم

 شود.می تکرار بانو در ذهن « مسافری هستم با زنم» ۀجمل
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زِن پیرمرد چراغی   ... جی ناگهانیخانه و سرگی شده دربوی ماهی بریان

پرسد: کند و میگیرد، به زودی اسپند دود میرا در برابِر سیمای بانو می

 کند؟جایت درد می

شود که  گوید: معلوم میکند، میته و باالی شکم بانو را که مالش می 

 ! طفل اول است

دهد، اما این پرسش نوعی ناگواری را در سیمایش بانو پاسخی نمی

 سازد.مایان مین

 ند.آینظرش می درتصویرهای پیهم  ها به گونۀهمۀ این  

       

 شود.می گیرد. خواجه بیداربا ترسی فرامی لرزشی بانو را همراه  

 ...  شودمیگِپ گنگی زیِر زباِن بانو زمزمه

  جنباند: گذشته گذشتهمیبرده باشد، لب  آن که به سخن پی خواجه هم بی  

 ... 

 

بانو، در خیالش  ۀرسد به خانبراهی را که  ۀخواجه نقش ، شبدرپایانِ  

 کشد. می

حالتی به  خواجه های بانو و صدای رفتِن رود، سیمایدر آرامِش نفس

کند و همه  می واز دهن  خالیی گیرد که گویی در ذهنشد میخو

 بلعد. هایش را میتصمیم

پیش از سپیده  خیزد، در روشنی نوِر کمرنگِ از جای برمی خواجه وقتی

کشد. تر میکند. شلوارش را پایینبیند که جامه برتنش کوتاهی میدم، می 

واجه  خ .دبخشمی جان کند با همان لبخندی که خواجه را بانو چشم باز می
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یمتی که به تن دارد  به پوشاِک گرانق  بانویابد. چشمِ را آماده رفتن می 

بدنش را در  بعد  کند.تن می  دیگری را که با خود آورده به ۀافتد. جاممی

 . شاندپوخورد، کاملن میران به چشم مییی که مثِل دیگ جامه

برون  پیرمرد و زنش    از دِر خانۀزند که بانو و خواجه آفتاب سرمی

 ند.شومی

راه  ها پیمایند. بانو سالمی عتیسا تر ازکم  در  راِه کناِر رودخانه را 

گاه همه ذهنش را   برود با باری که پیاده نرفته و اکنون بایددوری را 

 . کندمی تسخیر

رفته رفته   . خواجهشندباداشته یکدیگر نماید که پیوندی ازلی باچنان می 

رسند به جایی که چندتا گاری . میکندمیفراموشوپاگیر را  دستآن شرمِ 

خواهد و  پیش از آن که سواِر گاری شوند، بانو آب مید. نخورمیبه چشم

دوزد.  آورد. بانو به سیماهای رهگذران چشم میبه زودی آب می خواجه 

  حِس آزادیِ  از  ترزنان در شهر برایش بیگانه و گردِش دستفروشان

گذارد.  خواجه میۀ روی شانیی برای لحظه . سرش را سترفتن به سویی

 ها و الیتناهیهردو را گویی شور و شعِف پرواز در آسمان 

 باشد. فراگرفته 

 وارهای پست و بلنِد  کاخ و باغِ حرمسرا برسِر راِه شان نیست.دیگر دی

گوشش  گویی به گیرد، صداییواجه را که در دست میخبانو دست  

 ...  آید: مسافری هستم با زنممی

برند و غروِب روِز دیگر به جایی شب را در کاروانسرایی به سر می

. بینندمیشد، نمی ها دیدهکه در گذشته رسند که موتِر مسافربری را می

نشیند به ازدحاِم  یی میشوند. بانو در گوشهمسافراِن شمال از آن پیاده می
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 ۀها چشم دوخته. رانندها و آدم ریکناِر مسافرخانه، رفت و آمد گا

گوید، پیش از طلوعِ آفتاِب فردا به راه خواهند مسافربر به خواجه می 

ها و سبزی تازه را  میوه افتاد. آفتاب در حاِل غروب است. کسانی که

 اند، با صدای بلند مشتریبرای فروش در برابِر  دِر مسافرخانه آورده 

حرمسرا بی هیچ اشتهایی  ۀهای پر از میوبانو که به بشقاب خوانند.فرامی

ها را ببلعد. شده روی تبنگهای چیدهشد همه میوهنگریست، دلش میمی

های کودکانی که با پوستگاِن روی جاده و به هیاهوی فروشنده

زدند، چون نمایِش دلچسپی چشم سو گام میسو وآن این ،آفتابخورده

 دوزد.می

کند. هنوز سرش را به در پیش نکرده میرا باز ییخواجه دِر مسافرخانه  

پیشاپیش و به دنباِل امیر در  هایی کهد، هماننِد آنبینکه سپاهیانی را می

گیرد و هردو داخِل  . دسِت بانو را میحرکت و رفتار دیده بود ِِ حال

 شوند. مسافرخانه می

 ۀروند. از پنجرم رو به خاموشی میبا تاریک شدن هوا صداها ه 

هایی در بلندی کوهی، چیزی به چراغ ِِ ل ِِ ل بِِ مسافرخانه غیر از ب

 خورد.چشم نمی

-پرد. چشمش به ماِه هشتخواب می  رود، ازبانو که خسته  به خواب می

به تاریکی رود. چشم افتد در قاِب پنجره. پشِت پنجره میمی ه روزهن

دوزد.  می – نمایدماه خاکستری می ِِ میزِش نوره با آک – پهناوری

گیرد و هردو روی شود. دسِت بانو را میمی  خواجه هم از جا بلند

د. تا بلندشدن  نندارد، می نشینیز  های دیگری را ی آدمبوتوشکی که 

 مانند. آینده می آرزوهای ِِ دو غرقمردم، هر  ۀهلهل
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بانو در میان خواب و بیداری تصور  ،پیماییپس  از چند ساعت راه 

یکباره چشم  .ستکند که با امیر در سفر به سوی کاخِ تابستانیمی

. از ترِس  آیدچشمش می  به خواجهگرداند به سویی که می گشاید و رومی

جنبد. خواجه از جا  سختی می کشد. شیشه بهبدی شیشه را پایین میدل 

خامه را به   ۀکشد. باد، گرد و غباِر جادین میخیزد و شیشه را پایمی

شود. برد. صدای مسافران بلند می سوی مسافراِن نشسته در عقب می

 بندد. خواجه شیشه را دوباره می

یی که چهارسویش چیزی به چشم نیمه روز راننده در برابِر چایخانه

زند. بانو که سرش خانه میایستد. خواجه سری به چای خورد، مینمی

. رود، دروِن چایخانه نمیاست و دلش در حاِل بد شدن کندمی یجیگ

 دهد.آورد و در دستش میچایی را می  ۀنشیند، خواجه پیالروی سنگی می

دوزند. انداِز مشرق چشم می هایی در چشمها و کوههر دو به افق 

 گونی دارند.شان بیاِن همسیماهای

خواند. مسافربر از دشِت  راننده مسافران را به دوباره سوار شدن فرا می 

و   خواجه ۀرود روی شانمی گیاز خستهبانو سِر  گذرد. خشکی می

 ماند.جا میها آن لحظه 

چشماِن بانو خیره به   .شودآفتاب پشت کوهی در دوردست پنهان می

 ماند. نماید، مییش آشنا میهای نزدیک به کوهی که گویی براسرزمین

 

آید. مادر چشم به راه نشسته. رؤیا  غروب است. پدر از دامنه فرود می 

 ...  دودپیش از رسیدِن پدر به سوی دامنه می
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بیند. چیزی به چشم در تاریکی گویی هنوزهم چیزی را در برون می

 خورد. نمی

باشد. این  اشته د به یاد خواجه شک دارد که بانو نشانی خانه را درست

 .ندگیرهمه سال و این همه ماجرا چیزهایی را از آدم می 

آورد. بانو می بانو خواب ۀیکی دوامدار بازهم در چشماِن خستدیدن تار 

گی که از ترس دلبدی ناِن خشکی را با چای قرت کرده، حس گرسنه

زند کند. خواجه هم گرسنه است. صدای مردی که از دلتنگی فریاد میمی

ها را  چشمخواند، می و تیره پایانبی پهنایرا به سوی شمالی  و آهنگی 

 : کندمی به سوی تاریکی خیره

 درین دشِت کالن غوغا کنم من

 را از بوی گل پیدا کنم منت

 شیتو که از بوی گل پیدا نمی

 جوانی را به غم سودا کنم من 

. کندپلیی میِر روشناباز در تاریکی پشت شیشه در انتظاههای نیمچشم

نمایاند. صدای  ی را میهایمسافربر در خِط جاده، خانه  ِِ دوچراغِ روشن

گوید راه زیادی نمانده. ایستد. میشود. راننده میمیسگان بلند ِِ عوعو

 توقف. ... کندها را خاموش میچراغ

 ،یی و دشناِم مردی، در سکوتزنانه ۀپس از بلند شدِن صدای نال 

چیزی به گوش  ،ر از صدای خروپِف خوابخاموشی و تاریکی غی

 رود. فشرد و به خواب میآید. خواجه هم سرش را عقب مینمی
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کند. بانو به سختی چشم میلنِد ماشین همه را از خواب بیدارصدای ب

بر و  ورَِ ن، نوِر پیش از سحر به اشیای دپس از ساعتی رفت گشاید.می

 د.نشویبخشد. آهسته آهسته همه چیز نمایان مرنگ می

گذرد. کسی شیشه را پایین  های همشکلی میبازهم مسافربر از میان خانه 

کند. کند. وزِش هوای سرِد برون با بانِگ مرغی به درون رخنه میمی

لرزد. خواجه  هایش سرد و تنش میکند. دستبانو کاملن چشم باز می

کند و را جمع می مالد. بانو خودهای بانو را در میان دودستش میدست

های بانو کشد و روی شانه به خواجه می چسپد. خواجه جبه را از تن می

  ۀکشد. خواجه با همخواجه می  ِِ اندازد. بانو نیمی از جبه را به تنمی

انجامد و از  پیچد. مسافربر در میان دشتی که به کوهی میجبه بانو را می

ه ناِن خشکی را پیماید. خواجکند، راه میبلند می پشِت آن کوه آفتاب سر

یی که لحظه  دهد. بانو درست درکه با خود نگهداشته، به دسِت بانو می

 برد.کند، لقمه را به دهن می روشن مینوِر آفتاب رویش را 

دهد.  گذرد و به سوی همه دست تکان میسواری از کناِر مسافربر می  

ت و که انگار این نخستین موتر بزرگ مسافربر را در جادۀ نوساخ سوار

شود. از نظرها دور می است، پس از تماشای طوالنیآلود دیده خاک

 کند.خواجه تا آخرین نمود، سوار را با چشم دنبال می

ورد.  آهای زرد را به جنبش میهای زرد. باد موجِ گلیی با گلمزرعه 

جنبانند. گِل لبخند در لباِن بانو می کودکانی به سوی مسافربر دست

یی را به یاد آورده باشد. به زنی که  شدهخواِب فراموشکه ی شگفد. گویمی

انداِز  دوزد. چشمد، چشم میپیمایدستش در دسِت دخترکی شتابان راه می

یی از گوسپندان راه را بر مسافربر شود. رمهتر میرو تنگ و تنگروبه
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کند. از  بندند. شبانی با چوِب دستش گوسپندان را از راه گوشه می می

 گذرند. بازاری که هلهله مردم در آن بلند است، می میاِن 

دهد، خواجه به  مسافربر را که از رسیدن به منزل خبرمی ۀصدای رانند

دوزند. جاده آن قدر کوچک دهد. همه به جلو چشم میدقت گوش می

  ۀتر از فاصل ماند. جاده تنگنمیشود که دیگر راهی برای پیش رفتن می

های سلطنتی هم از  جایی که گاری  آید.به نظرمیهای مسافربر میاِن چرخ

، چیزهای مبهم و مرموزی در ذهن بانو توانستندجا پیش رفته نمیآن 

خواهد چیزی را  دوزد که انگار می زند. چنان به دقت چشم میجرقه می 

دهد که آمده  مسافربر را به همان سویی دور می راننده جلوِ  .به یاد بیاورد

به سوی راِه باریکی که همه   بدرودی شوند و با کوتاههمه پیاده می است.

 زنند.خواند، گام میرا به رفتن فرامی 

 گوید: راِه زیادی نمانده.پرسد. راننده میمی چیزیخواجه از راننده 

 رویم.گوید: یکی دوساعت پیاده میخواجه رو به بانو می

 کند.یی را در چشماِن بانو مشاهده میخواجه دلهره 

 از همین راه گذشته است. با کاروانی ها پیشداند که سال نمی انگار وبان 

د،  دار برش و َدور و چهار بِر جاده انداِز حاکمیچشم  بلندی که  جای در 

 . بود شکارگاِه امیر

بانو  شدن با نزدیکانِ روروبه ۀ زند. خواجه به لحظمیبانو خسته گام 

 اندیشد. می

بر حس  و ورَِ بانو بوی آشنایی  را از دروند، می  االهرقدر به سوی ب

آید. بانو به سختی ازکوتلی کند. هنوز صدای رودخانه به گوش نمیمی

نشیند.  بانو به زمین می ،رسندبلندی کوتل که می برکند. عبور می
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ۀ آید. به منظررودخانه به گوشش میکشد. صدای  های ژرفی مینفس

 نشیند. سنِگ بزرگی می ماند. رویمی آشنای برابِر چشمش خیره

 !های آشناییچه جلوه  ... رودخانه و جنگِل کناِر رودخانه

 

 « ... » رودخانه به خاطِر جنگل دوشاخه شده

 

 گذرند. ریسمانی را در شاخِ گیرد و هردو از پل می پدرش دستش را می

زند و آنگاه جایی برای  می بندد. بنِد ریسمان را گرهبزرگی می درختِ 

یی از  کودکانه ۀسازد. صدای شادی و خندیسمان میی گرِه رنشستن رو

 شود.های درخت، بلندمی چرخاِن میاِن زمین و شاخه ۀنیم دایر

   

 خورد.نمی چشمکرد، بهدخانه را به جنگل وصل می رو ۀپلی که یک شاخ

ایستد. به کوه بلندی که  شود، بانو میجایی که جنگل از چشم ناپدید می 

جای کناِر در آفتابی  انگار  دوزد. مادرش راآید چشم میرود از آن سو می 

 بیند.انجامد، میراهروی که به روخانه می

زادگاهش همین جاست، مگر  ۀگرید. شکی هم ندارد که دهکدو میبان

 ند.آینمی چشمهای دهکده و درختاِن چهارسویش بهخانه

ه در آن آخرین روز از  ک افتاد وقتی چشمش به سنِگ بسیار بزرگی

 –شت گذاز آن می  هم هنگام آبخیزی که آِب رودخانه – تهیگاِه زیِر آن

  چشمانش را بست و به زمین نشست. ،گذشته بود

  

 ... سپاهیان
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 گرید بلندتر از هروقتی. می

 یابندخواهرانش او را نمی ... امیر زیِر درخِت چهارمغِز کهنسال نشسته

 ... 

 

رِد آسیا را  ِِ های هرز، سنِگ گکند. علف یرانه نگاه میوآسیای نیمه به

ایستاده و  ِِ پوشیده، جوی خشکیده چون مردابی دهن واکرده و در آبک

 اند.ها جهاِن دیگری ساخته ها و کرمکآن پشه ۀگندید

  ... پنداشتنمی گونه هرگزاینبهشت یادهایش را 

و چه درد   بیگانه زمین چه. انگار ایستدآه که در نبوِد آدمی زمان می

گذرد که  . خواجه در ذهنش هم نمیدر نگاهان نمایدمی انگیز چهره

 ِِ وَِ رروزی کسی درین زمین متروک زیسته باشد. بانو چشمش به سیل

 رنگ آن تا لِب رود، تلی از خاِک زرد افتد که از دهنبزرگی می

 یده است.اندهکده را پوش هایزمین

 کند.هایش را پاک میاشکگیرد. خواجه دسِت بانو را می  

 

 چه گونه پاهایت را یارای رفتن باشد 

 بندندوقتی امیدها از درونت رخت می 

 هاست وقتی دلت گذرگاِه توفان

کوهستان دیگر خنکِک یادی را در گرمای جانسوز با خود  بادهای

 آورندنمی

 کنندتنهایی آدمیزاده را تلخ تکرارمی ۀبادهای کوهستان زمزم
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گرم و آب   در نگاه مهِر مادر و لبخنِد پدر  هاها و یخترین فصل وقتی سرد

 شوندمی

 مانی و تنهایی بیکرانتو می

 مانی و جهانی که در آن جایی نیست برای ماندنتو می

 !آه دستم را بگیر

 گذارم برای همیشهورنه سرم را می 

 ها را زندانی کرده بود در زمینی که یادش برایم کاخ 

 دستم را بگیر!

 

افتد، دور  دارد، چشمش به سنِگ همواری میبانو که به سختی گام برمی

 از دهکده. 

 دهد.  دستش را به دست خواجه می  

تری در کناِر رود و  در روزگاِر کودکی بارها روی آن سنگ که چون بس

نشست و گاه با خواهرانش به پشت روی آن می ، چشمه جا داشت

 کشد.  نشیند و نفسی آرام میخوابید. با خواجه روی آن سنگ میمی

از   دهد. هردوآورده به دسِت بانو می د خواجه ناِن خشکی را که با خو

را زیِر سِر بانو نوشند. خواجه خرجینکش کناِر سنگ قرتی آب می ۀچشم

کند. بانو باز به گریه می له دیگرش را روی سنگ ته ۀگذارد و جاممی

آفتاب پشِت آن کوهی که بانو  کشند.می  افتد. هردو روی سنگ دراز می

شود. خواجه جبه را روی بانو از دیدِن آن به گریه افتاد، پنهان می

 برد.اندازد. بانو را خواب می می
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هم کند. هردو بهمی شبی بانو را بیداربا وجوِد گرما، وزِش باِد نیمه

ماند. سخت به هم  یی در میان نمیشوند، آن گونه که فاصله نزدیک می

 چسپند.می

کنند به فکر سحرگاهی، کند. چشم باز می بلند شدِن ماه باز بیدارشان می 

گیرد. یها را مها هنوز حکایت از شب دارند. بانو ناِم ستارهاما ستاره

 ها هم نامی دارند. داند که ستاره خواجه نمی

 شود.میگوید: هرچیزی با نامش پیدانو میبا 

شد. برای نخستین امش را از یاد برده بارود. گویی نبعد به فکر فرومی 

نامش با  دیگر کندمیپرسد. خواجه که حس را می  بار ناِم خواجه

 گوید: اسکندر!ش همخوانی ندارد، با دِل ناخواسته میگیزنده

آید. شاید غیر از اسکندر نمی کند، گویی باورشبانو سرش را بلند می

خیالش هم  اسکندر در کرد، مگر گی باور مینامی را به ساده هر

 : اسکندر؟آوردمیپرسشی اسکندر را به زبان  ۀ. بانو به گوندگنجینمی

 

شنود: افسانه، پری،  دوزد. صدای مادرش را می به ماه چشم میبانو  

 ... رؤیا

که ناِم خودش   فکریو به پرسد. بانروشنی را می ۀخواجه بازهم ناِم ستار

 گوید: افسانهرا پرسیده است، می

 داند که ناِم آن ستاره را چیزی غیر از افسانه گفته بود.  اجه می خو

پرسد: دوزد و میکند و به چشمان بانو چشم میخواجه سرش را بلند می

 افسانه؟ 



 بانوی نودونهم 

 

175 

  «افسانه» گوید: مادرمبعد می .بنددیی میبانو چشمش را برای لحظه

  ... گفتمی

 وند. شچند ستاره همزمان گم می ... کشد و آهینفسی می 

هایی که نامی ندارند زود گم گوید: ستارهمی ییصدای افسرده به بانو

 ... شوندمی

با گم شدن هر ستاره، آدمی هم از روی زمین گم گویند، میگوید: می بعد

 شود.می

پدرت  ۀگفت ستارکه مادرش می  – روشن را ۀدر افق مغرب، آن ستار

  دادر وسط آسمان نشان مییی را که مادرش دستاره .بیندنمی – هموست

 یی نداشت.دیگر جلوه« ستاره من» گفتو می

 

 د. ناگزیر از همان راهی که آمده برگردد.  اندیشخواجه به برگشتن می

 گردیم.مانیم و فردا سِر صبح برمی جا میراننده گفته بود: شب را همین

 

رسیم اگر همین اکنون ازجا برخیزیم و برویم تا سپیده دم به جایی می»

 « روند.می ست که به سوی شهرکه مسافربر چشم به راِه مسافرانی

 شود.میگوید و از جا بلنداجه این را می خو 

ش رود. دلگیری زند و میافتند. بانو دلگیر و خسته گام میراه می

 شود.می ترهرلحظه بیش و بیش

تو بیخواهد بگوید: میانگار  کند کهمیبه سراپای خواجه چنان نگاهی

 . مدیگر جایی و پناهگاهی درین دنیای بزرگ ندار



 بانوی نودونهم 

 

176 

اندازد.  گاهی به پشت نمیحتا باری هم ن د بانو،گردوقتی از دهکده برمی 

 جا بروند، جایی دور.خواست از آنشب می ۀنیم

 

و مکانی نداشتند. مادرش را   کردند، دیگر جانمی هم یادهایی که رهایش 

ای پدر و برادرش در حاِل تعویض و دید. سیمدر کویری سرگردان می 

یک رنگ و روشِن سیماها در   هاینمودند. تصویریکی دیگر شدن می

 هایی. خواهرانش در بازیندشدو گاه گم می ، گوناگونخاطرش دگرگون

 خندیدند. آوردشان، نمیبه یاد می باز که

 

 گرید.می نشیند وبه زمین مییی بانو لحظه 

روزهای  قعِر تاریکی که در هاییشدِن روزنهکبا تاریرفتن و آن هم  

 ، سادهشداز چشمش به کلی ناپدید نمیحرمسرا زیستن در کاخ و تلخِ 

 . آمدنمی نظربه

 افتد.  به موتِر مسافربر می از دور چشِم خواجه

های خودش را هم  ترسد که اگر بانو از راه رفتن بماند، گامخواجه می 

 ماند.  یارای رفتن نخواهد

گوید: اول  می و نگردمی ،به سیمایی که لبخنِد زیبایی از آن محو شده 

 رویم به شهر.می

دوزد. خواجه ادامه  ه خواجه می ب ی راپر از نومیدی و یأس نگاهِ بانو 

 ...  دهد: از آن جا به خانهمی

در خیالش معنایی داشت.   جایی که ،نمایدمعنای خانه برای بانو گنگ می

 .بیابدتواند جا میگی را آن ی زندههاه شیرینیکرد آدم همفکر می
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یی را با چراغِ یند و خانهبمی  که کودکانی را ،هنگاِم فرار از حرم 

 شود.می  حسرتی در دلش زنده ،روشنی

 

 یی همراهبا حِس زننده بیبرایش چون جوی خشِک مردا گوییهمه چیز  

 را زنده ِر بیماریبست یادِ برایش هم  دیگر  . آن سنِگ هموارباشدشده

 .استهرویش خوابیدر ناگزی شبی که کندمی

 

یک  گوید. از دو خواهر وهایش چیزی به بانو میخواجه از گذشته 

تر بودند. آخرین باری که از خانه به دنباِل  برادرش که همه از او بزرگ 

 دزدان برون شده بود، مادرش گفته بود: نرو بچیم!

 رود!پدرش گفته بود: بمانش که ب

 ...  گفت کاری به کاِر مردم نداشته باشمادرش می

 ...  شود بگذاریم همه هست وبود ما را پیش چشم ما ببرندپدرش: نمی 

 

کند. خواجه  دردهای  شوند. پاهای بانو درد میبه مسافربر نزدیک می

 ِِ خورد که سختیمیکند. خواجه وقتی تکاننمی  خودش را حس

 بیند و مرِگ لبخند را بر لبانش.برداشتِن بانو را میگام

یابد. خواجه دستش را  پاهای بانو تواِن باال شدن به مسافربر را نمی

 بودند.نشینند که در آمدن نشستهگیرد. همان جایی میمی

رویم که  پرسد: همان راهی را می آرامی می  خسته و بانو به صدای 

 ایم؟آمده

 نه! -
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 هنگام که دخواهراننده می  ازه شود، خواجصدای ماشین که بلند می 

سر پاسخِ مثبت  ۀده به اشارخبر کند. رانن ، مسافران رارسیدن به شهر

 دهد.می

 

ده اننکه از ر خوردی هایایستد. خواجه با سکه مسافربر جلِو بازاری می

دهد. بانو که آورد و آن را به دست بانو میگرفته، غذای گرمی می پس

ته، دستش را به سوی جاِم آبی که در دسِت  لبانش از خشکی ترک برداش

یی از ناِن گرم  . خواجه لقمه کشدکند. جام را سر می می خواجه است پیش

کند. گویی رنگی از امید را در چشماِن بانو به دهاِن بانو نزدیک میرا 

برد. بانو غذا را به سوی خواجه  دیگری را به دهاِن بانو می ۀ. لقمبیندمی

تا او هم بخورد. یک نفس هردو همه چیز را فراموش کند نزدیک می

  ۀ هایی در میاِن مزرعودن، به خانه ها باخود بکنند. بانو پس از ساعتمی

 دوزد. می سبزی چشم

 زیاد نیست. بلندی  گوید: فاصله میاِن شهر وخواجه می  

وقتی بانو را ببیند با  شکه مادر زندیی به سرش میی فکرخواجه لحظه 

 ؟در شکم، چه خواهد گفت ِِ آن کودک

 احمقانه بودِن فکرش، سیمایش انگار بعد .گویدمی هم فکرش را به بانو 

ز دیداِر احتمالی کودکاِن ا خواجه  دهد.بانو پاسخی نمی کند.را بیان می

 گوید. هم چیزی نمیبانو باز .گویدمیخواهران و برادرش سخن  نادیدۀ

  .درویمفرو فکر شود و بهخاموش می خواجه 

برون   خواهد بگوید که از زبانش »کودکاِن ما«یزی می خواجه چ 

گی از کالِم محالی، ماللی را  در سیمایش شود. به زودی آزرده می
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 هایشرگ  با این آه درکشد. دردی گویی آِه سردی میکند. آشکارمی

 کند.میآمیزد. چیزی در خود کم حس می شبا خون شود وجاری می

اند، کانی که هنگاِم عبور مسافربر در چمنزاری سرگرِم بازیبانو به کود

 اند.کشمی به خودهای دیگری جلوه راکند، مگر چشمش نگاه می

 

ش را  های بستهزند. موهایش رنِگ سرخی میآرایشگِر حرمسرا به گونه

 رسد. میکند. علیاخانم سرباز می

 !آیدگوید: امیر میعلیاخانم می

 

 خندد. امیر می

 کند که بخندد.بانو فراموش می

خندد، تو هم باید د: وقتی امیر میشویادش بلند می درصدای علیاخانم 

 بخندی!

 ...  خندد و بازکند. امیر باز میبانو تبسم می

 

 رود.امیر می

 ...  باز باز و باز و ... گریدبانو می

 

 کند.به سوی اتاِق خواجه. دِر اتاِق خواجه را باز می  ،دروبانو می

 ترسد.خواجه می  

 ... خنددبانو می 
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   ... پشت دردر   خواجه  ... خیزدزند، بانو میمیآفتاب که سر

 ...  بانو هم ... کند که خواب دیده دوشمیحس خواجه  

  

 شود: چیزی نمانده به شهر!صدای راننده بلند می

 

  شوند.پیاده می 

 جویند.در ازدحاِم شهر هردو خلوتی می 

کوهی را در دوردست ترک گوید، به اتاقی   ۀز آن که آفتاب تیغپیش ا

به خِط مشقی نوشته یی که باالیش روند در طبقه دوم عمارت کهنهمی

 مستان ۀشده: مسافرخان

های تکراری مردی که  از نقش لحاِف پاکی روی بستری در کنجِ اتاق، پر

هم همان   بالشت .گِل سرخی را با حرمِت تمام به سوی زنی دراز کرده

 تکه دارد.  ِِ سپید ۀرا روی زمین – سرخ، سبز، سیاه – تصویِر سه رنگ

 پاهای  ۀکشد. بانو با دست عضلای بانو میخواجه لحاف را روی پاه 

های  خود را به پازند. خواجه آهسته لحاف را پس می مالد.ش را می خود

نو پردازد. بابا دست به مالش آن می  سپسکند. زیبای بانو نزدیک می

برد.  بندد و خوابش میهایش را میکه سخنی به لب آرد، چشم آنبی

 بردش.  گذارد و خواب میخواجه هم سرش را نزدیِک پاهای بانو می

خواهد ش نمی. دلکه سرزده بیندخیزد، سپیده را میخواجه که برمی 

 کند.   خواِب بانو را آشفته

. رهگذر با انگشت سدپررود و از رهگذری چیزی می می  واجه برونخ

 چشم به موترِه مسافربرها فقط  یک ایستگا دردهد. میجایی را نشان 



 بانوی نودونهم 

 

181 

 که مردی در کنارش به صدای بلند ناِم جاهایی به مسافربری خورد.می

به  ناِم آشنایی  ،هادر میاِن نام. شوند، نزدیک میراندبه زبان می  را

 آید. میگوشش

شان رنگ نوعی شادی در سیمایزنند، دست می  مسافربربه  که هردو

  راه به دل ،آرامشی که گویی به منزل رسیده باشد خواجه را .گیردمی

 یابد. می

 

در سفراند، خود را در خالیی  بلندیشنود به سوی وقتی که می طبانو فق

 است.رفته بارها رود به جاهایی که یابد. میمی

 

 پرسد: چرا؟ چشم به زمین دوخته که امیر باز می

 دانم!نمی -

 های روی بانوی صدودوم باید روشن شود. گوید، علت زخم علیاخانم می

های دوم را در نوِر چراغ و روی با ناخن دریده شده بانوی صد

زند که کسی بیند. به روی زخِم خونچکان آب میروشِن حرمسرا مینیمه

 آید.می

 برند.دوم را می و بانوی صد 

 

هم  کِس دیگریخوانم کاش امیر می سیمای ه درچیزی را ک :گویدبانو می

 .ندتوانست بخوامی

 خندد.علیاخانم می

 داند. بانو معنای خنده علیاخانم را می
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 « ... خندندکه باید بگریند میهم ها گاهی آدم »

 گوید.می اجهخو به ، روزیگویدبه علیاخانم نمی بانوی نودونهم این را 

 

روند به گرمابه. علیاخانم هردو می گیرد وعلیاخانم دستش را می 

 گردد به خوابگاِه امیر.برمی

 از بیماری بانو چیزی بشنود.  خواهدامیر نمی 

گیرد. بانو ست که علیاخانم دست بانو را می بانو در حاِل نالیدن از دردی 

 شنود. را می ی نودونهمتب دارد. خواجه صدای بانو

با دقِت   بیند، به آینهدوم را نمی  و بانو پس از آن که هرگز بانوی صد  

خود را جوان و   ،استشده به پنداشِت آن که پیر .کندنگاه می زیادی

 بیند.شاداب می

 

 اند.راِه درازی را پیموده

 :گویدمی است،بوده در حرمسرا ییکه انگار سده را سی اجه حبه خو 

 ...  طوالنی هایروزها و شب  چه 

 

 مسافربر.  های راِه ناهموار و تکان

ایستد و مسافران با فشاِر دست به میجا یی که مسافربر جابهبانو لحظه

همه پیاده  شود که بیخی تنهاست.آورندش، متوجه میمیدر حرکت

 اند.شده
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  قسمِت پوِز موتر را را که نیشود. راننده آهمیصدای ماشین بلند 

 دوباره سوارشود. همه بلندتر می کند. صدای ماشینبلند می پوشانده،

 شوند.می

افتد، سخنی به لب خواجه تا آن دم که چشمش به مرغزاری آشنا می

 آورد.نمی

 کنند.می پرواز نشینند و بازگان میپرندهخیِل 

 

رد گانی از چهارسوی عالم را در آن گامیر در اتاِق بزرگی که پرنده

 زند.  اند، با شور و شوق گام میآورده

 داری؟ را دوست پرسد: کدام پرندهمی

افتد که برون پنجره در پرواز است. انگشتش یی میبانو چشمش به پرنده

در حاِل   ۀآن پرند گیرد. امیر نگاهی بهرا به سوی آن پرنده نشانه می

 کند.می کند. بانو با چشم پرواز را دنبال پرزدن به هوا نمی 

 آورند.ایین میقفِس زیبایی را از بلندترین جای اتاق پبه دستوِر امیر  

است، به  مست اِن در قفسگیی که بیش از همه پرندهپرنده امیر به شورِ  

دیگری در پشِت  ۀنددهد. بانو چشمش به پرواِز پرمیشادی گوش فرا

 ... ماندپنجره می

 

های سبِز گاه ماند، در میاِن زمینخواجه کوهی را که به احرام مصر می

های ای سبِز کوه و بلندیهدامنه کند.پوشیده از درخت تماشا می

برد. انگار رنگش، خواجه را چون یاِد آشنایی در خود فرومیخاکستری

 زند.پلکی هم نمی
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گذرد. درست در نزدیکی همان دامنه فرمانده آن دامنه می  دست بسته از

 پرسد:سپاهیان می

 نامت؟ 

 اسکندر. -

 ! عجب نامی...  اوه -

- . .. 

 !جا سرکش نیستیبی -

 

 پیماید. یی رو به شمالشرق را ه می مسافربر در دره 

راهی از همراهانش جدا سپاهیان او را بر سِر یک دویی  که از آن لحظه 

 کنند، حِس تلخِ گذشتن از جلو چشم مردم با دستاِن به پشت بسته باربارمی

 شود. میتکرار شدر خاطره

بلندی شمالی کوِه هنگاِم گذشتِن مسافربر از آن جا و رفتنش به سوی 

آن    ها ازست که سالییخواجه نزدیک شدن به خانه  ِِ مخروطی، هم وغم

روز شیشه را داغ کرده. خواجه دستش را دور بوده. آفتاِب پس از نیمه

 سیدیم!کنم رمی رفک گوید: کند و میهایش سایه میروی چشم

ایستد. ور میبابانو بی .گیرد. دسِت بانو را میشودمی ناگهان از جا بلند

 شوند.هردو پیاده می

 ستی؟اپرسد: مطمئن بانو می 
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زند. می گام ه پیشکند و بمی باز  ز راهرِو میاِن گندمزاری راهخواجه ا

کند. می گی بانو را از حالت چشمانش درکهگی و ماندبه زودی خسته 

 .رسد تا دِم در خانهگوید: همین راِه باریک مینشند و میجا میجابه

باال رفتن  ۀ افزاید: حوصلدهد. خواجه می میینانی دستبه بانو حِس اطم 

 ست.آخری  ِِ رویم، منزلآهسته می ... خواهدمی

کند و گاه نفس کشیدن هم دشوار  رود نفسش تنگی میبانو هرقدر باال می

اش را به کار همه شیمه اند.کند راه گم شدهشود. بانو تصور میمی

 رفتن نماند.اندازد تا از می

درنگ برند، بیاز کناِر چناری که سپاهیان او را با خود می  جهخوا 

گذرد. دیوارهای باغی را که همراهانش از سِر آن پریدند، شکسته و می

 بیند. ریخته می

 شود؟نمی پرسد: چرا کسی دیده و می ماندز نفس میا بانو

خورند، نمی دی به چشم پاییِن بلن در که چرا مردم ییخواجه هم در اندیشه 

 ترهای سبِز پایینها و باغیی به خاموشی و سکوِت مزرعه لحظه 

ها گوید: پس از دیگِر روز مردِم خسته از کار به خانه دوزد و میمیچشم

 .آسایندروند و میمی

 

مسافربر، قاصداِن   شان ازشدنِ داند که پیش از پیادهخواجه اما نمی

اند و از مردم  ی امیِر جدید را به مردم رسانده، خبِر جانشیندارصوبه

انگار اند که فردا خطبه نماِز جمعه را به ناِم امیِر جدید بخوانند. خواسته

کنند در  مییی که گمانآمدِن واقعه مردم هم برای پیشگیری از  پیش
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شدِن روز  گردشی امکاِن وقوعِ آن است، پیش از تاریکروزهای پادشاه

 اند. برده ان پناهشهای به خانه

 

کشد. با ی او را با خود میگیرد و تا بلندی دیگربانو را می  خواجه دستِ  

داند بر  زند. بانو که نمیآبشار اشک در چشمان خواجه دور می  ۀل قُ دیدن 

نشینند. خواجه جلِو  نشیند. هردو میگذرد، به زمین میخواجه چه می

 تواند بگیرد.هایش را نمیاشک

تاریکی را دارد.  گم شدن در راه کند و بانو هراِس می غروبآفتاب  

شود. خواجه  شوند، قله تاریک میآبشار نزدیک می ۀ هرقدر به سوی قل

 کند. میکم سختی باالشدن در بلندی را حس  هم کم

تند گام  اما . یکبارهدبرمی  از یادرا  گیخسته بانو ۀاندیشخواجه در  

 هنوز د. چشمش به چراغِ کنمیفراموش یی ه ظجبانو را برای ل و زندمی

صدای تپیدِن دلش را   ها در خیالش روشن بود.افتد که سال روشنی می

 تماشای خود و لبریِز حِس دیداِر پیوندانش بهشنود. خواجه بیبانو هم می

هوای   چشمش در کهآن . تاماندمی های دهکده مات و مبهوتچراغ

با اطمینانی که برایش دست  خواجه .ندبیجویک آب را می ،تاریکنیمه

 دود. میکند و می  دسِت بانو را رهادهد، می

 !رو به بانو: تو آهسته آهسته بیا 

 زند. سراپا شور و هیجان به در می 

 ست؟شود: کیمی شده بلندهای گمسال  صدای زنی از ژرفای

 ست.صدا از کی  که داندخواجه اما نمی
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سیمای اریکین نوِر  ند.کر را بازمی شود. دصاحِب صدا نزدیک می 

خواجه با نگرانی همه چیز را  کند. بانو از پشِت سِر میخواجه را روشن 

دست خواجه را  به ترسد که زِن چراغگویی می .دگرنمیخاموشانه 

گوید: برد. خواجه می نشناسد. زن اریکین را نزدیِک روی خواجه می 

 اسکندر هستم!

ابِر خود دیده باشد. چراغ را به زمین  گویی ارواحی را در برزن 

 بندد.چشمش را می و نشیندبه زمین می ،کندگذارد. پاهایش سستی میمی

همان   که گشایدمی چشم وقتی پس از درنگی نشستن و اشک ریختن باز 

د. خواجه خواهرش را با هردو دست ننمایچهره می آشنا و ناآشنا حاروا

 کند. چشممی دهد. کتارا را بلند بانو میگیرد. چراغ را به دستِ می محکم

  های خواهرش جاریکند. اشکمی دوزد. نامش را تکراردر چشمش می

باراِن اشِک  فشرد. خواجه جلوِ . خواجه را در آغوش میندشومی

 تواند بگیرد. خواهرش را نمی

چشمش به بانو و روی سخنش به خواجه، موهای   ،شودآرام میکه کتارا  

که  کردم گوید: فکرنمیکشد و مینِگ بانو را دسِت نوازش میعسلی ر

    .ببینمتبا زنی به این زیبایی باشم و زنده

 ...  به شموِل تو ... همه را خوانده بودند ۀریزد: فاتحاشک می

های خورد. اشکتکانی می« اندک همه ۀ فاتح»خواجه با شنیدِن 

بیند. به  ر را در خود نمیتکند. تواِن پرسیدِن بیشخواهرش را پاک می

 کند، در حسرِت لبخندی گمشده.سرگردان نگاهی می بانوی خسته و

 ؟ مادرش کجاست، پدرش را خواهد دید  داند کهخواجه  نمی  
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 ۀیی اند که گویی در وسوسهای آزاردهنده نبوِد برادر و خواهر، پرسش 

ا که  باشد. کتارا دیداِر برادری رکردهپاسخش هراسی سردرگم رخنه 

خواهد فرصِت خوشی دلش نمی و داندمیامیدی به دیدنش نداشت، غنیمت

رهایش ست دیری های جانکاهی کهداده به غم را که برایش دست

 کنند، بدهد.نمی

 برد.بانو را خواب می

شان راه  های هردوی آرام اند. خواب به چشم اسکندر و کتارا هردو نا 

یابد. با یی از حضور دیگران نمیا نشانهیابد. اسکندر در تنهایِی کتارنمی

بیند که رویش کند. گاوصندوق پدر را میکنجکاوی همه چیز را دنبال می

خورد. آن  کتارا به چشمش نمی هایگرد نشسته. پاپوشی غیر از پاپوش

، رنگ و ضخامتش گی مادرش را که در هرفصلی همیشه هایشال

. ندشددیده نمی یش جا داشت،همکنار در  هایروی میخ و شددگرگون می

ها کسی به آن دستی که گویی سال یابدِگ شکاری را در جایی می تفن

 است. نزده

مسرا گریبانگیرش هایی که در حرکند، مثل آن غم غمی در دلش رخنه می 

. درِد مبهمی سرش را به  یابدتوانایی پرسیدن نمی کندشد. هرچه می می

در اتاِق   ودر، می هددست مید که برایش  . فرصتیآورددرد می 

معلوم نیست که از سِر شادی دیدن خانه و و  دبندکوچکش، در را می

 .گریدو می یدگرمیخواهر و یا درِد مبهمی 

به خود  لبخنِد زیبای بانوی نودونهم  راچشمش  برون شدن از در،  در 

 کند،نمیحضوِر علیاخانم را حس  ،غرِق تماشا  مثِل آن روزی که .کشدمی

 د.برمی را از یاد چیزیی همه برای لحظه 
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 شش سی و

 

 

کند. بازهم از برادرش ناِم بانو را  کتارا نگاِه مهرآمیزی به بانو می

دیدار با خواهرش ناِم بانو را   ۀپرسد. خواجه که در نخستین لحظیم

کند که در آن شِب پر ستاره روی آورد، فراموش میناخودآگاه به لب می

 بود. گفته« افسانه»بانو سنِگ همواری، 

دوزند. به بانو رود روی آن سنِگ هموار. هردو به آسمان چشم می می

برد. خواجه  گوید. بانو از خواهرانش نام مینامش را برای باِر اول می 

 گوید: افسانه پرسد. بانو میروشنی را می ۀ ستاراز بانو نامِ 

 ... گفتمیپیچد: مادرم مرا افسانه صدای بانو در گوشش می 

گذارد و چشم در چشِم خواهِر خواجه دستش را روی دسِت بانو می

 ! گوید: افسانهبزرگش کتارا می

زند.  کتارا با شنیدن خواجه از زباِن بانو فکِر عجیبی به سرش دور می

 تواندگی نمیشود. اسکندر به ساده می دگرگونی سیمای کتارا بانو متوجهِ 

 گوید، زیِر زبانشا بگیرد. وقتی اسکندر میجای خواجه ر در زباِن بانو

  یابد.خاموشی می هم زمزمۀ «خواجه واژۀ »

ی به  تبسِم شاد و با ماندشکِم افسانه خیره می ِِ گیچشِم کتارا به برآمده

   د.چرخسوی اسکندر می

   باشد. ییامیِد از دست رفته  شدنِ زنده گرِ نبیاگوید که چیزهایی میکتارا 

برای افسانه و اسکندر  «پیدایش نسلی دیگر ۀمژد»و   «محالهای »واژه

زخِم چشِم »از   ش راکتارا هراسنمایند. انگیز و نامفهوم میشگفتی
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افسانه و   .کنداسپند دود می گوید ورو به افسانه و اسکندر می «دیگران

 گذراند.  از روی دوِد اسپند می هم اسکندر را

شود، همه با حیرت و ون می چاشتگاهی که اسکندر از در برنخستین  

شناسند. شماری دوزند. شماری او را نمی به او چشم می  فراوان شگفتی

یی را  نده شدِن مردهز انگار که نمایندمیشناسند، به حدی شگفتزده که می

رمند، از ترس. می دوتن هم از دیدن اسکندر-باشند. یکی  به چشم دیده

د و هرسو فقط زنان را  خوربه هیچ مردی سر نمیاسکندر هم که 

 کند. دوربیند، همان تعجب و ترِس  دیگران در تنش رخنه می می

   .آبشار ۀبه قل  ، از همه رود، دورمی

 شود.هایی که در خیالش رنِگ دیگری داشتند خیره میخانه به

داند چه  می که کند. کتارامی اتاق همه چیز را تماشا ۀافسانه از پنجر 

ز کلکین نگاِه گذرایی به  است، او افسرده کرده ونچیزی اسکندر را دگرگ

 کند. می آبشار  سوی قلۀ

داند چرا دیگر نیستند، به یاد  نمی که را دوستاِن قدیم در تنهایی اسکندر

پوسِت آفتابخورده و و از  آینددر چشمش پیر می  که نیزناد. از آورمی

با   – آمددنیا میدختِر ترین که به نظرش شاداب – چیِن دوِر لباِن کتارا

 .ندکحکایت از روزگاِر سختی می گوید. همه چیز برایشسخن می خود 

 

گوید: می  ،یی در دل داردهای ناکردهپرسشداند اسکندر که می کتارا

 ... هاست که ما تنهاستیمسال

چشم به راِه   ،ندکنمی هرچند به کلی درک  اسکندر منظور خواهرش را

 .ماندسخناِن دیگری می
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ماند. مادِر  کند که چند سالی زنده میمیگانه کودِک معیوبی یادتارا از یک

شدن دوباره به از چند شب گم یی بوده، پسکه زِن نیمه دیوانه کودک

میرد. پسرک زاید و خودش سِر زایمان میآید. بعدها کودکی میمحل می

الی  ش چند س متوفایشناسد، نزِد خواهِر مادرِ را که کسی پدرش را نمی 

 کند.می ماند و عمرمی

 

 شکند، باورمیحس  جاتر از همهانه که خود را به آسمان نزدیکافس

 باشد.این همه راِه سربلندی را پیموده د کهآینمی

 

 «!گویندجا را بلندی می»این 

 

هایی کوهلنداست، چهارسویش را قله بلندی که از سطحِ آب بسیار ب

 د.شونند، به ویژه از جانِب شمال میتکه مانع وزش بادهای  اندگرفته

ها و اناز سوی شمال و جویباری از سوی آبشار،  باغست یجوی کوچک 

 کنند.می های بلندی را سیرابزمین

آن   ِِ کتارا در جستجوی فرصتی که با اسکندر درِد دل کند، به فکر

 کند. افتد که چه گونه و از کجا شروعیم

 

ی همیشه دهنش را ببندد و اسکندر را انتظاِر تواند برانمی هم آخر کتارا 

 .را نیز  شخودش را و برادر آزاردروشن شدن چیزهایی بگذارد که می
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 اسکندر در بلندی خو ۀرفته با سیمای تنهای مردانزناِن بلندی رفته 

چیزهایی از  شناسند، بودند و میهایی که اسکندر را دیدهآنگیرند. می

،  مدآشان بیگانه به نظرمیافسانه که برای  د. باآورنبه یاد می  وا ۀگذشت

های دیگران  شوند. سکوت و کمگپی افسانه برای دیگران و سخن آشنا می

 نمایاند.گی را میبرای افسانه، رخِ  دیگری از زنده

ِن افسانه را در میاِن زناِن  آمد سکندر آرام آرام آغاِز به سخن روزی که ا

را به یاد  روزهای دیدنش در حرمسرا  ین بیند، آن سیمای نخستبلندی می

کند که افسانه را در جمع زناِن بلندی نشسته آورد. اسکندر باور نمیمی

گذرند، بیند. یکبار همه رویدادهای باورنکردنی از زیِر نظرش تند میمی

 آید. یی بوده که به یادش میگویی گذشته قصه 
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 و هفت یس

 

 

های  لندییی که تا ب بلندی را از پشِت پنجرهشب است و مهتاب ماهورِ 

های درختان و خِط  نمایاند. سایهروش می اندازش است،پرتگاه چشم

به خود   مارپیچِ جویباری که گاه با درخششی همراه است، چشِم افسانه را

یی از روی کشاند. افسانه در کناِر یادآوری حقیقِت گم شدِن دهکدهمی

 هنگاِم کار در مزرعه، چیدِن میوه در باغ ویند که برا می زمین، زنانی

زند و اسپی َدور می  ۀ چوبی که به واسط ِِ به حرکت درآوردِن چرخ

چه گونه روز را شب  ، کندکنجد را به روغن تبدیل می های زغر ودانه 

 برند. گی را پیش میکنند و زندهمی

ست بزند. گذارد که به چیزی دافسانه را به خاطر بارداری کسی نمی

کنند. خوشرویی رفتار می بهشناسد هم با افسانه که هرگز نمیزنانی را 

رو اسکندر کرده و به خاموشی او روبهپرسشی را که یکی دوبار از 

 کند:تکرار می ،شده

 مرداِن بلندی کجاستند؟

برد. خواب می کرد،یی که بلندی را تماشا میافسانه را زیِر پنجره

کتارا  با صدای بلند از ند که افسانه را خواب برده، بیاسکندر وقتی می

خواهد بداند چه بر سِر  گرید. اسکندر که میپرسد. کتارا میچیزی می

کتارا  یۀگر  شنیدِن صداِی آرامِ  برادر، خواهر، پدر و مادرش آمده، پس از

 ماند. خاموش می

گان رفتهخواهد غنیمِت به دست آمده را قربانی رنجِ از دستکتارا که نمی
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 ترِ بیش گونه آغاز کند که باعِث بیقراریداند از کجا و چه کند، نمی

  ۀ. کتارا اندیشکندسبک را درون گران هم  این همه باِر  و اسکندر نشود

 اندیشد.گونه گفتن میگفتن و نگفتن را ندارد، او به چه

 

 .استشب است و مهتاب ماهوِر بلندی را روشن کرده 

اسکندر بیدار و کتارا به سقِف تاریک چشم  .خواب در  افسانه 

تر اسکندر نزدیک اتاق برود و به گوشۀ خواهد بهدلش می  .استدوخته

شود و برایش بگوید: دو روز پس از آن که ترا بردند، پدرم نزِد 

دار رفت و خواهاِن روشن شدِن سرنوشِت هفت تنی شد که از  صوبه

 ...  بلندی گم شده بودند

   خستهاسکندرِ  ... گوید وِن پدر و از خشمگین برگشتنش میکتارا از رفت

 برد.پیش از شنیدن قصه خواب مینیز را 

بیند. هردو به  خیزد، اسکندر را بیدار می که برمی جایاز  دمسپیده کتارا

 شوند.کنند و از در برون می سوی یکدیگر نگاهی می

جایی که جویند. می خلوتی ۀشنزدیِک پرتگاه، انگار گو ۀروند تا دامنمی

هوای پاِک کوهستان  نشینند.زیِر نگاِه شان است، میتمام بلندی 

از   افسانه را هم بیدارِ  انداِز زیبای نشستنگاِه اسکندر و کتارا چشمِ وچشم

 کشد.سو میبه آن  ییپشِت دریچه

 

گاِن دیگر در راهرو میاِن باغ و با خواجه  یکجا خواجهبیند که بانو می

جا چشم تا آن کنند. به خواجه علیاخانم را دنبال می سراحرم عمارتِ 

 کند. بلنِد کاخ او را از نظرش پنهان می دوزد که دیوارمی
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کاخِ حرمسرا را  طرف تا دیوار میاِن باغ و  آید. سپاهیان دوامیر می

 از میان گاری داراالماره با دامنی بلند به زمین پا صف بسته اند. کسی

بالش. زنی با دامن  گان به دنر پیشاپیش، علیاخانم و خواجه گذارد. امیمی

ی هاگام  جامهگان سرخ، خواجه میاِن امیر و کناِرعلیاخانم ۀسپید، در فاصل 

باد شمال د. گیرنمی پی و سر به راه محجوب ،آهسته کمانه را،مغروِر حا

 بندد.را می ۀ بازپنجر

 

تگاهی را با سوی کش به شدهبزرگ و دراِز درخِت خم ۀاسکندر شاخ

 بود.جا سرگرِم کار میدهد که پدرش روزها آن میانگشت به کتارا نشان

جایی  خواهد ازماند، گویی مییی خاموش میکشد. لحظه کتارا آهی می

که به دسِت سپاهیاِن امیر  کند و گرِه دل باز. اسکندر از آن دمی  آغاز

گوید. کتارا اِر حرم می آورد. بعد از روزگافتد، سخن به میان می می

  .ددهمی سراداند که حرم چیست. اسکندر شرحِ سردرگمی از حرمنمی

امیر دو ناِم متفاوتی هستند.  ۀشود که حرم و خاننمیکتارا روشنبرای 

گوید، کتارا شدِن امیر و رویدادهای پس از آن می اسکندر وقتی از کشته

 پرسد: کشته شدن کدام امیر؟می

 .استارد که امیِر ماضی هنوز نمردهپندکتارا می

کند، ولی از سرگذشِت گی افسانه در حرمسرا یادی نمیاسکندر از زنده  

 گوید. داند میتر از آن چیزی که می نزدیکان و پیونداِن افسانه بیش

 پرسد: از عروسی تان دیر شده؟کتارا می

 ...  نه دیر نشده -

کردم.  به بلندی به مادرم فکر می در تماِم راِه آمدن  که گویداسکندر می
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کند. ر میتکرابا آهی را  «مادر» ۀد و کلمدوزکتارا چشم به زمین می

جا کناِر پدرم گوید: مادرم را آن نزدیِک خانه می ۀاسکندر با اشاره به صف

 نشست.می دیدم که چشم به راهم می

د. از جا  گیرگرید، به صدای بلند. درد مجال نشستن را از او می کتارا می

رود. اسکندر سو میآن  سو وگام این خیزد. کمرش را گرفته چندمی

 نشینند.گیرد. هردو دوباره میدستش را می

گوید. اسکندر سراپا گوش و خاموش به دار می از رفتِن پدر نزِد صوبه  

 دوزد:  کتارا چشم می

پدرم   ...  خوردیمدو روزی که از تو خبری نداشتیم همه خوِن دل می ... 

 ...  دار رفتپیِش صوبه

پدر در برگشت آن قدر خشمگین است که کسی را یارای سخن گفتن با او 

ما گوید که کند و میمیرود مردِم بلندی را گرد. پدر مینیست

 مان را روشن سازیم. ناگزیرهستیم سرنوشِت فرزندانِ 

بر  دار بازهمروند. صوبهدار می فردایش زن و مرِد بلندی نزِد صوبه 

فشارد. مردِم بلندی سه  ش از گم شدِن هفت تن از بلندی پامیخبریبی

 کند. دهند تا سرنوشِت فرزنداِن شان را معلوممیدار وقتروز به صوبه 

 جمعی مردم بلندی را به دیواِن ضبطِ دار موضوعِ آمدِن دسته صوبه

ورش شود با شمی  رساند. این رویداد همزماناره میاحواالِت داراالم

 مردم در شرق.  

برادِر اسکندر او را همراهی  ،خواسته تنها برودآن روز که پدر می

روند. کتارا تنها در ها میکند. بعد مادر و خواهرش نیز به دنباِل آن می

 ماند.خانه می
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یابند. جا نمیکسی را آن  که رسندداری میبلندی وقتی به صوبه مردِم 

داری  ی چشم به راِه کسانی که داخِل صوبهدارکه در بروِن صوبه هاییآن 

شنوند. سپاهیانی که به  ها را میمانند، صدای آتش تفنگاند، می رفته

اند، ازپشِت دیوارهای کناِر گی شورشی را در شرق سرکوب کردهتازه

رسد که  کنند. مادر اسکندر زمانی میرودخانه به سوی همه شلیک می

اند. او شوهرش را با ناله و فریاد دهبلندی هرسو افتا مردم های مرده

افتد. با خشم جوید، چشمش به سپاهی ایستاده در کناِر دیواری می می

گیرد تا کند. بعد سنِگ دیگری را میسنگی را به سوی سپاهی پرتاب می

 خورد.یی به کاسه سرش می به سِر سپاهی بکوبد که گلوله

مان زِن  گردد، هپس از آن واقعه تنها کسی که به بلندی برمی

کند و روِز ش را با گریه سپری می گیحامله ۀست که تماِم دوربارداری 

 شود.زادِن کودِک معیوبش آرام می

رون  گیرد. کتارا روزها از دِر خانه ببلندی را خاموشی عجیبی فرامی

دیوانه که هرروز گریه کنان بلندی را  شود. غیر از آن زن نیمه نمی

 .مدآکسی از در برون می ترزد، کم وری میدَ 

 کند. میها، بوی بدی را در بلندی پخشحیوان مرده در ایلخانه دمرِگ چن 

خشک از  ۀمشتی میو مرساندگی به جان می وقتی گرسنه گوید،می کتارا

 .مدرکو با آب قرت می فتمگرکندو می

شم آب چ تواند بینه به بینه همه چیز را بگوید. سخن با گریه وکتارا نمی

 شود.آمیزد و قصه به سختی از گلوی پر از غصه برون می می

  وقتی از مرِگ کودکان در اثر بیماری واگیِر پس از آن واقعه و این که 

سِگ نیم جانش او را از در   ۀچه گونه پس از چند روز صدای زوز
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سرش را    .دهد دیگر توان شنیدن را از دست می  کند، اسکندربرون می

تا آن که   ،ماندنشسته می ،سنگی ییگیرد و مثل مجسمهدستش میبا دو 

 ماند.کشد و خاموش میمیآِه تلخی کتارا

بیند که سرش روی دستش، انگار که به  افسانه از پنجره اسکندر را می 

 خواب رفته باشد.  

های اسکندر و کتارا از بِس بیند که چشم در برگشتن به خانه افسانه می 

 پرسد.انه از حاِل اسکندر میگریه پندیده اند. افس

کندن  کندن کم از جانگوید: دلاز خود چیزی بگوید، می کهآناسکندر بی

 ... نیست

کرد می امیدی به دیداِر کسانی که فکردیگر  ،گویدبعد به افسانه می

 واهد دید، ندارد.  ها را خروزی آن 

پاهایش  دامنش را روی و خوردافتادن مادر را هنگامی که به زمین می

جوید، دشنام اش را می، انگار گمشدهکه چشمش به آسمان را کشد، پدرمی

 ،شوندمیگم  چشمو فریادهای برادر را که همراه با خواهر در غباری از 

 بیند.میدر خواب

اسکندر در خواب هم به جستجوی خواهرش است که پایش به جسدی   

 خیزند. اسکندر هماب میوزند. افسانه و کتارا از خخورد و چیغ میمی

کند. افسانه ترسیده به سیمای میپرد. چراغ را روشنمی ازخواب

 د. دوزمیچشم عرقریِز اسکندر 
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 و هشت یس

 

 

همدیگر   نۀآید، همه زناِن بلندی به خامی شبی که کودک به دنیا

گیِر بلندی گوشه حتادهند. زناِن  زنند و از زادِن کودکی خبرمیسرمی

آیند و با دیدن  ی زادِن کودک را به فاِل نیک گرفته باشند، گردهم میگوی

 کند.می  زنند. خنده بر لباِن کتارا ُگلکتارا دف و کف هم می 

نامد. اسکندر هم نام  کودک را فرزاد می  ، افسانه در نخستین روِز زادن 

 پسندد.را می

 آیند. زنان هر روز به دیدِن فرزاِد کوچک می

نگرند. کتارا از چشم  خیره به سوی فرزاد می  هالحظه  فسانهاسکندر و ا

بیند که فرزاد به اسکندر کند. افسانه میدوختن طوالنی آن دو تعجب می

رود. افسانه  ماند و اسکندر در بهِت همانندی سیمایش با فرزاد فرومیمی

اند، مگر اسکندر که  هایش حقیقت بودهکند که بسیاری از خوابفکرمی

، راِز  استآمده گان خصِی دیگراو چون خواجه   سر ند چه بردامی

 داند.ها را هرگز نمیهمگونی چهره

 

 یی راشدهناخوآگاه یاِد تلخ و فراموش  شور و شوِق دیدِن فرزاد به گونۀ

داند، کودکی را که نامی را که نمی کند.می در دِل مادِر فرزاد زنده 

ان د که مثل همبرا به خود می قدر حس و حواسش رن شناسد، آدیگرنمی

صدایش را   بیند ورخِ نوزاد را میکند، نیموامی  چشم لحظۀ پس از زادن، 
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  نه کودکی به چشم ... گیردشنود، بعد سکوت فضا را میاز نزدیک می

 آید.  مییی به گوشخورد و نه هم صدای کوکانهمی

خانه را مثل  بود، فضایکردهعیِن همان سردِی غمی که در تنش خانه

 کند. می بود، سرد بستری چون بیماری فضای اتاِق بزرگی که در آن 

 ...  اتاِق بزرگرود، به همان می  به گذشته 

پرسد: کرد، میروز دوِم پس از زادِن کودک از زنی که خدمتش را می 

 کودک کجاست؟

 ماند.داند، خاموش میزِن بیچاره که چیزی نمی

 ...  ط نیمی از رویش را درست دیدم که بردندشگوید: فقبعد بانو می 

 

گوید که چه بر سرش جه را هم نمی پس از برگشتن به حرمسرا خوا

 .استگذشته

علیاخانم. معلوم نبود که  هم بود و نه در آن روزها نه خواجه پرسیده 

پرسید و یا چون خواجه که سالمت برگشتِن دانست و نمیعلیاخانم می

کرد، از آن مجاِل رفته سخن  دیگری را برایش پرمی بانو جای هر پرسِش 

 آورد. نمی میانبه

اما  کند بانو.میرا فراموش  ، کودکوجود شدۀرفته رفته مثِل عضِو قطع 

ونان چ یاد ناگهانی های دیگرست، جرقۀراموشیاین فراموشی جدا از ف 

 . آیدمی هدرنددل تیری که به زخمی کهنه بخلد،

 بود.بود که خواجه نفهمیدههم به خواجه چیزی گفتهدوبار -یکیبانو 

پسِر امیر را   ترینآمدن به سوی ده و دیار باری شنیدند که کوچک در راهِ 

  رود که خواجه رافرومی دم بانو به فکریاند. در آن کرده جانشین او
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به این حالت  کند که دردی او رامی کند. خواجه تصورحال میپریشان

د گویو از روزهای نبودنش در حرمسرا میاما به زودی بان است،کشانیده

ست، انبوده خبرش. خواجه که از آن روز و حال بیاز بیماری و

 آورد. می زبانبه  چیزهایی

پندارد که  خواجه می  ،کشدمیو آهی  ... تنها برگشتم گوید،وقتی بانو می

 ... استکسی او را تا حرمسرا همراهی نکرده

 ...  وید: شامگاه بود که چراغ را روشن دیدمگمی خواجه 

ها تن یا تصور خواجه از   آن درد وشاید برای فراموش کردنِ  – بانو

 کند.   می خندد و سکوتمی –برگشتن 

 

کتارا را تازه  ۀهای کهنزنی همراه با دخترش، زخمپیداشدِن ناگهانی 

یک سپاهی  وآورد که محصِل مالیه به یاد میکند. کتارا روزی را می

آیند. شِب همان روز دو زن   عام به بلندی میبرای آخرین بار پس از قتلِ 

شود یابد، آوازه میشوند.  وقتی کسی اثری از آن دو نمیاز بلندی گم می 

 زن را جن برده.    که آن دو

 

آورد: تو و شمارا در یک روز به دنیا کتارا سخِن مادرش را به یاد می

 ... مانده پدرکالنت هردوی تان را هم  مِ نا ... ایدآمده

 

، همزمان است با پیداشدِن زنی که دو زن از بلندی  ِِ شدنگم ۀواقع

برد و آن زن، تا غیبِت علیاخانم او را از حرمسرا به سرای دیگری می

 گردد.  علیاخانم دیگر به حرم برنمی



 بانوی نودونهم 

 

202 

 

ی هیچ بیند. مادر شمارا وقتشمارا را به چشم خود می ِِ کتارا مرِگ مادر

فهمی پرسد: میآید و از او می یابد، نزد کتارا میاثری از دخترش نمی

 ؟ ...  شمارا کجا رفته

یابد. مادر شمارا  های پی در پی مادر شمارا نمیکتارا پاسخی به پرسش

خندد. چهارسوی اتاِق خالی می ،های کتاراپس از درنِگ طوالنی در چشم

خندد و در میاِن خندد و می و میخندد خندد. میبیند و باز میرا می

 ...  گینمیم مگ  ... فهمیمی... فهمیگوید: حتمن میهایش میخنده

گذارد. کتارا  کند. سرش را به زمین می می افتد و سکوتمی گریه بعد به

یابد، کتارا یی آرام باشد. وقتی سکوت ادامه می گذاردش تا لحظه می

بیند کند، می ِر شمارا را از زمین بلندخواهد سِر مادشود و مینزدیک می

 زمین برگیرد. از خواهد سرنمی او که دیگر

داند. شمارا شود چیزی نمیهمراهش که گم می ِِ شمارا از سرگذشِت زن

آیند، به بلندی می هاآن  را محصِل مالیه و سپاهی شامگاِه همان روزی که

ی ربودِن شمارا  شود براگیرند. محصل مالیه و سپاهی که معلوم میمی

رود، شمارا را  از آن که مادِر شمارا به خواب می اند، پسدر کمین بوده

 برند، جایی دور از بلندی.  باخود می

پیرمردی به ناِم زِن خود   ۀمدتی در خانمحصِل مالیه شمارا را 

دارد. پیرمرد شبی داد و واویالی زن را از اثِر تجاوِز سپاهی و نگهمی

داری خبربدهد. پیش از  خواهد به صوبه می .شنودمحصِل مالیه می 

دار، سپاهی و محصِل مالیه شمارا را با پیرمرد دست خبرشدن صوبه 

به گواهی   اندازند. پیرمرد بنابسته به جرِم زانیه و زانی به زندان می 
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محصِل مالیه و سپاهی، به گناِه تجاوِز مکرر، به حکِم شرع محکوم به 

 شود.مرگ می

از زادِن دخترش  ماند و پسخاطر بارداری در زندان می  بهشمارا 

ی با استفاده و شامل عفِو مشروط دکنزندان آزاد می دار او را از صوبه

روط که گویا این عفو مشدر بارۀ  .کندامیر ماضی می از فرمان پیشینۀ

یک زِن   را ماراش ناِم دختر داند.ست، کسی چیزی نمیبدتر از کنیزی

گذارد. شمارا که دوبار در زندان  دست به دور انداختن  میزندانی حورا 

  کند. باِر اول همانتواند او را از خود دورزند، نمیو گم کردن حورا می 

یی که  گیرد. باِر دوم در لحظهدستش را می ،ماندمی زنی که ناِم حورا را 

ن  زد کند، با دست و پاخواهد حورا را از پنجره زندان به برون پرتابمی

مهرآمیز  ،زندشود. حورا دست و پا می های شاِد حورا روبه رو میوخنده

 توانددیگر نمی دوزد. رفته رفته شمارا و معصومانه به مادرش چشم می

 حورا را جدا از خود تصورکند.

شوند، مثِل دوراِن کودکی شان.  دوستاِن نزدیکی می بازهم کتارا و شمارا

 که آورندشان را به زبان می هایکنند وغصه می قدر باهم درِددل آن دو آن 

شان را  دود و زردی رنگِ های شان میرگ درخوِن دوباره  گویی

 برد.می

 

های آن دو، صدای  شوند. گریه و خندهدو کودک در دِل بلندی بزرگ می

 بود. رساند که امیدش در بلندی مردهنسلی را به گوش می
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به  افتد، ه قامِت اسکندر میبلندی گاه ب کتارا معنای نگاِه زنانی را که در

 زماندیدن زیبایی افسانه که انگار  با  و داندمیخوبی و بهتر از همه 

 خندد.تواِن کاستن آن را ندارد، در دل می

 

کشد. کتارا انتظاری را که کتارا از افسانه و اسکندر دارد به درازا می 

موشی بلندی را جبران  خواهد که خاخانه را مملو از صدای کودکانی می

ای شاِد فرزاد همه چیز را هکنند. اسکندر و افسانه با شنیدِن خنده

اد  زجز بزرگ شدن و به مراد رسیدِن فرکنند. هردو آرزویی  میفراموش

 ندارند.

زناِن دیگِر بلندی هم که آرزویی همساِن کتارا دارند، با بلند شدِن قامِت 

دارند میدر دل نگه ر دِل کتاراست،که درا  ی فرزاد، سخن از آن انتظار

 .ورندآان نمیزببه  و

گوید: شاید  می باخود و برای تسکیِن خود کتاراگذرد، ها میوقتی سال  

 ...  نبوده هم که خواست خدا

 

منجمِد نیمههای مردی در انبوِه درمیاِن برِف سپید، صدای فرورفتِن گام

 پیچد: پدر!می جوانیتازه سپیدی، با صدای 

 گویی فرزاد؟ چه می -

 اسپ؟ -

افتد که روزها چرخِ چوبی روغنکشی را  اسکندر چشمش به اسپی می

کند رود و کتارا هرچه میچرخاند. اسپ تا کمر در برف فرو میمی

گیرد. اسپ را از  جنبد. اسکندر بار را از پشِت اسپ میاسپ از جا نمی
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برد و اسکندر باِر نه می کشد. کتارا اسپ را دوباره به ایلخامیاِن برف می

شمارا. شمارا ناِن گرِم تندوری به   ۀبرد تا دروِن خانپشِت اسپ را می

زمستانی را  ۀندر روی حورای پیچیده در جامدهد. اسک دسِت اسکندر می

آن را به   سرما یوگردد به سوی آبشار، جایی که جادبوسد و برمیمی

آید. برای  سانه هم میه است. افهای الماِس درخشانی مبدل کردشاخه

های سال برفی را که  دیگری دارد. سال  ۀبلندی جلوافسانه و اسکندر 

 اند.زمینی را بپوشاند به چشم ندیده

 

رفتند. پیش از آن که به  پیش از رسیدِن فصِل سرما به کاخِ زمستانی می

گذشتند. نارنج می هایهای سبزی رو به باغکاخ برسند از میاِن زمین

کرد که امیر به نارنج هوای باغ را چنان پر از بوی خوشی می  بوی گلِ 

 های زیباجلوه  را ترک گوید. برای افسانهجا توانست آنگی نمیساده

خود از باغ فرورفته در . اسکندر آن قدر  ندبودن یی بیشگذرا هایه لحظ

بوی   ری هم کهباکرد. توجه میزیبایی آن باغ  اندک بهکه  شتگذمی

ب کسی حکایتی برد و در خوادر باغ خوابش می کند ومیحس  ی راخوش

 گوید:  آورد و می هم آن را به سختی باز به یاد می کند که بعدمی

سبزی و ها هم در مرده تا سازندرا روی گورستاِن بزرگی می باغ

 ...  رندگی های باغ سهمبلندشدِن نهال

چون   گوید کهیمدرخِت خوشبویی  آن خواب از به یادآوری خواجه در

گوید: این  می  به زبان حال آید ومی به جلوهدر برابرش موجوِد زیبایی 

 ...  ستا بوی عطِر تن ... های باغ نیستبوی گل
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گردند، در  ی برمیکاروان بانواِن امیر به کاخ اصل .های بهاراستنیمه

اتاقِک گاری چشمش  ۀسلطنتی. علیاخانم از پشِت شیش ۀهای دواسپگاری

 کند.میفتد که با اسپی کاروان را همراهی اکاتب می به

کند و بعدها می پس از آن که امیر برای نخستین بار با موتری سفر

کنند، کاتب اسپش را بانوان و علیاخانم هم با موترهای داراالماره سفر می

 گوید. ترک نمی

ها پیش از امیر حرکت ساعت  کاتب در آخرین سفرش هم سواِر اسپی

 .کندمی

یی در لحظه  .افتده، چشِم امیر به کاتب میدورتر از جاد ،سبزی ۀدر دامن

یی که تخِت که سماوارچی پیری چای سیاهی را روی فرِش قالنچه 

 ننیاکاروا ،گذارد. با ایستادِن موتِر امیرکوچکی را پوشانده، می

 د. نکنمی  باز هممرِد سماوارچی سِر سخن را باو پیر . کاتبتندایسمی

جا کناِر کاتب بنشیند، دوباره همان ،خواهد برودامیر که گویی دلش می

داند که  می ونهم با دیدن لبخنِد کوتاِه امیردهد. بانوی نودفرماِن رفتن می 

 امیر با آن مرِد نشسته زیِر آسماِن روشن آشناست. 

 

برند که پیچان. هردو از یاد می پیچند، چون گِل عشقِ هم میدر خواب به 

خواهند فشرد، چنان که گویی میاستند. یکی دیگری را در آغوش میکج

است و صدای   کند که دِر آن اتاقک بازمی تصوریکی شوند. افسانه 

 !آیدشنود: امیر میعلیاخانم را می 



 بانوی نودونهم 

 

207 

قصد رهایی از بازوان  گیرد. افسانه اسکندر افسانه را تنگ در آغوش می

. اول به دیوار  دودامعلومی میپرد و به سوی نمی از جای  ،اسکندر دارد

 گشاید.کوبد و میخورد. بعد دروازه را سخت میبرمی

رود.  به دنبالش می ،بیندمی از اتاق کتارا که تند برون شدِن افسانه را 

خود   ۀبا دست جام شنود.لیاخانم را می کند که صدای عمی تصور اسکندر

 شنود.کند. صدای کتارا را میمی  را لمس

 آید.ه می افسان

 رود.  به خواب میباز  ،فرزادکتارا با دیدِن سیمای در خواِب آراِم  

 

 گوید: بیداری؟ اسکندر می

 ... گوید: خوابافسانه می 

 خواب؟ -

 این همه؟  ... نیستمگرخواب  -

 ... دانمنمی -
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 و نه یس

 

 

 « مادر!»

خواجه را   ماند، انگارمی هیرشنود و به فرزاد خنه صدا را میافسا

بیند. اسکندر از نگاِه افسانه تعجبش را  نخستین بار در حرمسرا می

دستی  خود روی و کند. به سررود به آیینه نگاهی میخواند. میمی

 ...  گوید: فرزادخود می کشد و بامی

 

 ،گانبع بع گوسپندان، جست و خیِز بزها، بانِگ مرغان و شوِر پرنده

 .شکندمی را  بلندیخاموشِی سرِد 

اسکندر برای نسلگیری از اسِپ چرخِ روغنکشی، اسِپ دیگری را   

سردرگمی به  تنگیِ پس از آن دل  کند.جفت می  هردو را آورد ومی

 گرید.نشیند و در تنهایی مییی میآید. لحظه سراغش می 

افتد و می اسکندر شمش بهاز گوشۀ دیواری چ کهافسانه پس از آن  

 ، از جا بلنداستبه یکدیگر  هایک کردن اسپبیند که سرگرِم نزدمی

 خانه.  باغی نزدیک به سوی  رودمی د ووشمی

 

آیند. فرزاد  می زناِن بلندی کناِر جوی کوچِک آب گرد شدِن آفتاب، در بلند

زند. اسکندر به چند تاِر خندد. حورا لبخنِد آرامی میبه صدای بلندی می

دلربایی و  ،انگار تارهای سپید هک دوزدچشم می  چنان افسانه موی سپیدِ 

 باشد.  دهکر تربیش افسانه را زیبایی
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د. در همان  گردشود. اشکی در چشم افسانه نمایان میمی  صدای دفی بلند

ریزد، آن لبخنِد هوشربا به لبانش حالی که اشک از چشمش می

بیند، بندد. اسکندر مثِل نخستین باری که آن لبخنِد زیبا را می مینقش

 خواهد چشم از آن برگیرد.مین

شود. همان بیتی را که آن زن، به صدای بلند می کتارا با زنی همصدا

 خوانَد:خواند، میمی

 چو رنگ و رونقش را باد برده

 جوانی را همه از یاد برده

  ... 

   دوریِ ها گویی باد نه تنها جوانی خودش را که جوانی همه را به  دور

 ... بخشیده یو به دیگران برده

 بخشد.  کند. چیزی صدایش را شادی می به حورا و فرزاد نگاهی می 

 

 .دهدافسانه به صدای تاری که از حرمسرا بلند است گوش فرامی

 

 رقصد در تنهاییزنی می 

 هرو باغامیان ر در ییخواجه  

  

 هانمایند جلوهمی ایستاده 

 جنبند با آن کهمی 

 

 ؟ زمان ایستاده است 
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  ... 

 بندندسپاهیان صف می بازهم  

 گیردامیر سرش را بلند می 

 کنندمیسپاهیان سر خم 

 شودشب تکرار می 

 شوندمی ها تکرارله نا 

 ترسدامیر می 

 از تکرار 

 ترسداسیر می

 از تکرار

 

 دوتا 

 هم ِِ در برابر

 

 ترسدیکی می

 نه از تکرار 

 خنددیکی می

 نه از تکرار 

 

 شونددرها باز می

 مویدیکی می

 جویدی مییک 
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 موییدن

 برای کسی 

 جوییدن

 یکس یبرا

 مویدیکی می

 در تاریکی

 جویدیکی می

 در تاریکی

 

 »چراغ را روشن کن!« 

 

 شوددر باز می

 میردمی چراغ

 

 موید در تاریکییکی می

 در تاریکی جویدیکی می
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 چهل

 

 

د  گیرد. تفنگ را دسِت فرزااسکندر بازهم تفنِگ شکاری پدرش را می 

نزدیک به آبشار. بازهم سنِگ سپیدی را  لۀروند پشِت قدهد. هردو می می

دهد. فرزاد این بار  است به فرزاد نشان می   در قله نمایان  از دور که

 زند.زند. اسکندر از خوشحالی فریاد می سنگ را می

کند،  افسانه با شنیدِن صدای تفنِگ شکاری به سوی قله نگاهی می 

 آید.رش عجیب میشادمانی اسکندر به نظ

 

 اند.زدهرا سپید گفت فقط چند نفر آن سنِگ رم میگوید: پدکتارا می 

 

قصه را   شود ومی به افسانه نزدیک ندی از شادیلبخاسکندر با 

قی از اثِر نشانه زدِن فرزاد  شور و شو  کند. در نگاِه افسانهتکرارمی

 .توان یافتنمی

هم  خواهد، مگر جلِو اسکندر را میدیگری   چیزِ  فرزاد گویی از افسانه  

 گیرد.آموزد نمیچه که به فرزاد می از آن 

های قله و حتا روزی تا پرتگاه فرزاد روزها با تفنِگ شکاری تا نزدیک

 رود. هم می

ترسد و آورد که افسانه از آن مییک روز فرزاد شکاری را با خود می 

ه نام دارد. کتارا حیوان  ست و چحیوانی داند که حیواِن شکارشده چه نمی

برد همان جایی نزدیک به پرتگاه. به نظر کتارا شکار شده را دوباره می
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آورد که برادرش هم می  شکاِر حیواِن نجس  بدشگونی دارد. او به یاد

بود و مادرش آن را برده کردکه نباید می بودرا شکار کرده چهارپایی

 جایی دور از خانه.  

داند که کتارا د نمیپزد. فرزا د و گوشت آن را میشَ کُ کتارا بزی را می

 است.شده را پس بردهحیواِن شکار

 

شوند. می کشند و بزرگمی  نسلی که در میان بزرگان قد ،حورا و  فرزاد

ش را از  های کودکانهش را دارد و فرزاد شادی گیحورا آرامش همیشه

 شود. دهد و رفتار و کردارش به بزرگان همانند میدست می

 

سازد و رنگی که از گیاه، پشت و روی افسانه با آن قلمی که از نی می 

فرزاد   ِِ به دست یابدزردی را که از گاوصندوق می کاغذهای کهنه و

 کند.می سیاه

 

آموخت، دوماه را فقط در مشِق روزی که علیاخانم نوشتن را به بانو می

داد را روی کاغذی  بغ ۀیفعلیاخانم حکایِت خل پس از چندیالفبا گذشتاند. 

 هستهآ بانو آن حکایت را آهسته .بخواند که نوشت و بعد به بانو داد

 عجیبی هایگپ ،جاشدن این همه حرفشد که از یکباورش نمی، خواند

 به میان آمده باشد.

  

گیرد. در پشتی از گاوصندوق می یی رارورفته افسانه کتاِب رنگ و

 وشته شده است: جنگنامهکتاب به خِط سیاِه خوانایی ن
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پرسد: چرا مردی که بیش از از پدرش می پس از شنیدن روایتی فرزاد

 دارد؟دست از جنگ ورنمی ،خوردمی ده بار شکست

 گوید: تا که دشمن است جنگ هم است.اسکندر می

 شود؟گوید: دشمن از کجا پیدا می فرزاد می 

مان جایی که حیوانی را گوید: از هخندد. افسانه به شوخی میاسکندر می

 شکارکردی.

داشت به دفاع از  ها کسی میگوید، اگر آن حیوان مثل آدم بعد اسکندر می

 خاست.میبراو 

 

 هایگیرد، هرروز اندک اندک روایتخواندن را که فرامی  فرزاد

 خواند. جنگنامه را می

رسد که امپراتوری تماِم دوراِن قدرتش را در جنگ با به جایی می 

میرد، فرزنِد جانشینش کند. امپراتور که مییی سپری میماِن درهمرد

کند. پس از چهل سال جنگ، مرِد  را آغازمی   دیگریبازهم جنگِ 

خواهد که اگر دستش را باز بگذارد، جنگ را دانشمندی از امپراتور می

 د. دا به نفع امپراتور پایان خواهد

مردِم دره، به آن دره   ِِ یینآن مرد پس از آشنایی با خوی، عادِت، دین وآ

 رود.می

به زودی با هوش خواند. غریبی از میان همان مردم می  ِِ او خود را مرد

 شود.کردن در میاِن مردِم دره می و فراست مؤفق به رخنه 
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شنوند، چیزهایی را  سخنانش را می بیند که مردم به اخالصبعد وقتی می

 نخستیندرکه مردم  . زمانیآموزاندمردم میاز سِر دلسوزی و آگاهی به 

را از زباِن آن مرد  مقاومت در برابِر امپراتوری ِِ پیام فراخوان،

  گاه که آن مرد شوند و آنمی شنوند، به سخنانش چون پیشوایی باورمندمی

 .ش ندارنددره  شکی به پیشوایی ، دیگر مردمِ خواندپیروزی را حتمی می

. مردم از دل و  ش برون نشودانه کسی از خگوید، هیچشبی به مردم می  

خود به خود   گویا آیند وسپاهیان می ...شوند جان سخن آن مرد را می 

 گردند.خورند و دوباره برمیشکست می

با  رازهای شکسِت سپاهیاِن امپراتور را به مردم پس از آن مرِد پیشوا 

. روِز آینددهد. مردم به شور و وجد می میشرح جادوی کالم بینه به بینه

خواند. مردم  دیگر مردم را به جنگ در برابِر سپاهیاِن امپراتور فرامی

 ِِ رانند. در جشِن باشکوهی که مردمسپاهیان را از سنگرهای شان می

  مرد را کهآن گیرند، دره به خاطر پیروزی بر سپاهیان امپراتور می

  «بزرگ پیرِ بوده » پیوند در گی اوبه شایسته هاهمه پیروزی پندارندمی

 نامند.می

ها را به هرسویی دلش بخواهد شبانی که گله  بزرگ چونپیرِ  ،پس ازآن 

تسلطش در ذهن و   بزرگ بر رسد که پیرِ نماید. سخن به جایی میمی راه

 .کندمی پیدا  کاملدِل مردم باورِ 

یی در چهل و دومین ساِل جنگ، امپراتور با درفش برافراشته وارِد دره  

 اند.  ه مردمانش خوابشود که هممی
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گذرد و هنوزهم  سال از آن روز میصد بنابر روایت جنگنامه، چهار

یی که خوِن قربانیانش رنِگ پرچِم برفراِز دره – پرچِم امپراتوری

 در اهتزاز است.   –  هافراشته را هم دگرگون کرد

 

کند. او از گم شدن اسکندر و  می کتارا تماِم سرگذشت بلندی را قصه 

ها دوباره پس از سال  ، تا آن روزِ برندی که او را با خود میسپاهیان

 شنود.افسانه می کند.آمدنش حکایت می

 پرسد: چرا پدرم را سپاهیان با خود بردند؟فرزاد وقتی از کتارا می

تواند ها را نمیگوید: آدم چرای بسیاری گپکتارا پس از چرت و فکر می

 بفهمد.

 کند.می پس از لبخندی سکوت باشد،افتهخودش پاسخی یفرزاد که گویی 

 گوید.اسکندر و سپاهیان به فرزاد چیزهایی می  سپس کتارا در بارۀ

  

مردم هم سری به پایین  ،باشدداری شده بلندی که انگار فراموِش صوبه  

 زدند.نمی

 دید.اسکندر نیازی به رفتن سوی پایین نمی 

به سوی قله، تا   رفتشد، میفرزاد هرگاهی که دلش تنگ می 

های دوری بی پهنا و زمین ِِ جا به آسمانهای پرتگاه و از آن نزدیک

 دوخت.می چشم

 ها بلندی را فراموشدیگر هم حکومتی ِِ دانست که چندین بارکتارا می

 بودند.کرده

 باج و خراج هم فصلی دارد.«   ... خوری»وقتی سیر باشی چیزی نمی 
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ترسید که سپاهیان بود. کتارا از روزی می این را از زباِن پدرش شنیده 

 بیایند و فرزاد را ببرند به خدمِت سپاهیگری. 

گونه پدرکالنش پس از شکسِت کند که چه می  کتارا به فرزاد هم قصه

ماند. پدرکالن پس از سه سال دوری  انگریز، در هند اسیر می

پدِر  و جنگنامه را یدآورد. آن اوراِق سپرا با خود می «جنگنامه»

ارد. اوراقی که  گذاسکندر به عنواِن یادگاِر پدر در گاوصندوق می

 شوند.می دسِت فرزاد مشق سیه

که در هند  گویدکند، از مردی میمی هایش راخواب ۀ قصوقتی کتارا 

برد و همماننِد پدرکالن است. آن مرد از دورِی پدرش که گویا سرمیبه

 ...  ذاِب مادرش بودهها شاهِد رنج و عپدرکالن باشد، سال 

از کند و می گذارد و یا هم فراموش سو میپدرکالن را یک بعد، آن قصۀ 

 .استدیدهکه اسکندر را جز در خواب نمی گویدمی سخن گامیهن

رسد های کتاراست که یکبار گپ به جایی میفرزاد غرِق شنیدِن خواب  

 : بس است دیگرگویدخیزد و رو به کتارا میکه اسکندر از جای برمی 

 ... 

چیزهایی  شنوند، با تعجب بهاسکندر و افسانه که صدای کتارا را می 

  را شانۀکنند کسی خاطراِت گذشتمی که فکر دهندمیفراگوش

 گوید. بازمی

هایم را به  گوید: خواببه اسکندر با آرامش و خونسردی می کتارا رو

 . .. فقط خواب ... ش خواب استهمه  ... فرزاد گفتم

 ...  اریدمعنا ۀخندکند و افسانه  میکندر به افسانه نگاهی اس 
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 یک چهل و

 

 

 کند. از حماِم بزرگی که در خواب دیده. میاز خوابش قصه 

 

 « ...  ایستادمها زیِر آبشارکی می»ساعت

 

ها زِن نیم برهنه، گوید در جای دیگری. ده اما از حماِم دیگری سخن می 

 ن.شماری همراه با کودکان شا

 

 گیر.«»صدای کودکان، هیاهوی زنان، شرشِر آب، بخار و گرمی نفس

 .استپندارد چیزی ماننِد آن در بیداری هم دیده می

 «... گفتعلیاخانم می  ...  امشنیده ... امندیده ... » نه 

 

کند. همه چیز در نگاهش بیگانه مسیِر جوی آبشار را با چشم دنبال می

 خندد.می آید. با دیدِن فرزاد می

 دوزد.می  چشم انداِز افسانهر خاموشانه به چشماسکند

 

»همه چیز بسیار جدی بود. آن روز که کودکی را دیدم با پدرش. دلم  

 یی از باغِ شد روزها بروم در گوشه شد آن کودک بیاید. دلم می می

همه چیز جدی   ... شد جدی نباشمکنم. دلم می ن کودک بازی حرمسرا با آ

 ... بود
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م را در  بود سایهشدم، اگر پنجره باز میصبح که از خواب بلند می

ترسیدم. با موهای پریشان از پنجره به برون دیدم. اول میدیواری می

دیوارهای   ... سپاهیان ... گانهای بی صدای خواجه کردم. گامنگاه می

 بلند. 

  چشمهای دور ها به کوهپیش از آن که در بگشایم ساعتی و گاه ساعت

 دوختم.می

 گان در دورها پرواِز پرنده 

 کبوترهای باغ

 آمدندمی باز رفتند وگنجشکاِن آزادی که به تندی گروه گروه می

دیگر غروب را تماشا  ه از یک پنجره طلوع را و از پنجرۀگاه نشست

 کردم.« می

 

کتارا از کناِر جوی آبشار به سوی  ،بیننداز دور می  افسانه و اسکندر 

 ند.وشنید اجا باهم گرم گفترود که چند زن آنمییی ه مزرع

 

 گوید: اسکندر می

 ... بودچشمم به در می 

توانست دور از نگاهت دیدم نخستین نگاهم نمیگشودم میدر را که می 

 باشد.

 افسانه:  
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رفتم کرد. میدیدم ترسی در دلم رخنه می های سلطنتی را که میگاری

شدم از در که برون می ... در اتاِق بسته بود حمام. آزادی برایم ماندن

 ... کردم همه چیز چشم دارد میحس

در تنهایی  ... رودهای شب میآید و نیمهدر آن شبی که امیر خشمگین می

کردم، گفت انم را پنهانی پاک میچشم ... آمد کردم که دیدم بازگریه می

   ... هیچگفتم چیست؟ 

 

 ...  مه بودادافت»به پشت 

   ... صدای امیر

 م تماِم شب را تا شبگیریدخوابنمی 

 تو آمدی ... شبگیِر آدینه 

آید که گفتی آب و ، یادت میپرسمدر دمیدِن آفتاِب روِز دیگر چیزی می 

 « دانه؟

 ... 

ایستد. پیش از آن که امیر بنشیند، من و علیاخانم  نقاش رو به رخ امیر می

دوزد. امیر نگاِه نقاش را  میمن چشم ایستیم. نقاش دزدیده دزدیده به می

دارد و به تندی رو به کند. نقاش را ترسی از نگاِه امیر برمیدنبال می

 گوید: عینن لیلی!امیر می

ایستد. گذرد و در روی من مینگاِه امیر از روی نقاش و علیاخانم می

 .گوید: لیلی فرنک دیکسیمیش سخنگی از شگفتینقاش با کمی دستپاچه

 شود. تکرار می –شاید اشتباه  – اِم ناآشنا در ذهنمن
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سازد. امیر هم نام نقاش را به  میهمه چیز را به امیر روشن بعد نقاش

 کسی.  ...   آود: فرنک دیزبان می

زند.  بیند بازهم سِر نقش و نقاش گپ مینقاش کنجکاوی امیر را که می

مانند. امیر ایستاده مینگاهاِن امیر، علیاخانم و نقاش برای دمی به رویم  

   رویم.نشیند. من و علیاخانم مییم

 

زن به او راه   گذرد. دوفرزاد از راِه تنِگ میاِن دیواِر باغ و مزرعه می 

خندد. به فرزاد  گذارد. کتارا می دهند. فرزاد راه را به زنان باز میمی

 ... یک سیب دوزد و بعد به اسکندر: دو نیمۀمی چشم

 

 بینم.کردم کِس دیگری را میمیکردم. حسآینه نگاه میشب به  ... »

 شد.« می کِس دیگری در من انگار زنده

 

کشاند که نزدیک به های زنی را به سوی درختی می صدای بلنِد کتارا گام 

 راند.شگفته میهای تازهآن، کتارا چند پرنده را از روی گل

 

 »علیاخانم گفت: خیاِل نقاش است.

هم به   از  تواند خیاِل نقاش در دو زمان و زمیِن دور ونه میگفتم: چه گ 

 دو تنی جدا، مو به مو بماند.«
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دوزد. به بلندی. به اتاقی که هرگز در های قدیمی چشم می به پرده

 مثِل بانوی کابلیگوید: ه میک –به زنی  ... پندارهایش هم جایی نداشت

 ند.زمیزل  –

 

تی به سردسته عیاران گفت دخترم را به  گفت: مادرم وقمی»بانوی کابلی 

ها به زمین افتادند. آن مرِد عیار به جواب مادرم سپارم، همه چشمتو می

 گفت: این خالِف رسم و آیین ماست.

 « ... هردو برگشتیم. تا آن که نه برادر را دیدم و نه مادر بامن ماند

 

فت: از پشت گگزید. میدرخشید علیاخانم را در و دیوار می »ماه که می

 بینم. دوزم، چیزی و چیزهای دیگری را می جا چشم میکلکین به همه

م ساده و تواند و نمینکنچیزهایی که رهایم نمی ... چیزهایی از گذشته 

 « ... شان کنمآسان ازخود رهای 

 

ترسیدم، »نخستین شبی که مرا به خوابگاه امیر برد، از همه چیز می 

 سراپایم را لرزشی گرفت.  

 صدا زدند.  خندید. علیاخانم راامیر می

شد. مثِل کابوسی در خواب. نمی لویم بلندعلیاخانم آمد. صدا از گ

 ...  ترسیدملرزیدم و میمی

 ...  امیر از اتاق برون شد 

 شنیدم. صدای علیاخانم را نمی 

 گفت: برویم! 
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 بعد دستم را گرفت. 

شد.   م بلندصدای گریه  به اتاق که رسیدم، پیش از آن که علیاخانم برود

 کردم. علیاخانم رفت. در دلم نفرینش می

آمد که  گرفت. بدم میمیو ماه سوم از دیدنش هراسم  ماه اول، ماه دوم 

 ببینمش.

گریستم که آمد. صدای در و صدای پایش را  یک روز تنها می

 .یک جا با من گریست. بودمنشنیده

 هایم ایستاد.اشک 

 « .. . کرد قصه ، شِب آن بازآمد 

 

انداِز دور چیزی را تماشا نشیند. در چشم خیزد و باز میمی افسانه 

 نگرد:ها به دورها میسایبان چشم کند. دستشمی

کرد. روزهایی که صدای پایش در دهلیز ها نیامدنش دلتنگم می»پسان

 « ... کردم که دیگر نبینمشفکر نمی .بودپیچید، گوشم به صدا می نمی

 

 کند.به آسمان نگاه میکشد. آه می

گردد. شاید در سیمای حورا یاِد  چشمانش گویای تلخی دردی می 

در  گیرد. نگاِه منتظِر زنی در کناِر دیواری مادرش را خواهرش جان می 

 . یادهایش را و کندمی زندهنظرش 

 

آید از آزادی حرم  و کسی می روندنگهباناِن باغ حرمسرا می گاه کهآن 

 گوید.میسخن
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دانستم در کجای  خواستم بال بکشم. پرواز کنم. جایی بروم دور. نمیمی»

 زمیِن خدا هستم.« 

 

 گفتم بپا!می -

 .گفتی خواب دیدم که نیستممی  -

 کردم.باور نمی -

 چه را؟  -

 همه چیز را -

 حق داشتی! -

 هایی را از دست ندهم.غنیمت ... ترسیدممی -

 ... هاآن لحظه  -

دادن چیزهایی که   از دست ... بسیار سخت ... سخت است -

 باورنکنی داریش.

 

آید. صدای  دهند. صدایی که از بلندی آبشار میبه صدایی گوش می

 صدای محزونی.  ... زنی

دهند. در  شوند. همه گوش میها در میاِن آهنِگ دردآلود گم میکلمه 

ها در یابد. کلمهدیگر و شام. هرکس در آن صدا معنایی می فاصلۀ 

ها و طوِل  شدِن کلمهشوند. معناها در گمد گم می میاِن آهنِگ دردآلو

 شوند. صدا رنگارنگ می

 گرید.زند. یکی میدهد. یکی لبخنِد مالیمی مییکی سر تکان می
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کرد باِر گوید، از ترِس تنهایی. از آن شبی که گمان نمیاز رفتن می باز 

 هایش تواِن رفتن یابند.دیگر گام

های خفتن در  های دراز. از شب ه های آن رااز نفهمیدِن فاصله 

 گوید.میکردش، سخنهایی که خسته نمیسختی ها. ازمهمانخانه

 گوید.میکرد، ی که امیدها را در دلش زنده حس  ... از آن حِس فرار 

های زادگاهش. از بادهایی که صدای برگ از نزدیک شدن به دهکدۀ

و برادرش به   جنگِل نزدیک به دهکده را با صدای مادر، پدر، خواهر

 آوردند.گوشش می

 

 گردد، به گردش در باغِ حرم. به حرمسرا برمی

گونه به آن اتاقِک بود چهنیمه شِب حمام  و شبی که هرگز ندانسته 

 است.کوچِک بروِن دهلیز حرمسرا سرزده

 خیزد. یکی به دورها لبریِز خیالی چشم می شوند. یکی از جامی خاموش

 دوزد.می

 

 نشیند.آید. میکتارا می

 آن روزها نبودی!گوید: خوب شد در کتارا می

 ماند.اسکندر خاموش می

کشد. به دورها  ِر دلتنگی میکند. نفسی از سهایش را تنگ میکتارا چشم 

های آرامِش  که پدرش در لحظه  کند. نگاهش روی سنِگ همواریمینگاه

 نشیند.نشست، میروی آن می تابستان
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وی و سنِگ هموار ِه باریکی که گذرگاِه خانه را تا لِب جبعد از همان را 

 کشد.میراه رساند، چشمشمی

خندید، مادرش می های آهستۀهای پدرش که به گام ندهمثِل خ انگار کسی 

 خندد.می

 گوید: خوب شد که نبودی! کشد و باز میآه می 

 ند.کشنود یا نه، نگاهش فرزاد را دنبال میمعلوم نیست اسکندر می

گرداند هم چیزی اسکندر پس از آن که رویش را به سوی کتارا می

 گوید. نمی

  

آورد که او را  می  های سگی را به یادگذرد، زوزهسگی که از کنارش می

 آورد. به خود می

دهند. ناگهان چیزهایی کند که همه جا بوی گند مییی فکر میبرای لحظه  

 آیند.ناخودآگاه به زبانش می

های فراموش هایت به خوابگپگوید: در با شگفتی رو به کتارا میاسکن 

 د.نمانمی ییشده

شدِن  بعد اسکندر از افتادِن مادرش، از دشنام دادِن برادرش، از گم 

 ماند.می گوید که دهاِن حیرِت کتارا بازیخواهرش و از چیزهایی م

رسند کتارا میروند. وقتی نزدیک شوگاه شوند و میهردو از جا بلند می  

ایستد. انگار بازهم یی میاندازد. اسکندر لحظهنگاهی به چهارپایان می

 هایش به یادش آمده باشد. چیزی از خواب
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سبزرنِگ تاریک  ه تن دارد که باری همرنِگ آن جامۀیی بافسانه جامه 

نگاِه اسکندر همساِن  بود. حالِت سیما و گونۀه تن کرده در حرمسرا نیز ب

های دهلیز با شود که به بانو هنگاِم فرودآمدن از پله یی میلحظه همان 

مثِل نگاِه علیاخانم گویی دوخت. نگاِه کتارا می حرمِت خاصی چشم 

 شود.آمیز میپرسش

تنهایی فرزاد   کند که کتارا بازهم چیزی دربارۀاسکندر تصور می 

به خواسِت آدم   تواندگوید: همه چیز نمیگوید. اسکندر رو به کتارا میمی

 ...  گاهی، باشد

 داند.کتارا منظوِر اسکندر را نمی

 دهند.  ها پاسخ میهردو لبخنِد افسانه را با گشودِن لب 

 رود به دنباِل فرزاد.  کتارا می

 گویی شادی آزادی را حس انشهمزمان با دردهای تلخِ نبوِد نزدیکان

 نند.کمی

 ...  چشم زیِر چشم - 

 ...  گویی...  داشتند در و دیوار چشم -

 

 خندد.افسانه می ... گویداز آن شِب اتاقش می

رفتن باشد در   هایچون لحظه انگار خوشبختی  ... گوینداز خوشبختی می

 ...  زدنت را نگیردهایی که کسی جلو گام راه

تا  هاازهای آن پرو بودنِ  در حسرت گویند، ازاز کفترهای باغ می 

 ...  دورهای نامعلوم
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 گردِش زناِن تنها. آید،ل حرمسرا به چشِم شان می مث 

 

ر گوید، اسکندگی علیاخانم، از کودکی و سرگذشتش که میباختهاز دل 

توان به  ند که نمیکمی باور باوری با گفتِن کلمۀ »عجیب«باهمه بی

 کرد. گی داوری ساده

 

اِم  بیند کناِر اسکندر خفته. صدای آرآید. فرزاد را میشب خوابش نمی

رش را به دسِت دراز اسکندر کند. سمی کشیدِن اسکندر را حس نفس

هایی که بارها از آن  ست. از همان شب کند. شِب تاریکیمی نزدیک

 ترسیده.

 

 بندد. بیند. چشم میانتهای کاخ شبحی را میهای تاریکی بیپشِت پنجره

بکشد.  تواند نفسگشاید شبح روی شکمش سواراست. نمیچشم می

زند. گویی کسی کاردی را تا  برآرد. فریاد می تواند صدایی از گلونمی

زند مثل یک شود. دست و پا مینمی دسته در تنش فروبرده. صدایش بلند

 قربانی زیِر تیغ.

 ماند.افتد. دست وپایش از تپیدن میاز نفس می

 شوند.ها خسته بسته میچشم

افتد. امیر ی پنجره میسودر روشنی پس از شبگیر بازهم چشمش به آن 

 کند. می اِن سپاهیان با دبدبه باغ را ترکاز می
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  او بوسد و سرش را روی دستاسکندر خواب است. افسانه دستش را می

 برد.گذارد. خوابش میمی

 

 بوددل من هم گرفته ... یک شب آمدی و گفتی دلم ازین همه نظم گرفته -

 ... 

 ...  باید ... شدییباید خم م ... ایستادیباید می -

توانم کردم میمی بودم، حسنگشوده آن شب و روزی که در را ...  -

 ...  کردم آزادم می حس ... توانم بمیرممی ... بگریم

 ...  علیاخانم زِن خدمتگار را گفت که ترا صدابزند

 

 آن زن؟  -

 آری!  -

 بود: آن زن سه شب بعد از آمدنش به علیاخانم گفته  

   ... بینمامیر را نمی ... افتدم میه چهرهنورخفیفی ب

 بود: علیاخانم گفته

 اند،گونه تنظیم کردهوابگاه هماننور را در خ ... بیند، سراپاامیر ترا می

 بیند.بینی، امیر ترا میامیر را نمی

بود که کِس دیگری چیزی را از تنش برده، چیزی را از تنش کردهحس

 . تا آن که کسی دیگر ندیدش ،بوده روحش افسرد  ... زایل کرده

 تو آمدی. باز سکوت کرد. تو رفتی. ،گفتچیزی می گاه کهآن 
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خندید. همیشه شادان بود. روزی  یکی از سراری امیِر ماضی همیشه می

برند تا شادی او  بندد، او را می که امیر غضبناک در را به روی همه می

خندد.  غرد. او می ر او میحاِل امیر را دگرگون کند. امیر خشماگین ب

 بی یارای خندیدن.  ،گیردهمه را خنده می 

ایستد. طبیب را گویند. امیر میکشد. چیزی میامیر شمشیر از نیام می 

 آورند.می

کند. چیزی از  می گی: این سریه در زماِن حال زنده گویدطبیب می 

زند. آرام  یمداند و فکری به فردا ندارد. امیر به سریه زل دیروزش نمی

 خندد.شود، اما نمیمی

 

 تو بازآمدی. -

 آمد.صدای تاری به گوش می -

 خبِر آمدِن مهمانان را آوردند.   -

 رفت.  علیاخانم  -

 کردم. چشمش به من افتاد. می  از چشمش فرار -

 ... امیر ... ترسیدم دوباره برگرددمی -

 بود. آمده -

 آید. همه خون از کجا میدانستم این نمی  ... بسترم غرِق خون -

 بود که به فکر دِم در ... دویدم. دویدم »بانو را بیاورید«وقتی شنیدم  -

 ام؟  چرا دویدهآمدم، 

م دلم  کردمیحس...  آن رنِگ پریده...  در را که گشودم...  ناخودآگاه

 است. دیدم علیاخانم هم ایستاده ... دکنمی پرد. چشمانم سیاهیمی
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  ،بود خون را ببیند. پس از رفتِن همهسرخ نتوانستهچشمم در بستِر 

 آلود. هایم را دیدم خوندست ... برگشتم

 

  ... باشدریزد. گویی چیزی تنش را گرم کردهش میاشکی از پیشانیقطره

 نه مثِل آن روز. 

 

 کنی؟فکرمی -

 به چی؟  -

 به چیزی که دیگر نیست. -

 

 زند.لبخند می

 

 روند.یآیند و مبعِض چیزها می -

 

 روشن بگذار! ها را نیمهآید: چراغنم میاست. علیاخانیمه شب

 پس از درنگی و سکوتی: بانو را بیدارکن! 

کند. چراغی را  می  گردد. چراغی را روشن. برمیکندمی در را باز

 روشن.نیمه

 رسد. بوی امیر به دماغش می

 ! بانو را بیدارکن ... پیچد: بانو راصدای علیاخانم باز می

 کند.تر میشنود. صدا جرأتش را بیشاین بار صدایی را که نیست می

 بزند.رود که درشود. یادش میش همنوامیهای درونیصدا با وسوسه 
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درخشد. دوتا سایه ن میچراغی در برابرش روی زمی...  در را گشوده 

 روی دیوار. 

 ... جان بکند انگار که کسی ِ اله صدای ن ... یکی زیر یکی سر 

 ترسد.می

   ... ستکه خیالی مگرمالد چشمش را می

 افتد در کناِر چراغِ روشِن بر زمین.چشمش به کاله امیر می

 تواند در را ببندد.های لرزان نمیلرزد. وبا دستمی

 شود.میدر بسته 

 

کند، نه مثِل ش را گرم میتن چکد، گویی حسیش مییی از پیشانیقطره

 آن روز خفقانی. 

 

 گفت.است.« علیاخانم از زبان بانوی نخست میشبگیر رفتهامیر »

ایستد، پنداری هراسی از در زدن و یا در روشنی روز پشِت در می

 باشد.سرداشته  در ،گشودن در

 تماِم روز.  ... شودمی گشوده زند و نه درنه در می 

 

 یکباره ترسیدم. -

 از دیوارهای بلند؟  -

 شد. دم میاز هر چیزی که مانعِ رفتِن آ -

 نیست ... ... دیگر مانعی -

 ...  مگر ... چرا   -
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ها همه سِر خود  این کوه ... توانیم برویم باالها گذشتیم، میاز آن پایین  -

 راهی دارند؟ 

-  ... 

 ای؟ ها را دیدهسوی این کوهآن  -

یی که ابری رفتم. بعدها تا آن دامنهکودک که بودم همیشه پایین می -

 بود.ها را رفته این راه ه کرده، رفتم. پدرم همۀن رویش سایروش

 ...  رود که آسان است. بعد مثِل بادسویی میاول مثِل آب آدم همان  -

 

  – روِز زادن فرزاد – اکتارا آن نگاِه شگفتزده و ماِت اسکندر و افسانه ر

شود افتد که نزدیک میآورد و به فکِر آن شبی میمیباز به خاطر

گشاید. ا باورکند، دِر اتاِق اسکندر و افسانه را می های خود رخواب

 اند.    اند که گویی یک تنبیند آن دو چنان در خواب به هم چسپیدهمی

 

یی که دیدم کسی بر دار، همه چیز برایم رنِگ دیگری در آن لحظه  -

 تر از همیشهیافت. به فکِر علیاخانم افتادم. باِر اول بود که به او جدی 

  ... کرد. به فکِر اتاقش افتادم شدنش او را در نظرم پیدادم. گمکرمی فکر

 پوشید.سیاه می چند روِز پیهم جامۀ

 

 رود.می  به فکر فرو

بردند، در چشم مردم چیزی را  بستند و مرا میهایم را میوقتی دست -

 کردند.می ها فکرمن کسی نبودم که آن  ... ودخواندم که دروغ بمی

   ...  ر چشمی کسی بود و در چشمیعلیاخانم هم د -
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 خندند. می

 اراده که گویی از دیدِن جامۀو بییکی و یکباره از آن لبخنِد ناگهانی 

 گوید.سراپا سرخ بر تن مردی به لب شگفته باشد، می

 تمسخر؟ -

 ... بیندآدم گاه دیِد خود را در چشم همه می ... نه -

 

که چشمش در جستجوی یهایبود. روزگوید که نخندیدهاز روزهایی می

یی. نه ناله ... کرد. نه چیغیمی ها بود. روزهایی که نفسش تنگیدهگمش

به دیوارهای سنگی چون جسدی. روزهای   چشم دوخته از پشِت پنجره

 ...  سوی دیوارهاجستِن چیزی در آن 

 بود.وقفه گریستهشبی که بی  ... بیندآن شبی که علیاخانم را می 

 ترسد بعد به سیمای آراستۀ بانوول می آید. اصدا به اتاق می علیاخانم بی 

ی اهآرام آرام ترسش را چون قطره  های علیاخانمشود. دستمیخیره

 زدایند. می شان در چشمشکِ 

بردش به بردش به خوابگاه، میکند که علیاخانم میمی گاهی یاداز آن 

 حرمسرا. بردش به گردشگاِه َدور و بِر کاخ، باغ وحمام، می

زند. بانو به پس از همان گردش است که علیاخانم خواجه را صدامی  

کند. چیِز آشنایی را در  میهایش نگاهبه چشم  سراپای خواجه نه، فقط

خواند. چیِز بسیار آشنایی که صمیمیت لبخندی را از دِل یخزده  ها میچشم

 کند.می بسته هدایت به لبانِ 
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گذرد. در میاِن شده میهای کشتاز میاِن زمین وزد. کتاراباِد موسمی می

نشیند. گویی بادهای موسمی یادهایش را  های سبز به زمین میزمین

نشیند که پدرش روزی جایی میکنند. درست در همان می دوباره زنده

ها قسمت بود و گفته بود آب را به زمینکوچکی  را در دستش داده بیلچۀ

 کن.

 شد.   می ها بخشزمین حاال آن آب خودش به  

داند کند. اسکندر میها بلندش میسوی زمینصدای اسکندر از آن 

 بر هست، نه مثِل تارهای جوال. و هایی در َدوررشته

 آمد؟چیزی یادت -

 رفت!کاش یادم می -

 خود را عذاب مده! -

 ...  عذاب -

 وزند.زند. بادهای موسمی میلبخنِد تلخی می

 ... دادذابم می بر ع و همه َدور -

 ایستد.بعد نگاهش به افسانه و فرزاد می

 کشد.  می شود. اسکندر را در آغوش میمایانش نیی در چهرهشادی  

 درین دنیا چیزهایی هم غنیمت اند!  -

 دانم.می -

   خواهد؟گوید: کور چه میکند و میبه فرزاد نگاهی می

 ...  عصا -

 شاید هم دو دیده.  -

 ند.نکسکوت می
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 دو چهل و

 

 

 گردد.شود. فرزاد برنمیشام می

 رود. کند و از در برون میمی پا شیفرزاد دِم صبح پاپو

 رفته.  گوید: فرزاد شکارکتارا می

 دوزد. می اسکندر به سوی قله چشم 

 شده.شود: بسیار ناوقتافسانه از جا بلندمی

 بیند که آفتاب از سر آن پریده.اسکندر بلندترین جای کوه را می

شود. اسکندر به دنبالش تر از هرگاهی از در برون میسانه دلتنگاف

 روند.بیند که اسکندر و افسانه به سوی قله می رود. کتارا میمی

کند یی افتاده، باور میبیند که در گوشهکتارا وقتی تفنِگ شکاری را می

 که فرزاد به شکار نرفته. 

  

 د و رفت طرف پایین.«بعد رویش را دور دا ... »اول طرِف باال رفت

 گردد. بیند که هوا تاریک شده، برمیشنود. میکتارا گِپ حورا را می

رو به  و گیردو تفنگ را در دسِت دیگر می ارکین را در یک دست 

کند فریاد بزند. در  رأت نمیست که جقدر خاموشیرود. آن سوی قله می 

نشیند. ارکین را  میکند. راِه رسیدن به قله ترس بر کتارا غلبه می نیمه

گذارد.  گذارد. خاموشی و تاریکی آزاردهنده آرامش نمیروی سنگی می

بیند که از اسکندر و افسانه هم نشانی شود، وقتی میتر میش بیشدلهره

گشتند. فکری به سرش یافتند برمیداند که اگر فرزاد را مینیست. می
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کند. همزمان با  ش میگیرد و آتزند. دهِن تفنگ را به سوی قله می می

 شود.آتِش تفنگ ماِه کوچکی از پشِت قله بلند می 

 شود. میوزد. اسکندر به لبه پرتگاه نزدیکدمیافسانه به ماِه کوچک چشم

 

آورد که از باغِ آید. اسکندر شبی را به یاد می چیزهایی به یاِدشان می

رساند.  حر میدوخته شب را به سا به چراغِ روشِن اتاِق بانو چشمحرمسر

آورد. آن شب از دِر  افسانه برون شدنش را از اتاق در شبی به یاد می

 شود. حرم برون می خوابگاِه دیگری که خواجه آن را نبسته بود، از 

 

گیرد. نوِر شان را میفکِر فرزاد همه هوش و حواِس  ه بازبادیدن پرتگا

 دهد.میتر جلوهپرتگاه را هولناک ،کمرنِگ مهتاب

ها متری پرتگاه چشم کندر از جای بسیار بلندی به ژرفای ده اس 

 .گوید، میآوردسرش هجوم می که همیدرهم و بر ِِ حساز دوزد. می

 شود: فرزاد! می صدایی از گلویش بلند شنود.افسانه صدایش را نمی

 فرزاد ... فرزاد ... پیچد: فرزادصدا می 

 گوید: میا!اسکندر می شود.ترسد. به سوی اسکندر نزدیک میافسانه می 

 گیرد.کند. اسکندر دسِت افسانه را می می افسانه دستش را دراز

 صدای آتِش تفنگ. 

آن که بداند لنگرش را به  دهد. بیش را از دست میاسکندر موازنه 

است. سنِگ  تربسیار بیش شژرفیاندازد. سویی که پرتگاه سوی چپ می

کند. آن سان که گویی ندمیللغزد. هردو دستش را بزیِر پایش می

 کند: افسانه!میپرواز
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بیند اندازد که اسکندر را بگیرد. میافسانه با هردو دست چنگ می  

 زیرپایش خالست.

 شود: اسکندر! صدایی در دِل شب بلند   که نکنند. پیش از آپرواز می 

گیرد که بود. جز آن که ماِه دوباره همه چیز همان رنگی را به خود می 

 آید.به گوش نمی  ییشود و صدامیبلندتروچک ک

 

کند اسکندر میدای تفنِگ خودش ترسیده باشد، فکرکتارا که گویی از ص

شود که قله  اند. بعد متوجه میو افسانه از راِه دیگری به خانه برگشته

 راِه دیگری ندارد.  ،غیر ازین راه

گیرد و به  می آویزد و ارکین را با حِس ناگواری تفنگ را به شانه می 

 پیماید.تندی راهی را که پیموده دوباره می

 بیند که در جستجوی دیگران است. رسد فرزاد را میبه خانه که می 

 پرسد: کجا بودی؟می

 .آوردمی  را به لب پدر و مادرش نامِ آن که جوابی بدهد فرزاد بی 

 اند.گوید: دنبال تو رفتهکتارا می

 دنبال من؟ -

 شود. ن میفرزاد از در برو

 !ستکتارا: جایی نروی که تاریکی

 ...  پدر و مادرم -

 آیند.حتمن می -

گوید. کتارا را  میسخن  گردد و از رفتنش به پاییِن بلندیفرزاد برمی 

 نشیند: کسی ندیدت؟شود و دوباره میمی گیرد. از جا بلندیمترسی فرا
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 من کسانی را دیدم. ... دانمنمی -

 چه کسانی؟ -

 ...  رهگذرا شاید -

پرسد اد را از رفتن به پایین منع کرده بود، دیگر نمیزکتارا که بارها فر

 گونه برگشتی.که چرا رفتی و چه 

 !گوید: نیامدنداد پس از درنگی میزفر

خیزد.  گیرد. از جای میارکین را می  ،کتارا در سکوتی مملو از غصه 

 روند.هردو می

 رد. خوآسمان به چشم می ۀمهتاب در میان

بود، برگشتهجا تر از آن رسد که پیشکتارا وقتی نزدیِک جایی می

گی، از حِس تلخی که  کند، نه از ماندهنشیند. پاهای کتارا سستی میمی

خیزد.  دهد. حِس مبهم، تیره و ترسناک. بازهم از جا میبرایش دست می

 کند. گریه می

نشیند تارا بازهم میک آید.گذرد. صدای آبشار می آسمان می ۀماه از میان

 دهد.میسر گریه وباز

 کند: پدر!می فرزاد صدا  

 ...  پدر ... پدر ... پیچد: پدرصدا می 

ارا دیگر رود. پاهای کتشود. فرزاد باالتر میصدای آبشار بلندترمی

گیرد و نشیند. فرزاد ارکین را میجا میکند. جابهکاملن سسستی می

 رود باال.می

 خطرناکست! ... ش کنی که طرف پرتگاه نرویزند: هُ یکتارا فریاد م
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ود.  رپیچد. فرزاد باالتر میکتارا خود را در شالی که روی شانه دارد می 

 زند: فرزاد! می شود. صدا می نوِر ارکین از چشِم کتارا گم 

رود. جنگِل کوچک خاموِش در  شنود. به سوی جنگل میفرزاد نمی 

 خاموش است.

 جنباند: پدر!ها را می شود. باد برگها گم میماه در پشت درخت 

 پدر ...  پدر...  پدر...  پدر

رود. کتارا به باال می د و روچرخسوی چپ می بهفرزاد از راِه کوچکی 

 گرید.سرش روی زانوانش به صدای بلند می

ست که تر از همان جاییگیرد. دوگام پسفرزاد ارکین را پیِش چشمش می

گیرد. دهِن  شنود. فرزاد را ترسی فرامی فنگی را می پدرش صدای ت

تواند هیوالیی که همه چیز را در یک آن می  ِِ پرتگاه چون دهاِن باز

 ببلعد، رو به آسمان است. 

جا چنگ فرزاد پیش از آن که روی همان سنگی پا بماند که مادرش از آن 

 گردد.اندازد تا دسِت اسکندر را بگیرد، برمیمی

گیرد.  د، از درد، اضطراب و خنککی سراپایش را میلرزکتارا می

گیرد و از جا  گذارد. دستش را می پای کتارا می ِِ فرزاد ارکین را جلو

قدر  کشد، گاه آن هایش را میکند. ارکین هم گویی آخرین نفسبلندش می

 نمایاند. شود که به سختی راه را می کم نور می

د. خسته و  جویهمه جا را می رسد، بازهم ه میکتارا که پایش به خان

نشست. سرش را به  جا مینشیند که اسکندر روزها آن جایی می ،مانده

 برد.شوند. خوابش میگذارد و درمیاِن گریه چشمانش پُت میزمین می
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کند. اسکندر هم. هردو پرواز بیند که پرواز میدرخواب افسانه را می  

 ... هاکنند، مثِل پرندهمی

 کند: اسکندر!کتارا صدامی  

گوید: اسکندر و داند که خوابش برده، میپرد، نمیکتارا که ازخواب می

 !اندافسانه پرواز کرده 

دوزد. بلندی به نظرش ه چشم می فرزاد به نوِر کمرنِگ صبحی که سرزد

روح نظرش بی همه چیز به ،حتا کتارا، آید. در، دیوار، پنجرهروح میبی

ماند که هر روز خوابیش در راهی میز بیهای پندیده اد. چشمینآمی

 گذشت.پدرش از آن می

اد  زرود. شمارا از فرشنود. کتارا از در برون می صدای زنی را می  

گرید. شمارا هم  گوید. کتارا میپرسد. کتارا از افسانه و اسکندر میمی

روند به سوی درهای دیگِر بلندی. وقتی از زنان گرید. هردو میمی

 جنبند.می  ه«نۀ »پرسند، همه سرها به نشانندی میبل

روند.  کتارا بازهم به سوی پرتگاه می زناِن بلندی همراه با فرزاد و

  آید. به راِه دیگری چشمِ تر از شب به چشِم فرزاد میپرتگاه وحشتناک

دوزد.  می جا چشم جا به همهآن  رود به کمِر پرتگاه و ازافتد. می می  فرزاد

ور و بر نشانی از  د. در دَ آینده چیزی به گوشش نمیای چند پرجز صد

رود. شمارا او را  به پایین می بیند. کتارا از پشِت پرتگاه روآدمیزاده نمی

رِو گی سیلرسند که فرورفته کند. شمارا و کتارا به جایی میهمراهی می

بینند. زناِن دیگر هم چهارسوی قله و زیِر زیِر پرتگاه را به چشم می

 بینند.ر را می آبشا
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پرواز دهن به   ۀیابند، قصز افسانه و اسکندر نمیوقتی هیچ نشانی ا

 گردد.زناِن بلندی می  ِِ دهن

 

از   نشیند وآید، با زناِن بلندی میهای بلندی میها به خانه افسانه شب

 ها.، در خوابگویدپروازش می

ا را  پرد. همه جشنود. از جای می صدای مادرش را می  بارها فرزاد

 جوید.می

ش آید و چیزی را به دستاست، پدرش می کند بیدارمی  که فکر یبار 

کند. در جستجوی آن چیزی که می رو و خانه را زیر  ۀدهد. فرزاد هممی

 داند که چیست.دهد و نمیپدرش به او می

 

 « ... اندافسانه و اسکندر پرواز کرده »

 

شدِن  شوند. درِد این گممی سپری روزها در جستجوی افسانه و اسکندر

 گیرد. بلندی را می ، همۀیکباره

ها را با اشک ها و روزها به یاِد افسانه و اسکندر اتاقفرزاد و کتارا شب 

 شود. می های کتارا گمکنند.  خنده باِر دیگر از لبمی تر

گیرد که با ممانعِت دوبار فرزاد تصمیم به رفتن سوی پاییِن بلندی می

 شود.  می روی روبهمردم بلند

 

آید که کتارا را ترِس دیگری گیر و افسرده به نظرمیقدر گوشه فرزاد آن 

دیدن   کوشد. فقطهایش به دلداری فرزاد می گیرد. کتارا با همه غم فرامی
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 . دکنمی کم از سیمایش را های دردفرزاد نشانه 

یی از  هاست. نه خبری از اسکندر و نه صداشان شبهایترین لحظه تلخ

بینند. فرزاد  افسانه. هردو گویی شبحی از آن دو را در چهارگرِد اتاق می

پرد و به کند. بارها از خواب میمی ها را فراموشبارها نبودِن آن 

 کند. افسانه شک می بیپدر و بی  بیداری

 

 پذیرند.پرواز را می قصه  بلندی همه گویی زنانِ  

     

حورا  باکند که اگر فرزاد می ندد. فکربکتارا دل به امید دیگری می 

خواهدشد. در دِل کتارا و زناِن  ترگی بیشامیدش به زنده ازدواج کند،

 ست در تاریکی.ییهم آرزوی این ازدواج چون روزنه  بلندی

گوید اگر فقط یک آرمانش برآورده شود،  کتارا یک روز به شمارا می 

 نشیندمیورا و مادرش روزها پذیرد. کتارا با حمرگ را با خوشحالی می

فرزاد را از کنار  توجهِ گذشتن بی کتارا روزی که کند.می  و درِد دل 

در چشمش  شب خواب ،از نگرانی زیادشود و میپریشانبیند، حورا می

 ید. یانمی راه

  دخترکحورا و صمیمیتی که از چشماِن معصومِ  های کتارا دربارۀگپ

ها را زیِر زبانش کتارا واژهشکند. ا نمی، خاموشی فرزاد رخواندمی

 ی هم به پاسخلب مگر فرزاد گوید،می بازتر با حالوت بیش وچرخاند می

 . جنباندنمی

 کند. چندان میخاموشی فرزاد درِد کتارا را دو 
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هایش را  کرده روی چشمِت سایهبیند فرزاد دسغروبی که کتارا می

چشم  فرورفته در فکری  ،شمارا ۀخانخیره به  ،کند و تا تاریکیمیپس

 یابد.می شادی در سیمایش رنگحِس  ییگونه، استدوخته
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 سهچهل و 

 

 

 کند کسی را گم کرده.حس می

 ؟ چه کسی را  

 .گذردکردن از ذهنش میوازچیزی مثل پر 

 است؟ مگر از خوابی بیدار شده 

 داند.نمی

 ...  یِر ماضی، امیرِ آید. امعلیاخانم به یادش می

 کرده.  آورد که کِس دیگری را هم گم د مییکباره به یا

 کند.حِس تنهایی می

داند آن تنگنا در آورد که به سختی از آن گذشته. نمیتنگنایی را به یاد می

 کجا بود.

  ... شود، گویی در ژرفای چاهی اصلن عبوری نبوده. پرتاب می 

 چاهی؟ 

 چاهی به چشمش نیامده. 

 ش را دارد؟  مگر همه چیز رنِگ اصلی

 نه!

 کند.مالد. حِس مالیدن نمیچشمانش را می

 مگر دنیا عوض شده؟ 

 یابد.نگاهش، حسش، فکرش همه را دگرگون شده می
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اندازش چون مسافری که راِه دوری را پیموده باشد و منزلی در چشم 

 کند. گی حس میننماید، خسته

 شوند.ها گاه آشنا و گاه بیگانه میشنود. صداهایی. صداصدایی می 

 اسکندر کجاست؟  

 کند.می صدا تکراریاخودش آن را بی پرسشی که گویی کسی و

 یابد.کند اگر دستش به دسِت اسکندر بخورد، آرامشش را بازمیمیحس 

 گرید. زند. کسی میشنود. کسی صدایش میباز صدایی می 

 مادرش، مثِل صدای علیاخانم.  آید، مثِل صدای صدایی از جای دوری می

 شود. می کند بیدارحس می

 . نه، بیدار که شده

 برد. کند خوابش میحس می 

 برد.خوابش نمی

آید. چیزی میاِن جسم و نور. دوزد که از دور میبه چیزی چشم می  

 د.نشوچندتا می

 گیرد.دهد، گویی کسی دستش را میمیحِس آشنایی برایش دست

 

 « ... هایمدست  ... هایم»دست

 

 کند.فراموش می  ...  هایش راکند، حتا دستفراموش می

 

بیداری همه چیز را   در کند کههای کتارا چنان افسانه حلول می در خواب  

 بیند.افسانه می 
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 چهار چهل و

 

 

باالی  گان ازبود و خیِل پرنده هایش بستهکه دست ییلحظه در ندر اسک 

زیبایی  ِِ . آن روز به فکرداشت ، حسرت پروازیگذشتندسرش می

 پرواز افتاده بود.  

کرد، حسرت پرنده بودن در  افسانه بارها کفتران باغِ حرم را که نگاه می

 شد. دلش زنده می

 رها شدن.  و پرواز ، سوایدبرمی همه چیز را از یاد در آن دم 

 

 شود.پرواز اسکندر و افسانه می  ۀبلندی پر از قص 

 

 : ویدگشمارا می

شنیده بودم که روزی و  هم از زبان مادرم ... ن بار اول نیستای

 . بودهروزگاری کسی از میان مردم  پرواز کرد

 :ویدگکتارا می

اگر ما  ... آن باالست هایهرچه است حکمت ،خارج است مااز توان  

همه   ... کردکشیم و اگر سلیمان در هوا حکمرانی میدر زمین درد می 

 ... هاستی همه دستست که باالاز دستی 

 

ا هخواب فقط خوبیشان خاستند، قوت دل خواب برمی صبح که از 

 .بودمی
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 . دارند با همه تلخی پایاِن پر از امیدی، هم   بلندیهای روزهای بدِ خواب  

 

گوید. بعد اگر تعبیری به  طلوعِ آفتاب یکی خوابش را به دیگری می 

 تعبیررا  تواند خوابسی که می را به ک روند خوابشان نیافتند، میخواب

های رش را در شنیدن قصه کنند. کتارا تعبیرهای پدمیقصه  ،کندخوب 

. کندرا باز می های دیگرخواب زهای آن قفلِ و با را گویدمیباز ،خواب

یی کند. در لحظه می ست که خوابش را به کتارا حکایتیشمارا اولین کس

که خاموش به  بیندارا حورا را می کند، کتمیصه که شمارا خوابش را ق

حورا   ۀهای عمیق و افسرد. کتارا نگاهاستدوختههای کوهی چشمبلندی

 بود. را در رابطه به فرزاد کرده  آن ِِ کند که عینتعبیری مینیز را 

کند که هم حورا و هم فرزاد از بیان احساس خود عاجزاند.  می کتارا فکر

یی که  ر تنهایی و وضعیت یگانهشان دبه بزرگ شدن هردوی را  این

. کتارا فرزاد و حورا را چون عاشق و یابد، بی رابطه نمیداشته اند

توانند کنند و هرگز نمیمیکند که عشق را فقط حس معشوقی تصور می

د و بعد انخندمی  ی خودشفکرها رارا به زبان بیاورند. کتارا حِس شان 

از   جوانی هایتجربهنگار با شود که امیدردی در سیمایش نمایان ِِ حس

 . گذرندمیتکرار به  ذهنش

های بلندی کمی دورتر فرزاد میاِن خانه  ست کهکتارا فرورفته در فکری 

آیند انی که به سوی بلندی میایستد و به سپاهیاز جوی کوچِک آب می

 ایستدمیآیند. فرزاد جابه جا دوزد. سپاهیان هم به سوی فرزاد میمیچشم

سوی  ِِ نِد شمارا را که او را به رفتن کند. صدای بلمیسپاهیان نگاهو به 

 شنود. خواند، گویی نمیخانه فرامی 
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جا ن گردد به خانه و در آشوند. کتارا برمیسپاهیان به فرزاد نزدیک می 

 خواهد چیزی را دگرگونه انگار میک چنان سرگردان و سرگران است 

 کند.

کند و از پنجره برون را  می بلند د. سرآورصدای در او را به خود می 

بیند دوتا سپاهی فرزاد را به سوی پایین با خود می وکند تماشامی

 ۀصدای گری دود.زند و تند میبلندترین چیغِ عمرش را می برند.می

 د. پیچمیشمارا و چند زِن دیگر در بلندی 

ترین ا تا پایینگردند، کتارهای بلندی را می که دیگر سپاهیان خانههنگامی

 بیند. دیگر نمی ِِ دود، مگر چشمش فرزاد را بارجای بلندی می

آورند خانه. کتارا چون تِن نیمه جانی روی  کتارا را می  ،شمارا و حورا

صدا افتاده روی فرِش خانه  تا شام چنان خاموش و بی افتد.فرِش خانه می 

 کنند، دیگر هوشی در سرش نیست.میماند که گمانمی

 شکند.چند زن سکوِت مرگباِر شِب بلندی را می ۀدای گریص 

همان   هوشیو یا بی . درخوابمانندشمارا و حورا شب را با کتارا می 

چون سپیدی  ۀبیند که با جامزهم افسانه را می شب است که کتارا با

یا  دهد. کتارا از خوابآمدِن فرزاد را می باز ۀآید و مژدگان میفرشته

. در خیالش رفتِن افسانه به سوی آسمان را تا  کندمی لندب سر هوشیبی

د. مدهایش میرگ باز به پیوندد. خونیها میستاره بیند که او بهجا میآن 

پنداشت دیگر نوری در آن بتابد، در چشمانی که نمیهم  شمارا  ،صبح

 خواند. امیدی را می

گوهِر  دوزد و او را چونمی کتارا به حورای زیبا و آرام چشم 

از   دارد که فرزاد گرانبهایی در صندوِق خیالش برای روزی نگهمی
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ید. آن روز آن دو سواِر اسپی گرداگرِد بلندی بگردند خدمت سربازی بازآ

گی و زناِن بلندی با کف و دف سروِد سوارانی را بخوانند که شوِر زنده

 را دوباره به بلندی خواهند آورد.
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 پنجو  چهل

 

 

پیماید. خاموش است و فرزاد یک فرسنگ راه را با سپاهیان پیاده می

 شنود.گونه که گویی صداهای دیگران را هم نمیگوید، آن چیزی نمی

های جنگنامه بیند و بعد پدرش را. بلندی، قصه شب مادرش را خواب می

 گذرند.و کتارا چون رؤیایی از ذهنش می

 گردد.می خسته به خوابگاه برمیها تعلیِم نظاپس از ساعت

جا افتاده. آرامشی  گاهش به آنکشد به جایی که نخستین نچیزی او را می  

 کند. میحس

 گذارد. تفنِگ ده تیرش را کناِر رخِت خوابش می

گوید. شاید هم  دهد، اما خودش چیزی نمی گوش می هاهای عسکربه قصه 

کند که را به خود جلب می یابد که بگوید. مرِد جوانی توجهشچیزی نمی

خوابد. مرد که جاوید نام دارد  به فاصله یک گام در کناِر راستش می

خواند. او هم مثل فرزاد  میگیرد و ها تا روشنی چراغ کتابی را میشب

 زند.می گپ کم

شهری که چون  بیند. شهر را می  جیاز بر داری، نخسِت پهرهشبِ در 

 آید.می ست. همه چیز به نظرش ناآشناهای بلندی کاملن تاریک نیشب

 گذارد، خیرهتابش را به زمین نمیبه جاوید که تا روشن بودِن چراغ ک

د چیزی . از جاویندها مثل جنگنامه اکند، همه کتابمیماند. تصورمی

گیرد و فرزاد کتاب را نزدیک به چشمش میخندد. پرسد. جاوید میمی
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است که کناِر ناِم فرزاد  یرا خواندهز، کندخواند. جاوید تعجب میمی

 .سواداست: بیشدهنوشته

 است.گفته   »نی«به پاسخِ پرسشی که مکتب رفته ای؟  فرزاد 

لب به   کند. فرزاد می  برش به فرزاد قصه و ورَِ های دجاوید از محله 

 ید.شاگمی های جنگنامهقصه  گفتنِ 

بیند، می هبانینگ  شهر را از برجِ بلند فرزاد در نخستین روزی که 

با موهای افتاده روی شانه و دامنی که از   افتد کهچشمش به دختری می

. زنان دیگری را با گذرد، از خیابان میزانو به پایین آن برهنه است

بیند که بسیار گاه نه، می و  پوشیده در چادر های دیگری، گاه جلوه

از خود  تر متفاوت رابود. مردان اند که در بلندی دیده  هاییمتفاوت از آن 

  بیند.و پدرش می

که اگر او هم دامنی   کندافتد و تصور میحورا می  به یاد  فرزادشِب آن  

با  کرد،پوشید و موهایش را رها روی شانه می با پاهای برهنه می

 یافت.ش، زیبایی در او معنای دیگری میخامولبان رازآلود و  چشمانِ 

ه معنادار دختری بود، فرزاد را به  ن نگاکه برایش نخستیحورا نگاه 

 برد.خوابش می فای خیالید و در ژربربلندی می

 

 شود و صدای عسکری بلند: روشن میکه چراغِ خوابگاه  

 علی! 

 فرزاد! 

 جاوید!

 خداداد! 
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  ... 

فهمد که بش برده. به زودی میکند تازه خواخورد. فکرمیفرزاد تکان می 

تر ها روشن مالد. چراغا میاست. چشمانش رشب به نیمه نرسیده

و تفنگ بردوش در صفی  پوشدمی کفششوند. جامه، جراب و می

در تاریکی پیش از سحرگاه با صدای بلنِد  هاایستد. پچ پچِ عسکرمی

 شود: آماده! فرمانده عمومی و وزش باد همراه می

 زنند.می نند و رو به دِر خروجی همصدا گام کهمه قد راست می 

و   روند. فرزادمینشسته اند و به سوی نامعلومی پیشوشخام هاکرعس

  کاروانی از ،، ولی در عقببینندپیِش رو را نمی اندازِ همراهانش چشم

در  تفنگ را فرزاد  د. نبینمی ست،یکی به دنبال دیگریکه را  هانظامی

نشسته خوابش  تیر در دسِت چپش،دراِز ده ۀیی که میلمیاِن دوپا به گونه

آب های غروب را در کوهستاِن بیکند نشانهمید. چشم که بازبرمی

که ممکن برای بار نخست راه  بیندمی یوعلفی از پشِت باِز موتر

انداِز . در تاریکی و در نبوِد چشمپیمایدناهمواِر دور از مرکز را می 

 هاکند. سرهای عسکرمیتر حسگی و طوِل راه را بیشخسته  ،روشن

رو عقب، به پهلو و گاه پیِش  سرها به باشند.شان جدا هایگویی از تن

گاه هم شوند و کی بیدارمیشوند و با هر تکانی از خواب و پینهمیخم

 بینند و دوباره خسته وهایی را در تاریکی پهناور به دنباِل خود می چراغ

   روند. می خوابنشسته به ،حالبی

 ؟رویمشود: کجا مید مییی بلنفتهتاریکی و خاموشی صدای گردر   

برآید: پس از سکوتی که گویی هیچ کسی صدا را نشنیده باشد، آوازی می

 !معلوم نیست
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بندند. ها را با دست میآورد. همه بینیمیخودیی همه را بهبوی زننده

گرفت. در کناِر دیواِر   آن را با دست جلوِ  تر از آنست که بتوانبوی زننده

 زنند.یی خیمه میفروریخته

ی هانزدیک دروازهکند. از الیت سرش گیجی میفرزاد نرسیده به دِر و

انی کهنه و گذرند. شهرستمی ،زندنمییی در آن پرباِز والیت که پشه

 کشد. ها را به سوی خود می پیوسته، همه چشمهمهای به قدیمی با خانه

به  ی رویپیوند، به سوی دامنهاز راهی که شهرستان را به والیت می

ایستد و شود که فرمانده می. بوی آن قدر تند مییمرومیپیاده شهرستان 

 بندد. ش را بیخی میبینی

زنی  ، جسدِ رکیدهتک سوخته، چهارپایاِن مرده و شکمهای پادیدِن در خت 

نفس خورده باشد، فرزاد را از  های زهری را تا آخرین که گویی علف

 زند.میمماند. به سختی گارفتن می راه

در حالتی   –  شوند، فرزادها برون میبا دیدِن اجساِد متحرکی که از خانه 

را   ۀ خودهای برهنپا استخوانی که سینهبیِن خواب و بیداری به زنی سرا

کند همه میحس  –است رود زنده باشد، داده به دهِن کودکی که گمان نمی

 .نشیندبیند. فرزاد به زمین می میهوشی بی  را در چیز

بیند قطاری از همان اجساِد متحرک، از  د که میایستمیبازفرزاد زمانی 

شوند. نظامی نزدیک می موترِ  چند یگری از پشت یک تپه به سویراِه د

بیند که اجساِد متحرک چیزهایی را از پشِت موترهای باربری بعد می

 ماند.ها اجساِد متحرک را از حرکت میگیرند. صدای گلوله می
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 ششچهل و 

 

 

های کسی هر چیزی را از دیگهر .یندآمی جانهای نیمهلشکری از آدم 

ترسد. آخرین  برد. کسی از سوختن نمیگیرد و به دهان می پخته مینیمه

ند که خورمی قدر شماری آن  .شونداست برون میچیزهایی که در دیگ 

ها در  قمه رین لتوانند از جا تکانی بخورند. جنگ بر سِر آخدیگر نمی

 رباید.دیگری را از دهان می  ۀگیرد. یکی لقممی

 ... هاتفنگ ناگهانی آتش

 

پرسد: بیند. کسی میرا هم در کنارش می یبیماِر دیگر پرد.از خواب می

 کنی؟نمیدیگر دردی حس 

   دهد.تکان می« هنۀ »فرزاد سرش را به نشان

، دلبدی شدید و باشدهدکریی آتشکه گلوله آن آید، بیمیبعد به یادش 

 کند. می زمین سرگیجه او را نقِش 

یابد. از  های ناشناسی میفرزاد خود را در کناِر آدم در راِه بازگشتن، 

انداِز  د. آن چشمتواند جایی را به خوبی ببینیی نمیروی نشستنگاِه افتاده

ِه  نماید. رامی بسته  –دید ر آمدن، قطاِر پشِت سر را میکه د –عقب هم 

 آید.بازگشت به نظرش درازتر از راِه رفتن می 

کند.  از جایش بلندخواهد فرزاد را هنگاِم ایستادِن قطاِر نظامی، کسی می

شود که در مقِر اولی  می بیند و بعد متوجهموتر را می فرزاد دِر گشودۀ

 هستند.
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 رود.شود و به سوی قرارگاه میمی  دبلن از جا 

 

 شود، بلنداست.میبلند بیگاهشِش  ساعتِ  زصدای رادیویی که پس ا 

 

 در دست بینشسته و بازهم کتا کتیروی چپر بیندجاوید را میوقتی  

 اند.  که همه برگشته کندباورمی ، دارد

 

بیند فرزاد  گردد، میداری برمیجاوید وقتی از برج پهرهنیمه شب، 

 هنوزهم بیداراست.

 استی؟  پرسد: چرا بیدارمی 

سیری که  با تف یابدمی خیجاوید پاس ،داِر فرزادکشاله  « یچِ ه»در پاسخِ 

 کشد.می یآه و کنداز آن در دل می  خود

  

  یند که دست بسته از قرارگاه برونبسِر صبح جاوید مردی را می

ست که به جای موتِر آذوقه به موتر پر از سالح  کنند. این همان مردیمی

با سلی محکم فرمانده  ره پایین شودخواهد دوباشود. هنگامی که میباالمی

 افتد. می به زمین جاعمومی جابه

یی که  چون مرده ،مرد با چشماِن برآمده از میاِن پوست و استخوان 

باشد، به سوی همه گان هراسیدهیکباره زنده شده باشد و از دیدِن زنده

 کهکه پس از خوردن سلی باآن  حال و مجال استکند. آن قدر بینگاه می

 شود. می ، به سختی از زمین بلنداندگرفته  عسکر دستانش را دو

 دادی؟ پرسد: اسلحه را به کی میفرمانده عمومی در پیِش چشِم همه می
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خواهد  افتد، گویی مییی براندامش میلرزه .کندمی حیرتزده نگاه ،مرد

آورند و دهد که غذا بدهندش. غذا را که می بگرید. فرمانده دستور می

آن را به   ۀکند و بعد هممی گذارند، اول با تردید به آن نگاهیشش میپ

های ریزد، از گوشه بلعد. آبی را که یکباره به حلقش میسرعت می

 . را تراو   ۀپارپاره ۀکند و جاممی سردهنش 

دهد. خاموِش در خاموش است، انگار های فرمانده پاسخی نمیبه پرسش

 شود: کجاستند دگرمانده بلندتر میالل باشد. صدای فر که کر و

 ها؟ورشیش

 

 با جاوید کناِر جوی آِب قرارگاه  یی که همراهفرزاد در آن لحظه 

 :گویدمی باشد،اختاللی شدهگویی دچار نشیند، ناگهان می

    !هامرده سر  ... هامرده سرِ  

 خون!  

 جوی پر از خون ...   

ه باشد، اندکی دگرگون گونه که کسی در باالدست چیزی را شستآب، آن 

هایی فرزاد از مرده  ،کندمی به آب نگاهی که جاویدشود. معلوم می

 اند.   قرارگاه در حاِل رفت و آمد در محوطۀ که گویدمی

 د.دوزمیچشم جاوید به چهارسو

 کند:فرزاد تکرار می 

 جا!جا ... آن آن  

ید و شلوار  های سپجاوید به صفی از سربازان جدیدی که با زیرپیرهنی

هایش زند و چشمفرزاد چیغی میکند. نظامی سرگرم ورزش اند، دقت می
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 پوشاند.می با دست را

 شوند.می گیرد و هردو چند قدم از جوی دور جاوید دسِت فرزاد را می  

 

 سکری، عزندها میبازهم حرف از مردهکه در اتاق به جاوید پس از آن 

 شود. ب از اتاق برون میبا تعج شنود،که صدای فرزاد را می 

گوید فرزاد  گذارد و به همه می ش میت جاوید سِر فرزاد را روی بالش

  بیماراست.  

 کند.نمی هم بیدار داریهنگام پهرهجاوید فرزاد را 

پرسد. از پاسخش سی چیزی میخیزد. کفرزاد از خواِب سنگینی برمی 

 .اندشده ، پاک فراموششچیزهای پیش از خواب که شودمیمعلوم

 یابد.گردد. جاوید را نمیبعد به دنبال جاوید می 

 بیند.جاوید را نمی سه روِز دیگر هم 

 داند که چه برسِر جاوید آمده است.نمی  فرزاد 

دنباِل   های تنگ و تاریِک شهِر کهنه راهمه کوچههایی که انگارسکرع 

 .گردنداند، بی هیچ خبری برمیجاوید گشته

 

به روی   دستیچراغ و کندمیشب فرزاد را از خواب بیدارنیمه  ی کهافسر

در چشماِن فرزاد  که خشمی بعدها در اقراری از » اندازد،فرزاد می 

 گوید.« سخن میدیکشمی زبانه

 

کند میگمان اند، پدر و مادرش مرده که کندمیفراموش فرزاد  درنگی  

داند زند. نمیمی  حورا در ذهنش جرقه ِِ است. سوسوی یادکه کتارا مرده



 بانوی نودونهم 

 

259 

. این را  استکردهنمی یی به حورا فکرچرا هنگام بودن در بلندی لحظه 

 یابد.گی پیچیده و عجیب میهم مثل دیگر معماهای زنده

 

دوزد. چهارسویش چراغی  میدر تاریکی شب به شهِر خاموش چشم

 درخشد.نمی

گیرد و  میانهپهنا نشیی تفنگش را به سوی تاریکی بیهیچ اندیشهبی 

پیچد و صدایی هم کند. صدایی در برج میمیانگشتش ماشه را کش

 خاموشی.  درپهنای تاریکی  و

است. به تفنگش کرده  صدا کر هایش را بلندیِ کند که گوشمیاد حس زفر

 شنود.شوند، نمیصداهایی را که به او نزدیک می کشد ودستی می

رد و بعد دستش را. فرزاد  گیمردی چراغی را در برابِر چشمانش می 

گیرد. زند. افسری تفنگش را میچراغ را از برابِر چشمانش پس می

 بندند.کند. دستانش را میفرزاد گیج و منگ به همه نگاه می
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 هفت و چهل

 

 

یی رو به  های گرسنه را که ناگهان از پشت تپهافتادِن قطاری از آدم 

افتند، حتا آن زنی که بیند. همه میروند، به چشم میکاروان نظامی می

داند که  ها به صدا درآمده اند. فرزاد نمیکودکی در آغوش داشت. تفنگ

خواهد به سویی که دیگران  ، اما دلش نمیکدام سو تیرش را رهاکندبه 

ست که دلبدی وسستِی تن ییکند. این همان لحظه باریکنند، گلولهمیآتش

    اندازدش. از پامی

شنود. صداهایی را  می  خِر برج پهره داری هم صدای تیرهایی راشِب آ

شلیکی به  کند وبعد تفنگش را آماده زدن میشنود. که هیچ کِس دیگر نمی

 . سوی تاریکی

 .یندآش غیِر واقعی میچشمدر  بر و  َدورچیزِ  کس و همه همه ازآنپس

 

نشأ به سوی  زنجیر از در داراال بهیی که فرزاد را دست و پا لحظه  آن 

 ، نهندکنمی به چیزی فکر د کهنماییش چنان میسیما برند،دارالسلطنه می

 یی.آینده به یی و نهگذشته به

که  دیدنگاهی به عقب بیندازد، دِر کوچکی را می نستتوامیفرزاد اگر  

 خاموش با دیوارهای ییحرمسرا ،باز ی. دربودجا زیستهها آن پدرش سال

کنج و کناِر آن عسکری پهره و باغی که در هرسنگی و خاکستری 

 ایستاده است.
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خورد، گویی کسی از پشِت می بلندترین اتاِق حرمسرا تکان ۀپنجر ۀپرد 

 است.آن به برون چشم دوخته 

نهم چشم به برون درست در همان جایی که بانوی نودو ،سه پرنده 

جا را آن  کسیخواِب ر و انگا زنندول میکلکین ن ۀدوخت، به شیشمی

 آشوبند.می

که روزی بانوی نودونهم با خواجه ایستاده بود، باغبانی سرگرِم کار ییجا

عشرتسرا، حرمسرا و بانوی نودونهم  باغ و است. شاید اگر کسی در تمام

د. روزی بانو از وی سراغِ مردی را  باشباغبان را به یاد آورد، همین 

بودند. آن روز بانو کسی را  مدهکه با پسرکش به باغِ حرمسرا آگرفته بود 

 حرمسرا.  در های دیگرِ نه مثِل آدم  ،دیده بود

 

اد کسی را  شود. فرز ایستد. چراغ روشن مینشیند. باز میفرزاد می 

 باز است. بیند. چشمانش نیمهنمی

 .استتوقف کردهچیز گویی در نگاهش همه 

 

 است؟« »کی گفتت که شاه مهماندار

گوید. آهن داغی را در پشتش میید. چیزی نداند چه بگوفرزاد نمی 

 :کندمیحس

 کدام مهمان؟«  ... »کدام شاه

ست که به ترتیب و تعجب از چندگلو به دنبال صدای اول برون  صدایی 

 شود. می
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کند که چیزی از زبانش میداند که چه گفته، اما حسودش نمیفرزاد خ 

 برون شده.

این سخن تا   ۀزمزم کند.رون می را را از حالت عادی بماج « کدام شاه؟»

 رسد. ِت وزیران و گوش شاه هم مینشس

آن هم از زبان عسکری که سوگنِد خدمت و وفاداری به   « کدام شاه؟»

 .استشاه خورده

 

 »شاه از مهمانی برگشته بود.« -

 « ...  بلی  ... »بلی -

 »صدای گلوله به گوِش شاه نرسیده؟« -

گذشته که صدای  زدیکی برج میفقط صدراعظم فارس از ن ... »نی -

 گلوله بلند شده.« 

 آیند.داند که این صداها از کجا میفرزاد نمی 

 

دست جاِم آب و ناِن  بیند در یک تونِل بی پایان. بافرزاد نوری را می 

 کند.می خشک را لمس

شمالی باالی  ۀست که اکرم خان بود. در زاویایی فرزاد در همان ج 

 . آفتابی خوابگاِه کاخکنجِ  جانبِ  چال،سیه

 

رود،  یی از خوابگاه به سوی اتاقش میشبی که بانوی نودونهم با ندیمه

یی ندارند. بانوی خورد که از زمین فاصله های آهنی میچشمش به پنجره

ها زنداِن  داند و هرگز هم ندانست که زیِر آن پنجرهنودونهم آن شب نمی
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ۀ کاخ  گرب نوِر چراغ راهروِ زیِر  ۀجا جلِو پنجرکاخ است. در همین

 ِِ . بانوی نودونهم راززددومیمش چشبیند که چشم در سپیدی را می

مانوس با علیاخانم را به خوبی  ۀداند، ولی گرب نگاِه گربه را نمی

به  در یک شب شب دومین باری بود که امیر بانو راشناسد. آن می

در چشم  خواجه را خواب ی کهخواند. در آن شبمیاخوابگاهش فر

 آید.نمی

چال  سیه  جایی نزدیک بهدر  خود آغاز هستیو نطفۀ نقطه  ازنه فرزاد 

 و نه هیچ کِس دیگری. داندمی

فقط  وگذرانده  ییاریکخانهکند که تماِم عمرش را در تمی فرزاد تصور

 برند.میرا به جهان دیگری  او یگاه اند که هارؤیا

 

د. فرزاد  کنمی  سوی فرزاد دراز دستش را به آید وشبی که افسانه می 

  ی که مژدۀ آمدنی را دارد،رسیدن به آن نور ۀ زند، فاصلهرقدر گام می 

 شود و نه هم بیش. می نه کم

،  نامعلومو  برای فرزاد مبهم استاما ناگهان در فرصتی که زمان  

. کشد. دستی به سر و رویش می، مادرکندمیهایش را با دست لمسزخم

ور شود، نمی شود و بزرگمینور پخش  ... بنددیش را میهافرزاد چشم 

   ... آمیزندمی همو تصویِر روشِن سیمای مادر به

بلعد و در تاریکی مطلق مش میکند که غار او را در شک میحس فرزاد 

 وزنی ندارد.  کهمثِل چیزی  ،شودسبک می ... شبردمیفرو
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 هشتچهل و 

 

 

دارد در کوشِک ساحلی غرب است. بعد پنخیزد. میشاه از خواب می

دیگر اتاق زنی پشِت آینه موهای  شۀاندازد. در گونگاهی به برون می

 بندد. ش را روی سرش میطالیی

 پرسد: »ملکه برنگشته؟«شاه می

شود. شاه تنپوش دیگری زن گویی چیزی نشنیده باشد از در برون می

گوید. به  می را باز ِش پیشپوشد و با دیدِن خدمتگاری همان پرسمی

 آید که ملکه در سفر است.زودی یادش می

کند.  ایستد تا شاه حضورش را حسهد. میخواآمدن می  ۀدفتردار اجاز

کند. شاه  چیزی  رود. دفتردار دوباره تعظیم میشاه به سوی دفتردار می 

گی پاچهبا دست شاه ندانسته، ۀدفتردار که چیزی از گفتاِر آهست گوید.می

 گوید: »خبر رسیده که شورش کاملن سرکوب شده.«یم

رود. انگار چیزهای درهم و برهمی ذهنش را  شاه به فکر فرومی

 آزارد. می

 پرسد: »کدام شورش؟« پس از سکوِت دوامداری می 

کند و یی بندش میرود و زبانش به گونهدفتردار از توضیح طفره می

 . «ر زندان استغیان را آورده اند، دگوید: »یکی از بامی

های باغِ کاخ خیزد. از پنجره به راهرِو میاِن گل شاه از جای می 

 پرسد: »شورش؟« آمیزی میپرسش ۀزیِر لب به گون دوزد ومیچشم
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زنان از کناِر دیواِر کاخ به به دسته نظامیانی که به صورِت منظم گام

 اندازد. روند، نگاِه گذرایی میسوی دِر ورودی می 

 یابد. می سکوت ادامه
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 نهچهل و 

 

 

 نشسته ،کند. در آخرین دممرِگ ناگهانی کتارا بلندی را سوگوار می

 دهد. زنند، پاسخی نمیهرقدر صدایش می ،سرش روی زانویش

 میرم.خودش گفته بود در بهار می :گویدشمارا می

ا به  گذرند، بلندی پس از مرِگ کتارا روزان وشبانش ربهارها می

 کند. امیدهایی که از راه خواهند رسید، سپری می

کند کشد. او تصور میحورا دیگر تنهاتر از هر آدِم روی زمین نفس می

گویند. است و مردم به اشتباه از مرِگ کتارا سخن میکه مادرش مرده

گذراند.  جا روزگار میرود که کتارا آن شمارا روزها به همان اتاقی می

زدِن شمارا، جنبیدن نشست. گپنشیند که کتارا روزها میهمان جایی می

ماند. اگر مثلن فرزاد گذرش به بلندی و رفتارش همه به کتارا می

کرد که کتارا مرده باشد. حورا هم آن حورایی افتاد، هرگز باور نمیمی

ی است. رنِگ زرد، سیمانیست که در خیاِل فرزاد دوباره زاده شده 

زند. گاهی . لبخندی نمیباشدی جن بدلش کردهویگ تو درخودفرورفته، 

تا  ،ماندجا میها همانکند و ساعترود زیِر آبشار خود را برهنه میمی

دوزد، به میزند. وقتی به چیزی چشم صدایش می  رود وشمارا می

جا رود و تا شام آن گیرد. یک روز به قله میگی چشم از آن برنمیساده

بیند چشمش به افق مغرب، نه رسد میمی نشیند. مادرش کهمی

زند. شمارا چیغ کشد و نه پلک میاست نه بیدار. گویی نه نفس میخواب
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هیچ سخنی  شود و بییمگرداند، از جا بلندرویش را برمیزند. حورا می

 رود خانه.شود و میمی همگاِم مادر

. یک روز را گرفته پندارد که مادرش مرده و کتارا جای اودر خانه می 

 ،بیند که مادرش پشِت پنجرهرود مییابد، میکه مادرش را در خانه نمی

کند، آن  می بلندی را تماشاهای زمیننشست، نشسته و میجایی که کتارا 

. آن روز باور زندمی  کند کسی او را مادر صدامیسان که فراموش

 است.کند که مادرش مرده و کتارا زندهمی

ها در طوِل  آدم  ،استها آمده تارا شنیده بود که در افسانه شمارا از زبان ک

 شوند.گی عوض میزنده

تو  ،من» ویدگمیوقتی آن سخن را با همان لهجه و گویِش کتارا باز 

یی حورا در غصه  «کِس دیگری ،شوی و اواو می ،شوم، تومی

 د. باشمادر  فوتغِم  گویی رود کهفرومی

دیده بود، فردایش شمارا از فرزاد قصه   شبی که حورا اسکندر را خواب 

گوید چه گونه افتد و با خود می پرواز می قصۀ کند و بعد به فکرِ می

های صدای گام  سپس ممکن است که هیچ اثری از کسی یافت نشود.

فرود   اسکندر باِر اسپ را ی کهشنود. آن روزاسکندر را تا پشِت در می

، شمارا در  بوده شمارا توجهی کردهب و با چشماِن پر از آزرم آورده بود

 ...  دل گفته بود: چه نگاِه بی خاصیتی

 بود.بود، او بلند خندیدهو این را که به کتارا گفته

ن در  ساگفت. بدین، به دیگران می از خود پرسیده بود چه را که شمارا آن 

تواند آدم هیچ  : چه گونه میپرسیداز دیگران هم می ییبازگویی به گونه
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باشد و آن هم  د و دنیا برایش فقط یک رنگ باشری در سر نداشته فک 

 رنگی که نتوانی بفهمی چه رنگی؟ 

یافت که ترسید، زیرا در پاسخ کتارا حقیقتی را میاز پاسخ کتارا می

کتارا پس از آن پرسش، ضمنی و بدون  خواست به زبان بیاورد.نمی

افسانه هزار جلوه بود »در که روی سخنش به مخاطبی باشد، گفتهآن 

شمارا با سکوِت دوستانه انگار به همه«. چشمی غرق دیدن آن  و است

 بود. ُکنه گپ رسیده

   

  ۀبه جای آن که برود خان گردد، حوراشامگاه که شمارا به خانه برنمی

گرید و همزمان صدای نایی  می  کتارا، مرِگ مادر را در تنهایی زار زار

د، به دقت  مآوی پایین بلندی به گوشش میاز سرا که برای نخستین بار 

 شنود.می

گویند، صدای  مردم میکه  –  ییاز آن روزی که  حورا به سوی صدا 

  –اند گذشتهها از آن گذِر پایین میکه پس از سال ستهانای کوچی

 گردد.    رود، دیگر هرگز برنمییم
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 پنجاه

 

 

 کند کسی را گم کرده. حس می

 

 پروازکرده؟

 یا ازخوابی بیدار شده؟  

 

 دانم!« »نمی 

 

ها را در جایی کند که اینمیآیند. حسداند. کسانی به یادش مینمی

شود که کِس ست، مگر باورش نمیاست و خودش کِس دیگریخوانده

جا آن  افتد که هرگز آن خانه ودیگری باشد. چشمش به خانه و جایی می

 است. را ندیده

آورد که به سختی از آن  می  تنگنایی را به یادکند. حِس تنهایی می

 کرده.عبورمی

 شود در ژرفای چاهی. نبوده، انگار پرتاب می یعبور صلنا 

 چاهی؟ 

 چاهی به چشمش نیامده. 

 مگر همه چیز رنِگ اصلی خود را دارد؟ 

 

 کند.حس مالیدن نمیلن مالد. اصهایش را میچشم



 بانوی نودونهم 

 

270 

. ندا  شدنی در حاِل عوض است و چیزهایشدهکند دنیا عوضتصور می 

یابد. چون شده مینگاهش، حسش، فکرش، همه چیزش را دگرگون

اندازش د و هنوز منزلی در چشم مسافری که راِه دوری را پیموده باش

شنود و صداهایی. صداها گاه  سردرگم صدایی می  د، دلتنگ ونمایان نباش

 شوند.آشنا وگاه هم بیگانه می

 

 »کجاستم؟«

 پرسد.ر می در دلش باربا

 

 یافت.رسید، آرامشش را بازمی کند اگر دستش به دستی میمیحس 

 

گرید. زند. کسی هم میشنود. انگار کسی صدایش می باز صدایی می  

شنید. ها میدکیآید، مثِل صدای مادرش که در کوصدا از جای دوری می 

 شود.کند بیدار میمی  حس ... مثِل صدای

 برد. یابد. خوابش نمیدر چشمانش راه میبیدارشده، خوابی  ،نه 

آید. چیزی شاید میاِن جسم و نور، دوزد که از دور میبه چیزی چشم می 

شود. گویی کسی دستش را  شود.  لبریِز حِس آشنایی میچندتا می

 گیرد.می

 

 هایم»دست

 ...   

 هایم؟«دست
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 هایش را هم. کند، حتا دستفراموش می

 

 ، نایی در دستش.نشینددر یک بلندی می

 شنود. نای را ننواخته صدای نایی می 

 نزدیک. ... شنود، صدای نایی از دور می

دوزد، خالِی خالی.  کند. به دستانش چشم میهردو دستش را بلند می  

 بیند.یی میهای نای گمشدهانگشتانش را چون تکه

 

 »این گذرگاه!«  

 گذرند؟«گان می»مگر مرده

 

 گذرند. گان درانگار مرده

 ها را طی کرده اند صراط 

 راه برکسی در راه است و کسی هم چشم 

 

 های؟«  ... آیی»ازکجا می -

 سو!«»از آن  -

 »آن سو؟«  -

 

 بیند.. چیزی نمیبیندمی
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 سو سویی نیست!«ن »آ -

 

 شودصدای خنده بلند می 

 کسی خندان نیست

 

 کنند عبور می

 ازفکِر دوزخ و بهشت

 

 کنند عبور می

 کِر رفتن و ماندن از ف

 از فکِر دیروز و فردا 

 

 آید.کسی می

 نشیند درکنارش.کسی می

 

 «  ... گانآوری؟ آن پرنده»آن باغ را به یاد می -

 آه!« ... دنآی»چیزهایی به یادم می -

 ؟« ...  »آن گذرگاهِ  -

 

 خندد.می

 خندد.می  دیگری همکند که کِس میحس
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 »آن چراغ را خاموش کن!«  -

 

 .شودموش میچراغ خا

 

 « ... »شبی مثِل تماِم عمر -

 « ... »تماِم عمر شبی -

 توان فراموش کرد!« »آن یادگار را نمی -

 

 ...  ستاده بر بلندایبلنِد سپید، ا ۀبا جام

 

 توان تکرارکرد؟« »می -

 »پرواز را؟«  -

 »خاموشی؟«  -

 » هنوز به آن جایی که رسیده بودیم، نرسیده ایم.« -

 ؟« سرزمیِن موعود» -

 آید.« »چیزهایی به یادم می -

 شود.«نامعلومی آغاز می  ۀگی از نقط»زنده -

 » هنوز نرسیده ایم.« -

 « ... رویم» می -

 « ... » در میاِن پایان و آغاز -

 »از آن جا هم رفتم.«  -

 »از کجا؟«  -
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 »تو آن جا را ندیده ای؟«  -

 « ... رویم»گفتند می -

 جا!« »آن  -

 

 بیند.جایی نمی ... ناهیدوزد تا الیتچشم می

 

 «»ناکجا؟ -

 « ... »المکان -

 »رفتی؟«  -

 »هرجا که رفتم گفتند برو!« -

 

 « ... آخر  ... »آه -

 « ... جا» آخری نیست این  -

 جا؟« » این  -

 » چه بگویم؟«  -

 !« ... دانم»نمی -

 

 »پس برگشتی؟« -

 ؟«» پیش تو -

- «  ... » 

 « ...  در خوابت ... برگشتم» - 
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 کدام خواب؟«  ...  وابم؟»در خ -

 

 جا!« بودم آن»رفته  -

 

 آید.کند ناِم جایی به یادش نمیهرچه فکرمی

 

 « ...  غیر از ...  »همه را دیدم -

 

  آواهم هاییبا زمزمه یابد و آهنگآید. صدا آهنگی میصدایی به گوش می

 شود:می

 

 وه شِب تلخ را چه سر کردم 

 گریه اما به پشــــِت در کردم 

  ردم به هرچه خالی بودگریه ک

 مجالی بودو به هــــرگونه بی

 پس از آن من نه خواب را دیدم  

 و نه هم آفــــــــــــتاب را دیدم 

 در شــبی بعِد درِد یک تب پس

 بودم هزار و یک شب پسرفته 

 بودم که زنگِی مســـــتی دیده 

 برده در زیِر پیرهن دســـــــتی 

 دپیرهن چاک گشت و دست بمان 
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 پیِک ایـــستاده در نشست بماند

 شاِه برگشـــــــته رقِص بانو دید 

 چــرخـیدگرِد او هـــرچه بود می  

 آمدبانـــِگ دردی به گـــوش می 

 آمدبه ســــرم بـاز هــــوش می 

 باز دیــــدم نه آفـــــــتابــــی بود 

 بودهام خوابیو نه در چـــــشم 

 

 د.نشومیگم  – هامزمهز و نیز – ها صداصدا و همه  

داند که چرا  شنود با صداهای آشنا، اما نمیگویی را میوپس از آن گفت  

گو آشنا به گوشش وو این گفت بود ها ناآشناآن صدای آمیخته با زمزمه

 آید:می

گوید: دور ند. ناگهان یعقوب میفرماندهانی چشم به فرمان یعقوب داشت -

 گان را! خایهکنید این بی

 .بوداین را باِر دیگری هم گفته  -

 خوی و خصلِت رویگران را داشت تا شاهان.  -

 پسندید.این سخن را امیر هم می  -

وام و یا هم رویگران را خصلتی ست بردمگر شاهان را خاصیتی -

 دار؟پای

 نه چنین است و نه چنان.  -
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 کدام شاهان؟  ... کدام یعقوب؟ زند،بعد پرسشی در سرش َدورمی

ِن شود و فرماندهاکاملن آشنایی مییی یعقوب برایش سیمای حظه برای ل

   بیند.گرِد یعقوب را هم می

 .  افتدگان« امیر میگان« یعقوب و »خواجهخایهبه فکر رابطۀ »بی 

 ند؟خواهدر قلمرِو قدرت خود می  مگر خدایان شریِک لذتی

   نه! -

 

 شود. دوباره همه چیز فراموشش می

است، آن صدایی که شعری را   برخاسته کند از جامییی که فکردر لحظه 

 شود و صداها تکرارمی خواند، به گوشش نزدیکها میدر میاِن زمزمه

 شوند. می

شود و آخرین صداها چون  میکسی آهسته آهسته از منظِر دیدش غایب

گویند، می  شوند و مصرع آخر را باز و باز و بازیی چندصدایی می هاناله

 گیرد:جا را میشی همهتا خامو

 باز دیــــدم نه آفـــــــتابــــی بود 

 بودهام خوابیو نه در چـــــشم 

 بودهام خوابیو نه در چـــــشم 

 بودهام خوابیو نه در چـــــشم  

 بودهام خوابیو نه در چـــــشم 

 

ها. چیزهایی از ذهنش رود به گذشتهکند. میی به معنی خواب فکرمیدم

 یابند.ند. چیزهایی برایش معنامیگذرمی
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 .و چیزهایی را دیده  پندارد که سفری داشته می

 گوید.وسیله میاز سفرهای بی 

 دهد.شنود، اما پاسخی نمیکسی صدایش را می  

 توان هرجا رفت؟پرسد: مگر هردم می بعد با تردید انگار از کسی می

چشمش جایی را  شود. می در الیتناهی چیزی در چشمش پیدا و پنهان

 کرده.جوید که نامش را فراموشمی

 

شد، من از کنارش گذشتم. کسی مرا  آن روز که حورا سواِر اسپی می» 

که در   کسی جست غیر از آنجدی نگرفت. چشماِن ژرفش کسی را می 

 همان روز دیدم حورا را بردند.«  ... جلوش نشسته بود

 

 افتد. گشاید. به فکِر حورا میشمارا چشم می

 شناسد.پس از مرِگ کتارا، حورا دیگر مادرش را به درستی نمی

 پرسد:بندد و گویی در خواب میشمارا باز چشمش را می 

   «سواِر اسپی؟  ...  »حورا

 «گویی؟این را از کجا می » -

 

 « ... نکنی شفرامو»  -

 ؟« را  چی » -

 

 شنود.دیگر صدایی نمی

 نیاپا
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شده در متنهای گرفتهنگاره مۀسرچش  

 

برگرفته از: -"لیلی" فرنک دیکسی -نگاره روی جلد  

http://www.bbc.co.uk/persian/arts/story/2008/06/0806

27_fe-tate-orientalism.shtml 

2011اکتوبر  9  

شیرین:نگاره   

http://www.khalije-fars.com/item/2935 

2011سپتمبر  2  

 تصویر شاه حسین:

http://irannaz.com/news_detail_1868.html 

2011اکتوبر  3  

 نگاره  زنان فروشی:

http://ettelaat.net/05-08/news.asp?id=8650 

2011اپریل  11  

 نگاره  اسکندر و رخشانه:

http://fa.wikipedia.org/   

201جون  22  

 

 

 

http://www.bbc.co.uk/persian/arts/story/2008/06/080627_fe-tate-orientalism.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/arts/story/2008/06/080627_fe-tate-orientalism.shtml
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های متن شکستِن توهم تقدس تیره و تبار را روایتی چندصدا که در الیه
توان خواند. در سرگذشت حاکمان و محکومان می  

واننده را مطابق تمرکز و های چنین متنی آن است که خگییکی از ویژه
متنی، کند. متنی که فشردهرو میبهرو یهایتعمقی که دارد با پرسش 

ست. شعر، نثر، نمایش، تصویر، تابلو و نقاشی متنیمتنی و بیناگسترده
دهند، تا روایتی را بسازند که حضور خوانندۀ درگیر با هم میدست به
ه و برجست در خوانش آن مدلولهای بیپاسخ و دال های بیپرسش

گی و متنی که فضاهای باز آن در طرح، فشرده  .شودبااهمیت می
ین  زا دست نویسندۀ روایت همکه حتا جا گنجد، تا آنخالصۀ روایت نمی

.کوتاه استتملک توان و   
رسیم و گاه از سخن به گوینده می وشنید و چندگفتاریگویی، گفتدر تک

گاه هم از گوینده به سخناِن در تعلیق. بانوی نودونهم نمایش همگونی 
نابر ها را بست که محکومان آنحاکماِن شرقی و غربی و عرب و عجمی

در   فرمانروایانهای عجیب اسطوره بینند.دگرگون می وضعیت خود
، روایتی اندکه از سایۀ خدا و خدایگان سخن گفته انیخوانِش فرمانبر

انۀ غرق در تنوعِ میل و شقاعهای انگار نمایشاست در فراسوی شده
لبخند و   سوگ،روشنِ عشقی دیگرگون در سایه ها و رازِ تمنای شخصیت

طنز. نیشخندِ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


