
 

 

 بده پناهم شاه ای

 استان خراسان رضوی –معصومه دهنوی 

 

 زد چنگ آب به. بود تیز زد چنگ خاک به. بدهد نجات و بکشد بیرون را وا که چیزی هر به و زد چنگ هاخاک به. زد نفسنفس

 شمشیر رقب. کشید باال سختیبه. کشید جلو شکم روی را خودش. زدمی نفسنفس. بودند شده کبود. لرزیدندمی هایشلب. بود خیس

 .شدمی دیده سرخش کاله نوک فقط. دیدنمی را قزلباش یچهره. بود سرش باالی

 او رس باالی شکارچی عقابی مثل. داشت قرار شکمش کنار او یگیوه. آمد جلوتر قزلباش. بود شده سایه کاله زیر قزلباش یچهره

 صیقلی یبدنه روی و بود افتاده شمشیر توی خورشید نور. انداختمی چنگ و زدمی نفسنفس پیری پشتالک مثل او و بود ایستاده

 و کرد گیر سنگی به ناخنش. کشید زمین روی را خودش و زد چنگ دوباره. دیدمی را شمشیر برق چشم یگوشه از. دویدمی آن

 .آآآآخآآآآآآآآ: کشید فریاد و کرد هقهق. آمد باال جانش که پشتش توی شمشیر فرورفتن درد یا بود ناخن شکستن درد از. شکست

 

 پاشنه هب کنان شرشر آب. بود افتاده نهر توی پایش یپاشنه. یبیدار توی پرید آشفته خواب توی از جانی نیمه و پریشان ماهی مثل

 به رو را اشزدهوحشت و باز هایچشم. بود افتاده نهر خشک یکناره پاره گالش با دیگرش پای. چرخیدمی خودش دور و خوردمی

 .دادمی صفرا یمزه دهانش. بود شده چفت هم روی اشبسته سفیده و خشک هایلب. بود کرده تنگ آسمان وسط خورشید

 وقتی و کرد فکر کمی. کرد نگاه بود افتاده خاک روی ای نشستهگلبه کشتی مثل ترطرفآن که کشکولش به و چرخاند را سرش

 ؟رفت کجا واااااای،: نالید و زد زل بود افتاده نهر توی که پایش به و شد خیزنیم و شد بلند سریع. برگشت جایش سر حواسش

 و گلی خیسش پای و شدمی کشیده زمین روی شوالیش یپاره و کهنه هایتکه. رفت نهر طرفبه زمین روی اپ و دست چهار

 .رفتمی پایین باریک نهر توی کنان شرشر و باعجله آب. پایین تا باال. کرد نگاه را نهر توی وحشت با. بود شده چسبناک

. زد انوز نهر کنار و برداشت خشک خاک روی از را باریکی چوب. دوید و دش بلند. بود کرده گیر سنگ دو بین. بود ترپایین قدم ده

 شیدک آهی. بود شده خیره او به باز دهان با و کشیدهنم و خیس چوب، سر به دیگر گالش. آورد باال و کرد فرو سنگ دو بین را چوب

 .کردیمی ارفر کجا داریم رفتن برای راه دنیا یک: گفت و انداخت خاک روی کنارش را گالش و

 لندب موهای روی از آب. کوبید صورتش توی و برداشت نهر توی از آب مشتی و شد خم بعد بیاید، جا سر حالش تا نشست ایلحظه

 اب طورهمان. کرد خیس بود انداخته گردن به که را بلندی یمهره رشته پنج و پاشید لباسش هایسرشانه روی اشژولیده و سیاه

 کنار بارها. بود دور چنداننه و نزدیک چنداننه خاطرات یادآور جاری آب. شد خیره جاری آب به پرحسرت نگاه و آلودپف هایچشم

 چه و دساختنمی را هافاصله این چیزهایی چه اینکه به بود، کرده فکر هافاصله به. بود داده گوش آن صدای به. بود نشسته جاری آب

 .بردندمی بین از را هاآن چیزهایی

 هایپارچه. چالندمی و چرخاندمی را هاپارچه. زدمی چنگ و زدمی چنگ هی که دیدمی را دختری بازتاب آب طرفآن بازهم انگار حاال

 هاثافتک و هانجاست از بعضی مگر ولی کرد؛می فرو آب توی و دادمی ورز هایشپنجه توی را ابریشمی یا و زربافت لطیف، قیمت،گران



 خیال افتاد ذقذق به که ناخنش. داشت شک شدند؛می تمیز کارها این با بودند هالباس این توی که هاییآدم بدن عرق خاطر به

 هب هایشخواب قزلباشِ دست از فرار برای کهوقتی وسطش انگشت ناخن. کرد نگاه اشخاکی و کثیف دست به. رفت آب با دختر

 .بود خورده ترک بود انداخته چنگ هاسنگ

 

 زا طرف دو و بود خورده ترک اناری مثل ناخن. داد فشار را دیگر دست یاشاره انگشت ناخن راست، دست شست و اشاره انگشت با

 ردهب آب زیر که را لباس. بودند شده کاهی پر نازکی به هاناخن که بودند رفته آب توی قدرآن هایشدست. بودند مانده جدا همدیگر

 اره سنگتخته روی را هالباس. رفت آب همراه پریدهرنگ ناخنِ زیر خون... بود شده باز و خورده کف هایسنگ به محکم ناخنش بود

 زیبای هایپیراهن و شده دوزیزری هایدامن و ابریشمی کمرهای شال تا مردانه بلند عباهای از. قیمتگران زربافت هایلباس. کرد

 .افتاد احمدبیگ به چشمش برد باال که را سرش. قیمتگران

 نور زیر دوزیزری هایلباس آن با رود طرفآن احمدبیگ. کرد هالباس مشغول را خودش و کرد ترش رو. انداخت پایین را دستش

 پا روی پا و بود نشسته سنگی روی. کند مشتبه خورشید به دخترک چشم در را خودش که کردمی سعی یا. درخشیدمی خورشید

 چیست ندنشیمی ارمنی شویرخت دختر تماشای به که صوفی قزلباشی سزای که پرسیدمی باز اگر. کردمی نگاه او به و بود انداخته

 چقدر گاحمدبی پیش بگیرد، را اشخنده جلوی توانستنمی باز اگر و انتظار و است انتظار خستهدل عاشقان سزای که شنیدمی باز و

 .شدمی عصبانی چقدر آورددرمی صوفی جوان راز از سر اگر گیرزمین پیر پدر و رسیدمی نظر به مغزسبک

 

 و دش گم کشکول یحفره پشت و برداشت دور سکه. داشت مس برق. چرخید و چرخید خودش دور افتاد کشکول توی غازبیگی یک

 ایکهس از که گیزند یک. بود نامفهوم و گنگ رویش طرح و چرخیدمی و چرخیدمی غازبیگی این مثل هم او زندگی. افتاد هانقل توی

 .بود شده تبدیل مسی یسکه یک به و بود کرده عوض لعاب و رنگ و بود چرخیده طال

 سه هک اششوییرخت دستمزد جایبه وقتی که کردندمی ضرب را ارمنی دخترک مبهوت و مات یقیافه غازبیگی روی باید هم شاید

 و ودب کرده پرت احمدبیگ پدری عمارت جلوی را هایسکه بود تهگرف احمدبیگ دست از طال یسکه سه بود غازبیگی مسی یسکه

 هاآن نکهای کرد،می فکر هافاصله به احمدبیگ! است کاری چه مزد طال هایسکه بود کرده فکر خودش با دختر. بود گذاشته فرار به پا

 بود او دست در اآلن که پولی. بود رویش پیش حلراه. دیدمی ناچیز را هاآن. روندمی بین از چطور اند،شدهساخته چیزی چه از

 .شدمی حل باید. بود شدنیحل هم دیگر نیم. بود این فاصله از نیمی. باشد ارمنی دختر دست در توانستمی

 

 .است شاهی کاروان: گفت ضعیف و شکسته و پیر صدایی

 جرینگ جرینگ صدای. شد خیره کردمی سفت را کمرش شال و بود افتاده دیوار کنار که علیل پیرمرد به. درآمد فکر از درویش

 و کرد اشاره کشکول به داشت بزرگ بندهایی که سیاهش هایانگشت با پیرمرد. آمدمی پیرمرد کمر شال توی از مسی هایسکه

 .درویش کن دعایی برایم سکه جایبه: گفت

 .است درازی راه اصفهان تا ازاینجا! شاهی کاروان: تگف لب زیر. کردمی گوش دقت با و بود چرخانده دوردست به را نگاهش درویش

 اشسعی تمام چون هم درویش. آمدندنمی آنجا تا که نخجیر برای. پایتختش از. امنش حریم از. بود کشانده آنجا تا را شاه چیز چه



 ایزادهاشراف یا تاجر کاروان و کردمی باهاشت علیل پیرمرد شاید. بود مانده اطالعبی دربار خبرهای از بماند دور مردم از که بود کرده را

 .گذشتمی که بود

 .کن دعا برایم: گفت بلند صدای با شودمی بلند زمین روی از تقال با دارد درویش دید وقتی پیرمرد

 که لشیگا کف. افتاد راه به تلوتلوخوران و انداخت اششانه به را کشکول یکهنه و چرمی بند بشنود را او صدای اینکه بدون درویش

 چپ سمت در که ایتپه طرفبه. کند سبک را آن تا کوبید زمین به را گالش یپنجه. بود چسبیده گل کپه یک بود افتاده نهر توی

 .افتاد راه به بود افتاده دور و کوچک ده

 در. یدکش سرک تپه طرفآن به و گذاشت هاخاک روی را اشسینه داشت بیشتری شیب که تپه یقله قسمت در و رفت باال تپه از

 ز،درا و دور کاروان. رقصیدندمی آفتابی هوای توی شاهی کاروان هایبیرق گز، هایبوته با خشک بیابان انتهای در دوری یفاصله

 هاباشزلق کاله تاج برق بعد و کشیدندمی شیهه ناراحتی از کردندمی حمل را باروبندیل که ناآرامی هایاسب. پیاده نیمی سواره نیمی

 .خورد درویش ذوق توی دور از

 از وخلخاک زدن چنگ و هراس و هول با. شد کنده جا از باشد ایستاده افعی یک سوراخ دم اشتباهی که قدیمی ایمارگزیده مثل 

 پشم ایتوده به بود خورده گره درهم که ایآشفته ریش و مو و پاره شوالی با دور از. انداخت پایین سراسیمه را خودش تپه روی

 .شدمی دور و رفتمی خودش برای بیابان توی که بود شبیه بز غلتان

 ایودهت آن دویدن از گرفت قرار سایه توی که سرش. داد تکیه سرش پشت یخرابه دیوار به بود زده زل درویش به که علیل پیرمرد

 ار شل آدم حق، نفس. قدیم هایدرویش هم یشدرو: گفت لب زیر و داد تکان سری است ترسیده شاهی کاروان از انگار که پشمی

 .افتاد راه به پیچیدمی ده پشت به که را راهیکوره طرفبه دواندوان و کرد هایشچشم سایبان را دستش درویش. دادمی شفا

 

 یچق و تاغ ایهبوته کرد، عبور گلی و کوچک ده باالی از که گذشتمی خشکی باد هراسان درویشِ حرکت مسیر خالف و سر فراز از

 کشید نبیرو کمرش شال از را اشایپنبه دستار مرد. پیچید پیاده مرد گردن دور و گذاشت سر پشت را بیابانی خشک هایتپه و گز و

 ادهپی پای با نذرمان نیست، الزم اسب: غرید بلندش سبیل زیر و رفت همراهش به ایغرهچشم بعد. کرد پاک را گردنش دور عرق و

 .است

 هب خورشید نور. افتاد راه به شاه دوشادوش. کرد هی همراهان از دیگر یکی طرفبه را حیوان و گرفت را اسب افسار ناامیدی با وزیر

 .افتدمی خطر به تانسالمتی. سالمتبه سلطان: نالید و مالید همدیگر توی را هایشدست خورد،می سرش فرق

 داررکاب وقتی. کردندمی گز مقصد تا اصفهان از را بیابان خاک و عبورشان مسیر داریگره طناب با که بود مردی دو به شاه چشم

 خشمگین را ما وزیر: زد تشر و کرد نگاه وزیر به آسوده خاطر با شاه کرد اعالم بودند آمده که را ایفاصله دست در طناب با باشی

 مشهدالرضا خود تا مانهمه باید باشد خراسان شاه حق و دِین یادا به اگر است، داده مملکت این فرمانروایی را ما خراسان شاه. نکن

 .باشیم غلتان خواجه

 شاه او هایحرف با که است اآلن که کرد فکر خودش پیش. افتاد عقب شاه از و کرد کم را هایشقدم سرعت خجالت و ترس با وزیر

 حضرت پای کردن برهنه یآیه به خراسان به شاه فتنر یاستخاره کهدرحالی بغلتد زمین روی مشهد تا و بکشد دراز زمین روی

 هب بلندش سبیل که داد تکان چنان استیصال روی از را سرش و شد خیره خورشید به. بود افتاده طوی مقدس سرزمین در موسی

 .افتاد جنبش



 

 زمین روی کنارش سوراخ کف اب گالش. بود ظهر بعد حوالی بود ایستاده حرکت از خورشید که اینجایی. گرفت خورشید از را چشمش

 بیرون کوچک سوراخ از خون ایقطره. داد فشار و گذاشت درد محل دور را شستش هایانگشت. کردمی ذقذق پایش کف. بود افتاده

 .کرد اهنگ بود مانده کثیفش هایناخن بین که کوچک سیاه خار به و کشید؛ بیرون و داد فشار. گرفت نیشگون را زخم ناخن با. آمد

 مشک پیش روز سه. بودند خورده ترک تشنگی از هایشلب. انداخت گز درختچه زیر هایخاک روی را خودش و کرد پرت را خار

 کرده رت لبی و رسیده آبی یچشمه به گاهیگاه فقط نداشت، دیگری مشک خریدن برای پولی و بود انداخته طرفآن را آبش یپاره

 هانقل ینب مسی یسکه. ریخت دهانش توی و برداشت کشکول یکناره از نقل و کشمش شتیم و کاوید را کشکول توی دستش. بود

 .درآمد خورشید طالیی رنگ به مس رنگ از. چرخید خودش دور سکه. جرییییننننگ. انداخت کشکول توی دوباره را

 

 ورحض. گذاشت زمین روی را پایش و اختاند را خار. بود گذاشته سنگیتخته روی را خیس هایلباس سبد. بود هایشناخن بین خار

 به ای بود دختر خاطر به یا این حاال بود، پوشیده ایپنبه یساده لباس احمدبیگ. کردمی حس خودش قدمی بیست در را احمدبیگ

 دیکاننز از احمدبیگ یخانواده چون هم شاید بپوشد، لباس طوراین باید شودمی فقیری دختر عاشق که آدمی شاید. شاه خاطر

 .کردندمی پیروی او از پوشیساده در اوقاتبعضی بودند عباسشاه

 در صورتش و بود ایستاده خورشید جلوی مرد هیکل. برد باال را سرش. شنید را ایمردانه صدای خیال و فکر عالم از خارج وقتآن

 قدمی یک در مرد حضور سنگینی احساس از. دندپاشیمی اطراف به سوزن مثل پشتش از نور پرتوهای و بود رفته فرو تیره ایسایه

 حرف شما با باید مسیر در: گفت و برداشت زمین روی از را هالباس بلند و ارغون سبد و شد خم مرد. شد قرمز خجالت از خودش

 .بزنم

 

 ویت. بود خورده مشچش به خورشید نارنجی غروب در شاهی کاروان بیرق برق ترطرفآن پا صد. کوبید زمین به را خودش سینه با

 همهمه و شیهه صدای هنوز. آورد بیرون هایشدست بین از را سرش. بینیمی خواب داری. خیاالته. خیاالته: کرد زمزمه دلش

 عقیبشت سایه مثل داشتند هاقزلباش اینکه به فکر از. شد خیره کاروان به و آورد باال زمین شیار پشت از را سرش آهسته. شنیدمی

 .افتادمی دوردست هایکوه پشت داشت خورشید نارنجی گردی لحظه آن در. شدمی دیوانه داشت کردندمی

 فرازشان بر که هاگاهخیمه نوک مخروط. بودند چیده گذشتمی بادام درخت چند کنار از که آبی نهر دور واردایره را هاگاری و هااسب

 راشتهبراف آسمان سویبه کردندمی نشخوار که هاییاسب و لولیدندمی هم رد که هاییآدم بین از بودند کرده نصب کوچک هایبیرق

 گرد لمث. بود پیچیده دشت دل در کردندمی هیاهو شاه پیش وجود ابراز برای که مردانی بین از شاعری یا نقالی صدای و بودند شده

 ذوق اریبی یا ریا، با که مردانی بَه بَه آواز و ریابی یا ا،ری با پراحساس، پرطمطراق، آوازی با شاعری خواندن و مجلسی در مردانی آمدن

 انگشت و ودب گرفته شور مجلس یگوشه در بلند صدای با شاعر. بپاشند شاعر اسکندربیگ سر به طال یسکه دارند دوست و اندکرده

 .دادمی تاب هوا توی را اشاشاره

 امجد انخاق واالگهر شه          عباسشاه مردان، شاه غالم

 از را شاه حواس و بود چاپلوسی اول بیت. بود داده تکیه مخده به شاه. بشود تمام دولت مردان چَه چَه و بَه بَه تا کرد صبر شاعر

 دلش در هاآن مورد در تردید و شک... هاقزلباش... هاقزلباش. بود نکرده پرت دادندمی نگهبانی گاهخیمه اطراف در که هاییقزلباش



 و دبریدنمی سر اسماعیل شاه دستور به را کالن و خرد صفوی شاهزادگان که دیدمی را هاییقزلباش کابوس هاشب. بود کرده النه

 .کردندمی خفه و آورده بیرون سراحرم از را او مادر

 شاه. کردندمی دخالت همه کارهای در و بودند کرده درو زیادی ثروت. بودند گرفته دست در کشور یاداره در را زیادی قدرت هاآن

 و قدرت تثبیت دنبال به و بودند افتاده قدقد به هنگام به نا بترسند روباه حضور از که هاییمرغ مثل هم هاآن و داشت؛ کینه هاآن به

 :داد ادامه بلندتری صدای با اسکندربیگ. بودند شدن پنهان و بودن امان در دنبال به نشد اگر

 حدبی اخالص با رفت پیاده          نخراسا شاه مرقد طوف به

 به یدگیرس باید داد، تکان سری تائید به شاه. گفتند احسنت بلند صدای با بودند زده حلقه واردایره شاهی گاهخیمه در که مردانی

 :داد امهاد دید را شاه تائید که شاعر. کردنمی خراب مبارک سفر این در را نیتش و گذاشتمی بعد برای را کارها بعضی

 مقصد فرخنده بدان شد فایز که          توفیق یافت رهبر بود صدقش چو

 سرمد بخت از رسید مطلب بدان          کرد بره رو صفاهان ملک از چو

 زبرجد طاق بر نکــته این نوشت          نیکـنامــی بهر عقل دبـــیــر

 *مشهد به تا یــادهپ اصــفاهان ز          رفتن تاریــخ شد و رفـت پیاده

 هر. داشت طال رنگ هاسکه. انداختندمی ایسکه گرداندمی مجلس در خدمتکار که سینی در هرکدام تحسین و همهمه در مردان

 .دادمی تکان سر رضایت با شاه و چرخیدمی و چرخیدمی سینی روی سکه

 سردتر و سرد کمکم شب هوای. آمدندمی و رفتندمی دادمی نشان را هاآن درباری مقام که عباهایی با مردان. بود زده زل هیاهو به

 ار خشیخش صدای. آمدمی بودند شده پخش سیاهی در طال گرد مثل که نورانی هایستاره میان در و آسمان یپهنه به ماه. شدمی

 .بود بیابانی ماری یا موشی حتماً که شنید سرش پشت از

 یانیم بلند تاج و شمشیر بلند و مرصع نیام با را او فاصله همان از. گرفت را شاه یخیمه اطراف در استاجلو مسعود حرکت رد چشم با

 هاامبپشت گنبد روی از غزال مثل مسعود. شدمی مورمورش دیدمی را او وقتی. شناختمی بود بلندتر هاقزلباش یهمه از که کالهش

 .ردندکمی پیدا ترطرفآن خانه ده را سرش که کوبیدمی گردنش به شمشیر با آنی در رسیدمی احمدبیگ به دستش اگر دویدمی

 اشیخاک دست کف با خواست. بود شده جاری شوالیش توی گردن پشت از عرق که بود ترسیده گریز و تعقیب آن یادآوری از چنان

 شهایانگشت که بودند خورده گره هم رد و شده بلند موهایش و ریش قدرآن دربدری سال یک این در اما کند پاک را گردنش پشت

 ساحسا بود برده گردن به که دستی روی یا سرش روی یا موهایش روی را شمشیر تیزی بعد و رفت؛ فرو اششده پشم موهای توی

 ولشکشک که عارفی درویش همان یا ژولیده احمدبیگ به جوان قزلباش. زد وپادست هاخاک روی و چرخید جا در. پرید جا از و کرد

 شده رهخی قزلباش به دریده هایچشم با درویش. کردمی نگاه بود خورده قاچ تشنگی از هایشلب و بود آویزان گردنش از قایقی مثل

 .بود

 

 من؟ دنبال ایآمده چی برای: گفت

 ار حرفش قلدری با و راحت کشیدمی خجالت همین برای بود شده شاهی محافظان گروه وارد تازه،. کرد پا آن پا، این جوان قزلباش

 اقدامات از دیگر هایخیلی و او پدر و بود روملو یطایفه از. شناختمی را او هم احمدبیگ. شناختمی را احمدبیگ بدتر همه از. بزند



 ایهقزلباش چنگ از زیادی حد تا را قدرت. دادمی انجام کشور یاداره در داریریشه اصالحات داشت شاه. بودند ترسیده سخت شاه

 از را نگاهش دوباره جوان قزلباش. بود انداخته اندیشیچاره به پنهانی و مختلف مجالس در را هاآن و بود کشیده بیرون مغرور

. فتر فرو فکر به مدتی احمدبیگ. دارند واجبی کار گفتند. اندکرده احضار را شما کامل مرشد: گفت کنانمنمن و دزدید احمدبیگ

 .بریم: گفت و بست را آن. شتبردا را کمرش شال بعد

 و ودب بلند خانقاه سقف. شدمی دیده رفتندمی راه هم دوشادوش قزلباش و او که آنجایی از بزرگ خانقاه. بود بزرگ خانقاه در مرشد

 دایپ بدی حس احمدبیگ. بود او مراقب انگار که رفتمی راه طوری جوان مرد. بود نشسته آن سر روی تناسبیبی و کوچک یقبه

 من با املک مرشد: پرسید قزلباش از. بود نکرده قبول دربار در هم مسئولیتی و نداشت مملکتی مسائل با سروکاری او چون. بود کرده

 دارد؟ کارچه

 رسمی لندبپاشنه هایکفش آن با هایششانه و برندارد لنگر این از بیشتر تا دادمی فشار شمشیرش نیام روی را دستش که قزلباش

 .دانمنمی: گفت و کرد نگاه احمدبیگ به نگرانی با کردمی حرکت جلو و عقب به

 طورآن را وظایفش وقتهیچ هم او و بود نکرده احضار را او مرشد وقتهیچ. زدمی پس آنجا از را او حسش. رفتند باال خانقاه هایپله از

 قزلباش. دادنمی آرامش او به و کردنمی حس آنجا در را ردندکمی صحبت آن از که معنوی حس چون بود، نداده انجام درست باید که

 .ردک نگاه را دورتادورش و ایستاد گذاشت بزرگ اتاق داخل را پایش وقتی. فرستاد خانقاه داخل به و گذاشت او پشت را دستش جوان

 نگیس یدیواره بودند شده جمع االح که قدیمی هاییشمع آتش قسمتی در و بودند نشسته دیوار روی چوبی هایقفسه توی هاکتاب

 اقات اطراف در که شاگردانش از نفر سه و بود؛ نشسته صندلی روی بزرگ اتاق انتهای آرامش در کامل مرشد. بودند کرده سیاه را

 کرد اهنگ دمرش یچهره به رفت، جلو احمدبیگ که شد بیشتر تعجبشان وقتی و کردند؛می نگاه احمدبیگ به تعجب با بودند ایستاده

 .آورهشرم: غرید لب زیر شاگردها از یکی. آورد پایین او احترام به را سرش برود مرشد بوسیدست برای اینکه بدون و

 هیچ بدون: گفت و زد داریکش لبخند بعد. کرد فوت اتاق به و کرد نجوایی لب زیر بود دوخته احمدبیگ چشم در چشم کامل مرشد

 .امکرده احضار اینجا به را شما سؤال دو برای فقط من حرفی،

 از را او حواس مرشد چشم هایمردمک. بود افتاده شورهدل به ناگهانی. داد تکان را سرش و داد قورت را دهانش آب احمدبیگ

 هک کسی سزای دانیمی تو: پرسید شمرده و آهسته مرشد. داشت را شومی کار هر قدرت مرد این که انگار بودند، کرده پرت چیزهمه

 چیست؟ بگوید دروغ کامل مرشد به

 را چیزی چه خواستمی و بود شده باخبر چیزی چه از آدم این. بودند افتاده رعشه به زانوهایش. انداخت پایین را سرش احمدبیگ

 .گ... مَر: داد جواب تردید با و نلرزد تا داد فشار زمین به را پاهایش. برد باال را سرش احمدبیگ. بداند

 

 .کوچکیه مجازات شاه هایجاسوس برای مرگ بله: زد داد ساختگی عصبانیت با

 کولکش. افتاد زمین روی وزیر پای جلو و خورد تلوتلو درویش. داد هل گاهخیمه داخل به را او و کوبید درویش پشت به دست کف با

 به مبهوت و مات وزیر. کرد قی زمین روی را هاونباتنقل یهمه شود دمر اینکه از قبل و زد ناقص چرخ دو. شد رها اششانه روی از

 ستیه کی تو: پرسید و لغزید هاوپرتخرت آن بین مسی یسکه و هاکشمش و نقل روی به نگاهش و زد زل کثیف و ژولیده درویش

 مردک؟

 .یارب آب برو: زد رتش قزلباش به وزیر. داد تکان را آن بیاورد باال را سرش اینکه بدون. بود گرفته تهوع حالت ترس از که درویش



. ادایست درویش جلوی و آمد جلو سالنهسالنه برگشت پایی صدای بعد ایلحظه. رفت بیرون چادر از بود شده مردهدل که قزلباش

: دز تشر وزیر. گذاشت درویش جلوی زمین روی را آب یکاسه استاجلو مسعود. شناخت را مرصع نیام نوک چشم یگوشه از درویش

 .ایدترسانده را حق درویش این هاحمقا بیرون برید

 

 .مرگه مرشد به گفتن دروغ سزای: کرد تکرار دوباره بود زده زل مرشد لبخند به که احمدبیگ

 دهانش آب احمدبیگ ای؟درآمده ارامنه دین به تو آیا اینکه سؤال دومین و درسته؛ سؤال اولین جواب. احسنت: گفت لب زیر مرشد

 صندلی روی خشک و ورقشق طورهمان مرشد. بودند آورده مرشد برای را رکسانه ماجرای شهر چینسخن یهاکالغ. داد قورت را

 بود تحسر درونش که گفت کلمه یک فقط و شد؛ خانقاه وارد غربی ضلع در از احمدبیگ پدر که بود شده خیره او به و بود نشسته

 .احـــمــــد: فشردمی خودش هایپنجه در را پدر صدای و بود شده غمباد انگار که بغضی و

 تدس از دویدن. است ترسخت برده سر باالی را آن و کشیده نیام از را شمشیرش که جانی یک دست از دویدن. است سخت دویدن

 قتیو سختی این یهمه با. است ترسخت و ترسخت هابامپشت فراز بر دویدن. است ترسخت و سخت مسعود مثل پا غزال جانی یک

 زنگ گوشش توی مرشد صدای و دویدمی احمدبیگ. گذاریمی سر پشت را هاسختی یهمه و دویمی تو باشد میان در جان یپا

 همگی هاقزلباش و است آنی مرگ این که دانیمی و است مرگ مرشد به گفتن دروغ سزای و است غلط سؤالت دومین جواب: زدمی

 .هستند من خدمت در

 و حکم چون. کردنمی آرامش احساس خانقاه در وقتهیچ که بود خاطر همین به بود؛ شده صادر حکم. دادن جوابی دیگر احمدبیگ

 انج تا باید بود گریخته خانقاه از که حاال او و بود که بود همان حکم. قضاوتی هیچ بدون. بود دیده یکجا واحد آن در را حکم اجرای

 .دویدمی و دویدمی و دویدمی داشت بدن در

 

 ایلحظه در بزرگ هایخیمه. نشاندندمی را هاگاهخیمه عمود و دویدندمی طرفآن به اردو سمت این از بال و هول با دربار نوکرهای

 و کشیدندمی شیهه شدندمی بسته هاگاری به که هاییاسب. شدندمی پارچه از درهمی یتوده مثل و ریختندمی فرو خود جای در

 .گشتندبرمی هاگاری روی به بزرگ هایبشکه و هاهدب در مسافران خوراک

 حرکت ترسریع چه هر باید و رفتندمی راه فرسخ شش روزی بیافتد، راه به دوباره کاروان تا بود داده دستور پیش ایلحظه شاه

 تا باید هک شرعی مسافت سر شیرکابداربا و کاولی بین اول روز از و بودند شده دور پایتخت از پیاده پای روز پنج و بیست. کردندمی

 هشا به مطمئنی حساب تا گرفتمی اندازه طناب با را مسافت خودش ینوبه به کدام هر و بود افتاده بحث شدمی محاسبه مشهد

 .کند اعالم

 شهر مثل را اردو که مردانی هیاهوی. کردمی نگاه اطراف به حیرت و بهت با بود آمده بیرون اردو کنج کوچک چادر از که درویش

 رفته خواب به گاری روی بر داشتند عهده بر را شب نگهبانی کشیک که هاییقزلباش. بود دیدنی کردندمی جمع و خراب سازیتازه

 اردو داخل باد و برق مثل نوکرها. بود افتاده راه به شاه. داشتند عهده به را شاه همراهی شاه مخصوص قراوالن هاآن جای به و بودند

 کشیدمی داد او سر اشگستاخی یدرجه به بعد و شدمی حیران او سرووضع از اول شدمی رد درویش کنار از که هرکس. نددویدمی

. فتادا راه به اردو و شدند کنده جا از هاگاری که بود کرده شروع شاه برای را خوانیشعر دوباره شاه یشاعرپیشه منشی. برود کنار که

 .بود انداخته طنین انتهابی هایدشت دل در باد همراه شاعر دارکش صدای



 **انور آفتاب چون پویان، پیاده ره در                     بخت سفرهم و همراه توفیق و رفیق صدقش

 طالی طرف اشسادگی یهمه با که تکاپویی. بود نکرده احساس خودش اطراف در تکاپو همه این که شدمی سالی یک احمدبیگ

 کف ایهسنگ با که هاییناخن عاشق. بود شده عاشق بود دیده زندگی گذران برای تالش همه آن با را رکسانه که وقتی زا. بود سکه

 ودشخ اطراف در که چیزهایی خیلی و قناعت و بود شده جوگندمی آفتاب طالیی تابش با که پوستی و بودند افتاده خراش رودخانه

 .دیدنمی

 موممس کنی، خفه بسترش در را آدمی که شنیدیمی دستوری وقتی اینکه. داشت هاییهزینه ههمیش شاهی خاندان به وابستگی

 میابریش هاییلباس و باشی داشته بزرگ یخانه کارها این یهمه عوض و باشی نداشته اجرا جز دیگری یچاره کنی، علیل یا کنی

 .شویدمی شهر یحاشیه نهر توی را هاآن ارمنی دختری که بپوشی

 دکرمی خیس و پایین خوردمی سر و کردمی چکه خیس هایلباس آبِ سبد، کف از. بود گذاشته اششانه روی را بزرگ ارغون بدس

 .شد چندشش. است هاییآدم چه مال خیس زربافت هایلباس این که کرد فکر خودش با احمدبیگ. شدمی ایپنبه لباس جذب و

. بیندب احمدبیگ یا زادهاشراف این یا غریبه این با را او کسی که ترسیدمی شاید و بود کتسا. آمدمی کنان لخلخ او سر پشت دختر

 .آمدندمی باال نهر خاکی یحاشیه از. داشت راه به رو احمدبیگ

 .ببینند شما با را من نباید: گفت ایترسیده صدای با دختر

 آورند؟درمی حرف رایتب چرا؟: گفت و داد ادامه راهش به بایستد اینکه بدون احمدبیگ

 پوست به را پارچه و خوردمی سر یا ریختمی آن روی کنان چکچک آب قطرات که بود شده خیره احمدبیگ لباس پشت به دختر

 .ترسمنمی مردم حرف از. نه: گفت. چسباندمی

 و ایستاد چیه؟ پس یستن مردم حرف از ترس اگر. تو زدن پس همه این من، تمنای همه این چیه؟ قضیه پس: گفت احمدبیگ

 پوله؟ سر تو ناراحتی: برگشت دختر طرفبه

 چارقدش دور هایمنگوله که طوری داد تکان راست و چپ به را سرش بعد و رفت فرو فکر به ایلحظه. انداخت پایین را سرش دختر

 .امارمنی یک من و هستید صوفی اقوام از شما: گفت لب زیر. افتاد جنبش به

 .نیست مشکلی اینکه: گفت و کرد جاجابه اششانه روی ار سبد احمدبیگ

 شهایدست. فهمیدنمی شما. جاستهمین مشکل چرا: گفت و داد تکان دوباره را سرش. شد خیره او هایچشم به بار اولین برای دختر

 .بده توضیح نم برای فهممنمی من: گفت و رفت عقب قدم یک احمدبیگ. بگیرد احمدبیگ از را سبد تا کرد دراز را

 شما. ییدربیا ارامنه کیش به شما اینکه مگر. بدهم تغییر را دینم نباید من. کندمی عاق را من پدرم: گفت ایگرفته صدای با دختر

 دهی؟می انجام شور رخت و پولبی دختر یک خاطر به را کار این

 این. دبو نرسیده سؤال این جواب به چون. نداشت رکسانه زا را سؤال این شنیدن انتظار اما بود؛ کرده فکر موضوع این به احمدبیگ

 کرف آن به که بود چیزی ترینترسناک پدرش توسط صفوی دربار نوجوان هایشاهزاده از یکی کردن مسموم ماجرای از بعد موضوع

 رونبی زمین از نهر باالی یهحاشی از که سنگی روی و برداشت اششانه روی از را سبد. بود نکرده پیدا آن برای جوابی و بود کرده

 .بود ایستاده انتظار به او روبروی دختر. گذاشت زمین روی را سبد. نشست بود زده



 دیگری هایزن اگر مخصوصاً. ببیند نهر کنار در را مرد آن روز هر که بود تحملش از خارج دیگر این. رفتمی و گرفتمی را جواب

 او مراقب کسی که انگار. باشد کرده عادت مرد آن حضور به هم دختر آن شاید چون. ندباش آمده نهر به هالباس شستن برای هم

 گذاردمی بالشت روی سر شب که وقتی و ترس با و دودلی با هم آن. باشد شده عاشق شاید وقتآن و دهدمی اهمیت او به است؛

 پیرمرد .بشود عصبانی و بفهمد پدرش و خواند را ارشافک اشبسته هایپلک پشت از بشود یا بزند حرف خواب توی اینکه از بترسد

 پول خاطر به هم آن باشد شده مرتد دینش از او دختر و است شده رها اشاجدادی و آبا دین که بمیرد غصه از شاید و کند نفرین

 .باشد شاهی انگشت یاشاره به هاآن برای آدمکشی و دارد قلدری یطایفه که صوفی پسری

 نای توی دو هر که بگذاریم؛ هم با قراری بیا: گفت و کشید آهی. آبی آبی ابر، از خالی آسمان. دواند خورشید ویر چشم احمدبیگ

 .بسوزیم دو هر باشد سوختن به قرار اگر. باشد دو هر برای بشود خوب اگر. ببریم سهم عاشقی

 خرمالویی مثل آزاردهنده اما بخشلذت بود، کوچک ایتوطئه احمدبیگ هایحرف. بود مانده خیره او به حیران هایچشم با دختر

 .کردمی گس را دهانش اما بود شیرین که کال نیمه

 

 یکی. دزدیدمی نگهبانان از را سرش و کردمی حرکت بودند کرده تلنبار آن روی را هاخیمه چادر و عمود که گاری با همراه درویش

 چیزی خودش با لب زیر. بود کرده آویزان گاری یکناره به و بود درآورده ار هایشگالش کردمی حرکت گاری کنار که نوکرها از

 .بروم دبشو سعادت که کردمنمی فکر هم هیچ. امنرفته خراسان شاه دیدار به حال به تا: گفت شد درویش نگاه متوجه وقتی. خواندمی

 و یدهتک سوخته،آفتاب صورت. لنگیدمی و بودند دهش زخمی پاهایش. نداشت توجهی درویش یپاره هایلباس و وضع و سر به نوکر

 طفق که خواستمی شنوا گوش یک. بود افتاده عجیبی یشورهدل و هیجان به و نبود بند پایش روی زیاد خوشی از. داشت الغری

 گور به را آرزویش. دبو اسماعیل شاه هایباغ باغبان. داشت را خراسان شاه دیدار آرزوی هم پدرم-. بزند حرف و بزند حرف برایش

 .برد

 اروانک تماشای به روستاها اهالی جاده یحاشیه در. کرد گریه به شروع زارزار و گذاشت صورتش توی را هایشدست کف ناگهانی بعد

 چارقد یگوشه با و کردندمی گریه زارزار پابرهنه نوکر مثل است مشهد رهسپار کاروان شنیدندمی که هاییزن. بودند ایستاده شاهی

 .آمدمی کاروان انتهای به و بود درآمده هاگاری پشت از قزلباشی. کرد آهسته قدم درویش. کردندمی پاک را هایشاناشک

 باس یک پشت از را خودش و کرد؛ عبور بودند شده خیره جاده یحاشیه مردم به که دیگر دارگاری نوکر دو بین از و چرخید درویش

 لباشیقز. داد ادامه خودش راه به سالنهسالنه کنانگریه گویان، شعر کشان، شیهه او بدون کاروان. انداخت جاده کنار بلند شیار توی

 اولش جای سر باز و چرخید. زد تشر کردندمی صحبت که نوکرهایی به و کرد سرکشی هاگاری به بود آمده کاروان انتهای به که

 .برگشت

 دوست. اددمی فشار را گلویش بغض. گرفت بغل را زانوهایش. نشست شیار یدیواره تپش بود روییده احمدبیگ روی بر که درویشی

 دور یاهوه صدای وقتی. داد فشار زانوهایش بین را پرمویش سر. کند پرت ناکجا به و بکند بگیرد، ترسش با همراه را بغضش داشت

 انجام اشطایفه میل خالف کاری روزی و بود آزاد زندگی مدعی طورآن که مردی چطور فهمیدنمی. رفت بین از اششورهدل شد

 که تدانسمی را این احمدبیگ ولی. کند نگاه کارتازه قزلباش یک یچهره به توانستنمی که بود شده ترسیده قدرآن حاال بود داده

 نآ واردیوانه لرزش که گیردمی آغوش در را پایشان تا سر آن از ترس وقتی فقط ترسند،نمی( زلزله) بومهن خود از وقتهیچ هاآدم

 شودمی زمین لرزش از ترس یادشان و فکر تمام که است آن از بعد باشد، مانده وجودشان در آن از ایخاطره و باشند کرده حس را



 هب شودمی سنگین هایشانپلک وقتی و پرندمی جا از هاشب آن کابوس خاطر به و شودمی خرابی و آوار از پر هایشانخواب تمام و

 .کرد رها زمین روی را خودش او و خوانند؛می دعا لب زیر آن از ترس خاطر

 

 هخورد گردنش به مسعود شمشیر نوک فرار هنگام. کشید گردنش پشت را دستش. بود شده جاری عرق بندشهفت از... رها رها، رها،

 دوره. نبود امان در همسرش او نبود در. کردنمی هایشر رکسانه فکر. سوزاندمی را آلودشخون یخورده چاک پوست شور عرق. بود

 سمت به را هاآن کردمی عصبانی را خشم زود هایآدم که چیزی هر. آرام ظاهر به شهرِ پوست زیر در آشوبی. بود آشوب و بلوا یدوره

 پاهایش هایماهیچه خستگی زا. کردندمی خالی دیگری سر به را خشمشان شدمی کوتاه یکی از دستشان اگر. کشیدمی انتقام

 .داد تکیه خرابه دیوار به و کرد حلقه زانوهایش دور را بازوهایش. کردمی گزگز و لرزیدمی

 شتدا بود ریخته پاهایش در که جانی تمام با احمدبیگ که وقتی. بود کرده گم را او باالتر کوچه چند از مسعود. شدمی تاریک هوا

 بود کرده گم را اشطعمه مسعود که حاال. کردمی دیوار و در یحواله که شنیدمی را او ناسزاهای دایص شدمی دور او از و دویدمی

 .داردبرنمی اشطعمه از دست زودی این به مسعود که دانستمی احمدبیگ و افتاد؛می خدشه اشطایفه و مرشد پیش آبرویش به

 شدل شاید احـــمــــد،: گفتمی حسرت آن با پدرش اگر. داشت شورهدل او برای و برگردد رکسانه پیش توانستنمی. کرد بغض

 یوصله ینا پای به که عمری برای دلش شاید یا باشد سوخته پسر این اشتباه تربیت برای دلش شاید باشد؛ سوخته آبرویش برای

 .دیگر شایدهای خیلی و باشد سوخته باشد کرده تلف ناجور

 نکهای یا است گرفته آتش رفته دست از عشق برای دلش یا که است این از غیر احـــمــــد،: تگفمی حسرت با رکسانه اگر ولی 

 ازکشن گلوی در زادهاشراف فالن پسر اغفال جرم به را زهرآلودش هایچنگال تا کندمی تعقیبش سایه به سایه و لحظهبهلحظه خطری

 .کند فرو

 از ترکثیف ایحقه چه کرد فکر. آوردمی حلقومش به را او قلب آمدندمی و فتندرمی کوچه توی کنان تاپتاپ که هاییقدم صدای

 قضاوتی و قاضی چهی بدون تا بشوند کامل مرشد دامن به دست نیست کسی خونی ریختن برای دلیلی دین تغییر بینندمی وقتی اینکه

 ارامنه اب شاه چه اگر. اندخورده زندهزنده را خائنان از یبعض شاه قراوالن که بود شنیده مجلسی در. بکشانند گاه مسلخ به را متخلف

 با هم باز اما بود بهتر خیلی کنند طاهر را زمین تا ریختندمی خاک ترساها پای رد بر که شاهش اجداد از و داشت خوبی یرابطه

 .جوشیدمی درهم سرکه و سیر مثل احمدبیگ دل رکسانه یادآوری

 

 یرهت و دیده آفتاب همه ها،پوست. بود ساییده زمین بر پا خاکی مسیر در را روز هشت و بیست شاه. مدآمی جلو از شتاب پر سواری

 اههمر و بودند شده اسب بر سوار گرفتندمی اندازه طناب با را مسیر که باشی رکابدار و کاولی جز به شاه همراهان یهمه. بود شده

 .کردندمی مسیر طی بود اتمام به رو آنها در هاآذوقه که هاگاری

 شاه هک کاروان دوم ینیمه. بود شده دورتر و دور آن شبح و بود کرده حرکت جلو به پرشتاب اول ینیمه. بود شده نیمه دو به کاروان

 شاه زا ترعقب قدم چند. پرید پایین اسب از سوار به چشم وزیر،. بود افتاده عقب پیاده، شاهِ یآهسته حرکت خاطر به بود آن جلودار

 .کردمی بلند هوا به خاک و شدمی ترنزدیک و نزدیک سوار. افتاد راه به



 دست در ار اسبش افسار که حالی در و پرید پایین اسب زین از و برگرداند شاه طرف به را اسبش سر بود رفته جلو که قراوالن از یکی

 بریخ حتماً. است برگشته که است خودمان کاروان هایزلباشق از سوار رسدمی نظر به که طوراین: گفت و شد نزدیک شاه به داشت

 .دارد

 سبا از و کشید را اسب افسار. شدمی شنیده زمین بر اسبش نعل کوبش صدای که قدرآن. شد نزدیک. جنبیدمی اسب روی سوار

. ددرخشیدنمی پوستش روی عرق هایدانه و بود شده سرخ. زدمی نفسنفس سوار. بودند شده خیره او به کاروان یهمه. پرید پایین

 .کردیم رؤیت جلو کاروان از را شهر شبح که بدهید مژدگانی قربان. سالمت به سلطان: گفت ایکوبنده صدای با

 ایینپ اسب از سواران از ایعده. پیچید شادباش و پچپچ صدای کاروان توی و دادند تکان سر شادی با کاروانیان و وزیر. زد لبخند شاه

 پایان میمنت به شاعر. افتاد راه به کاروان. آمدند پایین هازین از هاآن از تقلید به بقیه و گرفتند دست در را هااسب افسار و دندپری

 یعده ربان،ق: گفت و افتاد راه به وزیر سر پشت در بود آورده خبر که قزلباشی. کرد سرایی شعر به شروع مقصد به رسیدن و سفر این

 .اندایستاده انتظارچشم و اندآمده شهر ابتدای به شاه دیدار برای رشه از زیادی

 هاسکه. گذاشت خبرخوش قزلباشِ دست کف و آورد بیرون اشرفی دو و کرد بود آویزان کمرش شال به که ایکیسه در دست وزیر

 کردیم فکر این به شاه خود حتی یا گدا مثل آدمی پیاده، کاروانِ مثل شهر، مثل درجایی هم شاید و رفتمی کاروان. داشتند طال برق

 سان به هپیاد پای که بود آنی شاه یا کردندمی دخیل او به را خود زائرها و بود نشسته مشهدالرضا در که بود آنی شاه بود؟ که شاه که

 .رفتمی شاه دیدار به طوی سرزمین در موسی

 .زد لبخند. دید را شهر شبح شاه

 یک. بود شده تلخ دهانش آبی جوی کنار در برگی و پرشاخ درخت تک دیدن با. آمدمی پاره هایگالش اب کاروان پس در درویش

 گرفته همرد بوی هایشلباس باز. جویدمی و بود ریخته دهانش توی بودند ریخته کشکولش توی خیرات به مردم که هایینقل از مشت

 .بودند

 و برده نهری کنار به شوررخت دخترکی مثل را هاآن بود، درآورده مرده درویشی تن زا را هالباس این که فرار آن بعد اوایل همان

 هر ماا دادندنمی مرده بوی دیگر بودند شده خشک آفتاب توی اینکه از بعد هالباس. بود زده چنگ قدرت تمام با و کرده فرو آب توی

 یشپ پنهانی دادن، خبر یا گرفتن خبر برای وقتی که درویشی .مرده درویش بوی. گرفتندمی مرده بوی باز دیدمی درخت تک وقت

 یرمردیپ و جوان دختری یجنازه سیاه شبح که دیدمی را کلبه کنار درخت تک بشود، ناپدید باز و بدهد خبر تا گشتبرمی همسرش

 ایشیشه هایچشم با و چرخیدندمی. آمدندمی و رفتندمی باد همراه و بودند آویزان طنابی از زردی برگ مثل آن از زدهوحشت

 .ماندندمی خیره اطراف به شده دار به یمرده ماهی دو مثل حیران

 وب باز و مردمی بود پوشیده را هایشلباس که درویشی آن یجنازه مثل بود روییده احمدبیگ روی تازگی به که درویشی وقتآن

 هب و کرد پاک آستینش پشت با را هایشچشم خیسی. آمدمی نزدیک انچند نه و دور چندان نه یفاصله از همهمه صدای. گرفتمی

 .بودند ایستاده شاه یپیاده کاروان انتظار به جنبانی سیاه یتوده مثل شهر مردم. دید را شهر شبح. شد خیره جلو

 

 .شدند یکی همه و گرفت میان در را شاهی کاروان سیاه، یتوده

 و دادمی تکان دست مردم برای شاه. زد جمعیت تن به درویش. بود شده مخلوط درهم فریاد و جیغ و صلوات و سالم. بود شده غوغا

 میان از که داشت حرم گنبد به چشم احمدبیگ. کردمی فین ایشپنبه دستمال توی و ریختمی اشک مردم احساسات ابراز خاطر به



. شیددرخمی شهر رکاب بر انگشتری نگین مانند گنبد و بود ازنوچشم و صاف آن یزمینه در آبی آسمان. بود آورده بیرون سر شهر

 .رفتمی آن همراه ولی. بشود خالص توده آن چنگ از خواستمی. زدمی تنه بود شاه متوجه حواسشان تمام که مردم به احمدبیگ

 

 نای توی دو هر که بگذاریم؛ هم با قراری بیا: گفت و کشید آهی. آبی آبی ابر، از خالی آسمان. دواند خورشید روی چشم احمدبیگ

 یرهخ او به حیران هایچشم با دختر. بسوزیم دو هر باشد سوختن به قرار اگر. باشد دو هر برای بشود خوب اگر. ببریم سهم عاشقی

 ار انشده اما بود شیرین که کال نیمه خرمالویی مثل آزاردهنده اما بخشلذت بود، کوچک ایتوطئه احمدبیگ هایحرف. بود مانده

 آهسته و دبو بسته هایشپلک کلبه طرف آن که پیرمرد به. غلتید شانه آن به شانه این از رختخوابش توی را شب تمام. کردمی گس

 شآرامش این و نبود کردن خطر اهل. ترسیدمی هاآن قدرت از. کردمی فرار درباری هایآدم از همیشه پیرمرد. کرد نگاه کشیدمی نفس

 .کردنمی عوض چیز هیچ با را کردمی خرخر آسوده و بود شده کنجله تختش روی فقیر یابچه مثل که

 جوانی اب زندگی شانس اینکه. بود نکرده تحمیل او به بود کرده تحمیل دخترش به که طوراین را خودش سرنوشت وقت هیچ هم شاید

 بود هایستاد دوراهی سر بر. کند تالفی او دختر سر به یطوراین خواستمی سرنوشت شاید و بود شده عاشقش که بود کرده پیدا را

 بود دهترکی اناری مثل شوییرخت هنگام که را ناخنی و شد خیره آن به. آورد باال را دستش... دیگری و بود زندگی این ادامه یکی که

 .مالید انگشتانش سر با

 

 گرفته دست در را هایشکفش شاه. بودند شده مخلوط عوام رد وزیر و شاه. خوردمی موج صحن توی. بود شده حرم صحن وارد توده

: داد ردستو وزیر به و کرد تعظیمی حرم طرف به شاه. رفتمی اصلی در طرف به بودند کرده محاصره را او که هاقزلباش بین در و بود

 .زدندمی موج آسمان در فوج فوج سفید کبوترهای. بردندمی کفشداری طرفبه توده بین از را شاه هاقزلباش. رویممی کفشداری به

 ناولی و شد خم. داد وزیر دست به را هایشکفش. بده پناهم شاه ای: گفت لب زیر و کرد نگاه دیوار و در به. شد کفشداری وارد شاه

 ردهک گم عیتجم انبوه در را شاه مردم. گذاشت بود شده بندیقفسه که دیواری داخل و گرفت دید جوانی مرد دست در که را کفشی

 پیری تدس از یا کردمی جفت را کفشی شدمی خم شاه. کنند مراقبت شاه از کردندمی سعی جمعیت توی سرگشته هاقزلباش. بودند

 بو. گذراند نظر از را دورتادور. چرخاند را سرش احمدبیگ. گذاشتمی هاقفسه داخل و گرفتمی را اشخاکی هایکفش جوانی یا

 .بده پناهم شاه ای: گفت لب زیر و کرد آرامش احساس هاهما از بعد و کشید

 سقف یهاکاریآینه توی. بود برداشته را جا همه گالب بوی. خوردمی تلوتلو جمعیت بین و بود گرفته بغل توی را اشپاره هایگالش

 دهش سبک اشسینه. شدندمی یجار و لغزیدندمی همدیگر روی رودی جریان مثل و شدندمی ترکوچک و کوچک. شکستندمی مردم

 .بود

 به را پاره هایگالش. گرفت را بغلش زیر هایگالش کسی وقتآن. امآمده تنها که حیف ولی امآمده درست رو نشانی: گفت لب زیر

 رفتهگ ار گدایی هایکفش شاهی حرم در که بود شاهی کفشدار هم شاید. گذاشت هاقفسه توی را هاگالش کفشدار. داد کفشدار دست

 .کردمی را خدمتش و

 معیتج بین در را کشور شاهِ مردم،. نیست شمشیر از ترس دیگر که را متحصن آدم. شد حرم داخل فضای وارد هاقزلباش به توجهبی

 داده ولق رکسانه به: گفت و کشید خیسش هایچشم به را شوالیش آستین. بود کرده پیدا را خودش شاه احمدبیگ. بودند کرده گم

 ...بودم



 

 ای؟شده شیعه بفهمند اتخانواده اینکه از ترسینمی: گفت رکسانه

 ترسی؟می تو: گفت احمدبیگ

 ارزش برایم خیلی این. دادم انجام داشتم دوست که را کاری کردن فکر همه آن از بعد من و شدیم شریک هم با ما: داد جواب رکسانه

 .بشه بد برایم اگه حتی. داره

 را؟چ: گفت احمدبیگ

 از وت. دیدم هاآن در رو حقیقتی کنممی فکر و خواندم آوردی برایم که را هاییکتاب یهمه. بود کار بهترین این کنممی فکر چون -

 خونی؟می کتاب هاشیعه یدرباره کی

 یدنرس. بودم ترسو آرامش این به رسیدن برای شاید ولی. خواستممی آرامش من. کردنمی آرامم خانقاه وقت هیچ دونیمی. ساله سه -

 .دارمن سنخیتی هاآدمکش با من. کنم معرفی عشقت شریک را خودم و بزنم حرف پدرت با که شجاع قدرآن. داد شجاعت من به تو به

 بدهی؟ را مهرم خواهیمی کی بگذریم که هااین یهمه از راستی: گفت و زد لبخندی رکسانه

 را خودش جمعیت بدنه بین از اشزدهتاول پاهای با. آمدمی و رفتمی صدا. بود جمعیت از مملو سالن. رفت پایین هاپله از درویش

 یدهکش بندش. ماند جا خلق، از گداییِ کشکولِ. کشید جلو را خودش. ماند پاها و دست میان در کشکولش. رفتمی جلو و کشیدمی

 .چرخیدمی و خوردمی پا چرخید،می هاسنگ روی غازبیگی یسکه. رفت و شد رها احمدبیگ و ماند کشکول. شد کنده بیخ از و شد

 کی. آقایی یشیعه من مثل حاال هم تو. است الرضاموسیبنعلی زیارت مهرت: گفت و کشید آهی شد، خیره رکسانه هایچشم توی

 امنبوده شاه دربار خادم وقت هیچ ام،فراری دربارها این از من. شویم ماندگار مشهد همان مِهرت، زیارتِ از بعد که است اجباری توفیق

 .رکسانه بشوم، سفر یآماده تا کنی صبر باید. امندیده را حرم حال به تا هم من خود. باشم مشهد بارگاه خادم خواهممی حاال ولی
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