
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

گرد و خاک اسبش زودتر از خودش رسیید. دلیب بیه هیب پیتیید تیا 
ار گرو بگردانب به باغ پر شکوفه و انشد. هی خواستب  ترنزدیکنزدیک و 

باغ، میرا دییده بیود، شیاید از خانیه  یهانهیاما از باالی چ ،شمدیدنکنب 
آمده بود. وای که اگر از  امیسرم بود، یا از کسی خبرم را گرفته و پعقبِ 

؟ بیزر،، خیاک کیب آبیادی را بیه تیوبره کردمیکسی پرسیده بود، چه م
 !دیکشیم

 غبار پشت زیرچشمیبا دلشوره هی به دور و اطراف سرک کشیدم و 
دلیب لرزیید از اخیب و تشخمیش. کنیار  .کُرنگش را پاییدم تیا رسیید اسب

زد. نگاه دزدیدم  نفسنفسمن،  یرهیکوتاه باغ، از اسب پرید و خ ینهیچ
 !و باز به دور و بر چشب گرداندم مبادا کسی ببیندش، ببیندمان

گب سفت ، چنگ زد به کاهدیرسچسبید به چینه که تا شال کمرش می
 و غر زد:

1 
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 ؟یکناینجا... تنها چه می _
 ب را مشت کردم:دامن

 !هیچ _
 کشید: گردن جلو

 هیچ؟! _
 ها. دلب گرفته بود. _
 ؟ قالیت رو از دار پایین کشیدی؟یبافیمگه نم _

 سر باال انداختب.
 نه... _

ترسان  !کرده پای دار بنشینب غدغننفس گرفتب. ترسیدم بگویب بزر، 
 اش.باز اطراف را دید زدم و نگاه کردم به صورت آفتاب سوخته

دن، جا جییوالن میییهمییهخییان  یهییایبییرو شییفیر، بییرو... تفنگتیی _
طور فهمییدی شه... اصالً چهمراد و میراب هب االنه پیدا میکب یکلهسرو

 من آمدم باغ؟!
 ستبرش تکان خورد. ینهینفس گرفت و س

 !، دلتنگت بودمانصافبی _
 دامنب را بیشتر مشت کردم و دلب باز لرزید.

 ت...برو شفیر، جان عزیز _
 با همان اخب و تخب، پرید میان حرفب:

 !عزیزم تویی _
 شه.ن حالل میاشفیر، کسی اینجا ما رو ببینه، خون جفتم _

دست دراز کرد پر چارقدم را گرفت. اخمش در هب بیود و صیورتش 
 شد. ترنرمش یخشن اما صدا

 مگه دلت با من نیست؟! _
. سیریر گیردن کشییدم. آوردیبزهیا را از دور می یباد صدای زنگوله
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کش کوهپایه سرازیر شیده بودنید و بزر، بزها از سینه یعباسعلی و گله
 برگشتب سمت او: سیاه شده بودند به تن سبز دشت. یهابزها، لکه

خانیه. خبیر اینجیا آمیدنت بیه گوشیش  شفیر، برو، عباسیعلی آدمِ _
 برسه...
 شد: طاقتبیباز 

 رار کنیب فیروزه. فرار کنیب؟ ها؟خان هستن... بیا ف مِاینجا همه آد _
با بیتارگی نگاهش کردم. دلب پیش دلش بود اما حواسب به عباسیعلی 

وقتی سکوتب را دید،  .شودیم ترنزدیکاز پشت سرمان هی  دانستبیکه م
کیه خیودش آن طیرفش  یانیهیپر چارقدم را جلوتر کشید. چسبیدم به چ

 ایستاده بود.
ریب تا اصفهان. برسییب اصیفهان تاخت می، به بیکنفیروزه، فرار می _

 شیب.محرم می
 شناس داره. نکن شفیر، خان توی اصفهان هب هزار تا آشنا و _

 شد: تریعصبان
ریب تهران... یا اصالً تبریز. هیا فییروزه؟ تبرییز محرم بشیب، بعد می _

 رسه.خیلی دوره. از تهران دورتر. دستش به ما نمی
 «زاده... هوووو... چه پیشامد کرده؟خان وووویه»

 کوبیدم به صورتب. هاانگشتبرگشتب پشت سر و با 
 !ذاره. برومون نمی! آمد. برو شفیر. بزر، زندهعلیسلطانیا  _

 پر چارقدم را به ضرب رها کرد و غرید:
ش بزر، بزر،... بزرگی به اسیب نیسیت فییروزه... از بیزر، همه _

 یا از جان خودت؟! یترسیم
 ب لرزید:یصدا

 از جان تو... بجنب، سوار شو، برو تا نرسیده. _
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هییای اخبسییمت عباسییعلی و کوهپایییه نگییاه انییداخت و بییا همییان 
 خورده با غیظ گفت:گره

ذارم دست بزر، به پر شالت برسه فیروزه. بیه میوی خیودت نمی _
 !کشمشیقسب آزارت بده م

 نالیدم:
 هاش در نیفت.ز اینجا برو. با خان و آدمبرو شفیر. اصالً ا _

 پا به رکاب گذاشت و روی کُرنگش پرید.
 شب. تو حق منی.تو هب رضا بشی من نمی _

پیای چینیه  جیاهمان ش توی باغ پیتید و در دشیت گیب شید.یصدا
 !نشستب. مثب رعد آمد و مثب باد رفت. با یک بغب تهدید و خط و نشان

 با چوبدست باالی سرم رسید. زناننفسعباسعلی، بدو بدو و 
 پیشامد کرده؟ هیا صاحب اسمب... خانوم چ _

 .انداختنگاهی به غبار رد اسب در دشت 
، شفیر نبود؟! خانوم خیدای نکیرده بالییی بتهبیی این همون پسره _

 سرتون نیاورده زبانب الل؟
 نفس گرفتب و ایستادم.

 .عمارتگردم من خوبب عباسعلی. برمی _
روی سیرش  اش و کاله نمدی را کمییتکیه داد به شانهچوبدست را 

 جا کرد.جابه
 ارباب بفهمه این یارو... _
 !این یارو؟! عباسعلی شتر دیدی، ندیدی _

 مردد نگاهب کرد.
 اما اگر خان بفهمه... _

 جذبه خرجش کردم.
 ، کار به کار من نداشت.کردیاز کجا بفهمه؟! گذر م _
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 کنه.ادبش میکب ارباب خبردار بشه اقب _
 دست کردم الی پر کمرم و یک سکه درآوردم، گرفتب سمتش.

 ام عباسعلی... دهنت قرص باشه.انگار یاد نداری من کی _
 سکه را آنی گرفت و فرو کرد به جیبش.

 خان رو... زاده. خدا رحمت کنه میرزا آقاانغالم شما هستب خ _
 زد روی دهانش.

خیه و فلیک خیان هیب جمر. زیر ا آ عباسعلی کور و کر. خاطر آ... _
 آد... اصالً باد بود گذر کرد، ها؟!م پس نمیبرم نب از کوزه

اش، ه بود به مخیدهلب داد نشینشاهرنگی  یهای، جلوی ارسجانخانب
لب از لب باز نکیرده  شدیبا اخب خیره به حیاط مصفا بود. یک ساعت م

کند. ترسیده بودم از غیظ بزر، وقتی خبردار  بلوامنتظر بودم  آنبود. هر 
 به جنگ با همه برود. ستخوا. کفری بودم از شفیر که یک تنه میشدیم

بیگب با دوری مسی وارد شد و با احتیاط، کاهو و سیکنجبین را روی  
 :آمدش آرام و با احتیاط دریگذاشت. صدا جانخانبقالی، جلوی دست 

 ین حاال سلیمان کاهوی تازه آورد.م باال، تصدق سرتون، هموخان _
با سر باال برده و خیره بیه درختیان پیر شیکوفه،  طورهمان جانخانب

 گفت:
ها رو از پیش چشب من بردار بده سیلیمان این خنرز پنزرهای پاپتی _

 پس بده. تا نرفته ببره وا
اتیاق کیه  یقرمز گشوده شده گوشیه ینگاه کردم به بقته زیرچشمی
اش، ییک سیاعت شدهچپه  قندکلهچندان مرغوب و نه یهیک قواره پارچ
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 .کردیم کجیدهنبختب بود به من و 
هیب  طورهمیانبقتیه را هیب آورد و  یهات گوشهیبیگب تر و فرز رف

 لبی هی گفت: زیر
 تصدق سرتون خانب باال، بالگردون سرتون... _ 

رفت، نامطمئن، دو زانو خودم را جلو کشییدم  همین که از اتاق بیرون
 ب دادم.طرفش هُآرام و دوری را 

 جان، بخور کامت شیرین بشه.موبخور خان _
 ب خورد و سر گرداند سمت من.باالخره جُ

الهی به حق صاحب همین وقت، زودتری برم کنار آقات دراز بشب  _
 !خفت نکشب قدرنای

 زیدم.کمی جلوتر خ
 بشب؟! ترکسبیکه من  !جانخانبخدا نکنه  _

 چپ نگاهب کرد.
، اییین قییوم خییوف نکیین !مییادر بشیییبیشییی، الهییی نمی کسبییی _

شدیب که رعیت  اعتباربیسب مأجوج خواهانت هستن... ببین چه قِأجوجی
 جهه باال.از سر دیوار می بیکنآقات رو از در بیرون می یزدهفلک

 هیاینقش. خییره بیه هایشحرفاز  شدیدلب متاله مواقعیت بود اما 
 ش پایین رفت.یقالی، اشکب چکید. سر جنباند و صدا

بذار چند صباح بگذره از کندن لباس سیاه آقیات دختیر... خییرات  _
ر ، این شیش 1کردم، خیرات اموات کردم، دخیب بستب پا درخت 0لنجوحلقه 

                                                                                                        

 یماه دارید یبرا ورزگان در روز سیزدهم فروردین، به قنات هازن در نائین قدیم،. 0
 .ختندیریمو برای ماهی حلقه لنجو غذا  کردندیمنذر و نیتی  ،رفتندیحلقه لُنجو م

است  ونسیحضرت  یاز اعقاب ماه شدیحلقه لنجو که گفته م ماهی طبق این افسانه،
نوروز به  زدهیروز س در سال و فقط عصر بارکی ،از طال دارد یاخود حلقه ینیو در ب

 .رفتیدهانه قنات م
 درخت امام رضا یا قدمگاه، موسوم به پادرخت.. 1
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داده... حییاال اییین بخوابییه. قییول دادم بییه بییزر،، دختییر... آقییات قییول 
 شه.فرستن، دست آخری خون به پا میمی 0راویها هی خیرندیده

 رفت. غرهچشببه گریه کردنب 
سب که اینا هر ناشت به چاشیت اینجیا پالسین، هالک نشی... این قِ _

ز تو دییده... ببیین چیه ا کنه اون ولد چموش یه گوشه چشمیمعلوم می
 شاه گفتن یابو.ریزه باالی اینکه به اسب اشکی می

سکوتب را که دید، حرصی دور و بیرش را بیا نگیاه جسیتجو کیرد و 
 دست آخر، تسبیح عقیقش را برداشت پرت کرد طرفب.

شیب، ت چیه؟ اگه خیال برت داشیته بیا اشیک و آه، رضیا میگریه _
 ذارم.نمیق علجُشتتب دست این خیال باطب کردی. کُ

 افتادم. هقهقآرامب باال رفت و به  یهیصدای گر
 ...جانخانوم _

گفیتن  "اهللییا"که از شنیدن سر و صدا و  "و... جانخانب"آمد بگوید 
نشسیته  طورهمیانبیگب را صدا کرد و  مردانه از توی هشتی، ساکت شد.

 بیگب به دو وارد شد. گردن کشید به حیاط.
 گردش معطلن اذن بدین.خان اومدن. تو غالمبزر، _

 هراسان شد. جانخانب
 تعارفشان کن زودتری. _

 همین که بیگب رفت، چرخید طرف من.
دستی بکش به سر و روت... خدا بیه  یهنشستی که چی؟ برو  1کُپ _

 !خبرش کردن حکماًخیر کنه. 

                                                                                                        

معموالً از طرف خانواده پسر شخصی  بود، خویشاونداگر ازدواج بین دو خانواده غیر . 1
 .که به اصطالح مزه دهان خانواده دختر را بچشدرفت میبه نام راوی به خانه دختر 

 . مثل مرغ کرچ شدن.1
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چیه  دانسیتبیجلوی چشب بزر، باشب، نه تا وقتیی نمی ستبخوانمی
در رفتب به اتاق کناری  نشینشاهاز در دیگر  ست.اچه حالی به فهمیده و 
رسایی وارد شید  "یااهلل"بزر،، سر به زیر با  ایستادم. گوشفالو لرزان، 

 چین پشت دری را کنار زدم تا بتوانب ببیینمش. یو سالم کرد. آرام گوشه
بیاالی اتیاق بنشییند.  کیردیداشت با عزت و احترام تعارفش م جانخانب

بیگب که ! راوی شفیر کرده بودساعت قبب با  رفتاری که یکی دو برخالف
چای آورد، باز هب لب از لب باز نکرد. استکانش را برداشیت و بیا ییک 

تعارف مهمان کند. زن بیتاره معذب شده  آنکهنقب بادام بزر، خورد. بی
بود. حتی دست دراز نکرد یک پیاله چای بخورد. بقته را جلیو کشیید و 

 غییظ جیانخانب "دروییش. یدار نیست. بر، سیبزی تحفیهاببق"گفت 
 پنهانش را عیان کرد که:

فکیر  دهمی جرئتطور شده این درویش پاپتی به خودش پس چه _ 
خان رو از سرش بگذرونه؟! از پشت کوه آمده ییا تیوی آبیادی  یدردانه

 شما تازگی رسب شده رعیت با اربابش وصلت کنه؟!
 زن سر در گریبان گفت:

 شه امر و نهی کرد.ه دل که نمیکار، کار دله خانوم باال. ب _
 را لنگه به لنگه کرد. اشیطانیابروهای ق جانخانب

 !ب بشینه به اون دلگِ _
سیر بیاال  بیارهیکو زن هیب  "خدا نخواد"لب گزیدم و در دل گفتب 
 گرفت و ضعیف اعتراض کرد:

 خانوم باال، خدا نخواد. بد نخواه. شما خودت جوان داری. ،جوانه _
 نگاهش لرزید اما اخمش را حفظ کرد. جانخانبدیدم 

غلیط کیرده اسیب  زادهرعیتگب. این قبب گفتب، باز هب می یهانوبه _
کیه اگیر هیب نداشیت، بیاز  ؛د دارهاخان نومز یدختر ما رو آورده. دردانه

طور شیده ایین دختیر هیر ... چهشدینم پابرهنهرعیت )عروس(  روساع
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دی و اش روانییه امییا خبییر از نییومزایپِییره، مییردک بیکییاره یکجییا میی
 خواستگارهای دور و دیرش نداره؟!

 زن، بقته را گشود:
شییفیر قبییب پیشییامد از بییین رفییتن میییرزا آقییا خییان خییاطرخواه  _
 کنین. نوازییتیب شده. عاشق رو خدا زده، شما خانومفیروزه

 ش را باال برد.یاز کوره در رفت و صدا جانخانب
 بیگب...ندیده، گب... خیربی _

 پشت در بود، سریر گفت: انگاریبیگب 
 !بیگب تصدق سرتون خانوم _

 خیره به من با دست زن را نشان بیگب داد. جانخانب
فهمن. تو به زبیون خیودش گمونب این جماعت، زبون من رو نمی _

، خواهانش بیود، مییرزا آقیا حمداهللحالیش کن. تو بگو حتی پسر حاجی 
رش که اسیب دختیر میا رو آورده بیود... تیازه خدابیامرز زد توی دهن پد

 .0اواسطاموالش از شمار خارجه و از  یاههیکه س حمداهللحاجی 
 گذاشت. ترپیشقند را زن کله

ا بشییید، شییفیر نییوکری شییما و ، رضییکامشیییرینبییه حییق همییین  _
 کنه.خانوم رو میفیروزه

                                                                                                        

گرفت و قدیم مراسم ازدواج معموالً به ترتیب خاصی انجام می نیدر نائ. اواسط: 1
ی خاص خود همسری انتخاب کرد از طبقهازدواج اغلب طبقاتی بود. هر کس سعی می
ین و کسانی که در یک طبقه نبودند زارع  کند و ازدواج بین طبقات باال و متوسط با

وابسته به طبقه باال هر چند از نظر مالی وضع مساعد نداشت  ینیک نائمعمول نبود. ی
ها به آن نیمتوسط که در نائ یشد دختر خود را به شخصی از طبقهمعموالً حاضر نمی

قدر که شخص اخیر از نظر مالی در وضع باالیی  گفتند به همسری بدهد. هراواسط می
فقط از طریق ارث تعیین  یاجتماع طبقات نیمردم قدیم نائ نیقرار داشت. )در ب

شد و مال و ثروت و حتی تحصیالت در باال و پایین بردن وضع طبقه اشخاص می
 مونوگرافی نائین نوشته مسعود نوری()  (.نداشت دخالتی
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ی "اکبیراهلل"و زیر لبیی  "کنهادای تکلیف می"پرخاش کرد  جانخانب
 گفت.
بیگب راهیش کن... دیگه هیب خیوش نیدارم راوی از جانیب شیما  _

طرف عمارت خانی آفتابی بشه. بزر، خان انقدری غیرت داره کیه اگیر 
دش کرده، پسرتون باید بره اونجا که عرب ابفهمه کسی نگاه چپ به نومز

 رفت.
ت ی کرد و دسی"هین"باز شد و بیگب توی صورتب درآمد.  هوابیدر 

 داخب کشیدمش و در را بستب، زمزمه کردم: .اشنهیگذاشت روی س
 ها؟ چه خبرت شده؟! _
 اشاره کرد و مثب من آرام گفت: نشینشاهبا چشب به  نگراندل
تون اِپی امر کرد، خان سراغ شما رو گرفتن، خانوم باال خانومفیروزه _
 بیام.

 لبب را با دندان کندم و مردد پرسیدم:
 آتیشی؟!آرامه یا  _
 آتیشی. _

 نفس عمیقی کشیدم و سر تکان دادم.
 .برسبرو االن خدمت می _

در را از هیب بیاز کیردم.  یچارقد به سر کشیدم و با تیرس دو دهنیه
چای را کنار گذاشت و  خالینیمهبزر،، لمیده به مخده، با دیدنب استکان 

تن نداشتب. رفت. زیر لبی سالم دادم اما پای جلو رف پایب تا سرنگاهش از 
با چشب و ابرو اشاره کرد پیش بروم. بیزر، بیه جیای جیواب  جانخانب

 سالمب سری جنباند و غرید:
 بایست جلوی پات شتر قربان کنب تا رخ نشان بدی؟! _

 از خجالت و دستپاچگی لبخند زد. ییهاهیبا ما جانخانب
 .کردیخان... گفتب که، قیلوله منه بزر، _


