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تک دروازه خمارش را برهم  آسود که صدایی شبیه به تک تازه خواب چشمانش را می
کند، نفسش را در  هایش را چاق می شود گوش بسترش نیم خیز میدر حالیکه از . زند می

اش  تقصیر را از شنوایی. شود کشد، اما صدا تکرار نمی سینه حبس نموده و گوش می
هنوز چرتش . بندد گذارد و چشمانش را می داند، به مقصد خواب دستش را زیر سرش می می

اندیشید که بام لرزانش در زیر  می وقوع صدا چرخید و به احتماالت ف دروازه میدر اطرا
تا آنجا . آید به لرزه در میشنید،  های شتابناک حیوانی که صدای نفسش را بخوبی می قدم

دهد که حیوان مسیر بام را بسمت دروازه طی  کند، تشخیص می اش یاری می که شنوایی
فزایش ضربان قلبش ا. گردد کند و پس از پایین رفتن از بام صدای پایش محو می می
کند و صدایی را که شنیده بود یقین  های وهم آلود ذهنش را تیره می غبار گمانهیابد،  می
بر آن  با کنجاویی آمیخته با ترس. آلود حیوان بی ارتباط نبوده است که با دَوِش شتاب کند می
 .ای بیرونی اش برود شود یکبار تا پشت دروازه می

 



اش آویخته  ستون خانه برکند که  ری دراز میکورمال دستش را بسوی خنجکورمال 
ترین  کردند، مناسب های آنزمان بر پا می چوبیی که برای استحکام پوشش خانهستون . بود

جایی که . ای روزمره داشتند در آنجا بیاویزد خانه وسایلی را که استفاده ه صاحبجایی بود ک
*آچه

را در  **ای بوالن نگ و خاکهای حاوی خاکشیر، بارت خریطهنیز خنجر، غربال و چند  
خزد،  پوشد، از بسترش بیرون می لباسش را می. ختلف آن آویخته بودهای م قسمت

به  فتر هایش راه می با نوک پنجه و  که آهسته نش را یکی کرده، در حالیها و ذه گوش
 اش فاصله دمی از دروازۀ بیرونینی که چند قبا باز کردن دروازه میا. شود دروازه نزدیک می

دروازه است اما صدا  کند کسی پشت احساس می. کشد ایستد و دوباره گوش می نداشت، می
بار  اما این. ای بیرونی گذارد؛ درست در عقب دروازه تر می قدمی نزدیک. شنود و ندایی نمی

ممکن است  با پیش فرضی که. شنود صدای نفس و لیسیدن دهانِ حیوان را به وضاحت می
 :زند حیوان کلته باشد، با صدای خفه شده ای صدا می

 "!کلته! کلته"

صدای لیسیدن و شلپ شلپ  کشد اما با شنیدن صدای آچه، حیوان هیس هیسی می
کند حیوانِ لیسنده کلته است، اما برای  با آنکه یقین می. یابد میچنان ادامه  دهانش هم

 "!کلته، کلته": زند اطمینانِ بیشتر دوباره صدا می
خواب آلودگی و . باشد میشود؛ کلته  اینبار صدای التماس حیوان بلندتر شنیده می

تواند دست به دامن  کند، تا آنجا که نمی های مشکوک مغزش را منگ می ترسی ناشی از صدا
اما . منطق شود و استنباط کند که چرا کلته در آن پاسی از شب پشت دروازه ای او آمده است

خطری بخاطری گریز از  حیوانکه ممکن است  باشد میرسد این  بفکرش می یزی کهتنها چ
چنان جزء  شلپ دهان حیوان هم اما شلپ. باشداو پناه آورده  ۀدانست چه، به درواز که نمی

گیرد و به آهستگی با دست چپش تنبۀ  کاردش را در دست راستش می. ماند معما باقی می
 :زند کند، بازهم به آهستگی صدا می دروازه را نیمه باز میوقتی . کند دروازه را دور می

 "!کلته"
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 .تره –گندنه  و دارای طعم( تره)شبیه به گندنه کوهی گیاهی  **  .دایه، پرستار*
. 

 



کند اما  آمیزی می تضرع یآچه هیس هیس سگ که در تاریکی قابل روئیت نبود، در پاسخِ
علیرغم ناپیدایی، صداهایی که بگوش . ماند تشخیص باقی می قابل غیر چنان وضعیتش هم

پای چپش را پیش . دکن رسد کلته را مشغول جویدن و یا لیسدن چیزی تصویر می آچه می
شود،  که دروازه بیشتر باز می همین. کند گذارد و با احتیاط دروازه را اندکی بیشتر باز می می

ترسی فلج . کند پایش سقوط میتکیه داشت روی  جسمی بزرگی که در مقابل دروازه
کند و با  زبانش چون تکه چوبی در دهانش گیر می .زند ای سر تا پای بدنش موج می کننده

 :شدک ای چیغ می شدهصدای خفه 

 "...!آخ خ خ"

کند که  با آنکه هنوز کاردش را در دستش داشت اما ترس وجودش را چنان سست می
کند  ناشناخته برقرار می جسم ی که بادر اولین تماس. شود زمین میبجای دفاع از خود، نقش 

 .که یک زن روی پایش سقوط کرده است رسد به این نتیجه می

 
**** 

های  ای شب چکید، در تاریکیی کور کننده قدمش خون تازه میجوان که در هر زن
به سمتی جهت  بدون اینکه بیندیشد بکجا برود،. کند اش را ترک می بهاری سراسیمه خانه

 !آچه زوار ؛ خانۀ، خانۀ یگانه دوستش در قریه کند میگیرد که ذهن ناخودآگاهش هدایت  می

ای پیچیده در پردۀ شب و غنوده در دامن سکوت که آرامش شبانگاهیی ساکنانش  هقری
شلپ شلپ در آن هنگام . رود بخواب میباران نیسانی  شر آرام آرامِشربا ، کشید را نفس می

ها صدای عوعو سگ فرتوت قریه، کلته، که از بامی به  آلود و دور دست گل ۀزن در کوچپای 
که سکوت شب را  ندصداهای بود یگانهطپید،  ای به کوچه ای می دوید و از کوچه بامی می

او . دوید سرعتی که هرگز تجربه نکرده بود در کوچه می بار با زن برای اولین. ندآشفت می
اگر . ها پیچ و خم داشت، بخانۀ آچه نرفته بود اهرو عمومی که دهوقت در شب از ر هیچ

وجود داشت که او را  تری هم هیجانِ مرگبار و شب تار زن را در خود نپیچانده بود، راه کوتاه
 های زده بدون اینکه اندیشیده باشد راه اما زنِ طوفان. کرد دوستش هدایت می ۀزودتر بخان

 خانـۀ مُشرف بر تکیـهآچه که ـۀخان. گزینـد میهرو عمومی را بر د، رانتری هم وجود دار کوتاه
 

22/چهل دختران  

 



داشت،  موقعیتریه قۀ ترین نقط زن که در جنوبی نقطه و خانۀ ترین عمومی بود، شمالی
خواست؛ نیازهایی که زن  کردنش زمان و توان می های قریه بودند که طی ترین نقطه طوالنی

جنوب قریه، ای طوالنیی شمال و  فرساتر از فاصله توان. را نداشت هیچ کدامدر آن لحظه 
نفسی را  پخته میل صعودیی که هر آچه بود؛ ۀوتاهی میان راهرو عمومی و خانای ک فاصله
 :زمانی زن به شوخی گفته بود.  دکر گیر می نفس

 "خوار جان ازی بلندتر دیگه جای نبود؟"

 :حزن جواب داده بودو آچه با لبخندی آمیخته با 

 ".خدا بیامرز شیخ دیگه"

های لرزانش  رسد و با دست ای بیرونی آچه می زن در عقب دروازه که درست هنگامی
ه تعقیب آن دو دستی به دروازه شود و ب کشد که باز نمی یکبار دستگیر ریسمانی دروازه را می

آلود زن شروع  های خون اسکه سگ به لیسیدن لب اما زمانی. رسد کوبد، کلته هم سر می می
 .شود کند، زن بیهوش می می

 
**** 

د زن از آنجا رک اش برای یافتن زخمی که گمان می ای چراغ تیلی نیآچه در روش
منبع  نستدا که نمی در حالی. کشد خونریزی داشته است، بهر جای بدن او دست می

مانده در. بندد میای دست و پا محکم  ، چندین قسمت بدن او را در ناحیهخونریزی کجاست
 :گوید خود می بازند و نومیدانه  نفس زانو می در کنار زنی بی

 "زخمی که نیس، اِی دریای خون از کجا آمده؟ یْخَ"

آورد اما بازهم اثر زخمی را که آنهمه خون  میبا دستپاچگی لباس زن را از تنش بیرون 
 :اندیشد میشود و با خود  آلود او خیره می عریان و خونبه بدن . یابد نمیاز آن جهیده باشد 

ه دَ های کدام مردار خور بیباک روده دانه که زنِ خدا می. اِی خونا خون گلشاه نیس"
 ".کشیده باشه؛ لوچکا هنوز گلشاه رَ نشناخته اِی نیم شَو
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رسد  ، یکباره بفکرش میدنگر ل میجان و ال نیمه زنِدر حالیکه منگ و هیجان زده بر 
در . خزد های مقدس می کتابۀ سراسیمه بسوی طاقچ. شده باشد *که نکند زن سُبیانی

ودند و ای نذر عاشورا پوش گردیده ب های دباغی شده های قطوری که با پوست میان کتاب
بحاراالنوار، های  مجلدهای مرثیه،  یان، دیباچهالسحر، دفع سُبْ انواع دعاهای باطل

آچه شد،  را شامل میتوضیح المسایل و الجنان  اتیحمف ،البالغه، قرآن المتقین، نهج حلیة
مفاجا، دفع  ها پیش بهترین دعاهای نجات از مرگ که شیخ سال گردد دنبال کتابی دعایی می

اهای دع ؛نویس کرده بود در آن دست اجنه، آمرزش گناهان، جان کندن آسان و غیره را
تنِ دعاها شیخ گلچینی که با مخلوطی از آب زمزم و زعفران نوشته شده بود و هنگام نوش

طوریکه در . افزایش دهد ها را بخرچ داده بود تا موثریت آن نیز ای وسواس قابل مالحظه
مثالً تمام دعاهای . دعا لحظه و ایام نحس و ایام مبارک را هم در نظر گرفته بودنوشتن هر

هم صفر بود نوشته بود های که مصادف با سیزدشبالسحر و دفع اجنه را در سه شنبه  باطل
، دفع اما دعاهای آمرزش گناهان. آمدند ترین یوم و ماه سال بحساب می که جزء نحس

قدر، سیزدهم رجب، سوم مبارک های  کندن را در شب ای جان بلیات، آمرزش اموات و تلخه
رسد که شیخِ متوفی در  وقتی دست آچه به مفاتیحی می. بودشعبان و پانزدهم شعبان نوشته 

که  آورد میبیاد . شود دعا منصرف می بود، از تصمیمش برای یافتن کتاب سفر مشهد خریده
 :شیخ گفته بود

دعاهایی که دَ اِی مفاتیح نوشته شده، ولو خوانده هم نشوه، نیت اگر خالص باشه "
 ".کنه مرده رَ زنده می

بوسد، ضریح زرین سلطان خراسان را  شود و کتاب را چندبار می می در تاریکی خم
 کند نمیهنوز نیتش را تمام . برای زن شفاعت کندکه خواهد  آورد و از امام انام می میبخاطر 

را بکشد و برای دعاخواندن  اشهای زندگی زن آخرین نفس که نکند گذرد میکه در ذهنش 
 رهاجا  بگذارد، در هماناش  چهرا در طاقمقدس که کتاب بدون این. باقی نمانده باشد  فرصت
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دهند و در بدن آنها حلول  حمله قرار می مورد نوعی اجنه که فقط زنان باردار را( باور عامیانه) *
  . کنند می

 



 وقرار داشت  ی مقدسها در مجاورت طاقچۀ کتابکه خزد  ای می و بسوی کوزهکند  می
مقصدش از انصراف . کرد ذخایر زیورآالت خود و اشیای متبرکه را در بین آن نگهداری می

قرار  دارد و بی بدون هیچ تاملی تسبیح را بر می. باشد میغیرمترقبه، پیداکردن تسبیح تُربت 
، تربتی که آچه در اختیار داشت. حرکت افتاده بود د که مثل مرده بیگرد میباز  زننزد 

 ،کربال های خاک ترکیبتربت مزبور که  .موثرترین تربت موجود در دلدلگذر شناخته شده بود
شد، هفتاد و پنچ  شده در قم نگهداری می تبرکای  و مشهد را با خود داشت و در بقچهنجف 

اش از قدمگاه بی بی شهربانو در حوالیی کوه  در شیخ آنرا در جریان سفر زیارتیسال قبل ما
ای جزء بهترین  ر آنزمان که تسبیحِ تربتِ صددانهد. یک عابد هدیه گرفته بودد نزری از 

بیگ هم علیمدد آمد، مادر شیخ نیت داشت یک جزء اضافی برای ها بحساب می سوغاتی
تحفه بیاورد، اما عابد گفته بود که در شرایط کنونی بجز همین جزء که نزد او نگهداری 

 . کس موجود نیست آن نیز نزد هیچ شود، عین آن که هیچ حتا شبیه می

ای آنرا مادر شیخ، بعد از فوت او پسرش شیخ محراب تعدادی را  زمان چندین دانه تا آن
و پس از درگذشت هردوی آنها آچه چند عدد دیگر را به مریضانی هدیه کرده بود که هنگام 

ارتکاب زنا اما اکثراً وضع احتضار که در اثر . روز در حال احتضار مانده بودند ها مرگ ده
عالوه بر . کرد آمد، مرگ طبیعی را به زجرکشی تبدیل می پیش می ارتکابِ زنای محسنه

نما و االغ شاخدار ه فرزندان عاق شده به سگ آدمافتاد ک میگاهی اتفاق احتضار زناکاران، 
داد و  زمان احتضار را پایان میردن تربت در چنین مواردی بود که خو. تغییر هیئت دهند

هایی اگرچه به ندرت اتفاق  چنان مرگ. گرداند می  شان باز به فطرت انسانیرا  شدگان عاق
گردیدند  که شاهد چنان حادثه میداد نه تنها برای مردمی  افتاد اما هرگاه چنان رخ می می

برای نجات از . گردید ی بازماندگان متوفی نیز میای سرافگندگی آفرید، بلکه مایه مینفرت 
خواندند و برای محتضر از  کردند، دعای ندبه می ها نذر می بار، همسایه نکبت اتنان اتفاقچ

قدرت محیرالعقول تربت بود که تکلیف  اما سوای دعاخوانی. طلبیدند خداوند آمرزش می
مریضِ در حال احتضار را یا دوباره رمقِ . کرد ها را در آنِ واحد یکسره می ها و رفتنی ماندنی

پس از آنکه آچه یکی . کرد ای او ظاهر می کندن را بر چهره انبخشید و یا عالیم ج حیات می
ریزد، زن با آه  جود و با آب دهنش مخلوط نموده در کام زن می های تسبیح را می دانهاز 

 .کند جنبد و پهلو عوض می میسوزناکی 
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مرتباً . داند چه کند کشد اما نمی دست میطپد و بهر چیزی  قراری بهرسو می آچه با بی
 :پرسد حرکت در مقابلش نشسته بود می از زنی که الل و بی

که پشت چاریش  شدیتهگلشاه صُب میشه، بگو چه بال سرت آمده؛ چه "
 "بگردوم؟

ماند  میخیره  اوزده به صورت  چشمان وحشت ماند و زن که با فایده می اصرارش بیاما 
 .آورد حرفی بر زبان نمی و

 "!آغا" :پرد ناگهان مثل اینکه زن ترکیده باشد، گپ از دهانش بیرون می

 :پرسد نوردد و با صدای لرزان می موجی از وحشت سرا پای آچه را در می 

کند به دعای بد در حق  و شروع می "؟ز بودهی خونای نجس از سید سَوْاِ یْخَ"
 "!شه؛ الهی آتشای جهنم بسوزانشهیالهی مارا و عقربا بخور " :آغا

 :خواهد بگوید می. ماند بازد و از حرف و حرکت باز می ای خود را می لحظه

 "!ما رَ هم میکشن، گلشاه"

شود و  میحس  اش بی االشه. یاوردتواند حرفی بر زبان ب کند نمی اما هرچه تالش می
 .چسپند هایش به همدیگر می دندان

ای دیگری بر  د، بدون اینکه توانسته باشد کلمهته بوزن که چشم در چشم آچه دوخ
های شیخ قدم  ای کتاب بسوی طاقچه دوباره وقتی آچه. شود زبان بیاورد، دوباره الل می

تواند  ای که می گیرد و اولین کلمه جودش را فرامیبخشی و دارد، نیمه راه سهولتی آرام میبر
. گردد شود و دوباره نزد زن باز می منصرف میاز تصمیمش . بود "یا امام"بر زبان بیاورد 

دو زانو در مقابل . کند خرد را نفرین می شود و پیوسته آغای اختیار زبانش به دشنام باز می بی
 :پرسد نشیند و با صدای اندوهناکی می میزن 

 "دیگه چطو شد گلشاه؟"
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زن . سازد یک کلمه را بر قلب آچه ماندگار میماند و حسرت تکلمِ  چنان الل می زن هم
و پس از آنکه تالشش برای  ،شود زدن نمی کند اما قادر به حرف چه را درک میکه نگرانیی آ

خرد  فهماند که احتماالً کار آغای ای سر و دست به آچه می رسد، با اشاره گریه نیز بجایی نمی
 :گوید خطاب به زن می .افتد میجوش قرارتر از پیش به جنب و  آچه بی. تمام شده باشد

! خدا یک دفه آدمه زنده میکنه و یکدفه هم میکشه؛ بهشته صایب شدی، گلشاه"
الهی دَ غضبت گرفتارش . خدا یک به دنیا صد به آخرت برت بته. خوب کدیشه

یادت اس گلشاه گفته بودمت که پای سید سَوْزه از خانیت کوتاه کو؟ مه سید ! کو
. خورد جان آدم می دَ *چشم سوزش تیر واری. بودم که می گفتم چشمه شناخته بی

الهی خونای مردارش دَ جانت اَوِ زمزم شوه گلشاه، اَوِ کوثر ! سزای قروت اَوِ گرم
 "!شوه گلشاه

ریزد و  ، تمام دار و ندارش را بیرون میگوید ارتباط با خود سخن می که بی آچه در حالی
با . دانست چه چیز خواست برای گلشاه بقچه کند، اما نمی گردد که می های می دنبال چیز

آلود بهترین تمنیاتش را در حق گلشاه و بدترین آرزوهایش را در حق آغا بر  صدای بغض
 :گوید سپس با صدای آشفته خطاب به گلشاه می .زبان می آورد

خوده امشو از اینجه . برت کاال ماندیم و یک کمی هم خوردنی؛ تلخان اس"
ا روشن شوه خوده دَ زیر پیش ازی که هو. یگان جایی که از قریه دور باشهبکش، 
صُب به . یایه خاطرت جم باشه دَ کوه پشتت کسی نمی. سنگ برسان ییگان کل

جای رسیدی تا شام صبر کو، بعد هر. شانه خالص کنه که مردم گریه و ماتم  **ایلّه
خوب اس که دَ کوه و بیابان . از او تَوَکَلِت بخدا، خوده یگان جای دورتر بکش

بیگ و سید سَوز بی سیرت  طومی گرگ و جناور شوی اما دَ دست گرگای آصف
  ".نشوی

، برای آخرین بار دعا بندد آچه با دسپاچگی و عجله بقچه را به کمر گلشاه میوقتی 
 :کند می
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 "!باشه، گلشاهزامن آهو زامنت "
شود، در  گذارد و در تاریکی شب نا پدید می اولین گامی که گلشاه به بیرون میاما با 

 :گذرد می آچه ذهن

 ".زده واهلل اگه خوده از قریه کشیده بتانه زنِ فلکدَ اِی تاریکی "

 :دهد اما خود را دلداری می. بندد و نومیدانه دروازه را از پشت او می

قریه هم برسانه، انشاال که خوده از  خانیمهوقتی دَ اِی تاریکی تانسته خوده تا "
 ".میکشه

کند  رود که فکر می باری فرو می مرگآمد  ای پی کند و در اندیشه چراغش را خاموش می
کند که چگونه مردانِ  های المناکی را تصور می لحظه. او فاصله دارد زدن آفتاب ازرتا س

ه رد پای گلشاه را و پیش از آنک. کنند او پیدا می ۀبیگ رد پای گلشاه را از خان فرحم آص بی
سپس مردان . های او را خورد و خمیر خواهند کرد او جستجو کنند، استخوان ۀفراتر از خان

کشند و گلشاه را که تمام شب برای بیرون رفتن از قریه در  خشمگین بهر سوراخی سر می
او را در کمند . کنند کرده است اما راهش را بجایی نبرده است، پیدا میمیان الی و لجن تقال 

با برند تا  بیگ می آصفۀ کشان تا پای قلع کشانگیسوان خودش اسیر نموده و غزال زخمی را 
پیش از اما . شان را فرونشانندۀدادن سید قری ای از دست کردن جسم لطیف او عقده پایمال
 چون در صمیمیت که یزن. گیرد می تصمیمش بباد مالمت خود را بخاطرهراحتمالی  حدوث

خانۀ او را  دهد که مشوره می ،بود یگانه یاوربرایش   مادر، در دفاع چون سنگر و در تنهایی
  .ت زن خواهد بودنجاکرد یگانه راه  ترک کند؛ تدبیری که فکر می

هم شان با زندگیهای  یدشوارردند، از ک هم شریک میشان را با های بزرگ آنها که راز
خرد را  های آغای یخوردند و معجز نمای های زنان قریه غصه می ند، برای رنجزد میحرف 

همه  رسیده است که به آن کند روزگاری هم فرا می باور نمی ،دانستند مردم فریبانه می
تر از آچه بود اما در بسیاری موارد او را مشوره  گلشاه با آنکه جوان. ها پشت کند صمیمت

اما آچه بجای آزردگی . شد می هم هایش سرزنش آمیز افتاد که حرف میگاهی اتفاق . داد می
 :گفت داد و با خوشرویی می پذیرایی نشان می

 "!ببخشی گلشاه آغی، توبیم باشه" 
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را  دیگریک داشتند و  مشترکی هاآرزو، تنددانس همدیگر را میزبان  دوستانی که نه تنها
نیاز به همدردی و کمک داشت، تر از گور که گلشاه  در شبی تاریک اینک کردند، درک می

بهترین گزینه را  آچهظاهراً . را ترک کند او ۀدهد هرچه زودتر خان مشوره می برایشآچه 
تواند خود را قناعت دهد که برای نجات جان زن  کند اما نمی نهاد می برای نجات گلشاه پیش

دهد که هرگز  خود نسبت می لیاقتی بیکارش را به جبن و . همان یک راه وجود داشته است
شد در عرض  شجاعتی که اگر نبود هرگز قادر نمی. نتوانسته بود مثل گلشاه شجاع باشد

و  لسم و دوده نویسییطهای  ای دایگی اش ادامه دهد که عالوه مهارت شخصیتی به پیشه
خرد  آورد که آغای میزمانی را بیاد  !، جنسیتش مرد بود و مقامش سیادت قریهسازی معجون

ه با اما گلشا. او را تهدید کرده بود که اگر دست از رقابت برندارد او را از قریه اخراج خواهد کرد
 :بر آغا تاخته بودآمیز  کلمات توهین

زته قریه بکشی؛ طرفش چَپ سیل کنی چشمای سَوْ تو چکاره باشی که آچه رَ از"
 ".میکشم

 :زند با صدای گریه آلودی بر خود نهیب می

او  ۀاندیشد که گلشاه خان هایی می به لحظهنگران و مضطرب . گرید و زار زار می"!زنِ ترسو"
ای  گلشاه فاصله احتماالً پردازد که میای خیالی زمان و مکانی  به محاسبه. را ترک کرده بود

های قابل اندازه گیری را تصور  فاصله گیرد و هایی از کوچه بر می معیار. را طی کرده باشد
ای قرار دهد که گلشاه  کردن فاصله ا در جریان واقعیی طیکند تا توانسته باشد خود ر می

به . کند و چراغش را روشن می شود می لنددوباره از جایش ب. ترک کرده بود اش را خانه
هایش طول  با شمارش قدم. شمارد هایش را می و قدمپردازد  اش می در وسط خانهزدن  قدم

کند که  گیرد و نقاط مشخصی را در ذهنش مجسم می های گلشاه را اندازه می ای قدم فاصله
سنگِ ": برد ها را نام می مکانبلند بلند . ها عبور کرده باشد از آن نقطه احتماالً گلشاه

تواند در  شود و نمی ها طوالنی می فاصلهگاهی که  "...بَغَکْ، لَخْشُم قولسوالخ، خارزری، 
گیرد که  دود و اندازه می آنقدر می. خیزد کند و دوباره بر می نفس طی کند، نفس تازه می یک

دهد و بر  کند تا آنجا که توازنش را از دست می پاهایش سستی می. افتد مینفسش به شماره 
 :گوید کند، جویده با خود می پیدا می حالی لکنت  لیکه زبانش از بیدر حا. افتد میزمین 

 "!باشه دیگه دهحالی باید خوده یکجایی رسان"
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اش ای خانهای به گوشه وار از گوشه ای خودش که دیوانه های به شمار افتاده از نفس
ها چقدر ذله شده و  تاریکی ها وزار ها، سنگ کند که گلشاه در بیراهه دود برآورد می می

و غرق در خوابد  میچارپالق . باشد شدهآلود  ها و پاهای لطیفش خاردوز و خون دست
های اطراف قریه را که در ایام  های بزُرو  و تمام غار و غارچه ها، راه بیغولهسودای او 

. کشد میهای قریه بازی کرده بود، برای مخفی شدن گلشاه سر ها و دختر اش با بچه کودکی
اندیشد، دوباره بفکر گلشاه  شود و به چیزهای المناکِ دیگری می گاهی که چرتش پراکنده می

جایی را که . ها پیدا کند در تاریکید تا مسافرش را دوباره شک ای طول می لحظه. شود می
 :کند دهد و هراسان تشویق می گیرد، نا امن تشخیص می گلشاه در آن پناه می

 "!نیس گلشاه، یک کمی دیگه هم پیشتراینجه جای خوب "

کند و دست به  دارد، رد پایش را با باران اشکش پاک می قدمی که گلشاه بر میدر هر
اما . د یگانه راهنمای گمشدگان و راه ماندگان باشدنک شود که فکر می دامن خضر نبی می

اجازه ، غرورش ببردخواهد با خضر خودمانی صحبت کند و نزدش التماس  وقتی می
ای  شب مسئلهیابد و در تاریکیی  میآشنا  از سوی دیگر خضر نبی را شخص تازه. دهد نمی

راز شدن با  بیند که از هم وقتی می. کند تر از کمک جلوه می محرمیت برایش ناخودآگاه مهم
پس . دارد تضرع دست برمی ای اند پوست کنده گپ بزند، از ادامهتو کشد و نمی او خجالت می

را در آن  جوانتواند به خضر اعتماد کند و زن  رسد که نمی ای کوتاه به این نتیجه می هاز لحظ
از سرِ ناچار اما با . ای نداشته است بسپارد که در گذشته با او میانه شب تاریک در دست کسی

گرداند و دور از چشم او بر بال خیالش  ها بر می السبیل حُجب، صورتش را از پیغمبرِ وابن
زند و  االیمه چرخی می زرین ثامنفراز گنبدبر. زند بال می آشناند و بسوی دیار نشی می

های  های لرزانش را الی مشبک پنجهوقتی رجامندانه . شود کنان وارد حرمش میپرپر
پروا  بی. شود برد، وجودش از احساس آشنایی ماالمال می حضرتش فرو میزرین ضریح 

 :آورد میبلند بر زبان  های دلش را بلند حرف

 "!وقتی که زامن آهو شدی، چه میشه که زامن گلشاه هم شوی"

 .آورد شب است و فضای خلوت و فارغ از حضور هربیگانه غرقِ تضرع بود که بیاد می
 و دهانش  شکند اش درهم می عقده. کشد های خودش چون آتشفشان زبانه میدردنا گهان 
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 :شود به شکایت باز می 

 "!شیخی مره خوردی یا امام"
اگرچه چنان . برد می  پی "خوردی" ای اربرد کلمهدر میان اشک و آه به اشتباه ک. گرید و می

داند، اما  اظهاراتی را در حالت تضرعِ مفرط و صمیمانه نزد حضرتش قابل اغماض می
أن امام ادبیاتش درخور شیی هم دارد، اما ای آشنا پذیرد که اگرچه با امام سابقه صادقانه می

ر آن تکیه داده، خاضعانه برا زند و سرش  تر به ضریح حلقه می انگشتانش را محکم. نیست
 :کند طور اصالح می اش را این استغاثه
بسیار ناجوان ! مَه دَ تمام زندگیم یک شیخه داشتم همو رَه از مَه گرفتی یا امام"

 "!استی

 :پیچد شنود که در ضمیرش می کلماتش را میهایش صدای  در میان هق هق گریه

 "!یا امام بسیار ناجوان استی"

کند و خود را بباد مالمت  ای داغ می حیا و شرمساری صورتش را چون تابهخونِ 
 :گیرد می

 "!یایه چقه گپای لوچکی و عاشقانه امشو دَ زبانم می"

ای درخوری شأن حضرتش  وقتی کلمه. کشد اش خجالت می سرانهو از اظهارات سبک
 :رود ای مختصر اما عامیانه طفره می جوید و با ذکر جمله گریه توسل می یابد، به نمی

 "!فدای آرگاه و بارگاه ات شوم، یا سلطان خراسان"
سان به کند و از خراسانِ خیالش هرا خیالش را پاره میۀ ای شبانگاهی رشت هق هق گریه

 .گردد اش باز می ای خانه روزنه

خواهد تا  می. گیرد تا نکند شب سریعتر بگذرد اش بر نمی ای خانه چشمش را از روزنه
 ۀسال سهای  کند، رقیه با خضوع و خشوع دعا می .های شب با گلشاه راه برود آخرین لحظه

 آورد تا شب را یـیع مـشفاسبت داشت، نزد خدایش ـاه منـرایط گلشــال را که با شـدشت کرب
دور نبود، در خیال نظارۀ ای وحشت فردایی که خیلی  در اندیشه. به عقب بیندازد

 نفسش وقتی. شود ین غرق میـشاه در زیر دست و پای مردم خشمگـشدن خود و گل لگدمال
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سراسیمه . افتدشود و دوباره بفکر گلشاه می آید، صحنه از بد به بدترین تعویض می بند می
مانند فنری از جایش ناگهان . گردد تا ببیند چقدر راه پیموده است او میها بدنبال  در تاریکی

 :زند ای فریاد می پرد و با صدای خفه شده می

 "!آه خدایا، کوچه"

های که ممکن  خون اش طی کرده بود و گلشاه مسیری را که تا خانه آید که یادش می
او  ۀارناپذیری از حضور گلشاه در خاندلیل انک، ریخته باشد س اوامتداد کوچه از لبادر  بود
کند و  که دروازه را اندکی باز می هنگامی. دود میبا سراسیمگی بسوی دروازه . تواند باشد می

های  قطره با نوازش. نشیند میهای سرد باران بر صورتش  ، قطرهکشد به بیرون سرک می
وجودش را . باریده است ن میآورد که تمام شب رعد و برق بوده و بارا میباران نیسانی بیاد 

 :کند گیرد و زیر لب زمزمه می آسایشی لطیفی فرا می

 .بندد و دروازه را می "!شک که تو چاره ساز استی خدایا بی"
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