


 چکمه زرد

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 چشم. برد باال را آن کرد پر شراب از جامی »لو ترکمان امیرخان« سردار
 مقابلش در که طهماسب شاه زیباي و جوان دختر خانم پریخان چشم در

 پریخان اما ؛بگوید کالمی تا برداشت لب روي از لب. دوخت بود نشسته
 رقصید می انگیزش هوس لبان بروي لبخندي که درحالی و کرد دستی پیش
 :گفت

 نیست؟ کافی تو  درآوردن پاي از و مستی براي نوشیدن شراب همه این -
 و...  درآورد پاي از مرا تواند می تو آور سکر هايبوسه فقط عزیزم نه -

 نهفته آن در نیرویی چه دانم نمی که تو قشنگ چشمان خاطر به را مجا این
 ازآن ... پس و نوشم می ساخته خویش مجذوب مرا طور این که
 :گفت داده ادامه سپس و نمود مکث اینجا در
 ... آیم در پاي از که شاید خفت، خواهم آغوشت در ازآن پس و -

 .خندیدند اختیار بی دو هر
 و زد مستانه اي قهقهه آن دنبال به و نوشید الجرعه را شراب جام خان امین
 اندکی. برخاست جاي از خود و شد رها انگشتانش میان از اراده بی جام

 باقیمانده جامش در که را شرابی جرعه چند پریخان داد دست از را تعادلش
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 و گشود هم از را لبانش ملیح تبسمی. برخاست الفور فی نوشیده عجله به بود
 :گفت

 طبیعی حال به که بینم می و درآورد پاي از ترا جام آخرین این سرانجام -
 .نیستی

 مرا سان بدین که تست خفتن آغوش در شوق این. محبوبم کنی می اشتباه -
 .نموده خود ازخودبی

 حال و ننوشیده شراب هرگز که بود این مثل داد، خود به حرکتی بعد 
 سینه به سینه برداشت جلو به قدمی. است نداده دست از را خویش طبیعی

 هاي نگاه. دوختند هم چشم در چشم دو هر گرفت سرراست ایستاده پریخان
. یافت تغییر سرعت به چشمانشان حالت. آمیخت درهم آلودشان هوس

 .افتادند هم آغوش در اختیار بی
 اش سینه به سینه. ساخت حلقه امیرخان گردن به را دودست هر پریخان

  شده خشک و دار تک لبان بر را آلودش شراب لبان و برد پیش سر. فشرد
 قفسه گوئی که کشید آغوش در را او التهابی چنان آن با و نهاد یرخانام

 .شود شکافته خواست می اش سینه
 طوالنی اي بوسه با و فشردند را یکدیگر خردکننده هیجانی با دلداده دو 
 .شدند جدا هم از سوزان و
 .لرزید و شد خود ازخودبی خانم پریخان 
 خود دور به چرخی کرده بلند زمین از دست دو بروي را او امیرخان 

 طرف به سپس و فروبرد اش سینه عریان هاي برجستگی میان به سر خورد،
 کنارش خود و گذاشت بستر درون آهسته را زیبایش معشوقه. رفت بستر
 .کشید دراز

 بود کرده فرو امیرخان موهاي بمیان را انگشتان که درحالی پریخان 
 :گفت و دوخت او به را مخمورش چشمان
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 داري؟ دوستم چقدر بگو -
 هاي خواسته فداي را ام طایفه افراد تمام و خود جان حاضرم که اندازه آن -

 .نمایم تو
 :گفت و زد برقی چشمانش ،بخش جان کالم این بشنیدن پریخان

 بسر سوزوگدازي چه در ام، دلباخته تو به که سال دو طول در یدان نمی -
 از دیده اللهی ظل حضرت که است روزي براي انتظارم و امید تمام. برم می

 در که نکن فراموش اما ؛کنیم ازدواج آزادانه بتوانیم ما و فروبندد جهان
 .داریم عهده به سنگینی وظائف روز آن
 خانه، در الباب دق صداي بود، گذشته شب نیمه از پاسی که موقع این در

 .زد برهم را خانه سکوت
 .نشست و برخاست امیرخان
 :پرسید متوحشانه خانم پریخان

 است؟ آمده تو سراغ به شب وقت این که کیست -
 :گفت و انداخت باال را هایش شانه امیرخان

 .شناخت خواهیم را او زودي به و آشناست هست، کس هر -
 امیرخان کنیز مرجانه آن متعاقب و ؛برخاست حیاط صحن از پائی صداي
 :رسید

 کیست؟ -
 .شد داالن داخل کرد می تکرار را خود سؤال که درحالی و

 :داد جواب کوچه داخل از اي مردانه صداي
 .دارم او براي مهم پیغامی و هستم سردار زیردست افراد از -

 در بشدت مرد ناگهان، که بود باز نیمه هنوز در ولى گشود را در مرجانه
 مرجانه به توجهی آنکه بی و انداخت داالن داخل به را خود و زد عقب را

. دوید داالن مخرج طرف به سرعت به باشد داشته بود ایستاده در پشت که
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 دچار درخشید می او دست در که کجی سر دسته دیدن از جوان کنیز
 .طلبید کمک به را »اروج« و کشید ترس از فریادي. شد ناگهانی وحشت

 رفت می که سرعتی همان با گردید متوحش مرجانه فریاد از ناشناس مرد
 طول در مجدداً و ساخت وارد او سینه به ضربتی دشنه نوك با و برگشت

 اندام بر لرزه هولناکش قیافه و او حالت. کرد دویدن به شروع داالن
 دارد ... را کسی رسانیدن قتل به قصد وي که بود این مثل و انداخت می

 .شد جاري خون اش سینه از و افتاد زمین روي به و زد اي ناله کنیز
 خواب از در الباب دق صداي به که آنامیرخ سردار پوست سیاه غالم »اروج«

 بالش زیر به دست خورد گوشش به مرجانه فریاد بمجردیکه بود، پریده
 هراسان و کشید بیرون گذاشت می سرش زیر شب همه که بلندي دشنه برد،

 طرف به و رسانید حیاط صحن به را خود جست یک با و پرید بیرون بستر از
 .رفت داالن مدخل

 که ناامیرخ سردار صداي به که بود شده خارج طبیعی حال از چنان آن وي
 .نکرد اعتنائی بود، ایستاده ایوان داخل و آمده بیرون اتاقش از نیز او

 و شده داالن داخل »اروج« برسد، داالن مخرج به آنکه از قبل ناشناس مرد
 :زد فریاد خشم روي از و خورد عجیبی یکه مسلح مرد آن دیدن از
 .داد خواهم را سزایت اکنون هم. نامرد اي -

 به »اروج« آساي غول هیکل دیدن از. ستادای لحظه یک از کمتر ناشناس مرد
 خانه در طرف به و برگشت ناگهان. کرد گم را وپایش دست. افتاد وحشت

 .برد بدر جان مهلکه آن از تا دوید
 :گفت تهدیدآمیزي لحن با و افزود خود سرعت به »اروج«
 .است محال امري گریختن من چنگ از -

 انداخت کوچه داخل به در دولنگه میان از را خود چنان آن ناشناس مرد
 برنخاسته هنوز اما ؛افتاد زمین به خود و خورد در به شدت به اش تنه که
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 از را دشنه زدن هم به چشم یک در و افتاد رویش به سنگینی هیکل که بود
 گران مشتی و کوفت زمین به بار چند را او پیشانی. نمود خارج او دست

 .کرد بلند زمین از را وي و زد سرش به
 آن سینه در را دشنه تا برد باال را مسلحش دست. شد نزدیک او به اروج
 :گفت که خورد گوشش به آشنایی صداي تاریکی در. دهد جاي مرد

 ... نگهدار دست ،»اروج« -
 شده جنایتی مرتکب مرد این. رسیدي موقع به چه. جیحون هستی تو اوه -
 .داشت فرار قصد و
 آمده؟ وارد صدمه سردار جان به آیا -
 .است رسانده قتل به را مرجانه خیر، -

 لگدي چنان آن. کرد صعود اش چهره به خون کالم، این بشنیدن جیحون
 و گشود کمر از دشنه پیچیده، او سینه در نفس که زد ناشناس پهلوي به

 او آمرانه صدایی و تابید کوچه داخل به روشنایی. قرارداد هدف را او سینه
 :ساخت متوقف برجاي را
 .بیاورید خانه داخل به را او...  جیحون کنی می چه -

 و ایستاده در آستانه در که شدند امیرخان سردار متوجه سیاه مرد دو
 .داشت دست به شمعدانی

 .بردند خانه داخل به را ناشناس مرد
 .گرفت دست دو میان را او سر. نشست مرجانه کنار الفور فی جیحون
 .ساخت خارج سینه از ضعیف اي ناله مرجانه

 :گفت زد خوشحالی از فریادي سیاه مرد
 .است زنده هنوز او سردار -

 اتاقش به شتابان و کرد بلند زمین از دست دو روي به را او و بگفت این
 .برد

- 7 - 
 



 امیر عشیري

 بود رسانیده اتاق در پشت به را خود سروصدا، این براثر که خانم پریخان
 هراسان دید حال آن در را جیحون که همین ،نگریست می را حیاط داخل و

 :پرسید مضطربانه و شد مرجانه اتاق داخل او دنباله ب و دویده بیرون
 است؟ شده کشته مرجانه آیا...  افتاده؟ اتفاقی چه -
 مرگ از تا کنید کمک. باقیست او در حیات آثار هنوز. من بانوي خیر -

 .یابد رهایی
 دقت به را جراحت محل کرده پاره را مرجانه پیراهن الفور فی پریخان

 :گفت بخشی اطمینان لحن با و برداشت سر سپس و نمود معاینه
 خواهد بهبودي زودي به و نیست خطرناك چندان جراحت خوشبختانه -

 .یافت
 کرد؟ باید چه حال -
 بر فوراً را حکیم دهم دستور تا بفرست اینجا به را »اروج« و برو فوراً -

 .کند حاضر مرجانه بالین
 پریخان نزد »اروج« بعد لحظه چند. دوید بیرون اتاق از سرعت به جیحون

 خانه از محله، حکیم آوردن دنبال به بالفاصله دستور کسب از پس و آمده
 .شد خارج

 .رفت خان امیر سردار نزد به و گفت ترك حال بدان را مرجانه پریخان
 به را او انداخت، »اروج« اتاق داخل به را ناشناس مرد بمجردیکه امیرخان

 او گلوي زیر را دشنه تیغه بعد. ساخت زمین نقش لگد و مشت ضربات زیر
 او نسازد فاش او خانه به حمله از را منظورش اگر که کرد تهدیدش و نهاد

 .رسانید خواهد قتل به دم همان را
 مقطعی کلمات با زد می نفس نفس و نمانده اش چهره به رنگ که ناشناس مرد

 :گفت
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 صورت دو هر در چه. است بیهوده راز این دانستن براي شما تالش سردار -
 .ببرم گور به خود با را راز این که بهتر چه پس کشت، خواهید مرا

 :گفت پریخان
 .سازد فاش را رازش تا بده امان را او سردار -

 :گفت سردار
 .بده نجات را جانت و بگو هستی، درامان مرد، اي -

 کرد می احساس خود گلوي زیر را دشنه تیغه لبه وجودیکه با ناشناس
 :گفت

 را گلویم دشنه تیغه شد، فاش رازم که همین و نیست شما بگفته اطمینانی -
 .برید خواهد

 هم روي به را هایش دندان و ساخت دور او گلوي زیر از دشنه امیرخان 
 :گفت و فشرد

 از راو ت که پاداشی و رساند نخواهم قتل به راو ت که سوگند شرافتم به -
 .داشت خواهی دریافت من از سازد نیاز بی دنیا مال
 :گفت و زد تلخی لبخند ناشناس مرد

 را مأموریت این کاش اي و رسانند می قتل به مرا ها آن صورت آن در و -
 .کردم نمی قبول

 :گفت پریخان
 دوردستی نقطۀ به پایتخت از گذاشت خواهیم اختیارت در که وسایلی با -

 .یابد دست تو بر نتواند دیگرکسی که رفت خواهی
 را مرد آن که کرد اشاره جیحون به و برخاست او سینه روي از امیرخان

 را خود اسرار آزادانه تا دهد اش تکیه دیوار به کرده، بلند زمین از
 .رفت بیرون اتاق از خود و گوید باز
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 ناشناس مرد جلوي را ها آن بازگشت طال سکه کیسه پنج با بعد دقیقه چند
 :گفت و انداخت

 در اسبی ساختی فاش را اسرارت که مجردي به و تو پاداش این -
 .شوي خارج پایتخت از امشب همین که گذارم می اختیارت

 از برقی. آورد خود به را ناشناس مرد طال، هاي سکه خوردن هم به صداي
 فکر در و شد دوخته ها آن به اش حریصانه هاي نگاه گردید ساطع چشمانش
 .فرورفت

 :گفت و زد او به پا نوك با امیرخان سردار
 اي؟ کرده سکوت چرا -

 خود اطراف به. برگرفت طال سکه از مملو هاي کیسه از را نگاهش ناشناس
 لحنی با آنگاه و شد تردید دستخوش لحظه چند براي. نگریست
 :گفت آمیز اضطراب

 واال نبودید تنها خود خانه در که بیاورید بجا را خدا شکر بروید سردار، -
 .بودم داده انجام بود شما کشتن که را خود مأموریت

 و برد پیش سر خورده، عجیبی یکه سخنان این شنیدن با امیرخان سردار
 :پرسید آمرانه

 .نمود من کشتن مأمور ترا کسی چه -
 :داد جواب و فروبرد را دهانش آب ناشناس

 .بود پوشانده را اش چهره که مردي -
 در جانت هنوز. بگو را حقیقت احمق ... یافتی؟ راه او نزد به چگونه -

 به داري مرا دادن فریب قصد کنم احساس اینکه محض به و است من اختیار
 .ساخت خواهم هالکت خود دست

 :گفت ناشناس
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 به مرا سعادت، باغ نگهبانان از تن دو که بود شده تاریک کامالً هوا -
 گشودند وقتی بستند را چشمانم ریختند سرم بر بردند بیرون باغ از خارج
 ایستاده مقابلم در دار نقاب مردي که دیدم کوچکی اتاق درون را خود
 .است

 هستی؟ خانه دولت نگهبانان از تو پس -
 ... سردار آري -
 :گفت داده ادامه بعد و
 برسانم قتل به را شما آمده اینجا به که داد دستور من به دار نقاب مرد آن -
 که خود یاران به زدم، سرباز او آمرانه و صریح دستور چنین از وقتی و

 بیرون اتاق از مرا که کرد اشاره بودند پوشانده را هایشان چهره نیز ها آن
 ببرند

 :گفت سپس و کرد مکثی ناشناس
 به که شدم روبرو زیبایم همسر خون به آغشته جسد با دیگر اتاقی درون -

 .بود رسیده قتل به فجیعی طرز
 در نفرت و کینه آثار. شد آمیزي جنون حالت دچار اینجا در ناشناس مرد

 .گردید ظاهر چشمانش
 :گفت داشت لب بر آلودي خشم لبخند که درحالی امیرخان سردار

 .کردند معرفی همسرت قاتل مرا ها آن شک بدون -
 همسر اند داشته دستور شما سواران گفت اصلی دار نقاب سردار، آري -

 او مقاومت با وقتی و دهند جاي شما آغوش در و ربوده خانه از را زیبایم
 .رسانند می قتل به را وي شوند، می روبرو

 :گفت دویده او حرف میان به امیرخان
 .است بس جا همین تا -

 :گفت و شکست را خود سکوت خانم پریخان
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 آغاز مجدداً را خود مرموز و پنهانی فعالیت داران نقاب ترتیب این به پس -
 .کنند ایجاد ما براي خطراتی آینده در که رود می آن بیم و اند نموده
 بود شده دوخته اتاق کف از نامعلومی نقطه به نگاهش که ناامیرخ سردار
 :گفت

 در ها آن وجود. داشت خواهیم بر داران نقاب اسرار از پرده زودي به -
 ... اگر حتی. ندارد اثري ما هاي نقشه و مقاصد پیشرفت
 :گفت و کرد قطع را سردار کالم ناشناس

 .بگوئید را حقیقت خدا به را شما. سردار -
 حقیقتی؟ چه -
 نه؟ یا است رسیده قتل به شما دستور به همسرم آیا اینکه -
 مأمور ترا که دارانی نقاب همان دست به تو همسر. شعور بی بگیر خفقان -

 .است شده کشته نمودند، من کشتن
 .سازید آزادم و کنید عمل خود قول به پس -
 فراهم را حرکتت وسایل داد خواهم دستور اکنون هم و هستی آزاد -

 .سازند
 سردار خانه وي و شده آماده ناشناس مرد حرکت وسایل که نکشید طولی

 .کرد ترك قزوین از خروج قصد به را
 اش خانه در حکیم که داد اطالع و بازگشت پنهانی »اروج« اثنا این در

 گفت: و است نبوده
 .داد او شاگرد را دارو این -

 خفیفی هاي ناله و بود خواب در کنیز. رفت مرجانه اتاق به الفور فی پریخان
 امیرخان به و گذاشت مرهم مرجانه جراحت بر وي ،نمود می خارج گلو از

 التیام را او زخم مرهم این و نیست او کنیز متوجه خطري که داد اطمینان
 .داد خواهد
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 :گفت و انداخت پریخان بغل زیر به دست امیرخان سردار
 را ما عیش مجلس. بود خطرناك بس امشب حادثه که...  عزیزم برویم -

 .زد برهم
 .داد خواهیم ادامه اکنون و -
 فرورفته هم آغوش در قبل ساعتی که همانجائی سردار، خوابگاه به دو هر 

 .برسانند اتمام به را خود تمام نیمه بازي عشق تا رفتند بودند،
 
 

*** 
 
 

 هنوز ،کرد می طی را خود عمر طهماسب شاه که روزهایی آخرین در
 میان او سراي حرم و خانه دولت در که شدیدي دودستگی به بود نتوانسته

 .دهد خاتمه دارد وجود سرایش حرم زنان و سرداران
 او جانشین را خود فرزند تا کوشید می میرزا حیدر مادر خانم زاده سلطان

 سرسخت رقیب دیگر طرف از .بودند شده پیمان هم او با نیز طوایفی. سازد
 میرزا اسماعیل شاهزاده از طرفداري به شاه زیباي دختر خانم، پریخان او

 سرداران از جمعی دستیاري به بود زندانی قهقهه قلعه در پدر فرمان به که
 فعالیتش تمام و کرد می خنثی را خانم زاده سلطان هاي نقشه قدرت تمام با

 و نموده آزاد قهقهه از را زندانی شاهزاده تا نماید وادار را شاه که بود این
 .نماید خود جانشین
 تنها و باخت می عشق نرد او با و بود امیرخان سردار معشوقه خانم پریخان
 دستیاري به که بود خود خال چرکس خان شمخال سردار و او امیدش

 .بریزد برهم را میرزا حیدر و خانم زاده سلطان بساط آنان
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 عشرت و عیش به امیرخان سردار آغوش در خانم پریخان که شبی همان
 سعادت باغ درهاي و تاریک کامالً هوا که آناز پس ساعتی بود، مشغول

 سرا حرم باغ از شاه مخصوص انگشتر دادن نشان با زنی و مرد ،شد بسته
 را ها آن انتظار که دیگري مرد با سرا حرم از دورتر کمی. شدند خارج
 مخصوص طبیب گیالنی ابونصر حکیم طرف به اتفاق به و برخوردند ،داشت

 میان در او با بودند کرده طرح که را اي خائنانه نقشه تا رفتند شاه
 یکی ناگهان که بود نمانده باقی حکیم خانه به کوچه یک از بیش. بگذارند

 .کند می تعقیب را ها آن کسی شد متوجه مرد دو از
 حاکی که لحنی با مرد دو از یکی. کشیدند دیوار کنار را خود نفر سه هر
 :گفت بود درونیش تشویش و اضطراب از
 جرئت شبگردان ترس از کسی که شب وقت این مه  آن پا صداي این -

 قصد و برده پی ما هویت به که است کسی از ندارد را اش خانه از خروج
 واال کیستیم ما داند نمی درستی به هنوز اما ؛کند تعقیب را ما مقصد تا دارد
 .پرداخت نمی ما تعقیب به پروا بی و انداخت نمی خطر به را خود جان

 :گفت اي مغرورانه لحن با دومی مرد 
 و شکافت خواهم را اش سینه دشنه، همین با شوم روبرو او با اگر خدا به -

 .آورد خواهم بیرون کاسه از را چشمانش
 تندي به و شکست را خود سکوت نبود، خانم زاده سلطان جز کسی که زن

 :گفت
 ... باشید ساکت -

 .دادند فرا گوش سه هر. شد قطع پا صداي
 بگوش آمد می پا صداي قبل لحظه چند تا که جایی از صدا کمترین

 .رسید نمی
 .گشودند کمر از را خنجرهایشان آهسته مرد دو آن
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 :گفت مرد دو از یکیه ب خطاب زاده سلطان
 .است ساخته پنهان را خود که کیست ببین برو جلو...  اغآ فرخ -

 را خود بانوي دستور که افتاد راه به سرا حرم هاي خواجه رئیس اغآ فرخ
 محکم را او بازوي بود باشی یوز بیک حسن نامش که دومی مرد .کند اجرا

 :گفت و چسبید
 ... بروي تو نیست صالح نه -

 :افزود و خانم زاده سلطانه ب کرد رو بعد
 نزدیک ما به ناشناس شک بدون...  بمانیم هستیم که جا همین بدهید اجازه -

 اي شما و...  بیندازم جا همین را او بیجان جسد که من با این و شد خواهد
 راه خود به را وحشت و ترس ،اللهی ظل حضرت سراي حرم بانوان بانوي
 قرار اگر و شوید روبرو باید این از تر خطرناك حوادث با زیرا ؛ندهید

 من بدهید، دست از را خود خونسردي گام نخستین همین در که باشد
 به و نمایید خودداري ابونصر حکیم خانه به رفتن از که کنم می پیشنهاد

 .کنید مراجعت سرا حرم
 حسن سخنان بشنیدن بود اندهپوش نقاب با را اش چهره که خانم زاده سلطان

 حرفی و فروبست لب ولی گزیده را لبانش ناراحتی شدت از باشی یوز بیک
 پریخان و میرزا اسماعیل مخالفین سردسته که مرد این وجود به چه. نزد

 درشتی جواب که دید نمی خود در حتی و ؛داشت را احتیاج نهایت بود خانم
 .بدارد حذر بر کلماتی چنین گفتن از را وي اینکه به رسد چه بدهد او به
 .زد برهم را مقابل طرف سکوت زمین روي پائی کشیدن صداي اثنا این در

 :گفت آقا فرخ
 .کند اغفال را ما خواهد می ناشناس...  شنوید می من بانوي -

 :گفت و گذاشت پیش قدمی باشی یوز بیک حسن
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 پنهان جا همین من و کنید حرکت آغا فرخ اتفاق به عزیز بانوي شما -
 را ما خواهد می و کرده مخفی را خودش که سري خیره این تا شوم می

 .کرد خواهم خبر را شما بالفاصله و اندازم دام به کند اغفال
 از و گزیده هایش دندان ردیف دو میان را پائینش لب خانم زاده سلطان
 :گفت خشم روي

 جانب از احتیاطی بی این و است خانم پریخان جاسوسان از او شبهه بی -
 خارج سرا حرم باغ از مرا خود، اطراف به توجه بدون که آغاست فرخ
 .کرد
 :گفت بیک حسن

 موفقیت با ام کشیده من که را اي نقشه... عزیز بانوي باشید آرام -
 .باشد راحت خیالتان و بروید شما. روبروست

 سکوت پایشان صداي. افتادند راه به آغا فرخ اتفاق به خانم زاده سلطان
 .زد برهم را کوچه
 الفور فی شدند دور راهی مقدار ها آن که گردید مطمئن وقتی بیک حسن

 را اطرافش کوچه تاریکی باوجود. برآمد خود نمودن مخفی درصدد
 موفق یا و ندید سازد پنهان آنجا در را خود بتواند که مکانی... نگریست

 تمام و نشست دیوار کنار زمین روي جا همان هرحال به. نشد کردنش پیدا به
 .نمود مقابل سمت متوجه را حواسش

 شنیده پایشان صداي هنوز که خانم زاده سلطان رفتن از پس دقیقه چند
. زد برهم را کوچه طرف آن سکوت ناشناس شده قطع پاي صداي شد می

 :گفت خود با و بست نقش لبانش بر لبخندي صدا، این بشنیدن بیک حسن
 که ست االن... آید می مرگ سوي به خود پاي با او و شد عملی ام نقشه -

 گوشم به جگرخراشش ناله صداي و کرده سوراخ را اش سینه خنجرم نوك
 .رسد
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 ... سائید هم بروي را هایش دندان ،فشرده مشتش میان در را خنجر قبضه
 .رسید او قدمی چند تا شد نزدیک پا صداي
 توانست که همین و شد حمله آماده و برخاست زمین از آهسته بیک حسن
 بروي را خود جست یک با دهد تشخیص خود قدمی دو در را سیاهی هیکل

 تا برد باال را مسلحش دست و چسبید یکدست با را گلویش و انداخت او
 .فروکند ناشناس سینه در را خنجر

 :که برخاست زنی ناله صداي ناگهان
 !نامرد کنی می چه -

 و کرد رها را او گلوي خورده عجیبی یکه زن صداي بشنیدن بیک حسن
 :پرسید خشمگین لحنی با
 !؟... زن اي...  کیستی -

 :گفت لرزان آهنگ با و زد اي ناله زن
 و شده خارج ام خانه از ابونصر حکیم خانه به رفتن قصد به که رهگذرم -

 است مانده کم و است کشنده دردي...  نالم می پا درد از بینی می چنانکه
 .بگیرد را جانم

 :گفت خود با و شده حیرت دچار ابونصر حکیم نام بشنیدن بیک حسن
 قصد به... تنها و یکه زن، یک شب وقت این...  است باورنکردنی و عجیب -

 .است درحرکت تاریک اي کوچه در ابونصر حکیم خانه به رفتن
 :پرسید لرزان لحن همان با کرد مشاهده را او سکوت وقتی پیر زن

 کردن خالی قصد به اگر تو و...  بروم خود راه به دهی می اجازه آیا -
 چند خود فتوت پر کیسه از که بهتر چه بودي کرده کمین من هاي جیب
 .بگذاري ام خالی جیب در اي سکه
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 نتوانست اما فروخورد را خشمش اندکی و کرد غالف را خنجر بیک حسن
 لحنی با. بکشد بیرون را خود بود داده دست او به که حیرتی و تعجب از

 :گفت بخشم آمیخته و آمیز تعجب
 شود نمی خارج اش خانه از اي جنبنده هیچ که شب وقت این کفتار پیر اي -

 ترك ابونصر حکیم خانه قصد به را ات خانه که دادي جرئت خود به چطور تو
 خواهد خودداري تو پذیرفتن از و است خواب در حکیم که درحالی نمائی
 .کرد

 :گفت کرد می ناله دمادم که پیرزن 
 به الباب دق صداي براثر شبگردان تا کوفت خواهم را اش خانه در قدر آن -

 .پذیرفت خواهد مرا ابونصر حکیم باالخره و آورند هجوم آنجا
 داشت آن بر را او و شد واقع مؤثر باشی یوز بیک حسن در پیرزن سخنان

 .کند دور خود از را تردید و شک هرگونه که
 که جهتی در و گذاشت خودش حال به را پیرزن الفور فی بیک حسن

 .افتاد راه به سرعت به بودند رفته آقا فرخ و خانم زاده سلطان
 ها آن به بیک حسن که بود نمانده ابونصر حکیم خانه به قدم پنجاه از بیش

 خانه به را خود زودتر که نمود تأکید و بازگفت را قضیه و شد ملحق
 .برسانند ابونصر
 بود نساخته دور خود از را اضطراب و تشویش هنوز که خانم زاده سلطان
 :گفت و کشید راحتی نفس وي داد، او به را خبر این بیک حسن وقتی

 جاسوسان از یکی کننده تعقیب که کردم یقین و شدم عمر نیمه اینجا به تا -
 .اي رسانده قتل به را او تو و است خانم پریخان

 :گفت بخشی اطمینان لحن با آغا فرخ
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 جز سرا حرم باغ از خروج هنگام که بودم داده طوري را کار ترتیب من -
 و نداشت حضور آنجا در دیگري کس دیدند را انگشتر که نگهبانی نفر دو

 .داشتم را اطمینان کمال نیز سر پشت از حتی
 و افتاد راه به بود کرده دور خود از را وحشت و ترس که خانم زاده سلطان
 :گفت

 ... باقیست کمی وقت که...  بیک حسن برویم -
 .رسیدند ابونصر حکیم خانه در جلوي

 .گذشت اي چنددقیقه. کرد الباب دق بار چند اغآ فرخ
 :گفت آقا فرخ به خطاب خانم زاده سلطان

 !است؟ نرسیده حکیم به ما پیغام هنوز مگر -
 به را عزیز بانوي پیغام و آمدم او خانه به شخصاً. گردم قربانت چرا -

 .رساندم اطالعش
 :گفت کنان خنده بیک حسن

 .است ربوده در خواب را حکیم که نیست شک -
 :گفت خانم زاده سلطان

 .بگشاید دربرویمان کسی او غالمان از تا کرد خواهیم الباب دق قدر آن -
 صداي با در آن متعاقب و برخاست در پشت از پائی صداي اثنا این در

 .شد گشوده خشکی
 موقع این در که خانم زاده سلطان به چشمش اینکه محض به ابونصر حکیم
 اي چاپلوسانه لحن با و شد خم کمر به تا افتاد بود برگرفته چهره از نقاب
 :گفت

 مرا حقیرانه کلبه خود اقدام به اللهی ظل سراي حرم بزرگ بانوي امشب -
 اعطا درگاهشان بنده این به را افتخارات ترین بزرگ و ساخته مزین
 .اند نموده
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 داخل سپس و افکند بیک حسن به نگاهی چشم گوشه با خانم زاده سلطان
 .آمدند خانه درون به مالزمانش تن دو او دنبال به و شد خانه

 باشی یوز بیک حسن...  بگوید کالمی که آن از قبل و ؛بست را در حکیم
 :گفت داده قرار مخاطب را وي

 از و داشت را تو خانه قصد که دیدم را فرتوتی پیرزن راه بین اکنون هم -
 .نالید می پا درد

 برایش قضیه حقیقت وقتی و کند می مزاح او با بیک حسن پنداشت، حکیم -
 :گفت تعجب حالت به و کشید درهم را ابروانش شد روشن

 .باشد اي دیوانه شاید دید، باید را احمق زن این -
 :گفت صبري بی با خانم زاده سلطان

 وقتی و دهد جاي داالن گوشه در را او که کن سفارش خود غالم به و -
 .کنی معالجه را پایش تا بیاور نزدت به را او شد تمام ما هاي صحبت
 :گفت سپس و کرد نگاهی را اطرافش ابونصر حکیم

 بانوي وقتی تا و داند نمی را عزیز مهمانان هویت خانه اهل از کس هیچ -
 اینجا به ورود اجازه را کس هیچ هستند من خانه در همراهانشان و بزرگ

 .نیست
 :گفت بیک حسن

 ... دهی جاي اتاقی در را ما که است الزم چیز هر از قبل -
 در یک که اتاقی در همراهانش تن دو و خانم زاده سلطان که نکشید طولی

 مستقر داشت راه حکیم کار اتاق به دیگرش در و شد می باز داالن به آن
 .شدند

 
 

*** 
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 بمجردیکه نداشت رفتن راه قدرت که فرتوتی پیرزن مدت این خالل در
 و افتاده راه به او عقب از سرعت به وي شد، جدا او از باشی یوز بیک حسن
. کرد مشاهده را تن سه آن و رسید ابونصر حکیم خانه نزدیک به که همین

 :گفت خود با و بست نقش لبانش بر پیروزي از حاکی لبخندي
 زیر اي خائنانه نقشه مکار زن این خانم زاده سلطان باشم نکرده اشتباه اگر -

 ؛باشد می سرسختش رقیب خانم پریخان علیه او نقشه شک بدون و دارد سر
 ؟است کرده انتخاب را ابونصر حکیم خانه چرا اما
 در کرد می تماشا را ها آن نزدیکی نسبتاً فاصله از وي که موقع همان در

 .شدند خانه داخل ها آن و شد باز حکیم خانه
 چیزيداد ...  فرا گوش رسانیده در پشت به را خود شتابان پیرزن

 که اي چنددقیقه...  نشست زمین روي دیوار کنار جا همان نشد دستگیرش
 .کرد الباب دق گذشت

 بود کرده راهنمایی اتاق داخل به را مهمانان تازه که ابونصر حکیم
 گشوده را آن در رفت طرف به سرعت به شنید را الباب دق صداي بمجردیکه

 فرداي به را او پذیرفتن و گرفت دشنام باد به را پیرزن زننده لحنی با و
 که اتاقی به و کوفت هم به را در شدید حرکتی با و نمود موکول شب آن

 .رفت داشتند را او ورود انتظار همراهان نفر دو و خانم زاده سلطان
 :گفت و نموده سخن آغاز باشی یوز بیک حسن همه از قبل

 امیدي گونه هیچ و رود می وخامت به رو اللهی ظل حضرت مزاجی وضع -
 از بیش هستید مخصوص طبیب خود که شما و نیست ایشان بهبودي به

 .دارید آگاهی شاه احوال به هرکس
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 :گفت داده تکان را سرش آهسته ابونصر حکیم
 را خود سالمت زودي به اللهی ظل حضرت که امیدوارم هنوز من اما -

 از را ایشان شدم شرفیاب حضورشان به که امروز همین و یافت بازخواهند
 شان چهره در گذشته روز چند کسالت آثار ابداً و دیدم تر سردماغ هرروز

 حضرت خوش و سالمت حالت چطور شما که کنم می تعجب و شد نمی دیده
 ناپذیر عالج بیمار یک را ایشان و کنید می توصیف نحو بدین را اللهی ظل

 .بگوئید تر واضح...  چیست منظورتان فهمم نمی هیچ. میدانید
 به جانب به حق قیافه چنان آن و بود تیزهوش و زیرك مردي ابونصر حکیم
 گونه هیچ شب آن به تا گوئی که زد بخریت را خود و گرفته خود

 زاده سلطان. است نداشته وجود ها آن میان عادي آشنایی یک جز آشنایی
 و تند لحنی با آنگاه و افکند خود همراهان تن دو به سریع نگاهی خانم

 :گفت ابونصر به خطاب داشت نیز تهدیدآمیز جنبه ،حال درعین که آمرانه
 جاي واقعاً، میدانی میرزا حیدر شاهزاده طرفداران از را خود که تو -

 اگر و آوري می زبان بر را معنی بی و پوچ سخنان این که است تعجب
 کامالً گفت بیک حسن که اي کلمه چند همان در ما منظور کنی دقت کمی

 ... است روشن
 :پرسید و برخاست جا از وي

 کجاست؟ پردازي می طبابت بکار آن در که اتاقی -
 گشوده را کوتاهی در. زد سو یک به را اتاق گوشه پرده دوید جلو ابونصر

 :گفت و
 .جاست همین -

 بیک حسن به و برد عقب به سر. گذاشت در آستانه در قدم خانم زاده سلطان
 :گفت

 .کنم تمام حکیم با را هایم حرف من تا بمانید جا همین آقا فرخ و شما -
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 بود حکیم داروسازي و آزمایشگاه منزله به که بزرگی اتاق داخل دو هر
 آن دورتادور داشت خارج به در یک فقط که بود تاریک نیمه اتاقی. شدند
 کوچک و بزرگ هاي شیشه از مملو همه رسید می سقف تا که هائی قفسه
 حلبی قوطی مقداري و بزرگ بسیار شیشه چند اتاق وسط میز روي. بود

 .شد می دیده
 .داد جلوس اجازه حکیم به و نشست کوچکی میز پشت خانم زاده سلطان

 ... شد برقرار سکوت دو آن میان لحظه چند
 :پرسید و شکست را سکوت خانم زاده سلطان آخراالمر 

 بگویم؟ سخن تو با پرده بی یا و اي کرده درك را منظورمان آیا -
 :داد جواب و زد مکارانه لبخندي ابونصر حکیم

 دریافت صریحی پاسخ بگوئید تر واضح اگر اما ،ام کرده درك وبیش کم -
 .داشت خواهید

 :گفت و گرفت پیش تهدیدآمیزي لحن خانم زاده سلطان 
 فرد یک تو که بگویم است الزم بپردازم مطلب اصل به آنکه از قبل - 

 که هایی خیانت و تو گذشته جنایات و نیستی بیش خائن و جنایتکار
 خاطر به بااینکه و نشده محو ما خاطر از کدام هیچ اي شده مرتکب

 ولى ساختی، آلوده گناهانی بی خون به را خود دست ما از طرفداري
 فرخ یا و بیک حسن که کافیست نکنی اجرا مرا امشب دستور که درصورتی

 .دهند خاتمه کثیفت زندگانی به خنجر ضربت یک با آغا
 برایش دریدگی و صراحت با هم آن سخنان این شنیدن که ابونصر

 لحن با و کرد گم را وپایش دست و باخت را خود اندکی بود غیرمنتظره
 :پرسید آمیز اضطراب ولی عادي

 عزیز ... بانوي. بفرمائید را اصلیتان منظور -
 :گفت سپس و کرد اتاق اطراف هاي قفسه به نگاهی خانم زاده سلطان 
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 .شود مسموم هستی معالجش طبیب که تو دست به باید اللهی ظل حضرت - 
 :گفت تندي به برده پیش سر هولناك کالم این بشنیدن ابونصر 
 کنم؟ آلوده اللهی ظل حضرت خون به را دستم میگویید - 
 کند می صادر را عادي فرد یک قتل فرمان گوئی که خانم زاده سلطان 

 :گفت خونسردي درنهایت
 هستی ... دهر استاد خود فن در تو. ابونصر باش آرام - 

 شخص به و بازبدارید دستور این اجراي از مرا... بزرگ بانوي اما -
 خوبی به و است رحمی بی و القلب قسی مرد آغا فرخ. نمایید محول دیگري

 .آید برمی مأموریت این عهده از
 حکیم براندام لرزه که اي قهقهه زد، اي قهقهه ناگهان خانم زاده سلطان 

 ... نمود مجسم نظرش در را موحشی مرگ و انداخت ابونصر
 او سر بر کوچک مشتی. رفت حکیم طرف به و برخاست خانم زاده سلطان
 :گفت کنان خنده و کوفت

 شاه بمجردیکه و کرد ... خواهی دریافت بزرگی پاداش...  شعور بی احمق -
 مهر به که فرمانی نخستین نشست، تخت به میرزا حیدر پسرم و شد مسموم

 صادر تو نام به که است آذربایجان نواحی حکومت فرمان گردد توشیح او
 .شد خواهد
 :گفت ایستاده زاده سلطان مقابل در و ...کرد ترك را خود جاي نیز ابونصر

 خواهد خطر به همه جان شود کشف اگر که ست خطرناکی مأموریت -
 .افتاد

 عده جز که شد خواهد داده نحوي به کار ترتیب که دار آسوده خاطر -
 اند نموده یاد سوگند میرزا حیدر به نسبت که وفادار یاران از شماري انگشت

 .شد نخواهد آگاه راز آن از کس هیچ
 :گفت حکیم
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 .بنمایم بیشتري مطالعه خطرناك و خطیر امر این در بدهید اجازه پس -
 .نمود ترك را حکیم آزمایشگاه بگوید کالمی آنکه بی خانم زاده سلطان 

 .شد خارج ازآنجا او دنبال به ابونصر
 :پرسید باشی یوز بیک حسن

 است؟ تمام کار آیا -
 رو سپس و انداخت ابونصر به اي جابرانه نگاه چشم گوشه با خانم زاده سلطان

 :گفت و کرد بیک حسن جانب به
 .است نداده صریح پاسخ او -

 ابونصر طرف به اي گرسنه گرگ مانند ناگهان کالم این بشنیدن آغا فرخ
 دیوار به را پشتش. برد عقب عقب را او...  گرفت را گریبانش. شد ور حمله

 این به. زد ابونصر حکیم بسر دست دو هر با. کرد رها را گریبانش. کوفت
 از را کجش سر کوچک خنجر. خوابانید زمین روي را وي. ننمود اکتفا هم
 که درحالی و گذاشت حکیم گلوي زیر را آن تیز نوك. گشود شالش پر

 :گفت نمود می زهرآگینی خنده
 !چونی؟ ابونصر -

 :گفت آمیزي استهزاء لحن با اتاق طرف آن از باشی یوز بیک حسن
 .است قرارگرفته مرگ آستانه در اکنون هم او...  مپرسی را او حال -

 :گفت و ایستاد ابونصر سر باالي رفت جلو خانم زاده سلطان
 را خطرناك مأموریت آنکه یا هستی باقی خود حرف سر بر هنوز آیا -

 پذیرفت؟ خواهی
 :داد جواب لکنت قدري با ابونصر

 ... هستم بانوان، بانوي -
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 بلند را او و گرفت را ابونصر گریبان و برخاست او سینه روي از اغآ فرخ
 به رنگ که ابونصر سراپاي به نگاهی. رفت پیش خانم زاده سلطان .کرد

 :گفت و افکند بود نمانده اش چهره
 به فداکارم یاران کنم اراده که نازم هر و است من اختیار در تو جان -

 دیوار به که گوزنی شاخ روي بر و کرده جدا تن از را سرت اشاره یک
 نزد گذشت ما میان امشب آنچه و...  زد خواهند است نصب آزمایشگاهت

 باشی که هرکجا در شود خارج زبانت از کالمی اگر که بدار محفوظ خود
 .رسید خواهی قتل به بالفاصله

 :گفت و فروخورد را دهانش آب ابونصر
 اما ؛کرد خواهم اجرا بدهید دستور طور هر...  هستم شما اختیار در من -
 شرط... یک به
 شرطی؟ چه - 

 بنام محرمانه طور به آذربایجان حکومت فرمان بکار شروع از قبل اینکه -
 .شود صادر من

 با و گرفت خود به خشمگینی قیافه کالم این بشنیدن باشی یوز بیک حسن 
 :گفت خشنی لحن

 شرط خود مأموریت انجام براي که اي شده گستاخ اندازه این تا احمق - 
 .دهی می قرار

 بدر سنگینی جسم لحظه این درشد.  ور حمله حکیم طرف به و بگفت این 
 جسم باشد داده ازدست را خود تعادل شخصی که بود این مثل...  خورد اتاق

 .شد درکشیده به سنگین
 هر و نداشت فاصله ابونصر حکیم با قدم یک از بیش باشی یوز بیک حسن 

 میان در را او گلوي تا بود کرده دراز او جانب به حمله حالت به را دودست
 سکوت بدر سنگین جسم برخورد صداي وقتی اما ؛دهد فشار هایش پنجه
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 خود برجاي بیک حسن زد، برهم نابهنگام را اتاق داخل یکنواخت
 خود پهلوي به را دست دو هر و گردید حیرت دچار و شده میخکوب

 در همه. نگریست را آغا فرخ و او زده بهت خانم زاده سلطان .آویخت
 .شد متوحش نیز ابونصر خود حتی فرورفتند آوري اضطراب و عمیق سکوت

 خود جست یک با و داد جرئتی خود به بود ایستاده در نزدیک که آغا فرخ
 راهرو داخل به سریع نگاهی گشوده را در سرعت به. انداخت در پشت به را

 خانه در سوي به او به پشت که قد کوتاه بزنی چشمش که همین و افکند
 :زد فریاد افتاد رفت می

 !هستی؟ حکیم کنیزان از آیا...  بایست... کیستی زن اي -
 عروقش در خون کرد مشاهده آمرانه فرمان این به اعتنا بی را او وقتی و

 :گفت تندي لحن با بار این و آمد بجوش
 !؟روي می کجا بایست احمق هستم، تو با -

 :گفت که شد شنیده اتاق داخل از خانم زاده سلطان صداي
 .بیاور اینجا به را سر خیره زن این -

 عقب به را او و زد اش شانه بر چنگ. دوید زن آن دنبال به شتابان آغا فرخ
 :گفت لب زیر و خورد عجیبی یکه او دیدن از و برگرداند

 ؟کنی می چه اینجا بلقیس -
 :داد جواب آرام و خونسرد خیلی زن

 .کند معالجه را پایم درد حکیم تا بودم آمده -
 لحنی با و کشید هم در را هایش اخم پاسخ این بشنیدن آغا فرخ -

 :گفت آمیز تعجب
 !شب؟ وقت این احمق -

 جوابی و ساخت نمایان را کثیفش اي دندانه ردیف دو که زد لبخندي بلقیس
 .نداد
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 نزد به خود با را او بود زده بلقیس شانه بر چنگ که طور همان آغا فرخ
 .آورد خانم زاده سلطان
 از قبل و نداد دست از را داري خویشتن ولی خورد جا او بدیدن بیک حسن
 :پرسید آید سخن به خانم زاده سلطان آنکه

 !فرخ؟ ،کیست کفتار پیر این -
 :داد جواب بود بلقیس به نگاهش که درحالی آغا فرخ

 ... بلقیس -
 و کوفت او محکم دست کف با رفته بلقیس طرف به ناگهان ابونصر حکیم
 :گفت

 یافتی؟ راه من خانه به چگونه شعور بی -
 .کرد سکوت و گذاشت بسرش دست رفت عقب به اندکی بلقیس
اي  اندازه تا که ابونصر غیرمنتظره رفتار و بلقیس دیدن از خانم زاده سلطان

 بر خفیف ترسی شد، مشکوك داشت برمی پیرزن با او آشنایی روي از پرده
 و آورد خاطر به حکیم خانه در را خود موقعیت. یافت راه وجودش

 .گردید مضطرب ازپیش بیش
 ابونصر از کرد می ورانداز را بلقیس سراپاى که درحالی باشی یوز بیک حسن

 :پرسید
 است؟ گذاشته ات خانه به قدم تو اجازه بدون که کیست زن این -

 بسطان خطاب و کرده دستی پیش آغا فرخ آید سخن به ابونصر آنکه از قبل
 :گفت خانم زاده

 کسی همان. بود »جادوگر یاقوت دلی« خدمتکار زن این عزیز، بانوي -
 .رسید قتل به اش خانه در آغا فرهاد که

 :گفت و دوید او حرف میان به بیک حسن
 دارد؟ روابطی چه تو با زن این بگوئی بما باید ابونصر، -
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 :گفت خانم زاده سلطان
 خاص منظوري اینجا در شک بدون و بود پرداخته سمع استراق به او -

 .برسد کیفر به شدیداً باید و است بوده
 بود اش درونی تشویش و اضطراب از که لحنی با و باخت را خود ابونصر
 :گفت

 ... کرد معرفی را او آغا فرخ که است اندازه بهمان او با من آشنایی -
 :گفت داده ادامه سپس و کرد مکثی

 و آید می من نزد به بار یک روزي و نالد می درد از که بیماریست او -
 گذشته شب نیمه از پاسی که موقع این در چرا که اینجاست من تعجب
 .است آمده
 :گفت بود یافته تسلط خود بر کامالً که بیک حسن

 اي دیوانه آدم هیچ اال و دارد وجود اسراري بلقیس و تو میان شک بدون -
 او اینجا به ما آمدن هنگام و کند نمی مراجعه حکیم خانه به شب وقت این

 .شدم جویا حالش از و دیدم راه بین را
 فرخه ب کرد رو بود ساطع چشمانش از خشم هاي شراره که خانم زاده سلطان

 :پرسید و آغا
 داري؟ اطالعی چه »یاقوت دلی« قتل از بعد زن این سوابق از -
 جلـوي را او اوقات گاهی آنکه جز... عزیز بانوي ندارم، اطالعی -

 .بود مشغول گدائی به ژنده لباسی با که دیدم می خانه دولت
 دو میان در را او گلوي. انداخت بلقیس بروي را خودش ناگهان بیک حسن

 :گفت و داد آن به خفیف فشاري گرفت دستش
 منظوري چه حکیم خانه به آمدن از بگو، را حقیقت عجوزه پیر اي -

 داشتی؟
 :گفت ابونصر

- 29 - 
 



 امیر عشیري

 من خانه مستخدمین از یک کدام که شود کشف حقیقت این تا کنید تأمل -
 کرده راهنمایی اتاق این در پشت به را وي و است گشوده او بروي در

 .است
 اي سبعانه حالت و شده برافروخته صورتش رنگ که درحالی بیک حسن

 را آن تیز لبه گشود، کمر از دشنه کرد آزاد را یکدستش بود پیداکرده
 :گفت و گذاشت بلقیس بینی روي

 فشار با که کافیست و است من دست در تو جان. بگو را حقیقت حاال -
 دست و فروکنم الغرت گلوي در دشنه این یا بگیرم را جانت انگشتان،

 عمر به ونریزيخ بدون که است بهتر نه اما ؛نمایم آلوده خونت به را خود
 .دهم پایان کثیفت
 داده نشان زده وحشت را خود ظاهر به. بود دیده »باالن گرگ« بلقیس
 :گفت آمیز تضرع لحن با و گرفت سرش باالي را دست دو هر و لرزید

 اش خانه به من دادن راه از حکیم ازآنکه پس...  نیست میان در رازي -
 پایم درد بست، را در و راند خود نزد از خشونت با مرا و نمود خودداري

 در بود زن که او خدمتگزاران از یکی کردم، الباب دق...  یافت شدت
 اتاق این در پشت تا لنگان لنگ من و رفت خود کار پی و گشود برویم
 ...دیدم وقتی و آمدم

 :گفت و کرد قطع بسرش خفیف ضربه یک زدن با را او کالم بیک حسن 
 ؟شناسی می را خدمتکار آن -
 معالجه را پایم حکیم آنکه بی ام راضی حاال و ندارم خاطر به را او خیر -

 .کند بیرونم خود خانه از نماید
 :گفت و انداخت میان به را خود ابونصر

 اسرار شبهه بی. دهم قرار اش شکنجه تحت تا بسپارید من دست به را او -
 .ساخت خواهد فاش را خود
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 او و ساخت دور خود از را بلقیس خشن و شدید حرکت یک با بیک حسن 
 افتاده، زمین به پشت از پیرزن انداخت، اتاق کف تر طرف آن قدم چند را

 :گفت کنان خنده اغآ فرخ. رفت هوش از و زد اي ناله
 !مرد او -

 :گفت ابونصر به خطاب مضطربانه خانم زاده سلطان
 ... ایم نشده واقف اسرارش به هنوز بیاید، هوش به کن کوشش -
 بعد لحظه چند و گذاشت او قلب بروي دست رفت بلقیس طرف به ابونصر 

 :گفت و برداشت سر
 را او من. دهد نمی جان آسانی این به و است سخت جان عجوزه این - 

 .ایست زاده حرام چه که شناسم می خوب
 :گفت تهدیدآمیزي و آمرانه لحن با بیک حسن

 این و کنی مراقبت او از که شود می سپرده تو دست به بلقیس صورت بهر -
 یا و بمیرد یا و برسد قتل به ناگهان او اگر که باش داشته خاطر به هم را

 .بود خواهی مسئول تو شود، مسموم آنکه
 وي تا بگذارند او اختیار در را بلقیس کرد، تقاضا خانم زاده سلطان از ابونصر
 که نماید وادارش و داده قرار شکنجه تحت را او مناسب موقع در بتواند
 پیدا که بود دریافته فراست به خانم زاده سلطان. بازگوید را خود اسرار
 معتقد وي و ساخته متحیر را او که است معمائی شب وقت آن بلقیس شدن
 .باشد می خانم پریخان جاسوسان از پیرزن این که است

 بلقیس نتواند ابونصر حکیم هاي شکنجه که درصورتی داشت عقیده آغا فرخ 
 از طریقی به را او که است این در صالح نماید اسرارش افشاي به وادار را

 .ببرند بین
 :گفت و قرارداد مخاطب را ابونصر حکیم خانم زاده سلطان
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 نتیجه از که آمد خواهند اینجا به آغا فرخ یا و بیک حسن شب فردا -
 با باید شود گرفته او بکشتن تصمیم که درصورتی و شوند آگاه تو اقدامات

 به خیانت به متهم تو صورت این غیر در و باشد تن دو این از یکی حضور
 .بود خواهی ما

 مرتکب او دستورات اطاعت جز که داد اطمینان خانم زاده سلطان به ابونصر
 باشد داده نشان را خود وفاداري آنکه براي وي .شد نخواهد اشتباهی

 خود غالمان از یکی با بعد لحظه چند و رفت بیرون اتاق از دم همان
 واقع سرداب عقب در که اي دخمه به را بلقیس داد، دستور او به و بازگشت

 .سازد محبوس آنجا در و ببرد است
 بروي نمود می خارج گلو از خفیف اي ناله که را بلقیس الفور فی غالم
 براي خانم زاده سلطان او رفتن متعاقب .شد خارج اتاق از و انداخت اش شانه

 :گفت ابونصر به خطاب بار آخرین
 خواسته طبق که ایم گرفته قول تو از کنیم می ترك راو ت خانه که اکنون -
 شاهزاده و من مأمورین اختیار در جانت که نکن فراموش و نمائی عمل ما

 در شود مشاهده تو جانب از خطایی که آنزم هر و است میرزا حیدر
 ... گرفت خواهند را جانت زدن برهم چشم یک

 نمایان اش چهره در وحشت و ترس آثار و بود شده گوش سراپا که ابونصر
 :گفت لرزان آهنگی با وي رسید پایان به زاده سلطان سخنان که همین بود

 خانم پریخان خواجه میرزا باشد یادتان به اگر حتی هستم، شما خادم من -
 حیدر شاهزاده طرفداران هاي نقشه از دیگر خیلی و شده مسموم من خانه در

 اي شما و گرفت صورت آزمایشگاه و اتاق همین در و من خانه در میرزا
 هم شما اما و کرد خواهیم عمل دستور طبق که باشید مطمئن عزیز بانوي
 فرمان اللهی ظل حضرت ساختن مسموم مجرد به که اید پذیرفته مرا شرط

 .کنید صادر نثار جان بنام را آذربایجان حکومت
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 :گفت و دوید او حرف بمیان بیک حسن
 حکومت فرمان از اي برنداشته ما نقشه انجام راه در را گام نخستین هنوز -

 ؟کنی می صحبت خود
 :گفت محکمی و جدي لحن با و کرد وجور جمع را خودش ابونصر 

 .ام آماده شما نقشه انجام براي باشید خواسته که نازم هر -
 :گفت خانم زاده سلطان

 مقدمات هنوز زیرا بدهیم را کار ترتیب تا آمد خواهیم اینجا به زودي به -
 بلقیس اسرار دانستن چیز هر بر مقدم اما ؛است نیافته پایان خطرناك امر این
 .است ساخته مظنون خود به نسبت را ما که باشد می عجوزه زن پیره این

 او از و دوید جلو ابونصر. شود خارج اتاق از تا افتاد راه به خانم زاده سلطان
 ... برسانند صبح به او خانه در را شب کرد تقاضا
 هنگام .داد ادامه خود راه به و کرد رد را او تقاضاي میرزا حیدر مادر

 بر که اي دشنه به اشاره باشی یوز بیک حسن ابونصر، حکیم خانه از خروج
 :گفت و کرد بود زده شالش

 روبرو موحشی مرگ با چون. بپوشی چشم خیانت از زنهار ابونصر -
 ... شد خواهی

 :گفت و خندید ابونصر 
 ساخت خواهد مسموم را شاه چنان آن و... است وفادار خود بقول ابونصر -

 حیرت دچار او نابهنگام مرگ از اللهی ظل حضرت کسان ترین نزدیک که
 .بدانند طبیعی مرگ را آن و نشوند

 ... باشیم داشته نباید هم دیگري انتظار این جز. ابونصر آفرین -
 :گفت بود پیروزي و غرور باده مست که درحالی خانم زاده سلطان

 .کند نمی خیانت ما به هرگز و وفاداراست مردي حکیم...  برویم -

- 33 - 
 



 امیر عشیري

 صداي حکیم خانه در شدن بسته دنبال به... افتادند راه به نفر سه هر 
 و زد هم بر را شب سکوت خیابان سنگفرش بروي آنان نامنظم هاي قدم

 چیزي شب پایان به زیرا ؛شد می افزوده هایشان قدم سرعت بر هرلحظه
 .بود نمانده

 
 
 

*** 
 
 
 

 و بازي عشقه ب امیرخان سردار آغوش در ساعتی ازآنکه پس خانم پریخان
 و انداخت بیرون او آغوش از را خود ناگهان بود مشغول کنار و بوسه

 .شد رفتن آماده
 پرسید را علت وقتی...  گردید متعجب او ناگهانی تصمیم از امیرخان
 :گفت کرد می تن به را خود پیراهن که درحالی پریخان

 .یابم اطالع آن از صبح سپیده از قبل الزمست که آمده پیش مهمی امر -
 و زد او بازوي بر چنگ. شد ناراحت کالم این بشنیدن امیرخان سردار

 از خنده هنوز که ناپریخ صورت به تندي نگاه. کشید خود طرف به را وي
 :گفت و افکند بود نشده محو لبانش

 است کشیده بیرون من آغوش از را تو که آمده پیش امري چه نگویی تا -
 .کنی ترك را اینجا بگذارم است محال

 :گفت کنان خنده پریخان
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 خواهم برایت را چیز همه...  نکن نگاه من به طور این و سردار باش آرام -
 .گفت

 :گفت و کرد رها را او بازوي امیرخان
 را پوست سیاه غالم دو و گذاشت نخواهم تنها را تو صورت آن در -

 .بمانی مصون خطري هرگونه از تا فرستم می همراهت
 ... بدارد مصون خطر از مرا او که کافیست خودم غالم جیحون، فقط ولی -
 .بروي کجا به داري قصد بگو پس -

 را او گرفت دست در را امیرخان دست کشید، هایش زلف به دستی پریخان
 :گفت و داد دیوار به تکیه خود برد، اتاق باالي به خود با
 .بروم) سبز خانه( به باید که بودم کرده فراموش لحظه این تا -
 !؟داري کار چه آنجا -

 آگاه داران نقاب محل از مرا است قرار که مردي با محرمانه مالقات یک
 .سازد

 !؟داران نقاب -
 خود نزد و اند ربوده مرا هللـ افشار خان خلیل که هایی همان آري -

 .اند داشته نگه
 !؟است زنده هنوز او مگر...  خان خلیل -

 :گفت و داد تکان را سرش آهسته پریخان
 ها آن اام  شده خنثی میرزا اسماعیل کشتن در داران نقاب نقشه اینکه با بله -
 تغییر این موجب عاملی چه حاال و کردند خودداري خان خلیل کشتن از

 راز این از پرده امشب و است مبهم من براي است، گردیده ها آن تصمیم
 کنم، مالقات سبز خانه در را او است قرار که مردي و ؛شد خواهد برداشته

 .گذاشت خواهد اختیارم در مهمی اسرار
 :گفت و کشید درهم را هایش اخم امیرخان
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 کالمی و داشتی پنهان من از را قضیه این امشب به تا تو آنکه تر عجیب -
 اطالعی بی اظهار کردم سؤال آن به راجع که زمان هر و نگفتی آن درباره
 .نمودي

 :گفت بخشی اطمینان لحن با خانم پریخان
 آمدن از قبل اما پنداشتم می شده کشته را خان خلیل که بود این آن علت -
 خلیل است شنیده که قراري به که فرستاد پیغام برایم) هالله( تو خانه به

 من مقصر اینجا در و باشد می داران نقاب چنگ در و است زنده هنوز خان
 .نرساندم اطالعت به را بخش مسرت خبر این تو به رسیدن محض به که هستم

 پوزش وي از و بوسید را او انداخت امیرخان گردن به دست پریخان
 .طلبید

 از را اختیار عنان. نماید خودداري نتوانست داري خویشتن همه با امیرخان
 میان سر فشرد، سینه به را او گرفت آغوش در را پریخان و داد کف

 :گفت و فروبرده پریشانش گیسوان
 ات دوري لحظه یک نبخشم را تو که آنم از تر کوچک من قربانت به جانم -

 .است کشنده من براي
 :گفت و گذاشت او سینه به سر پریخان 

 ...هستیم قالب دو در روح یک. دهد می رنج مرا تو دوري اندازه بهمان -
 در را موهایش جداشده آغوشش از و بوسید را او بار چندمین براي

 اتاق در طرف به و انداخت سر بر چادري. ساخت پنهان ابریشمین دستمالی
 .رفت

 :گفت و دوید جلو امیرخان
 .بیایم همراهت من بده اجازه -
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 حفظ مرا جان که کافیست تنهائی به جیحون ... نیست صالح سردار، نه -
 شب فردا و رسید خواهم مقصد به سالمت به که دار خاطرآسوده... کند

 .برسانم اطالعت به را مالقات نتیجه که باش منتظرم
 :گفت رسید می نظر به ناراحت که درحالی امیرخان سردار

 تو سایه شکل به خانم زاده سلطان جاسوسان...  باش خود مراقب پریخان، -
 .کنند می تعقیب را
 :گفت امیرخان به و نهاد در به را اش شانه گشود را اتاق در پریخان 

 من جان...  دارند نام داران نقاب که هستند دیگري دسته ،ها آن بر عالوه -
 هر علیه خود مبارزه به من اما ؛دارد قرار خطر معرض در طرف دو از

 .ندارم باکی ها آن تهدیدات از و دهم می ادامه دودسته
 مرجانه بالین بر وقت آن تا که جیحون .خواند خود نزد به را جیحون بعد

 .دوید بیرون الفور فی خود بانوي صداي بشنیدن بود، نشسته
 بااینکه. کرد مشایعت را قشنگش معشوقه خانه در پشت تا امیرخان سردار
 در او راسخ عزم و دندگی یک از و شناخت می خوب را طهماسب شاه دختر

 به رفتن از که خواست او از مجدداً هذا مع داشت کافی اطالع کارهایش
 جیحون آنکه یا و کند موکول فردا به را آن و نماید خودداري سبز خانه

 او تقاضاي بار زیر خانم پریخان. بفرستد) هالله( نزد به خود عوض به را
 :گفت خودش به مخصوص خونسردي با و نرفت

 که اي کرده فراموش را گذشته خطرناك هاي فعالیت و مبارزات آیا - 
 ؟دهی می نشان ناراحت را خود طور این

 اما...  ام نبرده یاد از را تو هاي ازخودگذشتگی و شهامت وجه هیچ به نه - 
 .دیگریست طور وضع حاال

 :گفت و گذاشت کوچه داخل به قدم گشوده را در خود پریخان 
 .مباش ناراحت من جانب از صورت هر به - 
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 و پریخان. کرد حرکت دنبالش به نیز جیحون. افتاد راه به و بگفت این 
 که رسیدند کاروانسرایی جلوي باریک، هاي کوچه از عبور از پس جیحون

 اي لحظه چند خانم پریخان اینجا در. داشت قرار) راکوشک( محله اول در
 :پرسید جیحون از و ایستاده

 است؟ سرراست رویم می که راهی آیا -
 را راه نیست ممکن و ام کرده عبور زیاد اینجا از...  من بانوي آري - 

 .باشم کرده گم
 رسیدند کوچکی 1چهارسوق به گذشتند کاروانسرا جلوي از افتادند راه به 

 پریخان. بود مخروبه اي خانه دیگرش طرف و مسجد آن طرف یک که
 :گفت و کرد خود اطراف به نگاهی

 است ... خوفناکی مکان -
 و گذاشتند سر پشت را کوچک چهارسوق و افزودند هایشان قدم سرعت بر 

 قطعه هنگام این در. دادند ادامه خود راه به عریض نسبتاً اي کوچه طول در
 سنگ قطعه آن متعاقب و افتاد زمین به ها آن سر پشت کوچکی سنگ

 پریخان بازوي اختیار بی جیحون .کرد اصابت جیحون پشت به دیگري
 :گفت و کشید دیوار کنار به خود همراه به را او سرعت به و گرفت را خانم

 را نفر دو ما رسانیدن قتل به قصد کسی و افتادیم خصم دام به اینکه مثل -
 به امیدي دیگر شود حمله ما به نحو همین به مقابل طرف از اگر و دارد
 بشوییم جان از دست آنکه مگر. ماند نخواهد باقی برایمان دام این از فرار

 .کنیم دفاع خود از و
 بیرون کوچکی خنجر و برد پیراهنش سینه پیش به دست الفور فی پریخان 

 :گفت و فشرد مشتش در را آن کشیده

 بازار - 1
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 به و سازد می تر نزدیک ما به را آمده پیش خطر آن هر اینجا در توقف - 
 به سرعت به که این است مهلکه این از فرار براي راه ترین عاقالنه من نظر
 واقع موردحمله مقابل سمت از اینکه احتمال چون. دهیم ادامه خود راه

 حال تابه داشت نظر در اي نقشه چنین خصم اگر و است ضعیف بسیار شویم
 .باشد کرده سلب ما از را فرصت هرگونه تا بود داده انجام را آن

 خود اطراف به نگاهی میفشرد دستش میان در را دشنه که درحالی جیحون 
. رسید نمی بگوش صدایی کمترین و شد نمی دیده چیزي تاریکی جز. افکند

 .است نبوده دیگري چیز خیال و وهم جز قبلی صداهاي که بود این مثل
 و شکست را سکوت جیحون آخراالمر گذشت سکوت به اي چنددقیقه 

 :گفت
 است مناسب فرصت یک منتظر و ایستاده ما قدمی چند در کسی اینکه از -
 کسی چه قتل مأمور را او دانم نمی اما نیست حرفی کند عملی را خود نقشه تا

 شبهه بی است روبرو خانم پریخان غالم جیحون با بداند اگر چون اند کرده
 .بخشد می نجات را خود جان و دهد می ترجیح برقرار را فرار

 ندهد دست از را اش خونسردي کوشید می که مضطربی لحن با پریخان 
 :گفت

 .شد خواهیم روبرو نفر چند با ما شک بدون و باشد تنها او کجا از - 
 از صدایی ناگهان اثنا این در... بزند حرفی تا گشود سخن به لب جیحون 

 :زد فریاد آمرانه و برخاست تاریکی دل
 کثیف عمر شب آخرین امشب جنایتکار، و بدهیبت سیاه اي...  جیحون - 

...  خوانی می خود بانوي را او که است فطرتی پست و رذل زن آن و تو
 ایستاده تو کنار اکنون که میگویم را کار خیانت و آدمکش پریخان همان

 .رسید خواهد قتل به تو دنبال به کرد خواهی دفاع او از و
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 یک از پس کرد ادا نزدیکی نسبتاً فاصله از را کلمات این که ناشناسی 
 :داد ادامه خود سخنان به طور این کوتاه مکث

. است مسدود سو هر از جنایتکارت بانوى و خود براي فرار راه جیحون-
 نفر دو شما ساختن خاموش راه تنها که سازید آماده مرگ براي را خود

 نصیب امشب که عذاب و رنج با توام و دردناك مرگ هم آن. است مرگ
 .شد خواهد شما

 که خانم پریخان. گردید آن جایگزین مرگباري سکوت و شد قطع صدا 
 مجرد به ،سازد دور خود از را وحشت و ترس بود توانسته لحظه آن تا

 نفرت و کینه یک از حاکی آن سراسر که آمیز توهین سخنان شنیدن
 در را خنجر قبضه. یافت راه وجودش بر ناگهانی ترسی بود اي عمیقانه
 :گفت آمیز حیرت لحنی با و داد دیوار به تکیه و فشرد مشتش

 ادا محکم چنان آن او سخنان و شناسد می را نفر دو ما او که است عجیب -
 به و نیست نفر یک او مطمئناً و نگذاشت باقی تردید جاي من براي که شد

 و او دشنه نوك که است االن و دارد کافی اطمینان خود مأموریت انجام
 .کنیم احساس خود بدن در را رفقایش
 خود بانوي بازوي سوخت می کینه و خشم آتش در سراپایش که جیحون

 :گفت و فشرد نیرومندش هاي پنجه میان در را
 جریان هایم رگ در خون تا. شما فداي من جان عزیز، بانوي باشید آرام -

 .کرد خواهم دفاع نازنینتان وجود از دارد،
 :گفت پریخان

 کار هستند تشنه ما خون به که ها آن برابر در نفر دو ما دفاع -
 .ستای احمقانه

 :گفت و کرد رها را خانم پریخان بازوي جیحون
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 درستی به هنوز او بدهم را او هاي گوئی یاوه جواب تا کنید صبر کمی -
 .هستم خطرناکی آدم چه که است نشناخته مرا
 و آمرانه سخنان که یجانب به رو و داد پیش سینه برداشت جلو به قدمی وي

 فریاد تندي لحن با و کرد بود شنیده را نشناخته و ندیده خصم تهدیدآمیز
 :زد
 طالبش آنچه اما ؛ندارد ارزش پشیزي من براي کیستی تو اینکه دانستن -

 ولگرد هاي سگ مانند و شده پنهان تاریکی در که باشد می وجودت هستم
 را زهرآلودم و پوالدین دشنه این و دیدم می را تو کاش اي. کنی می عوعو

 خاموش صدایت همیشه براي تا کردم فرومی ات سینه در طلبد می خون که
 .شود افزوده ام گذشته جنایات بر دیگر یکی تو کشتن با و شود

 طنین. برخاست سمت همان از اي قهقهه صداي جیحون سخنان قطع متعاقب
 بر اندکی داري خویشتن همه با خانم پریخان که طوري به. داشت موحشی

 :گفت آهسته و لرزید خود
 ... کاش اي و ؛است آمده پیش خطرناکی وضع -

 :برآورد فریاد دو آن از یکی. کرد قطع را او کالم نفر دو هاي قدم صداي
 .شوید مرگ آماده -

 حمله حالت به را اش دشنه و برگشت خود بجاي الفور فی زنگی مرد
 :گفت پریخان به و درآورد

 خود جان به و شماست جانب از من نگرانی اما ؛بشوییم جان از دست باید -
 .ندارم هراسی و بیم

 و نمود وارسی دقت به را اطرافش کرده پایش زیر به نگاهی و گفت را این
 فاصله قدم سه یا دو از بیش ها آن با که اي خانه جلوخان تاریکی باوجود
 هر .برد سمت بدان را او و گرفت را پریخان دست مچ. داد تشخیص نداشت

 .شدند جلوخان وارد دو
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 :گفت و کشید راحتی نفس جیحون
 نفر دو آن با آسوده خیالی با و ندارم نگرانی و تشویش دیگر اکنون -

 جان متوجه خطري و است امان و امن مکانی اینجا زیرا ؛شد خواهم روبرو
 .شد نخواهد شما

 :گفت پریخان
 خطر معرض در را تو جان که مجردي به و گذشت نخواهم تنها ترا من -

 .شتافت خواهم تو کمک به و آمد خواهم بیرون اینجا از ببینم
 و شده دور آنجا از قدم دو. پرید بیرون جلوخان از جست یک با جیحون

 را کسی انتظار آن هر و داده دیوار به پشت. گرفت قرار خود اول جاي در
 .شود ور حمله او طرف به تاریکی میان از که داشت
 همچنان آمدند می پیش آهسته که نفر دو آن شدن نزدیک پاي صداي
 یکی آن و ؛شد قطع نفر دو آن از یکی پاي صداي بناگاه .شد می شنیده
 .گذشت جیحون مقابل از سرعت به و کرد دویدن به شروع

 جاي از پلنگی مانند آنگاه و شد تردید دستخوش لحظه چند براي جیحون
 هنوز اما ؛دوید بود گریخته مقابلش از که مردي دنبال به و پریده خود
 رویش به سر پشت از سنگینی جثه ناگهان که بود نرفته قدم چند از بیش

 .غلطیدند در زمین بروي هم با دو هر و شد خم افتاده
 با دو آن از یکی چگونه که شد حریف نیرنگ متوجه تازه جیحون

 از را جیحون واحد درآن رفیقش تا کرد اغفال را وي او مقابل از گریختن
 .درآورد پاي

 تا بود برده باال را اش دشنه پرید جیحون بروي که حال همان در مرد آن 
 خود سرعت به خاصی زرنگی و مهارت با جیحون اما دهد جاي او پشت در
 بلکه ماند عقیم حریف نقشه فقط نه درنتیجه و انداخت زمین بروي را او و

 تا و بست نقش زمین بروي تر طرف آن کمی جیحون از شدن جدا با او خود
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 بروي را خودش خیز یک با جیحون برخیزد، زمین از و بجنبد خود به آمد
 را او پهلوي دشنه نوك با یابد تسلط او بر کامالً آنکه از قبل و انداخت او

 .درید
 که بود نشده قطع او ناله صداي هنوز و کرد خارج گلو از اي ناله مردك

 که فشاري با و گرفت قرار جیحون نیرومند هاي پنجه میان در گلویش
 :پرسید او از داد آن به
 نموده؟ پریخان و من کشتن مأمور را تو کسی چه و... کیستی بگو -
 جیحون .نبود دادن جواب به حاضر و کرد می ناله همچنان بخت تیره مرد 

 او گلوي. دارد چهره بر نقابی درآمده پا از حریف که شد متوجه وقت یک
 از مانع تاریکی اما برد، پیش سر برگرفت او چهره از نقاب و کرد رها را

 از که حال آن در مرد آن .ببیند خوبی به را مرد آن صورت او که بود این
 :گفت مقطعی کلمات با نمود می ناله و پیچید می خود به پهلو درد

 تو رسانیدن قتل به مأمور مرا که کسی نام هرگز و شناخت نخواهی مرا -
 .ساخت نخواهم فاش نموده پریخان و

 :گفت و برد باال را مسلحش دست جیحون
 ...است مرگ تو سزاى پس-

 خود و داد جاي مرد آن سینه در را دشنه و آورد پائین سرعت به را دستش
 پیچید ... خود دور به بار دو یکی زد ضعیفی ناله مرد .برخاست او روي از
 .افتاد خرخر به و شد ضعیف اش ناله صداي رفته رفته و

 که سمتی به را جیحون توجه...  سوختم...  آخ...  صداي هنگام این در
 به شتابان زنگی مرد .کرد جلب بود ساخته پنهان را خود خانم پریخان

 بود گریخته او مقابل از قبل دقیقه چند که دومی حریف با و دوید سو آن
 مجردي به مرد آن. دید خانم پریخان به حمله حال در را او و شد روبرو

 تاریکی در و برگشت عقب به سرعت به شنید سر پشت از پائی صداي که
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 خطرناك موقعیت آنکه بی و دید خود مقابل در را جیحون آساي غول هیکل
 .شد ور حمله او طرف به. بگیرد نظر در را خود

 :زد فریاد پریخان
 ضربت یک فقط. آمد درخواهد پاي از زودي به و ام نموده زخمی را او -

 .درآورد پاي از کامالً را او که کافیست دیگر
 عقب به را او و زد مرد آن شکم به سر با آنگاه و شد خم اندکی جیحون
 .افتاد زمین به پشت از و رفت عقب عقب مرد آن. کرد پرتاب

 هم را ضربات دومین که گشت می دیگري فرصت پی در که خانم پریخان
 غلتی زمین بروي مرد آن .دوید او سوي به سازد، وارد حریف بر او خود

 پریخان. کشید خود طرف به را او و گرفت را پریخان پاي مچ و خورد
 را او جیحون ولی. افتد زمین به که بود مانده کم و داد دست از را تعادلش

 از را پریخان پاي زد مرد آن پهلوي به که لگدي با و زد بغل سر پشت از
 .بسازد را جان نیمه حریف کار تا رفت جلو خود و کشید بیرون او چنگ

 اي لحظه چند فرصت از تا برخاست دید 2مستأصل را خود وقتی مرد آن 
 جیحون پنجه اما ؛کند فرار و کرده استفاده است آمده پیش برایش که

 .افتاد اش شانه روي
 :گفت دوید جلو پریخان 

 .چیست نامش بپرس برسانی قتل به را او آنکه از قبل -
 :گفت و کرد کوتاهی خنده جیحون

 .دارد چهره به نقابی رفیقش مانند هم یکی این کنید نگاه -
 به را آن و برگرفت اش چهره از را مرد آن نقاب انداخت دست سپس و 

 :گفت و داد خانم پریخان دست
 نیست ... اي چاره مرد این کشتن جز -

 بیچاره، بینوا، ناتوان، درمانده، وامانده -2
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 :گفت خانم پریخان 
 را نفر دو ما کشتن قصد کسی چه دستور به نفر دو این بدانیم باید -

 ؟داشتند
 :گفت مرد آن 

 دو هر در چه گفت نخواهم کالمی که ندهید زحمت خود به بیهوده -
 .کشت خواهید مرا صورت

 دو میان در را حریف گلوي آنگاه و آویخت کمر به را اش دشنه جیحون 
 :گفت میفشرد را آن که درحالی و گرفت خود دست

 خود رئیس ما مانند نیز ها آن که هستند داران نقاب دسته از مرد دو این - 
 .کنند می اطاعت او از کورکورانه و شناسند نمی را

 اما دهد نجات جیحون چنگ از را خود که کوشید ابتدا دار نقاب مرد
 .افتاد زمین بروي بیجانش جسد و رفت بین از مقاومتش رفته رفته

 :گفت پریخان به خطاب دومی حریف کشتن از پس بالفاصله جیحون
 در توقف دیگر که کنید حرکت حاال و یافتیم رهایی بزرگی خطر از -

 شبگردان است ممکن آن هر چه است، بخش زیان ما براي شوم کوچه این
 .افتد کوچه این به گذرشان

 .افتادند راه به هردو
 :گفت پریخان

 .هستند من تعقیب در جا همه داران نقاب ترتیب این به -
 :داد جوابش کنان خنده جیحون

 یابید می نجات آنان چنگ از آسا معجزه که کنید قبول عزیز بانوي ولی -
 .شود روبرو شکست با نباید من و شما قتل براي ها آن نقشه واال

 :گفت پریخان
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 به که اطمینانی با و است )سبز خانه( داران نقاب شناخت من امید تنها -
 .کرد خواهد حل را بزرگ مشکل این او دارم،) هالله(

 :پرسید دویده او حرف میان جیحون
 به دست افشار خان خلیل نجات براي داران نقاب شناختن از قبل تا پس-

 زد؟ نخواهید فعالیتی
 خلیل نجات براي فعالیتی هرگونه ندانم را داران نقاب محل یا و هویت تا -

 .آورم دست به اطالعی او مخفیگاه از که آن مگر. است نتیجه بی خان
 .شد نمایان مقابل سمت از شبگردان مشعل نور اثنا این در

 :گفت کنان خنده پریخان
 با که دارم وحشت آن از و برد نخواهیم در به سالم تن امشب آخراالمر -

 ... برسیم سبز خانه به آلود خون بدن
 :گفت جیحون

 .نیست مفید ما حال به رفتن پیش. من بانوي بایستید، جا همین -
 هنگام حتی که طویل و تنگ معابر این با آیا ؟رفت خواهیم کجا از - 

 بمانیم سرگردان باید آنکه یا هستی آشنا است وحشتناك اینجا از عبور روز
 .بریم بدر جان تصادف برحسب و

 :گفت تأمل بی جیحون
 محله کوچه اولین به طویل کوچه این انتهاي دارم اطالع که آنجا تا -

 .شود می منتهی کوشک
 :گفت پریخان

 و شده اشغال گردان شب وسیله به کوچه انتهاي بینی می که طوري به -
 خاطر به نه من اضطراب و ترس تمام و آیند می پیش کنان خنده ها آن

 تشنه خونم به که خود دشمنان جانب از بلکه ،باشد می هستم شاه دختر اینکه
 این میان در است ممکن که دارم آن بیم و هستم نگران هستند
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 مرا و شود پیدا یکی است مجهول ما بر ها آن تعداد هنوز که ناشبگرد
 .سازد فراهم برایم بزرگی دردسر و بشناسد

 :گفت جیحون
 روبرو شبگردان با دارید قصد که رساند می شما سخنان عزیز بانوي -

 .شوید
 برابر از فرار براي دیگري راه اگر ولی ندارم قصدي چنین هرگز نه-

 از نیرنگ و حیله با و شویم روبرو ها آن با هستیم مجبور نشود پیدا ها آن
 .بگریزیم چنگشان
 :گفت و برداشت سر سپس و فرورفت فکر به اي لحظه چند پریخان

 اجرا خوب را  آن شویم موفق اگر که است یافته راه مغزم به اي تازه فکر -
 .گذشت خواهیم خطرناك معبر این از سالمت به شک بدون کنیم

 :گفت تندي به پریخان
 را آن باید و است زنانه نیرنگ و حیله به آمیخته من نقشه و فکر -

 چه نشوي غضب و خشم دستخوش زنهار و کنی تحمل خونسردي درنهایت
 تحقق ایم زده حدس آنچه و شد خواهد آب بر نقش مان نقشه صورت آن در

 .یافت خواهد
 :گفت صبري بی با جیحون 

 اي لطمه شما سالمت به اینکه بر مشروط پذیرم می باشد چه هر شما نقشه -
 را شما ها آن همه یا و یکی که درصورتی دارم اطمینان من و نسازد وارد

 .برد خواهند یاد از را خود حتی خانم پریخان چون زنی برابر در بشناسند
 :گفت و خندید پریخان 

 من. کن گوش حاال و آن است در ما هردوي نجات که باش مطمئن -
 به دارد قصد او و ام شده واقع کسی موردحمله که کنم می وانمود طور این
 به و خواهم می کمک شبگردان از موقع همین در و کند تجاوز من
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 تو زد برهم را کوچه سکوت من، »کنید کمک« فریاد که مجردي
 به شود می دور که هایت قدم صداي که طوري به شو جدا من از سرعت به

 چون مده دست از من با را خود فاصله هرگز اما برسد شبگردان گوش
 .نمائی تعقیب سبز خانه تا را ها آن من سایه به سایه باید

 :پرسید جیحون 
 کرد؟ خواهی چه ازآن پس -
 .کنم رفتار ها آن با چطور میدانم خوب گذاشتی خودم حال به مرا وقتی -
 از فرصت و شوند می نزدیک ها آن که کنید عجله عزیز بانوي موافقم - 

 .رود می دست
 :زد فریاد و کشید بلندي جیغ ناگهان پریخان

 .کنید کمک … کنید کمک-
 کامالً شد می دور که هایش قدم صداي .شد جدا او از الفور فی جیحون 

 فریاد شنیدن محض به نبودند نفر دو از بیش که ناشبگرد. شد می شنیده
 و شده قطع شان خنده صداي شب خاموشی و سکوت در زنی نابهنگام

 .دویدند بود برخاسته آنجا از جیغ صداي که یجانب به سرعت به
 پیش او براي فکر این و شد خود موقعیت متوجه وقت یک خانم پریخان

 جسد میان در را وي و برسند او به شبگردان نقطه همان در اگر که آمد
 و شده مظنون او به نسبت که نیست شکی کنند مشاهده دار نقاب نفر دو

 !نبرند؟ داروغه نزد به را او که کجا از و آمد خواهند بر تحقیق درصدد
 طرف به شتابان و ندید جایز را درنگ فکر این دنبال به پریخان
 رسید ها آنبه  که همین و دوید بودند رسیده کوچه اواسط به که ناشبگرد

 ساختگی ترس و اضطراب از حاکی لحنی با زد می نفس نفس که درحالی
 :گفت

 ...بدزدند مرا بود مانده کم... رسیدید موقع به -
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 بود نمایان صورتش گردي حال این در که او سراپاي به نگاهی شبگردان
 حیرت دچار پریخان دیدن از که بود پیدا هایشان نگاه از. انداختند

 .اند شده
 :پرسید دو آن از یکی

 !خاتون؟ هستید تنها آیا -
 :گفت و دوید رفیقش حرف میان به دیگري

 و تاریک هاي کوچه در تنها و یکه شما مانند به زیبایی زن شب، وقت این -
 ... شهر خلوت

 :داد جواب و زیرکانه کرد قطع را او کالم پریخان
 سپرد جان دم در و گرفت قرار نفر دو موردحمله بود همراهم که غالمی -
 .داد نجات مرا جان شما هاي مشعل نور میان این در و

 را اش سینه برجستگی باالي از قسمتی و گردن. زد عقب را چادرش پریخان
 دریده چشمان در و...  داد قرار دو آن هاي نگاه معرض در بود عریان که

 .کند مشاهده را ها آن حالت تغییر تا شد خیره شان هرزه و
 بود پیدا هایشان نگاه خالل از کردند ردوبدل یکدیگر به نگاهی شبگردان 

. است کرده بپا ها آن نهاد در آتشی چه او بودن تنها و پریخان وجود که
 و کرد ها آنه ب نگاهی ایستاد دو آن میان. رفت جلو اندکی پریخان
 :گفت بود هبست نقش لبانش بر لبخندي که درحالی

 .داد خواهم شما به خوبی انعام. برسانید ام خانه به مرا هستید مردد چرا - 
 باطنی میل برخالف و کشید خود کلفت سبیل به دستی شبگردان از یکی 

 :گفت رفیقش و خود
 .است گذشته شما از بزرگی خطر... خاتون برویم - 
 جیحون نزدیک اي فاصله در ها آن دنبال به. افتادند راه به نفر سه هر 

 .بود درحرکت
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 با پریخان راه طول در. شدند) راکوشک( وارد عده این که نکشید طولی 
 بیخود خود از چنان آن را شبگردان خود نمکین هاي خنده و گري عشوه
 خانه بنام را آنجا پریخان و رسیدند سبز خانه جلوي وقتی که بود نموده
 و ؛بودند او ترك به حاضر زحمت به شبگرد مرد دو داد، نشان ها آن به خود

 .بگذراند ها آن با آنجا از دور اي نقطه در را شب که داشتند اصرار
 او شوهر که نام این به را دو آن بود استاد خود فن در که ناپریخ اما 

 قورچی نام بشنیدن نیز شبگردان. کرد سرباز از باشد می ها 3قورچی از یکی
 .رفتند خود کار دنبال به و شده جدا او از بالفاصله و شدند خاموش

 که درحالی و رسانید پریخان به را خودش جیحون ها آن شدن دور محض به
 :گفت خندید می آهسته

. بردارند شما از دست آسانی این به مرد دو این کردم نمی گمان هیچ - 
 :گفت و کرد کوتاهی خنده پریخان

 ها آن که داشت آن جاي شدند می روبرو دار نقاب دو جسد با دو آن اگر -
 .برسانیم قتل به را
 :گفت و ؛درآورد صدا به را سبز خانه الباب دق جیحون 

 .بود ماجرایی پر شب حال بهر -
. شدند سبز خانه داخل ها آن و شد گشوده دو آن بروي در بعد لحظه چند 

 گاهی گاه و ها قورچی و افسران براي عشرت و عیش محل یک سبز خانه
 صبح به خانه آن رویان پري کنار در را شبی که بود طوایف سران

 وعده زیبا زن چند. بود مهیا خانه این در عیش وسایل گونه همه. رساند می
 و بود نموده پایبند آنجا به را خانه دولت مأمورین و افسران از زیادي

 خانه در الباب دق ،شد می کاسته معابر در وآمد رفت از که هنگامی شب همه
 آنجا وارد غیرمسلح و مسلح مردانی و آمد درمی صدا به آهسته سبز

 سرباز مسلح - 3
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 و پریخان دستور به او و بود) هالله( بنام زنی سبز خانه سرپرست. شدند می
.بود نموده برپا را خانه این خود نقشه طبق  

 اسرار بر یافتن اطالع سبز خانه از طهماسب شاه دختر خانم پریخان منظور 
 و میرزا حیدر شاهزاده و طهماسب شاه همسر خانم زاده سلطان هاي فعالیت

 .بود میرزا اسماعیل و خود مخالف طوایف سران سایر
 آنجا به که کسانی چون. بود همراه موفقیت با منظور این براي او نقشه 

 حتی که بودند پریخان سرسخت دشمنان و مخالفین از اکثراً آمدند می
 وسیله به شان نقشه بار هر و کردند توطئه او بردن بین از براي بار چند

 .شد گذاشته عقیم و کشف سبز خانه همین
 پذیرائی خود دلباخته مشتریان از سبز خانه در که ماهرویی زنان 

 خود، مست هاي خوابه هم با معاشقه ضمن داشتند مأموریت کردند می
 در و کسب میرزا حیدر شاهزاده و خانم زاده سلطان هاي فعالیت از اطالعاتی

 .بگذارند هالله اختیار
 بودند ساخته خود شیفته را اي عده که فداکار و یافته تعلیم زنان این وجود 

 رقیب خصمانه اقدامات جلوي سهولت به پریخان که بود شده موجب
 او مقابل در شدیدي العمل عکس و بگیرد را خانم زاده سلطان خود سرسخت

 .دهد نشان
 اطالعاتی بود نتوانسته او زیردست زنان و هالله کوشش احوال این تمام با 

 .آورند دست به افشار خان خلیل زندان محل از
 بود شده ربوده دار نقاب اي عده وسیله به خانم پریخان للـه افشار خان خلیل 
 مرده یا زنده خان خلیل که نبود دست در صحیحی اطالع شب آن تا و

 .است
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 پاي رد آوردن دست به رفت می بکار سبز خانه در که دیگري کوشش
 از اثري یا و نشانه کمترین و مجهول ها آن هویت هنوز که بود داران نقاب
 .نبود دسترس در آنان
 سبز خانه قصد به را امیرخان سردار خانه خانم خان پریخان که شب آن

 خلیل زندان محل حاضرشده شخصی که بود رسیده خبر او به کرد ترك
 هالله اتاق به مستقیماً سبز خانه به ورود محض به پریخان. نماید افشا را خان
 آنجا به اشخاص ورود از تا گمارد اتاق در جلوي را جیحون و رفت

 .نماید جلوگیري
 به را خود شتابان است آمده خانم پریخان یافت اطالع بمجردیکه هالله 

 .رسانید او نزد
 :پرسید و گذاشت جواب بدون را او سالم پریخان

 است؟ آمده بیاید اینجا به بود قرار که مردي آن ببینم بگو -
 .بیاورم حرف به را او ام نشده موفق تاکنون اما...من بانوي آري-

 :گفت و کشید درهم را هایش اخم کالم این بشنیدن پریخان
 اسرار و خان خلیل زندان محل امشب که بود نداده قول او مگر -

 ساخت؟ خواهد فاش را داران نقاب
 ... اما... عزیز بانوي چرا -
 ؟چه اما -

 :داد جواب سپس و کرد مکثی هالله
 .است نموده خودداري راز دو این افشاي از او -
 او با خود تو آیا. است نموده افراط شراب نوشیدن در او که نیست شکی -

 کردي؟ صحبت
 و است نیافته توفیق راه این در هنوز که اوست خوابه هم وظیفه این خیر، -

 ها آن سراغ به که بار یک و باشد نوشانده او به زیادي شراب کنم نمی تصور
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 پشت از تندش هاي نفس صفیر که طوري به دیدم خواب در را مرد آن رفتم
 حاال ... همین حتی. رسید می بگوش اتاق در

 :گفت تندي لحن با و کرد قطع را او کالم پریخان 
 چه او خوابه هم است رفته بخواب و شده بیخود خود از مرد آن وقتی -

 بکند؟ تواند می
 :گفت و برداشت سر لحظه چند از پس و فرورفت فکر به بعد

 مرد آن خوابه هم و تو اینجا در و است میان در دیگري راز باش مطمئن -
 .هستید مقصر
 :گفت لکنت قدري با هالله

 .نیست شما کنیز متوجه تقصیري... که عزیز بانوي باشید داشته اطمینان -
 خشم از ناشی اي خنده بود عام و خاص زبانزد فراست و هوش در که ناپریخ
 :گفت و کرد

 .هستی اشتباه در تو که داد خواهم نشان تو به اکنون هم -
 .شد اتاق داخل جیحون و...  کوفت هم به را دستش دو هر و بگفت نیا
 :گفت او به خطاب پریخان 

 در که مردي و برو داد خواهد نشان او که اتاقی به هالله همراه فوراً -
 .بیاور اینجا به خود با است رفته بخواب آنجا

 :افزود و کرد هالله جانب به رو بعد
 .بیاید اینجا به او همراه که بگو هم را مرد آن خوابه هم -

 فرما حکم خانه در عمیقی سکوت .شدند خارج اتاق از جیحون اتفاق به هالله
 صداي موقع همین در .شد نمی شنیده ها اتاق داخل از صدایی کمترین و بود

 .زد برهم را شب سکوت شهر هاي مناره فراز از مناجات
 دندان ردیف دو میان دائماً را پائینش لب ناراحتی شدت از پریخان

 جیحون و باز اتاق در بعد دقیقه چند.زد می قدم اتاق در و گزید می

- 53 - 
 



 امیر عشیري

 پاي جلوي را او و شد وارد بود گرفته را مردي گریبان که درحالی
 او آورد اتاق داخل به را جوانی زن و شد خارج بالفاصله و انداخت پریخان

 :گفت و ساخت متوقف خانم پریخان مقابل در و برد جلو را
 .کنیم قطعه قطعه باید را کار خیانت زن این -

 که ناجو زنه ب تندي نگاه. خورد عجیبی یکه کالمی این بشنیدن پریخان
 ایستاده جیحون سر پشت که هالله از آنگاه و افکند نداشت چهره به رنگ

 :پرسید ودب
 ؟گوید می چه جیحون -

 :گفت بود جوان زنه ب نگاهش که درحالی هالله
 .است کرده خیانت و داده فریب مرا بدکاره زن این -
 !خیانت؟ ـ
 و مست را خود خوابه هم که بس همین او خیانت از عزیز، بانوي آري -

 او اتاق در پشت را خود آهسته وقتی و بود کرده معرفی رفته خواب
 ... خورد گوشمان به خنده با همراه دو آن گفتگوي صداي رساندیم
 چنگ اختیار بی. بود شده برافروخته اش چهره رنگ خشم شدت از پریخان

 به را پشتش آنگاه و داد تکان را سرش بار چند. زد جوان زن سر موهاي بر
 و خشم نشانه که لحنی با و نواخت صورتش به محکمی سیلی و کوفت دیوار
 :گفت بود اش ناگهانی کینه

 وضعی ترین فجیع به را تو تا باشد. اي شده خیانت مرتکب روسپی زن اي -
 در ترا شب همه که مرد این سرخ چشمان برابر در هم آن .برسانم کیفر به

 .کشید می آغوش
 لبه و کشید بیرون کجی سر و کوتاه دشنه و برد اش سینه پیش به دست بعد
 شکمش روي تا را او پیراهن و گذاشت زن آن پیراهن چال در را آن تیز

 .ساخت عریان را او بدن و درید
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 با و نبود تکلم به قادر پریخان خشم از ناشی و تند رفتار مقابل در جوان زن
 بود آشکار وضوح طور به آن در مرگ آثار که زده وحشت چشمانی
 .نگریست می را پریخان

 بود نشسته زمین روي همچنان که زن آن خوابه هم مرد هنگام این در
 مچ و انداخت پریخان بروي را خود و پرید جا از پلنگی مانند ناگهان

 که بود غیرمنتظره و سریع طوري به او حمله. گرفت را او مسلح دست
 .کند جلوگیري پریخان به او رسیدن از نشد موفق جیحون

 :زد فریاد میان آن در هالله
 .برسان قتل به را جانی مرد این و بده نجات را عزیز بانوي...  جیحون -

 آن مرد کتف در جیحون دشنه که بود نرسیده آخر به او کالم هنوز
 عمل شدت و برخاست مرد گلوي از دردناکی فریاد آن متعاقب و فرورفت
 به را خود دست دو هر و کرد رها را پریخان دست داد خرج به بیشتري
 خود سینه بروي را او سر داشت که قدرتی تمام با و ساخت حلقه او گردن

 .فشرد
 در را مرد گلوي و کرد پرتاب اي گوشه به را آلودش خون دشنه جیحون

 .فشرد نیرومندش هاي پنجه میان
 بود ظاهرشده اش وحشیانه خوي که موقع این در جیحون قیافه

 و کینه روي از که دندانش ردیف دو و سرخ چشمانش بود انگیز وحشت
 هاي پنجه فشار .بود ساخته هولناك ازپیش بیش را او میفشرد، هم روي به غیظ

 .کند رها را پریخان گلوي که کرد وادار را مرد آن او مردانه
 رفته رفته. افزود می انگشتانش فشار به همچنان و کشیده عقب را او جیحون

 از نمود می تقال خود رهایی براي که هایش دست و شد خم مرد زانوان
 .رفت سیاهی به رو صورتش رنگ .بازایستاد حرکت
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 وقت یک بود شده وحشت و ترس دچار ناگهانی حمله این براثر که ناپریخ
 صداي با میزند وپا دست جیحون هاي دست زیر به مرد آن که آمد خود به

 :گفت گرفته
 .نکش را او جیحون کنی می چه -

 .افتاد اتاق کف مرد آن روح بی جسد موقع همین در چه بود شده دیر اما
 :گفت تندي به هالله

 ... بود بزرگی اشتباه مرد این کشتن -
 هالله جانب به را سرخش چشمان بود کرده پیدا اي درنده حالت که جیحون

 :گفت و برگرداند
 گلویت باشی، داشته مرا بانوي به جسارت قصد اگر هم تو. باش خاموش -
 .فشرد خواهم را

 از چشم و رفت عقب اندکی و لرزید خود بر کالم این بشنیدن هالله
 .بود ایستاده روسپی زن کنار که شد پریخان متوجه و برگرفت جیحون

 مخاطب را او شد، روسپی زن متوجه بازیافت را خود حال پریخان که همین
 :گفت و داد قرا

 راه یک فقط اي قرارگرفته اش آستانه در که مرگی از تو نجات براي -
 .اي شنیده چه مرد این از بگوئی اینکه آن و ست باقی
 :گفت مقطعی کلمات با و فروخورد را دهانش آب زن

 .نپرسیدم او از چیزي من -
 :گفت هالله

 .گوید می دروغ -
 :گفت زن آن به مجدداً و داد سکوت امر را او پریخان
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 اي چاره و اي نداده انجام را خود مأموریت و اي شده جنایت مرتکب تو -
 اما کنی استقبال دارد که وحشتی و ترس همه با را مرگ آنکه جز نیست

 .است توأم عذاب و درد با دارد را انتظارت اینجا در که مرگی
 خود غالم به چشم اشاره با دید سکوت در را روسپی زن وقتی پریخان

 روي از را آلودش خون دشنه الفور فی جیحون .شود مشغول که فهماند
 و کرد بلند یکدست روي را او و رفت روسپی زن طرف به و برداشت زمین
 که روسپی زن شکم روي را آن نوك بود گرفته را دشنه که دیگرش دست

 :گفت و زد اي وحشیانه قهقهه. گذاشت بود عریان کامالً
 بگو بریزد، خونت در زهر که کافیست دشنه این با کوچک خراش یک -

 .خواهد می ما بانوي آنچه
 حرف حدود از جیحون و پریخان تهدیدات بود پنداشته روسپی زن

 خفیف سوزش و دید حال این در را خود وقتی اما ؛کرد نخواهد تجاوز
 که شد حاصل یقین برایش نمود احساس خود شکم پوست روي را دشنه نوك
 زدن هم بر چشم یک در شبهه بی نماید سکوت آنان مقابل در بخواهد اگر

 است فراگرفته خون را چشمانش که رحم بی سیاه غالم این جیحون، دشنه
 لرزید سراپایش خود دردناك مرگ تجسم از وي .درید خواهد را شکمش

 :گفت مرتعشی و گرفته صداي با و
 شما براي ام شنیده مقتولم معشوق از آنچه تا بگذارید زمین به مرا -

 .کنید نظر صرف کشتنم از و دهید امانم خانم شاهزاده اي شما اما ؛بازگویم
 .ساخت دور او از را اش دشنه و گذاشت زمین به را او فوراً جیحون
 لحن همان با و کرد کم روسپی زن با را خود فاصله خانم پریخان

 :گفت تهدیدآمیز
 حذر بر ما دادن فریب و گفتن دروغ از زنهار ولی. است درامان جانت -

 من اشاره یک به و زنگیست مرد این اختیار در تو ارزش بی جان چون باش
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 خانه این چاه درون را آلودت خون پیکر و کرد خواهد جدا بدنت از سر
 .نماند باقی تو از آثاري تا انداخت خواهد

 هراس و رعب ایجاد آنکه براي بود ایستاده خود جاي بر خاموش که هالله
 :گفت و برداشت لب روي از لب باشد نموده روسپی زن وجود در بیشتري

 در کار خیانت زن این براي توان می شدیدتري مجازات عزیز، خاتون -
 .گرفت نظر

 :داد ادامه طور این حاضرین سکوت میان در سپس و کرد مکثی 
 .انداخت خواهیم چاه به زنده را او -
 :گفت و کشید وحشتناك آهی انگیز دهشت کالم بشنیدن روسپی زن 
 بازخواهم را حقیقت. نکنید را کار این بزرگ خاتون خدا به را شما - 

 .گفت
 .خائن زن اي بگو -

 داران نقاب مورد در و نمود سخن آغاز امید و بیم میان در روسپی زن
 در واقع) میدان قوي( محله در که را ها آن محل حتی و گفت مطالبی
 از برقی روسپی سخنان بشنیدن خانم پریخان .نمود فاش بود قزوین مغرب

 لحن از اندکی و شد شکفته اش رفته درهم چهره و گردید ساطع چشمانش
 :گفت و دوید او حرف بمیان و کاست روسپی زنه ب نسبت اش آمرانه تند

 داده قول تو به او و بشنویم مقتول مرد این از داشتیم انتظار آنچه ولی - 
 به هنوز که بود افشار خان خلیل به راجع اطالعاتی بازگوید امشب که بود

 خود مأموریت تو دارم یقین من و نداریم اطمینان او بودن مرده یا و زنده
 گردید تو خیانت موجب مؤثري عامل منتها اي داده انجام احسن نحو به را

 .است نگفته کالمی او کنی وانمود که
 :گفت و کرد دستی پیش هالله 
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 به وادار را بدکاره زن این که مؤثري عامل نیست، تعجب جاي خاتون -
 .بود مقتول مرد به عشق نمود خیانت

 پریخان کهباوجودي  و انداخت هالله به نگاهی چشم گوشه از پیروس زن 
 برد می بسر عمیقی ناراحتی و اضطراب در هنوز هذا مع بود داده امان او به
 کامالً اش بازشده حد از زیاد چشمان و پریده رنگ چهره در آن آثار و

 مطلب اینکه مثل خورد گوشش به افشار خان خلیل نام وقتی و بود آشکار
 و کند فکري دیگر آنکه بی درنگ بی باشد آمده یادش به اي ازیادرفته مهم

 :گفت لکنت قدري با دهد راه خود به اي شبهه یا
 .شنیدم چیزهایی هم افشار خان خلیل به راجع بله - 
 :پرسید تندي به و دوید او حرف بمیان خانم پریخان 
 شنیدي؟ را او مرگ خبر آیا بگو زود - 

 مقتول مرد که طوري به و است زنده هنوز خان خلیل. خاتون خیر، -
 ...گفت می

 گلو از خوشحالی از فریادي خود للـه بودن زنده خبر بشنیدن پریخان 
 او به را خود جست یک به و کرد قطع را روسپی زن کالم و برآورد
 :گفت و داد تکانی را وي و گذاشت او هاي شانه بر دست دو هر. رسانید

 است؟ واقع کجا در خان خلیل زندان که گفت او آیا -
 :داد جواب و کرد تازه نفسی روسپی زن

 قریه در طرف این به سال یک از خان خلیل که نمود فاش مقتول مرد - 
 داران نقاب از تن چند و زندانیست کوچک کاروانسرایی درون) دوقه(

 بر) دوقه( قریه اهالی از را کس هیچ و کنند می محافظت او از روز شبانه
 مخفی کامالً قضیه این و... نیست اطالعی کاروانسرا داخل زندانی احوال

 .باشد می
 ... کرد تکرار لب زیر پیوسته خانم پریخان 
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 دوقه ... قریه ـ
 سکوت جیحون. شد فرما حکم سکوت تن چند آن میان لحظه چند براي 

 :گفت خود بانوي به طابخ و شکست را
 وجود کاروانسرایی آنجا در. دارم کامل آشنایی دوقه قریه حوالبه ا من -

 مطمئناً و کوچکیست کاروانسراي قریه فرسنگی چند در آنکه جز ندارد
 .است زندانی آنجا در خان خلیل

 خارج اتاق از را روسپی زن داد دستور آن از پس کرد فکري پریخان
 خانه از موردنظر روسپی زن خروج از که نمود سفارش هالله به و کردند

 .نماید جلوگیري سبز
 اما بود داده روز روشنایی به را خود جاي شب تاریکی که موقع این در 

 از ناشی خوشحالی از که خانم پریخان بود نکرده طلوع آفتاب هنوز
 بود آورده دست به خود للـه زندان و بودن زنده خصوص در که اطالعاتی

 به یکسر و ترك را سبز خانه خود غالم جیحون اتفاق به شناخت نمی پا از سر
 سرا حرم به ازآنجا آفتاب آمدن باال بهنگام تا رفت خان خلیل خانه

 .بازگردد
 
 
 

*** 
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 حسن و خانم زاده سلطان شاهی ارگ و سرا حرم خارج در که شب همان
 پنهانی هاي فعالیت دیگر طرف از خانم پریخان و طرف ازیک باشی یوز بیک

 هاي نقشه و بودند مشغول سلطنت وتخت تاج و یکدیگر علیه خود خصمانه و
 موجب کوچک اتفاق یک سرا حرم داخل در کردند می طرح خطرناکی
 .شد اي غیرمنتظره تحوالت

 ودماغ دل آن دیگر بود شده بیمار که طرف این به چندي از طهماسب شاه
. داد می نشان خندان و بشاش را خود بندرت خیلی و نداشت را گذشته ایام

 .رسید می نظر به ناراحت و گرفته همیشه
 را ها سوگلی و زنان از یک هیچ و رفت می خود خوابگاه به تنها ها شب
 ابونصر حکیم که بود او درونی قواي ضعف علت به امر این و پذیرفت نمی

 .بود داشته حذر بر زنان به شدن نزدیک از را وي مخصوصش طبیب گیالنی
 باشی یوز بیک حسن و آغا فرخ اتفاق به خانم زاده سلطان که شب آن

 بین از نقشه آنجا در تا کردند ترك ابونصر حکیم خانه قصد به را سرا حرم
 خاموشی و سکوت ازآنکه پس اندکی. نمایند طرح را طهماسب شاه بردن

 از و گردید خود خوابگاه عازم طهماسب شاه فراگرفت را سرا حرم عمارات
 عصبانی نبود او همراه خلوتش امین و سرا حرم خواجه رئیس آغا فرخ اینکه

 به آغا فرح که دادند اطالع نمود، صادر را او احضار دستور وقتی و شد
 .گشت بازخواهد زودي به و رفته وزیر سلمان میرزا خانه

 بود ابونصر خانه خانم، زاده سلطان همراه آغا فرخ موقع همان که درصورتی
 طور این بودند رازش محرم و مقربان از که زیردستش خواجه تن دو و

 .دادند انتشار
 دودستگی. رفت خوابگاه درون به و شد قانع پاسخ این بشنیدن طهماسب شاه

 اینکه و میرزا حیدر و میرزا اسماعیل هواخواهان میان دشمنی و شدید
 دشمنان حتی که رسید می سمعش به کنار و گوشه از ناگواري خبرهاي

- 61 - 
 



 امیر عشیري

 جان مراقب شخصاً طهماسب شاه که بود این ،اند کرده هم را او جان قصد
 خوابگاه در شخصاً و گذاشت می بالش زیر به خنجري همیشه و بود خویش

 .بست می داخل از را
 و آهسته هاي قدم با بست را در و نهاد خوابگاه به قدم شاه وقتی شب آن

 .افتاد اي نامه به چشمش ناگهان و رفت خویش بستر طرف به اي خسته
 خواست و کرد آن روي و پشت به نگاهی برداشت را نامه شتاب و باعجله
 نماید بازخواست خوابگاه مسئول خواجه از و گشوده را خوابگاه در دم همان

 منصرف فکر این از ولی. است نهاده او بستر روي را نامه این کسی چه که
 نامه پائین به نگاهی آن قرائت از قبل و گشود را نامه سرعت به و شد

 .شناخت را میرزا اسماعیل مهر. انداخت
 دستور به که را خویش فرزند میرزا اسماعیل نامه تمام ولعی با طهماسب شاه
 .نمود قرائت بود زندانی) آذربایجان( قهقهه قلعه در او

 مرموز هاي فعالیت از را خود تاجدار پدر بار دومین براي میرزا اسماعیل
 دخالت از را شاه و بود ساخته آگاه میرزا حیدر پسرش و خانم زاده سلطان
 و داشته حذر بر بود میرزا اسماعیل سرسخت دشمن که زن این دادن

 .بود نموده گوشزد را آن وخیم عواقب
. شد دوخته مقابل دیوار از اي نقطه به نگاهش. خواند آخر به تا را نامه شاه
 :گفت لب زیر آهسته و کرد مچاله خود مشت در را نامه

 پسر این. رسیده من خوابگاه به قهقهه قلعه از نامه این که است عجب -
 را او نامه که داده تشکیل خود براي فدائیانی قلعه داخل در حتی سرکش

 .آورند می اینجا به
 :داد ادامه چنین خود با گفتگوي به و فشرد اندکی را خود مشت شاه

 شکی! است؟ گردیده من خوابگاه وارد چگونه نامه این آنکه تر عجب - 
 و دارد طرفدارانی سرا حرم هاي خواجه میان در میرزا اسماعیل که نیست
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 بر را خود جان و ندارند هراسی و بیم من غضب و خشم از هم حتی ها آن
 .اند نهاده کف

 و پسري فرزندان میان هاي خصومت و اختالفات به که طهماسب شاه 
 صالح بود، آگاه خوبی به خود سرداران و همسران همچنین و دختري

 از یا و بیندازد راه سروصدایی خویش فرزند نامه اطراف در که ندید
 است نهاده آنجا در را نامه کسی چه اینکه و خوابگاه مخصوص خواجه
 از و... خواند را نامه دیگر بار یک و نشست تخت روي وي .نماید تحقیق
 دست به که را »چوپانی کوچک حسن شیخ« داستان میرزا اسماعیل اینکه
 اش نامه در خود پدره ب اندرز چند با بود شده کشته »ملک عزت« زنش

 اندرز را او که فرزند جسارت این از و گردید رنجیده بود، گنجانیده
 .سوزاند و گرفت شمع شعله روي را نامه و... شد ناراحت سخت بود داده

 پس که بود خود سلطنت فرداي اندیشه در گذشته شب نیمه از پاسی تا شاه 
 و اختالف رفع براي او کوشش. آمد درخواهد صورتی چه به مرگش از

 طوایف جانب از او نگرانی و بود مانده نتیجه بی فرزندانش میان دشمنی
 شاهزاده، دو از یکی از دسته، هر و شده تقسیم دودسته به که بود مختلفى
 .کردند می داري جانب علناً میرزا حیدر و میرزا اسماعیل

 احساس و نشد حاصل مطلوب نتیجه وقتی و کرد فکر زیاد طهماسب شاه 
 امري هر در که خانم پریخان با بعد روز بامداد گرفت تصمیم نمود خستگی

 .پردازد مشورت به کرد می مشورت او با
 صرف خوابگاهش در را صبحانه قبل روزهاي برخالف شاه شب آن فرداي

 را گرش حیله و زیرك دختر خانم پریخان احضار دستور بالفاصله و نمود
 .داد

 سمع به خبر این وقتی و بود نکرده مراجعت سرا حرمه ب هنوز خانم پریخان
 میرزا اسماعیل نامه خواندن از شب که ناراحتی به رسید اللهی ظل حضرت
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 بود دوراندیش و مدبر مردي که آنجائی از و شد افزوده بود باقی او در
 .کند مراجعت خانم پریخان تا نمود تأمل و نگفت هیچ

 وارد سعادت باغ در از خانم پریخان که بود باالآمده روز از ساعتی
 شنید خود کنیز افسون از که همین و رفت خود عمارت به و شد سرا حرم
 شتافت پدر مالقات به درنگ بی است، نموده احضارش اللهی ظل حضرت که

 نداشت سابقه زیرا نمود تعجب کردند راهنمایی شاه خوابگاه به را او وقتی و
 صرف آنجا در را صبحانه و برد بسر خوابگاه در وقت آن تا طهماسب شاه که

 .نماید
 را او. برگرفت ابروان از گره خود سیاستمدار و هوشمند دختر بدیدن شاه
 خود کنار در را وي بوسید را رویش و سر ازآنکه پس و کشید آغوش در

 .داد نشستن اجازه
 را خستگی همراه عمیق ناراحتی یک آثار خوابگاه به ورود محض به پریخان

 :پرسید گرفت قرار او کنار که همین و خواند شاه چهره در
 ؟رسد می نظر به ناراحت طور این که است گذشته چه من تاجدار پدر بر -

 :گفت و زد لبخندي طهماسب شاه
 .است بوده منظور بدین اینجا به تو احضار و دانست خواهی اکنون هم -

 :گفت پریخان
 !است رسیده اللهی ظل حضرت سمع به تلخى و ناگوار اخبار شک بدون -
 .پریخان است طور همین -
 بود نوشته اش نامه در او که مطالبی و میرزا اسمعیل نامه به راجع بعد و
 :پرسید او از پایان در و داد شرح پریخان براي اختصار طور به
 چیست؟ تو نظر -

 بدگوئی شاه نزد طرفدارانش و میرزا حیدر از کرات به که خانم پریخان
 هواخواهان که داشت اظهار و شمرد مغتنم را موقع اینجا در بود کرده
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 اولین در و اند نموده یاد وفاداري سوگند او سلطنت براي میرزا حیدر
 .برد خواهند بین از را شاه فرصت

 :گفت و آمد بخشم پریخان سخنان بشنیدن طهماسب شاه
 دارند؟ مرا جان قصد که رسیده اینجا به کارشان نامردان این -
 و زنان کلیه رساندن قتل به ولو امري هیچ از ها آن تاجدار، پدر آري -

 خانم زاده سلطان میان این در و نیستند روگردان باشد سرا حرم کودکان
 سران به باشی یوز بیک حسن کمک به که دارد عهده به را مهمی نقش

 میرزا حیدر اقدام نخستین است داده قول قاجار و استاجلو و گرجی طوایف
ه ب شرقی همچنین و غربی شمال ایاالت سپردن سلطنت، روز اولین در
 .باشد ها آن
 :گفت و زد اي قهقهه شاه

 به را میرزا حیدر هواخواه طوایف سران داد خواهم دستور امروز همین -
 از کاري نتوانند و افتد جدائی ها آن میان تا دارند اعزام دوردست نقاط
 .ببرند پیش

 :پرسید و دوید شاه حرف بمیان پریخان
 .کرد خواهید چه میرزا حیدر موافقان سردسته باشی یوز بیک حسن با -
 داریم؟ اعزام کجا به را او بگو... تو با او مأموریت تعیین -

 :گفت و کرد فکري پریخان
 مراد سلطان گذاري تاج که بفرستید عثمانی دربار به سفیر عنوان به را او -

 موجب امر این و بگوید تهنیت اللهی ظل حضرت طرف از را سوم خان
 هاي خصومت به که شاید. شد خواهد دولت دو میان دوستی روابط تحکیم
 .شود داده خاتمه گذشته
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 چون بکنیم میرزا حیدر براي باید هم فکري و...  خوبیست فکر بسیار -
 و نیست ما صالح دیگر مملکتی امور به رسیدگی و خانه دولت در او وجود

 .شود برکنار بایستی زودتر چه هر
 :گفت تأمل بی پریخان

 .است مطیع و الیق جوانی او. کنید احضار مشهد از را میرزا سلیمان - 
 و برخاست جا از سپس و بوسید را او پریخان از تشکر عنوان به طهماسب شاه

 :گفت
 مکن صحبت باکسی کالمی باب این در و برو خود عمارت به فوراً تو -

 مطمئن و نیستند مورداطمینان زنان تو از نظر صرف چون...  مادرت با حتی
 خواهد اجرا موقع به را ما فرامین سلمان میرزا امروز همین که باش

 .گذاشت
 رفت خود عمارت به و شد خارج اللهی ظل حضرت خوابگاه از خانم پریخان

 شد گرفته او حضور در که تصمیماتی و شاه با مالقات از قدر آن و
 امیرخان سردار به را خود موقع همان خواست می دلش که بود خوشحال
 .برساند اطالعش به را قیمت ذي اخبار این و رسانیده

 تاالر در و رفت خانه دولت به یکسره خوابگاه از خروج از پس طهماسب شاه
 داد دستور و پذیرفت حضور به را اعظم وزیر جابري سلمان میرزا عرایض

 و نماید تهیه استانبول به عزیمت براي باشی یوز بیک حسن بنام فرمانی فوراً
 .دارد اعزام دوردست نقاط به را طوایف رؤساي همچنین

 و استاجلو طوایف سران از خوشی دل جابري سلمان میرزا که آنجائی از
 میرزا اسماعیل مخالفین سردسته به که باشی یوز بیک حسن بخصوص قاجار

 نظر به بعید او از که تر تمام هرچه شتاب با نداشت، بود شده معروف
 پایتخت از خارج در را مذبور طوایف امیران مأموریت فرامین رسید می
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 همان آفتاب غروب از قبل و رسانید اللهی ظل حضرت 4توشیحه ب و تهیه
 و احضار خانه دولت به قاجار و گرجی استاجلو، طایفه سه رؤساي روز

 .شد داده قرار دسترسشان در صادره احکام
 که رسانید توشیح به و تهیه را آنان احکام مخفیانه چنان آن سلمان میرزا 

 در روز بهنگام را شاه اي لحظه که شاه خلوت امین آغا فرخ حتی
 یا و میرزا حیدر دستور به هم آن که ضروري مواقع در جز خانه دولت
 وزیر و اللهی ظل حضرت میان ازآنچه گذاشت نمی تنها بود خانم زاده سلطان

 .نیافت اطالعی کمترین گذشت می اعظم
 کس هر از بیش یافت انتشار سرا حرم و خانه دولت به خبر این که هنگامی
 در سلمان میرزا نظر. شدند حیرت دچار میرزا حیدر و خانم زاده سلطان
 بهانه به را او که بود این استاجلو طایفه رئیس باشی یوز بیک حسن مورد
 دستگیر داشته دخالت کار این در او اینکه و افشار خان خلیل شدن مفقود

 .اندازند زندان به و
 خان خلیل کردن پیدا به امیدي گونه هیچ دیگر که طهماسب شاه اما 

 داد دستور و کرد رد را اعظم وزیر نظر ،پنداشت می مرده را او و نداشت
 جلوس در تا بفرستند استانبول به سفیر عنوان به را باشی یوز بیک حسن

 ...باشد محفوظ راز این که نمود تأکید و نماید شرکت عثمانی سلطان
 شد قرار و افتاد تأخیر به ساعت وچهار بیست بیک حسن مأموریت فرمان

 .برسد شاه توشیح به و تهیه بعد روز
 خانه دولته ب را خود بشتاب مادر خانم زاده سلطان دستور به میرزا حیدر

 مشغول سلمان میرزا و طهماسب شاه که تاالري درون به درنگ بی و رسانید
 لحن با و کرد قطع را خود کالم او ورود با شاه .رفت بودند گفتگو
 :گفت اي آمرانه

 اي مهر و امضاي بزرگان بر نوشته 4 -
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 مهمی امر براي ترا داشتیم قصد آمدي موقع به... میرزا حیدر بیا نزدیک -
 .کنیم احضار
 .دوخت او دهان به چشم و ایستاد شاه قدمی دو در و ؛رفت جلو میرزا حیدر

 :گفت خود پسر به خطاب سپس و افکند سلمان میرزا به نگاهی طهماسب شاه
 بفرستیم آذربایجان به را تو چندي یک که دیدیم این در را خود صالح -
 .نمائی رسیدگی سامان آن حکام بکار تا

 را خود کلی به بود ناگهانی برایش که ناسخن این بشنیدن میرزا حیدر
 .نمود خطر احساس و باخت

 :پرسید دید سکوت در را او وقتی شاه
 حیدر؟ کنی می فکر چه -

 :داد جواب لرزانى آهنگ با میرزا حیدر
 .اندیشم نمی دیگري چیز به آذربایجان سفر جز -
 فعالً و سازند فراهم را حرکتت وسایل تا داد خواهیم دستور خوب بسیار -
 .نیست توکاري با

 شاهزاده که کرد ادا بخشم آمیخته و محکم چنان آن را آخري عبارت شاه
 و رنگ که درحالی و گردید خارج تاالر از عقب عقب و شد متوحش جوان
 .افتاد راه به سرا حرم طرف به رسید می نظر به مضطرب و بود پریده رویش

 ناگهان شد باغ وارد و گذشت که سرا حرم و خانه دولت میان داالن از
 و پرید بیرون داالن دره ب نزدیک درختان میان از اي القامه متوسط خواجه

 :گفت
 ...میرزا حیدر - 

 شمشیر به دست صدا این بشنیدن بود خود افکار در غرق که میرزا حیدر
 .برگشت عقب به سرعت به و برد

 :گفت مقطع کلمات با و دوید جلو خواجه
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 .بازگویم شما براي را مهمی راز تا بدهید امانم...  شاهزاده -
 برد می بسر اي خردکننده و عمیق ناراحتی و خشم حال در که میرزا حیدر

 :گفت بخشم آمیخته و تند لحنی با
 باش سخنانت مواظب اما داري دل در آنچه بگو... خواجه هستی، درامان -

 و کرد خواهم قطع را زبانت شود ثابت من براي ها آن کذب اگر که
 .نمود خواهم گورت به زنده جا همین
 :داد ادامه سپس و کرد مکثی

 با مرا که داري مأموریت طلب دسیسه زن آن پریخان جانب از که نکند -
 .نمائی اغفال و داده فریب اطالعات و اخبار جعل

 اضطراب و ترس که لرزانی صداي با آنگاه و فروبرد را دهانش آب خواجه
 :گفت بود آشکار آن از
 .ندارم دیگري منظور شما صالح و خیر جز و نیست چنین شاهزاده، خیر -

 و کوفت خواجه بسر مشتی درونی ناراحتی و عصبانیت فرط از میرزا حیدر
 :گفت

 .بزن را حرفت احمق -
 :نمود سخن آغاز طور این سپس و کرد خود اطراف به نگاهی خواجه

 ؟اید یافته اطالع باشی یوز بیک حسن سرنوشت از آیا -
 شومی نوشت بسر بیک حسن که پنداشت کالم این بشنیدن میرزا حیدر
 :پرسید زده حیرت. است شده دچار

 ... شوم دیوانه است نزدیک. بگو راست است؟ آمده چه او سر بر -
 :گفت تندي به یافت می افزایش اضطرابش و ترس بر دمادم که خواجه

 ... اما است حیات قید در بیک حسن باشد آسوده خیالتان بگردم، قربانت -
 داري؟ وحشت حقایق گفتن از چرا...  چه اما -
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 به آقایم ترسم می و است درخطر جانم که است جهت ازاین وحشتم و ترس-
 .کند قطعه قطعه مرا و ببرد پی من خیانت

 کیست؟ تو آقاي -
 .اعظم وزیر سلمان، میرزا-

 پاي ساق به محکمی لگد ناگهان سلمان میرزا نام بشنیدن میرزا حیدر
 .زد خواجه
 ؛شد خفه صدایش زود خیلی و کشید پا درد از ناشی کوتاهی فریاد خواجه

 داده تشخیص خطرناك آنجا در را او و خود موقعیت که میرزا حیدر زیرا
 دشنه و کرد غالف را شمشیرش گذاشت او دهان بر دست الفور فی بود

 از که روز تیره خواجه سینه روي را آن نوك گشوده کمر از پوالدینی
 :گفت آهسته و نهاد کند سکته بود مانده کم ترس

 شدي؟ اللهی ظل حضرت سراي حرم داخل چگونه و جرئت چه به تو -
 آخراالمر. بود ایستاده حرکت بی و کرد نمی حرکتی کمترین خواجه 

. ساخت دور خود از شدت به را وي و برداشت او دهان از دست میرزا حیدر
 :گفت و آمد جلو مجدداً و برخاست سرعت به خواجه

 به است نرسیده مبارکتان سمع به هنوز که خبري تا آمدم بگردم قربانت - 
 آغا فرخ مالقات به نشوم شما دیدار به موفق اگر داشتم تصمیم و بدهم شما

 .بروم
 که کسی پاى صداي هنگام این در اما گشود سخن به لب میرزا حیدر 

 خفیف ترسی حال درعین و نمود سکوت به وادار را او آمد می ها آن طرف به
 :گفت خواجهه ب آهسته و یافت راه وجودش بر

 .شوي واقع سوءظن مورد که نباشد طوري رفتارت - 
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 که مخالف جهت در بعد لحظه چند و گردید قطع ناگاه به پا صداي 
 لب زیر آهسته و ماند متحیر میرزا حیدر. شد شنیده شد می دور سرعت به

 :گفت
 و نمود خودداري شدن نزدیک از که بود کسی چه از پا صداي این - 

 و کردم می تعقیب را او که بود طوري موقعیت کاش اي ؟کرد مراجعت
 و مادر یا و پریخان غالمان و ها خواجه از اگر تا شناختم می را هویتش

 .دهم خاتمه اش ه زندگانیب جا همان باشد طرفدارانش
 :گفت خواجه 

 که است باشی یوز بیک حسن نجات چیز هر بر مقدم گردم قربانت -
 .اند دیده او براي سنگینی خواب

 سلمان میرزا شک بدون برسانند؟ قتلش به خواهند می آیا. خوابی چه - 
 مرد این برسد دستم اگر و ؛است کرده را او جان قصد تو جنایتکار آقاي

 ...برم می بین از را طلب جاه و خودخواه
 :گفت و دوید میرزا حیدر حرف بمیان خواجه 
 او مأموریت فرمان زودي به و نیست کار در او کشتن از صحبت خیر - 

 خان مراد سلطان گذاري تاج مراسم در شرکت و استامبول به حرکت براي
 و پایتخت از را بیک حسن که راهیست تنها این و شد خواهد صادر سوم

. کند پشتیبانی شاهزاده از توانست نخواهد دیگر او و سازد می دور کشور
 ...سازید آگاه اند گرفته اش درباره که تصمیمی این از را او باید

 :پرسید میرزا حیدر
 ؟اي نشنیده دیگري چیز این جز -

 اش انیپیش به دستی است، برده یاد از را مهمی مطلب اینکه مثل خواجه
 :گفت و برداشت سر تفکر لحظه چند از پس و گذاشت

 .دارد ارتباط شما سرنوشت با که دیگریست مهم خبر - 

- 71 - 
 



 امیر عشیري

 :داد ادامه سپس و کرد مکثی وي 
 اعزام خراسان سوي به السیري سریع پیک سحرگاه امشب است قرار - 

 دست به است گردیده تهیه اللهی ظل حضرت دستور به که اي نامه تا دارند
 .برساند میرزا سلیمان

 چیست؟ نامه مضمون دانی نمی -
 :داد جواب کند فکر آنکه بی و تأمل بی خواجه 

 .ندارم اطالعی نامه مضمون از .خیر -
 .کن ترك را اینجا اي آمده که راهی از زود خوب بسیار -

 :گفت و نمود کریهی خنده مالید، هم به را هایش دست خواجه
 انعام اخبار این درازاي محبوب شاهزاده دارد انتظار نثار جان قربان - 

 .بفرمائید مرحمت خوبی
 را او و کوفت خواجه سینه به مشت با درنگ بی و زد پوزخند میرزا حیدر 

 زد اي ناله. افتاد باغچه بمیان پشت از و رفت عقب عقب خواجه. راند عقب به
 توقف خشمگین شاهزاده مقابل در اي لحظه آنکه بی و برخاست زود خیلی و

 .شد ناپدید درختان میان در کند
 جایش از شنید می شدن دور بهنگام را او پاي صداي وقتی تا میرزا حیدر
 که نداال داخل از صدایی شود دور ازآنجا خواست که همین و نخورد تکان
 لحظه یک براي میرزا حیدر. برخاست بود خانه دولت و سرا حرم میان فاصله

 در طرف به و کشید غالف از را شمشیرش سپس و بازایستاد حرکت از
 .دوید نداشت فاصله او با قدمی چند که نداال

. ندید آنجا در را کس هیچ اما شد داالن داخل گشود، را در سرعت به 
 .بود فراگرفته را داالن سرتاسر زا وحشت و عمیق سکوتی
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 کرد، جمع را حواسش تمام .گذاشت زمین به را شمشیرش نوك میرزا حیدر
 شدت منتهاي به غضبش و خشم. نخورد گوشش به صدایی کمترین ولی

 :گفت خود با و رسید
 .گریخت چنگم از و بود پریخان جاسوسان از او شبهه بی -

 داد قرار مخاطب را او سر پشت از صدایی که بود فکر این در میرزا حیدر
 :گفت و
 هستید؟ کسی چه جستجوي در عزیز، شاهزاده -
 خطرناکی وضع برویم بیا آمدي موقع به... آغا فرخ هستی تو اوه -

 .است نمانده باقی برایمان امیدي دیگر و آمده پیش
 .دارم اطالع است گذشته ازآنچه -
 ؟باشی یوز بیک حسن به راجع حتی -
 نیز او براي که ام دریافته فراست به ولی ام نشنیده چیزي او درباره خیر، -

 .اند گرفته تصمیمی
 طول در و شدند باغ وارد اتفاق به نهاد، آقا فرخ شانه بر دست میرزا حیدر

 .افتاد راه به شد می منتهی استخر به که باغ اصلی خیابان
 :پرسید دید سکوت در را شاهزاده وقتی آغا فرخ

 !برسانند؟ قتل به را بیک حسن خواهند می آیا... شده چه - 
 است ممکن و نیست اطمینانی قابل و امن مکان اینجا کن، صحبت آهسته - 

 .باشند شده مخفی اش دسته دارو و پریخان جاسوسان درختان این میان در
 خاموشی همین پناه در و است فرورفته خاموشی و تاریکی در جا همه ببین 
 اش کارانه جنایت هاي نقشه ساز حیله زن این خانم پریخان که است سکوت و
 .کشد می خون و خاك به را گناهانی بی و کند می طرح را

 :گفت اي چاپلوسانه لحن با و کرد اي مزورانه خنده آغا فرخ
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 خاموش همیشه براي را طرفدارانش و او زودي به محبوب شاهزاده - 
 اکنون هم که است میرزا اسماعیل جانب از من نگرانی تنها و ساخت خواهیم

 براي طرفدارانی آنجا در ام شنیده که قراري به و زندانیست قهقهه قلعه در
 .است کرده تهیه خود

 خنده بود نشده کاسته اش درونی ناراحتی و خشم از هنوز که میرزا حیدر 
 :گفت و ایستاد زد آغا فرخ پشت به محکم و کرد اي مغرورانه

 قلعه حاکم به اي اشاره ما طرف از بمجردیکه. هستی احمقی آدم واقعاً -
 .رساند می قتل به را میرزا اسماعیل درنگ بی او شود،
 :گفت و گذاشت میرزا حیدر بگوش سر آغا فرخ

 و حیله با و گرفتند تصمیمی چنین داران نقاب باشید داشته خاطر به اگر - 
 .نشدند موفق بردند بکار که نیرنگی

 :گفت و کشید عقب اندکی را خود میرزا حیدر 
 که یارانش و داران نقاب سردسته هویت هنوز اما دارم خاطر به خوب -

 باشند می میرزا اسماعیل و پریخان سرسخت دشمن و ما پشتیبان جا همه
 خواهیم را ها آن روز یک سرانجام ولی. است مجهول مادرم و من براي

 خواهد عالی منزلتی و مقام من نزد باشد که هر ،ها آن سردسته و شناخت
 را وي و کرد خواهم صادر او بنام را خود پادشاهی فرمان نخستین و داشت

 .نمود خواهم جابري سلمان میرزا جانشین
 اسراري اینکه مثل بود دار معنی اش خنده .کرد اي زیرکانه خنده آغا فرخ 

 راه به مجدداً میرزا حیدر. فروبست لب و داد تکان را سرش آهسته .داند می
 :پرسید و کرد حرکت اش شانه به شانه آغا فرخ افتاد

 رفت؟ خواهیم کجا به - 
 ام شنیده باشی یوز بیک حسن به راجع آنچه تا رویم می مادرم نزد به - 

 .بازگویم او حضور در تو براي
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ه ب رسیدند که استخر به نزدیک افزودند خود هاي قدم سرعت به دو هر 
 طرف در و پرید بیرون درختان میان از خیابان طرف ازیک شبحی گاه نا

 .شد ناپدید درختان میان در دیگر
 :گفت تندي به و برد شمشیر به دست میرزا حیدر 

 ... داد می گوش ما هاي صحبت به که بود پریخان جاسوسان از این -
 :گفت و کشید کمر از دشنه الفور فی آغا فرخ 
 .نمود خواهم اش قطعه قطعه خود دست به و کرد خواهم دستگیر را او - 
 شبح آن که راهی همان از و انداخت درختان بمیان را خود سرعت به و 

 بود نرفته قدم بیست از بیش هنوز اما کرد بدویدن شروع بود کرده فرار
 و انداخت زمین به سختی به را او و افتاد برویش سنگینی هیکل ناگهان که

 خود به درد از و برآورد گلو از اي ناله آغا فرخ. زد شکمش به لگدي
 او به را خود شتاب با ها خواجه رئیس صداي بشنیدن میرزا حیدر. پیچید
 .کرد می ناله آهسته که دید زمین روي همچنان را او. رسانید

 درختان میان از کشان کشان و کرد بلند زمین از را وي بود زحمتی بهر
 که اش چهره خطوط و بود گذاشته شکمش به دست آغا فرخ .آمدند بیرون

 کاري ناشناس آن لگد اندازه چه تا که داد می نشان بود شده منقبض درد از
 .است بوده

 :پرسید میرزا حیدر
 شناختی؟ را او آیا -
 واقع موردحمله سر پشت از که درحالی. بشناسم را او بود ممکن چطور -

 و نساخت وارد من به ضربتی کارد با او چرا که اینجاست من تعجب و شدم
 .باشد نموده ما در وحشتی و رعب ایجاد است خواسته شک بدون
 :گفت و انداخت او بغل زیر به دست میرزا حیدر
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 حضرت که رود می آن بیم شویم خارج ازاینجا زودتر...  کن عجله -
 .شوند سرا حرم وارد خانه دولت از اللهی ظل

 راه به شاهزاده دنبال به بود شده خم کمرش درد از وجودیکه با آغا فرخ
 .شدند خانم زاده سلطان عمارت وارد هردو که نکشید طولی .افتاد

 دو آن سر بر ازآنچه وقتی و شد مضطرب آغا فرخ بدیدن خانم زاده سلطان
 :گفت و گزید کینه و خشم از را لبانش گردید آگاه بود افتاده اتفاق

 چند و است کردن غروب به نزدیک طرفدارانش و پریخان عمر آفتاب -
 ناظر که رسید خواهد روزي و بود نخواهند زنده ها آن دیگر صباحی

 .باشم ها آن شدن کشته
 :گفت و داد تکان تأسف عالمت به را سرش آهسته میرزا حیدر

 شده وخیم ما وضع ما طرفدار طوایف سران خروج با مادر؟ میگویی چه -
 .کنیم طرح دیگري نقشه باید حاال و است

 باشی یوز بیک حسن از سخن بود خبر بی جا همه از که خانم زاده سلطان
 :گفت و کشید بمیان

 .یابد راه بما نباید اندوهی و غم گونه هیچ پایتخت در او بودن با -
 زاده سلطان سخنان به توجهی بود دیگري افکار در گوئی که میرزا حیدر
 :گفت داده قرار مخاطب را او آغا فرخ وقتی اما نکرد خانم

 شاهزاده؟ اید شنیده چه باشی یوز بیک حسنه ب راجع -
 کار خیانت خواجه از آنچه و آمد خود به بیک حسن نام بشنیدن میرزا حیدر
 .داد شرح یک به یک بود شنیده سلمان میرزا

 و عمیق سکوتی. فرورفت فکر به اي لحظه چند خانم زاده سلطان
 به چشم آغا فرخ و میرزا حیدر .فراگرفت را اتاق فضاي آور اضطراب

 بکار فوراً و بشنوند باره دراین را او نظر تا بودند دوخته خانم زاده سلطان
 .بندند
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 آن دو را کرد فکر موضوع این اطراف در که خوب خانم زاده سلطان
 :گفت و قرارداد مخاطب

 به خود با را زبده هاي خواجه و غالمان از تن چند باید اکنون هم -
 یا و سوار هر و کنید مسدود را راه و ببرید خراسان دروازه طرف آن

 قرار بازجوئی مورد و توقف به امر را او شد، خارج دروازه از که اي پیاده
 مشهد به میرزا سلیمان براي را اللهی ظل حضرت فرمان که پیکی تا دهید

 .یابید اطالع نامه مضمون از و دستگیر برد می
 :گفت آغا فرخ

 چه باشی یوز بیک حسن درباره اما...  من عهده به خطیر مأموریت این -
 ؟اید گرفته تصمیمی

 :گفت میرزا حیدر
 .سازیم آگاه اند دیده برایش که خوابی از را او باید -

 بود هبست نقش لبانش بر خشم از حاکی لبخندي که درحالی خانم زاده سلطان
 :گفت

 .نماید خودداري استامبول به رفتن از او که بکشیم اي نقشه باید - 
 :گفت و دوید خانم زاده سلطان حرف بمیان آغا فرخ 
 مگر کند مخالفت بتواند که کیست اللهی ظل حضرت فرمان برابر در - 

 از و بتراشد اي بهانه فرمان دریافت محض به باشی یوز بیک حسن آنکه
 شخص شاه مخصوص طبیب گیالنی ابونصر حکیم جز و بخواهد غدر رفتن

 .نیست ما نقشه انجام به قادر دیگري
 :پرسید تعجب روي از خانم زاده سلطان 

 است؟ ابونصر حکیم به مربوط چه کار این -
 :گفت آغا فرخ 
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 و است بیمار سخت که کند وانمود طور این باید باشی یوز بیک حسن -
 باید ابونصر اینجا در و بیاورد شاهد را ابونصر حکیم خود گفته صدق براي

 بیمار را باشی یوز بیک حسن داریم سراغ او در که مهارتی و زبردستی با
 .نماید روشن را شاه ذهن و دهد جلوه واقعی

 :گفت و زد آغا فرخ شانه بروي محکم خوشحالی از میرزا حیدر 
 توانست نمی دیگري کس تو جز و هستی کاردان و زیرك مردي که حقا - 

 فردا بامداد که تو عهده به هم مأموریت این. بسازد نیرنگی و حیله چنین
 طور آن را کار ترتیب و بروي باشی یوز بیک حسن و ابونصر بدیدن فوراً
 و فعالیت کلیه که باش داشته خاطر به ضمناً. بدهی ایم داده اینجا در که

 صورت دیگري شخص معاونت بدون و محرمانه باید تو هاي مالقات
 .بگیرد

 :گفت بود گشوده مرموزي لبخند را کبودش لبان که درحالی آغا فرخ
 حکیم خانه به که گذشته شب باشند نکرده فراموش عزیز خاتون اگر -

 در الزم دستور و برویم او خانه به امشب که شد این بر قرار رفتیم ابونصر
 نقشه دومین امشب همین و بدهیم او به را شده طرح نقشه اجراي مورد

 هنگام که گذاشت خواهیم او اختیار در را باشی یوز بیک حسن به مربوط
 عرض به را بیک حسن بیماري وي اللهی ظل حضرت حضور به شرفیابی

 .برساند
 شب آن در را ابونصر حکیم مالقات قرار وجودیکه با خانم زاده سلطان

 را حکیم مالقات وعده که کرد وانمود طور این معهذا بود کرده فراموش
 .دارد خاطر به
 :گفت و کرد استفاده مادر کوتاه سکوت از میرزا حیدر 

 است، ساخته او که را سمی و برویم ابونصر خانه به درنگ بی باید سپس -
 .بگیریم تحویل
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 :گفت و افکند او به نافذي و تند نگاه خانم زاده سلطان
 در پشت از را تو سخنان اگر اکنون هم. میگویی سخن پرده بی خیلی - 

 به حکیم و خودمان جان و خورد خواهد برهم ما نقشه تمام بشنوند اتاق
 خود نقشه سلیم باعقل بگذار و کن سکوت مورد این در. افتاد خواهد خطر

 .کنیم اجرا را
 :گفت و داد ادامه ازآن پس و نمود کوتاهی مکث وي 
 سوي به امشب که است خانه دولت پیک دستگیري ابونصر مالقات بر مقدم - 

 حرکت از کنید حرکت شهر خارج به فوراً. کرد خواهد حرکت خراسان
 میرزا سلیمان براي که اي نامه آوردن دست به با تا نمایید جلوگیري او

 .شویم آگاه اي تازه اسرار بر است، شده نوشته
 :پرسید آغا فرح 

 گرفت؟ نخواهد صورت امشب ابونصر مالقات پس -
 :داد پاسخ تأمل بی خانم زاده سلطان

 به تنهایی به تو و خراسان پیک دستگیري از بعد براي بماند او مالقات - 
 .برو او دیدن

 فوراً خانم زاده سلطان دستور به و کرد اعالم را خود آمادگی میرزا حیدر 
 .شدند خارج مادر عمارت از آغا فرخ اتفاق به و داد لباس تغییر

 
 
 

*** 
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 خانه دولت و سرا حرم کنار و گوشه در جاسوسانی گماردن با خانم پریخان

 .شد آگاه طهماسب شاه و میرزا حیدر مالقات از زود خیلی
 او از رسانید اطالعش به را خبر این سرعت به که او جاسوسان از یکی 

 خانم شاهزاده به وفادار همکاران از اي عده فوراً که کرد دریافت دستوري
 نزدیک از تا بگمارد ،خانه دولت و سرا حرم میان داالن در به نزدیک را

 و محرم خواجه آغا صوفی. باشند ها فعالیت و وآمدها رفت ناظر و شاهد
 درخت پشت داالن در مجاور خود بانوي دستور طبق خانم پریخان وفادار

 خانه دولت از عصبانیت با میرزا حیدر که هنگامی و شد پنهان تنومندي
 از وي لحظه همین در اما کند حرکت او دنبال به گرفت تصمیم آمد بیرون
 .بازماند دهانش حیرت و تعجب
 بیرون درختان میان از که دید را ناشناس مردي موقع همان در چون
 .دوید او دنبال به و کرد صدا را میرزا حیدر و پرید

 یکه بود او صورت دیدن از مانع تاریکی که آن مرد بدیدن آغا صوفی
 آن زدن برهم چشم یک در تا رفت دشنه به دستش بار دو یکی. خورد عجیبی

 میرزا حیدر چشم مقابل در است سرایان خواجه از بود زده حدس که را مرد
 را خود تند احساسات جلوي موقعیت گرفتن نظر در با ولی برساند قتل به

 توانست می که آنجا تا و آمد بیرون خود مخفیگاه از آهسته و گرفت
 بود شده روبرو ناشناس خواجه آن با میرزا حیدر که اي نقطه تا را اش فاصله

 .دهد گوش دو آن سخنان به دقت به تا کرد کم
 او .شناخت صدایش از را مزبور خواجه آغا فیوص که نکشید طولی قدر آن
 در آغا فیوص .بود اعظم وزیر جابري سلمان میرزا به مقرب هاي خواجه از

 کسی چه دستیاري به و راهی چه از و چگونه خواجه این که بود این فکر
 که خورد گوشش به کلماتی وقت همین در اما است؟ شده سرا حرم وارد
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 که شنید آغا فیوص. شد ور شعله نهادش در کینه و خشم آتش ناگهان
 مأموریت همچنین و خراسان به محرمانه قاصد اعزام اسرار مزبور خواجه

 .سازد می فاش میرزا حیدر براي را باشی یوز بیک حسن
 :گفت خود با اسرار این شنیدن با وي

 درنگ بی باید کند می خیانت خود ارباب به ناشناس نماي خواجه این -
 .بگذارم دستش کف را سزایش

 و رسید پایان به کار خیانت خواجه و میرزا حیدر شاهزاده گفتگوي
 .شدند جدا یکدیگر از دو آن گذشت که طوري به
 داشت راه کوچه به که سرا حرم خروجی در تا را خواجه الفور فی آغا فیوص

 در نگهبان به سکه چند دادن با او که کرد مشاهده آنجا در نمود تعقیب
 شده باغ وارد راه همین از او که یافت اطمینان .شد خارج سهولت به باغ

 است بوده او به نزدیک شخص ای میرزا حیدر مالقات فقط منظورشو  است
 .نماید فاش را خراسان به اعزامی پیک و بیک حسن مأموریت اسرار که

 و کند باز او خروج براي را در نمود وادار را نگهبان تهدید با آغا فیوص 
. خودپرداخت شکار تعقیب به سرعت به رسید کوچه به پایش وي که همین
 تند و ریز هاي قدم با که دید را او چراغ نور پرتو در کوچه اواسط

 در و یافت ادامه خانه دولت جلوي میدان تا تعقیب این. است درحرکت
 راه به میدان طرف ه آنب توقف لحظه چند از پس جنایتکار خواجه آنجا
. شد تاریکی نیمه و تنگ کوچه داخل رفت می که سرعتی همان با و افتاد

 خود هاي قدم سرعت به و گذاشت کوچه داخل به قدم آغا فیوص او دنبال به
 .افزود

 دشنه. داد جاي اش جبه جیب در را ها آن و درآورد پا از را هایش کفش 
 از که آغا فیوص شکار .نمود بدویدن شروع و گشود کمر از پوالدین

 سخت بود نشده نصیبش چیزي داشت انتظار آن از که سودي و خود خیانت
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 تمام که طوري به برد می بسر عمیقی وحشت و اضطراب یک در و نادم
 میرزا خانه به را خودش زودتر چه هر که بود راه طول متوجه حواسش

 .برساند سلمان
 که تندي و ریز هاي قدم از و نداشت سرخود پشت به توجهی کمترین وي 

 وحشت و ترس این ،زد می هم بر را تعادلش و پیچید می هم در را پایش گاه
 .بود آشکار کامالً او ندامت و

 خواجه که همین و کرد کم را او و خود میان فاصله آغا فیوص رفته رفته
 را خود پلنگی مانند آغا فیوص گذشت کوچه خم از زده وحشت و مضطرب

 تر تمام چه هر باقدرت را دشنه زدن برهم چشم یک در و انداخت او بروي
 در او دهان بستن با را درد از ناشی فریاد و فروکرد فراري خواجه قلب در

 جسد است داده جان او که یافت اطمینان وقتی و کرد خفه گلویش
 سلمان میرزا خانه طرف به سرعت به و انداخت کوچه وسط به را بیجانش
 .کرد بدویدن شروع

 صالح خواجه ناچار به. بود نکرده مراجعت خانه دولت از هنوز سلمان میرزا 
 نکشید طولی. بنشیند اش خانه در پشت او آمدن تا که دید آن در را خود
 فاصله در آغا فیوص. شدند نمایان کوچه خم از همراهانش و اعظم وزیر که

 شد اش خانه داخل سلمان میرزا که همین و گردید پنهان خانه دره ب نزدیک
 و آمد پیش آهسته وي رسید او بگوش در کلون شدن بسته صداي و

 .کرد الباب دق
 باز آغا فیوص بروي را در که غالمی. شد گشوده برویش در زود خیلی 

. بست را در الفور فی و کشید عقب را خود او آلود خون جامه بدیدن کرد
 :گفت و کرد کوتاهی خنده آغا فیوص
 امر. دارد را او مالقات تقاضاي شخصی که بده اطالع اعظم وزیره ب - 

 .برسانم اطالعش به باید که است مهمی و فوري
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 را سلمان میرزا. دوید خانه داخل به شتابان و کشید جلو را در کلون غالم 
 میرزا دستور به. ساخت آگاه امر جریان از بود نرفته اندرون به هنوز که

 با و شد حیرت دچار او بدیدن وي .بردند حضورش به را آغا فیوص سلمان
 :پرسید تعجب از حاکی لحنی

 ...فیوص...  اي رسانده قتل به را کسی آیا - 
 خیانتش بسزاي که بود شما خدمتگزاران از یکی مقتول...  قربان آري -

 .است افتاده ها نزدیکی همین در آلودش خون جسد و رسید
 هم آن تو دست به که بود کرده خیانت من به کسی چه. بگو تر واضح - 

 !رسید؟ قتل به شب وقت این
 ... بود خانه این نشناس نمک هاي خواجه از او -
 امر ماجراي بشنیدن سلمان میرزا .داد شرح مفصل طور به را جریان بعد و

 رفته رفته اش فشرده هم به چهره در خشم آثار. فرورفت حیرت و بهت در
 عمیق سکوتی. کرد قالب هم در را هایش دست. گزید را لبانش .شد آشکار

 آغا فیوص آخراالمر. گذشت حال بدین چند لحظاتی .گرفت را آنجا
 :گفت و شکست را سکوت

 ؟است مرخص نثار جان آیا فرمایید می چه قربان حال - 
 خواهد تمام زیانت به ازاینجا شدن خارج داري تو که وضع این با خیر، -

 دستگیر قتل جرم به را تو که شده شبگردان گرفتار است ممکن و شد
 .نمایند
 پاس به را او و نهاد آغا فیوص شانه بر دست برخاست جاي از سلمان میرزا

 :گفت و قرارداد خود خاص لطف مورد قیمت ذي فداکاري و خدمت این
 باشی یوز بیک حسن و خانم زاده سلطان از که احمق میرزاي حیدر این -

 میرزا داند نمی هنوز دارد، سر در را شدن جانشین آرزوي و گیرد می الهام
 اسرار بر که باشند خوش دل این به ها آن بگذار. است آدمی چگونه سلمان
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 به خراسان دروازه طرف آن در اکنون هم شک بدون و اند یافته دست مهمی
 .ندارند قرار و آرام او نامه آوردن چنگ به و خراسان پیک رسیدن انتظار

 :داد ادامه سپس و کرد مکثی سلمان میرزا 
 که را آنچه و آورد خواهم بیرون انتظار از را ها آن دم سپیده از قبل تا - 

 .نرود هدر به زحماتشان تا فرستم می سویشان به هستند راهش به چشم
 آغا فیوص شانه به محکم و داد سر اي قهقهه خود آخر کالم دنبال به وي 

 .شد بلند خانه در الباب دق که بود نشده قطع او قهقهه صداي هنوز .کوفت
 غالم به و کوفت هم به را دودستش هر در الباب دق بشنیدن سلمان میرزا

 :گفت شد اتاق داخل که اي بچه
 .بیاورید من نزد را او -

 :گفت تندي و آمرانه لحن با است مردد بچه غالم دید وقتی
 اینجا به زود میگویم را او... کرد الباب دق اکنون هم که کسی همان -

 .کنید اش راهنمایی
 کوتاهی فاصله به و رفت بیرون اتاق از عقب عقب و کرد میتعظی بچه غالم

 اتاق وارد داشت تن بر سفیر لباس که چهارشانه و بلندقد مردي اتفاق به
 .شدند
 آغا فیوص به خطاب نمود می مرد آن به اشاره که درحالی سلمان میرزا
 :گفت

 طرف آن در را او با برخورد انتظار میرزا حیدر که است پیکی همان این -
 با را مرد این و هستیم باقی خود تصمیم سر بر ما ولی دارد شهر دروازه

. فرستیم می خراسان سوي به ایم کرده تهیه میرزا سلیمان عنوان به که اي نامه
 .کنند دستگیرش بگذار

 :گفت تندي به و شد مضطرب آغا فیوص
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 را مخصوص پیک اینکه یا نکنید را کار این خدا به را شما بگردم قربانت -
 یک وقوع از را شما که بود این براي من کوشش تمام. بفرستید بیراهه از

 چون. نمایید خودداري پیک اعزام از که باشم کرده آگاه خطرناك حادثه
 خانم پریخان دشمنان دست به میرزا سلیمان به اللهی ظل حضرت نامه اگر
 شکست خانم پریخان اینجا در و شد خواهند پیروز ها آن دیگر بار یک بیفتد

 .خورد خواهد
 :گفت و نمود قالب هم به را هایش دست کرد داري صدا خنده سلمان میرزا

 است اللهی ظل حضرت امر. آمد نخواهد وارد خللی کمترین ما تصمیم در - 
 .شود خارج قزوین از امشب همین میرزا سلیمان نامه باید و
 که ناسلم میرزا ولی بگوید دیگر کلماتی تا گشود سخن به لب آغا فیوص 

 اتاق از خود آنگاه و داد سکوت به امر را او بود زیرك و بصیر مردي
 داد قاصد نشان را آن. بازگشت کاغذي لوله با بعد دقیقه چند و شد خارج

 :گفت و
 و است رسیده اللهی ظل حضرت توشیح به که است میرزا سلیمان نامه این - 

 .شود فرستاده خراسان سوي به تو وسیله به باید امشب
 در. داد قرار بود شده تهیه اندازه بهمان که فلزي جاي در را کاغذ لوله وي
 دست به سپس و زد را خود مخصوص مهر موم روي و پوشاند موم با را آن

 :گفت و داد قاصد
. اندازي خطر به را جان که نیست اصراري محرمانه نامه این از دفاع در - 

 تو صالح گرفتی قرار دارند را انتظارت که اي عده موردحمله بمجردیکه
 با زنهار اما دهی نجات مرگ از را جانت امانتی تحویل با که این است در
 مکش بیرون غالف از را شمشیرت و مشو کشمکش و گفتگو وارد ها آن
 .ستای احمقانه کار عده آن با جنگیدن که

 :گفت و زد پوزخندي سلمان میرزا آخري کالم بشنیدن آغا فیوص 
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 که است تري احمقانه عمل پیک اعزام باشم نکرده جسارت اگر قربان -
 .شویم می مرتکب

به  نسبت جسارتی آن را و آمد گران سلمان میرزا بر سخن این اینکه با
 فلزي لوله قاصد. نمود سکوت و فروخورد را خشمش معهذا دانست خود

 :گفت و داد جاي اش چرمی کمربند زیر به را میرزا سلیمان نامه محتوي
 ...اما کنم می اطاعت را ماعظ وزیر اوامر -

 .شد قطع سخنش اینجا در
 .هستی آزاد بگو! چه؟ اما: پرسید سلمان میرزا

 اید داده قرار پایم جلوي که اي ناجوانمردانه شدن تسلیم بر مرگ اما -
 تحویل زیرا کنم دفاع خود از مردانه دهید اجازه. دارد ترجیح بار هزار
 .است تحمل غیرقابل برایم دادید، را شرحش شما که شکل بدان نامه

 گوشه به و انداخت باال را هایش شانه القیدي و اعتنائی بی با سلمان میرزا
 :گفت و رفت اتاق

 حکم طور این عقل ولی. دانی خود حال دادم که است همان دستور -
 کار بردن شمشیر به دست و عاقالنه کار شدن تسلیم که کند می

 .ایست ابلهانه
 :داد ادامه و نمود اي خنده سپس و کرد مکثی بعد

 واجبی کار تو با بیا من نزد آفتاب طلوع از پس ماندي زنده اگر و برو -
 .است) تبرزین( دروازه از عبور براي شب اسم ضمناً دارم
 اي لحظه چند. دید اعظم وزیر متوجه را او شده آغا فیوص متوجه قاصد

 خود مأموریت دنبال به و شد خارج اتاق از اجازه کسب با و کرد توقف
 .رفت

 بعد و افکند آغا فیوص به نگاهی چشم زیر سلمان میرزا او خروج متعاقب
 در طرف به شمرده هاي قدم با خندید می قاه قاه که درحالی و سرداد اي قهقهه
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 منتهی سرایش ه حرمب که نداال انتهاي تا او خنده صداي .افتاد راه به اتاق
 .رسید می بگوش همچنان شد می
 خنده صداي به گوش و ایستاده خود جاي بر که طور همان آغا فیوص

 :گفت لب زیر آهسته داد می سلمان میرزا
 ... ام ندیده عمرم در را او نظیر که مردیست عجیب -
 
 
 

*** 
 
 
 
 

 صداي. بود فرورفته خاموشی و سکوت در طهماسب شاه دارالسلطنه قزوین
 همراه. شد می شنیده شهر هاي کوچه پس کوچه در ها گشتی و ها عسس پاي

 بگوش شهر دوردست محالت از ولگرد هاي سگ زوزه صدا، این با
 حیدر شاهزاده که سوار تن چند که بود گذشته نیمه از شب .رسید می

 فرخ رسیدند شرق دروازه پشت به بودند آنان رأس در آغا فرخ و میرزا
 :برآورد فریاد آغا

 ... بان دروازه -
 .کرد تکرار بار چند را نام این

 ارتفاع زمین سطح با پله پنج که دروازه جنب حجره در شدن باز صداي
 .تابید خارج به چراغ نور آن متعاقب و زد هم بر را نقطه آن سکوت داشت
 :زد فریاد تند لحنی با آقا فرخ
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 .بازکن ما بروي را دروازه و بیا بیرون احمق -
 گرفت سرش باال را بادي فانوس. مالید را آلودش خواب چشمان بان دروازه

 شب وقت این که کیست ببیند را صدا صاحب تا شد خیره تاریکی در و
 .دهد می فرمان او به آمرانه
 :گفت اغآ فرخ به و شد عصبانی او حرکت از میرزا حیدر

 مسخره را ما چگونه ببین بدهیم گوشمالی باید را سر خیره مرد این -
 .خورد نمی تکان جایش از و است کرده

 .کند می عمل اش وظیفه به او شاهزاده باشید آرام - 
 :پرسید و برخاست پلکان باالي از بان دروازه صداي 
 .شود گشوده برویت دروازه تا بگو را شب اسم کیستی، - 
 :گفت آمرانه لحنی با و نیاورد طاقت میرزا حیدر 

 به نمائی درنگ دروازه گشودن در اگر و بگو کمتر یاوه و بیا پائین -
 دروازه باالي بر کرده جدا تن از را سرت داد خواهم دستور خود کسان

 .کنند سرنیزه بر
 .آمد پایین پلکان از آهسته تهدیدآمیز سخن این بشنیدن بان دروازه 
 :گفت و کرد توقف او مقابل و رفت جلو زد اسب شکم به رکاب آغا فرخ 

 .بازکن را دروازه فوراً بکنی سؤال آنکه بی -
 .شد نخواهد گشوده شما بروي دروازه نگویید را شب اسم تا - 
 و آمد زیر به اسب از. ندید جایز را درنگ این از بیش میرزا حیدر 

 بان دروازه به را خود بود شمشیر قبضه بروي راستش دست که درحالی
 بان دروازه که طوري به. نواخت او صورت به آبداري سیلی تأمل بی و رسانید

 :گفت کنان پرخاش و رفت عقب به قدم چند
 .برد خواهم شکایت اللهی ظل حضرت نزد متجاوزین شما از - 
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 حیدر و گذاشت بان دروازه بگوش سر و انداخت بمیان را خود آغا فرخ 
 عقب به سر دو آن نام بشنیدن بان دروازه. کرد معرفی را خودش و میرزا
 آغا فرخ صورت در گرفت باال را فانوس فروبرد را دهانش آب کشید
 :گفت سپس و شد خیره

 .ام دیده بار چند را میرزا حیدر شاهزاده اما شناسم نمی و ندیده را تو -
 را اش سینه و رفت جلو برد می بسر خشم حالت در هنوز که میرزا حیدر
 :گفت و داد پیش

 .کن تماشا خوب مرا و بیا نزدیک -
 .نمود عفو طلب و افتاد خاك به شناخت را شاهزاده که همین بان دروازه

 :گفت و زد نهیبی میرزا حیدر
 .بگذار کنار را بازي حقه این و برخیز -

 قدمی چند که دروازه سوي به شتابان و برخاست زمین از سراسیمه مردك
 دودست هر با را دروازه کلون نهاد، زمین به را فانوس. دوید نداشت فاصله

 .گشود را دروازه تنهائی به و کشید عقب را کلون حرکت یک با و گرفت
 بر آغا فرخ او دنبال به و پرید اسبش پشت به جست یک با میرزا حیدر

 میرزا حیدر شاهزاده کنند حرکت آنکه از قبل و شد سوار مرکب
 با آنگاه و افکند او به تحقیرآمیزي نگاه خواند خود نزد به را بان دروازه

 :گفت او به خطاب اي آمرانه لحن
 تو و رسید خواهد اینجا به زودي به و است مانده عقب من سواران از یکی-

 او با زنهار شود ملحق ما به که بده راه فوراً بخواهی شب اسم او از آنکه بی
 .نزن حرفی
 نامه بایست می که بود پیکی همان مانده عقب سوار از میرزا حیدر منظور
 .ببرد خراسان به را میرزا سلیمان
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 شهر از را خروجش راه قبالً که نمود معرفی خود سواران از را او عمداً او
 مزبور نامه آوردن دست به براي اش نقشه انجام در تا باشد کرده هموار
 .بگذرد شهر دروازه از سهولت به سوار پیک و نشود حاصل اي وقفه
 قرار او کنار که همین و کرد کم میرزا حیدر با را خود فاصله آغا فرخ

 .کرد صحبت او با درگوشی گرفت
 رکاب بدهد، ها خواجه رئیس به جوابی آنکه بی و کرد فکري میرزا حیدر

 سایر و آغا فرخ او دنبال به .شد خارج دروازه از و زد اسبش شکم به
 به کرد رو میرزا حیدر رفتند که راهی مقدار .گذشتند دروازه از سواران

 :گفت و آغا فرخ
 صالح نرسیده انجام به ما نقشه هنوز که موقع این در بان دروازه کشتن -

 به ضربت یک با را او مراجعت هنگام که تو عهده به مأموریت این و نبود
 .برسانی قتل

 .کرد سکوت و نمود کریهی و کوتاه خنده آغا فرخ
 
 
 

*** 
 
 

 که همین و رسانید سبز خانه به را خودش شتابان زنی احوال این مقارن
 کوتاهی فاصله به و رفت مخصوص اتاق به یکسر شد گشوده دربرویش

 .رفت هالله نزد به و آمد بیرون
 به این از( داشت بپا زرد اي چکمه که درحالی پوشی نقاب که نکشید طولی

 و آمد بیرون سبز خانه از) نامیم می »زرد چکمه« بنام را پوش نقاب این بعد
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 در سرعت به و پرید بودند کرده آماده برایش قبالً که اسبی پشت به
 پشت را وخم پرپیچ و تنگ هاي کوچه زرد چکمه .شد ناپدید شب تاریکی

 .رفت شرق دروازه سوي به و گذاشت سر
 را اسبش دهنه دید، گشودهآن را  رسید شهر دروازه به که همین وي

 تازه که ناب دروازه هنگام این در. افکند خود اطراف به نگاهی کشیده
 و برداشت را فانوس. پرید خواب از اسب سم صداي براثر بود برده خوابش

 :زد فریاد بکند سؤالی آنکه بی و آمد بیرون اش حجره از
 ها آنبه  زودي به. اند شده خارج شهر از رفقایت است باز خروج براي راه -

 .شد خواهی ملحق
 :گفت و قرار داد مخاطب را او زرد چکمه

 .بان دروازه بیا پائین -
 نیستی؟ میرزا حیدر سواران از تو آیا -
 .نکن گوئی یاوه و بیا پائین گفتم -

 یکی پله دو بود ترسیده خود جان بر که درحالی کنان غرولند بان دروازه
 دیدن براي همیشگی عادت به و رسانید زرد چکمه نزدیک به را خود

 و چهره نقاب به چشمش که همین و گرفت باال را فانوس وارد تازه صورت
 آب. یافت راه او بر عجیبی ترس افتاد، سوار زرد هاي چکمه و مشکی شنل

 با و دوخت زمین سطح از اي نقطه به را نگاهش فروبرد سختی به را دهانش
 :گفت لرزانی آهنگ

 ایشان دستور به را دروازه من نیستید؟ شاهزاده مانده عقب سوار آن پس -
 .ام گذاشته باز سوار آن عبور براي
 :پرسید و زد پوزخندى زرد چکمه

 را کسی او همراهان از آیا. است شده خارج شهر از میرزا حیدر گفتی -
 شناختی؟
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 .نشناختم را ها آن خیر -
 .احمق میگویی دروغ -

 بشنیدن بود داشته نگه مخفی را خود وحشت و ترس زحمت به که ناب دروازه
 زانو به زرد چکمه اسب مقابل در و لرزید زانوانش تهدیدآمیز کالم این

 :گفت و درآمد
 .نشناختم را دیگري کس میرزا حیدر جز که خورم می سوگند -
 .شو بلند -

 .ایستاد جا همان و برخاست بان دروازه
 .رسید بگوش سر پشت از سواري تک سم صداي هنگام این در

 :گفت بود سمت بدان نگاهش که درحالی بان دروازه
 شهر خارج در گفته میرزا حیدر که است سواري تک سم صداي این-

 .دارد را انتظارش
 هستی؟ مطمئن آیا -
 .ندارم اطمینانی چندان -
 .برسد اینجا به او تا شوم می پنهان اي گوشه در من درهرحال -

. شد مخفی دروازه حجره پلکان کنار و زد اسب شکم به رکاب زرد چکمه
 روشن کمی شعاع تا را خود اطراف که بود طوري بان دروازه فانوس نور
 .ساخت می

 تاریکی دل از اسبش و او کهجایی  تا شد نزدیک رفته رفته سوار تک صداي
 بود میرزا سلیمان نامه حامل که بود پیکی همان سوار این .شدند نمایان

 اسبش دید خود مقابل را بان دروازه و رسید دروازه نزدیک به که همین وي
 .ساخت متوقف را
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 و نشد صحبت طرف سوار تک با و شد خود اشتباه متوجه بار این بان دروازه
 ورانداز را بان دروازه سراپاي سوار مرد .نیاورد زبان به را میرزا حیدر نام

 .آورد زبان بر بود، شب اسم که را) تبرزین( و کرد
 :گفت و کرد دروازه به اشاره دست با بان دروازه

 .شو خارج. است باز راه -
 در وي. یافت راه او بر خفیف ترسی و شد حیرت دچار سوار پیک

 :زد فریاد مخفیگاهش از زرد چکمه ناگهان که بود خود کار اندیشه
 .نکن حرکت خود جاي از و بینداز زمین به را شمشیرت -

 از خارج در را  آن شنیدن انتظار که آمرانه فرمان این بشنیدن سوار یکه
 سو بدان چشم سخن گوینده شناختن براي و شد حیرت دچار داشت شهر

 عمیقی تاریکی بان دروازه فانوس باوجود. نرسید نظرش به کسی اما دوخت
 آمیخته سکوت در سوار مرد. دید نمی را چشم چشم که بود گرفته را آنجا

 :آورد خاطر به را اعظم وزیر سلمان میرزا سخنان. فرورفت بترس
 را نامهکه  کند می حکم طور این عقل... مده بکشتن را خود بیهوده... « 

 ...»یابی  رهایی مرگ از و داده ها آن تحویل
. ترسید خود جان بر. انداخت طنین سوار یکه گوش در ناقوس همچون 

 حتی نبود کردن فکر درست به قادر که بود شده مغشوش حدي به افکارش
 بود ساخته گیج را او که چیزي تنها و برد یاد از را مکان و جا موقعیت

 قصد که است جمعی میان از آمرانه صداي این پنداشت وي که بود این
 .اند کرده را او جان

 صدایی ترین آرام .برگرفت در را آنجا زایی وحشت سکوت چند لحظاتی 
 در را خویشتن و داد می دشنام خود بد بخت به بان دروازه .خواست برنمی
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 و بود دریافته را زرد چکمه قدرت او. دید می 5موحش مرگی آستانه
 !؟شد می چه او تکلیف اما شد خواهد او مغلوب سوار یکه دانست می
 و بود ه شد مستأصل کامالً و کرد می خود از بان دروازه که بود سؤالی این
 خونین جدالی که بود منتظر آن هر و داشت قرار عمیقی اضطراب یک در

 .دهد روي سوار دو آن میان
 و تر خشن بار این او. آورد خود به را سوار یکه و او زرد چکمه صداي
 :گفت بان دروازه به خطاب تر آمرانه

 .بیاور پائینش اسب از و کن سالح خلع را سوار این -
 و ترس کوشید می که لحنی با و برداشت لب از خاموشی مهر سوار یکه

 :پرسید نسازد آشکار را درونش اضطراب
 دهی می فرمان آمرانه طور این و شده پنهان ها تاریکی در که کیستی تو -

 ... بگو پرده بی را خویش منظور و بیا نزدیک
 چند در و آمد بیرون مخفیگاه از و زد اسب شکم به رکاب زرد چکمه
 گرفت سوار مرد جانب به را شمشیرش ساخت متوقف را اسب سوار یکه قدمی

 :گفت و
 قادر و شناخت نخواهی مرا هرگز اما کن تماشا درست ...هستم من این -
 در را تو است کافی آن ضربت یک که شمشیر همین با. بود نخواهی فرار به

 .نشاند خواهم جایت سر را تو بیندازد، خون و خاك
 .کن خالص را جانم و بازگو! چیست؟ منظورت -
 .دانست خواهی اکنون هم -

 :گفت و بان دروازه به کرد رو بعد
 تحویل را سوار این شمشیر و برو نزدیک بگذار کنار را ترس بزدل احمق -

 .بگیر
 ،وحشتناكترسناك، سهمناك - 5
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 را زرد چکمه وقتی روبروست سوار جمعی با بود کرده خیال که سوار یکه
 :گفت خود با دید تنها

 از مردانه .شد نخواهم او تسلیم هرگز و تنهاست پوش نقاب سوار این -
 خطرناك و خطیر مأموریت این که است این نه مگر کرد خواهم دفاع خود

 شوم می کشته اگر بگذار پرداخت خواهم جدال به. ام گرفته عهده به را
 .دهم جان مردانه

 جاي مشتش میان در را آن. نهاد شمشیرش قبضه بروي دست آهسته وي 
 لرزان هاي قدم با بان دروازه. کشید بیرون غالف از اندکی و داد

 دست رسیده سوار یکه کنار به بود ترسیده سخت خود جان بر که درحالی
 :گفت و کرد دراز

 .یابد نجات مرگ از تاجانت بده را شمشیرت سوار اي - 
 خود از را اضطراب حالت گرفت، سرراست .آمد جوش به خونش سوار یکه
 سینه به محکمی لگد و کشید بیرون رکاب از پا ناگهان و ساخت دور

 چکمه طرف به و کرد خارج غالف از شمشیر آن دنبال به و زد بان دروازه
 تصور غیرقابل سرعتی با زرد چکمه. شد ور حمله بود صحنه این ناظر که زرد

. ساخت دور خود از را آن و زد او شمشیر زیر به شمشیر با زبردستی و
 و گذشت زرد چکمه کنار از بود کرده حمله که سرعتی همان با سوار یکه
 را زرد چکمه شمشیر نوك برگرداند را اسب سر شود موفق آنکه از قبل

 .نمود احساس خود کمر مهره روي
 به و فروکنم کمرت در نیمه تا را شمشیر این که رسیده آن وقت حاال - 

 همراه که را اي نامه و بینداز را شمشیرت زود. دهم خاتمه ات گستاخی
 بده ... تحویل داري

 خیلی بود قرارگرفته خطرناکی وضع در لحظه چند فاصله به که سوار یکه 
 و آمده سراغش به موحشی مرگ که نمود احساس و باخت را خود زود
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 تحقق سلمان میرزا گفته ندهد مثبتی جواب پوش نقاب سوار بخواسته اگر
 :کرد صدا گوشش در او سخنان. یافت خواهد

 را نامه که کند می حکم طور این عقل .مده بکشتن خود را بیهوده... «
 ...»یابی رهایی مرگ از و داده ها آن تحویل

 نخواهم پوش نقاب این تسلیم هرگز و کرد خواهم دفاع مردانه. نه اما -
 .ببرم مشهد به را نامه این ام داده قول. شد

 :گفت و زد او بر نهیبی نمود مشاهده را او سکوت وقتی زرد چکمه
 کجاست؟ میرزا سلیمان نامه. هستی فکر چه در -
 .نیست من نزد نامه -
 اللهی ظل حضرت توشیح به که اي نامه همان...  میگویی دروغ احمق -

 .میرزاست سلیمان بنام و رسید
 .نمود سکوت و فروبست لب سوار یکه

 :گفت تهدیدآمیزي لحن با و داد خود شمشیر نوك به فشاري زرد چکمه
 پیش در دیگري راه دهد بکشتن را تو آنکه جز. ندارد اي نتیجه انکار -

 ام کرده را جانت قصد که من چنگ از توانست نخواهی سهولت به و نداري
 .بگریزي

 شمشیر نوك سوزش که همین بود گرفته مقاومت به تصمیم که سوار یکه
 گلو از فریادي ناگهان کرد حس خود بدن پوست روي را زرد چکمه
 خالص خودرا زرد چکمه چنگ از و زد اسب شکم به رکاب و ساخت خارج
 زرد چکمه سوي به شمشیر با و گرفت خود به حمله حالت الفور فی و نمود
 .کرد حمله

 .پرداخت دفاع به و داد سر خشم روي از اي خنده زرد چکمه
 خواهی گور به را آن آوردن دست به آرزوي ولی است من نزد نامه -

 .برد
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 درآورد پاي از را حریف باید چگونه که داد خواهم نشان تو به اکنون هم-
 .بگریزي من چنگ از توانی می اي کرده خیال تو احمق

 .درگرفت دو آن میان خصمانه و سخت جدالی 
 نظامی فنون روي از که را سوار یکه حمالت عجیب با مهارتی زرد چکمه

 حمالت که سوار یکه. زد می عقب خونسردي درنهایت ،گرفت می صورت
 راه او بر ناامیدي و یاس رفته رفته ،ماند می نتیجه بی اش خصمانه و درپی پی

 .یافت
 حریف و خود میان برد نمی پیش از کاري شمشیر با دید وقتی زرد چکمه
 که زنجیري و داد جاي غالف در را شمشیرش سرعت به و انداخت فاصله

 آسا برق اي حمله و کشید اسبش ترك از بود شده بسته فلزي گوي آن بسر
 سوار یکه پشت بر محکم اي ضربه و چرخاند سرش دور به را زنجیر. نمود
 .آورد وارد

 به اسب روي از داد دست از را تعادلش سنگین ضربه این براثر سوار مرد 
 که بود نیامده خود به هنوز و شد خارج دستش از شمشیر. افتاد زمین
 اش سینه روي پا رسانید، او به خود را و پرید پائین اسب از زرد چکمه

 سینه روي را آن نوك کشید بیرون غالف از را شمشیرش و گذاشت
 :گفت تمسخرآمیز لحنی با و نهاد سوار یکه

 بستانم؟ تو از زور به یا داد خواهی را نامه حاال - 
 .آورد دو آن نزد به را فانوس الفور فی بان دروازه

 زیر اي استوانه فلزي قوطی به چشمش فانوس روشنایی در زرد چکمه 
 اشاره شمشیر با که درحالی و کرد اي خنده. افتاد سوار یکه چرمین کمربند

 :گفت بان دروازه به نمود می آن به
 .بده من به را آن- 
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 دست به و کشید بیرون کمربند زیر از را فلزي طی قو و شد خم بان دروازه
 قوطی سر مهر به نگاهی فانوس نور پرتو در زرد چکمه .داد زرد چکمه
 بان دروازه دست به را شمشیرش. شناخت را سلمان میرزا مهر. انداخت فلزي

 کاغذي لوله باعجله و برگرفت قوطی سر از مهر دشنه نوك با سپس و داد
 :گفت و خندید. ساخت خارج بود آن درون که

 .هستم جستجویش در که ستای نامه همان این -
 قوطی در و بست را نامه الفور فی. بازماند دهانش تعجب از و گشود را نامه

 بود گرفته دستش میان در را آن که طور همین و گذاشت اي استوانه
 .شد خیره اي نقطه به نگاهش

 :پرسید لرزانی صداي با بود کرده امید قطع خود از که سوار یکه
 کرد؟ خواهی چه من با -

 بان دروازه. بود ور غوطه خود افکار در همچنان او بگفته اعتنا بی زرد چکمه
 کرد می فکر که بود سوار یکه فکر در اش همه و نگریست می صحنه این به
 .رسید خواهد قتل به زرد چکمه دست به دیگر لحظه چند تا

 و خنده به لبخند این رفته رفته و شد ظاهر زرد چکمه لبان بروي لبخندي
 تبدیل رسید می نظر به عجیب حال آن در هم آن او، از که اي قهقهه

 .گردید
 چکمه. دوختند او به چشم و شدند حیرت در غرق سوار یکه و بان دروازه

 .نداشت دو آن به توجهی و زد می قهقهه همچنان. کشید عقب را خود زرد
 یک با و رفت خود اسب طرف به و گرفت بان دروازه از را شمشیرش وي

 :گفت سوار یکه به خطاب و پرید زین بروي جست
 .بیا من نزد و برخیز -
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 چهره بر وحشت و ترس آثار و رسید می نظر به مضطرب هنوز که سوار یکه
 لرزان هاي قدم با و برخاست جاي از آهسته بود هبست نقش اش پریده رنگ

 .برداشت گام او سوي به
 :گفت و کرد پرتاب او طرف به را فلزي قوطی زرد چکمه

 ات عهده به میرزا سلیمان به آن رسانیدن مأموریت که اي نامه این بگیر -
 قول که طور همان را خود مأموریت که باش مراقب اما ؛واگذارشده

 .دهی انجام احسن نحو به اي داده
 :گفت و افکند آن به نگاهی گرفت هوا بروي را فلزي قوطی سوار یکه 

 !؟نفهمیدم را تو منظور آخراالمر -
 درنگ کن حرکت مشهد طرف به فوراً گفتم که طور همان باش خاموش -

 .نیست جایز
 و داد جاي کمربندش زیر را میرزا سلیمان نامه محتوي قوطی سوار یکه

 :گفت
 است؟ امان در جانم آیا-
 .شو خارج دروازه از من حرکت از قبل و شو سوار...  آري-

 از را اضطراب و ترس زرد چکمه بخش اطمینان سخنان بشنیدن سوار یکه
 وي .کرد پیدا او به نسبت اطمینانی و اعتماد احساس و ساخت دور خود

 :گفت آهسته و شد نزدیک زرد چکمه به و پرید خود اسب بروي الفور فی
 ندارد وجود خطري راه بین که کنم حاصل اطمینان توانم نمی هنوز -

 ...چون
 .کرد قطع را خود کالم اینجا در سوار یکه

 :گفت تندي به زرد چکمه
 نداده اطمینان تو به اعظم وزیر سلمان میرزا آیا. بگو داري دل در آنچه -

 است؟
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 خود همراهان از تن چند با میرزا حیدر شاهزاده که شنیدم او از خیر -
 و او با اینجا به آمدن از قبل آیا. دارد را میرزا سلیمان نامه ربودن قصد

 نشدید؟ روبرو همراهانش
 :گفت و داشت پنهان سوار یکه از را حقیقت و کرد فکري زرد چکمه

 هنوز ها آن مطمئناً و نشنیدم چیزي ها آن خروج به راجع بان دروازه از-
 با برخوردي اگر احیاناً و کنی حرکت سرعت به باید تو و اند نرسیده آنجا
 از و بده تحویلشان فوراً کردند مطالبه تو از را نامه ها آن و داد روي خصم

 خواهد تو از بیش آنان تعداد شک بدون چون کن خودداري ستیز و جنگ
 .بود خواهد اي احمقانه عمل بزند سر تو از که مقاومتی هرگونه و بود
 :گفت و برداشت سر زمانی اندك از پس و فرورفت فکر به سوار یکه

 به امیدي چندان بااینکه و خطرناك حال درعین و خطیر است مأموریتی -
 .دهم انجام را وظیفه این که میدانم خود بر اما ندارم خود موفقیت

 صدادار خنده صداي. شد خارج دروازه از بتاخت و برگرداند را اسب سر
 خود با و شنید بود داده سر او حرکت از پس بالفاصله که را زرد چکمه
 :گفت

 دوستانه سپس و خصمانه رفتاري گونه آن که بود که پوش نقاب سوار این -
 !؟داشت
 .بازگشت شهر به سرعت به و ندید جایز را آنجا در توقف دیگر زرد چکمه

 
 
 

*** 
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 پیک رسیدن انتظار به دروازه از دور همراهانش و میرزا حیدر شاهزاده
 اجازه با نشد خبري پیک آمدن از دید وقتی آغا فرخ .بودند سوار

 شهر دروازه طرف به بتاخت که داد مأموریت را سواران از یکی حیدرمیرزا
 .بیاورد خبر ها آن براي و رفته

 .کرد حرکت شهر جانب به شتابان کرد پیدا را مأموریت این که سواري
 دروازه از سوار یکه طرف آن از که گرفت صورت موقعی درست او حرکت

 نقطه یک در حواسش تمام رفت می پیش که سرعتی با سوار یکه .شد خارج
 .زد می خفیفی ضربان با قلبش و بود تمرکزیافته

 چنان آن رفت می شهر دروازه سوي به میرزا حیدر جانب از که سواري
 سم صداي و مقابل به سمت توجهی کمترین که میراند اسب سرعت به

 داده مأموریت او به گوئی نداشت آمد می پیش مخالف جهت از که مرکبی
 .برساند به شهر را خود مستقیماً که بودند

 خودرا افکار و حواس تمام کرد می حرکت بااحتیاط که سوار یکه اما
 تا بود نموده داشت پیش در که راهی و جاده طرف دو به معطوف

 .باشد فرار یا و دفاع آماده و بشنود را صدا ترین خفیف
 .شنید آمد می پیش مقابل سمت از که سواري حرکت صداي زود خیلی وي
 آسمان سوي به سر .داد سوار حرکت به صداي گوش ساخت متوقف را اسب
 :گفت و کرد بلند

 انتظار که سواریست همان این آیا پرماجرایی است شب چه خدایا -
 من نجات به که تو جانب از ایست فرستاده آیا دارد؟ مرا با برخورد
 ؟است برخاسته

 از را شمشیرش فوراً سوار یکه .شد می تر نزدیک هرلحظه سوار اسب سم صداي
 انتظار به و شده خارج جاده از که گرفت تصمیم واحد درآن و کشید غالف

 .باشد سوار رسیدن
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 سوار اسب سم صداي که جهتی در چشم و شد خارج جاده از سرعت به وي
 از سواري سیاه هیکل که نکشید طولی .دوخت شد می نزدیک لحظه به لحظه

 سوار یکه برابر از رفت می پیش که سرعتی همان با و شد نمودار تاریکی دل
 :برآورد فریاد سوار یکه ناگهان. گذشت

 .سوار اي بایست -
 بگیرد قرار تهدید و موردحمله سر پشت از کرد نمی تصور هرگز که سوار
 برگردد به عقب خواست که همین و کرد توقف و کشید را اسب دهنه

 :گفت که سوار یکه آمرانه حال درعین و تهدیدآمیز صداي
 ...کرد خواهم سوراخ را پشتت شمشیر نوك با واال نخور تکان جایت از -

 .بازگشت اول به حال
 و گذاشت او به پشت را شمشیرش نوك رسانید او به پشت را خود سوار یکه

 :گفت
 ... بده جواب زود! ؟... روي می به کجا و میایی کجا از...  کیستی -

 :داد جواب تأمل بی سوار مرد
 شوم پایتخت وارد دارم قصد بینی می چنانکه و آیم می دور بسیار راهی از-

 شدي؟ قانع آیا
 ؟کنی نمی مزاح ،میگویی جدي -
 .بود حقیقت عین این خیر -

 .انداخت به حیرت را سوار که کرد کوتاهی خنده سوار یکه
 پنداشتی؟ دروغ را هایم گفته آیا -
 دادي که اي احمقانه و ساده پاسخ این با کردي خیال احمق شعور بی -

 .دهی فریب مرا توانی می
 :گفت و زد سوار به پشت مالیمی ضربت شمشیر با سوار یکه
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 و میرزا حیدر شاهزاده آیا بگوئی باید حاال و این است از غیر حقیقت -
 نه؟ یا اي دیده اند شده خارج شهر از که را سوارانش

 سوار؟ میگویی چه -
 را چشم چشم که تاریکی این در وانگهی شناسم نمی را میرزا حیدر شاهزاده

 اگر و شود دیده وضوح طور به جاده اطراف است ممکن چطور بیند نمی
 و اند شده مخفی جاده از خارج ها آن شک بدون باشد داشته حقیقت تو سخن
 .کنم همراهی باشی مایل که مسافتی تا را تو حاضرم بدهی امانم اگر
 و قرارداد مخاطب را سوار زمانی اندك از پس و فرورفت به فکر سوار یکه

 :گفت
 .نمایم سالح خلع را تو باید حرکت از قبل اما رفت خواهیم اتفاق به -
 واقع موردحمله اگر چه شد خواهد تمام دومان هر به زیان تو تصمیم این-

 پا از زود خیلی تو و بپردازم به دفاع تا ندارم اختیار در سالحی من شویم
 داشته خود همراه سالح دهی اجازه که این است عقل شرط و آمد درخواهی

 .باشم
 .بده به من را خنجرت و شمشیر خیر-

 داشت سوار یکه به پشت که طور همان و گشود کمرش از را شمشیر سوار
 .کرد دراز او به سمت آن را

 .اندازد به زمین را شمشیرش او تا داد دستور سوار یکه
 :گفت و نمود پرتاب به زمین نیز را خنجرش و کرد چنین سوار مرد

 کوچک حمله با یک مسلح کودکی که هستم سالح بی مردي اکنون -
 مردانگی از دور تو دستور این و نماید به تسلیم وادار مرا توانست خواهد

 .است
 وي .کرد حرکت سوار به دنبال خود و داد حرکت فرمان سوار یکه
 قرار سوار مرد پناه در وي خطر بروز محض به که بود کرده فکر طور این
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 گزند و آسیب از تا سازد می خویش سپر را او و گرفت خواهد
 .بماند مصون کنندگان حمله

 از سر خوشحالی فرط از بود برده بکار که نیرنگی و حیله از مرد سوار اما
 سوي به را او شود او با کشمکشی و جدال وارد آنکه بی زیرا شناخت نمی پا

 .برد می قتلگاه
 :گفت و گشود به سخن لب مرد سوار راه بین

 .وحشتم در گفتی آنچه از -
 !داري؟ وحشت چه از -
 ... همراهانش و میرزا حیدر شاهزاده از-
 :گفت تندي به و کند تمام را کالمش او نگذاشت سوار یکه 

 باخبر اند کرده کمین که جاده طول در ها آن وجود از نیز تو پس -
 ؟هستی

 :گفت خونسردي نهایت در و کنان خنده مرد سوار
 .داري بیم آنان از که شنیدم تو زبان از را خبر این ولی -

 :گفت قاطع لحنی با و کرد کوتاهی مکث سوار یکه
 واقع موردحمله اینکه محض به و است حاصل بی آنان از ترس هستی تو تا -

به  باشد کار در نیرنگی اگر و داد خواهم قرار خویش سپر را تو شدیم
 .ساخت خواهم هالکت خود دست

 خواهد پیش آنچه از و نیست کار در دامی و نیرنگ که باش مطمئن - 
 .ندارد اطالع روحم آمد

 اتفاق به آغا فرخ و میرزا حیدر شاهزاده که اي نقطه به کنان صحبت دو آن 
 .رسیدند بودند کرده کمین همراهانش

 وقتی و شنید را سوار دو سم صداي دیگران و شاهزاده از زودتر آغا فرخ
 جوش و بجنب خود جاي در همه نمود جاده سوي آن متوجه را میرزا حیدر
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 شد حیرت دچار سوار دو آمدن پیش صداي بشنیدن میرزا حیدر. درآمدند
 :گفت و انداخت باال را هایش شانه آغا فرخ و پرسید آغا فرخ از را علت و
 که سوارانی که این یا و است افتاده تصوري غیرقابل و عجیب اتفاق شک بی -
 .هستند دیگري کسان آیند می طرف این به
 هستند؟ نفر چند ها آن زنی می حدس آیا -

 به کرد رو آنگاه و فرا داد گوش اسبان سم به صداي لحظه چند آغا فرخ
 :گفت و میرزا حیدر

 سوار همان دو آن از یکی کنم می گمان من و نیستند نفر دو از بیش -
 .باشد می سفرش هم رفیق دیگري و ماست موردنظر

 :گفت ناراحتی با و شد جابجا اندکی زین روي میرزا حیدر
 را او انتقام شخصاً من و رسیده قتل به دو آن به دست سوار که دارم یقین -
 .گرفت خواهم سوار دو این از

 :گفت و داد به آن خفیفی فشار و گرفت را شاهزاده بازوي آغا فرخ
 و قاطع تصمیم بگذارید شوند می نزدیک ها آن کنید صحبت آهسته -

 هرگز بخواهید مرا نظر اگر و برسد مثبت نتیجه به که بگیریم اي عاقالنه
 فرصت از ما نظر مورد سوار است ممکن چون شویم جدال داخل نباید

 .بگریزد و کرده استفاده
 :گفت بود شده لبریز صبرش کاسه که میرزا حیدر

 چه براي ما که باش داشته به خاطر اما بکن خواهد می دلت کار هر -
 میرزا سلیمان به که اللهی ظل حضرت نامه اگر و ایم آمده اینجا به هدفی
 .شد خواهد نصیبمان ناپذیري جبران شکست نرسد دستمان است شده نوشته

 .شاهزاده باشید آرام -
 خارج که یارانش و حیدرمیرزا به مقابل مرد سوار و سوار یکه موقع این در

 را مکان آن تاریکی وجود با مرد سوار. رسیدند بودند ایستاده و شده
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 خطرناك وضع آن از را او که داشت را ها آن انتظار صبري بی با و شناخت
 .دهند نجات
 سوار دو به اشاره شمشیر نوك با و زد آغا فرخ بازوي بر چنگ میرزا حیدر

 سپس و داد تکان را سرش آغا فرخ .نمود شد می دیده ها آن هیکل فقط که
 :گفت آهسته و برد پیش به سر
 را راه و کنید حرکت بتاخت شما دادم به توقف امر را دو آن که همین -
 .گیرند قرار محاصره در جهت دو از تا ببندید ها آن بر

 با و فشرد دست میان در را شمشیرش قبضه آنگاه و بگفت این آغا فرخ
 :زد فریاد اي آمرانه و رسا صداي

 .ناشناس سوار دو اي کنید توقف -
 اي پیروزمندانه لبخند آن بشنیدن و شناخت را آغا فرخ صداي سوار مرد

 و سوار یکه به کرد رو و کشید را اسبش دهنه الفور فی و بست نقش لبانش بر
 :گفت آوري اضطراب لحن با
 داري؟ خود همراه زیادى پول آیا. شدیم راهزنان گرفتار-

 است میرزا حیدر همراهان از صدا این بود دریافته فراست به که سوار یکه
 :گفت و فشرد هم بروي را هایش دندان

 انتظار اینجا تا که است صدایی همان این و نیست کار در راهزنی -
 شمشیر با دهی نشان خود از حرکتی کمترین اگر تو و داشتم را شنیدنش
 .کرد خواهم سوراخ را پهلویت

 .بگذار کنار را دیوانگی -
 .کیست او ببینم تا کن سکوت -

 بیرون مخفیگاه از میرزا حیدر آغا فرخ آمرانه فریاد از پس لحظه چند
 خطاب خشم روي از لحنی با و قرارداد راه سر بر را خود سرعت به و پرید

 :گفت به آنان
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 .شوید تسلیم و اندازید به زمین را خود سالح -
 :گفت بشناساند به شاهزاده را خود آنکه براي سوار مرد

 خود به والیت داریم قصد و آییم می پایتخت از که هستیم رهگذرانی ما -
 دارید؟ کاري ما با آیا. برویم
 الفور فی و گردید آسوده سو هر از خیالش و شناخت را سوار مرد آغا فرخ
 سر که میرزا حیدر .کرد حالی او به را قضیه و رسانید به شاهزاده را خود

 نماید آغاز را حمله درنگ بی که داد دستور آغا فرخ به شناخت نمی پا از
 فرصت نباید و دارند را موقعیتی چنین انتظار که است وقت خیلی چون

 با را آن وقتی و داشت دیگري نظر آغا فرخ .بدهند دست از را بها گران
 .شد او نظریه تسلیم و نمود سکوت او گذاشت میان در میرزا حیدر

 را رفیقشان صداي بااینکه و کردند محاصره را سوار دو شاهزاده سواران
 خود رؤساي فرمان منتظر و ندادند آشنایی گونه هیچ ولی بودند شناخته

 و کرد کم سوار دو با را خود فاصله و شد جدا شاهزاده از آغا فرخ .شدند
 :گفت دو آن به خطاب يتهدیدآمیز لحن با
 که اي نامه و است اللهی ظل حضرت مخصوص پیک نفر، دو شما از یکی -

 مرگ از را خویش جان و دهد ما تحویل درنگ بی باید دارد همراه
 .بخشد نجات باشد می انتظارش در که موحشی

. کشید عقب را خود اندکی و لرزید سراپا سخنان این بشنیدن سوار یکه
 پائین آهسته داشت قرار سوار پشت در تهدید به حالت که شمشیرش نوك
 .نماید درك را آزادي سوار مرد که شد موجب عمل همین و آمد
 شکم به رکاب ناگهان نمود احساس را سوار یکه رفتن عقب که همین وي
 با و رسانید آغا به فرخ را خود و گریخت او برابر از سرعت به و زد اسب

 :گفت بلند صداي
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 را او نیرنگ و حیله با که است سوار همین اللهی ظل حضرت پیک قربان، -
 .کشاندم به اینجا

 است افتاده هولناکی دام چه در که شد متوجه تازه و آمد به خود سوار یکه
 .فراگرفت را وجودش سراپاي وحشت و ترس و باخت را خود کلی به

 تر تنگ را محاصره حلقه که داد فرمان سواران به و آمد جلو میرزا حیدر
به  و برداشته لب از خاموشی مهر که نمود تهدید را سوار یکه آنگاه و کنند
 :گفت لرزان صداي با سوار یکه .دهد جواب آنان بخواسته و آید سخن

 تر واضح فهمم نمی را مقصودتان اما هستم من مخصوص پیک آن آري -
 دارید؟ منظوري چه بگوئید

 :گفت و کرد دستی پیش میرزا حیدر بر آغا فرخ
 مزن حماقت به را خود. کنی می فراموش زود چه. هستی شعوري بی عجب -
 .بده ما تحویل داري خود نزد که اي محرمانه نامه و

 :گفت و داد سر اي قهقهه میرزا حیدر
 درنگ نامه دادن در اگر و است مسدود فرار راه. کن نگاه را اطرافت -

 یک با کشانید اینجا به نیرنگ و حیله با را تو که سواري همین نمائی
 .کرد خواهد قطع را شاهرگت دشنه ضربت

 یک از که طور آن نه اما ؛فشرد دستش میان در را شمشیر قبضه سوار یکه
 دیگر و یافته راه وجودش بر ضعف که نمود احساس. آید برمی جنگی مرد
 هیکل تاریکی میان در انداخت نظري اطرافش به. ندارد را اولیه قدرت آن

 .اند کرده اش احاطه انگشتر نگین مانند که دید را سربازان
 شد رها دستش از شمشیر اختیار بی شده مستولی سوار یکه بر سستی و ضعف

 در اعظم وزیر جابري سلیمان میرزا صداي موقع همین در .افتاد به زمین و
 ... افکند طنین گوشش
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 تحویل را نامه که کند می حکم طور این عقل مده کشتن به را خود بیهوده«
 بر عجیبی وحشت و ترس. فروبرد به گریبان سر سوار یکه »دهی ها آن

 زیر دشمن شمشیر تیز لبه که کرد می احساس و بود یافته راه وجودش
 کمترین اگر که است بسته موئی به او زندگانی و دارد قرار گلویش
 دوراهی سر بر وي .رفت خواهد بین از جانش دهد نشان خود از مقاومتی

 .انداختن به خطر را خود یا و بالشرط تسلیم...  بود شده واقع
 کند دفاع اللهی ظل حضرت محرمانه نامه از مردانه که بود داده قول او اما
 .نماید خودداري دشمن به آن تسلیم از و

 .آورد به خود را او آغا فرخ صداي
 مغزت از را فرار یا و مقاومت فکر و شو پیاده اسب از ؟اي شده الل چرا -

 .کن دور
 به فکر و لرزید سراپایش آغا فرخ آمرانه فرمان بشنیدن سوار یکه

 بیچاره کامالً که کرد احساس. بود داده دست از را آن اما... افتاد شمشیرش
 آغا فرخ حاال و بود گفته او به سلمان میرزا که آنچه جز نجاتی راه و شده

 ... است نمانده باقی برایش داد می فرمان او به دیگري قالب در و آمرانه
 :گفت آغا فرخ جواب در لرزان لحنی با و فروخورد را دهانش آب وي

 .است حاصل بی شما کوشش و ندارم همراه اي نامه -
 سوار یکه جانب به سرعت به و آمد بخشم منفی پاسخ این بشنیدن میرزا حیدر
 کوفت او به پشت محکم شمشیر پهنه با رسید او کنار که همین و رفت پیش

 :گفت و
 .افتاد خواهد به خطر جانت واال بده تحویل را نامه. احمق میگویی دروغ-

 :گفت و کشید کوتاهی فریاد سوار یکه
 .ندارم خود همراه اي نامه من شاهزاده ؟خواهید می چه من جان از -
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 به ضربتی چنان شمشیر قبضه با و رسید به پایان تحملش و صبر میرزا حیدر
 زین روي را خود نتوانست و خورد به هم او تعادل که زد سوار یکه بازوي

 و پرید پائین اسب از الفور فی آغا فرخ. افتاد به زمین اسب از و نگه دارد
 دو میان در را گلویش. انداخت او بروي را خود و دوید سوار یکه طرف به

 :پرسید غیظ روي از و گرفت دست
 کجاست؟ میرزا سلیمان براي اللهی ظل حضرت نامه -

 بود شده فشرده اش چهره و نالید می زانو سر و پشت درد از که سوار یکه
 به و آمد به زیر اسب از نیز میرزا حیدر .گذاشت جواب بدون را او سؤال
 .کند جستجو را سوار یکه هاي لباس فوراً داد دستور آغا فرخ
 را فلزي لوله و برد به کمر دست زحمت به شنید را فرمان این که سوار یکه

 پرتاب باید سمت کدام به بداند آنکه بی و کشید بیرون کمربندش زیر از
 .کرد پرتاب سمتی به را آن نماید

 .خورد میرزا حیدر چکمه به محرمانه نامه محتوي فلزي لوله او بد بخت از
 فرخ به خطاب و برداشت زمین روي از را آن و شد خم الفور فی شاهزاده

 :گفت آغا
 .کردم پیدا را خود مطلوب که فرخ برخیز -

 :پرسید تندي به و برخاست سوار یکه روي از سراسیمه آغا فرخ
 شاهزاده؟ گویید می را حقیقت آیا -
 در که ستای نامه همان فلزي قوطی این درون. کن نگاه آري -

 و کند دور خود از را آن خواست احمق سوار این و هستیم جستجویش
 .افتاد ما به دست نامه و نخواست خدا اما ؛نماید ثابت را ادعایش

 :گفت و نمود لمس را قوطی. پیشبرد دست آغا فرخ
 .است قوطی همین درون اللهی ظل حضرت نامه که دارید اطمینان آیا -
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 که همین و کرد سرازیر دستش کف آن را گشود را قوطی در میرزا حیدر
 لبانش بر پیروزمندانه لبخندي است قوطی درون اي نامه گردید مطمئن

 :گفت زائدالوصفی خوشحالی با و بست نقش
 .است تمام کار-
به  زودتر که کنیم حرکت ندارد موردي دیگر اینجا در ما توقف پس -

 .بازگردیم شهر
 :گفت و داد جاي اش چرمی کمربند زیر را فلزي قوطی میرزا حیدر

 و جسور مرد این زندگانی به باید شهر سوي به حرکت از قبل اما -
 یک با است خوابیده زمین بروي که طور همین و دهیم پایان گو دروغ
 .نکند حاصل اطالع ما عمل از تاکسی بشکافیم را اش سینه شمشیر ضربت

 .خندید اختیار بی آغا فرخ
 .پرسید را ها خواجه رئیس خنده علت وقتی و گردید متعجب میرزا حیدر
 :گفت کنان خنده آغا فرخ

 زنده باید او برسانیم قتل به را سوار این نباید که معتقدم من برعکس -
 و زرنگی همه با بداند او تا سازد آگاه ما محل از را سلمان میرزا و بماند

 .ندارد تسلط ما بر هنوز زیرکی
 :گفت سپس و فرورفت به فکر اندکی میرزا حیدر

 شدن ربوده ماجراي از یافتن اطالع از پس سلمان میرزا که دارم آن بیم -
 .بگذارد جریان در را پدرم نامه،
 :گفت آغا فرخ

 که نیست مردي او. شناسد نمی را سلمان میرزا من اندازه به کس هیچ -
 مقام از ترسد می چون برساند اللهی ظل حضرت به اطالع را نامه شدن ربوده

 .شود واقع اللهی ظل حضرت مغضوب و شده معزول دارد که منزلتی و
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 برو رو کسانی چه با که بشناسد را باقدرتش و نیرومند حریف او بگذارید
 .است

 .کرد نظر صرف سوار یکه کشتن از و شد تسلیم نخواهی خواهی میرزا حیدر 
 :گفت بلند صداي با خندید می که درحالی سواران از یکی

 .شد خواهد بیابان هاي سگ طعمه زودي به مرد این شاهزاده -
 .سردادند را خنده شلیک سخن این بشنیدن سواران سایر

 .رفتند خود هاي اسب طرف به کنان خنده آغا فرخ و میرزا حیدر
 میرزا حیدر شاهزاده .شد داده شهر سوي به حرکت فرمان که نکشید طولی

 اسب به شکم رکاب درپی پی گنجید نمی پوست در خوشحالی فرط از که
 عجله مکارش مادر خانم زاده سلطان مالقات و به شهر رسیدن در و زد می

 .داشت
 خونریزي بدون که بزرگی پیروزي از و میراند اسب او کنار آغا فرخ

 زودي به که داد می اطمینان به شاهزاده و گفت می سخن بود شده نصیبشان
 میرزا حیدر به دست قدرت و رفت خواهند بین از اش دسته دارو و پریخان

 از. کردند طی سرعت به را شهر دروازه تا فاصله .افتاد خواهد طرفدارانش و
 .گذشتند دروازه

 :گفت آغا به فرخ کرد رو میرزا حیدر
 نامه مضمون از جا همین تا بیاید اینجا به خود فانوس با بان دروازه بگو -

 .شویم آگاه
 خواست و آمد بیرون اش حجره از بان دروازه سواران سم صداي براثر

 دروازه وي که آمد یادش به فوراً ولی. آیید می کجا از سواران شما بپرسد
 گذاشته باز بودند شده خارج شهر از تهدید با که اي عده مراجعت براي را
 .ماند خاموش و بست را دهانش وي .هستند سوارانش و شاهزاده ها این و

 :برآورد فریاد بدهد را میرزا حیدر جواب که آن از پیش آغا فرخ
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 .بیا نزدیک بان دروازه -
 :گفت میرزا حیدر 

 .برویم او حجره به درون است چطور -
 بان دروازه فانوس نور پرتو در جا همان شد قرار و ندانست صالح آغا فرخ

 .شوند آگاه میرزا سلیمان به اللهی ظل حضرت محرمانه نامه مضمون از
 پیاده اسب از آغا فرخ و میرزا حیدر. آمد جلو ولرز ترس با بان دروازه

 .شدند
 و کشید بیرون کمربندش زیر از را فلزي اي استوانه قوطی فوراً شاهزاده

 که بود نکرده باز آن را هنوز و آورد بیرون را نامه و گشود آن را در
 آن متعاقب و زد هم بر را آنجا خاموشی و سکوت بلندي خنده صداي
 :گفت میرزا حیدر به خطاب کسی که شد شنیده

 .گرفت خواهم انتقام تو از زودي به مباش مغرور خود بر میرزا حیدر -
 .گردید ناشناس آن آمرانه سخنان جایگزین مرگبار سکوتی
 اما... کردند سمت بدان روي و شدند حیرت و بهت دچار همه سواران

 .ندیدند را کسی
 دو در که آغا به فرخ چشم و شد میخکوب خود جاي بر میرزا حیدر
 حال بدین لحظه چند .کرد جوئی چاره او از و دوخت بود ایستاده اش قدمی

 .بود شده حبس هایشان سینه در ها نفس آمد درنمی کسی از صدا. گذشت
 :گفت جمع به آن خطاب و داد سر را اش آمرانه صداي مجدداً ناشناس

 تو هاي آدمکشی کن توجه خوب...  میرزا حیدر ستوت با سخنم روي -
. شد خواهی گرفتار شومی سرنوشت به زود یا دیر انداخته به خطر را جانت
 از کمتر سرنوشتش ایستاده کنارت که کریهی خواجه آن آغا فرخ حتی

 ... است پوشانده را او چهره ریا و تزویر. کن نگاه خوب. بود نخواهد تو
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 موحشی طنین که زد اي قهقهه کرد ادا آمرانه را سخنان این که ناشناسی
 .داشت
. کرد حرکت خود جاي از آغا فرخ .شد نگران و ناراحت میرزا حیدر
 ناشناس که جانبی به سر و گشود کمر از را شمشیرش گذاشت پیش قدمی
 :گفت و نمود بود داده قرار مخاطب را آنان

 نشان را خود و بیا نزدیک گوئی می سخن گستاخانه طور این که کیستی -
 .هستی خائنین از شک بی. بده

 آنان به مقابل جنگجو سرداري مانند و زد اسبش به شکم رکاب ناشناس
 .شتافت
 دیدن محض به بود ایستاده آغا فرخ و میرزا حیدر نزدیک که بان  دروازه

 .آورد زبان به را »زرد چکمه« نام اختیار بی پوش نقاب سوار
 :پرسید افکند به او تندي نگاه نام این بشنیدن آغا فرخ

 !گفتی؟ چه -
 :گفت آهسته بان دروازه

 به اینجا دروازه از شما خروج از پس او. دارد بپا زرد چکمه کنید نگاه -
 رفته به شهر او کردم خیال من و بود پوشیده صورتش شکل به همین آمد
 .است

 هایشان اسب بروي مجسمه مانند که خود به سواران نگاه یک میرزا حیدر
 .شد آغا فرخ متوجه سپس و افکند بودند نشسته
 :گفت و زد اي قهقهه مجدداً زرد چکمه

 آیا. ببینی مرا خواستی می که بود این نه مگر آغا فرخ اي ایستاده چرا -
 .اي سیرشده خود جان از که بگویم باید است چنین اگر. داري مبارزه قصد

 :زد فریاد اختیار بی میرزا حیدر

- 114 - 
 



 چکمه زرد

به  واال شو دور نظرم از زود. زرد چکمه پوش نقاب سوار اي باش خاموش -
 ات چهره از نقاب و سازند دستگیر را تو که داد خواهم دستور خود سواران
 .آویزند بدار را تو شهر میدان در فردا تا بردارند

 :گفت آمیزي استهزاء لحن با و کشید کمر از را اش دشنه زرد چکمه
 یک با را ها آن از یک هر چون. اند نشده سیر خود جان از تو سواران -

 .هستم تشنه تو به خون ها آن از قبل و آورد درخواهم پاي از ضربت
 سواران در هراسی و رعب ایجاد که بود چنان  آن زرد چکمه کالم لحن
 .افکند او خود حتی و میرزا حیدر
 متضاد دونیروي میان که بان  دروازه .نداشت او از کمی دست نیز آغا فرخ
 .نداشت کردن تکلم یاراي و بود پریده رویش از رنگ بود شده واقع

 طرف از العملی عکس آنکه از پیش و نکرد توقف این از بیش زرد چکمه
 ازآنجا شتابان و برگرداند را اسب سر کند مشاهده سوارانش و میرزا حیدر

 .رفت شهر سوي به و شد دور
 به سواران میرزا حیدر ناگهان که رسید می بگوش هنوز او اسب سم صداي

 .کنند تعقیب را او داد دستور خود
 :گفت و بازداشت عمل این از را او آغا فرخ

 اینجا نزدیکی در که دارد همدستانی پوش نقاب سوار این شک بدون -
 شوند جنگ وارد بگیرد صورت ما جانب از اي حمله اگر تا اند کرده کمین
 .شناخت خواهیم را وي زودي به برود او بگذار
 :گفت میرزا حیدر

 گستاخانه طور این که بود خانم پریخان همدستان از او کنم می گمان من-
 .داد قرار خویش موردحمله مرا

 :گفت داده تکان سرى آغا فرخ 
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 و چرکس خان شمخال سردار و امیرخان سردار من و است طور همین -
 .میدانم سهیم پوش نقاب این تجهیز در را پریخان

 :گفت و داد جاي فلزي لوله درون را نامه میرزا حیدر
 مطالبه را نامه زرد چکمه که باقیست شکرش جاي احوال این همه با -

 .نکرد
 :گفت و زد پوزخندي آغا فرخ

. دادند نمی امان را وي که بود جنگی مرد چند با سروکارش وقت آن -
به  باید فوراً. نیست نامه خواندن براي امنی مکان اینجا برویم بیایید حاال
 از تا گشود خواهیم را نامه خانم زاده سلطان حضور در و بازگردیم قصر

 .شویم آگاه آن مضمون
 بین .شد داده سواران به حرکت دستور و رفتند خود اسبان سوي به دو هر
 او و رفته ابونصر حکیم به خانه فوراً که خواست آغا فرخ از میرزا حیدر راه
 .آورد بیرون انتظار از را

 براي اللهی ظل حضرت نامه مضمون بدانستن مایل خود به سهم که آغا فرخ
 و نمود موکول دیگري بوقت را ابونصر حکیم مالقات بود میرزا سلیمان

 :گفت
 است داده بما را که قولی خالف ندارد امکان و ماست اختیار در حکیم -

 .کند عمل
به  وي ترسم می و نگرانم است او خانه در که پیرزن آن وجود از من اما -

 داشته وجود هم حکیم نه خا در است ممکن حتی که مرموزي ایادي کمک
 ما مخالفین به اطالع را حکیم و شما میان اسرار و بگریزد آنجا از باشد

 که دهی دستور به حکیم من طرف از و رفته به آنجا است بهتر. برساند
 .دهد خاتمه پیرزن زندگانی به دارد اختیار در که داروهایی با حکیم
 :گفت و کرد کوتاهی خنده آغا فرخ
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 ؟میگویید را بلقیس -
 حرامزاده زنی وي که شنیدم مادرم از و است مکار زنی که او همان بله-

 .است
 اطرافش در ما که آن است از تر کوچک او شاهزاده باشید خاطر آسوده -
 شاهزاده ناراحتی موجب زن این وجود اگر و بپردازیم مذاکره و بحث به

 خویش به دست و رفت خواهم حکیم به خانه فردا بامداد است گردیده
 .ساخت خواهم هالکش

 مؤثر برود حکیم به خانه که آغا فرخ ساختن وادار در میرزا حیدر اصرار
 که سرا حرم باغ در جلوي .دادند ادامه خویش به راه دو آن و نشد واقع

 خود آنگاه و برگردند خود بجاي داد دستور به سواران آغا فرخ رسیدند
 .شدند باغ وارد میرزا حیدر اتفاق به

 سوي به شتابان شناخت نمی پا از سر نامه آوردن به دست از که شاهزاده
 در سرا حرم .کرد حرکت دنبالش به آغا فرخ. رفت خانم زاده سلطان عمارت
 هاي خیابان در که نگهبانانی پاي صداي جز و بود فرورفته کاملی سکوت

 نخست میرزا حیدر .رسید نمی بگوش دیگري صداي دادند می کشیک باغ
 بود فرورفته سکوت و خاموشی در که خانم پریخان عمارت به نگاهی
 :گفت بود سرش پشت که آغا به فرخ خطاب و افکند

 درون را او و داشتم می را پدرم قدرت کاش اي. است خفته ما خصم -
 .شود داده خاتمه او خونین ماجراهاي به تا رسانیدم می به قتل بسترش

 :گفت بخشی اطمینان لحن با آقا فرخ
 .گرفت خواهد عمل صورت زودي به شاهزاده آرزوي این-

 و شب که خانم زاده سلطان .شدند خانم زاده سلطان عمارت وارد هردو
 هنوز بود کرده فرزندش براي قدرت آوردن به دست وقف را روزش
 چشم آغا فرخ و فرزندش بازگشت انتظار به و نیافته راه چشمانش به خواب
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به  خوابگاهش دره ب ضربه چند خوردن با انتظار این .بود دوخته اتاقش بدر
 نمایان اتاقش آستانه در میرزا حیدر و چرخید پاشنه بروي در. رسید پایان

 .شد
 فرزند؟ شدي موفق آیا -

 مادر نشان را آن کشید بیرون کمربندش زیر از را فلزي لوله میرزا حیدر
 :گفت داشت لب پر تبسمی که درحالی و داد

 این !نشود پیروز و بزند بکاري دست میرزا حیدر است ممکن آیا -
 به آن را ما و نوشته میرزا سلیمان به برادرم اللهی ظل حضرت که ستای نامه

 .آوردیم چنگ به سهولت
 رسانیدید؟ به قتل هم را سوار پیک -
 .شد او کشتن از مانع آغا فرخ خیر -

 :گفت و کوفت زانوانش بروي دست هردو با خانم زاده سلطان
 .داد خواهد لو را شما او و دای شده اشتباه و خبط مرتکب اینجا در-
 :گفت بود ایستاده میرزا حیدر سر پشت که آغا فرخ 

 او وقتی و نیست جابري سلمان میرزا جز کسی نامه فرستنده عزیز بانوي -
 از را اللهی ظل حضرت ندارد امکان شود آگاه شده نصیبش که شکستی از

 .سازد باخبر نامه شدن ربوده
 :گفت خانم زاده سلطان

 .است شده نوشته آن در مهمی مطالب شبهه بی. بخوانم بده را نامه -
 فرخ .آورد بیرون فلزي لوله از را نامه نشست مادر مقابل در میرزا حیدر

 باز انتظار صبري بی با و دوخت کاغذ لوله به را اش فرورفته چشمان آغا
 .برخاست راهرو داخل از صدایی هنگام این در .داشت را نامه شدن
 :گفت و فشرد مشتش در را نامه میرزا حیدر

 ؟اند خوابیده خدمه آیا چیست؟ صداي این -
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 :گفت خانم زاده سلطان
 .باشم تنها تا کردم مرخص را همه -

 که اي گربه دیدن از و انداخت راهرو به داخل را خود سرعت به آغا فرخ
 و برگشت اتاق به درون. گرفت اش خنده رفت می راه دیوار کنار

 :گفت خندید می آهسته که درحالی
 داشته را عمارت به این ورود جرئت که کیست. بود گربه از صدا این -

 .باشد
 زاده سلطان انتظار پر چشمان برابر در و بازیافت را خود آرامش حیدرمیرزا

 به عقب سر حیرت و بهت شدت از ناگهان و گشود را نامه آغا فرخ و خانم
 بروي هم را هایش دندان. شد مستولی وجودش بر ناگهانی خشمی .برد

 :گفت و فشرد
 .نیست دیگري چیز سفید کاغذ یک جز کنید نگاه. خوردیم فریب -

 کرد نگاه آن را روي و پشت. گرفت او از را نامه الفور فی خانم زاده سلطان
 را نامه خشم فرط از. شد نمی دیده سفید کاغذ آن بروي سیاه خط یک حتی

 و کوفت به زمین رویش جلوي بشدت آن را و کرد مچاله دستش در
 :گفت

. اید داده به خرج عجله و شتاب شما و است بوده پیک همان نزد اصلی نامه -
 خود مخالفین فریب که نیست کسی او شناسم می خوب را سلمان میرزا من
 .بخورد را

 به عقب سر همه .افکند طنین اتاق فضاي در اي خنده صداي اثنا این در
 ایستاده به دست شمشیر که دیدند در آستانه در را زرد چکمه. برگرداندند

 :گفت تندي به و کشید وحشتناکی آه او بدیدن خانم زاده سلطان .است
 کیست؟ پوش نقاب این -

 .برد به شمشیرش دست و خاست بپا فوراً میرزا حیدر
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 :گفت بود آمرانه حال درعین که اي دورگه صداي با زرد چکمه
 آگاه نامه مضمون از آیا. میرزا حیدر مکش بیرون غالف از را شمشیرت-

 شدي؟
 و کشید کمر از را اش دشنه الفور فی دهد نشان خودي اینکه براي آغا فرخ

 به شکمش زرد چکمه جانب از که لگدي با ولی دوید زرد چکمه طرف به
 .کرد اصابت مقابل دیوار به و رفت عقب عقب آمد وارد

 :گفت خورد می را خونش خون که میرزا حیدر
 .اي شده سلطان حرم داخل که رسیده بجایی تو کار حرامزاده اي -
 بستر به کنار را خود که دارم این را قدرت حتی میرزا، حیدر آري -

 جایت از اگر و ندارم هراس و بیم نگهبانان کثرت از و برسانم سلطان
 .رسانم می به قتل را تو کارت خیانت مادر حضور در کنی حرکت
 به پریده رویی و رنگ با و بود بندآمده زبانش ترس از خانم زاده سلطان
 چشم گفت می سخن آمرانه و فرورفته سیاهی لباس در که زرد چکمه هیکل

 .بود دوخته
 که بود باخته را خود چنان و زد می نفس نفس. برخاست آهسته آغا فرخ
 به خود میرزا حیدر .نداشت آمدن پیش جرئت و داد دیوار به پشت جا همان

 :گفت و داد جرئت
 چیست؟ به اینجا آمدن از منظورت-
 شما با نامه خواندن در و دهم نشان به شما را خود قدرت آنکه جز هیچ -

 زحمت خیلی نامه این آوردن به دست در میرزا، حیدر شما اما ؛باشم شریک
 دارد فاصله قزوین از ها فرسنگ اصلی نامه که بدانید هم را این و کشیدید

 .رسید نخواهند او به شما سواران ترین سریع و
 وجود که وحشتی و ترس و حیرت و بهت میان در و بگفت این زرد چکمه

 .شد ناپدید زدن به هم چشم یک در بود هفراگرفت را تن سه آن
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 نرسید بجایی زرد چکمه کردن پیدا براي آغا فرخ و میرزا حیدر کوشش
 .فرورفت به زمین و شد آب او که بود این مثل

 هیاهویی ترسید می چه. نمود جلوگیري دو آن فعالیت از خانم زاده سلطان
 بیدار خواب از بیمار طهماسب شاه شب وقت آن در و افتد به راه سرا حرم در

 .شود خشمگین و شده
 آغا فرخ دیگر سوي از و رفت خود به عمارت عصبانی باحالت میرزا حیدر

 بود گذاشته شکمش بروي دست زرد چکمه لگد از ناشی درد از هنوز که
 .نمود ترك را خانم زاده سلطان عمارت
 به دیدار موفق قبل شب دو از که  ناامیرخ سردار احوال این مقارن

 از خبري کمترین حتی و بود نشده زیبایش و عزیز معشوقه خانم پریخان
 یافت شدت وقتی ناراحتی این و برد می بسر عجیبی ناراحتی در نداشت او

 خود بانوي از را آن شب و آن روز وي که داد اطالع او به جیحون که
 و ندارد اطالعی ها آن از و ندیده نیز را ندیمه و افسون حتی و بوده خبر بی

 احضار خانم پریخان طرف از برده بسر سرا حرم جلوخان در که مدتی تمام
 .است نشده
 وقتی و رسانید امیرخان سردار به اطالع شب آن اوایل جیحون را خبر این

 .نگهداشت خود نزد را او سردار کرد سرا حرم به مراجعت آهنگ
 مرجانه اتاق به را خود فوراً بود فرصتی چنین آرزوي در که جیحون
 جیحون گرفت تصمیم بار دو یکی امیرخان سردار .نشست او کنار و رسانید

 پریخان از که شاید بفرستد خانه دولت و سرا حرم حوالی به اروج اتفاق به را
 چکش گرفت را خود تصمیم وي که هنگامی و بیاورند او براي خبري خانم

 .درآمد به صدا خانه در
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 لبخندي فروریخت خوشحالی از قلبش صدا این بشنیدن امیرخان سردار
 بیرون اتاق از و کرد قالب به هم را هایش دست شد ظاهر لبانش بروي
 :زد فریاد و دوید

 .بازکن را در فوراً اروج -
 خانه در سوي به سرعت به و رسانید حیاط صحن به را خود شتابان اروج
 کیست؟ پرسید رسید که نداال اواسط. رفت

 :داد جوابش در پشت از زنی صداي 
 ... افسون هستم من-
 !افسون -

 :گفت خود با و درآمد ه تپشب قلبش و شد سست هایش قدم اروج
 چه اما دارم می دوستش وار دیوانه که زنی همان افسون. من خداي -

 !است آمده موقع بی
 نفس نفس. انداخت داالن به داخل را خودش افسون گشود را در آهسته

 .است کرده طی سرعت به را راه طول که بود معلوم. زد می
 فشار گرفت اش مردانه و نیرومند هاي پنجه میان در را او هاي شانه اروج

 :گفت تعجب با و داد خفیفی
 پریده؟ نگتر چرا شده خبر چه -

 با زد می نفس نفس هنوز که درحالی و فروخورد را دهانش آب افسون
 :گفت مقطعی کلمات

 .بشوم ها عسس گرفتار مبادا که نبود دلم توي دل اینجا تا و آمدم تند -
 متوقف را او زنگی مرد .شود حیاط داخل زده کنار را اروج خواست بعد

 :گفت و کرد جوان زن چشمان در اي خیره نگاه ساخت
 .است خانه در سردار آمدي موقع بی چه -

 :گفت تندي به و زد برقی چشمانش سردار نام بشنیدن افسون
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 .بودم محروم او دیدار از که هاست ماه .کردم پیدا را او باالخره -
 :گفت و داد او هاي شانه به فشاري غیظ روي از اروج

 دوست را تو دیگر او ؟اي نکرده بیرون مغزت از را خام فکر این هنوز -
 مدت این طول در و ستوت عزیز بانوي خانم پریخان اش معشوقه. ندارد

به  را تو و ندارد به تو توجهی دیگر سردار که باشی کرده احساس باید
 .دهد نمی راه خودش
 پریخان و امیرخان سردار عاشقانه روابط ماجراي از وبیش کم که افسون

 :گفت و کرد تلخی خنده بود یافته اطالع خانم
 دیدن انتظار به که است وقت خیلی ببینم را او خواهم می اما اروج میدانم -
 .دارم دوستش. کند رحم به من که خواست خواهم او از هستم او

 شدید حسادت از حاکی که لحنی با و فشرد هم بروي را هایش دندان اروج
 :گفت بود او
 .مده رنج به خود بیهوده احمق، -

 .کشید کنار را خودش و زد او زیر دستبه  محکم افسون
 هم روي را چشمانش اي لحظه براي داد کف از را اختیار عنان اروج

 گرفت بغل در را او و انداخت افسون بروى را خود پلنگی مانند و گذاشت
 :گفت و داد فشار به خود و
 گوش هایم ه حرفب اگر و هستی من مال تو. ببینی را او گذارم نمی نه -

 .کرد خواهم خفه را تو جا همین ندهی
 رسانیدن به قتل قصد گویی که کرد بیان چنان آن را کلمات این اروج

 چیز هیچ و بود آورده لب بر کف داشت را دیوانگان حالت. دارد را افسون
 .فهمید نمی
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 وقتی و نماید خالص او چنگ از را خود که کوشید و افتاد تقال به افسون
 با آن متعاقب و کشید بلندي جیغ گرفته قرار خطرناکی وضع در دید

 .کوفت اروج روي و بسر مشت
 توي پریخان دیدن به انتظار که  ناامیرخ سردار جیغ برخاستن به صداي

 سپس و جیحون او به دنبال. دوید داالن طرف به هراسان بود ایستاده ایوان
 .دویدند خانه در سوي به مرجانه

 دهان بود قرارگرفته خودش مخصوص خشونت و خشم اوج در که اروج
. ساخت حلقه او گلوى به دور را دیگرش دست و چسبید محکم را افسون

 .افکند طنین داالن در امیرخان سردار رعدآساي صداي اثنا همین در
 کیست؟ زن این اروج کنی می چه -

 مشغول خود بکار همچنان است نشنیده را سردار صداي گوئی که اروج
 .بود

 .زد فریاد آمرانه امیرخان سردار
 .کیست ببینم تا کن رها را او احمق دیوانه -
 او فرمان به توجهی کمترین گستاخ و گسیخته عنان غالم دید وقتی و

 .کوفت اروج بسر مشت با و دوید جلو ندارد
 افسون و افتاد دوار به سرش آمد وارد بسرش که اي ضربه براثر زنگی مرد

 روي دیوار کنار بود گرفته دست دو میان را سر که درحالی و کرد رها را
 .نشست زمین

 :گفت و خورد اي یکه افسون بدیدن امیرخان سردار
 ؟کنی می چه اینجا شب وقت این افسون هستی تو اوه -

 بروي را خودش ناگهان بود افتاده گریه به وحشت فرط از که افسون
 .گریست بشدت و انداخت امیرخان پاهاي
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 به نگاهی بودند مانده وواج هاج صحنه این دیدن از که مرجانه و جیحون
 انداخت افسون بغل زیر به دست دو هر رفت جلو جیحون .کردند یکدیگر

 .کرد بلند زمین از را او و
 :گفت امیرخان به خطاب کنان گریه افسون

 مرا آیا هستم شما معشوقه افسون همان من. کنید رحم به من سردار -
 ؟شناسید نمی

 :گفت جدي و محکم با لحن و کشید هم در را هایش اخم امیرخان سردار
 حرفیست؟ چه این ست کدام معشوقه ،اي شده دیوانه مگر دختر -

 :گفت و کرد مرجانه به اشاره بعد
 .کن مواظبت او از و ببر اتاقت به را او -

 داشت برنمی گریستن از دست آنی و بود شده روحی هیجان دچار افسون
 بار رقت حالتی نمود امتناع او با رفتن از و زد عقب را مرجانه دست باخشم
 لحنی با و دوخت امیرخان به را آلودش اشک چشمان و ایستاد .داشت

 :گفت تأثرانگیز
 خود معشوقه مرا که کردي فراموش آیا دارم دوستت خدا به سردار -

 دیدن از حتی و اي بسته خانم به شاهزاده دل که میدانم کردي می خطاب
 .هستی ناراحت من

 :گفت و کشید باري حسرت آه سپس و کرد مکثی افسون
 .شدم بیچاره من خداي آه-

 حضور در او اینکه از و انداخت افسون به وحشتناکی و تند نگاه امیرخان
 بشدت است خوانده سردار معشوقه را خود مرجانه و زنگی غالم دو

 .شد خشمگین
 :گفت مرجانه به تشدد با و نواخت او صورت به محکمی سیلی و رفت جلو

 .ببر خود با را او اي ایستاده چرا -
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 گرفت را افسون بازوي و داد نشان خود از بیشتري خشونت این بار مرجانه
 رها او دست از را بازویش حرکت یک با افسون .کشید خود به دنبال را او و

 را او و ایستاده خود جاي در که  ناامیرخ سردار طرف به و ساخت
 .دوید نگریست می
 روي را وي و انداخت سردار و او میان را خودش جست یک با جیحون اما
 .کرد بلند زمین از دست دو
 که چشمانی با و بود برخاسته زمین روي از اروج مدت این خالل در

 .نگریست می را افسون بود ساطع آن از حسد و خشم هاي شراره
. نداشت امیرخان به نسبت هم نفرتی و کینه احساس حتی آن حال در وي

 را امیرخان سردار اي ملتمسانه لحن با افسون که موقع این در اروج حالت
 .بود خطرناك ،گفت می سخن خود گذشته عشق از و داد می قرار مخاطب
 تکان را وپایش دست و کرد می گریه همچنان جیحون دست روي افسون

 .سازد آزاد را خود که کوشید می و داد می
 :گفت جیحون به خطاب ناراحتی و خشم روي از که  ناامیرخ سردار فریاد

 .ببر مرجانه ه اتاقب را او و نده گوش زن این آمیز استغاثه فریادهاي به -
 این در اما ؛کند عمل را سردار دستور فوراً که داشت آن بر را زنگی مرد 

 در وجودش سراپاي که اروج ناگهان کننده ناراحت و آور هیجان لحظات
 غالف از را خنجرش برد کمر به دست سوخت می حسادت و کینه آتش

 به کردن فکر فرصت حتی که تصوري غیرقابل سرعت یک با و کشید بیرون
 قدم ده از بیش او با که جیحون طرف به نداد دیگران و امیرخان سردار
 را دشنه ساخت خارج حلقومش از که فریادي متعاقب و دوید نداشت فاصله

 .داد جاي افسون سینه در دسته تا
 .شد جاري اش سینه از بشدت خون و زد اي ناله جوان زن
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 گیجی حالت. فرورفت حیرت و بهت در لحظه چند براي امیرخان سردار
 برایش دید می خود مقابل در که خونینی صحنه و داد دست به او

 .بود تصور غیرقابل
و  کشید انگیزي وحشت جیغ ناگهان داشت را سردار حالت نیز که مرجانه

 وي. آورد به خود را امیرخان او جیغ صداى. دوید خانه به داخل سرعت به
 :زد فریاد و دوید جلو

 سزاي تا کن دستگیر را اروج و بگذار به زمین را زن این جسد جیحون -
 .ببیند را انگیزش هول جنایت
 هوا در را اش دشنه بود پوشانده را چشمانش خون از اي پرده که اروج

 :گفت امیرخان سردار به خطاب و درآورد بگردش
 نزدیک از جیحون هستم به تو. رسانم می به قتل را او بیاید نزدیک هرکس -

 هرگز و مندي عالقه خود جان به که بینم می چون بپرهیز به من شدن
 .شود ریخته خونت شوي نمی حاضر

 اي گستاخانه طرز به که اروج تهدیدآمیز سخنان بشنیدن امیرخان سردار 
 خشمگین چنان آن را او رسید می مشام به آن از مرگ بوي و شد ادا

 در سالحی که شد متوجه. برد کمر به دست. لرزید پایش سرو که ساخت
 را افسون جان نیم جسد جیحون. خورد می را خونش خون. ندارد کمر

 شالش پر از را خنجر و برد کمر به دست الفور فی گذاشت زمین روي آهسته
 به خود اي حمله حالت و فشرد مشتش میان در آن را قبضه. کشید بیرون
 خنجر تا پرید بود شده ناراحت سالح نداشتن از که  ناامیرخ. گرفت

 به نگاهش که درحالی و زد عقب را او زنگی مرد اما ؛بگیرد را جیحون
 :گفت بود اروج

 تسلیم به وادار باید من را وحشی مرد این. نیایید نزدیک شما سردار -
 .نمایم
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 :گفت امیرخان
 آدم باید چگونه که داد خواهم نشان او به بگذاري اختیارم در سالح اگر -

 .کشت
 را هایش دست بود گرفته به خود را حمله و دفاعی حالت دو هر که اروج

 خون هاي رگه که اي درآمده حدقه از چشمان با و بود گشوده طرفین از
 .نگریست می را جیحون و سردار بود ظاهرشده آن سفیدي در

 حال درعین و تهدیدآمیز لحنی با و گذاشت پیش قدمی جیحون 
 :گفت اي دوستانه

 میدانی تو. بردار وحشیگري از دست و بینداز زمین به را سالحت اروج-
 مقاومتت پس آیی درمی پاي از زود خیلی و هستی ناتوان من برابر در که

 چیست؟ براي
 همه با امیرخان سردار که طوري به داشت موحشی طنین. زد اي قهقهه اروج 

 خود جان بر و گرفت را سراپایش خفیف ترسی جنگاوري و دالوري
 خود جنایتکار غالم ناگهانی حمله از و نبود مسلح چون. شد بیمناك

 .کشید عقب را خودش فوراً و کرد سریعی حمله جیحون .ترسید می
 و برد می عقب و جلو را مسلحش دست .پرید عقب به او حمله برابر از اروج

 کرد می وانمود طور این ولی بود اش ناتوانی و ضعف از حاکی که لحنی با
 :گفت ندارد جیحون حمله از هراسی کمترین که

 .اي گذشته خود جان از پس -
 .گرفت نخواهد جاي غالف در درنیاورد پاي از را تو تا من خنجر نه -

 :گفت جیحون به خطاب دید نحو بدین را وضع وقتی امیرخان سردار
 با را خوار خون جانی این تا بیاور اینجا به را ها عسس از نفر چند فوراً -

 .ببرند خود
 :گفت اروج
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 را او بیاید جلو کس هر. نیست ساخته کاري ها عسس از باشید آرام سردار -
 .آورم درمی پاي از ضربت یک با

 گلو از ضعیف اي ناله کرد می طی را عمرش لحظات آخرین که افسون
 را وجودش که ضعفی و ناتوانی همه با را فروغش بی چشمان. ساخت خارج

 سردار نام آهسته و برداشت لب روي از لب .گشود اندکی بود گرفته
 .آورد لب بر را امیرخان
 دست او به تأثري حالت دوخت افسون به چشم شنید را خود نام امیرخان

 کنارش. رفت او طرف به سپس و گذاشت هم بروي چشم اي لحظه براي. داد
 :پرسید و نشست دوپا روي

 ؟خواهی می چه - 
 :گفت و ماند ثابت سردار صورت به نگاهش افسون

 .رسیدم به قتل عشقت به خاطر که... را تو - 
 داالن به موقع این در بود گریخته خانه به داخل ترس از که مرجانه 

 :گفت بلند صداي با و برگشت
 .است پریخان کنیز او بیاورید افسون بالین به را ابونصر حکیم سردار - 
 لبانش به تلخی خنده. نگریست را مرجانه برداشت سر امیرخان سردار 

 :گفت و داد تکان را سرش آهسته و شد ظاهر
 و است دشوار بس کاري ابونصر به حکیم دسترسی اما مرجانه، میدانم -

...  کن نگاه بیا. بماند زنده افسون او آمدن تا که رسد می نظر به بعید
 روي درست و بود کاري ضربت کند می طی را عمرش لحظات آخرین

 .است آمده وارد قلبش
 خود دست دو میان در. گرفت را او دست سردار. کرد دراز دست افسون 

 :گفت نمود احساس خود در آرامشی سردار نوازش از افسون داد جاي
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...  مرا تو عشق تنها بمانم زنده خواهم نمی اصالً نیست الزم ابونصر حکیم نه - 
 جاي عزیز بانوي پریخان... حاال ولی...  بود ساخته امیدوار... زندگی به

 …بگوئید عزیزم بانوي به من قول...  از است گرفته مرا
 خنده اروج. گذاشت هم بروي را چشمانش شد قطع افسون سخن اینجا در 

 :گفت و داد سر موحشی
 ولی داشتم می دوستش وار دیوانه...بود من عشق او مرد خواهد او سردار - 

 .دارد وجود برابرم در رقیبی که ببینم توانستم نمی
 .گذاشت نخواهم کیفر بدون را تو جنایت این. اروج بگیر خفقان -

 زانویش روي را او سر رسانید افسون بالین به را خودش دوان دوان مرجانه
 آورد زبان بر را نامش درپی پی و کشید موهایش به دست آهسته. گذاشت

 .افتاد افسون صورت بروي چشمانش از اشکی قطره ،اي کلمه هر به دنبال و
 انداخت او تنه زیر به دست دو هر کرد رها را افسون دست امیرخان سردار

 :گفت مرجانه به و کرد بلند زمین از را او و
 .نیست خوب اینجا. برم می تو اتاق به را او -

 چیز همه و بود کرده حفظ را اش کارانه جنایت و خشم حالت هنوز که اروج
 :گفت بود گذاشته پا زیر را
 .داد خواهد جان سردار آغوش در افسون آخراالمر-

 و ایستاد .شد دگرگون حالش گستاخانه کالم این بشنیدن امیرخان سردار
 :زد فریاد خشم شدت از ناشی لرزان آهنگ با و نمود خود غالم جانب به رو
 او به خون دستم خواهم نمی. کن خفه را هار سگ این صداي جیحون-

 .بشود آلوده
 خنده دراثناي پیچید داالن در صدایش که زد شدید اي قهقهه چنان اروج

 و کوفت اش سینه به را هایش دست. کرد وخیز جست آمیز جنون حرکاتی با
 :گفت
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 .بدهد رنج مرا که باشد نداشته وجود عشقی دیگر تا کشتم را او -
 :گفت و برد باال را مسلحش دست دوید جلو جیحون

 .کشت خواهم سگ مانند را تو واال شو ساکت اروج -
 گرفت خود به انگیزي وحشت قیافه کرد قطع را اش خنده ناگهان اروج
 :گفت و انداخت اش دشنه به نگاهی برداشت به عقب قدمی

 گلویم زیر به را ات دشنه تیز لبه و شدي ور حمله به من که شب آن -
 انتقام و کینه آتش در وجودم سراپاي حاال ولی. مست بودم مست قراردادي

 خودداري به من شدن نزدیک از مندي عالقه خود جان به اگر و سوزد می
 .کرد خواهی
 به دست بود نمانده اش چهره به رنگ و لرزید می بید مانند که مرجانه
 خونین ماجراي این به که کرد تقاضا او از و شد امیرخان سردار دامان
 .بازدارد اروج با پیکار از را جیحون و داده پایان

 بخشم سخت خود جسور و گستاخ غالم اروج از که  ناامیرخ سردار اما
 را جیحون آنگاه و نمود ساکت را او و زد مرجانه به نهیبی بود آمده

 :گفت و داد قرار مخاطب
 این از بیش اگر و بده گوشمالی را او ترسی می چه از و اي ایستاده چرا -

 .هستی آزاد کشتنش در داد نشان گستاخی
 آماده و ندارد هراسی و باك چیز هیچ از بود داده نشان که باوجودي اروج
 را خودش اما بود نموده تهدید را او حتی و باشد می جیحون کشتن و دفاع
 را او جیحون که شب آن خاطره تجدید از که بود این مثل. کشید عقب

 .دارد وحشت قرارداد گلویش زیر را کارد تیز لبه و انداخت زمین بروي
 که سیاهش چهره در وبیش کم آن آثار یافت راه وجودش بر خفیف ترسی

 این که کوشید می او ولی بود آشکار بود شده مرطوب عرق هاي دانه از
 .دهد نشان پیکار آماده را خود همچنان و نگه دارد مخفی را ترس
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 و نمود شدن تسلیم و آرامش به دعوت را اروج بار آخرین براي جیحون 
 به کرد رو وي داد او به اي گستاخانه و درشت هاي جواب اروج وقتی

 :گفت و امیرخان سردار
 خود جوانمردي و بزرگواري به را او و درگذرید اروج خون از سردار، -

 .ببخشید
 :گفت و دوید جلو نیاورد طاقت مرجانه

 .است خوار خون و وحشی مردي او ببخش را او من آقاي سردار -
 :داد پاسخ بود افسون چهره به نگاهش که درحالی امیرخان سردار

 .بخشید خواهم را او بماند زنده کنیز این اگر -
 .کرد صدا بار چند را افسون بعد

 ردوبدل ها آن میان اي خصمانه کلمات که دقیقه چند این خالل در افسون
 .بود داده جان شد می

 سر بود داشته نگه دست دو بروي را افسون که حال آن در امیرخان سردار
 با و برداشت سر لحظه چند از پس و گذاشت او قلب به گوش و برد پیش

 :گفت تأثرانگیز لحنی
 ... مرد او -

 .شد فرما حکم عمیق سکوتی
 خارج داالن از شتابان و گریست تلخی به و کشید جیغی ناگهان مرجانه

 حفظ را خود آرامش موقع آن تا که جیحون .دوید اتاقش طرف به و شد
 و ساخت موقتی آرامش این جانشین را کینه و خشم ناگاه به بود کرده
 و پرید بود ایستاده دیوار کنار زده بهت که اروج سوي به پلنگی مانند
 :گفت

 .کشتی را او رحم بی اي -
 :گفت و گریخت او برابر از اروج 
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 .کشتمش من بله -
 داالن به خود و برد مرجانه اتاق به را افسون روح بی جسد امیرخان سردار

 :گفت و برگشت
 آلوده خوار خون وحشی سیاه این خون به دستم که رسیده آن وقت حاال -

 باید کسی نخستین تو جیحون اي تو...  بخشید نخواهم را او دیگر. شود
 کنیز قاتل او. گیرد جاي اروج سینه در کاردت ضربت که باشی

 .باشد می من کس عزیزترین
 که اروج .نمود مجددي حمله و نمود اروج سینه حواله را اي دشنه جیحون

 را خودش چاالکی و بامهارت یافت می شدت وحشتش و ترس لحظه به لحظه
 .کشید کنار

 همین در و گذشت او برابر از بود کرده حمله که سرعت همان با جیحون
 نوك. نمود او شانه حواله را دشنه بود شده واقع او سر پشت که اروج موقع
 که بود شدید چنان ضربه .آورد وارد جیحون شانه به خراشی دشنه

 .نمود خم زمین بروي اندکی را جیحون
 مرد دو. گرفت به خود انگیزي هول وضع رفته رفته خصمانه پیکار
 را یکدیگر درپی پی بود ظاهرشده شان وحشیانه خوي که پوست سیاه

 از ضربت یک با را اروج که کوشید می جیحون. دادند می قرار موردحمله
 دوم مرتبه براي را رفیقش نیرومندي اروج طرف آن از. درآورد پاي

 و برد می بکار خویش جان نجات براي را تالشش تمام. کرد می احساس
 .زد می حمله به دست کمتر
 بود تن به تن جنگ یک ناظر که داشت را فرماندهی حالت امیرخان سردار

 مطمئن را او و نمود می اروج بکشتن تحریک را جیحون درپی پی و
 .بود خواهد او پشتیبان جا همه که ساخت می
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 داد دست از را خود تعادل آمد وارد اش شانه به که اي ضربه براثر جیحون 
 مرد سازد وارد او به را ضربه دومین شود موفق اروج آنکه از قبل و

 .نمود شدیدتري حمله و ایستاد سرپا و کرد سریع جنبشی پوست سیاه
 جز نداشت فراري راه و گرفت قرار خطرناك و حساس لحظه یک در اروج
 .بزند اي حیله به دست است ایستاده که نقطه همان در آنکه

 :زد فریاد امیرخان سردار
 .است قاتل او. جیحون نده امان او به -

 الفور فی دید نزدیک اش سینه تا را جیحون دشنه نوك فاصله که همین اروج
 اروج اثنا همین در و شکافت را فضا جیحون دست. کشید پائین را خودش

 از و رفت عقب عقب جیحون .راند به عقب را وي و کوفت او به شکم سر با
 بود آورده به دست که کوچکی پیروزي از اروج .افتاد زمین بروي پشت

 .دوید او طرف به پروا بی و شد جدي
 انداخت اروج پاي دو میان در را پایش یک و زد غلتی زمین بروي جیحون

 .زد برهم را او تعادل سریع حرکت یک با و
 ولی نگه دارد پا سر را خویشتن تا برد بکار را خود تالش تمام اروج

 و داد دست از را تعادلش .شد متمایل زمین بروي و ماند اثر بی کوششش
 .نمود اصابت دیوار به اش تنه

 چپ پاي مچ دستش دو با این بار و آورد به دست بیشتري فرصت جیحون
 .کشید خود طرف به و گرفت را او

 ضربه هنوز و کوفت او سینه به محکم بود آزاد که راستش پاي با اروج
 حریف قوي هاي پنجه میان در هم پایش آن که بود نساخته وارد را دوم
 با و داد تمرکز هایش دست مچ در را نیرویش تمام جیحون .گرفت قرار
 رها آسمان و زمین میان را او و کند جا از را اروج پاي دو حرکت یک

 .شد خارج دستش از دشنه. افتاد داالن کف اروج سنگین تنه نمود
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 تا برد باال را مسلحش دست انداخت او بروي را خود و خواست بپا جیحون
 .دهد جاي او سینه در را دشنه

 .درآمد به صدا در چکش هنگام همین در
 :گفت و دوید جلو امیرخان سردار

 ... جیحون نگهدار دست -
 همچنان اما ماند حرکت بی بود رفته باال دستش که طور همان جیحون
 .میفشرد خود هاي پنجه میان در را اروج گلوي
 :پرسید محکمی لحن با رسانید در پشت به را خود امیرخان سردار

 !؟... کیست -
 .بازکن را در سردار هستم من -

 از و شد ظاهر لبانش روي لبخندي آشنا صداي بشنیدن امیرخان سردار
 :گفت حیرت و تعجب روي

 .شب وقت این. پریخانم -
 .انداخت داالن به داخل را خودش عجله به پریخانم. گشود را در

 :پرسید بود گذاشته در لنگه به را دست دو هر که طور همان امیرخان
 طور این که افتاده برایت ناگواري اتفاق اینکه مثل. عزیزم بودي کجا -

 !؟رسی می نظر به زده شتاب
 .ببند را در امیرخان نیست چیزي خیر -

 که برخاست کوچه داخل از مردي صداي که بود نبسته را در هنوز سردار
 :گفت

 .نبند را در -
 گشود را باز نیمه در .شناخت را چرکس خان شمخال سردار صداي امیرخان

 و حیرت بر دید خود روبروي را خان شمخال. کرد کوچه به داخل سر
 .کشید عقب را خود شد افزوده تعجبش
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 .ماند متحیر خانم پریخان بدیدن و گذاشت خانه به داخل قدم خان شمخال
 نشسته اروج سینه بروي که جیحون به چشمش خانم پریخان موقع این در

 روي از و امیرخان سردار به کرد رو و کشید وحشتناکی آه. افتاد بود
 :گفت تعجب

 .اند درآورده زنگی مرد دو این که است بازي چه این سردار -
 .شد زنگی مرد دو متوجه نیز او که کند سؤال رفت می خان شمخال
 :گفت و کرد دستی پیش امیرخان سردار

 قتل به عالج راه تنها و هستید روبرو حقیقتی با شما بلکه نیست بازي -
 .است اروج رسانیدن
 :زد فریاد بود زده لب بر سکوت مهر موقع این تا که جیحون

 سیاه این از را او انتقام تا و است افسون قاتل اروج عزیز بانوي -
 .نشست نخواهم آرام نگیرم خوار خون

 همین در و برگردانده امیرخان سردار جانب به سر آهسته خانم پریخان
 .باشد داشته اطمینان جیحون بگفته تواند می آیا که پرسید او از حال

 :گفت خان شمخال سردار
 است؟ افتاده اتفاق قتلی آیا گوید می چه غالم این امیرخان، -
 جسد اکنون هم و رسید قتل به اروج به دست افسون من، عزیزان بله -

 .است شده داده قرار مرجانه اتاق در او روح بی
 که لحظه چند از پس .نمود پنهان دست دو میان در را صورتش پریخان

 صورتش بر غم غبار و بود آلود اشک چشمانش ساخت آشکار را اش چهره
 .بود نشسته

 .شد متأثر نیز خان شمخال
 :گفت و انداخت پریخان بغل زیر به دست الفور فی امیرخان

 .برویم اتاق به عزیزم بیا-
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 :گفت و زد عقب را او دست خانم پریخان
 .کرد باید چه رحم بی قاتل این با ببینم بگذار - 

 :گفت و انداخت جلو را خود خان شمخال
 این وجود چون سازیم آزادش و درگذریم او خون از باید من به عقیده -

 در است داده نشان خود از تهوري و جسارت چنین که قوي و سیاه مرد
 .رساند به انجام شهامت همین با تواند می را ما هاي نقشه از بسیاري آینده

 آنگاه دادند گوش را سردار سخنان تعجب و حیرت با امیرخان و پریخان
 :زد فریاد خشم روي از پریخان

 قاتل او...! دهیم قرار عفو مورد را اروج که باشیم باید مردمانی احمق چه -
 حاال و رسانیده قتل به بود من همیشگی مونس که مرا کنیز بهترین و است
 و است محال این نه... سازیم آزاد کیفر بدون را او که کنید می تقاضا شما
 .برسد ممکنه کیفر شدیدترین به امشب همین باید

 :گفت خود خواهرزاده جواب در خان شمخال ولی نمود سکوت امیرخان
 به کار که حاال و داشتم اظهار را خود عقیده بلکه نکردم تقاضا هرگز من -

 استفاده او وجود از تا بماند زنده باید اروج که میگویم صریحاً رسیده اینجا
 .کنیم
 جیحون عوض در و یافت خاطري آرامش شنید می را سخنان این که اروج

 آرزو قلب ته از و برد می بسر عجیبی ناراحتی در و خورد می را خونش
 ضربت یک با او و شود داده او به اروج کشتن دستور دم همان که کرد می
 .سازد جدا خود نژاد هم رفیق بدن از سر

 :گفت امیرخان سردار
 .بگیریم قاطعی تصمیم باره دراین تا برویم اتاق به بیایید -

 خان شمخال به رو سپس و افکند اروج به اي جابرانه و تند نگاهی پریخان
 :گفت و کرد
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 .نداشتم را موردي بی گذشت چنین انتظار شما از -
 .گرفت اش خنده خان شمخال

 :گفت و انداخت پریخان بغل زیر به دست رفت جلو
 حق که دید خواهی. آي به خود کمی. مشو عصبانی زیاد عزیزم برویم بیا -
 .ببخش به من را او...  گویم نمی سخن بیهوده و است من با

 .فرورفت به فکر پریخان
 .شود بلند اروج روي از که کرد اشاره جیحون به امیرخان
 اش دشنه آهسته و برخاست اروج روي از خود باطنی میل برخالف جیحون

 ناگهانی گذشت این از که بود پیدا هایش نگاه از اما داد جاي غالف در را
 .است خشمگین سخت ها آن

 و انداخت خانم پریخان پاهاي به خودرا ناگهان و برخاست الفور فی اروج
 بگریستن شروع هاي هاي بود گرفته بغل در را او پاي دو که درحالی

 .طلبید پوزش خود عمل از و نمود
 .فرورفتند عمیقی سکوت در بقیه گریست می که اروج جز

 .داد فشار را خود خواهرزاده پریخان بازوي مالیمت به خان شمخال
 :گفت آهسته بود شده دوخته پائین به نگاهش که طور همان خانم پریخان 

 .بخشیدم خان شمخال سردار به خاطر را تو اروج، برخیز -
 از دیگر حاال ولی شد شدیدتر اش گریه آور بهجت خبر این بشنیدن اروج
 قرارگرفته نیستی پرتگاه در که را زندگانی زیرا گریست می شوق فرط
 طور به و گرفت می سر از نداشت اي فاصله کمترین مرگ با و بود

 .بود یافته رهایی مرگ چنگال از آسا معجزه
 :گفت لرزید می خشم از که لحنی با دید حال بدین را وضع وقتی جیحون

 در را او کینه و گذرم نمی مرد این خون از که سوگند بزرگ به خداي -
 .بازستانم او از را افسون خون انتقام روزي تا کرد خواهم حفظ قلبم اعماق
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 :گفت و شکست را خود سکوت خان شمخال
 این به خاطر تو و است بخشیده را او تو بانوي. جیحون باش آرام -

 .کنی پاك اروج به نسبت انتقام و کینه از را خود قلب باید بزرگواري
 .نمود سکوت و به آرامش دعوت را خود غالم خانم پریخان

 سردار اتاقه ب و شدند خارج داالن از همه امیرخان سردار پیشنهاد به
 .رفتند

به  را افسون جسد باید رسد پایان به شب آنکه از قبل بود گفته پریخان
 .بسپاریم خاك

 دفن اش خانه باغچه در را جسد بهتراست که داشت عقیده امیرخان سردار
 که شد خواهد موجب به گورستان او خانه از جسد حمل چون و کنند

به  اطالعی جسد هویت از و برآیند تحقیق مقام در اطرافیان و ها همسایه
 .آورند دست

 و کرد مخالفت آن با پریخان ولی بود موافق فکر این با خان شمخال
 :گفت

 اینجا در جسد دفن نه بشناسد؟ را مقتول هویت توانست خواهد کسی چه - 
 .نیست صالح

 :گفت و نرفت بار زیر امیرخان سردار 
 خارج خانه از جسد باید شده که هم من شخصیت و آبرو حفظ براي - 

 .نشود
 برداشت سر ناگهان فرورفت فکر به اي لحظه چند و نمود سکوت پریخان 

 کشف را رازي اینکه مثل بود پیداکرده مخصوصی درخشندگی چشمانش
 :گفت آهسته سپس و نمود سکوت به دعوت را همه باشد کرده

 .است الزم عمل سرعت اما رسید به خاطرم دیگري راه -
 :پرسید خان شمخال 
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 اینجا تا که اي خرابه در را جسد بگوئی خواهی می آیا راهی؟ چه -
 .بگذارند ندارد اي فاصله

 در را افسون جسد که کرد خواهیم مأمور را اروج و جیحون خیر،- 
 .بگذارند یوز باشی بیک حسن خانه جلوي آن را و کنند مخفی گلیمی
 یوز باشی بیک حسن خانه بشنیدن خان شمخال سردار و امیرخان سردار

 .کردند به یکدیگر نگاهی و گرفتند سرراست
 :گفت پریخان 

 وارد خصم پیکر بر سنگینی ضربه طریق بدین ؟اید مانده متحیر چرا -
 بدهد روز روشنی به را خود جاي شب تاریکی که همین و ساخت خواهیم
 نخواهد دیري و افتاد خواهد راه به بیک حسن خانه جلوي اي همهمه

 .شد خواهند باخبر او خانه جلوي در قتل وقوع از شهر تمام که گذشت
 :گفت و دوید پریخان حرف بمیان امیرخان 

 .توست کنیز افسون مقتول، که اي کرده فراموش اینکه مثل ولی -
 این و است من کنیز او که اینجاست کالم جان و ام نکرده فراموش نه -

 و افتد نفاق خانم زاده سلطان و بیک حسن میان که شد خواهد موجب خود
 دارد ارتباط من با بیک حسن که کرد خواهند تصور مادرش و میرزا حیدر

 .است رسیده قتل به او خانه از خروج هنگام من کنیز و
 :گفت و کوفت به هم را هایش دست امیرخان سردار 
 .هستی زیرك و مدبر زنی که حقا پریخان آفرین - 
 که همین و فراخواند اتاق داخل به را زنگی مرد دو الفور فی خان شمخال 

 :گفت امیرخان شدند ظاهر اتاق آستانه در دو آن
 انتقام و کینه و ببوسید را یکدیگر صورت شوید عمل وارد اینکه از قبل -
 یک هر انجام که داریم پیش در وسیعی هاي نقشه چون کنید دور خود از را
 .بگیرد صورت خصومت و کدورت از عاري محیطی در باید ها آن از
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 در را یکدیگر بودند تشنه هم به خون لحظه آن تا که اروج و جیحون
 با افسون جسد که نکشید طولی. بوسیدند را هم هاي شانه و گرفتند آغوش
 بروي را جسد بود اندوه و غم ماالمال دلش که اروج. شد پوشیده گلیمی

 :گفت و انداخت اش شانه
. داد خواهم انجام را مأموریت این خود من نیست جیحون آمدن به الزم - 

 افسون. کنم می استقبال دل و باجان را خطري هر شوم کشته بگذارید
 .هستم روحی شکنجه و عذاب در من عمر، پایان تا و شد کشته گناه بی

به  گوش بود خاطر پریشان و آشفته کلمات این اداي بهنگام اروج 
 جاي دلش در آتش از اي کوره. نداشت سردار دو و پریخان هاي گفته

 .بود گرفته
 طور به اش فشرده به هم و سیاه چهره در عمیقی ناراحتی یک و ندامت آثار

 و کرد آسمان سوي به سر سپس و شد ساکت لحظه چند. بود نمودار وضوح
 :گفت ملتمسانه لحنی با
 از که بگیر را جانم باره یک به یا و کن حفظ را و جانم ببخش مرا خدایا -

 .شوم آسوده وجدان عذاب
 :گفت و برآشفت امیرخان سردار 

 ؟اي شده دیوانه ؟میگویی چه-
 .هستم عقل کمال در عزیز سردار خیر -

 .رفت خانه در طرف به و برگشت بعد
 :زد فریاد خان شمخال

 .دارم حرف تو با اروج بایست -
 چشمانش در. برگشت ها آن طرف به آهسته و بازایستاد حرکت از اروج
 .درخشید می اشکی حلقه

 :گفت و گذاشت او شانه بر دست رفت جلو خانم پریخان
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 .نداریم دل به اي کینه تو از بخشیدیم را تو اروج، باش آسوده -
 :داد ادامه سپس و کرد مکثی بعد

 انجام به ندارد امکان به تنهائی مأموریت این. آمد خواهد تو با جیحون -
 و ها عسس که رود می انتظار هرلحظه و خطرناك است بس مأموریتی. رسد

 وقت آن و کنند دستگیر جسد این با را تو و برسند راه از شبگردان
 .شود غیرممکن هم شاید و مشکل تو خالصی

 .نمود سکوت و انداخت به زیر سر اروج
 :گفت و انداخت او بغل به زیر دست جیحون

 .هستم تو دوست من. رفیق برویم -
 :گفت پریخان

 را جسد و رسیدید مقصد به وقتی که است این من دستور آخرین بایستید -
 .باشد کامل ما نقشه تا کنید خارج گلیم داخل از را او گذاشتید به زمین

 را امیرخان سردار خانه بود جسد حامل دو آن از یکی که زنگی مرد دو
 ...شدند دور سرعت به و گفتند ترك

 ترك را امیرخان سردار خانه دو آن متعاقب خواست نیز خانم پریخان
 :گفت و شد او رفتن از مانع خان شمخال ولی گوید

 تست نوبت حال و ایم آمده اینجا به مهمی امر براي تو و من شک بدون -
 .بگوئی را منظورت که

 :گفت پرده بی و زد لبخندي پریخان
 .آمدم اینجا به امیرخان سردار دیدن به خاطر پنهان چه شما از -

 سرش آهسته بود شده ظاهر لبانش روي لبخندي که درحالی خان شمخال
 :گفت و داد تکان را
 .دارید سري و سر یکدیگر با نفر دو شما پس-

 :گفت و انداخت زیر به سر امیرخان
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 .مپرس چیزي من از داد خواهد را تو پاسخ پریخان -
 :گفت و بوسید را او کشید آغوش در را شمخال خان خانم پریخان 

 و داریم می دوست را یکدیگر که ست مدیدي مدت امیرخان و من آري -
به  ما میان را ناپذیري شکست اتفاق و اتحاد که ماست میان عشق همین
 .است آورده وجود

 :گفت و کشید آهی خان شمخال
 به تخت و قهقهه از میرزا اسماعیل نجات براي ما همه که نکن فراموش -

 نفر دو شما عالقه و عشق که ترسم می آنجا از من و مای شده متحد او نشاندن
 .شود مقدس هدف این بردن یاد از موجب به یکدیگر

 :گفت تند لحنی با و کرد تغییر اش چهره رنگ ناگهان امیرخان سردار 
 امکان نبود میان در پریخان عشق اگر که سوگند میرزا اسماعیل به جان -

 میرزا اسماعیل فداي جانم اي. بردارم دست مقدسمان هدف تعقیب از نداشت
 .داد خواهیم ادامه دشمنانش با را پیکار او به خاطر و ماست همه سرور او
 را امیرخان سردار سخنان دقت به و بود متبسم لبانش هنوز که خان شمخال 

 :گفت یافت پایان او کالم چون داد می گوش
 شخصاً که دارم را روزي آرزوي و داشتم مزاح قصد امیرخان باش آرام - 

 .کنم برپا سلطنتی رهايقص از یکی در را پریخان و تو عروسی جشن
 هنوز امیرخان دید وقتی خان شمخال. نمود سکوت و خندید خانم پریخان 

 را اش پیشانی قرارداد خود محبت مورد را او بازنیافته را خود عادي حالت
 :گفت و بوسید

 را اي نقشه تا آمدم اینجا به منظور بدین من من، عزیزان کنید گوش - 
 است خوشوقتی جاي چقدر و بگذارم میان در امیرخان با ام کرده طرح که
 .دارد حضور هم پریخان که

 .بازیافت را خود حالت امیرخان 
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 اتاق به داخل بودند ایستاده حیاط صحن در موقع آن تا که نفر سه هر 
 چنین سپس و اندیشید لختی خان شمخال. نشستند هم گرداگرد رفتند
 :گفت

 دریافت بود امضا و مهر بدون که اي نامه بیایم اینجا به آنکه از پیش - 
 .بود شده نوشته آن در وضوح طور به خان خلیل زندان محل که داشتم

 :پرسید پریخان
 کجاست؟ نامه آن-

 بیرون بود شده چندال که اي نامه .برد اش تنه نیم زیر به دست خان شمخال
 دست به را نامه سپس و نمود قرائت بلند صداي با و گشود آن را. کشید

 :گفت و داد پریخان
 نجات را عزیزمان و متحد دوست خان خلیل و کنیم حرکت درنگ بی -

 .دهیم
 .خواندند آن را با دقت و بردند نامه به داخل سر امیرخان اتفاق به پریخان

 غربی جنوب فرسنگی ده در افشار خان خلیل که بود شده نوشته نامه در
 مرد پنج همیشه و زندانیست »راهزنان قلعه« بنام اي مخروبه قلعه در پایتخت

 .کنند می محافظت را او زندان مسلح
 شمخال جلوي را نامه. زد اي قهقهه رسانید پایان به را نامه وقتی پریخان

 :گفت کنان خنده و انداخت خان
 .نیست دیگري چیز نیرنگ جز نامه این-

 :پرسید حیرت و تعجب با خان شمخال
 و نیرنگ سراسر نامه این که میدانی کجا از پریخان، میگویی چه -

 است؟ دروغ
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 کنی فکر نامه این اطراف در اگر و است ناشناس نویسنده اینکه براي -
 هاي شکست جبران تا است گسترده ما براي دامی خصم که یافت درخواهی

 .بنماید راهزنان با را خود درپی پی
 :گفت و انداخت باال را شهای شانه خان شمخال

 .نیست کننده قانع من براي تو توضیح -
 :پرسید و امیرخان به سردار کرد رو بعد

 فکر دیگري طور یا موافقی پریخان نظر با آیا ؟میگویی چه تو -
 ؟کنی می

 :داد پاسخ امیرخان سردار
 از خصم پیکر بر ضربتی آوردن وارد براي و ام نهاده کف در را جانم من -

 .کرد نخواهم دریغ فداکاري نوع هیچ
 در که را اطالعاتی شود نمی او نظریه تسلیم خان شمخال دید وقتی پریخان

 دو براي بود شنیده خان خلیل زندان محل درباره روسپی زن از سبز خانه
 :افزود خود سخنان پایان در و بازگفت سردار

 باید ما و است به حقیقت مقرون روسپی زن آن هاي گفته من به نظر -
 اگر و برویم) دوقه( کاروانسراي به راهزنان به قلعه رفتن عوض به

 .شد خواهیم راهزنان قلعه متوجه نگرفتیم اي نتیجه
 .پسندید را فکر این امیرخان

 خویش جان نجات براي روسپی زن آن که بود این نظرش خان شمخال
 .داشت اطمینان او هاي به گفته توان نمی و است داده اطالعاتی
 :گفت خانم پریخان

) دوقه( به قریه جیحون اتفاق به من نکنید همراهی مرا شما اگر هرحال به -
 درصد صد موفقیت امید و آشناست کامالً حدود آن به او. رفت خواهم

 .باشد می
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 :گفت امیرخان
 ... دیوانگیست رفتن وتنها تک و گذارم می تو اختیار در را خود من -

 ... شد برقرار سکوت ها آن میان اي لحظه چند
 :گفت و شکست را سکوت ناگهان خان شمخال

 اطالعات که معتقدم من و است داشته اظهار را حقیقت شک بدون نامه این -
 فاش اسرارشان که اند دانسته وقتی داران نقاب و داشته حقیقت روسپی زن

 زندانی راهزنان قلعه در را او و داده تغییر را خان خلیل زندان محل شده
 .اند ساخته

 :گفت امیرخان
 تصمیمی هر. بگویم را خود صریح نظر توانم نمی و ام شده گیج کامالً من -

 شود آگاه ما نقشه از خصم که نکنید کاري ولی موافقم آن با من بگیرید
 بدون و دارند نزدیکی روابط میرزا حیدر و خانم سلطان با داران نقاب زیرا

 .زنند نمی بکاري دست یکدیگر مشورت
به  ابتدا و کند موافقت او نظر با که خواست خانم پریخان از خان شمخال

 سوي به یکسره جا همان از نگرفتند اي نتیجه اگر و بروند راهزنان قلعه
 .کنند حرکت دوقه

شمخال  احترام به ولی برود پیشنهاد این بار زیر خواست نمی ابتدا پریخان
 .شد او نظر تسلیم خان

 خارج در شد تاریک کامالً هوا که همین بعد شب گذاشتند قرار نفر سه هر
 .بروند راهزنان به قلعه متفقاً و شوند ملحق یکدیگر به شهر

به  وي شد حاصل توافق میانشان وقتی و بود خسته جهت همه از پریخان
 بستر بروي نمود خود در شدیدي خستگی احساس. رفت امیرخان خوابگاه

 تفکر قدرت ولی کند مطالعه موضوع این اطراف در تا کوشید و افتاد
 .کرد غلبه او بر خواب و نداشت
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 عابرین وتوك تک که بود داده روز سپیدي به را خود جاي شب سیاهی تازه
 خانه جلوي به عابري گذر موقع آن در. شدند می دیده معابر در سحرخیز

 بدیدن ناگهان که رفت می خود به راه خیال بی. افتاد یوز باشی بیک حسن
 را وجودش سراپاي وحشت و ترس.زد خشکش جاي بر زنی آلود خون جسد

 .شد سست زانوانش و گرفت
 آنجا از سرعت به خواست کرد نگاهی را اطرافش بود مسنی مرد که عابر 

 از را او آمد می مقابل سمت از که دیگري عابر اثنا همین در ولی شود دور
 تعقیب را او بگذارد به فرار پا اگر پنداشت چه ساخت منصرف فکر این

به  دومی عابر. ایستاد جا همان دهند نسبت او به را فجیع قتل آن و کنند
 .ساخت متوحش نیز را او زن آلود خون جسد رسید بیک حسن خانه جلوي

با  و شدند خیره به یکدیگر گویند سخنی آنکه بی اي لحظه چند عابر دو
 اولی عابر آخراالمر .پرسیدند می هم از را قتل علت زده وحشت هاي نگاه

 لحنی با و برداشت لب از خاموشی مهر و شکست را زا وحشت سکوت
 :گفت آور اضطراب

 !یوز باشی بیک حسن خانه جلوي هم آن است فجیعی قتل -
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 بود شده دوخته اولی پریده رنگ چهره به نگاهش که طور همان دومی عابر
 :گفت

 ؟حضور داشتی قتل هنگام آیا -
 جسد سینه از که خونی کن نگاه. رسیدم اینجا به حاال همین نه! من؟-

 منهم اند کشته شب بهنگام را او شک بدون. است شده خشک ریخته بیرون
 .هستم رهگذر تو مانند
 پیدا رویش و رنگ و صدا آهنگ از ولی بود تنومند جوانی که دومی عابر
 و انداخت جسد به نگاهی. رفت جلو لرزانی هاي قدم با است ترسیده بود

 :گفت
 ... اما اند رسانیده قتل به شب هنگام را او تست با حق-
 ... چه اما-
 است افتاده اتفاق او خانه در قتل شاید...  چرا بیک حسن خانه جلوي اینکه-
 به قتل وضعی چنین به که بوده بیک حسن کنیزان از مقتوله مطمئناً و

 .است رسیده
 جلو کشید زمین روي را پایش اندکی .فروخورد را دهانش آب اولی عابر
 :گفت و رفت

 شبهه بی ببینند اینجا در را نفر دو ما اگر و رهگذریم تو و من کن گوش -
 شبگردانی یا و ها عسس حاال همین است ممکن ساخت خواهند دستگیرمان

 گفتگو بدون و افتد اینجا به گذرشان اند شده فارغ شبانه گشت کار از که
 و کنیم ترك را اینجا فوراً که این است عقل شرط. سازند دستگیر را ما

 .دهیم ادامه خود به راه هرکدام
 شوم مکان این در توقف که برویم. مای شدهن جرمی مرتکب ما. نگفتی بد - 

 .شد خواهد تمام زیانمان به
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 بیک حسن خانه در که بود نرفته قدمی چند هنوز اما افتادند راه به دو هر 
 عابر دو. آمد بیرون خانه از مردي و شد کشیده در کلون. کرد صدایی
 خود هاي قدم سرعت بر اختیار بی شنیدند را در شدن باز صداي که همین

 دو از عابر دو آن فرار و جسد متوجه لحظه یک در بیک حسن غالم. افزودند
 :برآورد فریاد و دوید خانه داخل به سراسیمه و شد مخالف سوي

 .اند کشته خانه جلوي را زنی بیایید - 
 دهان به دهان بیک حسن خانه اندرونی و بیرونی در سرعت به خبر این

 مشغول و برخاسته اش خوابه هم کنار از تازه یوز باشی بیک حسن .گشت
 خوابگاه در پشت از را خبر این مخصوصش خواجه که بود لباس پوشیدن
 بیک حسن. بیاید واقعه به محل فوراً که خواست او از و رسانید او به اطالع

 بر لرزه شد، شدیدي ترس دچار ناگهانی و آور وحشت خبر این بشنیدن
 و انداخت بیرون خوابگاه از را خود و پوشید لباس سرعت به. افتاد اندامش

. خورد عجیبی یکه مقتوله جسد دیدن از و دویـــد خانه در طرف به
 .پرسید او از را جریان و کرد احضار را غالمش

 شده بیمناك برجانش ارباب ناگهانی خشم از و لرزید می ترس از که غالم
 .بازگفت بود دیده آنچه بود

 را جانش که بود این مثل یافت عجیبی حالت. شد متوحش بیک حسن
 .کرد می غرش و کوفت می هم به را هایش دست دمادم بگیرند خواهند می
 به اطرافیانش اي جابرانه و تند نگاه شد خانه داخل وضعی چنین با وي

به  خطاب انداخت خدمتکارانش براندام لرزه که لحنی با آنگاه و افکند
 :گفت خود غالم

 ها آن...  کنید تعقیب اند گریخته که را عابر دو آن فوراً دیگر یکی و تو-
 .شوند دستگیر باید و هستند قاتل

 :گفت و رفت جلو مخصوص خواجه
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 ... وخم پیچ پر معابر در هم آن. ندارد امکان ها آن به دسترسی قربان -
 که شد خواهد شایع شهر در نشوند دستگیر دو آن اگر احمق شو ساکت -

 .است رسیده به قتل من خانه در مقتوله
 .ساخت خواهد مرتفع را اتهام این که است دست در مدارکی قربان ولی -

 :پرسید و برد پیش سر بیک حسن
 داري؟ دست در قاتل از اطالعاتی تو آیا مدارکی ... چه-
 در مقتوله که رسیدم نتیجه این به دیدم را جسد من که طور آن اما خیر -

 .اند آورده اینجا به را او جسد سپس و رسیده قتل به دیگري جاي
 .است بوده این کار در تعمدي پس-
 .است داشته خاص منظوري اینجا به جسد انتقال از قاتل شک بدون -
 عابرین از اي عده موقع این در. شد خارج خانه از مجدداً بیک حسن 

 حسن خروج محض به و کردند می صحبت خود با و گردآمده جسد اطراف
 آنجا از گرفته را خود راه نفر دو یکی و کردند سکوت همه خانه از بیک
 :زد فریاد سپس و کرد جمع آن به نگاهی بیک حسن. شدند دور

 .شوید دور -
 دوید جلو مخصوص خواجه. رفتند خود کار پی و انداخته زیر به سر همه 
 :گفت و داد ارباب نشان را دشنه ضربت محل و اشاره دست با
 .بسته دلمه خون...  کنید می مالحظه - 
 :داد ادامه و نمود اشاره زمین روي جسد اطراف به سپس 
 زمین روي باشد اینجا در زن این کشتن بر دلیل که هم خونی حتی - 

 .شود نمی دیده
 :گفت و کرد جمع را لبانش بیک حسن 

- 150 - 
 



 چکمه زرد

 که شود نمی این بر دلیل این شعور بی...  هستی احمقی خواجه که واقعاً -
 به قتل من خانه در زن این گفت خواهند همه... نکنند متهم مرا مردم

 .اند انداخته خانه بیرون را او سپس و رسیده
 :داد پاسخ تأمل بی بود دوراندیش و زیرك مردي که مخصوص خواجه 
. دهند نسبت ما به را اتهامی چنین که باشند باید مردمانی احمق چه - 

 و برگشت خانه داخل به رساند آخر به را حرفش او نگذاشت بیک حسن
 :گفت

 هراسی و بیم ها آن از من ولی گرفت شود نمی را مردم دهان جلوى- 
 من بر بشنود را خبر این وقتی که ترسم می اللهی ظل حضرت خشم از. ندارم

 چندین حیثیت و اعتبار شوم واقع مغضوب وقتی و شد خواهد خشمگین
 به من مأموریت موضوع تر مهم همه از. داد خواهم دست از را ام ساله

 را اینجا باید شک بی اي واقعه چنین آمدن پیش با و است مطرح استانبول
 .نمایم ترك

 :گفت خواجه
 .برسانم به عرض آخر به تا را خود تمام نیمه مطلب تا بفرمائید اجازه قربان -
 .شود گرفته جانم نزدیک است که بگو -

 :گفت سپس و کرد کم او با را خود فاصله خواجه
 که این است براي هستند احمق بخوانند قاتل را ما اگر میگویم اینکه- 

 خود مسکونی محل در را جسد هرگز قتل ارتکاب از پس عاقلی انسان هیچ
 و مدارك تا برد می دوردستی به نقطه را او. گذارد نمی عام معرض در

 شعور و عقل داراي قاتل که بگویم باید و ندهد داروغه به دست اي نشانه
 به عرض که طور همان و نشده اشتباهی چنین مرتکب که بوده کافی

 به زمین شما خانه جلوي را مقتوله جسد خاصی منظور به قاتل رسانیدم
 .است گذاشته
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 :پرسید تندي به و شد خود خواجه منطق تسلیم بیک حسن
 کرد؟ باید چه میگویی حاال -
 صادر را به گورستان جسد حمل دستور که کنید خبر را داروغه فوراً - 

 .برآید تحقیق مقام در و کند
 .بکن را کار این خودت تو - 

 .نشوید خارج خانه از داروغه آمدن تا پس -
 .رفت داروغه خانه سوي به غالمان از یکی اتفاق به خواجه 
 گذشتند می بیک حسن خانه جلوي از که مردمی کم کم...  آمد باال آفتاب 

 کردند می بیک حسن خانه در به نگاهی دیدند می را مقتوله آلود خون جسد
 خبر که نکشید طولی. بردند می شهر دیگر نقاط به خود با را خبر این و

 دهان به دهان شهر تمام در یوز باشی بیک حسن خانه جلوي زنی شدن کشته
 خانه جلوي رفته رفته. رسید سرا حرم و خانه دولت ساکنین بگوش و گشت
 .شدند جمع جسد تماشاي به رهگذران و بیکار مردم از انبوهی بیک حسن

 را جمعیت و کشیدند جسد بروي سفید روپوشی بیک حسن به دستور 
 از تن چند و خواجه اتفاق به داروغه میان این در. ساختند پراکنده
 .آمدند واقعه به محل خود هاي وردست

 .شد خواستار او از را جریان و کرد دیدن بیک حسن از نخست داروغه 
 غالمش، حواله را داروغه پیچید می به خود ناراحتی شدت از که بیک حسن

 .نمود بود عابر دو فرار ناظر و دیده را جسد که خود خانه فرد نخستین
 نشد دستگیرش چیزى او از وقتی و کشید استنطاق زیره ب را او داروغه 

 صورت به نگاهی. زد کناري را روپوش نمود خلوت را جسد محل اطراف
 اطرافیانش به و برداشت سر بعد و پرداخت تفکر به مدتی. انداخت مقتوله
 :گفت
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 بدکاره زنان از که زنم می حدس و است مجهول من براي مقتوله هویت - 
 .باشد باید

 :گفت هایش وردست تن سه از یکی 
 داروغه. اند رسانیده قتل به را او واوباش اراذل و است طور همین شبهه بی - 

. نیاورد به دست او شناسایی از اي برگه ولی کرد معاینه را جسد مجدداً
 از تا شد خانه داخل خود و کنند حمل گورستان به را جسد داد دستور
 .شود کارش محل عازم و نموده خداحافظی بیک حسن

به  جسد حمل مشغول داروغه هاي وردست از تن سه که لحظه همین در 
 نزدیکی فاصله از که جمعیتی داخل از مردي ناگهان بودند تابوت داخل

 :برآورد فریاد بودند جریان این تماشاي مشغول
 .است اللهی ظل حضرت حرم کنیزان از مقتوله... نگهدارید دست - 
 جسد بروي که طور همان داروغه هاي وردست. شدند او متوجه جمعیت 

 .برگرداندند جمعیت جانب به سر بودند شده خم
 .افتاد جمع آن میان در اي همهمه

 و شکافت را جمعیت صف بود آورده زبان بر کالمی چنین که مردي 
 روپوش بخواهد اجازه آنکه بی. رسانید جسد به کنار را خود دوان دوان
 به خطاب و رفت به عقب قدم یک زن صورت بدیدن و زد کنار را جسد روي

 :گفت داروغه هاي وردست تن سه
 است ... خانم پریخان کنیز افسون، این - 
 :گفت اشک ریزش میان در و کرد گریستن به شروع بعد 
 .شود مجازات قاتل باید. اند رسانیده قتل به رحمانه بی را او- 
 :داد ادامه و شد دوخته بیک حسن بدر خانه نگاهش 
 .کرد جستجو خانه همین در باید را قاتل - 
 .شدند خیره یکدیگر به حیرت و بهت در داروغه هاي وردست تن سه 
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 :گفت تن سه آن از یکی 
 .است بیک حسن نزد او کنید خبر را داروغه فوراً - 
 آمده پیش که اي تازه وضع از را داروغه .دوید خانه داخل به فوراً دیگري 

 بود داشته مشغول به خود را او جسد هویت که داروغه. ساخت مطلع بود
 و ترس دچار باشد می خانم پریخان کنیزان از مقتوله دانست که همین

 .شد وحشت
 خود کلی به داشت خانم شاهزاده با که خصومتی همه با یوز باشی بیک حسن

 از همراهش که خواست او از داروغه وقتی و پرید رویش از رنگ. باخت را
 .نمود خودداري او با رفتن از و کشید کنار را خودش وي شود خارج خانه

 .دوید خانه در طرف به خود وردست اتفاق به داروغه
 جسد کنار که مردي به چشمش و گذاشت بیرون خانه از پا که همین وي

 :گفت لب زیر افتاد گریست می آهسته و بود ایستاده
 !خانم شاهزاده غالم...  جیحون اوه، -

 :گفت آهسته و ایستاد او مقابل در و آمد جلو
 ...کنی می چه اینجا...  جیحون هستی تو -

 :گفت و دوخت او به را آلودش اشک چشمان جیحون
 ... هستم خودم بله -

 :افزود و نمود به جسد اشاره بعد
 خانه همین در قاتل. اند کشته مرا بانوي کنیز افسون...  هستید اینجا شما -
 جنایتی به تا کنید دستگیر را بیک حسن خود. است خدمتکاران میان در و

 ... نماید ترافعا گردیده مرتکب که
 :گفت سپس و کرد سرش پشت به نگاهی داروغه

 خانه اینجا و اند دوخته بما چشم بیکار و اراذل مردم کن صحبت آهسته -
 چنین و است اللهی ظل حضرت معروف سرداران از یوز باشی بیک حسن
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 حتی کنم نمی تصور و شد خواهد تمام او اعتبار و حیثیت زیان به جنجالی
 .باشد حقیقت از دور جنجال و هیاهو این بشنیدن حاضر خانم شاهزاده
 :گفت تندي لحن با و کرد پاك را هایش اشک دست پشت با جیحون

 بنامیم قاتل باید را او اکنون که بیک حسن خانه. نیست به یادآوري الزم -
 جسد کنار را بیجانش جسد افتد چنگم به او خود اگر و آشناست من براي

 پایتخت در که بدانند و شود سرداران سایر عبرت تا خوابانم می افسون
 عمل این تا ماند نمی کیفر بدون خانم شاهزاده کنیز قتل اللهی ظل حضرت
 .نشود تکرار

 و نمود آرامش به دعوت را او و گذاشت جیحون شانه بروي دست داروغه
 ادامه همچنان نهائی و مثبت نتیجه حصول تا را خود تحقیقات که داد قول
 را خود تحقیقات بتواند او تا شود سکوت باره دراین است بهتر و دهد

 .نماید تعقیب نرسد بست بن به که نحوي به
 .فروبست لب و شد ساکت ظاهراً جیحون

 .رفت داروغه طرف به و آمد بیرون خانه از بیک حسن غالم اثنا این در
 ؟اي آورده خود آقاي از پیغامی آیا -
 ... آري -
 بیا نزدیک -

 نمود می جسد به اشاره که درحالی و ایستاد داروغه مقابل در بیک حسن غالم
 :گفت

 که دارد تقاضا و است ناراحت اش خانه مقابل در جسد بودن از من آقاي -
 .شود داده جسد حمل دستور فوراً

 :گفت به غالم آنگاه و افکند جیحون به نگاهی داروغه
 .است مورد بی ایشان ناراحتی و هستم فکر همین در بگو خود آقاي به -
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 او به و خواند خود نزد به را خود هاي وردست از یکی بالفاصله داروغه
 متفرق را جمعیت و کنند حمل به گورستان را جسد فوراً که داد دستور
 .سازند

 :گفت و دوید او حرف بمیان جیحون 
 .بگیرد صورت خانم شاهزاده به دستور باید جسد حمل نگهدارید دست -

 :گفت خود دستیار به آنگاه و اندیشید لختی داروغه
 .برسد دفن دستور تا بگذارید غسالخانه در را جسد خوب بسیار - 

 ها عسس از تن دو و شد گذاشته تابوت درون افسون جسد که نکشید طولی
 ساخت متفرق را جمعیت سومی نفر و کردند حمل گورستان طرف به را آن

 جسد به دنبال نیز شمار انگشت گروهی و رفت خود کار به دنبال کس هر و
 .افتادند به راه

 اي خنده دل در دید مراد وفق بر اینجا به تا را وضع که همین جیحون 
 :گفت خود با و کرد

 آخري سنگین ضربه زودي به و کردم بازي خوب را خانم شاهزاده نقشه -
 و نماید اختیار انزوا گوشه همیشه براي تا آمد خواهد وارد بیک حسن بر

 .بردارد اش دسته دارو و زاده سلطان با همکاري از دست
به  را او داروغه نخراشیده صداي که بود ور غوطه خود افکار در جیحون

 .آورد خود
 از و چگونه که دهی توضیح باید آنجا در. برویم کالنتر به نزد هم با بیا -

 .است افسون نامش مقتوله که دانستی کجا
 که جیحون خیره و زده حیرت هاي نگاه برابر در و کرد مکثی داروغه

 :داد ادامه بود دوخته او به چشم
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 قتل این اسرار کشف کلید و است الزم تو توضیحات قاتل شناختن براي - 
 کس هر از قبل کنی امتناع من با آمدن از اگر و رفت خواهد بشمار فجیع

 .شد خواهم مظنون تو به
 :گفت آور تعجب لحنی با و کشید هم در را هایش اخم جیحون 

 غالم من اي کرده فراموش اینکه مثل! ... شد خواهی مظنون به من -
 .هستم خانم پریخان مخصوص

 من براي اینجا در تو شدن پیدا ولی ام نکرده فراموش هرگز نه -
 آن از تو و نهفته قتل این در اسراري که رساند می این و بود غیرمنتظره

 .نیست جایز درنگ که کن حرکت زود. داري کامل آگاهی اسرار
 :گفت و کرد اي رندانه خنده جیحون

 به نزد رفتن دیگر و داد خواهم به تو جا همین باشی خواسته توضیحی هر -
 .ندارد لزومی کالنتر
 :گفت سپس و اندیشید لختی داروغه

 من کار به محل که است بهتر. کنیم ترك را اینجا باید هرحال به ولی -
 .بیایی

 با بود آن مجري وي که را اي نقشه و کرد می صحبت رندانه که جیحون
 :گفت و گرفت را داروغه بازوي نمود می اجرا تمام زبردستی و زیرکی

 .دارد شرط یک تو با من آمدن -
 شرطی؟ چه -
 در و میدانم قاتل را او من چون بیاید ما با هم یوز باشی بیک حسن اینکه -

 .است کرده خیانت خود نعمت ولی به او حقیقت
 !خیانت؟ -
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 یوز باشی بیک حسن که داد خواهم شرح برایت حاال و خیانت آري -
 از هم ،کند می بار دوسره که است جاسوسانی از او. است آدمی چگونه
 .آخور از هم خورد می توبره

 خانه جلوخان در مخصوصش غالم که بیک حسن بدر خانه نگاهی داروغه 
 :گفت و انداخت بود ایستاده

 تحقیقات. نیست صالح خانه داروغه به بیک حسن کشاندن من به نظر - 
 اداي بهنگام اگر چون نمایم می موکول تو از به بعد او از را خود تمام نیمه

 خواهد تکذیب ترا هاي گفته شک بدون باشد حضورداشته او تو توضیحات
 .برویم کن حرکت... کرد

 باال را شهای شانه کرد می بازي احسن به نحو را خود نقش که جیحون 
 :گفت و انداخت

 افسون قتل اسرار از پرده شاید بگویم برایت را ها گفتنی تا برویم - 
 .شود برداشته

 افتادند ... راه به سومی عسس اتفاق به جیحون و داروغه 
 نزد خانم پریخان دستور و قبلی نقشه طبق جیحون داروغه کار محل در 

 حسن پیغام جواب حامل خود بانوي طرف از افسون که نمود فاش داروغه
 .است بوده او براي یوز باشی بیک

 داروغه براي که داد برگ و شاخ موضوع این اطراف در چنان آن وي 
 او براي و نماند باقی اي شبه و شک جاي بود میرزا حیدر طرفداران از که

 حسن و میرزا حیدر سرسخت دشمن خانم پریخان میان که شد حاصل یقین
 رابط که دارد وجود اي محرمانه روابط شاهزاده طرفدار باشی، یوز بیک
 .است بوده خانم شاهزاده مخصوص کنیز مابین فی

 نگه محفوظ خود براي را احتیاط جانب تا کوشید می کهباوجودي  داروغه 
 روابط به نسبت و بگیرد را خود حیرت و بهت جلوي نتوانست ولی دارد
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 داد می بسط آن را وتاب آب با جیحون که پریخان و بیک حسن محرمانه
 :گفت آمیزي تعجب لحن با و جیحون به کرد رو وي. باشد طرف بی
 !جیحون؟ میگویی یاوه -
 :گفت و گرفت جانبی به حق قیافه جیحون 
 که تست نوبت حال و آوردم زبان بر دانستم می آنچه من و نیست چنین - 

 یاوه را مهای گفته اینکه از متحیرم و کنی جستجو را قاتل میان این در
 راه این در مشکلی اگر. اي فرورفته اي کودکانه اندیشه در و پنداشته

 .کنیم حل آن را اتفاق به تا بگو دارد وجود
 ...اما نیست پیش در مشکلی خیر - 
 داري؟ وحشت خانم پریخان و اللهی ظل حضرت خشم از ؟... چه اما - 
 :گفت و داد تکان مثبت عالمت به سر داروغه 

 میان رابط افسون که حساب این با و است بغرنج و پیچیده قتل معماي -
به  افسون بگوییم که رسد می به نظر بعید است، بوده بیک حسن و پریخان

 جسد اطراف وانگهی است رسیده قتل به بیک حسن کسان به دست و دستور
 و مشکوکم قتل محل به من اینجا در و بود نشده ریخته خونی زمین روي

 چه به دست اما رسیده به قتل دیگري جاي در افسون که هستم مطمئن
 وجود امیدي روزنه ترین کوچک حتی و است مجهول برایم...  کسی؟
 .ندارد

 بروي اش خیره نگاه ولی نگفت هیچ و انداخت باال را شهای شانه جیحون 
 چشمانش زیر وچروك چین در عمیق ناراحتی یک آثار که داروغه صورت
 به وجود داروغه نهاد در آنچه از و ؛بود شده دوخته ،شد می دیده آشکارا
 .خندید می دل در بود آورده

 .شد برقرار سکوت دو آن میان چند لحظاتی 
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 داروغه به و انداخت اتاق به داخل را خود ها عسس از یکی اثنا این در 
 به اللهی ظل حضرت سراي حرم هاي خواجه رئیس آغا فرخ که داد اطالع

 .آید می طرف این
 :گفت و جیحون به کرد رو و پرید جا از هراسان داروغه 

 رسیده نیز اللهی ظل حضرت طالعا به افسون شدن کشته خبر قرار ازاین -
 .است

 اتاق از دم همان خواست. شد ناراحت آغا فرخ ورود خبر شنیدن از جیحون
 راه آنجا به که دیگري اتاق در را خود اینکه یا و شود خارج داروغه
 کنجکاوي حس او عمل این که رسید فکرش به ولی سازد پنهان داشت

 .ساخت خواهد مظنون خودش به نسبت را او برانگیخته را داروغه
 .نشست جا همان .نبود اي چاره

 .شد اتاق وارد او به دنبال. رفت آغا فرخ استقبال به اتاق بیرون تا داروغه
 هیکل به چشمش و گذاشت اتاق به داخل قدم که به مجردي آغا فرخ

 :گفت و افکند ابروانش به گره افتاد جیحون
 ؟کنی می چه اینجا تو -

 :داد جواب و کرد تعظیمی مجدداً جیحون
 تحقیق افسون قتل اطراف در تا ام آمده اینجا به خانم شاهزاده دستور به -

 .کنم
 :گفت و داروغه به کرد رو آغا فرح

 فوراً است مورد بی اینجا به او آمدن و گوید می دروغ سیاه غالم این -
 .کنید بیرونش
 که نمود اشاره جیحون به دانست می مطاع را خواجه رئیس امر که داروغه
 .شود خارج
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 ندارد هراسی و بیم او اوامر و آغا فرخ دستورات از گوئی که جیحون
 :گفت و ایستاد خود جاي بر همچنان

 .گوید نمی دروغ هرگز خانم شاهزاده مخصوص غالم-
 :گفت و انداخت جیحون سراپاي به تندي نگاه رفت جلو آغا فرخ 
 کنی ترك را اینجا که دهم می دستور تو به من. کثیف احمق بگیر خفقان - 

 شو ... دور ازنظرم زود... 
 :گفت تر تمام چه هر گستاخی با و زد پوزخندي جیحون

 .ندارد ارزش پشیزي من براي آغا فرخ دستور - 
 هاي رگ شد برافروخته اش چهره رنگ کلمات این بشنیدن آغا فرخ 

 به زیر دست کرد پیدا دیگري حالت چشمانش. گردید متورم گردنش
 دستخوش دم همان. داد جاي مشتش میان در را اش دشنه قبضه برد اش جبه

 .شد آمیز جنون حالت
 را دشنه و آورد پایین را دستش ناگهان ولی کشید بیرون را اش دشنه 

 :گفت و کرد غالف
 .کنی می بازي خود سر با گذرانی می حد از را گستاخی - 

 چه او برابر در جان. خانم شاهزاده فدایی دیگر سر هزاران و من سر -
 .دارد ارزشی

 :گفت داروغه به کند تحمل نتوانست دیگر آغا فرح 
 از سپس. بسپارند خاك به فوراً را کنیز جسد اند داده دستور خانم شاهزاده - 

 به و کرد مشایعت خیابان داخل تا را او داروغه .شد خارج داروغه اتاق
 .بازگشت خود کار به محل آغا فرخ اشاره

 :گفت او دیدن محض به جیحون 
 .کردم پیدا را قاتل - 
 :گفت فراوان خشمی با او بگفته اعتنا بی داروغه 
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 است مقتدري شخص او .بود عقل و انسانیت از دور آغا فرخ با رفتارت - 
 وحشت تو گستاخی عاقبت از من و برند می حساب او از ها شاهزاده همه که

 .دارم
 :گفت و زد اي قهقهه جیحون 
 .هستم متکی خود بانوي ناپذیر شکست نیروي به من باش آسوده - 
 :پرسید تندي به است رسید خاطرش به جیحون گفته تازه اینکه مثل داروغه 

 کیست؟ قاتل گفتی؟ چه -
 :گفت آهسته و برد پیش سر جیحون 
 با و است رسیده به قتل میرزا حیدر کسان به دست و به دستور افسون - 

 بیک حسن و خانم شاهزاده محرمانه روابط برابر در اند خواسته او قتل
 .دهند نشان خود از شدیدي العمل عکس

 :گفت و داد تکان را سرش آهسته داروغه
 .است دشوار بس کاري او شناختن اما است طور همین - 
 :گفت جیحون 

 را افسون خون انتقام شخصاً من نمایید خودداري قاتل تعقیب از شما اگر -
 گرفت ... خواهم

 .رفت در طرف به و بگفت این 
 :گفت داروغه به خطاب و شد اتاق وارد مردي اثنا این در 

 یوز باشی بیک حسن خانه جلوي که جسدي اطراف در تا ام آمده -
 .بدهم توضیح شما به است پیداشده

 به سریعی نگاه. خورد یکه او سخنان شنیدن و وارد تازه بدیدن داروغه 
 :گفت مرد آن به سپس و افکند جیحون

 ؟میگویی چه ببینم بیا نزدیک -
 :گفت و ایستاد رسید داروغه قدمی دو به اینکه تا آمد جلو مرد آن 
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 !نیست زن آن قاتل یوز باشی بیک حسن - 
 :گفت جیحون به خطاب و زد اي پیروزمندانه لبخند داروغه 

 به که داشتیم را مرد این ورود انتظار هیچ آیا .رسد می غیب از شاهد -
 قاتل که شد حاصل یقین من براي حاال دهد؟ رأي بیک حسن گناهی بی

 .داري بیک حسن ساختن متهم در سعی بیهوده تو و است دیگري شخص
 و وارد تازه شنیدن هم و بدیدن هم بود ایستاده در نزدیک که جیحون
 :گفت خود با و لرزید خود بر سخنانش

 !؟باشد دیده جسد حمل هنگام را اروج و من ناجنس مرد این نکند -
 .بیا جلو ،اي فروبسته لب و ایستاده زده بهت چرا -

 قرار مخاطب را جیحون آمیزي استهزاء لحن با که بود داروغه صداي این
 پیروزي خود براي را وارد تازه ورود و بود خوشحال دل در وي. داد

 وقوع هنگام یا و دیده را قاتل مرد آن که بود پنداشته و دانست می بزرگی
 .است بوده ناظر دور از قتل

 از را وارد تازه مرد از تحقیقات ادامه کلمه، چند همین شنیدن مست داروغه
 به خود سریع حرکتی جیحون .گرفت دشنام باد به را جیحون و برد یاد
 دور به خود از بود یافته راه وجودش بر که خفیفی ترس باره یک به و داد

 :پرسید ناشناس مرد از اي آمرانه لحن با و ساخت
 ؟شناسی می را او آیا کیست، قاتل- 

 :داد پاسخ مقطعی کلمات با مردك
 .شناسم نمی و ندیده را او خیر -

 :زد فریاد برافروخته چهره با و پرید جا از داروغه
 کنی؟ ثابت را ات گفته خواهی می چطور پس احمق -

 :گفت و شد پاچه دست و باخت را خود مردك
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یوز  بیک حسن خانه جلوي از عبور هنگام سحرگاه ،کنید تأمل کمی -
 سمت از دیگري عابر موقع همان در و افتاد آلود خون به جسد چشمم باشی
 در قتل که کردیم عقیده اظهار ،طور این جسد معاینه از پس و رسید مقابل

 .است نیفتاده اتفاق بیک حسن خانه جلوي
 و چسبید محکم را گریبانش پرید مردك طرف به رفت در کوره از جیحون 

 شدت از که درحالی و نواخت او صورت به که راست و چپ سیلی دو از پس
 بینوا مردك بود، آورده لب بر کف و شده متورم گردنش هاي رگ خشم

 .انداخت اتاق انتهاي به شدید حرکت یک با را
 بر جا همان و کرد اصابت مقابل دیوار به پشتش. رفت عقب عقب مردك 

 :گفت داروغه به خطاب آمیزي تضرع لحن با و افتاد زمین
 شود می تمام جانم زیان به کلمه چند این گفتن که دانستم می اگر - 

 .گذاشتم نمی اینجا به قدم هرگز
 :برآورد بانگ جیحون 
 و اي بوده ناظر افسون قتل بهنگام تو که پنداشتیم ما شو خفه احمق - 

 .اي شناخته را او و دیده را قاتل صورت
 مبدل یاس به امیدش و دید روبرو شکست با را خود پیروزي که داروغه 

 مردك برافروخته روي و رنگ با همچنان و برنداشت لب روي از لب شد
 .کرد می نظاره بود افتاده زمین روي که را
 بر اثري خفیف ترس آن از دیگر و یافت قلبی قوت جیحون او مقابل در 

 گرفته و یاس از مملو قیافه به چشمش که زمان هر و بود نمانده اش چهره
 دل در افتاد می بود دوخته چشم بینوا مردك به خیره هاي نگاه با که داروغه

 گذشته کنارش از بزرگی خطر که نمود می شکر دل در و زد می اي قهقهه
 .است
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 را خودش سکوت مرد آن زارى و التماس برابر در داروغه آخراالمر 
 :گفت و زد نهیب او بر. شکست

 باید را تو مثل اي دیوانه و احمق شاهد. کن گم را گورت و برخیز -
 بر را سکوت تا داد سخت گوشمالی را او و انداخت زندان به درنگ بی

 .دهد ترجیح اي ابلهانه سخنان چنین
 طرف به بود جیحون به نگاهش که درحالی و برخاست جا از ترس با مردك 

 متعاقب و گذاشت به فرار پا انداخت خارج به را خودش که همین و رفت در
 خود جاي بر تیرخورده خرس مانند که داروغه به جیحون او خروج
 :گفت بود ایستاده

 داروغه؟ جناب گرفت خواهید تصمیمی چه حال -
 ؟زنی می حرف گستاخانه خیلی جیحون باش آرام -
 بود؟ گستاخی روي از کالم کدام -

 :گفت و داد ادامه و نمود بلندي خنده بعد
 مقامی هر در را او و داشت نخواهم بر قاتل تعقیب از دست من هرحال به-

 شاهزاده امر به بنا را انتقام این و داد خواهم کیفر خود به دست باشد که
 ...گرفت خواهم خانم پریخان
 :گفت مالیمت به داروغه

 .نیست مقصر خونین، ماجراي این در یوز باشی بیک حسن اما -
 خانم پریخان با را بیک حسن پنهانی روابط گریخته جسته که جیحون
 نقشه مرحله آخرین تا یافت دیگري فرصت اینجا در بود ساخته آشکار

 .نماید اجرا را موردنظر
 :گفت تندي به داروغه جواب در وي

 یک در خواندم قاتل را او اگر و نیست افسون به قتل متهم بیک حسن خیر -
 طور همان چون هستم نادم خود گفته از حاال اما بود تندخوئی و خشم حالت
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 کدام دست و بود او براي بیک حسن پیام پاسخ حامل افسون گفتم که
 قاتل شک بدون و نیست معلوم رسانید به قتل را گناه بی زن این جنایتکاري

 .باشد می میرزا حیدر هواخواهان از
 زمین سطح از اي نقطه به نگاهش که درحالی و فرورفت به فکر داروغه
 :گفت بود شده دوخته

 !جیحون رسد می به نظر بعید-
 در را خود بانوي تا روم می سرا حرم به اکنون و گفتم برایت را حقیقت -

 .بگذارم جریان
 سوي به مستقیماً سرا حرم به رفتن عوض به و گذاشت تنها را داروغه جیحون 

 .رفت امیرخان سردار خانه
 
 
 
 

*** 
 
 
 

 تمام در ظهر رسیدن از قبل تا خانم پریخان کنیز افسون، شدن کشته خبر
 اي همهمه طهماسب شاه سراي حرم داخل در. گشت دهان به دهان قزوین شهر

 این از میرزا حیدر پسرش و خانم زاده سلطان کس هر از بیش برخاست،
 بود ساخته ناراحت سخت را ها آن چیز یک اما نمودند می مسرت اظهار واقعه

 دوست یوز باشی بیک حسن خانه جلوي مقتوله جسد شدن پیدا آن و
 .بود وفادارشان
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 بامهارت دهد خاتمه خود نفع به را قضیه خواست می که خانم پریخان نقشه
 مجري و غالم جیحون و شد اجرا قدم به قدم خودش شخص دوراندیشی و

 بوقت اندکی چون. برآمد خود مأموریت عهده از احسن به نحو او نقشه
 از آنچه و رسانید خانه دولت به را خودش شتابان داروغه مانده ناهار

 خانم پریخان و بیک حسن پنهانی روابط و افسون قتل به راجع جیحون
 براي گرفت صورت برایش سختی به که کوتاه مالقات یک طی بود شنیده
 .بازگفت خانه دولت و سرا حرم هاي خواجه رئیس آغا فرخ
 مالقات به بالفاصله و شد حیرت و بهت دچار قضیه این بشنیدن آغا فرخ

 حسن خیانت و رفت بود کرده خلوت میرزا حیدر با که خانم زاده سلطان
 .داد شرح ها آن براي را یوز باشی بیک

 .ماند وواج هاج داشت دهان در لقمه که طور همان میرزا حیدر 
 سکوت تن سه آن میان لحظه چند تا. شد تعجب در غرق خانم زاده سلطان
 .بود فرما حکم مطلق

 :گفت و فروخورد را دهان در لقمه میرزا حیدر آخراالمر
 ... داد خواهم را خائن این سزاي - 

 :گفت و دوید خود پسر حرف بمیان بود مکار زنی که خانم زاده سلطان
 .ندهید خرج به شتاب و عجله قضاوت در -

 جاسوسان وسیله به مخفیانه که داد دستور به او و آغا فرخ به کرد رو بعد
 وسایل درنگ بی بیک حسن خیانت صحت صورت در و کند تحقیق خود

 .سازد فراهم را او نابودي
 در و گفت ترك را خانم زاده سلطان عمارت الزم دستورات کسب با آغا فرخ

 .گردید احضار طهماسب شاه طرف از همان حال
 را افسون قتل علت و داد قرار خشم مورد بشدت را او اللهی ظل حضرت
 .خواست
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 قرار خود پدر مؤاخذه مورد خانم پریخان که طوري به را قضیه آغا فرح
 از خارج در را شب تمام افسون که رسانید به عرض و داد شرح بگیرد

 .است گرفته صورت اوباشان از یکی به دست قتل و برده بسر سرا حرم
 بسر مشت با ناگاه به نماید اختیار سکوت اینکه عوض به طهماسب شاه اما

 :زد فریاد خشمگینی و تند لحن با و کوفت آغا فرخ
 از تو اجازه بدون کنیزي که بودي کاره چه اینجا در تو پس احمق -

 .هستی اطالع بی تو و شود می خارج سرا حرم
 :گفت رفت می عقب عقب که درحالی آغا فرخ

 .بود شده خارج سرا حرم از خانم شاهزاده دستور به او قربان -
 .شو دور ازنظرم فوراً شعور بی شو خفه -

 .رفت بیرون تاالر از سرعت به آغا فرخ
 و سرا حرم داخل جریانات کلیه از خود جاسوسان وسیله به خانم پریخان
 اطراف مراقب و یافت می اطالع خانم زاده سلطان و شاه با آغا فرخ مالقات

 .بود خود
 خشم و رفت خانم زاده سلطان مالقات به مجدداً اي آشفته وضع با آغا فرخ
 .رسانید او به اطالع خودش به نسبت را شاه

 :گفت و خندید قهقهه به میرزا حیدر
 فرمان بود ممکن واال یافت خاتمه جا همین به که باشی شکرگزار باید -

 .شود صادر قتلت
 :گفت خانم زاده سلطانه ب خطاب خورد می را خونش خون که آغا فرخ

 بنشینید؟ گذاشته دست روي دست خواهید می وقت چه تا آیا من بانوي -
 بگو؟ تر واضح فرخ فهمم نمی را منظورت -
 فراموش اش خانه در را ابونصر حکیم مالقات آیا که این است منظورم-

 که خطیر امر این در اگر و نشسته ما دستور انتظار به هنوز او د ...ای کرده

- 168 - 
 



 چکمه زرد

 از حکیم فقط نه بدهیم دست از را فرصت و شود کوتاهی نیست خطر از خالی
 که رود می آن ظن بلکه گشت خواهد بر است بسته ما با که پیمانی و عهد

 .اندازد مرگ کام به را همگی و ساخته فاش را ما اسرار
 را خودش کمی ساخت استوار زانوانش بروي دست دو هر خانم زاده سلطان

 :گفت محکم و قاطع ولی آهسته نمود خم جلو به
 عقیده در آنکه یا ترسی می ابونصر حکیم از آغا، فرخ داري وحشت چه از -
 .کنی می احساس سستی میرزا حیدر شاهزاده به نسبت ایمانت و
 :گفت تندي به و شد هراسان آغا فرخ 
 جان پاي تا گشت برنخواهم ام بسته که عهدي از شاهزاده فداي جانم - 

 داد؟ خواهد دست وقت چه فرصت این بگوئید اما ام ایستاده
 آغا فرخ آخر کالم بشنیدن بود دیگري عالم در گوئی که میرزا حیدر 

 :پرسید و برگرداند او جانب به سر
 کدامست؟ فرصت...  آغا فرخ گفتی چه -
 :گفت پرده بی و زد رندانه پوزخندي آغا فرخ 
 ؟نیستید موافق آیا. شما پادشاهی اعالم و اللهی ظل حضرت ساختن مسموم - 
 اختیار بی و لرزید پشتش آور وحشت سخن این شنیدن از خانم زاده سلطان 

 :گفت و زد اش گونه به آهسته و برخاست جاي از
 نابود را مان همه تو احمقانه سخن این. فرخ هستی احتیاط بی خیلی - 

 در ما میان آنچه خواهم نمی. نزن حرف دیگر و باش ساکت. کرد خواهد
 و دیوانه مردي راستی به. آوري زبان بر اینجا در است گذشته قصر خارج

 .هستی ابله
 .نگریست خود اطراف به زده وحشت آغا فرخ 
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 کنار در و شد بلند جاي از نیز او دید هراسناك را مادر وقتی میرزا حیدر 
 انتظار و است ترسیده سخت که بود این مثل. گرفت قرار خانم زاده سلطان
 .دارد را شومی واقعه

 گفته از و نداشت گفتن سخن جرئت فرورفت عمیقی سکوت در آغا فرخ 
 .بود نادم خود

 :گفت آهسته و برد پیش سر خانم زاده سلطان 
 هر به ترسید باید خاموش دیوارهاي از حتی. است خطرناك محلی اینجا -

 .اند خفته مزور و رحم بی چینان سخن بگذاري قدم که کجا
 :پرسید مضطربانه میرزا حیدر 
 شنیده؟ را ما سخنان کسی آیا است؟ شده چه مادر- 
 .بدهیم دست از نباید حال همه در را احتیاط اما فرزندم خیر - 
 :گفت و فروبرد را دهانش آب آغا فرخ 
 تردید و شک این بر آیا. ام گمارده بکار و تعیین من خود را جاسوسان - 

 ما خوار جیره همه که درحالی کرد خواهند خیانت نیز ها آن که هستید
 هستند؟

 :گفت و داد تکان را سرش آهسته خانم زاده سلطان 
 دارم بیم ساز حیله خانم پریخان و اللهی ظل حضرت مخفی جاسوسان از - 

 وقت هر من داري؟ یاد به را زرد چکمه آیا. شناسیم نمی را ها آن تو و من
 کنم می زنده خاطرم در داشت به چهره که سیاهی نقاب با را او هیکل

 چه اینجا و بود هک او پرسم می خود از و لرزم می خود بر اختیار بی
 .کرد می

 :گفت آغا فرخ 
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 دشنه با آورم به دست را او ردپاي اگر که سوگند بزرگ به خداي - 
 دلم و هستم تشنه خونش به. کرد خواهم قطعه قطعه را بدنش اعضاي

 .کنم پاره هایم دندان با را او خواهد می
 .گردید قطع بالفاصله و کرد خشکی صداي اتاق در اثنا این در 
 :گفت و پرید جا از هراسان داشت زرد چکمه از تلخی خاطره که آغا فرخ 
 ما سخنان و است جاسوسی مشغول پا به زرد چکمه پوش نقاب آن شبهه بی - 

 .است شنیده را
 و انداخت راهرو به داخل را خود و دوید در طرف به شتابان میرزا حیدر 

 خشمی و شد حیرت در غرق شد می دور ازآنجا سرعت به که خدیجه بدیدن
 .داد دست او بر ناگهانی

 دنبال افتاد خدیجه به چشمش که همین و رسانید او به را خودش آغا فرخ 
 :گفت و زد اش سرشانه به چنگ دوید او
 ؟کنی می خیانت خود بانوي به...  کثیف جاسوس اي-
 .نمود سکوت و افتاد وحشت به و کرد گم را وپایش دست خدیجه 
 صبرانه بی که خانم زاده سلطان نزد اتاق به کشان کشان را او آغا فرخ 

 :گفت و انداخت زمین به او پاي جلوي و آورد کشید می را او انتظار
 .کند می خیانت شما به چیز همه بی کنیز این عزیز، بانوي - 
 و کشید به عقب را او سر. زد خدیجه موهاي به چنگ میرزا حیدر 

 .آورد پائین او گلوي طرف به داشت دست در که اي دشنه
 یا و شنود می آنچه توانست نمی و بود مانده وواج هاج که خانم زاده سلطان 

 :گفت و برد باال کند دست باور بیند می
 ثابت باید شده مرتکب هم خیانتی اگر و بگذار راحت را او پسرم حیدر - 

 .شود
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 با نگریست می خود بانوي به تأثرآور و معصوم نگاهی با که خدیجه 
 :گفت بود شبیه ناله به که لرزان صدایی

 خدا به...  داشتم را خود بانوي اتاق جلوي از عبور قصدنیستم ...  خائن من-
 .نکشید مرا...  هستم گناه بی

 :گفت خانم زاده سلطان به خطاب آغا فرخ 
 بر دلیل او فرار و در صداي...  خورد نباید را زن این هاي گفته فریب -

 او از آنجا در تا ببریم خانه شکنجه به را وي بدهید اجازه. اوست خیانت
 .کنیم تحقیق

 :گفت میرزا حیدر 
 خانم پریخان جاسوسان را ما اطرافمادر ...  موافقم فرخ پیشنهاد با -

 بسزاي را خائنین این موقع به و نیاییم به خود اگر. اند کرده احاطه
 کشته فطرت پست هاي نشناس حق همین به دست زودي به نرسانیم اعمالشان
 گرفته به خود تأثرآوري قیافه چطور رذل زن این کنید نگاه. شد خواهیم

 .ندارد دیگري قصد ما دادن فریب جز خدا به... 
 :گفت و خدیجه به کرد رو و زد مرموزي لبخند خانم زاده سلطان 
 از بگو اي شده مرتکب هم خیانتی اگر. است من دست در تو جان اختیار - 

 جاسوسی خانم پریخان براي تو آیا. گذشت درخواهم تقصیرت سر
 ؟کنی می

 من بر اتهام این و ندارم اي رابطه خانم شاهزاده با من. من بانوي خیر - 
 دوست بیشتر خودم جان از را او که عزیزم بانوي به هرگز و نیست وارد
 .کنم نمی خیانت دارم

 بود خشمگین و عصبانی سو هر از و داشت پردردي دل که آغا فرخ 
 :گفت و کرد بلند زمین از را او و پیچید دوردستش به را خدیجه گیسوي

 .کنم شروع را خود تحقیقات تا برم می خانه شکنجه به را او من - 
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 برخاست جا از داشت لب بر آلودي خشم لبخند که درحالی خانم زاده سلطان
 به فشاري غیظ روي از و گرفت دستش دو میان در را خدیجه گونه دو هر
 :گفت و ساخت خارج گلو از اي ناله کنیز که طوري به داد ها آن

 .دای شده مظنون به من بیخود و گناهم بی من- 
 بردن با آغا فرخ و میرزا حیدر سخنان تأثیر تحت خانم زاده سلطان - 

 به را او که گفت آغا فرخ به و کرد موافقت خانه شکنجه به خدیجه
 .نماید مراجعت خود و برده خانه شکنجه

 از کشان کشان را خدیجه بود سنگدلی و خونریزي آماده که آغا فرخ 
 خانم زاده سلطان ولی برود دنبالش به خواست میرزا حیدر. نمود خارج اتاق

 .نمود منع رفتن از را او
 آمرانه لحنی با کشید می عقب از را خدیجه موهاي که طور همان آغا فرخ 

 :گفت به او
 نگاه را اطرافت آنکه بی و شد خواهیم خارج عمارت از اتفاق به دو هر - 

 برداري من دستور برخالف قدمی اگر و کن حرکت من به دنبال کنی
 و بیم هم اللهی ظل حضرت از حتی. ساخت خواهم را تو کار دشنه با بالفاصله
 .ندارم هراسی

 همراه و کرد سکوت بود نمانده اش چهره به رنگ وحشت از که خدیجه 
 .شد خارج عمارت از آغا فرخ

 میرزا حیدر و خانم زاده سلطان افکار چنان میان این در خدیجه ماجراي 
 جلوي در افسون قتل به راجع کردند فراموش دو آن که ساخت مختل را

 و کرده صحبت بود فراگرفته را پایتخت تمام که یوز باشی بیک حسن خانه
 این میرزا حیدر خدیجه و آغا فرخ رفتن محض به ولی. کنند پیدا حلی راه

 دارالحکومه در جیحون هاي گفته که داشت عقیده و کشید پیش را قضیه
یوز  بیک حسن و نزدیک حقیقت به است نموده اظهار داروغه حضور در که
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 که این است حق و پیماید می خیانت راه ها آن با دوستی مقام در باشی
 .شود داده او خیانت سزاي

 سخنان بار زیر وجه هیچ به و داشت دیگري نظر خانم زاده سلطان ولی 
 .دانست می اساس بی و دروغ را شایعات این کلیه و رفت نمی پسرش

 :گفت طور این خود سخنان دنباله در وي
 منظوري و است گفته را مطالب این عمداً خانم پریخان دستور به جیحون -

 دیگري به دست افسون قتل و نداشته بیک حسن با ما دوستی زدن برهم جز
 .است گرفته صورت بیک حسن خانه از دور و
 بود گفته که را داروغه دالیل خود هاي گفته تائید براي نم خا زاده سلطان 

 .دانست می کافی است نشده دیده بیک حسن خانه جلوي در خونریزي آثار
 یوز باشی بیک حسن با باید که بود معتقد و شد نمی قانع میرزا حیدر

 .بگوید را حقیقت او و بگیرد صورت مالقاتی
 .خواست ورود اجازه آغا فرخ اثنا این در

 وسط به پایش آغا فرخ هنوز بود عجول و نپخته جوانی که میرزا حیدر
 :پرسید او از نرسیده اتاق

 کرد؟ اعتراف خود خیانت به خدیجه آیا -
 :داد پاسخ بود نمایان آن از سنگدلی آثار که خشمگینی قیافه با آغا فرخ

 را خائن خدیجه از تحقیقات شروع. باشید داشته حوصله...  شاهزاده خیر -
 سکوت و خاموشی در سرا حرم ازآنکه پس ام نموده امشب به موکول
 روز وقت این ،کنم می تحقیق او از و رفت خواهم خانه شکنجه به فرورفت

 .نیست مناسب کار این براي
 .بنشیند آغا فرخ کرد، اشاره خانم زاده سلطان
 .نشست در کنار دوزانو ها خواجه رئیس

 :گفت خانم زاده سلطان
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 بیک حسن خانه به من همراه است الزم بروي خانه شکنجه به آنکه از پیش 
 .بکنم سؤاالتی او از خواهم می چون بیایی
 :گفت آغا فرخ

 سخنی خود تصور به کسی هر است گوناگون شایعات از پر شهر -
 موضوع یک از بسیار تعجب با همه اما دارد می اظهار نظري و گوید می

 رسانیدن قتل به در یوز باشی بیک حسن سنگدلی آن و میگویند سخن
 .است خانم پریخان کنیز افسون

 فریاد او بر ناگهان و شد دوخته آغا فرخ به خانم زاده سلطان شرربار نگاه 
 :کشید

 در وتاب آب با طور این که اي پذیرفته را شایعات این هم احمق تو آیا -
 و کرد خواهم روشن را چیز همه امشب. است بس کنی می بازگو من حضور

 اي وصله چنین و است مبرا قتل این از بیک حسن که کنم می ثابت شما به
 .چسبد نمی او به ناجور
 :گفت و کرد وجور جمع را خود آغا فرخ

 را اساسی بی و بیهوده شایعات چنین ابله مردمانی...  عزیز بانوي -
 .پذیرند می

 به شد تاریک هوا که همین و برو بیرون اینجا از و برخیز خوب بسیار -
 .برویم بیک حسن دیدار به اتفاق به تا بیا نزدم
 طرف به و کرد کوتاهی مکث رفت در طرف به برخاست آغا فرخ

 :گفت و برگشت خانم زاده سلطان
 خانه شکنجه به سرا حرم بانوي حضور به آمدن از قبل بفرمائید اجازه اگر -

 خواهم به دست او از که اطالعاتی با و کنم بازجوئی خدیجه از و رفته
 .بازگردم شما به نزد آورد
 :داد ادامه چنین سپس و کرد مکثی آغا فرخ
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 از بازجوئی دارند را بیک حسن خانه به رفتن قصد عزیز خاتون که حال -
 دیدن محض به وي که دارم یقین و نمایم می موکول شب اول به را خدیجه

 .نمود خواهد اعتراف خود خیانت به شکنجه آالت
 :گفت میرزا حیدر

 کارش دشنه ضرب به که دهیم می اجازه تو به زد کار آن به دست اگر -
 .بسازي را

 حیدر گفته او ببیند تا نمود خانم زاده سلطان متوجه را نگاهش آغا فرخ
 .نه یا نماید می تائید را میرزا

 به را سر آهسته بود آغا فرخ به نگاهش که طور همان خانم زاده سلطان
 .داد تکان مثبت عالمت

 از اجازه کسب با و مالید به هم را هایش دست خندان و خوشحال آغا فرخ
 .شد خارج ها آن نزد

 
 
 

*** 
 
 
 

 هاي مشعل و داد شب تاریکی به را خود جاي روز روشنایی که هنگامی
 که سرا حرم هیجان و شور آن شد روشن دیگري از پس یکی سرا حرم

آن  جاي آرامش و سکوت و رفت میان از رفته رفته داشت ادامه روز وقت به
 .گرفت را
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 عمارت در تنها و یکه و بود نیافته بهبود اش بیماري هنوز طهماسب شاه 
 و زنان دیگر بیماري از قبل دوران مانند و زیست می خودش مخصوص
 بود سلطنت تخت فکر در روز و شب و خواند نمی حضور به را هایش سوگلی

 .بدارد محفوظ چگونه خود فرزندان شدید دودستگی و نفاق از آن را که
 روز و شب که دانست می و بود آگاه مخالفین دودسته هاي فعالیت از وي 

 .دارند را او مرگ انتظار همچنین و هستند یکدیگر بردن بین از درصدد
 ،پیوست می وقوع به سرایش حرم هاي غرفه در آنچه از طهماسب شاه 

 .یافت می اطالع خود جاسوسان وسیله به
 گرفته صورت خفا در و محرمانه طور به که خدیجه شدن زندانی از ولی 

 خود کار در غرق تنها و یکه شاه که هنگام آن در. نداشت اطالعی بود
 شکنجه داخل سرا حرم دیگر گوشه در بود، کشیده دراز بسترش درون

 طنین شوم مکان آن فضاي در خدیجه جگرخراش هاي ناله صداي خانه
 .انداخت می

 زاده سلطان کنیز خدیجه انگیزي وحشت سنگدلی و رحمی بی با آغا فرخ
 چند از که را او ناتوان پیکر درپی پی و داد می قرار شکنجه زیر را خانم
 هاي دست با خود و کرد می بلند زمین از بود جاري خون بدنش جاي

 .انداخت می بکار را شکنجه آالت اش استخوانی و کوچک
 .نداد اي نتیجه کمترین خوار خون خواجه این هاي رحمی بی و تهدیدات

 و آمد جلو بود تنومند مردي که جالد. خورد می را خونش خون آغا فرخ
 :گفت

 .نماید اعتراف شاید کنم قطع را او هاي دست از یکی بدهید اجازه قربان -
 درون هاي میله از یکی فوراً. رفت خواهد هوش از درد براثر احمق نه -

 به او بدن گوشت و پوست سوختن صداى تا بگذار او گردن بر را کوره
 .برسد گوشم
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 تا که ساخت خارج گلو از فریادي چنان آن خدیجه شد بکار دست جالد
 .بود نشده شنیده لحظه آن
 در داشت شباهت وحشی حیوان غرش به که آغا فرخ فریاد دیگر بار

 از که بگو و کن اقرار خود خیانت به باش زود که پیچید خانه شکنجه
 .هستی خانم خان پري جاسوسان

 .فراگرفت را خانه شکنجه مرگبار سکوتی
 به خدیجه دید وقتی بود پیداکرده را اي درنده حیوان حالت که آغا فرخ
 :گفت جالد به خطاب است افتاده اغماء حال

 خود گناه و خیانت به باید خائن زن این... بیاور بهوش را او فوراً -
 .نماید اعتراف

 خدیجه صورت بروي سرد آب از سطلی و شد کار به دست الفور فی جالد
 .ریخت

 .داد خود بسر حرکتی و زد اي ناله روز تیره زن
 گفته مجدداً و رفت جلو. بست نقش آغا فرخ بر لبان آمیزي کینه لبخند 

 :افزود آن دنباله در و کرد تکرار را خود قبلی
 نخواهم ترك را اینجا نگیرم اقرار تو از تا خائن اي بازکن را هایت چشم - 

 .کرد
 سؤال به بتواند که طوري به را خدیجه ،دانست می خود که طریقی به جالد 

 .آورد بهوش گوید جواب آغا فرخ
 :گفت مقطعی کلمات با بود بسته چشمانش که طور همان خدیجه

 .ندارم گناهی من خدا بهندهید ...  شکنجه همه این و بکشید مرا - 
. انداخت هراسی جالد در حتی آن موحش طنین که زد اي قهقهه آغا فرخ 

 و ماند متحیر آغا فرخ خواري خون از داشت که قلبی قساوت همه با جالد
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 بعدي شکنجه و بازجوئی براي و داده نجات موقتاً را خدیجه اینکه براي
 :گفت سازد آماده

 دهید ... اجازه نیست جوابگویی آماده حال این در زن این قربان -
 محکم شالقی با آغا فرخ ناگهان که بود نرسیده آخر به هنوز جالد کالم 

 :گفت و کوفت او شانه به
 بگیري؟ خفقان توانی می - 

 :گفت و گرفت باال را اش شانه جالد
 بکنم؟ باید چه بگوئید...  شماست دست در جانم - 

 باز را چشمانش تا بیاور بهوش زودتر را او و کن عمل ات وظیفه به هیچ، -
 .ببیند مرا و کند

 درد از و شنید می را آغا فرخ سخنان بیهوشی نیمه عالم آن در که خدیجه
 :گفت پیچید می به خود ها شکنجه

 .فهمید نخواهید چیزي من از. ندهید زحمت خود به بیهوده - 
 که رفت در کوره از چنان نداشت را جمله این شنیدن انتظار که آغا فرخ 

 :گفت و کشید اي نعره و زد خدیجه پهلوي به لگدي ناگهان
 و بفهمم چیز تو از باید چگونه که داد خواهم تونشان به اکنون هم - 

 .نیست بیهوده زحماتم که دید خواهی
 شبیه که اي برگشته تیز نوك میله رفت شکنجه آالت طرف به عجله به بعد 

 کند درنگ اي لحظه آنکه بی و آمد خدیجه به نزد و برداشت بود قالب
 هاي ناله میان در و انداخت خدیجه چپ چشم داخل را میله تیز نوك

 بیرون کاسه از را او چشم تخم وحشیانه حرکت یک با خدیجه جگرخراش
 .داد فشار آن بروي خودرا پاي و انداخت زمین بروي و کشیده

 .رفت هوش از جالد بغل در خدیجه 
 .کرد می غرش شیر مانند و بود آورده لب بر کف خشم از آغا فرخ
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 :گفت خود با و شد حیرت در غرق رحم بی خواجه این عمل شدت از جالد
 .است خواجه این تر سنگدل من از - 
 .آمد بهوش اندکی خدیجه تا کشید طول ساعت نیم به نزدیک 
 نجات را جانت و بگو برداري؟ لب از را سکوت مهر خواهی نمی آیا - 

 .بده
 باشد سنگدل درجه این به تا آغا فرخ کرد نمی تصور هرگز که خدیجه 

 :داد پاسخ
 کشت ... خواهید...  مرا...  بگویم اگر که دارم اطمینان ولی - 
 :گفت و زد اي پیروزمندانه لبخند آغا فرخ 
 پریخان با را خودت روابط اسرار اگر که سوگند اللهی ظل حضرت بسر - 

 و فرستم می دوردستی منطقه به و کرده خارج شهر از ترا بازگویی
 .کنی اداره را ات زندگی که دهم می قرار برایت هم مستمري

 :گفت خدیجه 
 ؟دهید می قول آیا -
 قول به امشب همین تا کن خالص را جانت و بگو ... خورم می سوگند - 

 .کنم عمل خود
 باز بشدت و ناگهان خانه شکنجه در که بود نگشوده سخن به لب خدیجه 

 .انداخت طنین خانه شکنجه فضاي در اي خنده. شد
 زرد چکمه زیرا بازماند دهانش تعجب از و برگرداند سو بدان سر آغا فرخ 

 از را خود پاي دو هر و ایستاده به دست شمشیر که دید می خود برابر در را
 .است گذاشته باز هم

 .نمود خود در وحشتی و ترس احساس و شد حبس آغا فرخ سینه در نفس 
 .گردید فرما حکم خانه شکنجه بر عمیق سکوت لحظه چند

 .دید نمی خود در زدن حرف جرئت و مانده وواج هاج جالد 
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 :گفت آغا فرخ به خطاب و آمد جلو زرد چکمه 
 !هستی زن این به دادن شکنجه و بازجوئی سرگرم سخت - 
 بود هویدا آن از اضطراب آثار که لحنی با و آورد فشار به خود آغا فرخ 

 :گفت
 .برسد خیانتش بسزاي باید خائن - 
 :گفت و کرد بلندي خنده زرد چکمه 
 البد و است زود هنوز تو کشتن اما...  برسی کیفر به باید تو همه از قبل - 

 نقاب خواهد می دلت خیلی و  !یافتم راه اینجا به چطور که کنی می تعجب
 که لحظاتی آن در تو آرزوي این اما... بشناسی مرا و برداري ام چهره از
 و شد خواهد برآورده دهی می جان و داد خواهم قرارت مرگ آستانه در

 .دارم برمی ام چهره از نقاب خودم
 را شمشیرش نوك و کرد کم را آغا فرخ و خود میان فاصله زرد چکمه 

 .راند به عقب را او و گذاشت او سینه بروي
 به وحشتناکی طرز به چشمانش و بود نمانده اش چهره به رنگ آغا فرخ 

 .بود شده دوخته زرد چکمه هیکل
آن  و برد اش دشنه به دست و خوابانید زمین روي را خدیجه آهسته جالد 

 .کشید بیرون غالف از را
 را جالد و نگریست می را اطرافش دقت به نقاب پشت از که زرد چکمه 

 :گفت آغا فرخ به خطاب آمیز استهزاء لحنی با داشت نمی دور ازنظرش
 ... کند غالف را اش دشنه بگو کلفت سبیل مرد این به -
 باالگرفته را مسلحش دست که درحالی و برآشفت کالم این بشنیدن جالد 

 خودش زبردستی و بامهارت زرد چکمه. شد ور حمله زرد چکمه طرف به بود
 قهقرا به کلفت سبیل مرد که زد جالد شکم به چنان لگد با و کشید کنار را

 ...افتاد به زمین پشت از و رفت
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 و کرده استفاده اي لحظه چند فرصت این از خواست خود خیال به آغا فرخ 
 نداشت فاصله خانه 6نسق در با قدم دو از بیش اما کند فرار خانه شکنجه از

 و گرفت را گریبانش یکدست با. انداخت او بروي را خود زرد چکمه که
 دور خود از را وي حرکت یک با و برد خانه نسق وسط به را او کشان کشان
 ...ساخت

 .شد زمین بر نقش کوپالش و یال با آغا فرخ
 :گفت جالد و او به خطاب زرد چکمه 

 .برنخیزید زمین روي از -
 :گفت و شد خدیجه متوجه بعد 

 حاال و کنی فاش خانم پریخان به را خودت روابط اسرار خواستی می -
 .برد خواهی گور به را اسرار

 گفتن سخن یاراي زبانش و بود شده بیمناك خود جان بر که آغا فرخ 
 :پرسید مضطربانه نداشت

 ؟خواهی می چه ما جان از و کیستی بگو - 
 :گفت کنان خنده و برگرداند او جانب به سر زرد چکمه 
 هم قبالً را سؤال این...  هستی کودن خیلی که واقعاً شعور بی احمق - 

 نخواهی من شناختن به موفق مرگ دم تا که گفتم بار یک بودي، کرده
 تو با هنوز اما حاالست همین کشتن براي فرصت بهترین اینکه با و شد

 .بگیرد انجام باید تو به دست مهای نقشه و کاردارم
 .نیستم تو با مکاريه به حاضر...  نه...  من - 

 کورکورانه کنم اراده که زمان هر. نکن گوئی یاوه و باش خاموش-
 دهم می دستور حاال و نداري هم اي چاره. کرد خواهی اجرا را دستوراتم

اعضاي سیاست کردن به بریدن گوش و بینی و یاقطع کردن نَسق کردن:  - 6
 گناهکار ازدیگري 
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 خودش با بودي ها آن شنیدن تشنه که اسراري تا برسد به قتل زن این که
 .شود مدفون خاك دل در

 :گفت ملتمسانه خدیجه
 .دهید نجاتم اینجا از و نکشید مرا به خدا را شما - 
 :گفت کرد می اشاره آغا فرخ به که درحالی زرد چکمه 

 حرامزاده و ملعون خواجه این سوگند و بقول که هستی احمقی عجب -
 .اي کرده اعتماد

به  و داد نخواهد امان ترا هم لحظه یک حتی تو اسرار شنیدن محض به او 
 جدا بدنت از سر بارد می چشمانش از خون که کلفت سبیل مرد همین دست

 .کرد خواهد
 :گفت و کشید دردناك آهی خدیجه 
 .دهید نجات مرگ چنگال از مرا شما حاال- 
 :گفت و زد اي قهقهه زرد چکمه 

 جا همین که دارم مأموریت و معذورم تو تقاضاي انجام از که...  افسوس -
 .دهم خاتمه ات زندگانی به
 را دستش دو هر .کشید وحشتناکی و کوتاه جیغ خبر این بشنیدن خدیجه 
 :گفت و فروبرد سرش موهاي بمیان ناتوانی همه با
 .نیست نجاتم به امیدي و فرارسیده من مرگ پس-
 .شد خواهی کشته جالد به دست حاال همین خیر - 
 نداشت برخاستن جرئت و بود افتاده زمین روي هنوز که آغا فرخ 

 :گفت و کرد خیزي نیم
 ... درگذر کنیز این جان از خدا براي - 
 :گفت و زد او پهلوي به پا با نوك رفت جلو زرد، چکمه 
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 و بودي کرده را او جان قصد تو... شود کشته باید زن این هرحال به - 
 باشم ... شدنش کشته ناظر او اسرار افشاي از قبل خواهم می من حاال

 آهسته جالد. برخیزد جا از که داد دستور او به و کرد به جالد اشاره بعد 
 .ایستاد برخاست، زمین روي از
 زمین روي از را او و گرفت عقب از را آغا فرخ جبه یقه خود زرد چکمه 

 .داد جا غالف در را شمشیرش خود و کرد بلند
 ولی بودند هم متفق نیروي دو که آن حال در دو هر جالد و آغا فرخ 

 به. بود ساخته مرعوب را دو آن او باکی بی و تهور و زرد چکمه ورود
 زرد چکمه برابر در خود ضعف و ناتوانی از و کردند می نگاه یکدیگر

 آمرانه به جالد خطاب زرد چکمه. زدند نمی دم و خورد می را خونشان خون
 اي لحظه چند جالد. فروکند خدیجه سینه در را اش دشنه داد فرمان

. کرد حمله زرد به چکمه بار دومین براي ناگهان و شد تردید دستخوش
 او به پشت را خود سرعت به بود ایستاده آغا فرخ کنار که زرد چکمه

 .داد قرار سپر را زده وحشت خواجه و انداخت
 را لبانش خشم شدت از و ایستاد شد روبرو اي صحنه چنین با وقتی د جال 

 .گزید
 :گفت آمرانه لحنی با زرد چکمه

 .بینداز به زمین را ات دشنه - 
 :گفت جالد 

 .دهم جاي تو سینه در آنکه جز ساخت نخواهم دور خود از را دشنه -
 کشید بیرون کوچکی دشنه و برد رنگش سیاه شنل به زیر دست زرد چکمه 

 :گفت او به و گذاشت آغا فرخ گلوي زیر آن را تیز لبه
 .شود سالح خلع جالد بگو - 
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 و فروخورد را دهانش آب. انداخت دشنه تیغه به نگاهی چشم زیر آغا فرخ 
 :گفت جالد به آنگاه

 .بینداز زمین به را ات دشنه -
 اش باطنی میل برخالف جالد و کرد را خود کار آغا فرخ آمرانه دستور 

 .انداخت به زمین را دشنه
 و ساخت دور را جالد دشنه پا نوك با. برد جلو را آغا فرخ زرد، چکمه 

 :گفت و داد به دستش و گشود کمرش از را آغا فرخ دشنه سپس
 در را ات دشنه و برو جلو دهی راه به خود تردید و کنی درنگ آنکه بی - 

 .بده جاي خدیجه سینه
 و گرفت به خود حمله حالت و ساخت دشنه جایگزین را شمشیر زرد چکمه 

 فرخ. دهد انجام را خود مأموریت فوراً که داد فرمان آغا فرخ به آمرانه
 ... کرد سرش به پشت نگاهی ایستاد خدیجه به مانده قدم یک آغا

 که بهتر چه. است ریختن خون آماده من شمشیر آغا، فرخ نکن توقف - 
 .بریزد را تو خون

 جلو. انداخت آغا فرخ دل در وحشتی و هراس زرد، چکمه شمشیر برق 
 .برد باال را دستش رفت

 .ساخت پنهان دست دو میان را صورتش و کشید هولناکی جیغ خدیجه 
 را خدیجه جیغ لحظه چند در و آمد پائین آغا فرخ دست هنگام همین در

 .ساخت زمین بر نقش را او آلود خون پیکر و کرد قطع
 و رسانید خانه نسق در به را خودش جست یک با. زد اي قهقهه زرد چکمه
 :گفت کنان خنده

 شدن کشته و من ورود خبر و برو خانم زاده سلطان به نزد حاال همین - 
 .تست منتظر...  بده اطالع او به را خدیجه

- 185 - 
 



 امیر عشیري

 در سرعت به که او پاي صداي. شد خارج خانه نسق از و بگفت این وي 
 مانند جالد و آغا فرخ حال بااین و شد می شنیده دوید می داالن طول

 .نداشتند کردن حرکت یاراي و ایستاده خود جاي بر زده صاعقه اشخاص
 
 
 

*** 
 
 
 

 و بودند فرورفته شبانه آرامش و سکوت در خانه دولت و سعادت باغ
 و شنیده ،شد می مشاهده روز بهنگام که آمدهائی و رفت یا و صدا کمترین

 چون بود شده تر عمیق سکوت این باینطرف شب چند از. شد نمی دیده یا
 که کرد می احساس و بود داده دست از را خود سالمتی طهماسب شاه

 .کند می طی را عمرش روزهاي آخرین
 فعالیت به هم علیه یکدیگر مخالف دودسته آرامشی و سکوت چنین در

 بشدت خارج و سرا حرم داخل در فعالیت این. بودند مشغول اي خصمانه
 و قهقهه قلعه حصار و آذربایجان هاي کوه تا آن دامنه حتی داشت ادامه

 .دانست می خود آن از را پیروزي دسته هر و بود شده کشیده خراسان
 منظور به فقط بود نیز خونریزي و به قتل آمیخته که خصمانه مبارزه این

 تعیین را خود جانشین طهماسب شاه هنوز. بود سلطنت وتخت تاج تصاحب
 از و برد می بسر تردید حال به خود فرزندان از یکی انتخاب در و نکرده

 و مبهم اي آینده وضوح طور به و بود بیمناك خود وتخت تاج سرنوشت
 .دید می خونین
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 ... رفت بخواب مغشوشی و آشفته افکار با طهماسب شاه شب آن
 اطالع یکدیگر علیه ها آن دوستان و فرزندان بندي دسته از اینکه با و 

 به دادن پایان براي دودسته از یکی که بود این از غافل ولی داشت کافی
 .اند کرده طرح را او قتل نقشه ،دار دنباله ماجراهاي این

 خان شمخال سردار و امیرخان سردار با که قبلی قرار طبق خانم پریخان
 وسیله به خود عمارت خارج سکوت و آرامش از ازآنکه پس بود گذاشته
 .شد خارج عمارت از و انداخت بسر چادر یافت اطالع محرمش خواجه

 متوجه که بود نکرده طی آخر تا را خود عمارت مقابل خیابان هنوز وي 
 درحرکت رفت می او که راهی موازي خیابان از که نفر چند پاي صداي
 .شد بودند

 و تاریکی باوجود. نمود سو آن متوجه را نگاهش و ستادای  فاصلهبال پریخان 
 نفر و جلو آنان از نفر دو که دید را نفر سه هیکل خیابان دو میان درختان

 .هستند درحرکت به دنبالشان سوم
 مقدار پاورچین پاورچین و آورد پادر از را هایش کفش الفور فی پریخان 

 پناه در بود خیابان دو تقاطع محل نزدیک که اي نقطه در و رفت جلو راهی
 خیلی او انتظار. بشناسد را نفر سه آن تا شد گوش سراپا و ایستاد درختی

 حیدر شاهزاده شناخت را او صدایش از که نفري اولین و یافت پایان زود
 آغا فرخ و خانم زاده سلطان که دیگر نفر دو بعد لحظه چند. بود میرزا
 .شدند شناخته بودند

 به گیالنی ابونصر حکیم نام میرزا حیدر هاي گفته خالل از خانم پریخان 
 :گفت خود با و خورد گوشش

 .کنم تعقیبشان باید و روند می او خانه به جنایتکار سه این شک بدون -
 در که خیابانی جهت در فرعی خیابان یک از گذشتن از پس نفر سه آن 

 .کردند برفتن شروع بود واقع آن انتهاي در باغ خروجی
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 نزدیک به آن انتهاي که دیگري راه از را خودش سرعت به خانم پریخان 
 چشم و ایستاد دیوار پناه در. رسانید آنجا به را خودش رسید می خروجی در

 .دوخت باغ دره ب
 با و آمد جلو ها آن دیدن مجرد به نگهبان. رسیدند در جلوي نفر سه 

 :گفت بلند صداي
 .بایستید -
 :گفت آمرانه لحنی با و شد بلند آغا فرخ صداي 

 .هستم من. بازکنید را در -
 با در. درکشید پشت از را زنجیر الفور فی آغا فرخ صداي بشنیدن نگهبان
 .چرخید پاشنه بروي خشکی صداي

 خارج میرزا حیدر و خانم زاده سلطان وقتی و ایستاد در کنار آغا فرخ
 :گفت نگهبان به وي شدند

 حضرت انگشتر این هم بیا...  تر محکم من وجود از عبوري اجازه چه -
 .اللهی ظل
 .شد خارج باغ از آنان دنبالبه  خود بعد

 باغ از دم همان خواست او. رسید خانم پریخان بگوش در شدن بسته صداي
 حس در شدن باز صداي است ممکن که شد متوجه ولی شود خارج

 بود رفتن حال در در از کوتاهی فاصله در هنوز که را آغا فرخ کنجکاوي
 .برانگیزد
 وقتی و کرد توقف جا همان دانست می خود که کوتاهی مدت پریخان
 و آمد بیرون مخفیگاه از و کشید اش چهره به نقاب یافت قلبی اطمینان
 .رسانید در به جلوي را خودش
 و برگشت به عقب پا صداي شنیدن مجرد به داشت او به پشت که نگهبان

 :گفت کنان خنده و... آمد جلو
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 شوي؟ خارج خواهی می تو باز-
 :گفت و کرد آمیزي عشوه خنده پریخان

 دارد؟ مانعی مگر بله -
 فشار گذاشت او شانه به را دستش کرد کم را او و خود میان فاصله نگهبان
 :گفت و داد خفیفی

 ،کنی می امتناع زیبایت صورت دادن نشان در هنوز که گریزپا غزال اي -
 بیک حسن خانه جلوي گذشته شب که خانم پریخان کنیز مانند ترسم می
 که اي بوسه از مرا و برسانند قتل به هم را تو رسید، قتل به باشی یوز
 .سازند محروم گیرم می تو گونه از شب همه

 :گفت و داد خود سر و شانه به حرکتی خانم خان پري 
 خود بوسه از تو و شوم کشته که روم نمی بجایی من باش، مطمئن...  نه -

 . بازکن را در و ببوس مرا بیا...  شد نخواهی محروم
 خم نگهبان مرد طرف به اندکی و برد بکار را خود همیشگی شیوه پریخان

 .داد تکیه او به را خودش تقریباً و شد
 و میفشرد خود قوي هاي پنجه میان در را او هاي شانه که درحالی نگهبان 

 :گفت نمود می خود در گرمی احساس پریخان با تماس از
 تا برداري ات چهره از نقاب بوسه عوض به که کنم تقاضا تو از خواهم می -

 را ت7فام لعل لبان و ببینم دارم را دیدنش آرزوي که را قشنگت صورت
 .ببوسم

 :گفت و کرد کوتاهی خنده خانم پریخان 
 زنگی سیاه یک شاید است؟ فام لعل لبانم و زیبا من صورت میدانی کجا از-

 .نمائی نفرت احساس خود در صورتم بدیدن که باشم
 :گفت و کشید او بازوي به را دستش نگهبان 
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 حدسم و هستی زیبا تو که دارم اطمینان و... ببوسم را لبانت خواهیم می نه -
 .رفت نخواهد خطا به

 روبرو نگهبان سماجت با وقتی داشت عجله باغ از خروج در که پریخان
 به آن را و آورد بیرون چادر زیر از را دستش. برد بکار دیگري شیوه شد

 :گفت و ساخت نزدیک نگهبان لبان
 ام چهرهبه  پی دستم سفیدي از...  هستم زیبا من...  است درست تو حدس - 

 هنوز چون بردارم ام چهره از نقاب که باش نداشته اصراري اما برد خواهی
 خواهم را این کار خودم موقع به و نرسیده تو خواهش این انجام موقع
 .بري بسر آغوشم در را شبی داد خواهم اجازه حتی و کرد

 بجایی را سماجت. افزود خود اصرار بر بود شده تحریک سخت که نگهبان
 به که فکري تنها و ندید خویش براي نجاتی راه پریخان که رسانید

 هاي مشعل نور تا برده درختان به زیر را نگهبان که بود این رسید خاطرش
 .شود او شدن شناخته از مانع اطراف

 است ممکن کرد می فکر که گرفت نظر در جهت ازآن را احتیاط این وي
 براي بعداً او صورت بدیدن یا و باشد دیده دزدکی را او قبالً نگهبان
 کند تعریف کشیده آغوشش در ایستاده که زنی مشخصات از خود دوستان

 راز این روي از پرده و برسد ها خواجه بگوش دهان به دهان خبر این و
 .شود برداشته
 به زیر. افتاد به راه پریخان به دنبال لرزید می شوق از سراپا که نگهبان
 اش چهره از نقاب پریخان. رسیدند بود هفرورفت تاریکی در که درختان
 باطنی، میل برخالف ناگوار وضع این به دادن خاتمه براي و برداشت

 با و چسباند او صورت به را صورتش و انداخت نگهبان آغوش به را خویشتن
 :گفت آمیز اضطراب و تند لحنی

 .رود می دست از فرصت و رسند می دوستانت هستی چه معطل -
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 اي بوسه و کشید آغوش در را پریخان داشت که ذاتی خشونت با نگهبان
 خودش پریخان ببوسد را او دوباره خواست وقتی و ربود او لبان از طوالنی

 :گفت و کشید بیرون او آغوش از را
 .بود کافی یکی همین -

 کرد می احساس خود بروي را پریخان لبان بوسه شیرینی که نگهبان
 :گفت

 .برگیرم ات گونه از معمول طبق را بوسه دومین بده اجازه پس -
 اش چهره به نقاب الفور فی و کرد موافقت نگهبان تقاضاي این با پریخان

 :گفت و انداخت او بغل به زیر دست و کشید
 .شود می دیر برویم -

 طبیعی حال از باشد نوشیده درپی پی شراب جام چند که کسی مانند نگهبان
 ایستاد اي لحظه. لرزید می درونی التهاب و هوس فرط از و بود شده خارج

 .افتاد به راه خانم پریخان به دنبال نخواهی خواهی و
 تعجب خود رفیق غیبت از که نگهبانان از یکی رسیدند که باغ در جلوي 

 :پرسید و خورد اي یکه دو آن بدیدن بود کرده
 شب هر که است زنی همان نکند! کیست؟ زن این...  یوسف بودي کجا -

 ؟کنی می باز برویش را در و بوسی می را او باغ از خروج موقع
 موقعیت که خانم پریخان ولی کند انکار را قضیه این خواست یوسف

 :گفت کنان خنده کرد می احساس را خود خطرناك
 داري؟ حرفی آیا...  هستم من زن آن بله -
 سکوت در و فروخورد را دهانش آب کالم این بشنیدن دومی نگهبان 

 .فرورفت
 :گفت آنگاه رسید او مقابل در تا آمد جلو پریخان

 ؟اي کرده سکوت چرا -
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 :گفت و کشید آن پشت از را زنجیر دوید، در طرف به یوسف
 .رسید خواهد نفر چند به دوستان تعداد واال شو خارج زود بیا من غزال -

 راه دومی نگهبان افتاد به راه که همین و برگرداند در جانب به سر پریخان
 :گفت و بست او بر
 ... اینکه مگر بروي تو گذاشت نخواهم. نه -

 :گفت و دوید حرفش بمیان بود کرده درك را او منظور که پریخان
 چه؟ اینکه مگر-

 :گفت یوسف
 ... دیگر شب تو نوبت بیاید بگذار -
 :گفت تمام گستاخی با دومی نگهبان 

 است گرفتن باج موضوع اگر و هستم سهیم تو با من امشب همین از خیر -
 .خواهم می سهمی منهم... 

 و آورد بیرون چادر زیر از را خود دست و افتاد بشور دلش خانم پریخان 
 :گفت یوسف به خطاب و نواخت آن مرد صورت به سختی سیلی ناگهان

 ؟کنی می تماشا را رفیقت گستاخی و اي ایستاده احمق -
 طرفی از و دید می خود مقابل در را خطرناکی و سمج رقیب که یوسف

 او بر موضوع این کند پیدا دیگري عاشق ناشناس، معشوقه خواست نمی
 به هم چشم یک در و پرید خود رفیق طرف به اي درنده مانند و آمد گران

 به دنبال و راند به عقب را او و کوفت او سینه به محکمی مشت زدن
 دیگري مشت و گرفت را گریبانش انداخت او بروي را خود اش حمله

 .زد برهم را شبانه آرامش و سکوت نگهبان فریاد. زد او صورت به
 از را خودش شتابان و کرد استفاده آمده دست به فرصت از خانم پریخان 

 ... نمود بدویدن شروع باغ پشت کوچه در سرعت به و انداخت بیرون باغ
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 نمود می خود در اي سابقه بی وحشت و ترس احساس و زد می بشدت قلبش 
 محکم را چادرش دیگر دست با و بود گذاشته قلبش بروي یکدست وي

 .بود گرفته
 با و زد باال را اش چهره نقاب داد تکیه دیوار به پیمود که را کوچه طول 

 جا همه. انداخت اطرافش به نظري. کرد پاك را صورتش هاي عرق دستمال
 از زیادي فواصل به که اطراف معابر هاي چراغ. بود فرورفته سکوت در

 .زدند می سوسو بودند شده داده قرار یکدیگر
 خارج سرا حرم از ها شب اغلب اینکه با و داشت نترسی سر خانم پریخان 

 پیش از شب آن ولی رفت می شهر کنار و گوشه به تنها و یکه و شد می
 بود ممکن آن هر چه شد زده وحشت خیلی سراي حرم باغ داخل آمد

 این و شود کشف هویتش او دستگیري با و برسند سر دیگر نگهبانان
 .آورد می وارد زیادي لطمه سرا حرم در او نفوذ و موقعیت به موضوع

 پریخان توجه بودند عبور حال در او از دور که شبگردان ازیکدسته  مشعل
 .کرد جلب را

 خانه طرف به جا همان از بایست می وي که بود محلی از شبگردان عبور
 .برود امیرخان سردار

 دو و خانم زاده سلطان بود گرفته تصمیم که آمد یادش به موقع این در اما
 .کند تعقیب ابونصر حکیم خانه تا را همراهانش نفر

 باغ در پشت مدتی اینکه گرفتن نظر در با و فرورفت به فکر خانم پریخان
 و خانم زاده سلطان تعقیب وقت دیگر و بود سمج نگهبانان گرفتار سرا حرم

 به چرا که داد دشنام خود بر و شد منصرف فکر این از ندارد را همراهانش
 را او واال برود امیرخان سردار خانه به او از قبل است گفته جیحون

 .فرستاد می خانم زاده سلطان به دنبال خود عوض به
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 طرف به دیوار کنار از بازیافت را خود طبیعی حال که همین خانم پریخان
 .افتاد به راه رفت می امیرخان، سردار خانه به آنجا از شب همه که اي کوچه

 نظر از کوچه یک داخل در ها آن و نبود خبري دیگر شبگردان از
 .بودند ناپدیدشده

 و گذاشت می سر پشت را ها کوچه پس کوچه تند و ریز هاي قدم با پریخان
. داد می خرج به زیادي، عجله و شتاب امیرخان سردار به خانه رسیدن در
 مرد سینه به سینه داشت امکان نفر دو عبور فقط که تنگ کوچه یک خم از

 و حساس لحظه همان در خواست. کشید وحشتناکی آه و خورد جوانی
 اختیار فرار آن مرد چنگ از و برگردد بود آمده که راهی از باریک
 .نماید

 به عقب فرصت پریخان آنکه از پیش و بود او از تر زرنگ جوان مرد اما
 :گفت و گرفت را بازویش چادر روي از باشد داشته برگشتن

 ... من؟ خوشگل روي می کجا شب وقت این -
 قلبش و شناخت را ناشناس مرد صداي زیرا ؛نمود سکوت پریخان

 :گفت خود با و فروریخت
 شده سبز من راه سر که بوده کجا شب وقت این افشار خان خلیل پسر -

 و برد پیش را دستش کرد استفاده پریخان سکوت از جوان مرد .است
 کشید به عقب سر تند حرکت یک با خانم پریخان. کرد لمس را او صورت

 :گفت بخشم آمیخته و آمرانه لحنی با و
 .عارف باش مؤدب -

 کشید عقب را دستش فوراً و شد حیرت در غرق خود نام بشنیدن جوان مرد
 :گفت تعجب روي از و
 !؟بگو را نامت ؟شناسی می کجا از مرا و کیستى -

 :گفت و راند به عقب کمی را او و گذاشت او به سینه دست خانم پریخان
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 بیهوده و بازکنی من عبور براي را راه که کنم می امر به تو هستم که هر -
 .نشوي مزاحمم

 :گفت سپس و اندیشید لختی و فروخورد را دهانش آب عارف
 .بشناسم ترا اینکه مگر بروي بگذارم نیست ممکن نه -
 .گردید عارف بیشتر تعجب موجب که کرد کوتاهى خنده خانم پریخان 

 و کشد آغوش در را پریخان تا آورد پیش را دست دو هر مجدداً عارف
به  پشتش. رفت به عقب قدم یک پریخان. بگوید را خود نام تا سازد مجبورش

 .کرد اصابت دیوار
 نمود او راندن عقب براي جوان زن که کوششی تمام با و آمد جلوتر عارف

 .بگیرد آغوش در را خانم پریخان شد موفق وي
 که خانم پریخان ببیند را او صورت نزدیک از تا برد پیش سر که همین ولی

 عارف صورت به محکمی سیلی ،دارد را بوسیدنش قصد وي بود کرده تصور
 :گفت باخشم و نواخت

 .بردارد در وخیمی عواقب تو سماجت این احمق پسر بگذار راحتم -
 است رسیده اینجا به کار دید وقتی بود کرده گرم باده از سري که عارف

 :گفت و داد او بازوان به فشاري
 تا کیستی که بگو کلمه یک فقط. مکن تالش خود رهایی براي بیهوده -

 که میدانی خودت تو و انداخت خواهم به راه جنجالی واال بروي بگذارم
 و آمد خواهند بیرون هایشان خانه از مردم من فریادهاي برخاستن مجرد به
 بر آبرویت هستی شهر این مشهور زنان از دارم اطمینان که تو شناختن با

 .رفت خواهد باد
 :داد ادامه چنین سپس و کرد مکثی عارف
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 تو از داروغه حضور در تا برد خواهم 8دارالحکومهه ب راو ت خودم -
  .شد خواهد تمام زیانته ب مقاومت هرگونه و شود تحقیقات
 را او عبور راه عارف، آمرانه فرمان یک با کرد می خیال ابتدا که پریخان

 او سخنان شنیدن با داشت خواهد بر دست سماجتش از و کرد بازخواهد
 :گفت خود با و دید خطرناك را خود موقعیت

 مرا تا نیست ممکن شناسم می خوب را او من که مست و احمق جوان این -
 .کیستم بگویم به او باید نیست اي چاره بردارد سرم از دست نشناسد

 از را او چیز یک تنها و نداشت دیگري فرار راه این جز خانم پریخان
 عارف که بود کرده درك وضوح طور به وي. داشت بازمی شناساندنش

 .یابد نجات چنگش از است مشکل کند معرفی را خود اگر و اوست دلباخته
 دو از را او بازوان مالمت به کرد مشاهده را پریخان سکوت وقتی عارف
 :گفت و فشرد طرف

 زن که پیداست ملیحت و نشین دل صداي از...  عزیزم زنی نمی حرف چرا -
  .بشناسم ترا من خواهی نمی چون کنی سکوت که داري حق و هستی زیبایی

 :داد ادامه و خندید بعد
 اي کرده انتخاب ات معشوقه دیدار براي خوبی وقت من خوشگل -

 و شوهرداري آیا ببینم بگو ... کرد نخواهد پیدا ترا پاي رد کس هیچ
 ؟اي گریخته او چنگ از چطور

 طرف از و زد می را امیرخان سردار خانه شور دلش طرف ازیک که پریخان
 را مناسب فرصت این ندارد امکان او شناختن با عارف که بود مطمئن دیگر

 شاید و کرد خواهد اظهار را خود عشق پرده بی شک بدون و بدهد دست از
 .برآید خود خاطر ارضاي درصدد و بگذارد فراتر را پا هم

 .بود شده مستأصل کامالً و داد می دشنام خود اقبال و بخت بر خانم پریخان
 .جاي اقامت حاکم یا فرماندار؛ ادارة فرمانداري؛ سراي حاکم - 8
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 :گفت می که آورد به خود را او عارف صداي
 اگر و بردارم تو از دست تا کیستی بگو من؟ خوشگل کنی می فکر چه -

. کردم نمی خرج به سماجت تو شناختن در آوردي نمی زبان بر را نامم
 :گفت و زد عارف دست دو بروي محکم پریخان

 .هستم طهماسب شاه دختر پریخان من -
 ؟شنوم می درست آیا من خداي !؟خانم پریخان -
 .مشو من مزاحم این از بیش و بازکن را راه...  هستم خودم عارف بله -

 با لحن و گرفت فاصله پریخان از کرد وجور جمع را خودش عارف
 :گفت بود خفیفی بترس آمیخته که اي مؤدبانه

 که بودید کرده معرفی خودرا زودتر کاش اي. ببخشید مرا عزیز بانوي -
 :گفت مالیمت به پریخان .شدم نمی خارج ادب جاده از
 هستم مقصر من اینجا در و نزده سر تو از خالفی کار. عارف نباش ناراحت -

 .بروم خود به راه ناشناس طور به خواستم می که
 :گفت و کشید کنار را خودش عارف

 ...عزیز بانوي بفرمائید -
 از دست آسانی این با عارف کرد نمی تصور چون کشید راحتی نفس پریخان

 .بردارد او
 بود غیرمنتظره برایش تنگ کوچه آن در پریخان با برخورد که عارف
 یاد از به او نسبت را خود عجیب عشق که طوري به شد ناگهانی ترس دچار

 .فرورفت حیرت و بهت در و برد
 :گفت او برابر از گذشتن هنگام پریخان

 .عارف ممنونم بسیار تو از -
 ... کنم می همراهی مقصد تا شمارا بدهید اجازه اگر -
 .نیست تو آمدن به الزم...  خیر -
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 هایش قدم سرعت به رفت که راهی مقدار داد، ادامه خود به راه پریخان
 .افزود
 بود معشوقه به دنبال نگاهش و بود ایستاده خود جاى سر بر همچنان عارف

 .شنید می را پایش صداي فقط و دید نمی را او که
 از اینکه مثل آمد به خود عارف ناگهان گذشت ماجرا این از که دقیقه چند

 و مالید را هایش چشم کشید صورتش به دستی باشد شده بیدار غفلت خواب
 .گردید ور شعله وجودش در خانم پریخان عشق

 .شد نمی شنیده دیگر خانم پریخان پاي صداي
 فرصتی. احمق اي ایستاده چه که انداخت طنین عارف گوش در ندایی
 او توانی می کجا. گریخت چنگت از معشوقه...  دادي دست از را بها گران

 لبانش و بگیر آغوشش در. کن تعقیبش برو آوري؟ به دست خلوت در را
 که عشق هاي شعله این تا بگذار اش سینه هاي برجستگی به دست ،ببوس را

...  بگیرد آرام اندکی کرد خواهد خاکستر زودي به را وجودت تاروپود
 .نیست جایز درنگ برو

 سرعت به و داد دست از را عقل عنان و شد خود هوس و هوى تسلیم عارف 
 گذشت که کوچه یک خم از. کرد بدویدن شروع خانم پریخان به دنبال

 .افزود هایش قدم سرعت بر. شنید را خانم پریخان پاي صداي
 با رفت می امیرخان خانه سوي به شتابان آسوده خیال با که خانم پریخان

 اي لحظه ساخت، متوحش را او سر پشت از انسانی پاي صداي برخاستن
 است فرار حال در دزدي که پنداشت...  برگرداند به عقب سر کرد، توقف
 .کند پنهان را خودش گرفت تصمیم
 :گوید می که شنید را عارف صداي که بود نکرده اجرا را تصمیمش هنوز

 .بایستید دارم، حرف شما با کنید صبر عزیز بانوي -
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 اش مخیله از عارف با برخورد ابتداي در آنچه و ماند متحیر پریخان
 .کرد خطور مغزش به اینجا در بود گذشته

 در رسانید، خانم پریخان به را خودش زد می نفس نفس که درحالی عارف
 گذاشت او هاي به شانه را دست هردو بود شده بیخود خود از ایستاد مقابلش

 :گفت و
 .گرانبهائیست فرصت -

 :پرسید تعجب با و دوید حرفش بمیان پریخان
 فرصتی؟ چه -
 .بازگویم به شما را خود عشق اینکه -
 .نشو خارج ادب جاده از عارف اوه -
 که است وقت خیلی. دارم دوستتان هستم، شما دیوانه کنید باور عزیزم نه -

 .ام شده شما عاشق
 .کند بسر دست را عارف هست طریقی بهر که دید خود صالح به پریخان

 :گفت کنان خنده و داد قرار مخاطب را او
 فرصت کنی معطل این از بیش اگر نیست ها حرف این وقت حاال -

 .رود می دستمان از بهاتري گران
 شما و بگویم به شما نسبت را خود عشق که این ازبهاتر  گران فرصتی چه -

 ؟بپذیرد آن را
 راست دست برداشت اش شانه روي از را عارف دست هردو آهسته پریخان

 :گفت و داد او انگشتان به فشاري گرفت دستش در را او
 را خود للـه و تو پدر افشار خان خلیل که بهاتر گران این از فرصتی چه -

 دهیم؟ نجات
 :گفت تندي به و یافت شعفی حالت خود پدر نجات بشنیدن عارف
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 هم مرا پس د؟ای شده آگاه او اختفاي محل از آیا بگوئید به خدا را شما -
 ... ببرید همراهتان

 محل از او است قرار که روم می مردي مالقات به من عارف، باش آرام -
 خان خلیل نجات که میدانی خود تو و بدهد به من اطالعاتی خان خلیل
 .است کرده تلخ به من را زندگی و است تر مقدم چیز همه از من براي
 که همین و گرفت آغوش در را خانم پریخان اختیار بی شعف فرط از عارف

 :گفت و زد عقب را او سر دست با پریخان ببوسد را او تا برد پیش سر
 .برگرد ات خانهبه  فوراً و باش مؤدب -

 به راه و نمود مرتب را چادرش کشید بیرون او آغوش از را خودش سپس
 .افتاد

 را او که کرد تقاضا وي از اي ملتمسانه لحن با و دوید به دنبالش عارف
 .ببرد خود همراه

 داد دستور به او برگردد به عقب یا و کند توقف اي لحظه آنکه بی پریخان
 .نماید خودداري او تعقیب از و برود اش خانه به فوراً که

به  اعتنائی کمترین وي دید وقتی و رفت معشوقه تعقیب در قدم چند عارف
 پاي صداي تا ایستاد قدر آن و نداشت رفتن پیش جرئت. ایستاد ندارد او

 .شد نمی شنیده دیگر و شد قطع پریخان
 
 
 

*** 
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 در متفق و صمیمی دوست دو امیرخان سردار و خان شمخال سردار
 دلشان خانم پریخان تأخیر از و بردند می بسر عجیبی ناراحتی و اضطراب

 کوچه به داخل نگاهی و شدند می خارج خانه از درپی پی و بود افتاده بشور
 و بود خان شمخال سردار از بیش امیرخان سردار دل شور .انداختند می

 به و رفته سرا حرم باغ دیوار پشت تا اتفاق به که کرد پیشنهاد او به حتی
 .بپردازند خانم پریخان جستجوي

 و اروج خروج با بلکه کرد مخالفت او پیشنهاد با فقط نه خان شمخال
 .نبود موافق نیز خانه از هم جیحون

 .درآمد او خانه الباب دق مدت همین خالل در
 که همین و رسانید خانه در به را خودش دیگران از زودتر امیرخان سردار

 بوسه یک از پس و کشید آغوش در را او اختیار بی شد روبرو پریخان با
 :پرسید ربود او لبان از که کوتاه

 بود؟ افتاده برایت اتفاقی آیا پریخان؛ بودي کجا -
 .پرسید را او آمدن دیر علت خان شمخال سردار او به دنبال
 :گفت آنگاه و کرد آنان یک یک به نگاهی پریخان

 .شوم خارج سرا حرم از بتوانم که بودم مناسبی فرصت انتظار در خیر -
 :پرسید بعد

 ؟اید آماده حرکت براي آیا -
 :داد جواب خان شمخال

 .است وقت خیلی -
 شهر از هم فرسنگی چند چون کنیم حرکت زود نیست جایز درنگ پس -

 .شویم خارج باید
 که اسطبل سوي به شتابان زنگی مرد دو امیرخان سردار به دستور

 یکی کشیدند بیرون را کرده زین اسبان. دویدند بود داالن دیوار دیواربه
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 آماده حرکت براي که داد اطالع و برگشت خود اربابان به نزد دو آن از
 .شوند
 .شدند خارج خانه از اتفاق به همه

 نفري آخرین خود مرجانه، به الزم دستورات دادن از پس امیرخان سردار
 .نمود ترك را خانه که بود

 را امیرخان سردار انتظار و بود نشده اسب بر سوار هنوز خانم پریخان
 او از خان شمخال سردار وقتی و نماید کمک سوارشدن در را او تا داشت
 :پرسید

 ؟شوي نمی سوار و اي ایستاده چرا -
 خود خان دائی دار معنی و کوتاه خنده به و نمود سکوت خانم پریخان

 .نداد جوابی
 خود اسب سوي به مستقیماً شد خارج خانه از که شتابی با امیرخان سردار

 او کنید کمک سوارشدن در مرا سردار گفت می که پریخان صداي. رفت
 .آورد به خود را

 :گفت و انداخت اش معشوقه سراپاي به نگاهی. رفت او جانب به امیرخان
 .هستی ما همه سرآمد سوارکاري در که تو-

 :گفت آهسته و دوید او حرف بمیان پریخان
 .کنی کمک مرا و بیایی تو بودم منتظر -

 بروي را او و کرد بلند زمین از را پریخان بزند حرفی آنکه بی امیرخان
 .نشانید اسب

 :گفت و خندید پریخان
 .سردار کشیدید زحمت -

 و برگرداند به عقب سر بود نشسته اسبش بروي جلوتر که خان شمخال
 :گفت
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 راضی کامالً دادي به او که زحمتی از سردار خان، پري نباش ناراحت -
 .است

 .نزد حرفی و دریافت را خان شمخال کنایه و گوشه امیرخان
 :برآورد فریاد خانم پریخان

 هستید؟ حرکت آماده همه آیا -
 :گفت تندي به خان شمخال

 توجه جلب است ممکن ما دادوفریاد صداي. پریخان کن صحبت آهسته -
 .بیایند بیرون هایشان خانه از همه و بکند را همسایگان

 یک در داشت قرار ها آن میان در پریخان که سردار دو بعد دقیقه چند
 زنگی غالم دو ها آن به دنبال و درآوردند حرکت به را خود اسبان ردیف

 .کردند می حرکت
به  رو و شکست را سکوت خان شمخال کوچه دو یکی از عبور از پس

 :گفت نموده خود دوستان
 .باشد خانه دولت بزرگ در مقابل خیابان از ما عبور راه کنم نمی تصور -

 :گفت تأمل بی امیرخان
 دباغان بازار از باید شهر شرقی دروازه به رسیدن براي سردار خیر -

 .کنیم قطع را خانه دولت مقابل خیابان که ندارد لزومی هیچ و بگذریم
 :گفت خانم پریخان

 بیم و افتاد خواهد به خطر ما وضع باشد نداشته وجود دیگري راه اگر -
 گشت مشغول خیابان آن در دائماً که ها عسس و شبگردان که رود می آن

 .بخواهند عبور اجازه و ببندند ما بر عبور راه هستند
 درحرکت) راهزنان( قلعه سوي به شهر خارج در ما قهرمانان که بعد ساعتی
 نمود امیرخان سردار و خانم پریخان جانب به رو خان شمخال سردار بودند

 :گفت و
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 دوست و اعظم وزیر جابري سلمان میرزا به مالقات بعدازظهر امروز -
 .رفتم خودمان همیشگی
 :گفت و دوید او حرف بمیان پریخان

 حالش از و ندیده را او که چندیست چون داشتم حضور منهم کاش اي -
 .ندارم اطالعی
 :گفت خان شمخال

 فراست و باکیاست و زده تکیه وزارت بر سالمتی و صحت کمال در وي-
 برایم را انگیزي شگفت داستان وي اما ؛است مشغول امور وفتق رتق به

 را موضوعی گذشته آن از و بود خودش شاهکارهاي از که کرد حکایت
 .انداخت تعجب به مرا ازپیش بیش که رساند اطالعم به

 :گفت امیرخان سردار
 حیدر و خانم زاده سلطان دیگر خیانت یک از پرده سلمان میرزا شک بدون-

 .است برداشته پسرش میرزا
 .کرد تأیید را امیرخان گفته پریخان 

 :گفت و خندید خان شمخال
 پشت گذشته شب که اي حادثه از او نیست طور این من، عزیزان خیر -

 و گفت می سخن است افتاده اتفاق گذشتیم آنجا از ما که اي دروازه همین
 .است شبیه بیشتر افسانه به که گفت

 :گفت صبرانه بی خانم پریخان
 .بگویید را قضیه اصل نروید حاشیه خدا به را شما عزیز، دائی -

 :نمود سخن آغاز طور این خان شمخال
 میرزا سلیمان براي اي نامه اللهی ظل حضرت که دارید اطالع البد - 

 است؟ نموده توشیح
 :گفت پریخان
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 براي را اي نامه چنین تحریر دستور پدرم که داشتم حضور من خود-
 .داد سلمان میرزا به برادرم
 .نمود اطالعی بی اظهار امیرخان سردار

 :داد ادامه چنین را خود سخن دنباله خان شمخال
 از یکی رود می منزلش به خانه دولت از که شب همان سلمان میرزا -

 او و انتخاب میرزا سلیمان به نامه این رساندن براي را سوار چابک مأموران
 و گذارد می فلزي لوله درون را نامه او حضور در و برد می منزلش به را

 آن به دست را نامه بسته نماید می ممهور خود مهر با آن را سر ازآنکه پس
 جانب از خطر بروز صورت در که کند می سفارش به او و دهد می مأمور
 ها آن تحویل را نامه خویش جان نجات براي وي یارانش و میرزا حیدر
 .بدهد

 :گفت و دوید شمخال حرف بمیان امیرخان سردار
 داشت؟ اطالع خطري چنین وجود از سلمان میرزا کجا از -

 :گفت کنان خنده خان شمخال
 که خود جاسوسان وسیله به را خطر این و است الیق و باهوش مردي او -

ه ب وجود بااین و بود آورده به دست اند پراکنده ها خواجه میان سرا حرم در
 در که یارانش و میرزا حیدر با اگر که کند می سفارش نامه حامل مأمور
 مطالبه او از را نامه ها آن و نمود برخورد اند کرده کمین شهر خارج

 .بدهد ها آن به دست را کاغذ لوله فوراً وي نمودند
 :پرسید پریخان

 ؟نماید می رفتار سلمان میرزا به دستور نامه حامل مأمور آیا -
 :گفت خان شمخال

. نیست سادگی این به داستان. هستی عجول خیلی عزیزم باش داشته صبر-
 حرکت اجازه به او و کند می مأموره ب را الزم سفارشات سلمان میرزا

- 205 - 
 



 امیر عشیري

 کشته از که گوید می سلمان میرزا جواب در باشهامت مأمور ولی دهد می
 محتوي لوله به تواند می موقعی میرزا حیدر و ندارد هراسی و باك شدن
 .نباشد حیات قید در او که یابد دست نامه

 :گفت و داد ادامه سپس و کرد مکثی خان شمخال
 شهر دروازه سوي به شتابان و آید می بیرون سلمان میرزا خانه از مأمور -

 .تازد می اسب
 با که هنگامی وي است باز نیمه شهر دروازه که کند می مالحظه و

 به خود را او اي آمرانه صداي ناگهان بوده صحبت مشغول بان دروازه
 چند در را پائی به زرد چکمه و پوش نقاب سوار و گرداند برمی رو آورد می

 .بیند می خود قدمی
 :گفت تندي به امیرخان سردار

 .درآمده لباس این به که است بوده میرزا حیدر حتماً او -
 :گفت خان شمخال سردار

 سلمان میرزا مأمور یافته، لقب »زرد چکمه« که پوش نقاب سوار جانم، نه -
 او به دست را نامه سوار حمله یک در و نماید می نامه تحویل به تهدید را

 و گذارد می خود جاي در آن را نامه دیدن از پس زرد چکمه و دهد می
به  و خندد می بلند صداي به آن به دنبال و دهد می سوار آن به دست مجدداً

 به را نامه فوراً او میرزا حیدر حمله صورت در که کند می سفارش سوار
 .دهد نجات مرگ از را خویش جان و دهد تحویل آنان

 :گفت پریخان
 لقب زرد چکمه که پوش نقاب سوار آن کنید می فکر آیا. است عجیب -

 است؟ بوده میرزا حیدر مأمورین از یافته
 :گفت امیرخان

 .باشد می جابري سلمان میرزا مخفی مأمورین از او که زنم می حدس من -
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 :گفت خونسردي با خان شمخال
 را خود فکر بیهوده نرسیده پایان به داستان هنوز باشید داشته حوصله -

 .نکنید خراب
 :گفت خانم پریخان

 .اند شناخته را او بعداً پس -
 .است نشده شناخته هنوز او نیست طور این نه -

 :گفت و گرفت را خود سخن دنباله خان شمخال سردار
 خود به راه نامه حامل سوار و شود می ناپدید نظر از بالفاصله زرد چکمه -

 حکایت سلمان میرزا که طوري به و رود می شهر خارج به و دهد می ادامه
 بدنش جاي چند و بود شده مجروح که سوار آن ظهر نزدیک کرد می

 سلمان میرزا خانه به را خود زحمت به بود برداشته زخم اسب از افتادن براثر
 که سوارانش و میرزا حیدر که دهد می اطالع به او و رساند می جابري

 با ناگهان بوده ها آن میان در سرا حرم هاي خواجه رئیس آغا فرخ گویا
 سرعت به و گیرند می او از را نامه و اندازند می دام به را او نیرنگ یک

 .کنند می حرکت شهر طرف به
 :گفت امیرخان سردار

 ؟اند کشتهن را او که اینجاست تعجب -
 :گفت خان شمخال

 را او کشتن قصد میرزا حیدر که است گفته سلمان میرزا به سوار آن -
 بگذار« است گفته و بازداشته عمل این از را وي آغا فرخ ولی داشته

 .»داریم نفوذ و قدرت حد چه تا ما که بدانند حریفان
 :پرسید و دوید او حرف بمیان خانم پریخان

 رسید؟ کجا به زرد چکمه داستان ولی -
 :گفت و کرد اي خنده خان شمخال
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 .برسیم به او تا بگویم شما براي را نامه داستان بگذارید حاال -
 :گفت داد می نشان خود از عجله و شتاب خیلی که امیرخان

 است؟ زده اي کودکانه عمل به دست سلمان میرزا -
 :گفت خان شمخال

 حیدر به دست طریق به این که اي نامه. امیرخان هستی عجول خیلی -
 سلمان میرزا و نبوده دیگري چیز سفید کاغذ یک جز است رسیده میرزا

 پیک سحرگاه و نموده خارج گاه کمین از را دشمن حیله این با جابري
 .است نموده اعزام خراسان سوي به داشته همراه را اصلی نامه که دیگري
 :گفتند صدا یک هردو امیرخان سردار و خانم پریخان

 .جابري سلمان میرزا باد زنده -
 :گفت خان شمخال

 را شکست تلخ طعم بار چندمین براي پسرش و خانم زاده سلطان اینجا در -
 .اند گرفته بدل را سلمان میرزا کینه شک بدون و چشیدند

 .شد برقرار سکوت ها آن میان لحظه چند
 :گفت خانم پریخان

 .ماند تمام نیمه زرد چکمه داستان اما و -
 :گفت خان شمخال سردار

 و میرزا اسماعیل از طرفداري به که مشخصات این با سواري شدن پیدا -
 و است آور حیرت سلمان میرزا خود براي حتی است برخاسته ما
 به داخل زرد چکمه کرد می نقل جاسوسانش قول از او خود که طوري به

 و میرزا حیدر و خانم زاده سلطان که هنگام آن در و یافته راه نیز سرا حرم
 اتاق داخل وي بودند شده خشمگین سخت سفید کاغذ دیدن از آغا فرخ
 .است ساخته مرعوب را شان همه و شده ها آن

 :گفت و کشید آهی خانم پریخان
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 .نداریم هم جانی تأمین دیگر است عجیبی وضع-
 و منظور بما خدمت جز و ماست طرفداران از زرد چکمه عزیزم باش آرام -

 .ندارد دیگري هدف
 :پرسید امیرخان

 است؟ دسته کدام از کنید می فکر -
 :گفت و انداخت باال را شهای شانه خان شمخال

 که مورد چند در و درنیاورده سر آن از کسی هنوز که رازیست این -
 .اند شدهن او بشناختن موفق است داده نشان را خود زرد چکمه

 چکمه به دست که خانه نسق در را خدیجه شدن کشته جریان خان شمخال 
 و بهت در را ها آن و کرد نقل خود دوستان براي بود رسیده به قتل زرد

 .گذاشت باقی حیرت
 :گفت و کشید دردناکی آه خدیجه شدن کشته خبر بشنیدن خانم پریخان

 از بااینکه و بود خانم زاده سلطان دستگاه در من جاسوسان از خدیجه -
 شود موفق آغا فرخ آنکه از قبل اینکه از خوشحالم ولی متأثرم او مرگ

 زرد چکمه به دست وي بردارد اسرار از پرده و نماید اعتراف به وادار را او
 .رسید به قتل
 :گفت امیرخان سردار

 که است زرد چکمه وجود تر عجیب آن از اما بود انگیزي شگفت داستان -
 تمام شوم روبرو کسی چنین با شبی یا و روز اگر من و ساخته متحیر را ما

 .بردارم او چهره از نقاب که برد خواهم بکار را خود کوشش
 :پرسید خان شمخال

 کرد؟ خواهی چه شناختی را او اگر -
 تسلیم سر او ازخودگذشتگی و شجاعت به و بوسم می را صورتش هیچ -

 .آورم می فرود
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 :گفت خانم پریخان
 شدي؟ او مغلوب اگر و -

 :داد جواب امیرخان عوض به خان شمخال
 .شوم می تسلیمش و کنم می سالح خلع را خود -

 :گفت شد نمی خارج زرد چکمه فکر از آنی که امیرخان سردار
 .بیاید ما سراغ به اینجا در زرد چکمه که است بجا چقدر -

 :گفت خانم پریخان
 .کنیم می فکر ما که است آن از تر عاقل او-

 .یافت خاتمه جا همین تا او عملیات و زرد چکمه اطراف در صحبت
 :گفت و قرارداد مخاطب را خود اربابان سر پشت از جیحون

 .شویم خارج اصلی جاده از باید ازاینجا -
 .دوختند جاده راست سمت به را نگاهشان و کشیدند را اسبان دهنه همگی

 :گفت خان شمخال
 .بود خواهند ما راهنماي اروج و جیحون اینجا از -

 سه شدند خارج جاده از و زدند هایشان اسب شکم به رکاب زنگی مرد دو
 به راه سیاه مرد دو آن به دنبال و برگردانده را اسبان سر نیز دیگر نفر

 .افتادند
 .بود زیادي وبلندي پستی داراي و سنگالخ جاده

 در عظیم کوهی مانند راهزنان، قلعه گذشتند، که کوچک تپه یک دامنه از
 .شد نمایان شب تاریکی دل

 :گفت و نمود نقطه آن به اشاره دست با جیحون
 .است راهزنان قلعه آنجا -

 :گفت پریخان
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 خودمان با مشعلی کاش اي و خورد نمی بچشم دیگري چیز تاریکی جز -
 .بودیم آورده
 :گفت خان شمخال

 .تراست امن تاریکی -
 :گفت اروج

 خواهند کمک بما باشند قلعه داخل در کسی دزدان و راهزنان از اگر -
 و کرده جستجو را مخوف قلعه این زوایاي و گوشه تمام ها آن چون کرد
 .هستند آشنا

 :گفت کنان خنده امیرخان سردار
 مارا نفر پنج هر ها آن راهزنان با برخورد محض به زیرا است اروج با حق -

به  دیگر تا ساخت خواهند محبوس قلعه نمناك و تاریک هاي دخمه از دریکی
 با راهزنان عوض به که کجا از و نباشیم افشار خان خلیل نجات فکر
 و ربوده را خان خلیل که هستند ها آن چون نشویم، روبرو داران نقاب

 .اند نموده زندانی
 :گفت شمخال خان

 نشود عایدمان اي نتیجه تا و ایم گذاشته پرخطري راه در قدم طریق بهر -
 .گشت بازنخواهیم

 :گفت اروجه ب و داد ایست فرمان شمخال خان. شد نمودار قلعه رفته رفته 
 اگر تا کن بررسی را آنجا نزدیک از و برو قلعه نزدیک به تنهائی به تو -

 .نماییم آماده را خود قبالً کند می تهدید را ما خطري
 و آرامش او اسب سم يصدا کرد حرکت قلعه سوي به تأمل بی اروج

 .زد برهم را شب سکوت
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 بود مردد. رسانید بود باقی آن دیوار چهار فقط که قلعه بدر را خود وي
 در کمی گرفت تصمیم. نماید مراجعت جا همان از نه یا و شود داخل آیا که

 .برود پیش قلعه داخل
 تاریکی در که دید وسیعی محوطه در را خود گذشت قلعه دروازه میان از

 .است هفرورفت عمیقی
 قلعه وسیع محوطه در بودن تنها از داشت که پردلی و شجاعت همه با اروج

 را سراپایش وحشت و ترسید خود بر دید نمی را چشم چشم که تاریکی و
 :گفت خود با و انداخت سر به پشت ترس روي از نگاهی لرزاند

 روحی ذي و خورد نمی بچشم روشنایی کمترین...  خطرناکیست بس جاي -
 .ندارد وجود اینجا در

 را اسب اینکه جرئت برگرداند را اسب سر گرفت بازگشت به تصمیم اروج 
 به نگاهش. دید نمی خود در شود خارج قلعه از سرعت به و درآورد بتاخت

 نگاه را سرش پشت هم گاهی و بود قلعه کشیده فلک به سر دیوارهاي
 شمشیر آماده آن هر و میفشرد مشتش میان در را شمشیرش قبضه و کرد می

 .بود زدن
 .بود نادم بود نیاورده خود همراه را جیحون اینکه از اروج

 :گفت می که خواست بر سر پشت از رعدآسایی صداي قلعه در به نزدیک
 .نکن حرکت جایت از بایست سوار اي-

 هیکل اما ؛برگرداند به عقب سر ساخت متوقف را اسب اي لحظه اروج
 که را او پاي صداي فقط و ندید بود داده توقف به امر را او که انسانی

 .شنید می آمد می پیش سرعت به
 اسب از الفور فی. شود روبرو مرد آن با گرفت تصمیم لحظه یک در اروج
 آن که جهتی در چشم و نمود مخفی دیوار پناه در را خود و پرید پائین
 دل از قدبلندي مرد هیکل که نکشید طولی. دوخت آمد می پیش مرد
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 و کرد نگاه را اطرافش نمود بازرسی دقت به را اسب. شد نمودار تاریکی
 :گفت تهدیدآمیزي و بلند صداي با نیافت اثري سوار از وقتی

 را خود ندانسته که کجاست اینجا میدانی هیچ ترسو سوار اي هستی کجا -
 ؟اي انداخته مرگ کام به

 در و میفشرد باخشم را شمشیر قبضه و بود گذاشته بروي هم دندان اروج
 بود زده حدس که را مرد آن سر پشت از که بود مناسب فرصت یک انتظار

 زنده آنکه یا و بسازد را کارش و دهد قرار خود موردحمله است راهزنان از
 .نماید دستگیرش

 خارج طرف به شد مأیوس نقطه آن در اروج کردن پیدا از وقتی مرد آن
 اروج به لحظه چند همین. نماند پیدا را اش گمشده آنجا در تا دوید قلعه

 کامالً را احتیاط که درحالی وي سازد عملی را خود نقشه که داد فرصت
 به پاورچین پاورچین و آهسته و آمد بیرون گاه مخفی از کرد می رعایت
 .افتاد به راه مرد آن دنبال
 .دید می را او هیکل خوبی به اروج و نبود قدم چهار سه از بیش دو آن فاصله

 تا برگشت که همین و نگریست دقت به را قلعه دیوار طرف دو مرد آن
 و گذاشت او سینه روي را شمشیرش نوك اروج ناگهان شود قلعه داخل
 :گفت

 شمشیرت فوراً. ندارم هراسی و باك تو تهدیدات از و هستم جا همین من -
 !هستند؟ کجا رفقایت و کیستی بگو و بینداز به زمین را

 نوك آمد می جلو اندکی اگر و بود شده غافلگیر سخت که راهزن مرد
 پرتاب اي گوشه به را شمشیرش فوراً شکافت می را اش سینه حریف شمشیر

 :پرسید و کرد
 !؟کنی می چه اینجا در و کیستی تو -
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 راهزن مرد که طوري به داد فشار او سینه روي اندکی را شمشیر نوك اروج
 .ایستاد سرجایش اروج نهیب به و کشید عقب را خودش کمی
 :گفت و داد قرار مخاطب را او زنگی مرد

 نوك فشار یک با و آسانست و سهل بسیار من براي تو کشتن اینکه با -
 چون کرد نخواهم را این کار هذا مع رفت خواهد فرو ات سینه در شمشیر

 باشد آسوده خیالت من جانب از توانی می تو و ندارم تو با دشمنی و کینه
 بسیار آن عواقب که کن بیرون ازسرت را مبارزه یا و فرار فکر اما

 .خطرناك است
 آرامش اروج سخنان بشنیدن بود کرده وحشت خیلی ابتدا که راهزن مرد

 :گفت و یافت خاطري
 چیست؟ منظورت پس -

 :گفت اروج
 .کنی اطاعت باید میگویم هرچه -

 در جانش پاي طرفی از و نموده سالحش خلع حریف دید وقتی راهزن مرد
 خواهد ریخته خونش لحظه یک در برآید مخالفت مقام در اگر و است میان

 :گفت بالتکلیفی به این دادن خاتمه براي و ندید تسلیم جز اي چاره شد
 درنگ این از بیش اگر و هستم تو اختیار در من. ناشناس دوست برویم -

 درصدد است ممکن و شد خواهند مضطرب من غیبت از راهزنان سایر کنی
 .شد خواهد عکس به کامالً قضیه که است وقت آن و برآیند تعقیبم
 :گفت و خندید اروج

 رفقایت و تو انتظار در سلحشوري مردان شمشیر که دار خاطرآسوده -
 خواهند هجوم اینجا به همگی من فریاد برخاستن مجرد به که باشد می

 نخواهند زنده را روحی ذي و کرد خواهند زیرورو را قلعه و آورد
 .گذاشت
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 آن به پشت شمشیر نوك با و گرفت به دست را اسبش دهنه بالفاصله اروج
 :گفت و زد مرد

 .هستند منتظر ها آن برویم کن حرکت -
 قلعه در از کشید می به دنبال را اسبش که درحالی اروج و جلو از راهزن
 ساعت نیم نزدیک. افتادند بود دار شیب که باریکی جاده در و آمدند بیرون

 مسطحی و عریض جاده به آن انتهاي به که همین و شد طی رو االغ راه این
 :گفت و بازایستاد حرکت از راهزن مرد رسیدند شد می منتهی

 و ترس و شد خواهم خوشحال است امان در جانم دهی اطمینان اگر -
 .کرد خواهم دور خود از را وحشت

 :گفت و کوفت او شانه بروي شمشیر تیغه پهناي با اروج 
 بدهی درست جواب من اربابان بسئواالت که درصورتی باش مطمئن -

 .داد خواهند هم پاداش کرد خواهند آزاد ترا آنکه بر عالوه
 :گفت و بست نقش لبانش بروي لبخندي پاداش کلمه شنیدن از راهزن مرد 

 کوهپایه راهزنان از ها آن نکند...  هستند هایی آدم جور چه تو اربابان -
 به ما پیش شب چند که ها عثمانی کاروان اموال جستجوي در که هستند
 ... اند آمده بردیم غارت
 :گفت و کشید کوتاهی فریاد اروج

 سرداران از من اربابان...  میگویی چه فهمی می هیچ احمق، شو خفه -
 .اند شده نزدیک به قلعه مهمی موضوع به راجع و هستند اللهی ظل حضرت

 به او و افتاد به راه راهزن مرد مجدداً و داد حرکت فرمان بالفاصله و 
 االغ جاده انتهاي از فاصله تقریباً که راهی مقدار تا. کرد حرکت دنبالش

 به داشتند را اروج مراجعت انتظار خانم پریخان و سرداران که محلی تا رو
 و ترس آن دیگر اروج و بود برقرار سکوت دو آن میان بود رسیده نیم

 که کالم این شنیدن از راهزن مرد برعکس ولی نداشت را اولیه وحشت
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 و بود شده زیادتر ترسش دارند را او انتظار اللهی ظل حضرت سرداران
به  ها عثمانی تجار کاروان کاالي سرقت قضیه که کرد می فکر طور این

 راهزنان جستجوي مأمور را خود سرداران او و رسیده طهماسب شاه اطالع
 .نیست میان در دیگري چیز این جز و است نموده

 :پرسید اروج از وي
 تجار اموال اطراف در تحقیقات براي سرداران این که زنی می حدس آیا-

 ؟اند آمده  شده سرقت رفقایم و من به دست که ها عثمانی
 :گفت و زد نهیبی اروج

 و اطالعم بی سرداران منظور از گفتم؟ چه نشنیدي احمق کن، سکوت -
 .شد خواهد روشن برایت چیز همه زودي به

 که افزود خود هاي قدم سرعت بر و فروبست سخن از لب راهزن مرد
 .دهد خاتمه خود فکري ناراحتی به زودتر

 شد طوالنی اروج غیبت دیدند وقتی خانم پریخان و سرداران طرف آن از
 اروج و کنند حرکت قلعه سوي به همگی که کرد پیشنهاد امیرخان سردار
 .دهند نجات است شده اي حادثه گرفتار کردند می فکر که را بیچاره

 اروج داشت عقیده و کرد به آرامش دعوت را او خان شمخال سردار ولی
 قلعه زوایاي و گوشه در شک بدون و بزند آب به گدار بی که نیست کسی

 .گردد می ما گمشده جستجوي در
 :گفت خانم پریخان

 اینکه از نظر صرف چون. برویم اروج تعقیب به که دانم نمی صالح من
 .نداریم آن مخفی هاي راه و قلعه به داخل زیادي آشنایی است کم تعدادمان
 :گفت و گشود سخن به لب جیحون

 را راهزنان قلعه. بروم او جستجوي به من بدهید اجازه عزیز، بانوي -
 .میدانم آن را مخفی هاي راه حتی شناسم می خوب
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 :گفت خان شمخال
 به همگی نکند مراجعت اروج اینکه فرض به و نیستم موافق من حال بهر -

 قلعه وارد که دهد نمی را اجازه این ما موقعیت چون گشت بازخواهیم شهر
 وضع چه شویم گرفتار راهزنان به دست اگر کنید مجسم خوب و شویم

 .کرد خواهیم پیدا بغرنجی و خطرناك
 و افتاد بشور خانم پریخان دل گذشت وشنود گفت این از که اي چندثانیه
 قرارداد مخاطب را خود غالم جیحون آخراالمر. نماید خوددارى نتوانست

 :گفت و
 به شبهه بی که بشتاب اروج کمک به و کن حرکت قلعه سوي به فوراً -

 .دارد احتیاج وجودت
 به او مخالفت به اعتنا بی پریخان ولی کرد مخالفت خان شمخال سردار

 .داد حرکت دستور جیحون
 :گفت دید را معشوقه پافشاري و اصرار وقتی امیرخان سردار

 چون بشتابیم، اروج کمک به درنگ بی باید. موافقم خانم پریخان نظر با -
 .است افتاده خطر دام در وي قوي احتمال به

 :گفت پریخان
  ندارم او ماندن زنده به امیدي و رسیده به قتل او که کنم می فکر من اما -

 و داد دستوراتی جیحون به دید نتیجه بی را خود مخالفت که خان شمخال
 :گفت به او

 ... بکش زوزه سگ مثل به کردي احساس را خطر اینکه محض به -
 .افتادند خنده به همگی

 تا. شد ناپدید تاریکی در باد سرعت به و زد اسب شکم به رکاب جیحون
 .گردید قطع ازآن پس و شد می شنیده او اسب سم صداي لحظه چند
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 یکدیگر به دنبال شبانگاهی آرامش و سکوت در راهزن مرد و اروج
 از را شمشیرش اي لحظه شب تاریکی آن در زنگی مرد بودند درحرکت

 شکار که برد می بکار را خود 9مه تمام و ساخت نمی دور راهزن مرد پشت
 .نکند فرار چنگش از
 برهم را شبانه آرامش آمد می پیش بتاخت که اسبی سم صداي هنگام این در
 .زد

 را نگاهش و داد ایست فرمان راهزن بمرد و آمد به خود ناگهان اروج
 .داشتند پیش در که نمود جهتی متوجه

 کمی است آمده پیش او نجات براي فرصتی اینکه خیال به راهزن مرد
 :پرسید و یافت قلب قوت

 کیست؟ آید می ما سوي به سرعت به که سوار این کنی می فکر رفیق -
 زد می دور او از محافظت و راهزن مرد اطراف در حواسش تمام که اروج

 نبود، جیحون یا و سرداران متوجه فکرش که بود شده مضطرب قدر آن
 در و نیاورد خود بروي ولی نمود خود در وحشتی و اضطراب احساس
 :گفت راهزن مرد جواب

 .داشت نخواهد تو حال به نفعی باشد که هر -
 :گفت و کرد اي خنده راهزن مرد 

 راهزنان از تن چند چون داد نخواهد امان به تو باشد من دوستان از اگر -
 .است ها آن از یکی سوار این کنم می فکر و اند بازنگشته به قلعه هنوز

 :گفت بود خشمش نشانه که لحنی با اروج 
 در را شمشیر نوك دم همان است راهزنان از او کنم احساس بمجردیکه -

 حادثه این در خودم ولو گذاشت نخواهم ات وزنده کرد خواهم فرو پشتت
 .برسم هالکت به

 قصد، اراده - 9
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 :گفت کنان خنده راهزن مرد
 اگر دهم می قول من و کنی بازي خود باجان که است حماقت دیگر این -

 مرگ از را جانت برداري مبارزه از دست تو و افتد دستم به فرار فرصت
 .دهم نجات
 از را اش دشنه و داد جاي غالف در را شمشیر زدن به هم چشم یک در اروج
 زیر را دشنه تیز لبه و کرد بغل پشت از را راهزن مرد و گشود کمر

 :گفت جدي و محکم لحن با و گذاشت او گلوي
 سر درنگ بی باشد تو دوستان از سوار اگر که سوگند بزرگ به خداي -
 .کرد خواهم جدا بدنت از

 و آمد بند زبانش که طوري به گرفت را راهزن مرد سراپاي وحشت
 .بزند حرفی نتوانست

 ترسید می خود جان بر طرف ازیک و برد می بسر عجیبی حالت یک در اروج
 اي حادثه گرفتار خانم پریخان و سرداران کرد می فکر دیگر طرف از و

آن  در وي. است گذشته ها آن راه سر از سهولت به سوار این که اند شده
 در تنگ را راهزن مرد و بود دوخته خود مقابل جاده به چشم که حال

 نزدیک مترصد و میفشرد او چانه زیر را چپش دست آرنج و گرفته آغوش
 .بود سوار شدن

 قدمی چند به که همین و شد می تر نزدیک هرلحظه سوار اسب سم صداي
 :برآورد فریاد اروج رسید ها آن

 .نیا نزدیک و بایست جا همان...  سوار اي کیستی -
 :گفت کنان خنده و شناخت خودرا رفیق صداي جیحون

 .تو رفیق جیحون، هستم من -
 مرد ذوق شدت از که آمد وجد به چنان جیحون صداي شنیدن از اروج 

 .نمود دور خود از کوفت پشتش به که لگدي با را راهزن
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 بود افتاده زمین بروي دست با که راهزن مرد دیدن از و آمد جلو جیحون
 :پرسید و شد متعجب

 کیست؟ مرد این -
 :داد پاسخ اروج

 تواند می و است خوبی شکار .افتاد من دام به قلعه در که است راهزنان از -
 .بدهد بما قیمتی ذي اطالعات
 پیش را او سر گرفت را راهزن مرد گریبان. پرید پائین اسب از جیحون

 :گفت و انداخت او صورت به نگاهى آورد
 غیبت از سرداران که کنیم حرکت زود بیا...  اي برنگشته خالی دست پس -

 .اند شده نگران تو طوالنی
 راهزن مرد که کرد پیشنهاد اروج به و شد اسب بر سوار الفور فی جیحون

 .باشد مراقبش عقب از خودش و کند سوار او ترك بر را
 ... کردند حرکت زنگی مرد دو و شد عملی سرعت به جیحون پیشنهاد

 بردند می بسر نگرانی و اضطراب حالت یک در که خانم پریخان و سرداران
 این اند آورده خود با قلعه از را راهزنی مرد اینکه و خود همراهان دیدن از

 خان خلیل زندان محل به راجع توانند می که دادند به خود را امیدواري
 .نمایند تحقیقات او از افشار
 سردار وقتی ولی داد منفی جواب ها آن سؤاالت به ابتدا راهزن مرد

 اظهار و آمد سخن به وي گذاشت دستش کف طال سکه چند امیرخان
 رنجوري مرد نشد شناخته ها آن هویت که اي عده قبل شب چند که داشت

 بود تصرفشان تحت موقع آن تا که قلعه هاي زیرزمین از یکی داخل از را
 .نکردند مراجعت دیگر و نمود خارج قلعه از خود با

 :پرسید و دوید او حرف بمیان خانم پریخان
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 مرد آن نگهداري جرئت چطور قلعه در راهزنان شما بودن با عده آن -
 .بودند نموده را زندانی

 :گفت و کرد کوتاهی خنده خانم شاهزاده جواب در راهزن مرد
 دیگري چیز این جز هم ما و پرداختند می بما خوبی مکان حق قربان -

 .داشت ما براي زیادي نفع قلعه در ها آن بودن که الحق و نداشتیم انتظار
 :گفت خود به دوستان خان شمخال سردار

 .داشت حقیقت بودم آورده به دست من که خبري پس -
 :گفت خانم پریخان

 خلیل شک بدون و رفت خواهیم اصلیست هدف که اي نقطه آن به حاال -
 .زندانیست آنجا در خان
 :پرسید بود شده خوشحال طال سکه چند گرفتن از که راهزن مرد

 بود؟ شما دوست زندانی آن -
 :گفت خان شمخال سردار -
 آن که ناشناسی مردان آن از یکی هویت اگر و بود ما دوست او بله -

 این برابر چند که خوبی پاداش بدهی بما کردند می محافظت را زندان
 در شاید بیاور فشار مغزت به خوب. داد خواهیم به تو بود خواهد ها سکه

 .آوري به خاطر را او قیافه بتوانی آن با برخورد
 :گفت خانم پریخان

 نام از و بوده تماس در داران نقاب با این مدت طول در مرد این شبهه بی -
 .است یافته اطالع ها آن نشان و

 به نزد را وي که بود گفته به او قبالً اروج وجودیکه با راهزن مرد
 یا و بود کرده فراموش یا او هذا مع برد می اللهی ظل حضرت سرداران

 کردن صحبت هنگام قیدوبندي نوع هیچ نبود اصول به این بند پاي اینکه
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 جز که گفت خانم پریخان جواب در و کرد می صحبت آزادانه و نداشت
 .نداشتند ناشناس اشخاص آن با تماسی گونه هیچ سایرین راهزنان، رئیس

 :گفت و سرداران به کرد رو پریخان
 .برویم راهزنان رئیس به مالقات است چطور - 

 :گفت و نمود مخالفت پیشنهاد این با امیرخان سردار
 است ممکن و شد خواهد ما راز افشاي موجب راهزنان رئیس با تماس -

 صورت در که نیست قدر آن ما تعداد چون باشد برداشته در هم خطراتی
 .دانم نمی صالح را این کار من و کنیم دفاع خودمان از بتوانیم خطر بروز

 .داشت را نظر همین خان شمخال سردار
 :گفت و شد عصبانی پریخان

 کرد؟ باید کار چه میگویید پس -
 :گفت خان شمخال سردار

 دیگر نتیجه آورد وارد لطمه خودت به اینکه جز تو ناراحتی عزیزم،-
 .برسد مثبت نتیجه به که کنیم پیدا اي عاقالنه راه باید ندارد

 او بگوش چیزي و گذاشت خان شمخال سردار بگوش سر امیرخان سردار 
 موافقت نفر هردو. کرد تکرار خانم پریخان با را عمل همین سپس و گفت

 :گفت و کرد راهزن مرد به رو امیرخان سردار. کردند
 هزار یک برسانی ما به اطالع را داران نقاب رئیس نشان و نام بتوانی اگر -

 .داد خواهیم به تو طال سکه
 :گفت و زد برقی چشمانش طال سکه هزار یک شنیدن از راهزن مرد

 نیست پولی کم طال سکه هزار یک دهم انجام را شما منظور دهم می قول -
 ...اما

 :پرسید خان شمخال
 ؟... چه اما -
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 سهمی هم او شک بدون و ؛شوم مذاکره وارد خودمان رئیس با باید اما -
 فرصت به من است میان در طال سکه یک هزار بداند اگر و برد خواهد

 .نماید قتلم به تهدید است ممکن و داد نخواهد
 :گفت پریخان

 .ماند خواهد محفوظ تو سهم باش مطمئن -
 :گفت خود به دوستان امیرخان 

 که بدهیم مرد به این را مکان نشانی باید حاال و است عاقالنه راه تنها این -
 .است امن لحاظ هر از من خانه و بیاید ما به مالقات

 :گفت و دوید او حرف بمیان پریخان 
 دروازه پشت را مالقات محل و نیست صالح این کار براي تو خانه نه -

 .دهیم می قرار شرقی
 :گفت راهزن مرد

 به پشت را خود من شد تاریک کامالً هوا که همین شب همه شب فردا از -
 باید شما فرستاده اما بود خواهم شما فرستاده منتظر و رسانم می دروازه

 .باشد داشته دست در ما امشب مالقات از اي نشانه
 :گفت پریخان

یک « ما میان رمز و آمد نخواهد دیگري شخص نفر چند ما از یکی جز -
 بسپار به خاطر را رمز این تو و بود خواهد »راهزنان قلعه در طال سکه هزار

 را رمز اگر چون نشوي زحمت دچار ما فرستادگان با برخورد هنگام که
 اي بیگانه شخص با که کرد خواهد فکر مقابل طرف کنی فراموش

 .برساند قتل به را خود طرف الفور فی دارد اختیار او و روبروست
 :گفت و خندید راهزن مرد 

  .نیستم کودن هم قدرها آن و کرد نخواهم فراموش را رمز باشید مطمئن -
 :گفت خان شمخال
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 .کنیم حرکت بیایید ندارد لزومی دیگر اینجا مادر ماندن -
 :گفت و داد راهزن به طال سکه چند و برد جیب در دست امیرخان سردار

 .باد نگهدارت خدا برو...  ما میان دوستی نشانه این -
 که همین ولی برگشت به عقب ایستاده سر پشت اسبش اینکه خیال به راهزن
 :گفت و کشید آهی است شده کشانده آنجا به پیاده شد متوجه

 .دار خدانگه -
 .افتاد به راه پیاده و
 سوي به و برگرداندند را اسبان سر ما قهرمانان او شدن دور مجرد به

) دوقه( به قریه بعد شب گذاشتند قرار و کردند حرکت شهر دروازه
 .بروند

 
 

*** 
 
 
 

 طبیب گیالنی ابونصر حکیم به خانه عزیز خوانندگان اتفاق به اکنون
 .رویم می طهماسب شاه مخصوص

 تن سه بود واقع حکیم خانه بیرونی قسمت در که بزرگی نسبتاً اتاق در
 و بودند داده 10هدخَم به پشت اتاق باالي ها آن دوتاي که ابونصر مهمانان

 ورود منتظر و بود نشسته به دیوار پشت ها آن از دور کمی دیگر یکی
 .بودند ابونصر

 .پشتی؛ نازبالش - 10
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 آغا فرخ و پسرش میرزا حیدر و خانم زاده سلطان از عبارت تن سه این
به  شب وقت آن در مهمی امر براي که بودند سرا حرم سرایان خواجه رئیس

 .بدهند را خود نقشه اجراي ترتیب تا آمده حکیم مالقات
 نیامده هنوز حکیم ولی گذشت ابونصر به خانه ها آن ورود از دقیقه چند
 .بود

 .فرستاد او به دنبال را آغا فرخ و شد عصبانی خانم زاده سلطان
 ابونصر اتفاق به زمانی اندك از پس و رفت بیرون اتاق از درنگ بی آغا فرخ

 .کرد مراجعت
 اتفاق که بود این مثل داشت نگرانی و مضطرب حالت ابونصر حکیم

 .بود پریده رنگش افتاده او براي ناگواري
 .نشست اتاق پائین خانم زاده سلطان اشاره با و کرد تعظیمی وي
 دیدند می حال آن در را ابونصر اینکه از و نگریستند یکدیگر به تن سه آن

 .بودند متعجب
 و بلند صداي با و برداشت راز این از پرده خانم زاده سلطان آخراالمر

 .شد جویا ابونصر حال از اي آمرانه
 قالی هاي ه گلب نگاهش که درحالی و فروخورد را دهانش آب حکیم

 :گفت بود شده دوخته
 خیر به بحمداهللا و بود کوچک اتفاق یک...  عزیز خاتون نیست چیزي -

 .گذشت
 :پرسید ناراحتی با میرزا حیدر

 تو آن گذشتن خیر به باوجود که افتاده اتفاق چه حکیم، بزن حرف -
 چون نگردیده رفع کامالً هنوز که این است مثل و هستی ناراحت طور این

 .دهد می تلخی واقعه از گواهی تو پریشان و متفکر قیافه
 :گفت و برداشت سر ابونصر
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 نساخته دستگیر را او موقع به من غالمان اگر و افتاده اتفاق قتل یک -
 .افتاد می به خطر جانتان و شد می فاش هم شما اسرار بلکه من فقط نه بودند

 :گفت و رفت بدر کوره از خانم زاده سلطان
 ؟پري می شاخ آن و شاخ این چرا... بگو را قضیه -

 :گفت و انداخت اتاق در به نگاهی ابونصر
 .بماند محفوظ اسرارمان تا راکشتم بلقیس -

 .آوردند زبان بر را بلقیس نام صدا یک نفر سه هر
 :پرسید آغا فرخ

 داشت؟ فرار قصد او آیا -
 و شدیم او فرار متوجه زود خیلی ولی گریخت منهم منزل از حتی و بله -

 را وي من خدمتکاران شود خود نمودن پنهان به موفق او آنکه از پیش
 آسوده حیات قید از همیشه براي را وي شما ورود از قبل و نمودند دستگیر

 .نمودم
 :گفت خانم زاده سلطان

 .کنم باور را قضیه این توانم می سختی به من. است عجیب-
 :گفت و داد به خود حرکتی حکیم

 گواهان ندارید قبول اگر و نیاورید زبان بر را کالم این به خدا را شما -
 بلقیس جسد گذشته آن از و کنید بازجوئی ها آن از توانید می و حاضرند

 صحت تا ببینید را او نزدیک از و بیایید...  افتاده منزل سرداب در
 خود به دوستان ابونصر حکیم باشید داشته اطمینان و شود روشن مهای گفته
 ندارد امکان و ام داده دوستی دست شما با من گوید نمی دروغ گاه هیچ

 .باشم گفته گزاف به سخنی
 :گفت خانم زاده سلطان
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 نیست روشن ما براي که موضوعی اما باشد می ما قبول مورد گفتی آنچه -
 توانسته دیگري شخصی دستیاري به شبهه بی که است تو خانه از بلقیس فرار

 .نماید فرار تو، خانه از و شده خارج خود زندان محل از
 نیستی؟ مشکوك باره دراین آیا -

 :گفت مادر سخنان تأیید در میرزا حیدر شاهزاده
 خودت وضع االن همین باید و نموده مشکوك به تو نسبت مارا قضیه این -
 تو خدمتکاران میان در خائنی شخص که معتقدیم ما چون نمائی روشن را

 را او اینکه یا و هستی عاجز آن شناختن از خودت حتی که دارد وجود
 ... داري را ما دادن فریب قصد و شناسی می

 :گفت آغا فرخ
 از سر عزیز خاتون اجازه با و داد نخواهم امان به تو من باشد چنین اگر -

 براي که خوابانم می بلقیس جسد کنار را جسدت و کرد خواهم جدا بدنت
 .شود آسوده ما خیال همیشه

 و کشید بیرون آن را و برد شالش پر دشنه به دست و بگفت این وي
 :گفت و گذاشت قالی روي خود جلوي

 کنند اراده آن هر که هستی روبرو اشخاصی با ابونصر کن توجه خوب -
...  گذاشت نخواهند باقی تو از اثري و کرد خواهند نابود را ات زندگی

 کار در دست خودت یا نیست گفتی تو که سادگی آن به بلقیس فرار
 .اند نموده کمک اینجا از دادن فرار در را او خدمتکارانت از یا و اي بوده

 و پرداخت ابونصر از دفاع به و گرفت پیش دیگري راه خانم زاده سلطان
 :گفت

 خائن و نداشته اطالع قضیه این از روحش ابونصر که دارم اطمینان من -
 .کند می جاسوسی خانم پریخان براي که اوست خدمتکاران از یکی

 :گفت تندي به ابونصر 
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 جاسوسی من خدمتکاران میان در عزیز خاتون است صحیح شما حدس -
 کمکم او شناختن در اگر و ام نشناخته را او امشب به تا که دارد وجود
 .یافت خواهیم نجات مرگ از مان همه نمایید

 برساند؟ بما گزندي بتواند که کیست! ؟...سگ -
به  مرا و شما مالقات خبر ناشناس جاسوس آن کافیست عزیز خاتون اوه، -

 دارد اللهی ظل حضرت در او که بانفوذي و برساند خانم پریخان اطالع
 خطر این جوانب و اطراف در اگر و شد خواهد فاش زودي به ما اسرار
 خواهید کمک به من آمد خواهد بسرمان بالئی چه که کنید فکر عظیم
 .کرد

 .فرورفت به فکر خانم زاده سلطان
 و تند لحن با بود زیاد وخروشش جوش و نپخته جوانی که میرزا حیدر
 :گفت ابونصر به خطاب اش زننده

 و کنی بدر راه از را ما خواهی می تهای گفته این با تو...  پیر احمق -
 ما پیش تو حناي دیگر که درصورتی دهی جلوه تقصیر پاك و بی را خودت

 .باشد می ما ساختن گمراه براي فقط او کشتن و بلقیس فرار و ندارد رنگ
 .برخاست میرزا حیدر از حمایت به آغا فرخ
 اتاق بدر نگاهش و بود فرورفته سکوت در چنان هم خانم زاده سلطان ولی

 .نداشت توجهی ها آن هاي حرفه ب گوئی بود شده دوخته
 حاضرین حیرت و تعجب میان در و برخاست جا از ناگهان وي

 و ایستاد پرده پشت لحظه چند رفت اتاق در طرف به پاورچین پاورچین
 که حرکتی با و زد عقب را پرده سپس داد سکوت به امر را دیگران

 که را زنی گریبان و گشود را اتاق در رسید می به نظر بعید آن زن از
 مشت با و کشید اتاق به داخل را او و چسبید بود ایستاده اتاق در پشت

- 228 - 
 



 چکمه زرد

 و کرد پرتابش اي گوشه به و برد اتاق باالي به ویرا و کوفت بسرش
 :گفت

 .کنم تحقیق او از تا ببندید را در است کنیز این خائن -
 .بست را در و خاست بپا الفور فی آغا فرخ

 چه بود مانده وواج هاج شد بلند جا از و پرید اش چهره از رنگ ابونصر
 .بگوید
 :گفت و برخاست جاي از و نیاورد طاقت نیز میرزا حیدر

 ؟شناسی می را زن این ابونصر -
 :گفت و راند عقب را او و زد میرزا حیدر سینه  به دست  خانم زاده سلطان

 او چطور است ابونصر کنیزکان از زن این...  پسرم کنی می عجیبی سؤال -
 .شناسد نمی را

 که روز تیره کنیز طرف به و گرفت به دست را اش دشنه باعجله آغا فرخ
 :گفت و رفت لرزید می وپایش دست

 .دربیاورم کاسه از را او چشمان بدهید اجازه خاتون، -
 .کنیم تحقیق او از باید کشتن از قبل کنید صبر نه -

 :گفت لب زیر آهسته، ابونصر
 و حرامزاده کنیز این خیانت از من روح که باش آگاه و بدان تو خدایا -

 .است بوده خبر بی نشناس نمک
 :گفت و زد او به شانه محکم میرزا حیدر

 بازي را خودت نقش توانی می خوب ابونصر استادي خیلی خود فن در -
 .کنی

 :گفت و کرد دراز او طرف به را دست دو هر ابونصر
 حقیقی خائن که شکر را خدا و گویم نمی دروغ که شاهزاده کنید باور -

 .گردید ثابت شما بر من گناهی بی و شد شناخته
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 :گفت و برگرداند او جانب به سر خانم زاده سلطان
 گناه بی تو که نیست معلوم هنوز کنیم تحقیق بگذار...  ابونصر نکن عجله -

 .باشی
 :گفت و گشود سخن به لب کنیز

 به او من و بود من موالي او ندارد گناهی ابونصر...  عزیز خاتون -
 .شوم آسوده وجدان عذاب از تا بکشید مرا زودتر کردم می خیانت

 .هستم گناه بی من که...  خاتون نکردم عرض -
 :گفت مادر به و رفت جلو میرزا حیدر

 نفر دو این میان قبالً که کجا از و است ابونصر هاي بازي حقه از این هم - 
 .باشد نشده تبانی

 .گفت را حقیقت کنیز نیست طور این...  پسرم نه -
 :پرسید او از بعد

 هستی؟ مشغول جاسوسی به است وقت چند -
 :گفت و افتاد گریه به کنیز

 !کی؟ براي جاسوسی -
 .جنایتکار و آشوبگر آن زن ... پریخان براي -

 :گفت و گذاشت صورت به را دست دو هر و یافت شدت اش گریه کنیز
 .ندارم اي رابطه گونه هیچ خانم پریخان با من -

 انداخت کنیز بروي را خودش دژخیمی مانند خانم زاده سلطان که بود اینجا
 روي از و زد چنگ را سرش موهاي. کوفت به دیوار بار چند را او سر

. کشید بلندي جیغ کنیز که طوري به کشید پائین طرف به کینه و خشم
 .برخاست داالن در نفر چند حرکت صداي

 :گفت ابونصر به شده سو آن متوجه آغا فرخ
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 از که کن متفرق را ها آن زودتر اند شده داالن داخل خدمتکاران -
 .شد خواهد کشف رازمان واال نفهمند چیزي موضوع
 برجایشان او دیدن از خدمتکاران دوید بیرون اتاق از سراسیمه ابونصر
 که خود ارباب نگرانی و اضطراب و پریده روي و رنگ از و شدند متوقف
 .گردیدند متحیر بود آشکار

 .پرسید بود ابونصر مخصوص غالم که ها آن از یکی
 است؟ افتاده اتفاقی قربان -
 .برگردید خود هاي اتاق به. خیر -
 .ایم آمده شما به کمک براي ما ولی -
 .نزنید حرفی و باشید آسوده. نیست چیزي ،برگردید گفتم، نیست الزم -

 .بازگشتند بودند آمده که راهی از خدمتکاران
 :پرسید میرزا حیدر برگشت اتاق به داخل ابونصر

 نافرمان و گستاخ اندازه این تا تو خدمتکاران چرا بودند؟ کی ها آن -
 .هستند

 شده ها آن ناراحتی موجب کنیز این جیغ صداي. شاهزاده باشید آرام-
 .نمایند کمکم افتاده من براي اتفاقی اگر تا بودند دهمآ 

 .نمود خشم و غیظ از ناشی اي خنده میرزا حیدر
 دراز او طرف به را اش دشنه بود کنیز متوجه حواسش تمام که آغا فرخ
 :گفت و کرد

 رسید نخواهددستمان  به اي نتیجه اید گرفته پیش شما که طور این خاتون -
 نوك که همین باشید داشته اطمینان و باشم او خدمتگزار من بدهید اجازه
 .گفت خواهد درنگ بی را حقایق وي شود آشنا او بدن به دشنه

 فرخ به و کشید عقب را خودش و کرد رها را کنیز موهاي خانم زاده سلطان
 .شود مشغول کرد اشاره آغا
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 هم بروي را هایش دندان ردیف دو و گشود را دهانش ها خواجه رئیس
 بود این مثل و بود ساخته دوچندان را او کریهی حالت این و بود گذاشته

 سینه پیش انداخت دست ابتدا رفت جلو. است تشنه بدبخت کنیز به خون که
 کنیز شکم باالي از قسمتی و ها پستان. درید شکمش روي تا را پیراهنش

 .شد عریان
 و بکشند را او که کرد می تقاضا درپی پی و پیچید می به خود شرم از کنیز

 .ندهند عذابش طور این
 :گفت و داد او پستان دو بمیان خراشی دشنه نوك با آغا فرخ

 و کنم جدا بندت از بند که شد خواهد موجب تو سکوت... بزن حرف -
 جان تدریج به و گرفت نخواهد انجام تقاضایت زودي به این باش مطمئن
 .داد خواهی

 بلند آهی بود ساخته پنهان دست دو میان را صورتش که طور همان کنیز
 :گفت و کشید

 و شناسم نمی و ندیده را خانم خان پري من که قسم بزرگ به خداي -
 .ندارم او با اي رابطه

 کلمات این شنیدن از و برد می بسر غضب و خشم اوج در خانم زاده سلطان
 .کشید بیرون آغا فرخ چنگ از را دشنه و داد کف از را اختیار عنان

 پشت که ابونصر ناگهان آورد فرود کنیز نرم سینه بر که برد باال را دستش
 :گفت و گرفت را او دست مچ عقب از بود ایستاده او سر
 که موقع این در او کشتن بگوید را حقیقت بگذارید خاتون نکنید عجله -

 ... نیست دیگري چیز دیوانگی جز ننموده افشا را حقایق وي
 به زیر دست. شد شگفت در ابونصر گستاخی و جسارت این از میرزا حیدر
 :گفت و کرد جدا مادر از حرکت یک با را وي و انداخت او چانه
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 از و کنی می اعتراض که رسیده بجایی کارت حاال احمق باش خاموش -
 .نمایی می دفاع کنیزکانت

 :گفت و افکند شاهزاده به تندي نگاهی ابونصر 
 .هستید اشتباه در شما همه -
 :گفت و ساخت دور او صورت جلوي از را کنیز هاي دست آغا فرخ 

 و بگوئی را امر حقیقت آنکه جز ندارد حالت به اي نتیجه زاري و گریه-
 این چون هستی اشتباه در دارد وجود برایت نجاتی راه کنی می خیال اگر
 شود فاش خیانتت راز بمجردیکه و باشد می انتظارت در بینی می که اي دشنه
 .شکافت خواهد ترا نرم سینه

 .است داشته همکاري کنیز با ابونصر حکیم که داشت اصرار میرزا حیدر
 نگاهی دید مرگ آستانه در را خود و شنید را کالم این وقتی کنیز

 آن به خطاب سپس و افکند بود ایستاده اتاق گوشه که ابونصر به دلسوزانه
 :گفت تن سه
 هم شما و است اطالع بی من خیانت از روحش و ندارد تقصیري ابونصر -

 پول با مرا بلقیس آنکه جز ام نداشته خانم پریخان با اي رابطه من که بدانید
 دیگري خیانت دهم نجات حکیم خانه از را او که داد فریبم و کرد تطمیع

 .ام شدهن مرتکب
 سکه چند و طال از آن زنجیر که گلوبندي و برد خود گردن به دست بعد
 و انداخت زمین بروي و کرد پاره تکان یک با بود آویخته آن به طال

 :گفت
 فراهم زندان از را فرارش وسایل تا داد به من بلقیس که اي رشوه بود این -

 .کنم
 خیره به یکدیگر همه .فراگرفت را اتاق فضاي زائی دهشت و عمیق سکوت

 .بودند شده
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 :گفت و شکست را سکوت و کشید آهی ابونصر حکیم 
 هنوز یا کردید حاصل اطمینان نثار جان گناهی بی به آیا عزیز خاتون - 

 هستید؟ مشکوك
 سکوت به امر را ابونصر به خود مخصوص خشونت با میرزا حیدر شاهزاده 

 :گفت مادرش به خطاب و داد
 فوراً را کار خیانت کنیز این بدهید دستور ناراحتی این از رهایی براي - 

 .بیندازند طناب به
 میرزا فرخ. کشید وحشتناکی آه شاهزاده آخري کالم شنیدن از کنیز 

 موافقت آن با و پذیرفت اش دیرینه عادت روي از را میرزا حیدر پیشنهاد
 :گفت آن تائید در و کرد

 دست شود بخشیده است شده مرتکب که گناهی از کنیز که درصورتی - 
 شدن خنثی و حکیم نابودي به سرانجام که زد خواهد دیگري تند اعمال به

 .شد خواهد منجر ما نقشه
 :زد فریاد ابونصر 

 و بود شده بلقیس شیطانی هاي وسوسه اسیر او نکشید را او به خدا را شما -
 .درگذرید بخت تیره دختر این خون از رسید خود بسزاي او که حاال

 زاده سلطان. سازد خاموش را او تا برد حمله ابونصر طرف به میرزا حیدر 
 :گفت و زد نهیبی خانم

 .شد خواهد ما نقشه افتادن عقب موجب تو هاي تندروي این. باش آرام -
 آهسته بود رفته باال که مسلحش دست و ایستاد خود جاي بر میرزا حیدر
 .آمد پائین

 :پرسید بود قرارگرفته امید و یاس میان که کنیز 
 کرد؟ خواهید چه من با -
 بود شده دوخته او به نگاهش که طور همین خانم زاده سلطان 

- 234 - 
 



 چکمه زرد

 :داد جواب
 .شد خواهی آسوده وضع این از زودي به نکن عجله -
 کشت؟ خواهید مرا آیا-
 .ام کرده حالت به دیگري فکر اما نه -
 :گفت و شد ابونصر متوجه بعد 

 از تا رفت خواهیم است رسیده به قتل بلقیس که زیرزمینی به همگی -
 .ندارم کامل اطمینان هنوز من چون کنیم تماشا را او جسد نزدیک

 اتاقخارج  به نگاهی و گشود را در افتاده جلو و زد لبخندي ابونصر 
 :گفت و انداخت

 .کنم راهنمایی را شما تا عزیز خاتون بفرمائید -
 .بیاورد همراه را کنیز تا کرد اشاره آغا فرخ به خانم زاده سلطان
 خلوت حیاط و داالن در شدند خارج اتاق از بلقیس جسد دیدار براي همگی

 اینکه از و کرد می حرکت عده آن پیشاپیش ابونصر. شد نمی دیده کس هیچ
 خوشحال دل در است داده نجات مرگ چنگال از را خود زیباروي کنیز

 .بود
 هایش دست میان در را کنیز بازوي که درحالی آغا فرخ همه از تر عقب

 .رفت می پیش ها آن به دنبال میفشرد
 زیرزمین در سر به آویخته چراغ ابونصر رسیدند که زیرزمین در جلوي
 تاریکی. گشود را در و گذاشت پله اولین بروي پاي و برداشت را راهرو
 خارج زیرزمین از خنکی هواي با همراه رطوبت بوي. شد نمودار عمیقی

 .شد
 حیدر دشنه یواشکی شود زیرزمین وارد خانم زاده سلطان آنکه از پیش

 وارد و کرد مخفی آستین در آن را تیغه گرفت او از را پسرش میرزا
 .شد زیرزمین
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 سر پشت که آغا فرخ تیزبین چشمان از حتی خانم زاده سلطان عمل این 
 مادر قصد از نیز میرزا حیدر خود و ماند پوشیده بود ایستاده میرزا حیدر

 وسط به. است گرفته را او دشنه اي نقشه چه انجام براي که نداشت اطالعی
 :گفت داده نشان را زیرزمین گوشه دست با ابونصر رسیدند که زیرزمین

 به او از که است خونی این کنید نگاه رساندم به قتل جا همین را بلقیس -
 .است ریخته زمین

 :پرسید آمرانه لحنی با خانم زاده سلطان 
 کجاست؟ او جسد پس - 
 :گفت و کرد کوتاهی خنده ابونصر 
 .انداختند چاه به را جسد دادم دستور - 

 :گفت میرزا حیدر
 گمراه براي و است زنده بلقیس حتماً. نگفتی بما را موضوع این قبالً -

 .اي کشته را او که کنی وانمود خواهی می ما ساختن
 چه بلقیس وجود از هستید، خیال کج چقدر شما عزیز شاهزاده! اوه - 

 .بود ما همه ناراحتی موجب بودنش زنده آنکه جز ببریم شد می اي استفاده
 و انداخت چاه درون به نگاهی برداشت جلو به قدمی خانم زاده سلطان 

 :گفت
 باال را بلقیس جسد و برود چاه این درون به تو غالمان از یکی باید -

 .کنم حاصل اطمینان من تا بیاورد
 ...ماند متحیر کالم این شنیدن از ابونصر 
 :گفت میرزا حیدر 

 .بفرستید چاه درون به را او ابونصر؟ خود از بهتر کسی چه -
 از بیش کنیز با که گرفت قرار طوري و برگشت به عقب خانم زاده سلطان 

 .بردارد را چاه در تا داد دستور آغا فرخ به آنگاه. نداشت فاصله قدم یک

- 236 - 
 



 چکمه زرد

 زاده سلطان به را اش زده بهت هاي نگاه و بود پریده رخسارش از رنگ ابونصر
 قرار تأیید مورد را پسرش گفته وي که داشت آن بیم و بود دوخته خانم
 .نماید چاه درون به برفتن مجبور را او و دهد
 داخل به نگاهی کرده بلند را چاه اي تخته در .شد نزدیک چاه به آغا فرخ
 .گفت میرزا حیدر گوش در سخنانی آهسته و برد پیش سر سپس افکند چاه
 او چشم زیر و بود ایستاده کنیز کنار خانم زاده سلطان مدت این خالل در
 دشنه دید صحبت سرگرم را آغا فرخ و میرزا حیدر که همین و پائید می را

آن  زدن برهم چشم یک در و کشید بیرون آهسته را آستینش در شده پنهان
 .فروکرد کنیز سینه در را

 او سوي به هراسان همه. پیچید زیرزمین فضاي در کنیز گداز جان فریاد
 .فرورفتند حیرت و بهت در کنیز آلود خون سینه دیدن از و دویدند

 .افتاد زمین بر کنان ناله بود آویخته دشنه دسته به دست که درحالی کنیز
 اعتنا بی و خونسرد که خانم زاده سلطانه ب خطاب و دوید پیش میرزا حیدر

 :گفت بود ایستاده فجیع قتل این به
 مادر؟ کشتید را او شما -
 آسوده همه خیال تا بیندازید چاه به را جسدش حاال و کشتم را او من بله -

 .شود
 که آمد نمی باورش گوئی که بود هفرورفت حیرت و بهت در چنان ابونصر 

 به قتل را زنی تصور غیرقابل سرعت این با طهماسب شاه زن خانم زاده سلطان
 ... باشد رسانیده

 دید سکوت در را همه وقتی نداشت خانم زاده سلطان از کمی دست آغا فرح
 :گفت و خندید کریهی صداي با
 .خاتون هستید استادتر ما همه از-

 :گفت و کشید هم در را هایش اخم خانم زاده سلطان
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 .کن سرنگون چاه به را جسد فوراً. ببر را صدایت -
 را او یکدست شد بکار دست فوراً و کرد وجور جمع را خودش آغا فرخ

به  را او خواست که همین و آورد چاه لب به کشان کشان را وي و گرفت
 مچ دویده جلو داشت که ناراحتی فرط از ابونصر سازد سرنگون چاه داخل
 :گفت و گرفت را او دست

 .بینداز چاه قعر به را او وقت آن شود تمام جانش بگذار رحم بی-
 :گفت و انداخت به او تندي نگاه آغا فرخ

 جسارت این جواب نبود خاتون حضور اگر .حکیم اي شده گستاخ خیلی-
 .هستم شقی و رحم بی حد چه تا بدانی تا دادم می دشنه با ترا

 :گفت کنان پرخاش خانم زاده سلطان
 !فرخ هستی چه معطل -

 از ضعیف اي ناله هنوز که را کنیز جسد بزند حرفی آنکه بی ها خواجه رئیس
 چاه درون به آمد می بیرون اش دریده هم از و آلود خون سینه اعماق

 .زد برهم را او تعادل پا نوك با و کرد سرازیر
 براندام موي چاه ته به آن وحشتناك سقوط. شد سرازیر چاه به داخل جسد

 .کرد راست ابونصر
 .لرزید می هایش دست و بود شده سفید رنگش حکیم 
 :گفت کنان خنده میرزا حیدر 

 .خواستم می من که بود چیزي همان این -
 :گفت و نیاورد طاقت ابونصر 

 .داشت نخواهد دوام کردن حکومت شکل به این -
 :گفت و سر داد اي قهقهه میرزا حیدر

 خواهم بین از نحو بدین را مخالفین یک یک خود پادشاهی روز اولین در -
 .کنم عمل بدان تا بگو رسد می تو به نظر دیگري راه اگر. برد
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 :گفت و گذاشت هم بروي را دست دو هر و انداخت زیر سربه ابونصر
 .شاهزاده هستید اي نپخته جوان هنوز - 

 :گفت و زد لبخندي ابونصر سخنان شنیدن از خانم زاده سلطان
 .نگو سخن کسی با ماجرا این از و بیا من با ابونصر تو برویم، بیایید - 

 فرار ماجراي به پی که اتاقی همان در و شدند خارج زیرزمین از همگی
 .آمدند گرد دورهم به بودند برده بلقیس
. ساخت امیدوار اش آینده به را او و کرد دلجوئی ابونصر از خانم زاده سلطان
 .بود خود کنیز شدن کشته اندیشه در هم ابونصر

 لطف سر بر را او چسب دل سخنان و نیرنگ و حیله با خانم زاده سلطان 
 عالی بس منزلتی و مقام صاحب زودي به که داد اطمینان او به و آورد

 .شد خواهد
 :گفت دویده مادر حرف بمیان میرزا حیدر

 میرزا منصب و عنوان نمایم، جلوس سلطنت تخت بر که روزي اولین در -
 ما با همکاري از هم باز آیا. داد خواهم تو به را اعظم وزیر ساوجی سلمان
 هستی؟ مردد

 :گفت و کشید آهی ابونصر
 .خاتون هستم شما خدمت در - 

 :گفت و کرد همراهانش تن دو به نگاهی خانم زاده سلطان
 ... درآید عمل مرحله به باید ما نقشه آینده جمعه شب -

 :گفت زده حیرت و گرفت راست را سر ابونصر
 هستید؟ مصمم شاه ساختن مسموم در آیا-

 :گفت و شد جابجا خود جاي در خانم زاده سلطان
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 و شوخی ،بیاوبرو و صحبت همه این از منظورمان کنی می خیال تو پس -
 پیري به رو هرچقدر انسان اند گفته خوب که راستی...  است تو با مزاح

 .دهد می دست از نسبت بهمان را شعورش و عقل رود می
 :گفت آغا فرخ

 ما تصمیم آخرین از خواهد می ابونصر عزیز، خاتون نیست طور این -
 نظرمان به دیگري راه ما شاید است کرده خیال خود پیش و شود مطمئن
 با دیگر بار یک خواست هرحال به .مای کرده عدول قبلی تصمیم از یا و رسیده

 .شویم صحبت وارد او
 :گفت فروبرده را دهانش آب ابونصر

 و تصمیم از یافتن اطمینان فقط سؤال این از من منظور. عزیز خاتون بله -
 که بگویم هم را این اما ندارم حرفی من هستید مصمم که حال. بود شما نقشه

 ساختن مسموم کنید حساب خوب...  اید گذاشته قدم خطرناکی راه در
...  اید کرده خیال شما که نیست اي ساده و سهل کار اللهی ظل حضرت

 پریخان تر مهم همه از و هستند او جان حفظ مراقب روز و شب جاسوسان
 .زند نمی سرباز پدر مراقبت از آنی او زیرك دختر خانم

 داد سکوت به امر را او و کرد دراز ابونصر طرف به را دستش میرزا حیدر 
 :گفت سپس و
 و خطیر امر این در را تو تا ایم آمده ما ابونصر کنی می وراجی خیلی - 

 قرار راهمان سر بر خطراتی چه حاال و دهیم شرکت خطرناك خودت بقول
 اول مالقات در که قولی روي تو و نیست مربوط تو به دیگر آن دارد
 .بگذاري اختیارمان در را مهلک سم هستی موظف اي داده ما میان
 :گفت و داد ادامه دیگران سکوت میان در و کرد مکثی میرزا حیدر

 دیگري طور هستیم مجبور ما بکشی کنار را خودت باشی خواسته اگر -
 .کنیم رفتار تو با
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 :گفت خود پسر سخنان تأیید در خانم زاده سلطان 
 .ببریم بین از نیز را تو رساندیم قتل به را کنیزت که طور همان کافیست - 
 :گفت و شد ظاهر کبودش لبان روي انگیزي نفرت لبخند آغا فرخ 
 خائن علناً را او. شود آلوده مرد این خون به ما هاي دست نیست حیف - 

 .کنند جدا بدنش از سر شاه فرمان به تا کنیم می معرفی
 .خندید قهقهه به میرزا حیدر اما زد لبخندي فقط خانم زاده سلطان

 که دیگر دوتاي آن و آغا فرخ لهجه صراحت و گوئی رك از ابونصر حکیم 
 برایش و لرزید سراپایش افتاد، وحشت به نمودند می قتل به تهدید را او علناً

 ترتیب بهر و است محال امري دیوسیرتان این چنگ از فرار که شد مسلم
 .دهد قضا به تن باید

 :گفت و قرارداد مخاطب را او خانم زاده سلطان 
 به حاضر اگر و کن انتخاب را راه دو از یکی ابونصر؟ اي اندیشیده چه - 

 خانه در که اي کشنده داروهاي میان از و برخیز فوراً هستی ما با همکاري
 پاي از زدن برهم چشم یک در را انسان که قدري به مهلک سمی داري

 .بگذار اختیارم در و بیاور خود با درآورد
 :گفت سپس و نگریست را ها آن یک یک ابونصر 
 سم که نکنید مجبور مرا اما استوارم آن به ام داده که قولی باشید مطمئن - 

 با کارها بقیه بگوئید را قتل نقشه اجراي تاریخ فقط. بگذارم شما اختیار در را
 .من

 .شد مصر سم دیدن و انتخاب در میرزا حیدر 
 فوراً را میرزا حیدر خواسته که کرد تکلیف ابونصر به خانم زاده سلطان 

 .دهد انجام
 العالجی و خطرناك وضع چنین به خود عمر در هرگز که ابونصر حکیم 

 اما شود می تهدید سو هر از جانش که دید می آشکارا بود نشده گرفتار
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 و نخواهی خواهی ابونصر. نداشت امکان برایش بند این از رهایی
 شدنش بکشته آن از برگشت که بود گذاشته قدم راهی در کورکورانه

 داشت وجود امیدي نور شاید خطرناك راه این انتهاي در اما شد می منتهی
 .رساند می آمالش و به هدف را او و
 .گذشت بود آمیخته عمیقی سکوت با که اي کننده ناراحت لحظات 

 نشد ممکن نماید منصرف تصمیمش از را میرزا حیدر که کوشید چه هر وي
 رفت ... بیرون اتاق از و برخاست جا از آخراالمر

 :گفت و کرد مادر به رو میرزا حیدر 
 .دید تسلیم در را خود چاره حکیم و شد واقع مؤثر آغا فرخ تهدید- 

 :گفت خانم زاده سلطان
 ما اسرار ناگهان که رود می آن بیم چون باشیم حکیم اعمال مراقب باید -
 .اندازد خطر به را ما همه جان و سازد فاش را
 :گفت و کرد زهرآگینی خنده آغا فرخ 
 و است ترسویی و بزدل مرد ابونصر عزیز، خاتون باشید داشته اطمینان- 

 .است مند عالقه خیلی خود جان به چون کند خیانت نیست ممکن
 :گفت کنان خنده میرزا حیدر 

 باغ در و ساختیم امیدوار اش آینده مقام و منصب از را او که قدر همان -
 .داد خواهد قرار کار این سر بر هم را خودش جان وي دادیم نشانش سبز

 بسته مشتش میان از و نشست و شد اتاق وارد ابونصر هنگام این در 
 :گفت و کرد دراز خانم زاده سلطان طرف به و آورد بیرون کوچکی

 .دارید را دیدنش آرزوي که مهلک سم این - 
 دیدن از و کشید گردن میرزا حیدر. گشود را بسته کاغذ خانم زاده سلطان 

 در العاده فوق ترسی احساس بود مگس بال یک اندازه به که سفیدرنگی گرد
 .نمود خود
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 خود مهلک سم آن دیدن از نتوانست داري خویشتن همه با خانم زاده سلطان 
 در. ماند ثابت سفیدرنگ بگرد نگاهش. دهد نشان اعتنا بی و خونسرد را

 تغییر اندکی اش چهره رنگ گردید، آشکار ترس و وحشت آثار چشمانش
 .یافت
 .نمود اختیار سکوت و برد به عقب سر میرزا حیدر

 راه به خود ترس اي ذره و بود نشسته خونسرد که بود آغا فرخ تنها 
 .داد نمی

 تازه جانی بود شده خیره خانم زاده سلطان چهره در دقت به کهابونصر
 :گفت و گشود سخن به زبان و گرفت

 .است داده تغییر را شما حال سم این دیدن که بینم می عزیز خاتون -
 ابونصر چشم در چشم و برگرفت سفید گرد از را نگاهش خانم زاده سلطان
 :گفت و ساخت ظاهر لبانش بر ساختگی تبسمی و دوخت

 همان نقشه و) شد نخواهد وارد خللی ما تصمیم در( ابونصر نیست طور این-
 را میرزا حیدر شاه ساختن مسموم با هستم مصمم من. ایم داده شرح که است

 مردم به خانه دولت از خبر این که مجردي به و بنشانم سلطنت تخت بر
 خواهند دست در را امور میرزا حیدر طرفدار طوایف رؤساي شود اعالم

 .کرد خواهند جلوگیري اغتشاشی هرگونه از و گرفت
 :پرسید تندي به است فرارسیده روز آن اینکه مثل ابونصر

 ؟شد خواهم کاره چه میان این در من اما و-
 :گفت و کرد دستی پیش مادر بر میرزا حیدر

 و برکنار را ساوجی سلمان میرزا بالفاصله و است تو انتظار در صدارت -
 .نشاند خواهیم او بجاي ترا

 این و شد باز بناگوش تا نیشش بخش مسرت پاسخ این شنیدن از ابونصر
 حدي تا بود گذاشته مرگ آستانه بر پا او که موقع آن در ناگهانی نشاط
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 هر و بود کار در صدارت موضوع بود چه هر اما...  رسید می نظر به عجیب
 زاده سلطان. باشد توانست نمی این جز بود ابونصر بجاي هم دیگري کس
 :گفت خانم

 نه؟ یا حکیم شدي مطمئن آیا -
 :گفت و انداخت زیر سربه ابونصر

 آرزوي تنها و شویم موفق داریم پیش در که مهمی کار در همه کند خدا -
 امید و شتاب زیاد خودم پاداش براي و است میرزا حیدر پادشاهی من

 .ندارم
 :گفت و داد حکیم به را سم محتوي بسته خانم زاده سلطان 
 .گیرد قرار مورداستفاده آینده جمعه شب تا نگهدار خودت نزد را این - 
 .اید کرده طرح دقت به را کار نقشه آیا - 
 شور دلت خانه دولت و سرا حرم جانب از اگر و است تر مهم نقشه این - 

 خانه دولت و خانه حرم اوضاع بر کامالً آغا فرخ که دار خاطرآسوده میزند
 روز فرارسیدن تا البته و گیرد نمی انجام کاري او نظر بدون و است مسلط

 را همدیگر شود تعیین که اي نقطه هر در یا و اینجا در دیگر بار یک موعود
 .گرفت نظرخواهیم در را کار جوانب و اطراف و کرد خواهیم مالقات

 آغا فرخ و میرزا حیدر. برخاست جا از خود کالم دنبال به خانم زاده سلطان 
 .شدند بلند جا از نیز

 موقع و کرد مشایعت را نفري سه هیئت منزلش از دور قدم چند تا ابونصر 
 :گفت و گذاشت او بگوش سر آغا فرخ خداحافظی

 از زنهار. است من با ساعت این از تو سروکار که ابونصر نکن فراموش -
 .دارد بستگی ات خانواده و زندگی نابودي با چون راز این افشاي

 :گفت و داد تکان را سرش آهسته ابونصر 
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 کوشا راز این نگهداري در شما از بیش من خود آغا فرخ باش مطمئن -
 .هستم

 خنده و ها آن پاي صداي وقتی تا ابونصر. شد بلند آغا فرخ خنده صداي 
 به دنبال چشم تاریکی در و بود ایستاده نقطه همان در شنید می را آغا فرخ
 .بود دوخته ها آن

 افکار مگر تا برد پناه خوابگاه به یکسر و برگشت اش خانه به الفور فی وي 
 کند ... دور مغزش از گرم بستر در را انگیز وحشت و متضاد

 
 
 

*** 
 
 
 حالش اندکی نمود می احساس که طهماسب شاه پرماجرا شب آن بامداد 

 عمارت طرف به زنان قدم آمده بیرون مخصوص خوابگاه از است بهبودیافته
 .افتاد راه به خانم زاده سلطان

 او به دستش عصاي با دید را میرزا حیدر شاهزاده رسید که ها پله جلوي 
 .بیاید جلو کرد اشاره
 و کرد تعظیمی رسانید پدر نزدیک به را خودش دوان دوان میرزا حیدر
 .ایستاد

 :پرسید و انداخت او سراپاى به نگاهی شاه 
 حیدر؟ کنی می چه -
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 عطا عمر طول را ایشان خداوند که مشغولم تاجدارم پدر دعاگوئی به -
 دشمنان دفع به و کنند پادشاهی مرزوبوم این بر دراز سالیان و فرماید

 .گمارند همت
 نزدیک اطرافیان به نسبت و حوصله کم عمر اواخر این در که طهماسب شاه 

 :گفت و زد نهیبی نگریست می ها آن به بدبینی نظر با و بود مظنون خود
 پاسخ طوماري تو و پرسیدیم حالت از ما. بگو کمتر تملق حیدر است بس -

 احضار مرکز به را او ما داري خبر چه میرزا سلیمان از بگو حال...  دادي
 .دهیم دخالتش امور بعضی در تا کردیم

 :گفت لرزانی لحن با و کشید هم در را هایش اخم میرزا حیدر 
 ندارم، خبري هم میرزا سلیمان از و نیست من کار گفتن تملق پدر، -

 من خوشحالی موجب این جوید شرکت مملکت کارهاي در او که بهتر چه
 .بود خواهد

 او به نسبت دل در یا میگویی قلب صمیم از آیاحیدر ...  بگو راست -
 !کنی می نفرت و کینه احساس

 حضرت به را خود که دیگري کسان است ممکن و است حقیقت عین -
 قلب صمیم از من اما ؛نشوند خوشحال خبر این از اند ساخته نزدیک اللهی ظل

 .شادم و مسرور
 .کنی ثابت باید...  میگویی دروغ تو -
 .هستم بردار فرمان و مطیع بفرمایند امر اللهی ظل حضرت طور هر -
 :گفت که شد شنیده زنی آمرانه آهنگ و برخاست پشت از پائی صداي 

 .گوید می دروغ میرزا حیدر... پدر نیست طور این -
 نزدیک او به که زنی دیدن از. برگرداند به عقب سر سرعت به طهماسب شاه
 :گفت و بست نقش لبانش بر لبخندي شد می

 ؟کنی می چه اینجا...  پریخان هستی تو -
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 میرزا حیدر به نگاهش که درحالی محکم هاي قدم با خانم پریخان 
 :گفت و آمد جلو بود شده دوخته

 شنیدم وقتی و شوم شرفیاب حضورتان مخصوص عمارت در داشتم قصد -
 در که دادم را اجازه این به خود هستید میرزا حیدر با صحبت گرم اینجا

 بود؟ پیش در اي محرمانه مذاکرات. جویم شرکت او و شما مذاکرات
 .کردیم می صحبت باهم نبود محرمانه نه-
 هاي نگاه با بود تشنه خود ناخواهري پریخان خون به که میرزا حیدر 

 غیظ و خشم روي از و کرد ورانداز را او سراپاي کینه و نفرت از مملو
 :گفت

 پی در روز و شب که میگویند کسانی دروغ. گویم نمی دروغ من -
 به تا رسانند می قتل به را وآن این و هستند خود خائنانه هاي نقشه اجراي

 .شوند نزدیک خود هاي هدف
. بود او گوئی پاسخ منتظر و انداخت پریخان به نگاهی طهماسب شاه 

 اي زننده لحن با و شد برافروخته رنگش کالم این شنیدن از خانم پریخان
 :گفت

 و باشی گستاخ اندازه این تا کردم نمی فکر هیچ. هستی احمقی جوان واقعاً-
 .کرد خواهم تنبیه بشدت ترا برنیایی پوزش مقام در اگر

 پوزخندي بود برده یاد از را طهماسب شاه وجود گوئی که میرزا حیدر
 :گفت و زد بخشم آمیخته

 و کار خیانت زن یک...  دهی می به خود جسارتی چنین حق چه به تو- 
 .باشد تواند نمی این جز گناه به آلوده

 پریخان غضب و خشم برانگیختن موجب خنده این و خندید طهماسب شاه 
 تف میرزا حیدر بروي و داد کف از را اختیار عنان که طوري به شد خانم

 .خواند پیشه خیانت و زبون جوانی را او و انداخت

- 247 - 
 



 امیر عشیري

 ردب شمشیر قبضه به دست. شد شدیدي روحی هیجان دستخوش میرزا حیدر 
 به ناگاه. شود ور حمله پریخان به تا رفت و گذاشت جلو را پایش یک و

 اي آمرانه لحن با و گذاشت او سینه روي را عصایش نوك طهماسب شاه
 :گفت

 دهم می دستور واال بایست درجایت و باش آرام...  حیدر کنی می چه - 
 .کنند توقیفت

 و گرفت سرراست بود نداده راه به خود هراسی کمترین که پریخان 
 :گفت

 خیال او. بدهم را او جواب تا بیاید نزدیک سر خیره جوان این بگذارید -
 چه که نچشیده مرا شست ضرب هنوز. روبروست کنیزان از یکی با کند می

 .دارد نشدنی فراموش و تلخ طعم
 ادامه چنین آمیزي استهزاء لحن با سپس و کرد مکث کمی خانم پریخان 

 :داد
 را ناپخته و خطاکار جوان این اللهی ظل حضرت که است تعجب جاي -

 خواهند می او دست به را پهناوري مملکت امور و اند خودساخته جانشین
 .باشد میرزا حیدر زمامدارش که مملکت این مردم بر واي .بسپارند

 کوره از چنان خود ناخواهري نارواي و تند سخنان شنیدن از میرزا حیدر 
 عظیم جنایتی مرتکب وي شک بی نبود طهماسب شاه حضور اگر که رفت بدر
 که بود پیداکرده را اي درنده حالت چشمانش و سرخ بشدت رنگش. شد می
 بروي را هایش دندان میرزا حیدر. است شده حریص طعمه کردن پاره در
 از را کلمات این بود دوخته پریخان به چشم که درحالی و داد فشار هم

 :گفت و ساخت خارج دندانش ردیف دو میان
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 کار خیانت مشتی و تو بگیرم به دست را مملکت این امور زمام که روزي -
 و هستی کاران خیانت سردسته که تو بله. فرستاد خواهم عدم دیار به را

 .شوي می جنایتی مرتکب هرروز
 لب و جوید می را هایش سبیل و کرد می ورانداز را او همچنان طهماسب شاه

 :گفت و کشید آهی خانم پریخان. بود فروبسته
 سلطنت اریکه بر بتوانی تو و بپوشد عمل جامه تو آرزوي کنم نمی تصور -

 .بگیري قرار
 و کشید خود جانب به را او و انداخت پریخان بغل زیر به دست طهماسب شاه

 :گفت میرزا حیدر به خطاب سپس
 پسر بسیار...  نزن حرفی کسی با مقوله این از و برو خود عمارت به فوراً -

 .اي شده گستاخی و احمق
 تا پریخان. شد دور آنجا از سرعت به و انداخت زیر به سر میرزا حیدر 

 طهماسب شاه شانه به شانه آنگاه و بود دوخته او به دنبال را نگاهش لحظه چند
 آنجا تا و دید مناسب میرزا حیدر از 11سعایت براي را موقع و افتاد راه به

 بدگوئی اش نابرادري از داشت اطالع پدر در خود قدرت و نفوذ از که
 :گفت و کشید پیش در را میرزا سلیمان احضار موضوع طهماسب شاه. کرد

 کنم نمی خیال اما ام نموده احضار داري مملکت امور به آشنایی براي را او -
 حال بی جوانی او نمایدچون حاصل توفیق کار این در بتواند میرزا سلیمان

 قرار خود متنفذ اطرافیان دست آلت زود خیلی و است النفس ضعیف و
 او به که است طوایف رؤساي نفوذ از من وحشت تنها و گرفت خواهد
 را وي دارند اختیار در که قدرتی با و داد نخواهند داري مملکت مجال
 .آورد درخواهند خود 12انقیاد و نفوذ تحت

 تهمت ، بدگویی چینی، سخن - 11
 تسلیم، تمکین، طاعت، فرمانبرداري - 12
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 تر شایسته کس هیچ نمودکه توصیه و کرد تصدیق را پدر هاي گفته پریخان
 نمود تقاضا او از دید سکوت در را پدر وقتی و نیست میرزا اسماعیل از

 جانشین را او و نماید صادر قهقهه قلعه از را میرزا اسماعیل آزادي فرمان
 .سازد

 وارد دو هر .فرورفت خانم پریخان سخنان اندیشه در طهماسب شاه
 دو مذاکره به بود عرایض تاالر جنب که تاالري در و شدند خانه دولت
 .دادند ادامه خود نفري

 و میرزا اسماعیل جانشینی درباره را خود سخنان دنباله خانم پریخان
 :گفت و داد ادامه قهقهه قلعه از او آزادي

 کیاست و هوش و توانائی به کسی ذکور شاهزادگان میان حاضر حال در -
 رؤساي قدرت بر تواند می که اوست تنها و ندارد وجود میرزا اسماعیل
 .آید فائق خود طوایف

. زد می قدم آهسته و بود سلطنت فرداي اندیشه در همچنان طهماسب شاه
 .افتاد می راه به مجدداً کرد می درنگ اي لحظه رفت می که قدمی هرچند

 دفاع به قلب صمیم از و بود آورده به دست را فرصت بهترین خانم پریخان
 و میرزا حیدر یعنی او رقیب کوبیدن براي و پرداخت می اش نابرادري از

 را شاه ذهن شاید برد بکار داشت قدرت چه هر طرفدارانش دسته و دار
 .سازد مشوش

 هاي قدم صداي. شد برقرار سکوت طهماسب شاه و او میان چند لحظاتی 
 به خفیف طور به داشت برمی قدم تاالر طول در آهستگی به که طهماسب شاه

 .رسید می گوش
 :گفت و ایستاد پریخان مقابل در او سرانجام

 العاده فوق و سرکش جوانی او. ندارم رضایت چندان میرزا اسماعیل از نه-
 را همه ترسم می نیست راضی او از کس هیچ. خورد نمی جانشینی بدرد و است
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. آورد وجود به خود براي اي تازه دشمنان کنار و گوشه در و کند عام قتل
 آمدن کار باروي شک بدون و ندارد خوشی نظر او به عثمانی دولت حتی

 تر و خشک و شد خواهد ور شعله کشور دو میان جنگ آتش میرزا اسماعیل
 .سوزاند خواهد باهم را

 :گفت جدي و محکم لحن با پریخان
 دارد؟ عثمانی به ربطی چه جانشینی مسئله -

 :گفت و زد لبخندي طهماسب شاه
 هستی سیاستمدار و باهوش دختري تو که است درست پریخان کن گوش-

 تو با امور اغلب در من بااینکه و نیستی وارد سیاسی مسائل بعضی به هنوز اما
 جانشین که باشی داشته خاطر به باید را نکته این هذا مع کنم می مشورت

 اسماعیل اما شود انتخاب بردار فرمان و مطیع شاهزادگان میان از باید من
 اعالم محض به و شده واقع همه مهري بی مورد اش گذشته رفتار با میرزا

 .رسید خواهد بگوش ها مخالف زمزمه او شدن جانشین
 :گفت و نشد قانع سخنان این با و نبود بردار دست پریخان

 عاجز خودش کردن اداره از که نادان حیدرمیرزاي صورت این در پس -
 !دارد؟ شایستگی و صالحیت شدن جانشین براي لحاظ هر از است ناتوان و

 :گفت سپس و اندیشید لختی طهماسب شاه
 سمت باید تو و کرد خواهیم انتخاب را یکی میرزا سلیمان و او میان -

 .باشی داشته را او مشاور
 ترك را سرا حرم همیشه براي من شود ولیعهد رسماً میرزا حیدر اگر - 

 قیافه و ریخت تا رفت خواهم پایتخت از دور اي گوشه به و کرد خواهم
 .نبینم را احمق جوان این

 کرد؟ خواهی حمایت میرزا سلیمان از اما و - 
 .ندارم بدل اي کینه او از چون البته-
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 خواهر و برادر تن چند شما میان ام نتوانسته من هنوز که است عجیب -
 این وارث من از بعد که است وحشتناك چقدر سازم برقرار آرامش

 . کند عمل خود وظایف به نتواند وتخت تاج
 :گفت و کشید آهی کوفت هم به را دستش دو هر طهماسب شاه

 روي خونینی وقایع و ناگوار حوادث چه موقع آن در پریخان میدانی - 
 سو هر از و شد خواهد کشیده خون و خاك به مملکت سرتاسر داد؟ خواهد
 ویران سربازان و اسبان سم زیر در شهرها و کرد خواهد حمله دشمن
 .شد خواهد

 :گفت و انداخت باال را هایش شانه پریخان 
 نظر به. ببرید بکار زیادي دقت جانشین انتخاب در تاجدار پدر هرحال به -

 فقط و است ناتوان و ضعیف او. ندارد را مقام این شایستگی میرزا حیدر من
 .رساند آخر به را عمرش زنان کنار که خورد می سرا حرم گوشه بدرد

 :گفت و خندید قهقهه به طهماسب شاه 
 میرزا اسماعیل درباره تو و گرفت نخواهم تصمیمی میرزا سلیمان ورود تا -

 .نکن صحبتی
 شود خارج تاالر از تا افتاد راه به که همین و بوسید را پدر دست پریخان

 .پرسید افشار خان خلیل جریان از و داد قرار مخاطب را او طهماسب شاه
 و خان شمخال سرداران اتفاق به که را خود گذشته شب فعالیت پریخان
 که نمود اضافه و رسانید او به اطالع بود نموده راهزنان قلعه در امیرخان

 خان خلیل جستجوي به و رفته) دوقه( قریه به دارد قصد شب بهنگام
 .بپردازد

 :گفت طهماسب شاه 
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 تنگ تو بر را عرصه که ؛کیست داران نقاب رئیس بدانم دارم میل خیلی-
 زده قانون خالف اعمال به دست ها آن که رود می آن بیم چون است کرده

 .کنند ایجاد مشکالتی و
 :گفت پریخان 

 چنگ از را او که همین و ست خان خلیل کردن پیدا من هدف تنها فعالً -
 پرده شک بدون و شود می راه روبه خود خودبه کارها بقیه دهم نجات ها آن
 .داشت خواهم بر داران نقاب راز از
 .باشی موفق کند خدا -
 و خواست شرفیابی اجازه اعظم وزیر جابري سلمان میرزا هنگام این در 

 به راجع طهماسب شاه. جست شرکت ها آن مذاکرات در و شد تاالر وارد
 حمله جریان در را شاه وقت آن تا که سلمان میرزا پرسید میرزا سلیمان

 وتاب باآب را قضایا بود نگذاشته او مخصوص پیک به یارانش و میرزا حیدر
 .رسانید عرض به تمام

 و تعجب دچار »زرد چکمه« بنام پوشی نقاب سوار نام شنیدن از ابتدا شاه 
 .گردید خشنود خود اعظم وزیر کاردانی از آنگاه و شد حیرت

 :گفت سلمان میرزا 
 فدائیان از شبهه بی است شده معروف »زرد چکمه« بنام که پوش نقاب سوار -

 میرزا حیدر همکاران از یعنی حدس این خالف چون است اللهی ظل حضرت
 .آید درنمی جور او فعالیت با هم آن و باشد بایست می

 :گفت پریخان
 تر مهم یکی این و شده دیده سرا حرم داخل در »زرد چکمه« ام شنیده حتی -
 .است داران نقاب از

 :گفت و کشید خود محاسن به دستی طهماسب شاه
 .است گردیده مواجه انگیزي حیرت وقایع با ما سلطنت روزهاي آخرین -
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 :گفت سلمان میرزا
 با باشد تاج و تخت زیان به که اي حادثه هر وقوع از دارم عمر تا چاکر -

 با نمایند دخالت شاهزادگان اگر حتی. کرد خواهم جلوگیري قوا تمام
 .نمود خواهم تبعید و توقیف را ها آن اللهی ظل حضرت از اجازه

 :گفت طهماسب شاه
 تحت دقت به را ها آن رفتار و اعمال بشدت باید. نیست اي چاره این جز -

 وقوع آمده وجود به فعالً که شدیدي دودستگی با چون دهیم قرار مراقبت
 ها خون سرا حرم همین داخل در نکرده خداي یا و رود می ناگواري حوادث
 کاش اي... شوند آنان هوس و هوي قربانی گناه بی جمعی و شود ریخته

 این از برافراشت یاغیگري علم که اول روزهاي همان در را میرزا اسماعیل
 .کردیم می تبعید مملکت

 :گفت و کشید وحشتناك آهی پریخان-
 درگاهتان مغضوب میرزا اسماعیل اندازه این تا دانستم نمی پدر اوه -

 .هستید اشتباه در او به نسبت شما که دارم کامل اطمینان من ولی شده واقع
 سعی همیشه که کار خیانت و ماجراجو مشتی و است گناه بی میرزا اسماعیل

 چون مردانی بردن بین از و آرام اوضاع ساختن دگرگون از دارند
 را او و نمودند مشوش را اللهی ظل حضرت ذهن ببرند استفاده میرزا اسماعیل

 .است وفادار و صدیق خدمتگزاران از وي واال شمردند خائن
 در گوئی که کرد می صحبت محکم لحنی و حرارت چنان با پریخان 

 :داد ادامه و نمود کوتاهی مکث وي. است خطابه ایراد مشغول اي عده برابر
 مشاهده وضوح طور به تا نگریستید می سرا حرم داخل به هم کمی کاش اي-

 روزگارشان چگونه و هستند کسانی چه اصلی کاران خیانت که کردید می
 به دست نادانی و جهالت روي که میرزا حیدر همین...  گذرانند می را

 در باید گیرد می دستور و تعلیم خود مادر از و است زده اي ناشایسته اعمال
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 قلعه در را عمرش بقیه و گیرد قرار میرزا اسماعیل کنار در وقت اسرع
 موجب فکران کوته و مغرضین سعایت که افسوس اما...  بگذراند قهقهه
 و رسید نخواهد بجایی من سخنان و است گردیده اوضاع این آمدن پیش
 عایدم دیگري نتیجه نمایم مکدر را تاجدارم پدر خطیر خاطر آنکه جز
 .شود نمی

 داشت لب بر تبسمی که درحالی و کرد سلمان میرزا به نگاهی طهماسب شاه 
 :گفت و گشود سخن به لب آنگاه. شد خیره او متفکر قیافه در
 ؟... میرزا چیست تو نظر-
 :داد جواب و زد اي سرفه تک سلمان میرزا 

 .معذورم نظري هرگونه اظهار از اللهی ظل حضرت تصمیم و اراده برابر در-
 :گفت و برآشفت پریخان 

 و شود می مشورت تو با امور همه در...  سلمان میرزا هستی معذور چطور -
 که است پیش در مانعی چه حال است صائب تو نظر که گفت توان می تقریباً

 .نمایی می خودداري خودت صریح اظهارنظر از
 سلمان میرزا به خطاب و نمود تر محکم و بلندتر اندکی را صدایش پریخان 

 :گفت
 و بود نپخته و نادان جوانی میرزا حیدر و گناه بی میرزا اسماعیل که بگو -
 .ببر بین از را نامه کنیم می خواهش تو از
 .رفت اتاق در طرف به و بگفت این پریخان 
به  پریخان موقع همین در ولی بگوید دیگري چیز تا رفت سلمانا میرز 

 :گفت و برگشت عقب
 ها آن نیفتد خانم زاده سلطان جاسوسان به دست تا بسوزان را نامه - 

 وضع چنین نکرده خداي کن دقت. هستند حرامزاده و زیرك مردمانی
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 معرض در هم خودت جان حتی موقع آن در چون نیاید پیش ناگواري
 .دارد قرار خطر

. کرد نخواهم دریغ هم جانم بذل از چاکر خانم شاهزاده باشید مطمئن - 
 در اندکی اگر و بست نقش لبانش بروي تشکر بر مبنی لبخندي پریخان

 و هوس هاي شراره چگونه که دید می بود کرده دقت سلمان میرزا قیافه
 و گشود را در الفور فی او اما کرد می جستن اعظم وزیر چشمان از شهوت
 آهسته بود شده دوخته بدر نگاهش که طور همین سلمان میرزا. شد خارج
 امید به خود که بود این مثل و گفت کلماتی لب وزیر داد تکان را سرش
 .دهد می را آینده

 به میرزا اسماعیل نامه اینکه از و شد کارش مشغول و کشید آهی وي 
 .دید می آن در را موفقیت امید و بالید می خود بر افتاده چنگش

 
 
 

*** 
 
 
 
 و خان شمخال سرداران اتفاق به خانم پریخان گذشته شب از پاسی 

 راهزن مرد با که جا همان. رسیدند شهر بیرون به زنگی غالم دو و امیرخان
 رئیس جز کسی که دیگري شخص راهزن مرد. داشتند مالقات وعده

 خود گذشته شب دوستان به را او وقتی و بود آورده همراه نبود راهزنان
 :گفت تأمل بی راهزنان رئیس کرد معرفی
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 هستید جستجویش در که مردي آن زندان محل دوقه تا را شما من -
 .دانید خود بعد و کنم می هدایت

) دوقه( قریه سوي به همگی و کردند موافقت سرداران و خانم پریخان 
 به ما قهرمانان شب نیمه از پس اندکی. درآوردند حرکت به را اسبان

. رسیدند نداشت قزوین شهر با اي فاصله قدر آن که کاروانسرایی نزدیک
 سفر این ادامه و بود بسته نقش آنان یک یک هاي چهره بر راه خستگی آثار

 .ساخت می غیرممکن شب موقع آن در را خطرناك و خطیر
 شب کرد، پیشنهاد رسید می نظر به خسته دیگران از بیش که خانم پریخان

 الزم ترتیب کردند موافقت همگی. رسانند صبح به کاروانسرا آن در را
 آنان اختیار در هم ردیف به حجره چهار و شد داده دار کاروانسرا وسیله به

 اي حجره در ابتدا بروند خود حجره به دسته هر آنکه از قبل. شد گذاشته
 رئیس اینجا در...  آمدند هم گرد نمود اشغال را آنجا خانم پریخان بعداً که

 پریخان بچشمان چراغ نور پرتو در خوارش خون و دریده چشمان راهزنان
 و کرد جستن او چشمان از شهوت برق اول نگاه همان در و افتاد خانم

 :گفت خود با و لرزید سراپایش
 ارزشش داده من به که قیمتی گران گلوبند از حتماً...  است زیبایی لعبت -

 ... بپوشم چشم او از شود نمی نه .است بیشتر
 گردي بپندارد اي بیگانه را راهزن دو آن آنکه بی و پروا بی خانم پریخان
 خود هویت افشاي از که داد دستور ها آن به و انداخت بیرون را صورتش

 .نمایند خودداري دار کاروانسرا نزد
 و گرفت را پریخان بغل زیر خندید می که درحالی خان شمخال سردار
 :گفت

 ... نمانده صبح به چیزي برویم بیا هستم خسته خیلی من رفیق -
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 ؛رفتند خود هاي حجره به هرکدام زنگی مرد دو و راهزنان ها آن به دنبال
 مردي ازآنجاکه و یافت نمی راه چشمانش به خواب راهزنان رئیس اما

. نماید عملی را پلیدش منظور شب همان گرفت تصمیم بود پروا بی و دریده
 از سراپایش راهزن مرد نهاد میان در رفیقش با را فکر این وقتی وي

 وقیحانه و گستاخانه تجاوز این که ساخت خاطرنشان او به و لرزید وحشت
 را چشمانش شهوت و خون که راهزنان رئیس ولی داد خواهد بکشتن را او

 نکند سکوت اگر که کرد تهدیدش و داد سکوت به امر را او بود گرفته
 .رسانید خواهد قتلش به دم همان

 نگاه را اطرافش. شد خارج حجره از شتابان و رسید خاطرش به فکري بعد
 چراغ...  شد نزدیک پریخان حجره در به پاورچین پاورچین آنگاه و کرد

 نخوابیده هنوز خانم پریخان که داد می نشان و بود روشن هنوز حجره
 .است

 .کوفت بدر ضربه چند انگشت دو پشت با آهسته وي 
 :پرسید داخل از ملیحی صداي

 کیست؟ -
 .زد بدر مجدداً و نداد جوابی راهزنان رئیس

 چند و بود لباسش آوردن بیرون مشغول موقع این در خانم پریخان
 وي خورد بدر ضربه چند بار سومین براي وقتی و ماند مردد اي لحظه

 :پرسید مجدداً و نهاد در چفت به دست. رسانید در به را خودش
 کیست؟ -

 شد خواهد شناخته درآید صدایش اگر ترسید می که راهزنان رئیس
 .داد نمی جوابی و بود گذاشته لب بروي لب همچنان
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 مقابل در را راهزنان رئیس که همین و گشود را در خانم پریخان آخراالمر
 راهزن مرد ببندد، را در خواست تا و خورد عجیبی یکه دیدي خود
 :گفت و گذاشت در دولنگه میان را پایش یک

 .نکنید وحشت بگویم باید که است مهمی مطلب -
 :گفت مضطربانه خانم پریخان

 داري؟ مهمی مطلب چه...  بگو- 
 .شوم حجره داخل باید...  شود نمی خیر -
 دست تصور غیرقابل لحظه یک در است مردد خانم پریخان دید وقتی و

 را اش دشنه نوك و آورد پیش بود کرده مخفی سر پشت که را مسلحش
 :گفت گذاشته خانم پریخان سینه روي

 .است مهم خیلی موضوع... برو عقب -
 در بستن براي تالشی نوع هر و بود شده غافلگیر سخت خانم پریخان

 .انداخت می خطر به را جانش
 از گذاشت، حجره داخل به قدم راهزنان رئیس. برداشت در از دست

 ... بارید می جنایت و قتل به آمیخته شهوت چشمانش
 :گفت و فشرد هم روي را هایش دندان

 قبول آن را است تو مثل زیبایی لعبت بند، گردن صاحب دانستم می اگر -
 تحویلت را قیمت گران بند گردن حاضرم و نشده دیر هنوز اما ؛کردم نمی
 .دهم

 دو هر کرد اصابت به دیوار پشتش که همین و رفت عقب عقب خانم پریخان
 :گفت و آورد باال را دست

 ... اي کرده خیال تو که نیستم کسی من .کنی می بازي خود جان با -
 .است گفته برایم را چیز همه راهزن مرد...  میدانم -
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 تا آن را و زد اش سینه پیراهن پیش به چنگ و آورد پائین را اش دشنه بعد
 را او و انداخت پریخان روي را خودش پلنگی مانند ناگهان و درید پائین

 .کشید آغوش در
. کوفت او روي و بسر مشت با و پرداخت دفاع به سرسختانه خانم پریخان

...  خوابانید زمین بروي را وي و چسبید محکم را او دهان راهزن مرد
 نمایان شکمش روي تا خانم پریخان بازوان و سینه و درید او تن از جامه

 .شد
 خود شدت منتهاي به راهزنان رئیس شهوت از ناشی وحشیگري و خشونت
 جوان زن کوشید می داشت سراغ خود در که قدرتی تمام با و بود رسیده

 ضربه مشت با کند می مقاومت سختی به او دید وقتی و درآورد پاي از را
 .کوفت پریخان بسر سنگینی
 اغما حال به و بست نقش زمین بر و رفت گیج سرش ضربه این براثر پریخان

 .افتاد
 که را اش گرفته شهوت چشمان ایستاد او سر باالي راهزنان رئیس
 گیج. دوخت جوان زن عریان بدن به شد می دیده آن در خون هاي رگه
 اما لرزید می شهوت شدت از اینکه با و کند کار چه دانست نمی و بود شده

 .بود نگرفته تصمیم هنوز
 و نهاد درون به پا آهسته مردي و شد باز آهسته حجره در هنگام همین در

 زیباي و سفید بدن تماشاي محو که راهزنان رئیس قدمی یکه ب که همین
 .انداخت او بروي پلنگ مانند را خودش ناگهان رسید بود پریخان

 از را تعادلش افتاد رویش که انسانی هیکل سنگینی اثر بر راهزنان رئیس
 وحشیگري با و بست نقش به زمین سپس و برداشت به عقب قدمی. داد دست

 از زدن برهم چشم یک در که جنبید به خود سریع چنان ذاتی خشونت و
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 مانند و پرید بیرون نبود دار کاروانسرا جز کسی که مرد آن چنگ
 .شد ور حمله او به اي درنده حیوان

 پا از را وي اول حمله همان در بود کرده تصور که دار کاروانسرا
 اشتباهی به تازه و باخت را خودش و شد غافلگیر اینجا در آورد درخواهد

 بود نگرفته راهزنان رئیس بکشتن تصمیم او چه برد پی بود شده مرتکب که
 و بنشیند اش سینه روي انداخت به زمین را او اینکه محض به داشت خیال و

 سازد خویش مرعوب را شرور مرد نحو بدین و گذارد گلویش زیر خنجر
 بر راهزنان رئیس و شد برعکس کامالً قضیه اما اندازد بیرونش حجره از و
 .یافت تسلط او

 از را خودش و ساخت متمرکز یکجا در را نیرویش تمام دار کاروانسرا
 دید درخطر را خود جان ازآنجاکه و داد نجات خشمگین حریف چنگ

 خورد در به اش تنه. برد بدر جان مهلکه از تا دوید حجره در سوي به
 از پیش و افتاد زمین بروي پهلو از و لغزید پایش برخاست مهیب صدایی

 خود جست یک با راهزنان رئیس شود خودش انداختن بیرون به موفق آنکه
 وسط به کشان کشان را وي و گرفت را گریبانش. کرد پرتاب او بروي را

 به محکم را وي کاهی کیسه مانند و کرد بلندش زمین از. کشید حجره
 .کوفت زمین

 سیاه چشمان...  داشت انگیز هول و خطرناك بس حالتی راهزنان رئیس 
 بروي کرد می حکایت دزدي و جنایت عمر یک از که را اش فرورفته

 دو پشت از و گذاشت هم روي را هایش دندان و دوخت دار کاروانسرا
 :گفت فشرده هم به دندان ردیف

 برویم کسی خنجر و شمشیر هنوز که هستم راهزن اي عده رئیس من - 
 .ام ساخته ور غوطه خونشان در را تو امثال مردانی بوده تا و نشده کشیده
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 و نمود پشیمانی اظهار خود کرده از .افتاد عجزوالبه به دار کاروانسرا 
 شیر مانند راهزنان رئیس اما ؛درگذرد خونش از که کرد تقاضا ملتمسانه

 او شکم روي را پایش یک بود آورده لب بر کف که درحالی. کرد می غرش
 :گفت و فشرد مشتش میان در را خنجرش گذاشت

 فقط که آلودت خون سر. نهاد خواهم ات سینه روي را سرت حاال همین - 
 .نشاند فرومی مرا خشم و عطش

 و جگرخراش فریادي دیده منوال بدین را وضع وقتی سرادار کاروان
 از و برد باال دست دو هر سپس و ساخت خارج حلقومش از انگیز وحشت
 نخستین و رفت خارج به حجره از او فریاد. نمود عفو طلب راهزنان رئیس
 راه چشمانش به خواب هنوز که...  بود اروج شنید را صدا این که کسی
 .غلتید می دنده آن به دنده این از و نیافته

 بیرون حجره از سراسیمه سپس و نشست اي لحظه برداشت بستر از سر اروج 
 و نشنید صدایی آنجا از و کرد توقف سرداران حجره جلوي نخست. دوید
 ... شده خانم پریخان حجره متوجه آنگاه
 به سر آهسته ... گردید تعجب دچار در بودن باز از و ... رفت سو بدان
 و تعجب در غرق خود بچشمش چراغ نور پرتو در ازآنچه و ... برد داخل

 .شد حیرت
 با و رسانید سرداران حجره به را خودش شتابان و ندید جایز را درنگ

 :برآورد فریاد و کوفت بدر ضربه چند کرده گره مشت
 ... است افتاده خطر به خانم شاهزاده جان. برخیزید -

 .کرد بیدار عمیق خواب از را سرداران او فریاد و مشت ضربات صداي
 وحشت به او دیدن از گشوده اروج بروي در آلود خواب امیرخان سردار

 .افتاد
 :گفت و نداد مهلتش اروج 
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 .است افتاده راه به غوغائی خانم شاهزاده حجره در کنید عجله...  سردار -
 برد بستر کنار به دست شنید را جمله این که همین خان شمخال سردار

 حجره از امیرخان سردار همراه به و کشید بیرون غالف از را شمشیرش
 .پرید بیرون

 بروي راهزنان رئیس که شدند خانم پریخان حجره وارد هنگامی ها آن
 خواست می و بود باالبرده را مسلحش دست و بود شده خم دار کاروانسرا

 .کند جدا او بدن از سر دم همان
 که شد خارج طبیعی حال از چنان صحنه این دیدن از امیرخان سردار

 پرتاب کناري به را او و زد راهزنان رئیس پهلوي به لگدي اختیار بی
 .کرد

 حال در هنوز که پریخان کنار مضطرب باحالتی کند توجه او به آنکه بی و
 ... نشست بود اغما

 :زد فریاد خان شمخال سردار 
 .بپوشانید را خانم شاهزاده عریان بدن -
 .کشید خانم خان پري بروي باالپوشی الفور فی امیرخان سردار 
 و برد بکار عجیبی و تازه حیله دید وخیم را وضع که راهزنان رئیس 

 به عقب را او اروج و کرد می حمله دار کاروانسرا سوي به که درحالی
 :گفت کشید می

 از گرفتن دل کام قصد به که را پست و جسور مرد این بدهید اجازه-
 .برسانم قتل به بود شده او حجره وارد خانم شاهزاده

 :گفت و پرید جا از آور حیرت کالم این شنیدن از امیرخان سردار 
 !داشت؟ را ما ناموس به تجاوز قصد او...  چی-
 من و آمدید می اینجا به دیرتر لحظه چند کاش اي. عزیز سردار آري -

 .داشتم می را او کشتن فرصت
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 افتاد گریه به که طوري به لرزید خود بر نابجا تهمت این از دار کاروانسرا 
 :زد فریاد و
 .است دشوار تهمت این تحمل چقدر...  من خداي اي- 
 لرزید می خشم و هیجان شدت از که درحالی و سرداران به کرد رو بعد 

 :گفت
 حال. نشدم بکشتنش موفق من و بود او خود متجاوز. گوید می دروغ او -

 .خواند می متهم مرا خودش نجات براي
 او شکم به شمشیر پهناي با بود ایستاده او نزدیک که خان شمخال سردار 

 :گفت و زد
 نادیده را تو تجاوز این و هستیم تو مهمان ما ... احمق باش خاموش -

 .گرفت نخواهیم
 :گفت و داد دستور اروج به امیرخان سردار

 .ببر خودت حجره به را مرد این زود -
 منتظر رفته اش حجره به فوراً که کرد اشاره راهزنان رئیس به سپس و

 .باشد ها آن دستور
 سرادار کاروان کنار از بود گرفته جانبی به حق قیافه که راهزنان رئیس

 که نقشی این از دل در اما افکند او به کینه و خشم از پر نگاهی. گذشت
 .بود مسرور و خوشحال بود کرده بازي ماهرانه

 بود خواب در هنوز جیحون...  برد خود حجره به را دار کاروانسرا اروج
 خواست برد ماجرا به پی وقتی و پرید خواب از اروج پاي نوك یک با و

 :گفت و شد مانع اروج ولی...  برساند قتل به را دار کاروانسرا دم همان
 .است داده را او توقیف دستور سردار -
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 هنگام این در رسانید خانم پریخان حجره به را خودش سراسیمه جیحون
 ماجراي وسقم صحت تا بودند خانم شاهزاده آوردن بهوش مشغول سرداران

 .بشنوند خودش زبان از را او حجره داخل انگیز حیرت
 سینه از اي ناله خانم پریخان بعد اندکی. بود بخش نتیجه ها آن کوشش

 سیاه غالم و سرداران که همین و گشود را چشمانش آهسته و ساخت خارج
 :گفت و کشید آهی دید خود اطراف در را خود

 ... نکشید را او -
 :پرسید تندي به امیرخان سردار 

 ؟شناسی می را او آیا...  کیست او -
 :گفت و گشود سپس و بست را چشمانش پلک اي لحظه خانم پریخان 

 نقش خاطرم در درست اش قیافه و ریخت...  شناسم می خوب را او بله -
 ... کنم تنبیه را او باید خودم بسته،

 :گفت و دوید او حرف بمیان امیرخان سردار
 ؟میگویی را دار کاروانسرا- 

 .شد حجره وارد ناگهان که بود او خود...  بله -
 :گفت خانم پریخان به آنگاه و کرد امیرخان به نگاهی خان شمخال

 قصد راهزنان، رئیس که شدیم تو حجره وارد هنگامی ما است عجیب -
 رئیس که بود مدعی روز تیره مرد آن اما داشت را دار کاروانسرا کشتن

 تو باحیثیت موضوع این و شده حجره وارد تو به تجاوز قصد به راهزنان
 .دارد بستگی

 :گفت و کرد بلند امیرخان زانوي روي از را سرش آهسته خانم پریخان
 راهزنان رئیس به را اتهام این مجازات از فرار براي احمق دار کاروانسرا -

 تنبیه را وي شخصاً تا نگهدارید زندان در آفتاب طلوع تا را او. است بسته
 .کنم
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 سرایت خارج به کاروانسرا از ماجرا این اگر که اي کرده فکر هیچ اما -
 خواهد پایتخت مردم بگوش و گشت خواهد دهان به دهان زودي به کند

 رسید؟
 :پرسید زده حیرت پریخان

 !شناسد نمی را ما کسی جا این-
 و کرد معرفی خوبی به را تو راهزنان رئیس چون جاست همین تو اشتباه -

 .کافیست ما و تو شناختن براى... خانم شاهزاده عنوان
 :گفت پریخان 

 تنها مرا حاال و کنم می راه روبه را کارها من خود باشید داشته صبر -
 .بگذارید
 .گفت ترك را حجره فوراً فرمان این بشنیدن جیحون

 و آمد سخن به خانم پریخان. شوند خارج تا برخاستند سرداران او نبال بد
 :گفت

 .باش جا همین تو امیرخان -
 و بست را حجره در بعد شد خارج خان شمخال تا ایستاد در کنار امیرخان 

 چشمانش در و نشست بستر روي کنارش آمد عزیزش و زیبا معشوقه نزد به
 :گفت آهسته و شد خیره

 عزیزم؟ میگویی چه -
 این اگر و رسیده دستمان به گران بهایی فرصت...  بنشین تر نزدیک - 

 .نداشت امکان برایمان خلوتگاهی چنین افتاد نمی اتفاق ماجرا
 باالپوش ... انداخت امیرخان آغوش به را خودش و بگفت این پریخان

 بازوان و سینه ... افتاد پائین و لغزید عریانش هاي شانه روي از ضخیم
 .زد امیرخان جان به آتش و شد نمایان اش برهنه
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 که کشید زبانه هنگامی امیرخان عشق و هوس آتش هاي شعله
 هیجان و شور و گرفت تماس او سینه با پریخان سینه هاي برجستگی

 .انداخت به راه وجودش در عجیبی
 و گذاشت اش گونه به گونه و نهاد امیرخان گردن به زیر دست پریخان

 .کرد پخش او صورت توي را آورش هیجان و گرم نفس
 آهسته را خود دست. فروبرد او سر موهاي میان به را انگشتانش امیرخان
 اش درونی التهاب ناگهان. فشرد را او شانه آنجا از و کشید سرش به پشت

 سینه بروي را وي و آویخت او هاي به شانه دست دو هر با. یافت شدت
به  و ربود پریخان ملتهب لبان از سوزان و گرم اي بوسه و داد فشار خود

 :گفت و کشید سوزناکی آه آن دنبال
 مرا تو زیبایی این عشق، این راستی به. تو گرم آغوش است بخش لذت چه
 چیز همه است نزدیک و شده بزرگی دردسر برایم و درآورده پا از کلی به
 .بدهم دست از را

 آهسته را لبانش که درحالی و گشود هم از را پریخان لبان ملیح تبسمی
 :گفت کشید می امیرخان صورت بروي

 در ما ازدواج که داریم پیش در تري مهم وظائف. عزیزم باش داشته صبر -
 .دارد قرار ها آن انتهاي

 :گفت و برکشید سینه از باري حسرت آه امیرخان 
 تو عشق هاي شراره کن نگاه .نیست من عشق از تر دردناك باشد چه هر -

 اینکه با سوزاند می را پیکرم و کند می جستن چشمانم از چگونه
 این تو چسب دل آغوش اما دارم استراحت به احتیاج و هستم وکوفته خسته

 تندتر را عشقم عطش عوض در و نموده ذوب من در را کوفتگی و خستگی
 ... است خردکننده عطش همین از حاکی سوزانم و خشک لبان. است ساخته
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 بستر بروي امیرخان آغوش از را خودش و خندید بلند صداي به پریخان 
 تر برجسته را اش سینه برجستگی .نهاد سرش به زیر را دست دو هر. انداخت
 نتوانست جوان سردار که طوري به... داد خاصی جلوه آن زیبایی به و ساخت

 او سینه بمیان سر. باشد داشته را سوزانش عشق تحمل تاب این از بیش
 و هوس از که هایی بوسه. ساخت بوسه غرق را اش معشوقه سراپاي و فروبرد
 ها خنده این و خندید می همچنان هم پریخان. گرفت می سرچشمه شهوت

 شهوت و عشق مشترك مرز در را او و زد می دامن را امیرخان هوس آتش
 و داشت ادامه دو آن مغازله و بازي عشق کار دم سپیده تا. ساخت می متوقف

 را شان درونی آتش یکدیگر سوزان و گرم هاي بوسه شهد از دلداده دو
 .دادند می تسکین

 
 
 

*** 
 
 
 

 ساخته متهم را دار کاروانسرا خانم شاهزاده دانست که همین راهزنان رئیس
 آمده لطف سر بر او به نسبت جوان زن پنداشت و فرورفت حیرت در است

 ناراحتی و خشم فرط از سرادار کاروان اما ؛نیست هم میل بی چندان و
 اش گناهی بی کوشید می که او فریادهاي. کند پاره را خودش خواست می
 یورش او طرف به بار چند امیرخان سردار. نرسید بجایی رساند اثبات به را

 بار هر و بگذارد دستش کف را او ناجوانمردانه تجاوز این سزاي تا برد
 را آدمکشی چنین اجازه او به و نشاند سرجایش بر را وي خانم پریخان
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 دو آن از بدتر و نداشت امیرخان از کمی دست خان شمخال سردار. نداد
 دم آن در و بود آمده بجوش هایشان رگ در خون که بودند زنگی مرد
 این خانم پریخان. کنند قطعه قطعه را بخت تیره سرادار کاروان خواستند می
سرادار  کاروان گردن به را تقصیر عجیبی زبردستی با زیرك و مکار زن

 کسی و کرد خلوت او با را حجره گیرد نمی آرام وي دید وقتی و نداختا
 وقتی که گذشت چه حجره درون دو آن میان نفهمید او همراهان از

 ولی بود هم در هایش اخم اینکه با آمد بیرون حجره از سرادار کاروان
 در غرق همه. شد نمی دیده او در اثري عصبانیتش و جوش آن از دیگر
 با و رسانید خانم پریخان به را خودش شتابان امیرخان سردار شدند تعجب
 :گفت ناراحتی از حاکی لحنی

 !کردي؟ چه او با - 
 رفت ورمی خود سر موهاي به که درحالی و اعتنائی بی با خانم پریخان

 :داد جواب
 .کند سکوت تا کردم اش راضی افسون و سحر با...  هیچ -
 ؟میگویی دروغ -

 :گفت و کرد ورانداز را او سراپاي. افکند امیرخان به تندي نگاه پریخان
 چه؟ یعنی فهمی نمی... افسون و سحر با گفتم .کن صحبت تر آهسته کمی -
 .آمد خواهم بیرون تردید و شک این از بگوئی تر واضح اگر نه -

 :گفت و کرد او به پشت نماخ پریخان
 تند اخالق با من چون بمانی باقی تردید و شک در همچنان است بهتر پس -

 .نیستم موافق تو
 را پریخان هاي سرشانه پشت از. فرونشاند را خشمش زود خیلی امیرخان

 :گفت ملتمسانه لحنی با و داد فشار مالیمت به و گرفت
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 خدا به ترا باشم، ساکت توانم نمی طرفی از و نیستم عصبانی تو به نسبت من -
 .کن خالص را جانم و بگو

 با و دوخت امیرخان به را افسونگرش چشمان. برگشت به عقب پریخان
 :گفت داري معنی لبخند

 هم و کردم تطمیع هم را سرادار کاروان نساز، ناراحت را خودت بیهوده-
 مشتی مقابلش در و خنجر تیز لبه یکی گذاشتم راه دو او جلوى. تهدید

 همه با او و کند انتخاب را راه دو از یکی نمودم تکلیف او به و طال سکه
 تهدیدش حتی و کرد انتخاب را دوم راه داشت که عصبانیتی و ناراحتی

 .داد خواهد دست از را جانش آورد زبان بر کالمی مقوله این از اگر نمودم
 :گفت و ربود پریخان لبان از اي بوسه و شد خم امیرخان

 .هستند منتظر دوستان کنیم حرکت بیا. شد راحت خیالم حاال ـ
 .شدند خارج حجره از اتفاق به دو هر

 را ها آن انتظار حجره بیرون همراهان سایر و خان شمخال سردار
 .کشیدند می

 و خان شمخال به کرد رو نشست خود اسب بروي که هنگامی پریخان
 :گفت

 ؟گذراندیم می کاروانسرا همین در هم را امروز نبود بهتر آیا -
 نقشه طرح و استراحت براي و نیست صالح اینجا در ما ماندن دخترم نه -

 .کرد خواهیم اقامت) دوقه( کاروانسراي در منظور
 .داشت اعالم را خود آمادگی و نزد حرفی خانم پریخان 

 تابستان سوزان آفتاب در و شد خارج کاروانسرا از ها آن کوچک کاروان
 جمع این میان در. کرد حرکت) دوقه( قریه طرف به بود فرسا طاقت که
 شب زشت رفتار که خانم پریخان یکی بودند یکدیگر اندیشه در نفر دو
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 رئیس هم یکی و داشت خاطر به خودش به نسبت را راهزنان رئیس گذشته
 :پرسید می خود از درپی پی که بود راهزنان

 گناه بی مرا و انداختسرادار  کاروان گردن به را گناه خانم شاهزاده چرا«
 سر در دیگري نقشه یا و آمده لطف سر بر من به نسبت آیا چرا؟! خواند؟

 دل کام و هوس آتش در راهزنان رئیس ازآنجاکه اما »است؟ پرورانده
 قرار تندي هیجان و التهـــاب در و سوخت می خانم پریخان از گرفتن

 منتها. نیست هم میل بی چندان خانم شاهزاده که کرد فکر طور این داشت
 .گردید جوان زن عصبانیت موجب او اندازه از زیاده خشونت

 :گفت کشیده باري حسرت آه راهزنان رئیس 
 نشده دیر هنوز ولی. بودم کرده رفتار مهربانی و مالیمت به او با کاش اي-
 او از را علت دو این و رسانید خواهم او به را خودم فرصت اولین در و

 .پرسید خواهم
 عده این بود رسیده خود گرماي منتهاي به روز گرماي که ظهر نزدیک

 .رسیدند بود واقع دوقه قریه بعدازآن که کوچکی قریه نزدیکی در
 که بیراهه از عمداً ولی کنند طی توانستند می را نزدیکی راه اینکه با

 داشتن نگه مخفی هم آن علت و کردند طریق طی بود اصلی راه از تر طوالنی
 .بود خودشان

 به وقت اسرع در و بشناسد را ها آن کسی رهگذران از رفت می آن بیم چون
 .برسد خبر پایتخت

 صرف مشغول و نشستند زاللی آب نهر کنار خانم پریخان و سرداران
 ... بودند برداشته خود همراه قبلی منزل از که شدند طعامی مختصر
 :گفت و کشید غذا از دست دیگر نفر دو از زودتر خان شمخال سردار
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 از من دلواپسی تنها و برسد پایان به ما خطیر مأموریت باید امشب رفقا -
 منزل بسر درست را ما آیا نیست معلوم و باشد می رفیقش و راهزنان رئیس
 نه؟ یا کرد خواهند راهنمایی مقصود

 :گفت خانم پریخان
 مردي از را او مطالب عین چون باشیم داشته اطمینان باید او هاي بگفته -

 دوقه در خان خلیل شک بدون و شنیدم افتاد من چنگ به سبز خانه در که
 .کرد خواهند ما به را کمک منتهاي راهزن دو این و است زندانی
 :گفت امیرخان سردار

 مگر شد نخواهند ما با همکاري به حاضر رفیقش و او سادگی این به -
 اگر و آمد خواهد ما به دنبال دوقه کاروانسراي تا داد قول که نشنیدید
 خواهد ما جیب به چشم شبهه بی شود معرکه وارد ما بدوش دوش بخواهیم
 .دوخت

 و آمد می دوقه قریه جانب از که شد سواري متوجه پریخان هنگام این در
 .داشت نزدیکی نسبتاً فاصله ها آن با

 :گفت سرداران به خطاب و پرید جا از راهزنان رئیس
 شک بی نیست دهاتی یا عادي فرد یک کنید نگاه آید می دوقه از سوار این-
 .داریم را جا همان قصد ما که آید می جایی از
 :گفت به دوستانش و شد بلند امیرخان 

 .کرد خواهد مؤثري کمک ما به سوار این دستگیري-
 تکان را سرش آهسته بود شده دوخته سوار مرد به نگاهش که خان شمخال

 :گفت و داد
 .است دولتی سواران از که پیداست کوپالش و یال از .است طور همین -

 .شد گرفته سوار مرد دستگیري به تصمیم کالم این به دنبال
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 به هم چشم یک در زنگی مرد دو. شدند او دستگیري مأمور اروج و جیحون
 پیش سوار مرد تبسم بتاخت و پریدند خود زین بی اسبان پشت بر زدن

 .رفتند
 براي و افزود اسب سرعت بر شد سوار دو متوجه که مجردي به سوار مرد
 پشت به که اي راهه بی و گردید خارج اصلی جاده از آنان چنگ از فرار
 .کرد انتخاب پیچید می بزرگی تپه

 آن و رفت سوار به دنبال اروج .شدند جدا یکدیگر از اروج و جیحون
 از را سوار مرد تا شتافت سو بدان بتاخت و گرفت نظر در را تپه یکی

 .سازد غافلگیر روبرو
 سو هر از فرار راه. دید محاصره در را خود سوار مرد که نکشید طولی

 ولی کند فرار راه آن از و برگشته راست به سمت خواست. شد بسته برویش
 او بروي اسب روي از و رسانید او به را خودش جیحون موقع همین در

 .افتادند به زمین زین روي از دو هر. پرید
 .شتافت رفیقش کمک به و آمد به زیر اسب از نیز اروج
 هذا مع دید می نیرومند مرد دو میان در را خود وجودیکه با سوار مرد

 .کوفت جیحون صورت به مشت با و شست جان از دست
 بر تر طرف آن قدم یک و کرد رها را وي مشت ضربه اثر بر زنگی مرد

 .بست نقش زمین
به  را وي. داد او تهیگاه به لگدي ساختن وارد با اروج را او مشت جواب
 تیز لبه و نشست مرد بروي و گشود کمر از دشنه الفور فی و انداخت زمین
 :گفت و گذاشت او گردن به پشت را دشنه

 .شد خواهی کشته واال نکن حرکت -
 :پرسید و داد تکان را سرش سوار مرد

 ؟خواهید می چه من از و کیستید شما-
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 سؤالی تو از ها آن... ببریم خود اربابان نزد به را تو تا برخیز هیچ -
 .کرد خواهند

 .ایستاد او سر باالي و برخاست سوار مرد پشت از اروج
 .شد بلند سوار مرد

 اسبش ترك به که ریسمانی با و نمود سالح خلع را وي الفور فی جیحون
 شود سوار کرد اشاره رفیقش به و بست را سوار مرد هاي دست بود آویخته

 ...کشید خود به دنبال را سوار مرد و نشست اسب پشت بر خود و
. نمودند خوشحالی احساس سوار مرد دیدن از سرداران و خانم پریخان 

 :گفت خان شمخال
 .کنم بازجوئی او از من بگذارید -
 فکر و نداشت چهره بر رنگ و نگریست می را ها آن وواج هاج سوار مرد 

 را او ابتدا خان شمخال. رسانید خواهند به قتل زودي به را وي کرد می
 رنگ با سوار مرد. کرد سؤاالتی وي از افشار خان خلیل به راجع و تطمیع

 :گفت لرزان صدایی و پریده روي و
 قاجار طایفه سواران از من و ندارم اطالعی گونه هیچ مردي چنین، از -

 .گردم بازمی شهر به که هستم
 :گفت امیرخان سردار 

 رفتار دیگري طور باید تو با پس گردیم می تو مثل سواري به دنبال ما -
 .کنیم

 گلویش زیر را دشنه تیز لبه و کرد بغل را بخت تیره مرد پشت از جیحون 
 :گفت خان شمخال. گذاشت

 .گفت خواهی را حقیقت حاال و است بهتر طور این -
 :گفت و افتاد وحشت به سوار مرد
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 محفوظ جانم بدهید قول باید ولی بگویم را حقیقت تا بگذارید آزادم - 
 .بماند

 :گفت پریخان
 .کرد خواهی دریافت هم پاداشی بازگویی را حقیقت اگر -

 :گفت سوار مرد
 .حاضرم-
 قریه نزدیک کاروانسراي همان که را افشار خان خلیل زندان محل بعد و 

 .ساخت فاش بود دوقه
 سوار مرد. گذاشت سوار مرد دست کف طال سکه چند امیرخان سردار

 :گفت خان شمخال. کرد درخواست را خودش آزادي
 خان خلیل نجات از قبل ولی نرسانیم به قتل ترا ایم داده قول اینکه با -

 دیوانگی این بودي من بجاي توهم اگر و نماییم آزاد ترا توانیم نمی افشار
 .شدي نمی مرتکب را
 کرد؟ خواهید چه من با پس - 
 .باشی ما همراه باید جا همه در و بریم می دوقه قریه به خودمان با ترا - 
 داده نجات مرگ از را جانش اینکه و طال سکه چند طمع به سوار مرد 

 :گفت و گشود سخن به لب بود
 دیگر که را زندانی مرد دارند تصمیم داران نقاب چون. آقا کنید عجله - 

 .دهند انتقال دوردستی نقطه به فعلی محل از ندارد بدن در رمقی
 :گفت و کشید بود اش ناگهانی اضطراب از ناشی که آهی پریخان 
 آفتاب غروب به. کنیم حرکت بیایید... سردار؟ دای کرده توقف چرا - 

 .رسید خواهیم قریه به شب بهنگام و نمانده چیزي
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 ترك بر نیز سوار مرد. نشستند اسبان پشت بر همگی خان شمخال فرمان به 
 اندکی هوا گرمی از. شد گماشته او مراقبت به جیحون و نشست اروج

 .ساخت می آسان را سفر ادامه و بود شده کاسته
 ما قهرمانان کرد می غروب مغرب هاي کوه پشت در آفتاب که هنگامی 

 پشت در که را کاروانسرا دست با سوار مرد. رسیدند دوقه قریه نزدیکی به
 :گفت و داد نشان بود شده پنهان درختان از انبوهی

 .زندانیست آنجا در افشار خان خلیل - 
 :گفت امیرخان سردار 

 کردن کمک در او همراه مرد و راهزنان رئیس وجود کنم نمی تصور من -
 .باشد مؤثر بما

 :گفت پریخان 
 .است نشده عملی ما منظور هنوز چون بماند باید او نه -
 و شد باز بناگوش تا نیشش بخش مسرت کالم این شنیدن از راهزنان رئیس 

 :گفت
 .ام آماده خانم شاهزاده راه در فشانی جان براي -
 :گفت و برگشت او طرف به نیمرخ خانم پریخان 

 سهل ما براي را کاروانسرا به حمله و بودند اینجا تو افراد کلیه کاش اي -
 .ساختند می

 :گفت حاضرین بهت میان در راهزن مرد 
 کنیم اُتراق ما که هرکجا و هستند ما تعقیب در قدم به قدم من افراد - 

 .شد خواهند ملحق بما ها آن
 :گفت امیرخان سردار 

 .ایم نشده ها آن متوجه ما که است عجیب -
 :گفت خانم پریخان 
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 .کرد خواهیم محاصره را کاروانسرا ها آن ورود با -
 خان شمخال به آهسته و کرد راهزنان رئیس به اشاره امیرخان سردار 

 :گفت
 .سازد مرعوب دار قصد و گوید می دروغ مرد این -

 :گفت تفکر لحظه چند از پس و نزد حرفی خان شمخال
 شویم کاروانسرا وارد عادي اشخاص مانند باید نیست صحیح ماندن اینجا -
 خلیل زندان به حمله نقشه وقت آن بگیریم خودمان اختیار به حجره چند و

 .نماییم اجرا را خان
 :گفت مضطربانه سوار 

به  داران نقاب و میافتد به خطر جانم چون نبرید همراه مرا به خدا را شما -
 .آورد خواهند وجود به را وخیمی وضع و شد خواهند مظنون من

 :گفت پریخان 
 .شد خواهد تو شناختن از مانع تاریکی -
 .کردند حرکت کاروانسرا سوي به همگی 

 بیرون سراسیمه شنید را اسبان سم صداي که مجردي به سرادار کاروان
 :گفت و کرد تعظیمی دوید

 .کنید استراحت جا همین را شب بفرمائید قربان - 
 حجره دو سرادار کاروان. شدند پیاده اسبان از همه خان شمخال اشاره به 

 :گفت امیرخان سردار. گذاشت ها آن اختیار در
 درون او گذاشت نخواهم من و بود خواهد حجره یک در ما با پریخان - 

 .نیست امنی جاي اینجا چون بخوابد تنهائی به حجره یک
 :گفت خان شمخال 

 منزل حجره یک در سوار آن اتفاق به راهزنان و غالمان دهید دستور پس -
 .کنند
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 خان شمخال. کردند مراجعت اصطبل از جیحون و اروج که نکشید طولی 
 و داد ها آن به را الزم دستورات سوار مرد و راهزنان مراقبت و حفظ براي
 :گفت

 خود مهمانان مواظب دقیقاً و کنید حرام خود بر را خواب امشب باید - 
 .نیست اطمینانی ها آن به زیرا باشید

 :گفت پریخان 
 داخل از اطالعاتی او از تا بیاور اینجا به را سوار مرد حاال همین -

 .کنیم کسب کاروانسرا
 خود اربابان به نزد را سوار مرد و رفت دوم حجره به شتابان جیحون 

 را حجره در خود و نمود مرخص را سیاه غالم دو امیرخان سردار. آورد
 :پرسید سوار مرد از و بست

 ؟اند شده مخفی کاروانسرا این کجاي داران نقاب -
 :گفت و دوید حرف بمیان خان شمخال 
 او خود. کنی صحبت مالیمت به او با بخواهی تو که نیست جایی اینجا - 

 فریب را ما بخواهد اگر داند می و کند می احساس را خطرناکش موقعیت
 .است درخطر جانش بگوید ما انتظار برخالف سخنی یا و دهد

 :گفت سوار مرد 
 از سر اشاره یک به که میدانم خود و شماست اختیار در من جان قربان -

 .کرد خواهید جدا بدنم
 :گفت پریخان 

 .کن خالص را خودت و ما و بگو درنگ بی پس -
 :گفت سوار مرد 
 در دارد قرار اصطبل که اي زاویه روبروي درست کاروانسرا انتهاي در - 

 اي تخته در یک داالن اواسط شود می باز باریکی داالن به که کوتاهیست
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 سرداب به که است پیچی مار پله آن پشت که دارد وجود رنگی سیاه
 .شود می منتهی کوچکی و مرطوب

 :پرسید و دوید او حرف بمیان پریخان 
 است؟ زندانی آنجا در خان خلیل آیا -
 داشتن از حتی و افتاده کاه اي توده بروي سرداب انتهاي در او بله - 

 .است محروم هم چراغ
 :گفت و کشید آهی خانم پریخان 

 .اند آورده روزشه ب چه خان خلیل بیچاره-
 :گفت و دوستانش به کرد رو خان شمخال 

 .بپرسید او از محافظین تعداد به راجع کردید فراموش -
 :گفت سوار مرد 

 داالن جنب حجره در همگی که هستند نفر ده سرداب و داالن محافظین -
 .کشد می کشیک داالن در پشت ها آن از یکی همیشه و اند کرده منزل

 :پرسید پریخان 
 دارند؟ چهره به نقاب محافظین -
 را خود صورت خان خلیل با شدن روبرو هنگام فقط...  من بانوي خیر -

 .سازند می پنهان
 آنان رئیس به راجع بود سوار مرد هاي گفته اندیشه در که خان شمخال 

 :گفت و کرد اطالعی بی اظهار سوار مرد پرسید،
 .شناسد نمی را ما رئیس بیک حیدر جز کس هیچ - 
 خیره یکدیگر به و کردند تکرار لب زیر را بیک حیدر نام نفر سه هر 

 .شدند
 :گفت خانم پریخان

 .آید نمی آشنا نظر به نامی چنین - 
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 :گفت بود گذاشته اش پیشانی بروي انگشت که درحالی امیرخان سردار 
 به درست ام شنیده کی زبان از و کجا ولی است آشنا گوشم به او نام -

 .است واجب او دستگیري هرحال به آورم نمی خاطر
 :گفت سوار مرد

 .گردد بازمی شهر به سپس و میزند اینجا به سري ظهر نزدیک روز هر او -
 :گفت نم خا پریخان

 نجات و سرداب به یافتن راه فکر در باید حاال و گذشته ها حرف این از -
 .بود خان خلیل

 :گفت و کرد فکري خان شمخال
 رمز مرد این و ندارد امکان رمز گفتن بدون داالن به ورود من نظر به -

 ندانستن و انکار کرد می فکر که سوار مرد. داند می را داران نقاب مابین فی
 :گفت ندارد اي نتیجه ها آن مقابل در
 .است »خونین سرداب« آن رمز و دارد رمز بله -
 !؟»خونین سرداب« -

 :گفت امیرخان سردار
 او خود شاید و...  بردارد را اول قدم مرد این که نیست این جز راهی -

 دست در جانش باشد داشته خاطر به باید ولی بداند خیانت را ما با همکاري
 .بدهد همکاري به تن باید و است ما

 .داشت اعالم را خود آمادگی سوار مرد
 :گفت به سرداران خطاب خانم پریخان

 نزدیک داالن در به سوار مرد این اتفاق به که بود خواهد این ما نقشه -
 باز داالن در و آورد زبان بر را رفقایش مابین فی رمز که همین او و شویم

 .نماییم آغاز را حمله شد
 :گفت سپس و اندیشید لختی خان شمخال
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 بیم چون بمانی جا همین ما مراجعت تا است بهتر و نیست صالح تو آمدن -
 جان و درگیرد داران نقاب و ما میان خونین زدوخوردي که رود می آن
 .افتد به خطر تو

 و نرسید بجایی خانم پریخان انصراف براي امیرخان و خان شمخال کوشش
 در را خان خلیل تا بود کرده هموار خود بر را خطرناك سفر این رنج که او

 سردار دو هاي بگفته نماید تازه دیدارش به دیدار و کند مالقات زندان
 .شد رفتن آماده و نهاد وقعی

 :گفت و نمود سکوت او احترام به خان شمخال
 که کنیم طرح طوري را سرداب و داالن به حمله نقشه بگذارید پس -

 نماییم حرکت سو بدان باید همگی من نظر به و گردد ما آن از پیروزي
 و مهم امر این در ما دوشادوش باید نیز او همدست و راهزنان رئیس حتی

 .جویند شرکت خطرناك
 و زنگی غالم دو که اي حجره به و شد خارج حجره از الفور فی امیرخان
 با را تن چهار آن و شتافت بودند ها آن جانب از خبري انتظار به راهزنان

 .ببندد را در کرد اشاره اروج به و آورد اول حجره به خود
 :گفت و خواند پیش را اروج دست اشاره با پریخان

 .باش کاروانسرا محوطه مراقب و بایست حجره پشت تو -
 .پرداختند مشورت به سردار دو با او خود بعد

 و شوند تقسیم دودسته به عده این که دادند ترتیب طور این را کار نقشه
 نزدیک داالن در به که باشند کسانی نخستین سردار دو اتفاق به سوار مرد
 دوم دسته آمد فرود داالن در باالي مشعل که مجردي به و شوند می

 .کنند حرکت
 دستور سوار مرد به .شد طرح دقت درنهایت سرداب و داالن به حمله نقشه 

 چند. بگیرد به خود عادي فرد یک حالت و نماید مرتب را خودش دادند
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 حجره از نفر سه هر و گرفت قرار سردار دو میان در سوار مرد بعد لحظه
 .گذاشتند خارج به قدم

 و گوشه در وتوك تک. بود فراگرفته را کاروانسرا محوطه سراسر تاریکی 
 .زد می سوسو چراغ نور کنار

 به اشاره دست با سوار مرد بروند پائین حجره جلو ایوان از آنکه از قبل 
 :گفت و نمود داشت ضعیفی نور که مشعلی

 در شدن گشوده و رمز از بعد بزرگ مانع اما است داالن در آنجا - 
 سکنی داالن جنب حجره در که است محافظین افراد سایر وجود داالن

 آن شود بلند داالن داخل از غیرعادي صداي کمترین اگر و اند گزیده
 چه که برنید حدس خودتان شما و ریخت خواهند آنجا به درنگ بی عده

 .گرفت درخواهد خونینی پیکار
 :گفت و چسبید را او بازوي امیرخان 

 هم دیگري کس در پشت مأمور بر عالوه داالن داخل در آیا بگو راست -
 نه؟ یا هست

 و سرداب به سرکشی براي محافظین از یکی است ممکن ولی قربان خیر -
 .باشد شده داالن داخل زندانی به دادن غذا یا

 :گفت خان شمخال
 درنگ بی نفر دو ما از یکی شود ثابت تو هاي گفته خالف اگر هرحال به-

 .برویم کن حرکت دانی خود حال. کشت خواهد را تو
 راست دست که درحالی شمرده و محکم هاي قدم با و آمدند پائین ایوان از

 مرد مراقب حال درعین و شد می فشرده شمشیرشان قبضه روي سردار دو
 .افتادند به راه داالن در سوي به بودند هم سوار

 جنب حجره داخل از اي عده هم در هاي خنده صداي داالن در به نزدیک
 .شد شنیده داالن
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 :گفت سوار مرد
 .هستند حجره این درون من رفقاي-

 :گفت امیرخان به خان شمخال
 .نشویم غافلگیر باش مواظب برادر -

 به و زد سوار مرد پهلوي به آرنج با امیرخان رسیدند که داالن در جلوي
 .بزند در که فهماند او

 .زد داالن در به ضربه چند انگشت دو پشت با سوار مرد
 :پرسید آمرانه و برخاست در پشت از صدایی

 ؟... کیستی -
 و افکند بودند ایستاده طرفش دو در که سردار دو به نگاهی سوار مرد

 :گفت بود داالن در پشت که مردي جواب در سپس
 .»خونین سرداب« -

 برخاست در پشت از آهنی میله شدن کشیده صداي رمز عبارت این متعاقب
 .شد باز انسان یک ورود اندازه به و کرد خشکی صداي در آن، به دنبال و

 .انداخت جلو را او و گذاشت سوار مرد پشت به دست خان شمخال
 تنها و نداشت فرار راه و بود ترسیده خود جان بر سخت حال آن در مردك

 .دانست می داالن به ورود را عالج راه
 که بود نکرده بلند را چپش پاي هنوز و گذاشت در آستانه به قدم وي

 او به دنبال خودش و داد هول داخل به فشار یک با را او امیرخان سردار
 مرد گلوي و پیچید در به پشت تصور غیرقابل سرعتی با و شد داالن وارد

 وي و شد سلب مرد آن از فرصتی هر که طوري به چسبید را زندانبان
 .بیندازد راه سروصدا نتوانست
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 پائین دیوار از را مشعل الفور فی دید را پیشروي این وقتی خان شمخال
 به دست شمشیر جا همان خود و برد پائین و باال بار سه آن را و کشید
 .ایستاد
 .گشود را اش دشنه و داد جاي غالف در را شمشیرش امیرخان سردار

 :گفت و گذاشت مردك گلوي زیر را آن نوك و
 .کن بیرون سر از اینجا از فرار براي را تالش هرگونه فکر -

 :گفت لرزان صدایی با مستحفظ
 ...قربان باشید مطمئن -

 :گفت و گرفت را امیرخان بازوي سوار مرد
 این از سایرین ترسم می. است تنگ وقت برویم سرداب به بیایید قربان-

 .شوند آگاه ماجرا
 رو لرزید می وپایش دست و داشت برنمی امیرخان از چشم که دومی مرد
 :گفت و رفیقش به کرد

 .اي داده راه اینجا به را ها این و... اي شده مرتکب تو را خیانت این پس-
 .ساخت خاموش را وي او صورت توي امیرخان محکم سیلی

 محوطه وسط در را دوستان پاي صداي که همین خان شمخال سردار
 کرد داالن داخل به سر بدهد تشخیص را ها آن توانست و شنید کاروانسرا

 :گفت و
 .آیند می دارند دوستان برادر، -

 داالن بدر راهزنان و زنگی مرد دو اتفاق به خانم پریخان که نکشید طولی
 .شوند داخل سروصدا بی و فوراً که کرد اشاره دست با خان شمخال. رسیدند
 امیرخان به و برد پیش سر گذاشت داالن به قدم که همین خانم پریخان

 :گفت
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 آنکه از قبل بتوانیم اگر و است گرفته انجام دلخواهمان طبق اینجا تا -
 بیرون کاروانسرا از را خان خلیل ببرند بو ورودمان جریان از داران نقاب
 .ایم ساخته وارد ها آن به بزرگی ضربت ببریم

 :گفت امیرخان
 .شد خواهیم موفق نیز ازاین پس و نرفته هدر به ما کوشش اینجا تا -

 :گفت امیرخان به کرد شمارش را همراهان یک یک وقتی خان شمخال
 بسپاریم؟ افراد از یک کدام به دست را مرد این -

 :گفت سوار مرد
 ... من عهده به او مراقبت قربان -

 :گفت مرد آن که بود نشده تمام حرفش هنوز
 .شرف بی کردي خیانت خود دوستان به... خائنی تو -

 .زد او صورت به را سیلی دومین امیرخان
 زدن برهم چشم یک در و کشید کمر از را اش دشنه سرعت به سوار مرد اما 

. ساخت وارد اش سینه به ضربتی آسا برق و شکافت را خود رفیق پهلوى
 حیرت و بهت در همه که بود حدي به رفیقش کشتن در او عمل سرعت

 :گفت خانم پریخان. فرورفتند
 .کردي ثابت بما را خودت وفاداري عمل این با -
 :گفت خان شمخال 

 کردي حل را بزرگی مشکل اما نبودیم رفیقت شدن بکشته مایل اینکه با -
 .باش داشته عهده به را داالن در نگهبانی خودت

 :گفت سوار مرد 
 حتی داالن در سرداب از شما مراجعت تا قربان باشد آسوده خیالتان -

 سرداب از زودتر چه هر را زندانی و بروید. شد بازنخواهد دوستانم بروي
 .بیاورید بیرون
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 به دست شمشیر خودش و داد خانم پریخان به دست را اش دشنه امیرخان 
 :گفت و گرفت

 ما. بمانند جا همین سوار مرد به کمک براي او همدست و راهزنان رئیس -
 .هستیم کافی سرداب به ورود براي نفر چند

 :گفت راهزنان رئیس ولی کرد موافقت خان شمخال 
 .ماند خواهد اینجا من رفیق و آمد خواهم شما با من - 
 داالن طول در راهزن مرد و سوار مرد استثناء به همگی بعد لحظه چند 

 .افتادند راه به سرداب سوي به
 
 
 

*** 
 
 
 از عده آن که همین و بود کرده طرح خود پیش را دقیقی نقشه سوار مرد 

 به راهزن مرد کشتن فکر خود نقشه بقیه اجراي براي گذشتند داالن خم
 .یافت راه مغزش

 و داد قرار راهزن مرد سر پشت را خودش و رفت کنار به در پشت از وي 
 مرد و فشرده مشت در آن را و گذاشت دشنه دسته بروي را دستش آهسته
 بعد. سازد فراهم را او کردن اغفال مقدمات تا گرفت به حرف را راهزن

 :گفت آهسته و دوخت بدر را نگاهش و کرد قطع را حرفش ناگهان
 .چسباند بدر را گوشش رفت جلو راهزن مرد... پا صداي -
 کافی اش نقشه اجراي براي فرصت همین و شد خم او بروي نیز سوار مرد 

 طرف به را دستش که درحالی و کشید بیرون را دشنه حرکت یک با بود
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 واحد درآن و ساخت نزدیک او پهلوي به را دشنه برد می راهزن مرد دهان
. کشید پائین طرف به و داد جاي پهلویش در را دشنه و گرفت را او دهان
 با و برد شمشیر به دست. نمود خالص را خودش تکان یک با راهزن مرد

 شد ور حمله سوار مرد طرف به و گرفت را اش دریده پهلوي دیگر دست
 متوقف جا همان را وي که بود این منظورش کرد باز میدان سوار مرد

 جلو به قدم یک راهزن مرد شود زمین بر نقش خونریزي اثر بر تا سازد
 از کاري کرد احساس. بود جاري پهلویش از سیل مانند خون... برداشت

 و کرد جمع بازویش در را قوایش تمام ندارد حمله توانائی و برد نمی پیش
 .بست نقش زمین بروي خود و نمود پرتاب سوار مرد سوي به را شمشیر
. شد بلند او خنده صداي و افتاد به زمین مرد سوار پاي جلوي شمشیر
 :گفت و افکند داالن انتهاي به نگاهی

 به کردید خیال ها بدبخت... رسید خواهم نفر چند شما حساب به حاال -
 .کرد خواهم خیانت خود دوستان

 سراسیمه و گشود را در. رفت داالن در طرف به. زد اي قهقهه سوار مرد
 .رسانید دوستانش حجره به را خودش

 که آشفته رفیق دیدن از بودند مشغول خنده و شنود و بگفت که داران نقاب
 حیرت و بهت در و شدند خاموش داشت دست در آلودي خون دشنه

 و زد برهم را سکوت میان آن از یکی. دوختند او به چشم و فرورفتند
 :پرسید

 ؟اي کشته را کسی آیا اسماعیل -
 و نمود خارج به اشاره آلود خون دشنه با بود اسماعیل نامش که سوار مرد

 :گفت
 .کنید تماشا را اجسادشان بیایید... ام رسانده قتل به را نفر دو بله -
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 جام و برخاست جا از هراسان بود ارشدتر همه از آنکه جمع آن میان از
 :گفت و نهاد سنگی سکوي بروي را شرابش از مملو مسی

 هستند؟ کسانی چه مقتولین افتاده اتفاقی چه ...اسماعیل میگویی چه-
 رفیقشان دهان به چشم و ایستادند و برخاستند یک به یک مستحفظین سایر

 .دهد می جواب چه تا دوختند
 و است رسانده هالکت به را دشمن سپاهی تن چند که فاتحی مانند اسماعیل

 با و گرفت باال سر و داد پیش سینه است یافته را خصم قلعه به ورود راه یا
 :گفت غرورآمیز لحنی

 اکنون هم و ماست چنگ در خصم نفر دو آن کشتن با. رفقا اید ایستاده چه-
 و کنید عجله ببرند خود با را خان خلیل تا اند شده سرداب داخل ها آن
 .نمایید گیر زمین جا همان را ها آن

 هجوم حجره در طرف به و برکشیدند نیام از شمشیر همگی مستحفظین 
 .بردند

 :برآورد بانگ ها آن ارشد 
 چگونه دشمن ندانم تا و نشود روشن مقتولین هویت من براي تا بایستید -
 حجره از خروج اجازه شما از یک هیچ به است برده پی خان خلیل محل به
 .داد نخواهم را
 را گریبانش افکند او براندام لرزه که چشمی با رفت اسماعیل سوي به بعد 

 :گفت و گرفت
 در بودي کرده ترك را اینجا که مدت این بگو و نکن کتمان را حقیقت -

 رفته شهر به تا شدي خارج کاروانسرا از ظهر اذان تو. بردي بسر کجا
 و ریخته هم به ناگهان ما آرام اوضاع بینم می ولی برسانی »زال« به مرا پیغام

 .اي بازگشته تو
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 سخنان شنیدن از کرد می تصور خودش ازآنچه زودتر خیلی اسماعیل 
 لرزانی صداي با و کرد گم را وپایش دست و باخت را اش روحیه خود رئیس

 :گفت شد می خارج حلقومش از زحمت به که
 .بگویم را حقیقت تا کنید تأمل -
 :گفت و کرد حرکتی خود جاي در مستحفظین از یکی 

 تا بسپارید ما از یکی به دست را اسماعیل ندهید دست از را فرصت -
 .شود روشن بعداً تکلیفش

 .نشاند سرجایش را او و رفت او به اي خیره چشم آنان ارشد 
 قصد که سوار چند دیدن از پس وي که کرد وانمود طور این اسماعیل 

 کرده تعقیب را ها آن اند داشته را خان خلیل ربودن و کاروانسرا به آمدن
 قتل به را وي. شود می آگاه داالن در پشت مأمور خیانت از وقتی و است
 .رساند می

 خود و کرد رها را او گریبان اسماعیل سخنان بشنیدن نگهبانان ارشد 
 :گفت یارانش به خطاب و گشود کمر از شمشیر

 به دستی کشید راحتی نفس اسماعیل. برویم آنان بجنگ بیایید حاال - 
 :گفت و مالید خود گلوي

 یک میانشان در و است کمتر ما از تعدادشان شد خواهیم پیروز زود خیلی -
 بر و میزند شمشیر مردانه ندارد مردان از کمی دست که دارد وجود زن

 .است برتر همراهانش
 پرپشت سبیل به دستی نامیم می یوسف اینجا در را او ما که نگهبانان ارشد 
 :گفت و کشید بود پوشانده را لبش روي که آویزانش و
 اینجا به خود با را »زال« و رفته شهر به توانست می ما از یکی کاش اي -

 .گردد مکشوف عده این هویت تا بیاورد
 :گفت اسماعیل. شدند داوطلب تن دو میان آن از 
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 رود می آن بیم گردد کاسته ما تعداد از اگر و است زیادي فاصله شهر تا -
 .شود چیره ما بر گذشته ازجان خصم که

 :گفت و برداشت سر سپس و فرورفت فکر به اي لحظه یوسف 
 روزگارشان از دمار و آییم برمی ها آن پس از ما خود. است طور همین- 

 هویت و بیفتد چنگمان به زنده ها آن از یکی کافیست و آورد درخواهیم
 .سازد فاش را بقیه

 جلوي آنان از تن یک ریختند بیرون حجره از نگهبانان یوسف دستور به 
 به سرداب سوي به داالن طول در هم به دنبال بقیه و گرفت را داالن در

 .آمدند حرکت
 
 
 

*** 
 
 
 

 ممکن بود گفته خانم پریخان و به سرداران که اسماعیل گفته برخالف
 آنجا در را کسی ها آن کنند برخورد نگهبانی به سرداب در جلوي است

 .نیافتند
 نیرومندتر و تر پردل را وي خان خلیل دیدار شوق که خانم پریخان

 آن را و نهاد سرداب در قالب بر دست که بود کسی نخستین بود ساخته
 نمایان مستقیم پلکانی شد باز بکند صدایی آنکه بی در داد، فشار آهسته

 .زد می سوسو ضعیفی نور آن انتهاي در که گردید
 :گفت خان شمخال
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 را ما ساختن گمراه قصد عمداً مرد آن و است روشن سرداب کنید نگاه -
 .داشت

 :گفت و دوید حرفش بمیان امیرخان
 وجود یکی داران نقاب از سرداب پائین است ممکن چون کنید احتیاط-

 .باشد داشته
 :گفت و گرفت باال را اش دشنه گذاشت پله اولین بروي قدم خانم پریخان

 .یابد توفیق ما بر تواند نمی کسی دیگر اینجا-
 :گفت بود ایستاده آنان سر پشت که راهزنان رئیس

 .شوید سرداب داخل شما و مانم می جا همین من-
 توقف سرداب در جلو نیز دو آن داد دستور زنگی غالم دو به خان شمخال

 .باشند داالن مراقب و کنند
 زبان بر بلند صداي با را خان خلیل نام و رفت پائین پله چند خانم پریخان

 .آورد
 سرداب در از ضعیفی ناله بعد لحظه چند و پیچید سرداب در او صداي
 :گفت خان شمخال شد شنیده

 کسی داران نقاب از قوي ظن به و است خان خلیل ناله این کنید عجله -
 .نیست او نزد

 سرداب انتهاي به را خودشان یکی پله دو سردار دو اتفاق به خانم شاهزاده 
 اي توده بروي ناتوان و نحیف مردي چراغ ضعیف نور پرتو در رساندند

 .بود افتاده کاه
 و شد سرازیر چشمانش از شوق اشک خان خلیل دیدن از خانم پریخان 

. زد بوسه چند او استخوانی صورت بر و گرفت آغوش در را او اختیار بی
 وي و گرفتند آغوش در را خان خلیل هرکدام نیز امیرخان و خان شمخال

 .بوسیدند قلب صمیم از را
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به  توانست نمی و بود فرورفته حیرت و بهت در چند دقایقی خان خلیل 
 برابرش در سردار دو اتفاق به طهماسب شاه دختر پریخان که بقبوالند خود

 .اند ایستاده
 دست دو میان در را الغرش هاي دست نشست خان خلیل کنار خانم پریخان 

 شده دوخته او فرورفته و فروغ بی چشمان به نگاهش که درحالی و گرفت
 :گفت بود

 .انداختیم به خطر تو نجات براي را جانمان - 
 :گفت و زد لبخند خان خلیل 
 اي دوباره عمر اکنون بودن گریبان به دست مرگ با سال دو از پس - 

 .یافتم
 :گفت خان شمخال 

 خارج سرداب از تا برخیزید کرد توقف اینجا در توان نمی این از بیش-
 .شویم

 .کرد کمک شدن بلند در را او و گرفت را خان خلیل بغل زیر امیرخان 
 :گفت خان خلیل

 .نیستم رفتن راه به قادر-
 را وي و آویختند گردن به را او دست دو هر امیرخان و خان شمخال 

 .کردند رفتن باال به شروع آهسته و بردند پلکان طرف به
 زدند می قدم سرداب در جلوي راهزنان رئیس و زنگی غالم دو طرف آن از 
 .بود داالن امتداد در نگاهشان درپی پی و
 فوراً و خورد اي یکه افتاد داالن کف که اي سایه دیدن از اروج به ناگاه 

 آن به اشاره دست با و کشید خود طرف به را او و گرفت را جیحون بازوي
 :گفت و نمود نقطه

 .آید می طرف این به کسی اینکه مثل - 
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 نگهبان نخستین به چشمش که همین و رفت جلو قدم دو راهزنان رئیس 
 :گفت و برگشت خود بجاي افتاد

 ...دار نقاب نفر یک -
 سرداب داخل در پله چند بشتاب جیحون. نگریستند بیکدیکر نفر سه هر 

 :زد فریاد و رفت پائین
 .اند شده داالن داخل داران نقاب -
 :گفت و ایستاد انگیز هول خبر این بشنیدن خانم پریخان 

 ... شد وخیم وضع -
 سرعت به و انداختند خان خلیل زانوان به زیر یکدست هرکدام سردار دو 

 شمشیر خود و نشاندند پله اولین روي را او و رساندند پلکان باالي به را او
 داالن خم از یوسف فریاد هنگام همین در. گذاشتند داالن به قدم به دست

 :گفت می که شد انداز طنین
 از عبور راه و اند شده کشته شما یاران...  شوید تسلیم فوراً هستید که هر -

 شما بزیان پیکار نتیجه که نبرید شمشیر به دست بیهوده است بسته داالن
 .بود خواهد

 :برآورد فریاد امیرخان سردار 
 به زمین شمشیر اگر بود خواهیم کمتر زنان از ،ها احمق بیایید نزدیک - 

 ... بگذاریم
 اشاره خود یاران به و افکند طنین داالن فضاي در یوسف خنده صداي 

 .بروند جلو نمود
 گرفته دندان میان را پائینش لب ناراحتی و خشم فرط از که خانم پریخان 

 :گفت و فشرد مشتش میان در را اش دشنه بود
 .کرد خیانت بما سوار مرد آن باالخره - 
 :گفت راهزنان رئیس 
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 .است شده کشته نیز من همدست -
 :گفت و نمود ساکت را او دست اشاره با خان شمخال 
 از خروج راه و کنیم پیکار مردانه باید نیست سخنان گونه این جاي - 

 .بازنماییم را داالن
 .کنند حرکت آنان پیشاپیش که شدند داوطلب اروج و جیحون 

 :گفت امیرخان
 که کنیم طرح اي عاقالنه نقشه باید نیست روشن ما بر ها آن تعداد -

 .باشد کمتر تلفاتمان
 پله روي که خان خلیل دیدن از و کرد سرداب داخل به سر خانم پریخان 

 :گفت خان شمخال به و داد دست او به تأثري حالت بود نشسته
 نفر شش فقط ما کن نگاه... ندارم مهلکه این از نجات به امیدي من - 

 .دارند فزونی ما بر ها آن و هستیم
 این به دست اگر که زنم می ترا شور اش همه من دخترم نباش ناامید - 

 .داد خواهیم چه را اللهی ظل حضرت جواب شوي اسیر یا و کشته بدصفتان
 یوسف رعدآساي فریاد ولی بزند حرفی تا گشود سخن به لب پریخان 

 بیرون سر از را داالن از فرار فکر که کرد تهدید را آنان بار دومین براي
 داران ه نقابب شکنی دندان پاسخ خان شمخال بار این...  شوند تسلیم و کنند

 .نمود دعوت مبارزه به را ها آن و داد
 .آمدند پیش داران نقاب از تن دو یوسف اشاره با 
 خانم خان پري اشاره یک منتظر خشمگین شیر دو مانند اروج و جیحون 

 .کنند آغاز را پیکار تا بودند
 از و کرد باز کمر از را دشنه آهسته بزند حرفی آنکه بی راهزنان رئیس
 دشنه و گرفت هدف را دار نقاب دو از یکی سینه امیرخان سردار سر پشت

 ...نمود پرتاب را
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 پیچید داالن فضاي در او جگرخراش فریاد و نشست دار نقاب سینه در دشنه 
 به دست یوسف فرمان به و بود خطرناکی و خونین پیکار یک آغاز این و

 .زدند حمله
 پا از را اول کننده حمله تن دو تصور غیرقابل سرعتی با اروج و جیحون 

 .درآوردند
 را دیگر طرف امیرخان سردار و داالن طرف یک خان شمخال سردار 

 مقابل دار نقاب خان شمخال. دادند تشکیل دفاعی صف یک همگی و گرفتند
 :زد فریاد و راند به عقب ساخت وارد او راست به شانه که ضربتی با را خود

 .شد خواهید کشته همگی اال و شوید تسلیم - 
 پیکار وارد شخصاً بود آمده بجوش دار نقاب سه شدن کشته از که یوسف 

 .رفت خان شمخال سردار سوي به کنان غرش و شد
 اش سینه در امیرخان سردار شمشیر که داران نقاب از دیگر یکی فریاد 

 .لرزاند را یوسف پشت بود فرورفته
 آن به کند می فرماندهی عظیم سپاهی بر که فرماندهی مانند خانم پریخان 

 اجرا درنگ بی هایش فرمان و داد می فرمان درپی پی نفري پنج گروه
 .شد می

 افراد شدن کشته از و رفت می راست و چپ به به دست شمشیر خودش
 .دید می نزدیک را نهائی پیروزي و بالید می خود بر دار نقاب

 یارانش بر و بود پیداکرده آمیزي جنون حالت غیظ و خشم فرط از یوسف 
 سر پشت از نداشت را حریفان به شدن نزدیک جرئت خود اما ؛زد می نهیب
 .نگریست می را نبرد میدان داران نقاب

 که زد اي قهقهه و کشید خون و خاك به را حریفی جیحون هنگام همین در 
 .افکند داران نقاب اندام بر رعشه دهلیز فضاي در آن موحش طنین

 :برآورد بانگ یوسف 
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 .کنند باز خارج به راهی دهلیز از جنایتکاران این نگذارید -
 رنگین خود خون با را دهلیز کف که داران نقاب از تن چهار شدن کشته
 و کاست داران نقاب مقاومت از اندکی بودند ساخته جاري جویی و نموده
 فریاد داران ه نقابب خطاب امیرخان سردار. ساخت متوحش را آنان

 :برکشید
 .ندارد اي نتیجه جمعی دسته شدن کشته جز ها احمق شما براي جنگ -
 :گفت خان شمخال 

 .دهید نجات را جانتان و بازگردید اید آمده که راهی همان از -
 نمود می تهییج بجنگ را یارانش عجیبی سرسختی و لجاجت با که یوسف 

 :گفت خان شمخال جواب در
 .کنید بیرون سر از شود می خوانده مرگ که را دهلیز این از فرار - 
 :افزود باشد نموده ها آن در هراسی و رعب ایجاد آنکه براي بعد 
 خواهیم تنگ شما بر را عرصه و رسید خواهد بما کمکی قواي اکنون هم- 

 .بنامیم احمق و ابله را شما که است وقت آن و کرد
 بیرون جنگجو مردي حلقوم از گوئی که بلند صداي با خانم پریخان

 :گفت آید می
 است کارگر ما بر شمشیرشان که اند پنداشته ها بزدل و فکران کوته این -

 .مکنی می پیکار ازخودگذشتگی با و ایم نهاده برکف جان ما اینکه از غافل
 که درحالی و کشید فریادي داران نقاب از دیگر تن یک که نکشید طولی
 قدم چند و خارج مبارزین صف از زحمت به بود جاري اش سینه از خون

 .افتاد به زمین تر طرف آن
 بریزش اعتنا بی او اما برداشت زخم امیرخان چپ بازوي موقع همین در 

 .زد می شمشیر همچنان خون
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 حذر بر جنگیدن از را او کرد می پیکار او کنار که خان شمخال سردار 
 .داشت

 او کنار را خود یافت اطالع سردار شدن مجروح از وقتی خانم پریخان 
 :گفت و گرفت را دستش رسانید

 .بگیرم ترا جاي من بگذار سردار کنی می چه - 
 و کشید بیرون او دست از را دستش حرکت یک با امیرخان سردار 

 را شمشیرش و شتافت او کمک به خانم پریخان. افزود خود پیکار برشدت
 دید خود برابر در شمشیر دو وقتی دار نقاب مرد .نمود دار نقاب حواله
 نوك باشد نیرومند حریف اندیشه در آمد تا و شد تنگ او بر عرصه ترسید
 .آورد وارد راستش بازوي به عمیق خراشی پریخان شمشیر

 شده مستولی وجودش بر ناتوانی و ضعف که امیرخان سردار آن به دنبال 
 سوي به را شمشیرش و ساخت متمرکز راستش بازوي در را قوایش تمام بود
 .کرد پرتاب دار نقاب مرد

 و پیچید پایش دو بمیان شمشیر کشید عقب را خودش اندکی دار نقاب مرد 
 عرصه از را خودش شد مجبور بطوریکه نمود مجروح را پایش دو ساق

 .کند خارج کارزار
 .نماید جلوگیري حریفان فرار از که بود دیگري نقشه اندیشه در یوسف 

 و کرد طرح اي نقشه ندارد امکان برایش پیروزي راه این از دید وقتی وي
 باالپوش و گلیم چندتخته نوبت چند در و شد خارج دهلیز از سرعت به

 هم بروى دهلیز خم نزدیک و کرد منتقل دهلیز داخل به را داران نقاب
 .داد نشینی عقب فرمان فوراً و بازگشت یارانش به نزد آنگاه و نمود انباشته

 و بهت دچار را دوستانش و خانم پریخان حتی و داران نقاب او فرمان 
 .نمود حیرت

 .نشستند عقب زنان شمشیر داران نقاب
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 .کردند تعقیب را آنان دهلیز خم نزدیک تا یارانش و خانم پریخان 
 ترجیح برقرار را فرار و خورده شکست که کرد وانمود طور این یوسف 

 .است داده
 تعقیب همچنان را عده آن دهلیز بیرون تا داشتند تصمیم اروج و جیحون

 .کردند خودداري آنان تعقیب از خان شمخال سردار فرمان به ولی کنند
 باالي را آلودشان خون شمشیرهاي که درحالی زنان قهقهه جیحون و اروج

 .بازگشتند خود بجاي بودند درآورده بگردش سر
 چه و گرفتند می قرار تعقیب مورد یارانش چه حال دو هر در که یوسف
 به دیوار که مشعلی الفور فی نمود می اجرا را اش نقشه یافت می خاتمه جنگ
 .افکند ها گلیم توده بروي آن را و برداشت بود شده نصب دهلیز

 دهلیز روشن نیمه فضاي و کشید زبانه آتش هاي شعله زدن برهم چشم یک در
 .شد روشن روز چون
 از دور و دادند سر قهقهه شدند خودآگاه رئیس حیله از وقتی داران نقاب

 آن از متعفنی و رنگ سیاه دود که آتش خرمن تماشاي به نقطه آن
 .ایستادند کرد می حرکت دهلیز طول در و خاست برمی

 :برآورد فریاد یوسف
 .بود خواهید یکدیگر فجیع مرگ ناظر ها احمق شما اکنون -

 بودند کرده خارج سرداب از را خان خلیل تازه سردار دو و خانم پریخان
 پیش که دودي ضخیم قشر متوجه را آنان جیحون و اروج فریاد که
 .نمود آمد می

 اثر اش قیافه در آنکه بی و دوید جلو سریع جست یک با خانم پریخان
 :گفت باشد داشته وجود وحشت و ترس و اضطراب

 .زدند اي نامردانه حیله به دست نامردان -
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 به را خان خلیل امیرخان سردار. کرد بدویدن شروع دود میان در بعد
 فریاد درپی پی و دوید پریخان به دنبال خود و کرد واگذار خان شمخال

 :زد می
 ...پریخان روي می کجا -

 .نده دست از را احتیاط برگرد... اند برافروخته آتش از خرمنی ها آن
 .افزود هایش قدم سرعت بر نشنید اش معشوقه از صدایی وقتی و

 صداي نداشت امکان برایش رفتن پیش دیگر که رسید بجایی خانم پریخان
 ...شد بلند اش سرفه

 از اشک و کرد می باز خود براي راهی زحمت به که امیرخان سردار
 :گفت و گرفت را بازویش رسانید او به را خود بود جاري چشمانش

 .پریخان است دیوانگی چه این -
 :گفت و داد تکیه امیرخان به شانه خانم پریخان

 چنین به دست شدند نمی موفق ها آن واال شدیم مرتکب بزرگی خبط -
 .اند افروخته ما سر بر آتش از خرمنی کن نگاه بزنند اي حیله

 سردار رسیدند، یاران به نزد که همین و کشید خود به دنبال را او امیرخان
 :گفت خان شمخال

 .است حتمی ما مرگ -
 :گفت خانم پریخان

 .نکنیم تلف را وقت -
 :گفت خان خلیل

 .بزنیم آتش به را خود میگویی یعنی -
 .نیست راهی این جز -

 :گفت بود کرده سکوت وقت این تا که راهزنان رئیس
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 باز با و اند شده مخفی برهنه شمشیرهاي با ها آن آتش خرمن این پس در -
 غلیظ دود پناه در که کجا از و آید می ما طرف به دود دهلیز در گذاشتن

 ...نشوند نزدیک بما ها آن
 .افتادند وحشت به همه

 :گفت امیرخان
 .است تري امن مکان آنجا. شویم سرداب داخل -

 :گفت زد می نفس نفس خستگی فرط از که پریخان
 .است مردن سرانجام ماندن اینجا بازکنیم خارج به راهی باید -

 :گفت و کرد راهزنان رئیس به رو خان شمخال
 .است ما از بیش اینجا به تو آشنایی -
 دارم خاطر به من که باشد آن دهلیز این اگر سردار است طور همین -

 .کنیم حرکت چیست براي درنگ
 :گفت امیرخان سردار

 بگذریم آتش توده میان از اگر و دانم نمی صالح من را نقشه این انجام -
 .است قطعی و بیشتر موفقیت

 :گفت و افتاد خنده به حرف این شنیدن از پریخان 
 بین از را عقلت دهلیز کننده مسموم و کشنده هواي اینکه مثل سردار -

 خود جان از آنکه مگر بگذریم آتش توده میان از توانیم می چگونه. برده
 .باشیم گذشته
 :گفت خان شمخال سردار

 .دارد مزاح قصد امیرخان -
 :گفت و زد پوزخندى راهزنان رئیس 

 .است سلیم عقل از دور واقعاً تنگنا این در هم آن مزاح -
 :گفت و افکند او سوي به تندي نگاه امیرخان
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 .احمق باش ساکت -
 :گفت و انداخت بمیان را خود پریخان

. هستیم ردیف یک در همه نیست ها حرف این جاي اینجا سردار باش آرام -
 :گفت و نمود راهزن بمرد اشاره خان خلیل

 به دهد می نشان که راهی از و کنید قبول را حرفش گوید می درست او -
 اش گفته در و داد خواهد نجات را ما او مطمئناً نمایید حرکت دنبالش

 .نیست تردیدي
 :گفت راهزنان رئیس به خطاب و زد لبخندي پریخان

 دهلیز این از خروج محض به دهم می قول. ببر خود با را ما و کن حرکت -
 .کنم نیاز بی دنیا مال از ترا

 خوشحالی از بایستی طبعاً و شنید می بخشی مسرت کالم بااینکه راهزن مرد
 قیافه و سکوتز ا و نیاورد زبان بر سخنی وي ولی نگنجد پوست در

 آغوش در آن و دارد دیگري آرزوي وي که بود پیدا طور این درهمش
 .بود گذاشته باقی او در را تلخ خاطره آن که بود خانم پریخان گرفتن
 :گفت و افتاد به راه اندیشه لختی از پس راهزنان رئیس سرانجام

 .بیایید من همراه -
 .افتادند به راه همگی

 :گفت می بلند صداي با که مردي فریاد هنگام همین در اما
 .دهید نجاتم سوختم آي -
 .دوختند سو بدان چشم زده بهت همه .شد شنیده دهلیز دیگر سوي از 

 و بود گذاشته صورتش به دست دو هر که درحالی مردي نکشید طولی
 .گردید ظاهر دود میان از خورد می تلوتلو

 :پرسید و آورد جلو و کرد بغل را او و دوید پیش جیحون
 کیستی؟ -
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 :گفت خان شمخال
 .است افتاده روز بدین چرا نیست معلوم اما است داران نقاب از -

 پنهان دست دو میان را صورتش و کرد می ناله که طور همان آن مرد
 :گفت بود کرده

 .بینم می را خود خیانت سزاي-
 :گفت خانم پریخان

 .کرده راهنمایی اینجا به را ما که سواریست همان مرد این -
 کند دریافت دستوري آنکه بی و نداد مهلت را او کالم این بشنیدن جیحون

 :گفت و فروکرد نبود اسماعیل جز کسی که آن مرد شکم در را دشنه
 .نکشی عذاب این از بیش تا کردم راحت ترا. اینست خیانت سزاي -

 .افتاد دهلیز کف و ساخت خارج سینه از اي ناله اسماعیل
 :گفت خان شمخال

 .چشید را خیانت دو سزاي او برویم -
 :گفت خانم پریخان

 وي کردم می فکر چون داد به من خاطري آرامش مرد این کشتن -
 .افتاد نخواهد ما چنگ به دیگر
به  راهزنان رئیس به دنبال داشتند همراه مشعل یک فقط که درحالی همگی

 .افتادند راه
 
 
 

*** 
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 خان خلیل نجات براي همراهانش اتفاق به خانم پریخان که مدتی خالل در

 براي او دستیاران و خانم زاده سلطان فعالیت بود خارج پایتخت از افشار
 از زودتر تا شدند بکار دست سرعت به و یافت شدت شومشان نقشه پیشرفت

 حیدر و نموده مسموم را طهماسب شاه بودند گرفته تصمیم که مقرر موعد
 .بنشانند سلطنت به را میرزا

 با آغا فرخ و بود شده چیده گیالنی ابونصر حکیم خانه در امر مقدمات
 گرفت می میرزا حیدر طرفدار طوایف رؤساي با که درپی پی هاي تماس
 اعالم او به میرزا حیدر سلطنت از داري جانب براي را خود آمادگی همگی
 .بودند نموده
 سرباز استامبول مأموریت قبول از نیرنگ و حیله با که باشی یوز بیک حسن

 را روزي انتظار صبري بی با بود شده نشین خانه شاه امر به و بود زده
به  را امور زمام اعظم وزیر ساوجی سلمان میرزا بجاي وي که کشید می

 جاسوسان داشتن با سلمان میرزا اما ؛شود مطلق حاکم خود و بگیرد دست
 فقط و یافت می اطالع خانم زاده سلطان هاي مالقات و اعمال کلیه از متعدد

 خانم زاده سلطان. بود خبر بی داشت جریان ابونصر حکیم خانه در که ازآنچه
 از جاسوسان وسیله به تا کوشید شد باخبر خانم پریخان غیبت از که همین
 شب دومین اوایل ماند نتیجه بی او کوشش وقتی و یابد اطالع او محل
 .رفت ابونصر حکیم مالقات به آغا فرخ اتفاق به خان پري غیبت

 .کرد پذیرائی را دو آن بود سپرده ها آن به سر که اتاق همان در ابونصر
 :گفت و داد قرار مخاطب را حکیم محکم و جدي لحنی با خانم زاده سلطان

 .بگیریم تو از را خود امانتی تا ایم آمده امشب ما -
 :گفت و کشید درهم ابرو حکیم

 .شود عملی نقشه این جمعه شب که شد این بر قرار ولی -
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 :گفت آغا فرخ
 .میدانیم بهتر خود ما -

 :گفت سپس و اندیشید لختی ابونصر حکیم
 انداخت خواهد به خطر را ما همه جان که خطرناك نقشه این اطراف در آیا-
 .شوید بکار دست خواهید می عجله و شتاب روي یا دای کرده مطالعه دقت به

 :گفت و کرد حرکتی خود جاي در خانم زاده سلطان
 .هستیم تو از استادتر کارمان در خود ما و ندارد ارتباطی تو باکار این -

 که بود دو آن سخنان اندیشه در و شد تردید دچار لحظه چند ابونصر
 :که انداخت طنین گوشش در ندایی. کرد خطور مغزش به فکري ناگهان

 خواهی تو شد فاش آنان نقشه اگر و بده ها آن تحویل را سم ابونصر«
 ...» دهی نشان اطالع بی را خودت و کنی انکار را چیز همه توانست
 از را داري خویشتن ولی گنجید نمی پوست در خوشحالی از اینکه با ابونصر
 .رفت بیرون اتاق از و برخاست جا از عمیق سکوت در و نداد دست
 .شد نمی دیده او چهره در دودلی و تردید آثار بازگشت که هنگامی وي

 :گفت و کرد دراز او سوي به دست خانم زاده سلطان 
 .بده به من را امانتی - 
 :گفت و گذاشت او مشت در کوچکی بسته حکیم 

 ترین قوي. مای کرده صحبت اطرافش در که خطرناکیست سم همان این -
 .رساند می هالکت به زدن هم بر چشم یک در را مردان

 :گفت و کرد اي مذبوحانه خنده آغا فرخ 
 .خورد می ما کار به این - 
 :گفت و درخشید چشمانش در برقی خانم زاده سلطان 
 .کند جان نوش را سم این باید که اللهی ظل حضرت بیچاره - 
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 مشام به آن از نشناسی نمک و خیانت بوي که کالم این شنیدن از آغا فرخ 
 :گفت و شد باز بناگوش تا نیشش رسید می

 را میرزا حیدر و ساخت خواهیم برپا عظیمی ،گذاري تاج جشن زودي به - 
 .نشاند خواهیم سلطنت اریکه بر را او و پوشاند خواهیم فاخر لباس

 :گفت خانم زاده سلطان 
 به را یارانش و خانم پریخان باید حال همان در که نکن فراموش - 

 اسماعیل قتل فرمان السیر سریع پیک با و برسانیم به قتل وضعی شدیدترین
 .بفرستیم قهقهه قلعه حاکم براي را میرزا

 :گفت و خندید زحمت به کرد هماهنگی ها آن با ابونصر 
 .نیاوردید بمیان سخنی بودید فرموده وعده منبه  ازآنچه اما - 
 :گفت و کرد حکیم فرورفته چشمان به نگاهی خانم زاده سلطان 
 حکیم؟ میگویی صدارت از - 

 .ام گذاشته راه این در را ام وزندگی جان من، بانوي آري -
 :گفت آغا فرخ

 بکار فرموده وعده ما بزرگوار بانوي آنچه حکیم، دار خاطرآسوده -
 .است تو صدارت میرزا حیدر فرمان نخستین و بست خواهد
 .فشرد مشتش میان را سم محتوي بسته خانم زاده سلطان
 :گفت و افکند آن به نگاهی گشود آن را سپس

 .نیست میان در تو پاي دیگر که شد راحت خیالت حاال ابونصر -
 :گفت و آورد فرود سر ابونصر

 خواهند را نثار جان حال رعایت عزیز بانوي که بود پیدا امر ابتداي از -
 .فرمود

 .ابونصر هستی اشتباه در اما -
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 خطر احساس و فروریخت قلبش خورده تکانی کالم این شنیدن از حکیم
 .فرورفت سکوت در و نمود

 افکند آغا فرخ به بود پلید اندیشه یک از حاکی که نگاهی خانم زاده سلطان
 :گفت ابونصر به سپس و
 خط به شخصاً باید که است مهمی مطلب حکیم کن حاضر را کاغذ و قلم -

 .بنویسی خود
 .بود مردد و ایستاد جابرخاست از ابونصر

 :گفت و زد او بر نهیبی آغا فرخ
 .بده انجام را خاتون امر -

 به چشم و گذاشت به زمین را کاغذ و قلم و وبرگشت رفت بیرون حکیم
 .دوخت خانم زاده سلطان دهان

 :گفت بود بسته نقش لبانش روي سحرآمیز لبخندي که خانم زاده سلطان
 .اي مانده مردد چرا - 
 :گفت لرزانی لحن با ابونصر 
 .خاتون دهید می دستور چه - 
 .کن مهر و بنویس کنم می دیکته آنچه - 
 :گفت سپس و اندیشید لختی خانم نزاده سلطان. شد نوشتن آماده ابونصر 
 ... بنویس و کن آغاز خداوند بنام را نامه - 

 :گفت و کرد قطع را خانم زاده سلطان کالم آغا فرخ
 .کنم دیکته من شماست مطلوب آنچه عزیز خاتون بدهید اجازه - 

 .داد اجازه خانم زاده سلطان
 نامه در که کرد تکلیف ابونصر به و کشید پیش را سم موضوع آغا فرخ 

 این در و نموده اللهی ظل حضرت ساختن مسموم به اقدام شخصاً او بنویسد
 .است نداشته دخالت دیگري شخص او جز تصمیم
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 رسید می مشام به آن از مرگ بوي که کلمات این شنیدن از ابونصر 
 دستش از قلم. فرورفت حیرت و بهت در و کرد بلرزیدن شروع هایش دست

 و انداخت خانم زاده سلطان پاهاي بروي را خودش ناگهان و افتاد به زمین
 :گفت

 را سطور این ولی فروریزم کامم در را سم حاضرم. بگردم قربانت - 
 .ننویسیم

 و گرفت عقب از را او قباي یقه. پرید ابونصر بروي پلنگی مانند آغا فرخ 
. برد حمله طرفش به خود و انداخت اتاق گوشه به حرکت یک با را وي

 :گفت و نهاد گلویش زیر را فوالدین دشنه چسبید را گریبانش
 حکیم؟ داري وحشت چه از - 
 لحنی با لرزید می وپایش دست و بود نمانده اش چهره به رنگ که ابونصر 

 :گفت لرزان
 وقتی زودي به که میدانم من. نگیرید من از سندي چنین اما بکشید مرا- 

 خواهم هالکت به فجیعی طرز به بزند تکیه سلطنت اریکه بر میرزا حیدر
 .رسید

 :گفت و داد سر رسید می نظر به بعید او از که اي قهقهه خانم زاده سلطان 
 .داشت خواهیم بر تو از دست آسانی این به که اي پنداشته احمق -
 :گفت و کشید اتاق وسط به را او آغا فرخ 
 .است شاهزاده و خاتون خاطر اطمینان براي سند این - 
 صورت بروي اشک قطرات که درحالی و افتاد گریه به ابونصر 

 دراز خانم زاده سلطان سوي به را دست دو هر ریخت فرومی اش خورده چروك
 :گفت و کرد

 شما بدوش دوش و هستم اسرارتان حافظ که باالتر این از اطمینانی چه -
 .کنم می مبارزه دشمنان علیه
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 :گفت و زد ابونصر پهلوي به پا نوك با برخاست خانم زاده سلطان 
 یا و آغا فرخ دشنه بران و تیز لبه. کنی انتخاب باید را راه دو از یکی-

 .هستیم طلبش در ما آنچه
 باقی برایش فراري راه. است شده درمانده و بیچاره کرد احساس ابونصر 

 .ندارد مکار زن این امر اطاعت جز اي چاره و نمانده
 آتش گلوله دو مانند که آغا فرخ چشمان. اندیشید خود با چند لحظاتی
 خانم زاده سلطان اشاره یک به که ساخت مطمئن را او بود شده خیره برویش

 ... کرد خواهد جدا تن از را رشس
 را چشمانش جلوي اشک که درحالی و گریست خود بدبختی بر حکیم

 دیکته آغا فرخ که سطوري کاغذ صفحه بر و گرفت دست به قلم بود گرفته
 :گفت و داد آغا فرخ به دست و زد نامه پائین را خودش مهر و نوشت کرد

 است؟ درامان جانم آیا-
 زاده سلطان به دست آن را آنگاه و انداخت نامه سطور به نگاهی آغا فرخ
 :گفت و داد خانم

 .خواهیم می ما که ایست نامه همان این و شد عملی ما منظور -
 کرد تا چند آن را افکند آن به نظري ازآنکه پس و گرفت را نامه خاتون

 :گفت ابونصر به خطاب و داد جاي اش سینه پیراهن پیش و
 راه مغزت به بما خیانت فکر دیگر و هستی برخوردار ما حمایت از حاال ـ

 .یافت نخواهد
 را در و دوید جلو برخاست آغا فرخ. رفت اتاق در سوي به و بگفت این

 .گشود
 .نداشت برخاستن قدرت و بود نشسته اتاق کف چنان هم ابونصر

 ... رفتند بیرون اتاق از او به اعتنا بی دو آن
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 در مرگ ناقوس مانند و رسید می بگوش راهرو داخل از هایشان قدم صداي
 .کرد می صدا گوشش

 
 

*** 
 
 
 

 رئیس به دنبال دهلیز در که کردیم رها حالی در را دوستانش و پریخان
 عفریت که آور خفقان محیط آن از او کمک به تا افتادند به راه راهزنان

 .یابند نجات بود انداخته سایه سو هر از مرگ
 میان نام همین به و نامیم می شیطان را او پس ازاین که راهزنان رئیس

 .کشید خود به دنبال را یارانش و پریخان شد می شناخته افرادش
 خورد نمی بچشم دیگري چیز سنگی دیوار جز که راهی مقدار طی از پس

 آب قطرات ها سنگ الي از دیوار بدنه از که رسیدند محلی به همگی
 .ریخت فرومی
 :گفت امیرخان سردار

 ... شویم خارج باید آبریزگاه این از -
 کند را سنگ دوتخته میان والي گل اندکی شمشیر نوك با. رفت جلو بعد

 شکست شمشیر تیغه .نمود تالش و فروکرد سنگ به زیر را شمشیرش نوك و
 .افتادند خنده به همگی و

 :گفت کنان خنده شیطان
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 ما که سرعت این به آن کردن خراب امکان و محکم دیوار این سردار -
 خاطر در آن را نقشه من که راهی از تا بیایید. نیست میسر داریم انتظار
 .بازکنیم خارج به راهی ام سپرده
 :گفت و گرفت را امیرخان بغل زیر خان شمخال سردار

 .است گرفته عهده به را ما نجات شیطان باش داشته صبر کمی برادر -
 کرد رو بود عصبانی همراهان خنده و شمشیر تیغه شکستن از که امیرخان 

 :گفت و شیطان به
 در ترا نشود ثابت هایت گفته صدق اگر که سوگند بزرگ خداي به -

 .رساند خواهم به قتل جمع این برابر
 :گفت القیدي و اعتنائی با بی شیطان

 پیروز من شاید و کشید خواهیم شمشیر هم بروي دو هر صورت آن در -
 ...شدم

 :گفت و رسانید امیرخان به را خودش پریخان
 یکدیگر با ما که نیست مکانی اینجا...  کن سکوت من خاطر به سردار -
 ... پردازیم جنگ به

 حجره در را او که هنگامی اول کاروانسراي از را شیطان کینه که امیرخان
 فرصت پی در و گرفت می بهانه دمادم داشت دل به بود دیده پریخان

 کرده احساس وي .برساند به قتل را شیطان شب آن تالفی به که گشت می
 .است نبوده دیگري کس شیطان جز شب آن در حقیقی مقصر که بود

 به راه همگی مجدداً و کرد ساکت را او بود نحوي بهر خان شمخال
 .افتادند
 .رسیدند دهلیز انتهاي به که نکشید طولی

 کرد معاینه را ها سنگ یک یک کشید به دیوار دست. رفت جلو خود شیطان
 .کوفت ها آن به مشت با...
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 :گفت استهزاآمیزي لحن با امیرخان
 بچشم روز روشنایی کنید نگاه. کرد پیدا را مخفی راه شیطان رفقا -

 .خورد می
 :گفت و برگرداند او جانب به رو شیطان

 .سردار باشید داشته حوصله -
 زد فریاد فراوان خشمی با بکند را خانم شاهزاده حال رعایت آنکه بی اروج

 .داد خواهم جواب شمشیر با ترا گستاخی .شیطان باش خودت مواظب -
 لحن با و لرزید اروج انگیز هول هاي نگاه از خودداري همه با شیطان
 :داد پاسخ مالیمی

 .خانم شاهزاده جز دای کرده قیام من علیه همه-
 :گفت حوصلگی بی با پریخان

 ... شیطان باش کارت مشغول -
 اي کننده خفه بوي دیگر طرف از و طرف ازیک دهلیز انگیز وحشت سکوت

 و بود ساخته متوحش و ناراحت را همه بود گرفته را دهلیز فضاي که
 .شد می مشکل برایشان تنفس رفته رفته

 از اي نشانه وقتی و رفت ور دهلیز سنگی به دیوار شیطان ساعت نیم از کمتر
 کرد رو و داد دیوار به تکیه ناامید و مأیوس نیافت داشت خاطر به او آنچه

 پاك را صورتش هاي عرق آستین لبه با که درحالی و خانم شاهزاده به
 :گفت کرد می

 .باشد آنجا در مخفی راه شاید ،برگردیم سرداب به باید -
 وي و گرفت را او گریبان. پرید شیطان سوي به ناگهان امیرخان سردار

 از را دشنه خواست که همین و کوفت به دیوار را پشتش و برد عقب عقب را
 تندي لحن با و گرفت را دستش مچ خان شمخال سردار کند باز کمر
 :گفت
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 .اي شده دیوانه مگر امیرخان سردار کنی می چه -
 :زد فریاد نم خا پریخان

 .داد خواهد بکشتن را ما امیرخان سردار باالخره-
 را امیرخان سردار آمیز خشونت عمل این القیدي و اعتنائی بی با شیطان
 مسخره صحنه این پایان انتظار به و نداد نشان خود از مقاومتی کرده تحمل

 .دوخت او خشمگین قیافه به چشم وبود 
 سرعت به و راند عقب را شمخال سردار شدید حرکت یک با امیرخان سردار 

 شیطان ببرد باال آن را شود موفق آنکه از پیش اما کشید بیرون را اش دشنه
 قوایش تمام و شد متورم گردنش هاي رگ و داد دست از را اش خونسردي

 باال را زانویش. انداخت بکار امیرخان سردار حمله کوبیدن درهم براي را
 به عقب را او تر تمام هرچه باقدرت و گذاشت امیرخان شکم بروي و برد
 را مسلحش دست مچ برداشت خیز او بروي و نداد دست از را فرصت. راند

 و توانائی همه با امیرخان سردار که برد بکار نیرویی چنان و گرفت
 رها را دشنه و نیاورد را او دست فشار تحمل تاب داشت که نیرومندي

 .کرد
 نیروي تمام حریف درآوردن پا از براي که گیري کشتی مانند شیطان 

 از گردن بروي را وي و رفت او پاي دو بمیان سر با برد می بکار را خود
 :زد فریاد و خورد خود دور به چرخی کرد بلند زمین

 دهلیز سنگفرش بروي پشت با چنان ترا بفرماید اجازه خانم شاهزاده اگر -
 .باشی نداشته برخاستن قدرت دیگر که کوفت خواهم

 شده تعجب و حیرت در غرق شیطان بازوان نیروي از که خانم پریخان 
 :گفت و افکند خان شمخال سردار به نگاهی بود

 .است شجاعی مرد - 
 :گفت خان شمخال 
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 .نیست بیش احمقی آدم ما دوست و -
 نجات وضع آن از را خود نتوانست برد بکار که تالشی همه با امیرخان 

 بودند دوخته شیطان به چشم درنده حیوان دو مانند جیحون و اروج. دهد
 .نداشتند دخالت جرئت خانم پریخان احترام به و

 :زد فریاد خانم پریخان
 ما همه براي سردار احترام ...بگذار کنار را حماقت شیطان است بس -

 ...است واجب
 .گذاشت به زمین را امیرخان سردار شیطان

 به برافروخته رویی و رنگ با آورد زبان بر کالمی آنکه بی امیرخان
 .رفت کناري
 از که کرد وادار را شیطان دید منوال بدین را وضع وقتی خان شمخال

 .بخواهد پوزش اش گستاخانه رفتار
 میل برخالف سرانجام و شد تردید دستخوش اي لحظه چند شیطان
 خودش رفتار از و بوسید را امیرخان سردار دست و رفت پیش اش باطنی
 .خواست پوزش
 کردند ورانداز را شیطان کینه و بخشم آمیخته هاي نگاه با جیحون و اروج

 مرد دو آن آمیز کینه هاي نگاه به شیطان اما کشیدند ونشان خط او براي و
 :گفت خانم شاهزاده به خطاب و نکرد اعتنائی زنگی

 است ممکن و شده کننده خفه دهلیز هواي .کنیم حرکت بفرمائید -
 .شود تحمل غیرقابل

 .کردند حرکت دنبالش به همگی و افتاد به راه خود گفته دنبال به وي
 فضاي تمام دود رسیدند سرداب جلوى وقتی شد می مشکل تنفس رفته رفته

 .بود گرفته را دهلیز
 .شد سرداب داخل شتابان شیطان 
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 بیرون سرداب پلکان از او دنبال به که بود کسی دومین خانم پریخان
 .رفت

 :گفت جمع آن به خطاب شیطان سرداب انتهاي در
 مرگ نشدیم موفق اگر و کنیم جستجو جا این در باید را مخفی راه-

 .آمد خواهد سراغمان به موحشی
 :گفت خان شمخال

 .رسید خواهی به قتل من به دست که بود خواهی قربانی اولین تو و -
 :گفت شیطان 

 .اند بسته مرا قتل کمر همه پس -
 :گفت و دوید حرفش بمیان پریخان

 را چشم چشم و شده مشکل تنفس بینی نمی مگر باش کارت مشغول -
 .بیند نمی

 .کرد بکارش شروع شیطان
 .پرداختند مخفی راه جستجوي به اروج و جیحون خانم شاهزاده دستور به

 بودند ها آن عملیات پایان منتظر صبري بی با سردار نفر دو و خانم پریخان
 .دارند اعالم را مخفی راه کشف خبر که

 از فریادي اروج ناگاه به... یافت ادامه ها آن کاوش ساعت یک به نزدیک
 بود گذاشته سنگی تخمه روي بر دست که درحالی و کشید خوشحالی

 :گفت
 .جاست همین مخفی راه -
 .کوفتند سنگ تخته به مشت با. دویدند سو بدان شیطان و جیحون 

. انداخت آن زیر را دشنه تیغه و کند را سنگ اطراف دشنه نوك با جیحون
 درجایش اندکی دشنه کمک به را سنگ تخته طرف دو نیز شیطان و اروج
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 تماشا را ها آن فعالیت نزدیک از سردار دو و پریخان .دادند حرکت
 .داد می فرمان درپی پی خانم شاهزاده و کردند می

 بیرون و آمد جلو بندانگشت دو اندازه به سنگ تخته که نکشید طولی
 .شد آسان آن کشیدن
 :گفت و کشید به عقب را او و گرفت را پریخان بازوي خان شمخال

 .است یار ما با بخت -
 سنگ تخته انداخته بکار را بازوانشان نیروي تمام زنگی مرد دو و شیطان 

 .گذاشتند زمین به دست بروي آن را و کشیدند بیرون را
 سرداب داخل به حفره از والي گل بوي با همراه مرطوبی و خنک هواي 

 برد حفره داخل به آن را و برداشت دیوار کنار از را مشعل شیطان. آمد
 دقت به بود کوچکی فضاي که را حفره داخل. کشید باال را خودش سپس
 .کرد نگاه

 :پرسید خان شمخال 
 ؟شود می دیده روشنایی آیا-
 :برآورد فریاد بود کرده حفره داخل به سر که طور همین شیطان 
 راه شک بدون. رسد می بگوش آب ریزش اما خورد نمی بچشم روشنایی- 

 .است همین خروج
 :گفت بود فرورفته سکوت در که امیرخان سردار 

 .کن حاصل اطمینان و برو پائین هستی چه معطل پس -
 خوب و بود سست پایش زیر. داد پائین حفره دهانه از را خودش شیطان 

 و کرد جلب را توجهش آبی مجراي دهانه کرد بررسی را اطراف که
 :گفت و آمد حفره دهانه به الفور فی

 .نیست دیگري چیز آب مجراي یک جز - 
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 رو بود رسیده لب به جانش سرداب کننده خفه هواي از که خانم پریخان 
 :گفت و سردار نفر دو به کرد

 .است تر سالم لعنتی مکان این از باشد چه هر ،اید ایستاده چرا پس-
 به که را خان خلیل و شدند ملحق شیطان به زنگی مرد دو او اشاره به 

 .کشیدند پائین بود شده حفره داخل سردار دو کمک
 ها آن جمع به که همین و شدند خارج سرداب از شمخال و خانم پریخان

 یک عبور اندازه به آن دهانه که آب مجراي اطراف در همگی شدند ملحق
 .شدند جمع بود انسان

 چاهی درون به مجرا دهانه از قدم دو فاصله به و آمد می خارج از آب
 .ریخت می

 تا آب. شد آب داخل شود خود اربابان دستور منتظر آنکه بی جیحون
 سینه تا نیست فرورفتن آب در جز اي چاره دید وقتی و آمد باال زانویش

 .داد عبور مجرا دهانه از را خودش زحمت به و فرورفت آب درون
 .گذشت دیگران بر اي کننده ناراحت و پراضطراب دقایق

 نامعلوم آب مسیر طول که داشت اعالم و کرد مراجعت جیحون اینکه تا
 .است شده چین سنگ آن طرف دو ولی

 از و کرد حرکت شیطان او به دنبال و گذشت مجرا از تأمل بی اروج
 .گرفت امیرخان از را مشعل آب سطح باالي از طرف آن

 هراسی کمترین خانم شاهزاده ولی بود پریخان دلواپس امیرخان سردار
 را زیبایش هاي ران از نیمی و زد باال را پیراهنش دامن الفور فی و نداشت
 .انداخت بیرون

 :گفت و کرد او هاي ران به نگاهی امیرخان
 .باشم منتظرت طرف آن و کنم عبور مجرا از تو از قبل من بده اجازه پس -

 :گفت خان شمخال
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 راحتی به پریخان تا کن دور مجرا دهانه از را زنگی مرد دو و شیطان -
 .بکشد بیرون آب از را خودش

 .شد ناپدید بعد اي لحظه و فرورفت آب در امیرخان
 :گفت خان شمخال به بود خان خلیل متوجه حواسش تمام که پریخان 

 .کند عبور مجرا از نتواند دارد که ناتوانی و ضعف با خان خلیل ترسم می -
 :گفت و خندید آهستگی به خان خلیل

 از مرا فداکار دوستان شما که قدر همین مباش ناراحت من جانب از عزیزم-
 و کردم احساس خود در اي تازه نیروي من دادید نجات چال سیاه آن

 .بروم پیش شما بدوش دوش توانم می راحتی به اکنون
 .خندیدند خانم پریخان و خان شمخال

 سردار فروکرد آب به زیر سر که همین و شد آب داخل خانم شاهزاده
 .کشید بیرون را وي و شتافت او کمک به طرف آن از امیرخان

 .گرفت صورت ترتیب بهمان نیز خان شمخال و افشار خان خلیل عبور
 شده چین سنگ انسان یک عبور اندازه به آن طرف دو که آب مسیر انتهاي

 از زدند می حدس که بود آب بسر رسیدن عده این امید تنها و نامعلوم بود
 .شود می دهلیز این داخل مجرایی

 حرکت به دیگر طرف از بقیه و دهلیز طرف ازیک زنگی مرد دو و شیطان
 ...دادند ادامه آب مسیر طول در

 
 

*** 
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 ناراحتی در طهماسب شاه پایتخت از سرداران و خانم پریخان غیبت طول در
 قطع مراجعتشان از کلی به آنان غیبت دوم شب در و برد می بسر عجیبی

 زودي به که ساخت می امیدوار را شاه ساوجی سلمان میرزا ولى کرد امید
 .کرد خواهند مراجعت پیروزمندانه همگی

 تا برد بکار را فعالیتش و تالش تمام خانم زاده سلطان مدت این خالل در 
 و رفته کجا به وي اینکه و خانم پریخان غیبت از جاسوسانش وسیله به

 .کند حاصل اطالع است فعالیتی چه مشغول
 به خود مخصوص زیرکی با هم او که سلمان میرزا و طهماسب شاه جز ولی 

 داشت اطالع بزرگی راز از و بود کرده درك را خانم پریخان مأموریت
 کسب اطالعاتی بتوانند جاسوسان که نبود وارد امر جریان در ثالثی شخص
 .کنند

 از که افتاد فکر این به شد مأیوس خود فعالیت از وقتی خانم زاده سلطان 
 حداکثر خانم پریخان مثل سرسختی رقیب غیبت و آمده پیش فرصت
 .نماید اجرا را خود شوم نقشه و ببرد را استفاده

 بین از براي را خود هم تمام و نشست نمی پا از آنی که خانم زاده سلطان 
 بکار میرزا حیدر شاهزاده سلطنت جاده کردن هموار و مخالفین بردن

 میرزا اسماعیل بکشتن اقدام مقرر موعد از زودتر که رسید فکرش به برد می
 .نماید

 هر گذاشت میان در کارش خیانت دستیار آغا فرخ با را فکر این وقتی وي 
آن  و کنند تهیه قهقهه قلعه حاکم عنوان به اي نامه اینکه به شدند مصمم دو
 آغا فرخ .بفرستند قهقهه به السیر سریع پیک با و برسانند شاه مهر به را

 در خانه دولت و سرا حرم اهل که هنگامی شب نیمه... شد نامه تهیه مأمور
 از یکی آغا فرخ بود فرما حکم جا همه بر سکوت و بودند فرورفته خواب
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 آمدنش کار روي بدو از و داشت کامل اطمینان او به که را قاجار سواران
 .برد بیرون اصطبل در از بود داده منصبی خود دستگاه در را او
 کشتن دستور آن در و بود رسیده شاه مهر به پنهانی که اي سربسته نامه 

 مطمئن را وي و سپرد او به دست بود شده داده قلعه حاکم به میرزا اسماعیل
 وي پایتخت به میرزا اسماعیل شدن کشته خبر رسیدن مجرد به که ساخت

 .رسانید خواهد خانه دولت مستحفظین ریاست به را
 رکاب بر پا شتابان دید نمی را منصبی همچنین خیال عالم در حتی که سوار 

 بتاخت شب تاریکی در و پرید زین بروي خیز یک به و گذاشت اسب
 .شد ناپدید

 خود با خندید می آهسته که درحالی و مالید به هم را هایش دست آغا فرخ 
 :گفت

 آرزوهاي تمام و است دهنده تکان خیلی خانم پریخان براي ضربت این - 
 .نمود خواهد آب بر نقش را او
 مالقات به الفور فی و بازگشت سرا حرم به بود شده خارج که راهی از وي 

 او به قهقهه قلعه سوي به را پیک سریع حرکت و شتافت خانم زاده سلطان
 .داد اطالع

 با و کشید می را خود سلطنت ایام نقشه روز و شب که میرزا حیدر شاهزاده
 آغا فرخ به شنید را خبر این وقتی خاست برمی و رفت می بخواب فکر این

 :گفت
 کنیم؟ طرح هم را پریخان رساندن به قتل نقشه است چطور فرخ، - 
 :گفت پسرش گفته تائید در خانم زاده سلطان 
 خواهیم تطمیع پول با را القلب قسی هاي خواجه از یکی... موافقم هم من - 

 را کارش دشنه با تا فرستیم می پریخان خوابگاه به را او شب نیمه و کرد
 ...بسازد
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 :گفت و کرد اي خنده بعد و شنید را دو آن سخنان خونسردي با آغا فرخ
 روزهاي و بماند زنده باید پریخان... عزیز بانوي باشید داشته حوصله -

 حاال... شود کشته فجیعی طرز به آنگاه ببیند بچشم را خود تاریک و سیاه
 همه برسد طرفدارانش بگوش او شدن کشته خبر اینکه محض به و است زود
 مگر گذشته آن از. افتاد خواهد به خطر ما همه جان و کرد خواهند قیام

 و است اللهی ظل حضرت خاص توجه طرف پریخان که دای کرده فراموش
 .نمود را خطرناکی اقدام چنین شود نمی او حیات در

 .داد تکان را سرش تصدیق عالمت به خانم زاده سلطان
 :گفت میرزا حیدر

 منصبی باشد... ام دیده کمتر ترا نظیر...  فرخ هستی اي اعجوبه که حقا -
 .کنم استفاده ذکاوتت و هوش از و بدهم تو به عالی
 هایش چشم بروي را دست دو هر و کرد اي چاپلوسانه خنده آغا فرخ

 :گفت و گذاشت
 نیتم اگر بکشد مرا خدا و دارم را عزیز بانوي به خدمت قصد فقط نثار جان -

 .باشد این جز
 او به دنبال نیز آغا فرخ. برود خوابگاهش به که برخاست خانم زاده سلطان

 :گفت و شد بلند
 د؟ای کردهن عوض را خود تصمیم آیا -
 ساختن مسموم مأمور تو و است مناسب کار این براي جمعه شب خیر -

 بود خواهی اللهی ظل حضرت
 :گفت زده حیرت آغا فرخ

 !؟...من -
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 شراب است ساده خیلی. ندارم اطمینان دیگري کس به تو جز بله -
 مظنون تو به کس هیچ و کرد خواهی زهر به آلوده را شاه مخصوص
 .شد نخواهد

 :گفت و کرد فکري آغا فرخ
 خطرناك و خطیر کار این ترتیب خودم و است مطاع بزرگ خاتون امر-
 .داد خواهم را

 حیدر از اجازه کسب با آغا فرخ رفت، خوابگاهش سوي به خانم زاده سلطان
 به جدیدش مأموریت درباره تا کرد ترك را خانم زاده سلطان عمارت میرزا

 ... بپردازد مطالعه
 
 
 

*** 
 
 
 

 داخل آب مجراي از که کردیم رها هنگامی را دوستانش و خانم پریخان
 میان از که آبی نهر مخالف جهت در و شدند باریکی دهلیز وارد سرداب

 .دادند ادامه خود حرکت به گذشت می دهلیز
 :گفت شیطان به خطاب خانم پریخان رفتند که راهی مقدار

 داري؟ ییآشنا دهلیز این به آیا -
 پریخان انگیز هوس و سفید پاي ساق به را انگیزش شهوت نگاه که شیطان
 :گفت بود دوخته
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 جواهرات که یارانم از تن شش اتفاق به بار یک خانم، شاهزاده البته -
 .کردیم فرار زیرزمین راه همین از کردیم غارت کاروانسرا در را اي قافله

 :گفت و دوید او حرف بمیان امیرخان
 مانده عاجز آن کردن پیدا در باز اي گریخته راه این از بار یک اینکه با -

 .بودي
 :گفت عادي لحن با و نباخت را خود شیطان

 از و کردید نمی پیدا را راه آشنایی فرصت بودید من بجاي اگر هم شما -
 قدر آن ما و دانست می را زیرزمینی راه که بود یکی فقط من یاران میان

 میدانم قدر آن و نداشتیم اطراف به توجهی که بودیم خود جان مراقب
 .بکشیم راحت نفس توانستیم شدیم دهلیز این وارد وقتی

 :گفت و زد امیرخان پشت به آهسته خان شمخال
 اینجا از تا نگهدار را خودت... نیست راهزن مرد این با بحث جاي اینجا -

 .بریم بدر سالمت به جان و شویم خارج
 :گفت و انداخت دهلیز اطراف به نگاهی خانم پریخان

 .است نیافته پایان شب اینکه یا و فرارسیده روز نیست معلوم -
 :گفت امیرخان

 دهلیزها در که است وقت خیلی... ماست سر باالي خورشید شک بدون -
 .هستیم تالش در خودمان نجات براي

 :گفت کنان خنده شیطان
 دهانه جلوي که باشیم فکر در باید... ندارد سودي ما حال به شب یا روز -

 .نشویم روبرو داران نقاب با دهلیز
 :گفت بخشی اطمینان لحن با خانم پریخان
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 شمشیر با و کنیم عبور داالن جلوي آتش توده میان از ما منتظرند ها آن -
 مخرج که برسد اینجا به فکرشان کنم نمی تصور و نمایند مان قطعه قطعه

 .کنند مسدود را دهلیز
 :گفت خان شمخال

 .کرد خواهند تالشی نوع همه ما بردن بین از براي -
 و گشود سخن به لب بود درحرکت پریخان سر پشت که افشار خان خلیل
 :گفت

 رسد می نظر به بعید و هستند ونسب اصل بی و رحم بی مردانی داران نقاب - 
 و دهد روي اي معجزه آنکه مگر... باشند برده یاد از را دهلیز مخرج که
 .شویم خارج بتوانیم آزادانه ما
 را دهلیز دیوار دست با که درحالی و کشید خوشحالی از فریادي شیطان 

 :گفت داد می نشان
 ؟... روشنایی کنید نگاه - 
 سنگی دیوار ضعیفی نور و بود دهلیز خم آنجا... شدند خیره سو بدان همه 

 :گفت و داد توقف به امر را همه خانم پریخان. بود کرده روشن را دهلیز
 دهلیز مخرج تا غالمان اتفاق به شیطان. کرد خواهیم توقف جا همین - 

 تا بازگردند ما نزد به الفور فی کردند احساس خطري اگر و بروند پیش
 .شویم آماده

 به گذشتند دهلیز خم از...  افتادند به راه سیاه غالم دو اتفاق به شیطان 
 را ها آن شیطان... رسیدند بود افتاده دهلیز کف روز روشنایی که اي نقطه

 :گفت و ساخت متوقف
 کم جاي از روشنایی آن و شود می قطع دهلیز آنجا رفقا کنید گوش - 

 حاصل اطمینان باید حاال و...  دارد راه کاروانسرا خارج به که است ارتفاعی

- 323 - 
 



 امیر عشیري

 کند خدا...  نه یا شود می محافظت داران نقاب وسیله به چاه دهانه آیا کنیم
 .باشند نیفتاده چاه دهانه بستن فکر به ها آن

 :گفت جیحون 
 .کنیم حرکت آب مسیر در است چطور -
 :گفت و نمود دهلیز انتهاي به اشاره شمشیر نوك با شیطان 
 چیز دهلیز انتهاي سنگی دیوار و عمیق و باریک مجراي یک جز - 

 .است چاه دهانه ما نجات و خروج راه و نیست دیگري
 .کند بازرسی را چاه باالي پائین، از تا شد داوطلب اروج

 :گفت و گرفت را او جلوي شیطان
 ...کنیم حرکت هم با همه بگذار-

 حرکت دنبالش به سیاه مرد دو. رفت پیش دیوار کش سینه از خودش بعد
 .کردند
 ... کردند طی آهستگی و احتیاط درنهایت را چاه دهانه زیر تا فاصله

...  انداخت چاه باالي به نظري چشم گوشه با و برد پیش سر آهسته شیطان
 .نشد دیده و شنیده انسانی سایه یا و پا صداي
 :گفت و گذاشت او بگوش سر اروج

 ... رود باال چاه از و نهد کف در جان باید نفر سه ما از یکی معطلی چرا-
 :گفت و کرد فکري شیطان

 ... بس و است همین تردید و شک ساختن برطرف راه تنها-
 چاه دهانه زیر دهلیز کف را او. کشید جلو را جیحون درنگ بی اروج
 شد بلند آهسته جیحون سپس و نشست اش شانه خود روي و نشاند

 ... گرفت قرار چاه داخل در اروج که طوري به
 ... ببیند را خارج توانست می اروج که بود اندازه بهمان چاه ارتفاع

- 324 - 
 



 چکمه زرد

به  سفیدي پرچم که مردي دیدن از به ناگاه. برد باال آهسته را سرش وي
 دوخته دوردستی نقطه به چشم چاه دهانه از دورتر قدم چند و داشت دست

 .برود پائین که زد جیحون به شانه و... کشید پائین را سرش بود
 رفقایش و پرید پائین اروج. نشست بود شده بلند که ترتیب بهمان جیحون

 .ساخت آگاه دار نقاب تن یک وجود از را دو آن و کشید کناري را
 :گفت شیطان

 یکی اکنون هم...  دارد برتري او بر ما تعداد...  است یار ما با بخت پس -
 .برساند خانم شاهزاده اطالع به را بخش مسرت خبر این باید نفر سه ما از

 دویدن به شروع سرعت به و شد جدا ها آن از شود منتظر آنکه بی جیحون
 ... کرد

. گذشت شیطان و اروج بر اي کننده ناراحت و پراضطراب دقایق
 خارج به گوش و رساندند می چاه بدنه به زیر را خود ها آن لحظه به لحظه

 ... دادند می
 او سایه... شد شنیده چاه دهانه نزدیکی در نگهبان همان پاي صداي بار یک

 .افتاد چاه بدنه به
 .ساختند دور را خودشان اروج و شیطان

 .شدند نمایان دهلیز خم از سرداران و خانم پریخان اثنا این در
 .بردارند قدم بااحتیاط که فهماند ها آن به دست عالمت با دور از شیطان

 .بود درحرکت ها آن پیشاپیش خانم پریخان 
 :پرسید رسید شیطان به که همین وي 

 است؟ افتاده اي تازه اتفاق آیا-
 رود نمی تصور است دیده اروج که نفر یک همان جز...  خانم شاهزاده خیر-

 .باشد حوالی این در دیگري نگهبان
 :گفت و دوید شیطان حرف بمیان خان شمخال
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 هستید؟ چه معطل پس -
 .پرسید او از را جریان و خواند خود نزد به را اروج امیرخان

 .بازگفت بود دیده آنچه اروج 
 :گفت سپس و کرد سکوت به دعوت را همه خان خلیل

 این و دارد به دست سفید پرچمی چاه باالي نگهبان رفقا کنید گوش -
 ... کاروانسرا داخل در رفقایش و او میان است عالمتی

 :گفت و کرد قطع را او کالم پریخان 
 .خان خلیل فهمم نمی را منظورت-

 :گفت او جواب در خان شمخال
 به اینجا در را خود رفقاي از یکی داران نقاب. است ساده خیلی این -

 تکان وسیله به الفور فی کند مشاهده را ما خروج اگر تا اند گذاشته نگهبانی
 آگاه ایستاده کاروانسرا بام باالي در که را دومی نگهبان سفید پرچم دادن
 اینجا به همگی و برساند کاروانسرا داخل به را خبر این دوم نفر و سازد

 .کنند حرکت
 :گفت امیرخان

 فرض به و شویم بکار دست سریع خیلی باید. نیست دیگري چیز این جز -
 .ایم شده خارج چاه از ما شود رفیقش به عالمت دادن به موفق نگهبان اینکه

 :گفت شیطان
 وجود از چون ببریم داران نقاب خریت و حماقت به پی باید جا همین از -

 .نیست ساخته کاري نگهبان یک
 :گفت پریخان

 .شویم چاه از رفتن باال آماده است بهتر کردن تلف وقت عوض به -
 .رسیدند چاه بدنه به زیر هم به دنبال همگی
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 خودش موازات به را شمشیرش رفت باال چاه از اول طریق بهمان اروج
 به تصور غیرقابل سرعتی با و پرید بیرون چاه از ناگهان و نگهداشت

 در را شمشیر نوك و برد حمله بود برگشته به عقب پا صداي با که نگهبانی
 .فروکرد او شکم
 شکمش بروي دست که درحالی و رفت عقب عقب و کشید فریاد مرد آن

 .افتاد به زمین بود جاري انگشتانش باالي از خون و بود گذاشته
 او به دنبال کشید باال را جیحون. برگشت چاه دهانه به الفور فی اروج

 .آمد باال شیطان
. بود گفته او که شکل آن به نه اما یافت تحقق خان شمخال بینی پیش

 اما ؛نکرد پیدا را سفید پرچم دادن تکان فرصت مقتول نگهبان
 را داران نقاب از نفري پنج گروه یک زده حیرت چشمان با یافتگان نجات
 و پریدند بیرون برهنه شمشیرهاي با محل آن نزدیک گودالی از که دیدند
 .آمدند پیش شتابان
 :زد فریاد اروج

 .بودند شده مخفی چاه نزدیکی در ها آن .کنید عجله سردار -
 توقف آنکه بی و آمد بیرون چاه دهانه از که بود خان شمخال نفر چهارمین

 :زد فریاد جیحون به خطاب و شد پیکار داخل کند
 .کن محافظت چاه دهانه از تو -
 گرفته را چشمانشان خون که بودند آمده بخشم چنان آن اروج و جیحون 

 .زدند می شمشیر وحشتناکی طرز به و بود
 داران نقاب جمع بمیان شمشیرزنان سیرشده خود جان از آنکه مانند اروج
 .افتاد

 و کشیده پیکار از دست تا داد می فرمان را جیحون درپی پی خان شمخال
 .برساند چاه دهانه به را خود
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 شمشیر باکانه بی بود آمده بجوش عروقش در خون که سیاه مرد این اما
 خصم درآوردن پا از براي را خود قواي تمام و غرید می شیر مانند و زد می

 .برد می بکار
 خان شمخال جانب به سر جیحون که اي لحظه چند غفلت یکدر  

 درست و کرد سریع گردشی هوا در دار نقاب مرد شمشیر برگردانید
 راهزن مرد بود قرارگرفته آن نوك آماج سیاه مرد سینه که موقعی

 :گفت و کشید رعدآسا فریادي
 ... باش خود مراقب جیحون-
 به جزئی خراشی حریف شمشیر نوك. پرید به عقب اختیار بی جیحون 

 محل از که خونی به سریع نگاهی زنگی مرد. آورد وارد راستش بازوي
 .کرد آغاز را خود خطرناك حمله سپس و انداخت بود زده بیرون زخم

 وي که کرد تنگ حریف بر را عرصه چنان او سریع و درپی پی حمالت
 با شمشیرش و کرد گم را وپایش دست... داد دست از را عملیات ابتکار

 مأیوسانه و شده ناتوانی و ضعف گرفتار وي که داد نشان نامنظم حرکات
 .کند می دفاع خود از

 و رساند گودالی لب به را او ساخت دور نبرد صحنه از را دار نقاب جیحون
 باالي از و زد اي قهقهه جیحون. افتاد گودال قعر به دار نقاب یورش یک با

 سینه در شمشیرش و نمود دار نقاب مرد سینه حواله را شمشیرش گودال
 .ساخت خارج حلقومش از را او جگرخراش نعره و نشست دار نقاب

 به باشد کشیده خون و خاك به را حریفان همه که فاتحی مانند جیحون
 ... برگشت نبرد صحنه
 سوي به سپس و آورد وارد خان شمخال زورمند حریف بر کمهل زخمی
 باال را او و گرفت را افشار خان خلیل دست شد خم... دوید چاه دهانه
 .کشید

- 328 - 
 



 چکمه زرد

 :زد فریاد پائین از امیرخان
 .بیاید باال تا کن کمک را خانم شاهزاده. معطلی چه براي -

 :گفت و رسانید سردار اطالع به را خطرناك و خونین نبرد جیحون
 .بیایند باال خانم شاهزاده نیست صالح -
 :گفت تندي لحن با خانم پریخان 
 .نکن تلف را وقت این از بیش - 

 باال بود سوار امیرخان شانه روي که را خانم پریخان کرده اطاعت جیحون
 سردار زحمت به و شد سرازیر چاه درون به سینه تا خود او به دنبال و کشید

 .کرد خارج چاه از را امیرخان
 بدهد دست از را فرصت و کند درنگ اي لحظه آنکه بی امیرخان سردار
 .شد نبرد صحنه وارد کشانشمشیر

 داران نقاب بر را هصعر خانم پریخان دوستان ازخودگذشتگی و فداکاري
 .کرد تنگ

 بروي خون در غرق و درآمدند پا از داران نقاب از تن دو نکشید طولی 
 زیان به را نبرد ادامه و خطرناك را وضع که همین بقیه بستند، نقش زمین
 را نبرد صحنه شوند موفق آنکه از قبل ولی. گذاشتند فرار به پا دیدند خود
 مانند جیحون و اروج... دهند نجات را خود جان و گذاشته سر پشت

 خصم و انداختند ها آن بروي را خود جست یک به خشمگین پلنگ
 بروي و خواباندند زمین روي پشت به گودالی درون را زده وحشت

 .نشستند شان سینه
 :گفت امیرخان سردار. رسیدند گودال باالي به شتابان سرداران و پریخان

 ...بزنید گردن را ها احمق این -
 خطاب و نمود سکوت به دعوت را همگی و کرد بلند دست خانم پریخان

 :گفت سردارانبه 
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 دو این و داریم خود هاي اسب به احتیاج ما نقطه این از حرکت براي -
 اختیارمان در را حرکت وسیله توانند می که هستند کسانی تنها دار نقاب

 ...بگذارند
 :گفت خان شمخال 

 .دهند انجام ترا نقشه باید نفر دو این خوبیست فکر -
 :گفت و دوید او حرف میان به امیرخان

 .بگیرد انجام باید نحو چه به نقشه این نگفتید اما - 
 :گفت و کرد فکري خانم پریخان 
 خواهند ما نقشه اجراي مأمور راهزن مرد این اتفاق به جیحون و اروج - 

 .بود
 :گفت اي گرفته و خفه صداي با داران نقاب از یکی 
 ما کار داران نقاب رئیس یوسف با شدن روبرو چون بکشید را ما قربان - 

 خارج کاروانسرا از را اسبان بتوانند شما فرستادگان ندارد امکان و نیست
 .کنند

 :پرسید خان شمخال 
 دارد؟ نام یوسف داران نقاب رئیس- 
 .کند می ریاست ما بر اینجا در او آقا بله- 
 دو با نشنوند را او هاي حرف دار نقاب نفر دو بطوریکه آهسته پریخان 

 کسی آن به راجع داران نقاب از سپس و کرد صحبت اي چندکلمه سردار
 .نمود سؤاالتی رسید می پایتخت از دستوراتش که
 فقط و دانند نمی را شخصی چنین هویت که داشتند اظهار دار نقاب نفر دو

 .رسد می ها آن به یوسف وسیله به دستوراتی و ها فرمان
 :گفت و رسانید خانم پریخان به را خودش راهزن مرد
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 جز و کنیم دستگیر را یوسف باید داران نقاب اصلی رئیس شناختن براي - 
 .شد نخواهیم او دستگیري به موفق و نیرنگ حیله با

 دو آن نظر و افکند خان شمخال و امیرخان سردار به نگاهی خانم پریخان
 .خواست را
 دستگیري که بود این خان شمخال نظر و داشتند موافق نظر سردار دو 

 رود بکار اي حیله اگر و نیست ممکن دار نقاب نفر دو وسیله به جز یوسف
 .باشند اصلی عامل باید دو آن

 :گفت امیرخان سردار
 جیحون و اروج آنکه مگر نیست اطمینان دار نقاب نفر دو این به اما -

 .کنند تعقیب را دو آن قدم به قدم
 :گفت شیطان 

 جان پاي وقتی باشید مطمئن و رفت خواهم ها آن همراه نیز من خود-
 و افتاد نخواهند خیانت یا و فرار فکر به دار نقاب نفر دو مسلماً آید بمیان

 .انداخت خواهند دام به را خود رئیس باشد طور هر
 :گفت خانم پریخان

 .آورد خواهیم به دست اطالعاتی دو آن از حاال ـ
 و گشود سخن به لب برده یاد از را مهمی موضوع اینکه مثل خان شمخال

 :گفت
 امکان او دستگیري و است گریخته پایتخت به یوسف. نگهدارید دست -

 .ندارد
 شیطان اما ؛شدند حمله خبري بی متوجه تازه امیرخان و پریخان
 :گفت و برد پیش سر داشت لب بر لبخندي که درحالی
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 کنید تماشا حاال و کاروانسراست در یوسف میگویند دروغ نفر دو این -
 دو آن جیحون و اروج که این شرط به کنم می غافلگیر را ها آن چطور من
 .بگذارند راحت را
 دار نقاب نفر دو سینه روي از زنگی مرد دو خانم پریخان اشاره به 

 ...برخاستند
 :گفت ها آن به خطاب و ایستاد ها آن درروي رو و شد گودال داخل شیطان

 به دست یوسف دستگیري آن و...  دارد شرط یک فقط شما ماندن زنده-
 ...است شما

 :گفت و نمود کاروانسرا به اي اشاره دار نقاب نفر دو از یکی
 خود نزد وي که کمی نفرات با و است آسانی کار یوسف دستگیري -

 .شود می تسلیم سهولت به دارد
 :گفت و برگرداند پریخان جانب به سر و کرد بلندي خنده شیطان

 ... خانم شاهزاده شنیدید -
 مرد دو آن متوجه را نگاهش شود خانم پریخان پاسخ منتظر آنکه بی بعد 

 و کرد وارد ها آن از یکی شکم به محکمی ضربه زانو سر با ناگهان و نمود
 حرکت یک با و کوفت به هم مرتبه چند را دو آن سر طرف دو از بالفاصله

 اسمی فقط که داران نقاب و انداخت گودال به عقب را ها آن سریع و شدید
 دست دو با را سرخود که درحالی تلوتلوخوران بود مانده باقی ها آن از

 .افتادند گودال کف بودند گرفته
 :گفت خان شمخال 

 .داشتند را ما دادن فریب قصد نفر دو این پس -
 :گفت جیحون 

 خواهیم جدا ها آن بدن از سر جا همین بفرمایند اجازه خانم شاهزاده اگر -
 .کرد
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 :گفت شیطان 
 دلتان طور هر بعد شود دستگیر یوسف بگذارید. است زود حاال -

 استفاده خود نفع به باید ها آن از فعالً کنید رفتار نفر دو این با خواهد می
 .کنیم

 گرفت را دو هر گریبان شد خم دو آن بروي خود گفته به دنبال شیطان 
 .برد بیرون گودال از خود به دنبال و کرد بلندشان و
 :گفت خانم پریخان 

 .کنیم حرکت کاروانسرا جانب به همگی ترتیب همین به -
 ... کردند موافقت سرداران 
 :گفت شیطان 

 .شد خواهد غافلگیر یوسف شویم کاروانسرا وارد دهلیز راه از اگر-
 و آب مجراي از عبور علت به را دهلیز راه و کرد مخالفت خان شمخال 

 .دانست خطرناك سرداب عقب حفره
 :گفت اروج

 که نیست شکی. کنیم مراقبت چاه دهانه از نفر دو ما از یکی بدهید اجازه -
 .کرد خواهد انتخاب را دهلیز کاروانسرا از فرار براي یوسف

 .کردند موافقت سردار دو و خانم پریخان
 .رسانید چاه دهانه به را خود اروج

 مغزش به فکري کند حرکت دوستان اتفاق به آنکه از پیش امیرخان سردار
 را او فکر همگی گذاشت میان در آنان با آن را وقتی. کرد خطور

 به سپس و داد او به دستوراتی و رفت اروج نزد بالفاصله وي .پسندیدند
 .شد ملحق دوستان

 دو از یکی ناگهان که بودند نشده دور گودال از قدمی چند از بیش هنوز
 شده سالح خلع وجودیکه با و تصور غیرقابل و عجیب سرعتی به دار نقاب
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 را دشنه برگشت به عقب و کشید بیرون اش تنه نیم زیر از کوتاهی دشنه بود
 .فروکرد شیطان سینه به دسته تا

 .شد جاري او سینه از سیل مانند خون
 شمخال سرعت همان با خواست که همین و کشید بیرون را دشنه دار نقاب
 قرار هدف بود ایستاده فاصله قدم سه با و شیطان راست سمت که را خان
 ...دهد

 وارد او راست شانه روي مهلکی ضربت شمشیر با و نداد مهلتش جیحون
 در شیطان. غلطید در زمین بروي و کشید فریادي دار نقاب مرد... ساخت

 دست نبود ایستادن سرپا به قادر و بود جاري اش سینه از خون که حال آن
 به راه قادر سختی به و شد می کشیده زمین بروي پاهایش. برد دشنه به

 .بود رفتن
 را دشنه و برد باال را مسلحش دست انداخت مرد آن بروي را خودش وي
 ... ماند حرکت بی آنگاه و داد جاي او سینه در

 شده کشته یکدیگر به دست که دو آن سر باالي. دوید جلو خانم پریخان 
 :گفت تأثر باحالت و ایستاد بودند

 ... مرد شیطان -
 کشته از داشت دل به شیطان از که عداوتی و کینه همه با امیرخان سردار 

 که دومی دار نقاب بمرد اختیار بی و گردید متأثر سخت او شدن
 و رسانید به قتل را او...  کرد حمله بود ایستاده خود جاي بر زده وحشت
 :گفت و انداخت به زمین را آلودش خون شمشیر

 مبارزه این ادامه از من...  برگردیم پایتخت به جا همین از بیایید - 
 .دارم بیم وحشتناك

 :گفت و گرفت را بازویش رفت او جانب به پریخان 
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 یوسف دستگیري .بدهیم ادامه خود مبارزه به باید ما اند شده  کشته ها این-
 .شود می محسوب بزرگی پیروزي ما براي

 پاسداري محکمی دژ مانند را چاه دهانه که اروج مدت این خالل در
 شیئی افتادن صداي به ناگاه بود چاه پائین متوجه حواسش تمام و کرد می
 را امیرخان سردار خواست دم همان... کرد جلب را توجهش آب داخل به

 دام به مرغ و پیچیده چاه داخل به صدایش ترسید...  سازد خود متوجه
 .بگذارد فرار به پا افتاده
 شود او متوجه جیحون یا و اربابان از یکی شاید تا شد منتظر هرچه اروج

 سردار سر پشت آن را و برداشت کوچکی سنگ قطعه آخراالمر نشد ممکن
 .کرد پرتاب امیرخان

 به اشاره دست با اروج. نمود سر عقب متوجه را همگی سنگ افتادن صداي
 .نمود چاه درون
 شنید، اروج از که همین و رسانید او به را خودش الفور فی امیرخان سردار

 خان شمخال و خانم پریخان به نزد شتابان آید می صدا چاه داخل در
 .رسانید ها آن اطالع به را جریان و بازگشت
 :گفت تندي به خانم پریخان

 .دارند را دهلیز از رارف قصد یارانش با یوسف نکند -
 :گفت امیرخان

 او جا همین و است مرادمان وفق بر کارها باشد چنین اگر و نیست شکی -
 .کرد خواهیم دستگیر را

 حواس تمام و زدند چمباتمه چاه کنار نفري دو و رفت اروج سراغ جیحون
 .نمودند چاه داخل متوجه را خود

 با. رسید چاه نزدیک به رفت می راه پا پنجه روي که درحالی خانم پریخان
 نه؟ یا شنود می سروصدایی آیا که پرسید اروج از اشاره و علم
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 .رسید بگوش شد می شنیده سختی به که نفر دو پچ پچ صداي لحظه همین در
 :گفت و رفت کنار برخاست آهسته اروج

 .شود می شنیده نفر دو گفتگوي صداي بله -
 ...شود دور چاه کنار از کرد اشاره جیحون به خان شمخال

 :گفت و یاران به کرد رو بعد
 بردند بکار داران نقاب که اي حیله همان. شویم مخفی گودال درون باید-
 .کنیم غافلگیر را ها آن نیرنگ همان با بایستی نیز ما

 ...شدند مخفی گودال درون همگی
 چاه دهانه مراقب گودال لب از نشوند دیده که طوري به جیحون و اروج
 .بودند

 :گفت پریخان
 کاروانسرا به را خودمان مجبوریم واال رود خطا به ما حدس نکند خدا -

 .نشست نخواهم آرام نکنم دستگیر را یوسف من تا و برسانیم
 :گفت آهسته کشید می کشیک اروج سر پشت که امیرخان سردار

 همین و رسیده چاه لبه به ها آن هاي پنجه کنید نگاه ...آیند می باال دارند -
 ...کشند می باال را خودشان حاال

 پیدا مضطربش قیافه از. آمد باال چاه درون از مردي هیکل که نکشید طولی
 ...برد می بسر وحشت و تشویش در که بود
 دیگري مرد دست شد خم سپس و افکند خود اطراف به سریع نگاهی وي

 .کشید باال را او و گرفت را
 :گفت و خورد یکه دومی مرد بدیدن خان شمخال

 اینجا اما ؛است اللهی ظل حضرت گارد افراد از او...  شناسم می را مرد این -
 !کند می چه

 :گفت خانم پریخان
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 طرز و لباس از اما ؛شناسیم نمی و ندیده را یوسف قیافه و ریخت که ما -
 .برد خواهیم پی یکی آن هویت به اولی مرد رفتار

 :گفت امیرخان
 یوسف که کنیم وانمود طور این و ببریم بکار نیرنگی باید هم جا این در -
 .شناسیم می را

 خود شده خیس هاي لباس به دستی آمدند بیرون چاه از که مردي دو
 و شک جاي و بود قائل دومی مرد براي احترامی اولی مرد. کشیدند

 یوسف زدند، حدس ها آن و ؛نگذاشت باقی شدگان مخفی براي اي شبه
 .است شخص همان

 رسیدند که گودال به نزدیک. شدند دور چاه از قدمی چند مرد دو آن
 :گفت و کرد رفیقش به رو بود ارشدتر آنکه

 ...شود می منتهی اصلی جاده به راه این .برویم بیراهه از برگردیم -
 پریخان دستور به که بودند نرسیده چاه دهانه به هنوز و برگشتند دو هر 

 .پریدند بیرون گودال درون از به دست شمشیر سیاه غالم دو خانم
 شده دیر اما ؛نمود سر پشت متوجه را مرد دو آن غیرمنتظره پاي صداي

 ...نکردند پیدا سازند مسلح را خود که این فرصت ها آن و بود
 سالح خلع واحد درآن و افتاد ها آن بروي سیاه غالم دو سنگین هیکل
 .آمدند بیرون گودال از سردار دو و خانم پریخان. شدند

 با و رفت است یوسف شد می زده حدس که مردي جلوي امیرخان سردار 
 :گفت آمیزي استهزاء لحن

 بکار نیرنگی هر و داشتی را ما ساختن دستگیر قصد. یوسف است عجیب -
 ...افتادي دام به خودت پاي با حاال اما نشدي موفق بردي

 :گفت و کرد راست گردن یوسف 
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 مجازات انتخاب در شما و شده نصیبم بزرگی شکست کنم می اعتراف - 
 .کنید عمل خواهد می دلتان طور هر و آزادید من براي

 :گفت و زد پوزخندى امیرخان سردار
 این از گریز براي اما برسانیم کیفر به ترا جا همین خواهد می دلمان -

 .است داران نقاب رئیس نام افشاي آن و دارد وجود راه یک فقط کیفر
 :گفت و داد سر آمیز جنون اي قهقهه به ناگاه یوسف 
 بکشید فوراً مرا است بهتر پس ،است این مرگ از من نجات راه اگر - 

 .ندارد امکان من براي او نام افشاي چون
 :گفت خانم پریخان 

 .دارد بازنمی شخص آن شناسایی و تعقیب از را ما ها بازي حقه این -
 :گفت و کشید آهی خان خلیل

 از دست و است سرسپردگان از وي شناسم می خوب را یوسف من -
 .دارد برنمی خود وفاداري

 :گفت خان شمخال
 .کنم می وفاداري این بشکستن وادار را او من حاال -

 :گفت و برید را او کالم لحن همان با یوسف
 .خامی خیال چه - 
 .فراگرفت را همه نفرت و خشم از موجی کالم این شنیدن از 
 :گفت خانم پریخان 

 .برسد کیفر به باید و است نفر چند قاتل مرد این -
 و باك کیفر دیدن از گوئی که قاطع لحنی با و داد پیش سینه یوسف 

 :گفت ندارد هراس
 .ام آماده من - 
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 از خانم پریخان اشاره با جیحون که بود نرسانده آخر به را کالمش هنوز 
 فریادي یوسف. آورد وارد یوسف کتف به کاري ضربتی کارد با سر پشت

 و گذاشت پهلوهایش به دست و خورد چرخی خود دور به و کشید درد از
 .شد ور حمله جیحون طرف به ندارد همراه سالحی شد متوجه وقتی

 وارد او پشت به امیرخان سردار وسیله به ضربت دومین هنگام همین در 
 .آمد

 طرف بهر بود پوشانده را لباسش تمام خــون که درحالی یوسف 
 .آمد می وارد آلودش خون پیکر به مهلت ضربتی چرخید می

. نداشت را او داشتن نگه سرپا قدرت زانوانش دیگر که رسید زمانی 
 او کرد می احساس خود در جراحات از که شدیدي درد و زیاد خونریزي

 .ساخت زمین بر نقش را
 بدین را وضع که همین بود شده خارج چاه از یوسف همراه که مردي
 نجات مهلکه از را خودش جان کرده استفاده فرصت از خواست دید منوال

 دچار سرنوشت همین به نیز او نخواهی خواهی بود کرده فکر چون دهد
 .شد خواهد

 و انداخت یوسف جان نیمه و آلود خون جسد به نگاهی ولرز ترس با وي
 موفق آنکه از پیش ولی گذاشت فرار به پا ناگهان و پائید را اطرافش سپس
 :برآورد فریاد خان خلیل بگیرد فاصله خشمگین خصم تیررس از و شود

 ...کنید تعقیب را او -
 را او قدمی پنجاه فاصله در نداد مهلتش دوید او به دنبال خیز یک به اروج

 .بازگشت فاتحانه و رسانید به قتل دشنه ضرب به
 نام افشاي به حاضر حال بااین و گذرانید می را عمر دقایق آخرین یوسف 

 وظیفه و نداشت خود حیات به امیدي چون داشت هم حق نبود خود رئیس
 ...ببرد گور به را راز این دانست می خود

- 339 - 
 



 امیر عشیري

 فشرده شلوارش جیب روي دستش داد می جان یوسف که مدتی خالل در
 اما فروبرد جیبش درون به دست کرد سعی هم بار دو یکی و شد می

 عمل این از را او کشانید می مرگ کام به را او که درپی پی تشنجات
 ...بازداشت

 ...بازماند حرکت از هایش دست و مرد یوسف
 نامه و برد یوسف جیب به دست نشست جسد کنار فوراً خانم پریخان

 او به زده حیرت چشمان با همه حاضرین. کشید بیرون را اي تاشده
 .نگریستند می

 :گفت کرد مشاهده را ها آن حیرت و بهت وقتی خان پري 
 خود شلوار جیب از خیلی یوسف دیدید می بودید کرده دقت اگر - 

 .دارد وجود نامه این در اسراري شک بدون و کرد می مراقبت
 نامه مضمون... گشود را نامه وي. زدند حلقه پریخان دور به همگی 

 را ها آن آنچه و خان خلیل مراقبت امر در یوسف به خطاب بود دستوراتی
 ...بود نامه پائین مهر انداخت حیرت به
 :گفت شنیدند می همه که طوري به لب زیر پریخان 
 !است باورنکردنی من براي این !است »زال« داران نقاب رئیس پس - 
 :گفت خان شمخال 

 به که است سرسخت مخالفین ازجمله زال کنی؟ باور خواهی نمی چطور -
 .است تشنه تو خون

 :گفت خانم پریخان 
 با خوبی میانه و کند می بدگوئی من از جا همه او که دارم قبول را این-

 جنایتکاري دسته چنین زال کرد نمی خطور مغزم به هرگز اما ندارد من
 !باشد داده تشکیل

 :گفت و دوید او حرف بمیان خان خلیل 
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 علم مرد این دانستم نمی هیچ من و برسیم هم زال حساب به باید حاال و - 
 !باشد برافراشته را میرزا اسماعیل با مخالفت

 او خنده علت پریخان کردند، تعجب همه... خنده زیر زد امیرخان سردار 
 و افشار خان خلیل به کرد رو خندید می حالی که امیرخان. پرسید را

 :گفت
 از بردي بسر مخالفین زندان در که اندي و سال دو این تو برادر -

 .نداري اطالعی کمترین گذشته ما بر امروز به تا که ماجراهایی و حوادث
 .کند خودداري خنده از نتوانست خان خلیل حتی... خندیدند همه

 عرق سر، دستمال گوشه با بود شده ناراحت صحرا گرماي از که پریخان
 :گفت سپس و کرد پاك را صورتش

 کنیم پیدا سایبانی خود براي بیایید شده فرسا طاقت صحرا گرم هواي رفقا
 ...ندارم ایستادن تحمل دیگر من

 :گفت خان شمخال
 به باید است زود تا و شده کننده ناراحت هم شدگان کشته خون بوي -

 .است تر مناسب استراحت براي آنجا برگردیم) دوقه( قریه
 :گفت پریخان

 .نماییم مطالبه را خود اسبان و بزنیم کاروانسرا به سري باید نخست -
 به راه نداشت فاصله میدان یک از بیش که کاروانسرا در سوي به همگی
 ...افتادند

 در را او سال دو از بعد که خود للـه خان خلیل شانه به شانه خانم پریخان
 درحرکت ها آن به دنبال نیز سرداران کرد می حرکت دید می خود کنار

 ...بودند
 :گفت و ساخت متوقف را همگی خان شمخال کاروانسرا بدر نزدیک

 .نداریم ماندن خیال چون نیست صالح بــــکاروانسرا ما دخول -
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 :گفت و دوید پیش جیحون
 .بیاوریم اینجا به را ها اسب فرمایند اجازه خانم شاهزاده اگر-

 :گفت و کرد فکري پریخان
 اطالع ما گذشته شب ماجراي از سرادار کاروان نگذارید اما موافقم-

 .کند حاصل
 :گفت خان خلیل

 کاروانسرا در را شب که کسانی شک بدون است محال امري این -
 .اند شده آگاه داران نقاب با پیکار و دهلیز داخل حوادث از اند گذرانده
 :گفت و انداخت باال را شهای شانه خانم پریخان

 مزاحم که باقیمانده کاروانسرا در کسی داران نقاب از کنید می فکر یعنی -
 شود؟ ما

 :گفت امیرخان سردار
 از رود نمی گمان دیگر او شدن کشته و مخفی راه از یوسف خروج با -

 سالمت به جان کسی هم اگر و باشد شده مخفی کاروانسرا در کسی او یاران
 .است گریخته شهر به اینجا به ما ورود از قبل برده

 .بیاورد را ها اسب رفته کاروانسرا به کرد اشاره جیحون به خانم پریخان
 ...رفت کاروانسرا درون به جیحون به دنبال اروج

 
 
 
 

*** 
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 دو آن وقتی و انجامید طول به زنگی مرد دو غیبت ساعت نیم به نزدیک
 متوجه خانم پریخان آوردند بیرون کاروانسرا از خود با را ها اسب

 :گفت و شد خان خلیل
 ...کنیم خریداري اسبی تو براي مجبوریم حاال -

 :گفت کنان خنده جیحون
 احتیاجی .گرفت خواهد قرار خان خلیل اختیار در راهزن مرد اسب -

 .نیست اسب بخرید
 و بود ایستاده کاروانسرا در کنار سرادار کاروان که درحالی بعد دقیقه چند
 هم به دنبال هیکل قوي اسب شش بود دوخته خود شبه یک مسافرین به چشم

 ناپدید ازنظر گردوغبار میان در و درآمدند حرکت به کاروانسرا جلوي از
 .شدند

 کدخداي خانه به استراحت براي کرد پیشنهاد امیرخان سردار راه بین
 .بروند دوقه قریه

 :گفت خانم پریخان
 قبل شب که رویم می کاروانسرایی به. نیست صالح کدخدا خانه به رفتن -
 .کردیم استراحت آنجا در قریه به ورود از

 :گفت آمیز اعتراض لحن با امیرخان
 تو کشتن براي که رفته یادت. کن فراموش را لعنتی کاروانسراي این -

 .شدند ات حجره وارد
 :گفت و خندید پریخان

 .نبردند پیش از کاري که دیدي است، مورد بی تو ناراحتی -
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 را خانم پریخان که زیرا نزدند حرفی نیز سایرین. کرد سکوت امیرخان
 .گفت نمی چیزي او حرف روي کسی و دانستند می خود فرمانده
 :گفت خان شمخال

 .کنیم تهیه غذائی مختصر دوقه قریه از باشید موافق اگر -
 :گفت پریخان

 در وانگهی نبیند را ما کسی که کنیم حرکت بیراهه از داریم قصد ما -
 .شود می پیدا چیز همه گرسنگی رفع براي کاروانسرا

 سختی به که بود کرده ناراحت حدي به را سواران سوزان و گرم آفتاب
 .نگهدارند اسب روي را خود توانستند می

 وکوفته خسته همه از بیش اینکه با و میراند اسب همه پیشاپیش خانم پریخان
 .آورد نمی ابرو به خم هذا مع بود ناراحت گرما از و

 و شدند منظور کاروانسراي وارد ریزان عرق همگی گذشته ظهر از ساعتی
 .پرداختند استراحت و ناهار بصرف
 ترك پایتخت قصد به را کاروانسرا ما قهرمانان آفتاب غروب از پس اندکی
 ... گفتند
 اینک مخالفین زندان در عذاب و رنج سال دو از پس افشار خان خلیل

 .بگیرد آغوش در را فرزندانش و زن تا رفت می
 شب تاریک دل در عظیم کوهی مانند قزوین و بود شده تاریک کامالً هوا

 .بود نمایان
 از و رسانید خانم پریخان به را خودش یافت مناسب فرصتی امیرخان سردار

 .رساند صبح به او خانه در را شب کرد تقاضا وي
 :گفت و کرد کوتاهی خنده خانم پریخان

 به بزرگی مژده و بروم اللهی ظل حضرت مالقات به امشب همین دارم قصد-
 .بدهم او
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 چند سم صداي به ناگاه... بزند حرفی تا گشود سخن به لب امیرخان سردار
 .زد هم بر را شب آرامش و سکوت بودند درحرکت سرعت به که اسب

 :گفت و کشید را اسبش دهنه خانم پریخان
 .آیند می طرف این به سوار نفر چند-

 :گفت خان شمخال
 .شویم خارج جاده از فوراً-

 قدم پنجاه حدود در. برگرداندند جاده راست به سمت را ها اسب سر همگی
 هرلحظه اسبان سم صداي که دوختند جاده به چشم و ایستادند. شدند دور

 .شد می تر نزدیک
 :گفت و به دوستانش کرد رو خانم پریخان

 کجا اند شده خارج شهر از که شب وقت این در سواران این دکنی می فکر -
 ؟روند می

 :گفت خان شمخال سردار
 یقین به نزدیک حدس به ولى است مشکل بس کاري امر این تشخیص -

 .هستند درحرکت »دوقه« سوي به ها آن
 .گذشتند منظم صفوف در و بود زیاد تعدادشان سواران

 :گفت خان خلیل
 .کنیم حرکت -

 :گفت پریخان
 تعدادشان ندیدي مگر نیست صالح ما حرکت اند نشده دور ها آن وقتی تا -

 .بود ما برابر چند
 بگوش دیگر که وقتی و شد ضعیف رفته رفته سواران اسب سم صداي

 .داد حرکت اجازه پریخان رسید نمی
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 سردار. رساندند اش خانه به را افشار خان خلیل نخست شهر به ورود از پس
 .شد جدا ها آن از شهر اواسط در نیز خان شمخال

 تا را شب بقیه و برد اش خانه به سیاه غالم دو با را پریخان اصرار به امیرخان
 .برد بسر قشنگش معشوقه آغوش در صبح

 
 
 

*** 
 
 
 

 .بود 984 صفر ماه سیزدهم دوشنبه صبح آفتاب
 کمتر سن کبر علت به و بیمار طرف این به پیش چندي از که طهماسب شاه
 عازم خوابگاهش از که کرد می آماده را خود تازه رفت می خانه دولت به

 .دارد مالقات قصد خانم پریخان آوردند خبر. شود خانه دولت
 :گفت و زد لبخندي دلبندش دختر پریخان نام شنیدن از شاه

 .هستیم منتظرش است وقت خیلی بیاید زود بگوئید -
 پریخان که بود نشده تمام هنوز مخصوصش خواجه به خطاب شاهنشاه کالم
 ... پدر آمدم گفت و گشود را خوابگاه در خانم
 ...ساخت بوسه غرق را او هاي دست و انداخت شاه آغوش در را خودش بعد
 ...شد خارج خوابگاه از مخصوص خواجه شاه اشاره به

 او چشمان در و گرفت دودستش میان را پریخان صورت طهماسب شاه
 :پرسید و شد خیره

 شدي؟ موفق آیا -
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 :داد جواب بود زده حلقه چشمانش در شوق اشک که درحالی پریخان
 .دادیم نجات دیوسیرتان چنگ از را خان خلیل سرانجام بله -

 به دست آن را و آورد بیرون اي نامه برد پیراهنش سینه پیش به دست بعد
 :گفت و داد شاه

 .زال خیانت سند هم این -
 :گفت و کرد باز را نامه زده حیرت شاه

 ؟)!خانم پرور خان( برادر زال، -
 خان خلیل نجات شک بدون و است داران نقاب رئیس...  شما برادرزن بله -
 دهان بر است محکمی مشت این و نشاند خواهد جایشانسر را سایرین و او

 .کنند صادر را او توقیف دستور اللهی ظل حضرت است خوب و ها آن
 داد خانم پریخان به دست آن را سپس و خواند دقت به را نامه طهماسب شاه

 :گفت
 و رسیده آخر به عمرم آفتاب که کنم می احساس دخترم کن گوش -

 .نمایم متزلزل را حکومت اساس آخر روزهاي این در خواهم نمی
 مصالح خالف کارهاي به ها آن دهید می اجازه آیا... چیست چاره ولی -

 تعیین سلطنت جانشین هنوز که موقع این در هم آن دهند ادامه مملکت
 .است نشده
 :گفت طهماسب شاه

 او اکنون و بسپارم او به را سلطنت امور تا گرفتم نظر در را میرزا سلیمان -
 .نیست نگرانی جاي دیگر مخالفین سران تنبیه با و است من جانشین
 :گفت و گریست شوق از دیگر بار یک پریخان

 و بگویم تبریک او به تا روم می میرزا سلیمان بدیدن حاال همین پس -
 .کنم حمایت او از دارم بدن در جان تا خورم می سوگند

 :گفت شاه
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 امیرخان سردار و خان شمخال سردار باید و نیست کافی تو حمایت تنها -
 .باشند تو پشتیبان

 ...بروم میرزا سلیمان مالقات به بدهید اجازه اکنون و پدر دهم می قول -
 ...آمدند بیرون خوابگاه از پریخان و شاه

 پیش در را خانه دولت راه یکی آن و رفت میرزا سلیمان مالقات به یکی
 .گرفت

 
 
 

*** 
 
 

 اتفاق به و کرد عوض را تصمیمش خانم زاده سلطان ناگهان چهارشنبه شب
 او به را زهر محتوي بسته و رفت ابونصر حکیم خانه به سراسیمه آغا فرخ
 .سپرد
 را علت وقتی و کرد حیرت ناگهانی تصمیم تغییر این از ابونصر حکیم

 :گفت خانم زاده سلطان پرسید،
 .دهی انجام باید خودت را مأموریت این -
 :گفت ابونصر 

 .باشم نداشته دخالتی من که دادید قول شما ولی -
 :گفت و انداخت او طرف به زر اي کیسه آغا فرخ

 مخصوص حمام به اللهی ظل حضرت اتفاق به که فردا...  حکیم کن اطاعت -
 ...بده انجام را خود مأموریت روي می

 :گفت بعد و کرد زر کیسه به نگاهی ابونصر 
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 ...است خطرناك خیلی -
 :گفت خانم زاده سلطان

 و هستی اللهی ظل حضرت مخصوص طبیب تو. احمق ترسی می چه از -
 .ببري بکار را زهر توانی می راحتی به

 :گفت خانم زاده سلطان کالم دنباله در آغا فرخ
 به را میرزا حیدر و شد خواهیم بکار دست ما شاه درگذشت محض به -

 .نشاند خواهیم سلطنت
 :گفت زد می دور جدیدش منصب دور به افکارش تمام که ابونصر

 د؟ای کردهن فراموش را خود قول آیا-
 :گفت محکمی لحن با خانم زاده سلطان -
 نگرانی؟ بازهم آیا است آماده میرزا حیدر توشیح براي تو فرمان خیر -

 :گفت و زد زهرخندي باشد کرده دریافت را فرمان اینکه مثل ابونصر
 .دهم انجام را شما خواسته دهم می قول خاتون خوب بسیار -

 :گفت آغا فرخ
 تسلیم آن را تخلف صورت در و است محفوظ ما نزد تو نوشته بدان ضمناً -

 .برساند تخیانت بسزاي ترا تا کرد خواهیم اللهی ظل حضرت
 به شاه مرگ خبر آفتاب طلوع از قبل و کشد نمی اینجا به کار نه -

 ...رسید خواهد اطالعتان
 بحرمسرا بود رفته که راهی از الزم دستورات دادن از پس خانم زاده سلطان

 ...شد بستر داخل داشت شب آن فرداي از که اي آشفته افکار با و بازگشت
 ...یافت نمی راه چشمانش به خواب

 را آغا فرخ و رفت پسرش میرزا حیدر سراغ به و آمد بیرون خوابگاه از
 .بپردازد مشورت به او با تا کرد احضار
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 در ازآنچه را میرزا حیدر موافق طوایف سران شب همان بود مصمم وي
 ...سازد باخبر داد خواهد روي شب آن پایان
 سلیم عقل از دور آن را و ساخت منصرف تصمیم این از را او آغا فرخ

 ...دانست
 سلطنت فرداي اندیشه در. بازگشت خوابگاهش به خانم زاده سلطان سرانجام

 .بود میرزا حیدر
 
 
 

*** 
 
 

 به ابونصر حکیم قمري، هجري 984 صفر ماه پانزدهم چهارشنبه سحرگاه
 مخصوص حمام به طهماسب شاه اتفاق به و آمد شاهی ارگ به هرروز عادت
 سم بود) 13نوره( ساختن مشغول که هنگامی و طپید می اش سینه در دل. رفت
 .کرد آن داخل را کمهل

 .بود پریده رویش رنگ و بود گرفته رعشه دستش عمل این هنگام
 وي که بود نکرده طلوع هنوز بهاري آفتاب بود داده قول که طور همان

 و غالمان به و دوید بیرون حمام از زده وحشت باحالتی و سراسیمه
 ایستاده شاه آمدن بیرون انتظار به حمام 14بینهسر در که سرایانی خواجه
 .داد را اللهی ظل حضرت درگذشت خبر بودند

 .برند؛ واجبی مخلوط آهک و زرنیخ که براي ازالۀ موي بدن به کار می - 13
داخل  هاي خود را از تن درآورند و به  جایی در گرمابه که در آنجا لباس - 14

 .کن سر حمام حمام بروند؛ بینه؛ رخت
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 از ساعتی و شد دهان به دهان شاهی ارگ و سرا حرم در سرعت به خبر این
 .نگریستند می یکدیگر به زده بهت قزوین مردم که بود باالآمده روز

 وضع طهماسب شاه درگذشت خبر شنیدن اثر بر صفوي پایتخت قزوین
 سر بر دسته دسته مردم و شد بسته دکاکین...  داد دست از را خود عادي

 به راه قاپو عالی و خانه دولت طرف به اي عده... کردند اجتماع ها چهارراه
 .افتادند

 و سراسیمه زنان. ریخت همبه  ناگهان وضع شاهی ارگ و سرا حرم در
 .شوند باخبر شاه درگذشت از تا دویدند می حمام سوي به زده شتاب
 چند کمک به و رسانید حمام به را خودش خبر این شنیدن محض به آغا فرخ

 براي و کردند منتقل مخصوصش عمارت به را طهماسب شاه ها خواجه از تن
 را اللهی ظل حضرت که داد انتشار طور این سازد برقرار را آرامش  اینکه
 .شد خواهد اعالم شاه سالمتی خبر زودي به و شده عارض اي سکته
 بودند کرده اجتماع طهماسب شاه عمارت جلوي که کنیزکان و زنان

 .شدند متفرق
 را خودش فوراً که فرستاد پیغام میرزا حیدر براي آغا فرخ هنگام همین در
 .برساند شاه بالین به

 خانم زاده سلطان دستور به وي که رسید میرزا حیدر به موقعی خبر این
 داشت دریافت را آغا فرخ پیغام که همین و بود کرده بتن فاخري لباس

 از که سؤالی نخستین و رسانید طهماسب شاه خوابگاه به را خودش سرعت به
 .بود شاه احوال به راجع کرد او
 لبخند نمود می شاه روح بی جسد به اشاره که درحالی آغا فرخ 

 :گفت و آورد لب بر اي پیروزمندانه
 .است تمام کار -
 :گفت و گرفت سرراست میرزا حیدر جدید، سلطان 
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 .کنم اعالم را خویش سلطنت و بدهم مادرم به را خبر این پس -
 را ما هاي نقشه و کنند می استفاده فرصت از مخالفین واال کنید عجله بله -

 .زد خواهند برهم
 :گفت میرزا حیدر

 .دارم وحشت پریخان از -
 سرا حرم از شاه مرگ از پیش پریخان که داد اطمینان او به آغا فرخ

 .است شده خارج
 عمارت وارد زنان نفس و دوید بیرون شاه خوابگاه از عجله به میرزا حیدر

 انتظارش قبل ها مدت از که را بخش مسرت خبر این و شد خانم زاده سلطان
 تاج خانم زاده سلطان توصیه به بنا دم همان و رسانید او سمع به داشت را

 را خود ولیعهدي فرمان و بست کمر به 15عصرَم شمشیر و نهاد سر بر شاهی
 سرایان خواجه و زنان به خطاب و شد خارج عمارت از و گرفت به دست

 :گفت بلند صداي با عمارت جلوي
 از و نموده انتخاب ولیعهدي به مرا اللهی ظل حضرت فرمان این موجب به-

 .هستم تاج و تخت وارث من امروز
آن  حیرت و بهت با همه. پیچید خانه دولت و سرا حرم در سرعت به خبر این

 .کردند تلقی را
 از. بود نیامده بیرون اش خانه از هنوز اعظم وزیر جابري میرزا سلیمان
 طهماسب شاه آورد نمی خاطر به چون خورد تکان خبر دو این شنیدن
 تا زد دري ره به وي. باشد نموده توشیح را میرزا حیدر ولیعهدي فرمان

 در ناچار به و نشد موفق نماید جویی چاره او از یافته را خانم پریخان
 .نداد راه به خود را کسی و بست اطرافیان بروي را اش خانه

 . جواهرنشان ، به جواهر آراسته - 15
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 شده آشوب و طغیان دستخوش اللهی ظل مرگ خبر شنیدن از قزوین شهر
 شاهزاده بد بخت از. نمودند غارت و چپاول به شروع اراذل و اوباش
 و سرا حرم روز آن کشیک بود سرنهاده بر شاهی تاج که میرزا حیدر
 اسماعیل هواداران بیات و افشار روملو، طایفه سه افراد عهده به خانه دولت
 .بود میرزا

 از اینان زدند، حلقه او اطراف خانه حرم داخل در میرزا حیدر طرفداران 
 دررفتن را وي که بودند خوار جیره هاي خواجه و کنیزکان و زنان

 .نمودند می تشویق بدولتخانه
 در طرف به و آمد پائین عمارت پلکان از دبدبه و کبکبه با میرزا حیدر
 به ورود راه قراوالن ناگهان و رفت خانه دولت و سرا حرم میان داالن
 .بستند او بر را داالن

 داد دستور چه هر و شد روبرو مخالفین العمل عکس اولین با میرزا حیدر 
 خودداري دستور اجراي از مختلف عناوین به قراوالن کنند باز او بر راه

 .کردند
 داخل به ناچار به وي و فراگرفت را میرزا حیدر سراپاي وحشت و ترس 

 فکر که آغا فرخ. شد سرا حرم از خروج اندیشه در و بازگشت سرا حرم
 ...نبرد پیش از کاري ندارد وجود او مافوق قدرتی سرا حرم در کرد می
 اسماعیل افراد محاصره در که آمدند به خود جدید سلطان و او وقت یک

 .است بسته برویشان خروج راه و اند قرارگرفته میرزا
 از حمام به طهماسب شاه رفتن از قبل روز آن سحرگاه خانم پریخان

 .بود خود لـله افشار خان خلیل خانه در و بود شده خارج سرا حرم
 خانه از که هنگامی و داشت اطالع جیحون وفادارش غالم فقط او محل از 

 ریخته هم به وضع از او و بود پوشانده را شهر آفتاب آمد بیرون خان خلیل
 )اسب میدان( جلوي برسد بحرمسرا آنکه از پیش و...  شد تعجب در شهر
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 چند. خورد اي یکه. شنید را میرزا حیدر سلطنت اعالم و پدر درگذشت خبر
 با را ماجرا و برگشته خان خلیل خانه به آنجا از خواست. کرد توقف لحظه

 .بگذارد میان در او
 نقشه نیرنگ و حیله با و رفته سرا حرم به که دید این در خویش صالح ولی

 .کند خنثی را میرزا حیدر
 .شد سرا حرم وارد خود جدید نقشه اتکاي به خانم پریخان

 را او آغا فرح دستور به که بود نشده نزدیک خود عمارات به هنوز 
 .بردند میرزا حیدر حضور به و دستگیر

 شدیدي نفرت و کینه احساس و آمد بجوش خونش او دیدن از میرزا حیدر
 قرارداد مخاطب را خود ناخواهري آمیزي استهزاء لحن با و نمود خود در
 :گفت و
 برابرمان در جا همین داد خواهیم فرمان اکنون و شدیم پیروز سرانجام-

 .بزنند گردن ترا
 :گفت و زد لبخندي خانم پریخان

 مقام این براي کسی تو جز. میرزا حیدر میگویم تبریک ترا سلطنت-
 گناهی که زنی خون با تو سلطنت روز نخستین است حیف و نبود شایسته
 .شود رنگین ندارد
 اش کرده گره مشت رسید که نزدیکش به. رفت پیش او طرف به میرزا حیدر

 .آورد فرود پریخان سر بر تا برد باال را
 :گفت و دوخت او به را اش معصومانه نگاه خانم پریخان 

 سوگند قرآن به و طلبم می پوزش خود گذشته از من. ببخش مرا -
 .باشم تو پشتیبان جا همه که خورم می

 :گفت میرزا حیدر 
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 از حاال و بودي من خونین دشمن دیروز تا پریخان نیست باورکردنی -
 .کنم نمی باور هرگز نه. خواهی می پوزش خود رفتار

 :گفت بخشی اطمینان و محکم لحن با پریخان 
 تو از باید من. ندارد اي نتیجه تو براي من کشتن میرزا حیدر کن قبول -

 .نشوم خیانتی مرتکب امروز از خورم می سوگند و کنم حمایت
 مخالفت باوجود میرزا حیدر. بوسید را میرزا حیدر دست رفت جلو بعد 

 که سوگندي به برسد کیفر به باید خانم پریخان داشت اصرار که آغا فرح
 .کرد آزادش و درگذشت کشتنش از و یافت اطمینان بود خورده او
 به را جدیدش خدمتکار گوهر. رفت خود عمارت به الفور فی خانم پریخان 

 برخورد و سرا حرم داخل ماجراي سپس و کرد قفل را در. برد خوابگاه
 و داد گوهر به دست و نوشت کاغذي تکه روي میرزا حیدر با را خودش

 :گفت
 درخطر من جان بگو و برسان خان شمخال سردار به فوراً را نامه این -

 .برساند را خودش فوراً. است
 خود پیش قبل ها مدت از که را سرا حرم باغ متروك در کلید پریخان 

 :گفت و داد گوهر به داشت
 کلید دادي سردار به را نامه وقتی. برو است باغ انتهاي در که دري از -
 .بگذار او اختیار در هم را
. شد خارج متروك در از سرا حرم ریخته درهم وضع از استفاده با گوهر 

 و بود یافته اطالع اللهی ظل حضرت مرگ از تازه خان شمخال سردار
 آمده گوهر دادند اطالع او به که برود امیرخان سردار خانه به خواست می

 .پذیرفت را خانم پریخان خدمتکار وي. است
 و گرفت گوهر از را کلید. شد دگرگون حالش خواند را نامه که وقتی

 خان شمخال. نبود اش خانه در امیرخان. رفت امیرخان سردار خانه طرف به
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 او براي را قضیه و رسانید خان حسینقلی خانه به را خودش مضطرب باحالتی
 باغ طرف به و کردند جمع را خود هواداران از اي عده دو آن. داد شرح
 .افتادند به راه

 شهر داروغه و بود شده آشوب و بلوا دستخوش موقع این در قزوین شهر 
 هرلحظه طوایف میان اختالف و بود مانده عاجز آرامش و نظم ایجاد از

 .شود شروع خونین جنگ یک که رفت می آن بیم و شد می شدیدتر
 طرفداران از که استاجلو سرداران و باشی یوز بیک حسن طرف آن از 

 تا کردند حرکت خانه دولت طرف به خود سواران با بودند میرزا حیدر
 .بنشانند سلطنت اریکه بر خود به دست را میرزا حیدر

 و خان شمخال دیگر سوي از. رسیدند قاپو عالی دروازه جلوي به جمع این 
 ... شدند وارد داشتند همراه آن را کلید که باغ متروك در از خان حسینقلی
 .دیدند خود برابر در داشت پا به زردي چکمه که پوش نقاب سوارى ناگهان

 .شود ور حمله زرد چکمه به تا گشود کمر از را شمشیرش خان شمخال 
 :گفت محکمی و درشت صداي با زرد چکمه 

 میرزا اسماعیل طرفداران از من. است وخیم وضع...  سردار کن عجله -
 .ام آمده اینجا تو به کمک براي و هستم

 :پرسید خان حسینقلی 
 .بشناسیم ترا تا بردار صورتت از نقاب کیستی؟ -

 :گفت و کرد کوتاهی خنده زرد چکمه
 .شناخت خواهی مرا زودي به. سردار بدار معذورم-
 .افتاد به راه ها آن جلوي از خود و بگفت را این 

 در که اي برهنه شمشیر و بود زده چهره به که سیاهی نقاب با زرد چکمه
 .گذشت درختان میان از داشت دست

 .شدند سرا حرم وارد دنبالش به خان حسینقلی و خان شمخال سردار
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 زده وحشت قیافه و ریخت آن با پوشی نقاب دست از کنیزکان و زنان
 دیگر طرف از و شاه سراي بحرم مردان ورود طرف ازیک و گریختند

 ...کرد ایجاد سرا حرم در هراسی و رعب زرد چکمه
 مانده کم وحشت از سرا حرم داخل به مخالفین ورود شنیدن از میرزا حیدر

 وسیله به خروجی درهاي. بود بسته سویش به فرار راه. کند تهی قالب بود
 .بود شده بسته میرزا اسماعیل طرفدار قراوالن

 به امیدي و انداخته سایه او بر مرگى که کرد احساس لحظه یک در وي
 ...ندارد خود نجات
 طرفداران رسیدن براي انتظارش و نداشت او از کمی دست خانم زاده سلطان

 ...شد مبدل یاس به خود
. پوشید اي زنانه لباس. کرد خارج تن از را شاهی لباس الفور فی میرزا حیدر
 .ساخت پنهان سرا حرم زنان میان در را خود و زد چهره به نقابی

 آغا فرخ غلتید خود خون در زرد چکمه شمشیر ضرب به که کسی نخستین
 ...بود

 .آورد وجود به سایرین در وحشتی و ترس آغا فرخ شدن کشته
 بودند شده مخفی آنجا در زنان که عمارتی سوي به زنان فریاد خان شمخال 

 .رفت پیش
 :گفت و گشود را در لگد یک با و انداخت جلو را خودش زرد چکمه 

 و کرده مخفی زنان میان در را خودش میرزا حیدر سردار، شوید داخل -
 از سر همه برابر در و بکشید بیرون را او. است انداخته بسر ارغوانی چادرى

 را کار این من نمایید خودداري او کشتن از اگر و کنید جدا بدنش
 .کرد خواهم
 .شدند عمارت وارد خان حسینقلی اتفاق به خان شمخال سردار
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 جیغ نامحرم مرد دو دیدن از بودند شده پنهان خود چادرهاي در که زنان
 .نمودند مخفی را صورتشان ها آن به پشت و کشیدند

 بمیان خود کرد مشاهده را خان شمخال سردار تردید وقتی زرد چکمه 
 سردار پاي جلوي را او و انداخت زنان از یکی شانه بر دست و رفت زنان

 :گفت و انداخت خان شمخال
 .شود بسته مخالفین دهان تا بکشید را او...  است میرزا حیدر این - 

 ... برداشت او سر از را ارغوانی چادر و شد خم خان شمخال
 او خون از تا افتاد التماس به و برخاست پریده رویی و رنگ با میرزا حیدر

 .درگذرند
 :گفت خان حسینقلی

 ...سردار اي ایستاده چرا -
 :گفت خان شمخال

 .اوست کشتن تو نظر آیا -
 حضرت جانشین میرزا اسماعیل تا برد بین از را او باید. نیست شکی-

 .شود اللهی ظل
 .آمد پائین شمشیري ناگهان که بودند گفتگو این در دو آن 
 مانند خون. شد جدا بدنش از سر و کشید کوتاهی فریاد فقط میرزا حیدر 

 .یافت جریان سیل
. افتاد اغما حال به موحش و انگیز رقت صحنه این دیدن از خانم زاده سلطان 

 و شکستند می دیگري از پس یکی را درها میرزا حیدر طرفداران سو آن از
 زرد چکمه. پیچید سرا حرم داخل به آنان فریاد. آمدند می سرا حرم جانب به

 به دست را او سر و زد میرزا حیدر آلود خون موهاي بر چنگ الفور فی
 .دوید بیرون عمارت از و گرفت
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 قبل ساعتی تا که میرزا حیدر سربریده دیدن از کنیزکان و سرایان خواجه
 از چشم و کشیدند وحشتناکی آه کرد می سنگینی او سر بروى شاهی تاج
 .برگرفتند آن

 آن به خطاب بود گرفته سرخود باالي را سربریده که درحالی زرد چکمه 
 :گفت آور رعب و رعدآسا صداي با جمع

 را اللهی ظل حضرت نامه وصیت او. رسید به قتل کار خیانت میرزاي حیدر-
 خیلی ولى. بداند وتخت تاج وارث را خود وسیله بدین تا بود نموده جعل

 .شد برداشته میان از و شد آشکار خیانتش کرد می تصور که ازآنچه زودتر
 کنیزکان و ها خواجه دل در هراسی و رعب چنان زرد چکمه صداي 

 ناشناس و پوش نقاب موجود این متوجه ها آن حواس تمام که انداخت
اینجا  به چطور و کیست شخص این پرسید می خود از هرکسی. گردید

 آن داد دستور رسانید پایان به را خود سخنان وقتی زرد چکمه. یافته راه
 .بروند خود کار پی و شوند پراکنده جمع

 دروازه از استاجلو، طایفه سران و باشی یوز بیک نحس هنگام این در
 .رسیدند داعیان قرا دروازه به قاپو عالی

به  و شد خانه دولت وارد زنان نعره خود و داد فرمان در بشکستن بیک حسن
 خانه دولت داخل به میرزا حیدر هواخواهان از کثیري عده او دنبال

 .ریختند
 براي است محبوس سرا حرم در میرزا حیدر بودند شنیده چون عده این

 به سرا حرم از را شاهزاده شده ترتیب هر به تا زدند حمله به دست او نجات
 اعالم خود حمایت تحت را او پادشاهی آنجا در و کشیده خانه دولت داخل
 .کنند

 فوراً خان شمخال. رسید سرا حرم داخل به آنان رعدآساي فریادهاي صداي
 :گفت و رسانید زرد چکمه به را خود
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 صداي شنوي می برگیري؟ صورتت از نقاب خواهی نمی هم هنوز آیا -
 .شوند می نزدیک دارند که است مخالفین

 :گفت و برگشت او جانب به زرد چکمه 
 .است فرانرسیده خودم شناساندن موقع هنوز-

 میرزا حیدر سربریده و رسانید خانه حرم بام باالي بر را خود سرعت به بعد
 :گفت و انداخت باشی یوز بیک حسن پاي جلوي را
 .کنید گم را گورتان و بگیرید را خود امانتی این-

 سکوت به را خودش جاي به ناگاه وخروش جوش و فریادها همه آن
 .داد حیرت و بهت به آمیخته

 سراپایش و شد کوب میخ خود جاي بر میرزا حیدر سر دیدن از بیک نحس
 را سکوت لحظه، چند از پس و انداخت زرد چکمه به را نگاهش و لرزید

 :گفت و شکست
 .دهم قرار سر این کنار در هم ترا سر تا بیا پائین -

 :گفت و خندید قهقهه به زرد چکمه
 مسلح مردان جمعی میان در را خود زنی که است حماقت دیگر این-

 .داد خواهد ترا جواب میرزا اسماعیل. اندازد
 .برگرفت اش چهره از نقاب و بگفت این 
 و خشونت طور آن و داشت بتن اي مردانه لباس که زن آن دیدن از همه 

 چون شدند تعجب و حیرت در غرق بود داده خرج به خود از قساوت
 ...  نبود خانم پریخان جز کسی زرد چکمه

 :گفت لرزانی صداي با بیک نحس
 ... تو پس -
 :گفت و کرد قطع را کالمش خانم پریخان 

 ... زدم هم بر را خائنین شما نقشه باالخره و پریخان. هستم خودم بله -
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 با که همین بودند رسیده بام باالي به که خان حسینقلی و خان شمخال 
 یکدیگر به زده بهت و رفتند به عقب قدم یک شدند روبرو خانم پریخان

 خان شمخال به خطاب و کرد آنان جانب به رو خانم پریخان. نگریستند
 :گفت

 .بود حاال مناسب موقع -
 :گفت خان شمخال 

 .باشد شده پنهان نقاب این پشت در زنی چهره بردم نمی گمان هرگز -
 :گفت خان حسینقلی 

 ... خانم پریخان مثل زنی هم آن -
 :گفت خانم پریخان 

 تا بپردازید شهر گسیخته ازهم امور به فوراً نیست ها صحبت این وقت حاال -
 .کند حرکت قلعه از میرزا اسماعیل

 شاهی ارگ از راند زبان بر سخنی دیگر آنکه بی باشی یوز بیک حسین 
 .شد خارج

 و خان شمخال اتفاق به دم همان و آمد به زیر بام از الفور فی خانم پریخان 
 و گرفت به دست را شهر امور زمام و رفت بدولتخانه خان حسینقلی
 .داد را داران نقاب رئیس بیک زال توقیف دستور بالفاصله

 ...بود گریخته شهر از او نابرادري اتفاق به زال اما 
 باال میرزا اسماعیل هواداران کار. گردید ومرج هرج گرفتار قزوین شهر 

 .گرفت
 سوار اي عده با ترکمان طایفه افسران از یکی خانم پریخان دستور به 

 کشته و اللهی ظل حضرت درگذشت تا کردند حرکت قهقهه قلعه سوي به
 قلعه از خود با را او و دهند اطالع میرزا اسماعیل به را میرزا حیدر شدن

 .دهند حرکت پایتخت به نموده خارج
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 سران کمک به خانم پریخان قهقهه قلعه سوي به سواران حرکت از پس 
 قدرت ولی گرفت دست در را شهر زمام میرزا اسماعیل طرفداران طوایف

 .دید نمی خود در فرونشاند را ومرج هرج و آشوب آنکه
 اي نامه کند، فرار قزوین از میرزا مصطفی اتفاق به آنکه از پیش بیک زال 

 که کرد تأکید و نوشته قهقهه قلعه حکمران »داغلو قره انصار خلیفه« به
 راه و بردارد میان از را میرزا اسماعیل فوراً است درگذشته شاه چون

 .سازد هموار میرزا حیدر براي را سلطنت
 طرفداران از که »شاملو خلیفه سلیمان« به دست سلطانیه در »بیک زال« پیک 

به  را نامه حامل شد آگاه نامه مضمون از چون او و افتاد بود میرزا اسماعیل
 .کرد حرکت قهقهه قلعه سوي به بشتاب خود و رساند قتل

 از شکار براي »انصار خلیفه« که رسید قله پاي به هنگامی »خلیفه سلیمان«
 .بود شده خارج قلعه

 میرزا اسماعیل به اطالع را طهماسب شاه مرگ آنجا از »خلیفه سلیمان« 
 از لشگري تا رفت اردبیل و تبریز سوي به سرعت به او دستور به و رساند

 .کند آوري جمع زندانی شاهزاده طرفداران
 کردن باور در و بود »خلیفه سلیمان« خبر اندیشه در هنوز میرزا اسماعیل 

 را تردید و شک خانم پریخان فرستادگان رسیدن با ولی داشت تردید آن
 روز چند براي که قلعه حکمران غیبت از استفاده با و ساخت دور خود از

 که افشار قورچیان کمک به و کرد طرح را خود فرار نقشه بود رفته شکار
 و حیله با را حاکم کسان از جمعی بود گمارده او محافظت براي پدرش

 در تا داد فرمان و خواند دوم اسماعیل شاه را خود و نمود دستگیر نیرنگ
 و رفته قلعه درون به دسته دسته مردم و گشودند مردم بروي را قلعه

 امیران حمایت از موقع این در میرزا اسماعیل. گفتند تبریک را او پادشاهی
 برخوردار کشیدند می را انتظارش قلعه پاي در که هواخواهانش و قزلباش
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 نیاکان قبور زیارت براي همراهان با نخست قلعه از خروج از پس وي. بود
 سلیمان که دیگرش طرفداران اتفاق به آنجا از و رفت اردبیل به خویش
 دادند خبر او به راه در. کرد حرکت پایتخت سوي به بود گردآورده خلیفه

 که داد فرمان اسماعیل شاه. است دستگیرشده لرستان راه در »بیک زال« که
 .بیندازند زندان به و ببرند قزوین به را او
 اسماعیل شاه مرگ از قبل روز چند و بود زندان در عمر پایان تا بیک زال« 

 ».سپرد جان
 روز تا و شد پایتخت وارد 984 سال االول ربیع هفدهم روز در اسماعیل شاه 

 خوب را ساعت شناسان ستاره که زیرا ؛نرفت بدولتخانه االول جمادي 27
 بسر خود ناخواهري خانم پریخان عمارت در را مدت این او. دانستند نمی
 .برد می

 است باقی اسماعیل شاه عهد از که واتیکان سیاسی 16اسناد از دریکی
 برد بسر قزوین خارج در روز چند که همین پادشاه آن که است شده نوشته

 و کرد عوض اسب دوازده امام، دوازده عده به راه در ولی شد وارد شهر به
 خود، عم پسر رسد، آسیبی جانش به مخالفان جانب از مبادا اینکه بیم از

 راه از سپاه افراد و همراهان بیشتر با شاهی زرنگار چتر در را میرزا ابراهیم
 از معتمدان از معدود جمعی با خود و فرستاد خانه دولت جانب به معمول
 )کرملیت کشیشان تاریخ(. رفت آباد سعادت باغ به گمنام اي کوچه

 
*** 

 

 نصراهللا آقاي جناب تألیف اول جلد عباس شاه زندگی کتاب از قسمت این - 16
 .است شده نقل دانشگاه استاد فلسفی
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 و تندخو و شرور و عاطفه بی سخت جوانی آغاز از دوم اسماعیل شاه
. داشت می دور دربار از را او همیشه پدرش سبب همین به و بود خودخواه

 و قهقهه قلعه زندان در اقامت ماه شش و سال نوزده طول در وي
 طبع پدر، سخت رفتار همچنین و آنجا محدود محیط و ها محرومیت
 سال بیست قریب... ساخت توزتر کینه را سختش قلب و شدیدتر سرکشش

 چنان را وي بردن، بسر پادشاهی آرزوي در و پدر مرگ انتظار زندان در
 و مقام حفظ براي رسید خود آرزوي به که همین که بود ساخته القلب قسی

 مدعی که را هرکسی و نکرد رحم دشمن و دوست به خویش قدرت
 فرمان به که کسی نخستین و ساخت نابود مالحظه بی پنداشت خود پادشاهی

 .بود طهماسب شاه طبیب گیالنی ابونصر حکیم رسید به قتل او
 ممکن که صفوي شاهزادگان سایر و زادگان برادر و برادران کشتن از 

 از جمعی حتی و ننمود خودداري گردند او سلطنت مدعی روزي بود
 وجود به همه دل در هراسی و رعب و کشت را خود هواخواه سرداران

 او ناخواهري خانم پریخان سلطنت نیم و سال یک از پس جائیکه تا آورد
 از تن چند با داشت عهده به مهمی نقش پادشاهی مقام به او رساندن در که

 جانشان که آنان صالحدید با و داده تشکیل اي محرمانه جلسه لشکر سران
 نقشه اینکه از قبل اما کردند طرح را او بردن بین از نقشه بود رسیده لب به

 امیرخان مانند سران از جمعی و خانم پریخان درآید عمل مرحله به ها آن
 .ببرند بین از را اسماعیل شاه گرفتند تصمیم استاجلو محمدخان و ترکمان

 از مخلوطی که) فلونیا( به و بود تریاك خوردن به معتاد دوم اسماعیل شاه 
 .داشت عادت بود دیگر مخدره مواد و تریاك و بنگ

 امیرخان مانند قزلباش سران از جمعی موافقت با خانم پریخان شب آن 
 به آلوده را اسماعیل شاه فلونیاي هاي حب استاجلو محمدخان و ترکمان
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 و نشد خارج خوابگاه از شاه رسید پایان به شب که هنگامی و نمود زهر
 .شده مسموم شاه که دادند انتشار طور این

 به پزشکان از یکی و امیران از جمعی و اعظم وزیر جابري سلمان میرزا
 .کردند تصدیق را شاه شدن مسموم و پرداختند تحقیق

 شاه ناگهانی مرگ خبر اینکه براي قزلباش سرداران و سلمان میرزا 
 و بستند را خانه دولت درهاي نشود شورش مایه و نرود بیرون اسماعیل

 به طوایف سران میان خصومت و اختالف خانم پریخان توصیه به سپس
 .شد مبدل آشتی

 فرزند میرزا محمد سلطان با و گریخت شیراز به پنهانی سلمان میرزا 
 .گرفت قرار او رکاب در و درآمد دوستی در از طهماسب شاه بزرگ

 سلطنت امور در که ماجراجو زن این خانم پریخان سرنوشت اما و
 .بود دردناك داشت، عجیب نفوذي اسماعیل شاه و طهماسب شاه

) عباس شاه مادر( او زن علیا  مهد دوش قزوین وارد محمد سلطان آنکه از پیش
 افشار خان خلیل میان و کرد طرح اي نقشه بود مدبر و گر حیله زنی که

 بجایی خصومت این و انداخت دشمنی و اختالف او و خانم پریخان لـله
 را او و کرد دعوت اش خانه به را خانم پریخان شب یک خان خلیل که رسید

 .نمود تصاحب محمد دستور به را مایملکش و کرد خفه خود به دست
 شاه دستور به نیز چرکسی خان شمخال سردار خانم پریخان مرگ از بعد

 پریخان با زمانی که ترکمان طایفه رئیس امیرخان سردار اما ؛شد کشته
 و شد آذربایجان امیراالمراء محمد سلطان جانب از باخت می عشق نرد خانم

 که را عثمانی سپاهیان تجاوز جلوي تا کرد حرکت سو بدان خود سپاه با
 .بگیرد داشتند را آذربایجان به حمله خیال
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 امیر عشیري

 و ساز حیله زنی که طهماسب شاه دختر خانم پریخان زندگی ترتیب بدین
 داراي قزلباش سران میان در حتی و برادر و پدر دستگاه در و سیاستمدار

 .داشت سال سی مرگ هنگام وي. رسید پایان به بود عجیبی نفوذ
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