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  خاكستر
  

  خياط. ص. ع
  

خاطرات گذشته و ترس و وحشت حضورش پاك شده و تنهـا كيـف   . بودند اش را دو ماه پيش همه شنيده خبر مرگ
كرد و دسـت و چشـم    نبايد خبرش درز مي. شد بود كه نبايد به حال خود رها مي چرمي سياه بزرگي از او باقي مانده

بار در دل شب از  اش زحمت زيادي كشيدند؛ شش رمي سياه بزرگبراي پنهان كردن كيف چ. رسيد نامحرمي به آن مي
اش كردند و باز  پنهانهاي روستايي  هاي چوبي، انبارهاي پوشالي، طويله در كلبه. هاي انبوه عبورش دادند ميان جنگل

  !شده خبر آمد كيف سياه ديد
م فالني؟ همان كسي كه دو ماه كدا. گرفت اش مي كدام كيف سياه؟ همان كيف چرمي سياه بزرگي كه فالني دست

  .زنده در آتش سوخت و خاكستر شد پيش تير خورد و زنده
  :اش انتخاب كردند بار اسمي براي و باز مجبور شدند از دل جنگل عبورش دهند؛ با يك تفاوت كه اين

ببين چه ! يودشمن كني تا نتواني در محكمه حاضر شكار بودي تمام عالم و آدم را با خودت  مرد حسابي مگر بي
طور  امامقلي چه. ات انتخاب كنيم حاال مجبوريم اسمي براي! به روز خود آوردي و چه دردسري براي ما فراهم كردي

  !است؟ ها
چـون  . نبوداش امامقلي  گاه نام اما هيچاش گذاشته بودند؛  تا آن زمان صدها نام داشت و ديگران هزاران اسم روي

بـار هـم    ايـن . اش امامقلي شد و به طرف منزل هفتم راه افتاد نام. كرد، پذيرفت مياش را ارضا  امامقلي حس نوگرايي
شـدن و   هاي كشـته  نشستن ولوله و شاديمان كسي كه دو ماه پيش پس از فرواش بود، ه يحسن خراط محله راهنما

اش شود؛ امـا   خواست به تنهايي صاحب شدن جسدش در آتش، طمع به كيف سياه بسته بود و مي سوختن و خاكستر
  .دارد چون جرات نزديك شدن و دست زدن به كيف سياه را نداشت، خواهش كرد فعال نزد خودش نگه
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دست دهد يـا زمـين بگـذارد و     به اش را دست كند، كيف سنگينخواست خستگي در وقت ميهر. امامقلي راه افتاد
دانست اگر در  مي. در سينه حبسنگ و نفس ها ت ها خميده، چشم ها كوتاه، پشت گردن. شد بردارد، سكوت حاكم مي

ولي چون دوست داشت باالخره روزي پـاي ميـز   . سپارند گذاشتن و برداشتن درنگ كند همه از تنگي نفس جان مي
  .افتاد داشت و به راه مي مياش را بر انداخت؛ كيف ه زحمت نميرا بمحاكمه حاضر شود، بيش از حد قراوالن 

چون قرار بود براي مدت زيادي، الاقل تا روز محكمه اطراق كنند حسن خراط محلـه  . باالخره به مقصد رسيدند
  .ي ده، كنار تپه ترين نقطه را مسجدي دانست در حاشيه امن

درِ مسـجد را بسـت و افـرادش را بـه     . كنـد  برداشته و به زودي ريزش مـي  مردم را صدا زد و گفت مسجد تَرَك
را دست بگيرد و جلو كرد كيف سياه  دانست امامقلي را مجبور مي ا كافي نميچون تعداد نگهبانان ر. نگهباني گماشت

ترين مسايل را زير نظر بگيرند و گزارش دهنـد، خصوصـا بـه نگهبـان      يئكرد جز به قراوالن گوشزد مي. حركت كند
  .جايي نور از نظرش پنهان نماند ترين جابه كرد كوچك مناره سفارش مي

كـاري   از بـي ! گفت اسـتراحت بـس نيسـت    مييف سياه را زمين گذاشته و نگذاشته، نكرده، كامامقلي خستگي در
. اش ببـرد  ترسـم فالنـي خـواب    خواهد گشتي اين اطراف بزنيم و ببينيم چه خبر است؟ مي ات نمي خسته نشدي؟ دل

يا از مزرعه بدا به حال نگهباني كه متوجه رفت و برگشت دهقاني از خانه به طويله ! خودت ديدي كه خميازه كشيد
كرد به طويله و آبريز سر بزند و با چشم باز و گوش حساس ببيند و بشنود چه خبـر   مجبورش مي. بود به موال نشده

  .است
  .اند يا نه باالخره صبح شد و معلوم نبود شب گذشته دهقانان متوجه چيزي شده

اما . آن حرف زدند تا خبري به دست آورندشدند و با اين و  ي قراوالن ميان مزارع و شاليزار و جنگل پراكنده همه
كـس نتوانسـت    كدام هزاران كار داشتند و درددل و گرفتاري، تا غروب هيچهرزد و  چون كسي به آساني حرف نمي

  :غروب حسن زحمت جديدي به امامقلي داد. آوردخبر دقيقي به دست 
  !ي كني و راپورت بدهيبند ها را جمع يي هستي بايد حرف كرده سواد و تحصيلتو كه آدم با

اش را زيـر سـرش گذاشـته بـود و      ي مسـجد دسـت   حسن گوشه. وقتي امامقلي سرگرم شنيدن اخبار دهكده بود
اش  خرچ بدن شد و خرچ شانه مي به شانه. ليسيد اش را مي زد و لب و زبان ديد و لبخند مي خواب مي. كشيد خرناسه مي

  .خاراند را مي
تصـميم گرفـت   . بودنـد، مشـكل بـود    چه نگهبانان ديده و شنيده آنبندي هر و جمعدن براي امامقلي به خاطر سپر
طرف كيف سياه دراز كرد تا قلم و كاغذي بيرون بياورد كه فريادي بلند شد و  دست به. نكات اصلي را يادداشت كند

  .قلي به خنده افتادلرزيد كه امام اش مي پايو بود و دست اش پريده چنان رنگ. يز برداشتآلوده خ حسن خواب
  »!ات گزارش تهيه كنم خواستم قلم بردارم و براي مي«
  »!لطاغچه «

دهنـد،   كنند و با ايما و اشاره و چشم و ابرو كيف سياه را نشـان مـي   چپ نگاه مي چپوقتي متوجه شد نگهبانان 
كه برقي جهيد و  ،لي داد زد نهامامق. دوم خودم مياش دل به دريا زد و گفت  براي جبران ترس. فهميد كه اشتباه كرده



  3 / خاكستر 

  .جا تاريك مسجد لرزيد؛ فانوس چپه شد و همه
وسـط مسـجد دراز بـه دراز    . تا سنگ چخماق پيدا كردند و شمعي آوردند حسن نه تكان خورد و نـه حـرف زد  

اش زدند و  آبي به صورت. اش از سينه بيرون آمده پاره شده و قلب اش تكه كرد آسيب ديده، بدن افتاده بود و گمان مي
پاي امامقلي را بست و نزديك بـود  و وحشت كرد كه دستاز كيف سياه   چنان. اش را ماليدند تا به حال آمد هاي شانه

اش  از پـس توانـد   اش كه به كيف سياه افتاد و فكر كرد بدون كمـك امـامقلي نمـي    چشم. به ديار عدم سرازيرش كند
خواسـت جـايي بگريـزد كـه      مـي . خسته. خسته بود. اش باز شد و دهانقراوالن را بيرون فرستاد . برآيد، پشيمان شد

اش  صورت واش را بيرون بياورد، سر هاي رش را دور بريزد، چموشيقطار فشنگ و تفنگ و موز. كس را نشناسد هيچ
  .باشدجايي كه نه پشه آزارش دهد و نه نگران اسهال و تب نوبه . هاي سال زير آفتاب دراز بكشد را صفا دهد و سال

هـا را   ايـن الـدنگ  فكرش با من اول حسـاب  . راه است چيز روبه اگر با من باشي دو روزه همه! طور است ها، چه
كـاري   شود همـه  بله با پولتيك مي. ام، با پولتيك نه، من با اين كارها مخالف. رسم؛ البته نه با كتك و توپ و تشر مي
كيف سـياه  شان دنبال  ها چشم ي اين فهمي همه ا يك حساب ساده ميب. آدم بايد پولتيك بداند تا به مقصد برسد. كرد
گويد  اش بزرگ است، مي داند اين لقمه براي دهان اش شود؛ ولي چون مي خواهد به تنهايي صاحب هركس مي. است

رابـر  كند سهم همه ب حتا ادعا مي. گويد همه بايد از اين كيف سهم ببرند به دروغ مي. شويم اش مي همه با هم صاحب
دانيـد ايـن    مگر مي! خواهيد چه غلطي بكنيد ها، شما با اين كيف مي مردهها بگويد آخر مادر ي نيست به اينكس. است

ي دهر باشـيد، مگـر    و گيرم كه در اين مساله عالمهتازه اگر بدانيد ! قيمتي دارد و چه قرب و منزلتي و قدر كيف چه
زنـم و   مـن هـم پولتيـك مـي    . امامقلي است و اختيارش به دست مناين كيف . دهد يي مي كسي به شما چنين اجازه

سه شـب كـه نگهبـاني دادنـد و     . ها سر و كله بزنند گويم هر شب تا صبح قراول بايستند و صبح تا شب با دهاتي مي
تـواني روز روشـن    مـي . شان كشيده شده چون ها ها ها، رمق. شان را درد آورد، موقع رفتن است ي پوك اراجيف كله

بيننـد نـه از مـن خبـري      روز چهارم كه از خواب بيدار شدند، مي! طور است چه! ها! ام هري يف را برداري و دنبالك
  طور است؟ چه! فهمد چه خبر شده، ها كس نمي هست و نه از كيف سياه، هيچ

ر ديگر الزم نبود شـب تـا صـبح كيـف سـياه را د     . هاي حسن گوش كرد، لبخند زد امامقلي وقتي خوب به حرف
توانست بـه خـوبي    اين كار را حسن به تنهايي مي. كند به نگهبانان خودش را منتري سركشي  دست بگيرد و به بهانه

  .هاي ساق بلندش را بيرون آورد و زير سرش گذاشت و خوابيد اين بود كه چكمه. انجام دهد
حسـن  . از بگومگو باالتر بود. فتهگركرد بين حسن و قراوالن بگومگو درگمان . با داد و فرياد از خواب بيدار شد

مرد و زن پير و جوان دور تا دور حلقـه  . خواندند و مالجعفر اشكله برابر هم جلوي مسجد ايستاده بودند و رجز مي
  :كرد دامن عبا و لباده به يك دست و با دست ديگر حسن را تهديد مي. مالجعفر عصباني بود. بودند زده

كاري نكن كه  .محال استغيرممكن است ! ات خواست بكني م هر غلطي دلگذاري خيال كردي مي! كجاي كاري
ما حاضريم زير همان گنبـد  . شود گنبد مسجد تعمير كرد ها نمي با اين پول. ي خدا را نه خدا را خوش بيايد و نه بنده

  .ي خدا با اين پول تعمير نشود خرابه نماز بخوانيم و گنبد روي سرمان خراب شود ولي خانه
يـي ريـش بـه دنـدان      به موزرش دست كشيد و دسته. جا كرد اش را جابه قطار فشنگ. اش را خاراند گوشحسن 
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ات را بـاز كـن و ببـين كجـا      چشم. مالجعفر افروخته و عصبي فرياد زد خامي حسن خام. گرفت و جويد و نفهميد
چون نه سوادي . ي خام شويچند كه تو هم حق دارهر! عاقبت كارت را بسنج! طي بكنيخواهي چه غل هستي و مي
ات سـبز شـد، تفنگـي     وقتـي پشـت لـب   . يـي  يي و نه پاي صحبت بزرگي نشسته نه دنيا را گشته. ساليو داري نه سن

گفتند بكش تو هـم كشـتي و   ! گفتند بزن تو هم زدي. داني كجا؟ خود نمي! ات دادند و گفتند برو، تو هم رفتي دست
خواهي گنبد مسجد تعمير كني بدون  ات به كيف سياه افتاده مي شدي و چشمحاال كه از رفتن و زدن و كشتن خسته 

  دانـم هيجـده   خوب هم مـي . دانم يي آمده؛ ولي من مي دره كه از خودت بپرسي اين كيف سياه لعنتي از كدام جهنم اين
ر حجـره داشـتم   ي سپهساال خواندم و در مدرسه العلوم سكاكي مي سال پيش، وقتي نزد آخوند كرباليي محسن مفتاح

درست دو هفته، دروغ نگفته باشم شايد هم سه هفته بعد از اين كه حقوق ما را قطع . بار اين كيف را ديدم براي اولين
گفتم پس چرا . گذارند كنند و گوشتي بار مي ميشان را روشن  چراغ. كردند، متوجه شدم وضع سايرين مثل ما نيست

ها كيف سياهي  جو كردم و معلوم شد توي يكي از اتاقو پرس. همه قطع شدهكه حقوق  ما گوشت نداريم، مگر نه اين
مـن هـم   . شـود  سر و صدا برطرف مـي  اش بي رود و گرفتاري يي گرفتار است به آن اتاق مي هست كه هر وقت طلبه

بـا  . شـند شود كه طرفـدار مشـروطه با   تصميم گرفتم به آن اتاق سري بزنم كه گفتند درش تنها به روي كساني باز مي
. دانسـتم  بـودم طرفـداري از مشـروطه را گنـاه مـي      الدولـه و اتابـك خيـري نديـده     ي عالم و عين وجودي كه از قبله

هـر روز روزه  . اش روسـياه شـوم   ام را بفروشم و در آخرت پـيش خـدا و رسـول    ناني دين خاطر لقمه توانستم به نمي
ها  گفتند بابيكه يك روز  كردم تا اين رسيد سد جوع مي يمان م هاي جمعه دست گرفتم و با نان و حلوايي كه شب مي

هرچه بـه  . گفتند بايد حجره را خالي كنيم ها گذاشته بودند و مي ما را هم به حساب بابي. كنند را از مدرسه بيرون مي
بـدتر  داديـم وضـع    محمد باب فحش مي هرچه به علي. كرد كسي قبول نمي! خورديم بابي نيستيم پير و پيمبر قسم مي

  .شد مي
اند  را چپاول كنند، ديدم بعضي از طالب قبا و عباي نو پوشيدهها  روزي كه قرار بود به مدرسه بريزند و اتاق بابي

گفتند اگـر   مي. ها هستند ها دارند و نه نگران حجره خورند، نه ترسي از فراش و سرحال و خندان نخود و كشمش مي
همان بهتر كه از . پاره  آيد، چند كتاب كهنه و چند لحاف زيادي گيرشان نميي ما را چپاول كنند چيز  ها حجره فراش

  .شرشان راحت شويم تا بتوانيم لحاف و تشك نو بخريم
  با كدام پول؟ با كدام امكانات؟

گفتند هر كس تصميم بگيرد به سفارت انگليس پناهنده شـود،  . يي اشاره كردند كه كيف سياه در آن بود به حجره
دومـي را بـاور نكـرديم، سـومي و     . حرف اولـي را بـاور نكـرديم   . تواند صد شاهي بردارد شود و مي ز ميدر كيف با

دند و بـه  ها مشغول ش فراش. ام برداشت چهارمي كه سوار درشكه شدند و به طرف سفارت انگليس راه افتادند، شك
چهار نفري كه در يـك  . الكاتبين بود اش با كرام زد حساب كرد يا حرف مي كس ممانعت ميهر. ها حمله كردند حجره

مان را روي هـم گذاشـتيم چـه     هرچه عقل. لرزيدم خود مي يي پنهان شده و از ترس به كرديم گوشه حجره زندگي مي
. كيف سياه راه افتاديم ي ه كرديم خوب آمد و به طرف حجرهاستخار. يي جز استخاره نبود چاره. كنيم به جايي نرسيد
كه استخاره خوب آمد؛  مگر نه اين. كرد اول وارد شود هركس به ديگري تعارف مي. سست شد مان جلوي حجره پاي
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توكل به خدا كردم و وارد حجره شدم و به چشم خودم كيف سياه را ديدم كـه روي سـرش   . نشستيم نبايد عقب مي
  .جلوتر رفتم و از ديدن آن همه پول سرم گيچ رفت. يك چراغ روشن بود و درش باز

گفتم بيش ! برنداشتي تر بيشخواستم از اتاق خارج شوم كه داد زد چرا  مي. از كردم و يك قران برداشتمدست در
خـورد و فـردا    ام بـه هـم مـي    حسـاب . از پنج قران بردارد تر كمشود، كسي نبايد  نمي! گفت نه. از اين احتياج نيست

  :اش بلند شد به در نرسيده بودم كه صداي خنده. مناچار هشتاد سكه شاهي برداشتم و راه افتاد. كنند ام مي استنطاق
ات پـاره،   هـاي  لباس. يا از قرار معلوم خيلي وقت است چيزي نخورده. رمق نداري خودت را به سفارت برساني

شان  كنند يك مشت گدا گرسنه را براي ات كهنه، اگر با اين ريخت و قيافه به سفارت پناهنده شوي گمان مي هاي گيوه
  !نوار به سفارت نروات نو هاي يي و لباس دهو چله نش تا چاق. ما فرستاده

خواهي گنبد مسجد تعمير  اش كشيد و گفت حاال فهميدي با چه پولي مي مالجعفر سكوتي كرد و دستي به ريش
  !كني

و تو هم بـر . كنم مورم گنبد مسجد تعمير كنم و ميأم. كاري به كار هيچ كس ندارم. شه ها سرم نمي من اين حرف
  !ها شوي پي كارت و مزاحمت ايجاد نكن وگرنه پشيمان مي

  !كني كار مي مثال چه
  .حسن موزر كشيد و تيري پراند

  :مالجعفر خنديد
با مشت به سينه كوبيـد و  . جا نزني جلو رفت سينه چاك داد و گفت نامردي اگر به اين! يي حسن، بچه هنوز بچه

  !بزن! فريادي زد چرا معطلي بزن
  :اش به لكنت افتاد حسن پريد زبانرنگ از روي 

بدان نه كيف سـياهي در كـار اسـت و نـه پـول      . باش خودتو كنار بكش مال، كاري به كار مامور حكومت نداشته
  از آدم حكومت ممانعت كردن و براي خام كردن و تحريك مردم قصه تعريف كردن، جرم كـوچكي نيسـت  . سياهي

ات را فراموش كني چه رسد بـه تعميـر گنبـد مسـجد و سـاير       رم كه اسمم باليي سرت بياونتوا مي! مواظب باش! ها
  !قضايا

خواي در آينده از گُهي  اگر مي! نفهميدي چي گفتم و چي شنيديمالجعفر داد زد از سر پر بادت معلومه كه هنوز 
مل كـن و  راه نگي، فقط چند لحظه تح ات فحش ندي و بد و بي خواهي بخوري پشيمان نشي و به عقل ناقص كه مي

ات آمد  وگرنه هر كاري از دست! ات سر جا آمد كه خوب، اين من و اين تو ات باز شد و عقل اگه چشم. بقيه را بشنو
  .كوتاهي نكن
ي عرياني ادامه داد كه وقتي از اتاق بيرون آمدم  به شانه حسن زد و لبخندي بر لب آورد و با سينه طفتيدست مال

  .ي كيف سياه فكر كنم خواستم تا كمي درباره جاي خلوتي مي. شد پنج قران پول دارم باورم نمي
تسـبيح  . خواست استخاره مي. يي جلو آمد و سالم كرد به شبستان نرسيده كه محجبه. طرف شبستان مسجد رفتم به

اسـت  باره درخو مستوره دوباره و سه. استخاره بد آمد. از جيب بيرون آوردم و صلواتي فرستادم و رو به قبله ايستادم
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چه شده ضـعيفه؟ پوشـيه بـاال    . اش بلند شد هاي هاي گريههاي مستوره لرزيد،  شانه. بار بد آمد هر سه. استخاره كرد
! اش پـر اشـك   چشـمان . ي آفتـاب  داشت عين قرص ماه، عين پنجهيي  چهره. اش بردارم نتوانستم نگاه از صورت. زد

ي ا بار استخاره كرده ام بيايي و با زبان خودت بگويي سه مراهات، اگر ه ام به دامن گفت دست! كني گفتم چرا گريه مي
  .گويت خواهم بودبار بد آمده تمام عمر دعا و هر سه
نرسـيده بـه   . انداخت كه يعنـي از ايـن راه   به هر پيچ گذر سنگي مي. من جلو و او دنبال. يي نبود، راه افتادم چاره
قد، لخت و عور از خجالت  م و وارد اتاقي شدم كه سه كودك قد و نيمگفتيااهللا يي شد  تپه وارد خانه ي دوشان دروازه

  .شدند نيي پنها پشت پرده
ضعيفه از پشت پرده گفت آقا همين بچـه  . يازده دوازده ساله از پشت پرده به اتاق پرتاب شد و سالم كردپسري 

. كچـل بـا سـر   . فروش شاگرد يخ .اش رضا بود اسم. من هم گفتم. اش چه بود استخاره فرموديد حال بفرماييد جواب
اش  پوست و استخوان وقتي شنيد استخاره بد آمده داد زد اگر مادرش همين حاال سيني پلو و ميوه و شيريني جلـوي 

هاي سفارت  بود كه بوي پلوي ديگ اش خوانده دانم چه كسي به گوش نمي. شود مي نگذارد به سفارت انگليس پناهنده
با شنيدن حرف، ضعيفه مثل ببري غران از پشت پرده بيرون پريد و مشـتي بـه پشـت بچـه     ! رسنگي پيچيدهتا هفت ف

  .اش بند آمد و نقش زمين شد كوبيد كه نفس
گفت حال كه استخاره بد آمده محال است بگـذارد پسـرش    ضعيفه مي. يي پيدا شود مگر راه چارهپادرمياني كردم 
بـود از پشـت پـرده بيـرون      شان خورده كه حرف پلو و شيريني به گوشقد  قد و نيمهاي  بچه. شود به سفارت پناهنده

دسـت بـه جيـب بـردم و     . خواستند دلم طاقت نيارود كردند و نان مي گريه مي دامن مادرشان چسبيده بودندبه  ،آمده
ـ   رضا كه سـكه را كـف دسـت   . يي به پسرك دادم تا براي خواهر و برادرش شيريني بخرد سكه . اور نكـرد اش ديـد ب

  .اش كرد و بال درآورد و از خانه بيرون رفت چندبار با دندان امتحان
 ي روش دو سال پيش در دعواي اجـاره ف سر حرف را با ضعيفه باز كردم و معلوم شد شوهرش مشهدي هادي يخ

ثر وسفانه مـ سال هست و نيست خود را فروخته و خرج دوا و درمان كرده و متا تپه مجروح شده و يك دان دوشان يخ
اش پيش  روز برايگفت و دردسرهايي كه هر اش مي ارياز گرفت. واقع نشده و شش ماه پيش به رحمتت خدا پيوسته

  .آمد مي
ي خـوبي نزديـك دروازه    خانـه . ام لرزيد اند، پشت گرسنه ها اينام صدشاهي پول است و  در جيب كه ايناز فكر 

كـم پـدر    كـم . دادمي جديد نقـل مكـان    ها را به خانه مادر و بچهو  قزوين اجاره كردم و كمي وسايل زندگي خريدم
  .ها شدم و شوهر خوبي براي همسرم خوبي براي بچه
ام  كاري حوصله اما از بي. دادم و همه خوشحال بوديم پنج دينار يعني صنار و نيم به زن خرجي ميو روزي بيست

مدرسه محل . ياه جرات نزديك شدن به مدرسه را نداشتمكار بودم و از ترس كيف س از صبح تا شب بي. رفت سر مي
ايمان داشتم اگر به مدرسه نزديـك شـوم بيـرون آمـدن از آن     . رفت هر روز يكي از خطيبان منبر مي. بود انجمن شده
  .محال است

خواندم در خـاطرم   برخالف گذشته هرچه مي. كردم از سر ناچاري چند كتاب خريدم به افسوس نگاهي به آن مي
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يك روز متوجه شدم شرح لمعه و قوانين و فوايد و مكاسب و شرح كبير و فصول و شمسه و مطالع . بست نقش مي
كـرده انگشـت حيـرت بـه دهـان       رحمتبودم كه اسـتادم خـدا   چنان استعدادي پيدا كرده. كنم را به راحتي اشكال مي

شـان   ها بيش از پدر مرحـوم  بچه. كرد خار ميهمسرم به وجودم افت. پيش در و همسايه عزيز و محترم بودم. گرفت مي
آمـد بـه    هر مشكلي ميان مردم پيش مي. كردم مداخل خوبي داشتم و در مجالس مختلف شركت مي. ام داشتند دوست

خبـر   بي. چرايي نداشتو كس چون نافذ بود و هيچم آمدند و حكم خانه به ديدنم مي تخانه و عدال جاي التجا به قزاق
ي ما بـود بـه نـام     تاجري در محله. يي ارزان پيدا كنم و از مستاجري راحت شوم ار تصميم داشتم خانهاز بازي روزگ

. يـي بخـرم   خواهم خانـه  اش رسيده بود كه مي دانم از كجا به گوش نمي. يي بزرگي داشت رسول قندي كه خانه حاج
مكان كند، پس چه بهتـر ايـن    خواهد نقل ها خريده و مي ي صدتوماني يي در كوچه ام آمد و گفت خانه روزي به ديدن

. خواني و ذكر مصيبت برقرار ي قديمي را به من بفروشد كه تا ابد درش به روي مردم باز باشد و مجالس روضه خانه
گفت بـا  . چنين تواني ندارمباالخره گفتم . اصرار كرد. يي براي من خيلي بزرگ است تشكر كردم و گفتم چنين خانه

توانم خمس حتـا   هرچه فكر كردم ديدم نمي. قدر توان داريد همان ما را بس ، شما معين بفرماييد چهآييم هم كنار مي
هـم ايـن دسـت و آن دسـت     مـن  ! فرستاد كـه چـه شـد    روز پيغام ميهر از طرفي. خانه را پرداخت كنم عشر قيمت

س فحـش  ها بعضي به مجل وقت آن .بود شاه به هم خورده عليي مجلس و محمد هايي بود كه ميانههمان روز. كردم مي
خواهان بودم كه براي وكيـل   نه جزو مشروطه. شان نبودم و هيچ كدامولي من جز. شاه علييي به محمد دادند و عده مي

اش بـا قنسـول روس و    شاه كه دست عليكردند و نه طرفدار محمد فداري ميها طر ها و يهودي و وزير شدن از بهايي
  .دانگليس توي يك كاسه بو

اهميت ندادم و چندي بعد كه . آن روزها پشت سر همه حرف بود. هايي راه افتاده كم شنيدم پشت سرم حرف كم
هشت تومان بابت بهاي خانه پرداخت و توام بيست ي فراهم كنم براي حاجي پيغام فرستادم كه ميتر بيشتوانستم پول 

بود چرا خودش نيامده مذاكره كنـيم،   ده بود با تغير گفتهحاجي در جواب كسي كه پيغام بر. اهللا كنم اگر حاضريد بسم
  !نكند ريگي به كفش دارد

برخالف تصور با روي باز استقبال كرد و پذيرفت خانه را به . اش رفتم از اين حرف حاجي جا خوردم و به ديدن
ـ و قول. هشت تومان بفروشدو همان بيست وقـت  . ه را خـالي كنـد  قرار گذاشتيم كه چه روز پول تحويل بگيرد و خان

  .هايي از اين و آن شنيده خداحافظي حاجي با شرمندگي گفت حرف
  چه حرفي؟

  !گويند شما بابي هستيد مي
حاجي . يي سر زبان انداخته يي كردم كه چنين شايعه زاده نثار حرامفحشي به محمدعلي باب دادم و فحش ديگري 

توانـد   باشـم، خـودش مـي    ساز نداشته كار شايعه و كاري بهاز من خواست ناراحت نشوم . خجالت كشيد. شرمنده شد
هشت تومان را و من هم خوشحال از حاجي جدا شدم و رفتم كه بيست. آوردساز را در پيدا كند و پدر شايعه سرنخ را

روزي كـه بـراي   . هشت تومان جور شدو مقداري قرض كردم تا بيست. كمي اثاث منزل و كتاب فروختم. فراهم كنم
يـي كـه خريـده     آورد كه چـون خانـه   بهانه مي. ي قطعي نزد حاجي رفتم، حاجي خيلي سرسنگين و گرفته بود ملهمعا
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كشي كند و از آن گذشـته خـوب نيسـت پـس از عمـري بـا آبـروداري در         تواند اثاث چنين و چنان است، فعال نمي
  .يي زندگي كردن مردم پشت سرش بد بگويند و نفرين كنند محله

  چرا؟
  .ا بابي هستيدچون شم

  !اين حرف را بزنيد نبايد! حاجي از شما بعيد است
  .ولي من به چشم خودم اسم شما را در لوحه ديدم

  كدام لوحه؟
. شـد  ي آن به حساب آقا گذاشته اند و به تاييد مجلس رسيد و همه هايي كه به سيد عبداهللا راي داده ي بهايي لوحه

  .اند لوحه را امضا كرده اسم و مهر شما جزو اولين كساني بود كه
گويي كنم ولي شايد آن  خواهم شما را متهم به دروغ فكري كردم و گفتم نمي. فرياد زدم دروغ است، اشتباه است

اند  ايد مربوط به كساني بوده كه در زمان شاه شهيد از سر ناچاري براي خرجي روزانه پولي گرفته يي را كه ديده لوحه
لوحـه بـه   نبايد  نگاه كرد و گفت با اين حرفچپ  حاجي چپ! اند انگليس پناهنده شدهشان به سفارت  هاي و بعضي

  !شد حساب راي مجلس منظور مي
  .گفتم شايد

  !اش را خاراند و زمزمه كرد كه پس بايد گفت توي انتخابات مجلس تقلب شده ريش
ايـد   فرماييد لوحه را كجا ديدهفقط اگر لطف كنيد و ب. گفتم ممكن است، ولي من كاري به انتخابات مجلس ندارم

  .كند تواند جواب دهد ولي تا چند روز ديگر خبرم مي گفت فعال نمي. ايد بر سرم منت بزرگي گذاشته
. كـردم  نشستم و مطالعـه مـي   گاهي مي. زدم كشي حرفي نمي منتظر خبر حاجي بودم و ديگر از خريد خانه و اثاث

خوانم بلند بخوانم  مي چه آنكرد  داد و سوادي نداشت تقاضا مي يت نميي من اهم به مطالعهام  برخالف گذشته كه زن
  .خواندم يمن هم م. يي ياد بگيرد و به فيضي برسد تا او هم كلمه

سـال و نيمـه بـود و     ام كـه يـك   ها به من نزديك شوند خصوصا دختر كوچك گذارد بچه كم متوجه شدم نمي كم
اش  دويد و بغـل  ام بنشيند ضعيفه مي آمد تا روي زانوي ام مي ه طرفهر وقت ب. اش داشتم زبان و خيلي دوست خوش

  :بيدوك اش مي كرد و آن طرف اتاق به زمين مي
  !شده ي ذليل بتمرگ وامانده جا اين

گفت بايد ياد بگيرد مـزاحم مطالعـات شـما نشـود ابـرو در هـم        كردم مي شد و اعتراض مي جيغ بچه كه بلند مي
  :نشست كشيد، كناري مي مي
  !ام توي كتاب چي نوشته تواني بلند بخواني تا بفهم مين

روز ولـي هـر  . بسازم و فعـال حرفـي نـزنم    مجبور بودم. اش سردتر شد و مزاج تر مي حرف روز كمعالوه بر آن هر
روزي نبـود كسـي در   . شد ام يكي پس از ديگري تعطيل مي مجالس هفتگي و ماهيانه. رسيد بدبختي ديگري از راه مي

اش را بـه   گذشـته رده يا روزه و نماز قضاي تـازه در اش به هم خو خواني خبر ندهد كه به عللي مجلس روضهنزند و 
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كردم و منتظر  سكوت مي. گذاشتم كه دهان به دهان گشته همه را به حساب شايعاتي مي. مستحق ديگري واگذار شده
  .اند ام گذاشته روي خبر حاجي بودم تا به دليل محكم توي دهان كساني بكوبم كه اسم بابي

كـردم   به هر قيمتـي شـده حـاجي را وادار مـي    بايد . بود شدهتوانستم در خانه بمانم، خانه بدتر از جهنم  ديگر نمي
هـا را شـرح دادم و    تمام بـدبختي . ات ام به دامن اول صبح به بازار رفتم و گفتم حاجي دست. وضع مرا مشخص كند

  .دارم دست از سرت برنميي ا گفتم تا نگويي لوحه را كجا ديده
چنان عصباني شدم كه فرياد زدم مرد حسابي ! يا حاجي سر تكان داد و گفت بايد خدا را شكر كني كه هنوز زنده

خيـر تـا نگـويي لوحـه را كجـا       نـه ! گويي خدا را شكر كن هاست و باز مي ي بابي م توي لوحهاي كه اسم تهمت زده
توانـد بـا    ي وگرنه كسي نميا يد خودت بابي هستي كه لوحه را به چشم ديدهشا. دارم ي، دست از سرت برنميا ديده

  .ي حاجي پر از آدم شد چنان داد و فريادي راه انداختم كه جلوي حجره. اين اطمينان حرف بزند
ام گذاشت و آهسته گفت  يك نفر سر به گوش. دادم اش شرح مي پرسيد چي شده تمام ماجرا را براي هر كسي مي

  !ها تيمچه بدنام شود ي بابي نيست به خاطر نشان دادن لوحه به صالح
هايي بودم كـه انتشـار شـايعه     هنوز مشغول تعريف بدبختي. نامي تيمچه دارم گفتم من چه كار با بدنامي يا خوش

ه ام نگـا  با تعجب بـه اطـراف  . آيد صدا خوابيده و نفس از كسي بيرون نميوباره متوجه شدم سر سرم درآورده كه يك
اش  ي حاجي قندي چشم دوخته بودند و حاجي سرگرم خواندن تومار بلند بااليي بود و جلـوي  همه به حجره. كردم

  .باخوشحالي فرياد زدم خودش است، خودش است. همان كيف سياه و درش باز
حاجي با دست اشاره به سكوت كرد، سري به افسوس تكـان داد، لوحـه را در كيـف سـياه گذاشـت و درش را      

ي كسـاني كـه از سـفارت انگلـيس      ام را بوسيد و گفت كه حق با تو بوده لوحه بلند شد و جلو آمد و صورت. تبس
. شايد اين كار از روي قصد و غرضـي صـورت گرفتـه   . ها فرق دارد ي بابي اند با لوحه براي پناهنده شدن پول گرفته

 سيدجليل القدري را بدنام كنند و تعداد آرايشخواستند  و استغفار كرد و گفت شايد هم مياش كشيد  دستي به ريش
  .جلوه دهند تر كمرا 

. رسـاند  ام مي كند و غروب كليدش را به دست معذرت خواست و گفت همين امروز خانه را خالي مياز گذشته 
  .نفسي به راحتي كشيدم و خدا را شكر كردم و خوشحال و خندان به طرف خانه راه افتادم

  :وخته و عصبي به طرف مالجعفر خيز برداشتحسن خراط محله افر
صبرانه منتظر شنيدن پايان مـاجرا بودنـد،    و بي هقراوالن كه دور تا دور مالجعفر حلقه زد... حراف، مگهخور  مفت

  .اش بيرون كشيدند موزر را از كف
  !گه اش تموم نشه معلومه راست مي اگه صحبت

مالجعفر از پيـروزي شـادمان، لبخنـدي زد و    . كرد و ساكت شدبود ناچار موافقت  حسن كه به حال خفگي افتاده
  .باره در زدم دوباره و سه. به خانه كه رسيدم و در زدم، كسي جواب نداد: ادامه داد

بدون حـال و  . زن همسايه در باز كرد. اند ها كجا رفته ي همسايه را كوبيدم تا بپرسم بچه خانه. كسي در خانه نبود
  .سر بست ام زد و به خانه برگشت به عجله در پشت  ي محكمي به صورت كشيدهاحوال و سالم و عليك 
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كـدام بـا   هـا هر  پشت سرش بچه. فه بيرون آمدبودم كه درِ خانه باز شد و ضعي مات و مبهوت وسط كوچه ايستاده
ي جديـد   خانه توانند به گفته مي فكر كردم شاگرد حاجي زودتر از من خودش را به خانه رسانده و. يي زير بغل بقچه
  .اند ها از خوشحالي عجله كرده كشي كنند و بچه اثاث

ام  ضعيفه پوشـيه بـاال زد و تفـي بـه صـورت     ! دهد كند و كليد مي رويد؟ حاجي غروب خانه را خالي مي كجا مي
  :اش را نفهميده بودم كه داد زد هنوز معني تف. انداخت

دم كه شايد از گذشته پشيمان شود و برگردد، اما از امـروز  اش كر تا امروز تحمل! ديگر زن اين مردك بابي نيستم
خانه  همين حاال به قزاق. بشو نيست كه فهميدم براي بابي شدن از سفارت انگليس پول گرفته معلوم شد كه ديگر آدم

  .شوم روم و عارض مي مي
ي اهل محل شاهد  زد همه فرياد! ام با تعجب پرسيدم چه كسي گفته براي بابي شدن از سفارت انگليس پول گرفته

  !بود، لوحه را به همه نشان داد جا اينهستند، پيش پاي تو 
گردم و لوحه را به چشم خودش ديـده و   ميبوده و همين حاال از پيش حاجي برطور ن هرچه قسم خوردم كه اين

  .خانه راه افتاد به طرف قزاق. اساس بوده، ضعيفه نپذيرفت ها بي ي حرف قبول كرده همه
ناچـار  . ام گوش كنـد  گفت حاضر نيست به حرف مي. كرد التماس كردم، گريه كردم، قبول نمي. ت سرش رفتمپش

ام  ببينيد اين بابي از جـان ! فرياد زد مردم به دادم برسيد. اش را بغل كردم كه ببوسم، ترسيد اش افتادم و پاي روي قدم
وقتـي چشـم بـاز    . بود كه مشت و لگد بود كه باريد شدهاش تمام ن هنوز حرف. تان روز بد نبيند چشم. خواهد چه مي

  .خانه هستم كردم ديدم توي قزاق
هـا وسـط    بود، گفت اگر زن و بچهقزاقي كه باالي سرم ايستاده . ام پاره هاي ام پر خون و تمام لباس سر و صورت

  .كردم گريه ميدل ادم و در د مي من كه ناي حرف زدن نداشتم گوش. بود و سرم بريده ام پاره شده آمدند شكم نمي
ام  بـراي خالصـي راهـي جلـوي پـاي     . ام سـوخت  اش به حـال  شمرد دل ام را مي منصب قزاقي كه گناهان صاحب

  .گذاشت
به ميـدان توپخانـه    كه اينگذشتم، يا  هشت تومان پول خريد خانه ميو دادم و از خير بيست ام را طالق مي بايد زن

  .شن كنندام را رو رفتم تا آقايان تكليف مي
جمعـي  . ميدان توپخانه نه جاي شوخي بود و نه جاي حرف حساب. ام لرزيد از شنيدن اسم ميدان توپخانه پشتم

يـي از زنبوركچيـان و    العلماي تهراني، سيدابراهيم قزويني، جناب شيخ عيسا چالميـداني و عـده   از آقايان مثل سلطان
همان جايي بود كه چنـد روز پـيش چشـم    . بودند دري جمع شدهشاه زير چا عليو فراشان و قزاقان محمداسترداران 

  .تراشي از حدقه بيرون آوردند گري و متجددنمايي با قلم خواهي و دهري ميرزا عنايت را به جرم مشروطه
. رفـتم  گذشتم يا به ميدان توپخانه مي هشت تومان ميو دادم و از خير بيست ام را طالق مي يي نبود يا بايد زن چاره

ام  ماليي آوردند كـه زن . ضعيفه را آوردند و او هم راه اول را پذيرفت. ام بگويد ل به خدا كردم و گفتم هرچه زنتوك
  .ببرمام را در را سه طالقه كنم و جان

ام را طـالق بـدهم چـون گنـاهي      وقتي گفتم راضي نيسـتم زن . ام راضي نشد هرچه به خودم فشار آوردم وجدان
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. ام بنـد آمـد   كرد، زبانام تنگي  سياهي رفت، نفسام  چشم. رفت و با كيف سياه برگشت منصب بيرون ندارم، صاحب
خواه بودند و  مشروعهها  شد چون قزاق خانه است كارم بدتر مي فهميدند صحبت از راي و انتخابات و عدالت اگر مي

افتاد كـه از   به ليست كساني مي شان شد و چشم ام اگر درِ كيف باز مي واي به حال. آن زمان طرفدار روس و توپخانه
ام را  ام كردند اين بود كه لش تنها لطفي كه به حال. اين بود كه سكوت كردم و تن به قضا دادم. اند انگليس پول گرفته

رسـاندم و آشـنايي پيـدا كـردم      جا اينبا چه بدبختي خودم را به . سوار گاري كردند و بيرون دروازه قزوين انداختند
ام كيف سياه را بياور  يي نادرست گفته كني كلمه ات سر جا نيامده و فكر مي بود كه اگر هنوز عقلم اين مقصود. بماند

ي و ا و عاقبـت تـو كـه بـا كيـف سـياه رفاقـت كـرده        اين حرف من بود ولي واي به حال . تا خودش شهادت بدهد
  !اش گنبد مسجد تعمير كني با پول خواهي مي

توانسـت در كيـف    او كه وجود كيف سياه را انكار كرده بود نمي. جوابي بدهددانست چه  حسن خراط محله نمي
دونـي سـر    خبر است ناچار دست به دامن امامقلي شـد و گفـت هـر طـور صـالح مـي       را باز كند تا همه بفهمند چه

  !هارو گرم كن تا برگردم قراول
اش را زير سرش گذاشـت و كنـار كيـف     يها پوتين. شان فرستاد ها را سر پست نگهبان. امامقلي باز هم قبول كرد

  .سياه به خواب رفت
  
  نوشت پي
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