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در اســـــــارت نفـــرت

نویسنده:
عطیه سادات صالحیان



ماشین زمانت را بساز.
 این جمله را معلم ادبیاتم به من گفت. وقتی به او گفتم 
من دوست دارم ماشین زمانی داشته باشم که به گذشته 
یا شاید آینده بروم، خانم معلم کتاب در دستش را بست 
زمان  آن  بساز.«  را  زمانت  ماشین  خودت  و گفت:«خب 
منظورش را نفهمیدم. اما وقتی کتاب اولم به نام »مادر عشق« 

به چاپ رسید، تازه منظور معلمم را خوب فهمیدم. 
و حاال دوباره مسافر سفری تازه ام. می دانی این بار ماشین 

زمان من کجا فرود می آید؟ 
را نخواندی.  نمی دانی، چون هنوز کتاب در دستت  قطعاً 
فراز  تمام  با  این سفر  راهنمایی کنم:  را  تو  می توانم  اما 
و  خوشی ها  گریه هایش،  و  خنده ها  نشیب هایش،  و 
ناراحتی هایش به یک برکه ختم می شود. برکه ای که یک تکه 

از بهشت است.
دلت می خواهد نام برکه را بدانی؟ 

پس با من هم سفر شو تا خودت متوجه شوی.

عطیه سادات صالحیان



فصل اول
دست هایشان را با طناب بسته بودند و  آن ها را با خود می کشیدند. حرارت 

آفتاب سوزان بر سرشان می ریخت. چشم های سیاهش را ریز کرد تا شاید 

در آن بیابان بی  آب وعلف، روستایی یا استراحتگاهی ببیند؛ اّما جز ریگ های 

داغ و خارهای سرگردان، چیزی ندید. معلوم نبود این آدم کش ها تا کجا 

می خواهند آن ها را به دنبال خود بکشند. 

نگاهی به سام انداخت. هر چند قدمی که برمی داشت، پایش به سنگی 

می خورد و تعادلش را برهم می زد. مچ دست های ظریفش از شّدت کشش 

طناب، سرخ شده بود. لب های بی رنگ ورویش چاک برداشته بود. دانه های 

ریز  و درشت عرق از روی چهرۀ سفیدش ُسر می خورد و زیر گلویش پنهان 

می شد. البته او هم دست کمی از سام نداشت؛ از فرط تشنگی، زبانش مثل 

چوب خشک شده بود و چشم  هایش سیاهی می رفت، اّما بااین حال، تمام 

جانی را که در بدن خسته اش داشت، به گلویش آورد تا صدایش را به گوش 

آدم کش ها بر ساند. 

به هر که می پرستید، کمی آب به برادرم بدهید! - 

سوارکار، دهنۀ اسبش را کشید و رویش را به سمت روزبه برگرداند.

فصل 1
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ما هیچ کس را نمی پرستیم. - 

انداخت. به یاد آخرین حرف  بغض، گلویش را چنگ زد. نگاهی به سام 

پدرش افتاد، زمانی که داشت نفس های آخرش را می کشید. 

صدای گریۀ روزبه بلند بود. خود را باالی سر پدرش رساند. از دهان پدر 

خون می آمد. با گوشۀ آستینش قطرات خون را پاک کرد. لب های خون آلود 

پدر تکان خورد و با صدایی که انگار از ته  چاه باال می آمد، گفت: »مراقب 

برادرت باش. او خیلی کوچک است. کاش شما را به این سفر نمی آوردم!«

روزبه دوباره صدایش را باال برد و گفت: »هر کاری بگویید، انجام می دهم، 

فقط کمی آب به برادرم بدهید که اگر آبی به او نرسد، حتمًا تلف می شود.« 

سوارکاری که سام را با خود می کشید، ایستاد و به همراهش گفت: »بهتر 

است کمی آب به آن ها بدهی. خودت می دانی اگر آن ها تلف یا حّتی مریض 

شوند، دیگر به درد ما نمی خورند.«

مردی که روزبه را با خود می کشید، از اسب پیاده شد. دستار را که از روی 

صورتش پایین کشید، چشم بند سیاهش دیده شد. مشک آب را در دست 

گرفت و به طرف سام رفت. مشک را خم کرد و کمی آب در دهان نیمه  باز 

سام ریخت. قطره های آب، دهان کوچکش را پر کرد و بر روی پیراهنش 

سرازیر شد. مرد خندۀ بلندی کرد.

بخور که تا استراحتگاه، راه زیادی در پیش داریم.- 

با شنیدن این جمله، روزبه طاقتش طاق شد؛ چون می دانست دیگر نه او و 

نه برادرش توان راه رفتن ندارند.

از جان ما چه می خواهید؟ کاروانمان را غارت کردید، پدر و هم سفرهایمان - 

را کشتید، دوستانتان پارچه های ابریشم، آذوقه و اسب هایمان را بردند. 

دیگر از جان ما چه می خواهید؟! 

دهنت را ببند پسرک زبان دراز! - 



7 |لوا لصف

مرد نعره ای کشید و به سمت روزبه حمله ور شد. دستش را باال برد که صدای 

فریاد سوار کار همر اهش آمد.

بس کن رشید! چه می کنی؟!- 

رشید دستش را پایین آورد و مشت کرد و دندان هایش را روی هم فشار داد.

ابوطاهر! این پسرک عجمی، بزرگ تر از هیکلش حرف می زند؛ انگار سرش - 

به تنش زیادی کرده. باید ادبش کنم.

ابوطاهر صدایش را باالتر برد. 

رشید... می دانم تو خیال انتقام دار ی! - 

به طرف  را  انگشتش  و  رفت  رشید  به سمت  پرید.  پایین  اسب  از  سپس 

چشم بندی گرفت که روی چشم راست رشید بسته شده  بود. 

تو می خواهی کینه ای را که از پارسیان داری، بر سر این دو طفل خالی کنی، - 

هان! جواب من را بده. اگر دروغ می گویم، بگو دروغ می گویی. 

رشید دستش را به طرف یقۀ پیراهن روزبه برد، آن را زیر پنجه هایش فشرد و 

گفت: »اگر در آن سال، بخت با من یار بود، آن پارسی را مثل پدر این پسر 

می کشتم؛ اّما آن حیوان چشمم را از من گرفت.«

انداخت. چشم های  به دور مشت گره شدۀ رشید  را  ابوطاهر دستش 

خرمایی اش را به طرف صورت کک ومکی رشید گرفت و چنان درشت کرد که 

تمام مویرگ هایش در سفیدی چشمش دیده شد.

با -  نمی گذارم  اّما  پیدایش کن؛  خب  هستی،  پارسی  آن  پی  در  تو    اگر 

بی عقلی ات بی پولمان کنی. این را به خاطر داشته باش که ما فقط این دو 

طفل را به عنوان برده خواهیم فروخت.

رشید، یقۀ پیراهن روزبه را رها کرد و آرام زیرلب گفت: »راست می گویی، 

پیدایش می کنم. یقینًا پیدایش خواهم کرد. سلمان... سلمان... نامش هنوز 

در خاطرم هست. منتظر آن لحظه می مانم که شمشیر را در قلبش فروکنم.«



فصل دوم 
آسمان، تاریک شده  بود. ماه با ستاره هایش در سیاهی شب می درخشید. 

انگار همگی مثل رشید و  همه در چادرهایشان بودند. صدایی نمی آمد؛ 

ابوطاهر در خواب بودند. اّما روزبه بیدار بود. گرسنگی، خواب را از چشمانش 

گرفته بود. دلش به هم می پیچید و صدای قاروقورش بلند شده  بود. دستش 

را روی شکمش گذاشت و مثل خمیر آن را فشار داد. هنوز دستش روی 

شکمش بود که صدایی از بیرون شنید.

آذوقه مان رو به اتمام است. فکر می کنی تا چند روز دیگر برسیم؟- 

راه زیادی نمانده. یک روز، شاید هم دو روز در راه باشیم.- 

پردۀ چادر را به آرامی کنار زد. چند نفر بیرون چادر، دور آتش حلقه زده بودند 

و با هم صحبت می کردند.

مرد، گردن درازش را برگرداند. موهای بلند و سیاهش روی شانه اش نشست. 

اسحاق چه شده؟!- 

مرد کناری اش که روی پایش خم شده بود، با شنیدن صدای مرد گردن دراز، 

سرش را بلند کرد. اشاره ای به پایش کرد و گفت: »در بین راه، کمی درد گرفته 

بود. کم کم دردش بیشتر شد. حاال که نگاه می کنم، زخم برداشته.«

فصل 2
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مرد دستش را بر شانۀ استخوانی اسحاق گذاشت و گفت: »این درد، درد 

شیرینی است.«

اسحاق لبخندی زد وگفت: »به خدای احمد قسم، حاضرم در این راه 

جانم را بدهم!«

روزبه از حرف های آن ها تعّجب کرده  بود. با خود می گفت: »منظور او چه 

بود؟! مگر درد هم شیرین می شود؟!«

چشم هایش را ریز کرد و گوش هایش را تیز. یکی از آن ها از جای خود 

بلند شد و به سمت اسحاق رفت. خم شد و پارچه ای را دور پای زخمی  

اسحاق بست و در حالی که دو بند پارچه را به  هم می رساند، سرش را باال 

گرفت و گفت: »همۀ ما شوق دیدار پیامبرمان را داریم.«

سپس گره  را محکم کرد و ادامه داد: »کمی مرهم رویش گذاشتم تا 

بتوانی این دو سه روز را طاقت بیاوری.«

احمد... احمد... احمد...- 

روزبه این نام را زیر لب تکرار می کرد. چقدر این نام برایش آشنا بود؛ اّما 

هرچه فکر کرد، نتوانست بفهمد آن را کجا شنیده است.

ایوب... ایوب... ایوب...- 

صدای فریادهای مردی که در سیاهی شب ایستاده بود، توّجه همه را به 

خود جلب کرد. پسر جوانی که شاید هفده هجده سال بیشتر نداشت، از کنار 

آتش، مانند جن زده ها بلند شد و به سمت مرد دوید. مرد تکانی به شکم 

برآمده اش داد و چند قدمی جلو آمد. وقتی پسر به نزدیک او رسید، مرد 

سیلی محکمی به او زد و گفت: »این را زدم تا یادت بماند به حرف اربابت 

گوش کنی. مگر نگفتم دوست ندارم کنار این جماعت باشی؟ هان!«

پسر دستش را روی صورتش گذاشت و سرش را پایین انداخت. 

برادر، من می ترسم!- 
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روزبه با شنیدن صدای سام، چشم از ایوب و اربابش برداشت و گفت: »از 

چه می ترسی؟«

صدای سام لرزید و آرام گفت: »می ترسم راهزن ها ما را بکشند.«

بغض به گلوی روزبه چنگ انداخت. آب دهانش را فروبرد تا بغضش سر 

باز نکند. سپس به آرامی گفت: »تا من هستم، نمی گذارم این دو به تو آسیبی 

بزنند. خودت که شنیدی، این ها قصد جان ما را ندارند« و با خود زمزمه کرد: 

»اّما باید راهی برای فرار پیدا کنم.«

صدای خرناس های رشید، لحظه ای قطع شد. روزبه و سام از ترس بیدار 

شدن رشید، چشم هایشان را بستند و خود را به خواب زدند. چند لحظه بعد، 

دوباره خرناس های رشید شروع شد. در همین هنگام، صدای خواب آلود 

ابوطاهر به گوش رسید. 

مردک دیوانه چنان خرناس می کشد که انگار گّله ای حیوان رم کرده است. - 

با این صدا نمی گذارد خواب به چشم هایم بیاید. 

ابوطاهر بلند شد و کمی آن طرف تر دراز کشید. استراحتگاه غرق در سکوت 

بود. هیچ صدایی شنیده نمی شد. دیگر خبری از جماعت حلقه زده به دور 

آتش هم نبود. از آتش، خاکستری بیشتر باقی نمانده  بود.

روزبه خواست پایش را تکان دهد که تازه یادش آمد رشید قبل از 

خواب، پایش را به پای خود بسته است. لب پایینش را گزید و با خود گفت: 

»هیچ فکر نمی کردم روزی برسد که کنار قاتل پدرم بخوابم.« 

دیگر چشمانش به تاریکی چادر عادت کرده بود. چهرۀ خستۀ سام را دید. 

دلش می خواست برود و کنارش بخوابد تا مبادا ترسی به دلش راه پیدا کند. 

خوب می دانست سام از تاریکی می ترسد. خانم جان هم این را می دانست. 

همیشه بر سردر اتاق، آتشدان روشن می کرد.

اّما روزبه نتوانست تکان بخورد؛ چون از رشید می ترسید، از کینه ای که 

روزبه از آن  بی خبر بود، می ترسید. بهتر بود کاری کند و چاره ای بیندیشد، شاید 
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بتوانند از دست آن ها خالص شوند. کمرش را از زمین جدا کرد و به گره 

محکمی که رشید قبل از خواب بر طناب زده بود، نگاه کرد. چهرۀ رشید را به 

خاطر آورد که می خندید و می گفت: »خیال فرار به سرت نزند که هیچ کس 

غیر از خودم نمی تواند این گره را باز کند.« 

کمی خم شد و انگشت های الغرش را به طرف طناب برد. ضربان قلبش 

نگاه  و  بود  و خرناس های رشید  نیمه باز  به دهان  نگاهش  تند شد. یک 

دیگرش به گره های درهم پیچیده.

دانۀ عرقی از گوشۀ شقیقه اش ُسر خورد و زیر چانه اش پنهان شد. حلقۀ 

اّول را با احتیاط باز کرد. خواست دستش را به سمت حلقۀ دوم ببرد که 

دستی مردانه جلوی دهان و بینی اش را گرفت. بدنش به لرزه افتاد. به خیال 

دست های رشید، خواست فریاد بکشد؛ اّما چهره ای غیر از رشید و ابوطاهر 

روبه رویش ظاهر شد. تعّجب کرده  بود. انتظار دیدن پسری را که چند ساعت 

پیش سیلی خورده  بود، نداشت. خواست تکانی بخورد که ایوب آرام گفت: 

»هیچ نگو که هر لحظه ممکن است این یاغی ها از خواب بیدار شوند.«

ایوب این را گفت و آرام دست هایش را از روی لب های روزبه برداشت 

و با چاقوی کوچکی که در دست داشت، آهسته شروع به بریدن طناب کرد.

روزبه از جایش بلند شد و به طرف سام رفت. دستش را روی سینه اش 

به نشانۀ  باز کرد. روزبه  را  آرام تکانش داد. سام چشم هایش  گذاشت و 

سکوت، انگشت اشاره اش را روی بینی اش گذاشت. ایوب دست و پای سام 

را هم باز کرد و با دست اشاره کرد که به دنبال او بروند.

سام دست های روزبه را محکم گرفته بود. آهسته از روزبه پرسید: »برادر، 

این دیگر کیست؟!«

روزبه چشم از قدم های سریع و قامت بلند ایوب که در بین چادرها تکان 

می خورد، برنمی داشت. گفت: »نمی دانم، اّما مطمئنم فرشتۀ نجات ماست.«
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به دنبالش. سرش را  ایوب به پشت درختی رفت، روزبه و سام هم 

برگرداند و با صدایی بم گفت: »عجله کنید... عجله کنید!«

دانه های ریز و درشت عرق روی پوست سیاه ایوب برق می زد. سرش 

را به آن طرف درخت برد. چند لحظه در همان حال بود. بعد برگشت و 

نفس عمیقی کشید. با پشت دست، عرق  پیشانی اش را پاک کرد. تیلۀ سیاه 

چشمانش را به طرف روزبه گرفت و گفت: »گل پسر! باید هرچه زودتر از اینجا 

بروید. وقت کم است.« 

چشم های روزبه گرد شد. پرسید: »چگونه برویم؟! مگر ما را می شناسی؟ 

آن ها که به همه گفتند ما کودکانشان هستیم!«

را  »شما  و گفت:  شد  خیره  روزبه  سؤال  از  پر  چشم های  به  ایوب 

نمی شناسم، اّما آن ها را چرا.«

روزبه سرش را به  طرف سام برگرداند. ترس در چشمان سام موج می زد.

نکند قصد جان ما را داری؟!- 

ایوب خندید. سفیدی دندان های بزرگش در تاریکی شب نمایان شد. 

اگر من قصد جان شما را داشتم که آزادتان نمی کردم گل پسر! - 

سپس سرکی کشید و گفت: »ُخب بهتر است تا کسی بیدار نشده، از اینجا 

بروید.«

سام با صدایی لرزان رو به ایوب گفت: »برویم؟ آن هم این موقع از شب!«

ایوب که متوّجه ترس سام شده بود، دستی بر سرش کشید و گفت: 

»نگران نباش گل پسر، بهتر است همین اآلن حرکت کنید وگرنه راهزن ها از 

خواب بیدار می شوند.«

این را که گفت، به سمت اسب قهوه ای رنگی رفت که کمی آن طرف تر بود. 

طنابش را به آرامی باز کرد.

آرام حیوان... آرام...- 
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اسب را پیش روزبه آورد. روزبه و سام با احتیاط سوار اسب شدند.

خودت می توانی راه را پیدا کنی؟- 

روزبه نگاهی به آسمان انداخت و گفت: »یادم می آید پدرم یک بار آن ستارۀ 

پرنور را در آسمان نشانم داد و گفت این ستاره، تو را به شرق می برد.«

پدر از داخل کیسه ای که کنارش بود، سنگی را بیرون آورد. نگاهی به آن 

انداخت و به طرف آسمان تاریک گرفت. لبخند روی لب هایش نشسته بود. 

به روزبه اشاره کرد و گفت: »زیبایی این فیروزه در مقابل این همه ستاره 

بیشتر است.« 

روزبه که نگاهش به سنگ فیروزه بود، گفت: »ستاره ها هم زیبا هستند.« 

پدر خنده ای کرد و دستی به سنگ کشید.

ستاره هم زیباست، ولی دست نیافتنی. اّما این سنگ دست یافتنی  است. - 

شنیدم مردم شام، پول خوبی بابت این سنگ ها می دهند.

روزبه دستش را باال آورد و روی شعله های آتشی گرفت که در دل سیاه شب 

می سوخت. سپس گفت: »پس به همین عّلت است که این بار در کنار پارچه 

و عطر، از این سنگ ها هم آورده اید!«

پدر لبخندی زد و هیچ نگفت. یک دفعه سام دستش را به طرف ستارۀ 

پرنوری گرفت که وسط آسمان تاریک دیده می  شد و گفت: »یعنی از آن ستارۀ 

پرنور هم زیباتر است؟!«

پدر لبخندی زد و دستی بر سر سام کشید و گفت: »آری، از آن ستاره هم 

زیباتراست؛ اّما این ستاره، فرقی با دیگر ستاره  ها دارد.«

چه فرقی؟- 

پدر نگاهی به روزبه و سام کرد و سپس ادامه داد: »اگر در بیابان راهتان را 

گم کردید و نمی دانستید مسیر خانه کجاست، به این ستاره نگاه کنید. این 

ستاره، شما را به شرق می برد.«
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آفرین بر پدرت گل پسر!- 

را  روزبه سرش  درآمد.  به حرکت  اسب  زد.  اسب  پشت  بر  دستی  ایوب 

به سمت ایوب برگرداند، لبخندی زد و گفت: »از تو ممنونم. عیسی مسیح از 

تو راضی باشد!«

آسمان کمی روشن شده  و چیزی به طلوع آفتاب نمانده  بود. تا چشم کار 

می کرد، فقط خاک بود و خاک.

روزبه با تمام توانش می تاخت. مانند تیری که از کمان رها شده  باشد، 

باد را می شکافت و پیش می رفت. با خودش می گفت هرطور شده، باید جان 

خود و برادرم را نجات دهم. 

باد بر صورتش شالق می زد. موهای سیاهش در هوا تکان می خورد. 

صدای یورتمۀ اسب هایی را شنید. انگار با شتاب به سمت آن ها می آمدند. 

لحظه ای به خود لرزید. سرش را به عقب برگرداند تا نگاهی به پشت سرش 

بیندازد. گردوخاک پشت سرش نمی گذاشت چیزی ببیند؛ اّما مطمئن بود 

آن دو راهزن به دنبالشان هستند. به جلو خم شد و خود را سپر سام کرد. 

محکم بغلش کرد و او را به خود چسباند. هنوز چند دقیقه ای نگذشته بود 

که صدایی آشنا به گوشش خورد. 

از دست ما فرار می کنید! می گیرمتان...- 

صدای گریۀ سام بلند شد. 

برادر، من می ترسم... من می ترسم.- 

روزبه بدون اینکه به رشید نگاه کند که حاال دیگر به آن ها نزدیک شده بود، 

با اسبش می تاخت. 

-هی... هی... برو حیوان... برو!- 

هنوز انگشتانش روی بازوهای سام بود که ناگهان همه چیز تیره وتار شد.
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صورتش خیس شد. احساس کرد کاسه ای پر از آب روی صورتش ریخته اند. 

چشم هایش را به آرامی باز کرد. نور خورشید، چشم هایش را اذیت کرد. چند 

بار پلک زد تا بتواند کامل همه جا را ببیند. تمام بدنش درد می کرد و البته 

سرش بیشتر. ناخودآگاه ناله ای کرد و خواست دستش را روی سرش بگذارد 

که تازه متوّجه شد دست هایش بسته است.

یک دفعه به یاد سام افتاد. آخرین باری که او را لمس کرده  بود، چند 

ثانیه قبل از افتادن اسب در گودال بود. فریاد کشید: »سام... سام... برادرم... 

برادرم... کجاست؟!«

ابوطاهر که باالی سرش با مشکی خالی از آب ایستاده  بود، گفت: »همین 

 جاست.« و سپس به سمتی اشاره کرد.

روزبه تا رّد خون را روی پیراهن برادرش دید، رنگ از چهره اش پرید. 

فریاد کشید: »چرا برادرم زخمی شده؟!«

ابوطاهر در حالی که به سمت سام می رفت، گفت: »این را باید از خودت 

بپرسی که می خواستی باعث مرگ برادرت شوی.«

سپس با پایش چند ضربه به پهلوی سام زد. 

بیدار شو... چشمانت را باز کن.- 

ادامه داد: »چه خوب شد که آن پیرمرد نگهبان حواسش جمع بود وگرنه تو 

و برادرت گریخته بودید!«

سام چشم هایش را باز کرد. به گریه افتاد و گفت: »برادرم را می خواهم.«

روزبه صدایش کرد. سام به سمت صدا برگشت. خواست از جایش بلند 

شود و پیش برادرش برود که رشید، سوار بر اسب از راه رسید. از اسب 

پیاده شد و در حالی که چهره اش برافروخته  بود، به طرف روزبه قدم تند کرد. 

دستش را باال برد و سیلی محکمی به روزبه زد. شوری خون، دهان روزبه را 


