
بـــــــــــــــــــــــــــه 

نــــــــــــــــــــــــــام

خـــــــــــــــــــــــــدا





یکمناظرهیسیاسیکهن
رامین سلیامنی

دبیر مجموعه: فاضل ترکمن



: سلیامنی، رامین، 1364 -  رسشناسه  
: یک مناظره ی سیاسی کهن/ رامین سلیامنی؛    عنوان و نام پدیدآور 

    دبیر مجموعه فاضل ترکمن.
: تهران: روزنه، 1396. مشخصات نرش  

: 164 ص.  مشخصات ظاهری 
978-964-334-688-1 : شابک  

: فیپا وضعیت فهرست نویسی 
: داستان های فارسی -- قرن 14 موضوع  

Persian Fiction -- 20th century  : موضوع  
: ترکمن، فاضل، 1367 - شناسه افزوده  

PIR 8348/1396 8ی9ل : رده بندی كنگره  
: 3/62فا8 رده بندی دیویی 

4746641 : شامره كتابشناسی ملی 

یکمناظرهیسیاسیکهن
رامین سلیمانی

دبیر مجموعه: فاضل ترکمن
طرح جلد: سهیل حسیین

چاپ اول: 1398
قیمت: 49500 تومان

چاپ و صحافی: روزنه کار
آدرس: خیابان مطهری، خیابان مریزای شریازی، پالک 202، واحد 3، انتشارات روزنه

نمابر: 86034359 تلفن: 88853730 - 88853631  
www.rowzanehnashr.com :سایت 

telegram.me/rowzanehnashr rowzanehnashr

ISBN: 978-964-334-688-1 شابك: 978-964-334-688-1  
  متام حقوق برای ناشر حمفوظ است  



بر  و  بردم،  قربان حسد  کربالیی  به  حقیقت من 

پرسش می ترسم... این پرس خیلی ترقیات دارد و 

قوانین بزرگ به روزگار می گذارد.

قائم مقام فراهانی





اما  ایستاد  تمام قد  امیرکبیر  تقی خان  میرزا  دیدن  با  اتریشی  پوالِک  ادوارد  یاکوب  دکتر 

آن قدر مبهوت حضور او شد که زبانش بند آمد. از قسم نامه ی بقراط ـ که خیلی وقت 

پیش خوانده بود ـ هم اگر بگذریم ارادتش به میرزا تقی خان باعث شد تمام تعهداتش 

به عنوان یک پزشک یادش بیاید.

به دو مرد سبیلویی که کنارش ایستاده بودند دستور داد: »به َهشتی رفت، در انتظار ماند.«

به نظر نمی آمد میرزا تقی خاِن امیرنظام را شناخته باشند. کاله شان را روی سر میزان و 

کرنشی کردند. کاله ها استوانه ای و به طور دقیقی با طول صورت های درازشان هم اندازه 

بود. آراسته و مرتب بودند. با کت هایی قهوه ای رنگ و ضخیم که تا باالی زانو می رسید. 

 روی شان گذاشتم، وقتی اولین بار بعدازآن 
ً
درست شبیه دوقلوها بودند. این اسم را بعدا

وقایع به عکس شان خیره شدم.

قبل از این که عکس العملی نشان دهند گفتم: »وایستید یک دقیقه.«

گوشی موبایلم را از داخل جیب شلوار جینم بیرون کشیدم و عکسی 16 مگا پیکسلی 

ازشان گرفتم؛ و چون دستم می لرزید محض اطمینان یکی دیگر. در آن اتاق نیمه تاریک 
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نور فالش بدجوری چشم همه را زد. به سرعت فالش گوشی را خاموش کردم. می توانست 

نگاه دکتر پوالک کردند. دکتر پوالک  باشد. حسابی جا خوردند و متعجبانه  خطرناک 

سنگینی بار نگاه ایشان را به میرزا تقی خان منتقل کرد و میرزا تقی به من.

گفتم: »یک عکس  بود.  تدافعی عقب کشیده  باحالتی  که  تقی خان کردم  میرزا  نگاه 

بود فقط... ناصرالدین شاه هم می گرفت.« و دوروبرم را نگاه کردم تا شاهدی پیدا کنم 

میان شکارچیان  قلیان به دست،  ناصرالدین شاه  دیوار شدم:  قاب عکس روی  متوجه  که 

افتاده  خاک  به  پاهاش  جلو  بخت برگشته  قوچ  چند  و  بود  نشسته  همایونی  خاصه ی 

بودند. پایین عکس نوشته شده بود: »تمثال مهر مثال مبارک اقدس همایون قدرقدرت 

شاهنشاهی روحنا فداه در کوه بلندی که ازیک طرف به جنگل جاجرود دیگرش به دره ی 

کلیانی...«

همه  دادم؛  نشان شان  بودم  گرفته  خودم  که  هم  را  چیزی  و  کردم  اشاره  عکس  آن  به 

خوششان آمد. میرزا تقی خان با آن حالی که داشت با دقتی عجیب خیره ماند به عکس؛ 

اما چیزی نگفت.

دکتر پوالک گفت: »وثوق همایونی به عکاسی امروزی نبود و تازگی نداشت. ایشان 

هم نقش کرد شما.« و رو به دوقلوها لبخند زد.

میرزا تقی خان گفت: »چون شکار آهو و قوچ و بز کوهی و سایر اقسام طیور.« اما من 

محو کیفیت دوربین گوشِی سامسونِگ گالکسی اس 5 بودم. عکس خوبی از کار درآمده 

بود. دست هاشان را مقابل شکم روی هم گذاشته و همان طور که کلی کاغذ و قلم را 

محکم بغل گرفته بودند، عین دو میخ فرورفته در زمین راست و موازی کنار هم ایستاده 

بودند و خاموش نگاه دوربین می کردند؛ گوش به فرمان دکتر پوالک.

میرزا تقی خان گفت: »چین به ابرو میاندازید.«

گفتم: »چشم.«

مثل گماشته ها دوتایی، هماهنگ، از میانه دوال شدند و تعظیم کوچکی کردند. بعد 



9 یک مناظره ی سیاسی کهن 

کاله شان را روی سر محکم کردند و راه افتادند. کاغذها بدجوری معذب شان کرده بود.

دکتر پوالک وقتی از رفتن آن دو مطمئن شد گفت: »سالم میرزا تقی کاِن...« و آن قدر 

زیر  یادش رفت دستی  و  را ذکر کند؛  القابش  یادش رفت  ایشان شد که  تماشای  محو 

بازوی اش بگیرد و اندکی از بار سنگین من کم کند.

میرزا تقی هم به نوبه ی خود گفت: »سالم جناب پوالک.«

من که کمرم داشت می شکست گفتم: »دکتر... کمک نمی کنید؟«

و طی مراسمی طوالنی که درد کمرم را بیشتر هم کرد بدن تنومند میرزا تقی را روی 

صد  آرد  گونی  یک  انگار  کردیم.  مستقر  شفاخانه  وسط  سرخ رنِگ  و  مخملی  کاناپه ی 

کیلویی را آرام آرام پایین گذاشتیم. کاناپه ناله ی خفیفی کرد و ساکت شد؛ و دست من 

هنوز زیِر گردِن ستبر میرزا تقی بود تا سرش پایین نیفتد.

رها  طی شده  طوالنِی  راِه  از  ناشی  کوفتگی  از  تا  می کشد  »طول  گفت:  تقی  میرزا 

شویم.« راست می گفت بعدازآن همه اضطراب و خستگی دیگر جانی نداشتیم و در این 

میان دکتر پوالک به سبب بهتی که دچارش شده بود حالی شبیه ما داشت.

گفتم: »آن دو نفر کمک نمی کردند... اگر اجازه می دادید شما؟«

دکتر پوالک گفت: »از کاتبان همایونی بود جناب میرزا تقی کان امیرنظام. دائم پرسید 

یادداشت کرد.« و توضیح بیشتری نداد. راستش با آن همه کاغذ که دست گرفته بودند 

بیشتر به َوّراق می مانستند.

میرزا تقی با لبخندی حاکی از رضایت به مسیر خروج آن دو نفر نگاه کرد.

دکتر پوالک گفت: »کیلی هستند.« و اشاره اش به شاگردان دارالفنون بود.

اول به نظرم رسید وقتی حرف می زند دهانش کج می شود اما بعد فهمیدم این تصویر 

به خاطر تراکم بیشتر سبیل هاش در سمت چپ است.

دکتر پوالک با لبخند پرسید: »چه پیشامد کرد؟« و نشست سمت راست میرزا تقی، 

کاناپه  کنار  را  چرمی رنگش  کیف  و  بود  جان دارتر  به مراتب  که  دیگری  کاناپه ی  روی 
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عمرش  از  خیلی  بود  معلوم  آن  ختی 
َ
ل و  کیف  قهوه ای رنِگ   

ِ
چرم ترک های  از  گذاشت. 

می گذرد.

میرزا تقی خان صورت پرمویش را سمت دکتر چرخاند و گفت: »اندکی ضعف مزاج 

دارم.« و جالب بود که دیگر از آه وناله هاش که تمام راه گوشم را می آزرد خبری نبود.

گفتم: »ضعف مزاج میرزا تقی خان؟!« و دندان هام را به هم فشردم.

ّم پزشکی اش دریافته بود شرایط میرزا تقی باید حاصل حادثه ای 
َ

دکتر پوالک که با ش

باشد پرسید: »چه پیشامد کرد؟« و شروع کرد جزءبه جزِء بدن بیمار را بررسی کردن.

با  و  ایشان.«  َمرکب  با  داشتیم  سخت  نه چندان  »برخوردی  گفت:  تقی  میرزا 

چشم های اش به من اشاره کرد.

 تمام جسارتم را 
ً
گفتم: »دروغ می گویند...« و پشیمان شدم که این را گفتم؛ اما فورا

جمع کردم و ادامه دادم: »دکتر، با ماشین زدم به میرزا تقی خان...«

دکتر پوالک گفت: »ماشین؟!«

گفتم: »همان مرکب، با مرکب زدم چند متر پرت شدند. شانس آوردند که...«

میرزا تقی گفت: »قصد جان مان را داشتید اما به فضل و کرم خدا و به فر و اقبال سایه ی 

خدا بی حاصل ماند.«

گفتم: »همان جا می توانستم ِول کنم شما را.«

اشاره اش  انگشت  و  فرزندم.«  به قاعده رفت وآمد کنید  تقی گفت: »الزم است  میرزا 

میان زمین و آسمان ماند.

گفتم: »وسط آزادراه جلوی ماشین پریدید... حرف از قاعده می زنید؟« و سگرمه هام 

توی هم رفت.

گفت: »از قاعده سخن نکنیم؟«

فکر کردم آخر از کجا باید بداند قوانین آزادراه چیست؟!

زیر لب گفتم: »بعد هم که آن مرد از راه رسید...«
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دکتر پوالک پرسید: »مرد دیگر که هست؟« و با نگاهی آغشته به سوءظن و ناامنی 

نگاه در ورودی کرد.

میرزا تقی گفت: »فراموش کرده بودیم، آقاخان! داخل شوید آقاخان.«

چه توفیری می کرد؟ اول و آخر خودش می آمد داخل آن اتاق تنگ و تاریک که به نظر 

می آمد به تازگی رنگ زده باشند.

از الی در نیمه باز کالهی مخروطی شکل و بلند نمایان شد و بعد هم یک بینی کوفته ای 

و دراز. تمام راه حواسم به این کاله های قجری بود. فکر کنم جنس ترمه داشت.

رسیده و نرسیده میرزا تقی پرسید: »آن چه می خواستیم ُجستید؟«

آقاخان همان طور که با دودستش لبه های ُجبه اش را از ناحیه ی شکِم گرد و برآمده اش 

که  ارگی  به  ندارد  دخلی  کاخ  این  جستم.  را  شما  دشواری  »با  گفت:  می کشید  هم  به 

می شناختیم و در آن حکم می راندیم.«

میرزا تقی خان گفت: »بهترید جناب اعتمادالدوله؟«

خوب بود، باوجوداین بنا کرد زورکی سرفه کردن و ُچس ناله راه انداختن. کم مانده بود 

غش وضعف هم بکند که با دیدن بی توجهی ما خودش را جمع وجور کرد.

میرزا تقی رو به من گفت: »اطمینان حاصل کردید که راه را درست آمدیم؟«

گفتم: »می بینید که دکتر پوالک را؟ این کاخ... نمی پرسید از ایشان؟«

به بحث ما نداشت. گوشه ی لب سمت راستش را داده بود  اما توجهی  دکتر پوالک 

باال؛ فکر می کنم حضور آقاخان آزارش می داد و داشت از دیدنش کهیر می زد.

نگاه  با دست دیگر  و  را در دست داشت  تقی  میرزا  با یک دست نبض  دکتر پوالک 

ساعت جیبی اش می کرد که همین چند لحظه پیش از جیب جلیقه اش بیرون کشیده و 

با فشار کوچکی درش را باز کرده بود. کمی بعد با دقت ساعت را برگرداند سر جاش. 

زنجیر ساعت هم چنان آویزان و پیدا بود. دست روی چند ناحیه از شکم بیمار گذاشت 

و از او خواست هر وقت درد گرفت بگوید؛ میرزا تقی اما دم نزد.
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دکتر پوالک گفت: »شما بیرون.« و نگاه آقاخان هم نکرد. شاید نمی خواست چشمش 

به او بیفتد.

من و آقاخان بیرون رفتیم. آقاخان به سرعت پهن شد روی نیمکت چوبی سفیدرنگی 

که روبه روی در اتاق گذاشته بودند. شده بود مثل یک َمشک پر از آب که روی زمین 

افتاده باشد.

از  را  دودستم  شدم.  جمع  خودم  توی  جنین  عین  و  نیمکت  باالی  گذاشتم  را  پاهام 

آرنج روی دو زانوم گذاشتم و انگشت هام را به هم گره کردم. کم کم پیشانی ام را به دستم 

چسباندم و با حرکتی منظم هزار سال رفتم عقب و آمدم جلو.

به چپ و راستم که نگاه کردم هیچ نوری نبود. نور کمی که از الی در نیمه باز اتاق بیرون 

می زد گلدانی ِگلی را روشن می کرد که گل های شمعدانی بی رمقی از توی آن روییده بود.

و  پهن  شانه های  نمی گفت.  هیچ  و  دست هاش  بین  بود  گرفته  را  صورتش  آقاخان 

افتاده اش حالتی قوزکرده به او می داد.

با یک جور کینه درآمد که: »اگر به درک واصل شود، حکم آزادی ما ُمهر می شود.«

گفتم: »طوری شان نیست که.« و ترسیدم.

کمی فکر کرد و دوباره گفت: »اگر به درک واصل شود در هدف مان تنهاییم. و تنهایی 

با این فقره چه باید کرد؟«

گفتم: »شما که تمام تالش خودتان را کردید که از هستی ساقط کنید این آدم را! حاال...«

از آن جا که هنوز چند ساعت هم از آشنایی ام با آن دو نفر نمی گذشت نمی توانستم 

ماهیت ارتباط شان را تشخیص بدهم. تا جایی که من خوانده بودم آقاخان تمام تالشش 

را کرده بود که کلک میرزا تقی خان امیرکبیر را بکند؛ حاال نگرانش بود! تا آخر هم خواندن 

فکر هیچ کدام شان هرگز ممکن نشد.

دوباره گفتم: »شما که خوب بلدید راهش را، یا با انگلیس ها بسازید یا با روس ها، البته 

انگلیس ها را ترجیح می دهید فکر کنم. بعد هم... تقصیر خودتان بود.«
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دهاِن مثل غارش را تا ته باز کرد تا محکم بگوید: »قصد جان مان را داشتید.«

گفتم: »قصد جان؟! من فقط می خواستم داستانم را بنویسم، بعد هم... تاریک بود. 

خودش پرید... نپرید جلو ماشین؟«

گفت: »چاره ای باید می اندیشیدیم.«

گفتم: »چاره؟! چه چاره ای؟«

گفت: »این تنها راه بازگشت بود. هر چه میان آن بیابان ها و جاده ها راه ارگ را می جستیم 

نتیجه ای حاصل نمی شد.« و سرش را که گرفت باال متوجه دو تار موی کلفت شدم که از 

سوراخ دماغش بیرون زده بود. شروع کرد با همان دو تار مو بازی کردن.

گفتم: »بیابان نبود آن جا. آزادراه امیرکبیر بود. بعد هم... چرا من؟« و خودم هم فکر 

کردم بهش.

گفت: »از یاری کنسول انگلیس و روس نیز ناامید شده بودیم. راست می گفت میرزا 

تقی خان. سگ پدرها. پیکی رهسپار نمی کردند، گماشته هاشان نیز خدمت نمی رسیدند. 

بعد از وقایع هرات باید می دانستیم که دیگر مورد وثوق ایشان نیستیم.«

گفتم: »رک وراست بگویید چه کاری دارید این جا؟«

گفت: »این گونه سخیف سخن نکنید. شما چه نیتی در سر دارید؟«

گفتم: »دست برنمی دارید آقاخان؟« و مشتی کوبیدم به ران پای چپم.

در طول راه هزار بار از حرف زدن من ایراد گرفته بود، اما حاال دیگر ادامه نداد. دوباره 

سرش را میان دست های اش فشرد. بعد حالتی بهش دست داد که فهمیدم دیگر نه چیزی 

می شنود نه درک می کند؛ و در آن شرایط فکر کردم چه طور این کاله دراز قجری از روی 

سرش نمی افتد وقتی سر خم می کند. پوست عجیبی روی کاله کشیده شده بود، شاید 

پوست بخارا بود.

هنوز خیره مانده بودم به کاله آقاخان که احساس کردم کسی نگاهم می کند. سمت 

راستم را نگاه کردم و میان تاریکی کم رنگ ته راهرو سیاهی پررنگی دیدم، مثل شبحی 
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سیاه رنگ، با دو نقطه ی نیمه روشن که به نظر می رسید چشم های آدمی زاد باشد. چند بار 

چشم هام را بستم و باز کردم؛ خوب معلوم نبود. دور بود. احساس می کردم دوری اش از 

زمان ناشی می شود نه از مکان. انگار چند صدسال با او فاصله داشتیم.

گفتم: »آقاخان...«

آقاخان جواب نداد. بعد احساس کردم سیاهی جلوتر آمد. با وجوِد سکوِت مطلقی 

می کرد.  حرکت  هوا  روی  انگار  نشنیدم،  را  پاهاش  صدای  بود  حاکم  راهرو  آن  در  که 

گاه کمی کشیدم عقب. پارچه ای تیره کشیده بود روی سرش. ناخودآ

صدایی زنانه گفت: »شاه جوان بخت را زن جوان مرگ به چه کار؟!«

از جا که بلند شدم چند متری ما بود، با حرکتی ناگهانی چرخی زد و چادرش میان هوا 

چرخید و دوباره دور شد تا این که در تاریکی ته راهرو محو شد.

گفتم: »آقاخان، شما هم... ته راهرو.«

و وقتی دوباره سرم را همراه آقاخان برگرداندم چیزی نبود، در آن پشت وپسله ها گم شده بود.

گفت: »در حصار ارگ این چنین توهمات گاه وبی گاه حاصل می شود.«

گفتم: »آن زن را ندیدید؟ حرف زد... ِصداش را...«

گفت: »خیالی از برای شما پیش آمده است.«

گفتم: »یک زن بود. گفت که شاه جوان بخت را... یک همچین چیزی گفت.«

محکم گفت: »به خود بیایید.«

و دوباره ساکت شد، انگار سیلی محکمی زد به گوشم؛ به خودم آمدم.

کمی بعد در اتاق از داخل باز شد و بی این که کسی تعارفی بزند آقاخان داخل شد و من 

به دنبالش. میرزا تقی خان روی کاناپه نشسته بود و به نظر می آمد بحث داغی با دکتر داشته.

خواست چیزی بگوید اما حرفش را خورد. بعد انگار اندوهی عمیق که در دلش خانه 

داشت مثل غده ای چرکین سر باز کرد. با افسوس رو به دکتر پوالک گفت: »اگر گویم 

زبان سوزد، اگر پنهان کنم ترسم که مغز استخوان سوزد.«
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دکتر پوالک سری به نشانه ی افسوس تکان داد و هیچ نگفت.

دوباره میرزا تقی گفت: »این درد غالم را کشت که مردم گفتند آن نظِم میرزا تقی خانی 

گذشت.«

آقاخان به سرعت گفت: »خاطر اقدس همایون از غرور شخصی و رفتار ناپسندیده ی 

شما مکدر بودند.«

 
ِ

میرزا تقی خان دوباره توضیح داد که هر وقت نظِم تقی خانی در کارها جاری می شده منافع

دولت و آسایِش رعیت هم صد برابر می شده. ناگفته نماند که هر گاه از »نظِم تقی خانی« 

حرف می زد غروری نهفته در صداش خودنمایی می کرد. آقاخان که از این حالت میرزا 

»بحمدالله تعالی  گفت:  با رضایت  بعد  زد.  کاناپه  لبه ی  به  مشتی  بود  برآشفته  تقی خان 

اعلی حضرت قدر قدرت، قضا شوکت، شاهنشاه که خدا جان این چاکر و جمیع اوالد 

آدم و عالم را فدای ایشان بنماید...« و آن قدر زیاده روی کرد که مضمون کالمش آن وسط 

گم شد! خالصه ی کالمش این بود که ناصرالدین شاه فهمیده بود اگر میرزا تقی را عزل کند 

مشکلی برای دولت پیش نمی آید، پس آن عزل کذایی انجام شده بود. و من فهمیدم آقاخان 

همیشه در مواجهه با نام همایون از خودش با عنوان »این چاکر« یاد می کند. میرزا تقی خان 

که به نظر نمی آمد از شنیدن این حرف ها خدشه ای بهش وارد شده باشد همان طور که 

آهسته آهسته از جا بلند می شد گفت در عملکرد دولتش ابهامی نبوده و حاضر است بدون 

های وهوی جواِب »مقرون به صواب« بدهد؛ و انگار که بخواهد نکته ی مهمی را آشکار 

کند گفت مثل آفتاب روشن بوده که دشمنی آقاخان و همپالگی هاش دلیل دیگری داشته. 

آقاخان لگدی به زمین کوبید، میرزا تقی خان اما انگارنه انگار، با همان وقار پیشین ایستاد و 

کمی بعد آهسته چند قدم به اطراف برداشت تا سالمتش را بررسی کند. کمتر کسی را دیده 

بودم که آن طور استوار به نظر برسد، الاقل در ظاهر.

دکتر که از نتیجه ی معاینه راضی به نظر می رسید دودستش را از پیشانی تا چانه پایین 

کشید از روی سبیل های زردرنگش عبور داد. تازه متوجه شدم که چه دست های ظریف و 
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الغری دارد. اگر آن ُجبه راـ  که به تقلید از ایرانیان تن کرده بودـ  از دور خودش باز می کرد 

معلوم می شد چه بدن تکیده ای دارد.

گفتم: »خطری که... خطرناک است دکتر؟«

گفت: »صدماِت چندان حاصل نشد.«

گفتم: »یعنی شکستگی... وقتی زدم بهشان صدای خرد شدن دنده هاشان را شنیدم.«

دکتر گوشه ی سبیل های زردرنگش را با دندان جوید. بعد انگار که احساس کرده باشد 

این حرکت در حضور میرزا تقی شایسته نیست خودش را جمع وجور کرد. پاپیونش را که 

به طرز بی سلیقه ای گره خورده بود محکم و شمسه ی مرصعش را روی سینه میزان کرد.

گفت: »کمی راحت کنند درمان حاصل شد.«

میرزا تقی خان اما اهل استراحت نبود انگار. به جوش و تکانی برخاست و راه افتاد.

»طبیب  بگویم:  تا  کردم  را جمع وجور  دهنم  بزنم،  زبان خودشان حرف  با  خواستم 

حاذقی بودند دکتر پوالک... یعنی... هستند یعنی.«

میرزا تقی خان آرام آرام قدم می زد تا سنجشی از سالمتش داشته باشد. داشت چند قدم به 

در نزدیک می شد که انگشت اشاره اش را گرفت رو به من و گفت: »َمرکبی شایسته دارید.«

آقاخان گفت: »به چند دستگاه از کالسکه های مخصوص سرکار اقدس شهریاری به 

جهت سواری رجحان دارد.«

که  شوند  دولت  مستخدم  فرنگ  از  مهندسانی  است  »خوب  گفت:  تقی خان  میرزا 

ساخت چنین مراکبی در وطن ممکن شود.« و کالهش را روی سر میزان کرد.

آقاخان با غیظ گفت: »بگذارید این مرکب یگانه بماند که تنها شایسته ی قبله ی عالم 

روحنا فداه است.« و با دست به عکس ناصرالدین شاه روی دیوار اشاره کرد.

میرزا تقی خان همان طور که شال کشمیرش را دور کمر سفت می کرد گفت: »دوران 

تملق گذشته آقاخان، ما دیگر حاکم نیستیم.«

آقاخان رو ترش کرد که: »در دوران زمامداری خود کم نگفتید میرزا تقی خان.«
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دکتر پوالک گفت: »چه هست مرکب شما؟«

با غروری که از زمان خرید آن ماشین بهم دست داده بود گفتم: »پاجروی 2014، 

اسپرت. سواری خوبی دارد... ژاپنی است.« و با دو انگشت شست و سبابه ی دست چپ 

گوشه ی لب هام را پاک کردم؛ هیچ نبود.

دکتر پوالک گفت: »ژاپون.«

گفتم: »هر چی شما بگویید.«

میرزا تقی خان با تعجب پرسید: »فرمودید 2014؟ به زمان اشارت داشتید؟«

بدون این که دست وپام را گم کنم گفتم: »نه، اسمش است.«

دکتر پوالک گفت: »حاال کجاست؟«

اما  برود؛  جایی  می خواست  هم  او  شاید  باشد.  دیده  خوابی  برام  هم  او  که  ترسیدم 

برای  به کاخ.  از دستش بدهم؛ رفتن  بودم که نمی خواستم  آورده  به دست  تازه فرصتی 

کید کردم که یک الستیکش در راه  همین به سردی گفتم بیرون کاخ پارکش کرده ام و تأ

کید کردم که با ماشین پنچر شده نمی توان حرکت کرد، همان طور که  پنچرشده و مکرر تأ

با کالسکه ای که چرخش شکسته باشد نمی توان.

روی  نشست  دوزانو  بود  شده  دل گیر   
ً
عمیقا حرف ها  این  شنیدن  از  که  پوالک  دکتر 

بالشتکی که از قبل گوشه ای از اتاق گذاشته بودند.

گفتم: »نسخه... دوا الزم ندارند دکتر پوالک؟«

و نگاه قلم داِن مقابل پاهاش کردم که با نقاشی زیرالکی تزئین شده بود. زمینه ی قلم دان 

تیره بود و رنگش به سیاهی می زد که با گل های بسیار ریز و رنگارنگی پر شده بود. دقیق تر 

که شدم دریافتم گل ها با استفاده از اسلوب پرداز نقش شده. چند مرغ هم میان گل ها 

به چشم می خورد؛ به سبک علی اشرف. دلم را زدم به دریا و قلم دان را برداشتم. کسی 

چیزی نگفت. گوشه ای نوشته شده بود »ز بعد محمد، علی اشرف است.« از تشخیص 

درستم خوشحال شدم و قلم دان را سر جای اولش گذاشتم.
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میرزا تقی خان گفت: »چین به ابرو میندازید.«

و متوجه شدم که دوباره روی تصویری دقیق شده ام. دست خودم نبود. پلک هام کمی 

بسته می شد و در اثر نزدیک شدن ابروها به هم چین به پیشانی ام می افتاد.

ل کردم.
ُ

گفتم: »چشم.« و عضالت پیشانی ام را ش

گفتم: »دکتر پوالک؟«

اما جوابم را نداد. گوشی هنوز دستم بود. چرا نباید عکسی هم به یادگار از او می گرفتم؟ 

گرفتم. عین مجسمه خشک شده بود. از بغل به ستون گچی و از پشت به دیوار تکیه زده 

بود. دوربین را حرکت دادم و راسِت کاله قجری دکتر را گرفتم و باال رفتم. از یک جایی 

بزرگی داشت کنده کاری های حلزونی شکل  تمام و ستون شروع می شد. سوسک  کاله 

ستون را دور می زد و باال می رفت. هرازگاهی بال هاش را از هم باز می کرد و می بست؛ 

اما رمق پریدن نداشت. طراحی ستون با کنده کاری گچی دیوار که از سطح زمین نیم متر 

بیشتر نبود، هم خوانی زیبایی داشت.

فاصله ی  بیشترین  آقاخان  و  تقی  میرزا  فهمیدم  تازه  فارغ شدم  از عکس گرفتن  وقتی 

ممکن را از من گرفته اند.

 بلندی داشت. دست 
ً
میرزا تقی گفت: »برویم.« اما هنوز ایستاده بود. قد و قواره ی نسبتا

راستش را پشت کمر برده بود و دست چپش باالی شکمش قرار داشت و لبه های ُجبه را 

گرفته بود. تعجب کردم؛ آدم هایی که من دیده بودم در این موقعیت هر دودست را پشت 

کمر می بردند و یکی دیگری را می گرفت. همان ُجبه ی معروف را تن داشت: بافت ترمه 

با تارهای زری.

میرزا تقی نزدیک در خروجی بود که ناگهان درجا ایستاد و رو به دکتر پوالک گفت: 

»شایسته بود که طبیِب خاصه ی دربار سپهراقتدار گشتید.« اما دکتر پوالک همچنان مثل 

مجسمه ای گچی خشک شده بود. میرزا تقی خان دوباره گفت: »برویم.« و این بار پیش 

از همه بیرون رفت. 



به روایتی دِر نگارخانه را میرزا تقی خان امیرنظام بود که باز کرد. روایات دیگر را هیچ کس 

یا  وارد  می خواستیم  که  دری  هر  از  آن شب  نکرده!  نقل  هیچ جا  و  هیچ گاه  جز خودم، 

خارج شویم، او بود که پیش قدم می شد. این است که هر بار این ماجرا را برای خودم 

تعریف می کنم هر جا یادم نباشد میرزا تقی را به عنوان گشاینده نام می برم!

شیوه ی حرکتش خوب یادم مانده؛ در را تا نیمه باز می کرد و پای چپ را می گذاشت 

داخل و با حرکتی ناگهانی در را تمام باز می کرد و تنه اش را داخل می کرد.

با  و  می داد  دروغین  نقطه ای  به  را  حواسش  یا  می داد  نشان  بی توجهی  یا  اما  آقاخان 

موهای بیرون زده از بینی اش بازی می کرد تا معطل کند که من یا میرزا تقی وارد شویم. 

اما وارد که می شد شیِر قفس می شد همان شیِر بیشه! تا احساس امنیت می کرد شجاعتش 

که در صدای کلفتش بود به نمادین ترین وجه ممکن خودنمایی می کرد؛ و بیشتر اوقات 

او بود که می خواست جمع کوچک مان را مدیریت کند.

به دستور آقاخان پشت یکی از پنجره های نگارخانه ایستاده بودم به نگهبانی. تا پرده را 

زدم کنار همان طور که عقب کشیده شدم چوبی دراز از مقابل شیشه رد شد.
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