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پشت درهای حرمسرا
درسي براي قصهگويي ،درسي براي زندگي
خالهخاور هميشه به من ميگفت« :مرجان ،چه بر سر تو
خواهد آمد؟» هروقت كار ابلهانهاي از من سر ميزد ،هروقت
پايم بهكوزه روغن ميخورد و آن را روي زمين سرنگون
ميكردم يا به زغالهاي اجاق خيره ميشدم و آنقدر به
رويا فرو ميرفتم تا عدسي روي آتش ميسوخت ،خالهخاور
همين جمله را تكرار ميكرد .اما ميدانستم او منظور ديگري
دارد .شايد من هرگز به خانة بخت نميرفتم .هيچكس حاضر
جوكوله را بهخانة خود ببرد .با
نبود عروسي لَنگ با پاي ك 
آنكه ميتوانستم ب ه سرعت بدوم ،سبويي را روي سرم حمل
كنم و مثل دخترهاي ديگر با گوشت بره آبگوشت بپزم ،اما
نميتوانستم از بخت نامرادم ،از پاي لنگم ،فرار كنم .بخت
نامراد .بدين ترتيب تمام عمر بايد با صدقه خويشاوندانم
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زندگي ميكردم .اما مشكل اينجا بود كه من خويشاوندي
نداشتم .خالهخاور ،خالة واقعي من نبود .از اين گذشته او و
عمواِلي پير بودند و روزگار با آنها بر سر مهر نبود .وقتي
آنها از اين جهان ميرفتند ،هيچكس به داد من نميرسيد.
اين بود كه خالهخاور به باالي سرش نگاه ميكرد،
آهي از تهدل ميكشيد ،و ميپرسيد« :مرجان ،چه بر سر تو
خواهد آمد؟»
در اين دنيا هيچكس نميداند چه بر سر آدمها خواهد
آمد .واقعًا چه بر سرم ميآمد؟ هيچكس نميدانست.

اولينبار كه پايم به حرمسراي شهريار رسيد اميدوار بودم،

حتي يك لحظه هم كه شده ،شهرزاد را ببينم.

شهرزاد قهرمان من بود .او خودش را ب ه همسري مردي درآورده

بود كه همسرانش را يكي بعد از ديگري ميكشت .اين مرد هر

شب دختري را به زني ميگرفت و بامداد روز بعد ميكشت.
تا آنكه ،با شهرزاد ازدواج كرد.

همچنانكه از دروازههاي كاخ وارد ميشديم و از حياط

بيروني آن ميگذشتيم ،خالهخاور به من هشدار داد« :مرجان،
سرت را پايين بينداز و مواظب حجابت باش .توي حرمسرا

زنها انواع لباسها را ميپوشند ،با اينهمه تو ُحجب و حياي
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خودت را حفظ كن».

عوجور كردم و آن را از زير چانهام چنان محكم
چادرم را جم 

چسبيدم كه فقط گردي صورتم پيدا بود .نور خيرهكننده

خورشيد بر سنگهاي مرمر حياط ميتابيد و درون آبنماي
كاخ پخش ميشد .به جستجويِ د ِر حرمسرا به جلو خيره شدم،

اما سايههايي كه انتهاي حياط را دربر گرفته بودند ،تيرهوتار

بودند و چيزي از ميان آنها ديده نميشد.

با آنكه شيفتۀ ديدن حرمسرا بودم ،اما كمي ميترسيدم.

شنيده بودم كه شهريار پس از اطالع از بيوفايي همسرش،

جوي خون راه انداخته بود .ميگفتند او ابتدا ،جز مادرش ،تمام

بردگان و خدمتكاران و زنان حرمسرا را قتلعام كرده بود و
پس از آن عهد كرده بود كاري كند كه ديگر هيچ زني فرصت

خيانت به او را نيابد .علت تصميم شهريار به كشتن همسرانش
نيز همين بوده است.

خالهخاور توي سايهها ،جلو دو لنگه در چوبي و بلند ،ايستاد

و با نگهبانهاي َد ِم در صحبت كرد .نگهبانها با كالهخودهاي
بلندي كه بر سر داشتند و خنجر و شمشيري كه به كمر بسته
بودند ،عبوس و ترشرو بهنظر ميآمدند.

از هنگامي كه يكي از كشتيهاي تجاري غرق شـده و
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عمواِلي( )1داروندارش را از دست داده بود ،سالها ميگذشت.

خالهخاور از آن زمان تاكنون ديگر به اينجا نيامده بود .اما پيش
از آن براي فروش ابريشم و جواه ِر سرزمينهاي دوردست ،اغلب

توآمد ميكرد .با آنكه از او خواهش كرده بودم تا مرا
به حرم رف 
هم با خود ببرد ،اكنون به چيزهاي ديگري فكر ميكردم .پس از

آنكه لنگههاي در ،ابتدا نالهكنان روي پاشنه چرخيدند ،سپس با
صدايي خشك پشت سر ما بسته شدند و ما خود را در راهرويي

نيمهتاريك در مقابل دو خواجهباشي پابرهنه حرمسرا ديديم،

افكار ديگري نيز بهذهنم هجوم آوردند .شنيده بودم زني كه از
درهاي حرم داخل شد ،هرگز زنده از آن بيرون نخواهد آمد .و

اغلب هم همينطور بود.

با اينهمه به ما كه فقط براي فروش كاال داخل حرم شده

بوديم ،اجازه خروج ميدادند .در اين مورد ترديدي نداشتم و
خالهخاور هم به من اطمينان داده بود.

از آنجا كه تاريكي ،ناگهاني بود و چشمانم هنوز به آن عادت

نكرده بود ،اطرافم را خوب نميديدم .با اينهمه درحاليكه
سعي ميكردم لنگي پايم را پنهان كنم ،خالهخاور را كه چادر
1. Eli
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بلندش به زمين ميساييد و پشت سر يكي از خواجههاي
حرمسرا قدم برميداشت ،دنبال ميكردم .هواي خنك بدنم را

دربر گرفت و لحظهاي از گرماي خورشيد ،رهايي يافتم .طولي
نكشيد كه صداي پاشيدن آب به گوشم خورد و عطر چوب

صندل و گلهاي گوناگون هوا را پر كرد .در آن لحظه ديگر به

خوبي اطراف را ميديدم .ما از در بزرگ ديگري گذشته و وارد
يكي از تاالرهاي كاخ شده بوديم.

تاالر گرچه روباز بهنظر ميآمد ،اما روباز نبود .گنبد باالي تاالر

چنان بزرگ و بلند بود كه گويي سقف آن به آسمان ميرسيد .نور

ماليم خورشيد از البهالي پشتدريهاي چوبي و منبتكاري شده

به درون گنبد رخنه ميكرد و بهكف و ديوارههاي تاالر ميتابيد.
روشنايي در ميان آبي كه از آبنما بيرون ميزد ،ميرقصيد و
چون نقرۀ مذاب بر سطح حوض پخش ميشد .پرندگان در ميان

درختان ميوه و بوتههاي گلي كه با بوي خوش خود
شا خوبرگ
ِ

هوا را عطرآگين كرده بودند ،در پرواز بودند .قاليهاي الكي زيبا،

جواهرنشان كف را فرش
با تاروپودي از طال و پشم ،سنگهاي
ِ

كرده بودند.

به جستجوي نشاني از لكههاي خون به كاشيهاي حوض

و آبنما نگاه كردم اما جز حاشيههاي رنگارنگ كاشيها ،همه
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جاي آنها مثل برف سفيد بود.

خواجهباشي حرمسرا گوشهاي روي بالشي بزرگ نشست.

من در يك آن و از زير چشم او را نگاه كردم .مردي سيهچرده

بود كه اگر لباس ابريشمياش را نديده ميگرفتم ،با خواجههاي
ديگر حرمسرا فرقي نداشت .صورت همه آنها صاف و بيمو بود

و كمر و شكمي بزرگ و چاق داشتند.

خالهخاور چادرش را از سر برداشت و گره بقچهاش را باز كرد.

سپس بقچه را پهن كرد و مشغول چيدن اجناسي شد كه با خود

آورده بود .آنچه خالهخاور آورده بود ،گنجينه شخصي او و بازماندۀ
روزگار ثروتمندياش بود .توي بقچه انواع گلوبند و گردنبند و

النگوهاي جواهرنشان ،درميان پارچههاي ابريشم و اطلس و حرير

گلدار ،بهچشم ميخورد .عمواِلي به فروش آنها راضي نبود ،اما
خالهخاور گفته بود« :چارهاي نداريم ،بايد خراج ساليانهمان را
بپردازيم ».اكنون به او نگاه ميكردم تا ببينم آيا براي از دست

دادن پسانداز همه عمرش ناراحت است يا نه .اما خالهخاور همه

آنها را بهسرعت روي بقچه مرتب كرد و فقط بههنگام چيدن

گلسينهاي سنگي و الجوردي دستهايش كمي لرزيد.

زير سقف تاالر جز صداي ريزش آب از آبنما ،صداي ديگري

شنيده نميشد .با اينهمه چنانكه عالمتي مخفي داده باشيم،
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ناگهان صداي پچپچ عدهاي ،همراه خشخش لباسها و صداي

جرينگجرينگ خلخالهايشان را روي كاشيها شنيديم.

شهرزاد را با اندامي كشيده و شاهوار ،چنانكه كوزهاي بر

سر داشته باشد و ب ه نرمي و ظرافت از ميان تاالر گام بردارد،

مجسم كردم .شهرزاد نه شور وشوق بيش از حد نشان ميداد

شوبش ميكرد ،سپس
ص و طمع .او با خالهخاور خو 
و نه حر 

بهسوي من ميچرخيد و آنگاه چيزي توي چشمهايم او را
مجذوب خود ميكرد .آيا شهرزاد متوجه ميشد كه من هم

مثل خودش از هنر گفتن قصههاي قديمي بهرهمند هستم؟
آيا ميدانست كه خود او كم و بيش الهامبخش من است؟ آيا
خبر داشت كه دلم ميخواهد مثل او باشم؟

ـ مرجان! از خواب و خيال بيا بيرون ،بقچهات را باز كن!

بهسرعت چادرم را برداشتم ،گرههاي بقچهام را باز كردم و

جواهرات ،روبانها و ابريشمهاي خالهخاور را از آن بيرون آوردم.

صداي خالهخاور را ميشنيدم كه زير لب زمزمه ميكرد« :مرجان،

چه بر سر تو خواهد آمد؟»

آنگاه زنهاي حرمسرا از راه رسيدند .آنها همچنانكه

چوتاب
لباسهاي بلنـد و خوشرنگشان بههنگام حركت پي 

ميخورد ،آهسته و آرام با هم حرف ميزدند و چون پرندگان
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زيبا و سبكبال ،از زير تاقنماهاي اطراف تاالر وارد آن ميشدند.

آنها با بوي خوش عطرهايشان كه چون ابري ما را در خود گرفته

بود ،دورمان حلقه زدند و همچنانكه دربارۀ رنگ سنگهاي
قيمتي و درخشش پارچههاي ابريشمي گفتگو ميكردند،
مشغول اندازه گرفتن گردنبندها و دستبندها شدند .جواهرات،

نور را به خود ميگرفتند و آن را با پرتوهايي خيرهكننده به
ديوارها و كف تاالر پخش ميكردند .گرچه هيچيك از زنها

آنطور كه خالهخاور برايم مجسم كرده بود ،نيمهبرهنه نبودند،

اما لباس برخي از آنها چنان نازك بود كه بازوها ،ساعدها و

گردنهايشان بهوضوح پيدا بود.

بهجستجوي شهرزاد چهرۀ همه آنها را ب ه دقت نگاه كردم.

من شهرزاد را هنوز نديده بودم اما دلم گواهي ميداد اگر او را

ببينم ،ميشناسم .بسياري از زنان اطراف ما از بستگان دور و

نزديك شهريار بودند .آنها زنان بيوه يا طالق گرفتهاي بودند
كه جاي ديگري براي زندگي نداشتند و چون قب ً
ال شوهر كرده

بودند ،خطر بهعقد شهريار درآمدن تهديدشان نميكرد .زنان

ديگر حرم همه كنيز بودند و طبق معمول در ميان آنان زنان
زيبا كمتر ديده ميشد .شهريار پيش از ازدواج با شهرزاد ،تمام

دختران زيبا را بهعقد خود درآورده بود.
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ج شش زن جوان هم ديدم .ترديدي
با اينهمه درميان آنها پن 

نبود كه آنها پس از آنكه شهرزاد مانع كشتار زنها شده بود ،به
كاخ شهريار آمده بودند .آنها گرچه زناني زيبا و جوان بودند،
اما شتابان و ذوقزده خود را به ما رساندند و مشغول جستجو

در گنجينۀ خالهخاور شدند .مطمئن بودم كه هيچيك از آنان
شهرزاد نيست.

من بهپرسشهاي آنان پاسخ ميگفتم و برايشان شرح ميدادم

كه چگونه آن قوارۀ حرير از سمرقند و آن دستبند مسي قلمكار از

هند به آنجا آمده بود .طولي نكشيد كه زنان حرم هرچه را آورده

بوديم ،انتخاب كردند .آنوقت من جز آنكه بقچههايمان را جمع

كنم و منتظر بمانم ،كار ديگري نداشتم .خالهخاور خودش معامله
را تمام ميكرد .اما ميدانستم كارش طول ميكشد.

تنها در اين لحظه يعني وقتي كف تاالر زانو زده بودم و

بقچهها را جمع ميكردم چشمم به بچهها افتاد .آنها حتماً
پشت سر زنها به تاالر آمده بودند و من كه تمام حواسم به
معامله بود ،متوجه حضورشان نشده بودم .اما آنها آرامآرام به
من نزديك شده بودند و با كنجكاوي به من نگاه ميكردند.

آنها حدود ده دوازده نفر بودند و در ميانشان بچههاي سهساله

تا هشتساله ديده ميشدند .همۀ آنها بچههاي حرم بودند.
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برخي بچههاي زنان حرم و برخي كودكان يتيمي از بستگان
دور شهريار .البته برخي هم بچهها يا نوادههاي بردگان مورد

عالقه شهريار بودند.

دلم بهحال دخترها سوخت.

آهوي دستآموزي پشت سر يكي از بچهها كه احتماالً شش

هفت سال بيشتر نداشت ،ورجهورجه ميكرد .آهو پوزهاش را به

دست دختر ماليد و دختر بدون آنكه از من چشم بردارد ،پشت

گوشهاي حيوان را برايش خاراند.

دختري كه آهو دستآموز او بود ،پرسيد« :پات چي شده؟»

بهسرعت روي پاشنههايم عقب نشستم و با لباس بلندم

پاي لنگم را پوشاندم.

ـ چه باليي سر پات آمده؟ غير عادي بهنظر ميرسد.
خيلي كوتاه پاسخ دادم« :هيچي .چيزي نيست».

پسركي خردسال ،با حالتي كه نشان از كمرويي او داشت،

آرامآرام جلو آمد .او ابتدا دستش را ب ه سمت آستين من دراز
كرد و بعد ناگهان آن را عقب كشيد .پسرك با يك دست
دماغش را گرفت و با دست ديگر به من اشاره كرد .بچههاي
ديگر شروع كردند به نخودي خنديدن اما نه عقب رفتند و نه

چشم از من برداشتند.
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