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  %ارد، خون وقصاب

  

احساس    از خواب بیدار مLشوم. احساس میکنم کھ خواب سنگ/ن و دوامداری را گذشتانده ام.        

میکنم کھ Pسیار خوابیده ام، سالها وسالها خوابیده ام. احساس میکنم کھ باالخره از این خواب 

 خوابسنگ/ن بیدار شده ام. ازاین بیدار شدن غ�T دردلم راه مییابد. بھ نظرم میاید کھ Rس از 

  3شستھ است.  بھ انتظارم   دوامدار، بیداری تXY و زWرآلودی

وناتوان استم. دلم میخواWد بازWم بخوابم.   وسنگ/ن استم. علیل  سرم دردمیکند وخستھ        

یدارشدن می[.سم. اماWم/ن کھ چشمهایم نیمھ  چشمهایم را نمیگشایم. دلم نمیخواWدبیدارشوم،ا̂ز

فضای ماحولم دگر6ونھ شده است. Wوا�ی کھ نفس میکشم، دگر6ونھ بازمLشوند، متوجھ مLشوم کھ 

اdeلھ چشمهایم رامیگشایم. میبLنم کھ فضا سرخرنگ شده است. با  است. وارخطامLشوم ̂و

سراسیمھ 6ی ازkس[.برمیخ/jم. وحش[jده بھ اطرافم نhاه میکنم. دراتاق deیب وناشناختھ �ی قراردارم. 

لباسهایم  برتنم نLسlند.    کھ لباسهای قبلییم متوجھ مLشوم اشیاوفضای اتاق Wمھ سرخرنگ اند.

ازدیدن لباسهایم تpان میخورم. لباسهای قصاkی را بھ تنم پوشانده اند. لباسها�ی  عوض شده اند.

ھ آن چند =اردُخـرد   کھ سیاWرنگ ند چرمی�s را Pستھ اند̂و وخون آلود اسlند. میبLنم کھ بھ کمرم، کم̂ر

Wمان =اردWای خشکیدۀ خون وکالن، ازW وش چرم/ن =ارد، لکھvی را آو�ختھ اند. لباسها وkای قصا

 وازخودم میw.سم :  دارند. ازلباسهایم بوی خون میاید. وحش[jده بھ اطرافم میبLنم
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  »آه خدایا، من درکجاستم، من کLستم ؟ « 

/Wjا�ی آشنا میاید. چ. اما اتاق کم کم بھ نظرم نمیایندپاس|} برای خودم ندارم. گذشتھ Wایم بھ یادم   

بھ یادم میایند. اتاق، بھ Wمان اتاق قبلییم شباWت دارد. Wما ن دوvنجره، Wمان آیLنھء =وچک روی 

وفضای آن عوض شده اند. تمام    دیوار، بھ Wمان جایهای قب�} شان قراردارند ودیگرWمھ اشیای اتاق

ا ترس ووحشت چشمهایم را  بدنم درددارد. میمالم. فکر میکنم کھ =ابوس  گیج مLشوم. دوسھ با̂ر

وحشlنا=ی مرا فرا گرفتھ است وشاید Wم بیمار شده ام. اما 3ی، Wمھ چ/jوWمھ جارا Wمان طورمیبLنم 

کھ میبLنم. ت�ش قلبم فزون[.مLشود. تنفس کردن برایم دشوارترمLشود. لرزش تpان دWنده �ی تمام 

بدنم سردوسردترمLشود. نمیتوانم  رند.وجودم رامیلرزاند. دندانهایم ترق ترق کنان بھ Wم میخو 

باورکنم آن چھ کھ میبLنم واقعیت داشتھ باشد. سراسیمھ مLشوم، گذشتھ Wایم بھ یادم 

ھ Wم نمیتوانم افpارم را م��dم سازم. پیوست   حواسم =امًال پراگنده است. ح?� برای ��ظھ �ی میایند.

بودم، من درکجا بودم ؟ این لباسهای  ازخودم میw.سم کھ من کجا استم. من درکجا استم ؟ من =ی

قصاkی بھ تنم ازکجا آمده اند؟ Wرچندفکرمیکنم،اما بھ یادنمیاورم کھ من زما3ی قصاب بوده باشم. 

ری و پLشھء دیگ بوده ام. من کس دیگری بوده ام. شغل  کھ من قصاب  ک��� Wر ��ظھ برایم میhو�د

ھ من خواب بوده ام و Wمھ چ/j را عوض کرده داشتھ ام. اما حاالچھ شده ام؟ نمیدانم، مثل این ک

Wمھ چ/jبھ نظرم غ/.عادی ووحشlناک میاید. ازWمھ میبLنم،  بھ Wرسواند، مرا، لباسهایم را،اتاقم را. 

 رنگ، ازنورسرخرنگ، از Wمھچ/jمی[.سم، از لباسهایم می[.سم. از=اردWا، ازلکھ Wای خشکیدهءخون، از فضای سرخ

. میلرزم، بھ شدت میلرزم ودندانهایم ترق ترق کنان بھ Wم میخورند. میبLنم کھ دستهایم ترسمچ/j می

اسlند. بھ دستهایم میبLنم. بھ نظرم میایدکھ دستهای خودم نLستد. طوری بھ نظرم  Wم خون آلود

  کھ از من باشند، بھ خاطرنمیاورم. م/.سدکھ دستهایم را Wم عوض کرده اند. من چن/ن دستها�ی را

��ظھ بھ ��ظھ حالم بھ Wم میخورد. فکر میکنم دیوانھ مLشوم. �شنج، اضطراب، وحشت  

دیوانھ ام مLسازند. Wمھ چ/j مبهم و خوفناک است. بھ نظرم میایدکھ در این دنیای پر از   ترس  و 

اتاق لکھ Wای خون داشتھ باشند. وWولناک خفھ مLشوم. نمیتوانم باور کنم کھ تمام اشیای    ابهام

فرشها، پنجره Wا و پرده Wا Wمھ آلوده بھ خون اسlند. سرم میچرخد. اشیای سرخرنگ اتاق مقابل 

چشمهایم میچرخند ومن نمیدانم چھ کنم، نمیدانم. از خودم میw.سم کھ چھ واقع شده است. از 

م تا گپها�ی ازگذشتھ Wارا بھ یاد گذشتھ Wا چ/Wjای ز�ادی بھ یادم نمیایند. بھ ذWنم فشار میاور 

Wم سرخرنگ است. بادیدن =وچھ، چ/Wjا�ی بھ یادم میایند. =وچھ   بیاورم. نزدیک پنجره م/.وم. ب/.ون

را مLشناسم. =وچھء خودمان است. نانوا�ی، حمام، د=ان قصاkی، د=انهای بقا�} وآن Wم خانھ Wا، 

مھ سرخرنگ شده اند. ابرWا مثل پارچھ Wای وW خانھ Wای فرسوده. اماخانھ Wا، زم/ن، آسمان Wمھ

ھ نظرم م/.سند. آسمان نارن�} رنگ شده است. زم/ن سرخ ت/.ه... Wمھ جاخون آلودوسو6وار بھ  جگ̂ر

نظرمیاید، Wمھ جاخون، خون... بھ جو�چھء آب حمام کھ از پهلوی خانھ میگذرد، میبLنم. درجو�چھ، 
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رخ داده است کھ من ازآن اطال�}  اجعھء بزر6یخون ت/.ه رنhی جر�ان دارد. احساس میکنم کھ ف

ونمیدانم چھ کنم. بازWم میpوشم چ/Wjا�ی را بھ   ندارم، فاجعھء Pسیاروحشlناک. می[.سم، می[.سم

 �Tزوناتوا3ی و نافهde یاد بیاورم، اما نمیتوانم. خودم راعاجز مییابم. احساس ناتوا3ی میکنم. از این

فجر شود. دلم میخواWدفر�اد بکشم، باتمام توانم چیغ بکشم دلم فشرده مLشود. دلم میخواWد من

  و بhو�م :

  »ای آدمها، کمکم کنید، مرا چھ شده ؟ دنیارا چھ شده ؟ خدایا ! «  

نا گهان ک��� بھ یادم میاید. Wا، Wا، ک��� بھ یادم میاید. یادم میاید کھ من تنها نبوده ام. ک��� با من  

، یادم میاید. خالھ یادم میاید. Wمان پ/.ز3ی کھ شایدبLش ازWفتاد بود کھ زنده 6ی میکرد. یادم میاید

ا من زنده 6ی میکرد ومن تا کنون اوراWم از�اد برده بودم. بالفاصلھ بھ فکرم آمدکھ   سال عمر دارد. ا̂و

عھ کھ چھ فاج بایدازاو کمک بخواWم. بایدمرا ازاین Wمھ درد وشکنجھ نجات دWد. باید بھ من بhو�د

است. امیدی دردلم راه مییابد. عرقهایم را پاک میکنم. عرقهایم مثل خون اسlند،  �ی رخ داده

  دندانهایم بھ شدت بھ Wم میخورند، میلرزم، دوسھ بار صدا م/jنم :

  »خالھ، خالھ...! «  

وترس مرا بLش[. درچنhال خو�ش میفشارند. صدا�ی   منتظرمیمانم. صدا�ی نمLشنوم. واWیمھ

ی ماحولم، اشیای سرخرنگ ونور سرخ وخون/ن بLش[.جان میگ/.ند. نمLشنوم. ترسنا=ی فضا

ه و مبهم میایند. بھ طرف درم/.وم. در نیمھ را  وخودم بLش[. بھ نظرم وحشlناک   لباسهایم، دستهایم

اتاق با پنجرهء دوم مواجھ مLشوم. برمیگردم بھ سوی پنجره، پنجره را مLشناسم. چ/Wjا�ی بھ خاطرم 

وخلوت  از ذWنم فرارمیکنند. از پنجره بھ آن سو میبLنم. آن طرف حو��} خا�}و بالفاصلھ  میایند

است. حو��} را Wم مLشناسم. Wا، یادم میاید. مادرش، خود ش، 6او ش/.ی شان یادم میایند. 

ان من، راPعھ یادم میاید. Wر صبح ازخواب بیدار مLشدم، ابتدا ازاین پنجره بھ آن  Wمسایھء مه̂ر

�} Wمسایھ، مادر راPعھ ش/. میدوشید. راPعھ مثل Wرروزvوست خشک وvراز=اه سومیدیدم، بھ حو�

6وسالھء مرده را نزد 6اومیاورد. 6او ش/.ی با اشlیاق و محبت مادرانھ پوست پراز =اه 6وسالھء ُمرده 

اق سوی پنجرهء ات   و سراسیمھ 6ی مثل WمLشھ دزدانھ وش/. میداد وراPعھ با اضطراب را میلLسید

و��رآم/jراPعھ را بھ یاددارم. سا لها 6اوش/.ی شان  یکرد. Wا، بھ یاد دارم چشمهای جادو�یمن نhاه م

وراPعھ مضطرب وسراسیمھ خاموشانھ بھ سوی پنجرهء من  پوست پراز =اه بچھ اش را میلLسید

میدید. حالت نhاه Wا�ش یادم میاید. وق?� اورامیدیدم، طوردیگری مLشدم. میلرز�دم ودلم 

های راPعھ WمLشھ بھ سو�م بتابند. در چنان ��ظھ Wا احساس دلپذیری برایم دست میخواست چشم

  وkس. میداد وفکر میکردم کھ من تنها بھ خاطرنhاه Wای راPعھ زنده استم

اما حاالحو��} خلوت وخالLست. Wمھ جا را نور سرخرنhی فرا گرفتھ است. Wا، Rس آن Wا کجا        

درآمده است؟ باردیگر وارخطا مLشوم. بھ طرف در م/.وم. بھ دWل/jکھ رفتھ اند؟ چرا دنیا بھ این وضع 



میبارید ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  قادرُمرادیشبی کھ باران   

 
٨ 

بود.   مثل WمLشھ تار�ک است، نhاه میکنم. بھ یادم میاید کھ این دWل/jدر گذشتھ Wم Wم/ن طورتار�ک

  خالھ را صدا م/jنم :

  »خالھ، خالھ ! «  

ت ؟ وکجا رفتھ اس   چھ شده��ظھ �ی منتظر میمانم. دWل/j تار�ک است. از خالھ خ .ی نمLشود. اورا 

وشاید Wم... او را مLشناسم. خصوصیا�ش بھ یادم میایند. او نمیم/.د.  شاید مرده باشد   نمیدانم.

اومرگ ندارد. میدا3ستم کھ Pسیار �¢ت جان است. خودش مثل مرگ است، خودش. الغر�ن، 

  خمیده قد، دWا3ش دندان نداشت وvوست رو�ش ُچملک وvرچ/ن بود. استخوا3ی

اره برمیگردم. تنها امیدوار�م بھ سوی خالھ است.   از خالھ خ .ی نمLشود. از دWل/j تار�ک می[.سم. د̂و

  و کمکم نکند، دیوانھ مLشوم. اگر او نیاید

رد، کھ با من زنده 6ی میک یادم میاید کھ من اورا آورده بودم تا بامن زنده 6ی کند. چندین سال بود      

یاید، در گذشتھ Wا Wمھ �ی مردم =وچھ اورادیوانھ میگفتند. زما3ی کھ با درگذشتھ Wا. Wا، Wا، یادم م

مانند دخ[.ان جوان آرا�ش میداد. سر£}  Wم زنده 6ی میکرد، مثل گذشتھ Wاخودش را من

رابھ 6ونھ Wاوvوست ُچملک شدهء رو�ش میمالید، بھ چشمها�ش ُسرمھ م/jد. درگذشتھ  وس�یده

ازار می ار کھ اورادر=وچھ ̂و دیدم، حالت رقت انگ/jی بھ من دست میداد. با دیدن خالھ ازخودم WاŴر

بدم میامد. احساس میکردم کھ زنده 6ی بر سرم سنگی�s میکند. احساس حقارت میکردم، بھ نظرم 

میدWدوشکنجھ ام میکند. عادت    میکند. رنج و عذابم   میامد کھ این پ/.زن با زنده گLش مرا اWانت

تھ WاWم میخندید. خودش را مثل دخ[.ان جوان آرا�ش میکرد. بھ داشت WمLشھ بخندد. در گذش

ود، آوازمیخواند. مردم برا�ش پول ونان میدادند.   Wرد=ان وخانھ سرم/jد. بادایره گpی کھ WمLشھ با ا̂و

ار بچھ Wا م�¢ره کنان سو�ش سنگ  کھ اورا میدیدم، ازخودم، از زنده گیم بدم م/jدندومن Ŵر

ارمیکرد. بھ خیالم مLشدکھ این پ/.زن مرا وزنده گیم را تم�¢رمیکند. بھ نظرم آرامش ازمن فر    میامد.

وعذاب من بھ چن/ن =ارWای جنون آم/j دست م/jند. بھ خیالم  میامدکھ این زن پ/.بھ خاطرشکنجھ

، من اورا بھ چن/ن بدبخ?� مبتالساختھ ام. من اورا   میامدکھ 6و�ا من اورادیوانھ ساختھ ام. من، من

آوردم تا ازرنج وعذاPش کھ ��ظھ �ی Wم مرا رWا نمیکرد، نجات یابم. من اورا آوردم تادیگر  با خودم

م وتم�¢ر 3شو   و تا دیگراWانت  مردم اورا تم�¢رواWانت نکنند. من اوراآوردم تابامن زنده 6ی کند

�ادم د. فر و احسا س حقارت نکنم. اما این پ/.زن امروزکھ درحالت نا6واری قراردارم، بھ دادم نم/.سی

w.سم کھ چرادنیا چن/ن سرخرنگ وخون آلود شده است. میخواستم  را نمLش�ید. میخواستم ازا̂و

چھ   بw.سم کھ این لباسهای خون آلود قصاkی را چھ ک��� بھ تنم کرده است. میخواستم بw.سم کھ

ه�T نجاتم ففاجعھ �ی بھ وقوع پیوستھ است. میخواستم کمکم کند واز این رنج عذاب وازاین دنیای نا

  دWد. بازWم صدا م/jنم :

  »خالھ، خالھ،خالھ ! «  
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صدای خنده Wا�ی دردWل/j تار�ک بلندمLشود. خنده Wارا مLشناسم. صدای خودش است، صدای  

  خالھ. از صدای خنده Wا�ش میلرزم وتpان میخورم. خالھ ازمیان دWل/j تار�ک صدا میکند :

  »توست. بیا، بیا، بھ این اتاق. راPعھ منتظر «  

وترس deی�� را    از گپها�ش چ/jی نمیفهمم. بھ دWل/j تار�ک مینگرم. صدای خنده Wا�ش رعب 

مLشوم. فکرمیکنم کھ 6وشهایم درست نمLشنوند. بھ نظم    براندامم پدید میاورد. بLش[.ح/.تزده

 ر اتاقکھ 6وشهایم را Wم عوض کرده اند. راPعھ ؟راPعھ ؟ راPعھ در کجا منتظر من است ؟ د میاید

دیگر؟ �ع�s چھ؟ گپها�ی مLشنوم کھ باورکرد3ش برایم =امًال ناممکن مینماید. بازWم ازمیان صدای 

  مLشنوم :  خنده Wای خالھ

ھ مراددلت م/.¥��. «     »بیا، راPعھ منتظرتوست، امرو̂ز

سراسیمھ مLشوم. گپها�ش مرادیوانھ مLسازند. بھ مراددلم م/.سم �ع�s چھ؟ ازخودم میw.سم کھ  

یدار باشم، چھ بیداری خوفناک، تXY وزWرآلود. سوی دWل/j تار�ک خو  اب استم و یابیدار؟ اما اگ̂ر

  مLشتابم. بازWم فر�اد میکشم :

  »خالھ ! «  

ک��� درتار�pی دستم رامیگ/.د.دست رامLشناسم. دست، مثل دست یک اسpلیت است. استخوا3ی و  

ز�ر مLشوم با او بروم. در دیگری بھ رو�م الغر. دست خالھ است. میخندد و دستم را میکشد. ناگ

بازمLشود. خالھ مرا بھ درون اتاق دیگر م/.اند وخودش میخندد. بھ اتاق داخل مLشوم. خالھ میخندد 

:  

  »دیوانھ، چرا لباسها ی پاکت را نپوشیدی ؟ «  

   میخندد :  برمیگردم، در نورضعیف سرخرنگ خالھ را میبLنم. او Wمچنان 

  »/.¥��، قصاب، بھ مراد دلت... بھ مراد دلت م« 

  ح/.تزده فر�ادمیکشم : 

  »خالھ، دیوانھ شدی، من قصاب نLستم ! «  

  خالھ میخندد، قهقهھ میخندد ومن میw.سم : 

گپ شده، چرا Wمھ جا سرخرنگ است، چرا ؟ من کجا استم، مرا بھ کجا آورده اند؟   خالھ، بhوچھ«  

«  

ندد. و دررا می¨  تکرار میکند. مرابھ زور بھ داخل اتاق م/.اندوWمان گپهای قبلیLش را  خالھ میخندد 

  صدا�ش را مLشنوم :

  »راPعھ، راPعھ ر ا آورده ایم، دیوانھ ! «  

 j/مھ چW .م برایم نا آشناستWآن سرخرنگ است. فضای اتاق  ومیخندد. بھ اتاق مینگرم. این جا

راعطرت/j سنجدپرکرده است. نا گهان میبLنم کھ در6وشھء اتاق دخ[.ی 3شستھ است. روی فرشهای 
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سرخرنگ، با دیدن او تpان میخورم، میلرزم. اورانمLشناسم. این کدام راPعھ است؟  مخمل/ن

مثل Wمان راPعھ   است.  سایھ؟ 3ی، بھ او شباWت ندارد. کس دیگری است. راPعھء دیگری دخ[.Wم

بھ نظرم م/.سد. سرش راباال نمیکند. مثل این کھ از آمدن من خ . 3شده باشد.  چهارده وvانزده سالھ

لباسهای سرخرنگ بھ ت�ش کرده اند. سوی من نمیبLند.   حرک?� نمیکند. آرام وشرمگ/ن 3شستھ است.

حرکت نمیکند. مثل مجسمھ 3شستھ است. چور�ها�ش Wم سرخرنگ اسlند. نمLشناسمش. من او را 

نhاه میکنم، میلرزم. حالت deی�� برای من دست   6وشت آلودش   Wرگز ندیده ام. بھ دستهای

میدWد. 6وشت، 6وشت، =اردWای قصاkی کھ بھ کمرم اسlند، بھ یادم میایند. Wوس بر�دن وقطع 

میخواWد کھ دستهای پر6وشت دخ[.ک را با =ارد   وجودم میجوشد. در دلم چ/jی 6وشتهادر  کردن

ب .م، قطع قطع کنم. دلم مLشود بروم وWرچھ زودترعطش آ�شی�s را کھ دروجودم شعلھ ور شده 

  است، فرو3شانم. ک��� سراسیمھ در درونم فر�اد میکشد :

  »=ارد، 6وشت و خون ! «  

Lشوند. فواره Wای بLشمارخون، خون. ناگهان چ/Wjا�ی یادم میایند. بھ نظرم فواره Wای خون نمایان م 

مLشوند. نمیتوانم تحمل کنم. نمیتوانم باور کنم. یادم میاید    ©�نھ Wا�ی مقابل چشمهایم مجسم

 قصاب بوده ام، یک  وق?� کھ با=اردمی .یدم، خون فواره م/jد. بھ نظرم میایدکھ من درگذشتھ

ر�ده ام،  رگها و شر�انهای Pسیاری را بر�ده ام. بھ خیالم میاید، بھ یادم میایدکھ قصاب، WمLشھ س̂ر

ر�ده ام، قصاب بوده ام ھ وخون ر�خت و یک عمرقصاkی کرده ام  من یک عمر کشتھ ام، یک عمر س̂ر

 میبLنم کھ بھ عوض  وچھ فاجعھء بزرگ. بھ دخ[.ک نhاه میکنم. ناگهان  ام. چھ مصLبت Wولناک

ھ است. چهرهء زن بھ نظر آشنا میاید. من اورابارWا دیده ام. Wا، بارWا، دخ[.ک، زن دیگری 3شست

عمرم را بااوگذشتانده ام.   کھ ���P از شبهای بارWا. یادم میایدکھ من اورامLشناسم. Wمان زنLست

ھ دیوانھ مLشوم، Wم  وvول میگرفت. کھ WمLشھ بامردWای 6ونا6ون Wم¨س[. مLشد  Wما ن زنLست

است، تXY است. تمام وجودم را این تل|}   . Wمھ چ/j زWر ناک، مرموزوکشندهاست   چ/j وحشlناک

و وحشت ��¢/.میکند. ��ظھ �ی PعدمیبLنم، عوض او، زن دیگری ظاWرمLشود. زن دیگری 

وقیافھء دیگری، اوراWم مLشناسم. عوض شدن زنها ادامھ مییابد. سھ، چهار، پنج، پانزده،  باچهره

ا مLشناسم. باWمھ Wم¨س[.شده ام. بھ Wمھء شان پول داده ام. م/.فتم، ومن Wمھء آن Wار    بLست...

میکشتم، شاWرگهارا می .یدم، فواره Wای خون جاری مLشدند. گردنهارا با=ارد می .یدم. پول مییافتم 

  و بھ این زنها میدادم و با آنان ساع?� Wم¨س[. مLشدم.

ود. درد سرم بLش[. مLش  بLش[. مییابد. سرم میچرخد. چشمهایم تار�ک مLشوند. لرزش اندامم شدت 

میخواWم فر�اد بکشم، آه، خدایا، چھ میبLنم؟ Wمھ جا   چشمهایم را می¨ندم، میخواWم گر�ھ کنم؛

کھ باخو3سردی میکشند، گردن م/jنند. خون م/.یزند وم/.وند با آن زنها   قصاب؛ قصابهارا میبLنم

درمیان خون   ن، بھ Wم دیگر میچس�ند،Wم¨س[.مLشوند. آه، چقدر قصاب، چقدر زن، چقدر خو 
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میلولند. خونهای بLش[.ی جاری مLشوند. Wمھ جاراخون فرا میگ/.د. Wمھ جاباخون سرخرنگ مLشود. 

دنیا را سرخ میبLنم. چھ رنگ وحشlنا=ی، Rشتم میلرزد. وحش[jده چشمهایم را میگشایم. میبLنم Wمان 

اموش، بھ یاد راPعھ دخ[. Wمسایھ میافتم. بھ و خ   دخ[.ک بھ Wمان جای قبلیLش 3شستھ است، آرام

اوشباWت ندارد. بھ راPعھ، دخ[. Wمسایھء ما شباWت ندارد. او کس دیگری است. ناگهان جرقھ �ی 

درذWنم شعلھ ور مLشود.   درذWنم میدرخشد. تpانم میدWد، جرقھء وحشlناک، اند�شھء وحشlنا=ی

  رفتھ اند. kی اختیار فر�اد میکشم : میکنم کھ صدWا، Wزاران =ارد بھ بدنم فرو   احساس

  »بhو�ید، این دخ[.، دخ[. کLست ؟ «  

  خالھ از عقب در صدام/jند : 

  »او زن توست، زن تو!  تو دیوانھ شده ای،«  

  ک��� آWستھ ازمن میw.سد : 

  »آیا راPعھ دخ[. یpی از Wمانها�ی نLست کھ تو با آن Wا Wم¨س[.مLشدی ؟ «  

  م :باتمام توانم چیغ میکش 

  »3ی، 3ی ! «  

ھ اتاق قب�} م/.وم. خودم را مثل دیوانھ Wا بھ در   از اتاق ب/.ون میدوم. ازدWل/j تار�ک میگذرم ̂و

م. خالھ میاید، میخندد. می[.سد و میخندد ومن گر�ھ کنان فر�اد م/jنم :   ودیوار میp̂و

  »3ی، خالھ 3ی! «   

ل م/.وم. زار زارمیگر�م. مثل =ود=ان میافتم و�¢ت بھ زم/ن میخورم. احساس میکنم کھ ازحا 

    میگر�م وازخالھ میw.سم :

  »بhو خالھ، مادرش کجاست، مادرش کLست ؟ « 

خالھ میخندد. جواب نمیدWد. خنده Wا�ش مثل =اردWای ُبران بھ جانم زخم م/jنند. چشمهایم را  

Lش دست استخوانمی¨ندم. آرامش اند=ی برایم دست میدWد. مثل این است کھ بیهوش مLشوم. خالھ 

م. اما میکن  را بھ پLشانیم میگذاردومرا نوازش میکند. ازنوازش کرد3ش خوشم میاید. احساس آرامش

این آرامش دیر نمیپاید. زود تمام مLشود. گپهای deیب و غر�ب خالھ، مثل صدWا، WزارWا =ارد بدنم 

hو�د. وWذیان می  یوانھ شده استکھ خالھ د  نمیتوانم باورکنم. بھ نظرم میاید  را زخم زخم مLسازند.

ودرواقع ازگپهای خالھ می[.سم. من، �عW �sم/ن من، عاشق راPعھ بوده ام. عشق Wم/ن   میخندم

دخ[.ی کھ حاال اورابھ خانھء من آورده اند واورا بھ من نpاح کرده اند. وق?� کھ شش 

م. سالها منتظر مانده میکرد. من عاشقش شده ا   درخانواده �ی مزدوری بودودرWم/ن =وچھ،   سالھ

ام تا بزرگ شود. چھ گپهای وحشlنا=ی!! من بھ یاد ندارم. حاال کھ عمرم ا ز پنجاه سال Wم باالرفتھ 

بھ مراد دلم م/.سم. �ع�s این خالھء مفلوک، این پ/.زن شوم، از قدیمها بامن بوده است. ا   است،

اوWرگزمرا رWا   منحوس، مثل مرگ، زWمان وق?� کھ =ودک بوده ام، با من بوده است. چھ پ/.ه زن 
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 �sازار میدیده ام، �ع نمیکرده است. Wمھ جابامن میبوده است. من، من راPعھ را WمLشھ در=وچھ ̂و

چھ؟ چھ گپهای Wولنا=ی، فاچعھ ی بزرگ دیگر، نمیدانم چرا، �ع�s چھ؟ من این =ارWارا =ی کرده 

را از�اد برده ام. من از این گپها اصًال خ .  یادم نLست. �ع�s من بھ نظرخالھ، Wمھ گذشتھ Wایم   ام.

  ندارم. فر�اد م/jنم :

  »خالھ، Pس است، Pس است ! «  

بار دیگر ازجا برمیخ/jم. بھ خالھ میبLنم. بھ نظرم میایدکھ خالھ یک زن عادی نLست. بھ نظرم  

دیگر کھ خالھ، زن جادوگری است کھ زنده گیم را در��روجادوی Wولناک افگنده است.  میاید

م، مثل دیوانھ Wا. خالھ میخندد. قهقهھ کنان  نمیتوانم تحمل کنم. Wمھ چ/j اتاق رابرسرورو�ش میp̂و

میخنددوچهره اش بھ نظرم =امًال بھ یک زن پ/.افسونگرومرموز افسانوی میماند. Wوس کش[ن 

ا �ش را ببکشم. رگهای برآمدهء گردن الغر� دروجودم شعلھ ورمLشود. دلم میخواWدخالھ را با =ارد

تیغ ب .م وخون را تماشا کنم کھ چhونھ فواره م/jند. Wوس کش[ن دروجودم شعلھ ورمLشود. خنده 

اب وسوی خالھ پرت  Wای خالھ دیوانھ ام میکند، چیغ م/jنم وصندوقچھء فلزی کهنھ �ی را برمیدارم

  میکنم :

  »خالھ میکشمت، میکشمت ! «  

قش پولهای =اغذی Wم ن ی اتاق پراگنده مLشوند. پولها، ا زدرون صندوقچھ پولها ب/.ون م/.یزند. رو 

وخون   لکھ Wا ی خون دارند. لکھ Wای خشکیدهء خون، پولها Pسیاراسlند. یک صندوقچھ پول کهنھ

  آلود، مثل لباسهای تنم، مثل لباسهای قصاب. با �®dب میw.سم :

  »این پولها از کLست ؟ «  

ترس ورعب مر گ ومردن را بھ سرورو�م میپاشند.  خالھ میخندد، بازWم میخندد. خنده Wا�ش 

ازWم  دWا3ش مثل 6ورفرورفتھ �ی بازمLشود و پوست پرچ/ن رو�ش بLش[. ُچملک مLشود. میخندد ̂و

در مورد من وگذشتھ Wایم قصھ میکند. �ع�s چھ؟ چھ مLشنوم؟ ازWمھ گپها خالھ خ . دارد؟ Wم/ن 

ام. Wم/ن خالھ بوده است. این پولهارا من ذخ/.ه  بھ نظرم میاید کھ من نLستم، من نبوده   پ/.زن؟

کرده ام. سالها کشتھ ام، گردن بر�ده ام. من Rسرقصاkی بوده ام. از شش سالھ 6ی بھ قصاkی آغاز 

کرده ام. یک عمرخون ر�ختھ ام. یک عمرکشتھ ام واین پولهارا ذخ/.ه کرده ام. بھ خاطرروزی کھ بھ 

  مراددلم برسم. فر�اد میکشم :

  »کن خالھ، Pس کن !  Pس«  

احساس میکنم کھ مغزم ازWم میپاشد. احساس میکنم کھ ��ظھ �ی Pعدمنفجر مLشوم و جسمم  

مثل پولهای خون آلود پارچھ پارچھ مLشود. با عصبانLت برمیخ/jم، خودم رادرآیLنھ میبLنم. آیLنھ Wم 

pان میخورم. ت  سرخرنگ شده است. آن سوی آیLنھ Wم سرخرنگ است. از دیدن چهرهء خودم

=وچھء  قصاب  چهرهء  می[.سم. ح/.ان میمانم. من چن/ن چهره �ی نداشتم . میبLنم کھ چهرهء من مثل 
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ما شده است. من چن/ن چهره �ی نداشتم. بھ خیالم مLشود کھ چهرهء مرا Wم عوض کرده اندومن 

وچھ پ/.زن میگر�زم. بھ =و kی اختیار میخندم. از آیLنھ میگر�زم. از اتاق و از    قصاب شده ام. می[.سم

ھ Wرچ/j کھ میبLنم، بLش[.وحش[jده مLشوم.   م/.وم. Wمھ جا سرخرنگ وخون آلود است. بھ Wرسو ̂و

رابرچشمهایم میاید. میبLنم راPعھ Wمان دخ[.=ی کھ درآن اتاق منتظرمن 3شستھ   ©�نھء deی�� د̂ر

اWد اورابکشد. فواره Wای خون ومیخو  بھ دست دارد   بود، ز�ر پای قصاkی افتاده است. قصاب =اردی

بھ نظرم میایند. میبLنم راPعھ نمرده است. راPعھ زنده است. از میان خونها بلند مLشود. قصاب اورا 

  بھ Pغل میگ/.د. قصاب اورا بھ خودش میفشارد، میفشارد. چیغ میکشم :

  »، دخ[.م !  ، راPعھ دخ[.م«  

ن جو�چھء آبهای کثیف حمام مییابم. برمیخ/jم سرم میچرخدومیافتم. ��ظھ �ی Pعد، خودم را میا 

سرورو�م خون آلود شده اند. سرورو�م بھ آبهای خون/ن رنگ جو�چھ آلوده شده اند. دراین Wنhام 

. وخا�} از آدم است ومبه�T را مLشنوم. 6وش میدWم. بھ WرسومیبLنم. =وچھ خلوت  WیاWو�ی deیب

ھ بھ ��ظھ نزدیک و نزدیک[. مLشود. 3عره Wا و بھ 6وش م/.سدکھ ��ظ  WیاWو، از فاصلھ دورتری 

ودم. 3عره ب فر�ادWای گنگ و مبهم نزدیک[. مLشوند. چن/ن 3عره Wا و فر�ادWارا درگذشتھ Wا 3ش�یده

د. ک��� اسlن Wا و فر�ادWا مثل لباسهایم، مثل راPعھ، مثل Wمھء این دنیای سرخرنگ برایم بیhانھ

  ای خالھ است :در6وشهایم چ/jی میhو�د، صدا�ش مثل صد

  »3عره Wا وفر�ادWای Wمانها�ی است کھ تو کشتھ ای قصاب ! «  

من کشتھ ام؟ Wا، خالھ بھ من قصھ کرد کھ من یک عمر قصاب بوده ام، حاال کشتھ Wا میایند،  

شده اند. صدا Wا بلندتر ش�یده مLشوند، بLش[.مLشوند. یک بار آسمان    حاال کشتھ Wا، زنده

را    بLش[.سرخرنگ مLشود. ازآسمان خون میبارد. درWمھ جا سیل خون جاری مLشود. خانھ Wا

ارا Wیبlنا=ی Wمھ ج  سیل  خون منهدم مLسازند. خانھ Wای =وچھ ازدرون منفجر مLشوند.سیالبهای 

باد ُتندی بھ وز�دن میاغازد. آدمها �ی کھ مثل   ؛ زلزلھء دوامداری آغازمLشود، زم/ن میلرزد. فرامیگ/.د

�رانھ ومن لباسهای قصاkی دارند، از درون و�رانھ Wا قهقهھ کنان ب/.ون مLشوند. =وچھء ما بLش[.

مLشود. =وچھء خودما، Wمان =وچھء خودماست. یادم میاید، یادم میایدکھ مردم دراین =وچھ 

مرامعلم صدام/jدند. بچھ Wا رادرس میدادم. یادم است، آخر�ن ��ظھ �ی کھ از بچھ Wا دور شده 

Wم. یادم دبودم، با خودم تصمیم گرفتھ بودم تا دردرس آینده، ب/.قهای ملل دنیارا بھ بچھ Wا توضیح ب

کھ من قصاب نبودم. معلم بودم وصبحhاWان ازvنجره راPعھ راوچشمهای ��رآم/j ونhاه Wای   میاید

خاموش اورامیدیدم، Wنhامی کھ مادرش ش/.میدوشید، راPعھ پوست پراز=اه 6وسالھء مرده را نزد6او 

م کھ نجره میدیدوش/.میداد. من ازv ش/.ی میاوردو6او ش/.ی، با محبت بچھء پراز=اWش رامیلLسید

ودزدانھ بھ سوی پنجرهء من نhاه میکرد. نhاه Wا�ش چھ ز�با بودند،   ، مضطرب راPعھ چھ معصومانھ

چھ ز�با. اما حاال خانھ Wا فروم/.یزند. خانھ Wاازدرون منفجرمLشوند. سیالبهای خون، خانھ 
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نم. سو�ش نhاه میک ومن میگر�زم، وحش[jده میگر�زم. خالھ ازعقبم مLشتابد. Wارامنهدم مLسازند

خون، از  ، از این دنیای  6وشتها�ش را تراشیده باشند. من میگر�زم   مثل اسpلی?� است کھ 6و�ا تازه

  این دنیای دون. صدای 3عره Wا و فر�ادWا نزدیک[. مLشوند. ک��� فر�اد م/jند :

  »تو کشتھ ای، تو خون ر�ختھ ای، قصاب ! «  

  صداWای دیگری تکرار مLشوند : 

  ! »   رد، خون، زن =ا«  

لند تر، نزدیک ونزدیک[. مLشوند. ناگهان پایم بھ سنhی میخورد.   3عره Wا وفر�ادWای خشمناک بلند ̂و

ی =وچp چشمهای راPعھ دخ[. Wمسایھء ما یادم میاید. خودم را میان 6ودال   میافتم. در Wم/ن ��ظھ

ثل این کھ برای من ساختھ غلیظ است. برابرقدواندام من است. م  مییابم. 6ودال Wم پرازخون 

لند ترمLشوند. چشمهایم را  باشند. تا 6لو میان آن فرو م/.وم. 3عره Wا وفر�ادWای خشمناک  بلند ̂و

ا =امًال ناگهان صداW  نمیتوانم بگشایم. آبهای کثیف صابون آلود وخون/ن سرورو�م را فرامیگ/.ند.

ھ م/jند. Wمھ جا فر�ادWای نزدیک مLشوندوWرچھ پاست ازسرم میگذرد. Wرچھ پاست بر س رم ض̂ر

ند وی سنگ/ن وق ومیگذرند. پاWا، مثل سم اسبها، مثل پای اش[.Wا  خشمناک، پاWا برسرم میp̂و

    اسlند.

***  

میخواWم چیغ بزنم، اما نمیتوانم. مثل این کھ صدایم مرده است. صدایم مرده است. وق?�             

ودوامداری راگذشتانده ام. احساس میکنم  گ/نازخواب بیدار مLشوم، احساس میکنم، خواب سن

 XYس ازخواب سنگ/ن و طوالن±�، بیداری تR سیار...احساس میکنم کھP ،سیارخوابیده امP کھ

وم، بیدار ش بھ انتظارم 3شستھ است. دلم میخواWدچشمهایم را نگشایم، دلم نمیخواWد  وزWرآلودی

  می[.سم، از بیدارشدن می[.سم.

  =ابل -١٣٥٩                                                                                                                                                   

                                                                     

  

  

  

  

  

  

  



میبارید ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  قادرُمرادیشبی کھ باران   

 
١٥ 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  در نیمھ راه یک عشق
  

 

ھ وی میگفت :ظر�فھ  ا̂ر   Ŵر

 » .�sحشمت، تو کم کم �غی/. میک«  

  دوستا3ش Wم بھ اومیگفتند :

  »نمیدانیم تو بھ خاطرچھ این قدرخون دل میخوری؟ « 

خودش Wم احساس میکرد کھ بھ آدم دیگری مبدل شده است. نمیتوا3ست ازدردWا ورنجهای       

د. سw.ی میکر    روزWا را با فکر واندوه درو3ش بھ ک��� قصھ کند. مدتها بودکھ خواب آرام نداشت.

 وحالتهای دلپذیر روزWای اول آشنا�ی  6وشھ 3شی�s وتنها�ی رادوست داشت. دیگراحساسات گذشتھ

�ست. میگر   باظر�فھ برا�ش دست نمیدادند. Wنhامی کھ تنها میبود، می�شست باdeز و ناتوا3ی

  درعالم رو�ا، ظر�فھ را مخاطب قرار داده ؛ میگفت :

  »آخرمرا میک��³، ظر�فھ تومرا میک��³.  تو« 
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Pع´�� اوقات خودش رامالمت میکرد. تصمیم میگرفت تاازظر�فھ پوزش بخواWد. اما بالفاصلھ     

جای این خوش¨ی�s را Wمان افpاروتصورWای رنج آور فرامیگرفت. قل¨ش مملواز 

دبی�s  نفرت   مLشد. بھ خودش میگفت :  ̂و

  »را دوست دارم.  =ا ش ظر�فھ میدا3ست کھ چقدراو« 

اسم مر   ودوس?�  چهارسال پLش آنها دردا3شhاه با Wمدیگرآشنا شده بودند. Rس ازدوسال آشنا�ی

کھ این درد کشنده وحالت رنج آورعشق   نامزدی شان صورت گرفت. حشمت خوب بھ خاطرداشت

اراین حالتهای اندوWباروجنو  ظر�فھ Rس از�ک سال آم/jمثل  ن دوس?� پدیدارگردیده بود. اکنون ز�̂ر

  موم آب مLشد ونمیتوا3ست از آن رWا�ی یابد. 

WمLشھ خوش داشت بھ ظر�فھ بیاند�شد. وق?� بھ اوفکر میکرد، ©�نھء وحشlنا=ی بھ نظرش 

با جوان دیگری مییافت. صدای دلپذیر    مLشد. WمLشھ Wم/ن طور^ود. ظر�فھ را شاد وخندان مجسم

  ظر�فھ را مLش�ید کھ با kی پروا�ی میگفت :

ایدداشتھ باشد.  «   »حشمت بھ جا�ش است، تو بھ جایت. باالخره Wردخ[.ی ک��� را بھ نام شوŴر

وحش[jده مLشد. درد شدید و زجردWنده �ی را احساس میکرد. فکر میکرد کھ دیوانھ مLشود. احساس 

میکرد کھ قل¨ش می[.کد. سراپا آ�ش مLشد. سراپا بھ آ�ش خشم ونفرت مبدل میگشت. دندانها�ش را 

  ھ Wم میفشرد. وجودش از درد ل .یز مLشد. مشتها�ش را گره میکرد و میگفت :ب

  »او را آخر میکشم، او را آخر میکشم. « 

  ومیگفت :  و Pعد میگر�ست

  »ظر�فھ عشق تو مرا میکشد، عشق تو مرا میکشد. « 

ملو از مواخالق نیک وقلب   دقایقی Pعدتر، عقیده اش درمورد ظر�فھ �غی/.میکرد. گپها، ز�باییها

عشق ومحبت اورابھ یادمیاورد. دروجوداو عی�� نمییافت. درتمام مدت چهارسال کھ ظر�فھ را بیحد 

وست او را بیحد د  دوست داشت، خطا�ی از ظر�فھ سرنزده بود. نظردیگران رامیپذیرفت کھ ظر�فھ

د. اما یده بو بیhانھ �ی ند  دارد، خی�} ز�اد. بLش[.ازحدی کھ حشمت توقع داشت. Wر گزاورابا جوان

WمLشھ تصور میکرد کھ ظر�فھ بھ اوخیانت میکند. فکر میکرد کھ ظر�فھ بھ عشقش وفادارنLست. 

دگمانیهای خودش Rشیمان مLشد. ظر�فھ درمقابل نظرش مجسم میگشت. اورادوست  اماا̂ز

وم¶jه مییافت. تاحال درمقابل Wمھ �ی  بدگمانیها وگپها ی زشت حشمت Wیچ 6ونھ  داشت�s، پاک

  حشمت با خودش میگفت :  ی/.ی دردوس?� ومحبت اودیده 3شده بود.�غ

ان است. «    »3ی، من اشlباه میکنم، ظر�فھ Pسیار مه̂ر

                                     

***  
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حشمت باردیگر مقابل ظر�فھ 3شستھ بود. مثل WمLشھ خاموشانھ بھ اومینگر�ست. نhاه Wا�ش 

بازWم Wمان خیالهای رنج آور بھ ذ�Wش ·dوم میاوردند. بازWم بھ  مملوازرنگ یاس ونومیدی بود.

خیالش میامد کھ ظر�فھ درآغوش جوان بیhانھ �ی افتاده است. شادوخندان بھ Wم دیگر محبت 

  ظر�فھ میhو�د :   میورزند.

  » حشمت بھ جا�ش است و تو بھ جایت. « 

} قل¨ش    را میفشرد. طوفا3ی دردرو3ش غوغا میکرد. �¢ت دردمیکشید. اند̧و

  م/jد، نhا¸} بھ اوافگند و پرسید :  ظر�فھ کھ آرام 3شستھ بود و مجلھ �ی را ورق   

  »دیده �ی؟   مرا تازه« 

حشمت خاموشانھ اورا نhاه میکرد. کم کم اندامش میلرز�د. ��ظھ بھ ��ظھ ازاو بدش میامد. دلش 

  کشد :میخواست از جا�ش برخ/jد واورا با پنجھ Wا�ش خفھ کند وفر�اد ب

  »ظر�فھ، عشق تو مرا میکشد، تو مرا میک��³. « 

  ک��� درقل¨ش فر�ا د م/jد :

وسھ Wا ی Wوس آلود بیhانھ بب/ن حشمت، درتمام اندام ظر�فھ، روی دستها، 6ونھ Wا«   ولبها�ش اث̂ر

  »Wا دیده مLشود. بب/ن، نhاه کن. 

^های ¸} نمLش�ید. با آشو ظر�فھ بھ اومیدیدوچ/Wjا�ی میگفت. حشمت 6ا¸} گپهای اورامLش�یدو6ا

  مثل تیغ بھ مغزش فرو می�شسlند :   درو3ش درگ/. بودوشکنجھ مLشد. =لمات ظر�فھ

چھ کمبودی دارم.... تو ازمن چھ میخوا¸}... Pس کن دیگر این دیوانھ گیهارا... گپهایت مرا میکشند... « 

  »دوسlت دارم... 

  مLسوختاند. دردلش گفت :رو ح وروا3ش را نفرت وعشق    بد3ش داغ[. مLشد.

Wمھ دخ[.Wا، Wم/ن طورند. Wمھ �ی شان بھ عشق شان خیانت میکنند. ظر�فھ Wم یpی از آنهاست، « 

  »یpی از آنها... 

ومیگر�د. ازموWای سیاWش   سرش را رو ی بازوی =وچ گذاشتھ است  نا گهان متوجھ شد کھ ظر�فھ

روی موWای اواحساس کرد. از خالل گر�ھء  اثرانگشتان بیhانھ �ی را  خوشش آمد. اما بالفاصلھ

  ظر�فھ =لما�ی بھ 6وشها�ش خلیدند: 

تو ازمن س/.شده ای، تو نمیخوا¸} با من عرو¥�� ک�s. من چقدر بدبخت استم، من چقدر بھ پدرم، « 

م و دوستانم ازتو واز عشق پاک تو توصیف کرده ام.   »بھ اقا̂ر

رانگی خ[ن ترحم ودلسوزی او میگر�د. ��ظھ �ی Pعد فکری بھ نظرش آمد کھ ظر�فھ بھ خاطر فر�ب ̂و

  برسرش زد. باخودش گفت :

  »Wمھ دخ[.Wا Wم/ن طورند. « 

  از میان گر�ھ Wای ظر�فھ مLش�ید :



میبارید ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  قادرُمرادیشبی کھ باران   

 
١٨ 

از توتاحال یک گپ خوش 3ش�یده ام. من دخ[.بدبخ?� استم. WمLشھ 3س¨ت بھ من بدگمان اس?�. « 

  »اگر میخوا¸} مرا ترک ک�s، بhو، با صراحت بhو. 

این گپها اثری بھ حشمت نداشت. چشمها�ش پرازاشک شده بودند. ازجابرخاست. کنار =لک/ن اتاق 

ا صدای خفیفی گفت :   ا�ستاد ̂و

  »3ی، ظر�فھ، دوسlت دارم. بھ خدا دوسlت دارم. « 

  ظر�فھ گر�ھ کنان پرسید :

  »Rس چرا آزارم مید¸}، Rس چرا بدگمان اس?�؟ « 

  حشمت kی اختیار گفت :

کھ تومرا دوست داری. پاک اس?�. بھ من وفادار اس?�. اما   م Wم نمیدانم. خوب میفهمممن خود« 

  »چ/jی دردلم فر�اد میکشدکھ تو بھ من خیانت میک�s. اما Rسان ازاین بدگمانیم Rشیمان مLشوم. 

کرد. دخ[.و«سر جوا3ی دست بھ دست Wم ازجاده    باز Wم خاموش شد. ازvنجره بھ برون نhاه

با دیدن آنان آشوب درونLش باردیگراوج گرفت. توفان �شنج زا وکشنده �ی برvا شد. میگذشlند. 

  WیاWو�ی در 6وشها�ش پیچید :

  »آنها Wمدیگر را دوست ندارند، ندارند، ندارند. « 

ان بودند. نا گهان درمی  . آن روزWا بھ نظرش ز�با ودلپذیرروزWای اول آشنا�ی با ظر�فھ یادش آمدند   

نگ/jآن روزWا، انگش[. ف/.وزه �ی درخشید. مثل یک آفتاب ف/.وزه �ی. تمام خاطرات آن خاطرات دل ا

زرگ[. شد. مثل آفتاب، آفتاب ف/.وزه  روزWا را ف/.وزه �ی رنگ میدید. نگ/ن انگش[. بھ نظرش بزرگ ̂و

میدید. خوشش آمد. حالت خوشایندی برا�ش دست داد. روزی  �ی. Wمھء گذشتھ Wارادررنگ ف/.وزه

آمدکھ انگش[. را طور�اد6ار Wمان روزWای نخست/ن دوس?� بھ ظر�فھ اWدا کرده بود. با deلھ  یادش

ھ بود. ذوقزده .وزه �ی 3شستبھ ظر�فھ نگر�ست. Wمھ جا را ف/.وزه �ی رنگ یافت. ظر�فھ میان ابرWای ف/

  :پرسید

  »ظر�فھ، ظر�فھ Wمان انگش[. را چھ کردی؟ « 

  بھ ح/.ت شده پرسید : ظر�فھ از این �غی/. ناگها3ی حشمت

  »کدام ؟ « 

اوه، از�ادت رفتھ؟ Wمان انگش[. =وچک ف/.وزه �ی کھ روزWای اول آشنا�ی برایت تحفھ داده بودم. « 

  » یک روز بهار، ز�ر درخت سنجد، یاد6ار آغاز روزWای ش/.ین دوست داش[ن. 

  ظر�فھ خشمناک و گر�ھ آلود پرسید :

دردما میخورد.. آن Wم یک انگش[. مصنو�}، ف/.وزه اش Wم تومرادیوانھ مLسازی. حاالبھ چھ « 

  »مصنو�} بود. 
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ناگهان چشمهای حشمت سیا¸} کردند. ابرWای ف/.وزه �ی ازنظرش گر�ختند. Wمھ چ/j بھ رنگهای 

قب�} شان برگشlند. غوغا�ی دردرو3ش اوج گرفت. بھ ظر�فھ نhاه میکرد. ظر�فھ را در آغوش جوان 

وسھ Wای بیhانھ �ی را احساس کرد.  میدید. روی 6ونھ دیگری  Wا، لبها، موWا ودستهای ظر�فھ، اث̂ر

  اشک درچشمها�ش جوشید. اندامش را لرز½�� فرا گرفت. با صدای لرزان گفت :

  »Wرچھ بود، حاال میخواWم ببLنم. « 

  ظر�فھ زاری کنان گفت :

  »دم گم شد. حشمت، ترا بھ خدا Pس کن. انگش[. را چھ میک�s؟ انگش[.دوسال پLش ازنز « 

با ش�یدن این گپ مغزش تpان خورد. دنیا بھ نظرش ت/.ه وتار آمد. احساس کردچ/jی درون سLنھ 

اش منفجر مLشود. در ��ظھء =وتا¸} تصمیم گرفت کھ بھ جان ظر�فھ حملھ ورشود. اما نتوا3ست. 

  :سراپا میلرز�د، ز�رلب آWستھ گفت درحا�} کھ

  »میدانم. « 

  رخاست. مقابلش ا�ستاد وچیغ زد :ظر�فھ گر�ھ کنان ازجا ب

  »چھ را میدا3ی، چھ را؟ « 

  حشمت کھ غض¨ناک بھ ب/.ون مینگر�ست، بازWم آWستھ گفت : 

  »میدانم. « 

  دستهای ظر�فھ را روی بازوا3ش احساس کرد. فر�اد ظر�فھ در6وشها�ش می�یچید :

  »بhو، چھ را میدا3ی، بhو! « 

دش آمد. چشمهای ظر�فھ بھ  حشمت بانhاه خشن وسردبھ چشمهای اوخ/.ه شد. ازچشمهای ا̂و

  نظرش بیhانھ آمدند. مثل دوتاچشم ساختھ 6ی، دوتاچشم مصنو�}. وحش[jده فر�اد کشید:

  »بhو انگش[. را چھ کردی ؟« 

  وkعد با سرعت 6ل موی =وچک وسرخرنhی را ازجی¨ش ب/.ون آوردوWیجانزده صدا زد :

ھ چھ درد میخورد؟ تو «    »برایم Wمان روز�اد6ارداده بودی، تو. بب/ن، این 6ل م̂و

  و با نفرت 6ل مو را بھ طر¾} پرتاب کرد. ظر�فھ با عصبانLت فر�اد کشید : 

  »گم کردم، گم کردم، Wرچھ میخوا¸} بکن. « 

اره روی =وچ 3شست و زار زار بھ گر�ھ افتاد. حشمت بھ  و گر�ھ کنان بازوان حشمت رارWاکردود̂و

اشکها�ش جاری شده بودند. سراپامیلرز�د. بھ نظرش آمد کھ Wمھ چ/jش، ب/.ون خ/.ه خ/.ه میدید. 

  زنده گLش وتمام خوشیها�ش گم شده اند. گر�ھ کنان با ��ن پرسوزو دردآلودی گفت:

  »آخ، ظر�فھ تو مرا میک��³، عشق تو مرا میکشد... «  

  و Pعد درحا�} کھ ازاتاق ب/.ون م/.فت، بھ طرف ظر�فھ نگر�ست وگفت :

  »یتوانم با تو عرو¥�� کنم. مرا فراموش کن. Wمھ چ/j پایان یافت. من نم« 
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  صدای گر�ھ Wای پرسوز ظر�فھ اوج گرفت. حشمت کھ دوان دوان از اتاق خارج مLشد، تکرار کرد :

  »بھ Wمھ بhو، بھ Wمھ. من آدم بدی استم، تو Wم بد اس?�، بد. «  

  در این ��ظھ فر�اد دیگری دردلش ش�یده شد :

  »حشمت، او یpی ازآنهاست، یpی ازآنها.  بب/ن «  

  پایان                                                                                                                       

  خورشیدی    ١٣٦٠                                                                                                                              
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  اسبها
 

  گپهای اک . بھ یادش آمد : 

توره، تو�ک پهلوان بودی. حاال Wم میتوا3ی پهلوان با½��. تو خودت را باخ?�. آن Wم بھ خاطر گپهای « 

 »پوچ، بھ خاطر یک دخ[.. 

ھ یادش میامد، اندوه تل|} بھ قل¨ش  3س¨ت بھ اک . محبت عمیقی درقل¨ش احساس میکرد. Wر6اه ا̂و

  رخنھ میکرد. 

 

***  

  

وی            ظهر�pی ازتاPستانهای داغ شهرر�گستا3ی اندخوی بود. گرمی Wوای داخل گنبد فرسوده ̂و

فقط یک دروازهء کهنھ گندیده و ُتند سرگ/ن اسب خفھ اش میکرد. گنبد نمناک وتار�ک بود. 

رسرو روی توره ·dوم آورده بودند. او با آن  وشکستھ داشت. Rشھ Wا ومگسها بھ دورادور اسب ̂و

کھ بھ این چ/Wjا عادت کرده بود، اما آن روزمگسها و Wوای خفقان آوروگرم داخل گنبد 

ا آن ما ببLش[.ناراحlش مLساخت. Wر��ظھ احساس میکرد کھ مرگ دردو سھ قدمLش رسیده است. ا
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میخواست تابرا�ش شش ماه دیگرفرصت   Wم آرزو�ی درقل¨ش ��ظھ بھ ��ظھ جان میگرفت. ازخدا

بدWد. آن وقت ازخدمت عسکری ترخیص مLشدو یک بار دیگر مادر، قر�ھ و6ل اندام نامزدش را 

میتوا3ست ببLند. فکر میکرد کھ اگر یک بارWوای قر�ھ اش را تنفس کند، ازاین مرض کشنده نجات 

  خواWد یافت و بھ گفتھء اک .، آن 6اه بازWم میتوا3ست مثل گذشتھ Wا پهلوان باشد. 

ازجا نیم خ/j شد. Rس ازچند سرفھء شدید ودوامدار، Wرچھ خون و بلغم در6لو ودWان داشت،           

 پهلوی Pس[.کثیف روی پاروWا ی اسب تف کرد. نhا¸} بھ اسب افگند. از دیدن رانهای چاق و تروتازه

  6ی اسب امیدی درقل¨ش راه یافت. 

سال گذشتھ یادش آمد. Wنhامی کھ حاکم اع�} بھ دیدن اسبها آمد، برای توره بخش��³ داد. ¥�� 

اففا3ی پول نقد. در دلش گفت اگر این بار حاکم اع�} بیاید، بخش��³ به[.ی را بھ وی خواWد داد. 

  الک شده بود. ز�را اسب توره 3س¨ت بھ سال گذشتھ، بLش[. چاق  و چست وچا

ھ  ھ دWان انداخت ̂و با بیحا�} ونفس تنhی، روی Pس[. 3شست. قوطی 3سوارش راگرفت وک�T 3سوا̂ر

فکرفرورفت. احساس کرد کھ بھ Wوای آزادوسردنیازدارد. دلش ازWوای داخل گنبد بھ تنگ مLشد. اما 

ده رWا ب/.ون کر چاره نداشت. بھ خاطراین کھ مرضش بھ دیگران سرایت نکند، اورا از =اغوش عسک

بودند. بھ دلش گشت کھ =اش اک . میبود تا بھ او کمک میکرد. حاال Wر��ظھ اک . یادش میامد. وق?� 

ازسرفھ Wای شدید ودرد مینالید، اک .راصدا م/jد. اما فایده نداشت. اک . رفتھ بود،اماگپهای او، از 

 ، توره ناگز�ر مLشدازخودشخاطرش نم/.فت. وق?� اک . اورا مالمت میکرد و گپهای �¢ت میگفت

  دفاع کند :

ھ زخمهای من نمک میپا½��. حال وروز مرا بب/ن. مر�´�� وسرفھ جان درجانم نمانده است. «  اک .، ت̂و

  »گناه من چLست ؟روز6ار بد آمد، روز6ار.... 

  مگر اک . بازWم گپهای WمLشھ گLش را تکرار میکرد :

�} مشر را بھ آن دنیا میفرستادم. ده سال است کھ من تو دیوانھ اس?�. من عوض تو میبودم، تو «    

ازعسکری میگر�زم. این دفعھ بازWم میگر�زم. تاحال شش سال را در بندیخانھ گذشتانده ام. این Wا 

آدم Wای Pسیار ب/.حم وظالم اسlند. این عسکری خدمت بھ دین و دولت نLست ؛ مزدوری Wم/ن تو�} 

  »مشرWا و کندک مشرWا ست. 

  زWم ازمجبور�lش قصھ میکرد. میpوشیدتا اک .اوراحق بھ جانب بداند. تاکیدکنان میگفت :توره با

اب «  اران میبار�د، اگرقرضدار نمLشدم، اگرزمینم را حس/ن 6ل خان ا̂ر اگرسال قحطی نمیامد، اگ̂ر

 بھ قرضها�ش حساب نمیکرد ؛ این طور نمLشد. اگر نصف پول تو�انھء 6ل اندام را نمیدادم، اورا بھ

کس دیگری میدادند. نامزد آدم، ناموس آدم است. حاالمجبوراستم در مقابل پو�} کھ بھ خاطر تو�انھ 

ازحس/ن 6ل خان گرفتھ ام، بھ عوض Rسراو عسکری کنم.  اگر 3ی من چهارسال پLش عسکری ام را 

  گذشتانده ام. 
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  اک . با خشونت میگفت :

 »sعسکری نمیاید.من  �؟چراخودش بھعوض کس دیگرعسکری میکند!! چراعوض اوعسکری میک

بھ جای تو میبودم، حس/ن 6ل خان و«سرش را میکشتم، مردار شان میکردم. من بھ جای تو میبودم، 

نامزدم را بھ زور میاوردم. Wرکس ما3ع مLشد، اوراWم میکشتم. از بندیخانھ وازمرگ ومردن کھ 

د. تاوق?� کھ بھ سرآدم ظلم وستم ترسیدی، زنده 6ی نمLشود. زنده 6ی بھ این ذلت وخواری نمیارز 

  »باشد، تا وق?� کھ آدم خواروذلیل باشد، زن و زنده 6ی بھ چھ درد میخورند؟

توره در��ظھ Wا�ی کھ تنها میماند، kی اختیار بھ یاد Wم/ن گپهای اک .میافتاد. �¢نان او یک بھ       

یک بھ خاطرش میامدند. رنج واندوWش دوچندان مLشد. بھ درست بودن گپهای اک . بLش[.معتقد 

اشد. ازkی پروا�ی وغ/.ت اوخوشش میامد. دلش میخواست مث  لمیگشت. خوشش میامد تا مثل ا̂و

او، آدم ن[.س و kی پروا باشد. اما Pعد فکر میکرد کھ اکنون Pسیار دیر شده است. شش ماه مر�´��، 

ازاوتوان برسر پا ا�ستادن را Wم گرفتھ بود. چنان ضعیف شده بود کھ ��ظھ بھ ��ظھ خون زنده 6ی 

ا نومید و  یدر رگها�ش میخشکید. وق?� این حالت مایوس کننده را احساس میکرد، می�شست ̂و

ا خودش میگفت :   یاس میگر�ست ̂و

  »اک .، تو راست میگف?�. آدم کھ خوار و ذلیل باشد، دیگر زنده 6ی چھ مع�s دارد. « 

روزWا�ی کھ اک . بود، توره بھ زنده 6ی و ©�تمند شد3ش امید وار مLشد. اک . قوت قل¨ش بود. گپهای 

اره پهلوان  شدن بود. پهلوان مثل گذشتھ Wا، Wمان او، توره را قوت قلب میداد. روزوشب بھ فکرد̂و

کھ در قر�ھ بود وWمLشھ درمسابقھ Wای پهلوا3ی برنده مLشد. مردم قشالق اورا یhانھ پهلوان  طوری

قر�ھ مLشناختند. اک .، فقط یک ماه با او بود. یک ماه در قطعھء آنها عسکری کرد. دو Wفتھ پLش 

} مشررا با چاقو زخ�T ساختھ بود. دو سھ روز پLش اورابھ زندان افگنده بودند. بھ جرم این کھ تو�

  خ . شد کھ اک . از زندان Wم گر�ختھ است. 

حملھء شدیددیگری تمام بد3ش راتpان داد.سرفھ Wای «ی در «ی جا3ش رامیگرفت. چشمها�ش ت/.ه و 

ثل متار شدند. اخ و تف کرد. چ/jی نیامد. مثل این کھ دیگر خون و بلغم د روجودش نمانده بودند. 

این کھ آب بد3ش خشکیده بود. چند ��ظھ ازحال رفت. بھ دیوار تکیھ داد. بھ �¢?� نفس میکشید. 

  Wنوز =امًال بھ حال نیامده بود کھ صدای خفیفی بھ 6وشها�ش رسید :

توره، Wلھ بارو Pس[.ه ات را جمع کن. تو�} مشرامر کرده کھ تراازاین جا ب .یم. حاکم اع�} صاحب « 

اال حصار پای/ن ب .یم. درWمان د=انهای و�رانھء  امروز بھ دیدن اسبها میایند. بھ من گفتند کھ ترا ا̂ز

  »بازار کهنھ کھ آن طرف باالحصار است. 

  

***  

  نمازدیگر فرا رسیده بود. مالی م�dد ز�ارت بابا و�} آذان میداد :
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  »هللا اک .، هللا اک ..... ! « 

اک . یادش آمد. سرفھ اش آرام نمیگرفت. با چشمهای  توره Wنوز میتوا3ست صداWارا Pشنود. بازWم

کرد. می   نیمھ بازوکمنورش، ازعقب درزWای دروازهء کهنھ وشکستھء د=ان م[.وک بھ ب/.ون نhاه

االحصار، عسکرWا تیار¥�� ا�ستاده بودند. چهار غوک کنان خودش  متوجھ باالحصار شد. دردو کنا̂ر

رزWای ازد   را ببLند. اما دروازه را بھ رو�ش Pستھ بودند.را بھ درنزدیک ساخت. میخواست حاکم اع�} 

[. میتوا3ست بھ ب/.ون بنگرد. ناگهان متوجھ شد کھ حاکم اع�} بھ سواری اسب او آWستھ  دروازه خ̂و

آWستھ از باالحصار پای/ن مLشود. فرقھ مشر، کندک مشروتو�} مشرWم بر اسبها سوار بودند. سرش 

  . بھ دلش گفت :چرخید. چشمها�ش تار�ک[. شدند

  »اسب من وحاکم اع�} صاحب. « 

سرش را بھ زم/ن گذاشت و چشمها�ش را Pست. حالت deی�� برا�ش دست داد. حالت راح?� برا�ش     

دست داد. صدای پای اسبها و WیاWوی عسکرWا را مLش�ید کھ از کنارد=انهای کهنھ وم[.وک 

  میگذشlند. 

  : صدای حاکم اع�} را ش�ید

  »½�� ! س[.ی مھ «  

  و عسکرWا پا�X دادند :

  »ژوند، ژوند، ژوند ! « 

  صداWا ضعیف[. شدند. ��ظھ �ی Pعد توره تنها صدا�ی را مLش�ید کھ از دور دستها میامد :

  »هللا اک .، هللا اک . ! « 

   ١٣٦٢ -پایان                                                                                                                                                             
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 نو=سنده و ;مسایھ
  

درنورWر�ک/ن نوشتھ Wای دف[.چھء Ã¢ی�T راازنظرمیگذراند. دف[.چھ راپرازفهرست موضوعا�ی        

  ساختھ بود کھ میخواست روزی از روی آنها داستان بنو�سد. با خودش گفت :

 »کدام یک را اول بنو�سم، کدام یک را ؟ « 

ان برگهای دف[.چھ را ورق صدای آوازخوا3ی بودنھ Wای Wمسایھ مثل شبهای دیگرادامھ داشت. جو  

م/jد. فکرمیکرد، امشب، آن Wم درچن/ن شب آرام تاPستا3ی خواWد توا3ست با نوش[ن داستا3ی =ارش 

  را آغاز کند. با خودش گفت :

ارهء آنها ننوشتھ «  Wمھ موضوعات ناب اسlند. Wمھء شان سوژه Wا�ی اسlند کھ تاکنون ک��� د̂ر

  »است. 

  بازWم اند�شید :

  »ا اول بنو�سم، کدام یک را ؟کدام یک ر « 

موضو�} در میان فهرستها نظرش را جلب کرد. قصھ جوا3ی کھ بھ خاطر نرسیدن بھ وصال معشوقھ 

  انتحار کرده بود. ازموضوع خوشش آمد. دردلش گفت :

  »اول باید Wم/ن قصھ را بنو�سم، یک قصھ ی غم انگ/j است. « 
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  تفکر اول/ن جملھء قصھ اش راچن/ن آغاز کرد : قلم و =اغذ گرفت. سگر�ی آ�ش زدو«س از��ظھ �ی

  »چشمهای سیا¸} داشت کھ نhاه نافذش آدمی را تpان میداد. « 

��ظھ �ی فکرکرد. بودنھ Wای Wمسایھ Wمچنان آوازمیخواندند. قلمش ازنوش[ن بازماند. دردلش گفت 

:  

  » این بودنھ Wای Wمسایھ Pسیارمزاحم اسlند. « 

از فکرش بھ طرف بودنھ Wا کشا نیده شد. خیال کرد کھ این بودنھ Wا قصدی میخوانند تا اورا از =ا̂ر

دارند. نا گهان صدای جیغ وفر�اد ز3ی، اند�شھ Wای نو�سندهء جوان راازWم پاشید. صداازخانھء 

ھ دیواری شان ش�یده مLشد؛ ازآن جا کھ بودنھ Wا آوازخوا3ی میکردند. جوان با  Wمسایھء د̂ر

  .ون خ/.ه شد. با خودش گفت :وارخطا�ی بھ تار�pی ب/

  »¸} بابا، باز Wم قصھء دیگری، بازWم داستان نو.... « 

دراین موقع خواWرش دوان دوان آمد. رنگش مانند گج س�ید شده بود وسراپا�ش میلرز�د. 

  چشمها�ش خواب آلود بودند. با ترس و لرزگفت :

  »اورا میکشد، میکشد. برو بھ او کمک کن ! « 

  ھ خواWرش دید. ازجا برخاست. نتوا3ست بفهمد کھ چھ واقع شده است. جوان ح/.تزده ب

  زن Wمسایھ فر�اد م/jد :

  ! »   ک��� است بھ من کمک کند؟ مردم، مرا میکشد، آی مردم« 

  جوان قلمش را روی م/j گذاشت. با سرعت سگر�ش را خاموش کرد وازخواWرش پرسید :

  »کLست، کLست ؟ « 

  پا�X داد :خواWرش کھ �¢ت میلرز�د، 

  »صابره، زن Wمسایھء ما. شوWرش اورا میکشد، بھ خدامیکشد. شوWرش یک دیو است، یک دیو. « 

دادوفر�اد زن Wمسایھ اوج میگرفت. ازفر�ادWا و نالھ Wا�ش برمیامد کھ ک��� اورا لت و=وب میکند. 

  جوان با deلھ ب/.ون دو�د. خواWرش صدا زد :

  »ست. یک دیو، بودنھ بازوقمار باز است. نرو، ترا Wم میکشد. شوWرش دیو ا« 

جوان م[.دد روی صفھء حو��} ا�ستاده ماند. بھ باالخانھء Wمسایھ چشم دوخت. جزتار�pی چ/jی 

ندید. Wمھ جاتار�ک بود. خانھء Wمسایھ Wم تار�ک بود. ازمیان تار�pی، فر�اد ونالھ Wای زن بھ 6وش 

  ازخواWرش پرسید : م/.سید. جوان

  »Wم میکشد؟ توچطور میفه�T؟ گف?� کھ مرا« 

  خواWرش گفت :

Wا، Wا من میدانم. صابره خودش برایم گفت. بیچاره صابره، آخر، چھ کنیم ؟ شوWرش اورا خواWد « 

  »کشت. 
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  میخواست کمک کند. دردلش گفت :    جوان باشتاب بھ =وچھ دو�د.

  »چھ Wمسایھ Wای kی خ .ی، ک��� بھ کمک آنها نمیاید. « 

وچھ ی تار�ک بادقت نhاه کرد، دید زن Wمسایھ گر�ھ کنان فرارمیکند. مردچهار شانھ وق?� کھ بھ = 

�ی را ن/jدرتار�pی �Ä¢یص داد کھ آرام آرام عقب او م/.فت. مردچهارشانھ کھ آواز غور داشت، صدا 

  زد :

  »، بیا غرض ندارمت، بیا.  صابره، صابره« 

  صابره کھ وسط =وچھ 3شستھ بودومیگر�ست، گفت :

  »3ی، تومرامیک��³. تو�ک دیو اس?�، یک آدمکش... « 

  »گفتم غرضت ندارم، رسوا�ی نکن. بیا خانھ. « 

  جوان نتوا3ست بھ آنها نزدیک شود. از کناردروازه حو��}، پنها3ی بھ آنها میدید. باخودش گفت:

  » Pسیار بد است، نباید بھ زنده 6ی خانواده 6ی شان مداخلھ کنم. « 

  بازWم درذ�Wش گشت :

  » این Wم یک قصھء دیگر، یک داستان نو. « 

  وازخودش پرسید :

  »deیب است. چرا شوWرش میخواWد اورا بکشد؟« 

Pعدمتوجھ شد کھ مردچهارشانھ بھ صابره نزدیک شده است. صابره کھ با دل ُپردرد میگر�ست،   

  گفت :

  »چرا باالیم چاقو کشیدی، چرا خفھ ام کردی؟ « 

  جوان با خودش گفت : 

  »ھ راس?� میخواستھ اورا بکشد؟ ب« 

  مردچهارشانھ باخو3سردی گفت :

توچرابھ خانھء Wمسایھ م/.وی؟چرااز=لک/ن WمLشھ بھ خانھء Wمسایھ نhاه میک�s. تو میدا3ی کھ « 

  »زن من اس?�، زن من. 

  صابره با التجا و تضرع گفت :

  »من وق?� آن جا م/.وم کھ برادرش درخانھ نباشد. « 

میhو�ی. زنها Wمھء شان شیطان اسlند. چندبارترا دیدم کھ از=لک/ن بھ خانھء Wمسایھ 3ی، تو دروغ « 

  » نhاه میکردی. طرف Rسر Wمسایھ خنده میکردی. 

  و«س ازمکث =وتا¸} گفت :

  » بیا حاال بیا، رسوا�ی نکن. دیگر بھ خانھءآنها مرو. « 
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کرخت شده بود. خیال کردکھ  شده بود،   جوان ح/.ان ح/.ان بھ آنها میدید. از�®dب مثل مجسمھ

  این Wمھ را درخواب میبLند. فکر کرد :

  »حت�T منظورشان من استم. « 

اره بھ خانھ برد. زن  کھ با او م/.فت، Wمچنان Wیق Wیق کنان   دیدکھ مردچهارشانھ ز3ش راد̂و

میگر�ست. جوان ��ظھ Wا�ی کنار دروازهء=وچھ ا�ستاده ماند. در بارهءگپهای صابره و شوWرش 

  اند�شید :

Pسیار deیب است. خانھء Wمسایھ ؟ deیب قصھ �ی است، deیب داستا3ی. صابره =ی بھ طرف « 

  » من خندیده است ؛ من کھ اورا ندیده ام.

اره بھ حو��} برگشت. Wیچhاه تصورش را Wم نمیکرد کھ تااین حدآدم kی خ .ی باشد. خواWرش  د̂و

  کھ منتظرش بود، پرسید :

  »چھ شد؟ چھ گپ شد؟ « 

  جوان کھ حواسش پرا گنده بود، آWستھ گفت :

اره Wردوی شان بھ خانھ رفتند.«    » د̂و

ودنھ Wای Wمسایھ  اال خانھء Wمسایھ صدای Wیق Wیق گر�ھء صابره بھ 6وش م/.سید ̂و بازWم ا̂ز

  Wمچنان میخواندند. جوان با آواز آWستھ �ی بھ خواWرش گفت :

  »مظلوم. « 

  خواWرش پیچ پیچ کنان گفت :

نگLست. یک دیو «  بیچاره صابره،آخراورامیکشد. تونمیدا3ی. توازگپ خ .نداری. شوWرش چر¥�� ̂و

  »است ؛ یک دیو... 

ھ اتاق برگشlند. جوان بازWم Rشت م/j 3شست. سگر�ی آ�ش زد و   از خواWرش پرسید :  Wرد̂و

  »، بhوچرا اورامیکشد؟ گف?� مرا Wم میکشد؟  خوب« 

  خواWرش جواب داد : 

^رای تونگفتھ بودم. روزWا�ی کھ تودرخانھ نLس?�، صابره پنهان ازشوWرش این جا میاید. من تاWنوز « 

نhی است. مثل یک دیو است. خودش برایم  بامن درددل میکند. اوخودش گفت کھ شوWرش چر¥�� ̂و

  »گفت کھ شوWرش یک روز اورا خواWد کشت. 

  جوان با �®dب پرسید :

  »نگفت چرا میکشد؟« 

  خواWرش پا�X داد :



میبارید ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  قادرُمرادیشبی کھ باران   

 
٢٩ 

داشت،   صابره زن بدبخ?� است. وق?� کھ صنف Wفت مکتب بود، با جوا3ی کھ اورا Pسیار دوست« 

عرو¥�� کرد. آنهادرراه مکتب باWم آشنا شده بودند. جوان صابره را خی�} دوست داشت. آنها عاشق 

  Wمدیگر بودند.  میدا3ی، Pعداز یک سال پدر صابره چھ کرد؟

  »یدانم.  3ی، بhو. من نمیدانم. من چھ م« 

  دخ[. گفت :

پدرش صابره را وادار کرده تا از شوWرش کھ دلباختھء صابره بود، طالق بگ/.د. Rسانها پدرش اورا « 

  »بھ این آدم کھ حاال شوWرش است، بھ قمار باختھ، فروختھ است. 

  جوان کھ سگرت میکشید، پرسید :

  »حاال چھ؟«

ازاو دخ[.ی دارد کھ چهارسالھ است. صابره  حاال WمLشھ صابره بھ یاد Wمان شوWراولLش است.« 

Wم نمیداندکھ شوWراو�} اوکجا رفتھ است. امامیدا3ی؟ دراین شش ماه کھ آنها Wمسایھء ما شده اند، 

  » صابره از =لک/ن بھ تو نhاه میکند. 

  جوان پرسید :

  »بھ من نhاه میکند؟ Rس درست است کھ او بھ من نhاه میکند. « 

  خواWرش گفت :

بھ تونhاه میکند. میhو�د کھ تو شوWراو�} او اس?�. Wمان جوا3ی اس?� کھ درراه مکتب با صابره Wا، « 

ازگم شده ای. میhو�د  آشناشده ای. برا�ش نامھ Wای عاشقانھ نوشتھ ای. بااوازدواج کرده ای ̂و

ھ Wمان جوان شباWت دارد.    » موWای تو، قدواندام وقیافھء تووWمھ چ/j ت̂و

  ن این گپها ح/.ان بھ خواWرش میدید، گفت :جوان کھ با ش�ید

Rس این صابره یک دیوانھ است، دیوانھ. من =ی ازاین =ارWا کرده ام. بھ او میگف?� کھ اشlباه کرده « 

  »است. 

  خواWرش با ��ن حزن انگ/jی جواب داد :

ان میاورد واورا «  صدا میکند. Pسیار گفتم. اماباور نمیکند. اودرخواب Wم نام Wمان جوان را بھ ̂ز

صابره ازاو Pسیارتوصیف میکند. گر�ھ میکند ومیhو�د کھ شوWرفعلLش ا3سان نLست. یک دیو است، 

یک دیو. صابره برایم قصھ کرد کھ شوWرفعلLش در گذشتھ Wا Wم زن مقبو�} گرفتھ بوده است کھ 

ورا ره، آخراPعداز شش ماه مرده است. مردم میhو�ند کھ اوخود ز3ش را خفھ کرده است. بیچاره صاب

  »Wم خفھ خواWد کرد. 

ھ اند�شھ فرورفت :   جوان آ¸} کشید̂و

  »این Wم قصھء دیگر، داستان دیگر. « 

  خواWرش بازWم گفت :
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صابره فکر میکند کھ تو گذشتھ Wایت را فراموش کرده ای. اومیhو�د کھ پدرش برای تو دوا « 

  »خورانده است تا Wمھ چ/j را از یاد ب .ی. 

  ست. سگر�ش راخاموش کرد ودرحا�} کھ دراتاق راه م/.فت، ازخودش پرسید :جوان ازجابرخا

  »من گذشتھ Wایم را فراموش کرده ام؟ مرادواداده اند، جادوکرده اندتا Wمھ چ/jرااز�اد ب .م؟« 

  وkعد بھ خواWرش گفت :

داده نخنده آوراست. ماصابره را نمLشناسیم. من درراه مکتب Wیچ 6اه بھ دخ[.ی نامھءعاشقانھ « 

  » ام. من تا حال دلباختھء دخ[.ی 3شده ام. 

  خواWرش اندوWناک زمزمھ کرد:

  »من نمیدانم، Wم/ن را میدانم کھ اورا میکشد. « 

  Wردو آرام شدند. انhارمنتظرحادثھ �ی بودند. حادثھء بدوجگرخون کننده. 

  خواب کم کم بر چشمهای شان غلبھ میکرد. جوان با خودش گفت :

  »ھ ساختھ است، Wیچ. از دست من چ« 

بودنھ Wای Wمسایھ Wمچنان آواز میخواندند. شب ازنیمھ گذشتھ بود.جوان بیدار3شستھ و 

فکرمیکرد. بودنھ Wای Wمسایھ خاموش شده بودند. جوان نا آرام بود. Wر��ظھ از=لک/ن بھ باال خانھء 

  ھ خودش گفت :Wمسایھ نhاه میکرد. میخواست بھ صابره کمpی کند. اما نمیدا3ست چhونھ. ب

  »قصھء شان را مینو�سم. « 

  اما Pعد اند�شید :

  »نوش[ن قصھ بھ اوچھ کمpی خواWد کرد، Wیچ. « 

  6ا¸} Wم درعالم خیال صابره را خطاب قرار داده، میگفت :

تواشlباه کرده ای صابره، توغلط کرده ای. این مرد بودنھ باز ترا دوست دارد. Pسیار دوست دارد. « 

  »کھ ترادوست دارد.  من قسم میخورممن خ .دارم. 

  وخیاال�ش را صدای خشمآگ/ن مرد Wمسایھ برWم زد : دقایقی Pعد، اند�شھ Wا

برو گم شو، زن شیطان، مpار، تو دیگر زن من نLس?�. تو زن من نLس?�. من یک آدم بدبخ?� استم.  -

Ç. تو زن من نLس?�، طال
ُ

�  »!ق، طالق، طالق...  بروگم شو. برو^ا بچھء Wمسایھ، با آن بچھء سر

ھ دنبال آن صدای گر�ھ وdÃھء Wمسایھ درسpوت شب طن/ن انداخت. صدای عف عف   ̂و

گردیدند. جوان با ترس  سگهااز=وچھ ش�یده شدو��ظھ �ی Pعد، یک باره Wمھء این صداWا خاموش

ید. شو وحشت 6وش فرا داد. با دلهره و Wراس از =لک/ن بھ ب/.ون چشم دوختھ بود. بھ صابره اند�

الزم ندید تا خواWرش را ازخواب بیدار کند. منتظرماند. سpوت وتار�pی بھ نظرش  وحشlناک 

میامدند. فکرکرد درمیان تار�pی وسpوت، حاالدرWم/ن ��ظھ، درآن باالخانھء Wمسایھ 

ا3سا3ی را مانند حیوان خفھ میکند. ا3سا3ی، ا3سا3ی را میکشد. فکرکرد کھ چھ بایدبکند.    ا3سا3ی،
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ھ بھ ذ�Wش فشارآورد، نفهمیدکھ چھ بایدبکند. کتابها بھ دردش نمیخوردند. Wیچ =اری Wرچ

  نمیتوا3ست بکند. برای اول/ن بارخودش راگنهpار، حق/.وا3سان =وچک وناتوا3ی احساس کرد :

  »چقدر بد بخ?�. « 

  

***  

  

باخو�Èا�} فرداصبح وقت، Wم/ن کھ ازخواب پر�د، صدای بودنھ Wای Wمسایھ را ش�ید کھ 

آوازمیخواندند. مثل صبحها ی دیگر. فکرکردکھ Wمھ جامانند روزWای گذشتھ آرام وعادی است. با 

آن Wم با شتاب ازخانھ ب/.ون شد. فکر میکرد کھ حادثھ �ی بھ وقوع پیوستھ است. حاال باید با 3عش 

اخودش گفت :   صابره رو بھ رو مLشد. بھ =وچھ دو�د ̂و

  »اشد . خدا کند اورا نکشتھ ب« 

نزدیک دروازه حو��} با ز3ی کھ چادری برسر داشت، مواجھ شد. زن میگر�ست. جوان با دیدن او 

  پرسید :

  »تو، تو =ی اس?�؟ صابره اس?�؟« 

  زن سرش را پای/ن انداخت. Wیق Wیق وآرام میگر�ست. جوان گفت :

ازچرا این جا آمدی؟ شوWرت ترا میکشد.«    » ت̂و

ترس خورده سوی اومیدید، بھ قد=وتاه و چشمهای پندیده و رنگ زن Wمچنان میگر�ست. جوان 

  پر�ده اش نhاه کرد و Pعد پرسید :

  »چھ گپ شده، چرا گر�ھ میک�s ؟ « 

 �Tش یافتھ بود، بھ سوی صابره خم شده با کWمچنان میگر�ست. جوان کھ ناراحتاش =اW زن

  عصبانLت پرسید : 

  »بhو چھ شده ؟ « 

  ، صدا زد :ودرحا�} کھ ازاودور مLشد

  »تو یک دیوانھ اس?�، یک دیوانھ... ! « 

  زن با گر�ھ گفت :

  »اومرا نکشت، مرا نکشت. من حاالچھ کنم، خدایا... « 

ا صدای بلند بھ گر�ھ افتاد. جوان وق?� بھ  Pغض وگر�ھ بLش ازاین مجال گپ زدن را برا�ش نداد ̂و

خانھء Wمسایھ داخل شد، درراWرو^ا©�نھء deی�� رو^ھ روگردید. درسقف راWروچهارتا قفس 

ودنھ Wا�ی کھ درمیان قفسها قرارداشlند، با مس?� ترانھ  آو�زان بودند. قفسها شورمیخوردند̂و
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اندند. قفسها با تکھ Wای رنhارنگ وستاره Wا تز�/ن یافتھ بودند. تنها مرد چهار شانھ کھ دروسط میخو 

  سقف آو�زان بود، نمیجن¨ید. جوان وحش[jده با خودش گفت :

  »آوو، دیوانھ، خودش را کشتھ است، خودش را.... « 

  ١٣٦١پایان                                                                                                                                                    
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 وق�A کھ موتر آمد...
 

  ازسالها قبل، از زما3ی کھ شش و�ا Wفت سالھ بودم، قصھ میکنم.

ھ   پدرم اش[.ی داشت  کھ ��ر6اWان بااش[.بھ ©�رام/.فت.خاروخاشاک دشتهاراجمع میکرد̂و

  بازارمی .دومیفروخت. ماازWم/ن راه زنده 6ی میکردیم.

یpی از روزWا کھ تازه آفتاب سرزده بود، ا زخواب بیدار شدم.  آن روزvدرم بھ ©�را نرفتھ بود.         

  بود.  پدرم کھ اش[.ش را آماده مLساخت، بھ مادرم گفت :مادرم لباس نو وچادر�ش را پوشیده 

 »زودتر تیار شو کھ Wوا گرم مLشود. « 

ه من با پدرم پیاده بھ را   فهمیدم کھ پدرم تصمیم دارد تا مارا جا�ی ب .د. مادرم براش[. سوار شد.

پهن  Wمھ جا افتادیم. پدرم ر�سمان اش[.را بھ دست داشت. راه خلوت بود وروش�s آفتاب کم کم بر

  مLشد. از پدرم پرسیدم :

  »امروز بھ ©�را نم/.وی ؟ « 

  پدرم کھ آWستھ آWستھ مثل اش[. قدم بر میداشت، جواب داد :

  »3ی، امروز بھ شهر م/.و�م. « 

  مادرم کھ باالی اش[. خودش را در چادر�ش پیچانده بود، با ناراح?� صدا زد :

  »چھ ضرور است کھ مرا Wم می .ید ؟ « 
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  گفت : پدرم

 » .�sم ب¨یW یب است، باید توde تازه و j/یک چ«  

  مادرم بازWم گفت :

  »تو بیpار ماندی. خوب بود کھ بھ ز�ارت م/.فتیم. بھ من چھ کھ موتر میاید، کھ چھ؟ « 

  پدرم کھ چهره ی آدمهای بافهم را بھ خود گرفتھ بود، بھ جواب مادرم گفت :

تر یک چ/j تازه و Pسیار deیب است. Wمراه ماش/ن راه م/.ود. ¸}، ¸}. تو زن Pسیار نافهم اس?�. مو « 

  »Pسیار ت/j قدم است، Pسیار.

من Wم مثل مادرم ح/.ان مانده بودم. من Wم تا آن وقت چ/jی را بھ نام موتر ندیده بودم. در قشالق 

  ما چھ کھ در شهر ما Wم تا آن وقت موتر وجود نداشت. 

ا Pسیارتpلیف وزحمت توا3ستھ است یک درمس/. راه پدرم قصھ کرد کھ مال پ ن�} بای با پول ز�اد̂و

تاموتر بخرد. من درموردمال پن�} بای، گپهای ز�ادی ش�یده بودم.چندی پLش بھ خاطر مراسم ختنھ 

سوری Rسرش چهل شبانھ و روز بھ مردم پلو داده بود.Wر شب وWرروز نما�ش پهلوا3ی وساز و سرود 

  ھ این مراسم با خودش برده بود.بود. پدرم مرا Wم چندین بار ب

  مادرم پرسید : 

  »چرا دیگران زنهای شان را نمی .ند؟« 

  پدرم با یک چهرهء حق بھ جانبانھ گفت :

مارا بھ دیگران چھ؟ دیگران خوش ندارند کھ زنهای شان ازگپهای تازهء دنیا خ .شوند. من از آنها « 

  »نLستم. 

��ظھ Wا�ی Wمھء ماخاموش شدیم. من میpوشیدم تا تصو�ری ازموتر درذWنم Pسازم. دلم میخواست 

ارهء موتر گپ بزند. دلم ازشوق مملو بود. بھ خودم  مادرم بازWم بھ پرسشها�ش ادامھ بدWدوvدرم د̂ر

م کھ من نمیبالیدم کھ امروز بھ دیدن چ/j تازه �ی م/.وم وفردا بھ بچھ Wای قشالق با غرور قصھ میک

  موتر را دیده ام، موتر را. 

چاشت بودکھ بھ نزدیک شهررسیدیم. درآن جا،عدهء ز�ادی ازمردم بھ دوطرف سرک جمع شده 

بودند. Wواگرم وسوزنده بود. Wمھ ازگرمی سرخ شده بودند. عده �ی ازشدت گرمی آفتاب روی زم/ن 

ترازجمعیت اش[.ش را بھ زم/ن 3شستھ بودند. ماWم درعقب آنها قرارگرفتیم. پدرم چندقدم دور 

ھ پهلوی مادرم قرارگرفتم. متوجھ  االی اش[.تماشا میکرد. من Wم براش[.باال شدم ̂و 3شانید. مادرم ا̂ز

شدم کھ بھ جز مادرم، دیگرزن و دخ[.ی درآن نزدیکیها دیده نمLشود. پدرم Wم نزدیک ما بود وازعقب 

  عیت ش�یده مLشد:جمعیت بھ سرک نhاه میکرد. صدای جهارÊ} ازمیان جم

  »آی مردم، امروز بھ شهرما موتر میاید. داخل سرک نیایید، منتظر ب�شی�ید...! « 
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ام خانھ Wا �ی کھ درنزدیpی سرک قرارداشlند،   مردم kی ص .انھ انتظارآمدن موتررامیکشیدند.س̂ر

  زنها ودخ[.Wا دیده مLشدند. یpی از آدمها�ی کھ آن جا نزدیک پدرم بود، پرسید :

  »برادر، موتر چھ وقت میاید ؟« 

  پدرم کھ ازسوال او 6و�اخوشش نیامد، جواkی نداد. دیگری ح/.تزده پرسید :

  »برادر، موترچند پای دارد؟ « 

  پدرم کھ بھ نظر م/.سید، از سوالها ی آنها بھ ستوه آمده است، با ��ن ُتند جواب داد :

  »چهار پای. « 

  از پدرم باز سوال شد :

ھ «    »چھ درد میخورد؟برادرموت̂ر

پدرم بد بد بھ طرف سوال کننده نگر�ست. Wنوز چ/jی نگفتھ بود کھ صدای جهار W {Êمھ را تpان 

  داد :

  »مردم، بھ جاWای تان باشید. موتر آمد، موتر آمد...! « 

Wمھ بھ سو�ی چشم دوختند کھ موترازآن سومیامد. درمیان ©�را خاکبادی نمودار شده بود. مادرم 

ک�T عقب زده بھ آن طرف دقیق شد. ازمیان خاکباد،چ/jی پLش میامد. Wمھ تماشاگران چادر�ش را 

ساکت شدند. ک��� گپ نم/jد. بھ نظرم/.سید کھ درآن جا ک��� نLست. چ/jی پLش میامد. صدای 

  غرغری ن/j ش�یده شد. 

  با وارخطا�ی ازمادرم پرسیدم :

  »مادر، Wمان صندوق کالن موتر است؟ « 

  را دراز کرده و بھ آن طرف نhاه میکرد، گفت :مادرم کھ گرد3ش 

  » چپ باش، بب/ن Wرچھ کھ است. « 

  جهارÊ} صدا زد :

Wم/ن ½�� کھ مثل صندوق کالن است، راه م/.ود و بھ طرف ما میاید، موتراست. موتر امر�pا�ی کھ « 

  » نوساختھ شده، ازمال پن�} بای است. 

  ازتماشا گران گفت :من Wیجا3ی شده بودم. قلبم بھ شدت م/jد. یpی 

  »برادرWا، =ارWای شیطان است. بھ این چ/Wjا باور نکنید. عقیدهء تان را خراب میکند. « 

  دیگری صدا زد :

ھ. لعنت بر شیطان. «    »خدایا، ت̂و

Wم/ن کھ موتر بھ مانزدیک مLشد، ترس وواWمھ مرافراگرفت.ازدحام مردم بLش[. شد.ازصدای ُغرُغر 

ھ ما =امًال نزدیک  موترمی[.سیدم. لرزش اندامم ز�اد شده بود. مادرم Wم مثل من میلرز�د. وق?� موت̂ر

بھ زم/ن شد، تماشا گران ازجاWای شان بیجا شدند. دراین Wنhام نا گهان تpان �¢?� خوردم و 
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افتادم. مردم WیاWو کنان با وارخطا�ی عقب موتر میدو�دند. وق?� کھ ازجا بلند شدم؛ دیدم کھ 

ازاش[.ومادرم خ .ی نLست. متوجھ شدم کھ اش[.از ترس صدای موتر و صداWاوازدحام مردم دیوانھ 

ھ گرفتوارvا بھ فرارگذاشتھ است. اش[.بھ طرف ©�را میدو�د. مادرم بر سرآن، خودش را محکم 

بودوفر�ادم/jد. اش[.درحا�} کھ جنونزده میدو�د، فر�اد میکشید. پدرم دوان دوان بھ دنبال 

  اش[.میدو�د وفر�اد م/jد :

  »، بگ/.ید، اش[.من گر�ختھ... !  مردم، کمک، نگذار�د« 

 سھ نفرازتماشا گران با پدرم یک جا میدو�دند. من Wم از عقب آنها دو�دم. گر�ھ کنان مادرم را صدا

ودرWر��ظھ با وارخطا�ی بھ عقبم میدیدم. از موترمی[.سیدم. Wرچند=وشیدم خودرا بھ پدرم   م/jدم

برسانم، اما نتوا3ستم.آنها از نظرم ناپدید شدند. ناگز�ر بھ سم?� کھ آنها رفتھ بودند، دوان دوان 

غ میکرد. بود و Pغ P رفتم. دقایق Pعد، خودرا بھ آنها رساندم. زما3ی رسیدم کھ اش[. روی زم/ن خوابیده

دWا3ش پراز کف شده بود.  مادرم در6وشھء دیگر درازکشیده و نالش میکرد. پدرم با سھ مرددیگر بھ 

دوراش[. ا�ستاده بودند. پدرم میخواست پای اش[.ش را با لنگLش ب¨ندد. یpی ازمردWا �ی کھ با پدرم 

  آمده بود، گفت :

  »میکنیم کھ حرام 3شود.   یک =ارد پیدابرادر، فایده ندارد. دوvا�ش شکستھ است. « 

  پدرم کھ افسرده وجگرخون بھ نظرم/.سید، با �®dب پرسید :

  »حالل کنیم ؟« 

  من نزدیک مادرم بودم. مادرم بیحا ل روی زم/ن دراز کشیده بود و نالش میکرد. ازاو پرسیدم :

  »مادر ترا چھ شده، پای توWم شکستھ است؟« 

  Wم پرسید :مادرم جواب نداد. پدرم باز 

  »پاWا�ش جورنمLشوند؟« 

  گفتند :

  »3ی، Wیچ چاره ندارد. زود ترحاللش کن. حیوان ُمردارمLشود. « 

  ومادرم نگر�ست وvرسید :   یpی از کسا3ی کھ با پدرم آمده بود، بھ طرف من

  »سیاه سر چھ حال دارد ؟ « 

 پدرم گفت :

  »ترسیده است.مثل این کھ یک پا�ش Wم شکستھ است. « 

احالت اندوWبار بھ اش[.ازvا افتاده چشم دوختند. Wمھ   ساکت شدند̂و

آن روز باالخره =ارد بزر6ی را از Wمان خانھ Wای نزدیک پیدا کردند. پاWای اش[. را با لنhی پدرم Pسlند. 

  بھ مادرم گفتم :

  »مادر، بب/ن. اش[.مارا با =ارد میکشند.« 
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ھ ک  این کھ صدای مرا نمLش�ید. متوجھ شدم مادرم بھ حال نبود. ازسرورو�ش عرق م/.یخت. مثل

پدرم با دونفردیگر پاWای اش[. را محکم گرفتند. اش[. Pغ Pغ میکرد. مرد دیگری چ/jی ز�رلب 

ا=ارد کالن بھ بر�دن گردن اش[. شروع کرد. چیغ وفر�اد اش[. بLش[. شد. صدای گر�ھ وفر�اد  خواند̂و

اوسوخت. پدرم چشمها�ش را Pستھ بود و رو�ش را  اش[. وحشlناک بود. ازصدای او ترسیدم. دلم بھ

بھ عقب گشتاند. ��ظھء Pعد، ازگردن اش[.فوارهء خون سیاWرنhی سرزد. چیغ و فر�اد اش[.، Wمھ 

  جارا پرکرد. بھ مادرم گفتم : 

  »مادر، اش[.مارا کشlند. « 

  :رسیدممیلرز�دم، پ �ید. درحا�} کھمادرم فقط مینالید. مثل این کھ صدای نالھ و فر�اداش[.را نمLش

  »میکند؟ مادر، حاال پدرم j/Wمهارا برسرچھ بار« 

  چند��ظھ Pعد، صدای نالھ وفر�اد اش[.آرام شد. دیگرجسم بزرگ او حرک?� نداشت. 

  یpی از آن آدمها گفت :

  »من Wم/ن جا میمانم. برو�د یک قصاب پیدا کنید تا 6وشت اش[. را بخرد. « 

گرفت و بھ راه افتاد. من Wم از عقب آنها حرکت کردم. در تمام راه مادرم پدرم آمد. مادرم را بھ Rشت 

  از درد مینالید و بیحال بود و پدرم بھ موتر و بھ مالپن�} بای فحش و ناسزا میگفت.

ا عصا چوب کم کم راه رفتھ میتوا3ست. پدرم Rس از آن روز،   آن روز، یک پای مادرم فËY شد. دیگ̂ر

بود. دیگر نتوا3ست اش[.ی داشتھ باشد ونتوا3ست j/Wم ک��³ کند. درخانھ WمLشھ عصبا3ی و بدخلق 

  Wای مردم بھ مزدوری میw.داخت وازاین راه نان پیدا میکرد. 

ارکھ عصبا3ی مLشد، میگفت :   Ŵر

=اش کھ خداوند باز برای من یک اش[. بدWد. Wرچھ باشد، اش[. ک��³ =ار kی منت است. نان kی « 

  » وری کھ Wمھ اش منت دیگران را میکشم.منت دارد. لعنت بھ مزد

ارکھ چهرهء افسرده و ناراحت پدرم، پای فËY و عصاWای مادرم را میدیدم، بھ یاد  من Rس ازآن روزŴر

j/ای خون سیاه و=ارد کالن تW عد فوارهkبھ نظرم مجسم موترمیافتادم. اش[.بھ خاطرم میامدو 

  مLشدند. 

  ١٣٦٤ -پایان                                                                                                                                                          
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 Cسرک فروشنده
 

  

 آن روز سال نو بود. بازار برخالف روزWای دیگرازدحا م بLش[. داشت و سلیم مثل فردای           

  سایرفروشنده Wای ُخرد سال درvیاده رو بھ محل WمLشھ گLش 3شستھ بود و پیهم صدا م/jد :

 »کLسھء حمام ارزان شد، کLسھء حمام ! « 

ھ اوگفتھ بود، فروختھ بود      .  Wنوزاوایل صبج بود. تاحال دوتاازکLسھ Wارابھ آن قیم?� کھ د=اندا̂ر

ادامھ یابد، چ/jی حاصلش نخواWد شد. آن Wم سس?� بازارغمگی�ش ساخت. فکر کرد اگراین طور 

ود. باُمزدی کھ د=انداردرمقابل فروش WرکLسھ میداد، نمیتوا3ست  درچن/ن روزی کھ فردا�ش سال ن̂و

شکم س/.شورنخود و�امشنگ جوشداده بخورد. نمیتوا3ست بھ سLنما برود. تصمیم گرفت امروز 

فروشد تاپول بLش[.  الھ اش کما�ی کند. دراین ��ظھ بازWم بھ یاد خکLسھ Wارا بLش[.ازگفتھء د=اندا̂ر

افتاد. نhا¸} بھ سوی آرا�شhا¸} انداخت کھ WمLشھ خالھ اش آن جا میامدوخودش را آرا�ش میکرد. 

  باردیگر لوحھء آرا�شhاه را Wیجا کنان خواند :
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  »آرا�شhاه فرشتھ. « 

لوحھ Wارا بخواند.  باآن کھ مکتب ودرس رادرصنف سوم ترک کرده بود، اما میتوا3ست کم کم

 �ÍسÎ�ازخواندن لوحھ Wا خوشش میامد. در میان Wمھء لوحھ Wای شهر، بھ لوحھء Wم/ن آرا�شhاه د

  بLش[.داشت. 

ارکھ اورامیدید، سرا پا�ش  ھ وز�با�ی بود. WمLشھ لباسهای رنگ/ن میپوشید. سلیم Ŵر خالھ اش زن ف̂ر

W نھLاه میکرد. ازلباسهای رنگرابا دقت ازنظرمیگذراند. بھ ساقهای پر6وشت وسhلنداون /ن ای کالن ̂و

وس[.هء اوخوشش میامد. درچن/ن ��ظھ Wابھ یادمادرش میافتاد. دلش میخواست مادرش Wم مثل 

اشد. دلش میخواست مادرش Wم روزی بھ این آرا�شhاه بیاید و مثل خالھ اش ز�با وvرطراوت شود.  ا̂و

  رش میگفت: اما زما3ی کھ ازمادرش درمورد او میw.سید، ماد

  »Wا، خالھء توست. Wوش ک�s بااو گپ نز3ی، زن بدی است. « 

  خالھ اش 6اه 6ا¸} کھ سلیم را میدید. با اواحوالw.¥�� میکرد ومیw.سید:

  »مادرت خوب است؟ « 

ھ سلیم میداد. سلیم در چن/ن ��ظھ  وkعدازدستpولش نوت پنجاه افغا3ی 6ی جدیدی راب/.ون میکرد̂و

Wا غرق دنیای دیگری مLشد. غرق دنیای رنگی�s مLشد. عطرخوش خالھ اش بھ او حالت خوش آیندی 

میبخشید. غرق دنیا�ی مLشدکھ درآن نھ سیا¸} بودونھ بوWای گندیدهء خانھ و=وچھء شان. نھ 

  بودونھ خشونت مادرش. غرق دنیا�ی مLشدکھ مثل مزهء نان و مسکھ برا�ش لذتبخش بود. درد

اول/ن بارنان ومسکھ رادرخانھء خالھ اش خورده بود. مزهء نان ومسکھ ی آن روزWیچ 6اه یادش 

ارکھ اورامیدید، مزهء نان و مسکھ یادش میامد ودWا3ش پرآب مLشد. بھ گپهای مادرش   نم/.فت. Ŵر

  ید :میاند�ش

  »زن بد، زن بد. کجا�ش بد است. چرامادرم مراما3ع مLشود کھ با اوگپ بزنم؟« 

ارهء اوچ/jی نمیگفت. خالھ اش روزWا�ی کھ بھ او ضرورت  بھ Wم/ن علت بودکھ PعدWابھ مادرش د̂ر

ھ خانھءخودش می .د. برا�ش از�ÎÏال نان ومسکھ و�اWم  ازا̂ر میداشت، میامدوسلیم راازس̂ر

ا میدا   دوkعد میگفت :پن/.وم̂ر

سلیم جان،امروز=ارتو پاک کردن شLشھ Wای =لکینهاست. خاکرو^ھ Wارا Wم ب/.ون ب .و گY¢انھ را « 

 .�sم جارومیکW «  

ھ یادکLسھ Wای حمام افتاد. بایدdeلھ میکرد تا آنهارابفروشد. دوسھ بار صدا  دراین ��ظھ باردیگ̂ر

  زد : 

  » کLسھ Wای حمام ارزان شد، کLسھ Wای حمام !« 

رابرش میگذشlند، توج�Ð بھ اونداشlند. اندوWگ/ن شد. اگر این طور دوام  رWگذران کھ باdeلھ ا̂ز

  میکرد، =ارش زار مLشد. نمیدا3ست چھ کند. 
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Wوای بهار بدن الغر��ش رامیلرزاند. گرسنھ 6ی معده اش رامیازرد. یادش آمدامروزصبح ح?� نان 

ا خودش ان ومسکھ افتادخشک Wم نداشlند کھ بخورند. بازWم بھ یاد ن . دWا3ش پرآب شد̂و

  :اند�شید

اگر خالھ امروز Wم بیاید، میتوانم شکم س/.شورنخودیامشنگ جوشداده بخورم. میتوانم سLنما « 

رای مادرم قند سیاه Wم ب .م.   » Wم بروم. سگرت Wم بکشم ̂و

ن کھ مادرش از صبح چهره ُپرچ/ن، اندام نحیف ورنگ زرد وزعفرا3ی مادرش بھ نظرش آمدند. با آ   

تا شام درخانھ Wای مردم رخlشو�ی ومزدوری میکرد، اماباگذشت Wرروزضعیف[.مLشد. لباسهای 

چرک/ن وژنده اش بھ نظرش آمد. اوراWمLشھ ناراحت وعصبا3ی مییافت. Wرگزلبخند مادرش را ندیده 

Lی برا�ش پیدامj/شد. اما بود. وق?� چهرهء درخشندهءخالھ اش رامیدید، احساس مسرت انگ

چهرهءمادرش مثل صدای خشن وعصبا3ی اوناراحlش مLساخت وقل¨ش ازدیدن او ت/.ه و پر غصھ 

  میگشت. بھ این گپها فکر میکرد کھ ناگهان صدا�ی اورا تpان داد :

  »سلیم چطور اس?�؟ مادرت خوب است؟« 

رابرش ا�ستاده بود. ک�T وارخطا شد. از  خو½�� ز�اد Wمان ک��� کھ آمدن اوراازخدامیخواست، د̂ر

  چ/jی نتوا3ست بhو�د. خالھ اش گفت :

  »چ/Wjایت راجمع کن کھ م/.و�م.« 

ھ دنبال خالھ ھ بھ راه افتاد. Wم/ن کھ ب سلیم kی درنگ کLسھ Wای حمام را بھ خر�طھ �ی انداخت ̂و

  سرک عمومی رسیدند، زن بھ تاکس±� کھ آن جا ا�ستاده بود، اشاره کردوگفت :

م/.وی وچ/Wjا�ی راکھ خر�ده ام، بھ خانھ م/.سا3ی وkعدازدستpولش یک سلیم بااین تک��� خانھ « 

ھ سلیم داد :   نوت پنجاه افغا3ی 6ی جدیدی را ب/.ون کشید̂و

  »این Wم برای خودت. « 

  وخودش با deلھ سوارموترسرخرنhی شدورفت. 

Wا�ی  طھسلیم Wم/ن کھ سوارتک��� شد، ازدیدن چ/Wjا�ی کھ خالھ اش خر�ده بود، ح/.ان ماند. خر�

ا وقوطیها�ی ازغذاWای مختلف. با دیدن این  ازخوراکهای 6ونا6ون، 6وشت، میوه، مسکھ، پن/.وم̂ر

چ/Wjا قل¨ش ماالمال ازمسرت شد. نمیدا3ست چرا؟ اماخو�Èال بودازاین کھ باز بھ خانھء خالھ اش 

    م/.فت. از خانھء اوخوشش میامد. درآن جاWمھ چ/jبھ نظرش deیب و دید3ی بود.

ھ ب/.ون دید. تک��� بھ سرعت حرکت میکرد. سرعت موترحالت آرامبخ��³ از« شت شLشھ Wای موت̂ر

بھ سلیم داده بود. بھ یادازدحام Pسهای شهری افتاد. خودش را میان جمعیت ز�ادی ازآدمهای 

/ن Pس شهری یافت. بھ خیالش آمد کھ حاال ک��� با عصبانLت داد م/jند و میhو�د :   عصبا3ی د̂ر

یھ،«    »کالنها ا�ستاده اندوتو بھ چو=ی می�شی�s؟ kی ت̂ر

  درحا�} کھ از«شت شLشھ Wا بھ ساختمانها وآدمها میدید، با خودش گفت :
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  » تک��� چقدرخوب است. « 

دقایقی Pعدترمتوجھ شدکھ تک��� بھ سمت دیگری م/.ود. بادقت بLش[.بھ اطرافش نظر 

  درحا�} کھ سراسیمھ شده بود، گفت :   انداخت.

  »کجا م/.و�د؟ =ا=ا، شما« 

  راننده لبخندی زدوگفت :

  » ص .کن، حاالم/.سیم. « 

اشک وتردید بھ Wرسو نhاه کرد. نمیدا3ست کھ تک��� بھ کدام راه  بازWم از«شت شLشھ Wای موت̂ر

  م/.ود. بازWم پرسید :

  »=ا =ا، شما بھ کدام راه م/.و�د؟« 

  راننده بازلبخند زدوگفت :

  »رفتھ ایم و«س آمده ایم. توWم بایدبا این راه آشنا شوی. این Wمان را¸} است کھ مابارWا « 

  سلیم با �®dب وح/.ت بھ اطرافش میدید، گفت :

  »من بھ این راه بلد نLستم. « 

  راننده گفت : 

ازWروقت کھ دلت شد، ازWم/ن راه م/.وی. «    » بلدمLشوی ̂و

  Pعدموترش را کنارسرک توقف داد :

  » ازموترزود پای/ن شوو برو. «  

  لیم با صدای لرزان پرسید :س

  » چرا ؟ Wنوز نرسیده ایم. « 

  راننده با چاقو�ی کھ بھ دست گرفتھ بود، تهدید کنان صدا زد : 

  » اگر پای/ن نمLشوی، با این چاقو بھ حسابت م/.سم. « 

  سلیم گر�ھ کنان گفت : 

  » پای/ن نمLشوم. خالھ ام مرامیکشد. مادرم مرامیکشد. « 

  راننده فر�اد زد :

  »گفتم پای/ن شو، اگر3ی... « 

ودتا گپهای راننده رابپذیرد. Wم/ن کھ  سلیم تpان خورد. باخودش فکرکرد. راه دیگری نداشت. ناگز�̂ر

  ازموترvیاده شد، راننده سرش را ازدر�چھء موتر ب/.ون کشیدوگفت : 

  »گر�ھ نکن، ن[.س. اگر ب[.¥�� WمLشھ Wم/ن طور گرسنھ میما3ی. « 

  ب موتردو�د وفر�اد زد : سلیم سراسیمھ عق

رای خدا ! «  رای خدا، ا̂ز   »ا̂ز
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دو�دن عقب موترفایده نداشت. تک��� در��ظھء =وتا¸} ازنظرش ناپدید شد. سلیم ا�ستاد و بھ 

اطرافش نhاه کرد. محل خلوت وخا�} ازآدم بود. ک��� نبودکھ بھ دادش م/.سید. بھ موترWا�ی کھ با 

ست داد. چیغ وفر�اد زد. اما ک��� بھ دادو فر�ادش اعتنا�ی سرعت سرسام آور از سرک میگذشlند، د

  نکرد. 

  

***  

  

رگشت. درا�ستhاه Wم/ن کھ ازمیان ازدحام Pس            اره بھ مرکز شه̂ر چندساعت Pعد سلیم د̂و

شهری ب/.ون شد، مثل ک��� کھ فرارکند، میدو�د. باdeلھ میان رWگذران رفت. دیگر نمیگر�ست. 

اشک چشمها�ش خشک شده بود. سراسیمھ بودودست وvا�ش میلرز�دند. احساس کرد کھ حاال 

ای دنیا را بھ دست آورده است. اکنون توانا�ی آن را داشت تا برای مادرش قندسیاه تمام خوشیه

حاال میتوا3ست چندین بار بھ سLنما برود. سگرت بکشد وح?� میتوا3ست منتو بخرد.   وکباب ب .د.

  متوجھ شد کھ پ/.مردی ازمیان Pس شهری فر�اد م/jند: 

  »ج Wزارم را !  کLسھ بر، کLسھ بر، پنج Wزارم را دزدیدند، پن« 

سلیم کھ با deلھ میان رWگذران م/.فت، Pستھء پولهارا کھ ز�ر پ/.ا�Wش گرفتھ بود، ملس کرد و 

  باخودش گفت : 

  »حاالپنج Wزاردارم، پنچ Wزار. « 

  تصمیم گرفت ابتدا بھ Wمان بازاری برود کھ آن جا نان گرم ومسکھء تازه پیدامLشد. 

                                                                                              

  ١٣٦٠پایان                                                                                                                                         
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 کھ باران میبار�دش�� 
  

 

آن شب کھ ماجرای دردآورعشق وزنده 6ی من بھ اوج خو�ش رسید وسرانجام مرا بھ سرنوشت شوم 

  و Wولنا=ی مبتال ساخت، شب وحشlناک ومرموزی بود. 

حاالشکست خورده وسرافگنده درانتطار��ظھ �ی استم تامران/jمانندیک ُمشت 6وشت گندیده        

ھ 6و  دا�} بیافگنند کھ قصاب =وچھء ما WمLشھ 6وشتهای خراب را بھ آن جا و شار�ده بردارند̂و

  میاندازد.

ودرد آور، اوج ��ظھ Wای زنده 6ی رقتبارمن سw.ی شده است ومن ت�Ð  اکنون شب پراضطراب

 ازاحساس عشق، نفرت ولذت بھ موجودی مبدل شده ام کھ احساس آدم زنده را درخودم نمیبLند. 

مدت یک Wفتھ و�ا ک�T بLش[.ازآن مLشدکھ ازخانھ ب/.ون نم/.فتم. روزWا وشبهای رنج آوررابا بیچاره 

شنده گذشتاندم وسرانجام بھ سرنوش?� 
ُ

6ی، در�ک تنگنای خفھ کن ومنحوس، در�ک دورا¸} ک

مبتالگردیدم کھ Wرگزتصورآن رانداشتم. درتمام این مدت با�شنج واضطراب درونیم دست بھ 
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یداری بانوشیدن الpول بو  گر�بان م بھ واستعمال ت�با=ومیگذشتاندم. نمیتوا3ستم باورکن دم.شبهاد̂ر

  چن/ن درد کشنده �ی گرفتار شده باشم کھ راه گر�زازآن برایم متصور نبود. 

 �sایم سنگیW ا�ش مثل =وه بزر6ی ازُغصھ روی شانھW ظھ��دراین مدت یک Wفتھ و�ابLش[.ازآن کھ 

واند�شھ ورو�اWایم راWمھ وجودوزنده گیم راچشمهای دوزن افسونگرفرا  میکردند، ذWن وخیال

ا  گرفتھ بودند. چشمهای دوز3ی کھ درWم/ن طھ من در�ک محو حو��} طی Wم/ن روزWای شکنجھ با̂ر

زنده 6ی میکردندومثل من خودرادراتاقهامحبوس ساختھ بودند. آنها 6ا¸} بھ دیدنم میامدند، 

اره اتاقهای شان م/.فتند. امامن دروضع فالکتبارتری قرارداشتم.  بھ می�شسlند، میگر�سlندود̂و

خنجرWای تردد، دود�}، عشق ونفرت روحم را میخراشیدند. با آن کھ آنهارا دوست داشتم، اما از 

تادرموردآنها تصمیم نها�ی خو�ش رابگ/.م. زما3ی کھ    دیدن شان وحش[jده مLشدم. مجبور بودم

.م، دردزجردWنده �ی تمام وجودم را فرا میگرفت وروح وروانم راُخرد میدیدم، نمیتوانم تصمیم بگ/

وخم/.مLساخت.  ازخودم، از زنده 6ی وازWمھ چ/j متنفرمLشدم. درچن/ن ��ظھ Wابوی 6وشت 

کھ 6و�ا ماحول مارا فرا گرفتھ بود، بLش[. اذیتم میکرد. قصاب سر=وچھء مایادم میامد.    گندیده

زرگ قصاب بھ نظرم نمودارمLشدند. ازقصاب6وشتهای گندیده، �¢تھ Wای خ بدم    ون و=ارد ُبران ̂و

میامد. خیال میکردم، Wمھء ناتوا3ی و بن Pست زنده گیم ازWم/ن بوی 6وشت گندیده وقصاب 

منحوس سرچشمھ میگ/.ند. قصاب و د=ان خون آلودش بھ نظرم شوم ومنحوس مینمودند. بھ نظرم 

تم. بھ اس 6وشت گندیده است کھ من ناگز�ر بھ تنفس آن میامد کھ زنده 6ی من Wم مثل Wم/ن بوی 

نظرم میامدکھ ماجرای این دوزن افسونگر،مثل بوی 6وشت گندیده فضای زنده گیم را فرا گرفتھ 

  است وفکرکردن در بارهءآنها برایم غ/.قابل تحمل شده است. 

د ترازمرگ ھ این حالت باما باالخره شب گذشتھ تصمیم گرفتم بھ Wرشک�} کھ امpان پذیر بود، بایدب

خودم خاتمھ میدادم. فکرو�شو�ش تحمل درد وعذاب روÒ} وحالت تردد ودود�} نباید بLش ازاین 

  ادامھ مییافتند. 

وی 6وشت گندیده میداد. مثل بوی سگ ُمرده .  بھ آشjwخانھ رفتم، آشjwخانھ بLش[.ازWرجای دیگ̂ر

اره بھ اتاقم آمدم. یک Wفتھ =اردبزرگ آشjwخانھ را کھ مثل =ارد قصاب سر=وچھ بود ، برداشتم ود̂و

و�ابLش[. مLشدکھ بھ دف[.نم/.فتم. دف[.وخانھ برایم حکم زندان را داشlند. در Wمھ جا درمورد Wم/ن 

 �Tاردیگردرمورد تصمی دو ز3ی میاند�شیدم کھ تمام Wسlیم را احاطھ نموده بودند. دراتاقم 3شستم ̂و

ین دوزن deیب و غر�ب را با دونام مLشناختم. یpی را بھ نام کھ گرفتھ بودم، بھ فکرفرورفتم. من ا

زلفیھ ودیگری را بھ نام نصLبھ. او�} یک سال و�ا بLش[.از آن مLشد کھ بامن دراین خانھء منحوس 

ان بودیم  ومتعفن زنده 6ی میکرد. رابطھء من واودراین مدت رابطھء زناشوWری بود. با Wم مه̂ر

lیم. اما در Wم/ن روزWای اخ/.رابطھء ما چنان ت/.ه وتارشد کھ وعاشقانھ Wمدیگر را دوست داش

سرنوشت مابھ کجاخواWد انجامید. اورا اول/ن بارvنج سال قبل دیدم و kی اختیارمجذوب  نمیدا3ستم
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نhاه Wا�ش شدم. چشمهای او حالت ز�بای روزWا�ی را بھ یادم آوردکھ س/jده سالھ بودم ودر روستا�ی 

زنده 6ی میکردیم. آن روزWا وق?� مر�م دخ[. Wمسایھء ما بھ سو�م میدید، حالت  کھ زاد6اه پدر�م بود،

ارهء او فکر  deی�� برایم دست میداد. ازنhاه Wا�ش خوشم میامدو��ظھ Wا�ی کھ تنهامیماندم، د̂ر

  میکردم و سوی او کشانیده مLشدم. 

د ای تاPستان وق?� بھ قصما چاه آب بود کھ آب سرد وشفاف داشت.  یpی از روزWدرحو��} Wمسایھء 

آوردن آب بھ حو��} آنها رفتھ بودم، دخ[.Wمسایھ سطل پرآب را برسرم ر�خت و خودش خنده کنان 

فرار کرد. صدای قهقهھ خنده Wای اودلم را تpان داد. صدای قهقهھ خنده Wای مستانھ ی اورا 

ان حالت را اول/ن بار دیدم، WمWمLشھ درنhاه Wای Wم/ن زلفیھ مییافتم وازآن حظ می .دم.  وق?� زلفیھ 

چشمهای دخ[.ک Wمسایھء ما، Wمان حالت روزی کھ مر�م بر سرم آب پاشیده بود، Wمان روستای 

قدی�T وخنده Wای مستانھء مر�م یادم آمدند. بھ دنبال زلفیھ افتادم. عذر و زاری کردم تا عشق 

hم طرح دوس?ومحبت مرا بپذیرد. دیری نگذشت کھ رابطھء من با این دخ[.بھ شWوفھ 3شست. با �

ر�ختیم. Wم دیگرراعاشقانھ مثل دوکبوتر دوست داشlیم ومن WمLشھ ازاو میخواستم کھ بھ من 

کنم. باالخره اورابھ خانھ آوردم وزنده 6ی مش[.=ی راآغاز کردیم.   ببLند تا چشمها�ش را س/. تما شا

ی کھ من =ار میکردم، او بھ حیث امامد�ی Pعد با دخ[. دومی، با Wم/ن نصLبھ آشنا شدم. در دف[. 

ھ =ار پرداخت. در Wمان روز اول وق?� بھ سو�م دید، تpان خوردم وقلبم بھ شدت لرز�د.  =ارمند آمد̂و

بھ نظرم آمد کھ پLش از این Wم اورا دیده ام واورا مLشناسم وح?� 6و�ا قبًال من برا�ش پیمان عشق 

مثل قات�} کھ سرانجام گ/. افتاده باشد. Wمان ��ظھ  و دوس?� داده ام. وق?� اورا دیدم، تpان خوردم.

رابراو احساس گناه برایم دست داد. مثل این کھ من بھ او خیانت کرده باشم. نhاه Wای او سراپایم  د̂ر

را آ�ش م/jد، مLسوختاند وشاید Wم تحق/.م میکرد. زما3ی رسید کھ دیگر دوتاچشم آ���³ او Wمھ 

. Wنhامی کھ بامن می�شست، فقط نhاWم میکرد.  من Wم با اشlیاق ��ظھ Wایم را ��¢/. کرده بودند

  بھ او میدیدم. Wردوخاموش میبودیم. سرم را سرزانوا3ش میگذاشتم وزاری کنان میگفتم : 

  »نصLبھ، مرا ترک نکن، مرا ترک نکن. «  

ازWم خاموشانھ بھ من میدید وق?�  .وق?� نhاWم میکرد، گپ نم/jد. بھ چشمها�ش اشک حلقھ م/jد̂و

نامھ Wا�ش رابرایم میداد، دیوانھ ترمLشدم.  نامھ Wا�ش را کھ میخواندم، سراپایم در آ�ش 

ولذتبخ��³ مLسوخت. آن قدرز�اد مینوشت کھ 6و�ا قلب اورا، وجود اورا، تمام زنده 6ی  ناشناختھ

  اورا من و تنها من فراگرفتھ باشم. 

ھ خانھء من آمد. دیگرنمیخواست ازمن دورشود. وق?� آمد،  یک Wفتھ قبل یا بLش[.ازآن سرانجام ا̂و

  باصدای گر�ھ آلودی گفت :

  » مرا بکش، اما ازاین جا نم/.وم. ازتوجدا نمLشوم. « 
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٤٦ 

ماجرای درد آوراز Wمان ��ظھ بھ Pعدآغاز یافت. زلفیھ با آن کھ از رابطھء من با این دخ[. قبًال باخ .  

تا نصLبھ را اززنده گیم ب/.ون برانم. درحا�} کھ نصLبھ  من اصرارکرد« بود، اما Rس ازآمدن او بھ خانھ

ح?� پذیرفتھ بود تا بھ حیث زن دوم درزنده 6ی من باÓ} بماندومن خوب میدا3ستم کھ درآن صورت 

  زنم را ازدست میدWم. 

بھ این ترتLب من دراعماق یک تنگنای خفقان آوروکشنده افتادم. دراین تنگنای Wولناک دست     

غ وفر�اد کشیدم، و�} نتوا3ستم آنهارا ترک کنم. ترک کردن Wرکدام آنها برایم مفهوم ت�Ð وvازدم، جی

مکدر    شدن زنده گیم ازارزش دوست داش[ن بود. تصور میکردم کھ درآن صورت جوWر زنده گیم

مLشود ومن در ژرفای چاه kی ارز½�� سقوط میکنم. گر�ھ Wا، زاری والتجا ؛ دادوفر�ادوابرازعشق آنها 

یگذاشlند تا من یpی ازآنهارا انتخاب کنم. روزWا وشبهارابا درد و رنج سw.ی میکردم. الpول ودود نم

ت�با=و وجودم را میفرسودند. اما پاس|} برای خودم و برای این دو زن deیب وغر�ب نداشتم. بھ 

جا کنان بھ تتنها�ی میگر�ستم. با deزوناتوا3ی نزد Wرکدام آنها م/.فتم و ازآنها کمک میخواستم. ال

  آنها میگفتم : 

  »بھ من رحم کنید، من نمیتوانم ازشما بگذرم. نمیتوانم، نمیتوانم. « 

اماآنهاجزگر�ھ Wای پرسوزکھ قلبم را پاره پاره میکردند، عکس العمل دیگری نداشlند. 6ا¸} خودم را 

  ومیگفتم :    مالمت میکردم

  »استم. گناه ازخودم است. ا3سان kی اراده و ضعیف النف��� « 

  اما ک��� از درون من صدا میکرد ومیگفت :

  »این گپها دروغ است، دروغ، باور مکن. « 

اما Wم/ن شب گذشتھ تصمیم نهاییم را گرفتم. Wنوز اوایل شب بودکھ =اردآشjwخانھ را بھ اتاقم 

  آوردم. شب سیاه وت/.ه �ی Wم بود. باران بھ شدت میبار�د ومثل روان من دیوانھ و عا��Õ بود. 

Wنوز اوایل شب بود. زلفیھ ونصLبھ ازشدت خستھ 6ی ز�اد بھ خواب رفتھ بودند. بوی 6وشت گندیده 

وگرفتھ �ی رادر اتاق من افگنده  ھ مشام م/.سید. مثل این بود کھ سگ ُمرده ̂و بLش[.ازشبها ی دیگ̂ر

[.ازWمھ، لباشند. بوی گندیده 6ی بھ حدی اذیتم میکردکھ ح?� مزاحم افpارم مLشد. دلم میخواست او 

Wم/ن بوی گندیده 6ی را از زنده گیم دورسازم. بھ نظرم میامد کھ Wم/ن بوی 6وشت گندیده، مرا بھ 

مرگ وجنون میکشاند وشاید Wم بھ سوی جنایت ونا=امی. اما بھ خودم میگفتم کھ نباید تحت 

رابر تصمیم م گ/.م. =وشیدم تا افpار وسوسھ انگ/j ی را کھ د̂ر د مLشدند، از ن ستاث/.این گپها قرا̂ر

ذWنم دورسازم و Wرچھ زودتر تصمیم بگ/.م تا این دوزن افسونگررا کھ دیگرمرا بھ دیوانھ �ی مبدل 

م ، یpی ازآنهارابایداززنده گی ساختھ بودند، ازعرصھء زنده گیم برون برانم. امانھ Wردوی آنهارا، بل

ا کھ دم وازجا بلند شدم. =اردبزر6ی ر دورمیکردم. بھ نظرم آمدکھ تصمیم ُدرس?� گرفتھ ام. منتظرنمان

ازآشjwخانھ برداشتھ بودم، گرفتم.از تیغ برندهء آن خوشم آمد. درسیمای آن راه نجات ازاین Wمھ 
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مصLبت Wولناک را میدیدم. با deلھ ازاتاق ب/.ون شدم. وق?� بھ دWل/j رسیدم، گپ تازه �ی کھ تا 

د ماندم. با مشpل دیگری خودرا رو^ھ رو یافتم. بھ کنون فراموشم شده بود، بھ یادم آمد. بازWم م[.د

  دوطرفم اتاقهای جدا6انھ �ی بودند کھ درآنها زلفیھ ونصLبھ 6و�ا زنده 6ی میکردند. ا زخودم پرسیدم: 

  »کدام یک را بایداز ب/ن ب .م، کدام یک را ؟ « 

نتوا3ستم فوری تصمیم بگ/.م. بھ ذWنم فشارآوردم. نبایدازنیمھ راه برمیگشتم. حاالدرWم/ن ��ظھء 

حساس و=وتاه بایدمحاسبھ میکردم کھ کدام یک ازآنهابرایم مثل بوی 6وشت گندیده، متعفن ورنج 

الت ح آور^ود. نمیتوا3ستم درست فکرکنم وتصمیم بگ/.م. دراین ��ظھ یک باردیگرزWر بدبخ?� وتل|}

  فالک[jدء خودم وناتوانیم را چشیدم.  فر�ادی درونم رالرزاند: 

  »او�} را، او�} را بکش، او�} را... « 

/ن می .دم. kی درنگ بھ راه افتادم ودراتاق اوراگشودم. زلفیھ بدون این کھ  درست بود. بایداو�} راا̂ز

 گر�ھ Wای Pسیار خواPش بردهچراغ اتاقش راخاموش کند، بھ خواب رفتھ بود. مثل =ود=ی کھ Rس از 

 تا آن چھ را کھ   باشد. درسیما�ش آثارخستھ 6ی دیده مLشد. نزدیکش رفتم. بھ خودم جرآ ت دادم

تصمیم گرفتھ بودم، عم�} کنم. درحا�} کھ �¢ت میلرز�دم، بھ چهرهء  اودقیق شدم. خطوط پLشا3ی 

  : تممتحمل شده است. بھ خودم گف را و6ونھ Wای فرو رفتھ و استخوانLش 3شان میداد کھ رنج Pسیاری 

  »نباید وقت را تلف کنم. « 

Wم/ن کھ =اردرا بلندکردم تا بھ سLنھ اش فرو ب .م، دستم سنگ/ن شد. مثل این کھ ک��� دستم         

رامحکم گرفتھ باشد.دراین ��ظھ باردیگرافpار6ونھ 6ون بھ ذWنم ·dوم آوردند.افpاری کھ مراازعم�} 

داشlند. چhونھ میتوا3ستم اورا بکشم. بااو مد�ی زنده 6ی کرده بودم. عاشقانھ ساخ[ن تصمیمم بازمی

جرای آیا این ما  Wمدیگررا دوست داشlیم. مگراوچھ گنا¸} را مرتکب شده بود کھ باید میکشتمش؟

اره بھ خودم گفتم :    دردبارازاحساسات جنون آم/jمن نا½�� 3شده بود؟ د̂و

  »باید بکشم، باید بکشم. « 

اال م/.فتند. Wم/ن کھ میخواستم بھ =ار خاتمھ قل¨ش ر  ا 3شانھ گرفتم. سLنھ Wا�ش آرام آرام پای/ن ̂و

  دWم، فر�اد ز3ی در دWل/j پیچید : 

  »نکش، اورا نکش، نکش ! « 

دیدم. اما ک��� نبود.  بھ سرعت بھ دWل/j رفتم، د  فر�اد زن بھ شدت تpانم داد. با وارخطا�ی بھ عقب

فتم. وارخطا وسراسیمھ بھ Wرطرف نگر�ستم، میلرز�دم. صدای شرشر باران رآن جا Wم ک��� را نیا

/.ون بھ 6وش م/.سید.    ا̂ز

وده باشد. با دقت           بھ یاد نصLبھ افتادم. برگشتم ودراتاق اورا گشودم. فکرکردم کھ شایدا̂و

مLشدکھ ورنWرچھ تمام اوراازنظرگذراندم. در�افتم کھ نصLبھ بھ خواب عمیقی فرو رفتھ است. تص

اشد. درحا�} کھ Wراس وترس تمام وجودم رامیلرزاند، بھ اتاقم برگشتم. سگر�ی کشیدم  این فر�ادازا̂و
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٤٨ 

و بھ معما�ی کھ واقع شده بود، فکر کردم. نتوا3ستم بفهمم کھ این صدای زن سوم ازچھ ک��� بود؟ 

ء ماسھ د، بھ عالوهبھ نظرم آمدکھ دراین حو��} منحوس کھ سراپا�ش بوی �عفن 6وشت گندیده میدا

نفر، دیگری Wم بودکھ ماجرای وحشlناک زنده 6ی مرا دنبال میکرد. Wمھ چ/jبھ نظرم مرموز میامد. 

صدای باران مرا بLش[. بھ Wراس میانداخت. بوی 6وشت گندیده، بLش[.حالم رابھ Wم م/jد. بازWم 

این ماجرا ی درد آور خاتمھ  یادم آمد کھ نباید وقت را از دست بدWم. بھ Wرشک�} کھ مLشد، باید بھ

  میدادم. باردیگراز خودم پرسیدم : 

  »کدام یک را از ب/ن ب .م، کدام یک را ؟ « 

/ن ب .م؟ چشمهای اوحالت دلپذیرروزWای رفتھء زنده 6ی مرا بھ من          زلفیھ راچhونھ میتوا3ستم ا̂ز

، کیمیای ��ر آم/jوراز بازمیدادند. حالت روزی را کھ مر�م دخ[.Wمسایھء روستای قدی�T ما

نhاه Wای آ�شی�ش را در مزرعھ خستھ وسو ختھء تن من پاشیده بود. با دیدن چشمهای زلفیھ  نهفتھء

WمLشھ احساس میکردم کھ چشمهای Wمان دخ[.ک روستای قدی�T ما با من است. چhونھ 

  میتوا3ستم این Wمھ ز�باییهای زنده گیم را با خون آغشتھ سازم. 

را خاموش کردم. بھ نظرم آمد کھ تصمیم دومی به[.ین تصمیم است. باید دومی را از ب/ن  سگرتم        

  ب .م، دومی را...

تصمیم داشتم  بھ این ماجرای درد آور خاتمھ دWم. نمیتوا3ستم بLش ازاین درد بکشم. ص .و حوصلھ 

ھ اتاق نصLبھ داخل  Lبھ بھ شدم. نصوتحمل من سررفتھ بودند. =اردبزرگ آشjwخانھ رابرداشتم ̂و

خواب رفتھ بود. مژه Wا�ش نمناک بودند. بھ نظرم/.سید کھ ازدرد وعذاب ز�اد دیگرتوان نفس کشیدن 

رابر من میا�ستاد. مقا  Wم برا�ش نمانده است. بھ چهرهء اوخ/.ه شدم. این Wمان دخ[.=ی بود بل کھ د̂ر

ک گذاشت ونمیتوا3ست یمن می�شست، پهلو�م قرارمیگرفت. سرش را معصومانھ روی شانھء من می

ا3ی بودکھ Wر6اه برایم نامھ مینوشت، تمام  =لمھ ازگپهای دلش را برز^ان آورد. Wمان دخ[.ک مه̂ر

احساسش راروی =اغذ م/.یخت. نوشتھ Wا�ش بیان صر�ح عشق ومعصومیlش ونو�} جنون 

د. می .  وامیداشت وخودش ازاین دردلذت  عشقیLش را باخودش داشت. عشقی کھ اورا بھ گر�ھ ودرد

ا3ی اومثل محبتهای زنم بودند.  چhونھ میتوا3ستم اورااز ب/ن ب .م؟ Wمpار دف[.م راکھ محبت ومه̂ر

رابراومرتکب شده ام.   وق?� بھ چشمهایم خ/.ه مLشد، احساس میکردم کھ من گناه بزر6ی راد̂ر

رابراو موجودی سراپا آلوده بھ گناه استم.    احساس میکردم کھ د̂ر

یحرکت وق?� اول         /ن بار، لبهای اورابوسیدم، مثل مادری کھ بھ طفلش ش/.بدWد، آرام، مطیع ̂و

رابرم ا�ستادو��ظھ �ی Pعد، kی اختیار بھ گر�ھ افتاد. آیا آن روزاوتما م محبت و توانا�ی دوستLش  د̂ر

را، تمام پا=ی صفای قلب واحساسش رابھ من نبخشیده بود؟ وق?� لبها�ش را بوسیدم، دWانم مزهء 

یگری یافت. مزه �ی کھ PعدWا WمLشھ دردWانم بودوشایداین ذایقھ، این زWرتXY ولذتبخش درمن د

چنان جا گرفتھ بود کھ تمام وجودم را ازآن خودش ساخت.  آیا اکنون میتوا3ستم ازتاث/. این داروی 
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٤٩ 

Lش کدور باشم؟ آیا Rس ازآن روز، Rس از آن اول/ن بوسھ کھ تمام احساس، عشق، صفا وvا  خوشایند

  رادرمزرعھء خستھء تن من ر�خت، رگ حیات من واو باWم گره نخورده بودند؟

بازWم س×} میکنم تااین افpارمما3عت کننده راازذWنم دورکنم. الزم نبودکھ منتظر بمانم. وقت          

ک ایب  را نبایدازدست میدادم. باالخره باید امشب بھ این ماجرای درد آور خاتمھ میدادم. آن Wم فقط

ھ سLنھء اورا Pشhافم، بازWم صدای فر�ادوحشlناک ز3ی   جنایت.... Wم/ن کھ میخواستم بایک ض̂ر

  ازدWل/jبلند شد :

  »نکش، اورا نکش، نکش ! « 

بازWم با حادثھ �ی کھ چند ��ظھ قبل واقع شده بود، مواجھ شدم. بھ جستجوی زن سومی کھ      

رفتم. باران با Wمان حالت عاصLش بھ شدت میبار�د. بافر�ادش مرا ما3ع مLشد، پرداختم. بھ حو��} 

وی 6وشت گندیده بود. مثل این کھ باران بوی 6وشت گندیده را  Wمھ جا راگشتم. Wمھ جا، آگنده ا̂ز

وی  با خودش میاورد. اثری از�ک زن سومی نیافتم. بھ اتاقم برگشتم. بھ اتاقم برگشتم. درودیوا̂ر

ولم مرموز بھ نظرم میامدند. فکرم ازفعالیت باز مانده بود. 6وشت گندیده میدادندوWمھ اشیای ماح

نمیدا3ستم چھ کنم. افpارم فقط روی این موضوع متمرکز مLشدکھ بایدامشب حت�T بھ قیمت یک 

میدادم. راه دیگری نداشتم.  Wردوی آنهارا   جنایت بزرگ، بھ این ماجرای Wولناک زنده گیم خاتمھ

Wم مرا بLش[.ازWمھ چ/j دوست داشlند. نمیتوا3ستم یpی  بLش ازWمھ چ/jدوست داشتم. آنها

کنم. آیا بدبخ?� باالترازاین Wم میتوا3ست  ازآنهاراترک کنم. نمیتوا3ستم ازWردوی آنها صرف نظر

باشد؟ احساس میکردم کھ مغزم درز�ر فشاروشکنجھء روÒ} می[.کدوسرانجام بھ موجوددیوانھ �ی 

رWم تانزدیکها ی مبدل مLشوم. گذشت دقایق بLش[.سراسی مھ ام مLساختند. با این افpار درWم ̂و

��ر3شستھ بودم و سگرت میکشیدم. باردیگر تصمیم گرفتم تا نصLبھ راازمیان ب .م وkعد 

جسداورادروسط حو��} مدفون سازم. مطم/ن بودم کھ زنم رازاین جنایت را دردلش نگھ خواWد 

  داشت  :

 » .�Tمیکشم، حت �Tاین بار اورا حت«  

دراین ��ظھ صدای خروسهای Wمسایھ بلند شد. ناگهان نمیدانم چhونھ متوجھ شدم کھ بوی        

دن خودم برمیخ/jد. بادقت بLش[.حواسم را بھ =ارانداختم. مصLبتهای وحشlناک  6وشت گندیده ا̂ز

 ومرموزکھ Wولناک[.ازمرگ وترسناک[.از6وروتابوت بودند، یpی «ی دیگری ظهور میکردند. بLش[.کھ بھ

مبدل شده است. ح/.ت و�®dب   خودم دقیق شدم، دیدم تمام اندامم بھ پارچھ Wای 6وشت گندیده

دیوانھ ام میکردند. چhونھ چن/ن چ/jی امpان داشت؟ نمیدا3ستم. اما بھ خوkی دیدم کھ لباسهایم بھ 

خون آغشتھ شده بودند. بوی 6وشت گندیده ازتن خودم برمیخاست. فکرکردم کھ دچار=ابوس شده 

، کھ 6وشتهای وجودم، قلبم  ام وشاید تا کنون متوجھ خودم نبودم. شایدتاکنون متوجھ 3شده بودم

احساسم، مغزم وWمھ چ/jم گندیده اند. 3ی، =ابوس بود و 3ی رو�ا وخواب. آن چھ کھ میدیدم 
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واحساس میکردم، حقیقت داشت. وحش[jده ب/.ون دو�دم. بھ اتاق زنم رفتم تاازاوکمک بخواWم. زنم 

  افر�ادکنان صدازدم: ر 

  »زلفیھ، زلفیھ ! « 

اوراتpان دادم تاازخواب بیدارشود. اما زلفیھ حرک?� نکرد. Wرچند =وشیدم زلفیھ را ازخواب بیدار 

Lش[.مرا بھ وحشت افگند.  کنم، فایده نکرد. اوآرام خوابیده بود. این حالت کرخ?� وخواب سنگ/ن ا̂و

ھ باردیگر وحش[jده بھ بدن سرداو دست کشیدم وفر�اد زدم زلفیھ مثل یک آدم ُمرده خفتھ بود. دو س

:  

  »زلفیھ، زلفیھ ! ترا چھ شده؟ « 

ومثل =ود=ی بھ گر�ھ سردادم. اما زلفیھ حرک?� نکرد. گر�ھ کنان ازاتاق ب/.ون دو�دم تا از نصLبھ کمک 

  بخواWم. چیغ زدم :

  »نصLبھ، نصLبھ ! « 

نکرد. فر�ادWای مرا 3ش�ید. آرام وخاموش خفتھ بود.  امانصLبھ بھ جیغ وفر�ادWای من Wیچ اعتنا�ی

مثل یک ُمرده، کرخت بھ خواب رفتھ بود. بھ گمان این کھ دچار=ابوسهای مرموز ونحس شده ام، 

دنم ما�ع غلیظ نارن�} رنگ میچکید. ازوجودم بوی  باردیگرچشمهایم رامالیدم، بھ خودم دیدم. ا̂ز

م راروی سLنھء نصLبھ گذاشتم. اما او ازخواب 6وشت گنده شده برمیخاست. گر�ھ کنان سر 

/.ون دو�دم.  اال نمLشدند. مثل دیوانھ �ی فر�اد کنان از اتاق ا̂و بیدار3شد. دیگر سLنھ Wا�ش پای/ن ̂و

نمیتوا3ستم باور کنم کھ من بھ یک پارچھ 6وشت گندیده وشار�دهء متعفن مبدل شده باشم. 

ود کھ آنها بھ خاطر عشق نمیتوا3ستم باور کنم کھ آنها بھ خاطر من ا نتحار کرده باشند. آیا ضرو̂ر

مراه شوند؟
ُ
ا3ی یک مرد گ   گندیدهء موجودی مثل من، دست بھ انتحار بزنندوق̂ر

وازتھ دل فر�اد کنان بھ گر�ھ افتادم. مثل مادری کھ فرزند جوا3ش را  بھ اتاق خودم برگشتم         

اراز =ارگذشتھ است. دیگرذWنم کرخت شده بود. ازدست داده باشد،  نالھ سردادم. در�افتم کھ =

  چ/jی Wم نمLش�یدم.  تنها احساس میکردم کھ مرگ بھ سراغم میاید.    چ/jی را نمیدیدم،

فردا کھ ازخواب بلند شدم، دونامھ برایم گذاشتھ شده بود. بھ امضای زلفیھ و نصLبھ کھ گفتھ 

  یگردند. بودند. برای WمLشھ مرا ترک کرده اند ودیگر Wرگز برنم

  

                                                                                                             

  ١٣٦٧ -پایان     
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�FGلهای ا%ا
ُ
Iنگ وKLچادرگالب  

  

  

روزWای عید، نزدیک ونزدیک[. مLشدند. من بیص .انھ انتظارروزی را داشتم کھ بازWم با            

بھ سیل  زنانھ بروم. دالرام دخ[. Wمسایھء ما بود. WمLشھ بادیدن او، روزWای عیدبھ یادم   دالرام

وی 6لهای درخت ا=ا نده ¥�� در ذWنم ز میامدند. وق?� اورابا چادرگالب/.نگش میدیدم، Wوای بهاری ̂و

اشم. وق?� بااومیبودم، حالت خوشایندی برایم دست میداد.   مLشدند. دلم میخواست درکنارا̂و

         �Tشت سالھ و�اکW م/ن حدودبودم. دالرام سھ یاچهارسال بزرگ[.ازمن بود.  آن وقتWش درL ̂و

 زنانھ.  Wرسال وق?� عیدمیامد، مادرم، دالرام، مادردالرام، یک جام/.فتیم بھ سیل

ان درجای معی�s از=وچھءما، چند =وچھ  Wرسال سیل زنانھ درروزWای عیدرمضان           وعیدق̂ر

دورتر، در�pی از=وچھ Wای چرمگری، درو�رانھ �ی ازمحلھء ما کھ نھ س jه داشت ونھ درخت، 

یکهای نزدبرگزارمLشد. این جایhاه تفر�ح زنها، درروزWای عیدبود. زنهاودخ[.WاازWرسو میامدندوتا

غروب باخر�دن اشیای بنجاره 6ی وخوراکھ Wای 6ونا 6ون عیدمیکردند و خوش میگذشتاندند. دالرام 

ارکھ بھ سیل زنانھ م/.فت، چادرگالب/.نگش رابرسرمیکرد. 6ونھ Wا�ش راسر£} م/jدوچشمها�ش  Ŵر
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ی، ر£} رو راسرمھ میمالید. برایم شورنخود میخر�د،ارابھ گک میخر�د. برای خودش سیخک موی، س

ان بودند، مثل یک خانواده. پدرم  سوزن و سند میخر�د. ازقدیم خانواده Wای ماباWم صمی�T ومه̂ر

کھ د=ان بقا�} داشت، تنها بھ Wم/ن Wمسایھءما ازاجناس د=ا3ش بھ قرض میداد. در�چھء=وچpی ب/ن 

 �} ما تنها یکحو�لیهای ما وجود داشت کھ با Wمدیگر رفت و آمد میکردیم. در Rشت خانھ Wای حو�

درخت وجود داشت، آن Wم درخت ا=ا¥��. WمLشھ Wم/ن کھ فرصت مییافتم، م/.فتم آن جا بھ درخت 

باال مLشدم و میگذشتم آن سوی دیوار. دالرام روی بام ز�رسایھ ی درخت ا=ا¥�� می�شست وخامک 

  :میدوخت. مادرم کھ مرا =اری میداشت، آن جا میامد و پیدایم میکرد و WمLشھ میگفت 

  »جوانمر6ی، تو ازدالرام س/. نمLشوی؟ « 

مادرم راست میگفت. خودم Wم نمیفهمیدم کھ چرا ازدالرام س/.ی ندارم. ساعتها باWم روی بام 

وزسرخ شده میخوردیم. اوخامکدوزی میکرد. دستمالهای خامک میدوخت. من  می�شسlیم، تخم ت̂ر

WمLشھ خوش داشتم با دستها�ش، با  Wروق?� کھ بازار م/.فتم، برا�ش ساجق 3عنا دارمیاوردم.

ا انگشتانم بازی میکرد، دستهایم را  چوتیهای مو�ش بازی کنم. چور�های اوراشمار میکردم، ا̂و

  محکم میفشرد. خطوط کف دستهایم را با دقت مینگر�ست و میگفت :

  » توچهارتا زن میگ/.ی، چهارتا زن. « 

  میکردم.  ازاین گپها�ش مLشرمیدم، سرخ مLشدم وازموWا�ش کش

روزWای عیدنزدیک ونزدیک[. مLشدندو من درفکر روزی بودم کھ بازWم با دالرام یک جا بھ سیل زنانھ 

  بروم. یک روز باالی بام، ز�ر درخت ا=ا¥�� ازاو پرسیدم :

  »دالرام، امسال Wم بھ سیل زنانھ م/.و�م؟ « 

} کھ ا�X نگفت. بھ دستما�دالرام افسرده وغمگ/ن بود. دستمال قشنhی رامیدوخت. بھ پرسش من پ

، گالkی روشن. گالkی بود  ز�ر=ارگرفتھ بود، نگر�ستم. دستمال قشنhی بود، بھ سان چادر گالب/.نگش

} مثل تار�کیهای  ارکھ اوراجگرخون میدیدم، دلم را اند̧و از غمگینLش من Wم متاثر شدم. Ŵر

  شامhاWان فرا میگرفت. تکرار پرسیدم:

  »دالرام، نم/.و�م؟ « 

  نانھ گفت:غمگ

  »3ی،مادرم نمیگذارد. میhو�دکھ حاالبزرگ شده ام. « 

شد. مثل تار�کیهای شام، مثل چراغ تی�} خانھء ما خفقان   انتظار چن/ن گ�Í را نداشتم. دلم ُپرغصھ 

  بھ دالرام گفتم:  آور.

  » ازمادرت اجازه بگ/.، عید کھ آمد، یک روزمن وتو م/.و�م. « 

  دالرام گفت:

  » پدرم، مادرم را باقمچ/ن لت میکند. 3ی، نمLشود. « 
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بھ راس?� Wم پدرش آدم Pسیار عص�� بود. اورابارWا دیده بودم کھ اسب کراچLش را ب/.حمانھ ز�ر 

ھ Wای قمچ/ن میگرفت.    ض̂ر

  با �®dب پرسیدم:

  »مادرت را با قمچ/ن؟ با قمچ/ن اسب؟ « 

  »Wا، Wا پدرم Pسیارظالم است. « 

نظرم مجسم شد. مادردالرام یادم آمد. اسب کراÊ} استخوانهای برامده و اسب کراÊ} پدردالرام بھ 

بدن زخم زخم وتکیده �ی داشت. در آن ��ظھ احساس دلتنگ کننده �ی برایم پیدا شد. بھ نظرم آمد 

کھ تمام خوشیهایم راازدست داده ام. غصھء سنگی�s دردلم جا گرفتھ بود. غصھء تXY بھ سان 

چراغ تی�} خانھء ما. درآن ��ظھ کھ دلم پرخون شده بود، میخواستم =اری تار�کیهای شام، بھ سان 

کنم کھ تاثرواندوه دالرام را دورسازم. نمیدا3ستم چھ بhو�م. از دستمال گالب/.نhی کھ 

میدوخت،خوشم آمده بود. میخواستم بhو�م تا برای من Wم Wم/ن 6ونھ دستمال بدوزد. برای 

  ست داده بود. گفتم:نخست/ن بار چن/ن آرزو�ی بھ من د

  »دالرام، این دستمال Pسیار مقبول است، مانند چادرگالkی تو. « 

  لبخندی زد و با خو�Èا�} پرسید:

  »راس?�؟ « 

  درحا�} کھ با اشlیاق بھ 6لهای یاسم�s دستمال میدید، ادامھ داد:

  »بب/ن، یک چهار بی?� Wم دوختھ ام. « 

ی?� پرداخت:وس�س باصدای گرم وآWنگداری بھ خواندن چها   ̂ر

ا½��«  ا½��          ال�Ð تا جهان باشد ت̂و   زم/ن وآسمان باشد ت̂و

  »دعا6وی تو استم تا قیامت           زم/ن وآسمان باشد سالمت

ی?� میدوخت. نمیدانم برای =ی؟ پرسیدم:  ود کھ چها̂ر   این نخست/ن با̂ر

  »برای =ی میدوزی؟ « 

  آWستھ پا�X داد:

  »برای یک نفر...  « 

گپ اوخوشم نیامد. تاحال برای یک نفرمÄ¢ص دستمال ندوختھ بود. من WمLشھ دستمالهارا ازاین 

  بازارمی .دم ومیفروختم. با �®dب پرسیدم:

  »برای یک نفر؟ « 

بھ سو�م دید. بھ چشمهایم خ/.ه شد. خندید. نhاه Wا�ش گرم[. بھ من تابیدند. دسlش را روی زانو�م 

  گذاشت و فشرد:

  ..  »برای... برای تو.« 
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  بھ نظرم آمدکھ با من شو£} میکند، گفتم:

  دالرام، یpی برای من Wم بدوز. Wم/ن طورچهار بی?� داشتھ باشد. « 

  خندیده گفت:

  »برای =ی میفرس?�؟ « 

  فکر کردم و ناگهان از دWانم پر�د:   ��ظھ �ی

  »برای... برای تو... « 

  چشمهایم خ/.ه شدوگفت: دالرام دستهایم را با دستهای گرم و پرحرار�ش فشرد و بھ

  »تو Wم چشم س�ید شدی، Wھ؟ « 

***  

   

بیص .انھ منتظرروزی بودم کھ بازWم با دالرام بھ سیل زنانھ بروم. روزسوم عید ناگهان عیدآمد.         

رسر کرده بود، حالت دلپذیری  انتظارم بھ پایان رسید. ازدیدن چادرگالب/.نگ دالرام کھ آن رو̂ز

 ایم خوشس�ید ابرWا بر  داشتم. حال?� کھ مثل 6ل ا=ا¥��، مثل آسمان آب/.نگ ومانند پارچھ Wای س�ید

آیندبود. دالرام پ/.اWن دامن کالن زرزری وت�بان س�یدش را پوشیده بود. این لباسهارا Wروق?� کھ بھ 

  عرو¥�� و�ا بھ مهما3ی م/.فت، بھ تن میکرد. 

مابھ سیل زنانھ م/.فتیم. اما دالرام وارخطا بود. با deلھ راه م/.فت. مراWم وامیداشت تا با deلھ راه 

  میکرد. دستم را کھ محکم گرفتھ بود، میفشردوvیهم تکرار میکرد:بروم. Wر��ظھ بھ عقب نhاه 

  »زود زود بیا... « 

روزز�با�ی بود، بھ سان 6ل ا=ا¥�� خوشبوومالیم. باران شب Wمھ جارا پاک وس[.ه ساختھ بود. رنگ 

آسمان آkی شفاف بود. مثل این کھ آسمان راWم شستھ بودند. پارچھ Wای س�یدابرWا کھ در6وشھ 

مان دیده مLشدند، مانند سرو^ردالرام، مثل 6ونھ Wا وچشمها�ش، تروتازه بودند. نمیدا3ستم وکنارآس

دالرام چhونھ تصمیم گرفتھ بود کھ بدون اجازهء پدرومادرش بھ سیل زنانھ برود. درطول راه برایم 

  تاکید کنان میگفت:

ھ ک��� نhو�ی. «    »Wوش ک�s با̂ز

Wرروز،ح?� روزWای عید ن/j ��ر6اه با کراÊ} کهنھ و اسب مادرش آن روز بھ ز�ارت رفتھ بود. پدرش 

  الغر��ش م/.فت دنبال =ار. 

مانزدیکهای نماز پLش/ن بھ محل سیل زنانھ رسیدیم. عدهء ز�ادی اززنها، =ودکها ودخ[.Wای جوان 

باچادر�هاوچادرWای رنhارنگ آمده بودند. بازار فروشنده Wا گرم بود. ازWرسوی صدای خنده وگر�ھء 

م/.سید. فضای سیل زنانھ رابوی  د=ان وصدای گفتhوی زنها وWیاWوی فروشنده Wا بھ 6وش=و 

چرمگری فرا گرفتھ بود. بھ Wرسو باز�چھ Wای چوkی، روغن  عطر6ل سنجدوگالب آمیختھ بھ بوی چرم
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موی، ما¸} پزی، چور�های رنhارنگ، سیخک، جل�� وشورنخود فرو½�� بود.این بار�عدادمردWا�ی کھ 

تماشا میامدند، بLش[. بود. مثل گذشتھ Wا چند 6ام دورترجمعیت زنهاراحلقھ کرده بھ خاطر 

بودندوسیل زنانھ راتماشا میکردند. دالرام مشوش و وارخطا بود. ترس ودلهرهء او مرا Wم ناراحت 

  مLساخت. گپهای مادرم بھ یادم میامدند:

  جا مردWای بیpارو^د میایند.  دالرام جوان شده، برا�ش عیب است کھ بھ سیل زنانھ برود. آن« 

  دالرام با بیقراری بھ اطرافش میدید. مثل این کھ در میان مردWا، ک��� را میپالید. پرسیدم:

  »دالرام، چرا وارخطا اس?�؟ « 

  با نگرا3ی گفت:

  »می[.سم کھ پدرم بیاید. « 

  صدا�ش میلرز�د. گفتم:

  » پدرت کھ آدم بدنLست. این جامردWای بیpارو بدمیایند.« 

  دالرام ح/.تزده بھ من نگر�ست و پرسید:

  »=ی بھ توگفتھ کھ این جامردWای بدمیایند؟ « 

  گفتم:

  »مادرم، مادرم گفت. « 

لبخندی درلبها�ش ُشگفت. بالفاصلھ بازWم باوارخطا�ی بھ اطرافش نظرانداخت. چشمها�ش 

سرگردان ک��� رامیپالیدند. بھ فروشنده Wا توجھ نداشت. برایم ارابھ گگ نخر�د، برای خودش Wم 

  Wیچ چ/j نخر�د. 

ن جا م آنا3ی کھ آدقایقی Pعد، ابرWای ت/.ه وسیاه آسمان را فرا گرفتند. بادبھ وز�دن آغاز کرد. تما

بودند،  ناراحت شدند. سراسیمھ 6ی دالرام Wم بLش[.شد. برای نخست/ن بارازسیل زنانھ بدم آمد. 

ازازدحام مردWا�ی کھ بھ دورزنان حلقھ کرده بودند، بدم آمد. بھ خیالم میامد کھ Rس از �¢?� اتفاق 

زدحام مردم پیدامLشود، مثل بدی رخ میدWد. ��ظھ �ی Rس، پدردالرام باقمچ/ن کراچیLش ازمیان ا

WمLشھ، دیوانھ وعص��، مثل WمLشھ، چشمها�ش مثل دوقوغ آ�ش. نمیدا3ستم آن 6اه چھ خواWیم 

  کرد. 

  غرق این افpار بودم کھ ناگهان صدای دالرام تpانم داد:

  »آن جا،آن جارا نhاه کن. می¨ی�s؟ « 

رام کھ رنگش س�ید پر�ده بود، ترسیدم. قلبم بھ ت�ش افتاد. خیال کردم پدرش آمده است. دال 

احرارت میُفشرد. دستها�ش داغ[.  میلرز�د. نhاه Wا�ش بھ آن سودوختھ شده بودند. دستم رامحکم ̂و

  شده بودند. با ترس پرسیدم:

  »پدرت آمد؟ « 
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  دالرام لبخند زد:

  » 3ی، پدرم نLست. بھ او نhاه کن. Wمان جوا3ی کھ پهلوی عسکرا�ستاده است. « 

  ک��� را کھ او 3شانم میداد، خوب مLشناختم. با ح/.ا3ی پرسیدم:ح/.ان شدم. 

  »تواورا مLشنا¥��؟ اومعلم جمال است. « 

  با خو�Èا�} بھ سو�م دیدودستم را محکم فشردوگفت:

  »Wا، Wا، من Wم اورا مLشناسم. « 

ھ من داد. Wمان  �} دستمابا deلھ دستمال چهارقات کرده �ی را ازمیان یخن پ/.ا�Wش ب/.ون آورد̂و

ی?� داشت. Wمان دستما�} کھ چندروزLvش ازآمدن عید آن را میدوخت. درحا�} کھ با  بودکھ چها̂ر

  دسlش بھ سوی معلم جمال اشاره میکرد، گفت:

رو، دستمال را برا�ش بده، فهمیدی؟ «    »پLش ا̂و

  با �®dب پرسیدم:

  »چرا؟« 

  درحا�} کھ لبخند م/jد، گفت:

  »فرما�ش داده بود. « 

بLش[.مLشد. Wواتوفا3ی ترمLشد. معلم جمال Wم ازماچشم نمیکند. بادچادر گالب/.نگ دالرام وزش باد

  را آرام نمیگذاشت. Wوا ��ظھ بھ ��ظھ بدتر مLشد. گفتم:

  »دالرام، من نم/.وم. ازاومی[.سم. اودرمکتب ما معلم است، من... « 

  نگذاشت گپم را تمام کنم. دستهایم را فشاردادوالتجا کنان گفت:

  »اگرنم/.وی تا قیامت با توجنhی مLشوم، تا قیامت با توگپ نم/jنم. « 

اشد. بھ خیالم  نمیتوا3ستم قهراوراتحمل کنم. نمیتوا3ستم تحمل کنم کھ اوتا قیامت بامن قه̂ر

زر6ی رادرزنده 6ی ازدست خواWم داد. اما دلم نمLشدنزد معلم جمال  آمدکھ درآن صورت چ/Pjسیا̂ر

تا بدانم دالرام، معلم جمال را ازکجا شناختھ است. دلم نمLشدتادستمال  بروم. فکرم قد نمیداد

ھ معلم جمال بدWم. بدبیde �sی�� 3س¨ت بھ معلم جمال دردلم راه  ی?� دارش راب .م ̂و گالب/.نگ چها̂ر

مییافت. دالرام وارخطا بودوvیهم اصرارمیکرد تاخواWش اورابپذیرم. ناگز�ر بودم گ�ش را قبول کنم. 

  گفتم:

  »Rس برای من Wم Wم/ن طوردستمال میدوزی؟  «

  دالرام باخو�Èا�} گفت:

  »حت�T برایت میدوزم، یpی 3ی، ده تا، بLست تا، Wر قدر کھ بخوا¸}. « 

  گفتم:

  »Wم/ن طورچهار بی?� دار؟ « 
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  »حت�T برایت میدوزم، یpی 3ی، ده تا، بLست تا. « 

شدیدترمLشد. دیگر   باد��ظھ بھ ��ظھامابا آن Wم دلم نمLشدکھ نزدمعلم جمال بروم. وزش 

Wواآفتاkی ودلپذیر نبود. بادچادرWا ولباسهای زنها ودخ[.Wارا تpان تpان میداد. ابرWای ت/.ه و سیاه 

شده بود. دلم ُپرُغصھ بود. دلم نمLشدنزد معلم جمال  آسمان بھ WرسومLشتافتند. فضا خاک آلود

ل زنانھ راترک میگفتند. باد=اغذ پاره Wا وخس بروم. زنها ودخ[.Wا، دستھ دستھ و وحش[jده سی

ھ سرو روی مان میpوفت. بھ معلم جمال میدیدم  وخاشاک را از زم/ن می .داشت، بھ Wوا میچرخاند̂و

کھ چشم ازما نمیکند. دالرام Wم با اشlیاق بھ سو�ش مینگر�ست. آنها بھ Wمدیگر لبخند م/jدند. باد 

  چادردالرام را آرام نمیگذاشت. گفتم:

  »دالرام، چادرت را می .د. « 

اره بھ سوی معلم جمال نگر�ست. اما  بھ سو�م نگر�ست. خندید. چادرش رابرسرش محکم کردود̂و

باد ��ظھ �ی Wم چادرش را آرام نمیگذاشت. دگر6و3ی Wوا جمعیت زنهاو دخ[.Wا را ازجا بیجاساختھ 

حادثھ  م بھ شدت م/jد. فکرمیکردم کھبود. حلقھء مردWا بھ دورزنها تنگ[.مLشد. من ترسیده بودم. قلب

�ی رخ میدWد ؛ یک حادثھء ترسناک. بادکھ دیوانھ وارWرسو میدو�د، چادرودامن زرزری دالرام را آرام 

نمیگذاشت. چ/jی مرامیازرد. چ/jی درون سLنھ ام سنگی�s میکردودلم رانLش م/jد. ک��� دردلم بھ 

ای توفا3ی سراسیمھ شده بودم. از این کھ دالرام من میگفت کھ دستمال رابھ معلم جمال ندWم. ازWو 

ومعلم جمال با Wم لبخند م/jدند، می[.سیدم. بھ نظرم میامد کھ Wمھ جا را شام ت/.ه و سیاه فراگرفتھ 

است. شام دلتنگ کننده و ُپرُغصھ. بھ دالرام میدیدم. اوحاالبھ نظرم طوردیگری میامد. 

اورا بپذیرم. اما پLش ازاین کھ بھ معلم جمال نزدیک شوم، اصراروvافشاری دالرام مرا واداشت تا گپ 

شدند. ناگهان   سروصدا�ی از میان جمعیت مردWای تماشاÊ} بلندشد. Wمھ وارخطا وسراسیمھ

LنLش آغشتھ بھ خون وموWا�ش پراگنده  معلم جمال را دیدم کھ یخن پ/.ا�Wش پاره شده بود. دWن ̂و

وناسزامیگفت.بامردی درگ/. شده بود.  ھ ور میگردید. فحشو پر�شان بودند. بھ جان این و آن حمل

دیگران میpوشیدند تا آنهارا ازWم جداسازند. Wمهمھء ترسنا=ی برvا گردید. زنها ودخ[.Wا با deلھ 

  گپها�ی بھ 6وش م/.سید کھ مردم با Wمدیگر میگفتند:  میکردندوازWرسو   وترس سیل زنانھ راترک

  »برو�م کھ جنگ است. « 

  ید:ک��� پرس

  »چھ گپ شده؟ چراجنگ میکنند؟ « 

  دیگری پا�X داد:

  »بھ خاطردخ[.رحیم کراچیوان جنگ شده، میhو�نددخ[.با معلم جمال جورآمده. « 

  یpی ازحاضران Pسیارخشمناک بود ؛کف کنج لبها�ش را پاک کرده فر�اد زد:

  »این معلم جمال نام معلمهارا بدکرده، ازخود ناموس ندارد. « 
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  �¢رمیخندیدوصدا م/jد:جوا3ی با تم

ف?� وماندی. مهتاب است، مهتاب... دالرام است، دالرام!« 
ُ
  »دخ[.رحیم کراچیوان گ

ی?� داردردستم میلرز�د. وحش[jده بھ آدمها میدیدم. خداخدا میگفتم کھ  دستمال گالب/.نگ وچها̂ر

ورد. رام بھ نظرم نخپدردالرام نیاید. درمیان جمعیت مردWاقرارداشتم. بھ سوی زنها نhاه میکردم. دال 

ازوWای معلم جمال محکم گرفتھ بودندواورا کشان کشان می .دند. ک��� میگفت:   دوسھ نفرا̂ز

اید بھ جزای عمل خودش برسد. «    »خوب شد، حقش است ̂و

  من با آن کھ Pسیارترسیده بودم، احساس خو�Èا�} میکردم. ک��� دردلم صدامیکرد:

  » خودش برسد.  خوب شد، حقش است. باید بھ جزای عمل« 

  صدا�ی را مLش�یدم کھ میگفت:

  »بگذارکھ بھ جزای عمل خودش برسد. بداند کھ چشم سرخ کردن بھ ناموس مردم چھ مع�s دارد. « 

باdeلھ میان جمعیت زنانھ برگشتم. تمام بدنم میلرز�د. Wمهمھء مردم بLش[.شده بود. در میان زنها 

  ودخ[.Wا Wم گپها�ی دراین باره ش�یدم:

  »زخاطردالرام دخ[.رحیم کراچیوان جنگ کردند. ا« 

ھ خدایا، این مردWا، زنهای بیچاره را درWیچ جای آرام نمیگذارند... «  ھ، ت̂و   »ت̂و

  »ب/.ون مLشو�م، بازWم ازدست آنها روزندار�م.   در�ک سال یک بارازخانھ« 

  »جمال رابطھ دارد. Pسیار وقت است کھ با معلم 3ی خواWر، گناه ازخود دالرام است. میhو�ند« 

رسرش نبود. با  من وق?� دالرام را درمیان زنها ودخ[.Wا پیدا کردم، رنگش مانند گچ پر�ده بود. چاد̂ر

  صدای لرزان گفتم:

  »دالرام، م/.و�م خانھ، اورا بردند. « 

  چ/jی نگفت. سرگردان سرگردان بھ سم?� میدید کھ معلم جمال را برده بودند. پرسیدم:

  »کردی؟   چادرت را چھدالرام، « 

م کردم، شمال ازسرم برد. « 
ُ
  »چادرم را؟ چادرم را گ

متوجھ شدم کھ دالرام میگر�د. اشکها�ش راپاک میکرد. من Wم میخواستم گر�ھ کنم. دلم ل .یز 

  ازگر�ھ شده بود. ازاو پ .سیدم:

م کردی؟ بhو پیدا�ش میکنم. « 
ُ
جا گ

ُ
  »چادرت را ک

  

***  
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دوروLvش خانھ Wای اطراف سیل زنانھ راجستجو کردم. اما نتوا3ستم چادرگمشدهء دالرام آن روز       

را پیدا کنم. دالرام با سایرزنها ودخ[.Wای Wمpوچھ 6ی ما بھ خانھ رفت. شام Wم/ن کھ با قلب پرغصھ 

  و مایوس داخل حو��} شدم، صدای مادرم را ش�یدم کھ فر�اد میکرد:

  »شوWر بدWید، Wمھ میhو�ند کھ با معلم جمال رابطھ دارد!  دخ[.تان جوان شده است، بھ« 

درتار�pی شامhا¸} آن سوی دیوارحو��} ما، مادردالرام بود. باعصبانLت وچیغ وفر�ادبھ خانوادهء ما 

  فحش وناسزا میگفت:

ھ دستم برسد، پا�ش را قلم قلم میکنم. «    »بچھ کھ م/jایید، سررشتھ Wم کنید. اگ̂ر

  م/jد: مادرم غض¨ناک چیغ

  »خودت را سررشتھ کن، دخ[.ت را سررشتھ کن! « 

 �Tای صمیW ود کھ خانواده با ش�یدن این �¢نان فهمیدم کھ گپ ازگپ گذشتھ است. نخست/ن با̂ر

مابھ Wمدیگرفحش میگفتند. دراین Wنhام صدای گر�ھ وفر�اد دالرام ازمیان حو��} شان بھ 6وشم 

  رسید. مادردالرام گر�ھ کنان فر�اد زد:

  !»ب/.حمها، بیایید، حاال ببLنید، دخ[.م را میکشد، خدایا، مسلمانها، کمک کنید  «

  مادرم فر�اد کشید:

کشدش، حقش است، حقش... ! «    »بگذا̂ر

صدای شرفت شرفت لت و=وب دالرام ش�یده مLشد. مادرم مراندید. دو�دم Rشت بام حو��}. گر�ھ 

کرده بود. بوی خوشبوی 6لهای ا=ا¥�� فضارا ام گرفتھ بود. بھ درخت ا=ا¥�� باالشدم. درخت 6ل 

معطرساختھ بود. برگ 6لهای ا=ا¥�� مثل دانھ Wای برف آرام آرام میافتاد. آن سوی دیوار دالرام را 

های قمچ/ن بھ خودش می�یچید. پدرش دست وvا�ش را گم  میدیدم کھ روی صفھ افتاده بودوازض̂ر

اک مLشد، دیوانھ بود. ازدیدن این ©�نھ کرده بود. مثل روزWا�ی کھ برسراسب کراچیLش غض¨ن

Pغض در6لو�م ترکید. بھ گر�ھ شدم. احساس میکردم Wرضرب قمچ/ن اسب کھ بھ اندام دالرام 

  فرودمیامد، بھ جان من میخورد. اما ک��� دردلم گپهای مادرم را تکرار میکرد:

کشدش، حقش است، حقش... «    »بگذا̂ر

  صداWای دیگری بھ 6وشم میامدند:

  »شد، حقش است. بایدبھ جزا�ش برسد. خوب « 

            

Wمان شب پدردالرام در�چھء =وچpی را کھ ب/ن حو�لیها ی ما وجود داشت، با خشت و6ل مسدود         

  ساخت.
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من Rس ازآن روزدیگر دالرام را Wرگز ندیدم. دستمال اوکھ برای معلم جمال دوختھ بود، نزد من ماند.  

بام دیدم و نھ روی ©�ن حو��} و نھ صدای اورا ش�یدم. سھ یاچهارWفتھ Rس، دیگر دالرام را نھ روی 

  در�pی از شامهای تار�ک مادرم کھ چراغ تی�} خانھ ی ما را روشن میکرد، بھ پدرم گفت:

  » بیچاره دالرام بدبخت شد، امشب اورامی .ند. « 

  پدرم کھ 3سوار بھ دWان 3شستھ وچرت م/jد، گفت:

  »چهل وvنجاه سالھ فروختھ اند، بھ یک صدوvنجاه Wزار روvیھ. بیچاره را بھ مرد « 

  صدای ُدWل وُسرنا ازحو��} دالرام شان بھ 6وش م/.سید. ز3ی با آواز بلندمیخواند:

ا½��«  ا½��        ال�Ð تا جهان باشد ت̂و   زم/ن وآسمان باشد ت̂و

  دعا6وی تو استم تا قیامت         زم/ن وآسمان باشد سالمت

  ھ میخواستم ازخانھ ب/.ون شوم، مادرم با قهرگفت:آن شب Wم/ن ک

  »بھ خانھء آنها نرو، پایت را قطع میکنم. « 

  پدرم Wم خشمناک گفت:

  » اگررف?�، چشمهایت را =ورمیکنم. « 

صدای زن آوازخوان مثل تار�pی شام، مثل دودغلیظ چراغ تی�} روی دلم غصھ م/.یخت. دلم مLشدبا 

  � دردلم فر�اد میکرد:تمام توانم گر�ھ کنم. اما ک��

  »بگذار، بگذار بکشدش، حقش است، حقش! « 

دبی�یم رامحبت داغ وگرمی فرامیگرفت. محب?� کھ بھ چشمهایم اشک  الفاصلھ جای این نفرت ̂و مگ̂ر

میاوردولذتبخش بود. محب?� کھ مثل تار�pی شام غم انگ/j ومثل نورخفیف چراغ تی�} خانھء مادلتنگ 

ثل ابرWای س�ید، مثل بوی خوش 6ل ا=ا¥��، مثل چادر گالب/.نگ دالرام کننده نبود. محب?� کھ م

  خوش آیند بود. 

دم میامد. خاطرات روزعید، سیل  Rسانها 6اه 6ا¸} کھ با معلم جمال درمکتب رو^رو مLشدم، ازا̂و

زنانھ، دالرام، چادرگالب/.نگ، دستمال خامکدوزی چهار بی?� دار بھ یادم میامدند. معلم جمال بھ 

وحشت داشتم.   م نزدیک مLشدولبخند م/jد. من ازاو میگر�ختم. ازاو متنفر بودم. ازاوسو�

وقت معلم جمال راآن  ازاومی[.سیدم. آرزومیکردم کھ =اش آدمی میبودم مثل پدردالرام وآن

  قدرقمچ/ن =اری میکردم کھ مثل اسب کراÊ} زخ�T زخ�T مLشدو پوسlش بھ استخوا3ش میچس�ید.

  پایان                                                                                                                     

  خورشیدی  ۱۳۶۷                                                                                                                        
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 بوی خاکهای  بارانخورده 
 

 

ام حو��} بودوازعقب دیوارفرسوده،      دوردستهارا نhاه میکرد. تماشای ِکش[jارWای   رعناس̂ر

بھ اومیبخشید. Wمھ جابھ نظرش تروتازه میامد. بوی   سرس jودرختهای ُپرشhوفھ احساس دلپذیری 

خاکهای بارانخورده احساس ناشناختھ �ی رادروجودش بیدارمLساخت. گنبدWای ِگ�} ونمناک خانھ 

نبدWای ِگ�}
ُ
وس jه    نمناک  Wا بھ نظرش طوردیگری میامدند. احساس میکرداول/ن باراست کھ این گ

 یWا ودرختهارا میبLند. Wوای بهاری پروانھ Wای احساس وخیالش را بھ سرزمینهای رنگ/ن ومرموز 

نج دلش خانھ کرده 
ُ

میکشانید و وجودش رااز شوق نا شناختھ �ی ل .یز مLساخت. اماWرا¥�� کھ در ک

بود، آرامش نمیگذاشت. با آن کھ میدا3ست امروز=اری خالف میل رحمان بای انجام داده است، اما 

رار کمیpوشید دیگراز رحمان بای بی�T دردلش راه ندWد. خیال میکرد Wر��ظھ ک��� در6وشها �ش ت

 میکند:

 »رعنا، قالینچھ را تمام کن، تور�ستها منتظر اسlند. « 

ام آمده است  میدا3ست اگررحمان بای خ .شود کھ اوامروز=ار قالینچھ را یک سوگذاشتھ رس̂ر ، ̂و

محشر برvا میکند. آن 6اه مثل WمLشھ آ�ش خشم جنون آم/jرحمان بای شعلھ ور میگردیدو باز Wم 
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وب میکرد. رعنااین گپهاراخوب میدا3ست. اما این بار Wر6ونھ لت و=وب رحمان رعنا را ب/.حمانھ لت و=

وغضب دیوانھ وار رحمان بای ب[.سد. چن/ن Wوای   بای راپذیرفتھ بود. دیگرنمیخواست ازخشم

وتماشای درختهای ُپرشhوفھ وِکش[jارWای سرس j را نمیخواست ازدست بدWد. فکرکرد   لذتبخش

لند، گردن پر6وشت ی کردن بھ Wمھ چ/j میارزد. شکم برامده��ظھ �ی این 6ونھ زنده 6 وچشمهای    ̂و

پرخون رحمان بای بھ نظرش نمودار شدند. احساس کرد کھ امروز ازاونمی[.سد. ازاین احساس، 

 وناتوان آمد. دردلش گفت:  لبخندی بر لبا3ش راه یافت. رحمن بای بھ نظرش =وچک

  »بگذارWرچھ میکند، بکند. « 

کروخیال رحمان بای را از سرش دور کرد. پروانھ Wای احساس وخیالش کھ 6و�ا Rس از سالهای ف        

ندرستھ بودند، بھ سرزمینهای مرموزاحساسا�ش میw.یدندوتن بیماروافسرده اش را  ز�ادا̂ز

 وشوق ناشناختھ �ی ل .یزمLسا ختند. ازاین کھ  تاحا ل ازچن/ن  ز�با ییهای زنده 6ی  بھ دورمانده ازلذت

و«ی  بود، اندوWگ/ن شد. بھ یادگذشتھ Wا�ش افتاد. شش ماه و�از�ادترازآن مLشدکھ سرفھ Wای شدید

در«ی جا3ش را کشیده بودند. دراین روزWا بلغم وخون تف میکرد. Wر بارکھ خودش رادرآیLنھ میدید، 

ست. ه ابھ ح/.ت مLشدکھ چhونھ زود طراوت وتازه گیها�ی را کھ درخانھء پدرش داشت، ازدست داد

وچشمهای حلقھ حلقھ شده اش می[.سید. بLش[.بھ خودش دقیق مLشد.   ازدیدن 6ونھ Wای فرورفتھ

بھ فکرفرو م/.فت. دلش را غم بزر6ی زجر میداد. درچن/ن ��ظھ Wا بازWم Wمان صدارا مLش�ید کھ 

  غض¨ناک میگفت:

  »رعنا، قالینچھ را تمام کن، تور�ستها منتظر اسlند. « 

دستhاه قال/ن با¾} م/.فت. اما بیماری وسرفھ Wای پیهم مجالش نمیدادندکھ بھ درس?� ناگز�ر بھ سراغ 

نان بھ خود می�یچید. kی حال مLشدونالش ک  قال/ن ببافد. بھ Pس[.میافتاد وسرفھ میکرد. از شدت درد

  مادرش را صدا م/jد. اما ک��� بھ دادش نم/.سید.

گر�ست، چند قطره اشک kی اختیار روی 6ونھ Wای Wمان طور ی کھ خ/.ه خ/.ه دوردستهارا مین       

الغر�ن واستخوانLش لغز�دند. آرزو�ی دردلش جان گرفت. =اش میتوا3ست خودش را از شرقالینچھ 

وشکنجھ Wای رحمان بای برWاند. بھ خیالش آمد زما3ی پرنده �ی بود آزاد، اما بھ خاطراین کھ WمLشھ 

بر�ده بودند. خودش را پرنده �ی یافت کھ بھ Wرسو میw.ید. Wم/ن جا بماندوقال/ن ببافد، پرو^الش را 

بال وvرداشت. میان کش[jارWای سرس j ودرختهای پرشhوفھ؛ Wر جا کھ دلش میخواست، میw.ید. 

وز�بای زنده گLش  برا�ش دست داد. فکر کردکھ نباید ��ظھ Wای شفاف  احساس دل انگ/jی 

هاری  راباخاطره Wای تXY گذشتھ Wامکدر سازد. آفتاب وعطرخاکهای بارانخورده،    وWوای دلپذی̂ر

نhی را دروجودش بیدارمLساخت. اول/ن بار بودکھ طعم ش/.ین ��ظھ Wای گر�زان وشوق 
ُ
احساس گ

انگ/jزنده 6ی رااحساس میکرد. دیگر نمیخواست زود بم/.د. دیگر نمی[.سید. دیگرآرزو نداشت کھ 

اره بھ سردستhاه قال/ن با¾} برود. اماگذشتھ اختند. بھ یادش میامدندوناراحlش مLس Wا kی اختیار د̂و
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گذشتھ Wا�ش مثل اتاÓ} کھ درآن قال/ن میبافت، مثل طو�لھ �ی کھ درآن 6اوWای ش/.ی رحمان بای 

رامیدوشید، تار�ک و خفقان آور بودند. نمیخواست ��ظھ �ی Wم بھ گذشتھ Wا�ش بیاند�شد. 

وروش�s رادیده است.  ان چاه تار�pی ب/.ون آمدهاحساس میکرد کھ امروز Rس ازسالها ی ز�ادازمی

نمیخواست چن/ن ��ظھ Wای ش/.ین ولذتبخش راباخاطرات گذشتھ Wا، تXY سازد.  اما گذشتھ Wا 

برسرش ·dوم میاوردندوآرامش نمیگذاشlند. زما3ی کھ شش یا Wفت سالھ بود، قال/ن با¾} را آموخت. 

�ادی پیدا کردند. Wمھ جا گپ، گپ رعنا بود و گپ مد�ی نگذشتھ بود کھ قالینچھ Wا�ش خر�داران ز 

مھ وز�با راچhونھ میبافد. W  قالینچھ Wا�ش. Wمھ ح/.ان مLشدند کھ رعنا چن/ن قالینچھ Wای ظر�ف

ارکھ قالینچھ Wای رعنارا بھ بازار می .د، با جیبهای پراز پول  بھ W¶.اوآفر�ن میگفتند. پدرش Ŵر

ا خو�Èا�} میگفت:   برمیگشت ̂و

  »خوش کردند. تور�ستها ح/.ان شدند، ح/.ان... Wمھ « 

دوسال پLش Wم/ن کھ پانزده سالھ شده بود، اوراازخانھء پدرش بھ خانھء رحمان بای آوردند. رعنا 

زنده 6ی دیگری را درمیان زنها ودخ[.Wای پ/.وجوان رحمان بای آغاز کرد. زنده 6ی برا�ش رنگ دیگری 

Lار کھ غض¨ناک م   شد، فر�اد م/jد:گرفت. رحمان بای Ŵر

  »زن بیحیا، ترا مفت نگرفتھ ام، یک بوÞ} پول داده ام، پول... ! « 

  Pعد چیغ م/jد:

  !»تا حال سھ زن را بھ ق .ستان فرستاده ام، تراWم میفرستم، ترا Wم... « 

  و زما3ی کھ با دوستا3ش شادوسرحال میبود، قهقهھ کنان میخندیدومیگفت:

  » پول.  ازمن یاد بگ/.ید، Wم عLش وWم« 

  وkعد باد در6لومیانداخت وادامھ میداد :

اه پیدا م ومصرف تو�انھ اش را درشش  دخ[. قال/ن با¾} را با مصرف پول ز�اد میگ/.م، قال/ن میبافد« 

  »میکند، باÓ} بھ فایده.

  ومیگفت:  دوستا3ش میخندیدند. رحمان بای بLش[. بھ خودش میبالید

میگ/.م، فهمیدید؟ دخ[.ک چهارده سالھء قال/ن باف دیگری  اگر�کLش ُمرد، دخ[.قال/ن باف دیگری « 

  »را.... 

ا خو�Èا�} میگفت:    Wمھ میخندیدند. قهقهھ میخندیدند. رحمان بای Wم میخندید ̂و

  »از من یاد بگ/.ید، ازمن! « 

  

رعناچندین بارچن/ن گپهارا از«شت درWای Pستھ ش�یده بود. سھ زن دیگر رحمان بای و Wمھء      

پ/.وجوا3ش ن/jازاین گپهاخ .داشlند. امابھ رونمیاوردند. طوری وانمود میکردند کھ چ/jی  دخ[.ان

3ش�یده اند.  اما رعنا ازاین گپها WمLشھ ح/.ان مLشدومی[.سید. PعدWا بیماری وسرفھ Wای کھ درجان 
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جوا3ی  یWمھء زنان ودخ[.ان رحمان بای خانھ کرده بودند، بھ اوWم سرایت کرد. شhوفھ Wا وتازه گیها

  رعناWم را گرفتند وشاخھ Wای شادابLش را بھ زودی تpاندند. 

بازWم چندقطره اشک درچشمها�ش حلقھ زدند. خاطرهء تXY دیگری یادش آمد. Wیچ نمیتوا3ست 

فراموش کند کھ سال گذشتھ طفل بھ دنیا نیامده اش، چhونھ بھ اثرلت و=وب رحمان بای تلف 

  گردیده بود. 

یماری  نظرش  وخستھ گLش میpاست. دنیا بھ باردیگر بھ کش[jارWای سرس jخ/.ه شد. گرمی آفتاب ا̂ز

ز�باودلپذیرمیامد. فکرکرد نباید ��ظھ Wای ز�بای زنده گLش را باخاطرات تXY گذشتھ Wا مکدر سازد. 

د، میان ندیگرنمیخواست زود بم/.د. دیگرنمی[.سید. دلش میخواست ازلب بام مثل پرنده �ی پرواز ک

ابرWا تا دور دستها برود. اما میدا3ست کھ نمیتواند. ناخودآ6اه بھ انگشتها�ش نگر�ست کھ 

 �Tای قال/ن زخWشدند. ناخنها�ش سوزش میکردند. ناخنها�ش را تارLاستخوانهای کبودرنگش دیده م

  وvرخون ساختھ بودند. خودش را مثل پرندهء زخ�T یافت کھ پرو^الش را شکستھ بودند. 

ھ آسمان دید. ازرنگ شفاف آkی آسمان وvارچھ Wای س�ید س�ید ابرWا خوشش آمد. دلش شد پرواز ب

 j مھ جا راسW .شده بود �sر بزند. دنیابھ نظرش ز�با وخواستvای آسمان بال وWکند ومیان ابر

 یافت. عطرخاکهای بارانخورده شوق مرموزی را در دلش بیدارمیکرد. دید. Wمھ جا را پرشhوفھ  رنگ

ونا آرام بود. Wمهمھ �ی دلش راتpان میداد. Wیجان لذتباری ت�ش   نمیدا3ست چھ میخواWد. مضطرب

  را فرا میگرفت. میخواست =اری کند ؛ اما نمیدا3ست چھ =اری؟ 

بلند شد، رشتھء   ناگهان صدا�ی تpا3ش داد. صدای غض¨ناک رحمان بای کھ از درون حو��}

  رو�اWا�ش ازWم گسیخت:

  »؟ رعنا! رعنا کجاست« 

  ز3ی بھ جواPش گفت:

  »ما نمیدانیم، کجارفتھ، ما نمیدانیم. « 

  رحمان بای با �®dب پرسید: 

  »نمیدانید؟چرانمیدانید، اورا پیدا کنید، =ار قالینچھ ماند، تور�ستها منتظراسlند. « 

  وkعد دوسھ بار فر�اد کشید:

  »رعنا !    رعنا، رعنا ! کجا گم شدی« 

رعنا فهمید کھ آن چھ پLشب/ن بود، حاال فرام/.سید. حرک?� نکرد. kی اعتنا بھ فر�ادWای رحمان بای، 

بھ دوردستها خ/.ه شد. ازدادوفر�اد رحمان بای Wرا¥�� دردلش راه نداد. بھ کش[jارWای سرس j و بھ 

ی ش/.ین Wا شhوفھ Wای درختها کھ ازگرمی آفتاب جان تازه میگرفتند، نhاه کرد. نمیخواست ��ظھ

ودلپذیری راکھ داشت ازدست بدWد. دلش میخواست تا دم مرگ چن/ن حال?� داشتھ باشدوvروانھ 
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Wای خیالش Wم/ن طور آزادانھ بھ سرزمینهای ناشناختھء شوق واحساس پرواز کنند و وجودش 

  Wم/ن 6ونھ ازخواWش گنگ وش/.ی�s ل .یز باشد. 

  رحمان بای Wمچنان فر�اد کنان میگفت:

اید قالینچھ را تمام کند. تور�ستها منتظر قالینچھ اسlند. رعن«    » ارا پیداکنید، ا̂و

WمLشھ ازنام تور�ستهابدش میامد. تاحال آنهاراندیده بود. اماش�یده بودکھ تور�ستها آدمهای 

پولدارخارÞ} اسlند. فکرکردکھ اگر این تور�ستها نمیبودند، بھ این حال و روز سیاه نمیافتاد. 

  :دردلش گفت

  »خاک بر سر تور�ستها. « 

احساس کرد کھ سرش میچرخد. فهمید کھ دیگر نمیتواند بیا�ستد. رحمان بای Wمچنان داد وفر�اد 

م/jد.  صدای توک توک شانھ Wای قال/ن با¾} ازدرون خانھ Wا بھ 6وش م/.سید. زنهای دیگررحمان بای 

ھ دیوار تکیھ داد. دوسھ بار   شستسردستhاه Wای قال/ن با¾} رفتھ بودند. رعنا آرام روی بام 3 سرفھ ̂و

کرد. بلغم وخون تف کرد. چشمها�ش را Pست. س jه Wا وشhوفھ Wا رادرنظرش آورد. گرمی آفتاب تن 

j ای سرسWارj]مھ جابھ نظرش کشW .مھ جا پراز  بیمارش رانوازش میدادW .وفھ آمدhودرختهای پرش

مھ جا پروانھ Wای رنگ/ن میw.یدند. خودش وآسمان آب/.نگ بود. درW   عطر6لها، آفتاب درخشنده

رامیان پارچھ Wای س�یدابرWایافت. بوی خاکهای بارانخورده احساس مرموزی رادروجودش بیدار 

  مLساخت واورابھ سرزمینهای نا شناختھء شوق ولذت میکشاند. 

  ناگهان صدای غور وغضب آلود رحما ن را از فاصلھء Pسیار نزدیک ش�ید:

  »این جاچھ میک�s؟زن بد =اره، تو « 

شده است. ازجا�ش تpان نخورد. چشمها�ش را Wم نگشود. تصمیم گرفت   رعنا فهمیدکھ چھ واقع

Wمان طوردرمیان رو�اWای رنگ/ن ودلپذیر ش بماند. فکر کرد کھ با گشودن چشمها�ش 

م کباردیگرازمیان ابرWای س�یدآسمان، درچاه تار�ک وخفقان آورمیافتد. ��ظھ �ی Pعد لگدWای مح

وسنگ/ن رحمان بای بھ سروت�ش بار�دند. چیغ وفر�اد رحمان بای اوج گرفت. مثل دیوانھ �ی بھ 

امهای دوروLvش زنها ودخ[.Wا سرکشیده بودندومانند پرنده Wای  رعناحملھ میکرد وداد میکشید. د̂ر

حمان ر  پرو بال شکستھ، خاموشانھ واندوWگ/ن رعناورحمان بای را تماشا میکردند. زنها ودخ[.Wا ی

  بای Wم آمده بودند. آنها Wم خاموش بودند. 

رعنا ز�رلگدWای رحمان بای میلولید. رعنا تصمیم گرفتھ بود تا چشمها�ش را بھ روی رحمان بای 

نگشاید. دلش نمLشدکھ بازWم چهرهء نفرت انگ/jوچشمهای وحش[jده وvرخون رحمان بای را ببLند. 

نگ/ن رحمان بای میلولید. رحمان بای سرازvا نمLشناخت. مثل پرندهء پرو^ال شکستھ، ز�ر بوتهای س

دیگ خشم وجنو3ش بھ جوش آمده بود. مثل یک حیوان درنده و وح��³ میغر�د ورعنا را بالگد م/jد. 

ازموWا�ش میکشید. اورابھ Wرسو میانداخت وفحش میداد. اما رعنا چشمها�ش را یک بار Wم 
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بارانخورده، با کش[jارWای سرس jوعطرشhوفھ نگشود. خودش را بLش[. با بوی خوش خاکهای 

و رحمان بای را بLش[.خشمگ/ن   ومرموز ورو�ا�ی نزدیک[. مییافت وسرزمینهای نا شناختھ  Wا

  مLساخت:

  »تور�ستها منتظر اسlند، تور�ستها، قالینچھ را باید تمام میکردی، زنکھء غر! « 

  و رعنا دردلش گفت:

  »ستها. خاک برسر تور�ستها، خاک برسرتور�« 

  و بوی خاکهای بارانخورده را احساس میکرد. 

  پایان                                                                                                    

  خورشید ی١٣٦٨ –=ابل                                                                                                    
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  و مهتاب رنگ میباخت
 

  

یح±� آن شب بLش[.نا راحت بود. Wمھ چ/jبھ نظرش مرموز مینمود. اضطراب نا شناختھ �ی       

ارکھ از=لک/ن بھ ب/.ون نhاه میکرد، غصھءگنگ ترس انگ/jی دردلش  Wر��ظھ بھ قل¨ش چنگ م/jد. Ŵر

راه مییافت. نورکمرنگ مهتاب بھ نظرش غم آلود واندوWناک میامد. فر�ادالتجاآم/j دخ[.=ی کھ 

Wر��ظھ ازدورWا بھ 6وشها�ش م/.سید، اورا بھ یادخاطره Wای مبه�T میافگند کھ نمیتوا3ست 

درست بھ یاد بیاورد. بھ خیالش آمد کھ دخ[.ُخرد سا�} درجنhلهای دور،بھ چنگ حیوانهای وح��³ 

  افتاده است وجیغ م/jند. 

مادرش مثل WمLشھ درحو��}، روی ُصفھ 3شستھ بودوقران میخواند. صدای مادرش غم انگ/j بود. 

خیال میکرد کھ مادرش از درون دنیای مملوازغم واندوه فر�اد میکشد. 6اه 6ا¸} صدای مهیب 

وWولناک انفجاری ازفاصلھ Wای دورش�یده مLشدوخانھ WاراآWستھ میلرزاند. بھ نظرش آمد کھ آن 

hلهای سیاه وانبوه، توفان آWن پاره Wا ی داغ وخشم جنون آم/jباروت و آ�ش جر�ان دارد. سوی جن
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باردیگراز =لک/ن باالخانھ بھ ب/.ون نگر�ست. بقھ Wادرآبهای گندیده و ا�ستادهء =وچھ، مستانھ آواز 

 میخواندند. روی بامهاو©�ن حو��} نورکمرنگ مهتاب، پرغصھ ودلتنگ کننده بھ نظرم/.سید. 

ی آسمان دید. ازآن جا مهتاب معلوم نمLشد. بھ ©�ن حو��} نhاه کرد. بھ یhانھ درخت حو��} سو 

دید کھ ازسالها بھ این طرف درWمان 6وشھء حو��}، لب جو، ز�ردیوار ا�ستاده بود. درخت انج/.ی 

کھ Wرگزثمروحاص�} نمیداد. یح±� با دیدن درخت بھ یاد خودش افتاد. زنده 6ی خودش را درسیمای 

 غمزده وح/.ان درخت دید وگفت:

  »مثل من، مثل زنده 6ی من. « 

نور کمرنگ مهتاب کھ روی برگهای س jدرخت انج/. میتابید، اورا سوی افpارمبهم وگر�زا3ی میکشاند. 

ناگهان ©�نھءح/.ت انگ/jی را دید. باورنمیکرد. ز�ردرخت انج/.دو تاچشم بزرگ دخ[.ی 

  � نhاه میکردند.از�®dب وح/.ت نمیدا3ست چھ کند ؟ درخشیدندکھ باح/.ت واضطراب سوی یح±

دقیق[.سوی درخت انج/.نگر�ست. چشمها، نhاWش میکردند. دوتاچشم روشن وترس خورده، 

ازحالت چشمها معلوم بود کھ Pسیار گر�ستھ اند. حالت اضطراب آمیختھ با تردید، ح/.ت و ناتوا3ی 

صاحب این چشمها را مLشناخت. غوغا�ی درنhاه Wاخوانده مLشدند. بھ خیالش آمد کھ زما3ی 

دردرو3ش اوج گرفت. احساس کرد این چشمها گذشتھ وگپهای فراموش شده �ی را بھ یادش میاورند. 

یادش آمد کھ زما3ی این چشمهارا بLش[.از Wمھ چ/jدوست داشت. چشمهای Wمان دخ[.ی بود کھ 

ماند. ازخودش پرسید:   میخواست WمLشھ با ا̂و

  »نامش چھ بود؟ « 

  نتوا3ست بھ یاد بیاورد. سوی مادرش دیدوvرسید:

  »مادر، نام Wمان دخ[.چھ بود؟« 

  مادرش باصدای بلند وحزن انگ/jی قرآن میخواند. ��طھ �ی ساکت شد وkعد با ناراح?� گفت:

  »صد بارگفتم ادیبھ، ادیبھ ! « 

  و Rس از��ظھ �ی مکث صدازد: 

  »یح±� کم[. بخور، دیوانھ مLشوی. « 

  اره بھ خواندن قرآن ادامھ داد. یح±� ز�رلب زمزمھ کرد:وخودش د̂و

  »Wا راس?�، ادیبھ، ادیبھ رفت ودیگر برنگشت. « 

  وkعدبھ خودش گفت:

  »اوحق دارد، تابرنگردد، حق دارد. « 

دراین ��ظھ باردیگرdÃھء دخ[.ک خردسال کھ ازدورWا بھ 6وشها�ش م/.سید، رشتھء افpار 

اردیگرتل|} غ صھء دردناک ومبه�T، روان آشفتھ و زخ�T یح±� را آشفتھ اوراازWم گسیخت ̂و

  ترساخت. دردلش گفت:
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  » زنده 6ی من چھ غصھء تXY ودردنا=ی است. « 

بھ فکرفرورفت. احساس کرد کھ چ/Wjای دیگری بھ یادش میایند. خاطرهء حادثھء دیگری را درvرده 

½�� ب/.ون میامد. یادش آمد کھ نیمھ روشن ذ�Wش دید کھ مثل مهتاب، کم کم از عقب ابرWای فرامو 

چند روز قبل، یک Wفتھ و�ا یک ماه قبل، Wنhامی کھ ازکنارسر=ی میگذشت، با حادثھء deی�� رو^ھ 

روشده بود. آن روز، درآن جا باچشمهای ادیبھ مقابل شد. آن روز، در میان WیاWوی آدمهاوصدای 

�ی را دیدکھ بھ کنار سرک 6وÈ¢راش موترWاصدا�ی �¢ت تpا3ش داد. دخ[.ک Wفت، Wشت سالھ 

  ا�ستاده بودوآب میفروخت. پLش راه رWگذران میا�ستاد وزاری کنان میگفت:

  »=ا=ا، برای خدا یک گیالس آب بخر�د. « 

چهرهء دخ[.ک بھ نظرش نمودارشد. گردن الغرو^ار�ک دخ[.ک یادش آمد. احساس کردکھ چهرهء  

جودش باÓ} گذاشتھ اند. بھ خیالش شد کھ افسرده وvژمرده وصدای دخ[.ک زخمهای خونی�s رادرو 

  با گذشت Wرروز، این زخمها بLش[. مLشوندوتمام وجودش رافرامیگ/.ند. 

باردیگر صدای انفجاری ازفاصلھ Wای دوری بھ 6وش رسید. خانھ Wا آWستھ جن¨یدند. یح±� با      

 صدای مهیبسراسیمھ 6ی بھ ب/.ون دید. روش�s سرخرنhی درافق ظاWرشد وزودناپدیدگشت و 

انفجاردیگری خانھ Wارا آWستھ لرزاند. نور مهتاب بLش[. رنگ باختھ بود. بقھ Wا در =وچھ، ذوقزده 

  آواز میخواندند. یح±� kی اختیارسوی مادرش دیدوصدا زد:

  »مادر، مثل این کھ بازWم جنگ است؟« 

ا kی حوصلھ 6ی فر�اد زد:   مادرش کھ قران میخواند، خاموش شد̂و

  »یوانھ شده ای. صد بار گفتم کھ نامش ادیبھ بود، ادیبھ ! یح±�، تو د« 

اره بھ خواندن قرآن ادامھ داد. یح±� ازاین گپ مادرش خندید. سوی درخت انج/. نhاه کرد.  ود̂و

چشمهای بزرگ و وحش[jدهء ادیبھ ز�ردرخت انج/.برق م/jدند. یادش آمدکھ آن روز Wم/ن کھ بھ 

ند. آن چھ را کھ میدید، برا�ش باور نکرد3ی بود. چشمهای چشمهای دخ[.ک آبفروش دید،ح/.ان ما

رابردیده 6ا3ش مجسم  اره جان گرفت ود̂ر دخ[.ک، مثل چشمهای ادیبھ بودند. خاطرهء آن روزد̂و

شد. موترWاباسرعت سرسام آوری ازجاده میگذشlند. آدمها ن/j بLش[.ازموترWا سراسیمھ بودند. 

بود. موWای ژولیده ولباسهای پاره پاره وکهنھ داشت. قوطی دخ[.ک با پاWای برWنھ وچرک/ن ا�ستاده 

  فلزی =وچک وزنگ برداشتھ �ی را بھ رWگذران پLش میکرد وزاری کنان میگفت:

را ی خدا، یک گیالس آب بخر�د. «    »=ا=ا، ا̂ز

  وآن 6اه یح±� با �®dب ازدخ[. ک پرسید:

  »پدرت کجاست؟ « 

ان جواب داد:   دخ[.ک با لکنت ̂ز

  »کشتھ شده، درجنگ... پدرم « 
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  »مادرت؟« 

ا ��ن آرامی گفت:   دخ[.ک سرش راخم انداخت. بھ قوطی گک فلزی خ/.ه شد̂و

  »مادرم، مادرم شوی دیگرکرد. « 

  وkعد درحا�} کھ میگر�ست واشک چشمها�ش رابا آست/ن پاره وچرکی�ش پاک میکرد، گفت:

  »من چLست؟  ک��� آب نمیخرد. Wرشب مرا لت میکندکھ چراپول پیدا کرده نمیتوانم. گناه « 

  یح±� دراین ��ظھ مثل ک��� کھ دچارحملھء شدیدعص�� شده باشد، خشمناک جیغ زد:

  »مادر، مادر ظالم ! « 

شد. مثل   ومثل جسم بیجا3ی میان اتاق تار�ک افتادوسرش محکم بھ دیوارخورد. بھ Wش Wش

دای مادرش را ش�ید کھ فر�اد آدمها�ی کھ درحال جان کندن باشند، ازدرد بھ خودش می�یچید. ص

  کنان میگفت:

  »مراWم دیوانھ کردی، یح±�! صد دفعھ گفتم کھ نامش ادیبھ بود، ادیبھ! « 

بھ Wرسم?� کھ نhاه میکرد، دخ[.ک بھ نظرش نمودارمLشد. بھ نظرش میامد کھ یک زن عص�� دخ[.ک 

  زاری کنان فر�اد م/jند:را ز�رلت و=وب گرفتھ است ودخ[.ک درحا�} کھ ازدرد پیچ وتاب میخورد، 

  »گناه من نLست، مادر! ک��� آب نمیخرد. « 

یح±� بادلتنhی درمیان اتاق تار�ک بھ حرکت شد. این طرف وآن طرف خودش راکشید. چ/jی را 

  درتار�pی میپالید. خشمناک ز�رلب غر�د:

  »لعنت بھ تار�pی. « 

های ز�ر Pغلش را پیدا کند. بھ کمک  اره مقابل =لکبا زحمت ز�اد توا3ست چ̂و ها بلند شدود̂و /ن چ̂و

آمد. حالش بLش[.بھ Wم خورده بود. میلرز�دوازسرورو�ش عرق سرزده بود. باردیگر احساس کرد کھ 

فر�ادWا�ی ازدور بھ 6وش م/.سند. dÃھء دخ[.ک خردسال، فر�اد ز3ی کھ 6و�امیان =وچھ Wای تار�ک 

نداشت. صداWا دیوانھ اش میکردند.  بھ میگر�خت وچیغ م/jد. دیگرتاب تحمل ش�یدن این صداWارا 

نظرش آمد کھ این صداWا، مثل نمک روی زخمها�ش پاشیده مLشوند. صداWا مثل =اردWای کهنھ �ی 

  بودند کھ میان زخمها�ش فروم/.فتند. 

باdeلھ ازتاقچھء =لک/ن بوت�} رابرداشت وازآن چندجرعھ نوشید. تل|} شراب دWان و6لو�ش را 

ن معده اش احساس کرد. باردیگر از =لک/ن بھ ب/.ون دید. صداWا حاال سوختاند. سوز½�� درو 

اشعلھ Wای آ�ش روشن شد.  ضعیف[. شده بودند. مادرش Wمچنان قرآن میخواند. افق باردیگ̂ر

صدای انفجاری ازفاصلھ Wای دور^ھ 6وش رسید وخانھ Wارا آWستھ لرزاند.  نورمهتاب بLش[.ازLvش 

ن ��ظھ، ©�نھ Wای دیگری بھ نظرش آمدند. پارچھ Wای 6وشت ماتمزده وضعیف شده بود. درای

ولباس پاره Wای خون آلود چس�یده روی دیوارWا نمودار شدند. پارچھ Wای گالب/.نگ مغز. 

آدمهارادیدکھ Wرطرف پاشیده شده بودند. روزی یادش آمدکھ 6وشتهاو استخوانهای زن Wمسایھ 
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شدهء باروت و آWن پاره Wای داغ وآ�شزا پارچھ   نھوطفل چهار سالھء اوراخشم �dام گسیختھ ودیوا

پارچھ کرده بودند. Wمان روز بود کھ خانھ Wا�ی و�ران شدند و شLشھ Wا�ی شکسlند. خون جاری 

ود کھ یح±�  شد. فغان ونالھء زنان و=ود=ان فضای =وچھ راازغم وماتم انباشتھ ساخت وWمان رو̂ز

XY بوتل سر کشید. بھ ب/.ون دید. فضا تار�ک شده بود. بھ ن/j دوvا�ش راازدست داد. باردیگرازما�ع ت

خیالش آمد کھ مهتاب میم/.د ودنیادرتار�pی ترسنا=ی فروم/.ود. دردوردستها، dÃھ و نالھء دخ[.ک 

ادامھ داشت. دوتاچشم وحش[jده از ز�ردرخت انج/.بھ سو�ش نhاه میکردند. از دیدن درخت 

  خندیدوگفت:

  »مثل تو. تنها، kی حاصل، بیهوده.  من Wم مثل تو استم درخت،« 

دراین ��ظھ روزی یادش آمد کھ ادیبھ بھ دید3ش آمده بود. آن روز، ادیبھ Wم/ن کھ پاWای قطع شدهء 

ھ موWا�ش چنگ زد.  اورا دید، رنگش پر�د. یک باره نhاه Wا�ش بیhانھ شدند. وحش[jده جیغ کشید ̂و

رنگشت. درچشمهای یح±� اشک حلقھ زد. دلش بھ مثل دیوانھ Wافر�اد کنان بھ =وچھ گر�خت ودیگ̂ر

  ادیبھ سوخت وگفت :

  »بیچاره ادیبھ، توحق داری برنگردی، توحق داری. «  

بھ ب/.ون نگر�ست. دیگرازنور مهتاب خ .ی نبود. Wمھ جا مثل اتاقش تار�ک شده بود. سرش 

ها ن گھ میداشت. میچرخیدواحساس میکرد کھ ازحال م/.ود. با زحمت ز�اد خودش را روی چ̂و

میلرز�دواز ناپدید شدن نور مهتاب ح/.تزده شده بود. بھ سوی مادرش دید کھ در تار�pی Wنوز قرآن 

  میخواند:

  »مادر، مثل این کھ امشب مهتاب میم/.د. « 

  مادرش با عصبانLت داد زد: 

  »صد بار گفتم ادیبھ ! « 

ھ خواندن قرآن ادامھ داد. صداWا�ی ازخانھ Wای دوروLvش بھ    6وش رسیدند:̂و

  !»دنگ، دنگ، دنگ « 

  صدای مردی از دورWا بلند شد:

  »هللا اک .، هللا اک . ! « 

  Rسرک Wمسایھ با صدای بلند گفت:

  !»آی مردم! مهتاب، مهتاب گرفتھ « 

صدای دنگ دنگ ونواخ[ن ظرفهای م��� بLش[. شدند. بقھ Wا Wنوز مستانھ آواز 

ھ Wا را لرزاند. افق با شعلھ Wای آ�ش روشن شدواین بار انفجارتpان دWندهء دیگری خان   میخواندند.

  روش�s سرخرنگ آن نا پدید نگشت. 
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ها�ش ن/jمیان تار�pی 6وشھ �ی  یح±� باردیگرمیان اتاق تار�کش پرتاب شد. سرش بھ دیوارخورد. چ̂و

ی اافتادند. ناگهان صدای مدW ��³Wمھ جارابھ �¢?� تpان داد. مثل این بودکھ بم بزر6ی درون 6وشه

یح±� منفجرشده باشد. یح±� احساس کردکھ سنگ/ن شده است. نتوا3ست بجنبد. بارسنگی�s را روی 

اندامش احساس کرد. متوجھ شد کھ سقف اتاق برسرش فرود آمده است. بازحمت ز�ادخودش 

های شکستھ وخاکها ب/.ون کشید. درد شدید وکشنده �ی کمروشانھ Wا�ش رافرا گرفت.  راازز�رچ̂و

ها�ش رانیافت. خودش رابا زحمت ز�ادطرف =لک/ن کشانید. میخواست ب/.ون رابنگرد. چ̂و

سرزانوWای بر�ده اش ا�ستادواز=لک/ن بھ ©�ن حو��} دید. حو��} ازشعلھ Wای آ�ش روشن بود. 

مادرش رادرایوان دیدکھ بیحرکت افتاده است. روش�s شعلھ Wای آ�ش چهرهء اورابھ خوkی مینمایاند. 

ھ Rشت افتاده بودکھ 6و�ا بھ خواب آرامشبخ��³ رفتھ باشد. چادرس�یدش بھ مادرش چنان آرام ب

. قرآن د رروشنا�ی شعلھ Wای آ�ش دیده مLشد. باد صفحا�ش را ورق م/jد. ازاتاق  خون آغشتھ بود

انھ میکشید. یح±� نتوا3ست بLش ازاین مقابل =لک/ن بماند. سرش  آن طرف حو��} شعلھ Wای آ�ش ̂ز

ها ی شکستھ افتاد. صداWا�یچرخید و دلش kی حا ش از=وچھ بھ 6و   ل شد. باردیگرروی خاکها وچ̂و

  م/.سیدند:

  »هللا اک .، هللا اک . ! « 

  »آی مردم، راکت آمده، راکت ! « 

وصدای بقھ Wاکھ Wنوز^ھ 6وش م/.سید کھ مستانھ ترانھ میخواندندوصدای dÃھء دخ[.=ی 

  :ازدوردستها اوج میگرفت کھ زاری کنان فر�اد م/jد

  »مادر، گناه من نLست، گناه من نLست. « 

                                                                                 

  =ابل –خورشیدی ١٣٦٨   پایان.                                                                                                             
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 سگ سRید
 

 

یحال         یده بود متعفن مل ءروی تپھ گک خاکس[.ی سالخ خانھ با شکم گرسنھ،سگ س�یدخستھ ̂و

6وش WیاWوی آدمها بھ و   صدای عو عو سگها، ک�T دورتر ءوخودش را آفتاب میداد. ازفاصلھ

 : م/jد م/.سیدند. ک��� صدا

  »6ل م/jند، سگ م/.زا 6ل !ازسگ م/.« 

 : ودیگری با خو�Èا�} فر�اد میکشید

 »م/jند، طال بای !  3ی، طال بای« 

 /ن چند Wفتھ پLش ترکش کردهنام طالبای بھ سگ س�ید Pسیار آشنا بود. اورا خوب مLشناخت. Wم

مان بود. سگ س�ید از W زنده 6ی فالکتباری تن دادهمثل دیگر سگهای بدبخت سالخ خانھ بھ بود و 

 بای حسرتمLشناختندوسگبازان بھ طال رامردم محلھ او  ءجنhی بود کھ Wمھ ء سگها�ی پرآوازه

باطال بای بود، زنده 6ی آرام وvرنازو3عم?� داشت.  سگ جنhی خوkی را دارد. وق?� می .دند کھ چن/ن

جا  ا نزد سگهای آن6وشتها واستخوانهای اضا¾} ر  �شست تا قصابان بیایند،میمگرحاالنا گز�ر 

  بیاندازند. 
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میخورد، خواب  طال بای زنده 6ی میکرد، یادش آمد. آن جا غذاWای خوشمزهء روزWا�ی کھ بھ خانھ

ای خونه،کند. اماحاال رام داشت. طال بای مزدوری را ن/jاستخدام کرده بود تاازسگ س�یدمواظبتآ

�ی بود. با   �ا 6وشت گندیدهرا میلLسید ودرانتظارvارچھ استخوا3ی و  6ودالهای سالخ خانھ ءخشکیده

3عمت و کھ زنده 6ی پرناز  اما خودش را برحق میدا3ست آن کھ زنده 6ی نو برا�ش Pسیار رنج آور بود،

  طالبای را ترک کرده است. 

شان با شکمهای چس�یده  ءبھ سوی سگها�ی افگندکھ آن جادرگشت وگذار بودند. Wمھ نhا¸}

^ھ جستجوی چ/jی بودند تا بخورند. ا را بومیکشیدند و خاکه ،اندامهای استخوا3ی، افسرده حالو 

6ا¸} یpی از آنها بھ مجرد پیدا کردن استخوا3ی پا بھ فرار میگذاشت، دیگران عو عو کنان بھ دنبالش 

د. مLشدند خاموش زو خورد میکردندو میدو�دند. سرو صدای شان بلند مLشد. چند دقیقھ با Wم زدو 

میداشت، استخوان را ازچنگ دیگری م/.بود. سگ س�یدباخودش فکر زور بLش[. و   Wر�pی کھ قوت

  :کرد

انجام از زنده 6ی آرام، کھ سر   نند من زنده 6ی آرام و راحت داشlندما ،این سگها زما3ی ءشاید Wمھ «

  ^ھ این جا آمده اند. خستھ شده و ، kس[. نرم ازغذاWای خوشمزه و 

  :گفت وkعدبھ خودش

  »آنها Wم مانند من حق دارند.  «

ھ WمLشگالو�ز شدن را نداشت. اوWم ناگز�ر شده بود کھ طالبای راترک کند. دیگرتحمل جنگ و 

  :پرس��³ ذ�Wش را انباشتھ بود

  »؟مارابھ خاطرچھ بھ جنگ میاندازند« 

  :آوازی مLش�ید

  »جنگ لذت می .ند. آدمهااز « 

یدان سگ م   ^ھطالبای بود، نا گز�رWرWفتھ یک بار قتها کھ با بازWم میدان سگ جنhی یادش آمد. آن و 

نhی م/.فت. رقیبا3ش رابھ شکست وفراروامیداشت، برنده مLشدومحبت بLش[.صاح¨ش راکما�ی ج

  :میکرد. اماWمLشھ ازخودش میw.سید

  »=ی ؟ جنگ کنم، تاچقدر « 

ش Wیچhاه دل خودش دخیل نبود. ءوق?� درمیدان سگ جنhی قرارمیگرفت، خوب میجنگید. اما اراده

ھ خاطر    :ش جنگیده بود. WمLشھ این سوال درذ�Wش میگشتصاح¨نمLشد بجنگد. یک عم̂ر

  » ؟چرا مارا بھ جنگ میاندازند« 

ل اودم شان مث ءونهای خشکیده را میلLسیدند. Wمھخکھ خاکها و    بازWم سوی سگهای دیگرنگر�ست

 بھ 6وش WیاWوی آدمهاترWنوزصدای عوعوسگها و ک�T دور  ءبر�ده و6وش بر�ده بودند. ازفاصلھ

  :جنhی جر�ان داشت. ک��� فر�اد م/jدسگ  ءم/.سیدند. آن جا مسابقھ
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  » بای م/jند، طالبای !طال « 

  :دیگری میگفت

  » بھ =ی... سگ م/.زا 6ل م/jند !تابھ =ی، تا« 

  :سگ س�یدازاین سروصداWا بLش[.ناراحت شد. بھ خودش گفت

  »انداختھ اند. خودشان بھ جان یک دیگر ء را بدو ن ارادهبازWم دوسگ بیچاره « 

الفاصلھ بھ دلش گشت   :̂و

  »شان بھ این جا میایند.  ءشان خستھ مLشوند، Wمھ ءیک روز Wمھ« 

  :زر6ی سنگی�s میکرد، ازخودش پرسیدب ءچشما3ش را Pست ودرحا�} کھ دردلش غصھ

  » ؟ع�s چھ�ع�s چھ، �زنده 6ی ما «

  :سگهافر�اد م/jدک��� ازمیان WیاWوی 

  » طال بای م/jند، طال بای !« 

بھ دل مانده بود کھ ش آمد. ارمان ازطالبای بدش میامد. شکم بلند وگردن پر6وشت طالبای یاد

 Wم بدرد. روزی یادش آمد. یکنتوا3ستھ بود6وشتهای آو�زان شکم وگردن طالبای رابادندانها�ش از 

ھ مزدورش  ءروزdeیب، Wمھ گپها ازWمان روزآغاز یافتند. آن روزطالبای باخودش ماده سhی را آورد̂و

  :گفت

  »سگ س�ید باید 3سل بگ/.یم. بچھ Wا�ش Wم مثل خودش جنhی میایند. از « 

ھ وچاÓ} را باخودش آورد.  چوچھ سگ قشنگ و  و Rس ی ز�با�ازگذشت مد�ی طالبای چوچھ سگ ف̂ر

لش را مسرت تازه �ی فرا گرفت. ازاوخوشش آمد. بھ سو�ش رفت ، دبود. سگ س�ید Wم/ن کھ اورا دید

ا خو�Èا�} بھ خودش  لذتواورابوکشید. 6ونھ Wا�ش را لLسید و  نا تمامی برا�ش دست داد. آن رو̂ز

  :گفتھ بود

  »من، آه، بچھ داش[ن چھ لذتبخش است. ء بچھ« 

  :ی بھ مزدورش گفت��ظھ بLش دوام نکرد. آن روزطالبا چندیدخو�Èا�} سگ س�اما مسرت و 

  » این Wم مثل پدرش جنhی مLشود، جنhی.« 

  :وkعدت .چھ �ی را بھ مزدورداد

  » مش را قطع کن.دُ بگ/.زود6وشها و « 

یھ میکنند، در این گپ �¢ت تpان خورد. میدا3ست سگها�ی سگ س�ید از  ود=ی =را کھ برای جنگ ت̂ر

مل شود. امامیدیدکھ =اری ازدسlش کنند. نمیخواست چن/ن دردی رامتح مش را قطعدُ ا و باید 6وشه

 مضرب ت .چھ دُ مزدور^ا دوسھ حرکت و   وسوی سگ خ/.ه شد.  ساختھ نLست. در6وشھ �ی 3شست

ھ زم/ن ر�ختند. سگ س�ید چیغ زد. خونها�ش بو6وشهای چوچھ سگ راقطع کرد. چوچھ سگ نالیدو 

مدکھ 6و�ا Wم/ن حاال خودش Wم دردی رااحساس کرد. بھ خیالش آء م بر�دهدُ Wم نالیدودر6وشها و 
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ش . WیاWو�ی دردرو3 خون آلودنگر�ست. دلش پرغصھ شد ءم اورا قطع کرده اند. بھ ت .چھدُ 6و شها و 

ھ ف Wم روزی Wم/ن طورچوچھ سگ ز�با،برvا گشت. چشمها�ش ت/.ه وتارشدند. بھ نظرش آمدکھ او  ̂ر

ردید. آن گت .چھ �ی قطع کرده اند. آ���³ دردلش شعلھ ور  بامش رادُ وخوشنما بود. Wم/ن طور 6وشهاو 

ادندانها�ش شکم و6وشتهای آو�زان گردن  ��ظھ دلش میخواست بھ جان طالبای حملھ کند̂و

  Wم بدرد. اورااز 

ازWم مسابقھداشت ک«ی دیگری یادش آمدند. خوب بھ یادخاطرات آن روزWا یpی   ءھ فردای آن رو̂ز

  :نhی ک��� فر�اد م/jددر میدان سگ ججنhی بود.  سگ

  » !سگ طال بای می .د« 

  :دیگری میگفت

  » !3ی، 3ی. تابھ =ی؟ سگ م/.زا 6ل می .د« 

ازWم سگ س�ید بھ جان سگ دیگری افتاده بود. WیاWوی تماشا گران ��ظھ بھ ��ظھ اوج آن رو̂ز

اخو�Èا�} مسابقھمیگرفت. حاضران کف م را تماشا میکردند. سگ س�ید سگ جنhی  ء/jدند̂و

�ی کھ ازطرف سگ س�ید مLشد، طالبای  دیدکھ طالبای بLش[.ازدیگران ذوقزده است. Wر حملھمی

  ^ھ سگش میبالید. شعفزده قاه قاه میخندیدو 

دیدن خون تpان خورد. حر�فش بھ خون آغشتھ شده است. از  سگ س�یدناگهان متوجھ شدکھ 6وش

جارا پرخون دید. سوی طالبای نhاه فت. Wمھ درو3ش اوج گر ھ سگ یادش آمد. بازWم WیاWو�ی در چوچ

ان آن رسیده بود تا =اری بھ خاطرانتقام آمد. نتوا3ست آرام بگ/.د. زم خون آلودیادشءکرد. ت .چھ

بای انجام دWد. ناگهان WیاWوی جمعیت اوج بLش[. گرفت. صدای کف زدنها بلندتر شد. ازطال 

  :ھ Wمھ قهقهھ میخندیدند، با تم�¢رفر�اد کشیدندجمعیت ک

  » !طالبای گر�خت، طالبای گر�خت« 

ھ س همLشناخت کھ برود. بھ این جا آمدا نسگ س�یدگر�ختھ بود. جای دیگری ر  راغ بود ودیگرWرگ̂ز

ردارنLست. چندین بارمزدورش رافرستاده سرش دست بطالبای نرفتھ بود. میدا3ست کھ طالبای از 

اره رمیان سگبازان رسواوdáل شده برگرداند. میدا3ست کھ آن روز طالبای د بودتاسگ س�یدراد̂و

سان شده است. بھ Wم/ن خاطر WنوزWم می[.سیدکھ مباداروزی طالبای  خاک یکوغروروتک .ش با

گ جنhی بلند شد. Wمھ میدان سقهقهھ وکف زدنها از WیاWو، صدای بھ سراغش بیاید. باردیگر 

  :میخندیدند ومیگفتند

  » !واه واه، طالبای بازWم گر�خت، طالبای گر�خت« 

گ س�ید ازاین گپ یک قدپر�د. بھ صداWادقیق[.6وش داد. دا3ست کھ بازWم غروروتک . طالبای س

ادش آمد. چوچھ سگ یادش آمد. باخو�Èا�} یخون آلودء سان شده است. باردیگر ت .چھ  یکخاک با

  :دردلش گفت
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  »خوب شد گر�خت، خوب شد. « 

  :بھ سراغش آمده بود. بھ خودش گفت ابلذت جانبخ��³ برا�ش دست داد. ازگرمی آفتاب رخوت وخو 

  »Wرچھ میکند بکند. من =ارم را کرده ام. حاال « 

  Wمان طورکھ روی تپھ گک خاکس[.ی ملیده بود، آرام آرام بھ خواب رفت. و 

میکرد. بوی  اطرافش نگر�ست. احساس خطر ناگهان ازخواب پر�د، وارخطا بھ دقایقی Pعد، کھ

ازجابرخاست. اطرافش را ازنظر گذراند. Wوا ک�T سردشده طالبای بھ مشامش میامد. با deلھ 

سlش دمیاید. تفنhی در بای بھ سواری اس�� بھ سو�ش بودوآفتاب غروب میکرد. نا گهان دیدکھ طال 

ر�خت. رفت. سگ س�ید گسوی سگ س�ید گبود. Wم/ن کھ چشمها�ش بھ سگ س�یدافتاد، تفنگش را

الشش د. صدای نروی خاکس[.Wا افتاھ Wوا پر�دو کشیدند. سگ س�ید یک قدب 6لولھ Wا درفضا چیغ

ھ ک جا بلند شود. ��ظھ �ی Pعدخاکس[.Wا لولید. دیگر نتوا3ست از میان بلند شد. دوسھ بار 

م س نفس م/jند. طال بای با خشنفچشمها�ش را گشود، دید کھ طالبای باالی سرش ا�ستاده است و 

  :گفت

  »جزایت Wم/ن بود، جزایت. « 

  :صدا�ی ازدورWابھ 6وشها�ش میامد میکند.  سگ س�یدجان

  » !طالبای گر�خت، طالبای گر�خت« 

رام روی خاکس[.Wای خون آلود آو  گرچ/jی را احساس نکردآرام��³ بھ سگ س�ید دست داد. دیلذت و 

  کشید. دراز 

                                                                              

  ختم                                                                                                                                                

                                                                                                            

   ١٣٦٧=ابل 
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  ________________________________  

  در Rش?� چهارم  

لد گردیده و«س ازفراغت از مزارشر�ف متو ·dری شم��� درشهر  ١٣٣٧مرادی بھ سال  عبدالقادر   

اندخوی مد�ی بھ حیث معلم و س�س در مطبوعات بھ =ار پرداختھ ابومسلم خراسا3ی ءلLسھ

 بھ 3شر رسیده و ش�� کھ باران میبار�د است.تاکنون یک �عداد از داستانهای =وتاه وی در مطبوعات

سوی انجمن نو�سنده 6ان افغا3ستان بھ طبع داستان =وتاه اومی باشدکھ از  ءنخست/ن مجموعھ

 .رسیده است

  

 

 
 


