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  :م89صات کتاب

  دخ�� شالیهای س��  :نام

  قادرمرادی  :نو<سنده

  ١٣٨٦سال چاپ: 

  محل چاپ: Bشاور 

  داGش  ھءکتابخان :ناشر

  K١٣٥عداد صفحات:
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، درچنNن روزی کـھ دران��نت این کتاب Wی  دی ایف  بھ �Uانھ Gشر 8PGھء 

از [ابل خونNن بازچ\ارش]بھ   درخون و عزا.  وکشور  ، ̂و

ای�cـــا رما&�ـــای فشـــرده شـــده <ـــی  مـــن مبـــتال بـــھ درد استخواGســـوزم . و امـــا«

ســـت و نو<ســـنده نتواGســـتھ ا .انــد کـــھ درناگوار�hـــای جنـــگ وفقـــروآواره dـــی

ازتــــاب د+ــــدبjش�� این درد+ــــا راتــــا . بــــھ  ،شــــایدازopــــاظ lmم ،گســــ��ده ت̂ر

وه وگ وانــــدــــــــســــرزمینم کــــھ +نــــوز+م درسدم +رحــــال ا+ــــدا میکــــنم بــــھ مــــر 

dــــی وژرفنــــا[ی قصــــھ +ــــای ��ده،گس��ده ـــــــــــی تuــــt و گسدرد+ــــا ونھــــــــ+مــــNن گ

ـــاGی مید+نـــد شـــده فشـــرده ایـــن +مـــھ  ، بـــا گذشـــت را ازســـرمیگذرانندو ق̂ر

      »با تاسفی بھ عظمت [اینات تمام خدایان.  درسوگیم +نوز .   سال\ا ... 

 قادرمرادی                                                                                     

  ، +الند١٣٩٥حوت                                                                         
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  �ای س��دخ�� شال�

 

ان«  ̂ر
ُ
   » .را بردند ق

   .گفت^ھ خودش میمادر 

ـھ  .پایان یافت{عد+مھ چ�Nآغاز شدو+مھ چ�N از +مان روز بھ  از+مان رو̂ز

 �Nـــم خـــوردخـــت و ر� ،شکســـت{عد+مـــھ چ�U. ـــھ {عدحافظـــھ و  از+مـــان رو̂ز

  و�ـــــ� ،بـــــرود مادر+رروز^رمیخاســـــت کـــــھ .بـــــھ خرا�ـــــیدندکر ذ+ـــــ]ش +ـــــم رو 

]شســــــت کــــــھ می .^ند�ــــــ�Q از راه مN�ســـــیدمشــــــک�� در[ـــــار میافتادو  .نمjشـــــد

   .بیمار<ش بگذرد .و باران بماندباد .طوفان بگذرد

نمـــــــــودو شـــــــــم�� روشـــــــــن می .میکردروز +ـــــــــای ســـــــــھ شـــــــــ]بھ مشـــــــــ�ل گشـــــــــا

برای {عـــد .خوانـــدمیدعامیگذاشـــت و ��لـــو<ش نـــان رانخودو {عدکشـــمش و 

 :گفتمیدانھ کشمش ونخودمیـدادو چندھ نان و +مسایھ +ا یک یک پارچ

طوفـــان زود  .گشـــوده نمjشـــدند مگـــر مشـــ�ل\ا .کـــھ نـــذر مشـــ�ل گشاســـت

 .�ســــیدنمNبــــودو بــــاد آرام شــــونده بــــھ نظر بــــاران مانــــدGی ن ،گذشــــت�Q نبــــود
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oظھ در Wی کندن دل و p+ر و  کم�� Gی  ،شدندز�ادتر مj و بیمار<شفھ +اسر 

کــھ بــھ یــک پلــک زدن ســال\ا گذشــ�ندواین گــپ و +مــان بــود جگــراو بودنــد

  :ذ+ن مادر رنگ باخت و پوسیدداغ کم کم در 

ان«  ̂ر
ُ
  » .را بردند ق

ــانگو�دکــھ [ــی می  ̂ر
ُ
ــان ؟بردنــدرا ق ̂ر

ُ
ازدســت ماوزنــده dــی  .خــودش رفــت ق

ان��ــااز  .گر�خــتاز+مــھ چ�N  .گر�ختاز�ــدر  .گر�خــت مــا  .گر�خــتی مانام\̂ر

ــانایــن گونــھ +ــم تصــور کــرد.  کھنمjشــود ،نــھ ̂ر
ُ
 ،راز�ــد کــھی نبود<ــبچــھ  ق

ان��ــــای آ&�ا حت�ــــQ فــــر��ش  .ازخانــــھ بگر�ــــزدازمادرو  .بگــــذردمــــادرواز نام\̂ر

   .د+یم+م میبیابرایت بوت نو  کھه اندداد

^ـروت +ـم اوالداگـر ر<ـش و  .سـوختآرزوی یک بوت نو مjاودر  کھبودسال\ا

مــــــــن اورا  .بـــــــود کــــــــھ ن کــــــــود[ی اســـــــت+مـــــــا،بـــــــاز+م بــــــــھ نظرمادر ،بکشـــــــد

jچھ گک ساده دلم را فر�ـب ب .فر��ش داده اند ،خودش نرفتھ .شناسمم

بھ شـدنمj .بیا برایت بوت نو +ـم میـد+یم کھھ اندگفتداده اندو برده اندو 

بچھ  .ب روشن بود+مھ چ�N مثل آفتا .این تصور+ای نادرست اکتفا کرد

واقعیــت +مــNن  کــھ داGســتمی .+رشــب ،روز +ــر  ،+ــای مــردم گــم مjشــدند

ــان کــھگو�د^اگر  .اGســت چــرامیدامــا ن .اســت ̂ر
ُ
درد {ســیار  ،خــودش رفتــھ ق

ـاندرگم شـدن  کھ �ع�Q .نداشت ̂ر
ُ
پـدرش +ـم  .اسـتخـودش +ـم مقصر  ق

اامقصر     .لش را Kس�� بد+دد �Qکشداین گونھ قضاوت مjست ̂و

تــاآن کــھ ســھ شــ]بھ +ــای بjشــماری گذشــ�ند  .گذشــ�ند ســال\اازآن روز+ا

ـــانبـــھ خـــاطر رفـــ�ن نـــزد  ،بـــاالخره بـــھ راه بیافتـــد کـــھ موق�� یافـــتمـــادر  ̂ر
ُ
 .ق

ـــانشـــایدآن Gشــــان��ا<ی کـــھ درآن زمـــان از  .شـــده بـــودشاید{سیاردیر  ̂ر
ُ
بــــھ  ق

{ســـــیار احتمـــــال داشـــــت آن  .نـــــدحـــــاال ک\نـــــھ شـــــده بود ،دســـــت آورده بـــــود

خواست بھ ذ+]ش کھ نمیده باشندو شاید+ای دیگر حاال KغیN� کر �اGشان�
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ــانکــھ +مــNن دیــروز بود .Gشــده بـــودامابــھ نظرمــادر دیر  .شــوندوارد ̂ر
ُ
گـــم  ق

 رفتھ بود .شد
ُ

ـانخمره +ای ماست �ـی و مره +ای ماست با خ ̂ر
ُ
برگشـتھ  ق

  :ای آوردوگفتنانو �ارامجیدآ& .بودند

انبدو�د کھ «  ̂ر
ُ
  » .را بردند ق

چ�N +ــا<ی اشــدو کــھ ک�ــ�Q پید+مــNن دیــروز، پر�ــروز بود .Gشــده اســتGــی دیر 

ــــــاندرمــــــورد  ̂ر
ُ
رســــــت د ،او گفــــــت�ا<ی را کــــــھ از تمــــــام Gشــــــان�  .میداGســــــت ق

ــاره ،�ــا راآ& از +م یــک مقــدار حــاال  .بودنــد ــان ءچNــ� +ــا<ی را کــھ د̂ر ̂ر
ُ
گفتــھ  ق

  :تواGست بھ یاد بیاوردمی ،بودند

ــــــان .گفتــــــھ انــــــد ،جنــــــگ حلــــــوا بخــــــش نمjشــــــوددر  ،�ــــــ� خالــــــھ « ̂ر
ُ
مــــــن را ق

jءنزدیـــک چشـــمھ .شناســمم Nشـــ�ار  ،�Nا��لــوی شـــال+، QـــRایـــن  ،+روقـــت رف

در جنـــگ  ،�ـــ� خالـــھ .کنـــداورابرایـــت پیـــدا می ،+ـــرکس بگـــو<ی بھ�اراGشـــان�

ـــانمـــن  .شـــودنمj حلـــوا بخـــش ̂ر
ُ
بـــھ پا+ـــا�ش بـــوت نـــو  .شـــناختم ،دیـــدمرا ق

  » .. .داده بودندنو  برا�ش بوت ،پوشیده بود

ــــھ یاد ــــان�ــــا+م [ــــا�� بودندتابــــھ ســــراغ +میc .نمیــــا ورددیگ̂ر ̂ر
ُ
اورا بــــرودو  ق

   .پیداکند

cشـــیjچقـــدر گـــرم +وا .مـــاه ســـرطان باشـــد ،آن +ـــم کـــھ مـــاه ،�ای تا{ســـتانپ

طــــرف دردو  .ردو بــــھ جــــوش میــــا گرمــــی مغــــزآدم را .اهر م در +مــــادر  ،شــــودjم

خــــــاکزده و \ــــــای ^اغ�ــــــران شــــــده و خانــــــھ +ــــــای و  ،را�ـــــ� کــــــھ پNــــــ�زن مN�فــــــت

ن تNــ� تNــ� راه زوده بودنــد. پNــ��ا<ی کــھ د+ــان گشــق��ســتا&خشــکیده بودندو 

الغری اندامش حN�ت انگ�N پN�ی و  ء�ش بھ مقا�سھسرعت قدم\ا .مN�فت

کردکھ بردم احساس می ؟شده بوداین +مھ قوت از کجا برا�ش پیدا .بود

   .^ھ سراغش آمده استدیگر نN�وی ایام جواGی بار و تازه دم شده و 
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ــانمیخوااز روزdــاری کــھ  ،ا زآن روزdــار ̂ر
ُ
ل پنج ســاچ\ار�ــا ،بــرود ســت نزدق

ـان  .وردنمیا درست بھ خاطر  .گذشتھ بود ̂ر
ُ
حـاال تصـمیم گرفتـھ بودکـھ ق

ــان را  .تمN�فــدرســت پــjش بــھ نظرخــودش +مــھ چ�N  .پیــدا کنــدرا ̂ر
ُ
دیــروز ق

و بـــھ راه �ـــای +مســـایھ +ـــارا Gشـــ]یدگ£ .او بـــھ راه افتـــاده اســـتبردنـــدوامروز 

یک پN�زن تا  .زمانھ خراب است .کھ نرود+مسایھ +ا اصرار کردند .افتاد

خیـــال  ،رخالـــھ صـــن̂و بـــھ +ـــر حالـــت، ،ســـوارهای پیـــاده یاپـــ ؟برودکجابایـــد

چNـ�ی کـھ  .تو[ـل بـھ خـدا کـن ،نـاجوریپNـ�ی و  .QRاسـجـوان مکـن کـھ +نوز 

بـــھ خـــدا ایـــن ســـودای خــام و +مـــھ چNــ� را از تNـــ� شــو  .ســـرمام آمــده ،عامســر 

ــــان را .�ــــارا بپـــذیردمیتواGســـت ایــــن گ£چطور  ،مگــــر Gــــی .{ســـپار ̂ر
ُ
 آ&�ــــاکــــھ ق

ـــان اوالد .ناســـدمjشمـــادر  .ناســـندمjشن ̂ر
ُ
 .اننـــدمیدچـــھ آ&�ا .نjســـت آ&�ـــاق

ـــان در  ̂ر
ُ
بـــوددل بچـــھ نتواGســـتھ یـــک روز  ،کنـــارش بـــود+مــان روز +ـــا<ی کـــھ ق

ازدست ما  ،^را�ش بگN�یمکردکھ یک بوت نو زاری \اسال .شاد سازداش را

  .برنیامد
ً
نگو کھ  ،.. اوف اوف.پدرش ،پدرش .مادر چھ مقصر است اصال

خــودش  .گرفــت[ــی دل مــادر آرام می ،مگرGــی .وددلــم از دســ�ش در گرفتــھ بــ

از شــو<ش  .ســتمیخوا�ــا خــاطر شــو<ش را درآن وق§ .میکــردرا +ــم مالمــت 

ــــان��ســــید و گذاشــــت کــــھ می ̂ر
ُ
 .در آرزوی یــــک جــــوره بــــوت آب آب شــــود ق

انیم کــھ ی�ــی و یــک بــاره میــدمــا چــھ  .دیگــر [ــاری +ــم در حــق او نکــرده بودنــد

+مــــھ چNــــ� ا  .توانــــد برســــدود کــــھ کــــس بــــھ کــــس نمیمjشــــزمانــــھ ایــــن طــــور 

  .ز+مان روز بھ {عد �Uم خورد

ان را«  ̂ر
ُ
  » .بردندق

��امـد تـا ایـن ال©Q مجید نانوای صدایت در dلو�ـت میخشـکید و جانـت می

کســ�ند تــا بــھ مjشپا+ایــت د رنیمــھ راه  .وردیمیــاخ�ــ� +ولنــاک را بــھ مــادر ن

  ای !مجید نانو  ،ت در گور صدای .سیدیمN� ما ن ھءخان
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صـــدای مجیـــد  .گـــزار داشـــت \ا�ش گشـــت و در گوشـــ +نـــوز صـــدای مجیـــد

+مjشــھ د رطنــNن و مــادر از ایــن صــدا ی تuــt گر�ـــز \ا�ش بــود و درون گوشــ

از یــــادش رفتــــھ  ،+ــــا از مغــــز مــــادر فــــرار کــــرده بودنــــد{ســــیار صــــدا  .نداشــــت

صــدای د8pــراش و  ایــن حالــت فرامــوش کــردن زمـاGی پیــدا شــد کــھ .بودنـد

 .گردید \ا�ش آمدو آن جا مسکن گز�نگو»8راش مجید نانوای در گوش

تمــام زنـده dـی را بــا  .بـھ خـاطر آوردتواGسـت خــوب روز+ـای قبـل از آن را می

مثل  ،و��  این فرامو��Q از +مان روز شروع شد .وردمیاجز�یاKش بھ یاد 

یـــک ت�ـــ� بـــر ســـرش خـــورد و Bـــس از آن  ماننـــدای آن کـــھ صـــدای مجیـــد نـــانو 

یــک  آ&�ـابـدبخQR از اول +ـم بــا  .آرامــی و سـالمQR را ندیــد ،دیگـر روی جـوری

ن چNـ� امـا Bسـا .بود آ&�اپوشید و با می ،ردمیخو  �ااز آ& ،میکردجا زنده dی 

ارزن واری ارزش �ـا ی گذشـتھ پـjش شـان +ـا<ی شـروع شـدند کـھ بـد بخت�

   .�ای گذشتھ شرمنده شدندبدبخت� .نداش�ند

ــــان هءحــــاال چ\ــــر  مــــادر  ̂ر
ُ
ــــان .وردمیــــارا +ــــم درســــت بــــھ یــــاد ن ق ̂ر

ُ
 هءو چ\ــــر  ق

ـــانحت�ـــQ حـــاال  .یـــدمیدحـــاال در�ـــک فضـــای مـــھ آلـــود اورا ̂ر
ُ
{ســـیار KغیNـــ�  ق

گفQR بــھ .تواGســت {شناســدشــاید نمی ،یــدمیداگــر حــاال اورا  .کــرده اســت

م کــھ بــھ میبjــنمــن +ــم +ـر شــب اورا بــھ خـواب  ؟+ــھ ؟پا+ـا�ش بــوت نــو بـود

+ـد مید�ـا�ش را Gشـان و و سیاه پوشیده است و بـھ مـن بوپا+ا�ش بوت ن

  :سدمی®� و 

  » ؟�ایمچطور است بو ،آنھ« 

از بــــوی چــــرم و از بــــوی رنــــگ بــــوت  ،بچــــھ بــــود �ــــا<ی +ــــم کــــھ خــــرد+مــــان وق§

 ،ی بـــوت فرو�ـــ�Q میگذشــــت&�ــــاا+ـــر وقــــت کـــھ ازکنـــار د[ .مـــدمیاخوشـــش 

بــــا کنج�ــــاوی و عطــــش بــــھ بــــوت دوز +ــــا  .میکــــرد\ا�ش را آ+ســــتھ تــــر قــــدم

نTـاه  ،نـدمیکرد[ـار  &�ـاابھ بچـھ +ـای +مسـن و سـالش کـھ در آن د[ ،یدمید
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کھ Bشت شjشھ +ا د رقفسھ �ای نو بھ بو .مدمیاخوشش  آ&�ااز  .میکرد

چقــدر قشــنگ و خوشــنما بودنــد. مثــل آن  .یــدمید ،+ــا چیــده شــده بودنــد

ـــا داشـــتھ باشـــند  .نـــدمیکردآدم را از دور بـــھ ســـوی خـــود کـــش  .کـــھ آ+ـــن ̂ر

  :ردمیخو دلش خو ش خوش   بوی چرم و بوی رنگ بوت بھ

  » .[اش کھ من +م یک روز بوت دوز شوم« 

یـــک جـــوره بـــوت ســـیاه جــــالدار  ، نـــواز دیـــر زمـــان +ـــوس داشـــ�ن یـــک بــــوت 

ــان ̂ر
ُ
مـــد کـــھ dــا�� پـــدرش بــرای او بـــوت نـــو میا. بـــھ یــادش نمیکــردرا ر+ـــا ن ق

امـا +مjشـھ کـھ بـوی رنـگ بـوت و بـوی چـرم تـازه بـھ دمـاغش  .خر�ده باشد

 �Nـل  .یافـتخودش {سیار آشـنا میرا با آ&�ا ،سیدمd شـدلـش مثـلjگفتم. 

سـوخت و دلـش در +ـوس داشـ�ن بـوت نـو مj .ندمدمیاروز+ای عید یادش 

را بـھ پـا کـرده و بـھ بـازار آ&�ـامد کھ زمـاGی بـوت نـوی داشـتھ و میابھ خیالش 
بـھ  ؟اما چـھ وقـت .تھ استمN�ف+ای رنTارنگ و پرجوش و خروش عید +ا 

اGســـت کــــھ +مچــــو ســـعادKی چــــھ زمـــاGی اتفــــاق افتــــاده میدورد و نمیــــایـــاد ن

در زنده dی او رخ داده و لذت  ھءکھ +مچوحادث میکرداما احساس  .باشد

یــک بـوت سـیاه جــالدار و لـذت بـھ پــا کـردن و گشـ�ن میــان  ،داشـ�ن بـوت نـو

ــھ کــرده اســتبــازار +ــای  بــازار +ــای گــرم و شــاد روز  .رنگــNن عیــد +ــا را تج̂ر

ان+ای عید +مjشھ با این خیال و رو�ای  ̂ر
ُ
   .ضمیمھ بودند ق

ـان+ر سال کھ عید رمضان و یا عید  ̂ر
ُ
و مـردم بـرای عیـد  مjشـدنزدیـک  ق

ـانی بوت فرو�ـ�Q بـھ یـاد &�ااد[ ،گرفتندتیاری می ̂ر
ُ
مدنـد. بـوی چـرم میا ق

بــازدلش در حســرت داشــ�ن یــک  .ســیدندمN� و بــوی رنــگ بــوت بــھ دمــاغش 

مــادر یTانــھ پنا+Tــاه و تکیــھ  .مــدمیابــاز ســوی مــادر  .مjشــدبــوت نــو آب آب 

  میگفت:گرفت و زاری کنان دامن مادر می .امید +ای او بود dاه

  » .امسال یک بوت نو برایم بخرد ،بھ آتیم بگو ،آنھ« 
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ــاناGســت کــھ آرزوی میدمادر   ̂ر
ُ
 .مjشــددل مــادر +ــم آب  .ســدمN� نبــھ سر  ق

ـــانگر�ـــھ آلـــود +رســـال چنـــدین بـــار+مNن صـــدای زارو  ̂ر
ُ
مگـــر  ،]یدمjشـــرا ق

ا .دســـ�ش ســـاختھ نبـــود[ـــاری از  راGـــی کـــھ درکـــنج چـــادرش گـــره چ\ـــار قِ اگ̂ر

ــــرای روز  ــــانبــــھ  ،نگ\داشــــتھ بــــودمباداکــــرده ̂و ̂ر
ُ
جــــواب  ،خر�ــــدبــــوت می ق

کـھ بـھ شـو<ش مثـل آن  ،مjشـدچنNن [ـاری اگر  ؟ادمیدچھ شوی ظاملش را

چنــگ بــوت نورااز  .شــتگمیگرفــت وشــعلھ ور میالو  ،پ�ــ�ول گــوگرد برســد

ــــان ̂ر
ُ
 .گرفــــتاز وی میادو پول\ــــارامیــــدبــــھ صــــاح�ش ��دWس میمیقاپیــــدو  ق

�ــــدر +ــــم کــــھ حاضــــر ازدســــ�ش ســــاختھ نjســــت و اGســــت کــــھ [ــــاری میدمادر 

انبرای مjشدن ̂ر
ُ
   .تمN�فو بھ چرت کشیدتھ دل میآ�� از  .بوت نو بخرد ق

ان ̂ر
ُ
کـم خـاموش و  ،زحمـتکش ،سـاده لـوح .{سیار شـN�ین شـان بـوداوالد ق

گـپ  .گـو<ی پـدرش بـود .کھ خـودش نبـودانTار  ،م�Nدکدام گپ +م کھ  .گپ

بــھ خنــده  را خوا+ر+ــا�شایــن عــادت او  .تمیگفــقام�ش +ــای کالن��ازقــدو 

+ــــــا خوا+ر  ءھاز +مــــــندو میکردکــــــھ اوراآشــــــھ صــــــدا هآی شــــــا .اشــــــتمیدوا

 
ُ

ــــانکــــھ مدمیاو +مjشــــھ خوشــــش ردترودخ�ــــ� شــــو خ طبــــع بــــودخ ̂ر
ُ
آزار را ق

انرچنNن مواقع بھ گ£�ای د .د+د ̂ر
ُ
  :تمیگفخندیدو ق\ق\ھ کنان می ق

ــان«  ̂ر
ُ
دار�ــم ازدســت آتــھ [ــی روز  .د+انــت باشــدگ¸ــQ بــزن کــھ برابر  ،جــان ق

  » .سازی آتھ آتھ مjھ حا�� تو+م خودت راک

ــان .و+فت دخ�ــ�یـک Bسرداشــ�ند ̂ر
ُ
  .اوغالغآخــر  ،ھ بــودکینجــ ق

ُ
 .ر[ــیBــس ک

ـــانمـــNن + ،نjســـتو  ســـتا ̂ر
ُ
یــــک روز  ،کـــھ مـــال مـــردم اســـتدخ��  .اســــت ق

ـان .عصـای روز پNـ�ی اسـتBسر  .��ندو مییندمیا ̂ر
ُ
jشـ��از+رکس کـھ ببود ق

+ای بN�ون خانھ و[ار+ـای سـنگNن بـر تمام [ار  .میکشیدزحمت دیگرزجرو 

چ®�اسـQR کـھ [ـارش  .گردان بـودچ®�اسـQR گـر<ش سـر کھ بار پد .^ودگردن او 

مزدورحلقــھ بــھ گــوش  .حبســر معلــم صــانــوکر زرخر�د .مکتــب نjســتت�cا
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االی بام\ـــــای ل مالـــــھ و dِــــ ،نــــھ +ـــــای شـــــانخابیار ب�� ســـــودا ،�امعلــــم صـــــاح¹

خـوش دلـش را .و بچھ +ای شـان�انازوردار ز& ،باغبان باغ\ای شان ،شان

کھ شاگرد  ت�cاوت�cا+مان توتھ +ای نان .کنداس�یگری میکھ چ®� دو کرده ب

+مــNن کــھ پنجشــ]بھ  .خNــ� نبــودراز+یچ چ�N یگــد .حــالل ،ادنــدمیدبرا�ش +ــا

بــرای +مــھ  ،ھبــھ خانــوردمیاو میکردیک یــک لقمــھ نــان جمــع +اازشــاگرد+ا

+ای پـــــــjش از شـــــــروع درس ازشـــــــاگرد ،روز+ـــــــای پنجشـــــــ]بھ .غنیمـــــــت بـــــــود

شــاگرد+ااز  .میکــردنــان جمــع  ،او بــود ءآن بــھ ع\ــده صــنفی کــھ پــاک [ــاری 

ح ناGی کھ باخودبرای خوردن در  یـک یـک توتـھ بـھ  ،وردنـدمیاساعات تفـر�

 QRاســــ�پنجشــــ]بھ +ــــا .نداختنــــدمیادامــــن چ® QRاســــ�ســــیار  بــــرای بابــــھ چ®}

 ،شــکردار ،شــN�دار ،ی ســ¼ید&�ــااپارچــھ +ــای ن .بودنــدروز+ــای خــوش آیند

نـــان  ،پیـــاز دار ،ی روغ�ـــQ&�ـــاان ، ی نـــرم&�ـــاان ،ی ½ـــ8ت&�ـــاان ،ی ســـیاه&�ـــاان

ــانبــرای  .نــان جــواری  ،نــا ن جــو ،گنــدم ̂ر
ُ
ز�بــا روز+ــا<ی +ــم پنجشــ]بھ +ا ق

ــانبودنــد.  ̂ر
ُ
+مjشــھ دلــش میخواســت +مــان پارچــھ نــاGی بــرا�ش برســد  ق

  .سیا+دانھو  تشکر داشTان روزدر میان نان پارچھ +امیبودو شN�وکھ ی

ــاآ&�ابــھ اگرخدا .اGســتمیدپــدر+م  ،اGســتمیدمادر  چــھ  ، ادمیــدن را نق̂ر

ازو  ،در+مــان +فــت .نــدمیکرد  .ده بــودشــ+شــت ســالھ dــی بــرای پــدر وماد̂ر

ا .dـــاو و گوســـالھ بـــھ چـــرا می�ـــ�د  ز \ای کـــالن کـــالن اســـطل+ـــر روز دو ســـھ با̂ر

یـک سـاعت  .بـودکوتـا�� میه ا[ـاش کـھ ر  .وردمیـاو�� آب حوض ز�ارت بابا

خمره +ــــای دیگر نمــــاز  .ســــاندمN� بــــھ خانــــھ رآب را\ای ُپــــســــطلتام�Nدنفســــک 

^ازارچھ برســر  ،دســت��دو½ــoرdاه پیالــھ +ــای قیمــاق بر ماســت بــھ بــازار می

 &�ـــاا^یابازکوچـــھ +او  .وردمیـــا^یابـــان خـــس وخاشـــاک ازدشـــت و  .�ســـتادمیا

�Uانـھ گN�و�Uانـھ  .تمیگفـGی ن ،QRمیگفکھ +ر[ار  .چیدسرگNن حیوانات می

ــھ پــدر  .نبــودجو   کــھادمیدگزارش +مــNن بــرا�ش +مــھ چNــ� بودکــھ شــام ماد̂ر



 دخ��شالیهای س� ___________________________________ قادرُمرادی

 
١٣ 

ــــــان ̂ر
ُ
مــــــادرش ت و �ــــــی وقــــــت +رچــــــھ از وقــــــ .چــــــھ [ــــــار +ــــــا<ی کــــــرده اســــــت ق

  :سیدمی®� زمادرش فقط dاه dا�� ا .ستمیخوان

  » ؟یدمیاچھ وقت عید ،آنھ« 

اناGست کھ میدمادر  ̂ر
ُ
مـاه  انگشتاGشبا .سدمی®� چراازفرارسیدن عید ق

ــان ،ماه بــودجــواب چنــداگر  .ادمیــدمردو�ا½ــ8ش رامjشی را+ــای قمــر  ̂ر
ُ
 ق

+فتـــھ بــھ عیـــد اگرچند .مjشــدگرفـــت و روان میرا+ــش را .تمیگفـــچNــ�ی ن

  :میکرد^ھ مادرش زاری باز  ،مانده بود

  » .^رایم بگN�دبھ آتیم بگوامسال یک بوت نو  .خN� است ،آنھ« 

غــــــم ودرد دلــــــش از  .ســــــدمN� نف\میدکــــــھ ایــــــن آرزوی Bســــــرش بــــــھ سر میمادر 

امــــا پــــدر  .تمیگفــــبــــھ پــــدر  ،تمN�فــــنومیدانــــھ  .مjشــــدکشـــنده <ــــی فشــــرده 

رایـــن بـــاره ســـت اصـــال گ¸ـــQ دمیخواگشـــت کـــھ انTـــار نطـــوری بـــر آشـــفتھ می
یموردازاو سـر یک عصبانjت بی .{شنود بـود. کھ حNـ�ان کننـده میم�Nدجـا̂و

ضــرورت و  .بـا opـن مالی�ـQ +ـم بگو�ـد مjشـد+مـNن جـواب رد و منفـjش را 

مـــوردی بـــرای ایـــن  .مjشـــدلزومـــی بـــرای ایـــن +مـــھ برآشـــفتھ dـــی احســـاس ن

آیا زمNن بھ  ؟مگر چھ گپ شده بود .قدر بر افروختھ شدن وجود نداشت

 .[ـــی زورش را داشـــت کـــھ در برابـــر گـــ¼ش گ¸ـــQ بزنـــد ؟آســـمان چســـ¼یده بـــود

ان ،مادر کھ نھ ̂ر
ُ
�ستاد و الم تا [ـام میااگر مقابل پدر  .دیگرچھ [اره بود ق

انباز پدر در روز روشن ستاره +ارا بھ  ،تمیگف ̂ر
ُ
اد. آن وقت میدGشان  ق

ان ̂ر
ُ
   .ودمjشچند فتN�جور  ن�ک نایدکھ از مید ق

ـھ پـدر  ـان ،مNـ�داز بـوت نوگـپ +روقت کھ ماد̂ر ̂ر
ُ
خـودش را آرام شـت در Bُ  ق

معلومــدار کــھ مثــل اپدر ام .گو�ــدکــھ پــدر چــھ میمیکردگــوش تNــ� گرفــت و می

صــــــــدا�ش راقصـــــــــدی  .نــــــــداختمیاو وایــــــــال راه ودادمjشــــــــدکنــــــــده فÀ�ازجا

لرزندو میکردغور بلندو    :تمیگفتادیگران +م {شنوند̂و
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نان سN� کـرده شکم تان رااز  کھ یدمیبjنن ؟بفروشمخودم را ؟کنمازکجا« 

  » ؟شدبوت نوازکجا ،بوت نو .توانمنمی

اGســـت کـــھ میداGســـت کـــھ اصـــرارش ســـودی نـــدارد و ایـــن را+ـــم میدمـــادر و 

ـــــان ̂ر
ُ
ســـــت بـــــھ میخوا .نودمjشـــــراآ&�اصـــــدای تاده اســـــت و ا�ســـــBشـــــت در  ق

ان ̂ر
ُ
  :تمیگفبف\ماندکھ اضافھ ازاین [اری ازاوساختھ نjست و  ق

 » Áp نداسپا+ا�ش�. «  

ــــانو  ̂ر
ُ
داد اماپــــدر  .ت�ــــاندر  ،تــــ¼شقلــــ�ش در  ،میکــــردتNــــ� تــــر \ا�ش راگوشــــ ق

  :م�Nد

  » .^پوشدپjنھ کندو  ،ب��دبوKش را« 

  :بودنرم و مالیم و آمیختھ بھ تملق میopن مادر  .وردمیاباز مادر دلیل 

  » .از {س پjنھ شده دیگر از پوشیدن نjست« 

از+م {سیار بیجاو بیمورداضافھ از    :تمیگفو مjشدحد عصباGی و�د̂ر

   » ؟چاره چjست ،بپوشد ؟بھ من چھ ،�وشیدن نjستبھ من چھ کھ از « 

 ز ادرایــن دنیــا گــپ ناراحــت کننــده تــر ســیدکھ بــرای پــدر مN� ر طــوری بــھ نظو 

�cایـــت گـــو<ی یـــادکردن ایـــن گـــپ بـــرای او بی .وجـــود نداشـــتایـــن گـــپ دیگر 

+مjشــھ در�ــک رنــج ایــن بابــت مدکــھ خــودش +ــم از میابــھ نظر  .دردآور بــود

��دو یادآوری آن برا�ش معنای آن راداشت کھ یک مشت میجان�اه بھ سر 

  .^ر زخمش بپا��Qنمک دیگر 

ــان .مjشــدخــاموش مادر   ̂ر
ُ
بــھ گشــت وتامیآن dــاه آ+ســتھ ازWشــت دردور  ق

 .یختنـــدمN� روی گونـــھ +ـــا�ش  ،�شچشـــم\ا\ا�ش از اشـــک ،ســـیدمN� طو�لـــھ 

 .مــادرش ببjنــدوا+ر+ــا�ش و�اخ ،دیگــران\ا�ش راســت اشــکمیخوادلــش ن

د ،یـــــــدمیدآشـــــــھ اگر  .��ســـــــیدمی ازدســـــــت او خالÂـــــــ�Q دیگر  .مjشـــــــد{سیا̂ر

  :میکردم8Pره اش کشیدو خش میصد مرتبھ بھ رُ +رروز  .اشتند
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   » .بیچاره ،^وت گر�ھ کردبیچاره ازخاطر « 

  :خندیدق\ق\ھ کنان میو 

   » .خردک�Q +م برایت ک��Q بوت نمیدر[ار ق+ر « 

ک�ـــــــ�Q  .طو�لـــــــھ �U�ـــــــ�ین جـــــــای بـــــــود .میکـــــــردپـــــــاک \ا�ش راطو�لـــــــھ اشـــــــکدر 

 ،مـدمیاک��Q +ـم اگر  .طو�لھ فضای روشن نداشت .یدمیدن\ا�ش رااشک

ان\ای اشک ̂ر
ُ
 .یخـتمN� ^یـده بھ آخور+ای dاو وگوسالھ [اه و  .یدمیدرا ن ق

^را�ش یــــک بــــوت نــــو زدو دلش {ســــو اورادرایــــن جاببjنــــدو  ،پدر بیایــــدشــــاید

منتظــــر  .لرز�ــــدقلــــ�ش می ،مjشــــدکــــھ صــــدای پا ،چشــــم\ار د\ااشک .بخــــرد

ودو�ــــــا ی�ــــــی ازخوا+ر  .مــــــدمیاپــــــدر ن .انــــــدمیم آن dــــــاه بــــــھ پــــــدرش  .+ــــــاماد̂ر

لـــد ،ند�شـــیدمیا \ـــای او Wـــی بـــرده خیال�ـــا و بـــھ گ£ .بودبـــھ خـــوی وخصـــلت ا̂و

رو^ــــھ گرفتھ و دســــتارش رااز ســــر  .کنــــدچــــھ میاGســــت کــــھ حاالپدر مید .بــــود

 ،^ھ د+ــانGســوار  .ســاختھ اسـتقاÃـ�Q رو<ـش گذاشــتھ اسـت و کال+ــش را

 .^ـــــــھ ســـــــقف خانـــــــھ مینگـــــــردتکیـــــــھ بردیوارو  .بھ Bشـــــــت [لـــــــھ {ســـــــتھ�ادســـــــ§

ایـــن درز  .ماردمjشـــدرز+ـــای گنبدرا ،ماردمjشـــ�ـــای ســـقف گنبدراعنکبو

ی �Uـار &�ـاافصـل بار ترس ازافتـادن بـام در  .ندمjشدسال بھ سال بjش�� +ا

صـدا ر، مشـعل دخ�ـ�ش را�ُ Gسوار  د+انبا .یابدسال آینده بھ دلش راه می

  :کندمی

 »Q�Äی را بیار ،مGتفدا! «  

تقلیـد شو Åـ� کنـان ایـن [ار�ـدرش را ،بودردرخانھ نمیوآشھ وق§�ا<ی کھ پد

  عNن مثل پدر: ،^اشدار در+اGش Gسو کھ م�Nدوطوری صدامیکرد

�Q ،رفداGی رابیاتُ Äم! «  

ـــــانی لبـــــان یـــــن شـــــو�Å آشـــــھ رو اخفیفی از لبخنـــــد ̂ر
ُ
امـــــا  .ودمjشـــــدیـــــده  ق

کــس از+ر ایــن dــاو بjشــ��  .+ــدمیدرdــاو خانــھ ت�ــاGش صــدای بــاوو بــاوو dــاو د
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اگــر دوســھ  .قیم�ش +ــم ز�ــاد اســتقــدرو  ،دراین خانــھ نازدانــھ اســتدیگــر 

فر�ـــاد  ،]یدمjشـــبودوصـــدای dاورامی  خانـــھاگر�دردر و میکرد^ـــاوو بـــاوو بار 

  :کشیدمی

ان چھ ببjنید ؟�یداس�اکجاحرام�«    » ؟+دمیخواکھ حیوان �ی ̂ز

ــان   ̂ر
ُ
 dاو  کــھاندمید ق

ُ
Kک\اوچنگ^ــھ ســراغ ســطلباز  .شــنھ اســت  �Nتــا ودم

  :بگو�د+دمیخوا .کندنTاه میو سوی dا .آب بیاورد

  » !آسمان .ورممیاوم برایت آب مN�حاال  ،پ باش نازدانھُچ « 

^ایـد بایـدرفت و  .ودمjشصدای پدر+م بلند ،^اوو باوو کنداگر�ک باردیگر 

یک +فتھ است کھ حوض ز�ارت بابا و�� خشک است و  ؟کجااز  .آب آورد

dـــــل آلـــــودو  ء�ـــــای تـــــھ مانـــــدهآU .دنـــــد+ـــــم بر مـــــردم dـــــل وال�ـــــش را .آب نـــــدارد

بار+ــــا ز�نــــھ +ــــای حــــوض را  .ردنــــددو گرفتنــــحــــوض راباپیالــــھ +ا ءگندیــــده

 
ُ

اردیگرچ\ـل و  .مرده بودش �Q و+شت ز�نـھ بود̂وÆـیچ وقـت  .�ـک تـایک بار+

کـــــھ تندمیگفدیگـــــران  ز�نـــــھ دارد.شـــــQR بابـــــاو�� چندحـــــوض ِخ کـــــھ نف\مید

ت ز�نــــھ +ــــارا مN�فــــ ،مjشــــد^ــــار کــــھ آب حــــوض تمــــام +ر  .چ\ــــل ز�نــــھ اســــت

چ\ـل dـا�� ک کـم چ\ـل بودو dـا�� یـ .نبودمگر +یچ وقـت چ\ـل تـا .مردمjش

   .و�ک

آن +ــم یــک روز  .لم[ــل خلــق عــایــک حــا�Ç مانــده و  .خشــکیده انــدچــاه +ا 

 .یـــدمیاآب نـــو  ءحـــاکم گفتـــھ کـــھ +فتـــھ .�ســـتھگـــذاردوده روز بـــاز میدرش را

کــــھ خNــــ� ببjنـــــد گو�ند[ــــی می ،ســــرگردان Gشــــوندو  مــــردم کــــھ خــــوب Kشــــنھ

کن dــی جــان بکنندو�عــدامر کــھ از Kشــنھ اول بگذار  .dل خــان حــاکممحمــد

  :کنندمردم بھ حق حاکم دعا می ،کھ آمدآب  .بیایدکھ آب 

  » .dل خان حاکمخN� ببjندمحمد« 

   .انندمیدو�عدقدرحاکم را
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 .\ا[ــــاری صــــنفجارو  ،بــــھ پــــاک [ــــاری  ،ببــــھ مکتــــ .ند�شــــیدمیاپــــدر بــــھ فردا

 ،کنـــــد+داوراازچ®�اســـــ�یگری دور میخواروز�قـــــل ســـــرمعلم مثـــــل ایـــــن کـــــھ 

ھ روز�قـل خـان سـرمعلم عـرض وداد  شر�ف خان رفتھ ازدست  . کـردها̂و

از اگـــراورا .خـــر واری بـــدوم ،[ـــاری بگو�ـــدتم کـــھ +ر اســـمن نـــوکر زGـــش مگـــر 

این وقت وزمان +مNن چند در  .چھ کند{عد ،کنند  چ®�اسQR گری برطرف

ن عر�ستا ،مردم از بی�اری بھ ایران .پول چ®�اسQR گری +م غنیمت است

ـــااین دم و  .ونـــدمN�کو�ـــت و  ر مادیگ̂ر یـــک  ؟تـــوانیمکجـــا رفتـــھ میخود هءتـــ̂و

از dلـــــیم بـــــا�� دخ�ـــــ� +ـــــا+م کـــــھ چنـــــدان چNـــــ�ی حصـــــول  .صـــــد ســـــوداسرو 

+ــر  .بافــتdلیم میآ&�ــا^ــرای گرفــت و یواســباب [ــار دیگــران مواداز  .مjشــدن

دی بـــای گیلـــ ءخانـــھ .+ـــدمیخوادســـت مایـــھ [ـــاری بـــرای خـــودش ســـرمایھ و 

او از  .او دوام داده اســــتمعاملــــھ رابــــابادکــــھ تاحــــال غNــــ�ت کــــرده و+مــــNن آ

گیلـــــــــدی بـــــــــای  .dلیم میبافتنـــــــــد�ســـــــــیدندو مN� دخ��+اتار  .گرفـــــــــتBشـــــــــم می

کھ بھ یک پلک زدن خرج ادمیدناچ�Nی  ءبرای اواجوره ،میگرفت\اراdلیم

بـــای dلیدی ناســـدو مjشپـــول را ،کـــھ پـــول راســـت گفتـــھ اند .تمN�فو مjشـــد

[ارdــــاه قیÉـــ� و[اردو  ،ادمیـــدرنـــگ  ،ادمیــــدکـــھ Bشـــم او بود .مjشـــدپولدارتر 

 ایـــن ســـال و منـــت گیلـــدی بـــای برســـرش +ـــم بارکـــھ در  .dلـــیم بـــا�� داده بـــود

dلیدی بودکھ این جـواGی وجـرأت  ،کندزمانھ کھ ک��Q بھ ک��Q اعتبار نمی

ــــار  .کــــرده بــــودرا چنــــد قــــوطی رنــــگ را وچندســــN� Bشــــم و م�Nددل بــــھ در�ــــا +̂ر

وری از ^خاگر .بــاد+رچــھ بادا ،نــداختمیابــھ آب  ،میکــردگمشــده حســاب 

م کـــــھ بـــــھ نـــــاجـــــای دارد .چ®�اســـــQR[ا[ا ،ببـــــNندل وگـــــرده را ؟کجایـــــت بگNـــــ�م

این بـھ رخ Gشـودکھ گیلـدی بـای بـا .ک�Qگیلدی بای یک منت خانھ +م آبـاد

ازاو  .^یTــا+ش کــدام نjــت دیگــری +ــم دردل داشــتھ باشــد�ای dــاه و کشــید&

 .بـــھ شــوی بـــدهیـــک روز بــرا�ش رســـانده بودکــھ دخ�ـــ� +ایــت را .نjســت{عید
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دلش مگـــر  .کنشـــان رابگN�و[ارو^ـــاری بـــرای خـــودت جـــور  ءطو�انـــھو  قلـــNن

صـــــاحب چNـــــ�ی +دکـــــھ از�ـــــول دخ�� مید^ـــــھ مـــــن اگرخـــــداآن طور  .مjشـــــدن

مگــر  .ونــدمN� ،وقــت بخــت شــان بــاز شــد+ر  .بــھ ج\ــنم ،+ــیچ ند+ــد ،شــوم

گـــــپ   +مNن مطلـــــبگیلـــــدی شایدمقصـــــدی داردکـــــھ چنـــــدین بـــــاردور  ،Gـــــی

+م +ـوس دخ�ـ� +نـوز  ،گـور �ا�ش لب سرو[لھ اش طاس شده و  .ندازدمیا

قیمQR و  \ایسال .زمNن ½8تبلندو  آسمان .تاسچ\ارده سالھ درسرش 

 ،ای مگرچھ فکر کرده .فروشندمیردم ازگرسنھ dی اوالدشان رام .قحطی

 ءردانـھ ام کـھ +مـھدُ من آرزو و+ـوس نـدارم کـھ بـرای Bسـر�ک دانـھ و آیـا .زن 

ســوزم و مــن درایــن رنــج مj ؟بــوت نــو بخــرم ،اوســت[اروزحمــت خانــھ برسر 

 .ک�ــــQخراب میمــــارا ء�Gــــی [لــــھمNوی و مjشـــآمــــده ای بــــھ مــــن عقــــل  .زن  ،تـــو

ــوت نــوو وت نــو نگــو کــھ دیگر  .+رچــھ مــی گــو<ی بگــو قر�ــب اســت دیوانــھ ا̂ز

ــانیـک دل +ـم {سـازم و بـھ صــددل را ،+م ½ـQR8 کـنماگر+رقـدر  .شـوم ̂ر
ُ
 ق

خرم ^ـھ پا+ـا�ش سـال دیگر  .ودمjشـ^ی�اره سال دیگراین بوت نو  ،بوت ن̂و

 گو�نـد کـھ بـھ گـپراسـت می ؟Qمی�ی�ـن .نموسـتو بچھ درحـال رشد .یدمیان

ــــھ در شــــدی ،زن کــــردی ســــال دیگــــر پا+ــــا�ش کــــالن  ،ســــوزد زن پــــول مj .د̂ر

از بوت نورابھ سر مjش من  .ندار�م کھ بپوشداوالددیگر   ؟بزنیم خودوند̂و

ــانانم کــھ میــد+ـم  ̂ر
ُ
مــال مــردم دخ��  .�Nــ�ی ماســتبــازوی ماوعصــای روز  ق

بھ یک پلک  .جنجال دارد+زار  ،ودمjشعصای روز پN�ی +م Bسراگر  .است

ار  .زن میگNـــ�د .عســـکری دارد ،ودمjشـــزدن جـــوان   .ودمjشـــصـــاحب [ـــار ̂و

مــارا جگر  .ودش بیا�ســتد�ای خــتاکــھ ســر  .داردزنــده dــی [ــار  .داردار خانــھ [ــ

امــــروز روز�قــــل +مــــNن  .گری [ــــی اعتبــــارداردایــــن چ®�اســــ�ی .کنــــدآب آب می

و گفــــــت کــــــھ اگــــــر پندانــــــد ،�ســــــاختســــــرخ وس�خــــــودش راخــــــان ســــــرمعلم 

ــھ در  .گو�ــدراســت می .ودمjشــ+زارتــای دیگر�یدا ،تــواGینمی +ــا بی�ار+اود̂ر
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بھ خیالم شر�ف خان رفتـھ  ؟انم کھ چرامیدمن چھ  .گرفتھ اندکھ دنیارا

بھ مـن گفـت کـھ بـروم بـرای زGش  .ش�ایت کردهوازدست من صد شکوه و 

خودشـان کـم بودندکـھ حاالمادروخالـھ  .لـم ب�ـ�مت]باکوی ِچ ^ازار مادرش از 

 ،مــن گفــتم کـــھ مزدورتــان نjســـتم .وندمjشـــشــان +ـــم برســرمن بار  ءوعمــھ

ت کـھ کـدام نفـراز قـوم وخـو<ش خـودش را اسـبـھ گمـانم دلـش  .{س +مـNن

 ،چشــــم شــــده ءمــــزدوری  ســــرمھ  ؟کجــــا بــــروم بــــھ جــــای مــــن مقررکنــــد. باز 

مگـــس دوغ و زده یـــک و�ـــک بـــاره خـــودش را .ناÆـــ�Qمjشتـــو نروز�قـــل خـــان را

ش بـــــھ حـــــاکم ضـــــیافت و �وز پـــــjچÀـــــ .دســـــ��خوان حـــــاکم صـــــاحب ســـــاختھ

اکم +م از+مـان ز+رخور+ـای [ابـل اسـت محمد dل خان حم\ماGی داده و 

 پول ســــر کــــھ تاصــــدچند
ُ
حــــاکم شــــدن بــــر �ا<ی را کــــھ بــــھ خاطر ف�� و رشــــوق

یــــک  ،وندمjشــــنفــــت مقرر ُم  .مانــــدن واالنjســــت ،پیــــدا نکنــــد ،ســــرما داده

بـــھ خـــاطر  .وندمjشـــحاکم یندســـرمامیا+ندو میدرشـــوت بـــو�Ç ســـرقف�� و 

مـــردم +ـــم  .ونـــدمN�کنندو میان مـــا پر از جـــ^ازصـــدبو�Ç راو یندمیاگری پیـــدا

چـھ کـرده  .�نداسـ+ای ظالم و �ی انصـاف اGی dاو شN�ی این [اردار میدکھ 

 ؟برومبــازمن کجــا .کنـدنjســ�ت میر خواســت در یـک روز گــم و اگــ ؟تـواGیمی

 .نـان نjسـت ،آب نjسـت .+فـتم رسـیدهبھ آسمان اGی کھ یک سN� آردمیدن

 ءمنتـو بـھ خانـھیـک طبـق آشـک و  ، +م ندار�م کھ یک دس��خواGیزورش را

خــوب مــن ایــن عرقخور+ــای بیــدین را .معلم روان کنــیمروز�قــل خــان ســر 

چــھ بــازی و  .ناســممjش بازکــھ د+ــان  .عــرق خور<ســت[ارشــان زنکــھ بــازی ̂و

یــال خ .گز میکننــداز کجاکجا+ــا ،ســمان +فــتمآاز  ،�ننــدگپ مNبازمیکننــدو 

خـــودرا  ؟�نداســـفرشـــتھ +ـــا ی آســـمان نjســـت +مـــNن +ا ،تاســـک�ـــQ کـــھ می

 .+نــدمیدGشـان بیچـاره +ـاومظلوم +ا ،�اغر�¹دلسـوز  ،فیلسـوفاGسـتھ و د

خــار  .گــذردمیا{سـتان دیگر تی بــوت +ـم مثــل +ر �ــ .روز تا{ســتان اسـتچ\ـار 
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یـک تاسـوزن  نکشـتھ اسـت.تا+نوزخـار ک�ـ�Q را .بخلـد ،کھ بھ پـا�ش بخلـد

بـــا  ،خـــاری بـــھ پـــا�ش خلیـــد و +روقـــت کـــھبـــرا�ش بـــده کـــھ درکال+ـــش بمانـــد

ایـن  .دنسـوز پا+ـا�ش نمj ،بروددیوار+ا ءاگراز ز�ر ز�ر سایھ .سوزن بکشد

+مــان مـــوزه +ـــای درازش  در زمســـتان، .نازدانــھ کـــالن مکــنا+م بچـــھ ر قــدر 

  ...�ی آب و �ی نان Gشو�م .نان گدای Gشو�م ھروزی ب��س کاز  .+ندمید[ار 

  :صدای پدرو 

  » !ودمjشبیار کھ نمازدیگرقضا+لھ آفتابھ را ،معظم« 

ـان .ان بد+ندنکندکھ برا�ش آب و میdاودرdاوخانھ باو و باوو کنان امر  ̂ر
ُ
 ق

 ھف\�ــQ کــمی ،آســمان ؟غاملغــال میک�ــQچرا ،صــ��کن :مینگردبازســوی dــاو 

dاووگوســــالھ  پــــدرdا�� بــــھ .ورممیــــاوم آب مN�.. حــــاال .درخانــــھ اســــت وپدر 

ا ــانکــھ حســادت میکردمحبت نTــاه اش آن قــد̂ر ̂ر
ُ
ت�cــا  .نگیخــتمیابــر را ق

 +ماین گونــھ جملــھ +ــاپدردلســوز<ش رابــا ،محبــت نبــودایــن نTــاه کــردن با

  :میکردبیان 

  » ؟Gیه،حیوانک الغر شد« 

خوشـــش مـــادر+م مثـــل ایـــن کـــھ ازایـــن محبـــت ودلســـوزی اوGســـ�ت بـــھ dاو  

امیان   :تمیگفو��  ،الغر شدهاGست dاو میدآن کھ مد̂و

   » .دGش را ببNن کھ +یچ روی سN�ی نداردر خو  ،کجا�ش الغر شده« 

ــــانو  ̂ر
ُ
 .وردمیــــاتــــاب ن ،کنــــدنوازش میار پــــدرگردن dــــاو  ،یــــدمیدوقRــــQ کــــھ  ق

  :یدمید نا^ھ آسمگشتاندو میرو<ش را

مـن گـدی  .مبـک م�Nنـد+مسـایھ دُ  ءگدی پران بچھ ،ندمی®� +وابھ کف��+ا« 

  » کنند.ھ +ای شوخ و �ی سر گدی بازی میبچ .کنمپران بازی نمی

مادرازسرگی�cای dاو ت¸Q  .وارخطا+راسان و  ،سوی آفتابھتابدمjشمعظم 

ھ دیوار   .کنــدمیھ بــرای dــاو وگوســالھ تر�ــت تیار عاقلــ .چســپاندمیمjســازد̂و
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از چســـت وچـــاالک��  ،بـــھ چ\ـــارده ســـالھ dـــی &�ـــاده اســـتآشـــھ +رچنـــدتازه پا

رســـر دیگـــران اســـت  ـــانopظـــھ ســـوی درحNن حـــال +ر .®ـــ�دتنورنان می̂و ̂ر
ُ
 ق

ــــــانWــــــی آزار در  .کنــــــدمPــــــ8ره میردوچ\ــــــره اش راســــــوی او نگمی ̂ر
ُ
افتــــــاده  ق

ان+د کھ میخوااست و  ̂ر
ُ
بھ او بگو�د +دمیخواشاید .باز عصباGی شود ق

   :کھ

من بــاش، ماننــد .+ــیچ فایــده نــدارد .نخــور خــودت را .خنــده کــن ،دیوانــھ« 

  » .منمانند 

ان ̂ر
ُ
  :�ندمNصدا ق

  » !کندببNن کھ چھ میآشھ را ،آنھ« 

  :�ندعصبانjت جیغ مNبا .سو ی آشھ مینگرد�عدو 

   » ..!.غر« 

  :گو�دمی+مان شوخ��ای +مjشھ dی و  .تکھ چھ گپ اساندمیدمادر  

ھ او  ،آشھ«    » .ودمjششام  ،آب بیاورد ،بان کھ برود ؟ر داری چھ [ات̂و

  :وردمیاو�درازدرون بدرفت فر�ادبر 

  » !بیحیا ،شرمدخ��بj ،کشممییت راچشم\اآشھ آمدم « 

سدکھ این گپ پدر مN� طوری بھ نظر گو�دو .. +یچ کس چ�Nی نمی.سکوت

+م �ای آشـــھ بـــھ دل پـــدر معلـــوم اســـت کـــھ ایـــن شـــوخ� .دی نjســـتج{ســـیار 

+ـــــــــدآن راظا+رسازدوآشـــــــــھ +ـــــــــم شـــــــــایداین میخواناما .ردمیخـــــــــو خـــــــــوش 

لب پخ آشھ ز�ر  .ودمjشآزرده نپدر �ای شد&اندکھ ازاین ق\ر میدموضوع را

ان^از سوی و خنددمی ̂ر
ُ
   .سازدچ\ره اش م8Pره مj ق

ام بیاورد�ای خشک شده راسرگیcودتامN�ملیحھ  تـق  یدیگـران صـدا .ا̂ز

کــھ آن قــدر بلندکـھ پدر+رجا .کننـدمیانھ +ـای dلــیم بـا�� رابلنــد تر و تـوق شــ



 دخ��شالیهای س� ___________________________________ قادرُمرادی

 
٢٢ 

ـان .دلـش خـوش شـودنود و {ش ،باشد ̂ر
ُ
بازصـدای  .\اسـطلبا ،میخNـ�دبر  ق

  :{شنود+دپدرش +م صدای اورامیخواآشھ طوری بلند است کھ گو�ا

  » !چس¼ندمیشان بھ [ار  ی<چطور+مھ  ،آتیم را کھ دیدند« 

 .میکشـــد�ش ر اچشـــم\اخشـــمناک ســـوی او  .دمیبjنـــ^ـــاز ســـوی آشـــھ ومادر 

  گو�د:میو  �ع�Q کھ خاموش شو 

  » .آشھ« 

این دســت ازشــو�Å بــردار. مگــر  ،دیگــراندســت ازآزار  ،�ع�ــQ کــھ {ــس اســت

ی داغ رااز &�ـاادرحـا�� کـھ ن .دسـت بردارنjسـت .عادت بھ مرگ آشھ اسـت

  :گو�دمی ،+د بگو�دمیخواکھ �ا<ی راگ£ ،ندازدمیاکشدومیان سبدمیتنور 

 .کنندشان بی�ار بی�ار قصھ می ی<+مھ  ،آتیم کھ نباشد ،گو�مست میرا« 

  » .[ارطرف وندمیدشان  ی<+مھ  ،آتیم را کھ دیدند

زایــــــن گــــــپ آشــــــھ آزرده خوا+ر+ابــــــاآن کــــــھ ا .گو�ــــــدک�ــــــ�Q چNــــــ�ی نمیدیگر 
مادر+م ازاین صراحت کالم وشـو�Å  م�Nنند.اماباآن +م لبخند ،وندمjش

 .آشـھ شـو�Å میکنـدکـھ اندمیدپـدر  .ضـعیف دارد ءآشھ ز�رلب یک خنـده

ـــان ̂ر
ُ
ـــوی چـــرم  بـــوی  .��ایـــدچنگک بـــھ کوچـــھ میســـطل\او  بـــا ق رنـــگ بـــوت ̂و

  .نزدیک شده استیدکھ عیدمیایادش  .انباشتھ استفضای کوچھ را

  

***  

  ؟غم انگ�Nند\اچراشام

زنــــــــده ناشــــــــدGی را دل آدم یــــــــک نــــــــوع غــــــــم گنــــــــگ گفتــــــــھ\ا+مjشــــــــھ در شام
jشــــام تار�ــــک  .ســــازندم �Nــــاناز  .ســــدم ̂ر

ُ
 .شــــت آبBُ رفتــــھ  .خ�ــــ�ی نjســــت ق

شـــــام تار�ـــــک کـــــھ  .شـــــام غر�بـــــان اســـــت .آب شـــــده ،خـــــودش الدرک شـــــده

دل و  ،داشــــتھ با�ــــ�Qکــــردن نداشــــتھ با�ــــ�Q واگر +ــــم بــــرای روشــــن شــــم�� 
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Q ســــــــتاره +ــــــــا در روشــــــــ� .با�ــــــــ�Q کــــــــھ روشــــــــ]ش ک�ــــــــQ  نداشــــــــتھجــــــــرأKش را

د+ـان دس��خوان +موار ک�Q ودر تار��ی نانـت رابخـوری وفقـط پخرو�خور 

نــــــد توا[ــــــی می ، چــــــراغ خــــــدا .��ایــــــدم\تاب میBســــــان��  .{شــــــنوی دیگررا+ــــــم 

   ؟پول کجاست ؟تیل کجاست .شمع روشن کند+ر�کNن وچراغ و 

ــــاز+م +مــــھ چNــــ�  ،آرامــــش ،ســــکوت دیگــــری گذشــــتھ روز  .غم آلــــودهنمــــاز ̂و

یـک روی خـوش نبـود  .کـھ {شـنوی یک گـپ خـوش نبود .+یG �Éشد ،است

Qن آب آرام از  ھیــک جرعــ .خنــدان ندیــدی ءیــک چ\ــره .کــھ ب�ی�ــNلو�ــت پــایd

گذشــتھ دردو  از رنــجیــک روزدیگــر  .+مــھ اش درد ،+مــھ اش رنــج بــود .نرفــت

خــون شــام +مــھ اش در رگ رگ و  .شــام ء+مــھ اش ر�ختــھ بوددر[اســھ .بــود

خفــ�ن  .یخــتمN� رنــج از فضــای شــام دردو  .غمشــام  شــده بــود .دو�ــده بــود

حــو���  ءدرگوشــھ.فگندمیادر روغــن مادر�یــاز  .ســیدمN� شــام +ــم غمناک��از 

انھ می ءآKش درتھ بوی خـوش  .ودمjشdا�� خفیف کشدو دیگدان dا�� ̂ز

ـــوی تNــــ� ســـرگNن و  ،پیـــاز و روغـــن +Nــــ�م در  ءتـــھ�خــــال و بُ بــــا بـــوی نــــان گـــرم ̂و

ـوی روغـن زغرو^ـوی نـان گـرم   .فضای حو��� دو�ده است بوی پیـازداغ ̂و

 ،بــــــود ھکــــــھ درخانــــــپدر  .صــــــدای آشــــــھباز  .زارنــــــدمیامعــــــده +ــــــای گرســــــنھ را

بـــھ پــــدر راخود ،Gشـــوندمجبور  تاکــــھآ&�ا .مـــدمیانصـــدا<ی ازدیگردخ�ـــ� +ابر 

ت�cادروقــــت  .+م از تــــرساز شــــرم وشــــاید میگر�ختنــــد.از�در  .نمینمایاندنــــد

یصـــــدابا ^ر ردنـــــدو میخو lÎلھ نـــــان +مـــــھ دور�ـــــک دســـــ��خوان خـــــاموش ̂و

 ءدر آن opظــــھ +ــــا+م +مــــNن آشــــھ بودکــــھ یTــــان ک�ــــ�ه وکنایــــھ .خاســــ�ندمی

ــانســوی ودراخ ̂ر
ُ
پــدر  ،+ــم بــوداگرخنــده آور  .لوالنــد�اخوا+ر+ــا�ش میو  ق

چنــدان راآ&�اآشــھ پــروای  نداشــ�ند.دیگــران +ــم حــق خنــده را .خندیــدنمی

دوســت  دیگرانبjشــ��از آشــھ را ،کــھ آتــھتندمیگفمــادر  دخ��+ابــھ .نداشــت
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 .شـان اسـت ءدخ�ـ� ایرکـھ ونازدانـھ .گو�دچ�Nی نمیازاین س�ب بھ او  .اردد

ھ جای او     .وردندمیا�ا<ی کھ نبرسرش چھ قیام§ ،ر کس دیگری بود+اگ̂ر

  :¼یچدصدای آشھ درتار��ی oÏن حو��� میباز 

  » ؟®�ی چھ می ،نھآ« 

  »دار. تخم ھءپیاب ،پیابھ« 

ان بھ شکوه و  ،باشد و �ی آن کھ الزمک��Q چ�Nی گفتھ باشد ھ�ی آن کو  ̂ز
  :چ�ار شده اند\اچطورو کھ مرغش�ایت میگشاید

 .+نـدمیدیـک روزدرمیـان تخـم  ،کم تخم شده اند+م دراین روز+اا\مرغ« 

  » .دانھ نjست کھ بخورند

از کـــــم تخـــــم شـــــدن دکـــــھ چرامـــــادر معلـــــو م نبو  .ن®�ســـــیده بـــــودک�ـــــ�Q ازمادر  

این سـت بـامیخوامادر شـاید .اGسـت کـھ چـرامیدآشـھ  .ش�ایت کرد\امرغ

اگـرچنNن  .گN�ی کنـداز�ک فر�اددیگرشو<ش جلو  ،احتما���ااز�ک خطر گ£

  :کھمیکردغاملغال  ،بودکھ میدر+رجاپ ،میکرددرازن½8]ش را

تا گذار�دکـھ چنـدنمی .تخـم ،تخم+ـرروز  ،شـب تخـم+ر  ،تخـم ءچرا پیابـھ «

  » .ران بھ دست بیایدچند قِ  ،بفروشیم ،جمع شود

ھ جا   .خورد کھ صدا<ی از شو<ش برنیامدشایداین +وشیاری ا̂و

ــــــدای ترنTــــــــاس افگنــــــــدن ســــــــطل   ،\ای خــــــــا��صــ
ُ

فــــــــ�ن دلگNــــــــ� را ســــــــکوت خ

  :مادر وارخطا .کندمjش

  » ؟چھ بود« 

ا+مان opن اس§�زاآشھ    :گو�دآم�Nش میبا̂ز

ان ،آمد«  ̂ر
ُ
   » .آمد دیوانھ ق

ـــــان ̂ر
ُ
کوچـــــھ بـــــھ کوچـــــھ  ،ســـــرھ فرنÐـــــ� بر زن دیوانـــــھ <ـــــی بـــــود کـــــ ،دیوانـــــھ ق

 .یـــدمیدdا�� +ـــم فـــال نـــدو میخواآواز و م�Nد هبـــرای دیگـــرا ن دایـــر  .گشـــتمی
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انوقQR آشھ  ̂ر
ُ
ان، را ق ̂ر

ُ
ـاندیگ غضب  ،تمیگفدیوانھ  ق ̂ر

ُ
�ـی حـد بـھ  ق

   :م�Nدجیغ مدو میاجوش 

انخودت «  ̂ر
ُ
  » !غر ،دیوانھ ق

اتمــام تــوان فر�اد  ســـت میخوا .قطع کنــدراآ&�ــا ءکشیدتامشــاجرهمیماد̂ر

  :کھ^گو�دشو<ش +م جلو گN�ی کندو  ءبااین [ارش ازمداخلھ

  » .حال بھ توضرورت نjستتا ،تماسمن « 

ســــدو مN� ^ــــھ لــــت و کــــوب او[ار  ءدرصــــورت مداخلــــھ  تاGســــمیدچــــون کــــھ  

ـان ،مjشـدکـوب درآن حال +م ک��Q کھ لـت و  ̂ر
ُ
اGسـت کـھ میدمادر  .بـود ق

خا�� \اســــطلایـــن +ــــم برســـرش عــــالوه کـــھ پـــدر�ی +رگ¸ــــQ عصـــباGی اســــت و 

ادرنگران یـــک جگـــر خـــوGی دیگـــر اســـت وآشـــھ معلـــوم قلـــب مـــ .آمـــده بودنـــد

ان\ـارخ بد+نـدو گونـھ جنجال +مjشھ خـوش داشـت +مـNننبودکھ چرا ̂ر
ُ
 ق

�ا ب]شـــی]ندو ســـاع§ن +ـــم دشـــنام وناسزا{شنوندو ودیگرالـــت وکـــوب شـــود

درچنــNن حـــاالت اگرچنـــد  .بخنـــددآ&�اآشـــھ بــھ ر�ــھ کنندو پ�cــان ازدیگـــران گ

آن حالـــــت +ـــــم ودر مNـــــ�درای ن ،مjشـــــد+ـــــم حوالـــــھ فحـــــش وناسزاســـــوی او 

   .خندیدمی

  :سدمی®� مادر 

   » ؟خا�� آوردی\اراسطلچرا« 

   » .من +م Bس آمدم ،باز نکردک��Q دروازه را ،یک ساعت تق تق کردم« 

ــاند. اگــر می®ــ�  مثــل ب�ــ�  ازروی جانمــاز  ،فھو پدرسرُصــ ̂ر
ُ
 ،بــودنــزدیکش می ق

  :لرزاندمیفر�ادپدر +مھ را .کفیده بودسرش حاال 

ابjـــت خونjســـت کـــھ در «  ن ایـــصـــددفعھ گفـــتم کـــھ وقت��بـــرو، حـــا�Ç نوک̂ر

  » !حرامی ،^از کندنصف شQÑ دروازه اش رابرای تو 
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شــعلھ +ـــای  ،صــدای خفیـــف دیــگ .جوشــدمیــان دیـــگ میآب در  ،ســکوت

قوغ\ـــای آKـــش  .حـــو��� جـــان میکننـــد ءنیمـــھ جـــان آKـــش ز�ردیـــگ درگوشـــھ

Nو �نچشـــمک م �Åمینـــدومثل آشـــھ شـــو Q�تـــار��ی Ïـــoن در  .کننـــد^از�گو�ـــ

 .�نداسـوآن سـودررفت وآمداین سو �ابا�Ò خپ خپ مثل جcاش ،حو���

ح  ،عا�Ó است ،مادر است ؟کjست ان .استملی ̂ر
ُ
آشـھ را آ+سـتھ صـدا  ق

یــــک  ،یــــک دقیقــــھ جنــــگ .دوســــت داردبــــھ +رحــــال بــــاز+م آشــــھ را .کنــــدمی

  :آشQRدقیقھ {عد

  » .این جاآشھ بیا ،آشھ« 

ان ءاین صدای خفھ ̂ر
ُ
  :گو�دیآشھ م.است ق

  » .قسمتت استھ در امشب +م بھ جای نان یک لت جانان« 

انو  ̂ر
ُ
  :گو�دمی ق

ازار  ،دیدمعزی را ،آشھ« سـیاه خر�ـده برا�ش یک بوت نو ش آتj .مدمیاا̂ز

  » .عید برای ،یک بوت سیاه ،است

  :گو�دمیآشھ باز 

  » .+دمیدیت Gشان چشم\ابھ یدبوت رامیاحاال « 

ــاناما ̂ر
ُ
+مNن طــور +ــرروز او  .بیایــد ،بیایــد :ند�شــیدمیا�ــای عــزی بو بــھ ق

خـودش  .+مـان مصـouت+مـان سـاعت و  خا�� کنـد.دلش را ،بیاید ،است

کـــــھ حـــــا�Ç دوروز اســـــت کـــــھ بـــــھ دروازه اش قفـــــل انداختـــــھ و یـــــک اندمید

  .+دمیدقطره آب بھ ک��Q ن

   

***  

 .ا�ســتاده اســت ،خــو�ی بــرای ترصــد بــود ءآن جــا کــھ نقطــھ ،بلنــد ءســرتپھ

کـــــوه +ـــــای  ءتادامنـــــھ ، آن دور+ـــــا\ای کـــــھ تـــــا^اغبـــــھ روستا+اوشـــــال�Nار+او 
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خـاموش و  .دورنمای سرسـ��ی بـود .میکردنTاه  ،دوردامن گس��ده بودند

ـــانopظـــھ کشÄـــ�Q داشـــت کـــھ +ر  .آرام ̂ر
ُ
بـــھ خیـــالش  .میکـــردوســـواس را ق

خانھ  ،میان کش��ار +ای س�� ،�ا وخانھ +ادرخ§ +ا، میانمدکھ آن جامیا

 ،شـــانء ســـالھگو dـــاو و  ،پـــدرش ،+ـــا�شخوا+ر  ،تاســـمـــادرش  ،تاســـاش 

 آشـھ تنـگ شـده بـود.��دلش بـھ خاطر +مـھ بjشـاز  .�نداسـشـان ء مرغانچھ

jشــــ��از  ،او بــــودبــــاآن کــــھ آشــــھ دایــــم درWــــی آزار  دیگران یــــادش و�ــــ� حــــاال ا̂و

+اوشـال�Nار +ــا �ش اشــک آمـد. دورنمــای سـ�� د+کــده چشـم\ابازدر  .مـدمیا

شــش مــاه در  .میکــردیــک طرفــھ بایــد[ارش را .کشــاندسـوی خــودش میاورا

 ء[اســــــھ .ادامھ دادمjشـــــدندیگر  .ایـــــن فکــــــردر  هشـــــش مــــــا ، ایـــــن وســــــواس

 .^را�ش تفنگ نـداده بودنـد+نوزنوه [ی بودو +نوز  .ص��ش ل��یز شده بود

، اه نــــــوجالدای�ــــــای ســــــبو .ســــــوی بو�ــــــای نــــــو .ســــــوی پا+ــــــا�ش نگر<ســــــت

شـــــــاد وعطـــــــر رنـــــــگ بـــــــوت وجال�ـــــــش چـــــــرم دلـــــــش را بـــــــوی چـــــــرم ،خوشـــــــبو

ـــانونـــد مN�+مـــھ  ،نـــھ .گر�زنـــد+مـــھ می .مjســـاخت ̂ر
ُ
 .مشـــک�� نjســـت[ار  ،ق

 �Nن سرک قNار آن طـاز+م�Nو پایـت بـھ آن روستا+اوشـال QRا ر ف کـھ گذشـ+

ــــھ والیــــت و بــــھ آغــــوش مییندوترامیا .[ــــارت جوراســــت ،کــــھ رســــید گN�ند̂و

   .سانندمN� بھ روستای خودت  ،خودتش\ر 

گذشـــــت کـــــھ ایـــــن بـــــوت تـــــازه را شـــــش مــــاه می .بــــاردیگر بـــــھ بو�ـــــا نگر<ســـــت

�ــا روز اول کــھ ایــن بو .رســیده بــود بــھ آن آرزوی دیر�نــھ اش .پوشــیده بــود

شــادی دقــایق آن خو�ــ�Q و  ،&�ااBســاما .خوش شــدچقــدر  ،را بــرا�ش دادنــد

آن بــوت +ــا<ی نjســ�ندکھ او  ،در�افــت کــھ ایــن بــوتزود .اول بــا�Ó نماندنــد

پیچ و [اغـــذ ،جدیـــد بـــودنـــو و +رچنـــد  .ورانـــدمی®�دل +مjشـــھ آرزو<ـــش رادر 

ایــــن کـــھ کـــم کـــم از میکرداحســـاس اما .�ا+ــــا�شبرابر  ،خارجـــھ <ـــی +ـــم بـــود
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دلـــــــش  .ایـــــــن نبـــــــود ،آن چــــــھ کـــــــھ آرزو<ـــــــش را داشــــــت .یـــــــدمیابــــــوت بـــــــدش 

  :^گو�دمادرش راصدابزندو  .ست زار زار گر�ھ کندمیخوا

  » .ستممیخوان�ارامن این بو ،نjس�ند�ااین بو ،آنھ« 

 ،میکـــردتـــازه Bشـــت لـــب ســـیاه ھ شـــانزده ســـالھ dـــی پاگذاشـــتھ بودو بـــÔÕند

مـــــادر  .باشـــــدکھ ازمادرجدامjشـــــدمثـــــل یـــــک طفـــــل خردســـــال دلـــــش نمگر 

رابر  .�ــک پنا+Tــاه بــود+مjشــھ بــرای او  رابرخوا+ر  ،�ــدرد̂ر درمقابــل  ،+ــاد̂ر

رابر  .مjشــــدســــN� نشــــوخ��ای آشــــھ کــــھ +ــــیچ از آزار واذیــــت او  ^چــــھ +ــــای د̂ر

رابر+مـــھ ،کوچـــھ ان�ســـتادواز میاکـــھ مـــادر بود  د̂ر ̂ر
ُ
حـــاال  .میکـــردBشـــQR  ق

انکجـــــا ماندندوتوکجاآ&�ا ؟مادرچـــــھ شـــــد ̂ر
ُ
ی ناگ\ـــــان ایـــــن زنـــــده dـــــچرا؟ق

او  .دخ�� {ســیار ف\میــده بــوداو شــاید .فتــادمیا�ــای آشــھ گ£بــھ یاد ؟شــدطور 

غصــــــھ اGســــــت کــــــھ خودخــــــوری وWشــــــت +رگــــــپ گشــــــ�ن ودل {ســــــ�ن و مید

اGست کھ دل {س�ن بھ بوت نووغم خوردن میداو  .�نداسخوردن ب��وده 

ابت آن یک [ار  ازکجادر�افتـھ بودکـھ زنـده dـی ناگ\ـان ایـن  .^��وده اسـتا̂ز

اندیدن آشھ +مjشھ با ؟ودمjشطور  ̂ر
ُ
  :تمیگفغمگNن افسرده و  ق

ماننـــد  ،من بـــاشماننـــد .+ـــیچ فایـــده نـــدارد .ر خـــودت رانخـــو  ،خنـــده کـــن« 

  » .من

  :\ا�ش آمدصدای آشھ درگوش .برا�ش �ی فایده بودندن دراین جاما

ایـــــن  .وی مjشـــــکشـــــتھ  .فرســـــ�ندبـــــھ ج�¹ـــــھ میKعلـــــیم وچندروز�عد ،درس« 

جنــگ کــردن و تفنــگ زدن را یــاد بــھ تو  .بــھ تــو مفــت نــداده انــد�ــای نــو رابو

از  ،رچــھ آزار ندیــدهز�ر�ایــت مو  کــھتو  .کننــدمیازتــوآدمکش جور  .+نــدمید

 .تواGی آدمکش شوی میچطور  ،نمیتواGسQR ب�ی�Q�ن مرغ میگر�خQR و کش

انم بــھ [ــی ک�ــ�ه و میــدن .مــن +ــم ت�cــا شــده ام ،ازروزی کــھ تورفتــھ ای ،بیــا

ــان .آزار بــد+مانم چــھ ک�ــ�Q رامیــدن .کنایــھ بگــو�م ̂ر
ُ
ــان ،گر�ــھ مکــن ،ق ̂ر

ُ
 ق



 دخ��شالیهای س� ___________________________________ قادرُمرادی

 
٢٩ 

 ،من بــاشماننــد .+ــیچ فایــده نــدارد .نخــور خــودت را .خنــده کــن ،گر�ــانوک

کن کـــھ دیگـــر بـــاور  .آشـــھ منتطـــرت اســـت .از تپـــھ پـــایNن شـــو، بیـــا .منماننـــد

عســکری گــو�م کــھ از +ــم نمیایــن را .+ممیــدکــنم و آزارت نخنــده نمیســرت 

انگر�ز، عسکر  .گر�ختھ ای ̂ر
ُ
انGی  .گر�زعسکر  ق ̂ر

ُ
  عسکر گر�ز... ق

درســــــ\ارا  ؟می�ســــــتداشــــــت کــــــھ بــــــھ آن دل ایــــــن جــــــا وجودچــــــھ چNــــــ�ی در 

چیچ�ـی  ،انـدمیمدیلTی مشر کھ قـواره اش بـھ آدم ن .بگN�دیادتواGست نمی

ـان .چشـمش +ـم قـیچ بـودو یـک  ̂ر
ُ
فردابــاز+م  .�سـتاندمیاپا سـر �اساع§را ق

قروانـھ دنبـال نـان و  .وانـدمیدادو میدمرش درمیدان Kعلیم اوراسـر تپـھ +ـا

+ــــم نفــــس آدم را باال آوردن لنــــدب ءفرســــتاد. آن قــــدر نــــان رابــــھ ایــــن تپــــھمی

^وتپــــاک از+مـــان روزاول معلــــوم بودکـــھ ایــــن عســـکر ک\نــــھ dـــی و  .کشـــیدمی

�ـــا<ی بـــھ آدم یـــاد چـــھ گ£ ،درس .خـــوب نـــدارداو نظر  ســـوی   صاحبمنصـــبان

دیگــراGش  .اGســتمید.. ن.قدراســت ،ســjنھ برامـده ،چنــگ مشــک .+نـدمید

اخN� باصـــــدای بلنـــــد اGســـــت کـــــھ بایـــــددر مید+مـــــNن قدر  .مدنـــــدمیایـــــادش ن

  :بگو�د

  » .Kعر�ف کردم ،صاب« 

او�عد   :گو�د8راش و پتکھ میصدای دpدیلTی مش̂ر

  » !ب]شNن« 

ان ̂ر
ُ
  :^گو�دمثل دیگرعسکر+ابایدجیغ بزندو  ق

  » !jنممjشصاب « 

  :ق\ر^ار ودیلTی مش

ایدفG. Àی Gشد«     .واری باشد�عسک̂ر

  :م�Nدفر�اد و 

 »Nبیخ�! «  
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انو  ̂ر
ُ
  :م�Nدداد ق

  » !خ�Nمصاب می« 

ــاندیلTــی مشــر ایــن تمــر�ن را بــر ســر  ̂ر
ُ
ــانکــھ  میکــردتــا حــدی تکــرار  ق ̂ر

ُ
از  ق

  :میکردم دیلTی مشر م8Pره اش +فتاد و آخر [ار میانفس 

بایــد  ،کÄــ�Qســالھ واری نــاز کــرده صــدایت را می دخ�ــ� +ــای چ\ــارده ؟چــھ« 

  » خ�Nم !صاب می  صدایت را غور {سازی و بگو<ی

مـادر... پـدرم بـھ کـدام  ،آشـھ ،یممیـا  .بخوردار ر این دیلTی مشبوت نوسر  

+م مگــــراین بو�ــــارا ،وممNــــ� ؟بیــــاورد [ــــی +Nــــ�م ،[ــــی آب بیــــاورد ؟^رســــد[ار 

کـــــھ در مادر  ؟بــــد+م چــــھجــــواب روز قیامـــــت را ،آدمکــــش کـــــھ شــــوم .�ــــ�ممی

   .من BشQR کندتوانداز روزقیامت نمی

ودودورادورقطعـــــــھ .آمـــــــدآرام آرام ازتپـــــــھ فرود عســـــــکری خلـــــــوت و  ءظ\̂ر

کر�ــواالن +مــھ رفتــھ بودنــد بــھ نو بــھ جزچنــد��ره دارنــوه [ــی و  .خـاموش بــود

از ســــــرک قNــــــ� بــــــھ آن ســــــو  .بــــــدود�ــــــی آن کــــــھ lÎلــــــھ کندو�ا .جنــــــگ ءج�¹ــــــھ

+رچـھ  ،بار+م نتواGست بھ عقـب نTـاه کنـد ترس یکاز  .��سیدمی .گذشت

گــو�م کــھ بــھ خــاطر غســل کــردن در می ،دنبالم آمدنــداگــر دیدنــدو  .بــادبادا

 ،�ــک پــل چـــو�ی کــھ بــاالی &�ــری ســاختھ شــده بـــوداز  .جــوی پــایNن آمــده ام

بــا  .نف�ــ�Q راحــت کشــید ،مNــ�دقلــ�ش  .�ــا رســیددرخ§ ءز�رســایھ .کردعبــور 

پNــ�ا+ن و ت]بــاGی را درتــھ +مــان  ،ازتــ]ش درآوردlÎلــھ لباســ\ای عســکری را

[لولـھ عسـکری را\ای لیاس .بھ عسکری آورده بودندآ&�ابا داشت کھ اورا

دلش Gشد  .�ا+ا�ش بودندت�cابو�ای عسکری در  .افگند \ادرتھ علفو کرد

�ش چشم\ا .بھ راه افتاد .مjشد^وت کنده ندلش از  .^یاندازدرادور آ&�اکھ 

 .بـھ مـن کمـک کنیــد ،بیاییـد ؟�یداسـکجا .پالیـدمیمیـان سـ��ه +اودرخ§�ارا

دیوار باغ\ـاو  ،شـال�Nار+اازکنار  ،جو�چـھ +ـااز  ؟کدام سو ،کدام راه بروماز 
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��سـید و بjشـ�� می ،تمN�فـچنـد پـjش +ر  .گذشـتدرخ§�ـا میسایھ +ـای +او 

 مثـل ایـن کـھ +مـھ روسـتاییان +ــم ،ک�ـ�Q نبـود .مjشـداز آمـدGش Bشـیمان 

 .ندمjشــــددیــــده گوســــالھ درچراdــــاه +ا یTــــان dــــاو، .بــــھ ج�¹ــــھ رفتــــھ بودنــــد

کـھ از میکردبھ آن تپـھ <ـی نTـاه  .میکردopظھ بھ عق�ش نTاه سراسیمھ +ر 

آن dــاه چــھ  ،بیاید، اگرخ�ــ� شــودردیلTــی مشــ ازچنــگ .آن جــا گر�ختــھ بــود

  ؟کند

 .میـــان جـــوی  ،میکـــردک�ـــ�Q آب بـــازی  ،صـــدای آب .ناگ\ـــان صـــدا<ی شـــ]ید

 ،مو+ــا�ش ،خــودش بــود .آشــھ بــود�اانبــوه درخ§ ءز�ــر ســایھ ،دیــدبرگشـت و 

 .ادمیـدغوطـھ ت�cابودومیان آب جوی خـودش را .وقام�شقد ،\ا�شلباس

دلـــش شــــدبا  .آب درآمـــده بــــود میــــان  \ا�شلباســـبا .ســـردی آب میلرز�ــــداز 

  :بزندخو»oا�� صدا

  » ؟ک�Qچھ میآشھ تواین جا ،شھآ« 

ـــار نـــام آشـــھ را+مـــ ـــان آوردNن کـــھ +یجـــانزده د̂و دخ�ـــ� وارخطـــا ســـوی  ،بـــر ̂ز

ـــــان ̂ر
ُ
دخ�ـــــ� ت�ـــــان  .�نداســـــی آشـــــھ چشـــــم\ا�ش +ـــــم مثـــــل چشـــــم\ا .دیـــــد ق

ره <ـی جسـQR زدوگر�خـت و  ،جوی بN�ون پر�ـدباlÎلھ از  ،خورد ماننـدآ+̂و

انمثل این کھ  .شدناپدید ̂ر
ُ
ـان .گرگ بود ق ̂ر

ُ
 ،فقـط آشـھ .حNـ�ان مانـد ق

ت کــھ میگفـتابھ او میکرد[ـاش یـک opظــھ صـ��  .سـال پـjش بــودچند ءآشـھ

  :گو�دبھ +مھ میودمN�خودش حاال  ،.. نھ.بھ دیگران بگو�دکھ

 ،�ـــا�ش شـــناختم^واز  .+ـــدمیخواپنـــاه  ،یـــک عســـکر بچـــھ گر�ختـــھ آمـــده« 

  ...است سرش +م [ل

   .یندمیا�عد +مھ بھ کمک من و  

***  
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ان«  ̂ر
ُ
  » !را بردند ق

+مـــــھ چ�Nمـــــاپوره و  .گفتھ انـــــد،ودمjشـــــبخش ندرجنـــــگ حلـــــوا ،�ـــــ� خالـــــھ

چ\ارتاسـرÁp وکـون pـÁ  .جنـگ .کم داشـ�یمیـک چNـ�  .وتیارمکمل بودوجور 

داشــ�یم کــھ کــم درد .آوردندایــن آفــت رابرســرما ،^رخاســ�ندجمــع شدندو 

دنیــــــا از  ،مــــــا+م احمــــــق .نداضــــــافھ شــــــدآ&�اسر �ا+م بر ایــــــن +مــــــھ مصــــــjب§

خــوب  .�نداســ�ــااز راســQR بــھ فکــر شــکم وجــان ماکردیم کــھ ایcبــاور  ،خ�ــ�بی

ان ،+م بودند ̂ر
ُ
  .رابردند ق

پا+ابر+نــھ ومــوی  ،قچــھ <ــی در�غــلبُ  .تمN�فــت�NتNــ� راه  ،پNــ�زن خمیــده قــد

+ــش +ــش نفــس  ،رو<ش جــاری زســرو عــرق ا .ر�ختــھو  خاکســ���ش ژولیــده

 .چــــرکعـــرق و  ،خاکســــ�� آلـــوده+مـــھ جــــا�ش بـــھ خـــاک و  .تمN�فشـــیدو کمی

فقـــط بـــھ  .بروداGســـت کجـــامیدن .ودمN�خـــودش +ـــم متوجـــھ نبودکـــھ کجـــا

ــانکــھ اشــت کــھ بــرا�ش گفتــھ بودندیادد ̂ر
ُ
��لــوی  ،شــN� ءنزدیــک چشــمھ ق

ـانبــھ درآن روز+ا .اسـتعسکر ،کشـ��ار+ای برنج ̂ر
ُ
ت کـھ +رطــرف میگفــ ق

+م +مـــان طـــور  .QRاســـســـالھ گردندکـــھ چندBشـــت آن نمی .کـــھ می��نـــدنرود

ازار برداشـــ�ندو اازکنـــار پیالـــھ +ـــآن روز اورا .شـــد وتر ^ھ مـــی ماســـت ازســـ̂ر

و ای [اســــھ +ــــای ماســــت اورابــــھ خانــــھ آوردمجیــــد نــــانو  .^ردنــــدتندو انداخ

  :گفت

ان ،بدو�د«  ̂ر
ُ
  » .بردندرا ق

ت کــھ گو�ــا مÀــ�ل مN�فــامــا طــوری راه  ؟کجاســتشN�  ءاGســت چشــمھمیدن

+ــــذیان  .مNــــ�دخودش گــــپ بــــا .معلــــوم باشــــدبرا�ش مثــــل آفتــــاب مقصــــود

سـرفھ  .خـون آلـود ،میکرداستفراق  ،]شستdا�� روی زمNن می .تمیگف

از بر میومانده گjش رامیکرد  .ادمیدبھ را+ش ادامھ  ،ستمیخواگرفت ̂و

jدبلند بلند گپ  .ساختخودش را مخاطب م�Nم:  
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ر، درجنگ حلوابخش ن «  ءو�م چشمھمN� .گفتھ اند ،ودمjشخالھ صن̂و

�Nشــــــــدکھ ا ،شــــــــ �ــــــــNــــــــانز چندســــــــال ت ̂ر
ُ
اول از+مــــــــان روز  .خ�ــــــــ�ی نjســــــــت ق

+مــھ  ؟چھ شــدند؟دیــدی کــھ چــھ حــال شــد .ســتم بــروم بــھ دیــدGشمیخوا

\ایم چھ مرغ .تھ بودم یک بوت برا�ش بگN�من کھ گف .نjست شدندگم و 

  دورم جمــع .م شـانم�Nدگفتـھ صــدا  Kـی Kـی Kــی Kـی .غنیمـت بودنــد ؟شـدند

ـانچنـدروز بـھ عیـد  ؟جوجھ +ـایم چـھ شـدند .یختممN� دانھ  .ندمjشد ̂ر
ُ
 ق

  » ؟هماند

  :گرفتحسا ب میقمری راگشتاGش ماه +ای انو {عدبا

ان ،رمضان ،محرم  ،صفر«  ̂ر
ُ
انعیـد ؟کـدام عیـد اسـت .ق ̂ر

ُ
دو+فتـھ ، ق

انعید {عد ̂ر
ُ
   .است ق

خانـھ +ـای  ،یمـود¼می�� کھ پN�زن آن رادوطرف راماه سرطان و  .^ودظ\ر  

 .دامن گس��ده بودند&�ااخشکیده و ق��ست باغ\ای خاکزده، ،و�ران شده

آفتـــاب  ،گرم و تفـــت آلـــود+ـــوا .+مـــھ رفتـــھ بودنـــد .مjشـــدصـــدا<ی شـــ]یده ن

وســـتم پjشـــھ dـــی راو+ماننـــددیگران   گرفتـــھ اســـت ظلـــم زدیگـــران یـــاد+ـــم ا

+مـھ رفتـھ  .مانـده باشـدکـدام دیوانـھ اگـر بماندو  .شـده اسـتازخدانومید

 .بچیــت عســکر شــدهپــدر راکشــ�ندکھ چرا .رفتنــد ،گــم شــدند ،مردنــد .انــد

از+رطـــــرف بایـــــک تفنـــــگ آمدودســـــت ی�ـــــی را +ـــــرکس  ،شـــــدنددخ��+اچور 

 ،گفتم برو  ؟مjشدمگر  .ودمN�کھ نآشھ چقدرنالھ وگر�ھ کرد .^ردگرفت و 

آسـان درخانھ نTاه کردن شـما+م دیگـر بـرای مـن [ار  .^رو ^ده و تن بھ تقدیر 

ــــان ،کشــــ�ندپــــدرت را .نjســــت ̂ر
ُ
 ،+ــــرکس آمــــد ؟چــــاره چjســــت .رابردنــــد ق

ـــرد  ،ب��یـــد ،کنیـــد ن�ـــاح ،&�اازدم کـــھ آی مســـلمداد .دســـت ی�ـــی را گرفـــت ̂و

پدرکـھ کشـتھ شـدو+نوزنم روی ق�ـ�ش خشـک Gشـده بودکــھ  .ب��یـد بـھ زGـی

 .ودمjشــقبــول نک�ــQ کــھ ن .بر�ــا کردنــدبلوا ،دعــواجنــگ و  .بــھ خانــھر�ختند
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میــان دو ســنگ  ؟Q کــھ ازدســت یــک زن سرســ¼ید چــھ ســاختھ اســتمی�ی�ــ

 .��دنـدمیبـھ زور  ،مدنـدمیاشبانھ  ،ادیمیدن .آب شدیم .شدیمآرد بآسیا

+مـھ  .آسان نjست+م دراین سال وزمانھ [ار دخ�� نگ\داش�ن  .چاره نبود

عز�ـــزاGش از خ�ــ� +ــرکس بی .کس پادشــاه خــودش شـــد+ـــر  ،دار شــدندتفنگــ

 ؛ سـھ دخ�ـ� کشـتھدنیـا رفـت+ـرکس بـا+زار گـپ ناگفتـھ اش از  .ازدنیـا رفـت

بچـــھ +ـــای شـــان  ،آشـــھ گکـــم ،آشـــھ بـــود ،ولـــjش کـــھ راکـــت خـــوردشـــدند. ا

 .�نداسـشـان خ��نـدارم کـھ کجا ازچ\ارتـای .پدرشان +م کشتھ شـد ،ی�یم

dـاو بیچـاره +ـم کـھ چـره   ؟دارد[ی از[ـی خ�ـ�  .ندارمشان خ��  ءاز زنده ومرده

ـــانبـــھ دیـــدن گوســـالھ رامادرفروخـــت تا .مردخـــوردو  ̂ر
ُ
 ؟چـــھ گفRـــQ .بـــرود ق

  ؟+ای برنجکش��ار  ،+ا��لوی شال�Nار  ،شN� ءچشمھ ؟کجا بروم

ــاناز مــادر  ̂ر
ُ
ت کــھ اورا مN�فــحاال  .گذشــتھ بودنــد\اسال .چــھ خ�ــ� داشــت ق

دفعھ سرراسـت و آیاممکن بود دراین سال وزمانـھ کـھ دنیاصـد .کندپیدا

ـــان ،ســـرچپھ شـــده بـــود ̂ر
ُ
+ـــم کشـــتھ اورا ؟^مانـــدبـــھ +مـــان جـــا�ش برقرار  ق

 .دخ�ــــ�ک رفــــت .��لــــوی کشــــ��ار +ــــای بــــرنج ،شــــN� ءنزدیــــک چشــــمھ ،بودنــــد

مــابNن آب جــوی \ا�ش یــک جابــا لباســکــھ مثــل آشــھ بودوخــودش را+مــاGی 

ــانیــدن د+مــاGی کــھ با .ادمیــدغوطــھ  ̂ر
ُ
ی غیــب <ــ^ره جســQR زدومثــل آ+ــو  ق

 ءآشــــــــھ .ی آشـــــــھ بودنــــــــدچشــــــــم\ا�ش +ــــــــم مثـــــــل چشـــــــم\ا+مـــــــاGی کــــــــھ  .زد

ودو  ،شـــــــــال�Nار+ا خ�ـــــــــ�ی از کھ گـــــــــوش بـــــــــھ صـــــــــدا .مـــــــــدمیات و مN�فـــــــــبیقرا̂ر

چھ {شنود   :سیدمی®� مادر  .ادمیددلش گوا�� +ای بد .سرنوشت عسک̂ر

وی مثــل دیوانــھ میــد .<یمیــادو�ــده وی کوچــھ و مNــ� ؟قــرار ی دخ�ــ�چــرا بی« 

   » ؟<ی، Gی کھ بھ سرت زدهمیاسر بام و Bس +ا

  :سیدمی®� مادر شال�Nار+ااز  ءوآشھ

  » ؟چھ کرده باشند+مان عسکر را ،ننھ« 
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  :تمیگفمادر و 

   .خانھ اش برسانندبردندکھ بھ ش\ر و  .غم +مان عسکرماندی و تو « 

  :شده بودامر کش�ن {سیار ساده صادر 

برای این کھ بھ دیگران ع��ت  .+م یاد ندارددعای قنوت را ،خ�� استُم « 

ھ ،پjش روی مردم .اعدامش کنید ،و پند شود   » .یک ض̂ر

خ�� مرد+ــادرش بـھ آن dــاه مـات و میگفـ[ــاش بـھ مـادرش ن ،رو�ـک گـپ دیگـ 

  :ادمیدن

  » ؟کجا دیده بوددخ��ت اورا« 

  » .میکردوقQR کھ آب بازی  ،دیده بود« 

   . »ه استمیکردکھ این چوچھ گک چشم چراGی ودمjشمعلوم « 

ــــان .ودمjشــــامرقومانــــدان اجرا ̂ر
ُ
آن دیلTــــی مشــــر آیــــااین قومانــــدان بــــا ،ق

دیگر تـــــابکـــــش پـــــول داده اندکـــــھ عســـــکر+ای گر�ـــــزی را ؟+مدســـــت نjســـــت

   .نگر�زند

ــان ء+مــان کــھ مثــل آشــھ ،+اشــال�Nار  ءآشــھ ،&�ااWســو  ̂ر
ُ
میــان جــوی بودو  ق

و+ـــیچ  درخانــھ {ســـ�ندش ،زده بـــودش جــن .دیوانــھ شـــدبــھ ســـرش زدو  ،آب

�ا ایــن گونــھ دیوانــھ شــد& .{ســیار+م م\ــم نبــود ؟اGســت کــھ چــرامیدکــس ن

گناه  ،ادمیدنخ�� این دخ�� تندکھ اگر میگفمردم  .{سیار معمول شده بود

+مNن کھ گفتنـد او دخ�ـ� را  .کش�ندشآن وقت نمی. شایدمjشدبچھ کم�� 

�ـادردل او ایـن گ£ .جمـع کردنـدمش رایdل ،همیکرددرو قت آب بازی تماشا 

آن +ـم کـھ بـھ  .وی دیوانھمjش ،درد کھ دردلت گره شودگره خوردو گپ و 

بھ آن دســـت مjشـــد+رگزنشاید .راز دردل دیوانـــھ بـــود .ک�ـــ�Q گفتـــھ نتـــواGی

   .دیوانھآن +م شده بود ،آن کھ راز دردلش بود .یافت
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درجنگ حلوا  ،خالھ ؟اGس�ندمیدمردم د+کده چھ  ؟اGستمیدمادر چھ  

ـان ،شدندچندنفری پیدا .ودمjشبخش ن ̂ر
ُ
رادرق��سـتان ��لـوی کشـ��ار  ق

مـــــــردم میکشـــــــ�ند، ی کـــــــھ اوراروز  .گور کردنـــــــدشـــــــN�  ء+انزدیـــــــک چشـــــــمھ

ام\ا پیچیــــــده دزنــــــان از  .مــــــع شــــــده بودنــــــدد+کــــــده ج تماشــــــا رچادر+اســــــ̂ر

  :گش�ند�ا<ی میدردل\ا گ£ .ندمیکرد

مســـکNن  .یدمیاازد+ـــاGش بـــوی شـــN�  ،ودمjشـــیـــک بلســـت بچـــھ کجامخ�� « 

dــل  .میکــردضــمانت بیچــاره را ،مjشــد[ــاش کــھ ک�ــ�Q پیدا ،چــھ حــال دارد

ش کجــــــا ر مــــــاد ،کــــــھ پــــــدرشاندمیدخدا .کشــــــندمی ،میگN�نــــــدواری بچــــــھ را

 ءشـــــــھآ می^اســـــــر بر  .جوشـــــــندمیچشم\ادرچشـــــــمھ +ـــــــای \ااشکو  ؟�نداســـــــ

  :دیوانھ ،ربیقرا ،+م بودشال�Nار+ا

چھ ،تممیگفــ[ــاش کــھ ن « خونــت بــھ گــردن  ،خونــت بــھ گــردن مــن عســک̂ر

یـــک  ،مـــن خـــواب دیـــدم .تاســـه گنـــااو بی  انم کـــھمیـــدمـــن  ،ای مـــردم ،مـــن

ی^ــھ مــن گفــت کــھ خــون عســ¼ید پــوش آمدو  ءبابــھ گناه بــھ گــردن تــو ســک̂ر

 .تــو ،ســ�ب شــدیتو  ،تاســه گنــااو بی .QRاســجوابــده روز قیامــت تو  .افتــاد

ت کھ دخ��از +مان میگفمادرش اورانکشید و  ،آی مردم بھ او کمک کنید

+رقـدر حاال  ،بـھ سـرش زده ،ترسـیده بـود ،حالش خـوب نبـوده ،^ھ {عدروز 

   .فایده ندارد ،کنندمیذدعاو Kعو�

ان ̂ر
ُ
وقd QRلولھ  .+م {ستھ بودند�ش راچشم\ا.بھ درخQR {ستھ بودندرا ق

ــــان ء+ـــاجیغ زدندونالــــھ کنــــان ازســــjنھ ̂ر
ُ
+م شــــال�Nاز+ا ءآشــــھ ،گذشــــ�ند ق

ام    .حال رفتجیغ زدواز  ،برس̂ر

  

***  
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مÀـــ�ل زده چنـــدین شـــبانھ روز   .+ای بـــرنج رســـیده بـــودبـــھ کشـــ��ار  ،پNـــ�زن   

اغ\اوکوچــــــھ  .ادنــــــدمیدمــــــردم بــــــرا�ش آب ونــــــان  ،ســــــواره ،پیــــــاده .بـــــود د̂ر

و کمنور چشـــم\ا ،کســـلبیمارو  .فتـــادمیابـــھ راه  ^از +اشـــب +ارامیگذرانـــدو 

�ش پــر کــف پا+ــا ،+ای بــرنج��لــوی کشــ��ار  ، شــN� ءچشــمھ .آبــزدهکــم بــNن و 

مغـز گوشـت کـف پا+ـا�ش خار+ـا در  .شـده بودنـدکفیـده وخـون آلود ،آبلـھ

 .تواGست بـھ درسـQR ببjنـدحاالنمی .میکرددرد اندامش قلم قلم .فرورفتھ

\ــای مســت پــیچ و مثــل آدم ،تمN�فــوقRــQ راه  .شــده بــودســرچرخjش ز�ادتر 

^®�ســــد فگندتاک�ــــ�Q باشدوازاو میاطــــرف نTــــاه +ــــا�ش را+ر  .ردمیخــــو تــــاب 

  :کھ

ـــــــان ،��لـــــــو ی شـــــــال�Nار+ا ،شـــــــN� ءچشـــــــمھ«  ̂ر
ُ
 ؟چjســـــــتشN�  ء.. چشـــــــمھ.ق

ـــــان  ؟�نداســـــشـــــال�Nار+اچھ +ا ̂ر
ُ
�� میخـــــواچـــــھ  ،گـــــو<یچـــــھ می ؟کjســـــت ق

ر خالھ    .عقل داشتھ باش ،مثل این کھ دیوانھ شدی ؟صن̂و

از   ــانکــھ مدمیا�ــادش ̂و ̂ر
ُ
آن جــا  ،کــھ اونــام Bســرش اســت وگفتــھ بودند ق

  ��لـوی  ،شـN� ءنزدیـک چشـمھ .عسکر اسـت
ُ

�ـا ی بـرا�ش بو ،ر�ـای شـا��ک

  .+م داده بودندنو 

، �سرســـ� ءد+کـــده .مjشـــدرگرمای مـــاه ســـرطان پختـــھ سرســـ��د ءد+کـــده

رخـــودش پیچیــــده د�اوشـــا�� زار+ـــا �ـــش راخــــواب رخـــوت انگ�NپjشـــNن درخ§
 ءواز میــــــان ســــــ��ه +ــــــای کنارجو�hــــــا وســــــایھ ه�ــــــای انبــــــو میــــــان درخ§از  .بــــــود

د+کـــده انTاردر  .صــدای دیگــری نبــود .مدنــدمیاصــدای حشــره +ا ،�ــادرخ§

رده �ـــای آب ُمـــجوhســـایھ +ـــای کنار  ءـھئـــکـــھ د+کـــده درGشانTار  .ک�ـــ�Q نبـــود

ان آب و صدای حشره +ا زنـده dـی صدای خفیف شیلدر شیلدر جر� .بود

   .وردندمیابھ یاد را



 دخ��شالیهای س� ___________________________________ قادرُمرادی

 
٣٨ 

{ســـتھ �ش راچشـــم\ادیـــواری درکوچـــھ <ـــی Gشســـتھ و  ھءســـایپNـــ�زن +ـــم ز�ر 

 .تواGســـت بـــرود�ـــک قـــدم نمیدیگر  .تکیـــھ داده بـــودبـــھ دیـــوار ســـرش را .بـــود

حQR .فایــــده بــــوددیگــــر بی ،مjشــــداگرک�ــــ�Q +ــــم پیدا ،مــــدمیاک�ــــ�Q +ــــم اگر 

ـاننزدیـک  ،مثل این کھ رسیده بود .تواGست یک [لمھ +م بگو�دنمی ̂ر
ُ
 .ق

]یدکھ زنـده dـی مjشـصدای حشره +ارا .ادمیدجان مثل این کھ +مNن جا

.. مثـل .تـرپ تـرپ .یک صـدای دیگـر +ـم شـ]یده شـد .وردمیابھ خاطرش را

حلقــــش  ،صــــدا�ش را بکشــــدکوشید .ایــــن کــــھ ک�ــــ�Q چNــــ�ی راپرتــــاب کنــــد

ـــــان در[ـــــامش چســـــ¼یده .خشـــــک بـــــود  ،بکشـــــدســـــت صـــــدا�ش رامیخوا ،̂ز

تمــــام  .مــــدمیاناماصــــدا�ش ازdلــــو<ش بر  .کمکــــش کننــــد ،بیاینــــد ،{شــــنوند

  :کھ چ�Nی بگو�دجنباندمیل�¹ا�ش را . شده بود

�Q...مھ... چش.چش« � ...Q�� ........�Nش .... «  

ان ؟تاسست بگو�د؟ کجامیخواچھ  ̂ر
ُ
چھ مع�Q شN�  ءچشمھ ؟کjست ق

ر خالــ ،+ــا :^ــھ یــادش آمــدباز  ؟دارد  .ودمjشــدرجنــگ حلــوا بخــش ن ،ھصــن̂و

مــــردم  ؟چjســــتایــــن صــــدای تــــرپ ت®�از  ،+ا��لــــوی شــــال�Nار  ،شــــN�ء چشــــمھ

چــــــرا  ؟نــــــدمیبjنکــــــور شــــــده انــــــد کــــــھ اورا نمگر  .�نداســــــکســــــاGی  ،�نداســــــ

ـــان .Nـــ�ممیممـــن ایـــن جـــا  ؟ینـــدمیان ̂ر
ُ
یـــک روز  ،نـــاجواGی مکـــن ،را ندیـــده ق

کوچــھ خــا�� و  .یــک روز دیگــر ،کــھ رســیدمبــھ شــال�Nار +ا .\لــتم بــدهدیگــر ُم 

 ءیک جوره بوت ک\نھ .ودمjشخانھ <ی بN�ون زGی �ی سرو صدا از  .خلوت

.. زن دیگـــری .ت®ـــ� ،تـــرپ .فگنـــدمیامیـــان خاکرو^ـــھ +ـــای کوچـــھ عســـکری را

  :ودمjش^ام نمودار برسر 

  » ؟ک�Qچھ می ،خالھ« 

  » .�ای س�یل مانده را بN�ون انداختم+مNن بو .یدمیاتال��Q صبا« 
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ــاز ســکوت و     .خامو�ــ�Q̂و
ُ
 ء�ــای عســکر ی ازخانــھ^واگر  .وندمjشــم +ــردوگ

دیگـری  ءک\نـھ هءزن دیگـری ازدرواز  .تمN�فسرش بھ بال  ،مjشدک��Q پیدا

ء بھ بوت ک\نھ .یزدمN� خاکرو^ھ +ا�ش را .یدمیابN�ون نزدیک خاکرو^ھ +ا

  :نگردبھ دو طرف کوچھ میعسکری نTاه میکندو�عد

  » ؟انداختھ است�ارا[ی این جااین بو« 

  .. .ترپ ت®� ،دیگر ءبھ کوچھ .فگندمیا دیوار بھ آن سو ارد واز میدبر �ارابو

ـــــاره میـــــان کوچـــــھ پرتـــــاب بو، opظـــــھ <ـــــی {عـــــد کـــــس چـــــھ  .وندمjشـــــ�ـــــا د̂و

ـــان�ـــای بوشـــاید+مNن +ا .اGســـتمید ̂ر
ُ
�ـــای کـــدام شـــاید +ـــم بوندو بود ق

ــانماننــد ، ســکردیگرع ̂ر
ُ
 ء�ــا پــjش روی خانــھ �ــارا روی بــام و +ــرکس بو .ق

درست نزدیـک �ازماGی ادامھ یافت کھ بو[ارتا اینشاید .فگندمیادیگری 

 ءقچـــھ <ـــی در {غـــل ز�رســـایھکـــھ بُ رآبلـــھ وخـــون آلـــودپN�زGی افتادندپا+ـــای پُ 

  .دیواری خوابیده بود

  

***  

  

ـــانروز اول عیـــد  ،ســـدمN� کـــھ  فـــردا ̂ر
ُ
 .مـــدمیا+م تال�ـــ�Q روز عیـــد .اســـت ق

رده قچـھ اش ُمـ��لـوی بُ پN�زGی را ،کھ مردم قشالق+نوزتال��Q نیامده بود

بقچـھ اش  سـکری نزدیـک پا+ـا�ش افتـاده بودنـد.عء �ـای ک\نـھبو .یافتند

ـــNن بقچـــھ یـــک  .^ـــوی رنـــگ بـــوت بلنـــد شـــدبـــوی چـــرم و  ،راکـــھ گشـــودند د̂ر

 ءیـــک قطعـــھ عکـــس فـــوری رنـــگ پر�ـــده  ،ت]بـــان گالبN�نـــگو جـــوره پNـــ�ا+ن 

سیاه وسـ¼یدکود[ی کـھ گو�ـا��لو<ش پـدرش ا�سـتاده بودو�ـک جـوره بـوت 

   .وط�Q بودندجالدار سیاه نو و 
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درق��ســـتان ��لـــوی کشـــ��ار+ای بـــرنج &�ااBس  .+ـــیچ کـــس +ـــیچ چNـــ� نف\میـــد

دفــــن ا^یکــــو<ی ر آن جــــا کــــھ مــــردم پNــــ�زن بــــیکس و ، شــــN�  ءنزدیــــک چشــــمھ

یـک عسـکرگمنام راگـور ، یـک آدم گمنـام را ،کھ یک عسـکرآن جا ،کردند

+مjشــــھ یــــک  .+اشــــال�Nار  ءدیوانــــھ ءآشــــھ .آشــــھ ءنزدیــــک خانــــھ ،کــــرده انــــد

\ـا آواره روی بامیک جغدسـر گشـتھ و \اشامبوت عسکری میلولیدو لینگ 

 .نــــدمیخوا]شســــت و مییدو می®� ق��ســــتان  ءدیــــوار +ــــای ر�ختــــھ و پوســــیدهو 

  :تمیگفشاید .ف\میدو�� +یچ کس نمی .تمیگفچ�Nی 

ان«  ̂ر
ُ
ان ،را بردند ق ̂ر

ُ
  » .بردندرا ق

  :تمیگف+م و شاید

  » .+یچ کس نف\مید ،+یچ کس نف\مید« 

   .میکرد�ای س�� گر�ھ دخ�� شال� ،آشھو  

  +الند  .خورشیدی ١٣٧٨                                                                                     
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 کوچھ +ای زمستان

   

ابـر  ء+مـھ .یـدیمی®� حاال بھ +وا  ،اگر دیو شده بودی ،�� �� نیاز ،... نیاز

ی میکردف آب را بھ یک پُ \ارابرف ھء+م .��داشQRزآسمان می+ای سیاه راا

 <ـــی از انــدام دیوار+ــای پخســھســـتان رازموآن وقــت آفتــاب ز+ر�خبنــدان و 

 <ــــی +ـــای پخســـھازدیوار یـــدی کـــھ میدآن وقـــت  .وردمیـــا+ای گ�ـــ� در وگنبـــد

+ـــــر ز نـــــدان و تtu یخب�ع�ـــــQ +مـــــان ز+ـــــر  ،رم ســـــ¼یدیُ+ـــــ ،+ای نمـــــزدهگنبـــــدو 

یــــــد ناپدت و مN�فـــــبــــــھ +وا .مjشـــــدبN�ون �ــــــازانـــــدام\ای آ&+ـــــوای زمســــــتان ا

   .گشتمی

  ءلھِچ ســـردو +وا
ُ

dـــل  ،\ـــای یخ�ســـتھبرف ،ســـرد ســـرد+وا .زمســـتان بـــودردخ

راکـد  .�یـدGی+ـا نجنابر  ،آسـمان ابـر .مثـل سـنگ +م ½8توالی کوچھ +ا
دوران دپ و  .��دمیمیکنــــدو د+ان و بی�ــــQ آدم راشــــمالک ســــردو ا�ســــتاده و 

چــھ وقــت  ،دوراGــش کــھ نکنــددر  .+ــرکس یــک دوران دارد ،زمســتان اســت

  .حـاال دوران زمسـتان اسـت ،باشد ،بکند
ُ

برف ؟چـھ کنـد ،نـک کـھ نکنـدخ
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ه شمال یـخ، شـمال سـرد ½ـoرdا ؟چھ شود .یخبندان کھ Gشود .کھ نبارد

آب بی�ـQ بـاال فـjش فـjش کنـان  .�ـ�دمیزمستان د+ان و بی�ـQ نیـاز رامیکنـد و 

از+ر  .کشیدمی آب بی�ـQ و میکـردش نفـوذ درون بjنـj سردی آلـودهبادسرد̂و

\ا�ش اشـک ،خنـک .پلک\ـا�ش +ـم یـخ می�سـ�ند .�ش یخ می�سـ�ندچشم\او 

خندیدندکـــھ تواGســـتھ انـــد ســـردش میزمســـتان و باد .اختھ بـــودجـــاری ســـرا

جـــان +ـــو�� بـــھ پـــjش واز میکرداگرچـــھ نیـــاز گر�ـــھ ن .بـــھ گر�ـــھ بیاورنـــدنیازرا

ادســـــردبی ،تاخـــــتمی نیـــــاز ی چشـــــم\ایدندکـــــھ از میدحیا�ش امازمســـــتان ̂و

کشــیده �ع�ــQ د8pــوش بودندکــھ گر�ــھ واشــک نیازرا .زده اســتاشــک ســر 

ر ^میبلعیــــــدو  ،مjشــــــدد+ــــــان نیــــــاز بNــــــ�ون رمی را کــــــھ از ُ+ +ــــــوای ســــــرد .انــــــد

   .بلعدی�ی ی�ی میخودش میبالیدکھ نفس\ای نیاز را

 ،راه مانــدهتــاآن جــا+نوز {ســیار   ؟حــا�Ç تــاش بــای ءخانــھ  +نوزکجاســت

ه تیار کـرد�ـای روغـن شـاه Bسـندکھ از پی£دو سطل ک\نھ را .بود مصممنیاز 

[لھ اش ســـرو  ،�ادســـ§ر د �Q\ای Bشـــدســـت پوشـــ .بـــھ دســـت داشـــت ،بودنـــد

ســھ تــا  مjشـدبـھ تــن کـھ میــان آن  ی<ــپوش ک\نـھ بــاال  ،رگــردن پـیچده دپیچیـ

ن آامااز+رگوشـــھ وکنـــار  ،�ا+ـــا�شی در <ـــوزه +ـــای پjنـــھ مـــ ،جـــای دادنیـــاز را

مثـــل ســـوراخ ســـوزن یـــک ی روزنـــھ +ـــااز  .مـــدمیات و مN�فـــغم خنـــک دل بـــی

رجــــان نیاز  انTارنیــــاز  .تمN�فــــتNــــ� تNــــ� راه  .خلیــــدمیاشــــ��خنک میگذشــــت ̂و

از نیـانTار  .برودبایـد ،Gشـود+رچـھ شـود و  .دیگـری نـدارد در�افتھ بودکھ راه

 مjشـدن .کھ راه دیگری نjستبھ این زنده dی سالم داده بودو�ذیرفتھ بود

اورا  .ادمیـدسـرعت سـردی +واخـود بـھ خـود بـھ او  .آ+سـتھ راه رفـتآرام و 

 �Nــــ� راه  ،آدم کــــھ بــــدود .میکــــردتمبــــھ اوراتیلــــھ و  .وانــــدمیداورا ،انــــدمNــــ� تNت

آن dاه در بدو نیاز، زودتر خودت را برسان و بدو،  .ف\مدنمیخنک را .برود

گـرم مانده گیت رابگN�ی و  ،ملک ک�Qکھ خودت را ُچ ودمjشبیخ یک دیوار 
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راه مـزاحم امـا .و�ـدمیدتقر�با  نیاز و  .گرم ،یدمیاگرم  ،آدم کھ بدود .شوی 
زمســـــتان +ـــــم [ـــــار آســـــاGی  +ـــــای کوچـــــھراه رفـــــ�ن در  .راه +مـــــوار نبـــــود ،بـــــود

�ای پیچلــک خــورده چنــدبار  .دشــوار اســتراه رفــ�ن {سیارمشــ�ل و  .نjســت

.. صـدای سـطل\ای حلÑـQ و .ترنـگ ،ترنگ .بود افتادهتاحال دوسھ بار  .بود

 .کـــھ ک�ـــ�Q نبـــودخـــوب بود .ایـــن طـــرف ،آن طـــرفســـطل\ا .\ـــاروی برفنیـــاز 

بـــــھ افتـــــادن نیـــــاز چقـــــدر یدمیدک�ـــــ�Q اگر  .خـــــوب اســـــت کـــــھ خلـــــوKی اســـــت

ء دردخنــــــــده .افتــــــــادن از یــــــــادش رفتــــــــھ بــــــــوددرد ،خاســــــــتمیبر  .میخندیــــــــد

 .+ــیچ ؟دکنــتواGســت بچــھ [ــاری می .دلــش مثــل تیÙــ� میخلیــدر+گــذران در 

  :دلش بگو�داین کھ در  جز

تو کــھ بــا Qمی�ی�ــآن وقــت  .صــ�� کــن کــھ Bــس بیــایم .خنــده کــن ،خنـده کــن« 

  » .کنمچھ می

عقـــده ماننـــد ر دل پُ بـــا .مدنـــدمیا�ـــای بـــرادر کالGـــش آلRـــQ یـــادش باز گ£و�عـــد

  :تمیگفبرادرش 

یت چشـــم\ابـــھ بـــا زخنـــده +ایـــت را .وممjشـــدیـــو یـــک روز  ،صـــ�� کـــن صـــ��« 

  » .+ممیدGشان 

رفـــت و آمـــد مـــردم راه بـــار��ی کـــھ {غـــل خانـــھ +ـــا و دیـــوار +ـــای کوچـــھ از اثـــر  
ســـیاه پــیچ و تــاب داشـــت و  مثـــل یــک مــار  .�ـــی بــرف بــود ،ســاختھ شــده بــود

رف کوچھ ءدیگر+مھ مثل سـنگ  ،تیغ تیغ ،الی کوچھdل و  ،راه بار�ک .پ̂ر

انــــد[ی اگر  .خلیدنـــدمیبـــھ مــــوزه +ا ،شـــاخ شــــاخ ،چــــاقومثـــل [ارد ،½ـــ8ت

داد میت�ان خطاخودش رار باز وا .فتادمیانیاز باز  ،بودنمیمواظب خودش 

ازخلـوKی ونبـودن کـس  ،کـردمیطـرف کوچـھ نTـاه شـرم بـھ دو ودرحا�� کھ از 

   .گشتمیدلشاد
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مگـــر  .نیمـــھ تار�ـــک ،نیمـــھ روشـــن .ن روشـــن +ـــم Gشـــده بـــود+وا+نوزچنـــدا

ـانکھ امروز روز دوم عیـد  دیگران خ�� ندارند ̂ر
ُ
حـا�Ç  ءروزخانـھ ؟اسـت ق

ت�cااوست کھ ی چھ راب ؟کوچھ +ا نjستبرای چھ جزاوک��Q در  .تاش بای

ی قــــاق و <ــــپالســــ�ی�ی و پjنــــھ  ءاز �Uــــم خــــوردن مــــوزه .ودمیــــدپ�نــــک زنــــان و 

ککر[ــــی کوچــــھ صــــدای تکــــر تکــــری و الی شــــاخ شــــاخ یخ�ســــتھ اش بــــا dــــل و 

فکر نیــــاز  ،یافــــتکوچــــھ +ــــای یخــــزده اGع�ــــاس میکھ در صــــداخاســــت و برمی

پا+ــــــــا�ش  .یــــــــدمیات کـــــــھ بــــــــھ دنبــــــــالش اســــــــکـــــــھ کــــــــس دیگــــــــری +ــــــــم میکرد

jشـــــــــدکرخت ســـــــــوختندو مjود+ـــــــــان و  .ندم Qگونـــــــــھ +ـــــــــا�ش ســـــــــوزش بی�ـــــــــ

گر�ھ مjشـــددلـــش  .کشـــ�شســـردی می .گر�ھ کنـــدتامjشـــدنـــد. دلـــش میکرد

  :جیغ بزندکندو 

  » .ردموای ُم  ،ردموای ُم « 

ای [ـاش  .میخندیـدیدبھ او شـا ،مـدمیا+م ک��Q اگر  ؟چھ فایده داشتاما

اما  .+مNن جا ،بیایدحا�Ç تاش بای پای بکشدودوان دوان این جا ءخانھ

حRــQ اGســت کــھ تقــدیرش بــر+مNن رفتــھ اســت کــھ پــjش برودو میدانTارنیاز 

گو�ـا  .ا�ستادن و یـا بـھ عقـب برگشـ�ن بـرا�ش �ـی مع�ـQ بودنـد ،گر�ھ کردن

حـــا�Ç تـــاش بـــای سرنوشـــت دیگـــری  ءاGســت کـــھ جـــز رســـیدن بـــھ خانــھمید

�وشــــانده بــــھ نیاز  ،قچــــھ داشــــتُ̂ +نوزخــــوب بودکــــھ مادر+رچــــھ در  .نــــدارد

حـــا�Ç تاشـــبای چقـــدر  ءخانـــھ .مـــرده بـــوداال افتـــاده بـــود و درغNـــ�آن حـــ .بـــود

ح Gشــده ،؟ ببــNنشــددور  درایــن  .+ــیچکس ازخــواب برنخاســتھ .+نــوز صــب

   :حا�Ç تاشبای شرم دیگ ء، رف�ن بھ خانھر½oء [لھ

ســQR میخواقــدروقت مــرگ  نایــ .الjســھ تمــام Gشــودبــدو کــھ Bــس نمــاGی و « 

+نـوز {ســیار وقـت مانــده اسـت کــھ الjسـھ پختــھ  .لــوده ؟کـھ ایـن جــا آمـدی

مــــادرش  .بــــاز کننــــد\ای الjســــھ رادیگ+نوز�ســــیار وقــــت اســــت تاســــر  .شــــود



 دخ��شالیهای س� ___________________________________ قادرُمرادی

 
٤٥ 

پـjش ازایـن کـھ dـل والی کوچـھ  .کھ وقت رف�ن +مNن وقت اسـتگفتھ بود

  » .بروی �U�� است ،نرم شوند+ا

زورش  ،انـدمیمیان lpن کوچھ کھ یک بار پا�ش بندم .تمیگفراست +م 

مـــــوزه چنـــــدین بـــــار پـــــاازموزه برآمـــــده بـــــود و  .بکشـــــدپـــــا�ش را کشـــــیدکھنمی

و پا+ـای شــان لغز�دنــدمیخر+ا .الی کوچـھ مانــده بودنـد+ـا�ش میـان dــل و 

تواGســـ�ند نمی��+ااشتندو مN�ف\افرو میان dلپا+ـــای اشـــ��+ا . کســـ�ندمjش

رفـــ�ن  .ندمjشــداســپ +ـــا+م مانندخر+اواش��+ا .زlpن کوچــھ بکشـــندپــاا
   .بودبرگشت]ش دیگرچھ عذاب ½QR8 خوا+د ،کھ این +مھ عذاب دارد

ــانروز دوم عیــد  ̂ر
ُ
مــادر ش گفتــھ بودکــھ  .دوران زمســتان ،بــود و دوران ق

رودو   ء+دتابتوانـــــدیک قرقــــــرهمیدخر�Ç آن قدرعیـــــد ،الjســـــھ بیـــــاورداگ̂ر

قرقـــره +ـــای رنگـــNن چـــو�ی  ،بـــھ بـــازار عیـــددیروزکـــھ رفتـــھ بود .چـــو�ی بخـــرد

 بچـــھ +ـــا ،قرقـــرق  ،قـــر قـــرق  .بـــوددل ازد8pانـــھ اش بـــرده آ&�ـــاوصـــدای قرقر 

بـــا  ،بــابرادر +ــا .بــا پـــدر+ا ،\ــابچــھ گک ،\ـــادخ��ک .کننــدآمــده بودندکــھ عید

ــــک قرقــــــــــره خر�ــــــــــده بــــــــــود .+ــــــــــاخوا+ر  وقRــــــــــQ  .+ــــــــــرکس بــــــــــرای خــــــــــودش یــــــ

مثــــــل صــــــدای  ،قرقرقــــــر .آن می��ایــــــدبلنــــــداز یــــــک صــــــدای  ،چرخــــــانjشمی

 .ببjنم ،بھ من بدهیک دفعھ قرقره ات را ،�ای خزان\ای سیاه درغروUزاغ

 �Nشخورده کھ ن .است یک دفعھخjی ،+ممید.. ن.ودمG.  خودت یک تا و بر

  :نیاز باردیگر زاری کرده بودبخرو 

 » �Nیک دقھ ،استخ. «  

ی�ی بـرای تـو  .پول بد+د ،بگوبھ مادرم  ،پری  .ار<ش �ی پا½t مانده بودز و 

اید پjشـــاGی مـــادر را آشـــفتھ و شـــ .پـــری نگفـــت و  .ی�ـــی بـــرای خـــودم ،خـــرممی

کھ آKـش مادرعصباGی بود .پختتنور نان میدکھ عرقر�زان بر سر دیاخمو 
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 .ندمjشـــدی تنـــور ســـرخ و پختـــھ ن&�ـــااندرون تنورنیمـــھ جـــان ومردGـــی بودو 

  :ادمیددرآن opظھ دشنام معلوم نبودکھ مادرچھ ک��Q را

   » .نjست شودال©Q رنگت ازدنیا گم و « 

  :و پری بھ نیاز گفتھ بود

  » .�ندمNمرا ،استمادرق\ر « 

قرمـزی وکبـوددل بچــھ  ،\ــای زردبـا رنگ .نTار+ــای رنگـNن+ابـا نقـش و  قرقـره

قرقــــره  ،نــــدمیکردســــو کــــھ نTــــاه بــــھ +ر  ،نیــــاز و پــــری  .نــــدمیکردرا آب آب +ــــا

. پــــری تــــاب قرمــــز و کبــــود ،Éــــ� بــــھ رنــــگ +ــــای زرد\ای مــــار پیخطیدنــــدو مید

  .نیـــــاورد
ً
نیاز تـــــاب نیـــــاوردوآن قـــــدر بـــــھ پـــــری زاری وعـــــذر کردکـــــھ پـــــری اصـــــال

قبـل مادرمثـل ایـن کـھ از  .بـھ مـادر گفـت .^ھ مادر بگو�ـدشدتابرودو مجبور 

گــپ از +نوز  .در د+ــاGش خشــ�اند½ــ8ن پــری را ،منتظــر +مچــو گ¸ــQ باشــد

\ـای کوچـک نیـاز و دل .کھ مادر گـپ خـودش را گفـتبودد+ان پری ن®�امده 

Nاندکــھ قرقــره +ــا میدن ،مــادر چقــدر ســنگدل اســت .ن خوردنــدپــری بــھ زمــ

چقـدر دوسـت  ااند کھ ما قرقره +ـار میدمادر ن .�نداسو قشنگ چقدر ز�با

 .�نداســاندکــھ قرقــره +اقشــنگ و ز�بامیدچرا نمــادر  .انــدمیدمــادر ن .دار�ــم

رقره +ــــارا قانــــد کــــھ مــــاچرامیدباز  ،{شــــنوداگــــر یــــک بــــار ببjندوصــــدا�ش را

مثـــــل آن کــــھ از قبــــل پا½ـــــt ایــــن خــــوا+ش بچـــــھ  ،مــــادراما .دوســــت دار�ــــم

بــا آن  ،د+ــان پــری برآمــد+مــNن کــھ نــام قرقــره از  ،+ــا�ش را آمــاده کــرده بــود

  :گفت ،�ا بزننددیگر نباید نیاز و پری از این گ£Q�op کھ 

پول سوزانک. زود  ،پول سوزانک است .ردمیخو تان ھ چھ دردقرقره ب« 

  » .خالصکندو مjش

ح گفــــت کــــھ اگــــر نیــــاز دنبــــال الjســــھ بــــرودامامادرامروز  بــــرا�ش پــــول  ،صــــب

او گــپ مــادر را  .بــرادرش ازخــواب برنخاســت ،آلRــQ .تا قرقــره بخــرد+ــدمید
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قرقره را شـــاید ،آلRـــQ کـــھ چ\ـــارده ســـالھ یـــا پـــانزده ســـالھ بـــود. قبـــول نکـــرد

رابر  .دوست نداشت مادراول کوشـش کردتـا آلRـQ راوادار  .کالن�� از نیازد̂و

نــھ بـــھ رضــا نتواGســـت آلRـــQ را مگرنــھ بـــا زورو  .کھ دنبـــال الjســھ بـــرودســازد

و آلRــQ بــاالخره مثــل Bشــک فایــده نکــرد .زدداد ،گفتمــادر+ر قــدر  .بفرســتد

  :بھ روی مادر پخ زد

 » 
ُ

�Q +م نبکÄ�Nکنممن شرم می ،ومم. «  

اره برسرش کشید   :ومادر باخشم گفتھ بودوopاف را د̂و

خNـــ�ات حـــا�Ç تاشـــبای چـــھ  ،غNـــ�تبی .تو [ـــار دارممـــن بـــا ،ت]بـــل و بی�ـــاره« 

   » .رمیمjشکھ تو شرم دارد

ـھ میدشایدمادر  ھ +مـNن خاط̂ر اGست کھ آلQR قرقره را+م دوست ندارد̂و

چ�N +ــای شــاید آلRــQ حــاال  .تا قرقــره بخــرد+ــدمیدنگفــت کــھ بــرا�ش پــول او 

  :عاجز بودآ&�اازتوان کھ مادر   ستمیخوادیگری 

 .�ایت خ�� دارممن از تمام گ£ .سر شده ایبj ،گفت شده ایتو {سیار بی «

  » .چھ کنمتو  انم کھ بامیدمن 

ح میرکنج صند�� Gشستھ بود�ی کھ د و �ی   :گفتبھ مادر  ،اندتگشو Kس�ی

  » .نچسپتو +م این قدر بھ جان او  .نرود ،ودمN�ن« 

  دراین میان پری صداز د:و 

  » .ورممیاالjسھ  ،وممN�من « 

اورا سـت کـھ مـادر میخوادلـش  .سـتمیخواکھ پری +م قرقره معلوم بود 

گو�ــد کــھ پــول قرقــره  .+ممیــدبــرای تــو +ــم را +ــم بفرســتد Bشــت الjســھ ̂و

  :کنایھ آم�N گفت ،سر آلQR پر بودمادر کھ دلش بر 

  » .زاین غول خN� نjستمگرا ،ودمN�این جاGش پری با« 

  :ناگ\ان فر�اد کشید ،خپ گرفتھ بودو آلQR کھ در ز�ر opاف خودش را
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  ،وممN�ن .+ندمیدرمکتب بھ من طعنھ بچھ +اد« 
ُ

�Q +م نبکÄ�Nومم. «  

  :دست بردار نبودآلQR ومادر ازسر 

غNـ�ت ر سـرتو بیبـ ،� شـودمقـدم کـھ خ�ـ .رمیمjشمقدم انم کھ از میدمن « 

این دخ�ــــ� دلکــــت رابرســــر  .ویمNــــ�مقــــدم ن ءاز تــــرس خنــــده .کنــــدخنــــده می

�ش اورا چشـــــم\امـــــن از  .چشـــــم ســـــفید آب مکـــــن کـــــھ +ـــــیچ فایـــــده نـــــدارد

 .+وشـت را بــر سـرت بگNــ� .آفــت اسـت ،بالسـت ،چشـم نjســت .ناسـممjش

  » .ازاو دخ�� غر خN� نjست

   .وصدا<ی از ز�ر opاف بلند Gشد

  

***  

  

 ، وممNـــــ�چـــــھ +ر  .نبـــــودایـــــن قـــــدر کـــــھ دور  ؟شـــــدبای چقدردور تاشـــــ ءخانـــــھ

 .مدمیاکشــــیدونزدیک�� حــــا�Ç تاشــــبای بــــال می ء[ــــاش کــــھ خانــــھ .ســــممN� ن

حــا�Ç  ءودر�ک ثانیــھ خــودش رابــھ خانــھ�رواز کنــد[ــاش کــھ نیــازدیو شــودو 

قـــت پـــری را+ـــم برســـر شـــانھ +ـــا�ش آن و  ،مjشـــددیـــو اگر  .تاشـــبای برســـاند

از آلRــQ فقــط  .میکرد{ســیار [ــار +ــا ،مjشــددیــو اگر  آن جــا.��دمیمی]شــاندو 

 .ودمjشــ، دیــو نآدم کــھ ت]بــل و بی�ــاره باشــد .انــدمیمو گو�ــدمی .گــپ اســت

+ــیچ \ـای ت]بـل مثـل او گو�ـد بـھ آلRـQ کــھ آدممــادر می .ودمjشـآلRـQ +ـم دیـو ن

آدم کھ از  .+دمیخواقواره  و شدن +م غN�ت و قد. دیو وندمjشوقت دیو ن

ح تا گو�دکــــھ دیو صـــب از  .وممjشــــمــــن دیـــو  .ودمjشـــن ،شـــودشـــام بخوابد̂و

  :مادر پرسیده بود

  » ؟توانم Gیمن دیو شده می ،مثل آلQR نjستم من« 

  :مادرو 
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این آلRـQ کـھ +ـر روز مگـر  .مـن بـا غNـ�تء بچھ .غN�ت داری  .تواGیمیتو  ،+ا« 

  » .تواGیتو می ،تو میتواGی .ودمjش، نوممjشگو�د کھ دیو می

\ای کـــــالن کـــــالن الjســـــھ را ســـــطل .میکـــــرد{ســـــیار [ار+ـــــا  ،مjشـــــداگـــــر دیـــــو 

تمــام قرقــره +ــارا آن وقــت  .مjشـداو چقــدر خــوش آن وقــت مــادراز  .وردمیـا

داشــ�ن یــک  در +ــوسادکــھ پــول نداشــ�ند و میدگرفــت و بــھ بچــھ +ــا <ــی می

خـــودش دنیـــا دنیـــا الjســـھ میپخـــت و  ،مjشـــداگـــر دیـــو  .ندمjشـــدقرقـــره آب 

پارســـال +ـــم نیـــاز روز دوم عیـــد  .میکـــردبـــھ خانـــھ +ـــای مـــردم تقســـیم ��دمی

ان ̂ر
ُ
او بـود. امسـال آلRـQ مگر�ارسـال آلRـQ +ـم بـا .دنبال الjسھ رفتـھ بـود ق

بــــرادر و  .بکنـــد ،کنـــدخنـــده می ؟قـــدم چـــھ [ــــاره اســـتُم  .رمدمjشـــ .ودمNـــ�ن

خNـــ�ات  .ثـــواب دارد .خNـــ�ات شـــرم نـــدارد .ونـــدمN�پـــدراو +ـــم Bشـــت الjســـھ 

 ،شـدخدا کھ خوش ،ودمjشا زآدم خوش خدا .حا�Ç تاشبای ثواب دارد

 ء+نـــوز مـــزه .الjســـھ {ســـیار بـــامزه اســـت .�ـــ�دبـــھ جنـــت میروز قیامـــت آدم را

   .تاب خوردد+اGش آب دادومعده اش پیچ و  .د+اGش بودپارسال در 

بــــر پــــدر الjســــھ صــــد  .ایــــن چــــھ قیامــــت اســــت .کشــــتمی+ــــوای ســــردنیاز را

+مــان لیRــQ و  ،+مــان نــان و پیابــھ و +مــان آش و او مــاچ .ر�ممیخــو ن .لعنــت

حـــا�Ç تاشـــبای مـــزه دارتـــر  ءیـــاز خـــام +ـــزار مرتبـــھ از ایـــن الjســـھنـــان جـــو و پ

 .لرزنـــدجـــانم می ء+مـــھ ،�ایمدســـ§ ،پا+ـــایم .ایـــن چـــھ عـــذاب اســـت .�نداســـ

 مـــن +نـــوز  .ازایـــن ثـــواب تNـــ� شـــو ،مـــادر
ُ

{عـــد  ،کـــالن کـــھ شـــدم .تماســـرد خ

 ح .توانم دیو شوممی
ُ

+ـم طاقـت آورده ت کھ دیـو نک اساال +وا آن قدر خ

   .تواندنمی

 .مjشــــداز قرقــــره محــــروم  .میکــــرد{ســــیار ضــــرر  .بودبــــد .گشــــتمیاگــــر بر   

شــــام چNــــ�ی بــــرای خــــوردن +ــــم  .شمیکــــردمادرش لــــت و کــــوب +ــــم شــــاید

صندوق نان +م کھ [لید  .گرسنھ خوابیدن +م [ار آساGی نjست .ادمیدن
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آلRـــQ +ـــم  .در�ـــک ســـوزن بنـــد کـــالن بنـــد اســـت ،مـــادر ء+مjشـــھ روی ســـjنھ

مPــ8ره خندیــدو نیـاز راآلRـQ می .ســتھ اسـت بــرودکھ نیـاز تواGمjشــدخـوش 

  :میکرد

 »QRسGست ،دیدی کھ تو +م نتواjدیدی کھ دیو شدن [ار آسان ن. «  

   .مjشدخشم سرخ خندیدونیاز از میو 

حـــا�Ç  ءاگرخــودش را +رچــھ زودتــر بــھ خانــھکــھ میکرداحســاس  .و�ــدمید

مقــاوم�ش کــم کــم پایــان  .دمیــان کوچــھ <ــی خوا+ــد افتــا ،تاشــبای نرســاند

انت�cا +ر سال در عید  .گو�دآلQR راست می .مییافت ̂ر
ُ
خـوردن گوشـت  ق

ت و Gـــی الjســـھ و اســـ�ـــا کـــھ Gـــی گوشـــت دیگـــر وق§ .الjســـھ چـــھ فایـــده داردو 

بـــھ ایـــن +مـــھ عـــذا{ش  .نمـــرده ایـــممـــا+م کـــھ از نخـــوردن گوشـــت و الjســـھ 

پارسال کھ سطل نیـاز از الjسـھ  .درست است+م یTان گپ آلQR  .رزدمیان

  :مادر با ناراحQR گفتھ بود ،Gشده بودپر 

  » .بگN�د این چشم گرسنھ +اراخدا« 

دو +فتـھ نگ\داشـت و  ،پارسال مـادر الjسـھ را یـک +فتـھ .چقدر بامزه بود

 .چقــدر بــا مــزه بــود .ادمیــد^ــھ بچــھ +ـا�ش و میکردز آن را گــرم ا �ــQ+ـرروز ک

پارسـال +ـیچ  .+ـم بخـورد+مـراه الjسـھ پـنج پنجـھ اش راکھ مjشـددل نیاز 

قدر عذر و +ر  .ادمیدالjسھ کم کم  از آ&�امادر بھ  .الjسھ سN� Gشده بود ز ا

ار  ،میکردزاری +م    :تمN�فنمادر ز�̂ر

  ».+م شودتان را صبابان کھ صباودیگر  ،Gی« 

  التجا:نیاز با و  

   .حق صبایم را +م حا�� بده ،ر�ممیخو صبا دیگر صبا ن« 

  :مjشدومادر غضب 

  » !Gی گفتم Gی« 
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یـــادش  .لjســـیدپـــری +ـــم انگشـــتاGش را می ،ی خـــاموشنیـــاز و پـــر  .خـــاموشو 

  :از مادر�رسیده بود ،ردندمیخو آمد پارسال وقQR کھ الjسھ 

  » ؟کندحا�Ç تاشبای خN�ات میچرا« 

  :و مادر

در آن دنیا ثواب اورا ،سدمN� بھ حا�Ç تاشبای ثوا{ش  .گN�دمیثوا{ش را« 

مــردم بــھ حــق او ســت دارنــد و دو درایــن دنیــا +ــم +مــھ اورا .�ــ�دبــھ جنــت می

  » .کننددعا می

  :و گفتھ بودو آلQR ق\ق\ھ کنان خندیده بود

حا�Ç تاشبای از خN� سر ما غر�ب +ا +م در این دنیا ساع�ش تNـ� اسـت « 

حــا�Ç تاشــبای را در ایــن دنیــا  ،اگــر مــا غر�ــب +ــا نبــودیم .و +ــم در آن دنیــا

  ». نیا +م معلومدار جا�ش در دوزخ میبوددر آن دناخت و مjشک��Q ن

  :گفتھ بودو �ای آلQR ت�ان خورده مادر از این گ£و 

ال دارد .کفر نگو .گمشو ،{س«    » .وی مjشگنا+�ار  ،̂و

  :گفت ،خندیدو آلQR کھ باز می

ودر +ـــدمیدخN�ات بـــھ مـــا .+ـــدمیدمـــا خNـــ�ات نمفـــت بـــھ  ؟چـــھ گنـــاه دارد« 

  »  .کما<ی این دنیا و کما<ی آن دنیا ،کندعوضش دوکما<ی می

بـھ او یـاد داده را�ای بدمکتب این گ£ومادر گفتھ بودکھ معلم\ای نو برامد

ـــھ بکـــش .ات را بخـــوان[لمـــھ  ،و مـــادر گفتـــھ بـــود کـــھ آلRـــQانـــد �ـــا ایـــن گ£ .ت̂و

از جابرخاســتھ و درحــا�� کــھ در وســط  ،خــوب نjســ�ند و آلRــQ خندیــده بــود

  :گفتھ بود ،ساختھ بودو صدا�ش را غور   تمN�فخانھ کتھ کتھ راه 

انم کـھ چـھ کـنم و چـھ مید.. باز .دیو ،وممjشمن یک روز دیو  ،ص��کنید« 

  » .نکنم

***  
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\ــای کالGســال +ــم آدم .مورچــھ +ــا واری غــوچ م�Nننـد ،چقـدر آدم ،ای وای

. چقــــدر لرز�دنــــد+مــــھ می .آمــــده بودنــــد ی کــــالن کــــالن\ابــــا ســــطلامســــال 

دیگچـھ  ،[اسـھ +ـا .انـد امسـال بjشـ�� از پارسـال آمـده ،\ادخ��ک\ا و Bسرک

 .لرز�دنــــدبیــــدواری می .و ســــطÔuھ +ــــا بــــھ دســــت میلرز�دنــــد  \اســــطل ،+ــــا

ســـرخ و کبـــود و  ،�ا مثـــل شـــلغمصـــور .ردنـــدمیخو ی شـــان بـــھ +ـــم &�اادنـــد

پوســـت گونـــھ +ـــا  ،دهآب چشـــم و بی�ـــQ روی گونـــھ +ـــا منجمـــد شـــ ،یخـــزده

حــا�Ç تاشــبای  ھءکــالن پــjش روی خانــ ھءکوچــ .درز  ،درز  ،کفیــده کفیــده

چو�ی بزرگ حا�Ç تاشبای باز Gشده بود و امـا  هء+نوز درواز  .پراز بچھ +ا

روغـــــن و پیـــــاز در  ،گنـــــدم و گوشـــــت هءجـــــوش خـــــورد ،بـــــوی خـــــوش الjســـــھ

کـھ نیـاز در کوچـھ  هء+ـوا سـرد امـا نـھ بـھ آن انـداز  .مNـ�دفضای کوچھ موج 

پناه  ،حضور آن قدر آدم خردو بزرگ .میکرد+ای خا�� و خلوت احساس 

رابر جر�ان +وای ھءدیوار +ای بلند قلع سرد سد شده  حا�Ç تاشبای د̂ر

امــا بـا آن +ــم خــرد  .ی از کوچـھ +ــم پـاک شــده بـودبــرف قسـمت +ــا .بودنـد

ر زمـــــــNن از درد ســـــــرما پـــــــای بـــــــ .نـــــــدلرز�ددیگـــــــران از خنـــــــک می +ـــــــا بjشـــــــ�� از 

یدنـــدمی بـــا �ـــی صـــ��ی ســـوی درب بـــزرگ چشـــم دوختـــھ  .+مـــھ منتظـــر .ک̂و

تم بــا زورم ایــن دروازه را مNــ�ف ،ممjشـددیــو  ،ممjشــد[ــاش کــھ دیـو  .بودنـد

  .. .کستم ومjش

\ــا د ررفــت و آمــد تــردرب دیگــری +ــم بــود کــھ از آن آدمو چنــد قــدم آن ســو 

الjسـھ  ،تنـدمN�فبھ آن جا  &�اکآل .حا�Ç تاشبای ھءراه م\مان خان .بودند

   .\ای معت���ع�Q کھ آدم .ردند و بر میگش�ندمیخو 

ــان+ــر ســال در عیــد  ̂ر
ُ
مــرد  .خNــ� ببjنــد حــا�Ç تاشــبای .+مــNن حــال اســت ق

   .آدم است
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صــف Bشــت ســر opظــھ بــھ  .میکــردنیــاز +ــر opظــھ بــھ Bشــت ســرش نTــاه    

مـردم گفتــھ  ھءشــاید امسـال حـا�Ç تاشـبای بــھ +مـ  .مjشـدopظـھ طـو�ل�� 

شــاید در آن Bشـــت  .ینــدمیاخالیــق  ھءشــاید امســال +مــ .اســت کــھ بیاینــد

مــــادر و  ،ز��ــــQ ،شــــاید مقــــدم .پــــری و آلRــــQ +ــــم آمــــده باشــــند ،ســــر +ــــا مــــادر

ایــن دروازه ســ�یل مانــده چــھ وقــت بــاز  ،خــدا ای .پــدرش +ــم آمــده باشــند

  ؟ود مjش

صـــــدای ترنـــــگ ترونـــــگ  ،صـــــدای گر�ـــــھ و جیـــــغ و فر�ـــــاد کود[ـــــان ،غاملغـــــال

ـت و قطـارصدای دعوا و جنگ بچھ +ـا و دخ�ـ� ک ،ظروف بـر  .\ـا بـر سـر ن̂و

ت مـرا .تو Bشت سر من آمدی ،.. من پjش�� از تو آمدم.سر جای جـای  .ن̂و

QـRن جـا بـود .مـرا گرفNــس شـو .جـایم +مــB، مــادر گفتـھ بـود کــھ ای  .گمشـو

�ـــت را کـــس دیگـــر نگNـــ ،+وشـــت باشـــد کـــھ جایـــت را ،نیـــاز از دیگـــران  .�دن̂و

خــودت را ایــن طــور خــواب  ،آن جــا کــھ رســیدی ،نیــاز ای.Bشــت ســر نمــاGی

�Nت .برده و سست نگ�    .برسد  خودت را پjش پjش کن تا زودتر ن̂و

اما بھ آن جا  .کھ او اولNن نفر خوا+د بود میکردخیال  ،مدمیادررا ه کھ 

بودنــد و \ــا پjشــ�� از او آمــده تمــام بچــھ +ــا و دخ��ک .حNــ�ان شــد ،کــھ رســید

\ـا بیقـرار و دل نیـاز Gسـ�ت بـھ +ـر کـس دل .مدن {عداز او +م ادامھ داشـتآ

دیگ\ــای بــزرگ الjســھ  .ســت زودتــر دروازه بـاز شــودمیخوا .دیگـر بیقــرار تــر

ـــت نیـــاز  \ای پـــر از برســـد و نیـــاز ســـطلنمـــودار شـــوند و {عـــد+ر چـــھ زودتـــر ن̂و

RـQ بکشـد و الjسـھ را گرفتـھ سـوی خانـھ {شـتابد و زورو غNـ�Kش را بـھ رخ آل

  :بگو�د

  » .دیدی کھ دیو واری رفتم و دیو واری آوردم« 

  :مادر ب®�سدو از 

  » ؟تواند GیآلQR نمی ؟توانم دیو شوم Gیحا�� من می« 
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  :گو�دمیومادر با خو»oا�� سوی سطل\ا مینگردو 

  » .تو بچھ گک با غN�ت ،تو میتواGی ،آدم ت]بل نمیتواند دیو شود« 

چرخیـــــدن  ،ازار و خر�ـــــدن قرقـــــرهبـــــھ عیـــــد بـــــو پـــــول و عیـــــد خرÇـــــ� و رفـــــ�ن 

 ،\ـــامثـــل صـــدای زاغ ،+ـــوا و صـــدای قرقـــرهقرمـــز و کبـــود د ر  ،\ـــای زردرنگ

وا+رت خــ ،نیــاز ،نیــاز  ؟پــری  ؟نالــد.. ایــن دخ�ــ� کjســت کــھ می.مثــل صــدای

   .پالدترا می

 ی<ـÔuھ بھ دست پری سـط .سوی او دید .نیاز حN�ان شد .میکردپری گر�ھ 

تــو  ،بیــا ایــن جــا؟تــو چــرا آمــدی پری  .از قــوطی روغــن نبــاKی ســمر قنــد ،بــود

   ؟بھ تو چھ حاجت بود .ناحق آمدی

کـھ   نالـھ وفغـان .گر<سـتھ بـود ،کھ مادر برای او +م قرقـره بخـرد آمده بود

�Nسھ  ،وممjمـادر  .مرغ پری یک لینـگ داشـت .در�ک موزهدو پا .ورممیاال

پــــول بــــرا�ش داد کــــھ Bســــان بــــرای خــــودش  .Gشــــد  ،+رچنــــد گفــــت کــــھ نــــرو 

 .فایـــده نکـــرد .Nـــ�دمیممگـــر دنبـــال الjســـھ نـــرود کـــھ از خنـــک  ،قرقـــره بخـــرد

خـرد و فقـط بـھ ک�ـ�Q قرقـره می اGست کھ مادر فقـطمیدمثل این کھ پری 

راه ز��ـQ بـرادر +مـ ،مـادر ناچـار شـد اورا بـا Bسـر +مسـایھ .کھ الjسھ بیاورد

پـری  ،سـتمیخواو آلRـQ +ـم کـھ چنـNن گ¸ـQ را از خـدا قـدم بفرسـتد+مان ُم 

معلـــــوم Gشـــــد کـــــھ آلRـــــQ  .��ـــــK Qســـــلیم کـــــرد+مســـــایھ بـــــرد و بـــــھ ز  ءرا تاخانـــــھ

بــــرای بــــھ  ،جــــوانمرdی .و�ا Gــــیقــــدم Gشــــان بد+ــــدتواGســــت خــــودش را بــــھ ُم 

رای دیگر استیار +مسایھ رف�ن خو ء خانھ    .[ار+ا بی�ارهQR ̂و

 .ودمjشـــمـــادر +ــم یTــان وقـــت کــم عقــل  .حــاال ب]شــNن کـــھ دروازه بــاز شــود

ایــن   خ�ــ� نــدارد کــھ ؟یــا پــری را نTــاه کــنم ،مــن الjســھ بگNــ�م ؟حــاال چــھ کــنم

 ،پــری  .ودمjشــآدم ز�ــر پــا  .ک�ــ�Q در فکــر دیگــری نjســت .چــھ گــپ اســتجا

  .برو  ،برو  ،Bس بھ خانھ برو  ،ک�Qر گر�ھ میاگ
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از الjســــھ آوردن  .مــــدمیااز +مــــNن [ــــار بــــدش  .مــــدمیااز +ــــیچ [ــــاری بــــدش ن

 ،ورا +ــــر روز دنبــــال آKــــش بــــھ حمــــام میفرســــتاد[ــــاش مــــادر ا .مــــدمیابــــدش 

وقRـQ +ــوا تار�ــک  .تمN�فــ\ای زمســتان بـا آلRــQ شــام ،حمـام حــا�Ç تاشـبای

jف+ــــردو  ،شــــدم�N8ن حمــــام میخر�دنــــددو  .تنــــدمpــــش قــــوغ گــــوKو ســــطل آ

ن مفـت و رایTـا .پـول نمیگرفـت آ&�ـایTان روزگـوQ�8p حمـام از  .گش�ندبرمی

مادر {ســــیار درچنــــNن شــــ�¹ا .ادمیــــدو میکرد\ارا از آKــــش و خاکســــ�� پــــر ســــطل

مــادر بــھ ایــن  .ز�ــر صــند�� گــرم خوابیــدن میکــردچقــدر مــزه  .بــودخــوش می

حRـــــــQ  .مjشـــــــدکـــــــھ زود خـــــــاموش نمدمیاســـــــ�ب از آKـــــــش حمـــــــام خوشـــــــش 

آوردGـــش +ـــم بـــرای نیـــاز  .فـــردا�ش +ـــم صـــند�� گـــرم و آKـــش درتـــھ خاکســـ��

روی  ،�ادر +رچندقـدم میتواGسـQR بیا�سـQR و دسـ§ .سـبک بـود ،آسان بـود

از +مــھ [ــار +ــا +مــNن [ــار  .گــرم ک�ــQ ،ردنــدمیخو و گـوش +ایــت را کــھ خنــک 

ایــن [ـار حRــ�U Q�ـ� از ســرگNن چیـدن درفصــل تا{سـتان +ــم  .مـدمیاخوشـش 

ی Gــی اشــ��ی و Gــ ،ی<ــGــی گوســالھ  ،یGــی dــاو< ،انــدیمیمقــدر منتظــر +ر  .بــود

 ،و�دمیدنیاز دنبالش  ،گذشتاگر +م یTان تا می .میگذشت  خری اس¸Q و 

 ،اشــ�ندمیدچ\ــار پایــان +ــم اگــر دل خو�ــ�Q  .و�ــدمید+ــا Bشــت آن تــا کجا

ســـبد در  .ندمjشـــد�ا +مـــھ �ـــی فایـــده در غNـــ� آن دو�ـــد& .نداختنـــدمیاچNـــ�ی 

اگــر بــا کــدام چ\ار�ــای بــدخلق  ،اشــ�� بــدودســت Bشــت کــون اســپ و خــر و 

 .بھ آن دنیافرستادت بھ جا میجا .مjشدلگدی حوالھ ات  ،یمjشدبرابر 

بچـھ  .یافـتنـیم سـبد سـرگNن +ـم نمی ،میگشـتتمام کوچھ +ـا و سـرک\ا را

 .وندمjشــــــروز بــــــھ روز بjشــــــ��  ،+ــــــای ســــــرگNن چــــــNن +ــــــم کــــــھ کــــــم نjســــــ�ند

و یــــا صــــاحبان شــــان \ا کــــم خــــوراک شــــده انـــدچ\ار�ایـــان +ــــم در ایــــن ســـال

�Nبر سر این [ار+ا &�ااتا{ست .فق، cشداضافھ  �ا+مخس وخاشاک چیjم. 

+ـــا ی  روز  .کـــھ ســـN� بـــاد بNـــ�ک بـــازی کننـــد انـــدمیمرا یـــک روز +ـــم نآ&�ـــامـــادر 
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ادکھ بھ بـازار مید�ای شان عرقچی�cا را بھ دس§ ،پنجش]بھ بازاردوش]بھ و 

روندو  ر+گــذران  ،پــjش د[انــداران ،پــjش +ــرکس بیا�ســت .^فروشــندش\̂ر
ا   :ترس ولرز ̂و

  » ؟خری عرقچNن می ،ماما« 

ارد و بـر د+انـت میـد[لوشـش را بر  ،خلق برابـر شـوی د[اندار بـداگر باکدام 

دمی   :ک̂و

  » !برو گمشو �ی پدر ،صد دفعھ گفتم کھ Gی« 

کھ مـا انندمید+مھ  مردم  ،lÎی�ت است مادر .گو�ندمی+مھ +مNن طور 

مـادر ق\ـر  ،تواGسـت بفروشـدمیاگـر ن ؟خ�� شده انـداز کجاآ&�ا .پدر ندار�م

اگــر از ایــن  .تمN�فــو شــب +ــم گرســنھ بــھ خــواب ردمیخــو لت بایــد .مjشــد

مـادر کـوزه +ـای سـفالNن  ،روز +ای دوش]بھ و پنجشـ]بھ بـازار ،[ار +ا نبود

[ـــی  ،آب یـــخ فرو�ـــ�Q .کـــھ آب فرو�ـــ�Q کننـــدادمیدآلRـــQ خر�ـــدو بـــھ نیـــاز و می

نھ <ی بگرد تاکھ Kش ،بگرد ؟آب یخ ! آب یخ ! [ی گفت آب یخ ،گفت آب یخ

مـــادر +ـــر  ،یـــدمیابد+ـــدوآخرش +ـــم کـــھ عید پیـــدا شـــودو یـــک شـــانزده پـــو��

  :خش�اندیرد+انت مگپت را د

  » .پول سوزانک ، پول سوزانک است ؟ردمیخو قرقره بھ چھ درد « 

زورمـادر  .کندگپ مادر را قبول نمی .ی شده استحاال آلQR +م �ی سرو پا

آلRـQ  .+ر [ـار مانـده و نیـازحـاال  .کنـد�ی �ی از آلB QRشتjباGی می .سدمN� +م ن

cآوردن [ـــار اوســـت و {ـــسآب  .خوش دارد از چـــاه +مســـایھ آب بیـــاورد�ـــات. 

  :مقدم اورا م8Pره کرده بود .تا{ستان یک روز آلQR دنبال آب رفتھ بود

  » !آلQR خN�ات خور ،آلQR الjسھ خور « 

�ـای آلRـQ مادر کھ دیوانـھ گ��ـا و �ـی گفت� .آن روز نبودآلQR  ،از آن Bس آلQRو 

ـــال چشـــم\ات و میگفـــبـــھ مقـــدم ناســـزا  ،یـــدمیدرا   .نـــدمیخوای اورا آفـــت ̂و
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حســن چــپ در  ءو کوچــھ مNـ�دگــوش بــھ کــری  ،]یدمjشـ�ــارا آلRـQ کــھ ایــن گ£

  :تمیگفخندیدو پjش میگرفت و ق\ق\ھ کنان می

  » .انم کھ چھ کنممید^از دیوو  ،وممjشیک روز من دیو « 

  

***  

  

بوی دل انگ�N  .حا�Ç تاشبای باز شده بودءعھدرب بزرگ قل ،محشر بود  

ی بـــزرگ &�ااحـــاال ســـر دیگـــد .مjشـــدالjســـھ بjشـــ�� در فضـــای کوچـــھ تjـــت 

<ی را کھ آ&�ا. آمد م\مانان بjش�� شده بودرفت و  .  الjسھ را گشوده بودند

کـھ بـھ داخـل  ادنـدمیدچنـدنفر اجـازه  ،بھ خاطر بردن الjسـھ آمـده بودنـد

<ی کــــــھ Bــــــس از خــــــوردن الjســــــھ بــــــر آ&�ا.و برگردنــــــدرفتــــــھ و الjســــــھ بگN�نــــــد

ی شـان &�اادرحا�� کـھ دنـد .سیدندمN� خندان بھ نظر خو ش و  ،گش�ندمی

ک خرامـــــان خرامـــــان و قصـــــھ کنـــــان  ،نـــــدمیکرد\ـــــای گـــــوگرد پـــــاک را بـــــا چ̂و

   .\ای دنیا دور شدشکم سN� شد، غم .تندمN�ف

ســـردی انTـــار ک�ـــ�Q از دیگر  .+یـــا+و<ی د رکوچـــھ و درون قلعـــھ پیچیـــده بـــود

+مــــھ Bشــــت ســــر+م  .از�ــــاد رفتــــھ بــــود شــــاید+م ســــردی +وا .لرز�ــــدنمی+وا

 .کــس بــھ فکــر کــس نjســت ،روزمحشــر ،تمبــھتیلــھ و  .وردنــدمیافشــار دیگر 

صــدای  .یک مســابقھماننــد ،دیگــری اســتبــھ فکــر پÄjــ�Q جســ�ن از  +ـرکس

 ،گمشــــو ،Bـــس شــــو پــــjش شــــو ،،جیغ و گر�ــــھ کود[ــــانترنـــگ ترنــــگ ظرف\ــــا

ــــت ا�ســــتاده  .کــــرده ایــــدحمــــام زنانــــھ جــــور  غاملغــــال نکنیــــد ! +مــــھ بــــھ ن̂و

 .بN�و^ـار نکنیـد .وارخطـا Gشـو�د ،سـدمN� تـان  ءپ ! بھ +مھُچ  ،پُچ  .شوند

او pـــÁ  ،جنـــگ نکـــن .ودمjشـــبـــھ او الjســـھ داده ن ،^ـــار انـــداخت+ـــرکس بN�و

ــت چــھ .مــرغ، بــرو شــما ســھ نفــر، بــھ ن̂و بر�ــدرت  ؟[ــل مــرغ کجــا مNــ�ی  ،ا̂و
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کـــــھ شـــــما آجـــــوج و  انممیـــــدن .ریمیخـــــو Bـــــس شـــــو کـــــھ حـــــاال ســـــ��  ،لعنـــــت

بــــھ تــــو  .آفــــت ،�یداســــبال .اوالد آدم خــــو نjســــ�ید ؟\ــــارا [ــــی زاییــــدهماجوج

ان را زود زود حــــــق شــــــ .+ا ســــــر زمــــــNن ب]شــــــی]ندگــــــدا ،میگـــــو�م او �ــــــی پــــــدر

   گو�م او �ی پدر !بھ تو می .بروند ،بخورند

بــاز  .کننــدصــدا میاورا ، میکــردخیــال  ،]یدمjشــ^ــار کــھ ایــن گــپ را نیــاز +ر 

   .انند کھ من پدر ندارممید+مھ  .ت�ان خورد و بھ سوی صدا دید

.. پــــری +ــــم گر�ــــھ .یــــک ســــطÔuھ ،ســــطلدو تا .ســــرگردان و سراســــیمھ بــــود

dـــــا�� پـــــری Bـــــس  .دســـــت پـــــری را +ـــــم گرفتـــــھ بـــــود کـــــھ ز�ر�ـــــا Gشـــــود .میکـــــرد

  :میکرداورا پیدا گشت تانیاز برمی .مjشدگم  ،اندمیم

  » دیوانھ ! ؟[ی گفت کھ تو بیا<ی« 

و�ــــد ســــطل\ا را مید .فتادنــــدمیاطــــرف \ا +ر ســــطل .فتــــادمیاdــــا�� خــــودش 

 .میکــردت�cــا پــری گر�ــھ ن .گرفــتدســت اورا می ،میکــردپــری گر�ــھ  .گرفــتمی

تـــــا کـــــھ نیـــــاز بـــــر  .نـــــدمیکردکـــــھ گر�ـــــھ ماننـــــداو کود[ـــــان دیگـــــری +ـــــم بودند

�ش را دیگران م ،جا�ش .گشتمی او  .اندنـدمN� بھ عقـب اورا .گرفتندین̂و

افتادن و بـر  ،+ر تیلھ و تمبھبا .چند قدم عقب�� بیا�ستد مjشدور +م مجب

ود مNـ�کھ یک گروه دیگر بـھ عـوض او پـjش یدمید ،خاس�ن خودش و پری 

دلـــــش ل��یــــز از ترÆــــ�Q بــــود کــــھ مبـــــادا  .انــــدمیمو او کــــم کــــم از قطــــار عقــــب 

�ش دیر برسد و الjسھ تمام شود    .ن̂و

بــا مشــت زد و بــھ عقــب  ،پjشــ�� رفتــھ بــوددیگــر صــ�� نکــرد ک�ــ�Q را کــھ از او 

  :راند

  » جای من است !« 

\ای شــان تــرنگس کنــان +ــر ســو ســطل .گ\ــان +ــردو یخــن بــھ یخــن شــدندنا

Bــــس از آن کـــھ بــــھ +مـــدیگر چنــــد  .میکـــردو گر�ــــھ  مNـــ�دپـــری جیــــغ  .افتادنـــد
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ورد از زدو خـــ ،را از +ـــم جـــدا کنـــدآ&�ـــا�ـــی آن کـــھ ک�ـــ�Q  ،مشـــت و لگـــد زدنـــد

دوان دوان در \ای شـــــان دو�دنـــــدو lÎلـــــھ ســـــوی ســـــطلدســـــت کشـــــیده و با

  :ندم�Nدجیغ  .از عقببjش��  ،طرف بودفشاراز +ر  .قطار ا�ستادند

  » !نفس مابرامد .مردیم ،تیلھ نکنید« 

مچـھ دردسـت ا�سـتاده بـود در ِخ  ءی�ی از نوکران حا�Ç تاشـبای د رآسـتانھ

  :م�Nدفر�اد فرستادو سھ نفر بھ درون حو��� میو سھ 

  » !ودمjشبھ او الjسھ داده ن ،و تمبھ کند +رکس تیلھ« 

  :م�Nدپری جیغ  ،مjشداین میان نیاز ز�ر فشار دیگران خفھ در 

  » !مردم ،خفھ شدم ،نیاز« 

<ی را کــــــــھ از عقــــــــب فشــــــــار آ&�ــــــــابا مشــــــــت و لگــــــــد تامjشــــــــدو نیــــــــاز مجبــــــــور 

و اکتفـــا ادنـــدمیددشـــنام  .امـــا ک�ـــ�Q در فکـــر جنـــگ نبـــود .بزنـــد ،وردنـــدمیا

 .وقـت نبـود .گشـتدنبـال انتقـام نمی ،ردمیخو ک��Q +م کھ لت  .ندمیکرد

  .��میدجواب پدر و مادر را باز چھ  .بدو کھ از الjسھ نماGی

بر ســر و دســتار ســ¼ید ،حــا�Ç تاشــبای ،م\مــان خانــھ ءآن ســوتر دم دروازه

 .و +ــــردو گــــرم اخــــتالطبــــا مــــردی ا�ســــتاده بــــود ،چــــ®ن کــــالن اشــــ��ی بــــر تــــن

 .نوندمjشـاین +مـھ +یـا+و وگر�ـھ و فغـان را ن آ&�امد کھ میاطوری بھ نظر 

نیــاز و پــری را ، [ــاش کــھ بیایــدواز میــان +مــھ ؟+مــان اســت حــا�Ç تاشــبای

کــــھ اول�ــــ� از +مــــھ بــــھ ایــــن +ــــا الjســــھ بد+یــــد کــــھ نــــزدش بخوا+ــــدوامر کند

گرفتنـد و دو دسـت روی سـjنھ می آ&�ـامـردم +نTـام گذشـ�ن از کنـار  .برونـد

  .گذش�ندKعظیم کنان می ،ندمیکردخم  خودرا در حا�� کھ

   » ؟امش حا�Ç تاشبای استکد« 

  » ؟+مان کھ چ®ن الیچھ دارد« 

  » .او کھ چ®ن اش��ی دارد ،Gی« 
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یـــد کـــھ نیـــاز بـــا مید .میکـــردپـــری زار زار گر�ـــھ  .بـــاردیگر جنـــگ در گرفتـــھ بـــود

چھ فتادنــد و +مــدیگررا میا\ــا ســر برف .<ــی یخــن بــھ یخــن شــده اســت Bســ̂ر

روی برف\ــــا لکــــھ +ــــای  .+ــــردو خــــون آلــــود شــــده بــــودد+ــــان و بی�ــــQ  .نــــدم�Nد

و بـــا بــا لگـــد ، مشـــتبا .ندمjشــدســو پرتـــاب \ا ترنــگ ترنـــگ +ر ســـطل ،خــون 

از  .ادنـــدمیدو فحـــش تنـــدمیگفمـــادر خـــوا+ر و  .نـــدم�Nد\ا +مـــدیگر را ســـطل

بـــھ جــان +مـــدیگر  ،\ـــا�ش پــاک Gشـــده بــودآن طرف�ـــ� کــھ برف ،صــف بNــ�ون

  :چس¼یده بودند

 »QRتو جای مرا گرف. «  

  » ....تو اول مرا اول مادرگفتھ« 

  ...ترنگ و ترونگ

***  

  

نیـاز در+ـم  .میکـردنیـاز دسـ�ش را گرفتـھ بـود و اورا کـش  .میکـردپری گر�ـھ 

ــــر+م بــــود  .ق\ــــر بــــود .د+ــــاGش خــــون آلــــود بی�ــــQ و  .ل��یــــز از تــــرس و غصــــھ .̂و

ت�cـــا نیـــازو پـــری  .\ـــای کوچـــھ نـــرم Gشـــده بودنـــد+نـــوز dلِ  ،ســـطل\ا دردســـت

<ی کـــھ الjســـھ بـــرای آ&�ـــاKعـــداد  .گشـــ�ندســـطل\ای خـــا�� برمیکـــھ بـــا نبودند

\ای گرسـنھ بـا شـکم ،�ای خـا��دسـ§تندبامN�ف .بودز�ـاد ،شان نرسیده بود

ایـــن  ،مـــدمیااگـــر پـــری ن .\ـــای شـــان مملـــو ا ز�ـــاسخـــزده و دلو انـــدام +ـــای ی

تم را  ،مــــدمیااگــــر پــــری ن ؟چــــرا پــــری را فرســــتادی ،مــــادر .مjشــــدنطور  نــــ̂و

اگــر  ؟گــرفتمم یـا الjســھ میمیکــرد\بــاGی دیگـران نمیگرفتنــد. مــن از پـری نگ

اورا  .گــــــو<ی کــــــھ بــــــال بــــــھ Bــــــس پــــــری می ؟مjشــــــدچــــــھ  ،ممیکــــــردپــــــری را ر+ــــــا 

او  ،ممیکــرداگــر پــری را ر+ــا  ؟چطــور  .گرفRــQالjســھ می ،RــQمN�فانــدی و میم

گرفــت پــری نمی ،اگــر مــن الjســھ میگــرفتم .ردمیمــ ،مjشــدز�ــر پــای دیگــران 
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بــــھ  ،مــــا نبــــودیمت�cا .ادی تــــا قرقــــره بخــــردمیــــدتــــو بــــھ او پــــول ن .مjشــــدبــــاز ن

صـــبا  ،وممNــ�صـــبا  .کننــدختــھ میباز پُ گفتندکــھ صـــبا .رســـیددیگــران +ــم ن

  .��مپری را نمی

  :پری گر�ھ کنان صدا زد

  » .دستم برامد ،کش نکو« 

+نTام ق\ـر  آ&�امانند آلQR با +مان Q�op کھ  و  آلود مانند مادرشنیاز ق\ر و 

  :گفت ،ندم�Nدبودن گپ 

بـھ خانـھ  .از خاطر تـو +ـم از الjسـھ مانـدم و +ـم از قرقـره .بمN� ،کور شو« 

  » .ممیبjنمن . جزارا[اری نداردتو مادر با ،کھ برو�م

8�ــ� از رســیدن بــھ خانــھ بــرا�ش تu .تمN�فــ ،حــا�� کــھ دلــش پــر غصــھ بــوددر 

آن  .یک دیو بد +ی�ـت ،یک دیو ، . یک دیو[اش یک دیو میبود .+رچھ بود

آن وقــــت  .میکــــردطــــوری کــــھ �ــــی �ــــی جــــان در افســــانھ +ــــا�ش از آن قصــــھ 

آن وقت تمام قرقـره  .وردمیااشت و بھ خانھ مید\ای پر از الjسھ را بر دیگ

آلRـQ چـھ خــوب  ،یـک گــپ آلRـQ یـادش آمــد .میکـرد+ـارا بـھ کود[ـان تقســیم 

دیـــو گـــر او گفتـــھ بـــود کـــھ ا .یTـــان گـــپ آلRـــQ درســـت +ـــم اســـت .گـــپ زده بـــود

جوشـــاند کـــھ ا�Ç تاشـــبای را میـــان دیـــگ الjســـھ میحـــ ھءود [لـــمNـــ� ،شـــود

   .خN�ات نکنددیگر الjسھ ن®�د و 

صــــدای  .میکــــردپــــری +مچنــــان گر�ــــھ  .کشــــیددســــت پــــری را بــــھ شــــدت می

بــھ  ،بــھ آســمان ابرآلــود دیــد .وردمیــانیــاز بــھ یاداصــدای قرقــره +ار  ،\ــازاغ

قرقره +ا نقـش یافتـھ خط +ای مار�یچ و رنگNن ،کھ روی ابر+انظرش آمد

  :تمیگفردلش اندونیاز د

  »                          .رزودت ،ززودترمرادیو {سا ،ای خدا« 

  ،+الند١٣٧٨                                                                                                          



 دخ��شالیهای س� ___________________________________ قادرُمرادی
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 توت و نان

   

   :پN�مرد گفت

  » .سبقت را بخوان« 

  :کودک خواندو 

  » .بابا توت داد ،بابا نان داد« 

  :پN�مرد گفت

  » .بھ زمNن نوشتھ کن« 

�ی بھ روی زمNن نوشتو کو    :دک با چ̂و

  » .بابا توت داد ،بابا نان داد« 

  :پN�مرد گفت

  » .بھ آسمان نوشتھ کن« 

  :روی +وا نوشتو کودک با [لکش 

  » .بابا توت داد ، با نان دادبا« 



 دخ��شالیهای س� ___________________________________ قادرُمرادی

 
٦٣ 

  :پN�مرد گفت

  »  .حاال بگN� توت بخور  ،خوب شدحاال 

درخــت افتــاده  ءز�ــر سـایھ ،�ــا کــھ روی خـاکوکـودک بــا دلـزده dــی سـوی تو

  :نTاه کرد ،بودند

  » .چقدر توت بخورم« 

خشـک و  ءد+کـده .د+کده خاموش و آفتاب ت�N بـود .د+کده خاموش بود

 .ســوخت+کــده مjد .ســوزنده بــود  آفتــاب ،مــدمیاخــاموش خــا�� بــھ نظــر 

  :م�Nدداد بیصداوحلقش خشک و  .رنگ پر�ده بود

  » .وای آب ،وای آب« 

   .تمN�فباران ازدلش نیاد ،جان میکندو  

 .دست داشت چوب دراز در  .+م خاموش بودپN�مرد .د+کده خاموش بود

و کـــودک +نـــوز روی ت�انـــدت می تـــو پN�مرد .شـــاخھ +ـــای درخـــت را میت�انـــد

  :نوشتدرخت می ءز�ر سایھ ،زمNن

  » .بابا توت داد ، با با نان داد« 

اGســــت کـــــھ د+کــــده چــــرا خـــــاموش میدپN�مرد .کــــودک +ــــم خـــــاموش بــــودو 

   .از این جا رفتھ انداGست کھ حQR پرنده +امید .است

\ـــا بـــھ برگ .افســـرده ،درخ§�ـــا خـــاکزده بودنـــد .غمگـــNن بـــودد+کـــده گرفتـــھ و 

دیـروز طوفـان  .خاکبـاد بـودیـروز طوفـان و مثل این کـھ د .آلوده بودند گرد

درسـت مثـل ایـن  ،پN�مـرد کـودک بـود .مـادرش .بھ یاد پN�مرد آمد .ر�گ بود

مــــــادرش  ،مjشــــــدخاکبــــــاد  .مjشــــــدطوفــــــان  &�ااوقRــــــQ کــــــھ تا{ســــــت .کــــــودک

  :تمیگف

  »  .یدمیا+ا آب در�ا�او بھ جوh .یدمیاآب  ،یدمیاآب « 



 دخ��شالیهای س� ___________________________________ قادرُمرادی
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ــــاره آب م�اودر�ا+ــــاوhدر جوچنــــدروز {عــــد این امــــادر  .یامــــدی خشــــکیده د̂و

امـا  ،خاکبـاد خاکبـاد ،طوفـان ،طوفـان .این گپ �ی مع�Q شده بـود\اسال

و در�ـا نـام �ا از Kشنھ dـی مردنـداGست کھ جوhمیدپN�مرد .از آب خ��ی نبود

 آ&�ـا ءاGست کھ چرا ا زد+کـدهمیدپN�مرد  .استخودش را فراموش کرده 

   .برکت پر�ده است

ســــر   ،مــــاتمد+کــــده در ســــوگ و +م مانندشــــاخھ +ــــا .مــــاتم بــــودد+کــــده در 

ی &�ااشــــر�گرما .و �ــــی آ�ــــی درفغــــانا از گرمــــ .نــــدم�Nدچــــرت  ،درگر�بـــان خــــم

ــت ت©ــQ ،از آبشــاخھ +ــارا  ءگرمایادبــاران را ازخــاطره .میکــرد  از نــم و رط̂و

   .ستمjشی شاخھ +ا &�ااشر�

اGســت میدردمپN�مرد .طوفــانخامو�ــ�Q پــjش از  ،خامو�ــ�Q {عــداز طوفــان

 .�ــjش اســـتاGســـت کــھ طوفـــاGی در میدپN�مرد .کــھ طوفــاGی گذشـــتھ اســت

دیوانـــھ <ـــی کـــھ  .دحلیمـــھ دیوانـــھ افتـــادپN�مردبـــھ یا .شـــکم مـــادرطوفـــاGی در 

رشکمش پیدا د ی<گنگ بود و بچھ  ،دیوانھ بود ،ادرم .شکمدار شده بود
روی زمـــــــــNن  .بودیخ�ـــــــــ� ازدنیــــــــااGســــــــت وکــــــــودک بمیدپN�مـــــــــرد  .شــــــــده بــــــــود

  :نوشتمی

  » .توت دادبابا ،دادنان بابا« 

ا& .و�دندمید\ای کوچـھ +لـ�س کنـان +ـر سـو سـگ .گرما کشـنده بـود  �ـای̂ز

خــــاک نمنــــاک  .ســــایھ میپالیدنــــد .لســــت از د+ــــان شــــان بNــــ�ونشــــان یــــک ب

 و�دنــــد. پNــــ�دمیدســــو +راســــان +ر  .جســــ�ندمیز�ر�ل\ارا ءســــایھ .جســــ�ندمی

ســکوت ســوزنده و تفــت کـھ صــدای قرقــر چـرخ خشــک چــا�� را  ،ید]مjشـ

صـــدااGع�اس  .ســـیدمN� زورش ن ،کســـتمjشن ،کســـتمjشآلـــود د+کـــده را

صــــدای چــــرخ  .سســــت و بیحــــال بــــود .قرقــــر ،قرقــــر ،رقرقــــ .نداشــــتبلند

بــا ان چــا�� را�ــا پN�مـردی ر<ســمبــازوان زGــی و  .^یحـالسســت و  ،خشـک بــود



 دخ��شالیهای س� ___________________________________ قادرُمرادی
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اGست کھ مید]ید و مjشپN�مرد  .با سسQR و بیحا�� ،کشیدندخستھ dی می

وده است    .گرمی و �ی آ�ی از +مھ کس حوصلھ و توان ̂ر

بیحـال  ،+مھ چNـ�ش مثـل او پNـ� ،\ا�شآدمپN�مردمی¼نداشت کھ د+کده و 

از  .رروز دیگــچنــد ،{ســیار عمــر کــنم ،پــایم بــھ لــب گــور  .و سســت شــده انــد

آن dـــاه ، انــدمیمایــن تا{ســتان زنـــده نخوا+ــد برآمـــدم و آن dــاه کــودک ت�cـــا 

و  ؟ادمیـدتوت  آ&�ا[ی بھ  .ادمیدنان  آ&�ا[ی بھ  .اندمیمحلیمھ دیوانھ ت�cا 

  :نوشتمیکودک باز 

  » .بابا توت داد ،بابا نان داد« 

اGسـت کـھ پـای بابـا بـھ لـب میدچـھ ،اندمیماGست کـھ ت�cـا میدوکودک چھ 

 د رآن سـو  .بابا بھ آسـمان دیـد .خ�� بودکودک از دنیا بی .رسیده استگور 

 ،�ـای خـاکزدهآن سـوی درخ§ .+ای گ�ـ�+ـاو گنبـدآن سـوی [لبـھ  ،+ای دور 

پــیج پــیج  ،مثــل یــک اژد+ــا ،مثــل یــک مــار .گردبــادی بــھ +وابلنــد شــده بــود

  :خودش گفتبابابا .تمN�فو باال ردمیخو 

  » .شغا�� یافتھ اندمیدا ن را .قصندمN�  ،طوی اجنھ +است« 

کـــھ بـــھ   چـــاه چقـــور، نTـــاه ... صـــدای چـــرخ خشـــک و پNـــ� چـــاه.قرقـــر ،قرقـــر

Qــــش افگ�ــــGــــر قــــدر  .کننــــدیت ســــیا�� میچشــــم\ا .چرخــــدســــرت می ،درو+

Qســـــت و  ،ر<ســـــمان کـــــش ک�ـــــjی ن �ـــــم کـــــھ دلوچـــــھ   آخـــــرشاز دلوچـــــھ خ�ـــــ+

اGســت کــھ میدپــراز dــل ســیاه اســت وک�ــQ +ــم آب dــل آلــودو پN�مرد ،یــدمیا

چـــھ ½ـــ8ت اســـت �ـــی آ�ـــی و چـــرا اجنـــھ +ـــا  .کـــھ چـــھ عـــذا�ی اســـت �ـــی آ�ـــی

 �Nشغا�� یافتھ اندمیدان را قصندو م.   

دل  ،فتادنــدمیاتــپ تــپ بــھ زمــNن  تو�ــا. م�Nدبابــا بــاچوب دراز بــھ شــاخھ +ــا

انTـــار  .شــN� تـــوت بودنــد ،ی پختــھ و آبـــدارتو�ـــا .مjشــدپN�مــرد پــراز مســـرت 

dـاه   .مjشـدو اشـ§�ا�ش تحر�ـک ادمیدد+اGش آب  .یختندمN� روی دل بابا 
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ر+گـذری سـوار بر�ـک  .گذشـت��لوی مlPد می یdا�� ر+گذری از کوچھ 
ت و ر+گـذر سـوار بـر حیـوان بـا مN�فو راه مرکب الغر ومردGی کھ خواب بود

 .وان میکوفـــتحیـــ ءبـــھ ق��غـــھ +ـــای برآمـــده ،وطـــرف شـــکم�ـــا�ش بـــھ دبو

آن بــــاچو�ی کــــھ ســــر  ،شــــارانده بــــودگــــردن مرکــــب را ،ر+گذرســــوار برمرکــــب

 ،نبـــودمیخ اگـــر  .نـــدخال opظـــھ بــھ گـــردن زخ�ـــQ مرکــب می+ر  ،میßــ� داشـــت

   .ردمیخو از جا�ش ت�ان ن، کشQR +م مرکب را می

پN�مرد تــــوت ز�ــــر تــــک درخــــت مPــــlد Kشــــنھ dــــی و در +مــــھ ســــوختھ از گرماو 

بابـــــا از  ءفتادنـــــدو دل غمـــــزدهمیا�اتـــــپ تـــــپ بـــــر روی خـــــاک +او تت�انـــــدو می

  :نوشتکودک سرش خم روی زمNن می .مjشدخو��Q ل��یز 

  » .بابا توت داد  ،بابا نان داد« 

 درشصـــت و چنـــد .بابـــا اضـــافھ از ایـــن یـــاد نداشـــت .داده بـــودیـــاد بـــھ او اابب

   .داده بودسال عمرش +مNن را یاد گرفتھ بودو آن را بھ کودک یاد

شـــاید +فتـــاد ســـالھ  .شصـــت و چندســـالھپN�مرد ،کــودک +فـــت ســـالھ بـــود

+ـر چـھ بـود و  ،ماه برای پN�مرد در+ـم و بـر+م شـده بـودحساب سال و  .بود

کودک پا بر+نھ  .پا�ش بھ لب گور رسیده است اGست کھ دیگر مید ،نبود

کال+ــش کالن�ــ� از ســرش  .\ا�ش ســوارکال+ــش ســر گوشــ .ســر کــالهبر  ،بــود

پNـــ�ا+]ش +ــم ازتــ]ش کالن�ـــ�  .چــرکNن بودنــدترکیـــده و  ،پا+ــا�ش ســیاه .بــود

ی و ت]بـان مـادرش راکـھ رنـگ گال�ـآن کھ پN�ا+ن پدرش را پوشـیده بـودمثل 

قاق شده از عرق  ،�ش ک\نھ و فرسوده\الباس ،گال�ی رنگ باختھ .داشت

ســ�� و ســیاه و  ،ســرخپjنــھ +ا .رنTارنــگ بودنــدپjنــھ +ا .تــوت بودنــد ءو شــN�ه

رنـــــــگ پNـــــــ�ا+]ش  . \ـــــــامثـــــــل پارچـــــــھ +ـــــــا<ی از بN�ق ،ل بNـــــــ�ق آ�ـــــــی بودنـــــــد. مثـــــــ
ســ�� رنــگ  ،ســرخ رنــگ باختــھ .پjنــھ +ــا رنــگ باختــھ بودنــد .خاکســ��ی بــود

ت]بــــــــاGش رنــــــــگ گال�ــــــــی  .آ�ــــــــی رنــــــــگ باختــــــــھ ،ســــــــیاه رنــــــــگ باختــــــــھ ،باختــــــــھ
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 .\ای کـودک بــودســبــوی عـرق و شــاش عطـر لبا .گال�ـی رنــگ پر�ـده، داشـت

و بـــــھ  میکـــــرد ُپـــــف ُپـــــفرا آ&�ـــــا ،گرفـــــتکـــــودک دانـــــھ +ـــــای تـــــوت از زمـــــNن می

  :نوشتمیو مjشد^از روی زمNن خم نداخت و میاد+اGش 

  » .بابا توت داد ،بابانان داد« 

  :ندمیخوا ،�عد آن چھ را کھ نوشتھ بودو 

  ».. .نان ،نون  ،نون الف نا .بابا ،�ی الف با ،الف با�ی « 

  :تمیگفو بابا

  » .کھ شکمت سN� شودبگN� توت بخور « 

خـرد  ءیـک لقمـھ ،چنـدتا تـوتیـک لقمـھ نـان و  .ردمیخـو  ،نوشـتکودک می

گذاشــت و {عــد چنــد را Bــس در جیــ�ش می ^ــا�Ó مانــده اشگرفــت و از نــان می

 ،بابــا تــوت میت�انــد .مینوشــت^ــاز و  مNــ�دلونجــک  .فگنــدمیاتــوت بــھ د+ــان 

  :بابا گفت .بھ کودک دید

  » .برای شب نTاه کننان را .توت بخور  ،نان نخور « 

  :وکودک باز+م نوشت

  »  .توت دادبابا ،بانان دادبا« 

عــرق پــر  ،بابــا خســتھ شــد .ادمیــدنــان بــا تــوت بــھ کــودک مــزه  ، نــانتــوت با

 .عرق\ــای رو<ــش را بــا دامــن چــرکNن و قــاق شــده اش پــاک کــرد .شــده بــود

ش را ســـــر  .کــــودک دیــــد .شــــکم فروزفتــــھ و چملـــــک شــــده اش نمایــــان شـــــد

  :کودک دردلش گفت .شرمید از دیدن شکم بابا .گشتاند

  » .بابا نان ندارد« 

خاک\ـــا مگر  .میکـــرد ُپـــف ُپـــف ،گرفـــتز زمـــNن میرا اتو�ـــا .بابـــا گرســـنھ بـــود

بابــا دردلــش  .\ابــھ تــو �ــا چســ¼یده بودنــدdل ،شــده بودنــدل dِــ تو�ــادرجـان 

  :گفت
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  » .Bشت خاک ماک نگرد ،بیانداز بھ د+انت« 

  :گفتبابا .و بھ آن خN�ه شدتوت را ُپف ُپف کرد ءبابادانھ

  » .مزه دار است و بخور کھ چھ شN� توت شN�ه دار « 

  :دردلش گفت

  » .+دمیدنان با توت {سیار مزه  ،توت با نان .بود[اش کھ نان +م می« 

قطره آب شـN�ین مثـل آب حیـات چنـد .توت را با بN�ه +ا�ش فشـرد ءو دانھ

+ــــردو تــــوت  .کــــودک از نوشــــ�ن دســــت کشــــیده بــــود .درdلــــو<ش فرورفتنــــد

ابـا آموختـھ در جیـ�ش گذاکودک نـاGش را .ردندمیخو  شـتھ بـود کـودک ا ̂ز

اگــر  .میکــرد ُپــف ُپــف ،گرفــتتــوت را می ءدانــھ .تــوت بخــوردبودکــھ چطور 

س��د مjخاک آن رابابا با دام]ش dل و ، آن dاه مثل تندمN�فخاک و dلش ن

ت درخــــت از dلـــو<ش پــــایNن  .نــــداختمیابـــھ د+ـــاGش و {عد چنـــدقطره شـــ̂ر

  .ودمjشـنان بـا تـوت خو»ـ8ور  ، با نان  اGست کھ توتمیدبابا  .تندمN�ف

بابـا  .نـاGش را درجیـ�ش گذاشـتھ بـود .. کودک نان داشتبابا نان نداشت

و بـــا چـــوب شـــاخھ +ـــای بلنـــد ،بابـــا چـــوب درازش را گرفـــت .بـــاز شـــروع کـــرد

و کودک بھ سوی تپ تپ بھ زمNن افتادند تو�ا .پرتوت درخت را ت�ان داد

  :بابا رو^ھ آسمان پرسید .یدمیدی تازه تو�ا

  » ؟چند مرتبھ نوشتھ کردی« 

  :کودک گفت

  » .بjست مرتبھ« 

  :دردلش گفتو 

  » .+دمیدتو ت �ی نان +یچ مزه ن« 
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درد  .»t شـده بـود ،گردن بابا از {س کھ سوی شاخھ +ای بلند دیده بود

 آ&�اگش�ند کھ چوب بھ dان آبزده اش دنبال شاخھ +ا<ی میدیده  .میکرد

  :بابا گفت .برسد

  » .آفر�ن« 

زرdی کرده است  .یـاد گرفـت زود ،گـپ شـنو ھءبچـ .بابا خوش شد کھ [ا̂ر

کـــودک +ـــم احســـاس  .زخو�ـــ�Q بابـــا خـــوش شـــدا .کـــودک +ـــم خـــوش شـــد

ـــان  بابــا .کردکــھ [ـــار بزرdــی کـــرده اســـت و آفــر�ن شـــ]یده اســـت  .اســـتم\̂ر

بابــا  ءنم و شــکم پــرچNن و چــروک و فرورفتــھکــقبــول می ،+رچــھ بابــا بگو�ــد

اGســـت و تـــک درخـــت مید+م مPـــlد .اGســـتمیدد+کـــده  .بـــھ نظـــرش آمـــد

 ،بابــــا مانــــده اســــت و +مــــNن د+کــــدهاGســــت کــــھ ت�cــــا مید+م تــــوت مPــــlد

 .مjشـددلشـاد  ،ت�انـدبابا کھ شـاخھ +ـارا می .مNن درختو ++مNن مlPد

 خوب اسـت کـھ تـو  ،ای درخت .خوب است کھ این درخت نخشکیده بود

ای  ،ای درخـــــت .نـــــھ آب ،نـــــھ نـــــان ؟یممیکـــــردمـــــا چـــــھ  ،اگـــــر نبـــــودی ،QRاســـــ

مـــردیم از �ـــی  ،یـــاران +مـــدیگر شـــما ن و مـــ ،بjســـت ســـال گذشـــت ،مPـــlد

مـردیم از �ـی غN�Kـی و +نـوز  ،مـردیم ازجنـگ و غNـ�ت ،مـردیم از �ـی نـاGی ،آ�ـی

از  ،ســتکــودک از دنیــا �ــی خ�ــ� ا .اGیمیــددرخــت تــو +ــم  .مPــlد خالjســت

   .کودک �ی خ�� است کھ میدان شغالjست .ازرقص اجنھ +ا ،گردباد

بابــا  ،صــدای جیــغ یــک زن  .کــودک متوجــھ صــدا شــد .صــدا<ی از دور آمــد

 .ســیدمN� چوب نبـھ شـاخھ +ــای بـاال  .ت�انــدتـوت می .پjشــاGی نیـاورد اخـم بـر 

صـدا  .کودک صدا را بھ جا نیـاورد .ف\مید کھ صدا صدای کjستمیبابا

مثــل یــک  .دلــش را لرزانــد .وگنTــی را در دل کــودک افگنــد  کوچــک ءدل\ــره

را  یکودک نداGسـت کـھ صـدای غNـ� عـاد<شـاید ،مثل یک اضـطراب ،+مو 
. امــا نتواGســت بــھ جــا با گوشــ\ا�ش آشــنا بــودصــدا .ه اســترداحســاس کــ
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آن سـوی مPـlدو  ءدیـوار +ـای شـار�ده .این سو و آن سو نTاه کرد .بیاورد

 ءáــlھ .�ــای نیمــھ جــان بودنــددیگــر برگ\ــا و شــاخھ +ــای خــاک آلــود درخ§

ســـت میخوانیمــھ جـــان را  ءخـــوت انگNــ� چاشـــت د+کـــدهســـکوت ر  ،یــک زن 

. مNـ�دچنـد جیـغ  ،ت�cـا یـک چیـغ ،چیـغ و نالـھ .تمیگفـزن چ�Nی ن .بر+م زند

+رچــھ  .بابــادیگر د�ــ� بــرای پــاره شــدن نداشــت .میکــرددل بابــا را پــاره پــاره 

دل بابا را ت�ـان  ،این صدا +مjشھ بابا را .از دس�ش رفتھ بود ،دل داشت

بابـــــا  .یخـــــتمN� �ـــــک خـــــواب وحشـــــ�ناک دردلـــــش ز+ر یـــــک خـــــاطره و  .ادمیــــد

گـــوش بـــھ کـــری  .گر�خـــتاز آن ز+ـــر می ،آن خـــواباز  ،طرهآن خـــا+مjشـــھ از 

  :تمیگفبابا  .بفر�بدست خودش رامیخوابابا .م�Nد

خـــواب بــــود  .Gــــی مـــن شــــ]یده امGــــی مـــن دیـــده ام و  .Gـــی +ـــیچ گــــپ نjســـت« 

  » .تمام شدورفت و 

  :کنج�اوی پرسیدبا ،جیغ زن ن��سیده بودکودک از 

   » ؟صدای چjست ،بابا« 

 jوق§+م QـRسـت کـھ صـدای مید�ـا<ی کـھ شھ حGسـت و اjسـتکjبـاز+م  ؟چ

یـــک  ،یــک خـــاطره .عـــادی بـــودبــرای بابا .مثــل یـــک عـــادت ، ســـیدمی®� ^ابــا از 

^ھ ذ+ـــــ]ش حملـــــھ خـــــواب وحشـــــ�ناک بودکـــــھ در�ـــــک شـــــب وروزصـــــد+ابار 

ی کمنـــورش چشـــم\ابابابا .د�ـــ� بـــرای پـــاره شـــدن نداشـــت .تمN�فـــو میکرد

داشــت انتظــارش را .جســتمیــان شــاخھ +ــای درخــت میپرتــوKی راء شــاخھ

زن انـدک  ءصـدای جیـغ و نالـھ .کھ صدای چjستسدمی®� کھ حاالکودک 

کش صــدافرو  .مjشــدخــاموش بلعیــده  ءعمــاق ســکوت د+کــدهانــدک درا

  :تگف میبا opن آرابابا  .گم شد ،غرق شد .کرد

  » ...باز املھ دیوانھ ،املھ دیوانھ است« 
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تـوت بـھ د+ـان  ھءدانـ .چNـ�ی نگفـت ،اGسـتمیدکودک مثـل آن کـھ از قبـل 

از بابــابود کــھ  ، خودشــان بــوداز  .حلیمــھ دیوانــھ کــھ بیTانــھ نبــود .انــداخت

  :یک روز از بابا پرسیده بود .او بودغمخور 

  » ؟دیوانھ شدهاملھ دیوانھ چرا ،بابا« 

  :^ابا گفتھ بودو  

  » .دیوانھ اش کردهخدا« 

  :کودک پرسیده بودو 

  » ؟دیوانھ ساختھ چرااور « 

ابا جوا�ی     :گفتھ بودنداشت و ̂و

بــــــھ [ار+ــــــای او غــــــرض نگNــــــ�. بــــــھ غضــــــ�ش دچــــــار  .انــــــدمیدخودش خـــــدا« 

  » .وی مjش

  :وکودک پرسیده بود

  » ؟ض�ش چjستغ« 

ابا گفتھ بود    :̂و

نده +ـــا�ش  ،ق\رخداکــھ آمـــد ،ودمjشــخداق\ر «  فــت را بـــر ســ̂ر
ّ
+ــزار بـــال و آ

  » .وردمیا

 \ای دیگــــرش را در ذ+ــــ]ش کــــوچکش کشــــتھو ســــوالوکــــودک ترســــیده بــــود

  .بود

پNـــــــ�ا+ن درازی بـــــــرا�ش  .یمـــــــھ در کوچـــــــھ +ـــــــا دیوانـــــــھ دیوانـــــــھ میگشـــــــتحل

 .حلیمـــھ ت]بـــان نمیپوشـــید .پـــا�ش دراز بـــودپNـــ�ا+ن تـــا ســـاق  .پوشـــاندندمی

+مjشــــھ مو+ــــای ســــرش قیÉــــ� کــــرده dــــی و یــــا  .کنــــدحلیمــــھ مو+ــــا�ش را می

از  ،کوچـھ +ـاشـب وروزدر  .حلیمـھ گنـگ بـود .بـودش تراش کـرده dـی میسر 

اگــــر در جــــا<ی  .در�ــــک محــــل قــــرار نداشــــت .آن کوچــــھ بــــودایــــن کوچــــھ بــــھ 
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جــوش جنــب و در  ،+مjشــھ مثــل ک�ــ�Q کــھ برقصــد .بــودآرام نمی ،�ســتادمیا

ـاال می�ـ�د و  ،سرش ،ا+��ازاندام در  .بود و بـا چرخانـدمینیم تنھ اش را تـھ ̂و

ـــان گـــنگش چ�N+ـــای نـــامف\ومی   .اســـ£�ا شـــ��ھ میکشـــیدت و مانندمیگفـــ̂ز

، انTــــار درد اگـــر opظـــھ <ـــی قـــرار میگرفـــت .+مjشـــھ بیقـــرارو نـــا آرام میبـــود

   .ادمیدعذاب کشنده <ی اورا

کـودک  .ت�انـدبابا توت می .در تپ و تالش بودبابا ،یدمیدکودک سوی بابا 

  :پرسید

  » ؟یدمیادیگر بھ کوچھ نبابا املھ چرا« 

ر<ـــــــــش ســـــــــ¼ید  .لرز�ــــــــدمی .میکـــــــــرددرد گــــــــردن بابـــــــــا ،عرق کـــــــــرده بـــــــــودبابــــــــا
زمانندش می یـک  ،آخ .بابا را بـھ سـر آورده بـود ھءگرمی حوصل .لرز�ددرا̂ز

 بایــــد +ــــم\ای اوراســــوال .در شــــاخھ +ــــای بلنــــدتو�ــــایــــک ســــو  ،ســــو گرمــــی

   ؟گپ چھ غرضترا بھ +ر  ،بچھ جان .جواب بد��

  :بابا گفت 

اورا  .کـھ حلیمـھ دیوانـھ از خانـھ برایـداندمیمن .طالب آمـده ،حا�� بچیم« 

  » .با ر<سمان {ستھ ایم کھ از خانھ ن��اید

 ...طالب آمده .خستھ و بیحال بود، چ\ار زانوکودک روی زمNن Gشست و 

�Q +اÄj؟بابا ،چھ شدندجوم  

  :تمیگفهللا قل  .افتادبھ یادهللا قل و کالشjنکوف او 

» Q�Äjش زنده باشھ ،تماسمن جومjجوم. «  

کــــودک هللا قــــل را بــــھ خــــاطر  .بــــود�ــــا هللا قــــل را ندیــــده و کــــودک درایــــن وق§

کـــھ یـــک بـــار کالشـــjنکوف میکرد+مjشـــھ +ـــوس  .تفـــنگش دوســـت داشـــت

  :هللا قل روزی بھ او گفتھ بود .بھ دست بگN�داورا

  » .کندخانھ خرابت می .+وسش را مکن« 
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   .ودمN�سال +م از دلش ناGست کھ +وس آن تا صدمیدوکودک 

  » ؟خانھ برایدانندکھ از میماورا نباباچرا« 

 .بـود هق\ر ش آمـد .سوی کودک دید .اوف و آه کشید .حوصلھ شدبابا بی

  :با خشم ،ست بگو�دمیخوابابا 

  » .وی یا با این چوب بھ [لھ ات بزنممjشپ ُچ « 

دنیـا واز ت .کشـندمیاورا ،خانـھ بNـ�ون برایـدھ از حلیمـاگر  .دلش سـوختاما

+رگـپ را بـھ  متـوانمن نمی؟بچـھ جـان،چطور برایـت بگـو�م ؟چھ خ�� داری 

بjســت ســـال  .کشـــندمی ،+ـــرروز می��نــد .بگــو�مکــدام یکـــjش را .تــو بگـــو�م

ا صــب ،این +اســتور حــاالد .ینــد و می��نــد و میکشــندمیا ،ینــدمیااســت کــھ 

ت یک کس دیگر  ءایـن حلیمـھ دیوانـھ .کشـدمـارا می ، یـدمیا... +ر کس ن̂و

حــاال در+مــNن حــال +ــم طفــل چنــد ما+ــھ در شــکم  .یــک زن بــدبخت اســت

انـھ گـjش نNـ� آرام در+مـNن حـال دیو اورا .بچـھ جـان ،بھ تو چھ بگو�م .دارد

انم میـــدمـــن چـــھ  .اننـــدمیمدیوانـــھ را +ـــم بـــھ حـــالش آرام ن\اظامل .نماندنـــد

.. حاالکـھ .اجنـھ +ـا ،ج�cـا ؟انم [یمید.. ن.خدا نا شناسکدام ظالم و  ؟[ی

گفــــتم کــــھ بــــھ [ار+ــــای خــــدا تــــرا  .�نــــدچیــــغ مN ،بکنــــدرا &�ااتوانــــد ر<ســــمنمی

�Nغرض نگ، Uخودش بھ حسا ���U اندمید�ا�ش.   

شــغ شــغ صــدای مختصــری از  .ب زددیگــری را بــا چــو  ھءبابــا باخشــم شــاخ

چند  .\ا بر سرو روی بابا ر�ختندخاکگرد +ا و  .شاخھ +ا بلند شد \ا و برگ

 .د رآســـمان گردبـــادی ماننـــد ابـــر خـــا[ی شـــده بـــود .دانـــھ تـــوت +ـــم افتادنـــد

وز زنده ت کھ +نمیگفباردیگر صدای خشک قرقر چرخ چا�� بھ د+کده 

  :تندمیگف، کھ کودک بودپN�مرد .ای

+مـNن طـور گردبـاد پیـدا  ،کننـدص میوقQR کھ اجنھ +ا طوی دارند و رقـ« 

  » .ودمjش
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دیگــــری ر ا  ھءشــــاخ ،دیگــــر و چــــوب بابــــا هءتا تــــوت تــــاز چنــــد .کــــودک دو�ــــد

را آ&�ـــااز دیـــدن ابـــر +ـــای خـــا[ی دلـــش شـــد بـــا چـــو�ش  .ازخـــواب بیـــدار کـــرد
خانـــــھ  .�ـــــا میـــــدان را شـــــغا�� یافتـــــھ انـــــدجc .آســـــمان پـــــاک کنـــــد ھءزصـــــفحا

Uبابــا شــروع کـــرد کــھ خــودش گــپ بزنـــد و بــھ کــودک مجــال پـــرس و  ،�ــاخرا

  آواز خواند:بابا .پال بjش�� ند+د

  » .ظالم زده بالش شکستھ .. کدام.کدام ظالم زده بالش شکستھ« 

کــودک  .کــودک بــھ آواز خــواGی بابــا حNــ�ان شــد .یــدمیدو بابــا بــھ شــاخھ +ــا 

اGش زمزمھ کرد   :+م ز�ر ̂ز

  » .کدام ظالم زده بالش شکستھ« 

  :دلش گفتودر 

اورا+ــــــــــم  ،کــــــــــھ ازخانــــــــــھ برایــــــــــدانندمیمنحــــــــــاال اورا ،دیوانــــــــــھ شــــــــــدهبابا« 

  » .مثل املھ دیوانھ ،کنند&�ا {ستھ میبار<سما

  :باباگفت .دیگر نخواندبابا

ادندکــھ مید�ــا آن قــدر تــوت یــک وقRـQ ایــن درخ§ .انــھ خــراب شــدهحـاال زم« 

 .ادیممیــــدبــــھ dــــاو +ــــا  ،بــــوداز {ــــس {ســــیار می .جمع کــــرده نمیتواGســــ�یممــــا

ــــھ  ،برکــــت از +مــــھ جــــا پر�ــــده .+م برکــــت نمانــــده�ــــای خــــداحاالبــــھ درخ§ ت̂و

äعوذ باG. «  

کــــــودک از بjــــــت  .یــــــدمیدســــــوی شــــــاخھ +ــــــا  .یــــــدمید و کــــــودک ســــــوی بابــــــا

  :کودک گفت ،خواندن باباخوشش آمده بود

  » .بابا  بخوان باز « 

  :خندید ،را Gشانھ گرفتھ بود <ی ھکھ با چوب شاخبابا

  » ؟چھ بخوانم« 

  :کودک گفت
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  » .کدام ظالم زده بالش شکستھ را ،بjت« 

  :بابا گفت

  » .�نندمارا+م دره مN ،نیممیخوااگر {شنوند کھ مابjت  ،گم کن« 

شـــــاید  .کـــــودک بـــــھ چـــــرت انـــــدر شـــــده بـــــود .دوســـــکوت کردنـــــددقـــــایقی +ر 

  :کودک پرسید .از بابا ب®�سد ست یک گپ تازه پیدا کندومیخوا

  » ؟پدر م باغ داشت« 

 .\ای کــودک د رجــوش اســتبــاز+م دیــگ ســوال ،کــھ +رچــھ بگو�ــد بابــا دیــد

بابــــا اگــــر یــــک راســــت  ؟تواGســــت بکنــــدچــــھ می .بابــــا دیــــد کــــھ چــــاره نjســــت

 ،تمیگفـــــاگـــــر ده دروغ  .مجبـــــور بـــــود کـــــھ ده دروغ +ـــــم بگو�ـــــد ،تمیگفـــــ

 .میکــردبابــادر دلــش بــھ خــدا�ش عــذر  .مجبــور بــود یــک راســت +ــم بگو�ــد

  بابابھ خدا�ش گفت:

  » .مرا بابزرگوار�ت ببخش ،نداخداو  ،خدایا« 

 .داشــت ؟چــرا نداشــت .پــدرش بــاغ داشــت .کــودک منتظــر پا½ــt بابــا بــود

  بابا گفت:

  » .داشت یک باغ کالن ،+ا بچھ جان« 

بـــھ  ؟یـــد یـــا Gـــیمیاصـــدای حلیمـــھ دیوانـــھ   کـــودک گـــوش داد کـــھ آیـــا بـــاز+م

 .کــودک گــوش داد .کــھ بــاز صــدای حلیمــھ دیوانــھ اســتخیــالش آمــده بود

کـودک د ردلـش  ؟از[ی بود ،صدا<ی را کھ ش]یده بود .صدای حلیمھ نبود

  :گفت

 »cت جjنندمیخوا�ا ب. «  

  :{عد بھ پدرش و باغش اند�شیدو 

  » .پدرم باغ کالن داشتھ ،باغ کالن داشتھ« 

  :کودک پرسید
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  » ؟�ای توت +م داشتباغ پدرم درخ§ ،بابا« 

 ، درخــت زرد آلــو ،درخــت تــوت ،{ســیار داشــت .و بابــا بــھ یــاد Bســرش افتــاد

مـــــا  ھء+مـــــ ،مjشـــــد+رســـــال کـــــھ تـــــوت پختـــــھ  ،تـــــاک انگـــــور  ،درخـــــت ســـــjب

. یــک نفــر چــادر کــالن را از چ\ـار گوشــھ اش میگـرفتیم .تیم تــوت ت�ـاGیمNـ�ف

آن قـــدر  .یخـــتمN� ژالـــھ واری تـــوت  .ت�انـــدو تـــوت می مjشـــدبـــھ درخـــت بـــاال 

میجوشـاندیم و از آن  ،یممیکـردخشـک  .ادیممیدتوت کھ ناچار بھ dاو +ا 

jم Qرا بــــرای زمســــتان نگــــھ  .ســــاختیمشــــی� Qاشــــ�یممیدکــــوزه +ــــای شــــی�، 

j8ان +م مuساختیمت.   

  :بابا آ�� کشید .ادمیدبرای خودش مزه  ،تمیگف�ارا کھ این گ£بابا 

  » .چھ دوراGی بود ،�� ��« 

  :کودک پرسید ،مjشدوکودک از سوال کردن خستھ ن

  » ؟رآخباغ پدرم چھ شد« 

ــــرد بــــــا قصــــــھ +ــــــا�ش ا زکــــــودک  کــــــودک ر+ــــــا�ش  .ســــــت بگر�ــــــزدمیخواپN�مــ

بابا بـاخودش  .حاال باز شروع کرده بود. بابا سوال پیچ شده بود .میکردن

  :گفت

  » .گذار یTان گپ راست +م بگو�مب« 

  :وگفت

ت کـــــھ مجا+ـــــد از بـــــاغ شـــــما گفـــــ .پـــــدرت را و�ـــــران کـــــرد  بـــــاغ ،خلـــــق آمـــــد« 

اغ پدرت را با خاک یک سان ب ،\ا آمدندانداخت میکند. بلدوزر +ا و تانک

  بــاغ بابایــت ،بــاغ مــن ،بــاغ پــدرت ،+ــا Bســرجان .مثــل کــف دســت ،کردنــد

اد رفت .بود   » .+مھ چ�N ب̂ر

بـــــھ یـــــاد  ،کـــــودک بـــــھ یـــــاد هللا قـــــل افتـــــاد .میکـــــردوکـــــودک ســـــوی بابـــــا نTـــــاه 

 ، ، خلــق +ــم کالشــjنکوف داشـــتکــودک فکــر کــرد .الشــjنکوف هللا قــلک
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نــد و یــک دیگــر را میکردبـا+م جنــگ  آ&�ــا .مجا+ـد +ــم کالشــjنکوف داشــت

بابــا  .چنــد بــرگ خــاکزده +ــم افتادنــد ،کشــ�ند و بابــا کــھ شــاخھ را ت�انــدمی

  :اند�شید

  » .+یچکس �ی نام و �ی تاپھ نماند« 

اگــــر  ؟هللا قــــل کجــــا رفــــت .میکــــردوکــــودک بــــھ کالشــــjنکوف هللا قــــل فکــــر 

بـھ  ،گو�م کھ کالشjنکوفش را یک بار بھ من بد+ـدبھ او می ،باردیگر بیاید

حـــاالهللا قــــل گــــم شــــده  .+م شـــکم ســــN� تماشــــا کــــنممیخــــوا ،دســـت بگNــــ�م

   .است

  کودک پرسید:

  » ؟بابا هللا قل کجا رفتھ« 

حــاال  .�ــا چــھ رابطــھ داردبــھ آن گ£ بابــا نف\میــد کــھ هللا قــل .بابــا حNــ�ان شــد

اگـــر  .�ـــا کجـــاده کجـــا و درخ§ .و حـــوض را پـــر کـــن ســـطل را بگNـــ�  .خـــوب شـــد

+نـوز [لـھ  .اسـت طفـل ؟یک جنجال و اگر جواب نـد�� چـھ ،جواب بد��

+مـــNن طـــور ایـــن بیچـــاره گـــک از شـــکم مـــادر  ،نـــھ .کنـــددرســـت [ـــار نمیاش 

   .. جوا{ش را بگو پN�مردآزرده Gشود .ضعیف آمده

  :و باباگفت

 .\ـــــا مجا+ـــــد بـــــودهللا قـــــل اول .جومÄjـــــ�Q +ـــــا گر�ختنـــــد ،طالـــــب کـــــھ آمـــــد« 

�Q شد &�ااBسÄجن�. «  

کـودک بـھ هللا قـل  .توت آلوده بھ خاک بود .وکودک توت دیگری برداشت

هللا قـل کالشـjنکوفش را چـھ کـرده  ؟کجـا رفتـھ باشـد قـل هللا .میکـردفکر 

  :وتوت را بھ د+اGش انداخت ؟باشد

  » .بابا« 
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اال+ـا ز�ـر نظـر گرفتـھ بـود ھءو بابا کھ شاخ از صـدای کـودک  ،دیگـری را د̂ر

  :گفت ،بیحوصلھ شده بود .لرز�د

مـرا ز یـک طـرف ا مـیگر  .جان مـارا کشـیدی .بچھ جان؟باز چھ یادت آمد« 

  » ؟ک�Qمی  عرق از طرف دیگر، بگو چھ پرسان ،دیوانھ ساختھ

  :کودک پرسیدو 

  » ؟کالشjنکوفش را چھ کرد ،هللا قل کھ گر�خت« 

و چنـد تـا تـوت بابـا خـم شـد .و بابا آ�� کشید و چو�ش را بھ زمNن انداخت

  :کرد و پرسید ُپف ُپف ،دیگر گرفت

  » ؟کالشjنکوفش« 

بابـــا  .رامکیـــدآ&�ادانـــھ +ـــای تـــوت را بـــھ د+ـــاGش انـــداخت و بـــا بNـــ�ه +ـــا�ش 

  :گفت

بــــــال بــــــھ Bــــــس هللا قــــــل و بالبــــــھ Bــــــس  .ســــــرم را بــــــھ درد آوردی ،�ــــــ� Bســــــرم« 

ھ در کرد .کالشjنکوفش   » .حت�Q برده و فروختھ .کالشjنکوف مارا د̂ر

 .ردمیخـو و  میکـرد ُپـف ُپـف .گرفـترا میتو�ـا ،خـم شـد .و بابا گرسـنھ بـود

  :باغ ازدست رفتھ اش ھءبابا سر سر خود شروع کردبھ قص

+ر زرد آلو بھ این  .تیم زردآلو ت�اGیمN�فباز  .چھ روز+ا<ی بودند ،�� ��« 

  » .بھ این کالGی ،کالGی

  :بابا ادامھ داد .ادمیدبزرdی زردآلو را Gشان  هء�ا�ش انداز دس§با بابا

چــھ  ،+واخــوری بــود .میــوه چی�ــQ بــود ،تمــام تا{ســتان میــوه خــوری بــود« 

ـاغ مـا نبـود ام می ،یممیکـردخشـک زردآلـو +ارا .بود کـھ د ̂ر م گذاشـ�یسـ̂ر

 ھءدخ��ک\ــا از مغــز خســت .خســتھ +ــا�ش را میکشــیدیم  .کــھ خشــک شــوند

خســـــتھ +ــــــارا میــــــان آب و نمــــــک تــــــر  .نــــــدمیکردزردآلـــــو امیــــــل گــــــردن جــــــور 

   .کس�یممjش�ا خستھ . روز+ا و ش¹ند کھ پوس�ش جدا شودمیکرد
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 .ردمیخـو گرفـت و میازدور�jشـش دانـھ +ـای تـوت را ،Gشستھ بـودوکودک 

�ا�ش دوسھ بار شکمش با دس§ .کودک ناراحت بود .ردمیخو +م توت بابا

  :کودک گفت .را مالش کرد

  » .کندشکمم درد می ،بابا« 

 .شــــ]یده شــــدصــــدای خشــــک چــــرخ چــــا�� از دور  .^ــــاردیگر قرقــــر، قرقــــرو 

دلوچـھ درچـا��  ،رفغـاناز �ی آ�ی و Kشنھ dـی د ،خستھ <ی در نیمھ روز داغ

  :باباگفت .باال بیاوردافگنده بودتا جام آ�ی +رچندdل آلود

یــک وقــت  .وی مjشــجور  .نــداردکنــد. پروامیتــوت ناپــاک آدم راشــکم درد« 

مـــن یــــک وقـــت تــــوت  .در چـــادر میت�انــــدیم ،مـــا تــــوت را از زمـــNن نمیگــــرفتیم

کوچــــھ بــــھ  .�ــــ�دمبــــھ شــــ\ر می ،ممیکــــردکــــوزه +ــــارا از تــــوت پــــر  .فــــروختممی

  :ممیکردصدافروختم و +رجا+ا توت میکوچھ 

مــــردم بــــھ مــــن نــــان قــــاق و ســــبوس و پــــول  .تــــوت کیRــــQ یــــا ،تــــوت کیRــــQ یــــا« 

  .ادممیدکوزه +ای توت  آ&�امن بھ  .ادندمید

کھ عـرق چیـ]ش را سـر پjشـانjش کشـید .^ھ درخت تکیھ دادبابا Gشست و 

�ش را {ســـتھ چشــم\ا ،خســـتھ بــود�ش ســـایھ بــان شــود. باباچشــم\ابــاالی 

  :بابا گفت .دبو 

 ،ی�ـــــی Gـــــی ،داشـــــ�یمیــــک وقـــــت dاو  .ردیممیخـــــو کـــــھ بودحــــا�� یـــــک دوغ می« 

کــوزه  .ردمیخــو قیماق نک�ــ�Q شــN�و .مــادرت ، پــدرت بــود .ســھ تــا ، دوتــاGی

. +مNن حاال [اسھ +ای قیماق و مسکھ .ادیممید+ای دوغ بھ +مسایھ +ا 

 ر نــــت دکــــھ �ــــی �ــــی جایدمیابــــھ خیــــالم  .یــــدمیاصــــدای دوغ زدن بــــھ گوشــــم 

^ـــاوو صـــدا رکنج حـــو��� باوو دامـــdاو  .�نـــدمســـکھ مNایـــوان Gشســـتھ اســـت و 

  » .کشدمی
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Nــــ� لبخنـــد خفیفـــی مثـــل یـــک چ .بـــا کوشـــید کـــھ صـــدا�ش مثـــل dـــاو شـــودبا

اشــ�با�� روی روانــھ <ــی کــھ گو�او مثــل پبیTانــھ بــر لبــان کــودک معلــوم شــد

 .و ناپدیــد گشــتزود پر�ــد ،لبــان کــودک Gشســتھ باشــد هء\ــای خشــکیدdل

  :بابا ادامھ داد

ن بــــــھ ی شـــــاا&�اBســــــت .dـــــاو +ــــــارا بدوشـــــد�ـــــی �ـــــی جانــــــت را بگـــــو کــــــھ برود« 

ح تاشـــام [ـــار  .کننـــددردآمـــده و ایـــن قـــدر {ـــغ {ـــغ می مانـــده  .یممیکـــرداز صـــب

  » .حا�� وقت پN�ی است Bسرم.یممjشدن

�ا�ش گ� بابا خستھ .�ش را {ستھ بودچشم\ابابا .یدمیدوکودک سوی بابا

احسـاس  .مدمیاخوشش  ،میکردوقQR از گذشتھ +ا قصھ  .میکردرا رفع 

 ،کـودک سـوی درخـت دیـد .+نـدمیدبھ او جان تازه کھ این قصھ +امیکرد

  :سوی شاخھ +ای درخت و گفت

  » .بابا مرا بھ درخت باال کن کھ توت بت�انم« 

{عــد بابــا  <ــی ھopظــ .مثــل ایــن کــھ بابــارا خــواب بــرده بــود .حرکQR نکــردبابــا

  :گفت

یـک روز  ،پـدرت +ـم کـھ در+مـNن سـن و سـال تـو بـود .تـواGینمی ،Gی Bسـرم« 

  » .و پا�ش شکستافتاد ،بھ درخت باال شد .+وس کرد+مNن طور 

  :کودک بالفاصلھ پرسید

  » ؟باز پدرم چھ شد ،بابا« 

\ا�ش {ســـــتھ و د+ـــــاGش  و ل�¹ـــــا�ش چشـــــم ،بابـــــا مثـــــل ایـــــن کـــــھ خـــــواب بـــــود

  :بابا گفت .جن�یدندمی

چندوقت {عــــد پــــای .پــــا�ش را {ســــت .بــــاز اورا پــــjش شکســــتھ بنــــد بــــردیم« 

  » .پدرت جور شد

  :دیدوکودک حN�ان حN�ان سو ی بابا
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  » ؟بازچھ شد پدرم ،د\ا و بلدوزر +ا خراب کردنباغش را کھ تانک ،Gی« 

[ــــاش کــــھ از آن +ــــوس بیجــــای Bســــرش یــــادی  .بابــــا از گــــ¼ش Bشــــیمان بــــود

بـــرای خــــودش  ،میکـــرداز گذشـــتھ +اکـــھ یــــاد  .بابـــا چـــاره نداشــــت .میکـــردن

ک خـــوش گذشـــتھ +ـــا بـــرای کـــود ھءاGســـت قصـــمیدبابـــا  .خـــوش آینـــد بـــود

ت و بابـــا دنبــــال گذشــــتھ مN�فــــ�ــــای خـــودش کـــودک دنبــــال گ£ .آینـــد نjســــت

�ـا<ی +ـم بیـاورد بھ خاطر کـودک در+ـر قصـھ اش گ£بودبابا مجبور  .+ا�ش

  ؟کدام پدر،بچھ جان  .. ��.مادرت ، پدرت .کھ خوش بچھ بیاید

  :بابا پرسید .بابا دردلش گفت

  » ؟پدرت« 

  شــکمش تــاب و پــیچ .Kشــنھ بــود .یــدمیدوکــودک منتظــر جــواب ســوی بابــا 

  :کودک گفت .ردمیخو 

  » .+ا پدرم« 

  :م�Nددرخواب گپ بابا .م�Nددرخواب گپ  .و بابا خواب بود

 .بــــھ جنـــگ رفــــت .رفــــت کالشـــjنکوف گرفـــت .مjشـــدچــــھ  ،�ـــ� Bســـرجان« 

مـــرده و  .و از+مـــان جـــا گـــم و نjســـت شـــدبردنـــد بنـــدی کردنـــد .دســتگN� شـــد

. طــــوی نکــــرده بودنــــد آ&�ــــا .کــــھ مانــــدنــــامزادش ماند .زنــــده اش ر ا ندیــــدیم

   .دیگر نیامداو  .فاتحھ شده بودند

  :وکودک پرسید

  » ؟آن وقت من کجا بودم« 

مثــل دانـھ +ـای تــوت  .میکـرد�ش شـN�ی�Q چشــم\اخـواب در  .نخندیـدپN�مرد

 .چیـد�ـا�ش dـل تـازه میابـا از بـاغ خواUب .شیدمیبخجان تازه در[امش بھ او 

  :نیم بیدار زمزمھ کرد ،نیم خواب

  » .تو آن وقت بھ دنیا نیامده بودی« 
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مثل ک��Q کھ روی تپـھ +ـای مـھ  .حال ادا کردبابا این جملھ را سست و بی

کــودک بــاز بــھ  .بابــا لغز�ــده بــود .آلــود خــواب بلغــزد و بــرود بــھ زمــNن آرامــش

پـدرم  .+ـم گر�خـت قل هللا .بھ یاد کالشjنکوف او افتاد .یاد هللا قل افتاد

کالشـــjنکوفش را +ـــم  .اورا بنـــدی کردنـــد .بـــا کالشـــjنکوف بـــھ جنـــگ رفـــت

  :ست ب®�سدمیخواکودک  .گرفتھ باشند

  » ؟تفنگ پدرم چھ شد ،بابا« 

  :ست ب®�سدمیخوا+مNن کھ  .اما بالفاصلھ سوالش یادش رفت

  ».. .بابا« 

امـــا حـــاال بایـــد چNـــ�ی  .گـــ¼ش یـــادش نیامـــد .مکـــث کـــرد .گـــ¼ش یـــادش رفـــت

  :کودک پرسید .سیدمی®� 

  » ؟بابا پدرم را [ی کشت« 

ان Bسرک جاری شـده بـود ایـن سـوال خـود  .این سوال خودبھ خود سر ̂ز

ـان Bسـرک  بابـا صـدای کـودک را  بابـا رفتـھ بـود، .رو�یـده بـودبھ خود سر ̂ز

  :بھ خودش گفت .خوا{ش �Uم خورد .ش]ید

 »jسازداین بچھ مرا سل م. «  

�ش چشـم\اکال+ـش سر  .کوشید راحت�� بھ درخت تکیھ کنـد .جن�یدو {عد

  :بابا گفت .بابا سوی کودک نTاه کرد .افتاده بود

واز دبنــدی شــ ،اســN� شــد ،بــھ جنــگ رفــت .انــدمیدخدا .انممیــدمــن چــھ « 

  » .عسکر +ای روس آمده بودند .\ادروقت روس .+مان جا گم شد

عســکر  .ردمیخــو و دمیکر  ُپــف ُپــف ،گرفــتمیراتو�اکــودک از دورو�jشــش 

  :کودک پرسید ؟روس

  » ؟\ا چرا آمده بودندروس« 
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\ا ق\ر و المعلوم بود کھ از این +مھ سو  .بابا از گفتھ اش باز Bشیمان شد

  :بابا گفت .حوصلھ نداشت .ناراحت است

  » .{سازند مارا [افر آمده بودندتا« 

  :و کودک پرسید

  » ؟مارا [افر ساختندآخر « 

از +ـر گـپ  .\ایاد ک�Qاز عسکر روسچر اباید .او نمیگذاردت ،چھ بگو<ی+ر 

حــال سســت و بی ،خــواب آلــود ،ی {ســتھچشــم\ابابــا بــا  .ودمjشــگــپ پیــدا 

کودک منتظـــــر جــــــواب .جــــــوا{ش را بگـــــو حــــــاال .میکـــــردخـــــودش را مالمــــــت 

  :وخشن گفتبا opن ک�Q جدی  بابا .است

  » .و رفتند آخر[افر ساختند .+ا ،+ا« 

بالفاصــلھ صدا .بــاردیگر ســکوت د+کــده را پرانــد  صــدای قرقــر چــرخ چــاه

شــاید  ،از کشــیدن آب منصــرف شــدیدشــا .حN�ان شــدبابــا .خــاموش شــد

. پN�مــرد خسـتھ <ـی بـود کـھ ازحـال رفــتشـایدزن یـا  .ر<سـمان چـاه گسسـت

کودک  .مjشداز کودک دور  .تمN�ف\ا�ش باردیگر سوی خوا�Uا وخیال بابا

 ،�ای بــــزرگدشــــ§ .یــــدمیدبابــــاخواب  .میکــــردبـــھ شــــاخھ +ــــای درخــــت نTــــاه 

 +رســـــو  .\ـــــاپـــــراز اســـــ�لیت ســـــر آدم ،�نداســـــی وســـــیع پرازمـــــرده &�اار�گســـــت

 .یـدمیدبابـاخواب  .آدم و حـوا هء\ای گندید+رطرف Gعش ،استخوان آدم

ـت مـارا  ،یـدمیا+ـرکس  .\ا کشتھ +ا افتاده بودنـد+مھ جا میان ر�گ بـھ ن̂و

 ،�ای پـراز مـرده را ببـNندش§  این .کندو�ران می ،می�ندد و میکشد ،میگN�د

   .بابا، ماچقدر بدبختیم .این چاه +ای پراز کشتھ را ببNن

کـودک آواز  .یـدمید�ا بابـا کـودک را و اسـ�لی§میان مرده +ـا ،یان دشتدرم

  ند:میخوا

  » ...کدام ظالم زده بالش شکستھ ،ظالم زده بالش شکستھ مکدا« 
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  :میکردصدای بلند سبقش را تکرار و {عدبا

  » .بابا توت داد ، با با نان داد« 

 ءمثـل ک�ـ�Q کـھ +مـھو +ـم دیوانـھ شـده  کھ کـودکیدمید .بابا وارخطا شد

و +ـــــذیان نـــــدمیخوا، سرســـــر خـــــود بjـــــت دار ونـــــدارش را ســـــیل بـــــرده باشـــــد

دو موجــــود ترســــناک کــــھ بـــــھ آدم  ،بابــــا ناگ\ــــان دیــــد کـــــھ دو مــــرد .گو�ــــدمی

 آ&�ـــااز بابـــا .بـــھ زور کشـــان کشـــان ب��نـــد+ندمیخوااورا ،شـــبا+ت داشـــ�ند

سـوی  .��نداورا مییندو آ&�امیامثل این کھ از قبل خ�� داشت کھ  ،ن��سید

کـھ یدمید .اننـدمیمحلیمـھ ت�cـا وکـودک و  ��نـدمی+ای +ای مرا .کودک دید

  :صدا می زندخندد و بابا راکودک +م مثل دیوانھ +ا می

  ! »...بابا ،بابا« 

 .ی پN�مـــــرد ســـــوی کـــــودک بـــــودچشـــــم\ا .��دنـــــدرا کشـــــان کشـــــان میپN�مـــــرد

 .سـوا�� نبـود .کھ صدای کودک نبـودخوش شد .گوش داد .زخواب پر�دا

  :م�Nدکودک با بابا گپ  .یدمیدکودک بھ شاخھ +ا

+ـر روز  ،+ـر روز تـوت .چقدر توت بخور�م .بیا یک جای دیگر برو�م ،بابا« 

و اگــر پــدر +ــای شــان درجنــگ کشـــتھ بچــھ +ــای دیگراگــر پــدر ندارنــد .تــوت

نان و دوغ بھ  .®�ند+ا بھ بچھ +ای شان نان میمادر  .مادر دارند ،شده اند

ا مزه است .+ندمیدبچھ +ای شان    » .بابا ،نان و دوغ چقد̂ر

  :پرسید ،یدمیدکودک بھ شاخھ +ا 

  » ؟مادرم چھ شد ،بابا« 

  :رفتھ بود ،بابا بازنبود

مــن [ــاه و ســبوس تــر  .Kشــنھ اســت .بــرو بــھ گوســالھ آب بــده ،مــادر صــنم« 

یــک اول بــرای مــن  .دیــروز بــھ او بیــده +ــم نــدادی .dــاو گشــنھ شــده .کــنممی

  ». صنم ،صنم ،تماسکھ بیحال بیحال پیالھ شی�Q و یک تا نان بیاور 
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نــــان  ،شــــھ حــــو��� کنــــار تنــــور ا�ســــتاده بــــوددر گو  ،صــــنم دخ�ــــ� جــــوان بابــــا

سـر تنـور  .بـا دسـتمال سـرخ و سـ¼یدی {سـتھ بـودسرومو+ا�ش را .پختمی

بـــوی نـــان گـــرم گنـــدم  .dلگـــو ن شـــده بـــودKـــش تنور آ مـــیزگر داغ چ\ـــره اش ا

ی داغ بخـــار ســـ¼یدی بـــھ +ـــوا &�ـــااازروی ن.فـــرا گرفتـــھ بـــودفضــای حـــو��� را

  :صدا زدبابادخ��ش را .مjشدباال 

  .زود ،نان بیاور یک تا ،صنم« 

+مــــان  ،کــــھ پــــدرش نjســــتمیکردصــــنم خیــــال  .خیــــال بــــودصــــنم درچــــھ و 

بـھ  ؟د رکـدام خیـال بـود .از پدرش نبـودopظھ بھ خیالش آمدکھ این صدا

 .پــدر اوالد +ـای آینــده اش .از یـک کــس دیگـر بـودخیـالش آمدکـھ ایــن صـدا

خـودش را بـرای او +مjشـھ پـاک یک مرد نـامعلوم کـھ اورادوسـت داشـت و 

بـھ  .ادمیـدھ آن مرد محبـو�ش +دیـھ نگ\میداشت و شQÑ باغ وجودش را ب

محبــــوب رو�ا+ــــا�ش خیــــالش آمــــده بودکــــھ اورا+مــــا ن opظــــھ +مــــان مرد

   .صدا زده است

از لغــــزش  .چنــــدقطره بــــاران روی گونــــھ +ــــای داغ و اللــــھ گــــوGش لغز�دنــــد

قطره +ای ن بودکھ اورامثل آ .دانھ +ای باران روی گونھ +ا�ش حظ برد

صـدای مـادرش از  .بوسـیدمیمردمحبوب رو�ا+ا�ش اورا .دبوسنباران می

  :کھ ت�اGش دادdاو خانھ بود

  » .نچکند &�ااصنم +وش کن کھ ن« 

بــــاد \ــــای آKــــش بادخاکســـ�� +ــــاو قوغ ،از درون تنــــور  .. صــــدا<ی.تــــرپ ،تـــرپ

صـدای  .بـوی نـان سـوختھ بـاال شـد ،سـوخت .یک نان چکیده بـود .شدند

  :صنم بود

  » .یک نان سوخت ،یآ« 
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بـــا �ای پر[ـــا+ش رادســـ§ ،زdـــاو خانـــھ بNـــ�ون آمـــدبـــا lÎلـــھ ا ،کـــھ شـــ]یدمادر 

  :تمیگف ،مدمیاو دوان دوان سوی صنم میکرددام]ش پاک 

  » .ت]بل و بی�اره ،شوی بروی چھ خوا+د کردی ھءکھ بھ خانتو « 

  :باز فر�اد کردبابا .این گپ دل صنم بjش�� باغ باغ شدواز 

  » .صنم گفتم نان« 

  :کودک پرسیدو 

  » ؟مادرم ،بابا« 

  :بابا پرسید .�ش را باز کردچشم\ا .از خواب پر�دبابا

 »QR؟چھ گف «  

کـودک  .کـرد�ش دور چشـم\اعرق چیـ]ش را از روی  .بابا سوی کودک دید

  :گفت

  » ؟مادرم چھ شد« 

  :خودش گفتبابا با

رزو+ــای شــان آ ؟ مــادر صــنم چــھ شــد ،صــنم چــھ شــد ،مــادرش چــھ شــد« 

 ،یـــک طوفـــان آمـــد ،ســـیل  یـــک ؟\ا چـــھ شـــدندقـــوم و خو<شـــ ؟چـــھ شـــدند 

+مــھ آرزو+ــای شـــان را ز�رخــاک بردنــد. ت�cـــا  .+مــھ چNــ� را [لولــھ کـــرد و بــرد

 .اســــت هنـــدحلیمـــھ دیوانــــھ ما .ت�cـــا کــــودک مانـــده اســــت .بابامانـــده اســــت

 ھءچنــد دیوانــاســت وچنــد بابــای دیگــر وچنــد کــودک دیگــر و  هد+کــده مانــد

پـدرش کـھ  ؟پـدرش چـھ شـده ؟کھ مـادرش چـھ شـدهسـدمی®� صـدبار  .دیگر

معلــو م  .در انتظــار نــامزاد گــم شــده اش .مــادرش کــھ مانــد مانــد ،گــم شــد

  کودک.انـــدمیدکـــودک چـــھ  .معلوم اســـتبـــھ خـــدا .نjســـت پـــدرت کjســـت

  :بابا گفت .زدنیا �ی خ�� استا
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را درکال+ـت تو�ـا .گفـتم تده دفعھ برای ،ده دفعھ پرسان کردی ،Bسرم« 
  » .ثواب دارد ،جمع کن کھ بھ حلیمھ ب��یم

کــودک  .نTــاه کــرد ، ســو افتــاده بودنـدکــھ +ر  تو�ـاکـودک غمگینانــھ ســوی 

  :و گفتنالید

  . »مادرم ،است ھیادم رفت« 

  :^ابا گفتو 

بــھ رضــای  .مــادرت مـرد ، مـادرت ،دفعھ گفــتم کـھ وقــت مجا+ـد بــودصـد« 

و Gی نھ داک�� بود .مر�ض شد .خودش رفت ،کھ بھ دنیا آوردترا .رفتخدا

   .دوا

 .گذارنــدمیــان گــورو ق�ــ� میاورا ،Nــ�دمیمآدم کــھ  .کــودک بــھ فکــر فــرو رفــت

  :کودک پرسید .نندمیخوادعا ،وندمN�دیگران سر ق�� پدر و مادرشان 

  » ؟ق��ش کجاست« 

بـا پا½ـt با .نـاگز�ر بـود پا½ـt بد+ـدبابا .خواب آلود بـود ،و بابا خستھ بود

  :داد

  » .و رفتندق�� +ا +م گم شدند ،ق�� ندارد« 

بــھ بابا .Gشســتھ بــود ،یــدمیدســوی دانــھ +ــای تــوت  .کــودک خــاموش مانــد

  :ند�شیدمیاکودک 

بچــھ  ؟کــدام پــدر .پــدرت را کشــ�ند ،مــن هءنواســھ خوانــد ،نواســھ جــان« 

Bسـر کـالن مـن  ،و سر بھ نjست شـداو<ی کھ اسN� شد .تو پدر نداری  ،جان

نـــامزاد Bســـر  ،عـــروس مـــن .طـــوی Gشـــده بودنـــد آ&�ـــا.. .نـــامزاد مـــادرت ،بـــود

ت کــھ او یــک میگفــعــروس مــن  .و منتظــر مانــدمــن ســیاه پوشــید هءگمشــد

  .امروز آن روز فرا نرسید واما تاید میایک روز  .ودمjشروز پیدا

  :تمیگفبابا بھ خودش 
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از  .ن آKـــش شـــده بـــودیـــک روز درایـــن قشـــالق زمـــN ،یـــک روز خـــواب دیـــدم« 

از چ\ار طرف از +مھ جـا   . بار�داز +مھ جا مرمی می .آسمان آKش میبار�د

  .نداختنــد میابــم +ــا  طیــاره  .بار�ــداز+مــھ جــا �ــی ایمــاGی می .کفــر میبار�ــد 

آKــــــش  \ــــــا +مــــــھ جارابــــــھتانک .ندمjشــــــدخانــــــھ +ــــــای مــــــا بــــــھ +ــــــوا بــــــاد بــــــاد 

از +ـر طـرف +ـر کـس   .جوشـیدآن روز در قشـالق مـا خـون می  .کشیدند می

+ــرکس بــا +رنــام ماننــد ســیل  .نــدمیکردمــا حملــھ  هءبــھ خانــھ +ــای د+کــد

 �Nشـــکـــس کـــس را ن .گر�ختنـــدجنـــگ بـــود و پرنـــده +ـــا می .یختنـــدمjناختم. 

jســــــــ�ندآ&�ــــــــا ،ســــــــوختندخانـــــــھ +ــــــــا مGی کــــــــھ آ&�ــــــــا .گر�ختنــــــــد ،<ی کــــــــھ توا>

ـــھ Gعوذبــــاä .آن روز خــــدا درخـــواب بــــود .ماندنـــد ،نتواGســـ�ند آن روز  ،ت̂و

آن روز آن  .شــیطان جشــن داشــت  .شــیطان میــدان را شــغا�� یافتــھ بــود 

شیطان lèل  .انگشت حN�ت گز�د .شیطان حN�ان شد ،چھ کھ آدم کرد

  :روز شیطان بھ خودش گفت  آن .شد

  » .خوب شد کھ ½lده نکرده بودمش« 

\ای خانـھ +ـارا Bشک\ا و سـگ ،حQR مرغ\ا .{س�ند و بردند ،کش�ندآن روز  

ھ کردنـــد ـــالغ ز�ـــر پا+ـــا افتادنـــد .+ـــم ضـــ̂ر بـــاکره +ـــا درخـــون  .دخ��+ـــای ن̂و

�ــــــــا و ا ز ز& .نــــــــاموس د+کــــــــده دراز شــــــــدند �ای وحÄــــــــ�Q بــــــــھدســــــــ§ .افتادنــــــــد

 ،مـادر .صنم +م با آرزو+ا�ش درخون افتاد .پN�مردان +م انتقام گرفتند

نــامزاد Bســر گمشــده ام را میــان تنــور  .��لــوی گوســالھ افتــاده بــود شمــادر 

مــــن و  .ر تــــومــــن و مــــاد .آن روز دو بــــدبخت زنــــده مانــــد .پ�cــــان کــــرده بــــودیم

dاو خانـھ مرابابرچھ زدندو نیمھ جا ن در  .من و عروس منتظرمن .عروسم

 ،مای [ــاش +مـــان روز مــرده بـــود .کـــھ زنــده مانـــده امنف\میدند .انداختنــد

   .ردمیممادرت +م �U�� بود +مان روز 
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گر�ھ عروس باکره ام را صدای نالھ و  .مم�Nدآن روز من درخون دست و پا

+ـر  .8انـھ بـرده بودنـد^ـھ [اÕو از میـان تنـور بNـ�ون کـرده ]یدم کـھ اورامjش

ـــت ســـیاه پـــوش را بـــھ فر�ادواکـــدام  مـــن میـــان ســـرگNن و  .اشـــ�ندمیدبـــھ ن̂و

من گو�ــااز  .یــدمیدو بــا التجـا ســو�م ادمیــدجـان dاو  .مم�Nدخـون دســت و پــا

\ـــای گونـــاگوGی آن روز آدم .یا+پوش را نجـــات د+ـــمســـت بـــروم و ســـمیخوا

فر�ـاد  ،+مھ یک [ار کردنـد .انممیدن .[ی با [ی بودانم میدن .و رفتندآمدند

انم کھ پدرتو میدمن چھ  .سیا+پوش مرا کشیدند هءو نالھ عروس د+کد

مـــن تـــرا بـــزرگ  .تـــو ،بـــھ دنیـــا آمـــدی تـــو .دخ�ـــ� بـــاردار شـــد &�ااBســـ ؟کjســـت

از مـــادرت +ـــم ک�ـــ�Q نمانـــده  .آن روز از مـــن ک�ـــ�Q زنـــده نمانـــده بـــود .کـــردم

   .بود

  :بھ خودش گفت .بابا از خواب پر�د

  » .چھ خواب بدی بود« 

 ھءمثــــل ایــــن کــــھ بــــھ قصــــ .آرام اســــتچطــــور  .وارخطــــا ســــوی کــــودک دیــــد

کودک مثل بچھ +ای ی�یم و بیکش بھ زمNن خN�ه  .ادمیدخواب من گوش 

کـھ کـودک مثـل مرد+ـا +ـق آمد بـھ خیـال بابـا .میکردگر�ھ شاید .شده بود

مثل آن  .آdاه شده استز+مھ چ�N بابا خیال کردکھ کودک ا .گر�د+ق می

  :بابا گفت .خوانده بود�ای بابا راخیال\ا وخواUکھ کودک اف�ار و 

  » .+مھ اش خواب ،خواب بود Bسرم« 

  :و بابا ادامھ داد

ک�ـــQ  .بابـــا تـــوت داد ، بابـــا نـــان داد .بخـــوانســـبقت را ،Bشـــت گـــپ نگـــرد« 

  » .ثواب دارد .کن کھ بھ حلیمھ ب��یم  توت جمع

�ی روی زمــــــــــNن خط\ــــــــــا<ی میکشــــــــــیدبودو +گNن و کـــــــــودک انــــــــــدو   .^ــــــــــا چــــــــــ̂و

  :نوشتمی
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   » .بابا توت داد ،بابا نان داد« 

  :دردلش گفتکودک دوتاق�� +م رسم کرد و 

  » .این از پدرم ،مادرماین از « 

  :دلش گفتدر  .ناGش را از جی�ش بN�ون کرد

  » .مادر تو +م بخور  ،پدر تو +م بخور « 

 .نـــان گز�ـــد ھءکـــودک لقمـــ .نزدیـــک کـــرد �ـــابـــھ ق��+ـــای آ&نـــان جورا ھءو توتـــ

بابــــا در دلــــش  ،حNــــ�ان بــــودبابابــــھ او  .چشــــم دوختــــھ بــــودکــــودک بــــھ ق�ــــ� +ا

  :گفت

  » ؟کنداین بچھ چھ [ار می« 

  :و کودک سوی بابا دید

  »کند. شکمم درد می ،بابا« 

  :و بابا گفت

   » .وی مjشجور  ،بھ حلیمھ توت جمع کن« 

بــھ دانــھ  .را از سـرش گرفــتو عــرق آلــودش  کــاله چـرکNن .کـودک برخاســت

خـوش  ،تـو ت کـھ ب�ـ�یم .حلیمھ دیوانـھ بـھ نظـرش آمـد .+ای توت نTاه کرد

�� صدای خشـک قرقـر چـرخ چـا .را میان کاله انداختتو�ا{عد  .ودمjش

  :کودک گفت .زتوت پر شده بودکاله ا .چرت د+کده را �Uم زد

  » .کاله پر شد« 

  :گفت ،م�Nدکھ چرت و بابا

  » .و�ممN�Bسان��  .حا�� سبقت را نوشتھ کن .{س است« 

  :روی زمNن نوشت .کال+ش را ��لو<ش گذاشت.کودک Gشست

  » .بابا توت داد ، بابا نان داد« 
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کوشــــید  .کالشــــjنکوف هللا قــــل یــــادش آمــــد .هللا قــــل بــــھ یــــاد کــــودک آمــــد

 .\ـــا<ی کشـــیدخط . قـــل را بـــرروی زمـــNن رســـم کنـــدکالشـــjنکوف هللاتصو�ر 

 .صـــدای فر�ـــاد حلیمـــھ دیوانـــھباردیگر  .چNـــ�ی شـــ�یھ کالشـــjنکوف کشـــید

کــــودک  .lèالــــت مــــردنیمــــھ جــــان از ء د+کــــده .د+کــــده ز�ــــر آب عــــرق مانــــد

رابــــھ حلیمــــھ آ&�اکھ حــــاال دلــــش خــــوش شــــد .ســـوی کــــاله پرتــــوت نTــــاه کــــرد
حلیمـھ  .+ـدمیدکودک بھ یادش آمدکھ توت بھ ت�cـا<ی مـزه ن .��ددیوانھ می

 .گذاشــت تو�ــاســر جیــ�ش کشــید و بر از  نــان خــودش را .دیوانــھ نــان نــدارد

  :دردلش گفت.کودک از این [ارش خوش شد

  » .توت و نان« 

  :�ا�ش بN�ون آمدعالم چرآ�� کشیدو از  بابا

  ».. .+نوز +م ،+نوز +م دوام دارد« 

بابــا بـــاز حNـــ�ان  .گذاشـــتکــھ نـــاGش را میـــان کال+ــش میدک دیدســوی کـــو و 

  :دردلش گفت .شد

  » ؟کند[ار می این بچھ چھ« 

  :بابا پرسید

  » ؟ک�Qچھ [ار می« 

  :کودک پا½t دادو  

  » .تو ت و نان بخورد ،��میوانھ مینانم را بھ حلیمھ د« 

  :درصدا�ش گر�ھ نفوذکرده بود .لبخندتtu بر لب آوردپN�مرد

  » .تو ت و نان« 

  :دلش گفتبابادر  .چی]ش س��دبا عرق�ش راچشم\ااشک  .گر�ھ کردبابا
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او+ـــم از  .انـــدمیدحلیمـــھ +ـــم ن .خ�ـــ� اســـتاز دنیـــا بیاو  .انـــدمیدبچـــھ چـــھ « 

.. بــرای مــادرت .ادرتمــ ،حلیمــھ مــادرت اســت ،Bســرجان .خ�ــ� اســتدنیـا بی

  » .��ی توت ونان می

از  ،درآن ســـــو+ای دور  ،آه دیگـــــر .دیـــــده dـــــان آبـــــزده بـــــھ آســـــمان دیـــــدبابابا

خـاکزده گردبـادی و  �ای نیمـھ خشـکدرخ§گ�� و  ءBشت گنبد+ای فرورفتھ

رد و میخــو خـودش پــیچ و تـاب بــھ دور  .مjشـدنـد یــک اژد+ـای خــا[ی بلندمان

  :بابا گفت .مjشد^لندتر بلندو 

 »cا ج� �Nقصندم، cاستدوران ج�. «  

اGســـت کـــھ حلیمـــھ میدبابا .شـــ]یده شـــدحلیمـــھ ازدور  ءصـــدای فر�ادونالـــھ

خ�ـــ� ازرقــــص بی ،از گــــرد بـــادکـــودک بیخ�ـــ�  .پـــاره کنــــدرا &�اار<ســـم+دمیخوا

و میکـــردکودک کالشـــjنکوف هللا قـــل را رســـم .Gشـــ]یدگـــپ بابارا ،ھ +ـــااجنـــ

  :م�Nدد+کده داد .سوختاز گرمی مj، د+کده د ر�ی آ�ی

  » .آب ،آب ،آب« 

�ـا از Kشـنھ dـی مـرده اGسـت کـھ جوhمیدپN�مـرد  .تمN�فـ�اد بـاران ازدلـش نو 

کـھ میکردکـودک احسـاس ا نـام خـودش را فرامـوش کـرده اسـت و و در�ـاند

  .ودمN�دلش بN�ون نتاصدسال +م از الشjنکوف +وس ک

                                                                                                            

  +الند  ،خورشیدی١٣٧٧
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 غزل درخاک

   

   

در  ،بھ او<ی کھ در +مسایھ dی تو  .بھ آن دوست تیلفون بزن  ،+لھ زود« 

شاید او بھ یاد  .شاید بتواند بھ تو در این حال کم�ی برساند .املان است

تو بیا کھ زنده  ،بھ لبم رسیده جانم .راه دیگری نjست .داشتھ باشد

  »مانم

بـھ یـاد بیـاورم و یـا مـ�ن غـزل را ھءکـھ +مـ ناگز�ر بـودم .راه دیگری نبود ،ب��

 ،تکمیــل شــدن ایــن شــعر .راه دیگــری نبــود .[امــل آن را از جــا<ی پیــدا کــنم

م و نفســم مjشــدخفــھ  .ردممیمــدر غNــ� آن  .ایــن غــزل بــرایم +مــھ چNــ� بــود

انTار تکمیل شدن این شعر، این غزل شرط حت�Q زنده مانـدن  .��امدیم

�ای از ^ی§وردم تامصـــراع\او میـــابـــھ +مـــNن ســـ�ب بـــھ ذ+ـــنم فشـــار  .مـــن بـــود

بایــد  ،ممکــن بــود+روســیلھ <ــی کــھ با .بــھ خــاطر بیــاورمغــزل را ھءیــادم رفتــ

برایم غــــم بزرdــــی شــــده ایــــن خــــود ؟فراموشــــم شــــودچراباید .ممیکردپیــــدا

�ـــــای و بی§شـــــیدن در ایـــــن بـــــاره وجســـــتجوی مصـــــراع\ا+مچنـــــNن اند� .بـــــود
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بــــا آن کــــھ فکــــر  .نــــدو دلپــــذیر بودغــــزل بــــرایم خــــوش آینــــد هءفرامــــوش شــــد

ســـاخت و½ـــ8ت ســـردرگم و گـــیج حـــد خســـتھ مjن در ایـــن بـــاره مـــرا بیکـــرد

مثـــل دیوانـــھ +ـــا ســـر بـــھ خـــود گـــپ و  د¼ندیـــمیاز شـــدت درد م و ســـرممjشـــد

ن امــا بــا آ ،نــدممیخوا�ــای یادداشــتھ ام را �ــر لــب مصــراع\ا و بی§م و ز مNــ�د

�ـــا گ£دیگر  هءاند�شـــیدن در بـــار  .�ـــ�دم+ـــم ازایـــن [ـــار عـــذاب د+نـــده حـــظ می

نفــــــرت انگNــــــ� و شــــــکنجھ  ،کشــــــنده ،کســــــالتبار ،بــــــرایم {ســــــیارخفقان آور 

مکمـل سـرتا بـھ آن را ھءغـزل کـھ زمـاGی +مـ هء^ار اند�شیدن در  .د+نده بود

کھ ت�cا مدمیابھ نظرم  .شیدمیبخبرایم احساس شN�ی�Q  ،آخر یاد داشتم

یTانھ [ار<ست کھ بھ من Kعلق دارد  ،این غزل خسرو   هءاند�شیدن در بار 

�ــــــا از دیگــــــر گ£ .ل و احســــــاس خــــــودم اســــــتو از آن مــــــن اســــــت و طبــــــق میــــــ

 غـــزل و  هءاند�شـــیدن در بـــار  .بگر�ـــزم ،تـــوانمســـتم +ـــر چنـــدی کـــھ میمیخوا

و د8pو�ــــ�Q ســــرگرمی خــــوش آینــــد آن بــــرایم هء�ــــای گمشــــدجســــتجوی بی§

   .{سیار م\م ،سرگرم کننده و یک پنا+Tاه بود

                                                      

***  

   

از سرشــب تــا  ،یــک شــب پــjش .اتفــاق lÎیÑــQ رخ داد ،یــک شــب پــjش بــود

تمـام شـعر  .ندممیخوابھ رواGی آب روان  ندم؛میخواآخرشب این غزل را

تمـام غـزل را  ،\ای قبلمثل سال ،مثل سال\ای مکتب .مکمل یادداشتمرا

 ،در حـــال و +ــوای شـــN�ی�Q داشـــتمچقـــ .نــدممیخواآ+نــگ بـــا آواز خـــوان +م

مـــن +رگــز اســـتعدادی بـــرای   از+مـــھ جــالب�� ایـــن کــھ .چقــدر لـــذتبخش بــود

+مـــــراه بـــــا آواز خــــــوان  ،{ســـــیار عــــــا�� ،و�ــــــ� آن شـــــب .آواز خـــــواGی نداشـــــتم

{ســیار  .سرمســت از یــک حالــت پــر جذبــھ و +یجــان شــده بــودم .نــدممیخوا
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 .اضطراب بودمذوقزده و فارغ از +رگونھ غم و  ،تازه و پر طراوت ،حالسر 

 .شــــده اســــترایم پیدابخــــودم حNــــ�ان بــــودم کــــھ ایــــن اســــتعداداز کجــــا بــــھ

یک حالت در دل من  بھ این طرف آرزوی رسیدن بھ +مچو \ا از سالشاید

درونــــم \ا در یــــن آرزو و ایــــن آ+نــــگ در جر�ــــان ســــالوجــــود داشــــتھ و شــــاید ا

   .اجرای آن گردم کھ باالخره شده بودم هءتا آمادمjشدپختھ 

بـــر تخـــت باشـــکو�� Gشســـتھ  .چـــھ حـــا�� داشـــتم ،در خـــواب ،در آن opظـــھ

نـدم پرسـوز میخواجذبھ و بیخودی و ان ابر+ای عشق و تم میمN�فبودم و 

ـاره  ،میکـردآوازخوان آ+نگش را کـھ تمـام  .+مراه با آواز خوان ،ازدوگ د̂و

در تمـام  ،فر�ادش مثل آن بـود کـھ در تمـام دنیـا ،صدا�ش .غاز�دمیااز سر 

�ــــای آســــمان از الی�نا+� فراتــــر  ،دســــتآن ســــوی ســــتاره +ــــای دور  ،[اینــــات

مـــــن +ـــــم  ،گرفـــــترا از ســـــر می قRـــــQ آواز خـــــوان آ+ـــــنگشو  .فگنـــــدمیاطنـــــNن 

و بـا او ادامـھ ور م و سرا پـا +یجـان و شـمjشدذوقزده با صدای او +مصدا

م کھ گو�ـا بـاالخره بـھ میکرداحساس مسرت آن قدر  .ندممیخواادم و مید

   .آرزوی بزرگ و دیر�نھ ام رسیده باشم

در�ـــک شـــ\ر  ،در {ســـ�� کمـــپ پنا+نـــده dـــانخـــودم را ،وقRـــQ از خـــواب پر�ـــدم

از قلـب خـودم بـھ  .دل ارو�ـا یـافتم�ا در {عضـ� ھءبـھ گفتـ ،شگوشھ و خامو 

مـــرد دیگـــری کـــھ +ماننـــد مـــن  .افتـــاده بـــودم ،ایـــن قلـــب پرتـــاب شـــده بـــودم

خورو�ــف کنــان درخــواب  ،در {ســ�� دیگــر ،�ا شــده بــودایــن ســرزمیc هءآوار 

و رخشــــیدمیدآســــمان در   پــــراز شــــراب جــــام جــــم  ،م\تــــاب ،شــــب آرام .بــــود

م\تــــاب بــــھ نظــــرم اذیــــت نور  .اتــــاق بــــھ درون ر�ختــــھ بــــود هءنــــورش از پنجــــر 

 ،کشـــاندخیال\ــای گنـــگ و م��¹ــQ میاف�ـــار و  ذ+ــنم را بـــھ ســوی  .دکننــده آمـــ

یـــک حالـــت  .ســـاختدلم را تNـــ�ه و کـــدر مjنگNـــ� بـــودو غـــم ادل تنـــگ کننـــده و 

بـرایم  ،خفقان و دلتنTی از دیدن نـور م\تـاب کـھ بـھ درون اتـاق ر�ختـھ بـود
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انـــــدو+گین�� شـــــدم کـــــھ چـــــرا از خـــــواب  .بـــــھ یـــــاد خـــــوابم افتـــــادم .شـــــدپیدا

کــــھ +مــــNن نــــور م\تــــاب اذیــــتم کــــرده و مــــرا از بــــھ خیــــالم آمد .بیدارشــــده ام

ــــاره  .خــــواب بیــــدار ســــاختھ اســــت  .یم را {ســــتم تــــا خــــوابم ب�ــــ�دچشــــم\اد̂و

آن چــھ کــھ  .درگNــ� شــوم ،ســتم بــا آن چــھ کــھ در مــاحولم جــاری بــودمیخوان

 .{سـیار وحشـ�ناک بـود ،مـھ خامو�ـ�Q جـاری بـود و  ز�ر سکوت ،در ماحولم

اره بخوابم و +مان طور^ا آواز خواستم  خوان بـھ خوانـدن +مـان غـزل د̂و

خــــواب باشـــــم و \ای ســـــال در ســـــت ســــالمیخوادلــــم  .دلپــــذیر ادامــــھ بـــــد+م

ـاره بـھ یـاد دم غـزل راکوشـی .+مان خواب چنـد opظـھ قبـل ادامـھ یابـد د̂و

امــا متوجـــھ  .چـــھ خــواب پرشــکو�� بـــود .بیــاورمدر بیــداری بـــھ یاد ،بیــاورم

+رقــــدر بــــھ  .از یــــادم رفتــــھ اســــت ،یــــدمیاشــــدم کــــھ آغــــاز پارچــــھ بــــھ یــــادم ن

غــزل کـھ آوازخــوان آن را در+ــر  شـروع ،حافظـھ ام و بــھ مغـزم فشــار آوردم

یـــادم  ،نــدمیخواشــ�ایت و تضــرع  ،شـــکوهوچیــغ زنــان و با میکــردتکرار بنــد

ردم نـــــھ ت�cـــــا آغـــــاز بـــــل ســـــ�� کـــــ +ـــــر قـــــدر  .ودرذ+نم گـــــم شـــــده بـــــودمـــــدمیان

 چنــــدچنــــد بjـــت و  .مدنـــدمیا\ای دیگـــر شــــعر +ـــم نــــاقص بـــھ یــــادم مصـــراع

یـــاورممصـــراع نا  .از ایـــن حـــالتم بـــدم آمـــد .تمـــام آن را تواGســـتم بـــھ خاط̂ر

نــــــــاراحQR برخاســــــــتم و روی با .بــــــــھ یــــــــاد بیـــــــاورمدقـــــــایق چنــــــــد کوشـــــــیدم تا

 ھ�ـا +مـایc ،چ�N، فراراز +مھ سـو گر�ز از +مھ ،ت�cا<ی .{س��خوابم Gشستم

�ا مــــــرا ایــــــن وحشــــــ� ،انــــــدممیموحشــــــ�ناک بودنــــــد. اگر�ــــــک opظــــــھ غافــــــل 

ل انبــوه +ــارا از میــان جنTــ ایــن وحÄــ�Q هءمــن زوز  .بلعیدنــدمی ،ردنــدمیخو 

آســـــمان م\تـــــاب در  .]یدممjشـــــ ،واقع بـــــودکـــــھ در ��لـــــوی محـــــل ز<ســـــت مـــــا

اد و یا ت�cـا<ی را تمثیـل میدحس ت�cا<ی را بھ یاد ،نھ .میکرداحساس ت�cا<ی 

�ش چشـــم\ا�ـــای خـــودش واز گنا+�بـــھ خــاطر بی ،جنTـــل میگر<ســـت .میکــرد

 هءصــــدای خورو�ــــف آن آوار  .یخــــتمN� ت�cــــا<ی م\تــــاب  هءدلتنــــگ کننــــدنور 
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ابتدابــھ نظــرم آمدکــھ  ،بــھ ســوی او دیــدم .میکــردمتال�ــ�Q دیگراعصــابم را

 .Gســـــــ�ت بـــــــھ او نفرKـــــــی در دلـــــــم رخنـــــــھ کـــــــرد{عد .خوشـــــــبخQR اســـــــتاومرد

کـرد و بـھ عـوض آن دلـم بـھ او بالفاصلھ این نفرت پیدا شده +م مرا تـرک 

چقـــدر  .چ\ـــره اش بـــھ نظـــرم معصـــوم و مظلـــوم آمـــد .رحمـــم آمـــد .ســـوخت

و پـف خـور شایدمن +م درحالت خواب +مـNن طور  .اGسان محکوم است

و نقــیض زنــده dــی در ســیمایم +و�ــدا �ــای ضــدمیکــنم و +مــNن طــور واقعی§

 از مـردنراسQR یک بـار بـھ نظـرم آمدکـھ اGسـان {عـدن opظھ در آ .وندمjش

آیـا ایـن +ـر دو بـا  ،خـواب و مـرگ ؟گNـ�دبـھ خـودش می ھ+م +مچو یـک قیافـ

 .شـاید ایــن گونـھ خـواب +ـم نـو�ê مـرگ اســت ؟+ـم {سـیار مشـابھ نjسـ�ند

کــھ بــا خـــودش گــپ م�Nنـــد و  هءمـــرد .لم گشـــت کــھ مــن +ـــم مــرده امبــھ خیــا

تم کــــھ از ر<شــــھ اســــگیـــا��  ،درآن opظــــھ بـــھ خیــــالم آمــــد .گو�ــــد+ـــذیان می

ر<شـھ مانـده  ،ر<شـھ نبـود .کنـده شـده ام و بـھ جـای دیگـری پرتـاب شـده ام
ایـن +ــم مــرگ  ،خــوب .�ع�ـQ ایــن کـھ نخشــکیده ،+نــوز تــازه ،�ــی ر<شـھ .بـود

 ،چقـــــدر تuـــــt اســـــت ت�cـــــا<ی .انـــــدمیدکھ گیـــــاه خـــــودش نخNـــــ� باشـــــد .اســـــت

+مــھ چNــ�از دســت  ،شــدن+مــھ چNــ� دور از  .نف\میــدنازر<شـھ کنــده شــدن و 

راه برگشـــت  ،چـــاره نjســـت .رفتـــھ و در برابـــر سرنوشـــت و واقعـــھ +ـــا نـــاتوان
 ،دنیــا ھءافتــاده در یــک گوشــ .ســاقھ بــھ ر<شــھ نjســتراه پیوند .+ــم نjســت

خاشـاک روی آب آمـده خـس و  ،\ـا[ـا + ،مرده +ـا ،میان مشQR از بیTانھ +ا

 ھبــل منتظــر opظــ ،&�ــا<ی Gــیی مــرگ بــرا .و opظــھ شــماری بــرای مــرگ &�ــا<ی

و بــھ ز�ــر خــاک کننــد و نکنــیم ومــارا ب��نــد ُپــف ُپــفکــھ دیگــر خــور خــور و <ــی 

   .بپوسیم بھ صورت [املمنتظر opظھ <ی کھ 

جنـــون آمNـــ�ی برســـر اف�ـــار و اند�شـــھ +ـــای آزار د+نـــده و متوجـــھ شـــدم کـــھ 

�ـــا خی�ـــ� جنـــون آمNـــ� و آزار د+نـــده کـــھ ایـــن گ£بـــھ خیـــالم آمد .ینـــدمیارا+ـــم 
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فکر کـردم اگـر ادامـھ  .از این اف�ار بN�ون بکشمخواستم خودم را .�نداس

ممکن است فردا و یا Bس فردا مال�ان پنا+Tاه مرا ن�N بھ درمانTـاه  ،بد+م

شــ]یده بــودم کــھ درایــن  .بیــا فگننــدو یــا �U�ــ� بگــو�م میــان دیوانــھ +ا رواGــی

اصـلھ بالف ،روان ش�ایت ک�ـQمتمدن و پjشرفتھ +مNن کھ از درد سر زمNن

ســــت کــــھ درســــت دیوانــــھ +نــــدودر+مان جامیدجــــای ،ترامیــــان دیوانــــھ +ا

د کــــھ در +مــــNن گونــــھ در آن opظــــھ داســــتان دو جــــواGی یــــادم آمــــ .وی مjشــــ

ــاالخره رفتــھ بودنــد ســر خــط جــا<ی بــوده انــدو بــھ +مــNن ســر نوشــQR مبتال  ̂و

وقRـــــQ ایــــــن قصــــــھ را  .ر�ـــــل و خــــــود شـــــان را ز�رقطــــــار آ+ــــــن افگنـــــده بودنــــــد

حN�ان شدم کـھ چـرا   اما از سوی دیگر بھ این دوجوان .ترسیدم ،ش]یدم

نـھ غـم جنـگ داشـ�ندو  آ&�ـادرحا�� کـھ  .بھ چنNن [اری دست یاز�ده بودند

غـم   نـھ نـھ غـم [ـار و  ،و نھ غم نان و نھ غـم آبنھ �دیدی متوجھ شان بود

در آن امــــا .و خــــودرا ز�ــــر قطــــار آ+ــــن بیافگننــــدخانــــھ و لبــــاس و چــــرا برونــــد

تصــمیم گرفتــھ بودندکــھ  آ&�اشــاید .حــق بــھ جانــب داGســتمرا آ&�ــا ،opظــھ

زودتـــر خاتمـــھ  ،را کـــھ مـــن تـــازه شـــروع کـــرده بـــودمایـــن داســـتان �ـــی محتـــوا

از مـــــ�ن �ـــــی مـــــ�ن و آخـــــر آن را بخواننـــــد ھءتا صـــــفحدد+نــــد و یـــــا رفتـــــھ بودنـــــ

و شـــــاید تصـــــمیم گرفتـــــھ بودنـــــد کـــــھ بـــــھ دســـــت داســـــتان منصـــــرف شـــــوند

خودشـــان در+ـــوای آزاد خـــود  بـــھ دســـت ،درقفـــس طال<ـــی نـــھ ،دیگـــران نـــھ

 .شــــایدآن opظــــھ از ایــــن [ــــار شــــان لــــذت بــــرده بودنــــد .نــــابود کننــــدشــــان را

شــاید بــھ +مــNن  .انــد[ی احســاس آزادی کــرده بودنــد آ&�ــا ،با ایــن [ــارشــاید

opظـــھ طعــــم شــــN�ین آزاد بـــودن و آزاد ز<ســــ�ن را چشــــیده گونـــھ بــــرای چند

   .بودند

و مــرا ســایھ افگنـده بودنــد ســیاه روی ذ+ـنمخطر نــاک و ایـن اف�ــار درظـا+ر 

ھ یادم آمد .ندمیکردر+ا ن خـودم را از چنـگ ایـن اف�ـار کھ س�� کنم تـا با̂ز
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�Q بر+انمخیالو Äاما .\ای وح Q� .کـنمت کھ [ار درسQR نمیمیگفدر دلم ک�

من خـــدا حـــافظی +ـــر زمـــاGی کـــھ ایـــن اف�ـــار خطرنـــاک بـــام میکـــردز�راخیـــال 

بjشـــ�� پــــوچ و �ــــی مع�ــــd Qــــی آن dــــاه زنــــده  ؟آن dــــاه چــــھ خــــوا+م کـــرد ،کننـــد

وی دیگــر از از ســ . خوا+ــد باخــتخوا+ــد شــدو زنــده dــی کــردن معنــا�ش را

dـــــی و جنـــــون  ��ســـــیدم کـــــھ Gشـــــود مـــــرا بـــــھ دیوانـــــھایـــــن اف�ـــــار بـــــھ ســـــبQÑ می

یــــن کــــھ مبــــادا مــــن +ــــم بــــھ سرنوشــــت از ا ،��ســــیدماز خــــودم می .بکشــــانند

م .ن دوجــــوان دچــــار شــــوم+مــــا  ،کوشــــیدم بــــرای ذ+ــــن مشــــوش ومضــــط̂ر

ــــھ یــــاد +مــــان ب .بــــرای خــــودم پنا+Tــــا�� پیــــدا کــــنم +مــــان آ+نــــگ  �ــــا و ی§با̂ز

تصــمیم گــرفتم بــھ  .یTانــھ راه فــرار +مــNن بــود .راه دیگــری نداشــتم .افتــادم

در غNــ� آن  .شــعر را بــھ صــورت مکمــل بــھ یــاد بیــاورم ،ودمjشــشــک�� کــھ +ر 

، نو ایـسـیدمN� یافـت و یـا بـرای مـن دنیـا بـھ پایـاGش دنیـا پایـان می ھء[ار +مـ

رایم وحشـــ�ناک بود شـــروع  . ��ســیدمتصــورش +ـــم می کــھ حRـــQ از آن قــد̂ر

چقــدردل و جــان آدمــی را اد+ــوای آز  .ابیــات غــزل  ھءکــردم بــھ یــادآوری +مــ

jا�� ز�رلــــــب زمزمـــــھ .ســــــازدتـــــازه مdــــــا�� بـــــا صــــــدای آ+ســــــتھ و میکــــــردd م و

\ای نــدم تــا بــھ ایــن صــورت بی§�ــای بــھ یــاد نیامــده و مصــراعمیخواآ+نگــNن 

اره بھ یاد آورم ،را کھ یادم رفتھ بودندنامکمل غزل  زماGی کھ شاگرد  .د̂و
این غزل را مکمل حفظ کرده  ،در صنف &�م و یا د+م بودم ،مکتب بودم

و�م کھ اکنون در املـان گ+مان دوستم را می ،حفظ کرده بوداو +م  .بودم

آشـنا و  ،رفیـق ،دوسـت .درآن ملک بود و باش داشت کھمjشد\اسالبودو 

مـا بــا  .+مـNن غـزل بـود ھءاحسـاس مـن کـھ عاشــق و شـیفت +مصـنفی و +ـم

مســـQR ایــن غـــزل را از اول تــا بـــھ آخــر از�ـــاد  بـــا شــورو  ،وگداز نوجــواGیســوز 

این غزل را  ،در راه  ،کوچھدر  ،در خانھ ،بودممن وقQR ت�cا می .ندیممیخوا

م کــــھ خوانــــدن غـــــزل روح و میکــــرداحســــاس نــــدم و میخوابــــا صــــدای بلند
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ی &�ـااآواز خو  ،کھ بـزرگ شـدم&�ااBسـ .شـدمیبخطراوت و تـازه dـی روانم را

راســـQR دوســـتان و  .مـــا ایـــن پارچـــھ راخی�ـــ� بـــا آ+نـــگ ز�بـــاو Gغـــز اجـــرا کردنـــد
آشـــنایان دیگـــری +ـــم یـــافتم کـــھ دیوانـــھ و مجنـــون ایـــن غـــزل و ایـــن آ+نـــگ 

این آ+نگ قـرار گـرفتم کـھ احسـاس من آن قدر ز�ر تاثN� این غزل و  .شدند

+مjشھ، در  .نفسم خوا+د برامد ،نخوانمروزی چندبار آن رام اگر میکرد

 ،ممjشــددیگر زنــده dــی +ــم مصــروف وقRــQ کــھ بــھ امــور  ،خــواب و بیــداری 

و مثـــل یـــک بـــودو opظـــھ <ـــی +ـــم آرام نمیایـــن غـــزل در درونـــم جـــار ی میبـــود

شــــایدچند  ،&�ااBســــ .شــــفاف در آن ســــوی روانــــم جر�ــــان داشــــت ھءدر�اچــــ

فرامـوش کـردم کـھ ایـن غـزل و ایـن آ+نـگ را بـھ یـاد گرفت کھ سا�� را در بر 

  .بیاورم
ً
امـا آن شـب ایـن  .کھ بـھ یـاد آن بیـافتمعد Gشـدمـوق�� مسـا اصـال

 هءآ+نــگ و ایــن غــزل قشــنگ ناگ\ــان مثــل یــک چشــمھ از زمــNن خاکســ�� زد

بـاز  .مرا سـN�اب از طـراوت و جذبـھ سـاختذ+نم سر بلند کردوجـاری شـدو 

 .کننـددوا نمیگ£�ـای دیگـر دردی را ،گمـش کـن .اورمکوشیدم کھ بھ یـاد بیـ

ـت آخـر نـداردت�cـا<ی پـوچ اسـت و  �Uشـت بـھ  آدمـی کـھ ا ز  .غـم زنـده dـی و غ̂ر

م\ــــاجرت و آواره dــــی  .ایــــن دنیــــا شــــروع گردیــــد ،زمــــNن رانــــده و م\ــــاجر شــــد

 ،اســـاس آغـــاز +ســـQR مـــا مگـــر روی +مـــNن فلســـفھ .درسرشـــت آدمـــی بـــوده

اختیاری  ،؟ حاال افتاده ایه استره dی گذاشتھ Gشد�ع�Q م\اجرت و آوا

ود. مjش+مان  ،+ر آن چھ کھ دیگران تصمیم بگN�ند .برای خودت نداری 

بـرای گر�ـز از ایـن  <ـی ھبیـا بـرای opظـ .ایـن درد +ـا آدمـی را دیوانـھ مjسـازند

و بــاز شــروع کــردم تــا بــھ یــاد  .بــھ +مــان آ+نــگ و +مــان غــزل پنــاه ب�ــ�درد +ا

{ســـیار بـــھ  .ممیکـــردتکـــرار  ،کـــھ یـــاد داشـــتم \ا <ـــی رابی§�ـــا ومصـــراع .یـــاورمب

بـــھ یـــاد م چنـــد بjـــت و مصـــراع دیگررامشـــ�ل و زحمـــت فـــراوان موفـــق شـــد

آغــاز  .آغــازکالم گــم شــده بــود .امــا بjــت اول در مغــزم گــم شــده بــود.بیاورم
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تــو بیــا کــھ زنــده  ،بــھ لــبم رســیده جــانم  .و پایــان نــا پیــدا بــود گــم شــده بــود

خـــم مـــی ذخNـــ�ه  .ھ چـــھ [ـــار خـــوا�� آمـــدبـــ ،Bـــس از آن کـــھ مـــن نمـــانم ،مـــانم

ـانم ،در ذ+ـنم بودنـد ،و دیگـر نیامـد ،کردم کھ بھ [ار خوا�� آمد  ،امـا بـھ ̂ز

ای  .ایـــن +ـــم بـــرای مـــن یـــک بـــد بخRـــQ اســـت ،ای خـــدا .مدنـــدمیابـــھ یـــادم ن

مــن کــھ خــوب بــھ یــاد  ؟چــھ شــدهمرا ؟شــمارا چــھ شــده ،ای حافظــھ ،ذ+ــن

\ای ســال مثــل چNــ�ی کــھ مــن آن راســال ،غــزل بــھ یــادم بــود ھء+مــ . داشــتم

کــھ بـھ نظــرم آمد ؟چــھ شــده ،حـاال کجــا رفتــھ اسـت ،جـانم دوســت داشــتم

و از {سـیار راحـت خـوا+م شـد ،اگر بتوانم این شعر را مکمل بھ یاد بیاورم

امــا نتواGســتم  ،فــت\ــا ودرد+ــای ایــن تنگنــای کشــنده نجــات خــوا+م یاغم

چنـــــد opظـــــھ قصـــــدی  .نـــــاگز�ر برخاســـــتم و بNـــــ�ون رفـــــتم .بـــــھ یـــــاد بیـــــاورم

نخواســـتم درآن بـــاره  .گشـــتممـــوش کـــردم کـــھ دمـــی پـــjش دنبـــال چـــھ میفرا

 .دیگــری محاصــره ام میکننــد هءامــا دیــدم کــھ درد +ــای کشــند .بیاند�شــم

بjـت  ءحRـQ در بـاره .وممjشـدیوانـھ  ،�ـارا مکمـل بـھ یـاد نیـاورمدیدم اگر بی§

بخش و فرح��ا نامکمل را زمزمھ کردن برایم لذت \ایاند�شیدن و مصراع

ن آن بـرایم اد آوردیـ ھ+مNن فکر کردن در آن مورد و تالش بھ خاطر بـ .بود

 ،چنــد تــالش کــردماما+ر  .آزادی د+نــده بــودیــک مصــروفیت خــوش آینــدو 

   .مدندمیان ،مدندمیا<ی کھ یادم نآ&�ا

ــــــار  .خســــــتھ شــــــدم گرچــــــھ دلــــــم  .�ــــــا خســــــتھ شــــــدمبی§ هءاز فکــــــر کــــــردن د̂ر

خــودم از  .امــا ترســیدم ،بکشــم ســت بــھ ایــن زودی از ایــن [اردســتمیخوان

ـــاره بـــھ {ســـ�� برگشـــتم .��ســـیدممی ترســـیدم Gشـــود کـــھ یـــک بـــار دیوانـــھ  .د̂و

چـــھ در آن صـــورت دیگـــر  .مjشـــدشـــوم و ایـــن بـــرایم {ســـیار عـــذاب د+نـــده 

ــاره برگــردمنمی +مــھ  .ا ز دیوانــھ شــدن {ســیار +ــراس داشــتم .تواGســتم د̂و

امــا ایــن  .بــھ مــن دل {ســوزانند<ـی  ه+م عــدمــن خوا+نــد خندیــدو شــاید بـھ
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اGســتم قبــل از دیوانــھ مید�U�ــ�  .حالـت +ــم بــرایم غNــ� قابــل تحمـل بــود+ردو 

 ،]یدم کــھ فــالن مــردمjشــوقRــQ  .ایــن �U�ــ� ازآن دو حالــت بــود .شــدن بمNــ�م

در ایــن ســرزمNن دیوانــھ شــده اســت کــھ مثــل مــن دنبــال آرامــش  ،فــالن زن 

شـــمار +مچـــو کســـان  .مjشـــدترســـم بjشـــ��   ،شـــان آمـــده بودنـــد هءگمشـــد

کھ در کـنج خانـھ +ـای قشـنگ و چون من در این سرزمNن کم نبودند آواره

بــھ چــھ [ــار خــوا��  ،Bــس از آن کــھ مــن نمــانم ،+ــا .ز�بــا دیوانــھ شــده بودنــد

.. .خـوا�� آمـد .بـھ مـزار خـوا�� آمـد ،بھ جنـازه گـر نیـا<ی ،خوا�� آمد ،آمد

.. یـــک عمـــر ... یـــک عمـــر خـــوا�� آمـــد.خـــوا�� آمـــد ،آمـــد یـــک قـــرن خـــوا��

چشم بھ راه ماندن کـھ   +مھ چ�N فقط ،خوا�� آمد ،خوا�� آمدانتظار و 

 ؟مگر زنده dی آیـا +مjشـھ +مـNن یـک غـزل نjسـت .روزی سوار خوا�� آمد

 ؟چـھ ک�ـ�Q ؟یـدمیا[ـی  ؟آیا +مjشھ +مNن حالت جذبھ ناک انتظار نjسـت

  .یدمیاشاید +رگز نیامده و نیاید و ن ؟یدمیاچھ وقت  ؟یدمیااز کجا 

 .تمN�فـــــســـــوگوار از غـــــم ت�cـــــایjش  ،دنبـــــال آن م\تـــــاب +ـــــم .تمN�فـــــشـــــب 

در  ،بـــھ انتظـــار ایــن کـــھ خـــوا�� آمـــد ،جـــام جـــم پــراز شـــراب ،جمشــید نبـــود

تم کـھ بـا خـوا�� مNـ�ف�ـا<ی و مـن +ـم میـان خواU ،راه آمـدن ت�cا<ی چشم بـھ

میــــان و�رانــــھ +ــــای آن ســــوی  از شــــاید .میختنــــدمیادر خــــوا�� آم +ــــا ،آمــــد

غـــــــزل  ھءتواGســـــــتم پارچـــــــھ +ـــــــای شکســـــــتھ و ر�ختـــــــخوا�Uـــــــای پر<شـــــــانم می

   .گمشده ام را پیدا کنم

QR بــــھ یاد+مــــان دوســــ ،+مــــNن کــــھ ازخــــواب بیــــدار شــــدم ،فــــردای آن شــــب

بھ یاد +مان رفیقی افتـادم کـھ  .میکرد\ا زنده dی افتادم کھ در +مNن خاک

[ـار +ـای گو�ـا  ھء+م ،آن روز .س�یدیممی®� +ر دو این غزل را با +م یک جا 

یــاف�ن  ،یــاف�ن غــزل  .یــاف�ن غــزل بــود ،یــاف�ن دوســت .م\ــم راکنــار گذاشــتم

بــھ  .ھ طـراوت بـوددسـت یـاف�ن بــ .ت و دسـت یــاف�ن بـھ +ـوای آزاد بــوددوسـ
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، {سیارکسـل و بیمـار وقQR از خواب بیدار شـدم .<ی بودبھ ر+ا ،تازه dی بود

+مــان opظــھ ک�ــ�Q بــھ  .دوســتم افتــادمبــھ یاد ،بــھ یــاد غــزل افتــادم .بــودم

  :من گفت

 ،داردبـھ یــاد او  ،توانـدمیاو   .بـھ آن دوســت تیلفـون بـزن  .lÎلـھ کـن ،+لـھ« 

  »... .بھ لبم رسیده جانم ،راه دیگری نjست .حت�Q بھ یاد دارد

�ــا<ی را کــھ مــن فرامــوش او�Tانــھ ک�ــ�Q بــود کــھ میتواGســت مصــراع\ا و بی§

ـاره بـھ یـادم آورد ،کـرده بـودم  ،+نTـامی کــھ تـازه بـھ ایـن جـا آمـده بــودم .د̂و

 .یـادم نبـود کـھ او چـھ گفتـھ بـود .با او oÏبQR از راه +مNن تیلفـون داشـتم

در آن امـــا .اGســـتممیدن .یـــدمیاکـــھ نیـــدو یـــا گفتـــھ بودمیاآیـــا گفتـــھ بـــود کـــھ 

و فکـر یـدمیام میکـردفکر  .آdاه بھ انتظـارش بـودمچند روزی ناخود ،روز+ا

من خـــودم چنـــNن شـــاید +ـــم نگفتـــھ بـــودو  .یـــدمیام کـــھ گفتـــھ اســـت میکـــرد

ـــاره ،روزی انتظـــارچنـــد .تـــوق�� در دل داشـــتم +یجـــاGی و  ،بـــرای دیـــدار د̂و

و بــرایم �ــا و توقعــات بــھ ســردی گراییدنــدایــن حرار &�ااامــا Bســ ،مضــطرب

   .آمدن و نیامدن �ی ا+میت شد

Nن و دآمــــ ،او افتــــادمن کــــھ از خــــواب بیــــدار شــــدم و بــــھ یــــادآن روز +ــــم +مــــ

تکمیـل شـدن غز�ـ�   �ـ�ین گـپمم\ .نیامدن او برایم {سیار م\م جلوه نکرد

از کســـــالت و تواGســـــت مـــــرااین [ـــــار می�ـــــاو ت�cـــــاتc .کـــــھ دوســـــ�ش داشـــــتمبود

کــھ درغNــ� یــن [ــار بــرایم چنــا ن بــا ا+میــت بودا .بیمــاری و ســر گیجــھ بر+انــد

یگـر از [ـار +ــای د .آن ممکـن بـود سرنوشـت مـن از ایـن بjشــ�� واژگـون شـود

نوشــــــت سر  ،کــــــھ سرنوشــــــت مــــــرابــــــرایم م\ــــــم نبود .+راÆــــــ�Q نداشــــــتمدیگر 

ســـــتم ایـــــن ی�ـــــی را از میخوا .خوا+نـــــد کـــــردواژگـــــون شـــــده ام را واژگـــــون تر 

 ،نــــامم ،+ــــو�تم ،+ســــ�یم ،. انTــــار در ایــــن غــــزل بــــود و نبــــودمدســــت نــــد+م

ســــتم بــــا میخوا ،چــــھ گمــــان خــــامی ! نــــھ .گذشــــتھ ام و بــــودنم &�فتــــھ باشــــد
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غــــزل بــــرای +مjشــــھ خــــودم را  هء\ای فرامــــوش شــــدبی§�ــــا و مصــــراعیــــاف�ن 

 .ر+ـا<ی بخشـم ،روÒـ� کـھ بـھ آن مبـتال شـده بـودم ھءاز�ک عذاب و شکنج

دل ب�نـــدم و زنـــده dـــی را بـــرایم خـــوش  آ&�ـــاود بـــھ مjشـــ�ند کـــھ اســـچ�N+ـــا<ی 

زوزه +ـــای وحÄـــ�Q میـــان آینـــد ســـازم و خـــودم را بافر�ـــب و تزو�ـــر از lÕـــوم 

   .مثل +مNن شعر ،جنTل بر+انم

ســN� راه در Ïــoن +مــان opظــھ در م .فتممیــاتیلفــون بــھ راه  ھءســوی غرفــ

چـرا مـن تـاکنون بـھ ایـن  ؟Gی و یایدمیاو گفتھ بودکھ آیا اپنا+Tاه یادم آمد

توقــع گــپ فکــر نکــرده بــودم و چــرا ایــن گــپ و ایــن انتظــار و شــاید +ــم ایــن 

   .انممیدن ،زود در دلم بھ سردی گرایید

صــــدای  ،صـــدای گذشــــتھ +ـــای گمشـــده .صـــدای خــــودش بـــود ،زنـــگ زدم

صـدایم را کـھ  .گردان بـودمسـر  آ&�اکھ دیوانھ وار دنبال  ،\ای گمشدهغزل

ــــــاGش  .شــــــروع کردبــــــھ عــــــذرخوا�� کــــــھ نتواGســــــتھ اســــــت بیایــــــد ،شــــــ]ید ̂ز
 ،بـا سـرعت و�ـ� مـنظم ،گفتارش مثل گذشتھ +ـا نبـود .بوددگرگون شده 

انم چـــــــرا ایـــــــن گونـــــــھ روان میـــــــد. در گذشـــــــتھ +ـــــــا نمNـــــــ�دتNـــــــ� و بـــــــران گـــــــپ 

ســـــتم +مـــــان opظـــــھ بـــــھ او بگـــــو�م کـــــھ میخوا .تواGســـــت Ïـــــoبت کنـــــدنمی

انــت خی�ــ� چــرب و تNــ� و بــران شــده اســت در  ؟انم چــرامیــدن .امــا نگفــتم .̂ز

  :½8]ش را قطع کردم و گفتم .�ای فراموش شده بودمفکر بی§

بــــھ مـــــن  ،ســــتم چنـــــد بیRــــQ را کــــھ یــــادم رفتـــــھ اســــتمیخوا ،م\ــــم نjســــت« 

  » .بگو<ی

  :حN�تزده پرسید

  » ؟کدام بjت ؟بjت« 

  » ...خم می ذخN�ه کردم کھ بھ [ار خوا�� آمد« 
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+ــم خوانـدم و گفــتم کـھ چنـد بjــت آن از آغـاز و پایــان و چنـدتای دیگـرش را

   .بھ من بگو ،اگر یادت باشد ،رفتھ اند  غزل و چند مصراع آن از یادم

مثـــل ک�ـــ�Q کـــھ بـــھ یـــک دیوانـــھ خندیـــده  .مع�ـــQ دار هءاو خندیــد. یـــک خنـــد

{عــد چنــد  ؟مگــر ایــن گــپ مــن خنــده دار بــود .انتظــارش را نداشــتم .باشــد

ســـت میخوامثـــل ایـــن کـــھ  .تکـــرار کـــرد ،بیRـــQ را کـــھ مـــن بـــرا�ش گفتـــھ بـــودم

   :و {عد گفتمکث کرد .+مچو چ�N +ا<ی را بھ یاد بیاورد

  » .من +م رفتھ استراست بگو�م کھ از یاد« 

  :پرسیدموارخطا 

  » ؟کتاب خسرو را نداری « 

+دبـــــھ مـــــن میخواکـــــھ گـــــو<ی خنـــــده اش چنـــــا ن بـــــھ نظـــــرم آمد.بـــــا ز خندید

<ـی را از او پرسـیده   خ�ـ�م و چNـ� +ـای کود[انـھبگو�دکھ من +نوز از دنیا بی

  :گفت .ام

  » .ودمjشپیدا ندراین جا از این چ�N +ا ،عز�زم ،Gی« 

کــھ بــھ نظــر او مــن بــھ خیــالم آمد .یــک نــوع حــس حقــارت بــھ مــن دســت داد

از ایــــن گــــپ او ک�ــــQ ناراحــــت شــــدم و  .تماســــ ھیــــک آدم ســــاده دل و دیوانــــ

  :پرسیدم

  » . ودشبایدپیدا  ،ودمjشپیدا نچرا« 

  :پا½t داد

  » .وی مjشBسان تو +م مانند ما  .ف\�Qمی  �� برادر، Bسان« 

سـنگNن بـر تـک این گپ او مثل یک پُ  .دلم راشکست .این گپ او ت�انم داد

+زار �ایم بــــای دســــ§\ای ســــال رو چی�ــــQ را کــــھ از ســــال ھء[اســــ .ســــرم خــــورد

روی ســــنگفرش و  .از دســــتم افتــــاد ،احتیــــاط و زحمــــت نگــــھ داشــــتھ بــــودم

ر�ــزه +ــای چی�ــQ بــھ +ــر ســو  ،روی ســنگفرش ،ســو<ش کــھ دیــدم .شکســت
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+ـــر  .]یدممjشـــامـــا مـــن ن .تمیگفـــاو  .گو�ـــ�Q د ردســـتم بـــود .ر�ختـــھ بودنـــد

ده dی آدم را .. کمپ پنا+ن.�نداس\ا در سرش +مNن خیال ،یدمیاکس اول 

jن روز+ـــــــارا از ســـــــر گذشـــــــتاندیم .. مـــــــا.ســـــــازددیوانـــــــھ مNمـــــــن .+ـــــــم +مـــــــ ...

 ھء[اســــ .یــــدممیدتیلفــــون بــــھ بNــــ�ون  ھءغرفــــ ھء.. از Bشــــت شjشــــ.انممیــــد

 ،غزل شکست ،دل شکست .ودمjشدیگر پیوند ن .چی�Q افتاد و شکست

 .خــم مــی ذخNــ�ه کــرده dــی +ــم شکســت ،ازdلــدان .ســاقھ ازر<شــھ جــدا شــد

دیگـــــــر شکســـــــتھ +ـــــــای چی�ـــــــQ بـــــــا+م پیونـــــــد  ،یم جـــــــاری چشـــــــم\ااشـــــــک از 

�ــــای حــــاال از [ــــی ب®�ســــم بی§ .شــــنا شکســــتآ ،دوســــت شکســــت .وندمjشــــن

 .+مــان دم م\تــاب شــب گذشــتھ یــادم آمــد .گمشـده و فرامــوش شــده ام را

مــردی کــھ بــا مـــن در�ــک ســرا بــود و خورو�ـــف  هءچ\ـــر  ،ت�cــا درکــف آســمان

معصوم و مظلوم او +نTام خـواب کـھ خـور  هءچ\ر  .بھ نظرم آمد ، یکردم

+ما ن opظھ دیدم کھ جواGی کنـار خـط آ+ـن  .بھ نظرم آمد ،میکردو پف 

ســــتاده اســــت تــــا خــــودش را بــــھ ز�ــــر چرخ\ــــای قطــــار منتظــــر آمــــدن قطــــار ا�

خرابـات مقابــل نظـرم پیــدا  ھء+مـان opظــھ یـک آواز خــوان کوچـ .افگنـدبی

ســــوزو گــــداز گــــردGش افراشــــتھ و با ،آرمونیــــھ Gشســــتھ بــــودکھ Bشــــت شــــد

  :ندمیخوا

  » بھ چھ [ار خوا�� آمد ! ،نمانم من Bس از آن کھ« 

  +مان آوازخواGی بود کھ د�شب ،+ا .داشتآوازخوان کاله قره ق�� برسر 

 .نــدممیخوادرخــواب دیــده بــودم و تمــام شــب بــا او +ــم آواز +مــNن غــزل را 

  :]یدممjشصدا<ی از دور  .جا�ش گذاشتمگو��Q را سر 

.. .کھ بھ [ار خوا�� آمد ،کھ بھ [ا ر   ... ذخN�ه کردم.خم می ذخN�ه کردم« 

  » ...خوا�� آمد
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دیگــــــر +مسرنوشــــــتانم را  ،غرفــــــھ ھءاز Bشــــــت شjشـــــ .�ـــــی اختیــــــار گر<ســــــتم

و بـا خــود نـدم�Nدمثـل مــن کـھ در Ïـoن پنا+Tـاه قــدم   �ا<یزنـدان� ،یـدممید

+ا، Bســـــر  ،+ـــــادخ��  ،ز&�ـــــا ،کودک\ـــــا .نـــــدم�Nدبلنـــــد بلنـــــد گـــــپ  .نـــــدم�Nدگـــــپ 

+مسرنوشــQR +ـــای مـــن  ،\ــای �ـــی صـــاحبآدم ،آســـیا<ی +ـــای آواره ،مســ�cا

بــــھ  ،�اخودمارانــــده شــــده بــــودیم و بــــھ دنبــــال ســــراU ھءو [اشــــان کــــھ ازخانــــھ

خو<ش بھ این جا +ا آورده شدیم  هءخاطر دست یاف�ن بھ آرامش گمشد

�Q از آرزو+ای دیگـران را بـرآورده سـÄبـا  آ&�ـاکـھ بـھ نظـرم آمدند .از�متا بخ

را بــــھ کشــــتارdاه +ــــا آ&�ــــا ،�ند کــــھ بیاینــــداســــ�ــــی صــــ��ی در انتظاردقــــایقی 
 ؟دوســـت مـــن چـــھ گفـــت .+ـــیچ شـــوند تاتنـــدمN�ف .بفرســـ�ند تـــا +ـــیچ شـــوند

از +مـــان opظـــھ کـــھ  ،او شـــدن مـــن ھءآیـــا فاجعـــ ،چقـــدر وحشـــ�ناک اســـت

آغـاز Gشـده  ،بیـاورم�ای از یادم رفتھ را بـھ خـاطر نتواGستم مصراع\ا و بی§

   ؟بود

ســـت از میـــان میخوامثـــل ایـــن کـــھ  .میکـــردکـــود[ی در گوشـــھ <ـــی خاکبـــازی 

\ـــا ســـت گمشـــده +ـــا�ش را از میـــان خاکمیخوا .\ـــا چNـــ�ی را پیـــدا کنـــدخاک

�ـا ی گمشـده مصـراع\ا و بی§+دمیخوابھ خیالم آمد کـھ کـودک  .پیدا کند

کـــھ بـــھ نظـــرم آمد .دلـــم بـــرا�ش ســـوخت .و دوســـت داشـــت�Q مـــرا پیـــدا کنـــد

قھ از ر<شــھ سـا ،چی�ــQ شکسـتھ بـود ھء[اسـ .تـالش او یـک [ـار �ــی ثمـر اسـت

گمشــــده  ،\ـــای ایـــن ســـرزمNناو نمیتواGســـت از میـــان خاک .شـــده بـــودجدا

 ؟اGســــتمیدامــــا کــــودک چــــھ  .خــــودرا در�ابـــد ھءآینــــده و گذشــــت ،+ـــای مــــرا

 .زنـگ بـزنم و ب®�سـم آ&�ـابـھ  مjشدنام +ای دیگری یادم آمدند کھ   ....+یچ

از امــا .+ــم دوسـتاGی بودنــد کـھ بــھ +مـNن آ+نــگ و غـزل دلباختــھ بودنـد آ&�ـا

این رکردم +مھ این جا یـک رنـگ شـده انـدو جـز فک .این [ار منصرف شدم

چــــھ فایــــده  .دیگری در Wـــی نــــداردســــود ،کـــھ بــــھ انــــدوه قلـــبم فزوGــــی بخشــــم
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خـواب ت�cـا در  .خواسـتم بـروم تـا بخـوابم .�ا دیـدخواUدر مjشد  .+یچ ؟دارد

   .\ای از یادم رفتھ را بھ خاطر بیاورممصراعکھ بی§�ا و مjشد

در دســ§�ای شـــان ینــدو میادیــدم کــھ دونفــر از نگ\بانــان پنا+Tـــاه ســوی مــن 

 .آن طـــــرف دیگـــــر قطـــــار طـــــو��� مثـــــل +ـــــر روز ایجـــــاد شـــــده بـــــود ،\ـــــااوÔpک

ای خـا�� [اسـھ +ـ .پنا+نده dان دراین قطار مثل +ـر روزصـف {سـتھ بودنـد

ـــــت برونـــــدو بـــــر دســـــ امـــــا ایـــــن دو  .شـــــان را بگN�نـــــد  نان چاشـــــتت تـــــا بـــــھ ن̂و

 .انم با ز چھ واقعھ <ی رخ داده بودمیدن .کھ ک��Q را ب��ندمدندمیانگ\بان 

شjشــھ  ،نــدمیکرداســN�ان پرخــاش  .ادمیــداز ایــن نــوع واقعــھ +ــا {ســیار رخ 

ردنــد میخو ادو�ــھ Kشــناب را  ،کشــیدندچیــغ و فر�ــاد می .کســ�ندمjش+ــا را 

ــده می ،فتادنــدمیابــھ جــان +ــم دیگــر  .بمN�نــدتــا   کشــیدند و {عــدGعــره و ع̂ر

 .��دنـــدرا میآ&�ـــاو مدنـــدمیاو زنجNـــ� +ـــا  +مـــNن نگ\بانـــان بـــا +مـــNن حلقـــھ +ـــا

سـوی مـن  آ&�ـا...... .باز ک��Q شjشـھ +ـای پنجـره را شکسـتھ بـود و یـاشاید

تیلفـون شکسـتھ و ر�ـز ر�ـز +ـر سـو  ھءمدند و دیدم کھ شjشھ +ای غرفمیا

+ــم از جــا�ش کنــده شــده و دور   گو�ــ�Q تیلفــون  .تjــت و پاشــان افتــاده انــد

  :پرتاب شده بود

  » ؟[ی شکستھ است ،�ارا [یایc ،ای خدای من« 

قطـار صـف {سـتھ dـان Bشـت درطعـام در  .مدنـدمیا ،سوی نگ\بانان دیدم 

خـــوش شـــدم کـــھ الاقـــل امـــروز  ،خانـــھ جـــای خـــودم را دیـــدم کـــھ خـــا�� بـــود

   .�ستممیان  دراین صف

  +الند  ،خورشیدی ١٣٧٧                                                       

   

  


